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Sajā «Latviešu valodas kultūras jautājumu» laidienā,
kas ir ceturtais pēc kārtas, uzmanība pievērsta galveno-
kārt stilistikai un pareizrakstībai. Siem jautājumiem vel-

tītajos rakstos aplūkota gan preses, gan citu izdevumu

valoda, norādīts uz to, kā valodas kļūdas traucē teksta

satura uztveri, izteiktas domas par citvalodu īpašvārdu

atveidošanu, norādīts uz atsevišķām pareizrakstības kļū-
dām. Lasītāji šeit atradīs arī pēdējos Pareizrakstības

komisijas atzinumus par svešvārdu rakstību. ■
Krājumā ievietoti vēl raksti par dažiem leksikas at-

tīstības, interpunkcijas un terminoloģijas jautājumiem,
kā arī sniegtas atbildes uz lasītāju jautājumiem.

Redakcijas kolēģija



Atsauksmes un ierosinājumus par šo krājumu un

iepriekšējo gadu laidieniem lūdzam adresēt Žurnālistu

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

ras grupai (Rīgā, Turgeņeva ielā 19).
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AKADĒMIĶI J. ENDZĒLĪNU

ATCEROTIES

T. PORĪTE

JĀNIS ENDZELĪNS — LATVIEŠU VALODAS KOPĒJS

1968. gada 22. februārī apritēja 95 gadi kopš izcilā

latviešu valodnieka akadēmiķa profesora filol. zin. dok-

tora Jāņa Endzelīna dzīves ceja sākuma 1873. gadā
Kauguru pagasta Mičkēnos

— netālu no Valmieras. Zi-

nātniekam bija lemts ilgi un raženi strādāt — viņa dzī-

ves ritējums apstājās 1961. gada 1. jūlijā Koknesē, klu-

sajā vasaras mājā Nākā.

J. Endzelīns savu mūžu nesavtīgi atdevis zinātnei un

tautai. Grūto un atbildīgo zinātnieka ceļu viņš uzsāk

studiju laikā, jau 1897. gadā publicēdams pirmos zināt-

niskos darbus: «Diftongu un garo vokāļu izruna lat-

viešu valodā» un «Par latviešu prepozīcijām».
J. Endzelīns iegūst pamatīgu filoloģisku izglītību —

vispirms studē klasisko filoloģiju, pēc tam slāvu va-

lodas (no 1898. līdz 1900. gadam). Jau šai laikā

J. Endzelīnam top skaidrs, ka viņa dzīves galvenais uz-

devums ir pētīt savu dzimto valodu un ierādīt tai pie-
nācīgu vietu citu valodu saimē.

Lai pievērstos dzimtās valodas pētīšanai, bija nepie-
ciešami tautas valodas fakti, it īpaši izlokšņu dotumi,
kas būtu drošs un ticams valodas materiāls salīdzi-

nājumā ar mūsu ne visai vecajiem, bet valodas ziņā

kļūdainajiem tekstiem. Tāpēc 1900. gadā un nākamajos
gados J. Endzelīns kopā ar otru ievērojamu valod-
nieku — Kārli Mīlenbahu, bet vēlāk arī viens pats
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apceļoja Latviju, rūpīgi vākdams izlokšņu materiālus.

«.. iekāms neesam pamatīgi iepazinušies ar savas va-

lodas dažādajām izloksnēm, nevar tai rasties ne pilnīga
vārdnīca, ne zinātniska gramatika,» J. Endzelīns sacīja

1901. gadā. No izloksnēm gūtie bagātīgie dotumi par

tautas valodas skaņām un formām un gramatiska-

jiem likumiem iestrādāti ne tikai lielajos darbos, ka

J. Endzelīna «Lettische Grammatik» un K. Mīlenbaha

un J. Endzelīna kopējā darbā «Latviešu valodas vārd-

nīca», bet izlietoti arī J. Endzelīna un K. Mīlenbaha

sarakstītajā «Latviešu gramatikā» (1907). 1907. gada
iznāk arī abu autoru sagatavotā, skolu vajadzībām pa-

redzētā «Latviešu valodas mācība», kas līdz 1939. ga-

dam piedzīvoja trīspadsmit izdevumu. No šīs grāmatas

gandrīz pusgadsimtu vairākas latviešu paaudzes gan

tieši, gan netieši ir mācījušās pareizi rakstīt un runāt

dzimtajā valodā. Tādējādi ar šās grāmatas publicēšanu
sākas Endzelīna neatslābstošais darbs arī latviešu lite-

rārās valodas normalizēšanā un kopšana. Šo uzde-

vumu viņš veica paralēli to zinātnisko darbu sagatavo-
šanai un publicēšanai, ar kuriem viņš kļuva pazīstams

ne vien savā dzimtenē, bet arī tālu aiz tās robežām.

J. Endzelīna valodniecisko publicējumu klāsts ir liels.

Viņa galvenie un ievērojamākie darbi ir «JTaTbiiucKHe

npeAJīorH», I (1905) un II (1906), «C,iaBHHO-6ajiTHHCKHe

sTKDAbi» (1912), «Lettische Grammatik» (1922), «Lat-

viešu valodas vārdnīca» (1923—1946), «Senprūšu va-

loda» (1943), «Baltu valodu skaņas un formas» (1948),
«O jiaTbimcKO-cļ)HHCKHX H3biKOßbix cbh3hx» (1951), «Lat-

vijas PSR vietvārdi», I d. 1. sēj. (1956). Sie monumen-

tālie darbi liecina par J. Endzelīna valodnieciskas dar-

bības daudzpusīgumu — viņš pētījis latviešu valodu,

tās vēsturi un attīstību no tālās senatnes līdz mus-
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dienām, daudz uzmanības veltījis pārējo baltu valodu —

leišu un senprūšu valodas parādību atsegšanai, pievēr-
sies baltu un slāvu valodu, kā arī latviešu un somugru
valodu sakaru jautājumam, devis ievērojamu, visā pa-
saulē atzītu ieguldījumu indoeiropiešu valodu salīdzinā-

majā gramatikā. Viņa zinātniskā darbība ir augstu no-

vērtēta kā pie mums, tā ārzemēs: viņš ir bijis daudzu

ārzemju zinātņu akadēmiju goda doktors un valodnieku

biedrību goda biedrs, PSRS ZA korespondētājloceklis,
LPSR ZA īstenais loceklis, Latvijas PSR Nopelniem
bagātais zinātnes darbinieks, Ļeņina prēmijas un Latvi-

jas PSR Valsts prēmijas laureāts, viņam piešķirts Sar-

kanās Zvaigznes ordenis (1946), Darba Sarkanā Karoga
ordenis (1953), Ļeņina ordenis (1954).

Viena no J. Endzelīna zinātniskās darbības būtiskā-

kajām iezīmēm ir viņa teorētisko pētījumu ciešā saistība

ar dzīves praktiskajām vajadzībām. Valodas praksei
literārās valodas attīstībā ir liela nozīme; tā ietver lite-

rārās valodas pareizrakstības un pareizrunas, grama-
tisko formu, vārdu, sintaktisko un stilistisko normu iz-

veidošanu saskaņā ar valodas gramatisko un leksisko

struktūru. Literārās valodas kopējiem ne vien pareizi
jākonstatē un jāpamato literārās valodas parādību
likumības, bet jārūpējas arī par šo likumību ieviešanu

un nostiprināšanu literārajā valodā. Arī šai darbības

laukā J. Endzelīns ir daudz paveicis.

Jau savas zinātniskās darbības sākumposmā J. En-

dzelīns aktīvi piedalījās dažādu praktisku valodas jautā-
jumu apspriešanā un izlemšanā. Viņš bija viens no gal-
venajiem jaunās — mūsu tagadējās ortogrāfijas pamat-
principu izstrādātājiem. Kā zināms, valodnieki, kultūras

un izglītības darbinieki par šiem pamatprincipiem pirmo
reizi vienojās 1908. gadā. J. Endzelīns bija konsekvents
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šās ortogrāfijas ieviesējs un nostiprinātājs latviešu valo-

das rakstībā.

Plašs un ļoti ražīgs darbs literārās valodas kopšanā
J. Endzelīnam sākās ar 1920. gadu, kad viņš no Har-

kovas atgriezās Latvijā.
Kaut gan literārā valoda jau balstījās uz zināmām

normām, tomēr tajā arvien vēl bija liela formu un

konstrukciju dažādība, rakstības un izrunas svārstības

un citas valodas nekonsekvences un kļūdas. Daudzo lite-

rārās valodas jautājumu nokārtošanā, tās stabilu normu

izstrādāšanā un nostiprināšanā J. Endzelīns lika lietā

savas plašās zināšanas, pieredzi, savu lielo valodnieka

autoritāti.

Gūtos atzinumus literārās valodas kopšanā J. En-

dzelīns publicēja gan viens pats, gan kopā ar citiem

valodniekiem. Tādējādi visi literārās valodas lietotāji
varēja ar tiem iepazīties, varēja palīdzēt nostiprināt
literārās valodas normas un rūpēties par valodas attīs-

tības tālākvirzīšanu. Kopā ar prof. P. Šmitu J. Endze-

līns izdeva brošūru «Izrunas un rakstības vadonis», kas

iznāca astoņos izdevumos (no 1921. līdz 1930, g.). Sai

grāmatiņā ir norādes par grūtākajiem rakstības un iz-

runas gadījumiem, te pievienots arī to vārdu saraksts,

kuru rakstībā praksē bieži ir sastopamas kļūdas. J. En-

dzelīna «Dažādas valodas kļūdas» iznāca četros izdevu-

mos (no 1928. līdz 1932. g.). Te viņš ir iztirzājis gan

•dzirdētās, gan rakstos redzētās kļūdas gramatisko formu

veidošanā, vārdu darināšanā, kritizējis citvalodu ietekmē

nepareizi, burtiski tulkotus vārdu savienojumus vai fra-

zeoloģismus, piemēram, vārda atlaist nepareizu lieto-

jumu tādos savienojumos kā atlaist preces (pareizi —

pārdot preces), atlaist pircējus (pareizi — apkalpot
pircējus). J. Endzelīns rediģēja arī valodas prakses va-
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jadzībām paredzētus izdevumus, kurus bija sagatavojuši
citi valodnieki, kā, piemēram, P. Ozoliņa «Valodas prak-
ses jautājumi» (1935) un V. Rūķes «Valodas un rakstī-

bas jautājumi» (1940). Šais divās pēdējās brošūrās sa-

kopota daļa atzinumu, ko J. Endzelīns Rīgas Latviešu

biedrības Valodniecības nodaļas sēdēs izteicis par da-

žādiem rakstības un izrunas jautājumiem, par vārdu vai

formu lietojumu. J. Endzelīns bez tam vēl rediģējis pa-

reizrakstības vārdnīcas, piemēram, E. Ozoliņa «Latviešu

pareizrakstības vārdnīcu» (1924, 1929, 1932, 1936),
E. Ozoliņa «Svešvārdu vārdnīcu» (1926, 1934), V. Rū-

ķes «Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcu» (1942),
kā arī publicējis rakstus preses izdevumos un par valo-

das prakses jautājumiem runājis savās lekcijās.
Ar tikpat lielu atbildību, enerģiju un mīlestību J. En-

dzelīns rūpējās par literārās valodas izveidi arī pēc
Lielā Tēvijas kara, latviešu literārās valodas attīstības

jaunajā — padomju posmā: piedalījās Terminoloģijas
komisijas sēdēs, deva jo daudziem jēdzieniem dažādās

zinātņu nozarēs jaunus apzīmējumus, no kuriem liela

daļa nostiprinājusies praksē.
Atzinumos un ieteikumos par literārajā valodā vēla-

majām formām un vārdiem J. Endzelīns bija ļoti uz-

manīgs un piesardzīgs. Savu ieteikumu par vienas vai

otras formas lietderīgumu literārās valodas sistēmā viņš

balstīja tikai uz drošiem valodas faktiem. Viens no gal-

venajiem kritērijiem formu vai vārdu pareizuma noteik-

šanā, normu izvirzīšanā viņam bija tautas dzīvajā va-

lodā, parasti vidusdialektā sastopamo formu vecums.

No vairākiem vienas formas variantiem par pareizu viņš

parasti atzina cilmes ziņā senāko formu, kas iekļāvās
valodas sistēmā. Šim kritērijam liela nozīme literārās

valodas izveidē bija it īpaši divdesmitajos gados, kad
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literārās valodas mūžs bija tikai daži gadu desmiti un

tai vēl nebija pašai savas stabilas prakses kā fonētisko,

gramatisko un leksisko normu pamata. No šā kritērija
Endzelīns pilnīgi neatteicās arī literārās valodas attīs-

tības vēlākajos posmos, kad literārā valoda gramatisko
formu ziņā bija kļuvusi vairāk vienota un tajā vairāk

vai mazāk neatkarīgi no vienas izloksnes sāka izpaus-
ties pašas literārās valodas attīstības tendences, kas

bieži vien vairs nesaskanēja ar agrāk izvirzīto formu

vecuma principu. Taču J. Endzelīns literārajā valodā

respektēja arī jaunākas valodas parādības, kas bija jau
nostiprinājušās saskaņā ar gramatikas likumību attīs-

tību. Tā, piemēram, dažiem darbības vārdiem, kā lielīt,

mlstlt, sālit, tīrīt, pelnīt, tagadnes formās bija vēroja-
mas svārstības jau agrākajos literārās valodas attīstības

posmos. Izplatības ziņā šīs svārstības 30. gadu sākuma

literārajā valodā bija kļuvušas tik lielas, ka J. Endze-

līns šo darbības vārdu tagadnes formās pieļāva paralēl-
lietojumu — gan 111, gan II konjugācijas tagadnes for-

mas lielu — lielīju, pelnu — pelnīju. No cilmes ziņā

vecākajām formām J. Endzelīns dažkārt atteicās, lai

tādā kārtā varētu atšķirt tagadni no pagātnes, piemē-

ram, II konjugācijas darbības vārdiem pūlēties, precē-
ties tagadnē ieteica lietot 111 konjugācijas formas —es

pūlos, es precos, bet pagātnē — es pūlējos, es precējos.

Atsevišķos gadījumos literārās valodas normu noteik-

šanā J. Endzelīns respektēja arī citus valodas attīstības

virzītājfaktorus, piemēram, analoģiju: pēc tāda darinā-

juma kā satiksme J. Endzelīns no vairākiem vienas for-

mas variantiem ierosa, ierose, lerosma, lerosme literā-

rajā valodā ieteica pēdējo formu. Mūsdienu literā-

rajā valodā J. Endzelīns ieviesis ne vienu vien

senu, tautas valodā pazīstamu vārdu, kā arī atstājis vi-
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sai bagātu paša darinātu vārdu krājumu, piemēram,
vārdus tālrunis, spuldze, attieksme, secināt, jutoņa,

vilkme, sakņaugi, dārzeņi, aizstāt, ietve, izcils, necils,
izstrādeš diena, [ne]klātlene, laimests, lūgsna, raudze,

īstenot, skaņradis, stāja, šķirne un vēl daudzus citus.

Literārajā valodā viņš nostiprināja ari agrāk darinā-

tos, bet aizmirstos jaunvārdus, piemēram, Alunāna doto

vārdu nozveja. J. Endzelīns cīnījās pret žargonismiem
un barbarismiem literārajā valodā, to vietā iesakot lat-

viskus vārdus: klopsls — pareizi sitenis, mufe — uzro-

cis, leitmotivs — vadmotīvs, ķēkša — virēja v. c. Viņš
bija pret pārspīlējumiem svešvārdu vai senu aizguvumu
aizstāšanā ar jaunvārdiem. Tā, piemēram, kaut gan

svešvārda sanatorija vietā viņš ieteica jaundarinājumu
dziedētava, tomēr domāja, ka pēc šā jaunvārda nav lie-

las vajadzības, jo svešvārds literārajā valodā ir no-

stiprinājies un visiem pazīstams.
Svešvārdus un senus aizguvumus J. Endzelīns ne-

uzskatīja par nezālēm literārās valodas druvā, bet par
tādām gan dēvēja galvenokārt burtiskus citvalodu vārdu

savienojumu vai izteicienu pārcēlumus. To vietā viņš
ieteica konstrukcijas, kas vairāk atbilst latviešu valodas

gramatiskajai un leksiskajai struktūrai, piemēram, caur

neprašanu — pareizi: neprašanas dēļ, ievēlēts no orga-

nizācijām — organizāciju ievēlēts, iznest lēmumu —

nolemt, iet runa — ir runa, pievest piemērus — minēt

piemērus, pārrunas Izpalika — pārrunu nebija, gadu

atpakaļ — priekš vai pirms gada, uz pavēli izdarīja —

pēc pavēles Izdarīja un vēl daudz citu. Arī šie ieteikumi

mūsdienu literārajā valodā tiek ievēroti.

Tādējādi līdzās lielajiem ieguldījumiem latviešu va-

lodas zinātniskajā izpētē nozīmīgs ir J. Endzelīna de-

vums arī literārās valodas attīstībā. Valodas kopšanai



viņš veltījis daudzus gadu desmitus, un šis laiks ir pats

svarīgākais latviešu literārās valodas attīstīšanā. Mūsu

dižais valodas kopējs ir izveidojis normētas literārās

valodas pamatu, nenogurstoši virzījis tās attīstību, bijis
nomodā par tās pareizumu, daiļskanību un izteiksmes

skaidrību, vienmēr atsaucies uz ikvienu valodas praksē
kārtojamu jautājumu, tādējādi razdams saviem teorētis-

kajiem valodas pētījumiem un atzinumiem pamatojumu,

attaisnojumu un apstiprinājumu valodas praksē.
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VALODA UN STILS

L. CEPLĪTIS

VALODAS KĻŪDAS UN TEKSTA SATURA UZTVERE

Viena no valodas kultūras pamatprasībām ir šāda: ru-

nātajā vai rakstītajā tekstā domai jābūt tik skaidri iz-

teiktai, lai klausītāja vai lasītāja uztvere netiktu neva-

jadzīgi noslogota.

Valodas praksē šī prasība ne vienmēr tiek pietiekami
ievērota

— autors reizumis nepadomā par to, kā viņa
tekstu sapratīs klausītājs vai lasītājs. Teksta satura

uztveres īpatnības pārāk maz ievēro arī valodas pētī-
šanā un normēšanā un valodas mācīšanā. Bieži dzir-

damais uzskats, ka valodas kļūdas rada pārpratumus,
tikai nepilnīgi raksturo valodas kļūdu ietekmi uz klau-

sītāja vai lasītāja uztveri. Dažāda veida valodas kļūdas
teksta satura uztveršanu ietekmē atšķirīgi, tās var būt

«lielākas» vai «mazākas».

Jautājums par to, kā valodas kļūdas traucē teksta

satura uztveri, sīkāk būtu aplūkojams īpašā pētījumā.
Šajā rakstā iespējams tikai ļoti shematiski parādīt rak-

sturīgākos veidus, kā valodas kļūdas ietekmē uztveri.

Pirmkārt, uztveri samērā maz ietekmē tās kļūdas, kas

nelietderīgi pievērš klausītāja vai lasītāja uzmanību

teksta formai, vairāk vai mazāk atvirzot uzmanību

no tā satura. Šeit varētu minēt tās pareizrak-
stības, izrunas un stila kļūdas, kas nemaina teksta sa-

turu. Tā, piemēram, teikumā Mēs kausāmies kā aiz loga
šalc vējš lasītāja uzmanību saista burta / trūkums vārdā
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klausāmies un komata trūkums. Abi uzmanības ob-

jekti — teikuma saturs un rakstības kļūdas — palielina
psihisko slodzi šā teikuma uztveršanai.

No stila kļūdām jāatzīmē viena un tā paša vārda

nevajadzīga atkārtošana: Netālu no ceļa auga koks.

Ķoks jau bija salapojis, un koka zaros dziedāja putni.
Atkārtotie vārdi šeit nevajadzīgi kļūst par īpašu lasītāja
uzmanības objektu. Tāpat lasītāja uzmanību nevajadzīgi
saista dažādu stilu elementu nemērķtiecīga lietošana:

Putnu skanīgo dziesmu sveikta, saule klusu pacēlās virs

horizonta. Šajā teikumā poētiskā stilā lietots vairāk

zinātnes stilam raksturīgais vārds horizonts (labāk būtu

teikt — virs apvāršņa).

Otrkārt, nedaudz lielāka ietekme ir vienas un tās pa-

šas domas nevajadzīgiem atkārtojumiem, lieku vārdu

lietošanai. Šīs kļūdas paildzina teksta klausīšanās vai

lasīšanas laiku, tātad apgrūtina klausītāju vai lasītāju.

Treškārt, ir teksti, kurus var saprast divējādi (vairāk
par diviem satura variantiem gadās reti). Tā, piemē-
ram, kādā rajona laikrakstā bija lasāms: Ķolhoza piln-

sapulcē nolemts katram kolhozniekam piestiprināt

septiņas cūkas. Tomēr konteksts un situācija palīdz at-

rast pareizo satura variantu («katrs kolhoznieks kops

septiņas cūkas»).

Ceturtkārt, teksta satura uztveršanu vēl vairāk apgrū-
tina un paildzina pārāk sarežģītas teikuma konstrukci-

jas, nepazīstami vai maz pazīstami vārdi, nepilnīgi do-

mas formulējumi.

Piektkārt, ir teksti, kurus var saprast divējādi, bet nav

iespējams vienu no satura variantiem droši pieņemt par

pareizo: Māte ieraudzīja meitu. Viņa (māte vai meita?)

bija ļoti priecīga.
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Vislielākā vērība būtu veltījama to kļūdu novēršanai,

kas visvairāk apgrūtina teksta satura uztveri.

*

Nedaudz sīkāk aplūkosim tās valodas kļūdas, kuru

dēļ klausītāja vai lasītāja uztverē vispirms rodas divi

satura varianti un tikai pēc tam tiek konstatēts parei-
zais variants. Šāda veida kļūdas salīdzinājumā ar citām

ir vairāk izplatītas. Aplūkosim teikumu no vidusskolēna

sacerējuma: Rakstnieks romāna galveno varoni notēlojis
kā liela auguma un spēcīgu puisi ar mazliet cirtainiem

matiem, kas nebaidās grūtību. Šis teikums ietver di-

vējādus variantus: 1) domu, ko gribējis pateikt teksta

autors, — «puisis nebaidās grūtību» — un 2) iespējamu
variantu, ko autors nav pamanījis, — «mati nebaidās

grūtību».

Mēdz teikt, ka šādi kļūmīgi teikumi radot pārpratu-
mus, jo klausītājs vai lasītājs var pieņemt par pareizu
no valodas kļūdas izrietošo variantu. Norādījums par

pārpratumu tomēr nav pamatots un tāpēc nav ticams,

īstenībā nekādu pārpratumu nav — lasītājs «izloba»

īsto teikuma saturu, izmantojot informāciju, ko sniedz

konteksts, situācija, viņa zināšanas par tekstā minēta-

jām parādībām, to īpašībām un savstarpējām attiek-

smēm (matiem nevar būt īpašība baidīties vai nebaidī-

ties) . Divējādais teksta saturs galvenokārt jānovērš nevis

pārpratumu dēļ, bet gan tāpēc, lai pasargātu klausī-

tāja vai lasītāja uztveri no nevajadzīgas slodzes, ko rada

divu satura variantu vērtēšana.

Divējādais saturs tekstā var rasties vairāku iemeslu

dēļ. (Piemēriem daļēji tiks izmantoti teksti, kas publicēti
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laikrakstu un žurnālu nodalījumos «Spuraini vārdi»,

«Spurainas domas», «Domādams neizdomāsi» v. c. No šī

ļoti spilgtā materiāla labi izsecināmi dažādu valodas

kļūdu veidošanās «modeļi».)
1. Divējādais saturs var rasties, kad tekstā trūkst

viena vai vairāku nepieciešamu vārdu. Tad teksta sa-

turā reizumis veidojas saites starp parasti nesavienoja-
miem nojēgumiem. Tekstu uztverot, jāatrod trūkstošais

vārds un jāatbrīvojas no bieži vien komiskiem un tāpēc

jo ietekmīgākiem nojēgumu saistījumiem. Piemērs:

Mana istaba laikam ir vēsāka, jo mātei (mātes pu-

ķēm) lapas uzplauka ātrāk.

2. Divējādā satura cēlonis var būt nepareizs vārdu

vai teikuma daļu novietojums, kas arī izraisa aplamu
saistījumu starp nojēgumiem. Šai sakarā jāatgādina jau
minētais teikums par matiem, kas nebaidās grūtību (pa-
līgteikuma novietojums nav pareizs). Līdzīgs pie-
mērs:

Pie paziņojumu dēļa stāvēja jaunietis, uz kura

bija izlikti eksāmenu gala rezultāti. (Jaunietis stāvēja

pie paziņojumu dēļa, uz kura utt.)

Nākamajā piemērā satura variantu rada nepārdomāta
vārdu kārta:

Daudziem sagaidītājiem acīs bija asaras un zied i.

(Daudziem sagaidītājiem bija ziedi un acīs asaras.)
3. Dažreiz autors nepamana, ka vārdam vai tā gra-

matiskajai formai tekstā sāk dominēt cita nozīme.

Arteļa grāmatvedībā pieņem jaunos bullīšus. (Sa-
tura varianti — «pieņem darbā», «pieņem viesus»

v. tml.)

Neparedzētas nozīmes var rasties vārdiem vai to sa-

vienojumiem, kurus teksta autors lietojis citas valodas

ietekmē. Šeit jāmin jau vairākkārt apcerētās kļūdas:
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biļetes pārdodas (pārdod) kasē, tekošais (kārtē-

jais, nākamais, pašreizējais, šis) seanss, rakstīt uz ma-

šīnas (ar mašīnu), direktors ir pie sevis (savā

kabinetā), dienas kārtība (darba gaita), nest

atbildību (būt atbildīgam) v. c.

4. Neparedzētu satura variantu reizumis veido pār-
nestā nozīmē lietots vārds vai vārdu savienojums, kas no-

vietots neparastā kontekstā un tāpēc zaudē savu

pārnesto nozīmi.

Avārija varēja nenotikt, ja šoferis laikā būtu brem-

zējis ar galvu. (Parasti saka: cilvēks ar galvu, do-

māt ar galvu.)
Tā kaziņa pieauga man pie sirds. (Parasti pie

sirds pieaug darbs.)
5. Divējādu saturu var radīt nepareizi izvēlēti vārdi:

Mūsu gaļas veikalos ir cūku (cūkgaļas) dažādība.

Seit, protams, nav runa par valodas tradicionālajiem
idiomātiskajiem izteicieniem — saule lec, vest sarunas

(diplomātijā), barga nauda, celt naidu v. tml. Šo iztei-

cienu pārnestā nozīme klausītājam vai lasītājam ir zi-

nāma, un tāpēc viņš tos tiešajā nozīmē neuztver.

Interesanti atzīmēt, ka dažreiz zināšanas par tekstā

aprakstīto parādību sakariem ir tik spēcīgas, ka novērš

nepareiza satura varianta rašanos, kaut gan teksts

šadu variantu pieļauj.
Te līkušas kalpu muguras, lielsaimnieka darbus da-

rot. (Šķiet, ka lasītājs neiedomājas par variantu «mugu-
ras dara darbus».)

Futbola komandas sniegums tika uzskatīts par labāko,

par tās pašreizējo spēju kalngalu. (Laikam gan variants

«pašreizējais kalngals» neienāk prātā.)
Britu Hondurasu bieži vien sauc par Belizu tās gal-
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vaspilsētas vārda (taja dzīvo 40000 cilvēku). (Doma
«vārdā dzīvo cilvēki» nerodas.)

Tomēr no šādiem vairāk vai mazāk «riskantiem» tei-

kumiem vajadzētu vairīties.

Kā tad sazināšanās gaitā var rasties divējāda satura

teksti, — piemēram, teikums Futbolists sita ar galvu pa

pretinieka vārtiem un izlīdzināja spēles rezultātu}

Mēs runājam vai rakstām, lai klausītāju vai lasītāju
informētu par kaut ko, lai izteiktu kādu domu. Šim no-

lūkam mēs izmantojam valodas līdzekļus (vārdus, vārdu

saistīšanas modeļus v. c.) un izveidojam dzirdamu vai

redzamu tekstu, kas pārnes informāciju no mūsu, au-

toru, apziņas uz klausītāju vai lasītāju apziņu.

Šī vienkāršā, visiem labi pazīstamā sazināšanās shēma

(autora apziņa — teksts — klausītāja vai lasītāja ap-

ziņa) rada trīs satura kompleksus. Nesaskaņa starp
tiem var būt cēlonis teksta uztveres traucējumiem.

Pirmais satura komplekss veidojas runātāja vai rak-

stītāja apziņā. Atgriezīsimies pie teikuma, kurā stāstīts,

kā futbolists ieguvis vārtus. Ja teikuma autors ir no-

skatījies futbola sacīkstes, viņam ir skaidrs priekšstats
par šo notikumu. Līdz ar to satura komplekss, kas iz-

aug no šā priekšstata, pareizi atspoguļo futbolista dar-

bību. Lai autors varētu par to informēt citus, viņam jā-
veido teksts (jāizvēlas attiecīgie vārdi un tie jāsavieno

teikumā).
Šis teksts ietver sevī otro satura kompleksu, kam

vajadzētu būt pamatos tādam pašam kā pirmajam sa-

tura kompleksam, kas radies autora apziņā. Tomēr šo-

reiz autors teikumu veidojis kļūmīgi — viņu ietekmējis

sportistu sarunās dzirdamais saīsinātais teiciens sist pa

vārtiem, tam automātiski pievienoti vārdi ar galvu.
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Autors nav pamanījis, ka tādā veidā teikumam rodas

divējāds saturs: 1) «Futbolists ar galvu raidīja bumbu

pretinieka vārtos» un 2) «Futbolists dauzīja savu galvu
pret vārtu stabu».

Teksts ierosina trešā satura kompleksa rašanos lasī-

tāja apziņā. Šajā kompleksā tad arī ietilpst gan autora

apzinātie, gan neapzinātie satura varianti. Pēdējie rada

nevajadzīgu slodzi lasītāja psihē.
Tātad var būt tā, ka trīs satura kompleksi nav vie-

nādi. Atšķirība visbiežāk iespējama starp pirmo un otro

kompleksu. Ir labi zināms, ka vieglāk ir ko domāt nekā

savu domu saturu izstāstīt vai uzrakstīt. Skaidra doma

autora apziņā pati par sevi vēl nenodrošina šai domai

atbilstošu un viegli uztveramu tekstu. Ir vajadzīgas
teksta veidošanas iemaņas, ko balsta zināšanas grama-

tikā, stilistikā, pareizrakstībā.
Nepieciešams izveidot prasmi kontrolēt izveidotā tek-

sta saturu, iejusties klausītāja vai lasītāja lomā, gūt

iespējami skaidru priekšstatu par to, kāds ir otrais sa-

tura komplekss tekstā un kāds būs trešais satura kom-

plekss klausītāja vai lasītāja apziņā. Divējādie teksta

satura varianti nevajadzīgi noslogo klausītāja (lasītāja)
uztveri, liek viņam novirzīties no galvenās domas. Ja nu

cilvēki ziedo savu laiku, lai ko klausītos vai lasītu, vi-

ņiem ir tiesības saņemt tādu tekstu, kas neliktu minēt

mīklas, nodarboties ar liekām blakus domām. Jebkura

teksta satura uztverei nepieciešama psihiska aktivitāte:

dzirdētais vai lasītais jānovērtē par pareizu vai ne-

pareizu, derīgu vai nederīgu, jāfiksē atmiņā utt. Šo psi-
hisko aktivitāti nedrīkstētu palielināt ar ietekmi, ko rada

valodas kļūdas.
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A. BLINKENA

DAŽAS PIEZĪMES PAR MŪSU PRESES VALODU

Cik liela nozīme literāra darba veidošanā ir valodai

un ko par to teikuši literatūrzinātnieki un paši vārda

meistari, nav vajadzības atkārtot. Atcerēsimies tikai vēl-

reiz M. Gorkija atziņu, ka «vārds ir visu faktu, visu

domu ietērps. Mākslas darbam nepieciešama noteikta,

precīza valoda, uzmanīgi izraudzīti vārdi.» 1

Teiktais attiecināms ne tikai uz daiļliteratūru, bet arī

uz publicistiku — uz tiem literārajiem darbiem, kas ap-

gaismo politiskās un sabiedriskās dzīves jautājumus,
2

vai — plašākā tvērumā — uz tiem rakstiem, kas par
visdažādākajiem jautājumiem tiek publicēti dažādos pe-

riodiskajos izdevumos un apgaismo un izklāsta dažā-

dus sabiedriski politiskās dzīves jautājumus, sniedz ap-

rakstus par izciliem darba darītājiem, kā ari tikai in-

formē par dažādiem notikumiem, faktiem, parādībām.
Publicistiskā stila mērķis ir aģitēt un organizēt darba-

ļaudis svarīgu tautsaimniecības un politisko uzdevumu

veikšanai, audzināt tos ar spilgtiem piemēriem no dzī-

ves, veidot sabiedrisko domu, popularizēt pirmrindnieku
pieredzi, attīstīt masu aktivitāti un radošo iniciatīvu.

Publicistikas uzdevums ir ne tikai izklāstīt un izskaid-

rot dažādus jautājumus, tās uzdevums ir arī pārliecināt
lasītāju, padarīt viņu par aktīvu politisko, valsts un

saimniecisko uzdevumu veicēju. Tādēļ publicistikas stilā

ir gan lietišķā, gan daiļliteratūras un zinātnes stila iezī-

mes. Publicistika ir pats demokrātiskākais, visplašāka-
jām masām diendienā nepieciešamais literatūras veids,

1 M. Gorkijs, Par literatūru. R., 1941, 290. lpp.
2 Mazā literatūrzinātnes terminu vārdnīca, R., 1965, 218. lpp.
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un no publicistikas valodas lielā mērā atkarīgs ne vien

tas, vai lasītājs pietiekami dziļi un pareizi izpratīs izla-

sīto un tiks pārliecināts par tā pareizumu, bet arī lasī-

tāju valodas kultūras veidošana un attīstīšana. Publicis-

tikas valoda var dot ieskatu par kādas valodas kultūras

līmeni vispār.
Nedrīkstam aizmirst arī, ka lasītāja prasības pret

iespiesto vārdu nemitīgi aug, jo aug arī lasītājs, ceļas

lasītāja kultūras līmenis. Tagad no publicista, no pre-

ses darbinieka tiek prasīta valodas precizitāte, turklāt

lasītājs gaida, lai šī precizitāte būtu apvienota ar izteik-

smes spilgtumu, tēlainību, lai teksts būtu «dzīvs», tāds,
kas cieši iespiestos viņam apziņā. lespiestā vārda

iedarbību uz lasītāju nosaka ne vien publicistikas vis-

pārīgās iezīmes — augsts idejiskums, principialitāte,
tēlainība

—,
bet arī žanru dažādība: nevar, piemēram,

vienkāršu korespondenci veidot mākslinieciskā apraksta
formā v. tml. Jebkurā žanrā un formā liela uzmanība

veltījama valodas kultūrai, ko veido galvenokārt divi

elementi — valodas formu pareizums un stila izjūta.
Pareizums kā pirmais un svarīgākais valodas kultūras

nosacījums nozīmē stingru atbilstību pieņemtajām lite-

rārās valodas normām, brīvu un prasmīgu literārās va-

lodas ortogrāfijas, leksikas un gramatisko formu izman-

tošanu. Kā teicis Beļinskis, rakstīt un runāt gramatiski
pareizi vēl nenozīmē rakstīt un runāt labi. Cilvēki,
kas iemācījušies kādu svešvalodu, bieži vien runā gra-

matiski pareizi, taču viņi neievēro tās sīkās stilistiskās

un semantiskās nianses, kādas ir raksturīgas jaunapgū-
tajai valodai, tāpēc viņu valodu nevaram uzlūkot par
labas valodas paraugu. Diemžēl ne visi pietiekami dziļi
pazīst arī savu dzimto valodu, tās nianses un īpatnības,
un tāpēc literārajos darbos, īpaši publicistikā, parādās
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dažādas valodas kļurries un kļūmītes, kas ir pretrunā ar

valodas normām un iekšējām likumībām un neļauj pub-
licētajam rakstam būt pietiekami iedarbīgam.

