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Sojā «Latviešu valodas kultūras jautājumu» laidienā,

kas ir astotais pēc kārtas, publicēti raksti par akadē-

miķa J. Endzelina darbu latviešu valodas kultūras, it

īpaši terminoloģijas laukā.

Tā kā 1972. gadā aprit simt gadu kopš K. Valde-

māra Krievu-latviešu-vācu vārdnīcas iznākšanas, krā-

jumā ievietoti divi raksti par šo vārdnīcu. Laidienā

aplūkoti vairāki stila un leksikas jautājumi, izteikti

atzinumi par dažu terminu diferencētu lietojumu un

dotas atbildes uz lasītāju vēstulēm. Bibliogrāfiskais
pārskats aptver 1972. gada publikācijas par latviešu

valodas kultūras jautājumiem.



Atsauksmes un ierosinājumus par šo krājumu un

iepriekšējo gadu krājumiem lūdzam adresēt Žurnālistu

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

ras grupai (Rīgā, Turgeņeva lelā 19).
Lai kuplinātu turpmāko laidienu saturu, lasītāji tiek

aicināti iesūtīt savas piezīmes un rakstus par dažādiem

valodas un stila jautājumiem, kā arī priekšlikumus

par vēlamo tematiku.



AKADĒMIĶA JĀŅA ENDZELĪNA SIMTGADEI

M. SAULE-SLEINE

PAR AKADĒMIĶA JĀŅA ENDZELĪNA DARBU

LATVIEŠU VALODAS KULTŪRAS LAUKĀ

Akadēmiķis Jānis Endzelīns blakus savam izcila

zinātnieka valodnieka darbam ar dzi[u pienākuma ap-

ziņu pievērsies arī latviešu valodas praksei, latviešu

valodas kultūras jautājumiem vispār.
Valodas kultūras problēma, kā zināms, ietver gan

leksikas, gramatikas, fonētikas un ortogrāfijas, gan
stilistikas jautājumus. J. Endzelīna zinātniskajos darbos

atklājas vēsturiskās attīstības gaitā izveidojušās lat-

viešu valodas struktūras īpatnības un leksikas un gra-

matikas (plašākā nozīmē) pamatlikumības.
Padomju dzīves straujais attīstības temps izvirzīja

un izvirza savas prasības ari valodai, piemēram, jaunu
vārdu darināšanā jaunu jēdzienu un nozīmju apzīmē-
šanai. Sabiedriskās dzīves attīstības gaitā valoda

likumsakarīgi saglabā savu struktūru un pamati iku-

mību. Un tā akadēmiķa Jāņa Endzelīna zinātniskais

darbs ir kļuvis par drošu pamatu arī mūsdienu lat-

viešu literārās valodas tālākajā izpētē un izveidē.

Pievērsīsimies J. Endzelīna darbam leksikas, it īpaši
terminoloģiskās leksikas laukā.

Apbrīnojami aktīvā attieksme pret dzirdēto un lasīto

vārdu, pret latviešu valodas ikdienas praksi dod J. En-

dzelīnam daudz ierosmju un vielas pareizas latviešu
valodas izkopšanai.



8

Atcerēsimies, ka jau ģimnāzista gados Rūdolfa Blau-

maņa ierosmē J. Endzelīns darina vārdu jutoņa (das
Gefūhl), ko rakstnieks arī iemūžinājis savos darbos.

Jau ar mūsu gadsimta 20. gadiem Rīgas Latviešu

biedrības Valodniecības nodaļā J. Endzelīna vadībā re-

gulāri reizi nedējā notika valodniecības sēdes, kurās

piedalījās skolotāji, rakstnieki, preses darbinieki, stu-

dējošā jaunatne (it sevišķi filologi) un citi interesenti.

Šādas valodniecības sēdes savā laikā pirms J. Endze-

līna bija vadījis Kārlis Mīlenbahs. Valodniecības no-

daļas sēdes dažkārt ieguva semināra raksturu ar

diskusijām par vienu otru valodas jautājumu. Dažs

labs pamanītais jaundarinājums vai tā leksiski seman-

tiskais lietojums neizturēja J. Endzelīna stingro vēr-

tējumu. Taču jau arī tur radās daudz labu, latviešu

kultūras dzīvei (plašākajā nozīmē) nepieciešamu
vārdu. Padomju laikā (1940. gadā) valodniecības sē-

des J. Endzelīna vadībā notika Izglītības ministrijā.
Ar Zinātņu akadēmijas un Valodas un literatū-

ras institūta nodibināšanos valodniecības sēdes ieguva
citu raksturu — tās sagatavoja un vadīja institūta

darbinieki, taču atbildīgais konsultants bija J. Endze-

līns. Tātad arī šajās sēdēs bija jūtama J. Endzelīna

vadītāja doma, atzinumi latviešu valodas pareizru-
nas un pareizrakstības jautājumos.

Latviešu valodas kultūras problēmas bija aktuālas

arī tam Valodas un literatūras institūta kolektīvam,

kas ar institūta pirmajiem darba gadiem bija iesaistī-

jies Krievu-1 atviešu vārdnīcas izveidē, un J. Endzelīna

konsultācijas valodas prakses jautājumos te bija ne-

pieciešamas.
Tāpat pie J. Endzelīna pēc norādījumiem valodas

prakses jautājumos griezās Latvijas Valsts izdevniecī-
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bas citvalodu vārdnīcu autori, kā arī citu profesiju

pārstāvji.
Jānis Endzelīns licis drošus pamatus arī latviešu

terminoloģijas izkopšanā un izveidē. Jau kopš pirma-

jām ZA Latviešu valodas terminoloģijas komisijas sē-

dēm valodnieka pienākumos iesaistās arī J. Endzelīns.

Lielā erudīcija, plašās un dzijās zināšanas ne vien

dzimtajā valodā, bet arī citās valodās ir drošs balsts

jaunu vārdu rašanai — jaunu jēdzienu un parādību

apzīmēšanai. Dažiem J. Endzelīna principiem terminu

darināšanā un izraudzīšanā Terminoloģijas komisija

palikusi uzticīga joprojām. Ja ielūkojamies 1971. gada
ZA Latviešu valodas terminoloģijas komisijas 35. bi-

ļetenā (spēkratu un to ekspluatācijas terminu projekti),
tad arī tur atrodam daudzus terminus, kuru izveides

pamatā ir J. Endzelīna iedibinātie valodiskie prin-
cipi.

Vērojot J. Endzelīna vairāku gadu desmitu darbu

latviešu terminoloģijā, var konstatēt nozīmīgus vārd-

darināšanas līdzekļus, ko J. Endzelīns pats lietoja un

ieteica atsevišķu grupu jaunu terminoloģisku vārdu

atvasināšanai. Te, piemēram, minami afiksi -iba, -c,

salikteņi, atributīvi lietvārdu ģenitīvi v. c.

Abstraktu jēdzienu un nojēgumu nosaukumu atva-

sināšanā J. Endzelīns droši paver ceļu izskaņai -iba

(aktīvas vai pastāvīgāka rakstura īpašības apzīmēša-
nai)1. Ar šo izskaņu atvasinātajiem terminiem var būt

dažāda abstrakcijas pakāpe. No J. Endzelīna darinā-

tajiem, tāpat arī viņa sankciju saņēmušajiem termi-

niem ar -iba var, piemēram, minēt šādus: noturība

1 Sk. arī V. Skujiņas rakstu LVKJ 6. laidienā, R., 1970,
137.-139. lpp.
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(stabilitāte), piekritība (kompetence), darbietilpība
(TpyAoeMKocTb), atstātlba (Verlassenheit), citveidiba,

ari citesme (HHoCbiTHe), nodarbinātība, dldzlba (dīgša-
nas spēja), agrinība vēlīnlba (no3fl-

HecnejiocTb), gaistamlba (;ieTyqecTb), birstamība (cbinv-

necTb), vadāmība (npoßo/mocTb), plūstamība (TeKy-
necTb), applūstamlba (HaBOAHHeMocTb), applūdinātiba
(3aTonjieHnocTb).

Nereti blakus atvasinājumiem ar -iba īpašību vai

stāvokli var raksturot arī atvasinājumi ar -ums. J. En-

dzelīns ieteic ņemt vērā minēto divu morfēmu grama-
tiski semantisko atšķirību, jo atvasinājumiem ar -ums

ir konkrētāks raksturs un tos mēdz lietot, apzīmējot
atsevišķu gadījumu vai īslaicīgu stāvokli.

Valodniecības sēdēs sakarā ar latviešu valodas prak-

ses jautājumiem vispār J. Endzelīns paralēlo formu

pareizība un pareizums, patiesība un patiesums seman-

tisko atšķirību atklāja šādos teikumos: es runāšu par

tavu vārdu patiesumu un pareizumu; katra

atzinuma formālai uzbūvei ir vajadzīga p ar eizīh a

(filoz.). Ar -ums darināto formu pareizs lietojums: do-

kumenta pareizums; stāvokļa nopietnums (ne
nopietnība); netiku pie skai drūma (labāk neka

skaidrības); dzīves veida vienkāršība, bet — uz-

devuma vienkāršu ms.

Izskaņu -ība un -ums gramatiski semantiskajai atšķi-
rībai J. Endzelīns pievērš uzmanību arī Terminoloģijas

komisijas darbā, ieteicot un atbalstot, piemēram, šādas

formas: porainums blakus porainība, slāņainiba —

slāņainums, caurlaidība — caurlaidigums, (vārpu) ro-

bainība — robainums, nezāļainība — nezāļainums.

darbietilpība — darbictilplgums v. c.

Jau trīsdesmitajos gados J. Endzelīns iesaka jaunu
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vārdu darināšanai sufiksālo galotni -c kā īsāku formu

ar lielāku vispārinājuma nozīmi — gan darbības pro-

cesu, gan rezultātu, gan verbālu abstrahētu substanti-

vējumu apzīmēšanai. Pēdējos gadu desmitos šī galotne
kļuvusi par vienu no aktīvākajām attiecīgu terminolo-

ģisku jēdzienu un nojēgumu darināšanā dažādās zi-

nātņu nozarēs. Pēc šādiem J. Endzelīna 'paraugiem kā,

piemēram, apgāde, apguve, apkure, apskate, atdeve (se-
vis atdeve), izpēte, izveide, pārbaude, sadale, uztverei, c.

radušies atvasinājumi bīde, rite, stiepe, izstiepe, slīde,

spiede, liece, cirpe, vērpe, pārsedze, aizdedze, pēcdedze,
pdrrāve, dīkstāve, uzpilde v. c.

Deverbālajos atvasinājumos ar sufiksālo galotni -c

īpatu slāni veido substantīvu atvasinājumi ar -(sm)e,
kas vairāk pārstāvēti sabiedrisko zinātņu terminoloģijā
(arī psiholoģijā un literatūras un mākslas kritikā).
Sai grupai pēc tādiem J. Endzelīna paraugiem kā at-

tieksme minami terminoloģiska rakstura atvasinājumi

augsme, arī izaugsme, celsme, arī izcelsme, pieskarsme,
atskārsme, (idejas) atsegsme, (dziļāku domu) at-

klāsme, (jaunrades)kaisme v. c.

Ar rezultatīvu nozīmi blakus atvasinājumiem ar -c

nereti atrodami atvasinājumi ar -ums, piemēram: no-

liece un noliekums (cKJioHeHne), pārsedze un pārse-
gums (nepeKpbiTHe), izstiepe un izstiepums (pacTH>Ke-

HHe) v. c.

Latviešu valodas terminoloģijā J. Endzelīns paver

ceļu arī salikteņiem. Aizstājot vārdkopu vai garāku
izteiksmi ar vienu vārdu, iegūts vispirms lietojamā
iermina parocīgums (tā īsuma dēļ). Salikteņa forma

terminoloģiskajam vārdam piešķir nozīmes ierobežo-

jumu un spēcīgāku specifiskuma raksturu.

No J. Endzelīna ieteikumiem minami ziemcietība,
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karstumizturiba, vējizturība, sausumizturība, skabcietīgs
(sauerfest), centrbēdzes spēks, centrtieces

spēks, dzinējzobs, dzinējrats, kodinātājvlela, sar-

kankvēle (Rotglut), darbietilpīgs, darbietilpība v. c.

J. Endzelīns proponējis vai akceptējis arī lietvārdu

ģenitīvus ar noliegumu bez- (atributīvā funkcijā), kuri

nostājas vārdkopu Vietā: bezvēja laiks, bez-

gaisa telpa, bezmežu apvidus, bezakotu mieži,

b ezno te k v ezers, bezziedu augi, bezaisperu
rati, bezdrāts telegrāfs, bezierunu pakļauša-
nās. Salikteņi ar pret-: pret gāzu maska, pret-
bumbu patvertne.

Ne visi J. Endzelīna priekšlikumi un ieteikumi tika

atzīti un pieņemti. Un tad J. Endzelīns mēdza teikt:

«Es negribu uzspiest, bet pārliecināt.» Sabiedrisku at-

saucību nav guvuši, piemēram, daudzi J. Endzelīna

ieteiktie lietvārdu atvasinājumi ar sensenu piedēkli,
kurā ietilpst skaņu kopa -kl- (izskaņās -kls, -klis, -kla,

-kle, -eklis, -ēklis, -Iklis, -ikle, -oklis, -uoklis). Jādomā,

tāpēc, ka šis piedēklis piešķir atvasinājumam senisku

nokrāsu un nav arī visai labskanīgs (kaut arī tas sa-

stopams sabiedriskajā komunikācijā tik nepieciešamos
vārdos kā, piemēram, stāvoklis, līdzeklis, viedoklis,

apstāklis, kavēklis, nodoklis v. c). Literārajā valoda

mūsdienās šis piedēklis vispār ir maz produktīvs. Tas

atrodams rīku, ierīču, darba līdzekļu, vietu v. tml. no-

saukumos, piemēram, lipeklis (KJieiĪKOBUHa), skaitīkļi

(cieTbi), suseklis (necajiKa), svārsteklis (MaHTHUKi
spridzeklis (B3pbißqaToe BemecTßo), tēmēklis (npnue.il.
tureklis poligr. (TeHaKjib), sūneklis (sūnu purvs).

No J. Endzelīna proponētajiem atvasinājumiem a'

šo piedēkli minami, piemēram, elpokle (bišu elpojami*
orgāni), laistīkla (lejamā kanna), medīkla (medību ra-
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jons), medikli (medījamie dzīvnieki), miecekļi (miecē-

tājvielas), notekle (renstele), raidlkla (raidstacija),
saistikla vai saisteklis (saistviela), sausēklis (susinā-
mais papīrs), spridzikla (spridzeklis — ko spridzina,
spridzikla — ar ko spridzina), skaitikla (mašīna), skai-

iekļi (bumbiņu, ripiņu kopums).

Vērojot norises mūsdienu literārajā valodā, J. Endze-

līnam dažkārt vajadzēja atrast kompromisu starp sa-

viem teorētiskajiem atzinumiem un pamatojumiem —

ierādot kādai valodas formai prioritāti vai arī atzīstot

kādu par vienīgi pareizo, — un valodas praksi. Savus

uzskatus vērtēt un revidēt J. Endzelīns nekad nav at-

teicies. (Ar to nebūt negribu teikt, ka J. Endzelinam

nebūtu bijis arī tādu pozīciju, kuras viņš nekad neat-

stāja.) Tas sakāms, piemēram, par tagadnes lokāmā

divdabja formām ar -ošs, -oša, kas tika pieļautas tikai

blakus intransitīvajiem verbiem. Jau 1936. gadā (valod-
niecības sēdē) J. Endzelīns konstatē: «Nav vēlams

[lietot], bet tomēr pilnīgi iztikt bez aktīvajiem divdab-

jiem ar -ošs, -oša no pārejošajiem verbiem arī nevar.»

1948. gadā J. Endzelīns neceļ iebildumus pret atvasi-

nājumu no verba pārsteigt — pārsteidzošs, no dzīvi-

nāt — dzīvinošs (kas raisa spirgtumu), no pierādīt —

plerādlgs — pierādošs, piebilstot, ka forma pieļaujama
«it sevišķi, ja nav objekta».

Savu nostāju revidēt J. Endzelīns nav atteicies arī

dažos citos valodas prakses jautājumos, piemēram,
attieksmē uz vārdiem būie un būtne. 1940. gada par
pareizu un lietojamu tika atzīta forma būte, bet vārds

būtne (ar nāseņa iespraudumu) uzskatīts par nepareizi
darinātu un -rakstu valodā nekultivējamu. Taču 1944. g.
Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcā atrodami

abi vārdi kā varianti.
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Daudz ir tādu J. Endzelīna darinātu vārdu, kas

kļuvuši par mūsdienu latviešu literārās valodas neatņe-

mamu sastāvdaļu. Te, piemēram, vēl minami aptum-

sums (Saules, Mēness), atbilst, atdeve, atradne, atkāpe,

bagātināt, ciete, cildens, cilds, dotumi, ietekme, ietek-

mēt, ietve, jutoņa, izcilnieks, izcils, izpilde, izstrāde,

izstrādes diena, klātiene, neklātiene, laimēt, necils, no-

iets, pirmrindas (nepejļOßoft), pirmrindnieks, priekš-
sēdis, prievārds, sabiedriskots (očočmecTßJieHUbiH),

saspriedzināt, sauklis (Losung), skaitlenis, triecien-

nieks (vAapnHK), uzrocis, vide, ziede. No J. Endzelīni

darinātajiem vārdiem vēl minami aldzinieks, apgāds,

apstāklenis, caure, jūksme, lēse, norisenis, pasūtenis,
paticamība, paiieams, spode (apaviem), vajadze (das

Salien) v. c.

Jau trīsdesmitajos gados J. Endzelīns ieteic formu

klātiene (viņa klātienē — n ero npucvTCTßiin) un

nostbūtnes vietā, ko atzīst par nepieņemamu darinā-

jumu, ieteic lietot projiene (viņa proj ic nē — b ero

otcvtctbhm). Kad padomju laikā jārod vārds terminam

saoimoe o6yieHHe, J. Endzelīns ieteic šai nozīmē vārdu

neklātiene. Te der pieminēt, ka valodnieks P. Šmits

divdesmitajos gados krievu adverba formai lao'iHo dod

blakus tiešu tulkojumu — aizacīs.

No J. Endzelīna priekšlikumiem un ieteikumiem

krievu-latviešu un vācu-latviešu vārdnīcu veidotājiem

minami, piemēram, aBTopcTBo — autoriba (piederība
zināmam autoram), aKaHbe — lingv. ākāšana, anaTb —

akāt, apTejibmHK — arteļnieks (arteļa strādnieks), BHe-

;ipuTb — iedibināt, Bo36y>K/xeHHOCTb — uzbudināmība,

.loftbtTb, ,T,o6bißaTb — iegūt, sagādāt (AoCbißaftTecb! —

centieties panākt!), AocTonpHMeMaTejibHOCTb — ievē-

rotne, ApaqyH — kauslis, plēška (kauslīgs pufka), /īpafi-
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:iun — ļengans, ApaojiocTb — ļenganums, >KHByqecTb —

dzīvīgums, >KHByqHH — dzīvīgs, H36HpaiejibHbiH ro-

.ioc — ievēlēs balss, parbalss, MaccoßOdb — masvel-

dība, MecTOpo>KAeHHe (MeTajuioß) — atradne, rastuve,

MtvibHaTb — slknēt (par mērķiem, centieniem), hcho-

pocjib — nepieaugulis, o6o6mecTßjiHTb — sabiedriskot,

nepeHacejieHHe — pārmēr-apdzīvojums, nepeHacejieH-

nocTb — pārapdzīvotība, cßoeßpeMeHHbiH — savlaicīgs,
cBoeBpeMeHHO — laikā, laikus, savlaicīgi, vtomjih-

e.MoeTb — nogurdināmība; Behaarung — apmatojums,
matojums, das Bose — ļaunums, die Bosheit — ļauniba,
liilflos — nevarīgs, hoffnungslos — necerigs (nevis:

bezcerīgs), der Halt — turiens (kājām nav turiena),
die Leistung und Gegenleistung — velce un pretveice,

regelmāßig — kārtns, Regelmāßigkeit — kārtnums,

Rundstūck — apalītis, Vorsehung (kr. npe/mHfleHHe) —

aizredze (formu aizredze J. Endzelīns ieteic kā labāku

par ME minēto aizredzība).
Pa<r labu un nepieciešamu darinājumu jāatzīst J. En-

dzelīna ieteiktais substantīvs esme ar nozīmi — eksis-

tence, kr. cyuiecTßOßaHHe, vācu das Sein, die Existenz,

kas pagaidām nav ieviesies mūsdienu literārajā va-

lodā. Šī forma ieteikta gan vecvecā būšana, gan jau-
nāka darinājuma esamība vietā. Vārdu esme varēja trīs-

desmitajos gados atrast apcerējumos pa«r psiholoģijas
jautājumiem. Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

(1944) tam ierādīta vieta gan blakus sinonīmajai for-

mai ira, gan arī blakus šai nozīmē neieteicamajai for-

mai esamība. Vārds esme viegli iekļaujas valodiskaja

apziņā, jo blakus attiecīgā verba cdmam esm-

ir tādas radnieciskas, arī semantiski viennozīmīgas
formas Ikā lietuvju esmi, senslāvu jesmo (esmu). Arī

Hēgeļa darba tulkojumam J. Endzelīns ieteica krievu

vārdu uHoobirue latviski izteikt ar salikteni cltesme
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(gara cilestne) un vācu Nichtsein — blakus substan-

tīvam nebūtība arī ar vārdiem neesme, neira. Saliktenis

visuresme atrodams Latviešu valodas pareizrakstības
vārdnīcā (1944, 100).

Formas esme, ira — das Sein; die Existenz kā jaun-
vārdi atrodamas Ed. Ozoliņa Latviski-vāciskajā vārd-

nīcā (1941, 102) un Vāciski-latviskajā vārdnīcā (1942,
533) ar norādi uz Endzelīnu kā šo formu ieteicēju.

Jaunākajā svešvārdu vārdnīcā (1968) vārds eksistēt

skaidrots ar «pastāvēt, būt», bet eksistence (eksistē-
šanas nozīmē) — tikai ar «pastāvēšana».

Formas esme sabiedrisko nepieciešamību mūsdienu

latviešu literārajā valodā apliecina tās parādīšanās
kritikas žanrā. Tā, piemēram, substantīvu esme pras-

mīgi izlieto Daina Avotiņa savā apcerē par lietuvju
dzejnieku Justīnu Ma'rcinkeviču: Viņš visu no jauna

grib izlaist caur sava skatījuma prizmu, caur savas

jūtīgās sirds laboratoriju un varbūt pieiet tuvāk īstajai
cilvēka c s m c s izpratnei, lielajai patiesībai par cilvēku

(Literatūra un Māksla, 1972, 2).
Arī Imants Ziedonis formu esme izlieto salikteni

klāiesme savā kritiskajā apcerē par Vitauta Ļūdēna dze-

joļu krājumu «Rudzu putenī»: Un cauri visiem pro-

blēmu un tēlainības pavērsieniem krājumā jūt lielās

problēmas klātesmi (Literatūra un Māksla, 1972, 4).
Šie konstatējumi par J. Endzelīna darbu latviešu va-

lodas leksikas, it īpaši terminoloģijas novadā ir tikai

neliels novērtējuma ieskicējums tam lielajam darbam,

ko akadēmiķis J. Endzelīns veicis latviešu valodas kul-

tūras kopšanā. Mūsdienu latviešu valoda savā vēstu-

riskās attīstības gaitā likumsakarīgi saglabā tos pa-

matus, kurus teorētiski un praktiski apgaismojis un

iedibinājis Jānis Endzelīns.



V. SKUJIŅA

J. Endzelīna devums

LATVIEŠU VALODAS ZINĀTNISKĀS TERMINOLOĢIJAS
ATTĪSTĪBĀ

Par latviešu valodas zinātniskas terminoloģijas attīs-

tības sākumposmu var uzskatīt pagājušā gadsimta vidu,

kad latviešiem tiek sniegtas pirmās ziņas par zinātnes

sasniegumiem pasaulē un ikad līdz ar to strauji pieaug
latviešu valodā sarakstīto populārzinātnisko un zināt-

nisko -rakstu un grāmatu skaits. Pagājušā gadsimta
otrajā pusē un šī gadsimta sākumā latviešu valodā

uzkrājas ievērojams terminoloģiskās leksikas slānis.

Taču šie termini pa lielākai daļai ir individuāli autoru

darinājumi. Tie netiek saskaņoti un unificēti. Daudziem

jēdzieniem vēl trūkst terminu. Nav izstrādāti vienoti

terminu veidošanas pamatprincipi.
Tieši šai laikā — gadsimtu mijā — savu valodnie-

cisko darbību uzsāk Jānis Endzelīns.

J. Endzelīns ir vispusīgs valodnieks, kas daudz rū-

pējies arī par savas dzimtās valodas tīrību, skaidrību

un saprotamību. Un, lai gan J. Endzelīna galvenā uz-

manība ir pievērsta dažādiem citiem svarīgiem valod-

niecības jautājumiem (salīdzināmajai valodniecībai,
etimoloģijai, vēsturiskajai un mūsdienu gramatikai,
dialektoloģijai, izrunas un rakstības jautājumiem v. c.)
un viņš nav publicējis gandrīz nevienu īpaši terminolo-

ģijas problēmām veltītu pētījumu1,
tomēr izcilā latviešu

IKa izņēmumu varētu minēt, piemēram, rakstu J. Endze-

līns. Daži atzinumi par mūsu gramatikas terminiem. — Skolo-

tāju Avīze, 1951, 15 un dažus nelielus rakstiņus par atsevišķu
vārdu lietojamību latviešu valodā š. gs. 20. gados.
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valodnieka devums arī latviešu valodas zinātniskās

terminoloģijas novadā ir ļoti liels.

Jau 1897. gadā J. Endzelīns publicē rakstu «Diftongu

un garo vokāļu izruna latviešu valodā», kur intonāciju
aplūkojumā runā par terminoloģijas jautājumiem. Arī

vēlāk — gan lekcijās, gan prakses rakstos, gan mut-

vārdu aizrādījumos, gan Rīgas Latviešu biedrības Zi-

nību komisijas Valodniecības nodaļas sēdēs J. Endzelīns

veic lielu darbu latviešu literārās valodas un līdz ar to

arī zinātniskās terminoloģijas kopšanā, analizējot lat-

viešu valodas vārdu semantiku un vēršoties pret vārda

nozīmes neskaidrumu un daudznozīmīgumti, kā ari preļļ
nepareiziem darinājumiem.

Sai ziņā īpaši nozīmīga ir J. Endzelīna darbība

RLB ZK Valodniecības nodaļā, par kuras priekšsēdi
viņš kļūst 1916. gadā pēc K. Mīlenbaha nāves. Valod-

niecības nodaļas sēdēs daudz tiek spriests par svarīgiem
valodas prakses un terminoloģijas jautājumiem, pai
dažādu vārdu izrunu, nozīmi un lietošanas sfēru. RLB

ZK pulcina dažādu zinātnes nozaru speciālistus, kuri

līdz ar zinātnes attīstību Latvijā apzinās nepieciešamību
kopt latviešu valodas terminoloģiju.

Latviešu valodas zinātniskās terminoloģijas veido-

šanā jūtams pagrieziens notiek 1919. gadā, kad pēc
Izglītības ministrijas ierosinājuma tiek nodibināta termi-

noloģijas komisija ar vairākām sekcijām dažādās zināt-

nes nozarēs. Sajā terminoloģijas komisijā kopā ar pro;.
P. Šmitu, doc. E. Blēsi un citiem aktīvi darbojas arī Va-

lodniecības nodaļas priekšsēdis prof. Jānis Endzelīns.

Darbs terminoloģijas komisijā prof. J. Endzelīnam

prasa daudz pūļu, jo tai laikā daudzās nozarēs ir liels

terminu trūkums un nav nekādas plašākas pieredzes

jaunvārdu darināšanā. Terminu sakopojumu veidošanā
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ir bijuši tikai daži mēģinājumi, turklāt visai šaurās

aprindās. Tie jaundibimātajai terminoloģijas komisijai
nekādu atvieglojumu nedod. Terminoloģijas 'komisijas
darbiniekiem un sevišķi valodniecības komisijai, kurā

darbojas prof. J. Endzelīns un kuras uzdevums ir

pārskatīt visu nozaru terminus, vajag pašiem orien-

tēties toreizējo terminu krājumā, izvēlēties no sino-

nīmisko terminu virknes labākos, piemērotākos ter-

minus un vajadzības gadījumā radīt jaunus vārdus.

Jauno terminu veidošanā tiek izmantoti arī izlokšņu
vārdi. Šai ziņā daudz palīdz J. Endzelīna izlokšņu lek-

sikas vākumi. Par paraugu latvisko terminu darinā-

šanai tiek izmantoti arī citu valodu — sevišķi krievu

un vācu — vārdi, taču tā, lai jaundarinājumu valodiskā

konstrukcija pēc iespējas atbilstu latviešu valodas

sistēmai.

1922. gadā tiek puMicēta šīs terminoloģijas komisijas

sagatavotā Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca, kur

doti termini krievu, vācu un latviešu valodā. Vārdnīca

aptver dažādas zinātnes nozares: valodniecību, filozo-

fiju, tieslietu zinātni, tautsaimniecību un finansu zinī-

bas, dažādas mākslas nozares, dabas zinātnes, ķīmiju,
matemātiku, fiziku, militāro zinātni v. c. Latvisko ter-

minu klāstā šeit pārsvarā ir latviskas cilmes dari-

nājumi — gan vecāki, gan jaunākas cilmes (virsizde-

vumi, pavadzīme, pretparaksts, lerosa, netīksme, lielno-

darbe, mazpārveidiba, mātes saime, naudas kaltuve

v. c.). Vārdnīcā ir arī internacionālismi, kas doti gankā

vienīgie jēdziena nosaukumi (adopcija, akcija, akredi-

tīvs2
, artelis, kapitāls, konts, metroloģija, monopols,

tara v. c), gan kā sinonīmi blakus latviskas cilmes

?
Piemēros viscaur paturēta J. Endzelīna laika rakstība.
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terminiem (akcents, uzsvars; kalkulācija, aplēsums; liei-

pratls, eksperts; pārvēršana, konversija; pirmteksts,

oriģināls v. c.).

Protams, vārdnīcā ir atrodami daži neparasti atvasi-

nājumi (momēle — «3bmoK, kamstis — :iaTbiMKa, //<//-

------------dlba — najiHHnocTb, dlvotas jutas — krievu pa3Aßoennoc

<iyBCTBO, vācu entzweites Gefiihl). Atsevišķos gadījumos

ne visai veiksmīgi darināts latviskais vārds dots laba

internacionālisma vietā (juksme — manieres vietā, iz-

plūdiba — detalizācijas vietā, kūtrība — Inerces vietā,

priekšcēlums — referāta vietā, sapratnes atmiņa - lo-

ģiskās atmiņas vietā v. c).
Taču šajā vārdnīcā ir daudz arī vērtīga materiāla.

Par to liecina kaut vai tas, ka liela dala no vārdnīca

publicētajiem terminiem saglabājušies līdz mūsu die-

nām, piemēram, valodniecības terminoloģijā: patskaņi,

līdzskaņi, lūpeņi, nāseņi, berzētu, slēdzeņi, plūdeņi, pār-

skanu, zilbe v. c, fizikas terminoloģijā: absorbciju,

atoms, barometrs, līmeņrādis, sarkankvēle, svārstība,

tvaicēšana v. c, matemātikas terminoloģijā: atrisinā-

jums, lielums, mērījums, noteiktība, pamatvienība, pa-

kāpe, saucējs, varbūtība, vienība v. c. Arī vairāki ter-

minu veidošanas paņēmieni, kas izmantoti Zinātniskās

terminoloģijas vārdnīcā, ir aktuāli vēl mūsdienās, pie-
mēram, atvasināšana ar sufiksālo galotni -c vai -a: at-

cere, iztēle, uzlēse, ierosa, noģieda v. c, prefiksālā at-

vasināšana (sevišķi ar bez-, ne-, pār-): bezlpašnieka
suma, beznaudas maksājums, beztēlu domāšana, ne-

drosme, netīksme, neiemaksājams, pāriemaksa, pārap-
drošināšana v. c. (pēdējie atvasinājumi, kuros ir pa

diviem priedēkļiem, vispārlietojamai latviešu valodai

nemaz nav tik raksturīgi, turpretī terminoloģijā šādi

atvasinājumi ir nepieciešami). Kā jaundarināmu ter-
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minu paraugi mūsdienās var būt noderīgi, piemēram,

vārdkoptermini ar nelokāmu deverbālu lietvārdu pir-

majā komponentā, tādi kā ievedu muita, izvedu muita,

nogaidu termiņš, pārvedu vekselis, pieaugu kapitāls,
sāku kapitāls v. tml., un tā saucamie hibrīdvārdi, t. i.,

vārdi, kuros blakus latviskas cilmes elementam ir cit-

valodu cilmes elements: fosforskābe, pamatreģistris,

pēcrevizija, virsrevizija v. c. Par pēdējā tipa darinā-

jumu lietojamību latviešu valodā valodnieku vidū ve!

ilgi valdīja domstarpības.

Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca kā sava laika

vārddarināšanas paņēmienu un vārdu strukturāli se-

mantisko īpatnību atspoguļotāja labi noder terminolo-

ģijas, kā arī vispār latviešu literārās valodas vēstures

pētniekam. Šī vārdnīca liecina, piemēram, par to, ka

ši gadsimta 20. gados ciešamās kārtas tagadnes div-

dabi ar -ams biežāk nekā mūsdienās lietoja bez cieša-

mās kārtas nozīmes: aprakstāmā gramatika, ieslogāma
vieta, nodokļu maksājamā spēja v. c, bet daudzi vārd-

koptermini mūsdienās kļuvuši par salikteņiem: pailga

akcents — pallgakcents, papildu muita — paplldmuita,

parauga saimniecība — paraugsalmnieclba. Dažos ga-

dījumos agrākajos prefiksālajos atvasinājumos atmests

priedēklis: iztēls — tēls, saspriegums — spriegums,

neiespēja — nespēja v. c.

Pēc Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcas iznākšanas

presē tiek publicēta ne visai principiāla kritika par šo

darbu 3
.

J. Endzelīns uzraksta asu pretrakstu, kurā

3
H. Bu d uli s. Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. — Lat-

vis. 1922. 338; H. Budu 1 i s. Terminoloģijas vārdnīcas lietā.
— Latvis. 1922, 348; H. Budu 1 i s. Atbilde prof. Endzelīna kgm. —

Latvis, 1922, 355.
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uzsver, ika viņš nav pret kritiku vispār, bet pret nepama-

totu,aplamu kritiku. Atbildes rakstos4 reizē ar kritizēto

terminu izvēles motivējumu izteikti daži teorētiski sprie-
dumi par zinātniskās terminoloģijas veidošanas princi-

piem. J. Endzelīns atzīsit, ka pareizāk būtu, ja vispirms
savāktu visus tautā lietotos vārdus un pēc tam stātos

pie terminoloģijas izveides, taču reālajā situācijā, kad

ir atvērta augstskola, konservatorija un mākslas akadē-

mija, termini ir nepieciešami tūliņ. Jārada tūkstošiem

jaunu terminu, tāpēc pilnīgi iespējams, ka ne vienmēr

tiek pieņemts labākais termins. Zinātniskā terminolo-

ģija laika gaitā arvien jālabo un jāpapildina, jo zinātne

attīstās. Gari, aprakstoši apzīmējumi (piemēram, elpas
rīkles vāks) īsteni nav atzīstami par terminiem, bet

drīzāk par definīcijām. Jauni termini darināmi pēc va-

lodā eksistējošiem paraugiem, piemēram, uzgāmuris
darināts līdzīgi vārdiem uzaci, uzplecis, uzpurns. Ter-

minu saraksti dodami pa nozarēm, lai speciālistiem būtu

vieglāk orientēties savas nozares terminoloģijā. Vis-

beidzot, šajos rakstos J. Endzelīns uzsver arī speciā-
listu un valodnieku sadarbības lomu zinātniskās termi-

noloģijas veidošanā.

20. gadsimta 20.—30. gadi, kā arī 40. gadu sākums

ir ļoti rosīgs J. Endzelīna darbības posms, kam liela

nozīme arī latviešu zinātniskās terminoloģijas veido-

šanā. J. Endzelīna darbība terminoloģijas komisijā nav

ilga, jo 1921. gadā šī komisija līdzekļu trūkuma dēļ ir

spiesta savu darbību pārtraukt. Taču daudz svarīgu

4 J. Endzelīns. Atbilde Dr. mcd. H. Buduļa kgam zināt-

niskās terminoloģijas lietā. — Latvis, 1922, 343; J. Endzelīns.

Otra atbilde Dr. mcd. H. Buduļa kgm. — Latvis, 1922, 350; J. En-

dzelīns. Vēl viena atbilde Dr. mcd. H. Buduļa kungam. —

Latvis, 1922, 358.
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terminoloģisku jautājumu J. Endzelīna vadība tiek iz-

spriests arī RLB ZK Valodniecības nodaļas sēdēs, kuras

turpinās līdz pat 40. gadiem. Valodniecības nodaļas
sēžu atzinumi ir sakopoti J. Endzelīna grāmata «Dažā-

das valodas kļūdas» (I izd. 1928. g., IV izd. 1932. g.),
atsevišķos šī perioda 'rakstos un — vēlāk — viņa redi-

ģētajās grāmatās: P. Ozoliņa «Valodas prakses jautā-

jumi» (1935. g.) un V. Rūķes «Valodas un rakstības

jautājumi» (1940. g.).

Spriežot pēc publicētajiem avotiem, Valodniecības no-

daļas sēdēs starp svarīgiem valodas prakses jautā-

jumiem daudz uzmanības tiek veltīts arī terminolo-

ģijai, sevišķi dažādu sinonīmisku terminu semantikas

norobežošanai, šim nolūkam vispirms noskaidro apzī-

mējamos jēdzienus, šo jēdzienu robežas un katra jē-
dziena apzīmēšanai līdz tam lietotos vārdus, kas apko-

poti no vārdnīcām, speciālajām grāmatām, kā arī no

prakses dažādās iestādēs. Valodas faktu rūpīgas ana-

līzes rezultātā tiek norobežotas nozīmes, piemēram, šā-

diem apzīmējumiem, no kuriem lielākā daļa savas agrāk
noteiktās nozīmes paturējuši līdz mūsu dienām: pajūgs

(zirgs, zirglietas un rati vai ragavas), iejūgs (zirglie-
tas), aizjūgs (zirglietas un rati vai ragavas); briedis

(krievu ojieHb), alnis (krievu ;iocb); aila (arhitek-

tūrā), aile (rinda, rubrika), ailis (tīkla vai murda

kārts); pretestība (krievu conpoTHßjieHue), pretišķība
(krievu npoTHßoiio.no/KHOCTb); bardzība (pastāvīga īpa-
šība), bargums (konkrētā brīdī); uzvedība (pastāvīga
īpašība), uzvešanās (konkrētā brīdī). Ja nozīmes ziņā
tuvo vārdu ir vairāk nekā apzīmējamo jēdzienu, katram

jēdzienam izvēlas vienu noteiktu apzīmējumu, bet liekos

sinonīmus ieteic turpmāk nelietot, piemēram, no vārdu

grupas plakne, plakne, plāksne, paplāksne, saplāksnis,
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plaksma, plāste, plate, plate, paplāte, plātne, plātne v.c.

par noteiktu jēdzienu apzīmē jumiem atzīti vārdi plakne
(ģeometrijā), plāksne (arzināmu biezumu), plate (pie-
mēram, fotogrāfijā), plāte (ar nelielu biezumu), pa-

plāksne (neliela apmēra biezāka plāksne), paplāte (ne-

šanai), plātne (arhitektūrā), saplāksnis (finieris). No

vārdu grupas aizbideklis, aizbāžamais, aizlaldnls, aiz-

bāznis, aizbīdnis, bults un dažiem sinonīmiskiem aiz-

guvumiem no vācu valodas par vārdiem ar noteiktu

terminoloģisku nozīmi atzīti aizbāznis (vācu der Stop-
sel), aizbīdnis (vācu der Riegel) un aizlaidnis (vācu
der Schieber).

J. Endzelīns atzīst, ka viennozīmīgu vardu darinā-

šanā svarīga loma ir atsevišķu afiksu viennozīmīgumam.
Ja piedēklim ir ļoti dažādas nozīmes, tas kļūst pārpro-
tams un līdz ar to mazvērtīgs, jo traucē vārda nozīmes

uztveri. Šajā sakarā J. Endzelīns kritizē, piemēram, atva-

sinājumus ar izskaņu -niecība, kuri ietilpst ļoti dažādās

nozīmju grupās: zvejniecība — nodarbošanās ar zveju,
galdniecība — galdnieka veikals, rakstniecība — rakst-

nieku darbi, muižniecība — piederība pie muižnieku

kārtas, strādniecība — strādnieku kopa v. c. J. Endze-

līns vēršas pret tādiem atvasinājumiem kā studentlba,

ierēdniecība v. tml., kas īsteni nozīmē topašu, ko daudz-

skaitļa formas studenti, ierēdņi v. c, un tāpēc ir lieki.

Atvasinot jaunus vārdus, labi jāzina konkrēta afiksa

semantiskā loma. Ja kāds no afiksiem nekā nedod at-

vasinājuma nozīmei, tas ir lieks un tāpēc atmetams. Par

lieku daudzos gadījumos J. Endzelīns uzskatīja piedēkli
-n-, piemēram, vārdos būtne, klātbūtne, prombūtne, celtnis

nāsenis « — pēc J. Endzelīna domām — nekā neizsaka,

un tāpēc priekšroka dota atvasinājumiem būte, klāt-

būte, prombūte un celtuvls. Jāpiebilst gan, ka līdz-
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teķus tam par pareiziem tomēr atzīti tādi atvasinājumi

kā tekne un segnis (studenta cepure). J. Endzelīns

kritizē arī priedēkļu nepamatotu lietojumu, piemēram,
ultulkošanas un apmatojuma vietā par ieteicamākām
atzīdams bezpriedēkļa formas tulkošana

un matojums.

Jaunvārdiem_ jāiekļaujas latviešu valodas vārddari-

nāšanas sistēma, un tāpēc nav pieļaujami tādi deverbāli

atvasinājumi kā, piemēram, priekšstāvis un Izvērdams

(vulkāna). Vārds priekšstāvis nav labs tāpēc, ka nav

verba priekšstāvēt. Attiecīgajā nozīmē labāk izmanto-

jams vārds pārstāvis. Atvasinājumā ar izskaņu -ums

pamatā jābūt verba pagātnes celmam, tātad — nevis

izverd-, bet izvir-.

Atzīdams, ka par vulkānu «izvirumiem» tomēr «tā

kā nevedas runāt», J. Endzelīns ieteic izmantot izloksnēs

sastopamo pagātnes formu izvirdu un lietot atvasinā-

jumu izvirdums.

Dažas J. Endzelīna izteiktās domas attiecas uz vārd-

kopterminiem. Tā vēl mūsdienās aktuāls ir jautājums

par īpašības vārda un lietvārda ģenitīva nozīmes šķir-
šanu nominālās vārdkopās, piemēram, elektrības patē-
riņš, elektrības skaitltāls, bet elektrisks gludeklis, elek-

trisks tramvajs, var būt aizgādnieku organizācija, nevis

aizgādnieciska organizācija. Terminoloģiski nozīmīgs ir

arī J. Endzelīna norādījums par formu līdztekus un

līdzteku lietošanu: adverbiālā nozīmē lietojama forma

ar -us, piemēram, ceļš iet līdztekus upei, turpretī atri-

butīvā nozīmē lietojama forma ar -v, piemēram, līdz-

teku līnijas.

iMūsdienās vērojama tendence veidot pēc iespējas īsā-

kus terminus. Šī tendence atzīta arī 20.—40. gados. Tā

£;tr;īko formu iespējamība, uzskatāmība, literarisks,
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muzikālisks vietā ieteiktas formas iespēja, uzskate, lite-

rārs, muzikāls. Arī sa'.l i'kteņu pirmajā komponentā
dažkārt priekšroka dota īsākajām formām: nevis abejpu-
sīgs, bet abpusīgs, nevis dabaszinātnes, bet dabzināt-

nes v. c.

Par labu terminu veidošanas bāzi ir noderējusi arī

izlokšņu leksika. Savos teorētiskajos spriedumos J. En-

dzelīns ir uzsvēris, ka izlokšņu vārdus var izmantot

rakstu valodas bagātināšanai, tikai tas jādara ar māku.

Uzmanīgi jārīkojas ar izlokšņu sinonīmiem. Reizēm var

būt itā, ka literārās valodas vārdam un izlokšņu vārdam

ir viena un tā pati semantika, un tomēr izlokšņu vārds

tiek izmantots atšķirīga jēdziena, parasti apakšjēdziena

apzīmēšanai, piemēram, tanis izloksnē nozīmē to pašu,
ko zirneklis, bet zinātniskajā terminoloģijā par tani

var saukt vienu no zirnekļu veidiem.

Gan Valodniecības nodaļas sēdēs, gan atsevišķos pub-

licējumos presē5 J. Endzelīns vēršas pret latviešu valo-

das garam neatbilstošiem ģermānismiem un slāvismiem.