Šoreiz pievērsīsimies dažiem jautājumiem, kas radu-

šies sakarā ar mūsu republikas centrālo preses izde-

vumu valodu. Šajā rakstā aplūkota galvenokārt laikrak-

stu «Cīņa», «Padomju Jaunatne», «Literatūra un Māk-

sla», «Rīgas Balss» un žurnālu «Zvaigzne», «Padomju

Latvijas Sieviete» un «Karogs» valoda.

Kopumā jāatzīst, ka pēdējos desmit gados mūsu pre-

sēs valoda ir kļuvusi pareizāka, stabilāka, bagātāka un

izteiksmīgāka. īpaši tas sakāms par avīžu valodu, kas

satura un izteiksmes līdzekļu daudzveidīguma ziņā ir

viena no sarežģītākajām mūsdienu literārās valodas

formām. Tieši avīžu valoda visātrāk un vistiešāk atspo-
guļo visu jauno mūsdienu dzīves un valodas attīstībā,

bet tajā arī visvairāk iespējamas kļūmes, jo avīžnieka

darbs ir ļoti operatīvs, maz laika uzrakstīto tekstu «no-

slīpēt», pamatīgāk pārdomāt lietojamo vārdu vai kon-

strukciju nozīmes. Un tomēr jāatzīst, ka daudzu žur-

nālistu, īpaši LTA darbinieku, sniegtās informācijas un

tulkojumi parasti ir gandrīz nevainojami valodas kultū-

ras ziņā. Lai cik dīvaini tas būtu, visvairāk valodas

kļūdu ir dažādos aprakstos, kuri parasti netop tik lielā

steigā un kurus autori tāpēc varētu izstrādāt pamatīgāk.
Tā kā valodas jēdzieniskā pamatvienība ir vārds, šeit

parunāsim galvenokārt par vārdu izvēli un lietojumu.
Šai ziņā mūsu preses valoda izraisa diezgan daudz

iebildumu. Vārdu un izteicienu neskaidrība, mazs vārdu

krājums, lietotā vārda nozīmju nepilnīga izprašana rada

domas neskaidrību, pat pilnīgu aplamību. Šādas valo-

das kļūmes noplicina publicistikas valodu, novērš uz-

manību no galvenā. Jāpievienojas K. Fedinam, ka vārda
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precizitāte ir ne tikai stila prasība, labas gaumes pra-

sība, bet galvenokārt — prasība pēc pareizi izteikta sa-

tura. Lai vārdi būtu precīzi un trāpīgi, labi jāpārzina
tas, par ko rakstām, un jāprot izmantot valodas bagā-
tības. Mūsu preses valodā vērojama dīvaina tendence —

meklēt kādus īpatnējus, neparastus vārdus, veidot oriģi-
nālus vārdu savienojumus, kaut arī to nozīme nepavi-
sam neatbilst iedomātā uzdevuma veikšanai. Veidojas

teikumi, kuru nozīme lasītājam ir nesaprotama, tātad —

teiktais nav sasniedzis mērķi, nav informācijas, nav arī

cerētās emocionālās iedarbības. Tā, piemēram, raksta:

Šaha cienītāji ar katru dienu aizrautīgāk sāk blenzt

un iedziļināties melni balto laukumu noslēpumos.

(«Zvaigzne».) .. pastiepa plaukstu, lielu un spīdīgu kā

saivu. («Cīņa».) Elektrostraumes Izkāpj no upju gul-
tnēm, un gaisma gāžas pār mūsu zemi. («Cīņa».) Lie-

tus šaltis bungoja pa jumtiem. («Rīgas Balss».)

Minētajos piemēros lietotie vārdi blenzt, saiva, gāžas,
bungo nepavisam neatbilst attiecīgajai situācijai un

kontekstam — blenzt nozīmē truli skatīties, bet tādā ga-

dījumā nevar runāt par aizrautīgu blenšanu; saiva

ir atspole, kas nemēdz būt ne spīdīga, ne arī liela; vārdu

savienojums gaisma gāžas rada priekšstatu par kaut

ko postošu, negatīvu, kaut arī spēcīgu; tāpat bungot
varētu tikai atsevišķas lietus lāses, bet ne šaltis.

Tātad lasītājam veidojas aplams priekšstats par minē-

tajām parādībām. Vārda nozīmes pilnīga neizprašana
vai ignorēšana nereti vērojama arī dzejā. Tā, piemē-

ram, runā par alpainu uzvaras prieku («Literatūra un

Māksla»), ar ko laikam domāts vētrains, straujš, liels

vai tml. prieks, bet vārds alpatns nozīmē kaut ko tādu,

kas laiku pa laikam vai reižu reizēm atkārtojas. Doma

nav saprotama ari šādā tekstā: Pat ja es būtu sniegāju
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sieva, Balto telti uz ledus lāstneņa celtu («Literatūra
un Māksla»), jo telti celt uz lāstneņa ( = vaļēja vieta

ledū) gan nebūtu visai gudri — tādā teltī nav iespē-
jams apmesties.

Uzmanīgāk būtu jārīkojas, arī veidojot frazeoloģiskus
vārdu savienojumus. Frazeoloģismi bagātina valodu,

palīdz izteikt attieksmi pret aprakstāmo parādību, dara

valodu tuvu tautas valodai. Taču tad, ja frazeoloģiskie
vārdu savienojumi lietoti neprasmīgi, ja autors pakļā-
vies citu valodu ietekmei, tie lasītājam šķiet māksloti,

neloģiski un — atkal novirza uzmanību no galvenā.
Latviešu valodai visai neparasts un grūti pamatojams

ir, piemēram, izteikums
..

sarunās trīs grozus ar krāsai-

niem vārdiem. («Cīņa».)
Visai bieži nepareizs vārdu lietojums vērojams tad,

ja valodā ir vairāki vienas saknes vārdi, kam piedēkļi
vai priedēkļi piešķir dažādas nozīmes. Šādu atvasinā-

jumu izvēlē mūsu žurnālisti dažreiz ir diezgan nevērīgi
un lieto to vārdu, kas pirmais ienāk prātā. Piemēri:

Viņš visus darbus pieveica ar zirgiem. («Cīņa».)
Var pieveikt pretinieku, bet darbu paveic. Vajadzēja
kādam vien pieci ēsties.. («Zvaigzne») — var būt

vai nu pieciest, vai paciesties. .. tomēr Lūcija
nenobaidījās («Zvaigzne») — vai nu nenob ijā s,

vai nebaidījās. Dzejniece cīnās par to pašu, par ko

jāsatraucas katram godīgam cilvēkam.. («Litera-
tūra un Māksla») — par ko jāuztraucas; kam jā-
satrauc. [Tīrot zivis] esam nolīmē juši es ar zvīņu
kārtu no matu galiem līdz kāju papēžiem («Zvaig-

zne») — esam aplipuši. Pēc kara te pēc oficiāliem
dokumentiem skaitījās 500 iedzīvotāju, tagad — 3 tūk-

stoši, neskaitot tos, kurus mums nesen piedeva no

kolhoza «Zvejnieks» («Cīņa») — piedeva klāt, pie-
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vienoja v. tml. Diemžēl leksikas izvēlē publicists lielā

mērā pakļauts subjektīvai uztverei un izpratnei, jo
mums pagaidām vēl nav mūsdienu latviešu literārās va-

lodas skaidrojošās vārdnīcas, kur meklēt norādes par

vārda nozīmēm un izlietojuma iespējām. Protams, liels

palīgs ir K. Mīlenbaha un J. Endzelīna vārdnīca, bet tā

nedod norādes par vārdu stilistisko lietojumu, un tajā

nav arī jaunākajā laikā radušos vārdu un to nozīmju.
Par zināmu nevīžību vārdu izvēlē liecina biežais pē-

diņās ietverto vārdu lietojums (īpaši žurnālā «Zvaig-

zne»). Ir labi, ja rakstītājs apzinās, ka vārds, kas nav

īsti literārs vai pilnīgi atbilstošs, kaut kā iezīmējams;
tādējādi lasītājam tiek parādīta rakstītāja attieksme pret
šāda vārda lietošanu. Daudzos gadījumos vārda lik-

šana pēdiņās ir derīgs stilistisks līdzeklis, kas norāda

uz zināmu humoristisku vai satīrisku nokrāsu, taču

šādā nozīmē pārāk bieži lietotas pēdiņas jau liek do-

māt par vieglāka ceļa meklēšanu — vienkāršāk gan ir

uzrakstīt pirmo prātā ienākušo vārdu un, ja jūt, ka

tas īsti neizsaka vajadzīgo jēdzienu, ielikt to pēdiņās, —

sak, gan jau lasītājs redzēs, ka īsti labs šis vārds nav,

bet sapratīs pareizi. Bet tā gribot negribot var ieviest

žargona vārdus un vulgārismus, piemēram: Modes līni-

jās pēdējos gados nav «graujošu» izmaiņu; [drēbe] lie-

liski turēs «buktes»; sporta spēļu nelabojamie «boļeļ-
ščiki» v. tml.

Vēl sliktāk, protams, ir, ja vienkāršrunas vārdu lieto

bez kāda stilistiska nolūka un to dod kā pilntiesīgu
literārās valodas vārdu, piemēram: «Te būs mūsu jau-
nais gastronoms,» saka juglēnieši un ar lepnumu
rāda uz divstāvu ēku ar lieliem skatlogiem. («Rīgas

Balss».) Tramvajos, trolejos, metro vagonos Stei-

dzīgi pirksti piezīmes šķir. Meitenes jautras ar vaigiem
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kā magones, Sirmi viri ar zvaigznājiem pago n ās, Visi

tie skolēni ir. («Karogs».) Šādi vārdi varētu būt pie-

ļaujami personāža runā, bet ne autora tekstā.

Izvēloties leksiku tulkojumos, jāvairās no tiešiem

«pārcēlumiem» un jāpadomā par šo vārdu nozīmēm lat-

viešu valodā. Tā, piemēram, ir pavisam aplam teikt, ka

parkos un skvēros iedēstīs 100000 ziedu vai ka gai-
dāms kaili c dus (rojiojiē/i.), ja te domāts dēstīt pu-

ķes un runāts par atkalu; nav iespējams labā lat-

viešu valodā runāt par attiecību mīkstināšanos

(cMHrneHHe), bet var runāt tikai par attiecību uzlabo-

šanos.

No otras puses, publicistikā visai daudz tiek lietoti

poētismi, augsta stila vārdi, metaforiski vārdu savie-

nojumi. Tas daļēji pamatojams ar padomju publicistikai
raksturīgo emocionālo pacēlumu, lielo pārliecību par

teikto, ar jūsmu par panākumiem dzīves celtniecībā.

Tādēļ pat mūsu avīžu rakstos bieži sastopam metafo-

risku izteiksmi, daudz krāsainu epitetu. Lietojot meta-

foriskus savienojumus gan vietā, gan nevietā, veidojas

štampi. Tā, piemēram, strādājošos dēvē par darba rū-

ķiem, kuri cīnās par darba uzvarām, visnotaļ īsteno

ieceres, iziet pēdējā taisnē vai finiša taisnē; runā par
druvu kuģiem (kombainiem), kas novāc tīrumu karalieni

(kukurūzu); par jūras arājiem, kas iegūst bagātīgus
okeāna karalieņu (siļķu) lomus; par kombainiem, kas

novāc ražu arī naktī, raksta, ka nakts kaujā cīnās trie-

cienvienība utt. Protams, atsevišķos gadījumos metafo-

riska izteiksme ir lietderīga un laba, bet to var lietot

noteiktā žanrā, piemēram, mākslinieciskajā aprakstā,
turpretim lietišķā pārskatā tāda neiederas.

Runājot par izteiksmes līdzekļu lietojumu, jāmin vēl

viens, manuprāt, nevēlams paradums. Veidojot aprak-
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stus par darba pirmrindniekiem, izciliem ļaudīm, žur-

nālisti nereti meklē īpašu intīmu attieksmi pret lasītāju,

tēlojamo vidi un personu, sauc šo personu nevis vārdā

un uzvārdā vai uzvārdā kopā ar pielikumveida pagodi-
nājuma vārdu biedrs, biedre vai kā citādi, bet tikai

vārdā, piemēram, jau trešo gadu Anna ir rūpnīcas di-

rektore, Kristīne visu mūžu ir rūpējusies par brūnaļām
utt., kaut arī tēlojamā persona ir cienījams, bieži vien

vecāks cilvēks un tiek tēlota žurnālista, nevis tuvi-

nieku vai tuvāko darba biedru skatījumā. Tas, šķiet,
nav vairs tikai stila, bet ir pat pieklājības jautājums,
un tā rīkoties gan nevajadzētu.

Ļoti liela nozīme satura precīzā un mērķtiecīgā izteik-

šanā ir vārdu kārtai. Lai gan latviešu valodā ir tā

saucamā brīvā vārdu kārta, tas nenozīmē, ka vārdu va-

ram likt jebkurā vietā. Arī te ir savas likumības, kuras

nosaka gan tīri gramatiski faktori, gan — un jo se-

višķi — loģiski un jēdzieniski faktori. Vārdu kārta tei-

kumā nepavisam nav nosakāma tīri gramatiski vien —

te liela nozīme ir kontekstam, runas situācijai. Vārdam

jāizraugās vieta tiešā atkarībā no teikuma saistījuma
un attieksmes pret iepriekšējiem teikumiem, pret tajos
izteikto domu.

Vārda novietojums jo cieši ir saistīts ar teikuma jē-
dzienisko centru, ar teikuma intonatīvo skanējumu, ar

loģiski uzsvērtajiem un neuzsvērtajiem vārdiem. To

vārdu, kas teikumā ir vairāk nozīmīgs, kas izsaka

jauno (noteikta konteksta sakarā), latviešu valodas

teikumā palaikam novieto vai nu teikuma sākumā, vai

teikuma beigās. Sāds vārdu novietojums vislabāk at-

klāj teksta loģisko virknējumu, veido teksta intonatīvo

plūdumu. Ne velti Ļevs Tolstojs teicis, ka rakstnieka

galvenā māksla ir ielikt vienīgi pareizo vārdu vienīgi
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pareizajā vietā. Taču mūsu preses valoda liecina, ka ne

vienmēr protam īstajam vārdam atrast īsto vietu. Ap-
lūkosim dažus piemērus:

Ciemata tīrība un skaistums ir sabiedrības rokās, sie-

viešu padomes rokās. Kad tā organizē talkas, tad visi

iedzīvotāji piedalās. Sieviešu padome rīko konkursus

par skaistākās mājas apkaimi un tīrāko, jaukāko lelu.

Pirmajos gados. . viegli bija izspriest, kura māja glī-
tāka. Pērn vairs tā nebija. Nu jau daudzi šai konkursā

piedalījās. («Cīņa».)
Šai tekstā divreiz lietots verbs piedalīties un abas

reizes nepareizā vietā — teikuma beigās (tāds lieto-

jums nav labs arī no stila viedokļa). Pirmoreiz būtu

bijis pareizāk pēdējā vietā teikumā novietot vārdus visi\

iedzīvotāji, jo šie vārdi ir vissvarīgākie un tiem jābūt
uzsvērtiem; šāda vārdu kārta saskanētu ari ar virstei-ļ
kumā lietoto vārdu kārtu (vispirms teikuma priekšmets,
tad izteicējs). Arī pēdējā teikumā vārds piedalījās navļ
īstajā vietā, jo šoreiz ir svarīgāk pateikt, ka konkursā

piedalījās daudzi (daži bija piedalījušies arī iepriekšējos!
konkursos), tāpēc pareizāk būtu teikt Nu jau šai kon-

kursā piedalījās daudzi. Teikumā Izbūvēsim ari ielas,

varbūt izdosies parka estrādi kapitāli izremontēt ir runa

par diviem objektiem — ielām un parka estrādi, kas

tuvāk paskaidrojami, tāpēc abos teikuma komponentos
būtu vajadzīgs atbilstošs šo vārdu novietojums, proti:
Izbūvēsim ari lelas, varbūt izdosies kapitāli izremontēt

parka estrādi. Teikums Viņš klusēdams no galvas lidz

kājām uz mani noskatās.. daudz labāk skanētu un

neradītu nepareizas asociācijas, ja būtu veidots citādi —

Viņš klusēdams noskatās uz mani no galvas līdz kājām.
Varētu minēt daudz līdzīgu piemēru. Aplūkotajos ga-

dījumos vārdu kārtu vairāk nosaka dažādas satura ni-
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anses, mazāk tīri gramatiskas likumības. Taču pavisam
noteiktas, stingras likumības ir jāievēro palīgvārdu un

ar tiem saistīto pilnnozīmes vārdu novietojumā. Šo liku-

mību neievērošana var radīt pavisam citādu satura iz-

pratni, nekā gribējis rakstītājs.
Noteikta vieta — vai nu postpozitīva, vai prepozitīva

attiecībā pret niansējamo vārdu — ir daudzām partiku-
lām. Tā, piemēram, ierobežojuma partikulai vien arvien

jāatrodas tieši aiz ierobežojamā vārda, un tāpēc ir

nepareizi teikt — Tik vien daudz no Lubāna tagad
vasarās pāri paliek («Cīņa») vai Vajadzēja kādam

vien pieciesties («Zvaigzne»), bet jāsaka: Tik daudz

vien no Lubāna tagad vasarās pāri paliek; Vaja-
dzēja vien kādam pieciest v. tml.

Sevišķi svarīgi ir ievērot saikļu un ar saikļiem sais-

tīto teikuma locekļu vietu. Tā, piemēram, atkārtotais

saiklis gan — gan var saistīt kā vienlīdzīgus teikuma

locekļus, tā arī salikta sakārtojuma teikuma komponen-
tus. Ja šis saiklis saista salikta teikuma komponentus,
tam jāatrodas saistīto komponentu sākumā, piemēram,
nevar teikt — Ikdienas gaitās gadās gan nesapraša-
nās, gan dzīve izvirza jaunas problēmas («Cīņa»), bet

jāsaka: Gan gadās nesaprašanās ikdienas gaitās, gan
dzīve izvirza jaunas problēmas. Saiklis gan — gan,
saistīdams vienlīdzīgus teikuma locekļus, nostājas tieši

šo vienlīdzīgo teikuma locekļu priekšā, un nav pieļau-
jams starp šiem vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem no-

vietot vārdus, kas neraksturo šos vienlīdzīgos teikuma

locekļus. Tāpēc nepareizi ir veidots teikums Gribas, lai

gan pašiem būtu jauki, gan viesiem, kas te

tūkstošiem sabrauc («Cīņa»). Šī doma būtu izsakāma

citādā vārdu secībā: Gribas, lai jauki būtu gan pa-

šiem, gan viesiem. Ja neievēro šo likumību, lasītājs
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teikuma jēdzieniskos sakarus un intonāciju uztver ci-

tādi. Tā, piemēram, teikumā .. viņš ar nūju alā tausta

lāča sirdi, lai tieši tajā iešautu un nevis biezajā tauku

kārtā («Cīņa») vienlīdzīgi ir domāti jēdzieni tieši tajā
un tauku kārtā, un tiem arī vajadzēja atrasties blakus

(.. lai iešautu tieši tajā un nevis biezajā tauku kārtā).
Ja aiz tajā seko vārds iešautu, tas vedina domāt, ka

iešaušanai būs pretstatīta kāda cita darbība (piemēram,
lai tieši tajā iešautu un nevis iedurtu nūju
vai tml.).

Seit izteiktajās piezīmēs runāts tikai par vārdu izvēli !
un vārdu novietojumu teikumā, turklāt te minēti tikai

daži tipiskākie gadījumi. Taču raksta galvenais nolūks

bija ne tik daudz parādīt konkrētas kļūdas vai trūkumus

kā saasināt rakstītāju uzmanību uz šiem jautājumiem,
lai turpmāk mūsu preses valoda kļūtu vēl labāka, vēl.
pilnīgāka, lai tā varētu iespējami labi veikt savas sva-1
rīgās funkcijas.

S. RAĢE

KONCERTU UN TEĀTRU IZRĀŽU PROGRAMMU VALODA

Viens no līdz šim pilnīgi novārtā atstātiem valodas

nostūriem ir tie teksti un tekstiņi, ko lasām koncertu

un teātru izrāžu programmās. Te dažādas valodas kļū-
das ir parasta parādība. Līdz pašam pēdējam laikam

gan vārdu pareizrakstības kļūdas, gan pieturzīmju, stila

un citas kļūdas sastopamas kā profesionālo un pašdar-
bības teātru, tā arī Latvijas Valsts filharmonijas un

pašdarbības kolektīvu koncertu programmās. 1 Tuvāk

1 Rakstam galvenokārt izlietotas Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas Fundamentālās bibliotēkas Misiņa nodaļā atrodamās koncertu
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raksturosim dažas vairāk izplatītās kļūdu grupas — pa-
rastākas pareizrakstības, pieturzīmju un stila kļūdas.

Kļūdas teikuma daļu saskaņošanā, vārdu kārtā, vārdu

saīsināšanā, lielo sākumburtu lietošanā, cittautu daiļ-
darbu nosaukumu tulkošanā latviešu valodā v. c. šajā
rakstā nav iztirzātas.

Vārdu pareizrakstības kļūdas

Pareizrakstības kļūdas sastopamas kā sugas vārdu,
tā arī īpašvārdu rakstībā. Sevišķi daudz to ir pašdarbī-
bas kolektīvu sarīkojumu programmās.

Programmu sastādītāji kļūdījušies patskaņu garuma

apzīmēšanā svešvārdos, piemēram, vārda intriga vietā

rakstīts intriga, polemika vietā polemika, dinamisks

vietā dināmisks, dramatisks vietā dramatisks, karaļ-
valsts vietā karaļvalsts, klavesīns vietā klavesīns v. c.

Daži vārdi uzrakstīti sakropļotā formā: tā vārda eksa-

minācija vietā lasām eksamenācija, horeogrāfijas vietā

lasām horeiogrāfija, mecosoprāns vietā mecco-soprāns,
4. deklinācijas vārds vodeviļa kādā programmā pār-
vērsts par 2. deklinācijas vārdu vodevilis, 1. deklināci-

jas vārds gruzīns — par 2. deklinācijas vārdu gruzinis
v. c. Sastopami daži literārajā valodā neatļauti divu

vārdu koprakstījumi: kautkas rakstīts kaut kas vietā,
kautkāds — kaut kāds vietā.

Sevišķi daudz kļūdu ir citvalodu cilmes īpašvārdu
rakstībā.

Atstājot bez ievērības to latviešu valodas pareizrak-
stības likumu, kurā noteikts, ka latviešu valodā nesalik-

un teātru izrāžu programmas. Materiāls izlases veidā skatīts, sākot

ar 1960. gadu; te galvenam kārtām izmantoti pēdējo četru piecu
gadu teksti.
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tos vārdos var dubultot tikai burtus, kas apzīmē plūde-

ņus vai nāseņus — l, \, m, n, ņ, r, autori bieži dubulto

arī citus līdzskaņu burtus. Daži piemēri:

Rakstīts Jābūt

Ķarlo Gocci Karlo Goci

V. Ķapps V. Kaps
E. Abessons E. Abesons
A. Lotti A. Loti

Aplams / dubultojums sastopams itāliešu person-
vārdā Arkandželo (rakstīts Arkandžello; itāliešu va-

lodā — Arcangelo) .

Dažos gadījumos turpretim netiek dubultots neviens

līdzskanis. Tā Villems Kaps pārvērsts par Vilemu Kapu
un J. Smūla lugas varonis Kihnu Jenns (igauņu valodā

Kihnu Jonn) Latvijā ieguvis vārdu Jens.

Kļūdas ir arī patskaņu garuma apzīmēšanā. Igauņu
un somu īpašvārdu garie patskaņi nereti atveidoti ar

tādiem pašiem līdzekļiem kā igauņu un somu valodā —

ar attiecīgo patskaņu burtu dubultojumu, nevis ar garā

patskaņa burtu, kā tas latviešu valodā ir pieņemts. Daži

piemēri:

Rakstīts Jābūt

M. Saars M. Sārs

K. Kreeks K. Krēks

A. KUlaspea A. K'Uaspea
G. Kuuziks G. Kūziks

M. Noodla M. Nodla2

U. Heinsoo U. Heinso

2 Tā kā garā o apzīmēšanai latviešu valodas rakstībā nav īpaša
burta, igauņu un somu valodas garais o (rakstos oo) latviešu va-

lodā atdarināms ar o.
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3 Mūzikas cienītāju kluba programmā dzejniece K. Merilāsa pār-
vērsta par vīrieti.

Šī kļūda parasti rodas tad, kad par paraugu ir ņemts
vārda rakstījums oriģinālā.

Pretēja parādība — garo patskaņu pilnīga likvidē-

šana — plaši sastopama gadījumos, kad programmā
ievietotās ziņas iegūtas ar krievu valodas starpniecību.
Arī te daži piemēri:

Rakstīts Jābūt

K. Merilasa vārdi K. Merilāsas3 vārdi (igau-
ņu valodā K. Merilaas)

V. Ojakers (arī V. Ojekers) V. Ojakērs (igauņu valodā

V. Ojakāār)
Jans Tomps Jāns Tomps (igauņu va-

lodā Jaan Tomp)
Ķ. Tirnpu Ķ. Tirnpū (igauņu valodā

K. Turnpuu)

Reizēm īsā patskaņa burta vietā atrodam garo tā

paša patskaņa burtu. Laikam arī šīs kļūdas cēlonis ir

tādā starpniekvalodā rakstīta materiāla izmantošana,
kurā patskaņu garumu neapzīmē. Piemēri:

Rakstīts Jābūt

Vāriste Variste (igauņu valodā

Variste)
Māre Mare

Vīru deja Viru deja (Viru — viens

no Igaunijas PSR ziemeļ-
austrumu novadiem)

Sen-Sānss Sensanss (vai Sen-Sanss)
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Dažās programmās tiek paturēta oriģināla rakstība,

nemaz nepievēršot uzmanību skaņu izrunai; bet tieši

izruna, citvalodu īpašvārdus latviešu valodā atdarinot,

taču vienmēr ir noteicošā. Pāris piemēru:

Rakstīts Jābūt

Pols Eluārs Pols Eliārs (franču va-

lodā Paul Eluard)
Luks Dekons Liks Dekons (franču va-

lodā Luc Decaunes)
Marcel Marceau Marsels Marso (franču va-

lodā Marcel Marceau)

Izrunu neievērojot, reizēm viens burts bez kāda pa-

matojuma ticis aizstāts ar citu burtu. Pāris piemēru:

Oriģinālā Rakstīts Jābūt

programmās

Laanepold Laanepolds Lānepelds
Jurissaar Jurissaars Jirisārs

Kohtla-Jārve Kohtla-Jarve Ķohtla-Jerve

Valgemāe Valgemae Valgemē

Vēl joprojām viss nav kārtībā arī līdzskaņu mīksti-

nājumu apzīmēšanā.
Reizēm mīkstā līdzskaņa vietā raksta cieto līdzskani

un otrādi. Piemēri:

Rakstīts Jābūt

Čurloņa (arī Čurļona) apdare Čurļoņa apdare

Naujaļis Naujalis
Jurgelis Jurģelis
Ņemuna Nemuna
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Pavisam parasta parādība ir lieki jotejumi (tos raksta

vai nu ar i, vai /). Piemēri:

Rakstīts Jābūt

Kairiūkštis Kairūkštis (lietuviešu va-

lodā Ķairiūkštis)

Pjats Pets (igauņu valodā Pats)

Vjandra Vendra (igauņu valodā

Vāndra)
Kjulvands Ķilvanda* (igauņu valodā

Ķulvand)

Vairums minēto kļūdu, domājams, radušās starpniek-
valodas ietekmē.

Diezgan daudz kļūdu ir personvārdu (priekšvārdu un

uzvārdu) galotņu rakstībā. Ne vienmēr ir ievērots tas,

ka latviešu valoda, tāpat kā lietuviešu un čehu valoda,

ir flektīva valoda un tāpēc katram lietvārdam (tātad
arī citvalodu cilmes īpašvārdiem) arī vienskaitļa nomi-

natīvā ir jābūt ar galotni.
Visvairāk kļūdu ir to vārdu rakstībā, kas latviešu

valodā lokāmi pēc 1. deklinācijas. Bieži kļūdas šeit ro-

das laikam gan tāpēc, ka analītisko (piemēram, franču

un angļu) un aglutinējošo (piemēram, igauņu) valodu

beigu -s lietvārda nominatīvā tiek uzlūkots par šī vārda

galotni un ne celma sastāvdaļu. Ja šādu vārda beigu -s

latviešu valodā uzlūkojam par vārda galotni, izkropļo-
jam vārda formu, jo atmetam vienu vārda elementu. Tā,

piemēram, vēl līdz pat pēdējam laikam aplamā formā

sastopamais igauņu komponista un diriģenta Gustava

* Mūzikas cienītāju kluba programmā dziedātajā A. Kiluanda

pārvērsta par vīrieti.
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Ernesaksa uzvārda rakstījums vienskaitļa nominatīvā ar

vienu -s (rakstīts Ernesaks) liek šo vārdu locīt tāpat
kā vārdu lauks; tātad: Ernesaks, Emesaka, Ernesakam

utt. Vēl citi piemēri:

Rakstīts Jābūt

(K.) Sen-Sans (ir sasto- (K.) Sensanss (vai Sen-

pami arī citādi rakstījumi) Sanss)
Anis Ķiilaspea Antss Kīlaspea
Elmārs Luts Elmārs Lutss

Par lietuviešu valodas īpašvārdu atdarināšanu lat-

viešu valodā jārunā īpaši. Tuvo valodas sakaru dēļ ir

izveidojusies tradīcija arī īpašvārdos saglabāt atbilstību

lietuviešu un latviešu attiecīgo galotņu starpā. Tāpēc
lietuviešu valodas lietvārdu galotnes -as (vienskaitļa

nominatīvā) vietā latviešu valodā stājas -s, bet galotnei
-us arī latviešu valodā atbilst -us; galotnēm -is un -ys

atbilst -is utt. Kļūdu lietuviešu valodas īpašvārdu ga-

lotņu rakstījumā ir visai daudz. Piemēri:

R a kstīts Jābūt

Svedas, Svedos; Svedasa Sveds; Sveda apdarē
apdarē, Svedas apdarē

A. Budrjunas A. Budruns

J. Bernotas J. Bernots

Jokubas Geringas Jokūbs Ģērings
T. Makačinas T. Makačins

J. Bašinskas J. Bašinsks

P. Burdjušs, P. Burdjus P. Burdus

Reizēm uzvārdi rakstīti bez galotnes. Tā, piemēram,
kādā kora «Daugava» programmā lasām: komponists
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Antoni Buzuk (pareizi Buzuks); Ļ zēnu koru sali-

dojuma programmā rakstīts: diriģents Ķuno Areng

(paTeizi Arengs); Latvijas Republikāniskās arodbiedrību

padomes kultūras nama tautas deju kolektīva koncerta

programmā iespiests: S. Liii horeogrāfija (pareizi
S. Lillas horeogrāfija); kādā Valsts filharmonijas
koncerta programmā: E. Holc-Millera vārdi

(pareizi E. Holca-Millera vārdi). Dons Karloss vietā

rakstīts Don Karloss (Aivara un Don Ķarlosa du-

ets) v. tml.

Jākonstatē, ka dažas kļūdas ievieš attiecīgie Kultūras

ministrijas sektori vai vadošie kolektīvi. Tā lietuviešu

komponista Sveda uzvārda aplamā forma Svedas plaši
izplatījās līdz ar 1965. gada dziesmu svētku repertuāra
publicējumu. Ilgus gadus pilnīgi izkropļotu (ar īsu

patskaņa burtu saknes zilbē) afišās un programmās la-

sījām pazīstamā igauņu dziedoņa Tīta Ķūzika vārdu;
vēl joprojām aplam tiek rakstīts igauņu diriģenta Nēmes

Jervi uzvārds (igauņu valodā Neeme Jārvi, kam lat-

viešu valodā atbilst Nēme Jervi un ne Jarvi) ; nepareizi
tiek rakstīti vārdi un uzvārdi vairākiem cittautu horeo-

grāfiem, kuru radītās dejas ir mūsu deju kolektīvu reper-
tuārā5

.

Kaut arī cittautu īpašvārdu rakstībā viss vēl nav līdz

galam atrisināts un tāpēc dažos atsevišķos gadījumos
vēl neesam nostabilizējuši savā valodā vienu formu, to-

mēr daudz kas ir paveikts: mūsu rīcībā ir 12 Zinātņu
akadēmijas Valodas un literatūras institūta izdotas bro-

šūras, kurās doti norādījumi par angļu, čehu un slovaku,

5 Sk. iepriekš analizēto īpašvārdu grupās uzvārdus S. Liii,
0. Valgemāe; tāpat Ķ. Rodemaa, lai gan būtu jāraksta Ķ. Rpdemā
v. c.
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franču, igauņu, itāliešu, krievu, lietuviešu, polu, somu,

spāņu un vācu īpašvārdu rakstību latviešu valodā. Ja

būtu izlietoti šie norādījumi un klāt pieliktās vārd-

nīcas, tad būtu bijis iespējams likvidēt vismaz lielāko

dalu no programmās sastopamajām svešu īpašvārdu
rakstības kļūdām.

Daži vārdi sakāmi arī par tādiem īpašvārdu lietošanas

jautājumiem, kas specifiski tieši latviešu valodai. Proti:

daži programmu sastādītāji nav ievērojuši vai ir igno-

rējuši to latviešu valodas likumu, kurā norādīts, ka

sieviešu dzimtes personu uzvārdi rakstāmi ar sieviešu

dzimtes galotnēm. Šo programmu autori laikam rīkojas

pēc sen jau atceltā divdesmito gadu likumdevēju lē-

muma, kurā noteikts, ka oficiālos dokumentos sieviešu

uzvārdi jāraksta vīriešu dzimtes formā. Programmās
rakstīts: Režisore Lilija Francis (pareizi France),

dejo Astrīda Suhs (pareizi Šuha), Piedalās Irma

Holms (pareizi Holma), Programmu vada Ruta Ka-

ļas s (pareizi Kaļasa vai Kaļase) v. tml.

Par vīriešu dzimtes formas pārākuma atzīšanu liecina

arī šādi vīriešu dzimtes formā dotie sieviešu uzvārdi:

(Baiba) Puzinas, (Marija Menegini) Kallas un (Mar-

garita) Krespo-Lopes; šo personu uzvārdi latviešu va-

lodā pareizi rakstāmi šādi: Puzina, Kallasa un Krespo-

Lopesa.

Kļūdas pieturzīmju lietojumā

Koncertu programmām pievienotajās anotācijās un

teātru izrāžu programmu priekšvārdos pavisam maz ir

tādu gadījumu, kad pieturzīme būtu ielikta nevietā.

Tā, piemēram, komats pirms vārda viņš nav vajadzīgs
šādā teikumā:
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Ar savu īpatnējo — aso, spēcīgo valodu, viņš ieka-

roja skatītāju simpātijas. (TDA) 6

Pirmā domuzīme ir lieka piemērā

To [«Gulbju ezeru»] iestudēja baletmeistare Alek-

sandra Fjodorova. 1934. gadā (pirmizrāde 3. no-

vembrī) m Osvalds Lēmanis sagatavoja jaunu baleta

redakciju, kuras pamatā izmantoja padomju baleta eks-

perimentu — A. Vaganovas iestudējuma programmu Ļe-

ņingradas S. Ķirova teātrī. (OBT)

Turpretim pieturzīmju trūkums ir sastopams diezgan
bieži. Raksturīgākās kļūdas: ar komatu viens no otra

nav atdalīti vienlīdzīgi teikuma locekļi, no pārējā teksta

nav atdalīts divdabja teiciens.

Samērā bieži tekstu autori kļūdās pieturzīmju izvēlē.

Nemaz, piemēram, netiek lietots semikols, pārāk iemī-

ļota ir domuzīme.

Komats. Ar komatu viens no otra nav atdalīti vien-

līdzīgi teikuma locekļi.

.. skan sērīga mm liriska dziesmas melodija .. (VF)

.. /. variācija — trauksmains mm heroiski romantisks

skerco . . (VF)

Dažu kolektīvu programmās nav pievērsta uzmanība

divdabja teicieniem.

Vai
mm

izirstot ģimenei mm drīkstam nerēķināties ar

bērnu? (MDN) Sīm cilvēku īpašībām samezglojoties mm

rodas viņu kļūdas. (MDN) Būdams pensijā mm vecais

revolucionārs Liedags nepaliek tikai vērotājs. (Z)

6 Šai raksta daļā teksts dots tāds, kāds tas ir citētajā avotā;
teksta kļūdas nav analizētas un labotas. Avota pilnu nosaukumu

sk. avotu saīsinājumu sarakstā. Uz aplamu pieturzīmi, kā arī uz

pieturzīmi nevietā te un turpmāk norādīts ar pasvītrojumu [mm].
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Divdabja teikuma robežas nav pareizi noteiktas šādā

teikumā:

Un tā, katrs no personāža mm savu darbu strādādams,

gan mīlēdams, gan nīzdams, cīnās un meklē, kā dzīvot,

kam būt. (Z)
Ar komatu no pārējā teksta nav atdalīti- iesprausti

vārdi.

Savos darbos viņš mm šķiet mm nostaigājis visas cilvēces

ceļu. (VDT) .. cīnījās ..
darba frontē un mm visbeidzot mm

arī pensijā aizejot mm netur rokas klēpī. (Z)
Ar komatu nav atdalīta uzruna.

Paveikts tikai darba pirmais posms. Paveikt nākošo

palīdzēsiet jūs mm skatītāji. (JTT) Ak tu mm naksniņa,

(MCX)
Piemērs Sonāte Re mažora, op. 10, Nr. 3 un Ķapričo,

op. 76 mm Nr. 8 (VF 1967. 24. I) liecina, ka par pietur-
zīmi tiek domāts pavisam maz, — divos pilnīgi vienā-

dos savrupinājumos vienā un tai pašā programmā pie-
turzīmes liktas dažādi.

Komats kā priekšā nav likts teikumā ar vienlīdzīgiem
teikuma locekļiem.

Autores vārds mūsu skatītājiem vairs nav svešs. Jau

viņas agrāk uzrakstītās lugas mm
kā «Zaudētie gadi»,

«Rudens palos», uzvestas daudzos pašdarbības kolektī-

vos. . (MDN)
Saliktā sakārtotā teikumā nav atdalīti viens no otra

sintaktiski līdztiesīgi komponenti (citētajā piemērā bū-

tībā ir patstāvīgu teikumu apvienojums).
Zigfrīdu savaldzinājis Odetas skaistums mm un viņš

zvēr viņai mūžīgu mīlestību. (OBT)
Komata lietojums semikola vietā sastopams gadīju-

mos, kad vienā teikumā apvienotas divas plašākas, neat-

karīgas teikuma daļas.
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Pamostas Francis, Svanilda, iedarbinājusi leļļu me-

hānismus, nozūd. (OBT) Sargiem uzdots atrast vīru,

kurš nonesis princesi no kalna, tie ieved Antiņu. (OBT)

Reizēm komata trūkums tekstu padara galīgi nesa-

protamu.

Klavierspēli zēns sāk mācīties četru gadu vecumā pie
savas mātes mm mūzikas skolas pedagoģes. (VF)

Kas tā par mātes mūzikas skolu? Tikai no pro-

grammai pievienotā krievu teksta uzzinām, ka zēns mā-

cījies pie savas mātes, kas bijusi mūzikas skolas peda-
goģe.

Komata trūkuma dēļ jau tā neskaidri izteiktā doma

kļuvusi pilnīgi nesaprotama teikumā

Autors lugā risina domu, ka cilvēks nedrīkst ierauties

sevī — nedrīkst palikt viens mm ārpus kolektīva, bet gan

viņam jāiekļaujas mūsdienu straujā, uz augšu ejošā,
laika pulsā. (TDA)

Vai no kolektīva vēl kāds būtu jāizvilina laukā, lai

cilvēks nepaliktu viens? Rakstītājs laikam gan gribējis
teikt, ka cilvēks nedrīkst palikt viens, tas ir, nedrīkst

palikt ārpus kolektīva, bet, lai uzrakstītie vārdi paustu
šo domu, starp vārdiem viens un ārpus komats ir ne-

pieciešams.

Domuzīme. Vairums kļūdu domuzīmes lietošanā ro-

das, ja liek domuzīmi citu pieturzīmju (parasti komata)
vietā.

Saliktos pakārtotos teikumos, kuros palīgteikums at-

rodas starp virsteikuma daļām, reizēm palīgteikums ar

komatu atdalīts tikai no vienas puses, bet otrā pusē
komata trūkst.

Mēs varam arī jautāt māksliniecei, kad ir aizvadīti
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jau trīsdesmit gadi teātra mākslā s kāda ir bijusi viņas
vistumšākā diena teātrī.. (ADT) Paliekamais, kas spītē

gadu ritējumam mm tautiskums, saikne ar folkloru, izjū-
tas tiešums un siltums, krāsainība, izteiksmes loka-

nums, tēlainība, poēzija, labākajās lappusēs pat «sim-

foniska elpa». . (OBT)
Abos šais teikumos tai vietā, kur rakstīta domuzīme,

blakus varētu būt divas pieturzīmes — komats un do-

muzīme; komats palīgteikuma domas atdalīšanai no

virsteikumā izteiktās domas, bet domuzīme (1. piemērā)
virsteikuma otras daļas teksta izcelšanai vai (2. pie-

mērā) norādei uz kāda vārda izlaidumu tekstā (šai
piemērā ir izlaista saitiņa ir).

Tā kā vienā teikumā divas domuzīmes parasti lieto

tad, kad no pārējā teksta jānošķir iesprausts teikums,

vairāku domuzīmju parādīšanās vienā teikumā lasītāju
it kā sagatavo pamatteksta un paskaidrojošā teksta uz-

tveršanai. Taču izskatītajās programmās teikumos sa-

virknētie vārdi tekstu šādi uztvert neļauj. Atsevišķu
teikumu analizējot, izrādās, ka teksta rakstītājs ar vai-

rākām domuzīmēm teiktā saturu gribējis papildināt vai

padziļināt, gribējis sevišķu uzmanību pievērst tam, kas

seko aiz domuzīmes. Taču savu mērķi autors nesa-

sniedz, jo lasītājs sevi jau sagatavojis citādai teksta

uztverei. Piemērs:

Otra epizode — dubultfūga, kur pirmā tēma — apval-
dīta, veidota plašiem un asiem intervāliem, bet otrā —

ar skerco tokātas raksturu. (VF)

Te triju domuzīmju lietojums satura uztveri nevis at-

vieglo, bet sarežģī, jo trīs pauzes domu pārāk saskalda.

Šai teikumā no pirmajām divām domuzīmēm viena aiz-

stājama ar vārdiņu ir; kura — tas atkarīgs no tā, ko
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autors vēlējies ipaši izcelt: dubultfūgu vai to, ka tēma

ir apvaldīta.
Kaut gan domuzīmes programmās un to pielikumos

lietotas pārbagātīgi, tomēr gadās, ka domuzīmes vietā

atrodam citu pieturzīmi. Grūti saprast, kāpēc teikumā

.. pamatā ir kontrastējošs pretnostatījums un savstar-

pēja iedarbība: ērģeles — orķestris, diatonika — hro-

matisms, vienbalsīgs izklāstījums — akordu faktūra,
polifonija, homofonija utt. (VF) domuzīmes vietā starp

pēdējā pretstatīto kompozicionālo paņēmienu pāra lo-

cekļiem likts komats. Vai autoram šķitis, ka četras do-

muzīmes vienā teikumā ir pārāk daudz? Svarīgākais
taču ir saturs, ko šīs pieturzīmes palīdz atklāt, nevis

pieturzīmju skaits.

Stila kļūdas

Lugu, operu, baletu v. tml. izrāžu un koncertu pro-

grammu ievadvārdu mērķis ir skatītājam un klausītā-

jam padarīt saprotamāku laikmetu, kurā darbojies at-

tiecīgais rakstnieks vai komponists, dot ieskatu rakst-

nieka vai komponista dzīvē un īsos vārdos atklāt darba

ideju vai saturu. Šis labais nodoms tiek realizēts, ja

programmas ievadījums ir konkrēts un uzrakstīts skaidrā

valodā. Skatītājs un klausītājs ir pateicīgs, ja šie ne-

daudzie vārdi jau pirms priekškara atvēršanās, pirms

diriģenta zižļa pacelšanās, pirms pirmā akorda ieskanē-

šanās ļauj ieiet pasaulē, kas pie sevis saistīs nākamās

divas vai trīs stundas.

Patīkami lasīt daudzus profesionālo teātru pro-

grammu īsos, pārdomātos ievadvārdus. Skatītājam ko

paliekamu var dot arī Madonas Tautas teātra, Ogres
Drāmas ansambļa un Slokas Drāmas ansambļa vadī-
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tēju domas par lugas autoru un par pašu lugu. (Šo

triju pašdarbības kolektīvu programmu valodas līmeni

un satura bagātību mūsu lielo teātru un Valsts filhar-

monijas programmu teksti reizēm neaizsniedz.)

Taču vēl bieži nākas lasīt programmas, kuru ievad-

teksti ir viens vienīgs frāžu savirknējums. Šo frāžaino

tekstu valoda turklāt bieži ir pilna ar visdažādākajām
stila kļūdām, tā ka teksta saturu reizēm pat nav iespē-

jams pareizi uztvert. Stila kļūdu un frāžainās valodas

dēļ labi domātie ievadvārdi skatītājā var radīt pat ne-

ticību visam turpmāk gaidāmajam, — tātad šādi ievad-

vārdi nevis tuvina skatītāju un klausītāju tam, kas gai-
dāms uz skatuves, bet palielina distanci starp skatuvi

un zāli.

Lai par sevi runā paši programmu teksti! 7

Liela ir tikai tā māksla, kas savu spēku smeļ no

tautas dziļākām saknēm, kur mākslinieks pace-

ļas pats sev, lai iepriecētu un pamācītu cilvēci, un

kas tālu izstaro, razdama interešu atbalsi visā

zemē. (Satīras ansamblis «Ahā!».)
Cilvēks nedrīkst baidīties no pagātnē izdarītām kļū-

dām
mm

bet gan atklāti un godīgi sākt jaunu dzīvi.

Nezaudēt ticību cilvēkam!

Strādājot pie šī darba, centāmies parādīt, ka šodien

vēl un vēl jācīnās pret pagātnē mantotām pa-

liekām. Mūsu laika cilvēkam ir jābūt augstam
morāles principam — biedriskumam, un tikai

kolektīvs ir tas, kas spēj izaudzināt šādu mūslaiku cil-

vēku. (TDA)

7 Aplami vārdi vai vārdu savienojumi šais programmu tekstu

fragmentos parādīti retinātā salikumā, tāpat norādīts arī uz nelo-

ģisku izteiksmi v. c. stila kļūdām vai stila negludumiem.
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Sākumā šo tēmu atskaņo solists, pēc tam to

atkārto septiņas reizes, kas tuvina daļas formu Pa-

sakaljai.. (VF) Arī Dagmāras Sniedzes atvasarā uzzied

ķiršu zieds, kaut ziedēšanai, liekas, nav jē-
gas, bet tai ir savs skaistums. (SDK)

Pētera Čaikovska balets «Gulbju ezers» noteica

krievu klasiskās horeogrāfijas mākslas reformu.
.. inscenētājs baletmeistars J. Reizingers bija neapdā-
vināts, radoši bezpalīdzīgs cilvēks, nespējīgs
izprast, iedziļināties Čaikovska muzikālo tēlu

psiholoģijā un emocionālajā bagātībā.

Baleta poētiskā sižeta motīvi sastopami daudzu

tautu pasakās. Tas ir stāsts par meiteni, ko burvība

pārvērtusi putnā.. Sižetā liriskā poēzija atgādina
19. gs. 40.—50. gadu romantiskos baletus. Mīlētājiem
lemta mūžīga šķiršanās, ko viņi pārvar, izvēlo-

ties nāvi. Nāvē uzvar mīlestība, tā ir patiesu jūtu
augstākā izpausme. Sīs koncepcijas ideja ir

dziļi reālistiska — tā ir cilvēka cīņa pret dzīvi

stindzinošiem spēkiem, tiekšanās pēc augstā-
kās cilvēcības un skaistuma.

Mūzikas simfoniskajā attīstībā tēmas mainās —

tā skan gan kā skumjš dzīves stāsts, gan kā nepie-
lūdzama likteņa lēmuma un dvēseles kaislību un trauk-

smes atklāsme.. Odīlijas spēks ir liktenīgs,

mainīgs kā burvības liesma, te mīksti mirgojošs,
te kvēlojošs pašpārliecinātā spožumā. Sa-

karā ar prinča Zigfrīda pilngadību pilī notiek svētki.

Valdošā princese, Zigfrīda māte, dāvina dēlam

arbaletu. .. tikai pirmās, pašaizliedzīgās mīlestības spēks
var iznīcināt ļauno burvi un glābt Odetu kopā
ar jaunavām. (OBT)
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Rodas dzīvas gleznas no mūsu kolhozu dzī-

ves — tai skaitā dažādas nebūšanas.. (Z)
Sādu kļūdainu tekstu citēšanu varētu vēl turpināt.

Taču, šķiet, pietiek.
Šeit nav iespējams sīki aprakstīt pieļauto stila kļūdu

tipus un izanalizēt šo kļūdu cēloņus. Tāpēc te mēģināts
tikai norādīt uz visraksturīgākajām šo kļūdu grupām.

Liekvārdība. Lai iepazīstinātu skatītāju un klau-

sītāju ar rakstniekiem, komponistiem vai māksliniekiem,

iemīļots programmu tekstu rakstītāju paņēmiens ir

greznu vārdu savirknēšana. Jāšaubās, vai ar skaistiem

apzīmētājiem vislabāk var parādīt kādas personības di-

ženumu; drīzāk tie var sākt kaitināt. Vai tiešām tei-

kumā

. .komponists aizvietojis [pareizi aizstājis] ar ugunī-
gas kodās spoži virtuozo veidojumu (VF)
nepietiek ar vārdiem ugunīgs un virtuozs? Kam te vēl

vārds spožs?
Ko nozīmē kādu skaņdarba tēmu ļoti loģiski atrisi-

nāt?

. .ļoti loģiski atrisināts un rezumējošs četrdaļīgā
cikla noslēgums. (VF)

Kas ir nevainojama uzticība?

..nevainojama uzticība mīlestības zvērestam.

(OBT) Ja uzticība var būt «vainojama», tad tā vairs

nebūs uzticība, bet gan neuzticība.

Kā var sārtoties rīta ausma?

Sārtojas rīta ausma s jaunavām atkal jāpie-

ņem gulbju izskats. (OBT)

Citiem vārdiem sakot, kā var sārtoties sārtums, jo rīta

ausma taču ir sārtums, lecošas saules priekšvēstnese?
Sārtoties var debess, pamale, debesu atspīdums ūdenī

v. tml.
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Kas ir patiesā jaunība?
levērojamais operdziedātājs Ladigins, apreibināts ar

slavas un panākumu dziesmām, pamazām aizmirst savu

vienkāršo, patieso jaunību un ieslīgst miet-

pilsonības purvā, priekš plānā izvirzot

savu personību. (TTT)
Jaunība pati par sevi nav ne patiesa, ne nepatiesa, ne

arī vēl kāda citāda. Jaunība ir noteikts katra cilvēka

dzīves posms un objektīva realitāte.

Ja baleta «Gulbju ezers» valoda ir muzikāli horeogrā-
fiska, tad tā līdz ar to ir tēlaina un emocionāla. Tātad

tekstā varētu rakstīt vai nu mūzikas valoda ir tē-

laina utt., vai arī ..
valoda ir muzikāla un horeogrāfiska,

nevis tā:

«Gulbju ezera» muzikāli horeogrāfiskā va-

loda ir ļoti tēlaina, psiholoģiski dziļa un emocionāla.

(OBT)
Kā saprast ikdienišķi parasts?
Un laikmetīgais te atklājas ikdienišķi parastās

sadzīves ainās, morāli ētiskajos konfliktos, mūs-

dienu cilvēku garīgajā pasaulē. (ADT)
Ikdienišķs taču ir parasts! Tātad — vai nu ikdienišķs,

vai parasts.
Liekvārdības dēļ domu var pat pārprast, piemēram,

šādā tekstā:

Šodienas cilvēka morāliskā spēka pamatos jā-
būt atklātībai pret sevi un sabiedrību. Mūsu vidū

šodien jābūt morāliski stipriem un jūtās tīriem cilvē-

kiem. (MDN)
Ja ir teikts mūsu vidū, tad jāsecina, ka teiktais attie-

cas tikai uz dažiem (varbūt vairākiem) cilvēkiem.

lepriekšējais teikums (arī tas nav bez vainas) tomēr lie-

cina, ka autors gribējis uzsvērt domu — visiem



48

jācenšas kļūt labākiem, tātad — ne mūsu vidū jābūt ari

labiem cilvēkiem, bet gan mums visiem jākļūst arvien

labākiem. Un kāpēc tikai šodien mūsu vidū jābūt vērtī-

giem cilvēkiem? Vai vērtīgi cilvēki nebūs vajadzīgi arī

rīt, parīt un vēlāk?

Mudinādams skatītāju cildinoši novērtēt aktieru snie-

gumu Raiņa lugā «Mīla stiprāka par nāvi», pro-

grammas ievada rakstītājs tā aizraujas ar slavinošu

vārdu virknēšanu, ka zūd teikumi, zūd jēga:

.. mūsu kolektīvs silti un vienprātīgi nolēma uz-

sākt pašaizliedzīgu darbu pie vienas no viņa

[Raiņa] sarežģītākajām, bet skaistākajām lugām «Mīla

stiprāka par nāvi». [.. .
] Pateicoties kolektīvam, sevišķi

P. Segalam, kam pienācās iejusties tik sarež-

ģītajā Jakubovska tēlā un patiesībā, uz kā

pleciem uzlikts galvenais lugas smagums,

Maijas lomas tēlotājai I. Rūsiņai, Frīdas — V. Ļūļakai,
Skudritim — V. Ķašam un visiem pārējiem lomu tēlo-

tājiem, mums varbūt izdevies sasniegt to traģēdijas
skanējumu, kādu vēlējās pats autors. (DDA)

Vēl daži piemēri:
Visas, vairāk kā [pareizi: nekā] 30 savas lugas

Moljērs rakstījis vienīgi savai trupai. Ar savu trupu
apbraukājis gandrīz visas Francijas pilsētas un bei-

dzot slēdzis acis atkal Parīzē, izrādes vakarā, kad

viņš 4. reizi tēloja Argona lomu m «ledomu slimniekā».

(JTT)

Kāpēc beidzot? Vai jelgavnieki priecājas par Moljēra
nāvi? Un cik reižu tad Moljērs ir miris (šo jautājumu iz-

raisa vārdiņš atkal)?
Samāksloti vārdu savienojumi. Jau iepriekš

citētajos tekstos nepārdomātie un tāpēc pārprotamie
vārdu savienojumi tautas saknes, radoši bezpalīdzīgs
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un citi liecina, ka vēlēšanās izteikties bagātā valodā

nereti radījusi gluži pretēju rezultātu: parādījusi teksta

autora neprasmi pateikt savu sakāmo pareizā latviešu

valodā.

Reizēm pietiek ar vienu šādu samākslotu, latviešu

literārajā valodā un pat sarunvalodā vai izlokšņu va-

lodā neiespējamu vārdu savienojumu, lai no vēlamās

noskaņas nebūtu ne miņas; daža laba šāda «vārdkopa»
var dot vielu smiekliem un karikatūrista spalvai.

Vēl daži samākslotu vārdu savienojumu piemēri:

popularizēt jautājumus
Ķ. Valdemārs.. turpina popularizēt jūrniecības,

kooperācijas, tautas izglītības jautājumus. (ADT)

guldīt attīstības pamatus
Sai operā guldīti visas krievu klasiskās operas

kultūras tālākās attīstības pamati, un šādā

aspektā [!] tiesa Čaikovskim, kurš to nosauca par

«krievu pirmo un labāko operu». (OBT)
pieredzēt atmiņas
Kurš gan no mums nav bijis savā vecajā skolā uz

absolventu salidojumu, pieredzējis saviļņojošas
tikšanās, atmiņas, interesantus dzīves stāstus,

jautājumus — vai tu atceries? vai zini? (ADT)
saindēt ritmu

Lai neviena skabarga ne saindē mūsu jaunat-
nes veselīgo dzīves ritmu. (VLT)

veltīt nokrāsu

Lai darbam, ikdienai veltītu citu nokrāsu, Ele-

jas strādnieku ciemata Kultūras nama dramatiskais ko-

lektīvs sāka pulcēties krēslas stundās vienkopus. (EKN)
pārmest alkas

Cilvēks alkst pēc pilnvērtīgas dzīves. Šīs alkas

mēs nevaram pārmest ārsta dzīves biedrei Irēnai,
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kura uz bridi nomaldās, bet prot atrast speķu kritiskā

bridi. (DDK)
aizstāt tēlainību ar motivējumu
Mēģinājums aizstāt poētisko tēlainību ar reālu

darbības motivējumu bija neveiksmīgs. (OBT)
iekrist gadskārtās
Akadēmiskā operas un baleta teātra veiktais Leo De-

lība «Kopēlijas» iestudējums iekrita vairākās apa-

ļās gadskārtās. (OBT)
klausīties mīlestību, klausīties laimi, bēdas

Nav neviena starp mums, kurš nebūtu klausījies

Raudupietes sūrsmas pilno dzīves stāstu, Kristīnes

skaidro mīlestību, Antonijas rudens laimi un

bēdas.. (SDK)

meklējošs brīdis

..esam pārdzīvojuši daudz trauksmainu, jaunra-
des meklējošu brīžu; ir rūgtas asaras, vilšanās

un šaubas pazinuši. (DDA)

attieksmju iejutīgums

Viņa teātris ir mūžam dzīvās Rozova godi-
gurna, ētiskās un estētiskās skaidrības, cilvēku

savstarpējo attieksmju iejūt īguma un uzticības

tēmas apliecinājums. (ADT)
konflikts ar vietu

Arī jautrā, dzīvespriecīgā ārste Asja nonāk kon-

fliktā ar savu ieņemto vietu dzīvē un salauž

tukšo čaulu, no kuras izveidojas pašaizlie-
dzīgas, saprātīgas ārstes tēls [!]. (Z)

Te pieder arī pārprotamas, nelatviskas konstrukcijas,
kas darinātas pēc citu valodu parauga. Piemēri:

pielaist kļūdu

..kļūda, kuru princis pielaiž ballē, kaut arī ne-

jauša, ir nelabojama. (OBT)
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iemiesot lomu

Izrāde beigusies. Visi apsveic solistus, kas spoži
iemiesojuši savas lomas. (OBT)

savest (ko) kārtībā

Taču mūsu dzīvē agrāk vai vēiāk grāmatas tiek sa-

vēstas kārtībā, un tā šoreiz izdodas bilanci, arī

«Mīlestības bilanci», noslēgt bez zaudējumiem. (VBK)
ilgi maldīties uzskatos

To beigās saprot arī komēdijas varonis grāmatvedis
Akots, kas gan ilgi maldījies savos uzskatos

par laimīgu laulību un cilvēka dzīves mērķiem, bet ku-

ram tomēr sirds atrodas īstajā vietā un krietna pilsoņa
prāts neļauj vienaldzīgi paiet garām da-

žādām nekārtībām un mahinācijām, lai

arī kur viņš tās sastaptu. (VBK)
neskatoties uz (to) ..
Neskatoties uz to, ka [šis] balets ir vispār at-

zīts par klasisku šedevru, tā uzveduma vēsture ir ļoti
bagāta ar iestudētāju meklējumiem gan filozofiskā

traktējuma plāksnē, gan horeogrāfijas valodā. (OBT)

(saprast) zem vārda

Bet, mūsu sabiedrībā diemžēl vēl ir jaunieši, kuri

zem šī vārda [domāta mīlestība] saprot tikai ze-

misku baudkāri. (VLT)
nākt pie slēdziena

Notikumi risinās vienas ģimenes lokā un, liekas, it

kā skar tikai šās ģimenes locekļus, bet padomājot nāk-

sim pie slēdziena, ka viss tas skar katru ģi-
meni .. (SDK)

pielietot (mahinācijas un kombinācijas)
.. pielietot mahinācijas un kombinācijas, ar ku-

rām tiek apgrūtināti pavisam godīgi darba cil-

vēki. (RT)
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pasvītrot (fonu, ritmu)
.. Britens izmantojis tradicionālo sonātes formu, kas

ļauj enerģiskajai mm motoriskajai galvenajai partijai

pretstatīt liriskāku, dziesmai līdzīgu blakus partiju. To-

mēr arī tā izklāstīta* uz nepārtraukti pasvītrotai
ritma fona.. (VF)

Aplam lietoti stabili vārdu savieno-

jumi. Gadās, ka programmu tekstu sastādītāji neprot
teikumā pareizi iesaistīt latviešu valodā plaši izplatītus

frazeoloģismus un citus plaši pazīstamus vārdu savie-

nojumus. Kādā programmas tekstā, piemēram, aplam
lietots salīdzinājums kā divi ūdens pilieni:

Pēkšņi ballē parādās nevienam nepazīstams vie-

sis. [...] Viņš atved līdzi savu meitu, kas kā divi

ūdens pilieni līdzīga O dētai. (OBT)
Var domāt, ka šie divi ūdens pilieni pielīdzināti Odetai.

īstenībā ir citādi: baleta varoņu dzīvē liktenīgs pārpra-
tums rodas tāpēc, ka Odīlija un Odeta bija līdzīgas
kā divi ūdens pilieni. Tā arī vajadzēja teikt.

Citā tekstā aplamā, pārveidotā formā lietots frazeo-

loģisms iet, staigāt (kāda) pēdās:

Pēc tam tika sekots latviešu aktrišu labi iemītām

pēdām — vispirms dziedāšana kori, tad kora aizsegā

slepeni gājieni uz mēģinājumiem teātrī.. (DDT)

Latviešu valodai nepieņemamā kontekstā iekļauts fra-

zeoloģisms celt (dienas) gaismā (sarunvalodā pieļau-
jams variants — izvilkt (dienas) gaismā):

..izvilkt dienas gaismā morālo sairumu

un sirds gaišumu un cēlumu. (CTT)
Dienas gaismā var celt trūkumus, trūkumu vaininiekus

v. tml., bet ne abstraktus jēdzienus, piemēram, sairumu,

cēlumu.
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Aplam izraudzīts vārds. Diezgan bieži la-

sāmi latviešu valodā parastu vārdu lietojumi tādās no-

zīmēs, kas latviešu literārajai valodai (parasti arī iz-

lokšņu un sarunvalodai) ir svešas un nepieņemamas,
tas ir, programmu tekstos nav izraudzīti pareizie vārdi.

Te analizēsim tikai divu vārdu — latvisks un vienīgi

aplamo lietojumu, citus aplamā nozīmē lietotus vārdus

dosim tikai piemērā.

Kā ievērojams sabiedrisks darbinieks, ar kuru val-

došās aprindas spiestas rēķināties, viņš [Ķr. Valdemārs]
visādi atbalsta «Dienas Lapas» izdošanu, kurā arī

iespiesta viņa rakstu lielākā latviskā daļa. (DDT)

Tātad autora rakstu latviskā daļa parasti iespiesta
«Dienas Lapā». Vai tad kāds Kr. Valdemāra raksts

veidots tā, ka viena tā daļa rakstīta latviski un nodru-

kāta vienā izdevumā, bet citas daļas — kādā citā va-

lodā un citos izdevumos? Un kur tad iespiesti viņa
rakstu nelatviskie gabali? Kā gan lasītājs varēja vienu

rakstu pa dažādu valodu izdevumiem sadzenāt kopā?
Ja būtu teikts «latviešu valodā uzrakstītie raksti» vai

tamlīdzīgi, tad šādi jautājumi nevarētu rasties.

Lielu un patiesu laimi nespēj sniegt vienīgi mā-

jīgs ģimenes pavards. Ir nepieciešamas arī uzvaras

cīņā par skaistu mērķi [?]. (VDK)
Vai tiešām lugā mēģināts skatītāju pārliecināt par

to, ka ģimenē laimi nav ko meklēt, ka tā vienmēr mek-

lējama tikai citur? Ja programmas ievada autors būtu

gribējis teikt, ka ar laimi, ko sniedz ģimene, ir par maz,

lai cilvēks būtu patiesi laimīgs, viņš būtu izvēlējies ci-

tus vārdus. Varētu rakstīt, piemēram, tā: «Mājīgs ģime-
nes pavards vien nespēj sniegt lielu un patiesu laimi.»

Citi aplamā nozīmē lietotu vārdu piemēri:
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Tas, ka luga bagātīga [varētu teikt: bagāta] ar

mūziku, darbu padarīja saistošāku. (EKN)
Pirmās daļas blakus partija solista un orķestra balsis

ir bagātīgi [varētu teikt: bagāti] attīstīta, brī-

žam pat kļūstot par vadošo un it kā atbīdot galveno
tēmu. (VF)

Melodiski plūstošās blakustēmas ir izaugušas no pa-

mattēmas intonācijām un patvērušas [varētu teikt:

saglabājušas] sevī arī tās iekšējo spriegumu. (VF)

Nesatai sies [pareizi: netaisies] pie jaunavas jāt.

(MCX)

..piespiesties aizkulisēm [pareizi: pie kulisēm]..

(DDT)

.. drāma «Plankumi uz saules» liek pārdomāt, kādus

ceļus iet, lai atbrīvotos mūsu sabiedrībā no planku-
miem [pareizi: trūkumiem vai tml.], kuri vēl arvien

nemitīgi grauj padomju cilvēka morāli [!]. So

plankumu dē\ gandrīz izirst pašaizliedzīgā ārsta

Kalnieša ģimene. (DDK)
/. Grūša luga «Kāzu jubileja» mūsu teātrī drīzumā

sasniegs 50. skaitu [pareizi: 50. izrādi vai arī — tiks

izrādīta 50. reizi]. (JTT)

Abas lugas vēršas pret birokrātiem, kukuļ ņē-

mējiem un citām nezālēm [te labāk iederas: ci-

tiem pašlabuma meklētājiem, tautai naidīgiem ļaudīm
vai tml.], kas grib kavēt Rumānijas Tautas Republikas
izaugsmi. (CTT)

..šeit ir daudz oriģināla un negaidīta: epizodes
ar solo vijoli un ksilofonu [laikam: vijoles un

ksilofona solo], mazo bungu griezīga dārdoņa utt. (VF)
Reizēm sastopami tādi vārdi, kuru latviešu literārajā

valodā nav.
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Par savu vietu dzīvē cīnās nebiedrigais [pareizi:
nesabiedriskais vai nebiedriskais], raksturā skarbais

Andrejs. (Z)
.. Susaņins aicina tos piedalīties saderības

[laikam domāta saderināšanās] svinībās.. ..sade-

rību apsveicēji 8
.. (OBT)

..lai sava talanta visdziļākajā atdevibā [varbūt
te varētu būt vārds atdeve] «iekristu zemes tvīkstošās

pļavās, vasaras vēja karstākās skavās». (VDT)
Svīta divām birbinēm [lietuviešu birbunē — lat-

viešu valodā stabule (svilpe)]. (MCX)

Šķirstot koncertu un teātru programmas, sevišķi tās,

kas vēstī par pašdarbnieku priekšnesumiem, un atrodot

tajās kļūdu pēc kļūdas, arvien skaidrāks kļūst tas, ka

valodas kultūra mums vēl nav vispusīgi izkopta. Bieži

tiek aizmirsts, ka, sākot ar mākslinieka žestu, izturēša-

nos, izteiktu frāzi, vārdu, skaņu, beidzot ar programmu

un afišu, — visam ir jāpalīdz cilvēku audzināt, visam

ir jābūt tādam, kas sniedz estētisku baudījumu. Mūsu

republikā koncertu un teātru izrāžu programmas šai

ziņā nereti ir slikts paraugs un liecina par paviršību
attieksmē pret valodu.

Koncertu un teātra izrāžu mums ir daudz, pro-

grammas ir arī daudziem sarīkojumiem. Tātad ik dienas

desmiti un simti cilvēku spiesti lasīt kļūdainus tekstus.

Tā nedrīkst būt. Liekas, ka visvieglāk kārtību varētu

ieviest tad, ja arī katrai teātra, koncerta vai kāda cita

tamlīdzīga sarīkojuma programmai būtu savs korek-

tors vai arī redaktors kā jebkuram citam nopietnam
iespieddarbam.