Vācu un krievu valodas ietekme latviešu valodā tai

laikā ir ļoti spēcīga. No šīs ietekmes pilnīgi izvairīties

nav iespējams, taču, kā uzsver J. Endzelīns, katram

latviešu valodniekam nepieciešama tīra latviešu valo-

das izjūta. Šī izjūta jāapgūst. Par latviešu valodas

garam neatbilstošiem darinājumiem J. Endzelīns atzīst

ģermānismus līdzcilvēki, līdzpilsoņi, līdzbiedri v. tml.,
kā arī krieviskās konstrukcijas redaktors-izdevējs, zi-

nātnieks-atklājējs, aproce-pulkstents v. tml. Ar defisi

rakstāmo konstrukciju vietā viņš iesaka vārdkopas ar

deverbā'lu pirmo komponentu (izdevējs redaktors) vai

lietvārda ģenitīvu (aproces pulkstenis). Atsevišķos ga-

S
J. Endzelīns. Par latviešu valodu atklātībā. — Latvijas

Sargs, 1020, 260.
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dījumos izmantojama ari konstrukcija ar saikli un (di-
rektors un rīkotājs). Dodot jēdzieniem latviskos apzī-

mējumus, nav jāturas burtiski pie krievu un vācu va-

lodas paraugiem. Tā, piemēram, latviešu valodā pareizi
ir filoloģijas fakultāte atšķirībā no krievu un vācu

valodas, kur lietvārda ģenitīva vietā ir īpašības vārds:

(pHJiojioruMecKHH (paKvjībTeT, philologische Fakultāt.

Daudzi no J. Endzelīna 20.—40. gados atzītajiem da-

rinājumiem plaši ieviesušies mūsdienu latviešu valodā.

Tie ir tādi lietvārdi kā apkalpe, apkure, attieksme, at-

veids, bezdarbnieki, ietve, sūknis, šķirklis, uzgrieznls,
uzmava. Ļoti nepieciešami mūsdienu zinātniskajā ter-

minoloģijā ir 1940.—1941. gada valodniecības komisi-

jas sēdēs J. Endzelīna vadībā pieņemtie latviešu valo-

das termini, kas doti sastatījumā ar atbilstošajiem krievu

valodas apzīmējumiem, piemēram, valodniecībā: ar-

tikulēta runa — tuieHopa3,aejibHaH penb, artikulēta

skaņa — qjieHOpa3Aejibnbift 3bvk, lauksaimniecībā un

bioloģijā: agrlnlba — cKopocncriocTb, sporaugi un zied-

augi — TaftuočpaHHbie n HBHo6paMHbie pacTeimn, varie-

tāte -- pa3HOBHAHOCTb, daudzveidība — MHoroo6pa3He,

piemērotība — npncnoco6jieHHOCTb, citās nozarēs vēl

arī: dezinfekcija — o6e33apa>KHßaHHC, terase — vctvii,

aprite — očopOT, noturība — vcTOHmmoCTb, kopiena —

očinHiia, ciemats — nocenoK, tehniskā apgādātiba —

reximqecKafl ocHauieHHOCTb, noliktava — CKJiaA, privāt-
īpašnieks — HaCTHHK v. c.

Šai laikā runāts arī par gaismas signālaparāta —

luksofora nosaukumu, šim nolūkam ieteicot atvasinā-

jumus gaismenls vai gaisminātājs.
īpaši pieminama prof. J. Endzelīna uzskatu elastība.

Valoda ir dzīvs organisms, kas mainās un attīstās reizē

ar sabiedrību. Tāpēc nereti tas, kas ir atzīts par
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pareizu vienā laika posmā, pēc kada laika var izrādīties

nederīgs. Bez tam uzskatu, maiņu rada pētījumu un zi-

nāšanu paplašināšanās. Tā 20.—40. gadu sākumposma
atzītās formas zāļains vielā šī perioda beigās par pa-

reizu atzīta forma zālains. 20. gados J. Endzelīna at-

zinumos lasām, ka bez lielas vajadzības nevajag darinai

substantīvus no ciešamās kārtas divdabja, tādus ka,

piemēram, neapmierinātība. Taču 40. gadu sākumā at-

vasinājumi piemērotība, neizzinātlba v. tml. tiek atzīti

par latviešu valodā lietojamiem vārdiem.

Kad J. Endzelīnam pārmet viņa uzskatu nenoturī-

gumu, J. Endzelīns nenoliedz savu uzskatu maiņu, bet

zinātniski to pamato6.
Tāpēc par valodas attīstības dabisku rezultātu var uz-

skatīt arī tos gadījumus, kad mūsdienu atzinumi nesa-

skan ar J. Endzelīna un citu valodnieku 20.—40. gadu

valodnieciskajiem uzskatiem.

Mūsdienu latviešu valodā, sevišķi zinātniskajā terīni

noloģijā, ir daudz salikteņterminu ar verba celmu pir-

majā komponentā (dzenskrūve, šujmašīna, pildspalvu,

raidluga). To vietā prof. J. Endzelīns ieteicis salikte-

ņus ar ciešamās kārtas tagadnes divdabja bezgalotnes
formu pirmajā komponentā (dzenamskrūve, šujamina-
šlna, raidamluga) vai vārdkopas ar nelokāmu devcr-

bālu lietvārdu pirmajā komponentā (raidu luga, izvedu

muita). Tieši šīm vārdkopām, kam ir dabiska tendence

saplūst saliktenī, ir sava loma minētā tipa salikteņu

izplatībā. Arī 40. gados jau tiek atzīta vesela virkne

līdzīgas struktūras salikteņu, tādi kā baudviela, skat-

logs, degpunkts, peldkostīms, vadmotīvs v. c.

6 Sk., piemēram, J. Endzelīns. Arī skolotajā. — Musu Nā-

kotne, 1933, 5.
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Mūsdienu zinātniskajā terminoloģijā nav nostiprinā-
jies ar izskaņām -ājs un -ējs darināto deverbālo atva-

sinājumu nozīmju šķīrums, kas tika ieteikts 20.—40.

gadu publicējumos: atvasinājumi ar -ājs (nesājš, svē-

rājs, vedājs) — kā profesionālu darbinieku apzīmējumi,
bet atvasinājumi ar -ējs (nesējs, svērējs, vedējs) —ka

nejaušu darītāju apzīmējumi. Lai gan latviešu valoda

vispār pastāv minēto atvasinājumu semantikas dife-

rencējums, tomēr zinātniskajā terminoloģijā izskaņas
-ājs vai -ējs izvēli nosaka formāli, nevis semantiski ap-

svērumi, un profesionālu darbinieku nosaukšanai lieto

arī atvasinājumus ar -ējs (nesējs, vedējs v. c).
Sava loma mūsdienās ir arī tādiem salikteņiem kā

sniegbalts, debeszils, asinssarkans un celtspēja, dartt-

griba, ēstgriba, pret kuriem valodnieki ir iebilduši un

kurus nav ieteikuši izmantot par jaunu darinājumu pa-

raugu.
J. Endzelīna 20.—40. gadu terminoloģiskā darbība

neaprobežojas tikai ar dažādu terminu apspriešanu ter-

minoloģijas komisijā un valodniecības komisijas sēdēs

un ar valodas prakses jautājumiem veltītu grāmatu un

atsevišķu rakstu sastādīšanu un rediģēšanu vien. J. En-

dzelīns ir rediģējis dažādas tā laika terminu vārdnīcas

(piemēram, Vāciski-latvis'ko elektrotehnisko vārdnīcu,

1939 un A. Auziņa Latviešu, vācu un krievu grāmat-

rupniecības vārdnīcu, 1942), kā arī svešvārdu un

pareizrakstības vārdnīcas (piemēram, Ed. Ozoliņa Sveš-

vārdu vārdnīcu, 1934 un Ed. Ozoliņa Latviešu pareiz-
rakstības vārdnīcu, 1932), kur atspoguļojas viņa
uzskati par valodniecību un līdz ar to arī par termino-

loģiju.
Bez tam nenoliedzami daudz ierosmes jaunu terminu

darināšanā un terminu nozīmju precizēšanā dod
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K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcu

(1923—1932), kur J. Endzelīns ieguldījis milzum lielu

zinātniskās pētniecības darbu un kur vienkopus saplūdis

vērtīgs latviešu valodas leksikas materiāls. Sī vārdnīca

iepazīstina ar lielu skaitu iapvidvārdu un dod iespēju
tos izmantot mūsdienu zinātniskās terminoloģijas pa-

pildināšanā un pilnveidošanā, piemēram, no šīs vārd-

nīcas ir ņemti tehniskie termini dilbs (noßopoTHbiii

KVJiaK), pulka (uiKßopeHb) v. c.

J. Endzelīns ar savu nerimtīgo rosmi un autoritāti

panāca, ka pēc 20.—30. gadiem latviešu valoda kļuva

jūtami labāka, pareizāka.

Padomju laikā — 1940.—1941. gadā — prof. J. En-

dzelīns blakus darbam augstskolā rosīgi piedalās jau-
nās sociālistiskās kultūras veidošanā. Šo darbu viņš

turpina arī pēc Lielā Tēvijas kara.

Kad 1946. gadā nodibinās Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmija, prof. J. Endzelīns kļūst par Valodas un

literatūras institūta Valodas daļas zinātniskā darba vadī-

tāju. Sai laikā J. Endzelīna darbība ir ļoti ražīga. Līdz-

tekus kapitālajiem pētījumiem latviešu valodas norma-

tīvajā gramatikā, latviešu valodas vēsturē un salīdzi-

nāmajā valodniecībā vispār prof. J. Endzelīns atlicina

laiku arī dažādiem aktuāliem valodas prakses un zināt-

niskās terminoloģijas jautājumiem. Prof. J. Endzelīns

ir nepārtraukti darbojies pašreizējā ZA Latviešu valo-

das terminoloģijas komisijā kopš tās dibināšanas 1940.

gadā. Viņš ir devis atsauksmes par zinātnes, mākslas

un tehnikas nozarēs izstrādātajiem terminiem, preci-

zējot tos un atvasinot jaunus vārdus. Viņš ir sniedzis

arī neskaitāmas vērtīgas konsultācijas daudziem spe-

ciālistiem terminu darināšanā.

Šai laikā J. Endzelīns dod daudz jaunvārdu, sevišķi
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gramatikas terminoloģija.7 Tādi ir, piemēram, prie-
vārds — satiksmes vārda vietā, deklinācija, konjugācija,
saskaņojums jeb saskaņošana (corjiacoßauHe), pa-

kļāve jeb pakļaušana (ynpaßJienHe), piekļāve jeb pie-
kļaušana (npuMbiKamie), skaitlenis, apstāklenis — ga-
rāko apzīmējumu skaitļa vārds un apstākļa vārds vietā.

Jautājumā par kāda objekta augšējās daļas un priekš-
meta arējās aptvertības jēdzienu apzīmēšanu J. Endze-

līns atzina, ka ir nepieciešami divi vārdi. Un, tā kā

latviešu valodā tai laikā bija divi vārdi — virsus (aug-
šējās daļas apzīmēšanai) un virsa (ģeometriskā jē-
dziena apzīmēšanai), tad vajadzība pēc trešā vārda —

jaunvārda virsma, kas tolaik jau pieteica savu esamību,

nebija. Taču mūsdienās, kad vārds virsus no latviešu

valodas zudis, bet vārds virsa ieguvis agrākā vārda

virsus nozīmi, nepieciešamība pēc cita vārda — pēc
vārda virsma — ģeometriskā jēdziena apzīmēšanai ir

nenoliedzama, un tas arī nav pretrunā ar J. Endzelīna

pamatnostāju par divu vārdu nepieciešamību šajā ga-

dījumā.
Arī 50. gados J. Endzelīns vēl joprojām atzīst, ka pie-

dēklis -n- (arī -m-) atsevišķos vārdos ir bez īpašas se-

mantikas un ka salikteņi ar verba celmu pirmajā kom-

ponentā latviešu valodā nav vēlami. Daudz uzmanības

J. Endzelīns veltījis īpašības vārdiem ar izskaņām -igs,

-isks un -ējs, to nozīmju diferencēšanai.

Kā liecina ZA Terminoloģijas komisijas sēžu proto-
koli, pēdējo reizi prof. J. Endzelīns piedalās TK sēdē

1955. gada 15. aprīlī. Taču interesi par terminoloģijas
jautājumiem viņš saglabā līdz pat pēdējām mūža dienām.

7
Par to sk. arī J. Endzelīns. Daži atzinumi par mūsu gra-

matikas terminiem.
— Skolotāju Avīze, 1951. 15.
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Un, nevarēdams pats ierasties TK sēdēs, J. Endze-

līns vienmēr rod iespēju iepazīstināt TK sēdes dalīb-

niekus ar saviem spriedumiem un vērtējumiem.

*

lepazīstoties ar profesora J. Endzelīna valodniecisko

darbību, kam ir fundamentāla nozīme mūsdienu lat-

viešu valodas zinātniskās terminoloģijas veidošanā, jū-
tams, ka visam cauri aužas lielā zinātnieka aicinājums
domu izteikt skaidri, precīzi un lakoniski. Zinātniskā pē-

tījumā jāpasaka tas, kas nepieciešams saprašanai, bet

viss liekais atmetams. Citātiem jābūt precīziem. Katra

izsakāmā doma vispirms rūpīgi jāapsver. Uz to aicināja

profesors J. Endzelīns, mācīdams savus audzēkņus

strādāt un kalpot zinātnei, cik katra spējas ļauj.
J. Endzelīns ar savu bagāto pieredzi un zināšanām

ir neaizstājams palīgs jaunu terminu radīšanā, zināt-

niskās terminoloģijas sistēmas pilnveidošanā. Jaunra-

dīts termins sākumā var likties neparasts, taču, ja tas

pareizi darināts un attiecīgā jēdziena apzīmēšanai labi

piemērots, tas ieviešas. Savas darbības laikā J. Endze-

līns radījis daudz labu, pareizu vārdu, kuri dziļi iesakņo

jušies mūsu valodā un bez kuriem mums būtu grūti, var-

būt pat neiespējami iztikt arī mūsdienu zinātniskajā

terminoloģijā. Tādi vārdi ir attieksme, ietekme, apgāds,
klātiene, neklātiene, laimests, aptumsums, ietve, triecien-

nieks, izstrādes diena, dārzeņi v. c.

J. Endzelīna paraugs māca mūs nemitīgi cīnīties

valodas kultūru, būt principiāliem svarīgu jautājumu iz-

lemšanā un savos spriedumos balstīties uz dzīvo tau-

tas valodu, nevis uz kādām iesūnojušām dogmām. J. En-
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dzelīns raksta: «Nopietns valodnieks pats no sevis ne-

diktē nekādus likumus; tas tikai novēro, kā tauta runā,

izraugās to, kas ieder rakstu valodā, un pasniedz to

citiem.»8 Tā ir svarīga prasība katra valodnieka darbā.

J. Endzelīns atzīst valodas attīstību un līdz ar to liku-

mību maiņu valodā. Arī J. Endzelīna mācība nav iz-

mantojama kā dogma, bet attīstāma tālāk.

P. OZOLIŅŠ

PROFESORU JĀNI ENDZELĪNU ATCEROTIES

Dc mortuis nil nisi vere.

Kad vērojam un apbrīnojam diženus kultūras sa-

sniegumus, tad aizvien nonākam pie kādas izcilas per-

sonības, ar kuras vārdu saistās padarītais darbs. Pie

šādām izcilām personībām pieder arī mūsu plaši pa-
zīstamais latviešu valodas un citu baltu valodu pēt-
nieks, indoeiropiešu salīdzināmās valodniecības pār-
stāvis Jānis Endzelīns (1873 —1961), pirmais Ļeņina
prēmijas laureāts mūsu republikā.

Gadiem nemitīgi uz priekšu steidzoties, 1973. gada
22. februārī atzīmēsim viņa 100. dzimumdienu.

Jāņa Endzelīna vārds pazīstams visur, kur runā lat-

viešu valodu, ar viņa vārdu saistās visi svarīgākie no-

tikumi latviešu valodas pētniecības laukā. Uz viņu at-

saucas gadījumos, kad grib ticamāk pamatot kāda vārda

vai formas derīgumu un pareizumu.
leskatoties latviešu literārās valodas attīstības vēs-

turē, redzam, ka tā nav gājusi vienādu, mierīgu gaitu,

8
Jānis Endzelīns. Darbu izlase, I, R., 1971, 662. lpp.
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bet virzījusies kā upe līku loču, pārvarēdama ce]ā da-

žādus šķēršļus. Nekad vēl latviešu valodas pētīšanas
darbs nebija veikts ar tādu enerģiju un ar tādu liet-

pratību virzīts uz priekšu kā J. Endzelīna laikā. Pirmie

latviešu tautības valodnieki, kā K. Biezbārdis, J. Velmē.

Juris Alunāms, Kronvaldu Atis, J. Lautenbahs, arī

J. Kauliņš, bija tikai ceļa sagatavotāji K. Mīlenbaham

un J. Endzelīnam. Pēc K. Mīlenbaha nāves viss milzīgā
latviešu valodas pētīšanas, kārtošanas un 'sijāšanas
darba galvenais smagums gulās uz J. Endzelīna ple-
ciem. Viņš bija erudīts un patstāvīgs savos zinātnis-

kajos pētījumos, un šie pētījumi ir nozīmīgi ne tikai

lingvistiem, vēsturniekiem, etnogrāfiem, bet arī skolotā-

jiem, literātiem, žurnālistiem un visiem, kas interesējas

par latviešu valodas kultūras jautājumiem.
Manas atmiņas par profesoru J. Endzelinu sākas ar

1929. gadu, kad iestāju pārbaudījumos augstskolā iepa-
zinos ar viņu personiski. Jau strādnieku vidusskolā

latviešu valodas skolotāja M. Endziņa (arī prof. En-

dzelīna audzēkne) klasē visus brīdināja, ka jāprot ne

tikai pareizi rakstīt, bet arī pareizi runāt. Man, dzimu-

šam Vecpiebalgā, tāpēc pārbaudījumos nācās stipri uz-

manīties, lai runājot nepaspruktu ar plato c tādi vārdi

kā es, mēs, sēdēt, vēl v. c. Cik lielu vērību J. Endze-

līns pievērsa izrunai, par to liecina sekošais gadījums,
ko man pastāstīja kāds no pārbaudījumos izkritušajiem

Nebūdams pārliecināts par rezultātiem, viņš pec mut-

vārdu pārbaudījuma prasījis profesoram: «Vai es varu

cerēt?» (izrunādams abas zilbes ar plato c). Par atbildi

J. Endzelīns saraucis pieri un kā skaldīst noskaldīji?'

«Jūs varat ne-ce-rēt!» (uzsvērdams šaurā c izrunu).

Jādomā tomēr, ka ne jau vienīgi nepareizā c izruna būs

bijusi neveiksmes cēlonis, taču gadījums ļoti labi rak-
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sturo J. Endzelinu kā latviešu valodas docētāju. Tai

laikā, kad mācījos augstskolā, J. Endzelīns docēja lat-

viešu valodas zinātnisko gramatiku, 'baltu valodu salī-

dzināmo gramatiku un vadīja praktiskos darbus baltu

valodu seminārā. Tolaik dienas presē vēl turpinājās dis-

kusija par sieviešu dzimtes uzvārdu rakstību un citiem

valodas jautājumiem. Reiz praktiska jos darbos semināra

griezos pie prof. J. Endzelīna ar jautājumu, kā pareizi
rakstīt tādus sieviešu dzimtes uzvārdus kā Tirgus, Mati-

junas, Kuļčitskaja. J. Endzelīns paskaidrojuma neliedza,
bet ieteica turpmāk valodas jautājumus, ja tādi rastos,

iesniegt apspriešanai Rīgas Latviešu biedrības Zinību

komisijas Valodniecības nodaļas sēdēs, kas notiekot

ceturtdienās no pīkst. 18 līdz 20. (Nodaļas priekšsēdis

bija J. Endzelīns.)
Sākot ar 1933. gada janvāri, līdzās latviešu valodas

vārdnīcas materiālu vākšanai un apspriešanai Valod-

niecības nodaļas sēdēs J. Endzelīna vadībā tika pārru-
nāti arī valodas prakses jautājumi. Sis darbs turpinājās

pat vācu fašistu okupācijas laikā līdz 1942. g. 27. mai-

jam, taču kara apstākļu dēļ neregulāri. Grūtības ra-

dīja an telpu jautājums (sēdes notika dažādās vietās).
Dalībnieku skaits pamazām saruka, tā ka beidzamās

sešas sēdes protokolā nav nemaz atzīmētas, jo arī jau-

tājumi bija nesvarīgi. Pavisam valodas prakses jautā-

jumiem veltītas 240 sēdes. Šais sēdēs iztirzāja gan

sintakses, stila un izrunas kļūdas, gan frazeoloģijas,

interpunkcijas un citus jautājumus. Sevišķi lielu vērību

veltīja leksikai. Sēžu protokoli glabā svarīgus atzinu-

mus, ko vajadzētu izmantot, valodas jautājumus risinot.

Daļa materiālu jau izmantota vārdnīcās, bet arī atli-

kušo nedrīkst pamest neziņā.
Deviņu gadu laikā sakrātais valodiskais materiāls var
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kalpot latviešu valodas kopšanai un bagātināšanai. Par

to derētu padomāt, kamēr nav par vēlu.

Karodams pret nelatviskām vārdu formām un skau-

žamiem izteicieniem, J. Endzelīns atdzīvināja un cēla

goda sen aizmirstus latviskus vārdus, piem., īpats,
īpatnība, laitit (masēt), sāre, lūgsna, dāsns, darīgs

(vvirksam) v. c.

Dažādu jēgumu apzīmēšanai viņš atvasināja arī jaunus

vārdus, bez kuriem mūsdienu literārā valoda nemaz

vairs nevar iztikt, piem., aptumsums, grieznes, jutoņa,
necils, izcils, Izcilība, atbilst, šķirklis, ietve, iznirelis,

svelmīgs, laimēt, pētlgs, pavēllgs (pavēllgā balsi), pra-

sīgs, rūslgs (kas var rūsēt) v. c.

Daudzus jaunus vārdus J. Endzelīns darināja, saīsi-

nādams izskaņas, piem., obligāts, reālisks, idealisks,

aktlvet, apgaisme, apkure, atklāsme, vilkme (krāsnij),
izmeklē v. c.

Pēc padomju varas nodibināšanās Latvijā, mainoties

sabiedriskajiem apstākļiem un rodoties jauniem jēdzie-

niem, kas citās valodās jau pazīstami, bet mums vēl

sveši, radās vajadzība tulkot un darināt jaunus vārdus

dažādu jēdzienu nosaukumiem.

Te daži piemēri: AaHHbie — dotumi, nepeflOßHK —

pirmrindnieks, 3a6pomeimocTb — (Verlassenheit) atstā-

tlba, erwartungsvoll — gaidigs, oOojiouhhkii — (sīki

jūras dzīvnieciņi) — apvalcnieki (<apvalks), khctioto

vcTOHMHBbiii — skābeietigs (imūns pret skābi), khcjio-

rovnopHbift — skābturlgs, onievnopHbiii — ugunturigs

(piem., ugunturigi ķieģeli). Te jāaizrāda, ka pēdējos

trijos vārdos salikteņu pirmais komponents nav ģeni-
tīvā, bet akuzatīvā.

Parastā darba gaita Valodniecības sēdēs bija tāda,

ka sēžu dalībnieki jautāja par vārdu vai frāžu pareizo
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nozīmi un J. Endzelīns tūliņ deva autoritatīvas atbildes.

Gadījās tomēr arī tā, ka viņš atbildi solījās dot tikai

nākamajā sēdē, negribēdams būt pārsteidzīgs.
Gan lekciju laikā augstskolā, gan praktiskajos darbos

seminārā, gan kādu laiku veikdams valodniecības no-

daļas protokolista pienākumus, iepazinos tuvāk ar prof.
Endzelīnu kā cilvēku.

J. Endzelīns bija zinātnieks, kura ētiskais princips ir

godīgums un patiesums. Viņš necieta lišķību un glaimus,
ne vien runājot par dzīviem, bet arī runājot par mi-

rušiem. Saviem klausītājiem auditorijā, minēdams pa-
zīstamo latīņu 'izteicienu dc mortuis nil nisi bene, viņš
ieteica to aizstāt ar sekošu variantu: dc mortuis nil nisi

vere — par mirušiem (runāt) tikai patiesību.
Ja profesors kāda jautājuma izskaidrošanā bija nācis

pie cita atzinuma, nekā agrāk bija mācījis, viņš ne-

kautrējās to pateikt atklāti visas auditorijas priekšā.
Tāpēc mēs varējām būt droši, ka tās atziņas, ko J. En-

dzelīns pauž, ir pārdomātas, rūpīgi pārbaudītas un ap-

svērtas.

J. Endzelīns nebija kompromisa cilvēks un nekad ne-

baidījās teikt atklātu vārdu. Tāpēc viņam bieži nācās

polemizēt ar saviem domu pretiniekiem — gan valod-

niekiem, gan nevalodniekiem.

J. Endzelīns gāja taisnu ceļu, neskatīdamies sāņus

un neklausīdamies, ko čukst pa labi un pa kreisi, viņu
cildinot vai peļot. Viņa pārliecība bija skaidra: valodas

pētīšana ir zinātnieka speciālista darbs, un tikai no-

pietnā patstāvīgā darbā gūtām atziņām par valodu ir

vislielākā ticamība. Blakus apstākļiem vērības nepie-
griezdams, uzspiestu vai apšaubāmu teoriju un hipotēžu

nesaistīts, J. Endzelīns vērtēja valodas faktus ar vaja-
dzīgo mieru un objektivitāti — sine ira et studio.
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Viena no raksturīgākajām J. Endzelīna darba stila

pazīmēm bija viņa lakonisms kā vārdos, tā rakstos.

Viņa runa bija vārdos skopa, koncentrēta, bez pompo-
zām frāzēm, bet precīza, īsa, lietišķa. Viņa lekcijas ne-

bija no papīra vai klades nolasītas, bet brīvi runātas

no galvas. Te izpaudās viņa apbrīnojamā atceres spēja.
Bagāts atmiņā uzkrātais faktu daudzums, patstāvība
spriedumos, skaidri formulēti atzinumi raksturo J. En-

dzelīnu kā savas disciplīnas ģeniālu tulku un erudītu

docētāju.
Ir dzirdēts sakām, ka J. Endzelīns bijis bargs profe-

sors. Jā, bargs, bet tikai pret tiem, kas necienī un

kropļo savu dzimto valodu. Ja necienīgas rokas ķērās
klāt pie tautas dārgākās mantas — pie viņas valodas,

tad J. Endzelīns iekarsa, kļuva ass, nesaudzīgs un

skarbs.

Te var minētkādu J. Endzelīnam raksturīgu, šķietami
savādu paražu — nekad neizrunāt nepareizās vāndu

formas, bet nepieciešamības gadījumos uzrakstīt tās uz

tāfeles, lai iepazīstinātu ar tām studentus, šī vairīšanās

izrunāt sabojātas un kroplas vārdu formas izskaidro-

jama ne tikai ar estētisko tieksmi būt tālāk no visa ne-

tīrā, bet ir arī dziļi pamatota: valodas kļūdas ir ne tikai

nepatīkamas, pretīgas dzirdei, bet arī lipīgas, jo ar

laiku ausis pie tām pierod.

Izvirzīdams stingras prasības citiem, J. Endzelīns

bija stingrs arī pret sevi: nekad viņš nenokavēja lek-

cijas, vienmēr gandrīz ,ar zvanu ieradās auditorijā.
J. Endzelīns visnotaļ paturēja acu priekšā mērķi —

izkopt un pilnīgot latviešu valodu, padarīt to par kul-

tūras valodu, par cienīgu un svarīgu locekli citu indo-

eiropiešu valodu saimē. J. Endzelīns tik cieši saistīts

ar latviešu valodu, ka viņa vārds arī tagad nav no tās



šķirams. Šā raksta ietvaros var tikai aizrādīt uz J. En-

dzelīna izcili lielo zinātnisko rakstu klāstu, kas veltīts

latviešu valodai.

īsts darba milzis (ap 350 lingvistisku rakstu!), go-

dīgs zinātnieks, skolotājs, audzinātājs un sirsnīgs cil-

vēks — tāds bija J. Endzelīns un tāds viņš joprojām
dzīvo un dzīvos visu to cilvēku atmiņā, kam vien bi-

jusi kāda saskare ar šo dižo personību.
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VALODA UN STILS

K. KARULIS

VALDEMĀRA VĀRDNĪCA UN LATVIEŠU LITERĀRĀS

VALODAS ATTĪSTĪBA

K. Valdemāra un viņa līdzstrādnieku 1872. gada
vārdnīca1 nebija tikai valodas faktu reģistrētāja vien,

bet arī valodas, galvenokārt leksikas veidotāja. Par to

Valdemārs rakstīja jau vārdnīcas priekšvārdos. Krie-

viskajos priekšvārdos teikts, ka, «cenšoties precīzāk tul-

kot [krievu valodas] izteicienu saturu, ievērota ne tikai

latviešu valodas tagadne, bet arī tās tuvākā nākotne,

pie tam dažos gadījumos nebija iespējams izvairīties

no diezgan grūtā un nepateicīgā uzdevuma radīt jau-

nus vārdus pēc noteikumiem, ko ievēro mūsdienu la-

bākie latviešu literāti. Tiesa, arī angļu, franču, vācu un

vēl vairāk krievu valodā nepārtraukti veidojas vairai

vai mazāk izdevušies jaunvārdi, no kuriem vieni va-

lodas praksē patur sākotnējo nozīmi, bet citi maina

savu nozīmi; taču latviešu garīgais apvārsnis un līdi

ar to arī valoda šobrīd mainās daudz vairāk nekā mi-

nētajām lielajām tautām.»2

Latviešu cilmes jaunvārdu radīšana nebija vienīgais

latviešu literārās valodas veidošanas darbs, ko veica

1 Krievu-latviešu-vācu vārdnīce, M., 1872.

Vārdnīcas titullapā autori nav minēti. Saskaņā ar tradīciji

šajā rakstā vārdnīca dēvēta par Valdemāra vārdnīcu, jo Krišjāni'
Valdemārs bija tās iecerētājs un atbildīgais sastādītājs (līgun

ar Tautas apgaismošanas ministriju).
2 Krievu-latviešu-vācu vārdnīce, 111 lpp. (Citēts tulkojumā.)
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Valdemārs un viņa līdzstrādnieki. Līdzās jauniem lat-

viešu vārdu atvasinājumiem viņi ieviesa daudz aizgu-
vumu — internacionālismus un krievu cilmes vārdus.

Jaunvārdus un jaunos aizguvumus lietoja ne tikai jaunu
jēdzienu izteikšanai, bet ar tiem aizstāja arī daudzus

agrākos vācu cilmes aizguvumus. Tā kā latviešu lite-

rārā valoda kā visa s tautas valoda 19. gadsimta
60. gados tikai veidojās, viena un tā paša jēdziena iz-

teikšanai dažādos apvidos bieži lietoja atšķirīgus vār-

dus. Šādos gadījumos vārdnīcas autori negribēja izcelt

viena apvidus leksikas prioritāti, bet ievietoja vārdnīcā

dažādu apvidu vārdus kā sinonīmus: «Cik bij iespējams,
latviešu vārdos ir Kurzemes, Vidzemes un Vitebskas

dialekti ieņemti.»
3

Latviskas cilmes j a v n v ā r d i. Vārdnīcas lek-

siskās jaunrades pamatā bija J. Alunāna ieteikumi par

latviešu leksikas veidošanu, un vārdnīcas tapšanas
beigu posmā bija publicēti arī daži A. Kronvalda valod-

niecības raksti, kuros izteiktos ierosinājumus varēja rea-

lizēt vārdnīcas darbā. Norādījumus par latviešu vārdu

krājuma izveidošanu bija jau agrāk izteicis arī pats
Valdemārs. Šie ieteikumi un valodas prakse — galve-
nokārt «Mājas Viesī» (no 1856. g.), «Pēterburgas Avī-

zēs» (1862—1865) un «Baltijas Vēstnesī» (no 1869. g.)
lietotais vārdu krājums — bija Valdemāra vārdnīcā

atspoguļotās leksiskās jaunrades avots.

J. Alunāna ieteiktie jaunvārdi vārdnīcas veido-

tājiem, bez šaubām, bija zināmi, īpaši K. Valdemāram,

jo vairākus gadus viņi cieši sadarbojās latviešu lite-

rārās valodas veidošanā — gan studiju laikā Tērbatā,

3 Priekšvārds latviešu lasītājiem. — Turpat, V lpp.
Kā šinī, tā turpmākajos citātos lietota mūsdienu ortogrāfija,

ievērojot tikai oriģināla vārdu formas un teikumu uzbūvi.
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gan «Pēterburgas Avīzēs». Vārdnīcā uzņemti daudzi

Alunāna darinātie vārdi, piemēram, ārzemes (148,

189)
4
,

attlstit (515), ceļot (509), kareivis (21, 45, 96),
namdaris (392), uzvalks (4). Vairāki Alunāna jaun-
vārdi vārdnīcā tomēr nav ietverti; to vietā lietoti veci

latviskas cilmes vārdi ar nozīmes pārveidojumu, senāki

aizguvumi vai aprakstošas vārdkopas. Piemēram, nav

vārda atkārtot, bet attiecīgais jēdziens izteikts ar vārdu

atsākt (397); vārda virtuve vietā lietoti aizguvumi
kukņa un kēkis (221), vārda galms vietā — paplašināta
vārdkopa zemes valdnieka saime (112), vārda ģerbonis
vietā — salikteņi ciltszlme un valstszlme (96). lespē-
jams, ka vārdnīcas autori uzskatīja attiecīgos jaunvār-
dus par nevajadzīgiem un neparādīja tos arī kā para-

lēlus apzīmējumus, lai nepavairotu jau tā lielo vārdnīcā

doto jaunvārdu skaitu.

Liela ietekme vārdnīcas veidošanas darbā bijusi Alu-

nāna ieteikumiem atvasināt jaunus vārdus ar izskaņām

-nieks, -nice, -Iba un -tava (-tuve). Tulkojumos doti

gan paša Alunāna darinātie atvasinājumi ar šīm iz-

skaņām (piemēram, galdnieks, siltumnlce, vienība, cep-

tava), gan vārdnīcas autoru jaunvārdi. Ar izskaņu

-nieks atvasināti ļoti daudzi jauni vārdi. Starp tiem:

artelnieks (apTejibiiiiiK, arteļa priekšnieks, 4) 5
,

cietum-

nieks (207), jūrnieks (249), klātnieks (npe,ncTOHTejib,

klātbūdamais, der Anwesende, 457), pasaknieks (6aceH-

hhk, pasaku teicējs, 8), slēpnieks (jibi>KHHK, 232). Bla-

4 Skaitji iekavās norāda vārdnīcas lappusi.
5 lekavās dots vārdnīcā minētais attiecīgais krievu valodas

vārds, paskaidrojošā latviešu vārdkopa vai sinonīms un dažos ga-

dījumos jēdziena precizēšanai arī vācu valodas vārds. Vārdnīcā

paskaidrojošais latviešu teksts dažkārt likts iekavās, bet bieži at-

dalīts no tulkojuma pamatvārda vienīgi ar komatu vai semikolu.
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kus vārdam klātnieks lietots arī apzīmējums neklātutns

(3aoqHOCTb, 158), kam atbilst J. Endzelīna darinātais

mūsdienu termins neklātienei Vārds zinātnieks, kas ag-

rāk lietots ar nozīmi 'zinātājs'
7,

vārdnīcā ieviests mūs-

dienu nozīmē (vueHbiu, 631), piemēram, vārdkopā valo-

das zinātnieks (lingvists, 226). No A. Kronvalda

darinātā vārda vēsture ir atvasināts apzīmējums vēstur-

nieks (30). J. Langes v. c. iepriekšējo gadsimtu autoru

minētais vārds skolnieks, ko J. Alunāns lietoja ar no-

zīmi 'skolotājs', vārdnīcā ieviests ar A. Kronvalda

ieteikto nozīmi 'skolas audzēknis, skolēns' (631). Vārd-

nīcā nav J. Alunāna ieteiktā vārda drēbnieks, tā vietā

lietots senais aizguvums skroderis (438).
Daudz ir ar izskaņu -nlce atvasinātu jaunvārdu.

Starp tiem: dlennlce (dienas grāmata, 404), kafejnlce

(kafejas nams, 213), lalknlce (kronika, laika notikumu

raksti, 639), mucnlce (mucinieka amata istaba, 23),

podnlca (podnieka amata istaba, 101), slimnlce (slim-
nieku nams jeb māja, 23), svētnice (svēta vieta, 552),
oārdnīee (vārdu grāmata, 565), viesnlce (viesnams,

104). Daļa no šiem un vēl citiem vārdnīcā dotajiem

jaunvārdiem latviešu literārajā valodā ieviesušies kā

a-celma vārdi. Zīmīgi, ka pāreju uz izskaņu -nlca ievada

pati Valdemāra vārdnīca, dodot Kronvalda jaunvārdu
burtnlce kā ā-celma vārdu: burtnīca (601). Vārdnīcā

nav dots Alunāna ieteiktais vārds kieģeļnlce, bet tā

vietā ir jau agrāk pazīstamais apzīmējums kieģeļceplis
(202).

Vairāk nekā citu pēc J. Alunāna parauga darinātu

jaunvārdu ir atvasinājumi ar izskaņu -Iba. To vidū ir

6 Rakstu krājums. Veltīts akad. prof. Dr. J. Endzelīnam., R.,

1959, 20. lpp.
7

Ci. F. Stender. Lettisches Lexikon, T. 1, 1789, S. 264.
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aplamība (14), īpašība (nanecTßO, 200; cbohctbo, 550),
īstenība (AOCTOBepHOCTb, 127; AeficTßHTejibHOCTb, 133),

jutība, sajutlba un vārlba (MVBCTBHTejibuocTb, 648), ju-
teklība (qyBCTBeHHOCTb, 648), kādlba 200),

krājlba (taupība, 6epe>KJiHBOCTb, 16), kūmlba (kvmctbo,

220), negaislba (6ypHOCTb, 29), tagadlba (ČHTHOCTb, klāt

būšana, 30). leviests arī vārds sabiedrība, gan ar no-

zīmi cok>3 (579); vārds očmecTßO tulkots pēc agrāka
parauga ar vārdu biedrība (313). Blakus vārdam sa-

biedrība lietots apzīmējums sabiedrotais (cok)3hhk, 579)

Sie jaunvārdi atvasināti paralēli «Pēterburgas Avīzēs»

lietotajam verbam sabiedroties. No «Pēterburgas Avī-

zēs» lietotajiem su'bstantīviem ar izskaņu -Iba vārdnīca

ievietoti tautība (274) un valdība (453). Raksturīgi,
ka vārdnīcā ar izskaņu -Iba atvasināti jaunvārdi ne ti-

kai no latviskas cilmes vārdiem, bet arī no internacio-

nālismiem: personība (jiHHHOCTb, 228), relatlvlba (ot

HOCHTeJIbHOCTb, 346).
Daudz vārdu ar izskaņu -Iba darināts paralēli adjek-

tīviem ar izskaņu -īgs: bezbailība (12), bezbēdība (13),

bezbērnība (10), bezcerība (12), bezdarbība (10), bez-

galība (11), bezgaršība (238), bezjutlba (12), bezkrā-

slba (15), bezmērlba (12), bezpajumtlba (13), bezpra-
tlba (14), bezspēcība (14), bezvērtība (13) v. c. Daži

šāda veida atvasinājumi darināti neatkarīgi no adjek-
tīviem, pievienojot piedēkli bez- pie pamatvārda ar iz-

skaņu -Iba, piemēram, bezlaullba (9) un bezvaldibc

(anarķija, 3).
Pēc J. Alunāna ieteiktā parauga darināti arī jaun

substantīvi ar izskaņu -amlba, -āmlba, starp tiem: aiz-

dedzināmlba (51), apdzlvojamlba (304), caurredzamie

(490), kausējamlba (390), lasāmība (646), lokāmibc

(560), nākamība (6y;i.yiiiHOCTb, 27), neaizskarami^
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(HenpHKocHOBenHOCTb, 292; nepyiiiiiMOCTb, 294), nedalā-

mība 286; ncpa3Aejibiiocib, 293), neizbe-

gatniba (287), nepārvaramlba (291), saprotamība (433,

657), ticamība (91). Latviešu literārajā valodā ievie-

sušies desmitiem šādu vārdnīcā doto atvasinājumu.
Vairāki atvasinājumi darināti ar izskaņu -niecība;

starp tiem ir vārdi avīžniecība (žurnālistika, 142), grā-

matniecība (rpaMOTHOCTb, rakstu prašana, 105), kuģ-

niecība (363), radniecība (550), rūpniecība (495), zem-

niecība (215), zlntnieclba (zīlniecība, burvība, 58). No

Kronvalda ieteiktā jaunvārda sūtnis darināts atvasinā-

jums sūtniecība (441); vārdnīcā dots arī apzīmējums
vēstniecība.

Vārdnīcā nav darināti atvasinājumi ar J. Alunāna

ieteikto izskaņu -āja (vietas apzīmēšanai) un salikteņi

ar otru komponentu -vīzīgs. Par abiem Alunāna ietei-

kumiem presē bija diskusijas. Viens no Valdemāra vārd-

nīcas līdzstrādniekiem, students K. Kalniņš, «Baltijas
Vēstnesī» aizstāvēja uzskatu, ka vietu apzīmējumi jā-
veido ar izskaņu -d/$ (alksnājs, celmājs, eglājs), jo
Valmieras apriņķī viņš dzirdējis vienīgi šādus vārdus.

Turpretim A. Kronvalds norādīja, ka jālieto vārdi

ar izskaņu -iens (alksniens, egliens, priediens), «jo šie

vārdi tiek no tautas daudz vietās, sevišķi Kurzemē, dau-

dzināti»8
.

Tā kā Kronvalda autoritāte bija liela un galve-
nie vārdnīcas autori — K. Valdemārs un F. Treilands-

Brīvzemnieks — bija kurzemnietki, vārdnīcā ievietoja
šās grupas lietvārdus ar izskaņu -iens: akmenlens (197),
egliens (136), priediens (577) v. c. Pretēji daudziem

citiem vārdnīcas šķirkļiem pie šiem vārdiem nedeva ari

morfoloģiskos variantus (ar dažiem izņēmumiem), bet

tikai paskaidrojošu vārdkopu (egļu mežs, priežu mežs).

8
A. Kronval ds. Kopoti raksti., I, 1937, 483. Ipp.
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Vērsdamies pret J. AI unāriv un arī viņa oponentiem

salikteņa otrās daļas, resp., vārdiskās izskaņas -vīzīgs,

jautājumā, A. Kronvalds ieteica tās vietā lietot izskaņu
-āds (ābolējads, krūmāds, stiklūds) vai -veidigs (kok-
veidlgs, miltveldlgs, sālsveldlgs)? Kaut arī šā ieteikuma

lailkā (1869) liela vārdnīcas daļa jau bija sagatavota,

tulkojuma leksiku pieskaņoja Kronvalda ieteiktajam

pirmajam variantam. Tādā (kārtā vārdnīcā ievietoti des-

mitiem vārdu ar izskaņu -āds, starp tiem: aktneņāds

(KaMeHOBH/ļHMH, 197), ākāds (KpiOKOßaTbiu, kāsīgs,

āķīgs, 219), gredzenāds (KOjibueo6pa3HbiH, 208), vārpāds

(KOjioeoßH/iHbiH, 207). Laikraksti (īpaši «Baltijas Vēst-

nesis») darināja jaunvārdus galvenokārt pēc Kronvalda

ieteikuma otrā varianta (gredzenveldlgs v. tml.), un šie

vardi arī ieviesās literārajā valodā, pie tam ar īsāku

paralēlformu — substantīva ģenitīvu (gredzenveida).
Vārdnīcā uzņemti vairāki A. Kronvalda darinātie

jaunvārdi, starp tiem: dzeja (587), dzejolis (ārija, ziņ-

ģīte, 4), kaislība (karstgriba, ciešana, 589), līdzeklis

(583), māksla (639), pilsonis (105), raksturs (karakte-
ris, daba, 634), spļautuve (spļaušanas trauks, 391),
vēstule (389), vēsture (istorija, 193), zīmulis (bleistifte.
198). K. Valdemārs 1857. gada («Mājas Viesī») ieteica

vardu skābeklis lietot ar nozīmi 'oksīds', bet A. Kron-

valds 1869. gadā — ar mūsu dienās parasto nozīmi

KiicjiopoA. Vārdnīcā ievērots Kronvalda ieteikums (202).
Vairākus Kronvalda darinātos jaunvārdus vārdnīca?

autori tomēr nav izmantojuši; piemēram, Kronvalda

ieteiktā vārda dlvatrons vietā ieviests internacionālisms

ieāiris (599).
Kronvalds 1872. gada ieteica jaunvārdus bute un bū-

9 A. Kronvalds. Kopoti raksti, I, 1937, 416.—418. lpp.
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tiba (vācu Wesen, Wesenheit) 10
.

Abi šie vārdi tomēr

sastopami jau Valdemāra vārdnīcā: bute (cvmecTßO,

Wesen, radība, 594), būtība (cymHOCTb, Dasein, Wesen,

būšana, īstenība, 594); iespējams, ka Kronvalds šos

vārdus aizguvis no vārdnīcas. Kronvalds 1869. gada

lietoja vārdu nākatne, bet 1874. gadā — nākotne. 11 Šis

vārds literārajā formā vispirms sastopams Valdemāra

vārdnīcā (27; aiz ta dots variants nākamība).