8 Latviešu literārajā valodā sastopama tikai šī vārda vienskaitļa
forma saderība, bet ar citu nozīmi.
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Avotu saīsinājumi

ADT — Latvijas PSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris

CCX — Celtnieku centrālā kluba Jaunatnes dramatiskais an-

samblis

CTT — E. Veidenbauma Cēsu Tautas teātris

DDA — Daugavpils 1. kultūras nama latviešu drāmas ansamblis

DDK — Dundagas kultūras nama dramatiskais kolektīvs

EKN — Elejas strādnieku ciemata kultūras nams

JTT —J. Alunāna Jelgavas Tautas teātris

MCX — Mūzikas cienītāju klubs (nosacīts nosaukums vakariem,
kuros noklausās jaunākos mūzikas ierakstus)

MDN — Republikas medicīnas darbinieku nama drāmas an-

samblis

OBT — Latvijas PSR Valsts akadēmiskais operas un baleta

teātris

RT — Fabrikas «Rīgas tekstils» drāmas ansamblis

SDK — Sabiles pilsētas kultūras nama dramatiskais kolektīvs

TDA — Tukuma drāmas ansamblis

TTT — Kr. Valdemāra Talsu Tautas teātris

VBK — Vaiņodes brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas dramatis-

kais pulciņš
VDK — Vandzenes dramatiskais kolektīvs

VDT — Latvijas PSR Valsts akadēmiskais Jāņa Raiņa Dailes

teātris

VF — Valsts filharmonija
VLT — Valsts Liepājas teātris

Z — Dramatiskais kolektīvs «Ziemeļblāzma»

A. PLĒSUMA

BURTISKU TULKOJUMU IEVIEŠANĀS ORIĢINĀLTEKSTOS

Katrai tautai ir sava īpatnēja tēlainā domāšana, kas

valodā sevišķi spilgti izpaužas frazeoloģismos. Tāpēc
ikvienas tautas frazeoloģismu pamatā bieži vien ir tēli,

kas nav sastopami citu tautu frazeoloģismos.
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It īpaši tas sakāms par frazeoloģiskajiem
saaugumiem jeb idiomām, kuru nozīme nav izlo-

bāma no atsevišķo idiomā apvienoto vārdu nozīmēm, jo
komponentu saistījums šeit nav jēdzieniski motivēts.

Šādi frazeoloģismi, kā zināms, nav burtiski tulkojami.
Tulkotājiem šeit jāmeklē jēdzieniski un stilistiski at-

bilstošs ekvivalents, kaut arī tajā būtu ietverts cits

tēls. Tā, piemēram, krievu frazeoloģisma Aenb tcocTbMu

latviskais tulkojums varētu būt nolikt galvu (kaujas
laukā). Vācu frazeoloģismam jemanden ūbers Ohr

hauen latviešu valodā atbildīs apvest kādu ap stūri.

Burtiski netulkojami bieži vien ir ne tikai frazeolo-

ģiskie saaugumi, bet arī frazeoloģiskie vieno-

jumi, t. i., tādas pastāvīgas vārdkopas, kurās leksisko

komponentu saistījums ir jēdzieniski motivēts.

Tā, piemēram, krievu naAKa o deyx kohu,ūx latviski

būs nevis koks ar diviem galiem, bet drīzāk gan ab-

pus griezīgs zobens; nponacTb nu 3a Koneutcy —

nevis iet bojā ne par kapeiku, bet iet bojā ne par
šo, ne par to; vācu jemandem unter die Arme grei-
fen — nevis ķerties kādam zem rokām, bet varbūt

sniegt kādam palīdzīgu roku. Ja tajā valodā,
kurā tulko, jēdzieniski un stilistiski atbilstoša ekviva-

lenta nav, tulkotājam pašam jācenšas tādu radīt, t. i.,
jātulko radoši. Ļaunākajā gadījumā var izlīdzēties ar

aprakstošu tulkojumu.

Daļa katrā valodā sastopamo frazeoloģismu ir aiz-

guvumi, t. i., tādi izteicieni, kuri sastopami vairākās

valodās un kurus tautas laika gaitā pārņēmušas cita no

citas. Šiem frazeoloģismiem ir vienādi tēli, vienāda sti-

listiskā nokrāsa. (Protams, iespējami arī gadījumi, kad

divu vai vairāku tautu valodā līdzīgi tēli rodas patstā-
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vīgi.) Domājams, ka aizguvumi ir, piemēram, šādi fra-

zeoloģismi:

viņam ir zobs uz kādu; krievu oh umeeT 3y6 m

kozo-a.; vācu er hat einen Zahn auf jemanden;
būt (stāvēt) ar vienu kāju kapā; krievu cTOHTb odnoū

uozoū c MoeuAe; vācu mit einem Fufi im Grabe stehen;

angļu to have one's foot m the gravē;

iedzīt kādu kapā; krievu ceecru c MOZUAy kozo-a.,

ari eoenaTb c zpoč kozo-a., vācu jemanden ins Grab

bringen;
novākt kādu no ceļa; krievu y6paTb kozo-a. c

dopoeu; vācu jemanden aus dem Weg rāumen.

Daudziem sakāmvārdiem atrodami ļoti tuvi ekviva-

lenti vairākās valodās, piemēram, dāvātam zirgam zo-

bos neskatās; krievu dapenoMy komo c 3y6u ne cmot-

par; vācu einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins

Maut; franču ā cheval donne on ne regarde pas āla

dent.

Burtiski frazeoloģismu (parasti frazeoloģisko vieno-

jumu) tulkojumi iespējami gadījumos, kad tēla pārne-
sums citā valodā dara saprotamu visa frazeoloģisma

jēgu, t. i., ja tas nav pretrunā ar attiecīgās tautas tēlai-

nās domāšanas īpatnībām un ja frazeoloģisms pēc kon-

strukcijas atbilst tās valodas normām, kurā tulko.

Tā, piemēram, krievu valodā, runājot par kādu cil-

vēku, kas pēc sava dzīves veida, uzskatiem, spējām
v. tml. nav līdzīgs citiem, saka oh [ucnenen] U3 dpyzozo
Tecra. Latviski varētu teikt viņš ir no citas mīklas

cepts. Protams, var meklēt arī citu atbilstošu tulkojumu,
piemēram, viņš Ir no cita koka drāzts vai arī viņš ir

no cita māla veidots. Frazeoloģismu TeAmuu eocropz

burtiski varētu tulkot teļa jūsma, jo arī latviešu uz-

tverē tas rada priekšstatu par spēju, neapvaldītu prieka,



59

sajūsmas izpausmi, kas asociējas ar teļu izturēšanos,
kad tie pirmo reizi tiek izlaisti ganībās. Lai izteiktu

pārsteigumu, arī sašutumu par kaut ko, krievu valodā

bieži vien lieto konstrukciju kūk Būm sto HpaeuTCß!
Latviski, protams, var teikt nu saki viens cilvēks! vai

nu ko jūs par to teiksiū, bet nav pilnīgi noraidāma arī

burtiskas tulkošanas iespēja kā jums tas patīk, jo šāda

konstrukcija nav pretrunā ar latviešu valodas normām.

Dažkārt burtiski tulkojumi jeb kalkas ir vajadzīgi, lai

atveidotu attiecīgās tautas dzīves kolorītu.

Aizguvumu skaits nevienā valodā nav stingri noro-

bežots; tas var mainīties atkarībā no valodu savstar-

pējā kontakta ilguma un ciešuma. Tādos vēsturiskos

apstākļos, kad divas vai vairākas tautas un līdz ar to

arī valodas ir ilgstošā un ciešā kontaktā, viena

valoda noteikti ietekmēs otru un radīsies dažādi aizgu-
vumi, starp tiem arī frazeoloģiskie. Aizguvumu skaita

pieaugumu parasti rada tādi frazeoloģismi, kurus var

burtiski tulkot, nenonākot pretrunā ar tās valodas īpatnī-
bām, kurā tulko. Šādi pieļaujami burtiski atveidojumi,
kas sākumā sastopami tulkojumos vai sarunvalodā, ar

laiku kļūst par pilntiesīgu valodas materiālu un tiek

lietoti arī oriģināltekstos, parasti publicistikā, dažkārt

arī daiļliteratūrā. Tā, piemēram, daļēju frazeoloģisko
kalku viņu vienīgi kaps var dziedināt, kas, domājams,
radusies pēc krievu eopdaroeo MoeuAa ucnpaeuT, au-

tors veiksmīgi iekļāvis šādā kontekstā: Bet, ja reiz cil-

vēks ir saķēris pasaules apceļošanas kaiti, tad viņu
vienīgi kaps var dziedināt. (V. Lagzdiņš, Ceļa vārdi

kādai romantikai. — «Jaunās grāmatas», 1966, 6.)
Gan publicistikā, gan oriģināldaiļliteratūrā diemžēl

sastopami arī nepieļaujami burtiski pārcēlumi, t. i.,

frazeoloģismi, kuru tēli latvietim ir sveši, bieži pat
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neizprotami, tāpat arī citai valodai īpatnējas, latviešu

valodas normām neatbilstošas konstrukcijas. Par koptā
valodā nepieļaujamām atzīstamas frazeoloģiskās kalkas

šaurā vieta un zaļā iela, kaut arī tās dažkārt var dzir-

dēt sarunvalodā un vienā otrā gadījumā sastapt pat
rakstos. Piemērs:

Cik aitu turēšana izmaksās padomju saimniecībai:

kādu pelņu gūs no gaļas un vilnas? Viss rūpīgi jāap-
rēķina, lai izvairītos no tā saucamajām šaurajām vie-

tām, jo vēlāk nevarēs aizbildināties ne ar kādiem objek-
tīviem apstākļiem. (G. Brokāns, Dzimtā ciema šalkas.)

Nav saprotams, kas šeit domāts ar šaurajām vietām

un kur šīs vietas varētu rasties. Gribēdams padarīt va-

lodu tēlaināku, autors te panācis gluži pretējo.,
Tēlainu kādas valodas izteicienu citas valodas runā-

tājs arvien uztver daudz konkrētāk, spilgtāk, tas viņa
iztēlē rada gleznu. Turpretī cilvēks, kas lieto savas va-

lodas frazeoloģismus, parasti tos uztver tikai kā valo-

das vienību, kam ir sava leksiska nozīme, viņa iztēlē

šādas gleznas nerodas. Tieši spilgtā, konkrētā redzes

priekšstata dēļ latvietim grūti uztvert pārnesumu, ko

izsaka krievu frazeoloģismi ij3Koe uecTO un 3eAeH.an

yAuu,a. Lai doma nepaliktu neizprasta, labāk izteik-

ties konkrētāk. Tātad nevis, piemēram, šeit ražošanā ir

šaurā vieta, bet gan šeit ražošanā ir grūtības vai citādi;

nevis tehnikas jauninājumiem zaļo Ielu!, bet gan tehni-

kas jauninājumiem brīvu celul vai, ja grib izteikties

tēlaināk, — tehnikas jauninājumu ceļā — arvien zaļās
ugunis!

Latviešu valodai sveši burtiski atveidojumi padara
tekstu grūti saprotamu arī šādos piemēros:

1. Viņas seja piesārta līdz matu saknēm, tum-
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šās acis iepletās pārsteigumā, kreisais lūpu kaktiņš pa-

sitās uz augšu smaidā. (V. Spāre, Vecās dzirnavas.)
Latviski saka nevis nosarkt (piesarkt, pietvīkt) līdz

matu saknēm, bet gan līdz matu galiem vai līdz ausu

galiem. Tā kā mati uz sejas neaug, tad loģiski būtu

teikt nevis viņas seja piesārta līdz matu galiem, bet

gan viņa nosarka līdz matu galiem.
2. Paskatieties, kādi lopi, — tik vien ir kā govs

vārds. (V. Spāre, Vecās dzirnavas.)
Varētu domāt, ka no govs palicis pāri tikai tās vārds,

jo, kā zināms, govīm mēdz dot vārdus. Autore tomēr gri-
bējusi teikt, ka šos lopus par govīm gan sauc, bet tie ir

tik vāji, ka nemaz vairs pēc govīm neizskatās.

3. Bet gan Ozols Martai iegrozīs smadzenes

īstajā vietā. (V. Spāre, Vecās dzirnavas.)

Lasītājam, kas nezina krievu frazeoloģismu enpaemn

KOMu-A. MO32U (piespiest kādu domāt vai rīkoties

citādi, nekā viņš to darījis līdz šim), grūti iedomāties,

kāds labums no šīs smadzeņu iegrozīšanas varētu ras-

ties.

Šādi oriģinālteksti atgādina sliktus tulkojumus.
Par jaunpiedzimušu bērnu latviešu valodā dažkārt

saka — atrasts kāpostos. Nav dzirdēts, ka šo izteicienu

varētu lietot, runājot arī par ko citu, tāpēc nekādi nav

saprotams, kas ar to domāts šādā tekstā:

Prasot, lai par literārā darba varoni nevarētu teikt,
ka viņš, atrasts kāpostos, ir simpāt isk s, mēs

vienlaikus vaicājam, ar kādām īpašībām rakstnieks ap-

veltījis cilvēku, kas iet mūsu dzīves avangardā, un vai

šis varonis, turēdamies citiem priekšā, nejauc soli.

(«Karogs», 1967, 6.)
Kritiķi parasti nemēdz prasīt, lai literāra darba va-

ronis nebūtu simpātisks. To laikam nav gribējis darīt
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arī šā raksta autors. Tātad simpātisks acīmredzot ne-

drīkst būt vienīgi tāds varonis, kas atrasts kāpostos.
Žēl tikai, ka nezinām, kādas negatīvas vai pozitīvas

īpašības literārajam varonim var piešķirt dzīvošana kā-

postos. Līdz ar to autora prasības pret daiļprozas va-

roni lasītājam paliek neizdibināmas.

Nepieļaujami burtiski pārcēlumi ir ne tikai frazeolo-

ģismi, kuru tēli citas valodas runātājam bez īpaša pa-

skaidrojuma nav saprotami vai arī šķiet sveši, grūti
uztverami un apgūstami, bet arī tādas konstrukcijas,
kas ir pretrunā ar šās valodas normām. Mūsu publi-
cistikā un daiļliteratūrā šādas konstrukcijas nereti

sastopamas. Piemēri:

1. Draudziņ, visu mūžu tu uz stipendijas ne-

sēdēsi.. (D. Zigmonte, Ir jābūt Hovalingai.) Sprie-
žot pēc konteksta, šeit gribēts teikt .. visu mūžu ar

stipendiju vien nedzīvosi vai arī .. visu mūžu no sti-

pendijas vien nebūs jāpārtiek.

2. Kad viņš iedzēris, nekad nerunā. Baidās ko pa-
teikt ne tā. (D. Zigmonte, Ir jābūt Hovalingai.) At-

bilstošā latviskā konstrukcija te būtu . . baidās pateikt
kaut ko tā, kā nevajadzētu. Domu var izteikt arī ci-

tādi.

3. [Veikalā] ir konjaks par septiņiem rubļiem ar

kaut ko, kā radits Lienes skolotājas algai. (D. Zig-
monte, Ir jābūt Hovalingai.) Latviešu valodā šādā ga-

dījumā parasti teiktu konjaks maksā septiņus rubļus un

dažas kapeikas. Sarunvalodā varētu teikt
..

maksā sep-

tiņus rubļus ar kapeikām vai arī . .
ir konjaks par septi-

ņiem rubļiem ar kapeikām.

Šādas neveiklas, nelatviskas konstrukcijas īpaši lielu

ļaunumu nodara tādiem literārajiem darbiem, kuru va-



63

lodai raksturīgs bagāts vārdu krājums, tēlainība, viegls
plūdums.

Ne vienmēr autors drīkst paļauties tikai uz savu va-

lodas izjūtu. Ir jāzina arī, cik dziļi viens vai otrs aiz-

gūts frazeoloģisms, viena vai otra konstrukcija tautas

valodā iesakņojusies un vai tā vispār var iesakņoties.
Nevienā valodā nevar ieviesties burtiski tulkoti frazeo-

loģismi, kuru pamatā ir tēli, kas sveši attiecīgās tautas

tēlainās domāšanas īpatnībām, tāpat arī burtiski pār-
celtas konstrukcijas, kas nesaskan ar valodas normām.

D. ZEMZARE

GĀJUŠI!, BRAUKUŠI!, CĒLUŠI!

Pavēli, aicinājumu, ko darīt kādai ļaužu kopai vai

atsevišķām personām, ir iespējams izteikt dažādi — ar

īpašām pavēles izteiksmes formām, nenoteiksmi, ap-

stākļa vārdiem vai izsauksmes vārdiem.

Literārā pavēles izteiksmes daudzskaitļa pirmās per-

sonas forma ir nākotnes daudzskaitļa pirmā persona —

iesim!, brauksim!, celsim!. Pēdējos gados presē dažkārt

sastopams aplams pagātnes darāmās kārtas divdabja
vīriešu dzimtes daudzskaitļa formas lietojums pavēles
izteiksmes daudzskaitļa pirmās personas nozīmē. Pie-

mēri:

— Vai neizstaigāsim kādu līkumu? — tēvs aicina.

Edgars uzreiz neatbild.

— Nu tad gājuši, Edgar?
Būtu virs ieskatījies Ainas acīs, tad nez vai viņš

ņemtos drosmi sekot paša sievastēva aicinājumam.
(D. Zigmonte, Jūras vārti.)
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Tad es sajutu Edvarda sittās delnas pieskārienu pie
savas nosalušās plaukstas.

— G ājuš i!

Sākām līst augšup pa uzbērumu. (R. Ezera, Mež-

ābele.)
Abi kāju pāri stāvēja viens otram pretī.

—Nu tad gājuši, vai? — Artūrs vedināja.
(A. Dripe, Ceļa zīmes. «Liesma», 1966, 4.)

Un tad nu tā sengaidītā svētdiena klāt. Ķāds man

uzsauc: «Salenlek, met nu savas grāmatas pagultē.
G ājuš i!»

Mans garastāvoklis svārstīgs: var iet — var neiet...
Bet kā tad atpallksi no biedriem. (E. Salenieks, Tā viņi

strādāja.)
— Bet nu celties! Gājuš i! — sāka klaigāt poli-

cisti. (A. Kuzņecovs, Babijjara. [Tulkojums.] «Padomju

Jaunatne», 1967, 130.)
Brokastis šoreiz pajuka. Lasmanim arī ēstgriba bija

tā kā pārgājusi, bet Garkalns, smaidu slēpdams, devās

pa noglumējušo klāju uz stūres kabīni, no turienes uz-

sauca:

— Nu tad cēluši!

Bija pienācis laiks izvilkt trali. (J. Grants, Liesmo

zilā uguntiņa.)

Lasītājs, atrodot romānā vai stāstā teikumu ar div-

dabi kā aicinājumu, pirmajā mirklī to neuztver un ap-
mulst. Varbūt te stāstīts par cilvēkiem, kas aizgājuši
vai gājuši garām, kaut ko jau izcēluši? Sarunvalodā

pat gadās dzirdēt, ka sievietes viena otrai saka gā-
juši!, t. i., lieto vīriešu dzimtes daudzskaitļa formu,

kaut gan divdabjiem latviešu valodā ir kā vīriešu, tā

sieviešu dzimte. Krievu nouiAu! visās krievu-latviešu

vārdnīcās, kur tas minēts, latviski ir tulkots tikai
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ejam!, iesim!. Latviešu valodā tiešām netrūkst formu

un vārdu, ar ko izteikt aicinājumu vai pavēli iet, pie-

mēram, iesim!, sāksim iet!, dosimies!, un kas nekādus

pārpratumus neradīs, bet dažādos un bagātinās iz-

teiksmi. Nav nekāda attaisnojuma tam, ka visiem sa-

protamas un parastas formas iesim!, brauksim!, celsim!

sāk aizstāt ar nepareizi lietotām formām gājušil, brau-

kuši!, cēluši!. Mums visiem jādomā par labu, izkoptu
valodu.

A. VANAGS

SVEŠVĀRDI JĀLIETO PAREIZI

Bez svešvārdiem mūsu dienās nemaz nav iespējams
iztikt, tie it bieži pilnīgi pamatoti tiek lietoti dažāda sa-

tura tekstos. Taču sastopami arī gadījumi, kad autori

svešvārdus izraugās nepareizi, nenoskaidrojot to no-

zīmi. Aplūkosim dažus piemērus no periodikas.

Eiropas čempionātā viņi debitē kopš 1966.

gada.

Puišu pirmā debija..
Pirmo reizi debitē Latvijas izlasē..

Pēdējai debijai kvalificējušās tikai.. desmit

meitenes.

Rakstītājam nemaz nav jāprot franču valoda, bet tikai

jāpaskatās svešvārdu vārdnīcā, lai noskaidrotu, ka de-

bija jau ir pirmā uzstāšanās, pirmā piedalīšanās
(kādā pasākumā), kas iezīmē pastāvīgas darbošanās

sākumu. Tātad savienojumā ar debija vārds pirmā ir

lieks, bet pēdējā debija vispār nav iespējama.
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Par izdevušos nevar atzīt arī šādu teikumu:

Šogad rīdzinieki startu sākuši neveiksmīgi.
Vārda starts nozīme ir (sacīkšu) sākums, sākuma

moments'; plašākā nozīmē vārds startēt nozīmē 'pieda-
līties (sacīkstēs)'.

Citēto teikumu varētu pārveidot apmēram tā:

Šogad rīdzinieku pirmais starts bijis neveiksmīgs
vai arī So sezonu rīdzinieki sākuši neveiksmīgi.

Vārds duelis ir nevietā šādā teikumā:

Mūsu slēpotājiem bija smags duelis ar stiprākajiem

pasaulē.
Duelis ir divu cīņa. Šeit turpretī mūsu slēpotāju bija

vairāk. Ja uzlūkojam tos kā vienu veselu, kā komandu,

tad tomēr arī nevar runāt par dueli, jo pretinieki bija
vairāki — starp stiprākajiem pasaulē bija norvēģi,
zviedri un somi.

Jāiebilst pret nozīmju paplašināšanas tendencēm vār-

dam handikaps. Sportā ar to apzīmē pavisam noteiktu

jēdzienu — priekša devumu vājākam sportistam distan-

ces posma, laika vienības vai punktu izteiksmē. Mēģi-
nājumi ar handikapu apzīmē priekšrocības, ko spor-
tists izcīnījis spēles gaitā pēc vispārējiem noteikumiem,

jāatzīst par nevēlamiem, jo tie neko citu kā neskaidrību

ieviest nevar. Tādēļ nedrīkstētu sacīt:

2. puslaikā PSRS izlase ieguvusi diezgan levērojamu

handikapu.
Cita veida iebildumi rodas, lasot šādus teikumus:

..mēs cenšamies tos optimālāk izmantot sabied-

rības interesēs.

Te sastopam visunikālāko..

Šie vārdi jau pēc savas nozīmes izsaka vispārāko pa-

kāpi, tāpēc salīdzinājuma pakāpes tiem loģiski nav

iespējamas. Optimāls nozīmē 'vislabākais, visizdevīgā-
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kais, visvairāk piemērots, atbilstošs', unikāls — 'vie-

nīgais savā veidā, vienreizīgs.
Lieks svešvārds visai bieži parādās divu vārdu sa-

vienojumā, kur būtu jālieto tikai viens vārds.

Fiziskie vingrojumi tonizē nervu sistēmu.

Ik reizi, lasot par fiziskiem vingrojumiem, rodas vē-

lēšanās autoram pajautāt — vai tad varētu būt arī

psihiski vingrojumi? Ja runājam par vingrošanu, tad

varam runāt arī par vingrojumiem, apzīmējums
«fiziskie» ir lieks, jo neko nenoskaidro. Ja turpretī gri-
bam pastāstīt ne tikai par vingrošanu, bet arī par kā-

diem citiem ķermeņa attīstīšanas paņēmieniem, tad va-

ram runāt par fiziskiem vingrinājumiem (jo ir taču

iespējami arī psihiskie vingrinājumi).
Pārdomas izraisa šāds teikums:

.. nevis ar vispārējiem saukļiem. . iespējams izstrā-

dāt sabiedrības imunitāti pret šāda veida izturēšanos.

Vārda imunitāte lietošana pārnestā nozīmē nav ne-

iespējama, taču imunitāte var būt tikai pret kaut ko

uzņemamu, pārņemamu, piesavināmu, nevis pret iztu-

rēšanos.

Šeit turklāt vārds imunitāte lietots pavisam pretējā
nozīmē, jo pēc raksta saprotams, ka autors gribētu, lai

cilvēki aktīvāk vērstos pret tiem, kas pārkāpj pastāvo-
šās morāles un ētikas normas.

Grūti iedomāties, ko autors gribējis pasacīt, rakstī-

dams šādi:

Alpu strēlnieki, kas savā mazliet impozantajā
un tomēr ļoti svinīgajā solī..

Vārda impozants nozīme ir 'izskatīgs, iespaidīgs. Kā

redzam, mazliet nemaz nesaderas ar impozants (ja būtu

rakstīts ne sevišķi impozantajā soli, tad kaut ko varētu

saprast). Šķiet, ka autors laikam te gribējis lietot
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vārdu, kas izteiktu apmēram to, ko izsaka dīvains, ne-

parasts.
Kā redzam, iespēja palikt nepilnīgi saprastam jo vai-

rāk izvirza prasību censties pēc precizitātes izteiksmē.

L. CEPLĪTIS

VĀRDS UN UZVĀRDS

Latviešu valodā ir parasts personas vārdu minēt

pirms uzvārda: Jānis Bērziņš, Aina Ozoliņa. Šī valodas

tradīcija kļuvusi par pieklājības normu.

Tikai pasēs, anketās, sarakstos, kartotēku kartītēs un

citos dokumentos uzvārdu raksta pirmajā vietā (Bēr-
ziņš Jānis, Ozoliņa Aina), jo uzvārds vairāk nekā vārds

palīdz identificēt personu. Šāda personvārdu secība ir

ieguvusi īpašu stilistisku nokrāsu, kas raksturīga daļai

lietišķo rakstu (iesniegumiem, izziņām, oficiālām auto-

biogrāfijām v. tml.).
Šīs stilistiskās nokrāsas dēļ nevajadzētu teikt Bēr-

ziņš Jānis citu stilu tekstos — publicistikā, zinātniskajā

literatūrā, daiļliteratūrā, kur secībai «uzvārds — vārds»

ir pārāk oficiāls, nepieklājīgi vēss, birokrātisks rak-

sturs.

Paradums novietot uzvārdu pirms vārda aizvien bie-

žāk vērojams it īpaši skolēnu un lauku ļaužu valodā

(laikam viņus ietekmē alfabētiskie skolēnu vai darbi-

nieku saraksti un citi dokumenti). Skolēni, kolhozu

priekšsēdētāji, brigadieri, agronomi sapulcēs, radio re-

portāžās nereti runā: Tikai piecnieki liecībā ir Ozoli-

ņai Ainai, Teicami šogad strādājis laukkopis Bērziņš
Jānis v. tml. Tāpat nav vēlams uzvārdu rakstīt vārda
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priekšā laikrakstos, teātra izrāžu, koncertu un citu sa-

rīkojumu afišās un programmās, sienas avīžu rakstos.

Nav pieklājīgi rakstīt vai runāt uzvārdu vienu pašu:

Bērziņš, Ozoliņa. Vajadzētu rakstīt vai nu pilnu vārdu,
vai arī to saīsināt: Jānis Bērziņš vai /. Bērziņš. Runā-

jot pieļaujams: Jānis Bērziņš vai biedrs Bērziņš (bet
nekādā ziņā Jē Bērziņš).

R. AUGSTKALNE

VĒROJUMI UN IEROSINĀJUMI

D zel m airis un dzelmj alns

Kaut gan jaunākā laika vārdnīcās tiek ievietotas tikai

formas dzelmjains, kraupjains, krēpjains, zemjains,
ziepjains, valodas lietotāji bieži vien izvēlas formas

dzelmalns (dzelmaini ūdeņi), kraupains (kraupains
suns), krēpains (krēpains zirgs), zemains (zemaina
plauksta), zlepains (ziepalna seja). Šīs formas lietojuši
rakstnieki A. Upīts, J. Ezeriņš, V. Lācis, M. Bendrupe,
J. Vanags, Ē. Vilks, Z. Skujiņš, D. Zigmonte, R. Ezera

v. Ci

Jāatzīmē, ka formas bez / nav jaunas — K. Mīlen-

baha un J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcā un tās

papildinājumos minētas tikai formas dzelmalns, krē-

pains, zlepains; līdzās formām kraupains un zemains

minētas arī formas kraupjains un zemjains, bet visos

piemēros lietotas tikai formas kraupains un zemains,

tātad tās ir bijušas dzīvākas formas.

Ir dzirdēti iebildumi, ka vārdu krēpains varot saistīt

nevis ar vārdu krēpes, bet ar vārdu krēpas. Parasti gan
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konteksts pārpratumus novērš, turklāt nav konstatēts,
ka vārds krēpains būtu lietots nozīmē 'ar krēpām. Vārdi

dzelmains, kraupains, zemains, ziepains nekādus pārpra-
tumus nevar radīt.

Minēto vārdu lietojumā, šķiet, izpaužas tā pati ten-

dence izvairīties no / skaņas, kas vērojama vārdos

dumpot, dumpoties, grāvot, nogrāvot, grāvmala, grāv-
racis, slēpot, slēpotājs, slēpošana, škīvot, škīvošana,

šņabot, zivkopis, zivkopība, zlvrūpniecība, zivsaimnie-

cība un citur. Tāpat kā šie vārdi, kuros uzvarējušas
formas bez /, būtu atzīstamas arī formas dzelmains,

kraupains, zemains, ziepains; apstrīdama varētu būt

vienīgi forma krēpains ('ar krēpēm').

Lenta un lente

«Latviešu valodas kultūras jautājumu» 1966. gada
izdevuma 78. lpp. teikts: «Nereti sastopamas formas,
kas nav lietojamas literārajā valodā, piem., IV dekli-

nācijas vārds lenta. . paralēli V deklinācijas vārdam

lente..»

Kādēļ vārds lenta nav literārajā valodā lietojams?
Kā atzīmēts K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu

valodas vārdnīcā un tās papildinājumos, vārds lenta

latviešu valodā ienācis no krievu valodas un tā pamatā
ir krievu vārds Aema. Jāpiebilst vienīgi tas, ka vārds

lenta, tāpat kā daudzi citi jaunākas cilmes aizguvumi,
tiek runāts ar šauru c, nevis ar platu c, kā tas dots

minētajā vārdnīcā.

Vārds lenta sastopams jau tautasdziesmās, brāļu
Kaudzīšu «Mērnieku laikos», R. Blaumaņa, A. Upīša,
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2. Grīvas, Z. Skujiņa un daudzu citu latviešu rakst-

nieku darbos, kā arī terminoloģijā, un nav nekāda pa-

mata to atzīt par literārajā valodā nelietojamu. Formu

lenta bez tam balsta arī fabrikas nosaukums «Lenta».

Kādas priekšrocības ir formai lente? Vai tas, ka tā

galotnes ziņā saskan ar sarunvalodā lietoto barbarismu

bante? Šķiet, ka tas nav pietiekams pamats formas

lente atzīšanai par pareizāku nekā forma lenta*

Manuprāt, latviešu literārajā valodā vienādas tiesī-

bas ir abām paralēlajām formām — lenta un lente, tā-

pat kā mēs paralēli lietojam vārdus pretī un pretim,
skrapškēt un skrapstēt, sētmala un sētmale un daudzus

citus vārdus.

Lieka precizitāte

Pēdējā laikā latviešu valodā vērojama tendence uz-

svērt darbības pabeigtību un īslaicīgumu, ko parasti

panāk ar priedēkļa palīdzību, piemēram, nocitēt, node-

monstrēt, noinstruēt, nokritizēt, noraksturot, nostabi-

lizēt.

Taču reizēm priedēkļi tiek pievienoti arī vārdiem, kas

to pašu izsaka bez priedēkļa, piemēram, līdzās vārdiem

formulēt, konstatēt, pamatot, kuri jau paši apzīmē pa-

beigtu darbību, tiek darināti un lietoti vārdi noformu-
lēt, nokonstatēt, nopamatot. Tādos vārdos kā noformu-
lēt, nokonstatēt, nopamatot priedēklis ir lieks.

* Redakcijas kolēģijas piezīme. lerosinājumu par

vārda lente un lenta paralēlformām Pareizrakstības komisija vēl

izskatīs.
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Atkal «g ima 1 a j ie š v lač i»

Jau daudzkārt minētas dažādas aplamības preču no-

saukumos, plakātos un citur, taču sevišķi nepatīkami
tās redzēt tādos izdevumos kā žurnāls «Karogs».

Vārdi inžirs (1966, 9) un kaburs (1966, 6, 11) vai

koburs (1966, 7), kas pārņemti no krievu valodas, lat-

viešu valodā nav lietojami, jo attiecīgajiem objektiem
ir jau savi apzīmējumi: viģeskoks vai vīģe un (revol-
vera) maksts.

Burtisko pārcēlumu piepacelts (1967, 5) un taisnlī-

nijlba (1967, 11) vietā lietojami vārdi pacilāts vai svi-

nīgs un taisnums.

Dažkārt kļūdas rodas, ja pareizus, valodā eksistējo-
šus vārdus lieto nevietā. Tā paroles, latviski runājot,
netiek atmainītas (1968, 2), bet gan atceltas; fragmentā
attiecās pret viņu ar neuzticību (1967, 6) bija jā-
lieto vārds izturējās, bet fragmentā tradīcija, kas nav

izdzīvota vēl mūsu dienās (1968, 2) bija jālieto
vārds izskausta.

lerosinājums fonētiķiem

Latviešu dzejā jau samērā sen sastopama parādība,
ka vārdos vai vārdu daļās, kur parasti runājam par
vienu zilbi, dzejnieki saskata divas zilbes un apzināti
lieto šos vārdus vai vārdu daļas tur, kur pantmērs

prasa divas zilbes, piemēram:

Un galu galā — tā Ir nolaidība,

Ja motocikls blakusvāģi nīst.

(I. Ziedonis, Motocikls.)
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AI Dauni, vai tev tiešam šķiet,
Ka katrs lietuvietis godīgs?

(J. Marcinkēvičs, Asinis un pelni.
B. Saulīša tulkojums.)

Jā, zeme dimd! Un kalves ritms skaļš
Sev līdzi sauc uz nākamības trakta.

(H. Heislers, «Karogs», 1964, 8.)

.. Spulgo liepa, osis šmaugs,
Jo ir atnācis

Izšķērdīgs un grezns draugs —

Rudenls.

(Ē. Ādamsons, Sapņu pīpe.)

Šī parādība sastopama, piemēram, Ē. Ādamsona,
A. Caka, I. Auziņa, H. Heislera, P. Kalvas, A. Krūkļa,
V. Ļūdēna, J. Osmaņa, B. Saulīša, J. Stulpāna, O. Vā-

cieša, P. Vīlipa, I. Ziedoņa dzejā tādos vārdos kā

vieg7s, motoci£/s, biedrs, otrs, gudrs, agrs, stiprs,

četrdesmit, hronometrs, katrs, ritms, krāsns, nikns,

kpns, asns, grezns, krāsns.

Kā redzams, visos minētajos līdzskaņu savienoju-
mos viens no līdzskaņiem ir /, m, n, ņ, r, kam ir it kā

zilbes centra loma un kas ir zilbiska skaņa, tāpat kā tas

ir čehu valodā vārdos vlk 'vilks',&rs/ 'krusts' un īpaš-
vārdos Brno, Vltava.

Jāatzīmē, ka minēto līdzskaņu savienojumu zilbisks

lietojums latviešu dzejā netiek uzskatīts par pantmēra
neievērošanu.

Taču tādā pašā situācijā dzejā reizēm sastopama arī
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līdzskaņu grupa, kura /, r, m, n, ņ nav, bet ir tikai

nezilbiskas skaņas, piemēram:

Pienāk ziema, lausks sper aiz pakša,
Visur Ildzi iet man labais sapnis..

(B. Saulītis, «Karogs», 1965, 3.)

Fonētikas speciālistiem derētu noskaidrot, vai abos

minētajos gadījumos pēc tradīcijas saskatāma viena

zilbe vai arī var runāt par divām zilbēm, kā to atzīst

dzejnieki.

L. BIRZIŅA

PRET MEHĀNISKU TULKOŠANU

Ne vienmēr tulkotāji prot izvēlēties kontekstam atbil-

stošu terminu. Sevišķi to var teikt par juridisko tekstu

tulkotājiem, kas, nebūdami juristi, tulko mehāniski. Ja

vārdnīcā kādam terminam dotas vairākas nozīmes, tad

viņi uz labu laimi ņem vienu no tām, bet ne katrreiz

pagadās īstā.

Mehāniska tulkošana kropļo valodu. Tā ir nevērība

un necieņa pret tulkojamo tekstu, nolaidīga attieksme

pret darbu. Mazā rakstiņā nav iespējams parādīt da-

žādus mehānisko tulkojumu variantus, tāpēc pakavēsi-
mies tikai pie spilgtākiem.

Tā, piemēram, krievu valodas terminam «nojio>KeHHe»

Krievu-latviešu vārdnīcā (1959, II) dotas četras galve-
nās nozīmes: l. stāvoklis; 2. nolikums; 3. tēze; atzi-

nums; 4. likšana. (Starp citu, uzskaitījums nav pil-

nīgs — vajadzēja vēl tulkojumu papildināt ar terminu

noteikumi.) Nespeciālistam nav viegli starp daudza-

jām nozīmēm atrast īsto. Turpretim lietpratējam šeit
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nav nekādu grūtību, jo viņš izprot likuma saturu un

tāpēc tekstu nevis mehāniski «pārceļ» no vienas valo-

das citā, bet tulko radoši. īsto nozīmi terminam «no.no-

«eHHe» nav izdevies atrast, arī tulkojot 1964. gada
15. jūlija Likumu par pensijām un pabalstiem kolhozu

biedriem (sk. krājumu «Likumdošanas akti par pensiju
piešķiršanas un izmaksas kārtību», 1966). Likuma

beigu noteikumi (3aKjnonHTe,/ibHbie nojio>KeHHH)
šeit nepareizi pārdēvēti par slēguma tēzēm (328. lpp.).
Tēze ir apgalvojums, ko autors vai runātājs grib pie-
rādīt vai aizstāvēt. Likumā ir tikai noteikumi, kas

obligāti jāpilda, bet vairs nav ne jāaizstāv, ne jāpie-
rāda. Pensiju var piešķirt tikai saskaņā ar noteikumiem,
nevis ar tēzēm.

Par mehānisku tulkošanu liecina arī pensijas izmērs

PSKP Centrālās Komitejas un PSRS Ministru Padomes

1967. gada 26. septembra lēmuma «Par pasākumiem
padomju tautas labklājības tālākai celšanai» tulkojumā
(«Cīņa», 1967. g. 27. septembrī).

Jau kopš gadu desmitiem gan likumdošanas aktos,
gan juridiskajā literatūrā, kā arī sarunu valodā pazīs-
tams termins pensijas apmērs. Neviens pensio-
nārs neteiks, ka viņam ir tāda un tāda izmēra pensija.
Tikai runājot par apaviem un apģērbiem, sāk ieviesties

apzīmējums izmērs, lai gan minētā Krievu-latviešu

vārdnīca vārdam «pa3Mep» tulkojumu izmērs nedod.

Tomēr par pensiju vai citu kādu izmaksu vai maksā-

jumu summu nedrīkstētu teikt «izmērs». Būs pareizāk
izmēru atstāt triju dimensiju — garuma, platuma un

augstuma apzīmēšanai.
Ņemsim terminu kopu «onjiaTa Tpy#a». Gan litera-

tūrā, gan radio un televīzijas raidījumos to mēdz tul-

kot darba samaksa. Tomēr dzīvajā sarunu valodā to
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dzirdam reti. Parasti runā par darba algu, atlīdzību,

atalgojumu. Preses darbinieki tomēr darba samaksu

cenšas ieviest valodā. Tā, piemēram, «Cīņā» 1968. gada
6. martā varējām lasīt, ka kapitālistiskajās valstīs vi-

sur pārkāpj principu «vienāda samaksa par vienādu

darbu».

Šis princips nav jauns. Strādnieku šķiras cīņas vēs-

turē tas pazīstams jau sen kā viena no svarīgākajām

proletariāta prasībām. Bet tad to izteica saprotamāk:
«Par vienādu darbu — vienādu atlīdzību.» 1940. gada
politiskajos dokumentos šī prasība formulēta mazliet

citādi: «Sievietēm pie vienāda darba — vienādu atal-

gojumu» (sk. krājumu «Sociālistiskās revolūcijas uz-

vara Latvijā 1940», 1963, 100. lpp.), bet nekad nav

runāts par darba samaksu.

Arī mūsu dienās ikviens zina, ka par darbu viņš sa-

ņem algu, atalgojumu vai atlīdzību. Ir taču algas sa-

raksti, algu sistēmas, amatu atalgojumi, pat algas die-

darba samaksas saraksti, darba samaksas

dienas v. tml.

Daži samaksas atzinēji apgalvo, ka darba samaksa

esot pareizāks termins nekā darba apmaksa. Nav vaja-
dzības ne pēc viena, ne otra. Abi varianti ir neveikli

un mehāniski tulkojumi. Par darbu pilsonis saņem

algu jeb atlīdzību. Tā tas ierakstīts arī mūsu Pa-

matlikumā. Latvijas PSR Konstitūcijas 89. pantā la-

sām: «Latvijas PSR pilsoņiem ir tiesība uz darbu,

proti, ir tiesība dabūt nodrošinātu darbu ar atlī-

dzību, kas atbilst darba daudzumam un labumam.»

Tulkojumu valoda kļūs skaidrāka un jēdzieni sapro-

tamāki, ja teksti, it sevišķi likumdošanas materiāli, tiks

tulkoti nevis mehāniski, bet gan loģiski, iedziļinoties
to būtībā.
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LEKSIKA

I. NISELOVIČS

TAGADNES DIVDABIS AR IZSKAŅU -OŠS

MŪSDIENU VALODAS PRAKSĒ

Mūsu dienās daudzu valodu attīstībā vērojams ne-

mitīgs apzīmētāju pieaugums. Latviešu valodā īpašības
vārdu ierobežotā skaita dēļ apzīmētāju funkcijā blakus

lietvārdiem ģenitīvā aizvien plašāk ieviešas tagadnes
divdabji ar izskaņu -ošs.

«Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā» (I,

783.§) teikts, ka šie divdabji ļoti tuvi īpašības vārdiem

un jau daļēji vai pilnīgi adjektivējušies. Var piebilst,
ka tie ietilpst daudzās jo daudzās neterminoloģiskās un

terminoloģiskās vārdkopās.
Divdabji ar -ošs sastopami ne tikai prozā, bet, gan

retāk, arī dzejā. Piemēri:

Kairā asnā sajust varam stiebra uzplaukstošo
elpu. (A. Vējāns, Skolotāja mūžs.)

Tu esi brīvs. Kas spēj vairs pazemot,
Kas pavēlēt, kas sāpēs ledzīt var —

Kas laimi kārdinošu dot?

(M. Ķempe, Saruna. Variācijas.)
Daži divdabji ar -ošs pēdējā laikā kļuvuši sevišķi po-

pulāri, un tos pamatoti lieto daudzos jo daudzos vārdu

savienojumos. Te vispirms minami divdabji vadošs un

radošs. Piemēri:

vadoš[ai]s darbinieks, inženieris, diriģents, centrs

v. c; vadoša persona, ideja v. c; vadošie [valsts]

orgāni v. c.
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Jāpiebilst, ka ar divdabi vadošs tulko divus krievu

valodas divdabjus — pvkoboahuihh un BeavuiHH.

Gluži universāls tagad ir divdabis radošs. Piemēri:

radošs darbs; radošais marksisms; radoša

doma, iztēle, aktivitāte, iecere, iniciatīva, attīstība, no-

skaņa, atmosfēra, personība, sadarbība, sadraudzība;
radošā inteliģence (t. i., mākslinieki); radošie

spēki, meklējumi v. c., radošas pārrunas; radošās

apvienības (t. i., rakstnieku un mākslinieku savienības);
jaunradošā māksla (pretstatā izpildītājmākslai).

Šis divdabis gan būtu lietojams tikai tad, ja tas kopā
ar apzīmējamo vārdu izsaka domu, ka kaut kas tiek

radīts vai arī kāds vai kaut kas spēj ko radīt. Nav pie-
ņemamas vārdkopas mākslinieka radošie panā-

kumi, radošās neveiksmes v. c. Atkarībā no kon-

teksta te var atrast citu izteiksmi, piemēram, mākslinieka

panākumi (neveiksmes) daiļradē.
Daudzos savienojumos ar verbiem iekļaujas no šā

divdabja darinātais apstākļa vārds, piemēram, radoši

strādāt, diskutēt, īstenot ieceres v. c.

Pēc citu valodu parauga darinātās vārdkopās plaši
lieto divdabi tekošs. Jau sen terminoloģijā ieviesušies

apzīmējumi tekošais konts, metrs v. c. Reizēm praksē
sastopami arī apzīmējumi tekošais seanss, moments,
tekošā uzskaite, tekošie uzdevumi, tekošajā gadā v. c.

Pedagoģijā dažkārt aplam runā par tekošo zināšanu

uzskaiti un pat par tekošo atzīmi. Šos jaunāko laiku

darinājumus lielākoties lieto sarunvalodā. Koptā valodā

turpretī saka nevis tekošais seanss, bet kārtējais seanss,

nevis tekošais moments, bet pašreizējais stāvoklis, nevis

tekošie, bet kārtējie uzdevumi, nevis tekošajā gadā, bet

šogad v. tml.
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Ļoti izplatītas ir vārdkopas ar esošs. Piemēri:

mūsu rīcībā esošie fakti, pierādījumi, dati, mate-

riāli v. c; spēkā esošie (pastāvošie) likumi, notei-

kumi, rīkojumi, norādījumi v. c.; pārdošanā esošās

preces; esošais dzīvojamais fonds; esošās mā-

cību grāmatas, programmas, metodes, iespējas v. c.

Arī šīm vārdkopām bieži vien var atrast labākus

variantus, piemēram, pašreizējie (nevis spēkā esošie)

noteikumi, pašreizējās mācību grāmatas, programmas

v. c.

Vārdkopās bieži sastopami salikteņi, kuru pirmais
komponents ir apstākļa vārds un otrais komponents —

divdabis ar -ošs. Piemēri:

tālejoši nodomi, plāni; likums ar atpakaļejošu
spēku; augšupejošās resp. lejupejošās nervu

šķiedras; vispār stiprinoši vingrinājumi; vis-

pārizglītojoša skola.

Plaši ieviesies saliktenis daudzsološs.

Salikteņiem, kuros ietilpst divdabis ar -ošs, nereti

pirmais komponents ir lietvārds. Piemēri:

pērkondtmdošs urā, pērkondlmdoša balss 1
.

Šāds salikteņu tips bieži sastopams terminoloģiskās
vārdkopās, piemēram, siltumlzolējoša uzlika, pilsētvei-
dojošais faktors v. c.

Zinātnes un tehnikas terminoloģijā aizvien vairāk

parādās salikteņi, kuru pirmais komponents ir paš- un

otrais — divdabis ar izskaņu -ošs. Piemēri:

pašdziestošais skaitītājs, pašnoturoša resp. pašiero-

bežojoša reakcija, pašnoskaņojošā automātiskās vadības

sistēma v. c.

1 Krievu-latviešu vārdnīcā (1959) rpoMOBMM tojiocom tulkots

pērkona (pērkondimdoša) balsī, rpoMorjiacHoe neHHe — ļoti ska|a

(pērkonīga) dziedāšana, rpoMorviacHoe ypa — pērkondimdošs urā.
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Visu šo divdabju īpatnējā svara pieaugums rada zi-

nāmas problēmas un grūtības mūsdienu valodas praksē.
īsi pirms kara (1940. gadā) J. Endzelīna rediģētajos

«Valodas un rakstības jautājumos» vēl norādīts, ka

«nebojātā tautas valodā» divdabjus ar -ošs nemēdzot

darināt no pārejošiem darbības vārdiem. «Tādēļ rakstu

valodā nav ieteicams tāda tipa divdabjus kultivēt, bet

likt to vietā citas — latviskākas konstrukcijas.» Tomēr

šie divdabji pieļaujami gadījumos, kur bez tiem «citādi

grūti kā izteikties». Varot runāt, piemēram, par atspir-
dzinošu miegu.

«Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā», kas

iznākusi divus gadu desmitus vēlāk, turpretī atzīts, ka

divdabjus ar -ošs darina no visiem nepārejošiem un

daudziem pārejošiem darbības vārdiem. Šeit teikts, ka

senāk literatūrā no pārejošiem darbības vārdiem atvasi-

nāto divdabju ar -ošs bijis daudz mazāk. Arī tagad šo

divdabju lietošanā vēl jūtami zināmi ierobežojumi. Tā,

piemēram, nelieto divdabjus lasošs, rakstošs, zīmējošs,
stādošs v. c. Labskaņas dēļ divdabjus ar -ošs nedarina

no darbības vārdiem pūst, plēst, kāst, grūst, drāzt v. c.

(I, 781. §).

Attīstības tendence katra ziņa ir pilnīgi skaidra. Var

droši teikt, ka divdabjus ar -ošs tagad atvasina gandrīz
no visiem pārejošajiem darbības vārdiem. Terminolo-

ģijā šādi divdabji iespējami pat no darbības vārdiem

lasīt, rakstīt, zīmēt, stādīt v. c. Patlaban jau lieto div-

dabjus aprakstošs (aprakstošā psiholoģija) un pašrak-
stošs (pašrakstošie mēraparāti), kā arī apstākļa vārdu

aprakstoši (aprakstoši tulkot).
Divdabjus ar -ošs darina arī no atgriezeniskajiem

darbības vārdiem, taču vairāku locījumu formu trū-

kums te rada neērtības un arī kļūdas. Sakarā ar to
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mūsdienu valodas praksē vērojams, ka attiecīgos no

atgriezeniskajiem darbības vārdiem darinātos divdab-

jus pārveido tiešo darbības vārdu divdabjos un lieto

visos locījumos. Tā, piemēram, no šūpoties bija aplam
veidots divdabis šūpojošs, kas ietilpināts terminoloģiskā
vārdkopā šūpojošs kretulis. Vēlāk nostabilizēts pareizi
darinātais apzīmējums šūpu kretulis.

Tāpat no darbības vārda darboties nepareizi dari-

nāts divdabis darbojošs, ko dažkārt lieto vārdkopā dar-

bojošs modelis, lai tulkotu AeficTßVioiiiaH uonejib. Lauk-

saimniecības mehanizācijas terminoloģijā savukārt ir

vārdkopa arkla darbīgās daļas, un ģeogrāfi runā

par darbīgu vulkānu. īpašības vārds ar izskaņu

•igs šo problēmu, šķiet, neatrisina, jo darbīgs ir nevis

tāds, kas darbojas, bet gan rosīgs, strādīgs. Tātad jā-
atrod labāki apzīmējumi (varbūt derētu funkcionējošs
modelis, aktīvs vulkāns v. tml.).

Vispār atgriezeniskais darbības vārds darboties, no

kura bieži vien nepareizi veido divdabi darbojošs, ir

pastāvīgs kļūdu avots. Tā kādā skolā bija izlikts sa-

raksts, kurā starp citu minēti IX klasē darbojošie pul-

ciņi (gramatiski pareizi — darbojošies, bet labāk: IX kla-

ses pulciņi). Runājot par kāda literāra sacerējuma per-

sonām, daži lieto apzīmējumu darbojošās personas un

mēģina tam veidot arī neesošās locījumu formas. Pie-

mērs:

.. acu priekšā iznirst skarbi liriska Liepājas aina,

radot neuzbāzīgu, emocionāli noskaņotu fonu darbo-

jošām personām. («Karogs», 1967, 8.)
Vēl jāmin gadījumi, kur bez nozīmes atšķirības var

noderēt gan divdabis ar -ošs, gan arī īpašības vārdi ar

-īgs. Piemērs:

— Paklejosim, — Pliekšāns piekrīt. Un savukārt ap-
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veltī biedru ar pētīgu (iespējams arī ar pētījošu vai

pētošu) skatienu. (J. Niedre, Katrs ar savu laimi dzimst.)
Speciālajā literatūrā atsevišķos terminos vairāk ietei-

cams divdabis ar -ošs. Tā, piemēram, ķīmijā runā tikai

par nāvējošu, nevis nāvīgu zilskābi. Medicīniskajā lite-

ratūrā turpretī apzīmējumus ar -ošs un -īgs lieto nekon-

sekventi, piemēram, nāvīgas un nāvējošas devas.

Divdabju aizstāšanai ieteiktie darītājvārdi ar -ējs

resp. -tājs saglabājušies galvenokārt iespējamu variantu

veidā, piemēram, izšķiroša (izšķīrēja) cīņa
2
, tēlojošā (tē-

lotāja) ģeometrija.

Atsevišķos gadījumos lieto tikai darītājvārdus vien,

piemēram, pašreģistrētājs aparāts, paštvērējas dakšas,

pamatlicēji darbi.

Dažkārt vārdkopas vietā rodas saliktenis:

ZA korespondējošais loceklis — korespondētājloceklis.
Konstrukcija, kur no pārejoša darbības vārda div-

dabja ar izskaņu -ošs vēl atkarīgs papildinātājs, kas iz-

teikts ar akuzatīva formu, J. Endzelīna rediģētajos «Va-

lodas un rakstības jautājumos» atzīta par latviešu valodā

gluži neparastu un tādēļ skaužamu.3

Tiesa, neviens arī tagad vēl nopietni, t. i., bez ironijas,
nerunātu, piemēram, par cūkas ganošu zēnu, zābakus

valkājošu meiteni, papirosus pīpējošu jaunekli v. tml.

Šādas konstrukcijas ar papildinātāju akuzatīvā vairāk

lieto atsevišķu nozaru terminoloģijā. Piemēri:

rūdu saturošs slānis, strāvu vadošs alumīnijs, karbi-

dus veidojošie elementi, skaņas izolējošs (absorbējošs,

2
Dažu autoru lietotā vārdkopa izšķiru ciņa nav plaši ievie-

susies.
3 «Valodas un rakstības jautājumos» starp citu ieteikts ūdeni

necaurlaidošs vietā lietot nemirkstams. Patlaban bieži sastopams
apzīmējums ūdensnecaurlaidīgs.
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vadošs) materiāls, sāpes remdinošs līdzeklis, noziedzību

veicinoši apstākļi, laikmeta kolorītu raksturojošas rin-

das, pasauli pārveidojošs spēks.

Ir iespējami arī citi varianti. Tā, piemēram, vārd-

kopas zeltu saturošs vietā saka arī zeltsaturlgs, zeltu

saturošas rūdas vietā — zelta rūda, skaņas izolējošu
materiālu var saukt par skaņu izolētāju, sāpes remdi-

nošu līdzekli — par pretsāpju līdzekli vai sāpju re/lidi-

nāšanas līdzekli.

Vārdkopas ar atkarīgo akuzatīvu ir kompaktākas un

bieži vien ērtākas nekā konstrukcijas ar palīgteikumiem.
Ja divdabis ar -ošs šādā saistījumā lietots par apzīmē-
tāju, palīgteikums nav izmantojams. Tā, piemēram, ne-

kādā ziņā nevarētu teikt:

šķīduma, kas satur mikroelementus, ledarbība vai tml.

Šādos gadījumos vai nu ērtības labad paturama kon-

strukcija ar atkarīgo akuzatīvu, vai jāizrauga pavisam
citāda izteiksmes forma.

Plaši ieviesusies konstrukcija ar atkarīgo akuzatīvu

liecina par noteiktu valodas attīstības tendenci, kas

lauž agrākos ierobežojumus.

No tagadnes divdabjiem ar -ošs, kas ieguvuši īpašības
vārdu raksturu, mēdz veidot arī salīdzināmo pakāpju
formas. «Mūsdienu latviešu literārās valodas grama-
tikā» (I, 783. §) minēti vairāki šādi participiāli īpašības
vārdi, kuri ieguvuši kvalitatīvo jeb kādības adjektīvu
raksturu un no kuriem var darināt salīdzināmās pakā-
pes. Minami arī citi piemēri: [visatbilstošākais vārds,

apzīmējums, izteiciens, veids, paņēmiens; [visatbilsto-
šākā forma, kompozīcija, metode, nostāja; [vispārliecino-
šākais arguments, pierādījums, motivējums, attaisno-

jums, iebildums.
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Praksē var sastapt arī visai neparastas salīdzināmo

pakāpju formas, kuras gan nebūtu ieteicams plaši
ieviest. Piemēri:

Ir taisnība, ka proza tagad kļuvusi krāsaināka, daudz-

veidīgāka, emocionālāka un domājošā ka. («Karogs»,
1967, 8.)

Ir gleznots skaistāk, bet nevar gleznot paltekošak
par patiesību. («Māksla», 1967, 1.)

Viņa skatiens ir daudz traģiskāks un caururbj o-

š āks, jo mākslinieka dzīves pieredze ir dziļāka..
(«Māksla», 1967, f.)

Bieži vien gradāciju izsaka ar perifrastiskām kon-

strukcijām, kurās ietilpst apstākļa vārda daudz salīdzi-

nāmās pakāpes. Tātad nevis no gurdi no š ākais

vingrinājums, bet visvairāk nogurdinošs vingri-

nājums. Šādos gadījumos dažkārt var iztikt arī ar

vienkāršu verbālu formu: Šis vingrinājums nogurdina
visvairāk. Attiecīgo domu iespējams izteikt arī citādi.

«Substantivēšanās divdabjiem ar izskaņu -ošs, -oša

nav raksturīga,» konstatēts «Mūsdienu latviešu literā-

rās valodas gramatikā». (I, 783. §.) Turpat teikts: «At-

sevišķi divdabji lietvārda nozīmi kontekstā var iegūt,
bet divdabja pazīmes tie nezaudē un par īstiem substan-

tīviem nekļūst.»

Lietvārdu nozīmē lietoti divdabji ar -ošs visai bieži

atrodami publicistikā un daiļprozā. Tie jau labi sen sa-

stopami arī dzejā. Piemēri:

.. patiešām gribas kopā ar cienījamo jubilāru domāt

par šodien notiekošo un rītdien paveicamo. («Ka-

rogs», 1967, 7.)

[Autora] tikumiskais un estētiskais kritērijs, attieksme

pret notiekošo palika neizteikti. («Karogs», 1967, 8.)
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Pret tavu lielo acu blāzmas rītiem

Vēl slejas mirstošie, ko rokās turi. (M. Ķempe,
Soneti Doloresai Ibarruri.)

Ja šādi lietvārdu nozīmē lietoti divdabji kļūst par sie-

viešu dzimtes vārdu apzīmētājiem ģenitīvā, saskanīgo
galotņu dēļ var rasties pārpratumi. Piemēri:

esošā jēga, notiekošā izpausme, topošā lezīme v. c.

Dažiem lietvārdu nozīmē lietotiem divdabjiem ar -ošs

participiālais raksturs ļoti maz manāms. Piemēri: nāko-

šais, nākošā (lūdzu, nākošais!); klātesošie (klātesošie
godināja nelaiki pieceļoties vai tml.); nepiederoši (ne-
piederošiem ieeja aizliegta).

Aplūkojot divdabi radošs, jau minēts no tā atvasinā-

tais apstākļa vārds radoši. Arī no citiem divdabjiem ar

izskaņu -ošs, tāpat kā no īpašības vārdiem, darina ap-

stākļa vārdus, pievienojot piedēkli -l. Šie apstākļa vārdi

parasti tiek lietoti savienojumā ar darbības vārdiem.

Piemēri:

izsmejoši iesaukties, nomierinoši glāstīt, apstiprinoši
māt, uzvaroši starot.

Sastopami arī savienojumi ar īpašības vārdiem, pie-

mēram, smeldzoši skaudras [sāpes], stindzinoši vēsa

[atbilde], aicinoši līksms [sauciens], tēlojoši episka [ma-

niere], gaistoši viegli [toņi].

Tāpat iespējami savienojumi ar citiem apstākļa vār-

diem, piemēram, izteikties nievājoši asi, atbildēt aizvai-

nojoši strupi.
Dažu darbības vārdu paralēlajām formām atbilst

divi divdabja varianti. Tā, piemēram, darbības vārdam

plīvot atbilst divdabis plīvojošs, bet darbības vārdam

plīvēt — pllvošs, darbības vārdam kvēlot — kvēlojošs,
bet darbības vārdam kvēlēt — kvēlošs v. tml. īsās
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formas sastopamas vai vienīgi dzejā. Daži autori tās

lieto līdztekus parastajām. Piemēri:

Es izgāju ārā un pacēlu galvu:
Viss klusu. Nebij vēja.
Tad pēkšņi atmiņā iznira

Tavi p liv oši c mati un seja.

(A. Grigulis, Izlūka skumjas.)

To brūces klāj kā liesmu spiets,
Tā miesa kvēlošs granātzleds,
Kas viss ir sāpēm vēries.

(M. Ķempe, Balāde par Geriljero.)

Ar jaunu karogu

bij cilvēci mums glābt.
Ir laika zīme — brīvi

plīvojoša bura.

(A. Grigulis, Sonets par jūru un dzīvi.)

Tu zars, ko neatplēst
no melnās rases stumbra,

Tu sakne, kuru neizraut

no kvēlojošām smiltīm.

(M. Ķempe, Patriss.)

Daiļliteratūrā un publicistikā divdabji ar -ošs reizēm

atkārtojas, sastopami pat šo divdabju sablīvējumi. At-

kārtojumi, ja tie lietoti prasmīgi, uzsver sacīto, kāpina
tā izteiksmīgumu un liek tam dziļāk iespiesties atmiņā.
Visos šādos gadījumos viena un tā paša vārda vai da-
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žādu viena tipa vardu atkārtojumam jabut stilistiski

motivētam. Piemēri:

Puiši klausījās aizturētu elpu, mirdzošām, tālu

redzošām acīm. (F. Rekšņa, Ā. Talcis, Soļi tumsā.)
Ar šiem divdabjiem uzskatāmi attēlota acu izteiksme.

Līdz ar tumsas lestāšanos kuģis bija pārvērties
mirdzošā galaktikā. Un citi kuģi, kas stāvēja ostā,

atkal bija citas mirdzošas galaktikas. Un apkārt
kā spīguļojošs loks, kā zaigojoša Piena Ceļa

cilpa gailēja Neapoles piekraste ar ugunīgo pilsētu..
(Z. Skujiņš, Tosts.)

Divdabji ar -ošs te palīdz atainot spilgti apgaismotos
kuģus ostā.

Skatos viņa vaigā diplomātiski smaidošā —

Tas ir prasošs un reizē gaidošs: Roka ir klust

gaidoša.
(I. Ziedonis, Par pelnīšanu.)

Atkārtojot divdabjus ar -ošs, autors šeit satīriskā sa-

asinājumā veido dzeramnaudas tīkotāja tēlu.

Slavēts lai pavasarsf

Šalcošie, briedīgi rasmainie lieti,

Zaļganie, smaragda dzirkstošie dzieti,

Saules kaislīgais stars.

Sēklu un pumpuru slepenā, trīcošā kaisma,

Ūdeņu dūkšana, tālumu rožainā gaisma,
Gaistošu tauriņu bars.

(M. Ķempe, Himna pavasarim.)

Veiksmīgi lietojot divdabjus ar -ošs, dzejniece rada

īpatnējus, ļoti emocionālus skaņu tēlus, kas iedzīvina

pavasara ainavu.

Atliek vēl aplūkot dažus aplama lietojuma gadīju-
mus.



88

Kāds autors raksta: Kur meklējama sākotne šai ne-

nogurstošajai darbībai?

Nenogurstošs var būt tikai tas, kas nenogurst. Dar-

bība turpretī var būt nemitīga, nerimtīga.

Pēdējā laikā aizvien biežāk sastopamas vārdkopas
audzinoša nozīme un audzinošais efekts, ar kurām pa-
laikam burtiski tulko krieviskos 3Ha-

MeHne resp. BOcnHTaTejibHbift adpdpeKT. Audzinošs var būt

tikai tas, kas audzina. Bet vai efekts audzina? Vai

audzina nozīme? Attiecīgās domas var izteikt bez šā-

diem aplamiem savienojumiem. Piemēri:

BocnuraTeAbHoe 3HaneHue stozo MeponpunTun ne eu-

3bieaer comnenun. — Sā pasākuma nozīme audzināšanas

darbā nav apšaubāma.
CAeduer OTMeruTb 3HanuTeAbHbiu eocnuTaTeAbHbiū

sobdbeKT nodo6nbix 6eced. — Šādas pārrunas dod (pa-
līdz gūt, nodrošina) labus audzināšanas rezultātus.

Viegli pārveidojams arī šāds kādā žurnāla rakstā

ietverts teikums:

Un audzinošais efekts būtu lielāks, ja saim-

niecībās daudz plašākā mērogā un daudz konsekventāk

levērotu principu — jaunajam ir jābūt stipram un skais-

tam.

Audzinošo efektu te var aizstāt ar audzināšanas

iedarblgumu. lespējami arī citi varianti.

Zinātniski raksti šai ziņā nedrīkst būt nekādi izņē-
mumi. Tā, piemēram, kādas vielas fluorescējošā īpa-
šība nav nekas cits kā šās vielas spēja fluorescēt vai

ari fluorescence; dažu kairēkļu radīta svilinoša sajūta
ir karstuma sajūta v. t. jpr.

Dažkārt šādu aplamu savienojumu vietā lietojama
verbāla izteiksme. Tā, piemēram, apstākļiem ir veicinoša

nozīme vietā var teikt: apstākļi veicina.



89

Kopsecinājumā jāatzīst, ka tagadnes divdabim ar iz-

skaņu -ošs mūsdienu valodas praksē ir daudz nozīmī-

gāka vieta nekā senāk. Izzuduši vai izzūd daži tā

lietojuma ierobežojumi un veidojas jaunas normas.

R. VEIDEMANE

POTENCIĀLIE VĀRDI

No visām valodas jomām leksika attīstās visstrau-

jāk un ir visvairāk pakļauta pārmaiņām. Šīs pārmaiņas
izpaužas arī kā vārdu krājuma bagātināšanās ar jau-
nām leksikas vienībām: no vienas puses, ar apzināti
normētiem jaundarinājumiem, kuri sevišķi bagātīgi pār-
stāvēti terminoloģiskajā leksikā, no otras puses, ar sti-

hiskiem, patvaļīgiem veidojumiem, kas galvenokārt sa-

stopami daiļliteratūrā.
Stihiski veidotos jaundarinājumus valodas runātāji

var pieņemt vai nepieņemt. Tāpēc visas leksiskās vie-

nības, kas sinhroniski reģistrējamas valodas praksē,
nav vērtējamas vienādi. Formāli par vārdiem saucamas

gan tādas vienības kā plauksme, jaunceltne, viest, pār-
slot, ko latviešu valodas runātāji saprot un lieto, reizē

izjūtot tos kā svaigus, neparastus, «nenolietotus» veido-

jumus, * gan arī silot, kalstot, zalvēt, uzmaņa, planēt-
disks, savveidigs, aprāvatns v. c, kurus vai nu saprot,
bet nelieto, vai pat saprot tikai ļoti vispārīgās līnijās.
Valodniecībā otrās grupas vārdu apzīmēšanai lieto ter-

minu potenciālie vārdi.

Lai nošķirtu valodas attīstības tendenci no valodas

fakta, potenciālo vārdu izdalīšana ir nepieciešama gan
stilistikas un valodas vēstures, gan leksikoloģijas un

leksikogrāfijas teorijā un praksē.
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Katrā valodā ir savi vārddarināšanas modeļi, kuru

izmantošanas sfēru teorētiski vienmēr iespējams papla-
šināt. Te arī meklējams pamats un plašas rezerves jau-
niem darinājumiem, tātad arī potenciāliem vārdiem.

Ja vārds darināts pēc produktīvu modeļu parauga, tā

nozīme nereti izsecināma no atsevišķu morfēmu seman-

tikas, taču nozīmes precizēšanai izmantojams arī kon-

teksts.

Tā, piemēram, vārda dūmakot nozīmes apzināšana
notiek, vispirms salīdzinot to ar tās pašas saknes vārdu

dūmaka. Asociatīvie sakari starp vārdiem dūmaka un

migla savukārt atļauj izdarīt pieņēmumu, ka morfēma

-ot vārdos miglot un dūmakot ir semantiski identa.

Konteksti apstiprina šāda pieņēmuma pareizību:

Bāls dūmako vīraks, un ielejas kūp.

(Fr. Bārda, Dzeja.)

. .
tālā ziedoņa sapņi

ar klusu reiboņu lēni

dumakoja ap mums

zilās, smaržīgās strūklās.

(Fr. Bārda, Dzeja.)

Aplūkosim vēl citu piemēru:

.. kamēr vien zemes tālums, manas ilgas un mans

prāts
Ziliem siliem būs silots un zaļiem mežiem mežots..

(I. Ziedonis, Motocikls.)

Šais rindās sastopamā jaundarinājuma silot nozīmi

labāk izprotam, ja salīdzinām to ar vārdu [ap]mežot.
Salīdzinājuma pamatā ir vārdu sils un mežs tuvie jē-
dzieniskie sakari. Šai gadījumā abus vārdus vieno arī

konteksts.

Starp darbības vārdu lletuļot un lietvārdu lietus ir
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tādi paši sakari kā starp puteņot un putenis. Šos saka-

rus apzinoties, var izsecināt vārda lietuļot nozīmi:

.. smags un gauss

pelēks novembra lietus liet uļo.
(L. Bfīdaka. Zem pērkona debesīm.)

Ja vārdu irdne, kas ir īpašības vārda irds substanti-

vējums, salīdzina ar tādiem vārdu pāriem kā sūrme —

sūrs, valgme — valgs, starp kuriem ir analoģiski se-

mantiski sakari, tad šā vārda nozīme asociējas ar irde-

numu vai kaut ko irdenu, taču konteksti rāda, ka vār-

dam ir konkrētāka nozīme. Tas tiek lietots kā lietvārda

augsne poētisks sinonīms:

Irdne no sausuma sprēgā,
liepas un labība kalst.

(Ā. Elksne, Uz tavu veselību, zeme!)

Varbūt btj rozei tavs mīļums aizdots,

No irdnes smagās lai vieglāk plaukt.

(O. Lisovska, Saulespuķe.)

Miklajā irdnē stieg lemess.

(A. Ločmelis, Strazda svilpe.)