Blakus vārdiem, kas atvasināti pēc Alunāna un Kron-

valda ieteiktajiem paraugiem, Valdemāra vārdnīcā ievie-

toti vēl desmrtiem citu jaunvārdu, kuri nav konstatēti

literatūrā ,pirims vārdnīcas iznākšanas, tātad tie uzska-

tāmi par vārdnīcas autoru darinātiem. Šo vārdu vidū

ir apsvars (oČßec, svara krāpums, 302), aptrlstlt (06-
BocTpHTb (asu galu) aptrīt, 302), dārzāji (314), izdevējs

(183), izraksts (80), līdzstrādnieks (578), lipa (KJieiī,

līma, 203), lipeklis (lipīga daļa augos, 203), mēģinā-
jums (328), pēcnieks, pēcnācējs (446), pēcvārds (440),
pretizsacijums (antiteza, 3), pretruna (BO3pa>KCHHe,
54), pretruna (npoTHßopenHe, 502), pretsvars (ripoTHßo-
Bec, 502), priekšlikums (456), priekšpilsēta (456), sace-

rējums (579), sacerētājs (579), saruna (tērzēšana, 16),
senatne (585), teiksma (teiika, 544), uzskaņa (akcents,
2), vīstoklis (cbhtok, 550).

Vārdnīcā ir vairāki jauni verbi, kas atvasināti no

substantīviem un adjektīviem ar piedēkli -o-; starp tiem:

akmeņoties (par akmeni pārvērsties, 197), apakmeņoties,
saakmeņoties (320), kaulolies (213), smiekļot (jokot,
ti), bagatot (bagāts tapt, mantās sagūties, 21), brūnot

(29). Daudz ir atvasināto adjēktīvu ar izskaņu -īgs
(izskaņa -isks vārdnīcā sastopama tikai dažos vārdos);
to vidū ir vārdi lauligs (laulības-, 25), mākslīgs (639),

10
«Baltijas Vēstnesis», 1872, 16.

" Kopoti raksti, ī, 1937, 472. lpp.
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nelaicigs (nelaika-, 10), pārdablgs (549), piemirsigs

(13), tiesīgs (nopietns, 556; darināts paralēli adverbiā-

lajam savienojumam no tiesas 'nopietni').
20. gadsimtā latviešu literārajā valodā daudzi sub-

stantlvi atvasināti no verba vai 'substantlva celma ar

sufiksālajām galotnēm -a, -is, -c, to vidū arī salikteņi ar

šīm galotnēm. Šāds atvasināšanas un salikteņu darinā-

šanas paņēmiens (pēc izlokšņu un tautasdziesmu leksi-

kas parauga) kļuva produktīvs 19. gadsimta 60. gados,

un daudz attiecīgu jaunvārdu (galvenokārt ar -is un -c)

sastopami Valdemāra vārdnīcā. To vidū ir badis (badī-

tājs lops, 22), nedarbis (135), nesātnis (313), akmeņ-
lauzis (197), akracis (207), ātraudzis (561), baltādis,

baltkājis, baltmiesis, baltsejis, baltzobis (31), bezkājis,
bezrocis (12), dižēdis, daudzēdis (540), ēdienvāris (200),
gardoda (smarža, 17), īskājis (211), līkkājis (203), lipa

(KJieft, 203), ļaunprātis (216), maizcepis (28, 365),

peļkērls (peļu ķērējs, Mbimejioß, 253), stūrmēris (astrolā-
bija, 5), šķēpnesis (2).

Paralēli vīriešu dzimtes vārdiem ar -is doti arī sie-

viešu dzimtes vārdi ar galotni -c: baltroce (31), gar-

kakle (123), labgrlbe (118), nedarbe (135) v. c. Šajā
vārdu grupā ietilpst arī pēc J. Alunāna parauga darinā-
tie salikteņi ar -kopis: apiņkopis (637), puķkopis (640)
v. c. Liēlākā daļa no šiem atvasinājumiem un salikte-

ņiem lietojami arī atributīvi un vārdnīcā apzīmēti vien-

laikus kā substantīvi un adjeiktīvi. Taču vairākiem no

tiem dotas arī adjektīva formas ar -igs: baltkājlgs, balt-

sejlgs v. c.

Jaundarināto salikteņu Valdemāra vārdnīcā ir sim-

tiem. Nozīmīgākie no tiem ir šādi: asinsriņķošana (216),
brīvdomība, brlvdomlgs (56), cietzeme (239), daudz-

skaitlis (23), divdomība, divdomīgs (112), garlaicība
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(488), labsirdība, labsirdīgs (118), patmīlība, patmīlīgs

(545), pilngadība, pilngadīgs (572), pirmklasīgs, pirm-

šķirīgs (366), vaļsirdība, vaļsirdīgs (647), vienkopu

(194), vienskaitlis (136). Literārajā valodā nav ieviesies

saliktenis burtkārtlgs, kas dots bdakus internacionālis-

mam alfabētlgs (3), klauszāle blakus vārdam auditorija
(5), riņķvelvls (apna, 4), saljūra blakus vārdam arķlpe-

lūgs (5), tāpat arī salikteņi košskaņa (6.naro3BynHe, 18),
košskanlgs (18), virskurpe (kaloša, 196) v. c. Daži no

šiem apzīmējumiem, tāpat arī vairāki citi vārdnīcā ievie-

totie jaunvārdi, varētu noderēt mūsdienu literārajā va-

lodā stilistiskiem nolūkiem.

Vārdnīcā krievu vārdu tulkošanai lietotas arī jaunas
vārdkopas, piemēram, dzēsti kaļķi (202), grāmatu

spiešana (205), pasaku teicējs (8), rakstu krājums
(547).

Jāatzīmē, ka vārdnīca plaši pārstāvēta jūrniecības
terminoloģija, par ko acīmredzot -rūpējās pats Valde-

mārs, un juridiskā terminoloģija, kas laikam bija vārd-

nīcas līdzstrādnieka studenta K. Kalniņa ziņā. Jūrniecī-

bas terminoloģijā ieviesti internacionāli apzīmējumi
blakus latviešu un lībiešu cilmes vārdiem. Juridiskajā
leksikā blakus internacionālismiem darināti vairāki

jauni apzīmējumi: bezlikumiba, bezllkumlgs (11), izmek-

lēšana (313), īpašnieks (304), līdzvainīgais (579), no-

zieguma izmeklētājs (566), tiesas izmeklēšana (566),
nāves sods (196), netaisns spriedums (216), sodu darbi

(KaTopra, 200) v. c. Minēti arī «Pēterburgas Avīžu»

ieviestie apzīmējumi nolikums un pavēle.

Apvidvārdi un vecvārdi. Krievu vārdu tul-

košanai vārdnīcā lietoti daudzi apvidvārdi un seni lat-

viskas cilmes vārdi, kas 19. gadsimta 60. gadu litera-

tūrā nav sastopami vai sastopami ļoti reti. Piemēram,
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blakus jaunvārdam namdaris dots sens latviešu vārds

remess (392).
Daudzu krievu vardu tulkošanai dotas sinonīmu

rindas, kurās lielākajai daļai vārdu ir apvidus vardu

raksturs; piemēri: Ko3am<a — (arkla) balziens, balsis

ragallņš, rokturis (206); Kpvna — putraimi, aizbāri,

grūdiņi (217); Kymyp — ašķis, dānis, mieds, stebert,

mauklejs (221). Dažos gadījumos pirmais vārds sino-

nīmu rindā no mūsdienu literārās valodas viedokļa uz-

skaitāms par apvidvārdu vai ir ieguvis pejora'tivu no-

krāsu. Piemēram, vārds oc/ionuua tulkots ar 4 sinonī-

miem, no kuriem pirmo (un arī ceturto) tagad literārajā
valodā nelieto: kūza, nūja, stiba, rikis (331). VaroS

jerjaTb tulkots ar vārdiem žāgstities, žāvāties (178):

pirmo no tiem tagad lieto vienkāršrunā. Acīmredzot pir-
mais vārds šajās sinonīmu rindās vārdnīcas sastādīta-

jiem bija labāk pazīstams par pārējiem. Savukārt daļa

vārdu, kas 19. gadsimta 60. gados bija pazīstami tikai

viena apvidus runātājiem, ar vārdnīcas palīdzību kļu-
vuši par visas tautas sazināšanās līdzekli un ieguvuši
literāras leksikas raksturu.

īnternacionālismi. Vārdnīcas krievu leksika

ir ļoti daudz internacionālismu, piemēram, starp vār-

diem ar sākuma burtu A internacionālismu ir 76%. Pa

lielākajai daļai šo internacionālo vārdu tulkošanai veido-

tas atbilstošas latviskas internacionālismu formas. Daļi
no tām aizgūtas no «Pēterburgas Avīzēm», «Mājas Viesa»

un «Baltijas Vēstneša», bet lielākā daļa parādās pirmo
reizi latviešu literatūrā. Jauno internacionālismu vidu

ar A burtu ir vārdi automāts, alegorija, amalgāma, ana-

līze, analoģija, anomālija, antikvārs, antipātija, apo-

loģija, apopleksija, aprobācija, arabeska, avangarda
armatūra, aromāts, ateisms, ateists, aforisms, aeronau-
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tika, aeronauls, aerostats. Internacionālismu latviskās

formas lielākoties veidotas pēc krievu valodas parauga,

retāk pēc vācu valodas pa-rauga, bet dažos gadījumos

pēc oriģinālvalodas. Vairums internacionālismu paturē-

juši savu sākotnējo latvisko formu arī mūsdienu literā-

rajā valodā, bet daļa vārdu mainījuši izskaņu. Piemē-

ram, personu vārdiem, kas krievu valodā beidzas ar -mc,

latviskā izskaņa vārdnīcā parasti ir -iks (aka;ieMHK —

ahadēmiks), bet mūsdienu literārajā valodā -ikis (aka-

dēmiķis).
Interesanta parādība Valdemāra vārdnīcā ir cenšanās

ar morfoloģiskiem līdzekļiem diferencēt latviešu valoda

tos internacionālos vārdus, kas krievu valodā funkcionē

(vai funkcionēja) kā homogrāfi. Piemēram: āTJiac —

atlass (zemkāršu sējums [atlants]); auiāc — atlasa

(spīdoša zīdu drāna, 5); 6aji — ballls, lode, balle, vie-

Mba (7).
Aizguvumi no krievu un vācu valodas.

Vārdnīcā ir daudz aizguvumu no citām valodām, galve-
nokārt no krievu un vācu valodas. Vērojama noteikta

tendence skaust vāciskos aizguvumus, ieviešot to vieta

internacionalismus vai latviskas cilmes vārdus (da-
ļēji — jaunvārdus). Tādā gadījumā ģermānisms vai nu

pavisam nav parādīts, vai arī dots tikai jaunā vārda

nozīmes paskaidrošanai.
Piemēram, vārdnīcā nav dots tolaik literatūrā plaši

lietotais ģermānisms rullis, bet gan (papīru) vīstoklis

(o50); nav ievietots ģermānisms dišleris, bet jaunvārds
galdnieks (588); nav aizgūtā vārda elzenbānls, bet gan

dzelzceļš (139). Piemēri ar ģermānismu aiz latviskas

cilmes vārda: 6e3nojie3Hbift — nederīgs, neģeldlgs (13),
Ce.iHTb — balināt, vitēt (31), Kapanaam — zīmulis,

bteistifte (198).
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Aizstājot ģermānismus, dažu nozaru latviskā profesio
nālā leksika veidota ar jau esošo vārdu nozīmes papla-
šināšanu vai specializēšanu. Piemēram, tā veidoti poli-

grāfijas termini salicējs, salikšana un salikums, aizstāja!
ar tiem agrāk lietotos ģermānismus zeceris, zecēšana v::

zecējums (257).
Seni aizguvumi vārdnīcā nav skausti. Piemēram, tul-

košanai lietoti vārdi bende, ķieģelis, kilis, spoks, spole

nemēģinot tiem rast aizstājējus. Ja valodā funkcionēji
divi vienādas nozīmes senāki aizguvumi — viens noi

krievu, otrs no vācu valodas, vārdnīcā pirmajā vietā

dots krieviskais vārds. Piemēram: krāsa, pērve (214)

kukņa, kēkis (221). Vairākas plaši lietotas kalkas,
darinātas pēc vācu vārdu parauga, tulkojumā
tikai otrajā vai trešajā vietā, pirmajā izvirzot jaunvārda
vai apvidvārdu; piemēram, šķirkli o6jieraTb pirms vārda

apsēst (kas darināts pēc vācu vārda besetzen paraugai

tulkojumā pirmajā vietā dots kursisms aplenkt (3051
Aizguvumi no krievu valodas vārdnīcā nav skausti

leviesti arī jauni aizguvumi, piemēram, klāņoiies (KJia

jiHTbCH), relse Liela daļa jauno krievu leksika;

aizguvumu apzīmēja krievu etnogrāfiskos priekšmetu-
vai krieviem raksturīgas sadzīves parādības un priekš
metus, piemēram, kalačis (najiau, savāds veģis, 196)

kvasa (KBac, dzira, patekā, 201), sarafans (capan)an
krievu sieviešu augsts lindraks, 546).

*

Salīdzinot Valdemāra vārdnīcu ar tai pašā gadā iz

doto K. Ulmaņa 12 latviešu-vācu vārdnīcu, redzama lieli

12 Patiesībā J. Neikena un K. Ulmaņa vārdnīca, jo tās pamst
ir Neikena materiāli.
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atšķirība šo vārdnīcu latviskajā leksikā. Ulmaņa vārd-

nīcā ir gan daudz latvisko vārdu morfoloģisko un fonē-

tisko variantu, bet tur ir samērā maz 19. gadsimta
60. gadu un 70. gadu sākuma latviešu jaunvārdu un

pavisam maz internacionālismu. Kaut arī K. Ulmani

konsultēja A. Kronvalds, jaunvārdu vidū nav vairāku

nozīmīgu viņa ieteikto atvasinājumu (piemēram, nav

dots vārds zīmulis, bet gan blelstikis). Ļoti plaši šai

vārdnīcā pārstāvēti ģermānismi. Tā ir valodas faktus

reģistrējoša vārdnīca bez autoru aktīvas attieksmes pret
leksiku. Tāpēc arī latviešu literārās valodas attīstībā

tai bijusi mazāka loma nekā Valdemāra vārdnīcai. Val-

demāra vārdnīca ieviesa latviešu literārajā valodā daudz

internacionālismu un latviešu cilmes jaunvārdu, kā arī

mazināja vācu leksikas ietekmi latviešu valodā.

Valdemāra vārdnīca ir bagātīgs avots latviešu leksi-

kas vēstures pētīšanai.
13 Ar savu plašo vārdu krājumu

tā var dot ierosmes arī mūsdienu latviešu literārās va-

lodas bagātināšanai.

L. ROZE

PIRMĀS LATVIEŠU AUTORU VĀRDNĪCAS SIMTGADE

«Vai jus protat arī latviski?» jautāja Krišjānis Valde-

mārs jaunajam mērniekam Fricim Treilandam-Brīvzem-

niekam, kas vēlāk kļuva pazīstams kā etnogrāfs un

13
Sk. D. Zemzare. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam),

R., 1961, 218.—311. lpp.
Autore analizē daudzus Valdemāra vārdnīca dotus vārdus vēs-

turiskā skatījumā. Sī analīze tomēr aptver tikai da]u vārdnīcas lek-
sikas.
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folklorists, — kad tas 1867. gada vasarā, darbu un

laimi meklēdams, ieradās Maskavā. Tagad šāds jau-

tājums liekas savāds, jo abi runātāji bijia latvieši. To-

reizējos apstākļos 'te nebija nekā neparasta: Brīvzem-

nieks nebija nevienu dienu mācījies 'latviešu skolā, un

viņam likās pavisam dabiski, ka augstskolu beigušais
Valdemārs jāuzrunā vācu valodā. Bija arī otrs iemesls,

kāpēc pat jaunlatvieši sarunām un sarakstei izmantoja
vācu valodu: latviešu valodā vēl trūka daudzu terminu,

sevišķi internacionālismu, bez kuriem bija grūti dziļai
izteikties par politikas un kultūras dzīves jautājumiem.
Lai gan J. Alunāns 1856. gadā savās «Dziesmiņās» bija
norādījis, ka latviešu valoda ir «spēcīga un jauka», un

lai igan «Pēterburgas Avīzes» bija jau daudz darījušas
latviešu valodas vārdu krājuma bagātināšanā un piemē-
rotas izteiksmes radīšanā, lai šajā valodā varētu runāt

un rakstīt par nopietniem jautājumiem, tomēr 19. gad-
simta 60. gadu vidū latviešu literārā valoda vēl bija
tikai savas attīstības sākuma posmā. Bija nepieciešama
radikāla rīcība, kas veicinātu latviešu literārās valodas

veidošanos un atbrīvotu to no vācu valodas pārmērīgās
ietekmes. Krišjānis Valdemārs domāja, ka viens no

nepieciešamiem un neatliekamiem darbiem šiai virzienā

ir krievu-1 atviešu vārdnīcas izdošana. Pārbaudījis Brīv-

zemnieka latviešu un krievu valodas zināšanas un atzi-

nis tās par teicamām, Valdemārs aicināja viņu par

iecerētās vārdnīcas līdzstrādnieku. Sākumā par šā darba

galveno veicēju bija paredzēts Krišjānis Barons, bet, tā

kā 1867. gadā viņš bija sācis strādāt par mājskolotāju
un lielu gada daļu pavadīja ar saviem skolēniem ārpus

Maskavas, viņš nevarēja sistemātiski nodoties vārdnīcas

darbam. Tādēļ šo pienākumu uzņēmās Brīvzemnieks,

kas ar sajūsmu ķērās pie darba. Vārdnīcas sastādīšanā
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iesaistījās arī daži citi latvieši. 1 1872. gadā — tieši priekš
simt gadiem — šī Valdemāra iecerētā un organizēta
«Krievu-latviešu-vācu vārdnīce» bija lasītāju rokās.

Vārdnīcu izdeva par Tautas apgaismošanas ministrijas
līdzekļiem un iespieda Maskavā. Tā bija pirmā krievu-

latviešu vārdnīca un arī pirmā vārdnīca, ko sarakstījuši
latviešu autori. Tā kā vārdnīcas darba ierosinātājs un

vadītājs bija Valdemārs, šo vārdnīcu parasti arī sauca

par Valdemāra vārdnīcu.

Vārdnīcas avoti u-n ie kā ctojum s. K. Val-

demārs sākumā bija iecerējis veidot nelielu krievu-liat-

viešu vārdnīcu2
,

bet, iepazinies tuvāk ar dažādām

19. gadsimta vidū izdotām Citvalodu vārdnīcām un re-

dzot arī Tautas apgaismošanas ministrijas vadošo dar-

binieku atsaucību, nolēma sagatavot plašāku vārdnīcu.

Paraugs šai vārdnīcai bija «Krievu-zviedru-somu vārd-

nīca», ko iespieda 1851. gadā Tavestehusā pēc Krievijas
valdības rīkojuma. Pēc šās vārdnīcas parauga orī no-

lēma veidot ne divu, bet triju valodu (krievu-latviešu-

vācu) vārdnīcu. Atšķirībā no parastajām daudzvalodu

vārdnīcām, kur katras valodas tulkojums funkcionē

patstāvīgi, Valdemāra vārdnīcā trešo (vācu) valodu

iesaistīja tikai latviskā tulkojuma precizēšanai.
3 Tam

bija liela nozīme vārdnīcas latviskajā tekstā ietverto

daudzo jaunvārdu un internacionālismu dēļ; ja vārdnī-

cas lietotājam šie vārdi nebija pazīstami, to nozīmi

palīdzēja izprast vāciskais tulkojums (protams, tiem

vārdnīcas lietotājiem, kas prata vācu valodu). Vārdnīcas

1 Starp tiem bija A. Spāģis, K. Kalniņš un pārlatviskojies vā-

cietis I. Laube (Laubes Indriķis).
2 C Woldemar. Vaterlāndisches und Gemeinnūtziges, H. 2,

Moskau, 1871, S. 349.
3

Krievu-latviešu-vācu vārdnīce. M., 1872, 111 lpp.
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2. izdevumā (1890) Valdemārs atmeta vācisko tekstu, jo
latviešu literārās valodas veidošanās process jau bija
tālu pavirzījies uz priekšu un jaunā leksika pa daļai no-

stabilizējusies.
Valdemāra vārdnīcā uzņemto krievu valodas vārdu

atlase izdarīta pēc Pavlovska, Reifa, Freija un Uļjanova
vārdnīcām.4 Šo vārdu nozīmi un lietošanas veidu palī-

dzēja noskaidrot Zinātņu akadēmijas «Krievu valodas

vārdnīca», kuras 2. izdevums iznāca tieši Valdemāra

vārdnīcas sagatavošanas laikā — 1867. un 1868. gadā.

Jāatzīmē, ka vārdnīcas autorus konsultēja akadēmiķis
A. Kuņiks — pazīstamais krievu etnogrāfs un vēstur-

nieks, kas bija kompetents arī valodniecības jautā-

jumos.
Vārdnīcas apjoms ir samērā liels — 695 lappuses,

kurās ir 32 473 vārdnīcas rindkopas — šķirkļi un lig-
zdas5

ar apmēram 50 000 krievu valodas vārdiem. Sa-

līdzinājumam var minēt, ka tai pašā 1872. gadā Rīgā
izdotās «Latviešu-vācu vārdnīcas» apjoms bija divreiz

mazāks.

Valdemāra vārdnīcā aiz galvenās daļas ievietoti divi

pielikumi: 1) īpašvārdu saraksts — «Vārdi iz ģeogrāfi-
jas (īpaši Latvijas), vēstures un mitoloģijas, kristības

vārdi un lielāko muižu nosaukumi Latviešu zemē»

(660.—682. lpp.) un 2) īpašvārdu rakstības varianti —

«To pamatvārdu rādītājs, kas pēc latviešu etimoloģijas,
bet ar vieglāku ortogrāfiju rakstīti nekā 660. —

682. lap. p.» (683. —687. lpp.). Šajā sarakstā Latvijas vietu

nosaukumi un daži citi īpašvārdi krievu valodā saska-

4 F. Brīvzemnieks. Memuāri. — «Burtnieks», 1933, 4.
5 Šķirklis ir vārdnīcas rindkopa, kurā aplūkots tikai viens vārds,

bet ligzda — rindkopa, kurā aplūkots pamatvārds ar tā atvasi-

nājumiem.
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noti ar latviskajiem apzīmējumiem. Piemēram, Ādaži —

AflajKH, bet pamatsarakstā — HefiepMiojieH; Baltija —

BajīTHH, bet pamatsarakstā — BajmiHCKue ry6epHHn.
Vārdnīcas teksts iespiests ar sīkiem burtiem (pannat-

leksts — petita, visas norādes — nonpareļa burtiem).
Tas acīmredzot darīts tāpēc, lai vārdnīcā ietilpinātu pēc
iespējas vairāk teksta, jo līgumā, ko Valdemārs

1867. gadā noslēdza ar Tautas apgaismošanas minis-

triju, vārdnīcas apjoms bija paredzēts iespiedloksnēs,
bet nebija noteikts vārdu skaits. Vārdnīcas pamatteksts
(tāpat kā jau minētajā «Krievu-zviedru-somu vārdnīcā»)

iespiests ar trejāda tipa burtiem: krievu valodas vārdi —

ar stāviem burtiem, latviešu — ar slīpiem latīņu bur-

tiem, bet vācu — ar gotu burtiem. Slīpie (kursīvie)
burti latviešu tekstam izmantoti tāpēc, ka tie, pēc
Valdemāra domām, vairāk atgādināja parastos latviešu

rakstītos burtus. Katrai valodai lietots citāds burtu tips
labākas pārskatāmības dēļ — lai dažādu valodu teksti

skaidrāk atdalītos cits no cita. Atšķirībā no pamatteksta
dažādas norādes iespiestas ar stāviem latīņu burtiem.

Vārdnīcu sagatavojot, tika apsvērts jautājums par lat-

viešu valodas teksta iespiešanu krievu burtiem. Šādu

rakstību ieteica Tautas apgaismošanas ministrija, lai

vārdnīca būtu vieglāk lietojama krievu lasītājiem. Val-

demārs tomēr nepieņēma šo ieteikumu, jo ar krievu alfa-

bētu bez papildu zīmēm nevar pietiekami skaidri attēlot

latviešu valodas fonētiskās īpatnības. To bija pierādī-
jusi jau ministrijas izdotā latviešu valodas ābece, kas

bija iespiesta krievu burtiem (1866).
Valdemāra vārdnīcā izdarīti daži latviešu ortogrāfijas

grozījumi. Radikālākais no tiem ir līdzskaņu burtu div-

kāršojumu atmešana; tie tikai dažās vietās paturēti
garo plūdeņu un nāseņu apzīmēšanai aizguvumos



58

(piemēram, vārdā elle, vanna). Vārdnīcas paraugam tai

pašā 1872. gadā sekoja arī «Baltijas Vēstneša» redak-

cija, atmezdama t. s. dubultniekus, un šāda rakstība sa-

mērā ātri ieviesās visā latviešu literatūrā. Burta s rak-

stībā atmeta tradicionālo pārsvītrojumu (kas lietots,

piemēram, Stendera un Ulmaņa vārdnīcās), bet mūs-

dienu ortogrāfijas z burta vietā rakstīja s ar diakri-

tisku zīmi (š).
Ar savu iekšējo struktūru un tulkošanas paņēmieniem

Valdemāra vārdnīca loti atšķiras no visām iepriekšējām
vārdnīcām; te izmantoti principi un paņēmieni, kas tuvi

mūsdienu leksikogrāfijas praksei. Jāatzīmē, ka vārdnīcas

uzbūvi un saturu lielā mērā noteikuši tās autoru —

jaunlatviešu centieni vairot latviešu zināšanas un tu-

vināt viņus krievu kultūrai; galvenokārt tas attiecināms

uz vārdu atlasi un samērā plaša skaidrojuma izmanto-

šanu tulkojumos.
Vārdnīcā lietota apvienota šķirkļu un ligzdu sistēma.

Vārda fonētiskie un morfoloģiskie varianti doti vienā

šķirklī. Apstākļa vārds ievietots ligzdā pie attiecīgā

īpašības vārda, sieviešu dzimtes personas vārds — pie

tās pašas saknes vīriešu dzimtes vārda, parasti arī pa-

mazināmais lietvārds un atgriezeniskais darbības

vārds — pie atbilstošā pamatvārda. Te pirmo reizi lat-

viešu vārdnīcu vēsturē lietotas tik konsekventi izstrā-

dātas ligzdas. Pirmo reizi latviešu leksikogrāfijā lieto-

tas arī norādes par vārdu etimoloģiju. Šādu norāžu nav

daudz (tikai aizguvumiem no igauņu valodas), bet tās

liecina par jaunu ievirzi vārdnīcu veidošanā.

Tulkojumi. Krievu vārdu tulkošanai latviešu lek-

sikogrāfijā nebija vēl nekādu tradīciju un paraugu. Šajā
ziņā Valdemāra vārdnīca aizsāka tradīcijas, ko turpi-

nāja un tālāk veidoja visas nākamās krievu-1 atviešu
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vārdnīcas. Svarīgākie ir divi jautājumi — pirmkārt, par

daudznozīmj'U vārda semantikas dalījumu un, otrkārt,

par tulkojuma atbilstību krievu valodas vārdam.

No visām agrākajām tulkojošām vārdnīcām nozīmī-

gākā un sistēmas ziņā konsekventākā bija G. F. Sten-

dera 1789. gadā izdotā vārdnīca. Tomēr daudznozimju
vārdu semantika tajā atklāta Joti nepilnīgi un seman-

tiskais dalījums bija parādīts nekonsekventi. Valdemāra

vārdnīca vārdu semantikas atklāšanā un semantiska

dalījuma atspoguļošanā sekoja labākajām Krievijā izdo-

tajām divvalodu un trīsvalodu vārdnīcām. Atsevišķas
vārda nozīmes vai vārda lietojumu īpatnējos savieno-

jumos bieži apzīmēja ar cipariem. Piemērs: 6

flepeßOA, In- pārcēlums; 2. pārtulkojums, m- ; 3. pārvieto-
šana, f- Parasti vārdnīcā gan lietots vienkāršāks paņē-
miens — vārda nozīmes tulkojumā atdalītas cita no

citas ar semikolu, bet nozīmju nianses — ar komatu.

Piemēri:

OcTaßJiēHHe, •>• atstāšana; atstādināšana, i.

nocTpamaib, va pabaidīt, padraudēt, pabiedēt, va

TpecK, m- plīšana, f- ; pllslens, sprādziens, m-
Ar semikolu atdalītas arī pārnestās nozīmes, parasti

pievienojot norādi fi e- (figurale). Piemērs:

BHH,dim. 6H qHK
,

m- pātaga, plenlce; fi*- mokas, f. pi

6
Ar cipariem vārdnīcā apzīmēta tikai 2. nozīme un tālākās nozī-

mes. Šajā piemērā un turpmākajos piemēros parādīts tikai

krievu un latviešu valodas teksts. Lietota mūsdienu pareizrakstība,
'iegrozot vārdu formas. Gramatiskās norādes: a. — īpašības vārds

(adjectivum), adv — apstākļa vārds (adverbium), dirn.
— pamazi-

nāmais vārds (diminutivum), f. — sieviešu dzimte (femininum),
m —vīriešu dzimte (masculinum), n. — nekatra dzimte (neutrunņ,
pl- — daudzskaitlis (pluralis), va — pārejošs darbības vārds
(verbum activum), vn- — nepārejošs darbības vārds (verbum

neutrum), Vr. — atgriezenisks darbības vārds (verbum reflexivum).



Tik niansēta leksikas vienību semantiskā dalījuma ne-

bija nevienā agrākajā latviešu vārdnīcā. Divas grafiskās
sistēmas semantiskā dalījuma apzīmēšanai (ar cipariem
un pieturas zīmēm), liekas, izveidojušās ne vien atse-

višķo vārdnīcu autoru pietiekami nesaskaņota darba

dēj, bet arī tāpēc, ka vārdnīcas rakstīšanai izmantoti

dažādi leksikogrāfiskie avoti — atšķirīgas krievu valo-

das vārdnīcas.

Vārdnīcas autori, kas dzīvoja Maskavā (sevišķi
K. Valdemārs) bija ne vien labi latviešu, bet arī krievu

valodas pratēji, tāpēc krievu vārdu tulkojumi vārdnīca

parasti izstrādāti precīzi un visumā ir tādi paši kā mūs-

dienu krievu-latviešu vārdnīcās. Atšķirības galvenokārt
izskaidrojamas ar simt gadu laikā notikušām pannai- j
ņām abu valodu vārdu krājumā un vārdu nozīmēs, kā |
arī ar vārdu sīkāku semantisko dalījumu, kas mūsu die-

nās iespējams uz daudz plašāku valodas pētījumu pa-

mata. Jāņem vērā, ka tajā laikā par latviešu valodas

leksiku bija daži nelieli pētījumi, tāpēc K. Val-

demāram un viņa biedriem bija jāpaļaujas gandrīz vie-

nīgi uz savu valodas prasmi un izjūtu.
Daži krievu valodas vārdu latviskā tulkojuma salī-i

dzinājumi (bez frazeoloģismiem ain vārdkopām, kā arī '
bez gramatiskajām norādēm) Valdemāra vārdnīcā un- Ļ

1971. gada Krievu-latviešu vārdnīcā. ļ3

Valdemāra vārdnīcā

3apāHee, pie laika, laikā,

iepriekš.

KaHyH priekšvakars.
KaTāHHe velšana, valstīša-

na, ritināšana; vizināša-

nās, braukāšana.

00

1971. gada vārdnīcā ļ g

3apāHee iepriekš, laikus te

P

Kanyn priekšvakars B,

KaiāHHe 1. velšana; ritina- Bi

šana; 2. vizināšana; 3. vi- B(

zināšanās 3
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KHnēTb vārīties, virt, mu-

tuļus mest.

KvTepiviā negaiss, putenis;

sajukums, jukas.
06pa3 (svēta) bilde, tēlis;
2. veids, izskats; 3. priekš-

zīme; 4. vīze.

Pvhčh strauts, valks, upīte.

UejibHbift iz viena gabala
taisīts, vienmulīgs; nesa-

maisīts; nenosmalstits.

KHnēTb 1. vārīties; 2. ne-

pēti. — kūsāt; virt; bangot

(3. nozīmē dotas vārdko-

pas)
KVTepbMā kņada; jezgā
sar.\ jandāliņš sar.

66pa3 a \. izskats; 2. tēls;

aina; atveids; 3. aut. tēls;

4. veids. (5. un 6. nozī-

mē — vārdkopas)
66pa3 6 svētbilde

pyqefi 1. strauts; 2. ne-

pēti, straume.

uejibHbift 1. viengabala-;

viengabalains; vesels; mo-

nolīts (2. nozīmē dota

vārdkopa uejibHoe mojioko

pilnpiens).

Valdemāra vārdnīcā lietoti dažādi tulkošanas paņē-
mieni. Ja krievu valodas vārdam pamatos atbilst kāds

latviešu valodas vārds, tulkojums ir īss — viens vārds.

Piemēri:

3āBHCTb, ,- skaudība, f. - 1 ~.

nocHflēTb, vn. pasēdēt, vn.
Sādu piemēru tomēr ir maz. Parasti tulkošanai izman-

toti divi vai vairāki sinonīmi vai tuvas nozīmes vārdi.

Piemēri:

BjiHCīāTh, vn. spīdēt, spīguļot, vizēt, mirdzēt, vn.

Becbiuā, adv. gauži, itin, ļoti, cieši, adv.

BceMorymecTßO, n. visspēcība, visvarenība, f.

3arHHjibift, a. satrūdējis, sapuvis, a.
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Ja krievu vārda tulkošanai nav atrasts nozīmes ziņā
adekvāts latviešu vārds vai sinonīmi, tulkojumam iz-

mantota vārdkopa vai divas vārdkopas. Piemēri:

3aBOpOBāTbCH, vr. zagšanā ieradināties, vr.
MeAHnjiaßUJibiUHK, », kapara kausētājs, vara lejejs.

Bieži 'lietots tulkošanas paņēmiens ir atsevišķa vārda

papildinājums ar vārdkopu. Piemēri:

HaxoAKa, t, atradums, m. atrasta manta, i

Otjiomok, atlauzums, atlauzts gabals, m

CjiouTb, va. kārtot, kārtām likt, va

Daudzos gadījumos tulkojuma vārds vai vārdkopa tu-

vāk raksturota ar paskaidrojumu, kura uzdevums ir

ierobežot vai precizēt tulkojumu. Piemēri:

Flojior, m. (gultas) priekškaramais, m
.

rioTonjiHßaTb,
va (krāsni) pakurināt; pakausēt, va.

CāKßa, { (jātnieka) auzu maiss, barības maiss, m

Pirms Valdemāra vārdnīcas šāds paņēmiens latviešu

leksikogrāfijā lietots reti.

Skaidrojumi. Tā kā 19. gadsimta 60. gadu vidu

vēl nebija nevienas svešvārdu un terminu vārdnīcas7,
K. Valdemārs uzskatīja par nozīmīgu jaunās vārdnīcas

uzdevumu sniegt arī nepazīstamu vai maz pazīstamu
vārdu skaidrojumu. Tāpēc ļoti daudzos gadījumos tul-

kojuma vārds papildināts ar paskaidrotāju vārdkopu,
definitīvu skaidrojumu vai aprakstu. Paskaidrotāja

vārdkopa no itulkojuma pamatvārda atdalīta ar komatu

vai likta iekavās. Piemēri:

A3poHāBTHKa, f. aeronautika, \, (gaisa kuģošana).

Bbi6yMHTb, va izsārmot, ar sārmu izmazgāt, va.
rmiHOTHHa, i. ģiliotlna, \ (kaklu- jeb bendes cirvis).

npojior, m prologs, m (ievešanas runa, priekšvārdi).

7 Par svešvārdu vārdnīcu aizsākumu uzskatams «Pēterburga*

Avīžu» svešvārdu pielikums (1862).
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Definitīvais vai aprakstošais skaidrojums parasti likts

iekavās. Visbiežāk šādā veidā skaidroti internacionā-

lismu Piemēri:

Aivīajībrāivia, f. amalgāma, i (savienojums iz metāla ar

dzīvsudrabu).

KoMMeHTāpMM, m. komentārs, m . (raksta vietu iztulko-

jums).

Koivināc, m. kompasis,
m. (rīks, kas kuģiniekiem debess

puses rāda).

naparpācp,
m

paragrāfs,
m

(likumu jeb citu rakstu īsa

nodaļa).

*

No 1638. gada, kad iznāca G. Manceļa «Lettus» —

pirmā vācu-latviešu vārdnīca, vairāk nekā divsimt

gadu (līdz 1872. gadam) latviešu valodas vārdus vāca,

tulkoja un kārtoja tikai citu tautību pārstāvji. Tāpēc tā

laika vārdnīcās 'ieviesās kļūdas un pārpratumi, bija arī

daudz nepilnību. Valdemāra vārdnīca bija pirmā, kur

paši latvieši — vesels autoru kolektīvs — rūpīgi ana-

lizēja katru tulkojamo vārdu un centās atrast pareizāko,
precīzāko latviešu valodas ekvivalentu krievu valodas

vārdiem. Tā bija pirmā vārdnīca, kuras vajadzībām lat-

viešu leksiku vāca no daudziem Latvijas apvidiem —

gan mutvārdiem un rakstveidā iztaujājot šo apvidu pār-
stāvjus, gan arī vācot valodas materiālus Brīvzemnieka

etnogrāfiskās ekspedīcijas laikā, ko 1869. gadā noor-

ganizēja Maskavas universitātes Dabaszinātņu, antro-

poloģijas un etnogrāfijas biedrība. Tāpēc arī Valde-

māra vārdnīca Ikļuva par pamatu visām nākamajām
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krievu-latviešu un latviešu-krievu 8 vārdnīcām iidz pat

padomju laikam. Šajā vārdnīcā latviešu valodas vārdu

krājums pirmo reizi tika plaši un sistemātiski salīdzi

nāts ar krievu valodas leksiku. Tas deva iespēju izda-

rīt jaunus valodnieciskus secinājumus. No krievu vārd-

nīcām, 'kas bija Valdemāra vārdnīcas avoti un paraugi
latviešu leksikogrāfijā ieviesa jaunus darba paņēmienu*

un racionālākus vārdnīcas uzbūves principus. Līdz artt

Valdemāra vārdnīca uzskatāma par sākumu jaunam at-

tīstības posmam latviešu leksikogrāfijā.

M. STENGREVICA

NELITERĀRI VALODAS ELEMENTI

MŪSDIENU LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRĀ

Visipārzināmais fakts, ka valodas vārdu krājums ne

pārtraukti attīstās, ir saistīts gan ar jaunu leksikai

vienību veidošanos, gan ar vārdu vai atsevišķu to no

zīmju novecošanos, gan arī ar dažādām pārmaiņā!!
valodas leksiskā sastāva stilistiskajā sistēmā. Šie pn

cesi būtiski ietekmē valodas leksiskās un stilistiskā

normas. Piemēram, mūsdienās nemēdz dēvēt ribu paļ
sānkaulu, nieres par Ikstim, akmeņkali par dzirkal

atmiņu par atgādu, brūci par vainu, ne arī dēli pa

galdu. Šie vārdi (minētās vārdu vaina un galds noz

mes) ir tik dziļi arhaizējušies, ka lietojami vairs tika

specifiskos nolūkos, parasti daiļliteratūrā, kur tie node

laikmeta kolorīta radīšanai.

Daži arhaismi, kā arī citi neliterārās leksikas elemen'

(piemēram, daļa apvidvārdu) atrodas tik tālu ārpus

1 1879. gadā iznāca «I.atviešu-krievu-vācu vārdnīce*.
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mūsdienu literāras valodas vārdu krājuma ietvariem, ka

daudziem var būt nesaprotami. Bet, ja, piemēram, la-

sītājs daiļdarba tekstu nesaprot, kādu gan estētisku

pārdzīvojumu tas viņā var radīt? Kā gan lai reaģē uz

šādām rindām: Varbūt Kerolaine vēl dzīva, kažāk pa-

mielos ar ceptiem gūziem un zakstiki. Bet jau no baz-

nlcdārza skalos — gājiens velts. Slēģi aizvērti, durvis

plākšņiem satibetas. Pienācis tuvāk, pārmetu acis pāri
sapuvušai ivārai.. (M. Zariņš).

Dažkārt vēsturiskās attīstības gaitā vārds maina

savu stilistisko profilu. Piemēram, vārdi diet un dancot,
kas senākajā literatūrā lietoti kā neitrāli attiecīgās dar-

bības apzīmējumi, mūsdienās ieguvuši noteiktu stilis-

tisku nokrāsu. Diet kļuvis par dejot poētisku sinonīmu,
bet dancot — par sinonīmu ar sarunvalodas stilistisko

nokrāsu. 1 Turklāt minēto vārdu jaunā stilistiskā slodze

tā nostiprinājusies, ka literārā norma te ir gluži skaidra.

Lielākas grūtības rodas tādu vārdu leksiski stilistis-

kajā kvalifikācijā, kuri valodas attīstības gaitā mai-

nījuši vai patlaban maina savu stilistisko profilu. Daž-

kārt šī maiņa vēl nav galīgi nostabilizējusies vai arī

vēl nav pilnīgi apzināta. Tā, piemēram, vārds kompā-
nija sākotnēji lietots divās nozīmēs: 1. Cilvēku grupa,

kopums. 2. Akciju sabiedrība, uzņēmums. Vārda pirmā
nozīme sastopama, piemēram, šādos tekstos:

..
tāda pa-

zīšanās varot kaitēt viņa labai slavai un sabiedriskam

stāvoklim. Viņš parasti esot ļoti uzmanīgs un katru ne-

ņemot savā kompānijā (P. Rozītis). Bagāto meitu

rados sagaidīja lepni klāts galds un kompānija, jo
vecāki gribēja, lai ari svešas acis kaut ko dabū no tā

1 Sk. E. Grinberga, O. Kalnciems, G. Luks t i n š

•I Ozols. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca, 1964, 64. lpp
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spožuma, kas te atvizēja (J. Jaunsudrabiņš). īsti mūs-

dienīgā lietojumā ar kompāniju saprotam nevis jeb-ļ
kuru ļaužu kopumu — draugu, biedru grupu, ko vieni

kādas kopīgas intereses, bet gan tikai cilvēkus, kurus
saista kopīgas izpriecas un iedzeršana. Par to

liecina ļoti parastā vārdkopa ar aplūkojamo vārdu ka

otru komponentu jautra kompānija. Jaunais semantis-

kais saturs vārdam piešķir arī atbilstošu ekspresiju, šai

gadījumā — atkarā no konitelksta — ironisku vai nie-

vīgu emocionālo toni. Daži piemēri: .. zvejnieki netiks

jūrā [vēja dienās]. Tad atkal salasīsies daža laba kom-

pānija un tiks bezbēdīgi izšķiests laiks, nauda un

cilvēka tikums (M. Kalndruva). . .frizieris atkal savācis

viru ko m p ā_n ij v un pašreiz uz velna paraušanu

spēle kārtis (Ē. Vilks). Sebris bija norādījis uz otro

zvejnieku laivu. Pirmajā pašlaik beidza kravāties Krū-

miņa kungs ar savu kompāniju un zeltu (A. Gri

gūlis).
Vārda otrā nozīme savukārt saskatāms sava veida

deaktualizēšanās moments, jo mūsu apstākļos vairs nav;

attiecīgās reālijas.
Mēs sakām kompānija, runājot par ārzemju uzņēmu

miem, kuru nosaukumā parasti arī oriģinālvalodā ir šis

internacionālisms, piemēram: Izstādes darbā [Parīzē;

piedalījās pasaules lielākās aviācijas firmas un ko m

p ūnijas.. (Zinātne un Tehnika, 1969, 12). . . akcijt
sabiedrība «Nord» bankrotē'\a. Burinieks nokļuva citm

kompānijas rokās (2. Grīva).
Redzam, ka abas vārda kompānija nozīmes piedzīvo

jušas zināmas maiņas, kuru rezultātā mūsdienas tā

lietojumam radušies gan semantiska, gan stilistiski

rakstura ierobežojumi. Tādēļ par savu laiku pārdzīvo
jušu atzīstama kādreiz tik populāra pieklājības frāze
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pateicos par (jūsu) kompāniju, tāpat nopietna runā ne-

kādi vairs neiederas ne teiciens kompānijas pēc, nedz

arī aicinājums nakl kompāniju.
Šādu mūsdienās notiekošu leksisko un stilistisko

maiņu konstatēšana ir nepieciešama literāro normu un

vārdu dietojuma robežu noteikšanā. Mūsdienu literārās

valodas faktus pamatos mēdz konstatēt pēc literatūras,
lielākoties pēc daiļliteratūras materiāliem2. Taču jau-

nākajā laikā daiļliteratūrā arvien vairāk vērojamas at-

kāpes no literārās valodas, turklāt bez jebkādas māk-

slinieciskas nepieciešamības. Ta, piemēram, laikraksta

«Literatūra un Māksla» 1971. gada 25. numurā lasām

šādas Imanta Ziedoņa rindas:

Mūžu mūžos būs dziesma.

Un mūžmūžos alus smekēs.

Bet pāri —

no dziesmu svētkiem

Māk meitene baltās zeķēs.

..

Un .paskatos atpakaļ. Meitene.

Baltās zeķēs autā,

Kaut kur saplūst tālajā balsi —

/'///-, mana tauta.

Skaistas poēzijas pārpilnajā dzejoli barbarisms

smekēt nepatīkami pārsteidz. Kādēļ tas šeit lietots —

vai atskaņas dēļ?
Ir gluži dabiski, ka personāžu runā ienāk attiecīgo

literāro tēlu individualizēšanai nepieciešamie apvid-

vārdi, žargonismi, barbarismi, vulgārismi v. c. neliterāri

valodas elementi. Taču ar kailu, fotogrāfisku kāda indi-

vīda runas atspoguļošanu nepietiek, lai individualizētu

2 Sk. arī J. Rozenbergs. Dažas pārdomas par runāto

«Karogs», 1969, 12, 153. lpp.
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literāru varoni. Būdama daiļdarba organiska sa-

stāvdaļa, arī personāžu runa ir pakļauta tām estētis-

kajām likumībām, kas nosaka daiļliteratūras mākslinie-

cisko būtību. Tā kā viena no šādām likumībām, ka

zināms, prasa cieši saistītu tēla tipizāciju un individua-

lizāciju, tad kāda varoņa mutē liktajiem valodas

elementiem noteikti jāatspoguļo ari tipiski valodas

fakti.3

Šāda skatījumā arvien pieaugošais neliterāras lek-

sikas daudzums mūsdienu daiļliteratūrā rada nopietnas

pārdomas. Izvirzās problēma par šo ārpus literārās va-

lodas ietvariem esošo vārdu vietu mūsdienu valo-

das leksiski stilistiskajā sistēmā. Tā, piemēram, Re-

gīnas Ezeras spilgti veidotie mūsdienu lauku iedzī-

votāju vecākās paaudzes pārstāvji (stāstos «Grieze,
trakais putns», «Nakts bez mēnesnīcas» un romānā

«Aka») bez mazākās kautrības lieto vārdus, kurus pa-

rasti neiedrošināmies bez daudzpunktiem rakstīt. Tāpat
Skaidrītes Andersones sirsnīgajā tēlojumā «Pirts» (Li-
teratūra un Māksla, 1969, 37) vecmāmuļa runā necen-

zētiem izteicieniem. Ar dažādiem žargonismiem un bar-

barismiem pieblīvēti, piemēram, Zigmunda Skujiņa ro-

māni «Kolumba mazdēli» un «Kailums», Bruno Saulīša

romāns «Līdz pēdējai taisnei», jau minētie Regīna-
Ezeres darbi, Inta Lubēja stāsts «Apsēstais» v. c. Šādu

piemēru sarakstu varētu vēl turpināt.

Jājautā, vai tiešām vulgārismi, žargonismi un barba-

3 Par runas tipizācijas un individualizācijas jautājumiem sk. ari

H. X). 111 beao b a. OMepKH no CHHT3KCHcy pvccKoft pa3roßopHoii
peņu, M, 1960, CTp. 25; K. Ko>kebh h ko b a. X Bonpocv xvao-

>KecTßeHHoro BocnpoH3BeAeHHH BbicKa3bißaHnft noßceflHeßHoft ycr-
hoh pe'in b juiTepaTvpiiOM iipoii3BefleHH». — Československa rusis-

tika, X, 2, 1965.
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rismi mūsdienu valoda ir kļuvuši tik nozīmīgi, ka tie

katrā ziņā jāievieš daiļliteratūrā.
Atcerēsimies šai sakarā vairākkārt izteiktās domas

par daiļliteratūras valodas īpatnējo stāvokli un neat-

karību no sava laika literārās valodas normām (pie-
mēram, 1971. gadā «Literatūrā un Mākslā» ievietotajos

Knuta Skujenieka, Harija Gāliņa, Laimoņa Kamaras

rakstos)! Šī nostāja izpaužas tā, ka mūsdienu rakst-

nieki savu personāžu runu piebārsta ar neliterāras

leksikas elementiem. Taču jāšaubās, vai viņi, tā rīkoda-

mies, ņem vērā tos momentus, kuriem vajadzētu nosa-

ki izteiksmes līdzekļu izvēli, t. i., runātāja individua-

litāti, runas situāciju, izteikuma saturu un runātāja
attieksmi pret to, runātāja attieksmi pret komunikācijas

partneri v. tml.4

Reizē rodas arī šaubas, vai daiļliteratūra patiesi at-

spoguļo mūsdienu valodas faktus. Acīmredzot ir no-

briedusi nepieciešamība pēc valodas mutvārdu formas

izpētes literārās valodas aspektā. 5 Neaplūkojot šo jau-

iajumu visā tā plašumā, tomēr jāuzsver, ka mutvārdu

formā valoda realizējas visdabiskāk un «visdzīvāk». 6

Tieši runas valodā taču tās lietotāju atšķirības vecuma,

inteliģences pakāpes un profesijas ziņā parādās vis-

spilgtāk. Tādēļ, lai varētu spriest par atsevišķu lek-

4 Sk. W. Fleischner. Zur funktionalstilistischen Differen-

'ierung der deutschen Sehriftsprache. — «Sprachpflege», Leipzig,

'«ļ Heft 11, S. 225.
5 Par to sk. O. A. JlaiiTeßa. H3y<ieHne pyccKofl pa3roßop-

"Oli pemi B OTCMeCTBeHHOM H3bIKO3HaHHH /reT. — «Bo-

''POCbl H3bIKO3H3HHH», M., 1967, 1, CTp. 129—139.

,
6 Šai gadījumā ar «valodas mutvārdu formu» saprasta brīva,

iepriekš nesagatavota literārās valodas lietotāju runa (sk. arī
" A. 3emc ka h. PyccKaa pa3roßopHaa pcib. — «Bonpoct.i
*3bIKO3HaHHH», M., 1971, 5, CTp. 69).
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šikas elementu vietu mūsdienu literārās valodas lek-

siski stilistiskajā sistēmā, ir nepieciešami valodas lie-

totāju runas pieraksti dažādās situācijās. Šāds mate-

riāls (protams, kopā ar daudzveidīgiem valodas rakst-

veida formas faktiem) ļautu labāk saskatīt minētos

mūsdienu literārajā valodā notiekošos procesus, kā ari

objektīvāk noteikt leksiskās un stilistiskās normas.

Valodas mutvārdu formas izpēte dotu drošākus kri-

tērijus daiļliteratūras valodas, it īpaši personāžu runas

vērtēšanai.

V. STRAZDIŅA

IT KĀ UN KAUT KĀ LIETOJUMS

PRESES VALODĀ

Salīdzinājuma saiklis ii ka

Salīdzinājuma saiklis it kā ievada palīgteikumu, ja

virsteikumā minētu darbību vai stāvokli runātājs rak-

sturo palīgteikumā ar kādu šai darbībai vai stāvoklim

atbilstošu iedomātu situāciju. Darbības vārds šādā sa-

līdzinājuma palīgteikumā ir vēlējuma izteiksmē. 1

Piemēri:

Sieviete to pateica ar tik siltu un laimes pilnu balsi

it kā viņa priecātos par to, ka sastop cilvēku,

kuru mīlējis viņas vīrs. 2

1 Sk. Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, 11, R

1962, 723. lpp.
2 M. Ķempe. «Dzintara spogulis». Pārējie šai raksta minētie

piemēri ņemti no laikrakstiem «Cīņa», «Padomju Jaunatne», «Lite

ratūra un Māksla», «Sports», no publicētajiem LTA materiāliem

un radioraidījumiem.
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Visādi tiek pasvītrots, ka «pašreiz, iespējams, tiek

izlemts Vjetnamas liktenis», it kā to var ētu iz-

šķirt aiz vjetnamiešu tautas muguras..

Tātad vēlējuma izteiksmi saistījumā ar saikli it kā

lieto, lai parādītu, ka palīgteikuma darbība īstenībā ne-

notiek, bet ir tikai iedomājama, iespējama, arī neiespē-

jama.
Kad jārunā par darbību, notikumiem, parādībām, par

kuru atbilstību īstenībai autors nevar vai nevēlas

spriest, par kurām ir tikai dzirdējis no citiem, lieto

atstāstījuma izteiksmi, ipiem.:

Stāsta, ka pēc pāris gadiem būšot tādi milzeņi,
kam jauda septiņsimt zirgspēku.
Presē diezgan bieži sastopamas konstrukcijas, kurās

atstāstījuma izteiksme lietota saistījumā ar salīdzinā-

juma saikli it kā, piem.:
Tai pašā laikā pučisti paziņoja, it kā Torlhosa re-

žīms esot «novirzīties pa kreisi».

Kādreiz dzirdēti lebildumi, It ka daudzveidīgi rak-

sturi neesot drāmai piemēroti.
Lai to attaisnotu, laiž darbā tādus argumentus, i t

kā britu un NATO klātbūtnes likvidācija radīšot

«vakuumu»..

.. izplatīja uzskatu, it kā viņš esot likteņa mīlulis.

Vai šajos piemēros saikļa it kā lietojums ir pama-
tots? Nav pamatots, jo palīgteikumi, kurus šis saiklis

ievada, nav salīdzinājuma palīgteikumi, kur saiklis it

kā vienmēr ir saistīts ar darbības vārda vēlējuma iz-

teiksmi. Pirmajā piemērā ir papildinātāja palīgteikums,
kurā atstāstīts pučistu paziņojuma saturs, trijos pā-
rējos piemēros ir apzīmētāja palīgteikumi, kuros at-

stāstīts attiecīgajos virsteikumos minēto iebildumu, ar-

gumentu, uzskatu saturs, tāpēc darbībasvārds (izteicējs)
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visos šajos palīgteikumos ir atstāstījuma izteiksme un

tie pakārtojami virsteikumiem ar saikli ka:

Tai pašā laikā pučisti paziņoja, ka Torihosa režīms

esot «novirzījies pa kreisi» utt.

Presē atrodams arī nepamatots darbības vārda īste-

nības izteiksmes formu saistījums ar saikli it kā, piem.:
Izraēla šādi grib maldināt pasaules sabiedrisko domu

un radīt iespaidu, it kā Izraēla pilda ANO Ģene-
rālās Asamblejas rezolūci'\u.
No viņu liecībām varēta secināt, it kā pa labi no

121. vācu kājnieku divīzijas pie Daugavas darbo-

jās vēl kādas citas divīzijas daļas.
Pirmajā piemērā ir apzīmētāja palīgteikums, kas

raksturo virsteikuma papildinātāju — lietvārdu

iespaids. Palīgteikums pakārtojams virsteikumam ar

pakārtojuma saikli ka, nevis ar salīdzinājuma saikli

it kā. Tulkotājs it kā laikam izvēlējies tāpēc, ka krievu

valodā te bijis saiklis rko6m vai 6yČTO. Otrs iemesls

it kā lietojumam varētu būt bažas, vai tikaī lasītājs ne-

domās, ka palīgteikuma darbība patiešām notiek, proti,
ka Izraēla ANO rezolūciju pilda. Nekāds pārpratums
te nevar rasties, jo ar virsteikuma vārdkopām grib mal-

dināt un radit lespaidu jau tiek pateikts, ka Izraēla

rezolūciju nepilda.

Otrajā piemērā papildinātāja palīgteikumā paskaid-
rots, ko no liecībām varēja secināt (izteicējam darbo-

jās jābūt tagadnes formā — darbojas). Minētais palīg-
teikums virsteikumam jāpakārto ar saikli ka.

Salīdzi naj vm a par t i ku 1 a /' t ka

Ar salīdzinājuma partikulu it ka. kura teikumā no-

stājas kada vārda vai vārdkopas priekšā, runātājs vai
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rakstītājs pauž savu attieksmi pret īstenību. Kādu īste-

nības parādību uztverdams vairāk vai mazāk subjektīvi,

runātājs to var salīdzināt ar citu parādību. Tā, piemē-

ram, kāds žurnālists informācijā par hokeja sacensību

raksta:

Jau pirmajās minūtēs «Torpedo» saņēma prettrie-
cienu — V'lasjuks no Serņajeva piespēles guva vārtus.

Sis 1:0 rezultāts it kā tika iesaldēts — tas sagla-

bājās pat līdz pēdējā perioda sākumam.

Nemainīgo, gandrīz 40 minūtes saglabājušos rezul-

tātu viņš salīdzina vai nu ar ledū iesalušu, nekustīgu

priekšmetu, vai varbūt ar līdzekļiem, kurus gan iegulda
kādā saimnieciskā pasākumā, bet neaktivizē. Teiku-

mos

Mūsu zeme taču ir kļuvusi slavena un stipra, patei-
coties tieši tādiem i t kā ne ar ko neievērojamiem

ļaudīm;
Žurnālistam sabiedrība devusi neparastas tiesības —

pašam it kā neko nedarīt, bāzt degunu citu lietās,

cik vien dziļi katrs prot, meklēt melno, meklēt balto;

Automašīnā, kura pēc ceļazīmes it kā pārvadā
kravu, visu dienu «vizinās» būvdarbu vadītājs

autors izsaka šķitumu. Ļaudis, par kuriem stāstīts pir-
majā piemērā, daudziem varbūt liekas necili, bet pa-
tiesībā tie ar kaut ko tomēr ir ievērojami. Otrajā pie-
mērā autors izsaka domu, ka citu cilvēku labas un slik-

tas rīcības atklāšana ir šķietama nekā nedarīšana, bet

patiesībā tas ir sabiedrībai derīgs darbs. Trešajā pie-
mērā ar partikulu it kā tiek pasacīts, ka kravas pārva-
dāšana ir fiktīva.

Kā redzams, partikula it kā, tāpat kā saiklis it kā.

norāda uz kaut ko šķietamu, iedomātu, īstenībai
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neatbilstošu. Šī raksta sākumā tika aplūkots nepamatots

saikļa it kā lietojums saistījumā ar darbības vār.da at-

stāstījuma izteiksmi. Arī partikula it kā preses valoda

nereti sastopama kopā ar atstāstījuma izteiksmi,

piem.:

Laikraksti publicēja fantastiskus apmelojumus pat

padomju jūrniekiem, kuri it kā esot nogādā-

juši uz Argentīnu «ieročus».

Kā labējie leiboristi šodien motivē savus «deflacijas
rakstura» pasākumus, kuri it kā atves eļošol

sirgstošo valsts ekonomiku?

Olalnieši gan aizbildinājās, ka i t kā nespējot ap-

gādāt šos jaunatnācējus ar dzīvokļiem.

Pirmajā piemērā, lietojot atstāstījuma izteiksmi (esot

nogādājuši), atstāstīti ārzemju laikrakstos ievietotie

apmelojumi. Kāds uzdevums te būtu partikulai it kā?

Izsacīt to, ka apgalvojumi par ieroču vešanu uz Argen-
tīnu neatbilda īstenībai? To jau izsaka vārdkopa pub-
licēja.. apmelojumus. Partikula šai teikumā ir lieka;

liekas ir arī pēdiņas, kurās likts vārds ieročus. Daž-

kārt preses materiālos vērojama nepamatota baidīšanās,

vai 'tikai lasītājs sacīto pareizi sapratis.
Arī otrajā piemēra nav vajadzīgs ar partikulu para-

dīt atstāstītā leiboristu apgalvojuma (atveseļošot!
apšaubāmību. Jautājuma formā uzrakstītais teikums lie

cina, ka autors tālākajā teksta par šiem «atveseļoša-
nas» pasākumiem pastāstīs.

Trešajā piemērā atstāstīts, ar ko olainieši bija aiz-

bildinājušies, proti, ka bija motivējuši atsacīšanos no

jaunajiem inženieriem. Konteksts rāda, ka raksta au-

tors šo motivāciju — dzīvokļu trūkumu neapšauba, tā-

pēc partikula it kā te ir lieka.
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Apstākļa vārds kaut kā

Apstākļa vārdu kaut kā lieto saistījumā ar darbības

vārdu, šis apstākja vārds raksturo darbību kvalitatīvi,

piem.:

Cik reižu nav runāts, ka mednieku apetīti vajadzētu
kaut kā ierobežot, — nekā!

šai piemērā apstākļa vārdu kaut ka varētu aizstāt

vardu savienojumi šā vai tā, kaut kādā veidā, šādā vai

tādā veidā. Apstākja vārds kaut kā, raksturodams dar-

bību, norāda arī uz sliktu kvalitāti un izsaka to pašu,
ko apstākja vārdi šā tā, kā nekā un vārdu savienojums

pa roku galam.

Presē, radioraidījumos un sarunās bieži sastopams
tāds apstākja vārda kaut kā lietojums, kura pareizība
un vajadzība ir apšaubāma, piem.:

Rīdzinieki kaut ka netiek pie ripas.
— Kaut kā negribas ticēt, ka ari te ir Jakutija, —

es jokojot piebilstu.
Mēs kaut ka neatceramies, ka cionisti tolaik būtu

parādījuši aktivitāti.

Un k aut kā nemaz nejutos svešs viņu draudzīgajā
saimē.

Bet šis raidījums kaut kātā neskanēja.
vo sākuma mums runas kaut kā ne visai vedās.

Gandrīz visi minētie teikumi ir nolieguma teikumi, jo
darbības vārds (izteicējs) ir nolieguma formā. Lat-

viešu valodai raksturīgs ir divkāršais noliegums: tei-

kumā ar noliegtu darbības vārdu noliegti ir arī daži

vietniekvārdi un apstākļa vārdi. Pirmajā teikumā
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varētu gaidīt apstākļa vārda kaut kā pretstatu — neka,
nekādi:

Rīdzinieki nekā (nekādi) netiek pie ripas (bet:
rīdzinieki kaut kā tiek pie ripas).
Divos nākamajos teikumos iederētos apstākļa vārdi

nemaz, nepavisam, ja noliegums te būtu izsakāms diez

gan kategoriski:
— Nemaz (nepavisam) negribas ticēt, ka ari te

ir Jakutija, — es jokojot piebilstu.
Mēs nemaz (nepavisam) neatceramies, ka cio

nisti tolaik būtu parādījuši aktivitāti.

Ceturtajā teikumā darbības vārdu nejutos jau rak-

sturo apstākļa vārds nemaz. Šķiet, ka te kaut kā vis-

pār varētu nebūt, un tas arī ne ar ko nebūtu jāaizstāj
Piektajā teikumā vajadzīgo niansi radītu apstākļa
vārdi īsti, tā īsti, īsti labi:

Bet šis raidījums īsti lab i (tā īsti) neskanēja vai

Bet šis raidījums īsti neskanēja tā, kā vaja-
dzētu.

Ja autors nevēlas noliegumu izsacīt tik kategoriski,
var izvēlēties apstākļa vārdu lāgā:

Rīdzinieki lāgā netiek pie ripas.
Lāgā negribas ticēt, ka arī te ir Jakutija . .
Mēs lāgā neatceramies, ka., vai arī: Mēs gan
nevaram atcerēties, ka ..

Bet šis raidījums lāgā neskanēja.
Sākumā mums runas lāgā nevedās.

Var minēt ļoti daudz piemēru, kuros kaut kā lietots

gan saistījumā ar darbības vārdu, gan ar citiem ap-
stākļa vārdiem:

Mūsējie zaudē ar 0:3. Kaut kā slīd boksa zābaki

Dolgovs dodas ringā, apāvis parastās tenisa kurpes.
Dzejas dienas sarīkojumos Rīgā bija pustukšas zāles.
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Kaut kā nav parasts pie mums — un bija neērti

viesu, citu tautu dzejnieku priekšā.
.. Igors negrib ielaisties spēka cīņā, gandrīz neriskē,

spēlē kaut kā pārāk uzmanīgi.
To visu jau daudzi zina, bet, kā man šķiet, zina

kaut kā abstrakti.

Kaul kā gruli pat ticēt, ka Jušinu vārtos mcs V(ti*s

neredzēsim.

Pārcēla viņu [uz artilērijas pulku] kaut ka pēkšņi.
Varbūt no šiem daudzajiem piemēriem var secināt,

ka apstākja vārds kaul kā ieguvis partikulas nozīmi?

-Miisdienu latviešu literārās valodas gramatika» par

to gan nekas nav sacīts. Šķiet, ka vajadzība pec. šādas

partikulas nav radusies. No pēdējiem, tikko minētajiem

piemēriem kaut kā varētu mest laukā, domas skaid-

rībai un teikuma labskaņai tas nekaitētu.

Aplūkosim vēl dažus teikumus, kur kaut kā ir ne-

vietā:

Kaut ka nemanot pasājļs tas laiks kad fĶelta
zvaigzni» sauca par bērnu kolhozu.

Mums, nudien, cilvēki strādā pašaizliedzīgi, lupec šis

apzīmējums kaut kā zaudējis savu plrmrelzlgumu.
Un kaut kā neērti kļūst to cilvēku vietā, kurus

ietekmējušas mīlošās mātes . .. asaras.

Matem jau laikam ta vienmēr: visi bērni mīli, taču

meitas kaut kā sirdij tuvākas.

Kaut kā šajos piemēros varētu aizstāt ar partikulām
ta kā, it kā, ar apstākļa vārdiem gandrīz, gandrīz vai,

gluži vai ari iespraustajiem vārdiem šķiet, liekas, piem.:
Un tā kā (gandrīz vai) neērti kļūst to cilvēku

vietā, kurus . . .
Gluži nemanot pagājis tas laiks, kad . .

..visi bērni mīļi, taču meitas sirdij it kā tuvākas.
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Mums, nudien, cilvēki slrādā pašaizliedzīgi, tāpēc šis

apzīmējums, šķiet (liekas), zaudējis savu pirm-

reizigumu.
šķiet, 'ka apstākļa vārdu kaut kā mēģina lietot tāpat,

kā krievu valodā lieto apstākļa vārdu ka k - to. Taču

jānorada, ka latviskais kaut kā atbilst krievu valo-

das apstākļa vārdam KaK-HH6yflb nevis KaK-TO.

Apstākļa vārdu ka k - to varētu tulkot, piemēram, šādi:

3to KaK-TO ctpanno — tas ir mazliet dīvaini.

Oh yAbičaeTCH kak - to ctpanno — viņš tā dīvaini

smaida.

Nobeiguma vēlreiz jāuzsver, ka izteiksmes līdzekļu
latviešu valodā ir pietiekami daudz. Vienmēr var atrast

kādu iederīgu vārdu, kas attiecīgo domu izsaka pre-

cīzi un piešķir tai vajadzīgo niansi.

D. GUĻEVSKA

PIEZĪMES PAR INTERNACIONĀLISMU LIETOŠANU

LAIKRAKSTOS UN ŽURNĀLOS

Sakarā ar zinātnes un tehnikas attīstību un darba-

ļaužu kultūras un zināšanu līmeņa celšanos ikdienas

valodā palielinās gan svešvārdu skaits, gan svešvārdu
lietošanas biežums. Šis process vērojams visās kultūras

tautu valodās. Līdz šim izdotās latviešu valodas bie-

žuma vārdnīcas' dod datus par vardu lietošanas bie-

lī. Jakubaite, D. Kristovska, V. Ozola,
R. Prūse, N. Sika. Latviešu i alodas biežuma vārdnīca, I, Teh-

nika un rūpniecība, 1. d., R., 1966. T. Jakuba i te, D. Gulev-
ska, V. Ozola, R. Prū s c, A. Rubi n a, N. Sika. Latviešu

valodas biezuma vārdnīca, 11, Laikrakti un žurnāli, 1. d. R., 1969.
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zumu zinātniski tehniskajā literatūrā, ka ari laikrakstu

un žurnālu tekstos.

No visiem biežāk lietojamiem vārdiem (t. i., no vār-

diem, kam lietošanas biežums tekstos ir 45 un lielāks)

zinātniski tehniskajā literatūrā 21% vārdu ir svešvārdi,

laikrakstos un žunnālos — 20%.

Lielais svešvārdu daudzums zinātniskajā un teh-

niskajā literatūrā nevienu nevar pārsteigt, jo liela daļa

no tiem ir speciāli zinātnes un tehnikas termini kā,

piemēram, abscisa, acidofils, adhēzija, absorbers, aerobs,

alkālijas, antifrikcija, binārs, cianīds, ekonomaizers,

ekvipotenciāls, ferogrāfs, jonīts, kontūrs, kontaktors,

trigers un daudz citu.

Gluži dabiski, ka speciālajā literatūrā šie vārdi tiek

bieži lietoti un tie attiecīgās nozares speciālistiem ir zi-

nāmi un saprotami. Turpretī, ja daudz terminu ir laik-

rakstu un populāru žurnālu rakstos, kas nav domāti la-

sītājiem ar noteiktu specialitāti, tad tas var apgrūtināt
satura uztveri.

Kā redzams no uzradītajiem skaitļiem, kas pamatojas
uz biežuma vārdnīcas datiem, laikrakstos un žurnālos

lietots tikai par 1% mazāk svešvārdu nekā zinātniski

tehniskajā literatūra. Tātad svešvārdu lietojuma bie-

žuma ziņā laikraksti gandrīz neatpaliek no zinātniskās

literatūras. Bet vai ir nepieciešamība pēc tik liela sveš-

vārdu lietojuma biežuma? Laikrakstu lasītāji ir cilvēki

ar dažādu izglītību un tātad ar dažādām zināšanām

svešvalodās. Tāpēc jārūpējas, lai avīžu tekstus nenie-

Mīvētu ar maz pazīstamiem svešvārdiem.

Ir zināms, ka vārdi, kas pārņemti no kādas citas va-

lodas, lasītājam vai klausītājam parasti ir grūtāk uz-

tverami nekā dzimtās valodas vārdi.

Laikraksti audzina arī tautas gaumi, māca izprast
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mākslu un literatūru un to (pareizi vērtēt. No laikrak-
stiem (kopā ar citu rakstīto literatūru) lasītāji uzzina

jaunus, nepazīstamus vārdus, iepazīst to nozīmes un

lietojumu.^Tikai ar skaidru un precīzu izteiksmi ir iespē-
jams pamākt to, ka lasītājs viegli un pareizi uztver sa-

turu. Laikrakstiem valodas stila, domas izpausmes
skaidrības un precizitātes ziņā jābūt paraugam arī tā-

dēļ, lai plašas tautas masas, kas ik dienas lasa laik-

rakstus, apgūtu bagātu un pareizu dzimto valodu.

Nedaudz paanalizēsim svešvārdu lietošanu laikrakstā
«Literatūra un Māksla».

Pārbaudot «Literatūrā un Mākslā» publicētos piecus
dažādu autoru rakstus ar dažādu tematiku (divus rak-

stus par arhitektūru, vienu — par mūziku, vienu litera-

tūrkritisku rakstu un vienu — par kinomākslu), kon-

statēts, ka vidējais svešvārdu lietošanas biežums šajos
tekstos ir 16% no tekstu vārdlietojumiem. 2 5000 vārd-

lietojumu garā tekstā (minētajos piecos rakstos kopā)
ir 380 svešvārdu, tātad 7,6% teksta ir dažādi sveš-
vārdi.

Rodas jautājums, vai tik daudzi svešvārdi vajadzīgi
populāros avīžu rakstos.

Aptaujājot sešus cilvēkus ar dažādu izglītību ~- trīs

ar augstskolas (atšķirīgās specialitātēs) 3
un trīs ar vi-

dējo izglītību, noskaidrots, ka ap 15% minētajos tekstos

sastopamo svešvārdu nav pazīstami visiem lasītājiem,
pie tam 4% vārdu nepazīst neviens no šiem aptaujāta-
jiem cilvēkiem. Par nepazīstamu šajā gadījumā ir uz-

lūkots vārds, kas aptaujātajiem nav pazīstams nevienā

2 Vardlietojumi rāda visu vārdu kopējo lietošanas biežumu kādā
tekstā.

• Neviens no aptaujātajiem cilvēkiem nav speciālists tajās no-

zarēs, uz kurām attiecas minētie raksti.
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savā leksiskajā nozīmē. Bet daudziem svešvārdiem ir

divas un vairākas leksiskās nozīmes. No aplūkotajiem
vārdiem (381 vārds) ap 17% ir tādu, kam ir vairāk

par divām nozīmēm. Tātad, lai pilnīgi precīzi izprastu
lasīto, katram cilvēkam, izlasot 1300 vārdu garu tekstu

savā dzimtajā valodā, vismaz četras reizes jāpaskatās
vārdnīcā. No analizētajos tekstos sastopamajiem sveš-

vārdiem 19% vārdu (72) nav jaunākajā, 1969. gadā
izdotajā, svešvārdu vārdnīcā.'

Daudziem svešvārdiem līdzās tiešajai konkrētajai
(bieži terminoloģiskajai) nozīmei ir vēl viena vai pat
vairākas pārnestās nozīmes.

Piemēram, vārdiem advokāts, mozaīka, objektīvs

(adi,), poēzija, reljefs (adj.), tirāns, traģēdija sveš-

vārdu vārdnīcā izdalītas divas nozīmes, no kurām otrā

atzīmēta kā pārnestā nozīme5

advokāts.. 2) — persona, kas mutiski vai rakstiski

kaut ko aizstāv;
mozaīka.. 2) — raibs sajaukums, mistrojums;
objektīvs (adj.) .. 2) — brīvs no aizspriedumiem,

īstenībai atbilstošs;

poēzija.. 2) — daiļums, burvīgums, pievilcība;
reljefs .. 2) — skaidrs, acīm redzams, spilgts;
traģēdija.. 2) — liela nelaime, drausmīgs notikums.

Pārnestā nozīmē lietoti vārdi sevišķi bieži sasto-

pami sarunvalodā, kaut gan tie bieži vien nedara runu

ne tēlaināku, ne emocionālāku, nedz arī precīzāku neka

atbilstoši dzimtās valodas vārdi vai teicieni. Bez tam

;ir pārnestajām nozīmēm nevajadzīgi tiek paplašināta

4
Svešvārdu vārdnīca, R., 1969.

5
Sk. turpat, R., 1969.



82

svešvārdu lietošana, novērsta uzmanība no vardu gal-
venās nozīmes.

Paanalizējot teikumus ar grūti uztveramu saturu,

kuros daudz svešvārdu, var vērot divējādas nevēlamās

parādības. Laikrakstos bieži ir sastopamas smagas,

neveiklas teikumu konstrukcijas. Šo teikumu gatvēnai?
sarežģītības cēlonis ir neveikla teikuma uzbūve, ko lat-

viešu valodai vēl svešāku dara daudzie internacionā-

lismi. Daži piemēri:
Minētā prognoze izriet no Rīgas ģenerālajā plānu

noteiktās pilsētas funkcionālās struktūras un ekonomis-

kajiem aprēķiniem. Ģenerālajā plānā vienotā kompleksu
dots ari Imantas principiālais teritorijas zonējums.
(Literatūra un Māksla). ..nav daudz tadu jautājumu
filmas tapšanas laikā, kuru risināšanā mēs vistiešš

nepiedalītos sava talanta, profesionālās meistarībai

aktivitātes un ieinteresētības ietvaros (Literatūra un

Māiksla).
.. [muzeju] profilu dažādošanas ideja ir loti perspek-
tīva.

Lai .. ainaviskā vide ..pārveidotos jaunā, augstāka
urbanizētā kvalitātē (Literatūra un Māksla).
.. nozīmīgāka kļūst autora domas dziļi psiholoģisku
atklāsme filmas veidotāju individuālā problēmu un pu

rādibu traktējumā (Literatūra un Māksla).

Nereti sastopami arī tādi teikumi un vārdkopas, kur!

svešvārdi lietoti gluži nevietā, neprecīzi vai nepareizi
Šādos gadījumos lasītājs tikai aptuveni var noprast, koļ
autors gribējis teikt. Piemēram:

.. tautas estētiski aktīvais vairākums (Literatūra un

Māksla).
. . [Rīgas Modeļu nama] vecākā metodiste. . (Pa

domju Latvijas Sieviete).
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.. notiek kinooperatora iespiešanās, precīzāk sakot —

difundēšana citu uzņemšanas grupas dalībnieku jaun-
rades funkcijās (Literatūra un Māksla).

Jūrmalas intensitāte un dinamika ir tik liela, ka prasa
ari silueta aktivizāciju. Taču tam jānotiek, vairojot
arhitektūras kvalitāti (Literatūra un Māksla).

Reālistiskās mūzikas metodisma izpausmes formas . .

sakņojas cilvēciskās intonēšanas sfērā (Literatūra un

Māksla).

..problemātikā aktuālas ..filmas (Literatūra un

Māksla).

Vārdkopa estētiski aktīvais vairākums nav sapro-

tama.

Nākošajā piemērā nepareizi lietots vārds metodiste

vārda metodiķe vieta. Metodists ir metodisma (angli-
kāņu baznīcas sektas) piekritējs, bet speciālists meto-

dikā ir metodiķis. Trešā teikuma autors maldīgi domā,
ka kinooperatora difundēšana funkcijās ir «precīzāk»
tikts. Vārdam difundēt Svešvārdu vārdnīcā dota tikai

viena nozīme: lespiesties, iesūkties, sajaukties difū-

zijas procesā; spontāni izplatīties uz visām pusēm. Tur-

klāt vārdam difūzija nepavisam nav pārnestās no-

zīmes.

Ceturtajā piemērā ne tikai nepareizi lietots vārds

kvalitāte (kvalitāti nevar vairot), bet arī ir neprecīzs
un neveikls divdabja teiciens.

Saturā neskaidra ir arī vārdkopa cilvēciskas intonē-

šanas sfēra.

Šķiet, ka nav vajadzības piemēru analīzi turpināt.
\isi dotie piemēri rāda, ka, nepārdomāti lietojot sveš-

vārdus, autori nevis palīdz lasītājiem, bet gan traucē

domas uztveri un izpratni.
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D. NĪTIŅA

LAI VĀRDS BŪTU NEPIECIEŠAMS

Kā zināms, par pareizi un prasmīgi 'lietotu uzskata

tādu vārdu, -kas tekstā ir nepieciešams un tajā iedera>

tiklab stilistiski, kā arī kontakstuāli. 1 It īpaši tas a:

tiecas uz tām leksiskajām vienībām, kas nepieder pieI
literārās valodas vārdu pamatfonda, piemēram, uz no !

vecojušiem vārdiem, apvidvārdiem un jaunvārdiem.
Veiksmīgi izmantoti novecojuši vārdi un apvidvārd

daiļliteratūrā ir līdzefklis laikmeta, vides un literāri

varoņu raksturošanai. Turpretim aizraušanās ar šādu

leksiku, tāpat arī nepazīstamu vai mazpazīstamu vārdu

lietošana bez īpaša funkcionāli stilistiska attaisnojumi;:
grauj mūsdienu literārās valodas izteiksmes līdzekļa
līdzsvaru un stabilitāti. Patlaban vairs nav pazīstam:
daudzi vārdi, kurus lietoja ap gadsimtu miju un 20. g?

sākumā, kad literāra jā valodā vēl pastāvēja plašs formu

paralēlisms un vienam un tam pašam jēdzienam biež;
vien bija vairāki apzīmējumi. Mūsdienās parasti nav

nepieciešams (bieži vien arī nav vēlams) atdzīvināt šis

paralelfornras. jo daudzi no vecajiem vārdiem nevi?

bagātina literārās valodas izteiksmes līdzekļus, bet gan

paliek lasītāju vairākumam sveši un reizēm arī īstiļ
nesaprotami, piemēram, ēdmaņa 'ēdiens', dabūtenis V

laulības bērns', patigs 'egoistisks', vesels naujumi
zemes augļu, vieds vēsturisks pamats v. c. Kāpēc

gan atgriezties pie šiem vārdiem, kurus literārā valod;

jau savā laikā nav pieņēmusi?

1 Piemēram, kontekstā krāšņs solījums, koši uzrakstīts darbs

degsmigi tirgoties v. tml. vārdi krāšņs, koši un degsmigi iegū''
ironisku vai nievīgu nokrāsu, tāfSŽe šādi vārdu savienojumi pa;
vulgarizē nopietnu saturu.
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Kategoriski noraidāma ir novecojušu vārdu un ap-
vidvārdu lietošana zinātniskos darbos, kā arī rakstos

par sabiedriski .politiskiem jautājumiem un daudzos
citos publicistikas materiālos.2 Tāpēc nevar pievienoties
R. Grīsles pārsteidzīgajam atzinumam, ka «beletristiskā

izteiksme zinātniskajam saturam nebūt nekaitē, bet

žurnāla 'lasītājiem tieši palīdz uztvert būtisko». 3 Šķiet,

nemaz nav jāpierāda, ka tādi «īsti tautas vārdi» kā

mērdēkļi, puiškēns, jaunikis, jaunīte, snaudace, sprauns,

plikata, sveilēt, pīpmaņa v. c. apgrūtina satura uztveri.

Minētie vārdi īpamatoti kritizēti presē.
4 Arī vārdu sa-

vienojumu rasmlga laulība nevar uzskatīt par «asprā-
tīgu atradumu», pamatojoties tikai uz to, ka K. Mīlen-

baba un J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcā (3. sēj.,
479. lpp.) fiksēts vārds rasmlgs ar nozīmi 'ergiebig'
(rasmlga veģetācija, rasmlga dzīve) un ka vārdu sa-

vienojums rasmlga dzīve atrodams jau tautasdziesmu

valodā. 5 Nedrīkst aizmirst, ka J. Endzelīns nav uz-

skatījis par literārās valodas piederumu visas leksiskās

vienības, kuras viņš savā laikā konstatējis. Tāpat ne

2 Sajā rakstā izmantoti galvenokārt vārdi no J. Liepiņa pub-
likācijām žurnālā «Veselība», jo viņš, kā pats norāda, ir sevišķi
«mudīgs» uz jauniem (un veciem) vārdiem (Sk. Aiztecējušās vasa-

ras pieraksti. — Veselība, 1971, 2, 8. lpp.). Tas gan nenozīme, ka

līdzīga rakstura «jaunvārdi» nav atrodami arī dažu citu autoru

darbos.
i-/uv\u.

3
Sk. R. Grīsle. Kritikai jābūt pamatotai. — Veselība, 1971,

12, 20. lpp.
4 Sk. R. Darvina. Replika jautājumā par kritikas izpratni.

- Literatūra un Māksla, 1972, 9.
5 Sk. R. Grīsle. Kritikai jābūt pamatotai, turpat, 20. lpp.

(Tikai kāpēc gan pretstatījumā rasmigai laulībai J. Liepiņš tadā

gadījumā lieto vārdu savienojumu neauglīga laulība, — vai tad

'as, runājot R. Grīsles vārdiem, arī neskan «pārāk kaili biolo-

ģiski»?)
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katrreiz vārda reģistrējums K. Mīlenbaha un J. Endze-

līna vārdnīcā apliecina šī vārda lietojuma normatīvo

raksturu, t. i., ne katrreiz vārda reģistrējums minētajā
vārdnīcā liecina par to, ka tas .pieņemams literārajā
valodā. Leksikas normēšanā Mīlenbaha un Endzelīna

vārdnīcu vajag izmantot radoši, ievērojot arī tās pār-

maiņas, kas laika gaitā notikušas gan leksikas sastāvā,

gan atsevišķu vārdu funkcionāli stilistiskajā nokrāsā

un lietojumā. Tātad jāpatur prātā gan tas, ka šajā
vārdnīcā nav fiksēti tpēdējo gadu desmitu fakti un nav

arī dots vārdu stilistiskais raksturojums, gan pašrei-
zējais literārās valodas leksikas attīstības līmenis.

Atsevišķos gadījumos centieni glābt mūsu valodas

godu ar atgriešanos pie «īstajiem tautas vārdiem» bū-

tībā uzlūkojami par antivēsturisku un nūristisku ten-

denci. Kā gan citādi lai vērtē šādu latviešu valodas

«vēsturiskās tīrības» vārdā dotu ieteikumu: «Latvisks

nosaukums zinātniskai ekskursijai, ko mēdzam dēvēt

par ekspedīciju (no 1-at. expeditio «izsūtīšana»),
varētu būt ap ieskā (līdzīgs darinājumam «ap-

tauja») .»
6 Vai tiešām ir lietderīgi atdzīvināt vecu sakni,

lai darinātu šādu jaunvārdu? Ja pieņemtu vārdu

apieska, kāpēc tad neakceptēt un nelietot arī tādus vār-

dus kā jātava 'hipodroms', skatitava 'teātris', apvistek-
lis 'bandāža', redzeklis, aceklis 'brilles,' grieztuvis,

skrieiuvis, graists 'cirkulis', rakstnlca 'kanceleja', da-

raine 'mašīna', pakāja 'pedālis', paklātuue 'matracis',

vēluks, vēceklis 'vimpelis', savidināt 'koncentrēt' v. c.
7?

Šajā sakarībā ievērību pelna čehu valodnieku atzinums,

6 Sk. J. Liepiņš. Aiztecējušās vasaras pieraksti. — Veselība

1971, 2, 8. lpp.
7 Sk. Jura Alunāna raksti. Otrā daļa, Pēterburgā, 1914,

265.—307. lpp.
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ka no valodas kultūras viedokļa katrs svešvārds, kas

bagātina un paplašina literārās valodas izteiksmīgumu,
ir mazāks ļaunums (ja vispār tāds ir) par pūristiska-

jiem neoloģismiem. kuri darināti pēc dzimtas valodas

parauga.
8

Arī jaunu vārdu darināšanai ir jāizriet no nepiecieša-
mības. Taču ne vienmēr autoru meklējumus nosaka va-

jadzīga vārda trūkums, un ne katrreiz jaunrade izpau-
žas tieši tur, kur tā visvairāk nepieciešama. Piemēram,

grūti atrast motivāciju tādiem jaunvārdiem kā ēslibu,

piužņatājs, neveikšu, viedigais (J. Liepiņš), ziņkārai,
priekot, atpastot (L. Purs) v. c. Kādā ziņā gan tie ir

labāki par tādiem «krāšņiem» vārdiem kā, piemēram.
veikalot 'kārtot veikala darīšanas', juduls 'satraukums,

nemiers', uzgulda 'pamats, bāze', saukāts 'izziņotājs',
dzimenība 'radniecība, radi', uzklātuve, uzklāsteklis

gultas sega' 9 v. c, kuri reģistrēti J. Alunāna «Viedamo

vardu sarakstā» un no kuriem, kā zināms, neviens nav

ieviesies.

Jauni vardi ir jādarina saskaņā arvalodas pašreizējam
attīstības tendencēm. Katru jaundarinājumu nevar at-

zīt par izdevušos tikai tāpēc vien, ka tas veidots «pēc
veciem paraugiem»: vārddevibas, vārddotnes (pēc iz-

devības, izdotnes parauga) vai vārdaines (pec veļu
laika dievaiņu parauga). 10 Tieksmi pec oriģinalitātes ne-

drīkst apmierināt, pakļaujoties modei un izmantojot
kadu populāru «dežūrmodeli». Ta, piemēram, pēdēja

8 B. MaTC3Hyc. O neooxo,i,nMocrH ciaoH.ībnociH .unt-pa-

IVpHOro H3IJKa. — FIpa>KCKHH .ihiu-bhcth'iockhh Kpv*OK, M., 1965.

L'Tp. 387.
9 Sk. Jura Alunāna raksti. Otrā dala, Pēterburgā, 1914.

283.-304. lpp.
10

Sk. R. Grīsle, J. Liepiņš. Mielasts. — Veselība, 1970,

14. lpp.
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laikā daži autori sevišķi iecienījuši adjektīvus ar pie-
dēkli -lg-, gan lietojot vecus un aizmirstus vārdus, gan

arī darinot jaunus. Tomēr ne katrreiz jaunais adjektīvs
sevī ietver arī jaunu saturu vai nozīmes niansi. Tāpēc

ne visi šādi darinājumi atzīstami par lietderīgiem, jo
daži ir tikai 'lieki sinonīmi, ipiemēram, kupligs augļu

dārzs, smadzigs klēpis, tumsniga brūnaļa (L. Purs) v.c

Lietojot išādus adjektīvus, kas būtībā valodu neba-

gātina, gribot negribot atgriežamies pie gadsimtu mijas
un 20. gs. sākuma prakses, kurai raksturīgs visādu pa-

ralēlformu 'lietojums. To arī atspoguļo K. Mīlenbaha

un J. Endzelīna vārdnīca, kurā apkopots gan hronolo-

ģiskā, gan teritoriālā ziņā plašs leksikas materiāls.

Bet nav pamata kuru katru adjektīvu, kas reģistrēts
minētajā vārdnīcā, iedzīvināt mūsdienu literārajā va-

lodā, neievērojot teksta stila īpatnības un to kon-

tekstuālo iederību. Ne jau kurā katrā gadījumā iederas,

piemēram, vārdu savienojumi šķobīgas domas, skubiga

solīšanās, škērdlga ironija, izpratīga atsaucība,

nodoms, sēr'dzlga pārmaiņu tieksme, drūmigi maldi u.tml.

Šajā sakarībā jāņem vērā secinājums, ka «dažu šās gru-

pas adjektīvu ar -īgs, -īga vietā mūsdienu latviešu valodas

prakse izraudzījusies pamatformas, piem., bardzīgs -

bargs, veiklīgs — veikls, drūmlgs — drūms»11
v. c.