Kā redzējām, stihiski veidotajiem jaunvārdiem sākot-

nēji raksturīga zināma atkarība kā no valodas sistē-

mas, tā arī no konteksta. Šo vārdu izpratne atkarīga
no citu tās pašas saknes vārdu nozīmēm, bet pats tas

vēl nevar būt par bāzi citu vārdu darināšanai. Kon-

teksts bieži vien nepieciešams, lai precizētu potenciāla
vārda nozīmi, bet pats šis vārds nevar atsegt citu kon-

teksta vārdu nozīmes.

Vārdam ieviešoties valodā, mainās tā attieksmes gan

pret citiem valodas vārdiem, gan pret kontekstu. Izse-

kojot šīm pārmaiņām, iespējams konstatēt vārda akti-

vizēšanos.
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Par potenciāla vārda ieviešanos valoda var liecināt

šādas pazīmes:

1. Vārdu lieto dažādi autori. Kā redzējām iepriekš
minētajos piemēros, vairāku dzejnieku darbos sasto-

pams vārds irdne. Tāpat vārds klaids konstatēts J. Sud-

rabkalna, A. Vējāna, B. Saulīša, V. Belševicas, L. Brī-

dakas, J. Sirmbārža, M. Kalndruvas un daudzu citu au-

toru tekstos.

2. Vārds konstatējams dažādos vārdu savienojumos.
Piemēri: gāzma

Pār mani ziemas pasaule zvana

Ar sniega krusām un puteņu gāzmām.
(M. Bārbale, Laimes pakavs.)

Jau gaisā septembra salnumu mana,

Ķaut nāks vēl Jāņi ar lietavu gāzmām.
(M. Bārbale, Laimes pakavs.)

Mēs stāvam elsojošā gāzmā,

plaukst tumsā zibšņu baltais loks.

(J. Silazars, Viena uguns.)
klaids

Tā pirmā atmiņa caur gadu k laidu ...
(L. Brīdaka, Man dzīve dāvina smaidu.)

Ceļu man rāda, lai nobeidzas klaids.

(J. Sudrabkalns, Brāļu saimē.)

Darbā gurušas te daudzas paaudzes,
Dzīvei atkarojot balto k laidu ...

(J. Sirmbārdis, Asnu zobeni-)

Šonakt ar zvaigžņu mirgu
Piebērti debesu klald i.

(B. Saulītis, Bērzi.)
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3. Vārds tiek lietots vairākas nozīmes vai nozīmes

niansēs.

Tā, piemēram, vārds klaids konstatēts

a) ar nozīmi 'klajums':

Cilvēks Iziet kāpu k laidā

(V. Belševica, Jūra deg.);
b) ar nozīmi 'klejojums', 'klīšana':

Kam der jaunība un puku smarža

Cilvēkiem, kas postā, k laidā, gūstā...
(J. Sudrabkalns, Brāļu saimē.)

H. Gāliņa dzejā ģenitīva forma klaidu lietota ar no-

zīmi 'klejojošs, klīstošs':

Smiltis, smiltis, palsās k laidu smiltis,

Vēji pūš, un visas takas gaist.

(H. Gāliņš, «Literatūra un Māksla».)

Vārds kaisme [a] konstatēts

a) ar nozīmi 'karstums, kvēle':

Viru acīs ugunskura kais ma

(J. Stulpāns. Apvāršņu dūmaka.);

b) ar nozīmi 'degsme':

Stipro un spītīgo laiks,

Sīksta spēka un kaismes kad vajag..

(Z. Purvs, Meža roze.)

4. Vārds tiek izmantots kā bāze jaunu vārdu darinā-

šanai.

No gāzma darināts gāzmains:
Sat vietā jūra kļuva gāzmaināka.

(Dž. Svifts, Gulivera ceļojumi. M. Ķempes
tulkojums.)
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No kvelme darināts kvelmains:

Uzreiz uzplūst kv cl maini garda maizes smaka.

(A. Brigadere, Anneles stāsti.)

Pirmā un otrā pazīme liecina galvenokārt par vārda

atbrīvošanos no konteksta, trešā un ceturtā pierāda vēl

dziļāku leksiskās vienības iekļaušanos valodas sistēmā.

Būtu nepareizi uzskatīt, ka polisēmija, tāpat vārda

spēja būt par vārddarināšanas bāzi, ir jebkura vārda

eksistēšanas priekšnoteikums. Valodā ir ļoti daudzi

viennozīmīgi vārdi, tāpat vārdi vieninieki, bet to ek-

sistences tiesības neviens neapšauba. Šai rakstā runā-

jam tikai par vienu leksikas slāni — par vārdiem, kas

radušies mākslinieciskās jaunrades rezultātā. Attiecībā

uz tiem minētie kritēriji varētu būt pieņemami.
Potenciālie vārdi ne vienmēr ir jaunāko laiku dari-

nājumi. Nereti šāds vārds daiļdarbā var dzīvot gadiem
ilgi un tomēr palikt vienpatnis. Vārdnīcas to neak-

ceptē un valodas runātāji nepieņem (piemēram, aiz-

dzldrot, rēnēt, kaislot, likteņcirvis).
Šai sakarā nav jāizdara pārsteidzīgi secinājumi, ka

potenciālie vārdi, kas nekļūst par aktīvām valodas vie-

nībām, vienmēr ir neveiksmīgi vai arī nevajadzīgi vei-

dojumi. Protams, ir liels skaits arī tādu. Taču, runājot
par vārddarināšanas motīviem, nereti tiek aizmirsti sti-

listiskie mērķi, kas daiļliteratūrā ir vismaz tikpat nozī-

mīgi kā vajadzība apzīmēt jaunus jēdzienus.

Neparasts vārds pievērš lasītāja uzmanību ne mazāk

kā spilgta metafora vai oriģināls salīdzinājums. Tas

var kļūt par visas frāzes vai panta emocionālo centru.

Piemēram var minēt šādas rindas:

Tad atzied nakts. Viss daiļāks kļūst ik ritu.

(Rainis, Raksti, III.)



. . . darbs ir laime.

Bet atkal un vienmēr, un tomēr

Caur piepūli un caur mokām

Pašizteikšanās.

(I. Ziedonis, Motocikls.)

Cik jūru vēl līdz tālēm,
Pirms r udeņot nav sācis

Vēl tavu ilgu mežs?

(S. Kaldupe, «Karogs».)

Tas skan paradoksāli, bet tik spilgtiem jaunvārdiem
nereti ceļu uz valodu aizšķērso tieši to pozitīvās īpa-
šības — pirmreizīgums, emocionalitāte. Vārds var būt

tik cieši saistīts ar kontekstu, ka, pārnesot to citā vidē,
tā saturs tiek padarīts nabadzīgāks. Konteksts un vārds

paliek cieši saistīti ne tāpēc, ka vārds atsevišķi nebūtu

saprotams, bet tāpēc, ka tas tieši šai kontekstā veic

svarīgas funkcijas.
Jautājums par potenciālajiem vārdiem ir ļoti plašs,

un tam ir saskare arī ar daudzām citām leksikoloģijas
problēmām. Sai rakstā gribējām tikai parādīt, ka po-
tenciālo vārdu slāņa izdalīšanai ir pietiekams pamats.
Visas leksikas vienības, kas konstatējamas rakstu va-

lodā, kā redzams, nav līdztiesīgas. Ir aktīvi vārdi, kas

ir leksikoloģijas un leksikogrāfijas objekts, un vārdi

«statisti», kam ir tikai stilistiska loma.
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TERMINOLOĢIJA

B. LAUMANE

PAR JAUNIEM ZIVJU SUGU NOSAUKUMIEM

Pasaules okeānos mīt ap 16 000 zivju sugu, taču

simtiem gadu pazina un zvejoja tikai nedaudzu sugu

zivis — siļķes, mencas, asarus v. c. Attīstoties tāljūras

zvejai un zivsaimniecībai, iepazīstam arvien jaunas zi-

vis, tāpēc latviešu valodā ir un aizvien būs vajadzība
radīt jaunu, līdz šim vēl nepazīstamu zivju sugu nosau-

kumus. Taču, veidojot jaunos nosaukumus, nepieciešams
ievērot ne tikai tās prasības, kādas izvirza dabaszinātņu

specifika un to terminoloģija vispār, bet jārespektē arī

zivju nosaukumu darināšanas tradīcijas latviešu ihtio-

loģiskajā literatūrā un jāsaskaņo tās ar latviešu lite-

rārās valodas normām.

18. gs. beigās no Latvijas ūdeņos dzīvojošām zivju

sugām speciālajā literatūrā bija reģistrētas tikai 50 su-

gas, bet 20. gs. vidū to skaits sniedzās jau tuvu 80.

Turklāt tikai zinātniskajā literatūrā vien nosaukumu

šīm zivīm ir trīs reizes vairāk. 1

1 Interesanti atzīmēt, ka latviešu tautasdziesmās pieminētas
tikai kādas 10 plašāk sastopamās zivju sugas, piemēram, reņģe,
brētliņa, menca, līdaka, plaudis, ķīsis, lasis, asaris, zutis, plekste,
ālants. (Zivju kauli, kas konstatēti Asotes pilskalna arheoloģisko
izrakumu slāņos, kuri attiecas uz XI—XIII gs., liecina, ka apmet-
nes iedzīvotāji uzturā plaši lietojuši arī zivis — atrasto zivju
kauli pieder 16 dažādām sugām.) To, ka tautas valoda ir ļoti
bagāta arī zivju nosaukumu ziņā, rāda K. Mīlenbaha un J. Endze-

līna Latviešu valodas vārdnīca, kurā ir ap 400 zivju vārdu.
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Līdzīga disproporcija starp faktisko zivju sugu skaitu

un to nosaukumiem ir arī citās valodās. Tas rada lielu

neērtību zinātniskās informācijas darbā. Dabaszinātnēs

jaunu pētījumu un atklājumu rezultātā mainās gan

dzīvo organismu iedalījums atsevišķās sugās, gan ari

to piederība pie noteiktas dzimtas; līdz ar to tiek mai-

nīts dzīvā orgānisma latīniskais nosaukums. Tādēļ zo-

oloģijā un botānikā ir svarīgi, lai katrai sugai blakus

latīniskajam apzīmējumam būtu pieņemts arī viens no-

teikts literārs nosaukums. Šim nolūkam — nomenkla-

tūras vārdu sistematizēšanai — vairākās zemēs (pie-
mēram, Padomju Savienībā, ASV) ir nodibinātas pat

īpašas komisijas.
Mūsdienu ihtioloģijas nomenklatūras sistēma latviešu

valodā vēsturiski veidojusies ļoti dažādi: daļa zivju
nosaukumu pārņemta no tautas valodas — tie ir gan

mantoti, t. i., pašas latviešu valodas cilmes vārdi (pie-
mēram, asaris, lasis, līdaka, sapals, zutis v. c), gan ari

aizgūti vārdi (piemēram, grundulis, karūsa, vīķe v. c. —

no viduslejasvācu valodas; salaka, taimiņš v. c. — no

lībiešu vai igauņu valodas), bet daļa nosaukumu, it

īpaši tie, kas doti reti sastopamām zivīm un zivju pa-

sugām, kurām tautas mutē, iespējams, nosaukumu ne-

maz nebija, veidoti pēc citu valodu parauga, piemēram,
pēc vācu nosaukuma vai latīniskā apzīmējuma (sal.
jūras adata — vācu Meernadel, zobenzivs — vācu

Schwertfisch, jūras zaķis — vācu Seehase, melnais grun-
dulis — latīniskais nosaukums Gobius nlger, kurā grieķu
gobius 'grundulis', latīņu niger 'melns').

Pārskatot zivju nosaukumus, kas aizgūti pēdējos gadu
desmitos, var konstatēt, ka tagad jaunie nosaukumi lat-

viešu valodā parasti ienāk ar krievu valodas starpnie-
cību un, tāpat kā senāk, aizgūtie vārdi tiek pieskaņoti
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latviešu valodas īpatnībām. Ja aizgūstāmā vārda ska-

niskais apvalks un forma ir tuvi latviešu valodas da-

bai, tad vārds tiek pārņemts ar to pašu galotni, piemē-

ram, kr. najībn, najinn — palija, jihxhh — lihija, Mep-
— merlūza, yM6pHHa — umbrina. Pārējos gadīju-

mos aizgūtiem vārdiem pievieno sieviešu vai vīriešu

dzimtes galotnes, piemēram, kr. Mepoy — merova,

nup — birs, cKan — skaps, pHnyc — ripuss, cap/iH-

Honc — sardinopss v. c. Dažreiz, kad aizgūstāmā vārda

beigas fonētiski ir līdzīgas kādai raksturīgai latviešu

valodas izskaņai, tās tiek atdarinātas ar attiecīgo lat-

viešu valodas izskaņu, piemēram, kr. OMVJib — omulis,

Kedpajib — kefale.
Patskaņu garumi jaunajos zivju nosaukumos

parasti tiek apzīmēti saskaņā ar svešvārdu pareizrak-
stības noteikumiem vai arī pēc vārda uzsvara vietas

krievu valodā. Tā, piemēram, zivju nosaukums stav-

rīda, kr. CTaBpHAa (Trachurus trachurus), rakstāms ar

izskaņu -Ida, kurā patskanis vienmēr ir garš, tāpat kā

svešvārdi piramīda, oksīds, hibrīds. Tomēr valodas

praksē to ne katrreiz ievēro, un gadās, ka vārdu stav-

rīda raksta nepareizi — ar īsu patskani (piemēram,
stavrida, «Zinātne un Tehnika», 1968, 4).

Ar garu patskani tiek lietoti zivju nosaukumi argen-
tina, kr. apreHTHHa (Argentīna sphiraina), un sardīne,

kr. capAHHa (Sardina pilchardus), tāpat kā svešvārdi

lupina, hlnlns, kabīne.

Jaunas, eksotiskas zivju sugas nosaukums umbrina

Rietumu baseina zivju rūpniecības galvenās pārvaldes
reklāmas izdevumā rakstīts ar īsu patskani vārda iz-

skaņā — umbrina, tāpat kā daži no krievu valodas aiz-

gūtie vārdi, piemēram, blļina, obščina, staršina, taču

nosaukums umbrina rakstāms ar garu patskani, jo arī
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krievu valodā tas ir aizgūts vārds (sal. ar šīs sugas
latīnisko nosaukumu Umbrina canariensis, kur izskaņa
-ina latīņu valodā ir gara).

Nosaukums merlūza, kr. Mepjiy3a (Merluccius merluc-

cius), tiek rakstīts ar garu patskani, tāpat kā svešvārdi

medūza, konfūzs.

Divējādi — ar garu un īsu izskaņu — raksta nosau-

kumu sazāns, kr. ca3an, jo ir sastopamas plašākas sveš-

vārdu grupas, kurās lieto vai nu izskaņu -āns, vai -ans

(piemēram, dekāns, safrāns, nirvāna un atamans, bar-

hans, nagans). Veidojot vienotu rakstību, konsekven-

ces labad tomēr sazāns būtu rakstāms tikai ar garu iz-

skaņu, jo tā šo vārdu parasti arī daudz biežāk izrunā.

Tikai ar īsu izskaņu -ars preses un reklāmas izdevu-

mos tiek rakstīts zivju sugas nosaukums lufars, kr.

•ivdpapb, tāpat kā svešvārdi barbars, cipars, radars.

Jaunie zivju nosaukumi latviešu valodā bieži ienāk

arī kā ka Ika s vai puskalkas, īpaši tajos gadījumos,
kad zivju nosaukumiem oriģinālvalodā vai starpniek-
valodā ir spilgti izteikta semantiska nozīme, piemēram,
zobalne no kr. 3y6aH un latīniskā nosaukuma Dentex

filosus (latīņu dens, dentis 'zobs'), sauleszivs no kr.

cojiHe4HHK, jūrasmēle, no kr. MopcKofi H3biK, jūras ka-

rūsa no kr. MopcKofi Kapacb, sudrabainais heks no kr.

cepeSpHCTbiii xeK v. tml.

Kaļķošana, darinot jaunus nosaukumus latviešu va-

lodā, ir ļoti produktīva un par tradicionālu ihtioloģijas
nomenklatūras vārdu veidošanas paņēmienu kļuvusi
jau pagājušā gadsimta beigās, kad radās pirmie darbi

sistemātiskajā zooloģijā. Pēc atsevišķu nosaukumu pa-

rauga, piemēram, vējzivs (Belone belone), ko plaši pa-
zīst latviešu izloksnēs gar jūrmalu, un vācu Schwert-

fisch — zobenzivs, Sāgefisch — zāģa zivs, vēlākajos
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gados tika darināti tādi nosaukumi kā, piemēram, ada-

tas zivs — vācu Meernadel, čūsku zivs — Schlangen-
nadel v. c, kuri līdz š. gs. 30.—40. gadiem bija sasto-

pami galvenokārt tikai vārdkopu veidā (izņemot nosau-

kumus šellzivs, tunzivs). Pēdējos gadu desmitos šādi

vārdkopās izteikti nosaukumi kļuvuši par salikteņiem:
čūskzivs, adatzivs, zobenzivs v. c. Tāpēc arī jaunie

zivju nosaukumi, kas tiek veidoti uz tādas vārdkopas

bāzes, kuras galvenais komponents ir vārds zivs, būtu

darināmi tikai kā salikteņi, piemēram, sauleszivs, nevis

saules zivs; ronkozlvs, nevis ronko zivs v. tml. Sāda

tipa salikteņu rašanos pēdējā laikā zināmā mērā nosaka

jauno zivju sugu krieviskie nosaukumi, kuros arī ietilpst
vārds zivs: dolārzivs, sal. ar kr. pbi6a-,a,ojuiap, kapteiņ-
zivs, sal. ar kr. pbiča-KanuraH v. c.

Pārņemot nosaukumus no oriģinālvalodas, ir jau no-

stiprinājusies tradīcija, ka to nosaukumu daļu, kuras

nozīme ir zivs, tulko latviešu valodā. Tas nav ievērots,

veidojot nosaukumu baterfišs (reklāmas izdevumā), kas

pārņemts no krievu fiaTTepdpuui, kurš savukārt aizgūts
no angliskā nosaukuma (sal. angļu butterfish, vācu

Butterfisch). Turklāt šī zivju suga Pholls gunellus
L. latviešu valodā jau sen ir pazīstama ar vārdu tauk-

zivs.

Lai gan latviešu valodā zivju nosaukumu darināšanā

izveidojušās zināmas tendences, tomēr joprojām netiek

ievērotas visas tās prasības, kādas izvirza dabaszinātņu
specifika. 2

2 Sīkāk par šīm prasībām sk. B. BapcyKoe, O Ha3BaHHHX pu6
«npHpo.na». 1964, 8, 124.—125. lpp.; F. Jlundčepe, O HapoflHbix Ha-

3BaHnax pbi6. 3oojiorHMecKHft M., 1959, t. 38, Bbin. 12,

1894.—1896. lpp.
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Pirmkārt, vēl arvien dažām zivju sugām ir vairāki

paralēli nosaukumi, piemēram, plekste un bute, plaudis
un breksis, vīķe un jugliņš utt. Divi trīs nosaukumi

mēdz būt arī tām zivīm, kas kļuvušas pazīstamas tikai

nesen, piemēram, avota pali ja, avota forele un Amerikas

palija; zobaine un zubans; kapteinis un kapteiņzivs;
tuncis un tunzivs v. c. Šo nosaukumu paralēlā lietošana

ihtioloģiskajā literatūrā vairāk ir tradīcija nekā nepie-
ciešamība. Paralēlformu lietojums var būt ieteicams

daiļdarbos, taču zinātniskajā un speciālajā literatūrā

šāda formu daudzveidība var radīt pārpratumus.
Otrkārt, zivju sugu nosaukumos bieži sastopams ap-

zīmētājs parastais, piemēram, parastā vēdzele. Līdzīgi
nosaukumi ir skaužami, jo apzīmētājs parastais par
konkrētu zivju sugu neko raksturīgu, būtisku neizsaka.

Arī krievu valodā, kur ir samērā daudz tāda tipa zivju
nosaukumu un no kuras tagad parasti pārņemam jau-
nos zivju vārdus, vēršas pret šādiem nosaukumiem.

Treškārt, iebildumi ir pret nosaukumiem, kas latviešu

valodā burtiski pārņemti no krievu valodas un veidoti

no diviem komponentiem, kuri saistīti ar defisi, piemē-
ram, baltlasis-nelma, karpa-sazāns v. c.

Ceturtkārt, cenšoties zivju sugas vai pasugas nosau-

kumā precīzi norādīt sugas īpatnības, kā arī atveidot

attiecīgo zivju sugas latīnisko apzīmējumu, daudzi no-

saukumi ir darināti pārāk gari un sarežģīti, piemēram,
mazais jūras grundulis, Tālo Austrumu sudraba karūsa,

Baltijas jūras brētliņš (Sprattus sprattus baltlcus) utt.

Piektkārt, zivju nosaukumiem jābūt ne tikai precī-
ziem un īsiem, bet arī labskanīgiem, jo par zivīm kā

pārtikas produktu un rūpnieciskās zvejas objektu daudz

raksta gan speciālajā literatūrā, gan presē. Tādēļ jā-
vairās no tādiem nepiemērotiem zivju vārdiem kā
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argentina, kurai ar Argentīnu ir maz sakara, jo šī zivs

visbiežāk sastopama Atlantijas okeāna ziemeļu daļā,
kā arī no tādiem kurioziem zivju nosaukumiem kā, pie-

mēram, kapteinis. Labskaņas dēļ nav ieteicami dažu

tropisko zivju krievisko nosaukumu burtiski tulkojumi,

piemēram, kr. CTapymKa (Bodianus jagonensis), kv-

(Hemiconiatus guttifer) utt. No diviem nosau-

kumiem — kapteinis un kapteiņzivs — neitrālāks un šai

gadījumā vienīgi pieņemamais ir pēdējais.

Atsevišķi produktīvi zivju sugu nosaukumu darinā-

šanas tipi var būt par paraugu jaunu, it īpaši radnie-

cīgu sugu un pasugu nosaukumu veidošanā. Blakus

sugas pamatvārdam nosaukumā mēdz iekļaut diferen-

cētājvārdu — apzīmētāju, kas norāda vai nu uz sugas

ģeogrāfisko izplatību (piemēram, Amūras sazāns, Lā-

dogas lasis, Atlantijas luči, ziemeļu menca), vai uz

ūdensbaseina raksturu (piemēram, jūras plaudis, jūras
karūsa, avota palija, strauta nēģis), kā arī uz zivju

sugas ārējām īpašībām, piemēram, krāsu (sarkanā pa-

lija, melnmuguras sīga, zelta ālants, zilā makaira),
uzbūves īpatnībām (gludā lihija, devlņadatu stagars)
v. tml.

Veidojot jaunus zivju nosaukumus, rūpīgāk pārlūko-
jami vecie avoti, jo dažreiz nevajadzīgi no jauna tiek
darināti un ieviesti paralēli nosaukumi, kaut gan attie-

cīgā zivju suga jau ilgāku laiku pazīstama ar citu

vardu. Tā, piemēram, zivju suga Scomber scombrus L.,
kas izplatīta Atlantijas okeānā, bet Latvijā jūras pie-

krastē_ sastopama reti, latviešu valodā ihtioloģiskajā
literatūra kļuva pazīstama ar nosaukumu makrele jau
19. gs. beigās (sal. vācu Makrele un līdzīgus šīs sugas
nosaukumus angļu, franču, norvēģu un somu valodā).
Vardu makrele un tā variantus makrēle, makrtlle sastop
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ari latviešu izloksnēs gar jūras piekrasti Liepājas uri

Ventspils apkārtnē, kur makreles arī paretam izzvejo.
Taču pēdējā laikā sakarā ar tāljūras zveju Atlantijā
šīs zivis sāk dēvēt tikai par skumbrijām (sal. kr.

ckvmčphh). Vārds skumbrija nav svešs, un speciālajā
literatūrā tas ir jau atzīmēts 30. gados, taču par lite-

rāro nosaukumu bija nostiprinājies makrele, ko avotos

aizvien minēja pirmo un tikai aiz tā nosaukumu skum-

brija. Tāpēc būtu paturams vecākais nosaukums mak-

rele.

Plaši pazīstamu zivju sugu nosaukumu aizstāšana

ar jauniem, moderniem zivju vārdiem un lieku paralēl-
formu darināšana ne tikai var radīt neērtības un pār-
pratumus informācijā, bet arī traucē vienotas un notu-

rīgas ihtioloģijas nomenklatūras vārdu sistēmas izvei-

došanu latviešu valodā.

I. ĒDELMANE

ĀRSTNIECĪBAS AUGU TERMINOLOĢIJA

Zināšanas par augu dziednieciskajām īpašībām cil-

vēki krājuši jau sen. Ilgu laiku augi bijuši gandrīz vienī-

gais zāļu un ārstniecisku vielu iegūšanas avots. Ari vēl

šodien augu valsts preparāti ir nozīmīgs modernās me-

dicīnas ierocis cīņā pret daudzām slimībām. Taču, lai

augus varētu izmantot ārstniecībā, tie ļoti labi jāpa-
zīst un jāzina, kā tos sauc.

Latviešu valodā vienam un tam pašam augam ek-

sistē vairāki, bieži vien ļoti atšķirīgi nosaukumi. Tā,
piemēram, deviņvīru spēks (Verbascum thapsus) 1 tautā

1 Augu latīniskie nosaukumi šaja raksta doti pēc prof. dr. P. Ga-

lenieka Botāniskās vārdnīcas. R., 1950.



104

pazīstams gan kā elšamā zāle vai elšanas zāles, lāč-

auss, plaukšņu zāle, saules svece, saules rieži, saules

vieši, gan kā saulviesis un sviesta zāle. Augstiņi (Ceri-
taurium umbellatum) figurē ar nosaukumiem āderu

zāle, drudža zāle, mātes zāle, sāpeszālīte, sāpju zāle,

simtsāderu zāle, sirdsāderes, sirdsāderu zāle, sirds-

zālīte, tūkstošveselības zāle, tūkstošzeltis, vēdera zāle,

vīna zāle. Smaržīgās kumelītes (Matricaria chatno-

milla) ir kumeliņu zāle, kumelīši, kumeļnīca, saldenās

kumelītes, īstās kumelītes, tējas kumelītes, bet pelašķi

(Achillea millefolium) — aitu dziras, aitu ašķi, aitu

zāle, asinsdziras, dzelzszāle, ežu puķes, ežu zāles, mēra

puķe, mēra zāle, peļastes, pelešķi, tītariņi, tītarzāle.

Ļoti plaši lietotais ārstniecības augs baldriāns (Vale-
riana officinalis) tautā pazīstams ar nosaukumiem ap-

tieku baldriāns, balderiņi, balderjans, balderijānis, bal-

duriņš, bamberjāņi, blanderjāņi, bolderiņi, buldurjānis,
buldurs, bulduriņš, dundurjāniņi, miereklis v. c.

Tautā dažādos apvidos un novados ir dzīvi un tiek

lietoti visi daudzie minētie augu nosaukumi, kā arī tādi,

kas vēl nav reģistrēti. Turpretī latviešu literārajā va-

lodā un jo sevišķi zinātniskajā terminoloģijā parasti
katram augam ir nostiprinājies viens nosaukums. Šos

zinātniskos augu nosaukumus jeb terminus būtu nepie-
ciešams zināt visiem, kas nodarbojas ar tautas dzied-

niecību, lieto vai ieteic augus ārstnieciskos nolūkos, jo

tas, ka dažādos apvidos vienu un to pašu augu sauc

dažādi, nereti rada pārpratumus. Tā kā daudzi augi ir

indīgi, pārpratumiem var būt smagas sekas — saindē-

šanās. Jau pieminētos augstiņus sauc arī par drudža

zāli. Taču par drudža zāli tautā dēvē arī kodīgos laimi-

ņus (Sēdam acre) un parastās vīrceles (Linaria vulga-

ris). Par dzeguzes puķi vai dzegužu puķi (Orchis) sauc
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ari zvīņainās bezlapes (Lathraea squamaria), gaiļbik-
sītes (Prīmula vēris) un vēl citus augus. Par nārbu-

ļiem zinātniskajā terminoloģijā sauc augus, kurus bo-

tānikā apzīmē ar latīņu vārdu Melampurum. Tautā nār-

bujus ļoti plaši dēvē par jāņuzālēm. Taču, kā zināms,

par jāņuzālēm sauc arī madaras (Galium) un vēl dau-

dzus citus augus. Tāpēc, runājot par augu Melampurum
kā par ārstniecības augu, svarīgi būtu konsekventi lie-

tot nosaukumu «nārbuļi». Augu ģinti Artemisia apzīmē
ar latvisko nosaukumu «vībotnes». Šajā ģintī, tāpat kā

daudzās citās, ir vairākas augu sugas, un vienu no

tām — Artemisia absinthium, ko plaši lieto ārstniecībā,
sauc par vērmelēm. Valodas materiāls rāda, ka ir gadī-

jumi, kad šos nosaukumus jauc un vērmeles sauc par
vībotnēm. Visos šādos gadījumos precīzas zinātniskas

terminoloģijas konsekventa ievērošana likvidētu jeb-
kuras kļūmes un pārpratumus.

Ikvienas zinātnes attīstība ir cieši saistīta ar jēdzienu
definīcijām un terminoloģiju. Zinātniskajā terminolo-

ģijā ir nepieciešams, lai vārds būtu viennozīmīgs. No

lielā augu nosaukumu klāsta zinātniskajai terminolo-

ģijai parasti izvēlas pašus labskanīgākos, precīzākos un

visvairāk izplatītos nosaukumus, t. i., tādus, kas vis-

labāk raksturo auga izskatu vai kādu tā īpašību. Viena

no mūsdienu latviešu valodas attīstības tendencēm ir sa-

likteņu veidošanās. Ļoti daudz apzīmējumu, ko vēl ne-

sen rakstījām divos vai vairākos vārdos, tagad raksta

kopā salikteņos. Salikteņu veidošanās tendencei pa-

kļauti arī daudzi augu nosaukumi. Tā mūsdienu latviešu

valodā ir izveidojušies tādi salikteņi kā bebrukārkliņi,
ceļmallapas, cūktabaka, kaķpēdiņas, piparmētras, ru-

dzupuķes, tauksaknes, vēršmēles, vilkmēles, zeltnātrī-

tes v. c. Auga Verbascum latviskais nosaukums deviņ-
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vīru spēks tagad lietojams un rakstāms vienīgi salik-

tenī, turpretī mūsu gadsimta sākumā to rakstīja divos

un pat trijos vārdos. Visus šos augu nosaukumus —

salikteņus tagad lieto zinātniskajā terminoloģijā, par

pareiziem tos atzinusi arī LPSR ZA Terminoloģijas
komisija.

Augam Plantago literatūrā sastopami trīs nosau-

kumi — ceļmalītes, ceļmallapas un ceļtekas. Visus trīs

nosaukumus akceptējusi arī ZA Terminoloģijas komi-

sija (Terminoloģiskā vārdnīca 3, 1960. gadā). Valodas

materiāls rāda, ka praksē plaši lieto visus trīs nosau-

kumus, sevišķi daiļliteratūrā. Liekas tomēr, ka zināt-

niskajā terminoloģijā precizitātes un konsekvences dēļ
būtu lietderīgi vienoties par vienu no šiem trim termi-

niem, tāpat kā gadījumā ar auga Tussilago farfara no-

saukumu. Sim augam latviešu literārajā valodā un lite-

ratūrā figurē divi nosaukumi — māllēpe un māllēpene,
tāpat kā līdzīga nosaukuma augam lēpe un lēpene.
ZA Terminoloģijas komisija par šā auga zinātnisko

nosaukumu ieteikusi un pieņēmusi formu «māllēpe» (ne

«māllēpene»).

Auga «genciāna» nosaukums acīmredzot tieši pār-

ņemts no latīņu nosaukuma Gentiana. Mūsu gadsimta
sākumā konversācijas vārdnīcās un citos rakstos tas

figurējis ar nosaukumu «enciāns» (bez «g» skaņas).
Prof. dr. P. Galenieka «Botāniskajā vārdnīcā» (1950),
kā arī Latvijas PSR augu noteicējā (1959) šis augs no-

saukts arī par drudzenēm. Pārpratumus var radīt tas, ka

dažos avotos, piemēram, K. Mīlenbaha un J. Endzelīna

«Latviešu valodas vārdnīcā» (I sējuma 502. lappusē) ar

nosaukumu «drudzenes» reģistrēts cits augs — Briza

media, das Zittergras, kas P. Galenieka «Botāniskajā
vārdnīcā» (62. un 168. lpp.) tulkots ar nosaukumu «vi-
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zuļi, trisenēs, TpncvHKa». Pārpratumu novēršanai zi

nātniskajā terminoloģijā, liekas, būtu lietderīgi paturēt

jau iesakņojušos un pazīstamo nosaukumu «genciāna».
Augu nosaukumu zinātniskās terminoloģijas izveidē

latviešu valodā ir jau paveikts diezgan daudz, taču tā

vēl joprojām prasa un prasīs ne mazumu pūļu. Tas, ka

ļoti daudz augu lieto un ieteic ārstnieciskiem nolūkiem,
mudina kritiskāk pievērsties šo augu nosaukumu zināt-

niskās terminoloģijas jautājumiem.

V. SKUJIŅA

VĒLREIZ VIRSA UN VIRSMA*

Par vārdiem virsa un virsma un tajos ietvertajiem jē-
dzieniem rakstīts jau divos iepriekšējos «Latviešu valo-

das kultūras jautājumu» krājumos (I. Ēdelmanes raksts

«Virsa un virsma» 2. krājumā un R. Knapa raksts «Vēl

par virsu un virsmu» 3. krājumā), tomēr nav radusies

pārliecība, ka šis jautājums atrisināts, jo pēdējā rakstā

vārda virsma nozīme sašaurināta uz tā lietojumu mate-

mātiskajās nozarēs.

Vārda virsa pamatnozīme labi izskaidrota I. Ēdel-

manes rakstā, un par to, liekas, nekādu šaubu nav; tas

nosauc kāda priekšmeta augšējo, virsējo daļu. Gribas

vēl uzsvērt, ka šai «daļai» parasti ir arī savs «biezums».

* Redakcijas kolēģijas piezīme. Ar šo rakstu bei-

dzam diskusiju par terminiem virsa un virsma. Lasītāji, kas vēlētos

vēl izteikt domas šajā jautājumā, var savus ieteikumus rakstveidā

iesūtīt redakcijas kolēģijai. Redakcijas kolēģija konsultēsies ar

dažādu nozaru speciālistiem un savu atzinumu publicēs krājuma
nākamajā (1969. g.) laidienā
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Virsai nav konstatējams noteikts lielums: par virsu var

saukt gan lielāku, gan mazāku attiecīgā priekšmeta
augšējo, virsējo daļu, piemēram, kaudzes virsa, galvas
virsa. Dažkārt vārds virsa var apzīmēt kāda priekšmeta
veselu atsevišķu detaļu, ja šī detaļa atrodas kam augš-
pusē, virspusē, piemēram, galda virsa, zābaka virsa. Šā-

dos gadījumos ar vārdu virsa apzīmētajam objektam ir

arī noteikts lielums un forma. Vēl jāpiebilst, ka par

virsu nosauktais objekts reizēm var arī neatrasties

augšpusē, virspusē, un tomēr to sauks par virsu, ja
vien tas parasti ir augšpusē, ja tas pilda virsējās

daļas funkciju; piemēram, ja noliecam galvu, galvas
virsa nebūs vairs augšā. Galda virsu varam noņemt un

nolikt zem galda kājām.
t. Ēdelmane pareizi norādījusi, ka runātāji jau sen

izjutuši vajadzību šķirt kāda priekšmeta augšējo daļu,

augšu, augšpusi no tā, kas šo priekšmetu apņem no

visām pusēm. Šim nolūkam mūsdienās lieto vārdu

virsma. Kādreizējie iebildumi pret vārdu virsma labi

motivēti I. Ēdelmanes rakstā. Tagad, kad vārds virsus

no latviešu valodas zudis, nevienam, arī nevienam va-

lodniekam, nav nekādu iebildumu pret vārda virsma lie-

tošanu. Tikai pareizi jāizprot šī vārda nozīme. Vārda

virsma nozīme visumā labi izskaidrota I. Ēdelmanes

rakstā. Pārdomas izraisa vienīgi tas, vai par virsmu,

kaut arī tikai reizēm (piemēram, ģeogrāfijā, astrono-

mijā), ir uzskatāms vesels ārējais slānis. R. Knapa rak-

stā virsma nostādīta blakus tādām matemātiskām ab-

strakcijām kā plakne un leņķis. Virsmu R. Knaps rak-

sturo šādi: «..ja plakne vairs neiekļaujas divās dimen-

sijās, tad to sauc jau par virsmu» (94. lpp.). Bet šeit

nekas nav teikts par tādu svarīgu virsmas pazīmi kā

priekšmeta vispusēja aptvertība, ko pareizi piemin
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I. Edelmane. Virsmu varētu definēt kā priekšmetā ietilp-
stošu laukumisku robežu1

,
kas atdala kādu priekšmetu

no ārējā izplatījuma vai cita īstenības objekta un tātad

aptver attiecīgo priekšmetu no visām pusēm (parasti —

no ārpuses, bet dobus, porainus v. tml. priekšmetus —

arī no iekšpuses). Šī vārda virsma nozīme sasaucas ar

krievu valodas vārda noßepxHOCTb pirmo nozīmi (sk.,

piemēram, vārda noßepxHOCTb skaidrojumu 1953. gadā

publicētajā S. Ožegova vārdnīcā «CjiOßapb pvccKoro

H3biKa»). Pareizs ir R. Knapa norādījums, ka vārda

virsma nozīmes izpratnē par kritēriju nevar būt krievu

vai kādas citas valodas atbilstošā vārda nozīmes. Katrā

valodā attiecīgajam vārdam ir savas semantiskā saistī-

juma iespējas un savs nozīmju loks. Tāpēc arī, piemē-
ram, krievu vārds noßepxHOCTb ne vienmēr tulkojams ar

vārdu virsma. Dažreiz piemērotāks būs vārds virsa.

Kad kurš vārds lietojams, tas jāzina latviešu valodas

runātājiem. Ja vārdam virsa būtu tikai «augšējās,

virsējās daļas» nozīme, bet vārdam virsma — tikai

«vispusējās aptvertības» nozīme, liekas, izvēlēties kat-

ram gadījumam atbilstošo vārdu nebūtu grūti. Grūtības

rada tas, ka arī vārds virsa dažkārt tiek lietots «vis-

pusējās aptvertības» nozīmē. Visparastākais piemērs
šajā nozīmē ir Zemes virsa. Sākumā uzskatīja, ka Zeme

ir plakana. Laikam gan ar to arī izskaidrojams šāds

vārda virsa lietojums. Zemes virsa — plakanās Zemes

augšējā, virsējā daļa. Vēlāk atklāja, ka Zeme ir apaļa.

Vārdkopa Zemes virsa tika paturēta, tikai mainījās
vārda virsa nozīme: ar to nosauca Zemes ārējo daļu
pretstatā Zemes iekšienei, resp., to Zemes daļu (slāni),

1 Vārds robeža gan nav īsti piemērots vārda virsma nozīmes

raksturošanai, par to sk. vēl turpmāk.
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kas ir visapkārt Zemei. «Arējās daļas» nozīme tika pār-
nesta arī uz citiem līdzīgiem objektiem, un dažos gadī-

jumos šī nozīme vārdam virsa saglabājusies arī mūs-

dienās, sevišķi tad, kad runā par Zemes vai Mēness virsu,
Saules virsu v. tml. Taču ir nepareizi šo «ārējās daļas»
nozīmi uzskatīt par raksturīgu vārda virsa nozīmi un

attiecināt to uz visdažādākajiem objektiem. Nevar ru-

nāt, piemēram, par galda virsu vai mājas virsu galda
vai mājas «ārējās daļas» nozīmē. Bieži sastopamajā
nosaukumā ūdens virsa vārds virsa saglabā savu «aug-

šējās, virsējās daļas» nozīmi, tāpēc tas nav minams

blakus tādiem piemēriem kā Zemes virsa, Mēness virsa

v. tml.

Retumis sastopamā tikko raksturotā vārda virsa «ārē-

jās daļas» nozīme sasaucas ar vārda virsma pamat-
nozīmi («tas, kas aptver priekšmetu no visām pusēm»),
tāpēc jāzina, kurā gadījumā kurš no abiem vārdiem lie-

tojams, jo arī priekšmetu «vispusējās aptvertības» no-

zīmē tie nav sinonīmi. Ar vārdu virsa nosauktajai ārē-

jai daļai piemīt dziļuma dimensija, resp., biezums. Tātad

virsa nosauc veselu ārējo slāni. Turpretī virsma ir tikai

tā laukumiskā robeža, kas tieši norobežo kādu priekš-
metu no apkārtējā izplatījuma vai citiem.objektiem, bez

dziļuma dimensijas, bez biezuma. Ja virsma iegūs bie-

zumu, kā pareizi norāda R. Knaps, tā būs čaula. Tā,

piemēram, Zemes virsa ir vesels Zemes ārējais, virsē-

jais slānis, bet Zemes virsma — Zemes un atmosfēras

slāņa robeža, kas ir visapkārt Zemei. Ja krāso mājas
sienas, krāso tikai sienu virsmu, tātad virsmas vārds te

būtu vietā. Pulējot vai lakojot mēbeles, arī tiek apstrā-
dāta tikai šo mēbeļu virsma. Arī matēta laikam gan
var būt tikai virsma, piemēram, alumīnija virsma, ne-

vis vesels slānis.
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Arī R. Knaps pareizi uzskata, ka virsmai nav bie-

zuma, taču viņš virsmu pielīdzina tādiem abstraktiem

objektiem kā plakne, leņķis v. tml., kas ir tikai iedomāti.

Šai sakarībā jārunā par vārdu robeža, kas izmantots kā

tuvākais vārda virsma raksturotājs, bet kas nebūt nav

uzskatāms par pilnīgi precīzu. Vārds robeža nosauc

abstraktu nojēgumu, kas nošķir dažādus objektus un

atrodas starp tiem, neietilpstot nevienā no nošķira-
majiem objektiem. Citādi tas ir ar virsmu. Virsma ne-

var būt bez konkrēta priekšmeta, tāpat kā nevar būt

priekšmets bez tā ārējās (dobiem, porainiem v. tml.

priekšmetiem — arī iekšējās) virsmas. Virsma nav kaut

kas starp diviem objektiem vai starp kādu noteiktu

objektu un apkārtējo izplatījumu. Virsma ir tieši no-

teiktā objektā ietilpstoša sastāvdaļa. Ja mēs sakām,
ka pieskārāmies galdam (vai galda virsai, resp., augšē-
jai plāksnei), mēs īstenībā pieskārāmies tikai kādai

galda virsmas (vai galda virsas virsmas) daļai jeb, var

teikt, galda virsmai. Tātad zināmā mērā virsma ir kon-

krēta, jo to mēs redzam un varam aptaustīt. Pēc taus-

tes, resp., pieskaroties dažādu priekšmetu virsmai, var

noteikt, no kāda materiāla tie gatavoti: no koka, no

dzelzs, no stikla v. c.

Ja runā par dažādu (parasti divu) objektu «saskar-

virsmām», arī šai gadījumā virsma nav kaut kas

starp diviem objektiem. Vārds saskarvlrsma te apzīmē
tās divu objektu virsmas daļas, kas saskaras. Zināmā

sakarā ar šo «saskarvirsmas» nozīmi ir vārda virsma

nozīme vārdkopās frontāla, Izobārlska, Izotermiska v. c.

virsma, par ko ir runa meteoroloģijā.
R. Knaps virsmu atzīst tikai kā formu vai platību un

līdz ar to uzskata, ka virsma nav taustāma. Šeit gribas

piemetināt, ka formas un laukuma jeb platības nozīme,
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ko R. Knaps analizē kā divas vienīgās vārda virsma

vēlamās nozīmes, raksturo vārda virsma lietojumu ma-

temātiskajās zinātnēs. Abas šīs nozīmes īsteni izriet no

vārda virsma pamatnozīmes, kas raksturota jau iepriekš
šajā rakstā un ko R. Knaps min kā vārda virsma trešo

(ķermeņa «āres») nozīmi. So «trešo» nozīmi R. Knaps
uzskata par nevēlamu, lai vārdu semantiski nepārslo-

gotu. Patiesībā šī «trešā» nozīme ir vārda virsma pa-

matnozīme, no kuras atvasinātas abas minētās matemā-

tiskās nozīmes, jo virsma, būdama cieši saistīta ar no-

teiktu priekšmetu, veido tā ārējo (dobiem, porainiem
v. tml. priekšmetiem — ari iekšējo) kontūru, resp.,

formu, un reizē ar to arī šī priekšmeta ārējo (reizēm arī

iekšējo) lielumu jeb platību.
Matemātikā vārds virsma nosauc abstraktu nojē-

gumu, tāpat kā vārdi plakne, leņķis v. tml. Taču arī

matemātikā par virsmu runā tikai tad, ja aplūko no-

teiktus ģeometriskus ķermeņus, piemēram, cilindru,

prizmu, daudzskaldni v. c. Tāpat kā ģeometriskie ķer-
meņi nav reāli priekšmeti, bet ir tikai abstrakcijas, tā-

pat arī virsma, kas norobežo šos ķermeņus, ir abstrak-

cija. Taču matemātiskais abstraktais virsmas jēdziens
nav pretrunā ar virsmas konkrētāko izpratni vispārlie-
tojamā valodā. Atšķirība ir tikai tai ziņā, ka reālajā
īstenībā priekšmeti, ķermeņi ir reāli, nevis iedomāti,

tāpēc arī virsma ir konkrēta. Vārdu virsma plaši lieto

gan vairākās zinātņu nozarēs — ģeogrāfijā, ģeoloģijā,
hidroloģijā, dažādās tehniskajās nozarēs, gan arī vis-

pārlietojamā valodā, tāpēc aprobežoties ar vārda virsma

matemātiskajām nozīmēm nebūtu pareizi.
Lai gan vārds virsma kā matemātikas termins visumā

labi izskaidrots R. Knapa rakstā, tomēr arī te sakāmi

daži kritiski vārdi. Šai sakarībā jāaplūko virsmas un
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laukuma un virsmas un platības attieksmes, par ko ru-

nāts R. Knapa rakstā un E. Bērziņa grāmatā «Palīgs
melioratoram» (R., 1963, 11. lpp.). Spriežot pēc
R. Knapa raksta, virsma no laukuma atšķiras ar to, ka

laukums ietveras divās dimensijās, bet virsma ne.

R. Knaps norāda, ka «plaknam segmentam pietiktu ar

laukumu», bet par virsmu varot runāt tad, ja tā ir ci-

lindriska vai sfēriska. R. Knaps uzskata, ka piramīdai
ir «sānu laukums», «pamatnes laukums» un «kopējais
laukums», bet lodei ir virsma. Rodas jautājums: vai tad

virsma resp. virsmas daļa nekad nevar būt plakna? Vai

tad, līdzko kāda priekšmeta virsmas daļa ir plakna, tā

vairs nav virsma? Vai virsmu kombinācijā plaknas vir-

smas neietilpst? Cilindram, pēc R. Knapa uzskatiem, ir

viena cilindriska virsma un divi laukumi cilindra galos,
jo cilindra galos ir «plakni segmenti», kam, pēc
R. Knapa domām, «pietiktu ar laukumu». Bet jārunā arī

par cilindra kopējo virsmu. Kāda priekšmeta kopējā
virsma sastāv no atsevišķām šīs virsmas daļām jeb at-

sevišķām virsmām. Vai tad cilindra kopējā virsma sa-

stāv no vienas virsmas un diviem laukumiem? Kāpēc
matemātikas terminoloģijā vajadzīga šāda nevienvei-

dība? Kāpēc nevar runāt par cilindra sānu virsmu, kas

ir cilindriska, un par divām plaknām virsmām, kas ir

cilindra galos? Tā kā cilindra, daudzskaldņa v. c. ģeo-
metrisku ķermeņu pamata virsmas veido ģeometriskas

figūras, ko sauc attiecīgi par apli, daudzstūri utt., bet

aplim, daudzstūrim v. c. ģeometriskām figūrām rakstu-

rīgs laukums, tad iznāk, ka šādos gadījumos (kad vir-

sma ir plakna) virsmas jēdziens sakrīt ar laukuma jē-
dzienu. Ja nu ģeometrijā lieto vārdu virsma, varbūt

to labāk lietot visos gadījumos, kad ir runa par ģeo-
metrisku ķermeņu laukumisko lielumu, un, tikai
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runājot par ģeometriskām figūrām, lietot vārdu laukums?

Šāds virziens vērojams arī pašreizējā matemātikas

praksē, piemēram, jau I. Ēdelmanes minētajā
A. Kiseļeva «Ģeometrijā» (1962) runāts par prizmas
un piramīdas sānu virsmu, nevis laukumu, kā to ieteic

R. Knaps.
Tagad par virsmas un platības sakarību. R. Knaps un

E. Bērziņš virsmu skaidro kā laukuma lielumu jeb pla-
tību. Taču, tāpat kā laukumam ir noteikts lielums jeb

platība, arī virsmai ir noteikts lielums jeb platība.
Bet pati virsma nav platība un nebūtu tā skaidrojama,
vismaz vispārlietojamā valodā ne. Te minama viena at-

runa. Tā kā matemātikā platība ir galvenā virsmas pa-

zīme un galvenais mērījamais lielums, tad pārpratumi
nerodas, ja vārdkopas virsmas platība vietā lieto tikai

vārdu virsma, piemēram, lodes virsma ir x cm
2
,

cilindra

virsma ir y cm
2. Tāpat vārdkopas laukuma platība vietā

tiek lietots tikai vārds laukums. Šāda veida nozīmes

pārnesums zinātniskajā terminoloģijā ir pieļaujams un

pārpratumus nerada. Bet tas nedod tiesības virsmu pil-
nīgi reducēt uz platības nojēgumu arī citās zinātņu
nozarēs un vispārlietojamā valodā, kur bez platības vir-

smai ir vēl vairākas citas raksturīgas pazīmes, piemē-

ram, virsma var būt līdzena, gluda vai nelīdzena, grum-

buļaina, spoža vai nespodra, pulēta, matēta v. tml. Tā,

piemēram, ūdenim var būt spoguļgluda virsma, jo ne

jau vesels ūdens slānis te domāts, bet tikai tā daļa, kas

saskaras ar gaisa slāni. Dažādās virsmas var atšķirties
arī pēc formas: plaknas, cilindriskas, ovālas v. c. vir-

smas. Virsmai nevar piedēvēt tādas pazīmes, kas rak-

sturīgas tikai veselam slānim, piemēram, dubļaina var

būt Zemes virsa, nevis virsma (tādas ir arī R. Knapa

un E. Bērziņa domas), tāpat maz mitruma var būt
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zemes virsu, nevis virsmu.

Vārdu virsa un virsma lietošanu jo svarīgi nošķirt
zinātniskajā terminoloģijā. To arī cenšas darīt savā

darbā LPSR Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komi-

sija. Tā, piemēram, 25. terminu biļetenā (ZA Vēstis,
1960, 11) doti šādi termini: aizsprosta virsa (rpečeHb

iuioTHHbi) — augšdaļas nozīmē, brīvās virsmas slīpums
(vkjioh cbočoahoh noBepxHOCTH) — šeit vārds virsma

lietots robeždaļas nozīmē.

Tomēr jāatzīst, ka ne vienmēr vārdu virsa un virsma

lietošanas gadījumi pilnīgi skaidri norobežojami. Uz to

norādījusi arī I. Ēdelmane. Zināmā lietojumā abi vārdi

ir sinonīmi, piemēram, iet pa zemes virsu vai virsmu.

īsteni te pieskārāmies tikai zemes virsmai (ja ejam pa

cietu zemi), bet, no otras puses, ejam pa virsu, tāpat
kā pa ceļu, pa grīdu (grīda, ceļš, zemes virsa paliek
apakšā).

Vārdu virsa un virsma lietošanas praksē svarīgi katrā

gadījumā izvēlēties atbilstošāko no abiem vārdiem, lai

izteiktās domas saturs būtu skaidri saprotams un ne-

radītu liekas pārdomas vai pat pārpratumus.
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ORTOGRĀFIJA UN INTERPUNKCIJA

H. BENDIKS

LATVISKĀS SVEŠVĀRDU RAKSTĪBAS GADU DESMITS

Aizvadīta pilna desmitgade, kopš latviešu rakstībā

pēc LPSR Ministru Padomes 1957. g. 26. decembra lē-

muma atsākts apzīmēt patskaņu garumus arī jaunākā
laika aizguvumu, t. s. svešvārdu rakstījumos, kā arī

burtkopa ch, kur tā apzīmē tikai vienu skaņu, aizstāta

ar h.

Desmit gadu ilgā rakstības, kā arī runas prakse dod

iespēju vērtēt toreizējo ortogrāfijas pārveidojumu dzīvī-

gumu un lietderību, lai tādi gūtos secinājumus liktu

lietā turpmākajā literārās valodas attīstībā, jo sevišķi
optimālas rakstības kā tās nozīmīgas veicinātājas iz-

veidē.

Tādai komunikatīvi optimālai, ortogrāfijas ziņā racio-

nālai rakstībai būtu jāapvieno vairākas, dažā ziņā pat
pretrunīgas īpašības. Tai vispirms jābūt semantiski ra-

cionālai, proti, jādod lasītājam iespēja nepārprotami iz-

secināt uzrakstīto vārdu nozīmi un līdz ar to visu teksta

saturu. Otrkārt, tai jābūt ortoepiski racionālai: mūs-

dienās, kad vienveidīgas un nepārprotamas vai vismaz

satura izpratnes ziņā visvieglāk uztveramas izrunas no-

zīme augtin aug sakarā ar nācijas valodisko konsolidē-

šanos un publiskās runas aizvien lielāko sabiedrisko

svaru, ne tikai vēlams, bet pat nepieciešams, lai prak-
tiskā, ortogrāfiskā rakstība dotu iespēju rakstījumus la-

sīt literāri pareizi pēc grafēmu (t. i., burtu un burt-
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kopu) fonēmiskajām — skaņu — atbilsmēm un to mi-

jām atkarā no grafēmu savstarpējās pozīcijas. Abas

minētās īpašības obligāti saskaņojamas ar prasību, lai

rakstība būtu ortoskriptīvi racionāla: tai jābūt iespējami
viegli apgūstamai, ērti lietojamai gan pareizo rakstī-

jumu izvēles, gan ātrraksta ziņā. No tā izriet prasība
pēc rakstības sistemātiskuma, pēc formāli stingriem
rakstījumu modeļiem. Un, beidzot, optimālas rakstības

izveidē jāievēro pēctecība un pakāpenība — maksimāla

racionalitāte jāsasniedz ar minimāliem grozījumiem,
dažuviet pieļaujami paralēlrakstījumi perspektīvu izru-

nas attīstības tendenču saskaņošanai ar tradicionālu,

līdzšinējiem vienīgajiem rakstījumiem atbilstošu izrunu.

Tas tāpēc, lai rakstos glabājamais kultūras mantojums
radikālu rakstības izmaiņu dēļ nekļūtu grūti uztverams

un lai rakstības prasme gandrīz vai no jauna nebūtu

jāapgūst tiem, kas mācījušies un lietojuši agrāko rak-

stību.

Tikko izklāstītā optimālās rakstības izpratne vairāk

vai mazāk konsekventi realizēta Valodas un literatūras

institūta Pareizrakstības komisijas darbā, apspriežot

ierosinājumus par svešvārdu rakstības daļējām izmai-

ņām un vēlāk «Svešvārdu pareizrakstības vārdnīcas»

(R., 1958) rokrakstu (1956.—1958. g.), kā arī izlemjot

patlaban gatavojamās pilnīgās latviešu valodas pareiz-
rakstības un pareizrunas vārdnīcas pamatprincipus

(1966.—1968. g.).
1946. g. apstiprināta svešvārdu rakstība radīja sa-

biedrībā aizvien lielākus iebildumus visvairāk ar savu

ortoepisko neracionalitāti — kvantitatīvi pareizais pat-

skaņu lasījums bija iespējams tikai tad, ja jau iepriekš
zināja visa vārda izrunu. Skolu darbā no tādas rak-

stības un izrunas nesaskaņas izrietēja vēl citas grūtī-



118

bas — skolēniem nebija viegli izprast, ka negarināmos
svešvārdus pēc to fonētiskajām, morfoloģiskajām pa-

zīmēm atdalīt no pārējās garināmās leksikas, tāpēc viņi
nereti tomēr lika garumzīmi pēc izrunas. Tātad gaidītā
ortoskriptīvā racionalitāte nebija tik pilnīga.

Lai skolēni labāk apgūtu svešvārdu rakstību, skolo-

tāji savā izrunā dažkārt tīši strupināja svešvārdu garos

patskaņus — tad rakstīt varēja tieši pēc izrunas. Tādas

mākslotas izrunas iemaņas tāpēc veidojās arī skolē-

niem. Tā bija vēl viena bezgarumzīmju rakstības orto-

episkās neracionalitātes izpausme.
Cik maz šajā garināmo un negarināmo vārdu no-

šķiršanā varēja līdzēt norādījums par plaši lietojamo
svešvārdu ortogrāfisko pielīdzināšanu latviešu cilmes

vārdiem, liecina Valodas un literatūras institūta mate-

mātiskās lingvistikas laboratorijas konstatējumi par

vārdu lietojuma biežumu avīžu un žurnālu valodā (tie
tiks publicēti «Latviešu valodas biežuma vārdnīcas»

2. sējumā). Pareizrakstības noteikumos paraugam mi-

nētie savas izplatības dēļ garināmie svešvārdi pēc lieto-

juma biežuma starp citiem svešvārdiem, kuros runājams
kāds garš patskanis vārda nelatviskajās morfēmās un

kuru rakstījumos šis patskaņu garums tagad arī apzī-

mējams, ierindojas šādās vietās: plāns — 8., līnija —

29., plānošana — 95., mītiņš — 176. vietā. Piebildīsim

vēl, ka biežāk lietojamo preses valodas vārdu pirmajā
tūkstotī ir ap 200 svešvārdu, otrajā — vēl kādi 270.

Tātad lietojuma biežums latviešu cilmes vārdu un sveš-

vārdu nošķiršanā var būt tikai relatīvs, vispārīgs kri-

tērijs, bet uz to nevar pajauties atsevišķa vārda orto-

grāfiskajā interpretācijā.
Kad 1956. gadā Pareizrakstības komisija apsvēra, kā

visefektīvāk likvidēt šo nesaderību mūsu rakstībā, kur
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vieni garie patskaņi grafiski uzrādāmi, bet citi rakstāmii

tāpat kā īsie, kālab patskaņa burts bez garumzīmes bija;
lasījumā kvantitatīvi nenoteikts, secinājums bija vien-

prātīgs — garumzīme lietojama pēc izrunas; tad izruna,

būs vadone rakstībai un rakstība savukārt rādīs pa-
reizo izrunu.

Tātad — kur meklēt šo rakstībā apzīmējamo literāro

izrunu?

Vai tā būtu rodama V. Rūķes «Latviešu valodas pa-

reizrakstības vārdnīcā», kas iznāca Rīgā 1942. gadā un

nedaudz papildināta un labota arī 1944. gadā?
Šās vārdnīcas ievadā īsi formulēti galvenie tālaika

latviskās svešvārdu rakstības pamati un svešvārdu iz-

runas prasības, proti: «Svešvārdos.. garumi runājami
un apzīmējami.., ievērojot, cik iespējams, oriģinālvalo-
das izrunu. Biežāk lietojamos svešvārdos.. forma pie-
skaņota praksē nodibinātai tradīcijai.. Svešajos prie-

dēkļos ir rakstāms īss patskanis: definēt (ne dēfinēt).
[...] Nekad nav rakstāms garš patskanis tur, kur oriģi-
nālvalodā nav bijis garums, piemēram, ģeogrāfija.
Grieķu un latīņu divskaņi vispār paliek negrozīti: pai-

dagogs, aistētika, neuroze.., atskaitot jau sen ieviesu-

šos svešvārdus.., piemēram, diēta (ne: diaita), ekono-

misks (ne: oikonomisks) .. Plūdeņi un nāseņi.. divkār-

šojami, kur izruna un etimoloģija to prasa: summa,,

kolonna, terrltorlja.» Te vēl pievienojams ievadā neminē-

tais, bet vārdnīcā īstenotais nosacījums, ka grieķiskais
un latīniskais nebalsīgais svelpenis s latviski atveido-

jams negrozīti, piemēram, konsekvents, sillabisks, bet

intervokālā pozīcijā tas vācu, retāk arī krievu starp-
niekvalodas ietekmē dažkārt aizstājams ar balsīgo z„

piemēram, filozofija, teze, baze.

Te nu būtu izklāstīti svešvārdu latviskās ortogrāfiskās
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un ortoepiskās apguves pamati, kas pastāvējuši div-

desmit gadu ilgā posmā kopš 20. gadu vidus, kad pēc

jaunās ortogrāfijas prasības konsekventi apzīmēt pat-
skaņu garumus latviešu cilmes vārdos tas pats tika

attiecināts arī uz svešvārdiem.

Vairākkārt izveidoto pareizrakstības komisiju lēmu-

miem un to īstenojumam pareizrakstības, kā arī sveš-

vārdu vārdnīcās, diskusijām par iespējami labākas rak-

stības izveidi vijas cauri viena pamatlīnija — tuvums

svešvārdu oriģinālizrunai kā to latviskojuma ideāls un

pašas valodas prakses piespiestās atkāpes no šās oriģi-
nālizrunas kā rūgta nepieciešamība.

Tāds prakses spiediens jūtams jau E. Ozoliņa sakār-

totajā un J. Endzelīna rediģētajā «Svešvārdu vārdnīcā»

(R., 1926), kas bija pirmā nozīmīgākā jaunajā ortogrā-
fijā izdotā svešvārdu vārdnīca. Te ap 150 vārdu rakstī-

jumos ir latīnisko un grieķisko oriģinālgarumu īsinā-

jumi, visbiežāk slēgtajās zilbēs, kā arī o skaņas aizstā-

jumos. Mazāk pazīstamos vārdos oriģinālgarumi tomēr

bagātīgi ieteikti latviskajai izrunai un rakstībai, pie-
mēram, dēfiniiīvs, indēklinābils, pāstorāle. Šās pašas
vārdnīcas otrajā izdevumā 1934. gadā un šo pašu autoru

«Latviešu pareizrakstības vārdnīcā» 1932. gadā, pēc tam

kad 1930. gadā svešvārdu rakstību bija apspriedusi
jauna ortogrāfijas komisija, oriģinālgarumu īsinājumu
ir vēl par krietnu simtu vairāk, visbiežāk svešajos prie-
dēkļos, kuru rakstībā garumzīme bija atcelta. Daļa īsi-

nājumu gan pagaidām pieļauti tikai kā paralēlrakstī-
jumi. Tātad sešu septiņu gadu prakse pamudinājusi la-

bot pāri par simtu rakstījumu vai vismaz atzīt laboto

rakstījumu līdzvērtību teorētiski vēlamajiem, oriģināl-
valodām tuvākajiem, pašu autoru tekstā lietotajiem!

Zīmīgi, ka ap šo laiku iznāk vēl vairākas citas pareiz-
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rakstības vārdnīcas, kas visas pamatvilcienos balstās uz

tās pašas komisijas atzinumiem, taču katra tos īsteno

atšķirīgi. Tas parāda tiklab dažādību valodnieku uz-

skatos par svešvārdu oriģinālizrunas attēlošanu rak-

stībā, kā arī svārstības pašā latviskajā izrunā.

Turpmākais solis tuvāk izrunas praksei ir jau minētā

V. Rūķes vārdnīca, kuras redakcijas komisijas priekš-
sēdis bija J. Endzelīns un kurā salīdzinājumā ar

E. Ozoliņa sakārtoto un J. Endzelīna rediģēto 1934.

gada «Svešvārdu vārdnīcu» ir pāri par 150 jaunu at-

kāpju no oriģinālizrunas. Tātad atkal latviskās izrunas

patstāvības un vitalitātes jo nozīmīgs apliecinājums. Te

latviskie īsinājumi akceptēti tiklab priedēkļos, kā ari

dažā labā saknē, turklāt dažādos vienas saknes atvasi-

nājumos var mīties īss un garš patskanis, piemēram,

nācija — nacionāls, ūnija — universitāte, sekrēts —

sekretārs. Retumis tāda mija, palaikam oriģinālizrunas
nosacīta, ir arī piedēkļos, piemēram, menāža — mena-

žērija, kabīne — kabinets, cigārs — cigarete.
Taču nekur nebija par literāriem atzīti tāpat plaši

dzirdamie latviskie, pa daļai gan krievu un vācu valo-

das ietekmē radušies oriģinālīsumu pagarinājumi. Tie

lielākoties pamatojas uz garuma izlīdzinājuma tendenci

līdzīga skaņu sastāva izskaņās, piemēram, demokrāts

kā literāts un citi vārdi ar izskaņām -āts, -āte (līdzās
tiem arī matemātika); metāls, kristāls kā reāls. It īpaši

izskaņas -ija priekšā vaļējās zilbēs ar palīguzsvaru tāds

pagarinājums mēdz būt arī izskaņās, kam nekādu pa-

raugu skaņu sastāva ziņā nav, piemēram, ģeogrāfija,
kam tad savukārt blakus arī ģeogrāfisks, ģeogrāfs.

levērodama šo svešvārdu rakstības pieredzi, saskatī-

dama tās veiksmes nemitīgā rakstības tuvinājumā iz-

runas praksei, bet neveiksmes — centienos rakstību par



122

višū vari pārveidot oriģinālvalodu virzienā, Pareizrak-

stības komisija 1956. gadā vienprātīgi nolēma par sveš-

vārdu rakstības pamatu uzlūkot pašu latviešu literārās

valodas praksi un izkārtot to stingrā, viegli iegaumē-

jamā un tālab ērti lietojamā sistēmā. Par šādas sistē-

mas atslēgu atzina tiklab praksē vērojamo tendenci

runāt ne vairāk par vienu garu patskani nesalikta sveš-

vārda celmā, kā arī paradumu zināmos nosacījumos ga-
rināt oriģinālīsumus.

Tādas latviskās svešvārdu izrunas tendences jau
50. gadu sākumā gan diskusijās par literārās valodas

normām, gan žurnālu rakstos, bet jo sevišķi referātā

Apvienotajā valodniecības jautājumiem veltītajā kon-

ferencē Rīgā 1953. g. aprīlī bija aplūkojis un par nor-

matīviem izvirzījis Arturs Ozols. Minētā referāta tēzes

iespiestas A. Ozola grāmatā «Raksti valodniecībā» ap-

cerējuma «Par latviešu literārās valodas pareizrunas
normām» nodajā «Patskaņu kvantitāte» (R.. 1967,
128.—133. lpp.).

So latviskās izrunas paradumu atspoguļošana ir paš-
reizējās svešvārdu rakstības pamatatšķirība no visām

iepriekšējām rakstībām.

Ortogrāfijas pēctecības princips savukārt izpaužas tā,

ka jau kopš 1946. gada nelietojam plūdeņu un nāseņu
divkāršojumus priedēkļa un saknes sadurā, piemēram,
ilustrācija tikai ar vienu /, korektūra tikai ar vienu r.

Pamatos saglabāta arī 1946. gada rakstības prakse
grieķisko un latīnisko divskaņu aizstājumos, piemēram,
pedagogs, nevis paidagogs, amēba, nevis amoiba. Tur-

pretim intervokālā s atdarinājumos nekas nav mainīts

kopš 1940./41. gada. Tas saskan arī ar V. Rūķes vārd-

nīcu. Burtkopas ch vietā rakstām h pēc Padomju Savie-
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nībā 30. gados, kā arī Tēvijas kara laikā lietotās lat-

viešu rakstības parauga.
Tātad patlaban pirmo desmitgadi aizvadījusi sveš-

vārdu rakstība, kurā prakses pārbaudi izturējušie

iepriekšējo rakstību paņēmieni apvienoti ar kaut ko kva-

litatīvi jaunu, proti, latviskās izrunas pilnīgāku atvei-

dojumu.
Pirmo pārbaudi jaunā rakstība izturēja ar to, ka tā

jau ar 1958. gada pirmajām dienām, t. i., tikai nedēju

pēc šīs rakstības apstiprināšanas, tika ieviesta rakstī-

bas praksē, turklāt sākumā vienīgais orientieris tai bija
komisijas izstrādātie vispārīgie principi un gaužām nie-

cīgais paraugvārdu saraksts. Rudenī iznāca nelielā

«Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca», un ar to iztiekam

jau desmit gadu, kaut gan svešvārdu ir nācis klāt tūk-

stošiem un rodas arvien vairāk. Turklāt svārstību rak-

stības praksē tikpat kā nav — pēc komisijas dotajiem
modeļiem veidojas vārdnīcā neatrodamo vārdu rakstī-

jumi, piemēram, pavisam nesen presē lietotajam rakstī-

jumam termogrāfija par paraugu ņemti citi vārdi ar

izskaņu -grāfija, rakstījums reanimācija saskan ar pā-

rējiem vārdiem, kuriem ir izskaņa -ācija, tāpat nemal-

dīgi ceļrāži bijuši rakstījumiem okeanārijs, histereze un

tā joprojām. Maza ilustrācija «Svešvārdu pareizrakstī-
bas vārdnīcā» (R., 1958) neatrodamu svešvārdu ortogrā-
fiskajai apguvei varētu būt kaut vai 1967. gada otrajā
un 1968. gada pirmajā pusē, tātad pašreizējās sveš-

vārdu rakstības desmitajā gadā, grāmatās un presē pa-

manītie, neregulāros pierakstījumos uzkrātie jaunaiz-

guvumi vai jaundarinājumi, ap 550 vārdu. To rakstījumi
veidoti vai nu pēc kādām vārdu formālām pazīmēm

(t. i., nav likta garumzīme vārdos, kuros pēc tādām

pazīmēm nav gara patskaņa), vai arī analogi pēc
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vārdnīcā uzņemto vārdu un to sastāvdaļu rakstījumiem,

Sāpat pēc garu un īsu patskaņu vispārinājuma kādā iz-

skaņā. 98% visu jauno vārdu nevainojami uzrakstīti

!pēc pašreizējās svešvārdu rakstības prasībām, turklāt

Ipar to pareizrakstījumiem parasti valodnieku konsultā-

ciju vai Pareizrakstības komisijas akcepta nav bijis —

redakciju darbinieki te rīkojušies patstāvīgi.