Atdzīvinot novecojušas leksiskas vienības un izman-

tojot apvidvārdus, kā arī darinot jaunvārdus, vienmēr

jāapzinās, ar kādu nolūku un kāpēc to dara. Nemoti-

vēts un nevajadzīgs šo vārdu lietojums kaitē tekstam,

jo apgrūtina tā satura izpratni. Reizēm, īpaši tad, ja
vārds tekstā stilistiski neiederas, tas nopietnam saturam

var piešķirt nenopietnu raksturu.

11 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, 1, R., 1959,

279. lpp.
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I. NISELOVIČS

KĻŪDAS VARDU SAISTĪJUMĀ

Gramatikas likumiem atbilstošs vārdu saistījums ir

pareizas valodas pamatnoteikums. Tomēr tieši vārdu

«saistījumā bieži vēl sastopamas kļūdas, sevišķi presē.

Sāda kļūda vērojama tad, ja par vienlīdzīgiem lieto

tādus teikuma locekļus, kam nav vienādas gramatiskās
attieksmes -pret tiem vārdiem, ar kuriem šie teikuma

locekļi saistīti. Pa analizēsim šā tipa kļūdas.
Vēl joprojām nav īstas skaidrības, vai Zemes magnē-

tiskajam laukam ir vai nav kāda nozīme putnu orien-

tācijā (Liesma, 1970, 9, 32. lpp.).

Nepareizs te ir vārdu savienojums ir vai nav kada

nozīme. Var teikt vai nu magnētiskajam laukam ir.kāda

nozīme vai magnētiskajam, laukam nav nekādas nozī-

mes (noliegums jādubulto un pēc tam jāseko ģenitī-
vam). Tātad minētais teikums veidojams citādi. Šķiet,
ka vislietderīgāk būtu noliegumu izlaist: .. nav īstas

skaidrības, vai Zemes magnētiskajam laukam Ir kāda

nozīme putnu orientācijā. Vietniekvārds kāda ir pilnīgi
pietiekams, lai izceltu nozīmes nenoteiktību, turklāt tei-

kums kļūst īsāks. Nav nepareiza, piemēram, arī šāda

redakcija: .. nav īstas skaidrības, vai Zemes magnētis-

kajam laukam ir kāda nozīme putnu orientācijā vai tam

nav nekādas nozīmes.

Cits piemērs, kur noliegums nav lietots pareizā vārdu

saistījumā:

Katram rakstniekam ir savs redzesloks, sava pieredze
tin sava unikālā pasaule, kuru tikai viņš un neviens

e*fļļ var darīt zināmu un pieejamu citiem (Liesma, 1970,
11, 18. lpp.).
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Pareizi varianti varētu būt šādi: .. tikai viņš var

darīt zināmu .. vai .. neviens cits nevar darīt zināmu..

Minētie piemēri Tāda, ka atšķirīgā saistījuma dēļ ap-

galvojumu un noliegumu nedrīkst apvienot.
Bieži vien vārdu saistījuma kļūdas rodas nepamatotu

izlaidumu dēļ. Tā kā šis kļūdu tips ir plašāk izplatīts,

aplflkosiii) vairākus raksturīgus piemērus:

Viņiem [bērniem] būtu vieglāk un varētu trenēties vēl

vairāk, ja Rīgas labākie peldētāji mācītos trešajā vidus-

skolā, kurai ir savs baseins (Liesma, 1970, 3, 27. lpp.).
Te nepamatoti izlaists teikuma priekšmets viņi. Tā

radusies aplama teikuma konstrukcija viņiem . . varētu

trenēties. Nepareizība ir viegli novēršama: Viņiem būtu

vieglāk, un viņi varētu trenēties vēl vairāk . .
Čaks uzskatījis par pienākumu izēsties cauri un iz-

lasīt visu, kas latviešu literatūras dzejas novadā uz-

rakstīts pirms viņa, lai varētu iet tālāk pa savu —

pilnīgi oriģinālu ceļu .. (Padomju Latvijas Sievieti

1971, 11, 10. lpp.).
Nepareiza konstrukcija izēsties cauri .. visu te radu

sies nepamatoti izlaistā papildinātāja visam dēļ. Pa

reizi: .. izēsties cauri visam un izlasīt visu ..

Vēl daži līdzīgi piemēri:
Kolhoza valde par disciplīnas pārkāpumiem viņam

vairākkārt aizrādījusi, pat sodījusi, bet Bruno nedomu

laboties (Cīņa, 1971. gada 11. novembrī). Pareizi:

.. viņam vairākkārt aizrādījusi, pat viņu sodījusi..
Ir arī tāds kolektīva loceklis, kas iedomājas, ka V

visa centrs, bet patiesībā par viņu pārējie smīn vai prt
neieredz (Liesma, 1972, 2, 11. lpp.). Pareizi: . . .par viņu

pārējie smīn vai viņu pat neieredz.

Vārdu saistījuma kļūdu cēlonis, kā redzējām, daudzos

gadījumos ir kāds nepamatots izlaidums. Aplūkosim vē
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dažus piemērus, kuros redzams, ka izlaiduma dēļ rodas

aplams pakārtojums.
Jūs bijāt tas, kas jau toreiz mani iedrošināja, uzmun-

drināja, ticēja (Liesma, 1970, 3, 14. lpp.).
Verbam ticēja jāpakārto vietniekvārds datīva man.

nevis akuzatīvā — mani. Lai pakārtojums būtu pareizs,
teikums tikai nedaudz jāpārveido: Jūs taču bijāt tas, kas

jau toreiz mani iedrošināja, uzmundrināja, kas man

ticēja.
.. kada no tām simt darīšanām, par kurām tik daudz

mēdz spriest vīrieši, bet praktiski jāizkārto sievietēm

(Liesma, 1970, 3, 18. lpp.).
Ar prievārda par palīdzību te vietniekvārds kuram pa-

kārtots verbam spriest, bet verbam jāizkārto šāds pa-

kārtojums neder. Pārveidot šo teikumu var ļoti vien-

kārši:
..

kāda no tām simt darīšanām, par kurām tik

daudz mēdz spriest vīrieši, bet kuras praktiski jāizkārto
sievietēm.

Sāda slava Rolandu kaitina, bet tai pašā laikā ari

mazliet glaimo (Liesma, 1970, 11, 11. lpp.).
Glaimot sllava var tikai Rolandam, nevis Rolandu.

Tāpēc nav pareizs šis teikums ar vienlīdzīgajiem tei-

kuma locekļiem, bet jāveido salikts sakārtojuma tei-

kums: Sada slava Rolandu kaitina, bet tai paša laikā

tā viņam arī mazliet glaimo.
..Valdis Nagobads ..

biezi atrodot laiku šeit ierasties

un strādāt ari ārpus darba grafika, lieliski protot ap-
ieties, kopt un runāt ar slimniekiem (Liesma, 1970, 4,

13. lpp.).
Var prast apieties un runāt ar slimniekiem, taču

kopt — tikai slimniekus. Pareizs šis teikums būtu šāds:

• •Valdis Nagobads ..
lieliski protot kopt slimniekus,

apieties un runāt ar tiem.
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Ne vienmēr tomēr labot ir tik viegli un vienkārši.

Dažreiz teikums jāpapildina ar kādu vārdu.

Māksla var gan atraut, gan virzīt cilvēku uz lielam

domām un darbiem (Liesma, 1970, 8, 2. lpp.).
Acīm redzams, ka teikums ir kļūdains, jo verbam ai-

raut nav pakārtojami vārdi domām un darbiem. Pieņe-
mams būtu šāds variants: Māksla cilvēku var gan at-

raut no lielām domām un darbiem, gan ari virzu ffli

tiem.

Labošanas grūtības ir jo lielākas, jo neprecīzāk, ne-

skaidrāk formulēts teikums, piemēram:

Dailes teātri dibinot, tika pieaicināti dažādi mākslas

nozaru konsultanti, kas trenēta un izkopa kolektīvā at-

tiecīgas nozares meistarību (Liesma, 1970, 10, 2. lpp.l.
Formāli, t. i., gramatiski, šai teikumā viss it kā būtu

kārtībā, toties saturs — dīvains. Trenēt taču var tikai

cilvēkus, nevis meistarību. Savukārt meistarība var būt

cilvēkiem, nevis kādām nozarēm. Acīm redzams, ka te ir

pakārtojuma kļūdas.
Izilabot teikumu var dažādi. Minēšu divus iespējamus

variantus: . . tika pieaicināti dažādi konsultanti, kas

katrs sava mākslas nozarē trenēta teātra kolektīvu un

izkopa tā meistarību. .. tika pieaicināti konsultanti da-

žādās mākslas nozarēs. Viņi trenēja teātra kolektīvu un

izkopa tā meistarību.

Nepareizs vārdu saistījums dažkārt ievērojami ap

grūtina teksta uztveri. Tas visnotaļ sakāms par gadī-

jumiem, kad jāgaida, kamēr domas kodolu atklās kāds

teikuma beigās aizvirzīts nozīmīgs vārds:

Es eju cauri vasarai, e'\u cauri savai un šķērsoju citu

dzīves.. (Liesma, 1970, 7, 1.1pp.).
Teikuma fragments es eju cauri savai paliek neiz-

prasts, līdz nonākam pie vārda dzīves. Tad «jādomā
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atpakaļ», lai papildinātu pušplēsto teikuma daļu ar liet-

vārda dzīves vienskaitļa formu. Lai šis teikums kļntti
uzreiz pilnīgi izprotams, vajadzīgs citāds vārdu saistī-

jums. vm >'

Vēl viens līdzīgs piemērs:
Un nezinu es teikt, vai Rīga nmnt

vai vinā es kā saules gaismā stāvu (Liesma, 1970,

10, 1.1pp.).
Tikai nonaikuši līdz verbam stāvu, tad, atgriezušies

atpakaļ un pārvērtuši šo pirmās personas formu trešās

personas formā, iegūstam skaidri izprotamu teikumu.

Citāds vārdu saistījums arī te var nodrošināt tiklai)

gramatisku pareizību, kā arī vieglu uztveramību.

Kā redzējām, dažos gadījumos vārdu saistījuma ne-

pareizības ir diezgan viegli novēršamas.

H. GRASE

DAŽAS VIETNIEKVĀRDU LIETOJUMA KĻŪDAS

Vietniekvārdu pareiza izvelē nosaka izteiksmes lab-

skanību, noteiktību un skaidrību, tāpēc, kopjot labu

$ļl£ šās vārdu šķiras lietojumam jāpievērš sevišķa
uzmanība. Skolotāji dažkārt vietniekvārdu kļūdas sko-

IfSļV valodā neizlabo, kā ari neorganizē piemērotus
V| ngrinajumus. Ši .parādība ir tipiska, to liecina no

dažādu skolu audzēkņu sacerējumiem ņemtie piemēri.
Raksturīga kļūda ir nemotivēti vietniekvārdu atkār-

' 'jumi — liekvārdība, kas traucē valodas labskaņu.

Tā. piemēram, vietniekvārds šis, ši nevajadzīgi at-

kārtots šādā rindkopa.
šajā stāstā ir parādīti traģiski momenti: auta bojā

eja un upes aizgruvumi. E. Birznieks-Upītis ļoti tēlaini
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parāda šo dabas katastrofu, Nestors priecājas par kulm

skaistumu un nemaz nenojauš, ka šie kalni atnesa

viņa dzimtai nāvi. Viņš priecājas par kalnu vienreizēi/
burvību un par dzidro kalnu gaisu, par ūdeņu čali

sanu un upi. S i upe ari atnes nāvi visai Nestora dzim-

tai (no skolēna sacerējuma).

Vietniekvārds š i s ir vietā rindkopas sakumā. Otraj?
teikumā vietniekvārdi nav nepieciešami. Pedejo teikumi:

iespējams pievienot iepriekšējam ar attieksmes viet-

niekvārdu kas. Tā vietniekvārda šis, šī 'lietojumu va:

samazināt līdz vienam vietniekvārdam.

Vietniekvārdu šis, ši lieto, norādot uz ko iepriekš mi-

nētu. Parasti vārds, Iko apzīmē vietniekvārds, ir teksta

jau sastopams, piemēram:

Iznāca ķīlis. Armijas pavēlnieks nometa zīmuli ie-

karies un ar plaukstas virspusi uzsita pa šok il

(A. Tolstojs. Sāpju ceļi, 1957, 522).

Taču dažkārt apzīmējamais vārds var nebūt iepriekš
minēts, tomēr vietniekvārda šis, šī lietojums loģiski iz-

riet no agrāk teiktā, piemēram:
— Man nemelo, — viņš atkārtoja, un viņa sausas nt

mirkšķinošās acis izpauda tādu gribas speķu, ķa grw

bija skatīties tajās. Asaras izspiestos tam, ķas griba
izturēt šo skatienu, tomēr Roščins izturēja. i
galva viņam vēl tarkšķēja, pārmākdams šis sāpi

viņš saņēma visus spēkus pēdējai cinai (A. Tolstojs
Sāpju ceļi, 1957, 591).

Dažreiz vietniekvārda šis, ši lietojumu nosaka si-

tuācija, par kuru var spriest pēc plašāka teksta kā pa'

visiem zināmu un saprotamu, piemēram:

Vienu grāmatiņu es izlasīju. Lūk, kāpēc es stāvu />"

šī lielgabala (A. Tolstojs. Sāpju ceļi, 1957, 51?
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Par lielgabalu iepriekš nav runāts, bet šos vārdus

<aka artilērists kauju starplaikā.
Viena no Desmitas armijas daļām, piektās kolonnas

uzbrukuma nogriezta, — Budjonnija jātnieku brigāde —

šfi/ā laika no Salskas stepēm lauzās cauri uz Ca-

minu (A. Tolstojs. Sāpju ceļi, 1957, 517).

Lasītajam no plašāka teksta skaidrs, par kadu cīņas

periodu te ir runa.

Skolēnu rakstu darbos palaikam vietniekvārds šis,
£i lietots nemotivēti, bez sakara ar iepriekš teikto, pie
mēram:

Rakstnieka uzmanības centrā ir darba cilvēks. Viņš

dziļi jūt līdzi šiem apspiestajiem strādniekiem (no
skolēna sacerējuma).

Darba cilvēka un strādnieka jēdziens nav gluži
identi, pirmais ir plašāks par otru. tunklat nesaskan

vārdu skaitlis.

Palaikam skolēni atkārto vietniekvārdu viss. Si kļūda
rodas pārspīlētu vispārinājumu rezultātā, piemēram:

Rakstnieks kadu laiku bitis Kaukāzā, vērojis ta iedzī-

votājus, viņu dzīvi, parašas, dzīvojis līdzi visiem

priekiem un bedam. So visu iespaidu rezultātā rados

«Kaukāza stāsti». Tie ir uzrakstīti gleznaini, bet vi-

siem saprotamā valodā (no skolēna sacerējuma).
Bieži bez vajadzības lietots vietniekvārds savs, sava,

tā rodas nemotivēti atkārtojumi, piemēram:

E. Birznieks-Upilis ar savu daiļradi sekmējis lat-

viešu literatūras izveidošanos. Savu literāro darbību

viņš sācis 90. gadu sākuma, ar savi c m pirmajiem
darbiem vel meklēdams ceļu uz reālismu (no skolēna

sacerējuma).
Vietniekvārds savs varētu palikt pirmajā teikuma.

Pārējos tas ir lieks.
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Visā savā daiļrades ceļā mūsu rakstnieks ir gājis

kopā ar tautu un ar s a v v daiļradi sekmējis tās ciņu par

labāku rītdienu (no skolēna sacerējuma).

Šajā teikumā vietniekvārdu savs nemotivēto atkār-

tojumu jo neveiklu padara arī vārda daiļrade dlvretzfjs
lietojums.

Daudz kļūdu gadās vietniekvārdu viņš, viņa un iūi
tā 'lietojumā trešās personas vietniekvārda nozīmē. Šā-

das kļūdas rodas, ja ir runa par vairākām personām.
Pareizi teksts būtu jāveido tā, lai vietniekvārds viņš.
viņa neatkārtotos, runājot par dažādām ipersonām. letei-

cams uz pirmo pieminēto personu norādīt ar vietniek

vārdu viņš, viņa, uz otro — ar tas, tā, piemēram:
Un tūliņ no turienes izlīda otrs, oficiera mēteli, sper

dams, bļaudams, Roščins sagrāba io, oficieris, rokas

izrāvis, sakampa vi nu aiz kakla (A. Tolstojs. Sāpju
cej i, 1957, 657).

Tā lietoti vietniekvārdi arī šādā teikumā no skolēna

sacerējuma:
Nestors paspēja pateikt mātei par notikušo un gri-

bēja, tai tā glābjas, bet viņš to izdarīja par veļu

Minētais ieteikums, ko atrodam valodas mācības gra-
mātās, palaikam nav ievērots ne tikai skolēnu sacerē-

jumos, bet arī literatūrā, it īpaši tulkotajā, piemēram
Bet viņš nespēja aizbraukt, viņu neredzēji*

(I. Germans. Es atbildīgs par visu, 1968, 396).

Vietniekvārdi neveikli lietoti šādā teikumā:

Augām dienām lauku darba rūķi locīja muguras

kungu tīrumos, bet par darbu no viņ i c m viņi sa-

ņēma visai maz (mo skolēna sacerējuma).
Neskaidrību rada arī vietniekvārds tas, tā lietojums

reizē vienā teikumā, ja norādīts gan uz priekšmetu, gan

personu, piemēram:
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— Ko, vai jūs nopietnās kaujas vel neesat bijis, Sag-
rin? — Tam seja piesārta, sārtums pārplūda uz mazo

degunu, tas tā ari palika sarkans (A. Tolstojs. Sāpju

ceļi, 1957, 498).
Norādot uz personu, tam vietā vajadzētu teikt v i-

ņ a m.

Neprecizitāte vietniekvārdu lietojumā vērojama arī

šādā piemērā:
Visi deviņi biedri bija pieķērušies pie lielgabala rite-

ņiem, veldami to s pa stāvi pieslietām plankām. — let,
iet, puiši, paspiež uz priekšu. Kāds pat pabikstila to

ar ceļgalu (A. Tolstojs. Sāpju ceļi, 1957, 498).
Vietniekvārda formas to vietā labāk lietot viņu, citādi

var saprast, ka ar to norādīts uz lielgabalu.
Arī sekojošā piemērā vietniekvārds tiem vietā vaja-

dzētu lietot — viņiem.
Tēlojumi ir ļoti emocionāli. Tie saviļņo lasītājus,

liek tiem meklēt izskaidrojumu (no skolēna sacerē-

juma).

Izteiksmes neskaidrība rodas, ja uz vienu un to pašu
personu norāda ar dažādiem vietniekvārdiem, piemēram:

To pateikusi, v iņ a skrēja atpakaļ, it kā viņš dzī-

tos tai pakaļ (J. Germans. Es atbildīgs par visu,
1968, 398).

Vietniekvārda viņš vietā vajadzētu lietot tas un tai

vietā — viņai.
Daudz šādu kjudu ir skolēnu valodā, piemēram:
B. Veidenbauma mūžs nebija ilgs, tomēr tā daiļra-

des mantojums ir liels. Viņš atstājis nepilnu simtu

dzejoļu, bet tie ir dārgi tautai (no skolēna sacerējuma).
Minētā vietniekvārdu lietojuma neprecizitāte rodas,

ja rakstītājs izvairās no vietniekvārdu atkārtojumiem.
Taču vietniekvārdi «neklaudz», ja tos lieto pamīšus gan
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ar_ sugas vārdiem, ganīpašvardiem — personu apzī-
mējumiem, gan arī patālu citu no cita -kā, piemēram,
šāda teksta:

Pats Tipainis, pasmēlis no akas ūdeni, dzer tāpat no

visa spaiņa. Ūdens līst pāri malām un šļakstās viņam
uz kājām. Tās nav ieautas spožos stulmeņos kā tad,
kad viņš ieradās bildināt Ilzi. Tipaiņa kājas leautas

pastalās, un viņš izskatās tik saņurcīs un noguris, it kā

bijis turpat, kur es. Dīvainas jūtas man ir pret viņu —

vienlaikus nepatika, pārestības skāņums un žēlums.

(I). Avotiņa. Zuze. — Karogs, 1972, 1, 42. lpp.).
Ar vietniekvārdu tas, tā norāda uz kaut ko iepriekš

minētu, piemēram:
— Jā gan, pret ledu, padomā tikai, ka tagad ta m

nāksies sasalt atkal par jaunu (D. Zigmonte. Pastaiga
svētdienā. — Krāj. Stāsti, 1971, 98).

Vietniekvārds tas vīriešu dzimtes formā var attiek-

ties arī uz visu iepriekšējā teikumā izteikto saturu,

piemēram, šādas rindkopas pēdējā teikumā:

Liela doma par internacionālismu, par mūsu devumu

visas cilvēces materiālajās un kultūras vērtībās radusi

klusinātu, it kā kautru izpausmi, taču, lasot poēmu,
ieklausoties katrā tās vārdā, ieskatoties katrā tās

gleznā, ar saviļņojumu jūtam īstas mākslas tuvumu.

Par to dzejniekam var teikt patiesu paldies (Karogs,

1972, 1, 153. lpp.).
Šādos gadījumos vietniekvārdu tas palaikam pastip-

rina vietniekvārds viss.

Vārdu kārta norādāmā vietniekvārda savienojumā ar

viss atkarīga no tā, ko grib uzsvērt: ja loģiskais ak-

cents likts uz vispārinājuma, tad vietniekvārds viss

liekams aiz vietniekvārda tas ( tas viss). Turpretī, ja

grib uzsvērt norādāmo vietniekvārdu, vispārināmais
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vietniekvārds liekams norādāmā vietniekvārda 'priekša
(viss tas).

Jāraugās, lai runas plūdumā enklizes dēļ klausītāji
nedzirdētu nozīmes zina citu vārdu, piemēram, viss tas

(vistas) mani traucē. Ar uzsvaru un pauzi tie runā pie-
tiekami skaidri viens no otra jānorobežo.

Izteiksmes neskaidrība rodas, ja vietniekvārdu tas, tā

var attiecināt uz vairākām iepriekš minētām personām,
priekšmetiem un parādībām, piemēram:

Galvenais Gorktja darbos ir tas, ka rakstnieks ir

iedziļinājies tēla jātu pasaulē un pasacījis to tā, ka

nevar izlasīt darbu, nepārdomājot to (no skolēna sa-

cerējuma)
.

Nav skaidrs, uz ko attiecināmi divi pēdējie norādā-

mie vietniekvārdi. Pirmo no tiem var attiecināt gan uz

vārdiem tēla jutu pasaule, gan uz visa teikuma saturu.

Pēdējais to attiecināms gan uz vārdu darbs, gan

uz to, kā Gorkijs atklājis tēla jūtu pasauli. Nav 'labi,
ka vietniekvārds tas teikumā atkārtots trīs reizes.

Attieksmes vietniekvārdu kas, kurš, kura lietojumā
maz kļūdu, jo ir lielāka formu izvēles brīvība. Tā nomi-

natīva, datīvā un akuzatīvā var lietot gan vietniek-

vārdu kas, gan kurš, kura. Izskatījuši 15 padomju
autoru darbus 1971. gadā izdotajā stāstu krājumā 1

,
va-

ram secināt, ka te skaidri iezīmējas vietniekvārdu kas

un kurš lietojuma tendences mūsdienu literārajā valodā.

Nominatīvā lielā pārsvarā ir vietniekvārds kas. Pā-

rējos locījumos dominē vietniekvārds kurš, kura, jo
bieži ir vajadzība pēc attieksmes vietniekvārda skaitļa
un dzimtes formām. Vietniekvārdam kas šo formu nav.

Izvēli gan nosaka arī katra rakstnieka individuāla

1 Stāsti, R., 1971.



100

valodas izjuta. Ta, piemēram, Z. Skujiņa stāsta «Bal-

zams» un M. Kalndruvas stāstā «Balāde par kāpnēm»

pārsvarā 'lietots vietniekvārds kas, turpretī M. Birzes

stāstā «Cilvēks, kurš piemērojas», kā arī A. Jakubāna

stāstā «Dziesma par veco labo zemi un arī par jūru»
dominē vietniekvārds kurš, kura.

Skolēnu sacerējumos dominē vietniekvārds kurš, kura

formas arī nominatīvā.

Mācot attieksmes vietniekvārdu lietojumu, nebūtu

ignorējams vietniekvārds kas. Ar labiem valodas pa-

raugiem vajag skolēniem parādīt, cik labi šis vietniek-

vārds iederas tekstā.

Kādas tad ir raksturīgākās kļūdas attieksmes viet-

niekvārdu lietojumā? Tās visbiežāk sastopamas teiku-

mos ar pakāpenisko pakārtojumu.

Pakāpeniskā pakārtojumā jālieto dažādi attieksmes

vietniekvārdi. Tādu lietojumu atrodam, piemēram, lielā

vārda meistara J. Sudrabkaļua darbos.

Liels ir pats mākslinieks, kas pacel savos plecos
dzīvi kā kalnu klinti un apdarina, noslīpē tā kā dimanta

graudu, kurā atspoguļojas tas viss, kas bijis ieslēpts
klinti, jurā, negaisā (J. Sudrabkaļus. Pavasara pārdo-

mas, 1964, 42. lpp.) .

Tādas konstrukcijas atrodamas arī visjaunākajā lat-

viešu padomju literatūrā, piemēram:
Un katra nākamā diena, kas zēnu tuvina skolai, par

kuru agrāk varēja tikai domāt.. — aizskrien arvien

ātrāk (A. Grods. Tepat blakus. — Karogs, 1972, 3,

79. lpp.).
Skolēnu sacerējumos minēto koptai valodai rakstu-

rīgo konstrukciju nav daudz. Gluži otrādi, izteiksmes

neprecizitāte dažādas attieksmes norādīšanā ir parasta

kļūda, piemēram:



E. Birznieks-Upltis rāda skolotājus, kas, apmetušies

uz dzīvi Kaukāzā, palīdz revolucionāriem, kās slēp-

jas kalnos (no skolēna sacerējuma).
Vēl raksturīgāks ir šāds piemērs: V'eidenbauma re-

volucionārā dzeja, kas iedvesmoja strādniekus, kas

tiecās pēc brīvības, izplatījās rokrakstos (no skolēna

sacerējuma).
Izteiksmes neprecizitāte rodas arī tad, ja vienādu

attieksmi izsaka ar dažādiem vietniekvārdiem. Šādas

kļūdas atrodamas arī rakstnieku darbos, piemēram:

Viņš jātas tik nelāgi, cik nelāgi var justies cilvēks,

kas cenšas darīt otram labu, bet kuru visi uzskata par

nelieti (A. Jakubāns. Dziesma par veco labo zemi un

arī par jūru. — Krāj. Stāsti, 1971, 26).

.. Ādolfa Betlera brālēns, ar kuru vienā dienā iestā-

jos komjaunatnē un kas tagad mācījās tehnikumā
..,

aizsūtīja mani pie kapteiņa īvanovska (H. Gāliņš.
Pirms svētkiem. — Krāj. Stāsti, 1971, 118).

Skolēnu sacerējumos tādu ipiemēru visai daudz:

Wens no labākajiem stāstu krājumiem ir «Pelēkā ak-

mens stāsti», kas iznāk 1914. gadā un kurā sakopoti
nelieli stāstiņi.

Sais teikumos kas vietā jālieto kurš.

Cits piemērs.
Stāstā «Kadlrlņš» rakstnieks vēsti par zēnu, kuram

nav mātes un kas dzīvo kopā ar tēvu (no skolēna

sacerējuma).
Konkrēta valodas materiāla analīze rāda, ka vietniek-

vārdu pareizai lietošanai jāpievērš lielāka uzmanība.

Tas prasāms ne tikai no skolēniem un skolotājiem, bet

arī no rakstniekiem, tulkotājiem un redaktoriem. Lai

celtu skolēnu valodas kultūru, nepieciešami teicami va-

lodas paraugi, no kuriem bērni diendienā varētu mācīties.



102

LEKSIKA

V. DAMBE

NOMENKLATŪRAS VĀRDI ŪDEŅU NOSAUKUMOS

Upju un ezeru nosaukumi mēdz būt divējādi: gan bez

nomenklatūras vārda, piemēram, Daugava, Gauja,
Alauksts, Inesis, gan ar nomenklatūras vārdu, piemē-
ram, Lielupe, Melnupe, Baltezers, Burtnieku ezers v. tml.

Garāko un plašāk pazīstamo upju nosaukumi ir bez

nomenklatūras vārda, ja saglabājies senākais vārds,
piemēram, Abava, Aģe, Aiviekste, Amata, Bārta, Bērze,

Brasla, Ciecere, Dubna, Durbe, Engure, Iča, Imula, In-

dra, Lielā nn Mazā Jugla, Kūja, Laucesa, Lisa, Malta,
Misa, Nereta, Ogre, Palsa, Pedele, Rauza, Renda, Roja

(izrunā ar uo), Saka, Seda, Svēte, Tebra, Tirza, Užava,

Vadakste, Vaidava, Zaņa v. c.

Ar nomenklatūras vārdu upe jeb upite mēdz būt īsāku

un mazāk pazīstamu upju nosaukumi, kas radušies no

kāda cita objekta apzīmējuma. No ģeogrāfiska ob-

jekta — mājām, apdzīvotas vietas v. c. — vārdus da-

būjušas, piemēram, Bu\\upe (Rīgas rajonā), Melnsiltipr

(Talsu rajonā), Pubuļupe (Valkas rajonā), Virbu upe

(Talsu rajonā) v. c. Dabas objekti devuši vārdus, pie-

mēram, Egļupei, Ezerupei, Niedrupei, Silupei v. c. No-

menklatūras vārds upe jeb upīte arī lielāku upju nosau-

kumos mēdz būt tad, kad tās raksturotas ar krāsas vai

kādas citas īpašības apzīmējumu, piemēram, Ballupe,
Melnupe jeb Melnuplte, Sausupe, Tumšupe v. c. Nomen-

klatūras vārdi Upe, Upīte, Upele dažreiz ir tieši īstie
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upju nosaukumi. Tā, piemēram, Blīdenē (Saldus ra-

jonā) vienu Bērzes sākuma zaru sauc par Upīti jeb

Upeli.
Pareti mazāku upju nosaukumos var būt arī citi no-

menklatūras vārdi. Vairākās vietās, it īpaši Zemgalē un

Augškurzemē, ir strauts, piemēram. Kalēju strauts (Lie-

pājas rajonā), Melnais strauts (bieži) v. c, grāvis, pie-
mēram, Hapaka grāvis (Rīgā) v. c, rūcis, piemēram,
Melnais rūcis (Viļakā) v. c.

Nomenklatūras vārdi lietojami gan vārdkopās, gan

salikteņos, pēc iespējas ievērojot katras upes nosau-

kuma parastāko formu, piemēram, Dāmas (izrunā ar

lauzto intonāciju) upe, Kārļu upīte (Liepājas rajonā),
Džūkstes upīte (Dobeles rajonā), Vlesatu upe (Tukuma

rajonā) v. c, Ežupe (Valkas rajonā), Jāņupe (Bauskas

rajonā), Zilupe 1 (Latgales dienvidaustrumos) v. c.

Ezeru nosaukumos nomenklatūras vārds ir biežāk

sastopams nekā upju nosaukumos. lemesli te ir vairāki.

Pirmkārt, ezeri bieži vien ir zaudējuši savus pirmat-

nējos vārdus un nosaukti pēc kāda oita objekta, pie-
mēram, Burtnieku ezers

2 pēc apdzīvotas vietas. Ciece-

res ezers pēc Cieceres upes, Etelais un Mazais Ludzas

ezers pēc pilsētas Ludzas v. tml. Reizēm ezers var būt

devis vārdu apdzīvotai vietai un tā savukārt atkal

ezeram. Tā noticis, piemēram, ar Babītes ezeru, kas

bijis Babis jeb Babītis, ar Lubānas ezeru, kurš īstenībā

ir Lubāns, v. c.

Nomenklatūras vārds ezera nosaukumā parastāks ir

arī tāpēc, ka ezerus zināja tikai tuvākajā apkārtnē un

tālāk tie bija sveši.

1 Sākotnēji bijusi Sinupe, t. i., Sienupe, ko krievi saklausījuši kā

(.HHfIH un latvieši savukārt pārtulkojuši par Zilupi.
2 13. gadsimta dokumentos tā vārds ir Asti'ļervs.
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Ja ezeru ne tikai attiecīgajā apvidū, 'bet vispār īpazīs;
bez nomenklatūras vārda, tad nosaukums nav bez va-

jadzības jāpagarina. Tāpēc it īpaši kartēs, dažādos sa-

rakstos, apcerējumos v. c. ezeri, kas zināmi bez nomen-

klatūras vārda, jāraksta bez tā, piemēram, Alauksts

(Cēsu rajonā), Baltene (Tukuma rajonā), Bezdibenis

(Alūksnes rajonā un citur), Brencis (Tukuma rajonā),
Ciemene (Tukuma rajonā), Draugolis (izrunā ar uo;

Cēsu rajonā), Duģis (Saldus rajonā), Dubikis (Dau-

gavpils rajonā), Dziļūksnis (Cēsu rajonā un citur),
Ilziņš, Inesis, Juveris (Cēsu rajonā), Kaņieris (Tukuma

rajonā), Klabēkis (Cēsu rajonā), Koknesis (izrunā ar

uo; Tukuma rajonā), Lielā acs (Tukuma rajonā), Lub-

āzis (Cēsu rajonā), Luknis (Saldus rajonā), Mellitis,
Ninieris (Cēsu rajonā), Pulgosnis (izrunā ar uo; Mado-

nas rajonā), Raunaisis, Seklītis (Cēsu rajonā), Spicie-
ris (Valkas rajonā), Tauns (Cēsu rajonā), Viešūrs1

(Madonas rajonā), Zebrus, Zivene (Tukuma rajonā),
Zobols (izrunā ar diviem uo; Cēsu rajonā) v. c.

Nav izvirzāma prasība šādus ezeru nosaukumus ne-

kad nelietot kopā ar nomenklatūras vārdu. Ja ir vaja-
dzība uzsvērt, ka attiecīgais vietvārds apzīmē tieši

ezeru, nosaukumu var lietot ģenitīvā kopā ar vārdu

ezers, piemēram, Alauksta ezers, Lukņa ezers, Zebrus

ezers, Zivenes ezers v. c. Arī pilsētu nosaukumus rei-

zēm lieto kopā ar nomenklatūras vārdu. Dažkārt skaid-

rības labad arī upju nosaukumiem var pievienot nomen-

klatūras vārdu.

Ar nomenklatūras vārdu noteikti jālieto, pirmkārt,
tādi ezeru nosaukumi, kuru pirmajā daļa ir īpašībai

3 Kā noskaidrojis novadpētnieks J. Krūmiņš Madonas rajona

Viesienā. to nepareizi dēvē par Kaķīšu ezeru pēc Vestiena*

Kaķīšu kroga.
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vārds, piemēram, Aklais ezers, Dziļais ezers, Garais

ezers, Lielais ezers, Mazais ezers, kādi atrodas vairākās
vietās. Otrkārt, nomenklatūras vārds nepieciešams ezeru

nosaukumiem, kas radušies no apdzīvotu vietu vārdiem,
piemēram, Āraišu ezers (Cēsu rajonā), Balvu ezers

(Balvu rajonā), Dagdas ezers (Krāslavas rajonā), Dur-

bes ezers (Liepājas rajonā), Engures ezers (Tukuma

rajonā), Jumurdas ezers (Madonas rajonā), Liepājas
ezers (Liepājas rajonā), Pildas ezers (Ludzas rajonā),
Puzes ezers (Ventspils rajonā), Remtes ezers (Saldus

rajonā), Saukas ezers (Jēkabpils rajonā), Sēmes ezers

(Tukuma rajonā), Stāmerienes ezers (Gulbenes rajonā),
Tilzas ezers (Balvu rajonā), Tukuma ezers (Tukuma
rajonā), Viļakas ezers (Balvu rajonā), Višķu ezers (Dau-

gavpils rajonā) v. c. Treškārt, nomenklatūras vārds

vajadzīgs ezeriem, kas nosaukti citu objektu vārdos,

piemēram, Briežu ezers (Krāslavas rajonā), Dūņu ezers

(vairākās vietās), Gulbju ezers (Cēsu rajonā) Irbes

dīķis (Meža ezers), Lapsu ezers (Saldus rajonā) v. c

Nomenklatūras vārds var būt sakusis ar ezera nosau-

kuma pamatu saliktenī, it īpaši Kurzemes ziemeļdaļā

un Vidzemes ziemelrietumdajā, kur kādreiz dzīvojuši

lībieši, piemēram, Abeļezers (Talsu rajonā), Lielais un

Mazais Baltezers (Rīgas rajonā),
_

Dižezers (Talsu ra-

jonā), Dūņezers (Limbažu rajona, Ventspils rajonā),

Garezers (Ventspils rajonā), Kokezers (izruna ar uo;

Talsu rajonā), Ķīšezers (Rīgā), Lielezers (Limbažu ra-

jonā), Stulbezers (Talsu rajonā), Sudmaļezers (Vents-

pils rajonā) v. c.

Reizēm ezeru nosaukumi salikteņu formā, it īpaši,

piemēram, Baltezeri, Melnezeri, Velnezeri v. c, sasto-

pami arī citur, piemēram, Baltezers (Krāslavas rajonā),

Melnezers (Madonas rajonā, Ludzas rajonā v. c).
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Kādam ezeram var būt vairāki nosaukumi. Ta, (pie-

mēram, Tukuma rajonā, kilometrus desmit no .plaši

pazīstamā Engures ezera astes, ir ezers, ko sauc gan par

Vanadziņu, gan Rideļezeru, jo tas atrodas pie kād-

reizējās Rideļu muižas. Dažkārt to vēl dēvē par Stulbi

jeb Stulbo ezeru un pat par Engures ezeru, jo tas atro-

das bijušajā Engures pagastā. Lielo Engures ezeru tu-

rienieši šad tad gan sauc tikai par Ezeru. Par parei-

zākajiem jāatzīst sākotnējie nosaukumi Vanadziņš,
Stulbts jeb Stulbais ezers, bet, kurš no tiem ieteica-

māks, var 'noteikt tikai, balstoties uz tradīciju ģeogrā-
fiskajā literatūrā. Tas pats attiecas arī uz Cēsu rajona
ezeru, ko sauc gan Rustēgs, gan Unguru ezers. leteica-

māks ir vecākais nosaukums bez nomenklatūras

vārda — Rustēgs. Par Unguru ezeru tas nosaukts pēc
apdzīvotas vietas.

Dīķu nosaukumi parasti ir lietojami ar nomenkla-

tūras vārdu, jo dīķus mēdz saukt pēc ģoogrāfiska vai

nedzīvās dabas objekta, pie kura tie atrodas, pēc kādas

personas vai dzīvās dabas objekta, pēc dīķa veida

v. tml., piemēram, Beju dīķis (pēc kādreizējā Beju

kroga; Saldus rajonā), Mača dikis (pēc personvārda;
Liepājas rajonā), Piļu dikis (Jelgavas rajonā), Šķūņa
dikis (Liepājas rajonā), Līkais dikis (Saldus ra-

jonā) v. c.

Bez nomenklatūras vārda dīķus sauc reti, piemēram,
Dimdenis (Saldus rajonā), Kārciertis (Kuldīgas ra-

jonā), Lānītis (Liepājas rajonā) v. c.

Tātad ūdeņu nosaukumus jācenšas lietot tradicionā-

lajā un vietējā literārajā formā bez nomenklatūras

vārda, ja teksts neprasa tā pievienojumu. Ja tradicio-

nāla ir vietējā forma ar nomenklatūras vārdu, tā, pro-

tams, jāsaglabā.
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M. GRAUDIŅA

DAŽI AUGU UN OGU NOSAUKUMI LITERĀRAJĀ

VALODĀ UN IZLOKSNĒS

Literārā valoda, ikas veidojusies uz vidus dialekta iz-

lokšņu pamata, nemitīgi papildinās ar jauniem vārdiem

arī no citu dialektu izloksnēm. Tas ir likumsakarīgi, jo
aizvien rodas jauni jēdzieni, jaunas reālijas, kam vaja-
dzīgi nosaukumi. Valodas vārdu krājums mainās arī tā-

dējādi, ka laika gaitā arī par literāriem atzīto vārdu

vietā sāk lietot citus vārdus. Šāda literāro vārdu maiņa
visbiežāk skar lietvārdus, retāk darbības vārdus un īpa-
šības vārdus.

Literārā vārda maiņas cēlonis dažreiz ir izlokšņu
ietekme. Katram rakstītājam tuvāka ir savas puses va-

loda. Ja no kāda apvidus ir vairāk rakstītāju (žur-
nālistu, rakstnieku v. c), apvidus valodas īpatnības,
it īpaši tad, ja tās no literārās normas maz atšķiras,
ienāk literatūrā, nostiprinās un dažkārt maina literāro

normu. Izlokšņu ietekme ir spēcīgāka, ja apvidus, kurā

kādu vārdu lieto, ir 'plašāks. Par dažu vārdu izplatību
labu pārskatu dod gatavojamā latviešu valodas dialektu

atlanta leksikas kartes 1
.

Kartografējamā leksikā ir vai-

rāki vārdi, kam 1944. gadā izdotajā pareizrakstības
vārdnīcā ir par literāru atzīts cits variants nekā 1951.

gadā izdotajā pareizrakstības vārdnīcā, piem., 1944.g.—

čiekurs, 1951. g. — čiekurs, 1963. gadā izdotajā Lat-

viešu-krievu valodas vārdnīcā — čiekurs.

Vārds čiekurs 1944. g. vārdnīcā ir vienīgais literārais

nosaukums. Bet pēdējo pārdesmit gadu laikā šis vārds

1 Latviešu valodas dialektu atlantu gatavo ZA A. Upīša Valo-

das un literatūras institūta dialektologu grupa.
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literatūrā ir parets. Pēc Latviešu valodas biežuma vārd-

nīcas datiem2 vārdam čiekurs daiļliteratūrā biežums ir

4, bet vārdam čiekurs — 13.

Dialektu atlanta karte rāda, ka arī izloksnēs čiekurs

ir vairāk lietots nekā čiekurs (čiekurs pierakstīts 244

vietās 3
,

čiekurs — 122 vietās). Vārdu čiekurs kā vienīgo
nosaukumu lieto Kurzemes ziemeļdaļā, izloksnēs ap

Rīgu un Vidzemes jūrmalā, citur (piem., Kurzemes dien-

viddaļā, izloksnēs ap Tukumu un Vidzemes ziemeļdaļā)
šim vārdam blakus ir čiekurs vai nu tai pašā, vai kai-

miņu izloksnēs. Vārdu čiekurs savukārt lieto Zemgales
izloksnēs ap Jelgavu, Dobeli, Auci un Vidzemes vi-

dienē, kur čiekurs gandrīz nav sastopams. Abiem no-

saukumiem ir diezgan daudz variantu.

Ar variantiem bagātāks ir čiekurs, piem., cērkūzis,

ciekausis, ciekauzis, ciekodis, ciekozis, ciekuris, cie-

kursis, ciekursnis, ciekurzis, ciekurznis, ciekuzis, cie-

kūzis, cierkuzis, cikurzis, cinkuris, cirkozis, cirkuzis,

cirkūzis, cirkužs. No minētajiem variantiem Vidzemē

visvairāk lieto vārdu ciekurzis, Latgalē — cirkuzis un

Kurzemē — ciekausis un ciekauzis, citi varianti sasto-

pami retāk.

Vārdam čiekurs variantu ir mazāk: čenčere, čenkurs,

čerkuzis, čiekausis, čiekauzis, čiekuris, čiekurs, čiekurzis,

ciekurznis, čiekurzs, čiekuzis, čikurs, čikuzis, činkurs

un čokurs. No minētajiem visvairāk sastopams čiekurzis

(parasti blakus ciekurzim). Jāpiezīmē, ka variantu ba-

2 Sajā rakstā izmantoti arī biežuma vārdnīcas vēl nepublicētās
111 da|as materiāli, kas atrodas ZA Latviešu valodas un litera-

tūras institūta Matemātiskās lingvistikas laboratorijā.
3 Izlokšņu skaits attiecas tikai uz minēto nosaukumu, bet ne uz

variantiem.
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gātību, kas ir izloksnēs, daiļliteratūrā maz izmanto, jo
tos maz pazīst, bez tam rakstītāji cenšas lietot literāro

nosaukumu. Gan izloksnēs, gan literatūrā čiekurs ir
lielā pārsvarā par čiekuru, un tas pamatoti ir ticis at-

zīts pareizrakstības vārdnīcā par literāru.
Bez minētā čiekura ir vēl citi vārdi, kam mainījies

literārais variants.

1944. gadā izdotajā pareizrakstības vārdnīcā par lite-

ratūrā ieteicamākiem atzīti nosaukumi sērmūkslis un

sērmūkslis, atjaujot lietot arī vārdu pīlādzis; 1951. gada

par literāriem ir atzīti vārdi pīlādzis un sērmūkslis,

1963. g. Latviešu-krievu valodas vārdnīcā ir šķirkļi
sērmūkslis (ar norādi sk. pīlādzis) un pīlādzis.

Latviešu valodas dialektu atlanta karte, kas ataino

šā koka nosaukumu dažādību, ir Joti sarežģīta, jo no-

saukuma variantu skaits pārsniedz 160. Ļoti bieži bla-

kus lieto vairākus nosaukumus, kas reizēm ir gan rad-

niecīgi, piem., sērmūkslis, sērmūkslis, sērmuksis un

sērmoklis (Vijciemā), gan atšķirīgi, piem., pucene un

sērmoklis (Klosterē), pīlādzis, sermulis un pucene

(Kalvenē), pīlādzis, cērmtikškis, cērmukška, cermauška,

cērmukslis un čērmūška (Pļaviņās). Dialektu atlanta

kartē redzams, ka nosaukumu pīlādzis vai arī sieviešu

dzimtes formu pīlādze lieto visvairāk Zemgale ap Jel-

gavu, Auci, Dobeli un Bausku. Ap Tukumu vārdu pīlā-
dzis nomaina tās pašas saknes vārds pllāgs, kas izpla-

tīts Kurzemes austrumdaļā ap Kandavu un Talsiem.

Rietumos no apvidus, kur lieto nosaukumus pīlādzis un

pdāgs, samērā nelielā joslā ir pīlēģis. Vidzemes lībis-

kajās izloksnēs visvairāk lieto nosaukumu pīleņģis.

Izloksnēs pīlādzis ar saviem variantiem ir visvairāk

lietotais nosaukums. Jaunāko laužu runā (literāras va-

lodas ietekmē) pīlādzis ir atzīmēts arī apvidos, kur tas
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sākotnēji acīmredzot nav bijis, — Vidzemes austrum-

daļā, Zemgales dienvidaustrumos un Latgalē.
Otru literāro vārdu sērmūkslis visvairāk lieto Vid-

zemē ap Cēsīm, Valmieru un Valku, bet lietojumu skaita

ziņā to pārsniedz sērmūkslis (kas pierakstīts 62 vietās,

turpretim sērmūkslis — tikai 37 vietās). Sērmūksli

lieto gan Vidzemē (bieži blakus sērmūkslim)
, gan arī

Kurzemes dienvidrietumos. Augšzemnieku izloksnēs ir

sastopams nosaukums sērmūkša (ar variantiem cēr-

mūkša, čērmūkša, kērmūkša), taču vidus dialekta iz-

loksnēs tas ir parets. Par abiem tagad atzītajiem literā-

rajiem nosaukumiem pīlādzis un sērmūkslis jāteic, ka,

spriežot pēc izrakstiem no daiļliteratūras, tie literatūrā

sastopami gan abi, taču pīlādzis tagad ir biežāks. Spe-
ciālajā literatūrā (ipiem., par dārzkopību un pārtikas

rūpniecību) .parasts ir nosaukums pīlādzis. Latviešu va-

lodas biežuma vārdnīcā vārda pīlādzis biežums ir 67,

sērmūkslim — tikai 1 un sērmūkšai — 4.

Literāri līdzvērtīgi 1951. g. pareizrakstības vārdnīca

ir paeglis un kadiķis (1944. g. vārdnīcā par ieteicamāku

atzīts paeglis). Arī jau minētajā Latviešu-krievu valo-

das vārdnīcā ir abi vārdi atsevišķos šķirkļos. Dažreiz

gadās, ka abi šie nosaukumi arī pašam rakstītājam ir

tik pazīstami, ka tos lieto "blakus: Starp silu un krastu

visā garumā vilkās vieglas smilts losla, no vietas ap-

augusi paegļu krūmiem. . Tuvāk upei kadiķiem pie-

jaucās lagzdas (Sudrabu Edžus. Izlase, 1952, 171).
Parasti tomēr katrs rakstnieks lieto savā pusē pazīsta-
māko vārdu: Nokniebu mazu zariņu, sablaizīju pirk-
stos — kā tad, kadiķu smarža (E. Birznieks-Upitis. Iz-

lase, 1959, 249); .
.kā kad degtu izkaltušas kadiķa sku-

jas (V. Lācis. Zvaigznes pār jūru, 1964, 299). .. pastāvs

kalniņš, apaudzis vietām paegļiem (A. Austriņš. Puiš-
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kans, 1959, 132). Paslēpies aiz kupla paegļu krūma,

viņš aizturēja elpu (A. Sakse. Darba cilts, 1948, 50).

Dialektu atlanta karte rāda, ka latviešu valodas iz-

loksnēs pārsvarā lieto nosaukumu paeglis (pierakstīts
240 vietās) un variantus: paegle, paēglls, paērglis,
pāglis, paigle, paiglis, pajegle, pajeglis. Vārdu paeglis

(vai arī kādu no variantiem) lieto Latgalē, loti bieži

arī Vidzemē, bet vismazāk Kurzemē. Liekas, ka minē-

tais nosaukums Kurzemē pazīstams galvenokārt lite-

rārās valodas ietekmē. Otrs literārais nosaukums kadi-

ķis (pierakstīts 200 vietās) visbiežāk sastopams Kurze-

mes un Zemgales izloksnēs, retumis arī Vidzemē. Vār-

dam kadiķis ir varianti: kadags, kadaks, kadega, ka-

degs, kadeģis, kadeikis, kadekis, kadlģls un kadlke. Kā

redzams, abus literāros nosaukumus lieto loti daudzās

izloksnēs. Arī pēc Latviešu valodas biežuma vārdnīcas

datiem par šo vārdu biežumu nevar spriest: kadiķis
vārdnīcā ir atzīmēts 5 reizes, paeglis — 3.

Bez literārajiem nosaukumiem Kurzemes ziemeļrie-
tumos ir pazīstams vārds ēcls, ērcis ar dažiem varian-

tiem (ēdzls, ērksis, ērkšķis, ērķis), bet tas pazīstams
samērā šaurā apvidū.

1951. g. pareizrakstības vārdnīca rekomendē literā-

rajā valodā lietot sieviešu dzimtes formu kļava, kam

1944. g. vārdnīcā par ilīdzvērtīgu atzīta vīriešu dzimtes

forma kļavs. Šī forma literārajā valodā ir reta. Piemēri:

Gan ziemai, gan vasarai klusums ir savs,_
Tas mainās tāpat kā sētvidū kļavs . . (Ā. Elksne.

Vasaras vidū, 1966, 31).

Vai jūs zināt, ka kļava nemaz nav kļava,
_

bet kļavs?

Tajā nav nekā sievišķīga. Viņš ir ozola brālis (V. Vā-

cietis. Melnās ogas, 1971, 6). Bet attiecīgā izlokšņu
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karte rāda, ka vīriešu dzimtes forma valodā vēl stipri
izplatīta. Sieviešu dzimtes forma pierakstīta 307 vietās,
vīriešu — 208.

Blakus nosaukumam alksnis retumis literatūrā sasto-

pams elksnis: Baltie elkšņi purvā Ilgi neauga, rokas res-

numa un vēl resnāki pelēki stumbri slaistījās (A. U.pīts.
Zaļā zeme, 1947, 116). Lūpas sausas kā sakaltušas

elkšņa lapas (A. Kadiķis-Groznijs. Rakstu izlase, 1956,

325). Līdz meža stūrim viņi gāja reizē, pēc tam priekš-

sēdētājs nogriezās uz lielceļa pusi, bet Pukite iegāja
elksnājā (A. Taleis. Manas raibās dienas, 1958, 212).
Vārdu alksnis savos darbos lietojuši V. Lācis, E. Birz-

nieks-Upītis un daudzi citi rakstnieki. Biežums vārdam

alksnis ir 19, bet elksnim — 2. Latviešu-krievu valodas

vārdnīcā ir minēti abi nosaukumi: alksnis un elksnis

sk. alksnis.

Latviešu valodas dialektu atlanta karte rāda, ka

vārdu alksnis (pierakstīts 288 vietās) lieto Kurzemes,

Zemgales rietumdaļas un Vidzemes ziemeļdaļas izloksnēs.

Sim nosaukumam ir tikai daži, pie tam ļoti reti lietoti

varianti — alksis, alkškoks, alkšņkoks, aluksnis. Diez-

gan daudzās izloksnēs lieto otru nosaukumu — elksnis

(pierakstīts 181 vietā), kam variantu ir vairāk, un tie

ir arī vairāk lietoti. Vārdu elksnis (ar variantiem

eleksnis, elekšņls, elēkšņls, eliksnis, ellksnis, elikšņis,

clkšņis) lieto Latgalē, Zemgales austrumdaļā un Vid-

zemes dienviddaļā. Elkšņa variantus bieži lieto Lat-

gales izloksnēs. Ir izloksnes, kurās abus nosaukumus

lieto blakus, visbiežāk joslā, kas dala alkšņa un elkšņa

apvidus.
Vārdus vaivarāji, vaivariņi par literāriem atzīst abas

minētās pareizrakstības vārdnīcas, un tie ir savās lite-

rāro nosaukumu pozīcijās nostiprinājušies. Arī jaunā-
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kajā literatūrā ir gandrīz tikai minētie nosaukumi. Lat-

viešu valodas biežuma vārdnīcā vārdam vaivarājs bie-

žums ir 7, citu nosaukumu nav. ZA Valodas un litera-
tūras institūta literārās valodas leksikas kartotēkā vie-

nīgi J. Sudrabkalna dzejā ir minēti vaivari: .. vaivaru

akači susēja.. (Brāļu saimē, 1947, 37), pie tam tur

vārda izvēle var būt arī dzejas ritma noteikta.

Lai gan nosaukumi ar sakni vāv- (vāverenes, vāve-

rāji v. c.) izloksnēs ir biežāki par nosaukumiem ar

sakni vaiv-, literatūrā sastopami tikai pēdējie. Izloksnēs
visbiežāk satopami vārdi vāverenes (80 vietās), vāve-

riņi (68 vietās), vāverites (38 vietās), vāverāji (77 vie-

tās) un dažādi to varianti (vāvarāji, vāvarnāji, vāve-

rāni, vāverenāji, vāverēji, vāverenēji, vāveres, vāveri-

nes, vāveriņas, vāverīši, vāvernāias, vāvernāji, vāvu-

rāji). Sos nosaukumus lieto Kurzemē, Zemgales rietum-

daļā un Vidzemes ziemeļrietumu daļā. Vārdus vaivarāji
(41 vietā), vaivariņi (76 vietās) un vaivari (56 vietās)
un to variantus (vaivarenāji, vaivarenes, vaivareņi, vai-

vares, vaivariņas, vaivarīši, vaivarites, vaiverāji, vai-

ueres, vaiveri, vaiverines, vaiveriņi, vaivernāji, vaivēri,

oaivēriņi, vaivērņi, vaivērsņi) lieto Zemgales austrum-

daļā, Vidzemes dienvidaustrumu daļā un vietumis Lat-

galē 4.
Variantu vairāk ir vaivarājiem, bet to izlokšņu skaits,

kurās tos lieto, ir mazāks, jo daudzi no variantiem ir

sastopami tikai vienā vai divās izloksnēs (paem., vai-

varenes, vaivares, vaivareņi, vaivariņas, vaivarīši, vai-

verines, vaivernāji, vaivēri, vaivēršņi).

4 Jāatzīmē, ka Latgales izloksnēs bez vaivērņiem, veivērņiem
v. c. līdzīgiem vārdiem vēl sastopami kakauži, kakuži, kukodži,
nukuči, kukudži. kukuži un kukužņi, tāpat arī no krievu valodas iz-

loksnēm aizgūtie nosaukumi bagotu, bagnņi, bagumi, baguni, ba-

S'iņi un beguni (l<r. 6aryAMHfK}.
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Latviešu valodas dialektu atlanta leksikas kartēs

ietverti ari daži ogu nosaukumi.

1944. g. pareizrakstības vārdnīca par vairāk ietei-

camu atzīst nosaukumu zilene, bet atļauj lietot an

vārdu glāzene. 1951. g. vārdnīcā ir abi nosaukumi, bet

Latviešu-krievu valodas vārdnīcā ir tikai zilene. Arī li-

teratūrā sastopami abi nosaukumi, mazliet biežāka ir

zilenē5. (Latviešu valodas biežuma vārdnīcā minēto

vārdu nav.)
Dialektu atlanta karte rāda, ka daudzu nosaukumu

vidū valdošie ir divi — zilene un glāzene, /pie tam tie

abi sastopami gandrīz vienādi bieži (glāzene pierak-
stīta 213 vietās, zilene — 239 vietās). Abus šos nosau-

kumus dažreiz lieto blakus vienā izloksnē, taču tiem

raksturīgs arī katram savs izlokšņu apgabals, kur

attiecīgais nosaukums ir lielā pārsvarā. Zilene vis-

biežāk ir sastopama vidus dialekta izloksnēs Vidzemē

un Zemgalē, mazāk lībiskajā dialektā, bet ļoti reti augš-
zemnieku dialekta izloksnēs. Vārdu glāzene visvairāk

lieto Kurzemē, Zemgales rietumdaļā, Vidzemes vidienē

un izloksnēs ap Alūksni. No teiktā redzams, ka abi

literārie nosaukumi izloksnēs ir vienlīdz izplatīti, un

katrs rakstītājs tos var lietot pēc izvēles. Abiem minē-

tajiem nosaukumiem ir maz variantu (zilā oga, ziline,

ziliene un glāzine), bet (galvenokārt augšzemnieku)
izloksnēs ir pazīstami dažādi citi šās ogas nosaukumi:

gailene, galvene, raibene, reibene, riebene, lielā mellene

un to varianti. Bez tam ir arī aizguvumi, kas dažkārt

izloksnēs pārveidoti. No lietuviešu valodas aizgūts vārds

ģirtokle (varianti: ģirtene, ģirtine, ģirtoga, ģirtokla un

ģlrtokļa oga), kas visbiežāk sastopami Lietuvas piero-

5 Vārdu zilene biežāk sastop Latviešu literārās valodas vārd-
nīcas materiālos.
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bežā. No lietuviešu valodas aizgūti arī nosaukumi šla-

bines, šļebines — apšlebti 'sich (ibesinnungslos) be-

trinken'6
.

Savukārt no krievu valodas aizgūti nosau-

kumi ganabole, ganabule (kr. eonočoAb) un penica, pja-
ņica (kr. nbßHUiļa). Neskaidra izcelsme ir vārdiem gal-
vārša, galvāršine, galvārška, galvārtine, galvāsa. Kā

no teiktā redzams, daudz šīs ogas nosaukumu saistīti

ar reibumu, kur gan vairāk vainojami tuvumā augošie
vaivarāji, ne pati zilene resp. glāzene.

Dialektu atlanta karte par ērkšķogu nosaukumiem ir

interesanta tai ziņā, ka daudzās -izloksnēs, kurās šīs

ogas sauc par ērkšķogām, šim nosaukumam blakus ir

jaunāks vārds — stiķenes. Šo vārdu min Latviešu-

krievu valodas vārdnīca: stiķenes sk. ērkšķogas. Nav

izskaidrojams, kāpēc stiķenes izplatās izloksnēs citu
nosaukumu vietā un kāpēc daudzi izlokšņu runātāji uz-

skata šo par labāku un pareizāku nekā senāku vārdu

ērkšķogas, ko vēl mēdz lietot gados vecāki ļaudis. Lite-

ratūrā stiķenes nav parastas, tātad šī vārda pastipri-
nāta izplatīšanās nav skaidrojama ar literārās valodas

ietekmi. Literārais vārds ērkšķogas ar daudziem vari-

antiem (erkšķenes, ērkšķogas, erkšogas, erškogas,

erkšenes, ērkši, erkšķenes, ērkšķes, ērkšķēžu ogas v. c.)
ir visvairāk izplatīts, un to pazīst visās izloksnēs (kaut
arī ne visās lieto). Visbiežāk vārdu ērkšķogas sastop
Zemgalē un Vidzemē, to lieto blakus vārdam stiķenes

(varianti: sķitenes, sticenes, sticeņi, stiķenogas, šķite-
nes un štiķenes). Kurzemē ir izplatīti no vācu valodas

aizgūtie nosaukumi krizdoles un krizdoļi ar variantiem,

bet Latgalē visparastāki ir no slāvu valodām aizgūtie
nosaukumi agrasti, agresti, agristi, agristi, agrosti,

6 E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Worterbuch, Lie-

ierung 13. Heidelberg, Gottingen, 1955 un turpm., 1000. lpp.
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agrusti, kam diezgan daudz variantu. Izloksnēs ap
Alūksni ir sastopami nosaukumi stakanes un štakeles

ar variantiem, bet Ziemelvidzemē ap Rūjienu — asti

koka ogas, no kā droši vien izveidojušies nosaukumi
asaku ogas un asakāju ogas. Literārais nosaukums

ērkšķogas ir vecs, plaši pazīstams un tikpat plaši lie-

tots vārds (ērkšķogas pierakstītas 166 vietās, ērks-

ogas — 67 vietās, ērškogas — 37 vietās). Taču ari

vārds stiķenes (pierakstīts 123 vietās, sticenes — 12 vie-

tās) ir plaši pazīstams, īpaši jaunāko ļaužu runā.

Latviešu valodas dialektu atlanta kartes var dot

ieskatu par to, cik lielā mērā par literāru atzītais vārds

bāzējas uz tautas sarunu valodu, uz izloksnēm. Plaša

izlokšņu bāze ir pamats stabilam literāram nosau-

kumam. Izloksnēs sastopamie nosaukumi dažreiz ir

visai daudzveidīgi. Ja vairāk izplatīti ir divi (retāk trīs

vai vairāki) nosaukumi, tie parasti atspoguļojas literā-

rajā valodā kā paralēli lietojami vārdi. Taču arī tas,

ka literārajā valodā ir nostiprinājies viens vai arī pāris

nosaukumu, nenozīmē, ka daudzie izloksnēs sastopamie
varianti būtu nevēlami. Tie atklāj mūsu valodas bagā-

tīgās izteiksmes iespējas, un tos ar atlasi var izmantot

daiļliteratūrā. Dialektu atlanta leksikas kartes rāda ne-

tikai nosaukumu daudzveidību, bet arī šo nosaukumu

izplatības zonu, kas var noderēt attiecīgajam novadam

raksturīgo vārdu izvēlei.

I. ĒDELMAME

PAR KO STĀSTA AUGU NOSAUKUMI

Mūsdienu latviešu valodā līdzās terminoloģiskajiem

augu nosaukumiem, ko lieto zinātniskajā literatūrā

(kopā ar visā pasaulē pieņemtajiem augu latīniskajiem
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nosaukumiem), eksistē vēl liels daudzums augu no-

saukumu, ko īlieto tautā — ikdienas sarunu valodā da-

žādos apvidos un kas atšķiras no zinātniskās termino-

loģijas.
Pats bagātākais līdz šim publicētais -tautā lietotās

botānikas leksikas krājums atrodams X- Mīlenbaha un

J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcā I—IV (1922
1932) un tās Papildinājumos I—II (1934—1946). Diez-

gan daudz tautā lietoto augu nosaukumu ir Latvi-

jas PSR ZA Andreja Upīša Valodas un literatūras in-

stitūta izlokšņu leksikas kartotēkā.

Sajā rakstā minētie augu tautas nosaukumi ņemti
galvenokārt no šiem diviem avotiem. Izmantoti ari

K. Ašmaņa1
,

J. Bicka2
,

P. Eversa 3
un J. lilstera 4 tautā

noklausītie un pierakstītie augu nosaukumi, kā arī rak-

stu krājumā «Magazīnas» 5
un citos krājumos publicētie

materiāli (kuru lielākā daja savukārt iestrādāta K. Mī-

lenbaha un J. Endzelīna vārdnīcā vai arī ekscerpēta
un iepludināta Valodas un literatūras institūta karto-

tēkā).
No semantiskā viedokļa visi latviskie augu nosau-

IK. Ašmanis. Latvijas flora, R., 1923.
2

J. B i t c ki s. Latvijas augu noteicējs, Cēsīs, 1923.
3

Alfabētisks botānisku vārdu krājums, sakrāts un sastādīts no

P. Evērsa. Rokraksts, glabājas ZA A. Upīša Valodas un lite-

ratūras institūta Folkloras sektora arhīvā.
4

Latviešu botāniski nosaukumi, krāti un sastādīti no J. I I-

stera. Rokraksts, glabājas ZA A. Upīša Valodas un literatūras

institūta Folkloras sektora arhīvā. Latviešu botāniski nosaukumi,
sastādīti no J. II stera. — Rakstu krāj., 3, izdots no Rīgas
Latviešu biedrības Zinību komisijas, R., 1885.

1 Magazin herausgegeben von der Lettisch-Literārischen Geseli-

schaft, IV-ten Bandes zweiter Stuck, Mitau, 1833, 15-ten Bandes

erster Stūck, Mitau, 1872.
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kumi iedalāmi divās grupās: 1) augu nosaukumos, kas

pašreizējā valodas attīstības posmā neizraisa asociāci-

jas ar jēdzieniem no citām dzīves sfērām (piem., apse,

burkāni, kļava, liepa, magones v. c), un 2) augu no-

saukumos, kas šādas asociācijas izraisa. Piemēram, ir

augu nosaukumi, kas saistāmi 1) ar kukaiņu, putnu
vai citu dzīvnieku nosaukumiem, 2) ar krāsu, garšu un

smaržu nosaukumiem, 3) ar dažādu priekšmetu, vielu

vai ilīdzīgu reāliju nosaukumiem, 4) ar citu, plaši pa-

zīstamu augu nosaukumiem, 5) ar noteiktu vietu no-

saukumiem, 6) ar kalendāra vai gadalaiku nosauku-

miem, 7) ar personvārdiem, 8) ar tautas ārstniecību

v. c.

Par attiecīgiem kukaiņiem, putniem vai citiem dzīv-

niekiem vedina domāt tādu augu nosaukumi kā bitenes

(Geum), blaktenes (Ononis), blusenes (Pu'licaria),
dzērvenes (Vaecinium oxycoccus), krauklenes (Actaea),
vistenes (Empetrum nigrum), kazenes (Rubus) apakš-
ģints Eubatus, lācenes (Rubus chamaemorus) v. c.

Augu Trifol'ium arvense (matainais āboliņš) dēvē par

aitiņām (Dobelē), kuceniņu (Liezerē), Ledum palustre
(purva vaivariņi) — par vāveri (Priekulē).

Norādi uz attiecīgu krāsu, garšu vai smaržu savos

nosaukumos ietver augi mellenes (Vaecinium mvrtil-

lus), sārtenes (Erica tetralix), zilenes (Vaecinium uli-

ginosum), rūgtenes (Gratiola officinalis), sūrenes (Po-

lvgonum), smaržzāles (Anthoxanthum) v. c. Auga

Borrago officinalis nosaukums gurkenes cēlies no tā,

ka tā lapām ir svaigu gurķu garša. Citronmellsas (Me-
lissa officinalis), citronu mētras (Priekulē v. c.) savu

nosaukumu, liekas, ieguvušas no tā, ka augam ir citro-

nam līdzīga smarža. Tādēļ ka auga Aquilegia vulga-
ris lapas pēc izskata ir līdzīgas ozola (Quercus) la-
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pani, šo puķi sauc — ozoliņi. Ziedu veida un smaržas

līdzības dēļ dzlrkstelltes (Dianthus deltoides) sauc arī

par neļkltēm (Grobiņā, Gaviezē v. c.).
Ar dažādu priekšmetu, vielu v. tml. nosaukumiem

asociējas tādu augu nosaukumi kā Sagittaria sagitti-
folia parastā bultene, Alisma cirvenes, Polvgala zlepe-

nites, Centaurea dzelzenes, Gvpsophila ģipsenes, Con-

vallaria majalis kreimene, Viscaria vulgaris parastā
sveķene v. c.

Ar konkrētu vietu nosaukumiem saistāmi, piemēram,

augu Anemone silvestris Daugavas vizbulītes, Dau-

gavas pureni (Stukmaņos) un Drvopteris spinulosa
Valmieras papardes nosaukumi. Taču nosaukumi, kas

šādā veidā radušies, ne vienmēr atspoguļo faktisko

augu izplatību pašlaik. Daugavas vizbulītes ir sasto-

pamas ne tikai pie Daugavas, bet arī citur Latvija.
Norādi uz augšanas vietu savos nosaukumos ietver

augi Centaurea cvanus rudzupuke — aug rudzos, Ca'l-

tha palustris purenes, purva puķes (Rūjienā, Kandavā),

pūriņš (Piltenē, Kuldīgā) — aug purvu un ūdeņu ma-

lās, staignās vietās, Kuldīgā augu Orchis (dzegužpu-
ķes) dēvē par grāvenēm, jo tās bieži sastopamas grāvju
malās.

Ar kalendāra mēneša «maijs» nosaukumu saistāmi

auga Rosa spinosissima nosaukumi maija rozites, maij-
rozītes (Rīgā, Liepnā v. c). Augam Convallaria maja-
lis (parastās kreimenes) reģistrēti tautas nosaukumi

maljpuķltes, maijpulķsteniši. Domājams, tie aizgūti no

vācu valodas,6 kad šie augi parādījās kultivēti dekora-

tīvos nolūkos muižu parkos un dārzos. Naukšēnos

augu Parnassia palustris (purva atālene) deve par

6J. II sters. Botānika tautas skolām un pašmācībai, Ele-

mentārkurss, R., 1883, 27. lpp.
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rudens puķēm, jo ziedi plaukst rudens pusē — uzzied

atālā, turpretī citos Latvijas apvidos, piem., Irlavā un

Dobelē, rudens puķes ir augs Aster, kas tautā vēl plaši
pazīstams ar nosaukumiem miķeliši (Rīgā), miķelnicas
(Vestienā), miķelenes (Zaubē) v. c, jo uzziedēšanas

laiks ir vēls rudens (ap Miķeļiem).
Latviešu valodā ir arī tādi puķu vārdi, kas ir vienādi

ar sieviešu vārdiem, piem., gundegas (Ranunculus),
madaras (Galium), magones (Papaver), vizbulītes

(Anemone) v. c. Domājams, ka šie puķu nosaukumi ir

pamatā sieviešu vārdiem. No personvārdiem (iespē-

jams, arī no mitoloģisku būtņu vārdiem) varētu būt

cēlušies tādi augu nosaukumi kā ilzīte Anthemis, mār-

puķīte Bellis perennis — arī Māras puķe, Māras rozite

v. c. Augu Alchemilla arvensis (tīruma rasaslkrēsliņš)
sauc par Māras brunčišiem (Tukumā), bet Melilotus

albus (baltais amoliņš) —par Māras āboliņu (Bauskā).

Campanula glomerata (kamolainā pulkstenīte) ir arī

Pētera puķe vai Pēterpuķe (iespējams, ka tāds nosau-

kums radies arī no auga uzziedēšanas laika — ap Pē-

teriem). Augam Act-aea spicata (vārpainā krauklene)
viens no tautā pazīstamiem nosaukumiem ir Kriša zāle,

bet augam Cvpripedium calceolus (dzeltenā dzeguž-
kurpīte) -- ādamzāle.

Ļoti daudz tautas nosaukumu ir tiem augiem, kas

vākti un izmantoti ārstniecībai. Tajos pa lielākai daļai
minēta vai nu slimība, vai attiecīgs orgāns (kakls,
sirds, vēders v. tml.), kura ārstēšanai augs ir noderīgs.

Chelidonium majus (lielā strutene) ir kārpu zāle, sievu

zāle, trūkuma zāle, tūskas zāle, zobu zāle v. c. Centau-

rium umbellatum (parastais augstiņš) ir sirds zāle,

drudža zāle, sāpes zāle, mātes zāle, vēderzāle v. c.

Tanacetum vulgare (parastais biškrēsliņš) — vēdera



121

zāle, cērmju zāle, Rumex (skābenes) — kaška

zāle v. c.

Daudz augu nosaukumu latviešu valodā ir tādi, kas

sevī ietver divu dažādu (retāk vairāku) reāliju nosau-

kumus. Piem., jau minētā auga Tanacetum vulgare (pa-
rastais biškrēsliņš) nosaukumi saistāmi gan ar kukaiņa

«bite», gan priekšmeta «krēsls» (dem. krēsliņš) vārdu:

bišu krēsliņš (Dobelē, Aknīstē, Gārsenē v c.), biškrēs-

liņš (Dunikā, Aizvīķos. Engurē, Limbažos v. c.), biš-

krēsliņi (Viļķenē, Tūjā, Rīgā, Garozā, Lieilirbē, Dun-

dagā, Svētciemā v. c.), biškrēslītes, biškrēsllši v. tml.

Tātad krēsliņš, kur čaklajai medus vācējai mazliet at-

pūsties. Šādu poētisku augu nosaukumu latviešu va-

lodā ir daudz. Piem., augu Verbascum thapsus (paras-
tais deviņvīruspēks) Irlavā v. c. sauc arī par saules

sveci, bet Nvmphaea alba (baltā ūdensroze) — par

gaigalām (Popē, Puzē v. c. Kurzemē). Augu Tussilago
farfara (parastā māiiēpe) lielākajā daļā Vidzemes vi-

dienes izlokšņu dēvē par pamāšu lapām vai pamāšla-

pām. Kā norāda J. Ilsters, tāds nosaukums radies tādēļ,
ka lapas «mīkstā apakšipuse slēpušies ipie zemes un ne-

redzama, kā (mirusi) īstā māte; kailā cietā virspuse,
kas vien redzama, ir kā pamāte».

7

Arī viena apvidus robežās vienam un tam pašam

augam var būt divi dažādi vai pat vairāki nosaukumi.

Piem., augs Hvpericum perforatum (punktainā asins-

zāle) ir asins piliens (Ērģemē), asinspuke (Grobiņā,

Gaviezē, Engurē v. c.) vai asinszāle (Pērkonē, Gram-

zdā, Aizvīķos, Planicē, Popē, Dundagā, Ragaciema,

Rīgā, Dzērbenē, Kalncempjos, Gulbenē, Lubāna,

7
Latviešu botāniski nosaukumi, sastādīti nu J. 11 stera.

—

Rakstu krāj., 3, izdots no Rīgas Latviešu biedrības Zinību komi-

siias. R.. 1885. 73. lpp.
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Cesvainē, Saikavā, Ļaudonā, Jumurdā v. c.), ašņadzira

(Stirnienē v. c), ašņa zāle (Mērdzenē, Mežvidos, Nau-

trēnos, Rēznā, Zvirgzdenē v. c.), brandvlnpuķe (Ul-

malē, Dundagā), brandvlna zāle (Rēznā), dzeltenais

kārkls (Aknīstē), Jāņa zāle (Dagdā), Jāņu zāle (Gār-

senē), krustainīte (Rēznā), raga koks (Mazsalacā),
sarkanlte (Rēznā), sirds zāle (Viļānos), šņapstenica

(Vīpē), zirgu rauda (Priekulē), zveroboji (Silajāņos,
Skaistā v. c).

Vēl jāpiemetina, ka par asinszālēm vai asinspukēm

tautā sauc ne tikai jau minētās divšķautņu asinszāles,
bet arī vēl citus, ļoti dažādus augus. Tā, piemēram,

augs Sanguisorba officinalis (ārstniecības brūnvālīte)
ir asinszāles Mazirbē, Helianthemum (saulrozītes) ir

aslņpuke Popē, Dianthus deltoides (dzirkstelīte) —

asinspuke Ulmalē, aslņpuke Puzē, asinszāle Salienā,

Comarum palustre (purva vārnkāja) — asiņpukes Liel-

irbē, Viscaria vulgaris (parastā sveķene) — asinszāle

Priekulē un Jaunpilī, Chēlidonium majus (lielo stru-

teni) sauc par asinspukēm ap Talsiem, bet Achillea

millefolium (parasto pelašķi) dēvē par asinszālēm Lu-

gažos, Medņos, Galgauskā, Nirzā v. c, par ašņa dzi-

rām — Sēlpilī, Līvānos, Aknīstē, Zasā v. c, par ašņa

(vai ašņu) zāli Rēznā, Jaunrozē v. c.

levērojama daļa tautā lietoto augu nosaukumu ir iz-

mantota zinātniskās terminoloģijas veidošanā. No lielā

tautas nosaukumu klāsta zinātniskajai terminoloģijai

parasti izvēlas pašus precīzākos, t. i., tādus nosauku-

mus, kas spilgti raksturo auga izskatu vai kādu tā īpa-
šību, pašus labskanīgākos vai ērtāk lietojamos nosau-

kumus, kā arī tādus, kas pazīstami vairākās izloksnēs

vai izlokšņu lielākajā daļā, piem., zilenes (Vaecinium

uliginosum), brūklenes (Vaecinium vitis — idaea). ze-
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meties (Fragaria), pienenes vai cūkpienes (Taraxa-
cum), ceļmalītes vai ceļtekas (P'lantago) v. c.

Visi latviešu valodas izloksnēs sastopamie augu no-

saukumi pagaidām vēl nav savākti un reģistrēti. Tādēļ

ikvienam, kas mīl un ciena mūsu valodu un vāc tās

materiālus, būtu derīgi un interesanti pievērsties arī

augu nosaukumu vākšanai. Arī šis leksikas slānis ir

avots, kas var lieti derēt g>an latviešu literārās valodas

bagātināšanai, gan augu nosaukumu zinātniskās ter-

minoloģijas tālākai pilnīgošanai. Jāpiebilst, ka latvis-

kotie latīniskie termini — augu nosaukumi, ko šad tad

mēģina ieteikt un lietot, aizvien rada pamatotus iebil-

dumus. Prof. J. Endzelīns vairākkārt aicinājis visus

kultūras darbiniekus nākt talkā izlokšņu leksikas vāk-

šanā. Pēdējais šāds viņa aicinājums publicēts «Pa-

domju Latvijas Skolas» 1945. igada 4. numurā un ir

sevišķi aktuāls mūsdienās, kad izlokšņu īpatnības un

attiecīgā leksika strauji zūd.

Daudzie tautā lietotie nosaukumi var būt nozīmīgs

materiāls vairāku zinātņu nozaru speciālistiem. Valod-

niekiem tic saglabājuši senās vārdu formas, vēsturnie-

kiem
— dažādas etnogrāfiskas liecības. Piem., augu

Galium aparine (ķeraiņu madara) tautā sauc par sar-

kanēm, kaut gan ziedi nav sarkani. Šāds nosaukums

radies tāpēc, ka madaru saknes lietotas audumu un

dzīparu krāsošanai sarkanos toņos.

Senie augu nosaukumi ir atnesuši līdz mūsu dienām

gadsimtos uzkrāto pieredzi tautas ārstniecībā. Auga
Achillea millefolium (parastais pelašķis) Kurzemes iz-

loksnēs (Jaunpilī, Piltenē, Kuldīgā v. c.) pazīstamie
nosaukumi mēra puķe, mērpuke vedina domāt, ka se-

natnē šis populārais ārstniecības augs varētu būt lie-

tots mēra ārstēšanai.
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Ļoti dažādie tauta lietotie nosaukumi var dot daudz

ierosmju arī dzejniekiem un rakstniekiem. Šie nosau-

kumi, būdami bagātas fantāzijas un asociāciju veido-

jumi, glabā sevī mūžam dzīvo tautas daiļrades tieksmi,
tieksmi pēc skaistā un poētiskā.

N. SIKA

DAŽI ADJEKTĪVU LIETOŠANAS GADĪJUMI

Latviešu valodā ir samērā daudz adjelktīvu, kas da-

rināti no vienas saknes vārdiem ar dažādiem piedēk-

ļiem, piemēram:
acains, acots; dūmains, dūmots; plivurains, plivu-

rlgs, plīvurots; tuksnesīgs, tuksnešains; zālains,

zāllgs; zēnlgs, zēnisks v. c.

Šādi paralēli atvasināti adjektīvi visbiežāk sastopami

ar piedēkļiem -ain-, -ig-, -Isk-, -ot-. Valodas lietota-

jiem bieži vien rodas jautājums, kādu nozīmi adjekti-
vam piešķir katrs no šiem piedēkļiem un ar kādu pie-
dēkli darinātu adjektīvu izraudzīties attiecīgajā
kontēkstā. Kaut arī praksē vēl daudz grūtumu, teorē-

tiski jautājums par adjektīvu pāriem ar piedēkļiem -ig-

un -isk- ir noskaidrots 1.

Valodnieciskajā literatūrā mazāk aplūkotas to ad-

jektīvu nozīmes un lietošana, kuri atvasināti ar pie-

dēkļiem -ain-, -ig-, -ot-.

Šai rakstā tiks iztirzātas tikai tas atvasinātu

adjektīvu nozīmes, kas lielākā vai mazākā mērā kopī-

gas adjektīviem ar -ain-, -ig- un -ot-.

1 Sk. M. S a v 1 c - S I c i ne. Par adjektīviem personisks, perso-

nīgs. — LVKJ, 1965, 77. lpp. M. Saule-S 1 c i ne. Vēl par I*

skaņām -īgs un -isks. — LVKJ 3. laidienā, 1967, 115. lpp.
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Atkarībā no adjektiva leksiskās nozīmes un no liet-

vārda, kuru tas apzīmē, adjektīvs ar -ain-, pirmkārt,
var izteikt, ka priekšmetam piemīt lielā dau-

dzumā tas, Ikas ietverts pamatvārda leksiskajā no-

zīmē, piemēram:
akmeņains ceļš, klinšains krasts, krāčaina upe,

nezāļains lauks, oļaina grants, tērčaina pļava v. c.

Otrkārt, acljektīvs var izteikt to, ka pamatvārda
ietvertā nozīme priekšmetam piemīt kā raksturīga pa-

zīme, ar ko attiecīgais priekšmets atšķiras no citiem

līdzīgiem priekšmetiem. Tā, piemēram, ragaina govs

ir govs ar ragiem, bet šo ragu nepavisam nav daudz —

tikai divi: ausainai cepurei arī ir tikai divas ausis, bet

svarīga, raksturīga pazīme ir tā, ka cepurei ausis i r.

Arī kuprainiem dzīvniekiem ir viens vai divi kupri, ne

vairāk. Tāpat arī durami cimdi, bārdains večuks, bi-

žains meitēns v. c.

Daļa adjektīvu, kuru leksiskajā nozīmē skaidri sa-

skatāma priekšmetu raksturotāja pazīme, reizē izsaka

arī to, ka šī pazīme piemīt iietā vairumā vai augstā

pakāpē. Kvantitātes nozīme šiem vārdiem no mūsdienu

valodas viedokļa kļuvusi nesvarīga. Tā, piemēram,

vārdkopās rūtains papīrs, rakstaina drēbe, puķains

audums, svītraina jaka v. c. valodas lietotāji nebūt

neuztver kvantitāti — ka papīram ir daudz rūšu, drēbe

daudz rakstu, audumā daudz puķu un jakai daudz

svītru. Svarīgi ir tas, ka viss papīrs ir ar rūtīm, visa

drēbe ar rakstiem (pie tam varbūt ir tikai viens raksts,

kas atkārtojas, nevis daudzi), audums ir ar puķēm,

jaka ir ar svītrām.

Bieži vien tikai plašāks konteksts ļauj noteikt, kādā

nozīmē adjektīvs lietots. Piemēram: vārdkopa dubļaini
zābaki nozīmē, ka zābaki ir ar dubļiem; dubļains ceļš
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nozīmē, ka uz ceļa ir daudz dubļu; kimeņains siers var

nozīmēt gan to, ka siers ir ar ķimenēm, gan ari to, ka

ķimeņu sierā ir daudz ķimeņu; liesmainas ogles vien-

laikus ir ogles, kas vēl liesmo, un arī ogles, virs ku-

ram deg daudz liesmiņu.

Valodā, kā rāda Latviešu valodas biežuma vārdnīcas

materiāli, visvairāk ir tādu adjektīvu ar piedēkli -ain-,

kas vienlaikus gan izsaka to, ka priekšmetam kaut kas

piemīt lielā vairumā, gan ari raksturo priekšmetu atšķi-
rībā no cita priekšmeta. Piemēri:

cirtaini mati, červeļains stumbrs, čūlalnas kājas,
dangains ceļš, ēnains mežs, lāsmainā cauna, mig-
lains rīts, robains dēlis, saulaina diena, škautnains

akmens, žuburaini zari v. c.

Vairums adjektīvu, kam ir piedēklis -ot-, ar savu lek-

sisko nozīmi ir līdzīgi adjektīviem, kas atvasināti ar

piedēkli -ain-. Arī adjektīvi ar piedēkli -ot-, tāpat kā

adjektivi ar piedēkli -ain-, izsaka, ka priekšmetam lie-

lākā vairumā piemīt tas, kas ietverts pamatvārda no-

zīmē. Šie adjektīvi bagātīgi sastopami folklorā, piemē-

ram, spaļotl lini, pelavota maizīte, akmeņots ceļš v. c.

Mūsdienu valodā šo adjektīvu nav daudz. Daud/.

vairāk ir to adjektīvu ar piedēkli -ot-, kas izsaka, ka

priekšmetam bagātīgi piemīt raksturīgā pazīme,
kura izriet no pamatvārda nozīmes: liesma — liesmots,

sniegs — sniegots.

Tāpat kā starp adjektīviem ar -ain-, arī starp adjek-
tīviem ar -ot- ir vārdi, kuros ietvertas abas minētās

nozīmes, proti, priekšmetam lielā vairuma piemīt tas,

kas izteikts ar pamatvārdu, un vienlaikus tas ir arī šī

priekšmeta būtiska pazīme, piemēram, līkumota upe

rievots skārds, miglots rīts, žuburoti zari v. c.

Bet mūsdienu valodā ar piedēkli -ot- vairāk ir to ad-
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jektīvu, kuru leksiskajā nozīmē ietverta priekšmetam

piemītoša raksturīga pazīme, piemēram: cimdota roka,

mundierots vīrs, plīvurots tērps, blāzmots rīts, sniegoti
kalni, spārnots kukainis v. c.

Tam, ka ši pazīme priekšmetam piemīt lielā vairuma,

ir tikai sekundāra nozīme. Līdz ar to adjektīviem ar

■ot- visumā ir lielāka abstrakcijas pakāpe nekā adjektī-
viem, kas atvasināti ar piedēkli -ain-. Ir adjektīvi, ku-

ros minētās leksiskās nozīmes nianses šķirtas ar pie-

dēkļiem -ain- un -ot-; vienas un tās pašas saknes ad-

jelktīvi ar -ain- nozīmē daudzumu, ar -ot- — priekšme-
tam piemītošu pazīmi, piemēram: caurumaini svārki

nozīmē, ka svārkos ir vairāki caurumi, bet caurumots

adījums ir tāds, kura raksts veidots ar caurumiem

(caurumu daudzums te nav svarīgs); tāpat caurumotie

ķieģeļi ir pretstatā ķieģeļiem bez caurumiem.

Šķirt minētās adjektīvu nozīmes ir ļoti vēlams, jo
tas palīdz precīzāk izteikt domu. Ir svarīgi zināt, pie-
mēram, vai vārdkopa zarains dēlis jāsaprot tā, ka dēlī

ir daudz zaru vietu, vai arī — ka dēlī vispār ir kāda

zaru vieta (varbūt pāris, varbūt tikai viena), kas to

atšķir no pilnīgi gluda kokmateriāla.

Šāds nozīmju šķīrums ar piedēkļiem -ain- un -ot-

izmantots terminoloģijā, īpaši tehniskajās zinātnēs. Ir

terminoloģiskie adjektīvi ar piedēkli -ot-, kas varētu

nozīmēt kā daudzumu, tā ari priekšmeta pazīmi. Pa-

rasti šiem adjektīviem pamatā ir verbs, kas nosauc

kādu tehnisku procesu. Līdz ar to parādības kvantitā-

tei šai gadījumā vairs nav galvenā nozīme. Svarīgi,
ka ar adjektīvu izteiktā īpašība ir apzināti kādam no-

lūkam radīta, piemēram: atsperotā masa, rievota ta-

piņa, caurumotais piesis, gumijotais loks, viļņotais

skārds, vītņotais bīdītājs v. c.
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Šādās terminoloģiskās vārdkopās vairāk ieteicama

ir adjektīvu forma ar piedēkli -ot-. Sakrītot ar iespē-
jamo divdabja formu, adjektīvs vienlaicīgi norāda gan

priekšmeta pazīmi, gan ietver sevī norādījumu uz at-

tiecīgo tehnisko procesu. Tāpēc tehniskajā terminoloģijā
pārsvarā ir adjektīvi ar -ot-, kaut gan līdztekus dzird

lietojam arī adjektīvus ar -ain-: rievotais skārds, rie-

vainais skārds, viļņotais saplāksnis, viļņainais saplāk-
snis.

Botānikas, zooloģijas, augkopības un tml. termino-

loģijā turpretī vairāk izplatīti īr adjektīvi ar -ain-.

Piemēram, Augu aizsardzības terminoloģiskajā vārd-

nīcā ir pāri par simt adjektīvu ar piedēkli -ain-, tur-

pretī ar piedēkli -ot tikai četri. Tas izskaidrojams ar

to, ka šo adjektīvu nozīme nesaistās ar aktīvu procesu

un tie nav cēlušies no verbiem. Šajos adjektīvos vie-

nādā mērā saskatāmas abas nozīmes nianses — gan

daudzums, gan raksturīgā pazīme, tātad nozīmes, kas

vienādā mērā piemīt gan atvasinājumiem ar -ain-, gan

ar -ot-.

Tā kā botānikas, zooloģijas, augkopības un tml. zi-

nātņu terminos pārsvarā ir adjektīvi ar piedēkli -ain-

nav nekādas vajadzības tiem paralēli darināt adjektī-
vus ar -ot-. Ir, piemēram, staraini daivainas lapas,

plūksnaini daivainas lapas, posmaina, rakstaina, robaina,

zāģzobaina vai zobaina lapas plātnes mala. Dažādi augi

pēc 'to izskata raksturoti, piemēram, šādi: akotainā

alveja, dzeloņainā alveja, plankumainā panātre, pū-
kainie jeb spilvalnle viki v. c. Tāpat augu saknes un

stumbri raksturoti ar adjektīviem matainais, posmai-
nais, rievainais, zarainais v. c.

Tomēr ir gadījumi, kad pat vienā darbā lietoti abi

atvasinājumi ar vienādu nozīmi, kā tas ir, piemēram.
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brošūrā Tīruma nezāles un to apkarošana (S. Pogo-
dins, J. Tomsons, 1970):

Nezālēm ir stipri zarainas saknes
.. (55. lpp.)

Stumbri ir tievi, vijīgi, diegveida, zaraini..

(63. lpp.), .. gari zaraini
..

dzinumi (53. lpp.),

.. balti ziedi un matains stumbrs (45. lpp.) un

Stumbri taisni, rievoti, .. matoti, zaroti..

(71. lpp.)-
Adjektīvi ar piedēkli -ain-, kas darināti no abstrak-

tiem lietvārdiem, parasti izsaka līdzīgumu tam, ko

apzīmē pamatvārds, vai arī piedēklis rāda, ka ar pa-
matvārdu izteiktā parādība kaut kam piemīt lielā

mērā: auka — aukains, dēka — dēkains, glāsma —

glāsmains, joks — jokains, kvēle — kvēlains, svelme —

svelmains, trauksme — trauksmains. Valodā paralēli
šīs grupas adjektīviem ir atvasinājumi ar piedēkli -ig-.
Adjektīviem ar -ain- un -ig-, kas atvasināti no abstrak-

tiem lietvārdiem, ir vienādas nozīmes, piemēram, svel-

mains — svelmīgs, trauksmains — trauksmlgs. Valodā

šādu paralēlu darinājumu, kam ir vienādas leksiskās

nozīmes un līdzīgs lietojums, nav daudz. Turpretī at-

vasinājumiem no konkrētas nozīmes lietvārdiem —

priekšmetiem vai dzīvām būtnēm— ir nozīmes atšķirība.

Atvasinājumiem ar -ig- ir augstāka abstrakcijas pa-

kāpe. Tā, piemēram, ar vārdkopu zāļaina pļava kon-

statē pašreizējo konkrēto stāvokli, t. i., ka pļavā laba

zāle, bet vārdkopā zāllga pļava ietverta lielāka īpašī-
bas pastāvība, proti, pļavai zālīgums piemīt pastāvīgi.
Tāpat vārdkopā sulains ābols sulainums ir pašreiz

konstatējama pazīme, proti, ābolā ir daudz sulas, bet

nevar teikt, ka šī ābolu šķirne ir sulaina. Pēdējā gadī-
jumā īpašība ir pastāvīgāka un jālieto adjektīvs sulīgs.

Ar nozīmes atšķirību izskaidrojams arī tas, ka minētie
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adjektīvi vienmēr neliek lietoti paralēli, ir liela daļa
atvasinājumu ar -ig-, kam līdzās nav vārda ar piedēkli
-ain-: atsperīgs, auglīgs, briesmīgs, naudīgs v. c.

Daļai adjektīvu ar -ig- gan var līdztekus darināt ad-

jektīvus ar -ain-, bet tie nesaistās vārdkopā ar to pašu

lietvārdu, ar kuru ir parasts lietot adjektīvus ar -ig-.
Piemēram: pienīga govs (dod daudz piena), pienaini
trauki (neizmazgāti trauki, kuros bijis piens), acains

kartupelis (kartupelis ar «acīm»), acīgs zēns (vērīgs

zēns).
Valodā ir visi trīs darinājumi ar līdzīgām un atšķi-

rīgām nozīmēm: pllvurains, plīvurīgs, plīvurots; stik-

lains, stiklīgs, stiklots; uguņains, ugunīgs, uguņots.
Jaunākajā dzejā sastopams daudz dažādu individuāli

darinātu adjektīvu, kas labi izsaka autora domu, rada

spilgtu dzejas tēlu un iekļaujas valodas sistēmā, pie-
mēram:

Tavos matos iebirs smar iain s sniegs [ziedi]

(I. Lasmanis)
.. maršs kareivīgs vai v ilni g s valsis (J. Os-

manis),

..nogurums ziemīgs (A. Elksne).
Bet mūsdienu dzejā ir arī tādi darinājumi, kas paš-

reizējā adjektīvu nozīmju sistēmā neiekļaujas. Nozīme,

ko adjektīvam piešķir piedēklis, ir pretrunā ar tā liet-

vārda leksisko nozīmi, no kura adjektīvs darināts. Tāda

adjektīva leksiskā nozīme lasītājam nav uztverama, un

dzejas tēls kļūst neskaidrs, neizteiksmīgs.
Piemēri. ..mans [upes] dzelmi gais dzidrums

Nav spējīgs tev nodarīt pāri (I. Rismane).

Dzelmigs var nozīmēt 'tāds kā dzelme, dzelmei

līdzīgs', bet dzelme parasti nav dzidra. Līdz ar to vārd-

kopa dzelmlgs dzidrums ir neskaidra.



131

Smarža kritis zie diga jo s kārklos (I. Ris-

mane).
Varbūt autore domājusi ziedainus vai ziedošus kārklus?

Vārdkopa ziedigi kārkli var nozīmēt to, ka kārkliem

piemīt īpašība daudz ziedēt, vai arī to, ka kārkli līdzi-

nās ziediem. Tā kā pirmā īpašība kārkliem tomēr nav

raksturīga, šāds apzīmētājs nav īsti reāls, otra iespē-

jamā vārdkopas nozīme lasītājam grūti uztverama, un

tātad vārdkopa nav veiksmīgi izraudzīta.

No visa teiktā izriet, ka daļai adjektīvu, kas darināti

ar piedēkli -ot-, ir lielāks abstraktums nekā ar -ain-

darinātajiem. Tie biežāk nekā ar piedēkli -ain- darinātie

apzīmē priekšmeta pazīmi, retāk — ar pamatvārda iz-

teiktās pazīmes piemitumu kādam priekšmetam lielā

daudzumā. Vēl augstāka abstrakcijas pakāpe mēdz būt

atvasinājumiem ar piedēkli -ig-. Adjektīviem ar pie-
dēkli -ain- ir konkrētāka nozīme.

A. MIĶELSONE

PAR SAIKĻA JEBŠU LIETOŠANU LATVIEŠU VALODĀ

Vārds jebšu, kā zināms, latviešu valodā ir saiklis,
kam ir seniska nokrāsa. Tomēr ir izteikta doma, ka

jebšu lietojams arī mūsdienu literārajā valodā. Tad nu

būtu nepieciešams precizēt šā vārda nozīmes un stilis-

tiskās īpatnības. Paraudzīsimies, ko rāda valodnieciskā

literatūra un latviešu rakstu valodas dotumi par šā

saikļa lietojumu. Ņemot vērā šos dotumus, mēģināsim

nospraust šā saikļa lietojuma robežas mūsdienu lite-

rārajā valodā.

Pakārtojuma saiklis jebšu, kas radies no jeb un



132

partikulas -šu savienojuma
l
,

latviešu rakstu valodā atro-

dams 'kopš tās sākumiem, t. i., ar pirmajiem rakstiem

latviešu valodā 16. gadsimtā līdz apmēram 20. gad-
simta sākumam. Šā saikļa «ziedu laiki» ir 17., 18. gad-
simts un 19. gadsimta pirmā puse.

Saiklis jebšu (ar dažādiem rakstības variantiem)
atrodams gan 17. gadsimta, gan 18. un 19. gadsimta va-

lodnieciskajā literatūrā. Tā Langijs savā gramatikā dod

tikai vienu formu jeps 2 (ko vāciski tulko ar «wie wohU,

«obgleich») un uzskata par pieļāvuma saikli3
.

H. Adol-

fijs norāda uz trim dažādiem pieļāvuma saikļu varian-

tiem: jep, jepš, jepšu un tulko tos ar «ob», «obschon»,

«obgleich», «wenn auch».4 Šķiet, ka Adolfija minētā

forma jep ir saiklis jeb pakārtojuma saikļa vai nozīmē.

Valodas materiāls neilustrē jeb (resp. jep) ar tā vai

nozīmi, kas ievada jautājumu (resp. ar jautājuma par-

tikulas nozīmi). Vecā Stendera gramatikas leksikas

daļā dotas formas ar jebš, jebšu, ko tulko ar vācu

«obgleich», «obschon», «wenn auch», «da doch». Gra-

matikas daļā Stenders ir minējis trīs formas: jeb, jebš,

jebšu, ko tulkojis ar «obgleich», «obschon».5

Sākot ar 19. gadsimta gramatikām un vārdnīcām,

atrodama tikai viena pieļāvuma saikļa forma jebšu. Tā

1 Sk. J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika, R„ 1951.

698., 700., 701. lpp. un ME, 11, 108. lpp.
2 R. Grīsle aizrāda, ka «savāds te ir -s parastās partikulas

-š(u) vietā. Liekas, ka partikulai šu ir bijis variants ar svelpeni*
su». — XVII gadsimta gramatikas kā latviešu valodas vēstures avots,

Disertācija, R., 1958, 359.—360. lpp.
3 J. Langija 1685. g. latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu lat-

viešu gramatiku, R., 1936, 424. lpp.
* 11. A d o 1 ph i. Erster Versuch einer kurtzverfasseten Anlei-

tung zur Lettischen Sprache, Mitau, 1685, 247. lpp.
* G. S te n d c r. Neue vollstāndigere lettische Grammatik, Braun-

schweig, 1761, 93. lpp.
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tiek minēta visās priekšpadomju skolu gramatikās; ari

vēl 20. gadsimtā, kad saiklis jebšu rakstu valodā

vairs netiek lietots.

Liekas, ka saiklis jebšu 20. gadsimta priekšpadomju
skolu gramatikās ticis minēts pēc tradīcijas, jo daļa
gramatiku autoru tikpat kā neilustrē šā saikļa lieto-

jumu. Dažās gramatikās tiek atkārtoti iepriekšējo
gramatiku piemēri. Tā, piemēram, A. Ģiezena grama-

tikā atkārtots K. Mīlenbaha «Latviešu valodas mācībā»

(1895. g.) dotais teikums Jebšu man ar tevim būtu

jāmirst, taču es tevi negribu aizliegt, tikai «uzlabotā*

veidā: Jebšu man ar tevi būtu jāmirst, taču es tevi

negribu atstāt vienu.6 Šis piemērs, kā redzams, nav

mūsdienīgs, bet ņemts no reliģiskās literatūras. Līdzīgi
rīkojies arī V. Ramāns 7

.
Saiklis jebšu nav minēts ne

padomju skolu gramatikās, ne Mūsdienu latviešu lite-

rārās valodas gramatikā (I 1959, II 1962).
Izsekojuši īsumā latviešu valodnieciskas literatūras

dotumiem par saikļa jebšu lietojumu, varam aplūkot
latviešu rakstu valodas materiālu — kādā 'nozīmē šis

saiklis te lietots.

Saiklis jebšu un tā varianti latviešu rakstu valodā

ir lietoti gan pieļāvuma palīgteikuma, gan dažreiz

(17. gs.) arī cēloņa apstākļa palīgteikuma pakārto-
šanai.

Visparastāk saiklis jebšu saliktā pakārtojuma tei-

kumā pieļāvuma jēdzieniski sintaktiskajā attieksmē

saista palīgteikumu ar virsteikumu. Jebšu pieļāvuma
palīgteikumos ir nozīmē līdzīgs vēlāk izplatītajiem
saikļiem kaut vai lai, kā arī saliktajiem saikļiem kaut

6 A. Ģiez c n s. Latviešu valodas gramatika, 2. d., R., 1926,
43 lpp.

Sk. V. Ramā n s. Latviešu valodas mācība. 4. izd., R.,
1939, 68. lpp.
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gan, lai gan, kaut ari, lai ari. Kā ar kaut un citiem

līdzīgas nozīmes saikļiem, tā arī ar jebšu ievadītais

piejavuma palīgteikums norāda uz kādu loģisku pret-
runu virsteikumā minētajam faktam.

Minēsim dažus rakstu valodas piemērus: ..jebšu
mēs to gaisu apkārt mums ar acīm ne varam redzēt,
tad jūtam mēs to pie savas miesas (Vecā Stendera

Augstas gudrības grāmata.. 1776, 19. lpp.). Tagad
mēs teiktu: kaut ari (vai kaut gan, lai arī, lai gan)
mēs to gaisu apkārt mums ar acīm nevaram redzēt,
tad jutām mēs to pie savas miesas. Vēl daži citi līdzīgi
piemēri: Darbu manām rokām Gaišums gan ne šķir.
Jebšu tas ar mokām Man jāstrādā ir (Tā Neredzīga
Indriķa Dziesmas, 1806, 8. lpp.). ..un tā četras die-

nas kā nāves mokās gulējuse, jebšu gan it skaidri

visu dzirdējuse un manījuse, kas ap viņu runāts un

darīts (Mājas Viesis, 1856, 1, 4. lpp.). Tāpēc mēs tagad,
jebšu neesam paši ikkatrā vietā bijuši, taču visu

pareizi un riktīgi Jums spējam izteikt (Latviiešu Avīzes,

1822, 3, 2. lpp.). Jebšu tūlīt noprotu, ka tas ir krust

tēvs Klāvs
..,

tomēr mani sagrābj uz reizi.. izbailes..

(Plūdonis. Mazā Andula bērnības atminas, 1901,

14. lpp.).
20. gadsimta pirmās puses latviešu rakstu valoda

saikli jebšu pieļāvuma nozīmē jau pilntiesīgi aizstājuši
saikļi kaut, kaut arī, kaut gan, lai arī, lai gan, un šā

laika literatūrā saiklis jebšu tikpat kā nav sastopams.
Galvenokārt Maucēja rakstos (17. gadsimts) atro-

dams arī tāds jebšu, kas ievada nevis pieļāvuma palīg-
teikumu, bet cēloņa apstākļa palīgteikumu, piemē-
ram: .. ne runā viņam pretī, jebšu tu visas lietas ne

proti (Postill, 1654, 9. lpp.). Te saiklis jebšu ir lietots

līdzīgi mūsdienu saiklim jo vai tāpēc ka. Tātad mūs-
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dienas mēs teiktu: nerunā viņam pretī, jo (vai tāpēc

ka) tu visas lietas neproti.
Tagad paraudzīsimies, ko rāda apmēram pēdējo divu

gadu desmitu rakstu valodas avoti par saikļa jebšu
lietojumu. Rakstu valodas avoti liecina, ka 'pakārtojuma
saiklis jebšu ar pieļāvuma nozīmi dažreiz patiešām ir

atrodams. Piemērs no «Literatūras un Mākslas»:

Jebšu laiks nebija silts un saule paslēpusies aiz blī-

viem mākoņu blāķiem, pēkšņi ap galvu sāka dūkt divas

smagas, pārlijušā lietus piemirkušas kamenes (1967,

49).
Varbūt nav vajadzības pēc šā saikļa mūsdienu va-

loda. Bet ja nu tomēr kāds, savu stilu gribēdams indi-

vidualizēt, lietotu šo saikli, tad tikai ar pieļāvuma no-

zīmi. No stila viedokļa jāatzīmē, ka saiklim jebšu ir

zināma seniska, arhaiska nokrāsa. Tas iederētos tek-

stos, kuros ir stāstīts par senatnīgām parādībām un

notikumiem.

Bet, domājams, šī pakārtojuma saikļa jebšu lieto-

šana nebūtu atjaunināma lietiskajos rakstos un zināt-

niskajā literatūra, kur šāda stilistiska nokrāsa nav

vajadzīga. Minēsim dažus piemērus no žurnāla «Vese-

lība*: Rīgas bibliotēkās ir dabūjami gandrīz visi pa-
saules redzamākie žurnāli par pētījumiem uzturzinai ne.
Jebšu tos regulāri pārskatu, ne reizi nav gadījies
utrust norādi, ka alus zāle ka pozitīvi risināma pro-

Mēnta jebkad bulu nodarbinājusi uzturzinātnieku prā-

tus (1968, 4, 28. lpp.). Uzsverot, ka liela nozīme uzturā

bijusi graudu izstrādājumiem, autore diezin kāpēc ne-

min griķus, jebšu tie bija pazīstami (1969, 12,

18. Lpp.).'
Šādos gadījumos labāk butu bijis lietot stilistiski

neitrālāko kaut arī, kaut gan, lai arī vai lai gan.
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Sā apcerējuma sakumā jau noskaidrojām, ka visā

rakstu valodas periodā, galvenokārt 17. gadsimtā
Maucēja darbos, retumis saiklim jebšu ir mūsdienu cē-

loņa saikļa jo vai tāpēc ka nozīme. Reizumis tāds jebšu

sastopams arī mūsdienās. Kāds piemērs no žurnāla

«Liesma»: Ikvienam jaunietim mākslu vajadzētu pa-

darīt par ikdienas nepieciešamību, jebšu uz visas

zemeslodes nav vietas, kur pašdarbībai pavērtos tik

plašas iespējas katram pēc viņa gaumes un interesēm

saskarties ar cēlo un daiļo jebkurā mākslas nozarē

(1970, 2, 1. lpp.).
Tā kā ar šādu cēloņa nozīmi jebšu lietojums vecos

tekstos ir reti sastopams, var domāt, ka šī mozīme tā

laika tautas valodā nav bijusi. Tāpēc jāšaubās, vai

tagad ir vajadzīgs atdzīvināt šo cēloņa nozīmi.

Bet mūsdienās jebšu dažreiz tiek lietots arī ar tādu

nozīmi, kāda tam nav bijusi iepriekšējo gadu rakstu

valodā, proti, to lieto par sakārtojuma saikli ar šķīruma
nozīmi. Šai ziņā tas ir līdzīgs mūsdienu saiklim vai

(ari) vai vārdu savienojumam jeb vai. Piemērs no žur-

nāla «Liesma»: Jo, tikko tu pamani mākslinieku, kas

iet taisni to pašu ceļu, ko tu ej, jebšu būtu gājis, ja

spētu, — rodas tāda kā aizvainojuma un pārestības
sajūta (1970, 4, 37. lpp.). Tātad mums būtu jāsaka: Jo,

tikko tu pamani mākslinieku, kas iet taisni to pašu
ceļu, ko tu ej vai ari būtu gājis, ja spētu.. Vēl daži

piemēri: Nelauzīsim galvas par šiem jautājumiem —

bet: vai radītājam viss pilnigi izdevies? Jebšu viņš

bijis nemākulis? (Literatūra un Māksla, 1970, 7.

16. lpp.) Kāpēc tad jūs tos [sierus] nerealizējat? Vai

sieriem ir kāda vaina? Jebšu patērētāji tos vairs ne-

grib? (Dadzis, 1969, 13, 3. lpp.) Var ari nozīmēt [iz-

bāzta roka pa mašīnas loguļ, ka persona, kas vada >na-
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šinu, grib izmest papirosa galu, jebšu viņa [braucēja]
var rādit blakus sēdošai draudzenei uz cepuri, kas re-

dzama veikala skatlogā (Darba Balss, 1972, 21, 4. lpp.).
Vēl minēsim dažus sarunvalodā noklausītus piemē-

rus: Vai ir jēga bijusi manai dzīvei jebšu nav? Vai

jums dzīvē ir bijis viens skolotājs jebšu vairāki sko-

lotāji? Kas ir bijuši galvenie: sociālistiskās idejas
jebšu sociālistiskie faktori? Vai tu iesi tūlīt prom

jebšu vēl ne?

Pretēji R. Augstkalnes uzskatam 8 domāju, ka nav

vajadzības arhaisko saikli jebšu, kam latviešu

rakstu valodā galvenokārt ir pieļāvuma, reti — cēloņa

nozīme, mūsdienās lietot ar tam neparastu — šķīruma
nozīmi. 9

Sakārtojuma funkcijā ar šķīruma nozīmi lie-

tosim jau pazīstamo saikli vai (arī).
Bez tam, vērojot latviešu rakstu valodas attīstības

gaitu, redzam, ka tik bieži lietoto pieļāvuma saikli

jebšu jau samērā agri sāk aizstāt nozīmē līdzīgi saikļi,

piemēram, kauču (jau Ādolfija gramatikā, 1685. g.),
kaut (Vecā Stendera gramatikā, 1761. g.), vēlāk arī,

piemēram, saliktie saikļi kaut arī, kaut gan, lai arī, lai

gan. lespējams, ka jebšu savā formā ipārāk atgādināja

funkciju ziņā toreiz tik noslogoto saikli jeb un tāpēc
blakus saiklim jebšu radās citi saikļi ar līdzīgu nozīmi.

Un tāpēc, dabiski, nav nekādas vajadzības saikli jebšu
lietot sakārtojuma funkcijā ar šķīruma nozīmi, jo šāds

jebšu lietojums mūsdienu latviešu literārajā valodā ne

radīs senatnīgu kolorītu, ne bagātinās latviešu valodu,

bet, gluži 'pretēji, — padarīs tekstu nesaprotamāku un

grūtāk uztveramu.

8 Sk. R. Augstkalne. Vērojumi un ierosinājumi. — LVKJ,
5. laidiens, R., 1969, 50. lpp.

9

Līdzīgs uzskats ir izteikts arī X- X aru 1 a rakstā par vār-

diem.
— «Karogs», 1969, 3, 135. lpp.
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R. AUGSTKALNE

VĒROJUMI UN IEROSINĀJUMI

Par vārdu visnotaļ

lepriekšējā Latviešu valodas kultūras jautājumu lai-

dienā K. Karulis 1 vēršas pret vārda visnotaļ lietojumu
ar nozīmi 'visur, viscaur', atzīdams, ka šis vārds lieto-

jams tikai ar nozīmi 'visiem spēkiem, visiem līdzekļiem',
'pēc iespējas, visādā veidā', proti, ka tas atbilst krievu

vārdam eceMepno.

Vārds visnotaļ ar nozīmi 'visiem spēkiem, visiem

līdzekļiem' daudz tiek lietots sabiedriski politiskajā

literatūrā, taču tā nav šī vārda vienīgā nozīme. Jau

ME IV 624 vārdam visnotaļ dotie tulkojumi — ūber-

haupt; durchaus, ganz und gar, gānzlich; immer, liber-

āli; «samt» — ietver ari nozīmi 'viscaur, visur.

Mūsu dienās vārdu visnotaļ plaši lieto tieši ar nozīmi

'viscaur, visur', piemēram: Autori visnotaļ balstās

uz pirmavotiem.. (Karogs, 1966, 6, 158. lpp.), visno-

taļ durstīgs augs (M. Bendrupe. Nerimās balss, 1967.

99). visnotaļ smieklīga kreatūra (Karogs, 1971, 9,

110. lpp.), ..visnotaļ viņš likās nenoteikts cilvēks

(A. Bels. Būris, 1972, 30).
Mūsdienu piemēriem var līdzas minēt arī rindas no

Raiņa dzejoļa «Skrejošas ugunis», kur lietota forma

visnoiuļis:
No kalna uz kalnu dzirkstis lec,

Viet-vietumis

Skrejošas ugunis,
Kā saziņā

Sk. LVKJ 7. laidienā, 1971, 72. un 73. lpp
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Visā tata tālumā,

Kā gaida ko,

kā gatavo

Skrejošas ugunis
Visnot v l i s.

Par vārda visnotaļ lietojumu vēl izdarāmi .pētījumi,
aču nav nekāda pamata plaši lietotu nozīmi pasludi-
nāt par nevēlamu.

Vēl par dažiem modes vārdiem

Pie modes vārdiem pēdējā laikā pieder arī vārds no-

gale — nedēļas nogalē, mēneša nogalē, gada nogalē,
mūža nogalē utt. Vārdam nogale pašam par sevi nav

nekādas vainas, tikai nevajadzētu aizmirst arī citas

izteiksmes iespējas — mēneša beigās, gada beigās,
mūža vakara utt.

Runājot par laiku, pašlaik modē ir arī vārds aizva-

dītais. Te der atcerēties, ka var teikt ne tikai aizvadī-

tais gads, bet ari pagājušais gads, aizritējušais gads,

pērnais gads.
Modes vārds pašlaik ir arī smīkņāt. Tas tāpat ir

iabs un derīgs vārds, tikai paralēli tam būtu lietojami
ta sinonīmi smīnēt un vīpsnāt.

Cēlonis, iemesls un iegansts
2

Varētu domāt, ka par šiem vārdiem nav ko runāt, tie

ir veci, stabili vārdi, kuru nozīmes visiem zināmas.

Taču izrādās, ka to lietojums ne vienmēr ir pārdomāts.

Šos vārdus īsumā var raksturot šādi:

Cēlonis — parādība, kas izraisa, nosaka kādu

2 Sk. arī S. Biko v a. Cēlonis un iemesls. — LVKJ, 1966, 46. —

53. lpp.
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citu parādību. Slimības cēlonis. Kara cēlonis. Cēlonis

un sekas.

lemesls — pamats kādai parādībai. Dibināts

iemesls. Smieties bez iemesla. Meklēt lemeslu ķildai.

legansts — ārējs, neīsts pamats kādai parādībai.
Tas ir tikai iegansts, lai nebrauktu.

Vārdi cēlonis un iemesls bieži ir diezgan tuvi, pie-
mēram, mēs varam runāt par kara cēloni un kara

iemeslu. Vārdu cēlonis parasti lieto tad, ja parādību
analizē dziļāk; vārds iemesls vairāk iederas ikdienas

valodā.

Vēršanās pret vārda iemesls lietojumu tur, kur labāk

iederētos vārds cēlonis, reizēm noved pie tā. ka rakstītāji
sāk vairīties no vārda iemesls un tā vietā izveļas

vārdu iegansts, kas dara teikumu neprecīzu, bieži pat

nepareizu.

Piemērs vārda iegansts pareizam lietojumam: Nove-

diet kapteini un skvairu lejā kajītē un tad Izgudrojiet
kādu ieganstu, lai pasauktu mani. Man jums jāpa-

saka kaut kas drausmīgs (R. Stīvensons. Bagātību
sala, 1971, 68).

Daži piemēri vārda iegansts nepareizam lietojumam:
Laikam taču bija kādi iegansti, kas vienam lika

nostāties tā, otram pilnīgi pretēji (Karogs, 1971, 4,

80. lpp. (V. Lāms)). Parādības ieganstus grūti

atšifrēt (Karogs, 1971, 4, 172. lpp.). Bez tam bifelis

bieži uzbrūk bez kāda redzama iegansta (Dž. Han-

ters. Mednieks, 1970, 144).

Šais piemēros jālieto vārds iemesls vai cēlonis, vārds

iegansts te neiederas.
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Dažādas kļūdas

Reizēm rakstījuma klajš vietā, piemēram, klajš
lauks, redzams nepareizs rakstījums — klajš lauks.

Jāņem vērā, ka īpašības vārdos aiz / vienmēr

seko š, .piemēram, vājš, straujš. Burts 5 aiz / var būt

tikai lietvārdos, piemēram, ūdens klajš (klajums), jūras

klajš.
Vārds pilnam rakstāms kā papilnam — ar a,

nevis ar ā. Tādā formā tas atrodams jau ME. Daži

piemēri šī vārda lietojumam mūsu dienās: pilnam
izkopt prāta spējas; princips sevi praksē pilnam at-

taisnojis.
Jāraksta slidkalniņš, nevis slidkalniņš. Vārds

slidkalniņš darināts tāpat kā slīdlalva, jo salikteņa

pirmajā dajā ir vārda slīdēt sakne.

Vārds mis (jaunkundze) latviešu tekstā rakstāms ar

vienu s, jo mis ir nelokāms vārds. Rakstījums miss, kas

reizēm sastopams, būtu attaisnojams tad, ja vārds tiktu

locīts.

Lai gan daudz runāts par vārda piederēt divē-

jādu lietojumu — ar prievārdu p i c un bez tā, joprojām

sastopami gadījumi, kur par precizitāti nav domāts.

Vārds piederēt bez pie lietojams tikai tad, ja runājam

par kādu īpašumu, piemēram, viņam pieder laiva. Ja

jāapzīmē piederība pie kādas grupas, nepieciešams
vārds pie, citādi teksts var kjūt pārprotams, piemēram:

Pēdina triloģija pieder padomju rakstniecības pamat-
darbiem

.. (Karogs, 1972, 2, 181. lpp.), ..brezentu

darbnīcas kolektīva locekļi piederēja strādnieku šķirai

(Karogs, 1967, 11, 131. lpp.), Arī Lesja pieder nacio-

nālo dzejnieku plejādei (L. Ukrainka. Pērkona māsa.

1970, 10), Ari Ilze Binde pieder trīsdesmitgadnieku
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paaudzei.. (Karogs, 1971, 9, 157. lpp.). Visos šajos
un līdzīgos gadījumos jāraksta pieder pie, piederēja
pie v. tml.

Dz. BARBARE

PAR RETI, KO LIETO BIEŽI

īpašības vārda leksisko nozīmi bieži vien niansē da-

žādi apstākļa vārdi, ja ir jāizsaka īpašības pastipri-

nājums, kāpinājums vai pamazinājums, piem., ļoti
jauns, neparasti garšīgs, gluži svešs, pavisam mazs

v. tml. Šādā lietojumā sastopam gan apstākļa vārdus,

kas savu leksisko nozīmi ir zaudējuši un tādējādi iegu-
vuši it kā pastiprinātājas partikulas raksturu,

1
piem.,

ļoti, pavisam (ļoti patīkams, pavisam auksts utt.), gan

arī apstākļa vārdus, kuriem sākotnējās nozīmes vietā

radusies cita, piem., gluži (no gluds, glužs, mūsdlena>

ar nozīmi 'pavisam, pilnīgi') — gluži labs, gluži pliks
v. c. Par īpašības vārda niansētājlem lieto arī apstākļa
vārdus, kas savu leksisko nozīmi patur, piem., nepa-

rasti, apbrīnojami, sevišķi; reti v. tml.

Apstākļa vārdam reti. tāpat kā īpašības vārdam rets.

no kā tas atvasināts, ir skaidri saglabājusies tiklab

laika nozīme — reti sastopams, reti ierasties, kā arī

vietas nozīme — šogad rudzi reti sadīguši. Tāpēc, ja
reti lieto kādā citā nozīmē, veidojas vārdu savienojumi
ar neatbilstošu, dažreiz pat pilnīgi pretēju nozīmi,

piem.: Šai ābelei ir re t i garšīgi āboli. Māksliniecei

ir re t i skaista, skanīga balss. Akmeņi ir kļuvuši reti

1 Sk. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I, R-,

1959, 457. lpp.
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didigi. Upite ir strauja un reti auksta. Viņš ir re t i

labs cilvēks. Rudens tajā gadā bija padevies reti

silts.

Piemēros gribēts uzsvērt, ka minētās īpašības ir se-

višķas, neparastas, mēģināts panākt spēcīgu īpašības
kāpinājumu vai pastiprinājumu. Taču iznāk pretējais —

drīzāk te var domāt, ka minētās īpašības ir sastopa-
mas reti, piem., ka tikai pa reizei šai ābelei ir garšīgi

āboli, ka tikai reizēm māksliniecei ir skaista, skanīga
balss. (Līdzīgi arī pārējos piemēros.) Tāpēc, izvēloties

īpašības pastiprinātāju apstākļa vārdu, jāraugās, lai

tas patiešām arī atbilstu savam uzdevumam, t. i., lai

tā leksiskā nozīme izteiktu tieši to niansi, kādu gribē-

jis izcelt runātājs vai rakstītājs.
Jau šī gadsimta sākumā K. Mīlenbahs savā darbā

«Daži jautājumi par latviešu valodu» (111, 1902, 23.—

25. lpp.) un vēlāk prof. J. Endzelīns «Dažādās va-

lodas kļūdās» (1928. gadā un arī turpmākajos atkār-

totajos izdevumos) ir norādījuši, ka latviešu valodā

apstākļa vārdu reti dažkārt nepareizi lieto ar nozīmi

loti (piem.: «reti [ļoti] jauks laiks»), un šo konstruk-

ciju skaidrojuši ar vācu valodas ietekmi (par paraugu
te bijis vācu apstākļa vārds selten, ko lieto gan ļoti,

gan reti nozīmē). J. Endzelīns uzsver: «Latvietis, kam

vācu valoda sveša, var šādus teikumus pārprast, tas

ir, uztvert te «retuma» vārdu īstajā nozīmē. Un pie tam

šis ģermānisms ir mums gluži lieks un nevajadzīgs»
(30. lpp. 1928. gada izdevumā).

Kaut arī jau tik sen ir kritizēts vārda reti aplamais

lietojums, tomēr to vēl bieži sastopam kā rakstos, tā it

īpaši runā. Par iemeslu te var būt vārdu rets, reti,

retums asociatīvais saistījums — tāds, kas reti sasto-

pams, ir kaut kas neparasts, sevišķs, īpašs. Līdzīgā
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nozīmē tiek lietots arī teiciens šogad labība padevusies
kā reti kad. No šādām nozīmju niansēm vārdam reti

varēja izveidoties arī īpašības pastiprinātāja nozīme.

Tomēr literārajā valodā apstākļa vārdu reti nebūtu

vēlams lietot kā pastiprinātāju, ja nav runa ne par
vietu, ne laiku. Izcelt kādu īpašību kā kaut ko sevišķu,
neparastu var ar apstākļa vārdiem neparasti, apbrīno-

jami, sevišķi, īpaši, izcili v. c.

Arī M. Zariņš rakstā, kas publicēts laikraksta «Pa-

domju Jaunatne» 1972. gada 21. numurā, skar jautā-
jumu par reti lietošanu. Viņš ieteic vārdu rezvan (ME
111 dots Ciblā pierakstītais vārds rēzvans ar nozīmi

'rets'), ar kuru varētu aizstāt vārdu reti gadījumos,
kur jāizceļ īpašība kā kaut kas sevišķs vai neparasts
un kur reti varētu radīt pārpratumus.

Lai gan, kā zināms, apvidvārdi ir viens no literārās

valodas bagātināšanas avotiem, tomēr te vietā piesar-
dzība, jo ne jau kurš katrs apvidvārds var kuplināt lite-

rāro valodu. Arī apvidvārds rezvan nebūtu ieviešams,

tāpēc ka tas daudziem jo daudziem ir svešs un nesa-

protams.

M. SAULE-SLEINE

DAŽI VĒROJUMI PAR TERMINOLOĢISKA RAKSTURA

VĀRDU LIETOŠANU PRESĒ UN DAIĻLITERATŪRĀ

Vērojumi mūsdienu literārajā valodā rāda, ka ar

katru gadu tajā vairāk rodas vai ieplūst leksika arī

ar lielāku nosacītību un ar augstāku vispārinājuma

pakāpi, ar terminoloģisku raksturu. Piemēri:
..

labo-
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rante pārbauda auduma dilstibu (Rīgas Balss,

1967, 265). ..diegu izlaide [Juglas manufaktūrā]
palielinājās par 3,9 procentiem (Rīgas Balss, 1967,

32). ..viņš rūpnīcas laboratorijā pētī ..materiālu

stiepi un stiep es pretestību.. (A. Bels, — Zvaig-
zne, 1966, 19, 27. lpp.). Kā noteikt sportistu trenētī-

bas līmeni? (Sports, 1962, 90). Niecīgākā nedis-

ciplinētība uz ielas Izraisa nelaimes gadījumus
(Rīgas Balss, 1972, 45). Sī iedvesmo tib a, pa ci-

lāt iba, kas bija jūtama ansambļa priekšnesumos, ne-

varēja neaizraut skatītājus (Rīgas Balss, 1967, 217).
.. rodas iebildumi pret.. māksliniecisko neizstrā-

dāt ib v (Cīņa, 1965. 27.
...

ši koncertfilma nepretendē

uz Baha mūzikas izsmeļošu atklāsmi (Rīgas Viļņi,
1972, 8). Mirkļu neaizmirst iba (Cīņa, 1967, 90).
Ar ko [dzejnieks].. ir vajadzīgs dzejai? 1) Ar organisku
pilnatdevi.. (I. Ziedonis, Literatūra un Māksla,

1972, 4). ..[gleznā redzams] varbūt pats gleznas autors,

kas sēž zem pagalma bērza, teatrālā aizņemtībā
kaut ko cītīgi zīmēdams (J. Liepiņš, Nedariet pāri,
1971, 97). Ar simtējādu aizņemtību daudzi slēpj
savu talanta trūkumu (turpat, 96). Saldā elpa, siltās

rokas, Tavas acis, kas grimst manās, — Izdzēš

vienatnības mokas (M. Ķempe, Mīlestība, 1957,

46).
Dzejolī «Abstrakts dzejolis» termins celtspēja aso-

ciatīvi izraisījis Ojāra Vācieša domu, atzinumu par
cilvēka dzīves vērtīguma faktoriem. Dzejolī izpaužas

spēcīga intelektuālās un emocionālās izteiksmes kon-

centrācija:

Nav jau svarīga tava elstspēja,
Spēja smieties un tava ēstspēja.



Cilvēkam jāzin ir sava celtspēja,
Cilvēkam jāzin ir sava nestspēja

(Cīņa, 1967, 162).
Mūsdienu literārajā valodā sakuplojis terminoloģiska

rakstura salikteņu tips, piemēram: dabasgāze, dabas-

viela (dabasvielu ķīmija), darbaļaudis, darbatauta, dar-

bacilvēks, darbabiedrs, darbadiena, darbarokas (darba-
roku trūkums), darbuzņēmējs v. c.

Darbmašīnas nozīmē bīiežāk sastopams substantivs

darbgalds, arī darbagalds: Smagie darbgaldi —

viens no pamatu pamatiem, bez kura nav iespējams ra-

dīt jaunas rūpnīcas, jaunas mašīnas, jaunus ieročus

(I. Auziņš. Mums uzticētā planētas daļa, 1968, 169).
Semantiski derētu šķirt darbgalds — darbmašīnas no-

zīmē no darbagalds — bez minētās specifiskās nozīmes;

piemēram, Skolēna darbagalds (arī — darba

galds) novietots tuvu pie loga. Tāpat būtu šķiramas
formas darbadiena un darbdiena (sal. svētdiena). Arī

svētdienu varam izsludināt par darbadienu

AeHb), bet mc par darbdienu (6v,zi.hhh ,aeHb).
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TERMINOLOĢIJA

A.RŪSA

IEŅĒMUMS UN IENĀKUMS

Nespecializētos tekstos un sarunvaloda vārdus ieņē-
mums un ienākums nešķiro. Turpretim speciālos ekono-

mikas tekstos tiem kā terminiem katram ir sava nozīme.

Norobežot terminus ieņēmums un ienākums it īpaši
vajadzēja K. Marksa «Kapitāla» tulkojumā, kur rakstīta

Lai lietu nesarežģītu ar nelietderīgu grūtību radīšanu,

nepieciešams bruto ieņēmumu [Rohertrag] un tīro

ie nēmv m v atšķir no bruto ienākuma un tīrā

ienākuma. 1 (Krievu valodā: .. neo6xoduMO OTAunarb

dūAOßuio 6bipynKy [Rohertrag] v huctuio eupmnu ot

eaAoeoeo doxoda v huctočo doxoda.2 Vācu valodā: .. so

mufi man Rohertrag und Reinertrag von Roheinkommen

und Reineinkommen unterscheiden* Paskaidrojot ieņē-

muma un ienākuma jēdzienus, Markss tālāk norāda, ka

bruto ieņēmums jeb bruto produkts 'ir viss ražotais

produkts. Turpretim bruto ienākums ir bruto produkta

daļa, kas paliek pāri, kad atskaita bruto produkta otru

daļu, kura vajadzīga ražošainā ieguldītā un izlietotā

pastāvīgā kapitāla kompensēšanai. levērojot šo būtisko

atšķirību, ekonomikā pēdējos divdesmit gados ar ter-

minu ieņēmums apzīmē jēdzienus, kurus krievu valodā

raksturo' termini eupumca (eupuHKa ot peaAU3atLuu —

1 K. Markss. Kapitāls, 111, R., 1953, 805. lpp.
2 K. MapKc. 111, M., 1949, 854. lpp.
3Ka r 1 Mar x. Das Kapital, 111, Berlin, 1966, 847. lpp.
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realizācijas ieņēmums, Topeoean eupauKa — tirdzniecī-

bas ieņēmums), nocTunAenue (neebincnennue nocrynAe-

hur dtodotcera — nenoskaidrotie budžeta ieņēmumi),
npuxod (Kaccoeuū npuxod — kases ieņēmumi). Visi trīs

minētie krievu valodas termini apzīmē uzņēmumu, ie-

stāžu un organizāciju saņemtās naudas kopsummas,
tāpat arī produkcijas kopapjomu naudas izteiksmē vai

šo kopsummu atspoguļojumu grāmatvedības kontos

(npuxod — konta ieņēmumi). Tieši šīs nesamazinātās

kopsummas rakstura dēļ minētajiem krievu valodas ter-

miniem latviešu valodā atbilst vārds ieņēmums, par kura

lietojumu nekādu neskaidrību nav bijis un nav.

Piforigi skaidrs ir arī termins ienākums K. Marksa

Kapitāla tulkojumā, kur tas apzīmē vērtības izteiksmē

uztvertās produkcijas vai tās realizācijas ieņēmumu

daļu, kas paliek pāri, kad atskaita materiālās izmaksas

vai arī materiālās un darbaspēka izmaksas.

Tāpat ienākums Einkommen) ir darba alga

(darba algas ienākums — doxod ot 3apa6oTnoū nAūTbi),
rente (rentes ienākumi) un peļņa (peļņa ir uzņēmuma
tīrais ienākums), jo visi tie ir vērtībā izteiktā sabied-

riskā produkta, t. i., ieņēmuma daļas.

Personām, kas daļēji vai pilnīgi iegūst eksistences

līdzekļus ar darbu, saņemot par to nevis algu, bet atlī-

dzību citā formā, ir ieņēmumi un ienākumi. Nekooperētie
amatnieki, privātprakses ārsti, pašizgatavoto rotaļlietu

pārdevēji, dārzeņu un augļu pārdevēji tirgū vispirms

par sniegto pakalpojumu vai pārdoto preci naudas formā

saņem ieņēmumu. (Kolhoznieka šīsdienas ieņēmums
no pārdotajiem āboliem ir 100 rubļu.) Turpretim, ja

šāds guvums daļēji vai pilnīgi nodrošina eksistenci, jā-

runā par ienākumiem. (Ar saviem ienākumiem no

piemājas dārza viņš var pilnīgi iztikt.) lenākums arī
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ieņēmuma atskaitot pakalpojumu vai ražošanas mate-

riālās izmaksas.

Nenoteiktība ir pastāvējusi vienīgi jautājumā par

to, vai valsts budžetam ir ieņēmumi vai ienākumi (krievu
valodā — ķoxoķu, vācu valodā — Einnahmen). Piemē-

ram, sākot ar 1961. gadu, republikas presē publicētajos
PSRS budžeta likumos minēti ienākumi, bet Latvi-

jas PSR budžeta likumos — ieņēmumi. (Līdz tam abos

gadījumos bija tikai ienākumi.) Minēto terminu lieto-

jums precizēts un arī unificēts 1972. gada budžeta liku-

mos. Kā vienā, tā otrā te pareizi runāts par ieņēmumiem.

Latvijas PSR Finansu ministrija savā praktiskajā
darbībā visu laiku lieto terminu ieņēmumi. Šis termins

vienmēr sastopams arī Latvijas PSR Statistikas pār-

valdes oficiālajos publicējumos.
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas ko-

nīisija savā 1971. gada 19. novembra paplašinātajā sēdē

atzina, ka terminiem ieņēmums un ienākums ir atšķirīga
nozīme. Tika nolemts, ka budžeta, finansu un grāmat-
vedības jomā jālieto termins ieņēmums arī tajos gadī-
jumos, kuros krievu valodā lieto doxod (budžeta ieņē-
mumi — doxodbi 6todofceTa\ ieņēmumu un izdevumu bi-

lance — 6aAanc doxodoe v pacxodoe; kases ieņēmumi —

Kaccoebie doxodu; konta ieņēmumi — doxodbi cnera).

Pamatojums ir tas, ka arī te jārunā par nesamazinātu

līdzekļu kopsummu.
Jāpiebilst, ka apzīmējums budžeta ieņēmumi (un ne

ienākumi) savā laikā latviešu valodā bija pilnīgi ievie-

sies kā vienīgais termins. Tikai vērojot, ka krievu ter-

mins doxodu lielākajā daļā gadījumu tulkojams ienā-

kumi, arī vārdkopu doxodbt 6todoKeTū sāka tulkot bu-

džeta ienākumi.
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Zināmas nianses var rasties terminu nociutiAenue un

npuxod tulkojumā, jo tie apzīmē gan darbību, gan dar-

bības rezultātu. Ja runa ir par darbības rezultātu, minē-

tie krievu valodas vārdi tulkojami ar terminu ieņēmums
(neebincnennue nocrunAenufi dtodotcera — nenoskaidro-

tie budžeta ieņēmumi).
Gadījumos, kad skaidri redzams,ka npuxod unnociun-

Aenue apzīmē procesu, tie tulkojami ienākšana vai

ieplūšana (npuxod cpedcie c naccu npodo.utcaeTCß —

līdzekļu lenākšana, leplūšana kasē turpinās; nocTļjn.ienue

īLiareMeū c OiodoiceT ne npeKpauļaercH — maksājumu

ienākšana, ieplūšana budžetā netiek pārtraukta).
Tomēr jāievēro, ka grūtības var radīt teikumi, kuri

vienlaikus ietver vārdus nocTUtiAenue un doxod, ar ko

budžeta literatūrā un instrukcijās jāsastopas bieži. Sa-

dos gadījumos nocrunjenue var tulkot ienākšana, ieplū-

šana vai jāiztiek ar aptuvenu aprakstošu tulkojumu.

Piemēram, yner nocTunAenun 6todoKeTnux doxodoe tul-

kojams budžeta ieņēmumu ienākšanas (vai ieplūšanas)
uzskaite; neaußcnennue nocTļjnAenuß 6iodMeTHbix doxo-

Ooe — nenoskaidrotās budžeta ieņēmumu summas-

R. IŅĶIS

GRĀMATNIECĪBA UN GRĀMATZINĀTNE;

GRĀMATNIKS UN GRĀMATZINĀTNIEKS

Jau labi sen latviešu valodā lieto vārdu grāmatnie-
cība un grāmatnieks. Vārds grāmatniecība skaidrots

Rīgas Latviešu biedrības Konversācijas vārdnīcā. Tas

sastopams gramatizdevēja A. Gulbja un arī J. Misiņa
rakstos. 1 Tāpat šis vārds ir K. Egles rakstā «Par lat-

1 Par vārdu gramainiecība sk. X- Karulis. Piezīmes pa r

dažiem vārdiem. Kas ir grāmatniecība? LVKJ, 1966, 31.—37. lpp-
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viešu grāmatniecību» krājumā «Valtera un Raipas A/S
25 darba gadi».2 Vārda grāmatniecība vairs nav Lat-

viešu konversācijas vārdnīcā, nedz arī A. Auziņa grā-
matrūpniecības (t. i., poligrāfijas) vārdnīcā.3 ļzdevumos,
kas nākuši klajā pēc Lielā Tēvijas kara, vārds grāmat-
niecība un grāmatnieks atkal lasāmi dažādās vārdnīcās

un tekstos.

Grāmatniecība kā šķirklis ievietots Latvijas PSR Ma-

zajā enciklopēdijā. Tur teikts: «Grāmatniecība — grā-
matu ražošana un izplatīšana. G. ietver grāmatu iespie-
šanu (sk. Poligrāfija), izdošanu, izplatīšanu (sk. Grā-

matu tirdzniecība; Grāmatu propaganda), plašā
nozīme arī bibliotēku darbu, bibliogrāfiju un grāmatu
zinātni.»4

Šī definīcija neapmierina, jo 1) te nav ietverta bib-

liofilija, kas arī, bez šaubām, ietilpst grāmatniecībā, un

2) grāmatzinātne dota uzskaitījumā kopā ar tām noza-

rēm, kuras ietilpst pašā grāmatzinātnē kā tās sastāv-

daļas. No šīs definīcijas nav saprotams, kas ir grāmat-
zinātne, jo nav paskaidrots, kādi tai komponenti. Tur-

klāt šķirkļa grāmatzinātne enciklopēdijā nav.

Sava vēsture ir arī vārdam grāmatnieks. Pagājušajā
gadsimtā par grāmatnieku mēdza dēvēt lasītpratēju, mā-

cītu cilvēku, tādu, kas zināšanas gūst no grāmatām.

Atis Freinats lieto vārdu grāmatnieks, aprakstīdams
kolportieru gaitas.5

2 Valtera un Rapas A/S 25 darba gadi, R., 1937.
3 Latviešu, vācu un krievu grāmatrupniecības vārdnīca. Sakār-

tojis Ansis A v z i ņ š, R., 1942.
4 Latvijas PSR Mazā enciklopēdija, I, R., 1967, 582. lpp.
5 A. Freinats. Grāmatnieki, R., 1939.
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Musu dienās ar vārdu grāmatnieks galvenokārt sa-

protam bibliofilu, kā arī cilvēku, kas kaut kādā citādā

veidā saistīts ar grāmatu. E. Peiles Bibliotekāro ter-

minu vārdnīcā grāmatnieks tulkots KHueo.ttoo, 6u6auo-

abuA.6

Grāmatniecība un grāmatnieks kā jēdzieni ir plašāki
nekā grāmatzinātne un grāmatzinātnieks. Krievu va-

lodā grāmatniecībai atbilstošs termins ir Knuotcnoe OeAo.

Grāmatniecība ietver sevī visu, kas kaut kādā veidā

saistīts ar grāmatu, tātad arī bibliofiīiju v. tml.

Grāmatzinātne (Knueoeedenue) un grāmatzinātnieks

(KHueoeeč) ir šaurāki jēdzieni. Diemžēl latviešu valodā

KHueoeedenue un Knueoeed līdz šim tulkoti dažādi. Jau

minētajā Bibliotekāro terminu vārdnīcā Knueoeedenueir

grāmatu zinātne, biblioloģija, bet Knueoeed — grāmatu
zinātnes speciālists, bibllologs. Krievu-1 atviešu vārd-

nīcā terminam Knueoeedenue dots tulkojums grāmatu

zinātne, biblioloģija, bet terminam Knueoeed — speciā-
lists grāmatu zinātnē, bibllologs.7

Kā redzam, šajās vārdnīcās lietots grāmatzinātnes

(KHueoeedenue) sinonīms biblioloģija un grāmatzināt-
nieka (KHueoeeč) sinonīms bibllologs. Taču ne latviešu,

ne krievu valodā tie nav izplatījušies.

Terminu grāmatniecība un grāmatzinātne savstarpējā
attieksme vēl nav pilnīgi precizēta. Daļēji tas izskaid-

rojams ar to, ka padomju grāmatzinātne (KHueoee-

denue) sevišķi strauji attīstījusies tieši pēdējos desmit

gados un attiecīgā jēdziena apjoms vēl nav galīgi no-

teikts.

Ilgu laiku grāmatzinātne praktiski nebija īpaša zi-

6
J. Peile. Bibliotekāro terminu vārdnīca, R., 1957, 229. lpp

7 Krievu-latviešu vārdnīca, I, R., 1959, 632. lpp.
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nātnes nozare.
8 To starp citu apliecina arī fakts, ka

šķirkļa Knmoeedcnue nav ne pirmajā, ne otrajā Lielās

padomju enciklopēdijas izdevumā. Tiesa, dažās skaid-

rojošās un terminoloģiskās vārdnīcās ir mēģināts šo ter-

minu definēt. Tā, piemēram, E. Samurins savā grāmat-
zinātnes terminu vārdnīcā 9 dod šādu skaidrojumu: «Grā-

matzinātne (KHHroßeAeHne) ir 1) teorētisko un praktisko
zinību kopums par grāmatu kā īpašu kultūras izpaus-
mes veidu un poligrāfiskās rūpniecības produktu. letver:

grāmatas vēsturi un grāmatu iespiešanu, izdevniecības

darbu, grāmatu izplatīšanu, bibliotēku zinātni, biblio-

grāfiju v. c; 2) šaurā nozīmē — zinību novads grā-
matas pētīšanai teorētiskā un vēsturiskā griezumā.

1959. gadā Vissavienības grāmatu palāta sāka izdot

īpašu grāmatzinātnes rakstu krājumu. Šim izdevumam

ir izcila nozīme grāmatzinātnes attīstībā. 10

Aktuālām grāmatzinātnes problēmām veltītā sanāk-

smē, kas 1964. gada decembrī notika Maskavas Poli-

grāfijas institūtā," tika konstatēts, ka PSRS Augstākās
izglītības ministrijas Augstākā atestācijas komisija at-

zinusi grāmatzinātni (KHHroßeAeHne) par zinātnisku

8 Sk. coßeTCKoro KHiiroße/ieHHH (oČ3op AHCKyccnn
iia pacujiipeHßOM aaceAaßHH pejaKmioimoii Ko.uierHH cCopmiKon

«KHnra») b c6opHHKe «KHHra. Hccrie/ioBaHHH h MaTepnajiu»,
11, M., H3AaTejibCTno Bcecoio3Hoii khm>khoh najiaTbi, 1960, dp.
390—421.

9 E. H. LU amyp h h. Cnoßapb KHHroBefIHecKXHX TepMHHOB
.Via čnčjiHorpacpoß, pačoTHHKOB nebaru h khh>k-

HOH TOprOBJIH, M., H3A. «COBeTCK3H POCCHH», 1958, CTp. 120.
10 Kinira llccjīcnoßanHH M MaTepnajībi. M., H3Aare.ibCTßO

BcecoK)3iiOH kbhjkboh na:iaTbi. Kopš 1964. gada, sākot ar 9. nu-

muru, šo rakstu krājumu publicē izdevniecība «KHnra».
11 Sk. 06cy>KAeHHe Ha3peßuiHx npo6\neM CoßdCKoro KHnroße-

Mntfl b coopHßKe «KHHra. llcciejouamiH ii MaTepna„ibi», XI, M.,
«Kmira», 1965, erp. 270—290.



discplīnu, kurā piešķir filoloģijas zinātņu kandidāta un

doktora grādu.
...

1971. gada aprīlī pirmā grāmatzjnātnes jautājumiem
veltītā vissavienības konference lūdza PŠRS Augstākās

un vidējās speciālās izglītības ministrijas Augstāko
atestācijas komisiju no jauna izskatīt pastāvošo kār-

tību un 'piešķirt zinātniskos grādus tieši grāmatzinātne
(KHnroßeAemie) ,12

Vissavienības grāmatu palāta ir izstrādājusi projektu

enciklopēdiskai grāmatzinātnes rokasgrāmatai. 13

Patlaban par grāmatzinātnes galvenajiem kompo-
nentiem jāuzskata: 1) izdevniecību darba jautājumi.

2) grāmatu ražošanas jautājumi (izņemot tehnoloģiju),

3) grāmatu izplatīšanas jautājumi, 4) bibliotēku zi-

nātne (6u6jmoTeKOßeAeHHe) un 5) bibliogrāfijas zinātne

(6u6jiuorpa(ļ)Oße,iieHue). Jāpiebilst, ka par otro kompo-
nentu domas joprojām dalās.

Grāmatzinātnes komponentu uzskaitījums ļauj preci-
zēt attiecīgo jēdzienu un reizē arī noteikt tā robežas

attiecībā pret plašo grāmatniecības jēdzienu. Tātad

grāmatzinātne kā patstāvīga zinātnes nozare vairs ne-

būtu pielīdzināma tajā ietilpstošajiem komponentiem.

12 Marepnajiu nepßoii Bcecoio3HOH nav'iHoii KOH(pepeimnn no

npoājieMaM KHHroßeAennH, M., «KHHra», 1971.
13

aejio. KHHHroBeAeHHe. Hay4Ho iiiKpopMaiuion-
m.ii'i cCopmiK, M., 1971. BbinycK I (15), ctp. 33.
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ORTOGRĀFIJA UN ORTOĒPIJA

R. VEIDEMANE

VĀCU ĪPAŠVĀRDU RAKSTĪBA LAIKRAKSTOS

Ļoti bieži laikrakstu informācijās, aprakstos un citos

materiālos sastopami arī ārzemnieku personvārdi. Lai

atvieglotu to rakstību, Latvijas PSR Zinātņu akadēmi-

jas Valodas un literatūras institūts regulāri izdod No-

rādījumus par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un

pareizrunu latviešu literārajā valodā. Līdz šim iznā-

kuši 12 biļeteni. Tomēr saruna par nekonsekvenci un

kļūdām šo īpašvārdu rakstībā ir nepieciešama.

Izsekojot īpašvārdu rakstībai republikas centrālajos
laikrakstos, iespējams iegūt garu jo garu tādu vārdu

un uzvārdu sarakstu, kuri tiek rakstīti dažādos varian-

tos, piemēram: Annemarija Prella un Prēla, Herberts

Vizingers un Vizingers, Ulrihs Velings un Vēlings,
Rozi ja Mitermaijera un Mitermeijere, Rozija Speisere
un Rosija Špeisera, Kristīne Erāte un Erata, Monika

PfUge, Pfliga un Pfluga, Hansjorgs, Hanss Jorģis,
Hanss Jorgs, Hans Jorgs Knaute un Knauze, 2ans

Noels Ožē un Ožērs, Džaneta Linna un Lina, Beatrise,
Beatrikse un Beatriksa Šuba, Ruārs un Roalds Gren-

volds v. c.

Šo sarakstu varētu vēl turpināt, jo ar katru jaunu
rakstu kādam no agrāk redzētajiem variantiem pievie-
nojas vēl citi. Kādi ir šīs parādības cēloņi?

Daļa gadījumu, šķiet, izskaidrojama vienīgi ar pa-
viršību. Kā gan citādi varētu gadīties, ka viena raksta
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ietvaros viens un tas pats uzvārds sastopams vairākos

variantos, piemēram, Pflīga un Pflīge «Padomju Jau-

natnes» 1972. gada 29. numurā, Be[auskis un Beļav-
skis «Sporta» 1972. gada 24. numurā, Erāte un Erata

«Rīgas Balss» 1972. gada 32. numurā. Laikam taču par

paviršību jāatzīst arī tas, ka «Rīgas Balss» 1972. gada
33. numurā vācu sportists Knaute pārvērties par

Knauzi.

Otrā grupā apvienojami tie gadījumi, kur īpašvārdu
nekonsekvents vai kļūdains rakstījums radies attiecīga
biļetena trūkuma dēļ. Tieši tāpēc, piemēram, ziemeļu
tautu (norvēģu, zviedru, dāņu) īpašvārdos sastopamās
novirzes ir vislielākās.

Trešo grupu veido tādas kļūdas un nekonsekvences

personvārdu rakstībā, kas liecina, ka publicētie norā-

dījumi vai nu tiek ignorēti, vai arī netiek prasmīgi
izmantoti.

Šai rakstā aplūkosim vācu valodas personvārdus,
kuru rakstībā bieži netiek ievēroti Norādījumi

1

.

Novirzes no normas vērojamas pirmām kārtām ga-

rumzīmju lietošanā, t. i., patskaņu kvantitātes

apzīmēšanā. Raksturīgi šai ziņā ir paralēlrakstī-
jumi Prella — Prēla, Velings — Vēlings, Vizingers —

Vizingers. Vārdā Proll pēdējā līdzskaņa burta dubul-

tojums rāda, ka iepriekšējais patskanis 6 (kas latviešu

valodā atveidojams ar c) ir īss. leteiktais variants ir

Prela.

Uzvārdā Wehling ir burtkopa eh, kas latviski vienmēr

atveidojama ar ē; tātad pareizais variants ir Vēlings.

Tāpat ar garu i ir atveidojama burtkopa ie. Tas attic-

1 Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pa-
reizrunu latviešu literārajā valodā, 111, Vācu valodas īpašvārdi,
Sastādījis L. Ceplītis, R., 1960.
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cas arī uz uzvārdu Wiesinger, kas latviski gan runā-

jams, gan rakstāms ar garu ī pirmajā zilbē — Vizin-

gers.
Ar īsu a atveidojams uzvārds Errath. Šai pozīcija

garais ā vācu izrunā ir gan iespējams, bet nav droši

nosakāms. Te jārīkojas pēc principa, kas formulēts

attiecīgo Norādījumu 8. lpp.: «Tais gadījumos, kad

patskaņa kvantitāte vācu īpašvārdā nav droši nosa-

kāma, latviešu valodā rakstāms un runājams īss

patskanis.»

Neprecizitātes skaņu kvalitātes apzīmēšanā vis-

biežāk parādās s vai z izvēlē. Priekšvārds Rosi (Rosi

Speiser un Rosi Mittermaier) latviski tiek atveidots

gan kā Rosija, gan Rozija. Parezais variants ir Rozija,
jo patskaņa vai divskaņa priekšā vācu s atdarināms

ar z. šis likums attiecas arī uz uzvārdu Speiser, kas

ekscerpētajos latviskajos tekstos nepareizi tiek rakstīts

ar 5, pareizi ir Speizere.
Celma patskaņu kvalitātes atveidojumā novirzes no

normas ir samērā retas, un tām ir nejaušības raksturs.

Tā, piemēram, uzvārds Mittermaier latviskajā interpre-

tācijā parādās kā Mitermeijere, Pflug kā Pftīge vai

Pfliga.
Šķiet, ka personvārdu, sevišķi sieviešu dzimtes vardu

rakstībā pats grūtākais ir galotnes izvēle tajos gadī-

jumos, kad attiecīgais vārds vācu valodā beidzas ar

līdzskani. Nosakot galotnes patskani lielākajai daļai
šai rakstā minēto sieviešu uzvārdu, var vadīties pēc at-

tiecīgo Norādījumu 32. lappusē minētā konstatējuma:
«Pie V deklinācijas pieder īpašvārdi, kuru pēdējais
patskaņa burts ir ā, c, i, ie, 6, ū, āu, ci, eu (izņemot
84. § 2. punktā minētos vārdus).» Dabiski, ka pārējie
pieder pie IV deklinācijas un tiem ir galotne a.
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Tātad galotne c ir pievienojama uzvārdiem Speiser,

Mittermaier, arī Morgēnstern (par ko rakstā iepriekš
netika runāts). Turklāt latviski jāraksta Mitermatere

(nevis Mitermaijera vai Mitermeijere). Pie V deklinā-

cijas latviešu valodā pieder arī uzvārds Errath; šai

gadījumā jāievēro, ka vārdi, kas beidzas ar — th

iegūst V deklinācijas galotni. Uzvārdam Pflug latvis-

kajā atveidojumā pievienojama galotne -a — Pflūga.

Atsevišķi gribas pieminēt vācu sportista Ķnautes

priekšvārdu, kas mūsu laikrakstos konstatēts vismaz

četros variantos: Hanss Jorgs, Hans Jorgs, Hansjorgs
un Hanss Jorģis (sal. vācisko Hans-Jorg).

Variantā Hanss Jorgs nepareizi rakstīts otrā vārda

saknes patskanis (šī kjūda saglabājas visos variantos).

Vācu patskanim 6 latviešu valodā atbilst c. Tātad pa-
reizi būtu jāraksta Hanss Jergs. Otrajā variantā Hans

Jorgs nav ņemtas vērā arī latviešu valodas deklinācijas

īpatnības. Hans ir bezgalotnes celma forma, un lat-

viešu valodā tai jāpievieno galotne. Pretējā gadījuma
latviešu valodas runātājs s uztver kā galotni un tā-

tad lietvārdu loka pēc paradigmas Hans — Hana —

Hanam utt. Trešajā variantā abi priekšvārdi apvienoti
vienā vārdā. Šādam rakstījumam nav pamata. Norā-

dījumos tas ieteikts tikai vienā gadījumā, proti, viet-

vārdos, ja to pirmajā daļā ir īpašības vārds (kā

Grofi-Gerau — Grosgērava — 34. lpp.).
Pavisam dīvains šķiet variants Hanss Jorģis, kur

otrais vārds formas ziņā ir lokalizēts. Tas ir tikpat ap-

lam kā aizstāt vācisko formu Hanss ar latvisko formu

Ansis.

Vienā rakstā izanalizēt visus kļūdaini rakstītos cit-

valodu (kaut vai tikai vācu valodas) īpašvārdus nav

iespējams. Šī raksta nolūks ir, pirmkārt, pievērst uz-
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nanību tam, ka īpašvārdu rakstībā paviršību un kļūdu
if joti daudz, un, otrkārt, atgādināt, ka liela daļa no

lām būtu novēršama, ja izmantotu izdotos Norādī-

jumus.

S. MIEZE

DAŽAS ATKĀPES NO NORMAS ŠAURĀ UN

PLATĀ E, Ē IZRUNĀ

Kaut gan gramatikās un citos latviešu valodas spe-
ciālistu darbos jau rakstīts par c, ē šauro un plato iz-

runu, tomēr vēl arvien gadās dzirdēt kļūdainu šo skaņu

lietojumu.
Manuprāt, [c], [ē] un [$], [c] izrunas kjūdām var būt

vairāki cēloņi. Viens no tiem sakņojas tai apstāklī, ka

iatviešu valodā šaurās [c], [ē] un platās le], [ē] skaņas

apzīmēšanai lieto tikai vienu grafisku zīmi —patskaņu
hartu c, ē. Tātad runātājiem pašiem jāzina, kādai kurā

gadījumā jābūt izrunai. Otrs ir tas, ka daudzās lībiskā,

augšzemnieku un vidus dialekta izloksnēs minēto skaņu
izruna nesaskan ar latviešu literārās valodas pareiz-
runas normām. lespējami arī citi kļūdu cēloņi, piemē-

ram, fonētisko un morfoloģisko likumību krustošanās.

Kā zināms, [c], [ē] vai [eļ, [$] izrunu regulē pozicionā-
lie un nepozicionālie nosacījumi.

Pozicionālie nosacījumi

Dažkārt kļūdas vērojamas tajos vārdos, kur minēto

skaņu šauro vai plato izrunu regulē pozicionālie nosa-

cījumi, piemēram, vārdos esiet, vediet, bērniņš, ēdiet,

sējums v. c. Lai pamatotu pareizo izrunu, īsumā jāat-

gādina pozicionālie nosacījumi.
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L Šauro [c], [ē] lieto, ja tai -pašā vai nākošajā zilbē

ir kāda no šaurinātājām skaņām: patskaņi [i], [ī] un[e],

[ē], divskaņi [ie] un [ci] vai līdzskaņi [j], [ķ], [ģ], [ņ],
[IL [ŽL [č], [$]• Piemēram, šauro izrunu nosaka

sekojošais patskanis [i] vārdā bērniņš, līdzskanis [j]
vārdā sējums un divskanis [ie] vārdos esiet, vediet un

ēdiet.

Pavēles izteiksmes formās esiet, vediet, ēdiet nav

pieļaujama platā skaņa, kura jārunā tikai īstenības

izteiksmes tagadnes formās viņš, viņa, viņi ved, ēd,
mēs vedam, esam, ēdam, jūs vedat, esat, ēdat un no

tagadnes celma atvasinātajās formās, kur neseko šau-

rinātājas skaņas, piemēram, vedams, ēdamais v. c.

2. Plato [c], [§] runā tad, ja neseko minētās

šaurinātājas skaņas, bet nākošajā zilbē ir patskaņi
[ē], [ģ], [a], [ā], [v], [ū] vai divskaņi [auj, [ai],

[uo] un starp patskaņiem nav 'šaurinātāju līdzskaņu,

piemēram, vārdos zemāks, vēsture v. c.

Pēc pozīcijas platā skaņa 'būtu jālieto arī vārdu de-

besu, dzērvēns, eglaine, eglājs un ērglēns saknē, jo
šādu izrunu nosaka platais [f], [ā] un [ai] nākošajā
zilbē. Taču saknes patskaņa izruna šajos vārdos ir

svārstīga. Te svārstības vērojamas pamatvārda ietekmē.

Tā kā praksē te mēdz runāt arī šauro patskani, kas ir

arī vārdos debesis, dzērve, egle un ērglis, pareizrakstī-
bas komisija atzinusi par pieļaujamu paralēlu šaurās

un platās skaņas lietojumu.1
Tā kā laika gaitā daudzas skaņas zūd un vārdiem

mainās skaņu sastāvs, jāievēro arī nepozicionālie nosa-

cījumi, kas saistīti ar vārdu cilmi un gramatiskajām
formām.

1 Sk. LVKJ 6. laidienā, 1970, 170. un 171. lpp
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Nep o z i c ion a 1 i c nosacījumi

Kļūdas [c], [ē] izrunā biežāk saklausāmas tur, kur

jāievēro nepozicionālie nosacījumi, jo tos iegaumēt ir

grūtāk nekā pozicionālos nosacījumus.
Samērā bieži šīs skaņas nepareizi lieto darbības

vardu formās. Šaurās skaņas vietā platā skaņa dzir-

dama it īpaši nenoteiksmē iedzert, uztvert, aizbērt, ka-

vēt, cerēt, vest v. c. Šo un arī visu citu darbības vārdu

izskaņā -ēt jārunā tikai šauri, jo vārda beigās kādreiz

bijis patskanis i, kas laika gaitā zudis. Šis patskanis
noteicis šaurās [ē] skaņas lietojumu. Platais [ē] šaurā

[ē] vietā darbības vārdu nenoteiksmē ir plaši izplatīta

lībiskā, augšzemnieku un vidus dialekta īpatnība, kas

iespiežas arī literārajā valodā.

Tipiska ir šaurā un platā patskaņa jaukšana to

1. konjugācijas darbības vārdu saknē, kuri nenoteiksmē

beidzas ar -rt, piemēram, dzert, tvert un vērt. Šauro

izrunu šo darbības vārdu tagadnes personu formās

nosaka tas, ka [eļ, [ēļ skaņai kādreiz sekojis mīksti-

nātais [r], piemēram, viņš* viņi, viņa dzer, tver,
acis veras, viņš, viņa atver acis, es dzeru, tveru, mēs

dzeram, tveram, jūs dzerat, tverat. Mīkstinātā [r]
ietekmē šaurā izruna ir arī no tagadnes celma atva-

sinātajās formās, piemēram, ciešamās kārtas tagadnes
lokāmajā divdabī dzerams, dzeramais. Pēc pozicionāla-
jiem nosacījumiem šajos vārdos būtu platā skaņa.

Tā kā grafiski vairs neattēlo un daudzi arī neizrunā

līdzskaņa r mīkstinājumu, jācenšas vārdos, kur pēc
fonētiskās pozīcijas būtu jārunā platais patskanis,
ievērot nepozicionālos nosacījumus.

Tas, ka izruna ne vienmēr atkarīga tikai no pozi-
cionālajiem nosacījumiem, attiecas arī uz negāciju ne-.
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Te ir šaurais patskanis arī tajos vārdos, kur nākošajā
zilbē seko platais lej, piemēram, neredzam, neredzu.

Šaurais [c] negācijā ne- būtu runājams arī vārdos, kur

negācijas [c] saduras ar nākošās zilbes platu [c] vai

[c], piemēram, neērts, nearti v. c. Praksē tomēr negāciju
ne- šais gadījumos stiprās asimilācijas dēj nereti runā

pusplati, un arī šāda izruna atzīstama par literāru.

īpašības vārdam sens un apstākļa vārdiem sen, ne-

sen ir viena sakne, taču patskaņi minētajam īpašības
vārdam un apstākļa vārdiem ir atšķirīgi. Patskaņa

c izrunu īpašības vārdā sens var pamatot, aplūkojot šī

vārda skaniskā sastāva maiņu valodas attīstības gaitā.
Vārdam sens, tāpat kā 1. deklinācijas lietvārdiem, ag-

rāk bijusi galotne -as (sal. lietuviešu senas). Sākotnē-

jais galotnes patskanis a noteicis plato [c] skaņu īpa-
šības vārda sens saknē.

Tāpat kā vārdā sens, platais patskanis ir nepiecie-
šams arī no šīs saknes atvasinātajā lietvārdā senatne

un īpašības vārdā senatnīgs, kur dažreiz dzirdama

šaurā [c] skaņa.
Citāda ir patskaņa [c] izruna šīs pašas saknes

apstāk]a vārdos sen, nesen. Te nav bijušas skaņas,
kas noteiktu platā [ej lietojumu. Tāpēc šajos vārdos

jārunā šaurais [c], tāpat kā citos vienzilbes vārdos

(personu vietniekvārdos, partikulās, prievārdos, saikļos).
Tas, ka diviem vienas saknes vārdiem ir atšķirīgs

saknes patskanis (sens un sen), turklāt arī vairākās

izloksnēs patskaņa kvalitāte ir svārstīga, rada kļūdas
izrunā.

Diezgan bieži dzird nepareizu šaurās [c], [ē] un

platās [$], [§] skaņas lietojumu internacionālas cil-

mes sugas vārdos un īpašvārdos. Internacionālismos

jārunā šaurā [c], [ē] skaņa, piemēram, vārdos cere-
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nonija, biļetens, sezona, plēnums. Liekas, ka praksē
vissvārstīgākā [c], [ē] vai [c], [ē] skaņas izruna ir abos

pērjējos vārdos, kur dažkārt ievēro pozicionālos nosa-

cījumus! Tādos gadījumos saklausāma nevis šāurā, bet

platā skaņa. Svārstības te, iespējams, rada arī tas, ka in-

ternacionālajam vārdam plēnums (kur ē ir šaurs), tieši

blakus vienā vārdkopā nereti ir latviskas cilmes vārds

lēmums (kur ē pēc pozicionālajiem nosacījumiem ir plats.
Arī internacionālos personu vārdos c, ē skaņai jābūt

šaurai, kaut arī neseko šaurinātāja skaņa, piemēram,
vārdos Marlēna, Helmūts, Meta, Vera v. c.

Dažos svešvārdos ar tautosillabisko -er- jālieto pla-
tais [ej, piemēram, vārdos nervs, verbs, koncerts v. c.

Tāpat arī ģermān'iskas cilmes personu vārdos ar

tautosillabisko -er- nepieciešama platā [ej skaņa, pie-

mēram, Herberts, Roberts v. c.

[c], [ē] un [c], [§] skaņas izrunu latviskas cilmes

īpašvārdos regulē pozicionālie 'nosacījumi. Piemēram,
vārdos Centis, Dzelde, Zeltlte šauro [c] skaņu nosaka

patskaņi [i], [ī], [c] nākošajā zilbē. Tāda pati (šaura)

skaņa ir arī pamatvārdos, no kuriem šie īpašvārdi at-

vasināti: centība, dzelt, dzeldēt, zeltīt. Šaurā skaņa pēc

pozīcijas runājama tādos personu vārdos kā Veldze un

Dzelme, t. i., tāpat kā attiecīgajos sugas vārdos. Lat-

viskas cilmes īpašvārdos [c], [?] skaņa ir plata, ja
tai neseko šaurinātājas skaņas, piemēram, Selga.

Vēsma, Mētra. Šajos gadījumos plato saknes patskani
nosaka nākošās zilbes patskanis [aļ. Ari upes nosau-

kumā Venta pēc pozicionālajiem nosacījumiem nepie-
ciešams platais saknes patskanis.

Tikai pēc pozicionālajiem nosacījumiem vien nevar

zināt skaņas [c] vai [ģ] izrunu salikteņos, jo te bieži

vairs nav pirmā komponenta galotnes patskaņa, tātad
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mainījies salikteņa skaniskais sastāvs. Dažkārt ir zu-

dis patskanis, kas pēc pozicionālajiem nosacījumiem
noteicis platā [c] lietojumu, un nākošajā zilbē parādās

šaurinātāja skaņa (piemēram, Ventas pils — Ventspils)
vai arī izzudis šaurinātājs patskanis (piemēram, vēr-

tēs papīri — vērtspapīri). Tāpēc var rasties problēma:
vai patskani izrunāt pēc pozīcijas, kāda tam ir salik-

tenī, vai arī pēc pozīcijas, kāda tam bijusi attiecīgajā
vārdkopas komponentā. Parasti jaunākos salikteņos,
kuru nozīme ir tāda pati kā to pamatā esošo vārdkopu
nozīme, c skaņa pirmajā komponentā runājama tāpat
kā attiecīgās vārdkopas pirmajā komponentā. Tā, piemē-

ram, saliktenī Ventspils, kas sastāv no vārdiem Venta

un pils, [c] skaņa jārunā plati — tāpat kā vārdā Venta.

Saliktenis vērtspapīri sastāv no diviem komponen-
tiem: vērtēs un papīri. Pirmajā komponentā (vērtēs)
zudis galotnes patskanis [c], kas noteicis šauro izrunu

saknē. Arī saliktenis vērtspapīri saglabājis c skaņas
šauro izrunu pirmā komponenta saknē. Dažkārt plato

skaņu saliktenī vērtspapīri runā tāpēc, ka par pirmo

komponentu uzlūko īpašības vārdu vērts, kur ir pla-
tais [§].

Pēc pozicionālajiem nosacījumiem šaurā [ē] skaņa
lietojama tikai vecos salikteņos (piemēram, svētdiena),
kuru nozīme attālinājusies no attiecīgo vārdkopu nozī-

mes. Līdz ar to izveidojusies arī no sastāvdaļām neat-

karīga patskaņa ē izruna.

Rakstā aplūkoti tikai daži gadījumi, kuros samērā

bieži vērojamas atkāpes no [c], [ē] un [c], [c] pa-

reizrunas normām. Minēto skaņu pareizrunas apguvi
var atvieglot pievienotās tabulas. Tajās atgādināti gal-
venie šauro un plato skaņu lietošanas gadījumi, kur

jāievēro nepozicionālie nosacījumi.
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1. tabula

[c], [ē] un [c], [ē] izruna

atkarā no nepozicionālajiem nosacījumiem

Šaurā [c], [ē] skaņa

2 Pārējo locījumu formās šauro skaņu lieto pēc pozicionāla-
jiem nosacījumiem.

3 Pārējo locījumu formās šauro skaņu lieto pēc pozicionālajiem
nosacījumiem.

\

P-
k.

Dažādu vārdšķiru vardu formās Piemēri

1-1Lietvārdu galotnes irbe, irbes, roze, rozēm

2. 2. deklinācijas lietvārdu vien-

skaitļa ģenitīva, daudzskaitļa
ģenitīva, akuzatīva un lokatīva

(formās*

tetera, teteru, teterus, teteros

3. 5. deklinācijas lietvārdu daudz-

skaitļa ģenitīvā, kuru sakne

beidzas ar -r
3

atsperu, bēru, šķēru

4.| Internacionālismos biļetens, ceremonija, plēnums

5. Citvalodu cilmes īpašvārdos Helmūts, Marlēna, Meta, Vera

6. Jaunāku aizguvumu saknē, ja
tie darināti no aizgūtiem dar-

bības vārdiem ar izskaņu

-ētājs, -ēts:

1) darītājvārdos;
2) ciešamās kārtas pagātnes

lokāmajā divdabī

eksperimentētājs.

modelētājs,

eksperimentēts,

modelēts,

Darbības vārdu nenoteiksmes

formā:

1) 1. konjugācijas darbības

vārdu saknē; bert, dzert
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1. tabulas turpinājums

Dažādu vārdšķiru vardu formās Piemēri

2) 2. un 3._ konjugācijas
darbības vārdu izskaņā cerēt, tērzēt

8.
1. konjugācijas darbības vārdu

saknē, kuri nenoteiksmē bei-
dzas ar -rt:

1) tagadnes personu formās;

2) no tagadnes celma atva-

sinātajās formās:

a) vajadzības izteiksmē;

b) atstāstījuma izteiksmē;

c) darāmās kārtas tagad-
nes lokāmajā divdabī;

d) ciešamās kārtas ta-

gadnes lokāmajā div-

dabī;

e) nelokāmajā divdabī ar

-am un -ot

es dzeru, tveru, jus dzerat,
tverat, viņš, viņa, viņi dzer,
tver

jādzer, jātver
viņš, viņa dzerot, tverot

dzerošs, tverošs

•dzerams, dzeramais

tveram, dzerot, tverot

9. 1. konjugācijas darbības vārdu

īstenības izteiksmes vienkār-

šajā pagātnē

es svēru, viņš, viņa svēra,

mēs svērām, jūs svērāt, viņi
svēra

10. [Apstākļa vārda velti I velti

11. Vienzilbes apstākļa vārdos sen, te

V2 Vienzilbes
vārdos

personu vietniek-
os, mēs

13. Partikulas 'jel, ne, nē, vēl

14. Prievārdos 'bez, pēc, pret, zem

15. Saikļos bet, ne, nedz, nevis

16. Priedēkļos bez-, ne-, pec-, pret- bezgalīgs, bezvārdis, nere-

dzams, pēcpusdiena, pret-
spēks
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2. tabula

Platā [c], [c] skaņa

p-
i

Dažādu vārdšķiru vardu formās Piemēri

1. 1. deklinācijas
lotnes priekšā

lietvārdos ga-
iemesls, audekls

2. Vārdos, ko loka pēc 1. dekli-

nācijas parauga:
1) īpašības vārdos;

2) ciešamās kārtas pagātnes

lokāmajā divdabī

sens, velts izcelts,
mēbelēts,

mekl§ts, novelts

3. Nelatviskas cilmes vārdos ar

tautosillabisko -er-:

1) sugas vārdos;

2) īpašvārdos — personu
vārdos

koncerts, nervs, verbs

Herberts, Roberts

4. 3. konjugācijas darbības vār-
du īstenības izteiksmes tagad-

nes 3. personā

viņš, viņa viņi
cer, der, redz

~>. 1. konjugācijas darbības vār-

du īstenības izteiksmes tagad-

nes 3. personā, ja tie neno-

teiksmē nebeidzas ar -rt un ja
neseko mīkstināts līdzskanis

viņš viņa

bēg, cērp,

met, ņem

fd.

6. Apstākļa vārdos, kas atvasi-

nāti no īpašības vārdiem un

beidzas ar galotni -i
aptuveni, reti
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KONSULTĀCIJAS

ZEMENES VAI ZEMENAJI?

Jautājums. Kā pareizi nosaukt atsevišķu augu:

zemene, brūklene, avene vai zemenājs, brūklenājs, ave-

nājs?
Atbilde. Līdzšinējā praksē vērojamas nekonsek-

vences tādu ogu, augu un augu kopu — audžu nosau-

kumu lietošanā, kuriem ir izskaņas -enc (avene,
brūklene, mellene, zemene v. tml.) un "ājs (avenājs,
brūklenājs, mellenājs, zemenājs). Lielākās neskaidrības

ir jautājumā par attiecīgo augu nosaukumiem: vai šie

augi apzīmējami ar vārdiem avene, brūklene, mellene

v. tml., kas reizē ir arī šo augu augļu respektīvi ogu no-

saukumi, vai arī augu nosaukšanai izmantojami atvasi-

nājumi ar izskaņu -ājs — avenājs, brūklenājs, mellenājs

v. tml., kas ir arī audzes nosaukumi un parasti ietver

sevī noteiktu vietas nozīmes niansi. Par minētajiem

ogu, augu un audžu nosaukumiem tika runāts vienā

no ZA Terminoloģijas komisijas sēdēm, apspriežot da-

žādus agronomijas vārdnīcas terminus. Šajā sēdē pie-

dalījās bioloģijas speciālisti no dažādām mūsu repub-
likas zinātniskās pētniecības un mācību iestādēm.

Terminoloģijas komisija atzina par pareizu:

1) ogas nosaukšanai, tāpat kā līdz šim, paturēt
atvasinājumu ar izskaņu -ene: avene, brūklene, dzēr-

vene, mellene utt.;
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2) auga nosaukšanai turpmāk izmantot tikai at-

vasinājumu ar -ene (tāpat kā ogas nosaukšanai):
brūklene, dzērvene, mellene v. tml., jo tas pēc tradīcijas
ir arī attiecīgās augu sugas apzīmējums, turklāt bio-

loģijas terminoloģijā sugas nosaukums parasti saskan

ar auga nosaukumu (sk., piemēram, P. Galenieka Bo-

iānisko vārdnīcu);

3) atvasinājumu ar -ājs izmantot audzes respek-
tīvi stādījuma nosaukšanai ar noteiktu vietas (platī-
bas) nozīmes niansi: avenājs — aveņu audze, brūkle-

nājs — brūkleņu audze, zemenājs — zemeņu audze

(mežā) vai zemeņu stādījums (dārzā).

Saskaņā ar šo atzinumu auga nosaukums tiek šķirts
no audzes nosaukuma, kas sevišķi nepieciešams tādās

zinātnes nozarēs kā mežzinātne, purvzinātne, meža me-

liorācija v. c, kur, piemēram, purvos sastopamos augus

apzīmē ar vārdiem dzērvene, lācene, brūklene, zilene

utt., bet audzi, kā arī platību, ko aizņem šie augi, —

ar vārdiem dzērvenājs, lācēnājs v. tml.

Varbūt ne visai veiksmīgs var likties atzinums atva-

sinājumu ar izskaņu -ene lietot divās nozīmēs: gan kā

ogas (respektīvi augļa), gan kā auga nosaukumu. Taču

bioloģijas terminoloģijā augļa un auga nosaukumi sa-

krīt diezgan bieži, un tomēr kopējā nosaukumu sistēma

netiek jaukta, piemēram, ķirsis, plūme — auglis un

koks, aronija, cidonija — auglis un krūms, līdzīgi arī

biete, kālis, kartupelis, sipols, ķiploks — ēdama sakne

un augs, ķimene — sēkla un augs, skābene — ēdama

lapa un augs v. tml. Līdzīga parādība vērojama arī

citās valodās, piemēram, krievu valodā: euuinn,

cAuea — auglis un koks, ceeKAa, čptoKea — ēdama

sakne un augs utt.
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Kaut gan augu un ogu nosauc ar vienu vārdu, pār-

pratums parasti nerodas, jo vienmēr nosaukumu ir

iespējams precizēt ar tuvākiem apzīmējumiem: ogai —

oga, augam — koks, krūms vai tml., piemēram, zemeņu

oga, ķiršu koks. Turklāt, ja arī auglim un augam ir

katram savs nosaukums (kā ābols un ābele, bumbieris

un bumbiere), tomēr, piemēram, augu aizsardzībā, ru-

nājot par noteiktu auga da|u kaitēkļiem, reizēm ir

nepieciešams lietot vēl dažādus tuvākus apzīmējumus:
ābeļu lapu tinējs, ābeļu ziedu smecernieks v. c. Tāpēc

arī, runājot par zemeņu, aveņu v. tml. kaitēkļiem vai

slimībām, tādos gadījumos, kad var rasties pārpratums,
vai runa ir par ogu vai pašu augu, var lietot attiecīgus

apzīmējumus, piemēram, zemeņu ogu, zemeņu lapu
vai tml.

Apspriežot ogu, augu un audžu nosaukumus, Termi-

noloģijas komisijas sēdē tika runāts arī par saliktajiem
nosaukumiem ar elementiem -oga (jāņoga, ērkšķoga
v. tml.), -ogulājs (jāņogulājs, ērkškogulājs) un -ogājs

(jāņogājs, ērkškogājs). Bioloģijas terminoloģijā kat-

ram no šiem salikto nosaukumu veidiem piešķirta sava

atšķirīga nozīme: saliktenis ar -oga ir ogas nosaukums,

saliktenis ar -ogulājs — auga respektīvi krūma nosau-

kums, bet saliktenis ar -ogājs — audzes respektīvi stā-

dījuma nosaukums ar noteiktu vietas (platības) no-

zīmes niansi.

Terminoloģijas komisijas sēdē tika izteiktas domas

arī par atsevišķa stāda apzīmēšanu. Šais gadījumos

lietojams vārdkopnosaukums ar auga nosaukuma ģe-
nitīvu un vārdu stāds, piemēram, zemeņu stāds, aveņu

stāds, upeņu stāds, jāņoguļāju stāds..

Terminoloģijas komisijas atzinums par to, kā lietojami
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atvasinājumi ar izskaņām -ene un 'ājs, nav pret-
runā ar šo atvasinājumu nozīmēm vispārlietojamā
valodā, tikai terminoloģijā konsekventāk nošķirtas šo

atvasinājumu semantiskās robežas.

v. SK.UJISA

KULTORGS VAI KULTŪRAS DARBA ORGANIZATORS

Saīsinājumu salikteņi gruporgs, komsorgs, kultorgs,

partorgs, proforgs latviešu vailodā pārņemti no krievu

valodas. Tie samērā plaši sastopami 40. un 50. gadu
periodikā, brošūrās, daiļliteratūrā. Līdzās šiem aizgu-
vumiem lietotas arī tiem atbilstošās vārdkopas. Bieži

vien pat viena autora darbā paralēli sastopami abi

varianti:

Latvijas K/bļP CX lielākajām rūpnīcām un jauncelt-
nēm lecēla savus partorgus. Uzņēmumu par-

tijas organizāciju sekretāriem perio-
diski organizēja apspriedes . .(I. Ļebedevs.

Padomju Latvijas boļševiki cīnā par rūpniecības
attīstību. R, 1949, 47. lpp.).

Pēdējā gadu desmita literārajā rakstu valodā vēro-

jama tendence lietot nevis šī tipa saīsinājumus, bet gan

atbilstošās vārdkopas. Latviešu valodas biežuma vārd-

nīcas 2. sējuma materiālos, kas aptver 196(3. un

1967. gada laikrakstu un žurnālu valodu, vārds kom-

sorgs lietots trīs reizes, partorgs — vienu reizi, bet

pārējie šī tipa salikteņi nav konstatēti. Laikrakstu un

žurnālu valodas pētījumi liecina, ka arvien vairāk lat-

viešu rakstu vaflodā nostiprinās vārdkopas partijas

pirmorganizācijas sekretārs, komjaunatnes pirmorga-



nizācijas sekretārs, kultūras darba organizators, grupas

vecākais, arodgrupas organizators v. tml. Piemēri:

Ceha komitejas priekšsēdētājai Pārslai Ķemerei ir

daudz labu paligu: viņas vietniece Skaidrīte Sējēja,
kultūras darba organizatore Hermīne Te-

rentjeva, sekretāre Skaidrīte Heize, arodbiedrības

organizatore Zigrīda Galveniece (Padomju Latvi-

jas Sieviete, 1971, 12). Stāsta Alda Grantiņa, fabrikas

komjaunatnes organizācijas sekretāre..

. .brigadiere Valentīna Skuča ļoti apzinīgi pilda arod-

grupas organizatora [pareizi: organizatores]
pienākumus.. (Rīgas Balss, 1972. gada 21. februāri).

Kaut gan minētie salikteņi vēl jo bieži sastopami da-

žādos lietišķos rakstos, sienas avīzēs, daiļliteratūrā un

runā, tomēr par vēlamām jāatzīst publicistikā nostabi-

lizējušās vārdkopas.
A. Rubina
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