Tiesa, atliek vēl 12 vārdu, kuru rakstījumos saskaņā
ar plaši dzirdamajiem garumiem līdzīga skaņu sastāva

izskaņās iederētos garumzīme, piemēram asfalija, piala,
lavsans, komūnija, korida, stavrida, lufars, racemisks,

fonastenija (sal. astēnija). Patlaban gatavojamās pa-

reizrakstības un pareizrunas vārdnīcas kolektīvam un

tamlīdz Pareizrakstības komisijai šeit minēto un tiem

līdzīgo vārdu rakstījumi tātad vēl apsverami, lai pa-

sargātu vārdnīcu no nejaušībām, visu turpmāko rakstī-

bas un izrunas praksi no nevēlamiem izņēmumiem.
Divus gadus ilgajā darbā Pareizrakstības komisija,

pamatojoties uz prakses pieredzi un iepriekš minētajiem
racionālās ortogrāfijas principiem, apspriedusi un iz-

lēmusi visus gatavojamās pareizrakstības un pareiz-
runas vārdnīcas pamatjautājumus.

Kā jau par to informēta sabiedrība, līdzšinējie sveš-

vārdu paralēlrakstījumi, kas savulaik vai nu lielāku

izrunas svārstību, vai arī pietiekami nenoskaidrotas iz-

runas dēļ bija pieļauti kompromisam ar 1946. g. atcelto

rakstību, tagad viscaur aizstāti ar vienīgajiem, praksē
jau lietojamiem rakstījumiem. Tas savā ziņā ir pirms
desmit gadiem atzītā svešvārdu pareizrunas un pareiz-
rakstības pamatojuma — literārās izrunas prakses —

dzīvīguma apliecinājums, taču varbūt te dažkārt iets

jau mazliet par tālu. Ja paralēles paliek pašu latviešu

cilmes vārdu rakstībā un izrunā, piemēram, verbu nā-
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kotnes dsk. 2. personā, dažu verbu tagadnes formās,

tāpat dažu lietvārdu dsk. 2. personā, kur pieļautas for-

mas ar jotējumu un bez tā, tad arī tais nedaudzajos
vārdos, kuros vērojamas svārstības sakarā ar sistēmas

prasījumu un plašāk dzirdamās izrunas paradumu ne-

saderību, piemēram, politika (sal. citus vārdus ar

-ītlka) — politika, prezidijs (sal. citus vārdus ar -īd-,
arī tendenci garināt patskaņus -Ija priekšā) — prezidijs,
varbūt arī komūnlsms (sal. komūna un vārdus ar

-ūnisms) — komunisms, analogi komunists — komu-

nists, varbūt pagaidām vēl bija atstājamas paralēles.
Tā kā princips par patskaņu garuma vai īsuma vis-

pārinājumu līdzīga skaņu sastāva izskaņās neatkarīgi
no oriģinālvalodās vērojamās dažādības aizritējušajā

desmitgadē sevi praksē pilnam attaisnojis, tad komisija
to attiecinājusi arī uz vairākām izskaņām, kur tāpat
kompromisam ar agrākajām rakstībām, kā arī pietie-
kami nenoskaidrotās izrunas dēļ līdz šim bija atstāti

izņēmumi, piemēram, turpmāk jāraksta farmācija tāpat
kā akācija, aviācija v. c. Tāpat dažu pēc latviskā atva-

sināšanas modeļa darinātu darbības vārdu saknēs sa-

skaņā ar izrunu atspoguļots gara patskaņa morfoloģis-
kais izlīdzinājums arī rakstībā, piemēram, prēmija —

prēmēt. Starp citu, svešvārdu rakstības praksē plašāk

sastopamās atkāpes no vārdnīcā atrodamiem vai pēc
sistēmas izsecināmiem rakstījumiem (neskaitot, pro-

tams, gadījuma vai paviršības kļūmes) ir gandrīz tikai

tur, kur rakstības sistēma nebalsta konvenciālo rakstī-

jumu. Tā, piemēram, analogi citiem vārdiem ar -ēns

neatlaidīgi garumzīme lietota vārdiskās izskaņas -gēns
rakstījumos: ablogēns, nltragēns, emociogēns, tam bla-

kus vēl patogēniskums, arī pats pamatvārds gēns, kaut

gan vārdnīcā rakstīts gens un attiecīgi heterogēns,
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homogens. Turpmāk nolemts šādu rakstību atzīt par pa-

reizu. (Par šo, kā arī citiem Pareizrakstības komisijas
atzinumiem sk. «Latviešu valodas kultūras jautājumi»,
3. laid. R., 1967, 178.—186. lpp., kā arī 4. laid. R.,

1968, 168. lpp.)

Salīdzinājuma ar izmaiņām, kas izdarītas iepriekš
minētajos latviskās svešvārdu rakstības attīstības pos-

mos (1926. —1934.—1944. g.), pašreiz paredzētās izmai-

ņas ir samērā mazas, turklāt tās atbilst tagadējās rakstī-

bas pamatprincipiem, kas prasa jo ciešu rakstības un izru-

nas saskaņu, kā arī stingru literārās valodas iekšējo
sistēmu. Turpretim 30. un 40. gadu rakstības maiņas
izrunas prakses virzienā bija šīs stihiskās prakses uz-

spiestas jaunas un atkal jaunas atkāpes no oriģināl-
garumu un oriģināldivskaņu saglabājuma, kas bija šīs

rakstības pamatā.
Pati stabilās svešvārdu rakstības izveide saskaņā ar

izrunas praksi neapšaubāmi jau pati par sevi ir krietns

guvums latviešu valodas kultūrai. Taču ne mazāk sva-

rīga ir no šā vispārnacionālā valodiskā eksperimenta

izsecināmā, tajā pārbaudītā atziņa, ka visnoturīgākās,
iedarbīgākās ir ortogrāfiskās un ortoepiskās normas,

kas izsecinātas no pašas literārās valodas prakses. Pats

svarīgākais ir tas, ka tāda pamatos stabila izrunas

prakse tagad ir izveidojusies. 20. gadu vidū, kā to aiz-

rādījis J. Endzelīns savas un E. Ozoliņa «Svešvārdu

vārdnīcas» 2. izd. (R., 1934) priekšvārdos, izrunas

prakse bijusi tik raiba, ka no tās izlobīt svešvārdu iz-

runas un rakstības normas nevarēja. Tālab svešvārdu

oriģinālizruna ar zināmiem prakses balstītiem ierobe-

žojumiem te bija vai vienīgi iespējamais atrisinājums.
Te var piebilst, ka arī citām Viduseiropas un Austrum-

eiropas tautām, kas rakstībā apzīmē patskaņu garumus
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un kas savās valodās vispārinājušas pirmās zilbes uz-

svaru, līdzīgā valodas attīstības vēsturiskajā situācijā
vācu un krievu valodas ietekmē izveidojušās kopējas
iezīmes svešvārdu ortogrāfiskajā un ortoepiskajā ap-

guvē. Lai minam zīmīgākās — ne vairāk par vienu ga-
rumu nesalikta svešvārda celmā, turklāt ar iepriekšējo,
etimoloģiski gaidāmo garumu zudumu, tātad «lēkājoši»

garumu apzīmējumi vienā un tai pašā morfēmā, atse-

višķi oriģinālīsumu pagarinājumi, visbiežāk vienzilbī-

gos celmos, garumu izlīdzinājumi analoga skaņu sa-

stāva izskaņās. Tā tas ir somiem, igauņiem, ungāriem,
čehiem un slovakiem, arī mums, latviešiem. Protams,
vismaz daļēji atšķirīgo ietekmju dažādais samērs, pašu
aizguvējvalodu nacionālā savdabība bijusi par cēloni

arī atšķirībām šai procesā.
Mēdz norādīt, ka tāda garumzīmes lēkāšana graujot

mūsu rakstības pamatus, pēc kuriem kādā morfēmā un

tās grafiskajā atveidā vienmēr paturams patskaņa ga-
rums vai īsums. Tādas atkāpes no patskaņu garuma

morfoloģiskā vispārinājuma, kā redzējām, sporādiski
bija pieļautas jau 30. un 40. gadu rakstībā. Galu galā
svešvārdos līdzskaņu rakstībā tāda saglabājuma nav

pat tur, kur pareizā izruna būtu izsecināma no mor-

foloģiskā rakstījuma un kur latviešu cilmes vārdu rak-

stībā tas būtu obligāts, piemēram, transkribēt — tran-

skripcija, nevis transkribcija, aģents — akts, nevis agts.
īsu un garu patskaņu mija svešvārdos nav fonētiska,
bet gan vēsturiska mija, tālab tā atveidināma arī rak-

stībā, un tāds atveidinājums pēc izrunas pilnam atbilst

mūsu ortogrāfijas fonomorfoloģiskajiem pamatiem. Tur-

klāt tāda garumu mija ir vienīgais līdzeklis pēc vienas

regulas — sekojoša garuma priekšā iepriekšējais, mor-

foloģiski gaidāmais garums tiek saīsināts — atspoguļot
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gan oriģinālgarumu saīsinājumus, piemēram, literāts —

literatūra, gan pagarinājums, piemēram, demokrāts —

demokratizācija.

Sekmīgais svešvārdu rakstības saskaņojums ar plaši
dzirdamo izrunu vedinājis šai aspektā pārlūkot arī lat-

viešu cilmes vārdu rakstību. Te A. Ozola izvirzītais un

svešvārdu rakstībā jau realizētais masveida parādību
normatīvās legalizācijas princips tomēr tika īstenots

tikai ar stingru atlasi — parasti pārsvaru guva uzskats,

ka saglabājami līdzšinējie rakstījumi. Tā darbības vārdu

tagadnes -ā celmu formās joprojām paturētas tikai ga-

rās izskaņas, piemēram, lasām, lasāt v. tml., kaut arī

izrunas praksē te parastāki ir īsi patskaņi — lasām,

lasāt.

Fakultatīvas tagadnes formas akceptētas verbiem, ko

loka gan pēc 11, gan pēc 111 konjugācijas, piemēram,
pētīju, pētu, konkretizēts šo verbu saraksts. Prakses ten-

dences komisija likusi pamatā, šķirot lietvārdus ar jotē-
juma radītu līdzskaņu miju no lietvārdiem, kur šās gai-
dāmās mijas nav, kā arī dažkārt pieļāvusi, parasti īpaš-
vārdos, paralēlformas.

Atziņa par literārās valodas praksi kā normu avotu

ļāvusi komisijai sekmīgāk risināt vēl dažu citu izrunas

jautājumu. Tā vērojums par stieptās un nestieptās into-

nācijas dalījuma aizvien noteiktāko nostiprināšanos paš-
reizējā praksē ļāvis izvirzīt šādu uzsvērto zilbju, kā arī

priedēkļvārdu un salikteņu otro komponentu sakņu zil-

bju intonējumu par vēlamo normu, kas atspoguļojama
arī gatavojamās vārdnīcas pareizrunas norādījumos. Lī-

dzās tam par pareizu atzīstams arī vidusdialekta iz-

lokšņu grupas trīsintonāciju dalījums, pēc kura ne-

stieptā intonācija diferencējama par krītošo un lauzto.

Tādam intonāciju normējumam ceļu pašķīris arī tas, ka
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augšzemnieku jaunās paaudzes pārstāvji, nok|uvuši lej -

zemnieku vidē, vēl vairāk — tiešā literārās valodas lie-

totāju ietekmē, apgūst arī stiepto intonāciju (visupirms

un visdrošāk tikai ārpus-dialektrunas dzirdētos vārdos)

un vēlāk sāk arī agrāk apgūtos vārdos stiepti intonēt

zilbes, kurās augšzemnieciskais kritums aizstājis lej-

zemniecisko, tamlīdz literāro stiepumu. Tiesa, te nereti

gadās hipernormālismi, taču zilbju intonāciju šķīruma
izvirzījums par neobligātu, tikai vēlamu normu var

sekmēt literārās valodas prakses vēl ciešāku saliedē-

šanos, it īpaši veicināt profesionālās publiskās runas

kultūru.

Nelieli prakses vērojumu rosināti precizējumi akcep-
tēti arī šaurā un platā [c], [ē] sadalījumā, kā ari o lasī-

jumā par [o], [6], [uo], taču te pamatu pamatos spēkā
paliek jau 20. gados un pat agrāk izvirzītās normas, uz

kuru pamata literārās valodas prakse veidojusies pēdē-
jos gadu desmitos un saliedējas aizvien ciešāk ari

tagad.

M. SAULE-SLEINE

DAŽU ABREVIATŪRU PRETENZIJAS MŪSDIENU LATVIEŠU

LITERĀRAJĀ VALODĀ

Abreviatūras jeb saīsināti vārdu salikumi mūsdienu

latviešu literārajā valodā ir izplatīta parādība. Nerunā-

sim par zilbisko saīsinājuma tipu, kad salikumam ņem-
tas veselas vārdu daļas (morfēmas), piemēram, kolhozs,

tāpat neskarsim arī citus vārdu saīsinājuma veidus, bet

pievērsīsimies dažiem iniciāļajiem saīsinājumiem,
t. i., tādiem saīsinātu vārdu salikumiem, kas radušies
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no veselā vārdkopā ietvertu vārdu pirmajiem burtiem

(piemēram, LTA, TTT), un tikai tām šīs grupas abre-

viatūrām, ko lasa, nevis skaņojot pa burtiem (kā El-

Te-A), bet kā veselu vārdu, t. i., ar burtiem atbilsto-

šajām skaņām, piemēram, VEF, HES, TEC v. tml.

Šīs abreviatūras latviešu valodā ne tikai pretendē

iegūt substantīva gramatiskās pazīmes — lokāmo

galotni, dzimti un skaitli, bet tās jau iekarojušas
substantīva kategoriju mūsdienu latviešu literārajā
valodā.

Tā, piemēram, sadzīves runā rūpnīcas nosaukums

Vefs ir lokāms īpašvārds. Mans tēvs ir meistars Vefā
(saka studente X-), Es praktizēju Vefā (sacīja vidus-

skolas skolniece Š.), Man jābrauc līdz Vefam (saka
Vefa tehnikuma latviešu valodas skolotāja M. X.). [Sa-
līdzini: Mans tēvs ir meistars VEF, Es praktizēju VEF,

Man jābrauc līdz VEF]. Arī preses un daiļdarbu valodā

atrodam rūpnīcas apzīmējumu lokāmā formā. Rīgas sa-

biedriskās ražošanas komitejas jau izveidotas VEF'ā..
(«Rīgas Balss», 1968, 29.) Cik ļoti pēdējos gados sama-

zinājies attālums starp Rīgas Jūrmalu un pilsētu [Rīgu].
Tu iekāp elektrovilcienā, palasi avīzi, un, lūk, jau Liel-

upe. Tā vien šķiet, ka būtu aizbraucis tramvajā no VEF'a

līdz stacijai. («Liesma», 1959, 3.) VEF'am šogad 80 —

lasām «Rīgas Viļņos» (1968, 17.). Zigmunda Skujiņa
romānā «Fornarīna» (1964) uz Inas jautājumu «Kā klā-

jas citiem no mūsu klases?» biedrene Cilda atbild:

«Māra un Vija ņemas pa Medicīnas institūtu.. Ināra

Vefā montē centrāles.»

Sacītais attiecināms arī uz šīs grupas abreviatūru

TEC (tecs), kaut gan tā daudz retāk sastopama dažādā

lietojumā. «Vai jūs strādājat Tecā vai siltumtīklos?»

jautā inženiere.
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Arī abreviatūra HES (hess) latviešu valodā tiecas

kļūt par lokāmu substantīvu ... Ogres rajona patērētāju
biedrību savienības mazumtirdzniecības . . [uzņēmums]..
darbojas Pļaviņu HESā... («Cīņa», 1962, 126.) Kosmo-

naut, Galda jau tevi tavs pirmais starts, Kad ugunīgs
vējš tevi nesis — Lai tavā rītdienas rūpnīcā, tavā

HESĀ Un tavā pirmajā cīņas riskā Darba dziesma

lepni skanētu. . (M. Losberga, Tava pirmā planēta.
«Padomju Jaunatne», 1963, 250.) Filozofiski tvertajā
dzejolī «Domas un dzīve» («Cīņa», 1966, 260) Milda

Losberga cildina Ļeņina domu spēku, un dzejolī atkār-

toti izskan metaforizētā tēze No Ļeņina hesa strāva

pienāk.
Redzam, ka Valsts elektrotehniskās rūpnīcas (senāk:

fabrikas) saīsinātais nosaukums Vefs runātāja apziņā

zaudējis abreviācijas raksturu, runātājs nedomā vairs

par tā cilmi. Par to liecina arī vārdam piešķirtā vīriešu

dzimtes galotne gaidāmās sieviešu dzimtes vietā (Valsts
elektrotehniskā fabrika). Arī tas fakts, ka objekta resp.

rūpnīcas nosaukuma abreviatūrā joprojām ir burts /
(/abrika), nevis r (rūpnīca), runā par to, ka rūpnīcas
nosaukums Vefs nostiprinājies valodā kā īpašvārds, ne-

ievērojot pašreizējos abreviācijas noteikumus, pēc ku-

riem būtu jāsaka Vers. Vārda Vefs gramatisko resp.
substantīva raksturu stiprina arī tas fakts, ka minētajai
formai ir arī celma vārda funkcijas: ar izskaņām -ietis,
•iete atvasināti jauni substantīvi vefietls, vefiete, daudz-

skaitlī vefieši, kā arī rūpnīcas avīzes nosaukums «Vefie-

tis», un šīs formas plaši izlieto mūsu prese. Ar to tiek

sankcionēts vārds, kura sakne ir vef-.
Arī abreviatūras HES (hess) un TEC (tecs) savu

cilmi pilnīgi neatspoguļo: arī šie nosaukumi, kuru pēdē-
jais burts apzīmē sieviešu dzimtes vārdu (hidroelektro-
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stacija un termoelektrocentrāle), ir ieguvuši vīriešu

dzimtes vārda galotni.

Krievu valodas praksē rūpnīcas nosaukums B9<P ir

lokāma forma. Tā to lieto, piemēram, laikraksts «Rīgas
Balss»: .. KHHodpnjibMbi «Mbi c B30a» h

flpvrue nojiyHHJiu BbicoKyio oueHKy (1964, 267). Abrevia-

tūras VEF nelokāmā forma, ko sastopam šā paša teksta

latviskajā variantā, turpretī skan nedabiski: ..filmas
«Spīdola», «Mēs no VEF» un citas iemantojušas plašu
atzinību.

Sarežģītāks ir jautājums par minēto triju abreviatūru

rakstību. Rakstos sastopami trīs varianti:

1) Vefs (Vefa) — kā īpašvārds ar lielu sākumburtu,

tālāk rakstījums ar mazajiem burtiem, 2) VEF's

(VEF'a) — kā abreviatūra ar trim pirmajiem lielajiem
burtiem, kam seko apostrofs un aiz tā galotne s (ma-
zais burts), 3) VEF — ar trim lielajiem burtiem.

leteicams būtu rūpnīcas nosaukumu rakstīt kā īpaš-
vārdu — Vefs (ar lielo sākumburtu, bet citiem mazajiem
burtiem).

Blakus nelokāmai abreviatūras formai HES (rakstī-

jumā ar trim lielajiem burtiem) rakstos ienāk ar ma-

ziem burtiem rakstīts lokāms vārds hess, kas nepre-

tendē uz īpašvārda nozīmi un rakstību. Šo rakstības

formu derētu ieviest, jo pretēji tikai vienas rūpnīcas
nosaukumam — Vefs hesu ir daudz un būs vēl vairāk.

Šim pašam rakstījuma veidam pakļautos arī termo-

elektrocentrāles nosaukuma rakstība tecs.
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A. FELDHŪNS

SENGRIEĶU ĪPAŠVĀRDU ATVEIDOJUMI LATVIEŠU VALODĀ

(PĀRRUNU KARTĪBA)

Tā kā sengrieķu īpašvārdu latviskajos atveidojumos

vērojama liela dažādība un bieži sastopamas pat ne-

pareizas formas, it īpaši tad, ja šie īpašvārdi pārņemti
no krievu valodā rakstītiem tekstiem, būtu vēlams no-

kārtot arī sengrieķu īpašvārdu latviskās atveidošanas

jautājumus. Šajā rakstā izteiktie ierosinājumi varbūt

sekmēs šo jautājumu atrisināšanu.

Raksta pirmajā daļā iztirzātas dažas sengrieķu īpaš-
vārdu latviskās atveidošanas problēmas, otrajā sniegti
daži praktiski padomi sengrieķu valodas nepratējiem,
kas sastopas ar sengrieķu īpašvārdiem krievu valodā

sarakstītos darbos, it īpaši tulkotājiem, kuriem, pārņe-
mot sengrieķu īpašvārdus no krievu valodas, dažkārt

rodas visai nopietnas grūtības.
Sengrieķu īpašvārdu latviskās atveidošanas jautāju-

mus 1922. gadā iztirzājis E. Felsbergs 1
.

Kaut gan viņš
savu darbu veicis rūpīgi un savus ieteikumus lingvis-
tiski visumā labi pamatojis, tie mums šodien vairs nav

pilnībā pieņemami, jo, cenzdamies iespējami precīzāk
atdarināt oriģināla īpatnības (piemēram, patskaņu

kvantitāti), E. Felsbergs gandrīz pilnīgi ignorē jau iz-

veidojušās stabilās latvisko atdarinājumu izrunas un

rakstības tradīcijas, kā arī izmanto latviešu valodai

svešo skaņu [y] un latviešu valodas alfabētā neietilpsto-
šos burtos 6, y un y.

1 E. Felsbergs, Grieķu īpašvārdu pareizrakstība latviešu valodā.

R., 1922. Latvijas Universitātes izdevums.
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Šai rakstā formulētajos ieteikumos mēģināts šos trū-

kumus novērst, cenšoties latviskajos atveidojumos

panākt optimālu atbilstību oriģinālformām, tomēr vienlai-

kus ievērojot gan svešvārdu izrunas vispārīgās tenden-

ces latviešu valodā (īpaši patskaņu kvantitātes atveido-

jumos), gan saglabājot dažas oriģinālam neatbilstošas,

taču latviešu valodā nostiprinājušās tradicionālas

formas.

Galvenās sengrieķu īpašvārdu latviskās

atveidošanas problēmas

/. Patskaņu kvantitātes atveidojumi

Tā kā latviešu valodā izšķir garos un īsos patskaņus

un šo atšķirību arī iespējams apzīmēt rakstībā (izņemot

garo o), grieķu īpašvārdu latviskajos atveidojumos būtu

iespējams visai konsekventi atveidot oriģināla patskaņu
kvantitāti, grieķu garo a, i un v, kā arī rj un diftongu

ou, ko izrunā kā [v:], atdarinot ar atbilstošajiem gara-

jiem patskaņiem. Taču šādā gadījumā vairāku garumu
sablīvējums radītu neērtības izrunā un būtu pretrunā ar

latviešu valodas tendenci svešvārdu celmā saglabāt
tikai vienu garumu. Tāpēc vēlams atteikties no konsek-

ventas oriģinālgaruma kopēšanas, izvirzot principu sa-

glabāt tikai vienu celma garumu (ar nedaudziem iz-

ņēmumiem, kas tiks iztirzāti vēlāk).

Šķiet arī racionāli izskaņās -īds, -īda un -āds, -āda

rakstīt garu patskani, atkāpjoties no oriģināla, kur tas ir

īss. Šādu rakstību balsta aizgūtie sugas vārdi ar šīm

izskaņām, turklāt garinātā izskaņa -īds, -īda dažkārt



135

nepieciešama, lai saknes a vai c kopa ar izskaņas i iz-

runā nesaplūstu diftongā.
Daži piemēri, kas ilustrē šo principu praktisko izman-

tojumu
2:

Dēmetra — Dē'mētēr, ģen. 'Dēmētros, Hēgesips —

Hē'gēsippos, Mīlēta — 'Mīlētos, Trahlna — Trāchis,

£en. TrācrVtnos, Eirlbiāds — Eurvbiadēs, Lelkāda —

Leukās, ģen. Leukādos, Alkestlda — 'Alkēstis, ģen.

Alk'ēstidos, Tukidlds — Thūkydidēs, Kopalds — Kopais,
ģen. Kopaidos, Briselda — Brīsēis, ģen. Brīsēidos.

Vienkāršības labad ieteicams ģeogrāfiskos nosauku-

mos konsekventi garināt patskani izskaņas -ija priekšā
neatkarīgi no tā, vai oriģinālformā šis patskanis īss vai

garš, piemēram, Farsālija — Pharsālia, Arkādija —

Arkadia.

Protams, saglabājami arī daži atsevišķi oriģinālam
neatbilstoši, bet latviskajā izrunā ieviesušies garumi un

isumi:

Āzija — Asia, Elektra — Ēlēktra, Ēsops [ar īso o!] —

'Aisopos, Ikars — 'Ikaros, Metropole — Mētropolis,
Neapole — Ne'āpolis, Okeāns — Okeānos, Parnass —

Parnās(s)6s, Prometejs — Promē'theus.

levērojot principu, ka īpašvārdu celmos saglabājams
tikai viens garums, vēlams tomēr pieļaut izņēmumu sa-

likteņos, kuros katram komponentam, kas parasti figurē
veselā grupā īpašvārdu, ir savs garums, piemēram, per-

sonvārdā Nikomēds
— Nīko'mēdēs.

Komponents nīk- ('nīkē — uzvara) figurē veselā

2

Grieķu oriģinālformas transliterētas latīņu burtiem. Uzsvari

norādīti ar zīmi
'

virs uzsvērtā patskaņa, bet, ja uzsvērtajā zilbē

ir garš patskanis vai divskanis, — šās zilbes priekšā.
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īpašvārdu grupā gan kā salikteņu pirmā sastāvdaļa
(Nikaja, Nikandrs, Nikijs, Nikomahs v. c.), gan kā otrā

sastāvdaļa (Hellaniks, Stratoniks v. c.). Komponents
mēd- ('mēdomai — rūpējos) sastopams vairākos salik-

tos īpašvārdos kā otrā sastāvdaļa (Eimēds, Diomēds,

Trasimēds v. c.). Tāpēc šķiet lietderīgi šajā un līdzī-

gos gadījumos saglabāt raksturīgo garumu abos salik-

teņa komponentos. Šāds ieteikums atbilst arī salikto

svešo sugas vārdu rakstībai (piemēram, sociāldemo-

krāts).
leteicams saglabāt divus celma garumus arī tādos

īpašvārdos, kuros gan saknes zilbē — noteiktas leksis-

kas nozīmes nesējā, gan sufiksā ir stabils garums, pie-
mēram, Hriseida — Chrysēis, ģen. Chrysēidos, Hrisote-

mida — Chrys6themis, ģen. Chrysothēmidos. Saknes

zilbe hrīs- (chrysos — zelts) sastopama vairākos īpaš-
vārdos, bet izskaņa -īds, -īda, kā iepriekš norādīts, būtu

rakstāma ar garo i.

Grūtības izrunas normēšanā rada izskaņas -ona, -ons,

-onts, kas atspoguļo gan oriģināla o (īso o), gan w

(garo o), piemēram, Halkedona (oriģinālā ar īso

celma o), Kolofona (ar garo o), Antifons (ar īso o),
Agatons (ar garo o), Kresfonts (ar īso o), Aglaofonts
(ar garo o).

Tā kā latviešu valodas alfabētā trūkst burta o, latvis-

kajos atveidojumos nav iespējams atspoguļot oriģināla
o skaņas atšķirīgo kvantitāti. Vārdnīcā varētu, protams,
katrā atsevišķā gadījumā norādīt o skaņas izrunu at-

bilstoši oriģinālam, bet praksē tam būtu visai niecīga
nozīme. Tāpēc, šķiet, pareizākais atrisinājums būtu mi-

nēto izskaņu izrunu vienveidot, o visos gadījumos
izrunājot gari (oriģinālā pārsvarā ir īpašvārdi ar garo o

minētajās izskaņās).
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Nobeidzot oriģināla patskaņu kvantitātes atveidoša-

nas iztirzājumu, gribētos vēl aizrādīt, ka nebūtu vēlama

etimoloģiski un semantiski atšķirīgu, bet atveidojumā

līdzīgu īpašvārdu elementu unificēšana. Tā, piemēram,

vajadzētu diferencēt elementus fil- un fīl-, ar pirmo at-

veidojot gr. sakni phil- (philos — philēo —

mīlu), bet ar otro — gr. sakni phyl- (phyiē — fīla

[ģints kopiena, vēlāk — teritoriāli politiska kopiena]).
Sal. personvārdus Filolājs — Phil6lāos< «Tautmīlis» un

Fllarhs — 'Phylarchos «Fīlvaldis».

2. Dažu diftongu atveidojumi

a) ai, ci, 01

Šie diftongi atveidojami ar tiem atbilstošajiem ai, ci,

oi, bet latvisko galotņu -a un -s priekšā ar aj, ej, oj, kas

saglabājas visos locījumos. Piemēri:

Aigle — 'Aiglē, Panaitijs — Pan'aitios, Maja —

'Maia, Ptolemajs — Ptole'maios;

Eileitija — EiTeithyia, Peisistrats — Peisistratos, De-

keleja — Dekēleia, Augejs — Au'geias;
Oikls — Oi'klēs, Moira — 'Moira, Steneboja — Sthe-

nēboia, Kojs — 'Koios.

Tur, kur divskaņu vietā latviešu valodas praksē ievie-

sušies vienkāršie patskaņi, šīs formas saglabājamas.
ai vietā c vai ē:

Ēģipte — 'Aigvptos, Etna — 'Aitnē, Ēsops — 'Aisopos,
Etiopija — Aithiopia, Palestina — Palaistinē, Plreja —

Peirai'eus, Lakedemonija — Lakedaimonia;
ci vietā i vai i:

Artstlds — Aris'teidēs, Eiklids — Eu'kleidēs, Epami-
nonds [o] — Epamei'nondas, Fidijs — Pheidias, Herak-

lits — Hērākleitos, Nīla — 'Neilos, Pireja — Peirai'eus,
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Aleksandrija — Ale'xandreia, Antiohija — Antiocheia,

Dārijs — Dā'reios, Ifigenija — īfigēneia;
oi vietā c vai ē:

Feniķija — Foinikē, Krēzs — 'Kroisos.

levērojot praksē novērojamās svārstības, dažiem īpaš-
vārdiem būtu pieļaujamas paralēlformas, piemēram,

Ainejs vai Enejs — Ai'neias; Aishils vai Eshils —

Aischylos; Edips vai Oidips — Oidipos vai Oidipūs.

b) eu

Sis diftongs sengrieķu valodā, domājams, izrunāts kā

[eu]. Kaut gan šī skaņa nav sveša arī latviešu valodai —

tā sastopama vienzilbes vārdos tev un sev, tomēr šķiet
lietderīgi to atveidot ar ci, kā tas darīts visos pēckara
izdevumos. Piemēri:

Eiklīds — Eu'kleidēs, Eiripīds — Eurīpidēs, Eleisīna —

Eleusis, ģen. Eleu'sīnos.

Jāuzsver, ka ieteikumam īpašvārdu latviskajos atvei-

dojumos saglabāt oriģināla divskaņus tur, kur tas nav

pretrunā ar stabilajām tradīcijām, nav neka kopīga ar

trīsdesmitajos gados Latvijā izdarīto mēģinājumu māk-

slīgi atjaunot grieķu diftongus sugas vārdos, kas

visās valodās, arī latviešu valodā, sen pazīstami ar šo

divskaņu latīniskajiem pārveidojumiem (ekonomija, ne-

vis oikonomija, pedagogs, nevis paidagogs, estētika, ne-

vis aistētika v. c). Šim mēģinājumam, dabiski, bija jā-
beidzas neveiksmīgi, jo tas bija krasā pretrunā ar pašas
latviešu valodas tradīcijām šādu svešvārdu rakstībā.

Var rasties jautājums, vai principā pieļaujams, ka

viena un tā pati skaņa īpašvārdos un sugas vārdos tiek

atveidota dažādi, piemēram, no vienas puses, Panaitijs
un Moira, no otras — pedagogs (gr. paidagogos) un

ekonomija (gr. oikonomia),
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īpašvārdi ir vienreizēji, individuāli, un šis vienreizi-

gums, šī individualitāte jārespektē. Tā, piemēram, per-

sonvārdi jāsaglabā, cik iespējams, tādi, kādi tie bijuši,
šīm personām dzīvām esot, nevis jāpārveido, pielāgojo-
ties pārmaiņām, kas laika gaitā notiek citu valodu fonē-

tiskajā sistēmā un grafikā. Svešie sugas vārdi turpretim
ir mūsdienu valodas sastāvdaļa. Valoda pazīst tūk-

stošiem internacionālu terminu, kuri ir mūsdienu

zinātnes piederums un kuru veidošanai no grieķu valo-

das aizgūti vienīgi daži valodas elementi, kas pēc starp-
tautiskās tradīcijas parasti izmantoti latinizētajā formā,

kur oriģināla divskaņi pārvērtušies vienkāršajos pat-

skaņos.
Tā kā varētu rasties iebildums, ka arī sengrieķu īpaš-

vārdi daudzās valodās, īpaši Rietumeiropas valodās, at-

veidoti latinizētajās formās, jāatgādina, ka attiecīgo
tautu klasiskajā literatūrā ir ļoti daudz no klasiskās se-

natnes aizgūtu sižetu vai ekskursu grieķu mitoloģijā, kā

arī salīdzinājumu, kuru izpratnei bija nepieciešams pa-

zīt seno vēsturi, literatūru un mitoloģiju. Visi šie darbi

radušies laikos, kad izglītības sistēmā milzīga nozīme

bija latīņu valodai, tāpēc arī daudzi grieķu īpašvārdi
pārņemti ar latīņu valodas starpniecību. Arī sengrieķu
rakstnieku un dzejnieku darbu tulkojumi šīm tautām

radušies daudz agrāk nekā latviešiem.

Latviešu literatūrā turpretim klasiskās senatnes kul-

tūrai nekad nav bijis tiešas ietekmes. Latviešu literatūrā

nav oriģināldarbu ar antīkās pasaules sižetiem, kas būtu

sekmējuši lielāka sengrieķu īpašvārdu skaita ieviešanos

noteiktā formā, ko mēs tad arī varētu uzskatīt par tra-

dicionālu. Tradīcijas sengrieķu īpašvārdu rakstībā lat-

viešu valodā gan izveidojušās sakarā ar sengrieķu kla-

siķu darbu tulkojumu izdošanu, kas norit sevišķi rosīgi
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pēckara gados (Homēra epi, Aristofana komēdiju izlase,

Aristoteja Dzejas māksla). Tā kā citu tradīciju nebija,
latviešu atdzejotāji un tulkotāji rīkojušies pareizi, sen-

grieķu īpašvārdu atdarinājumus tuvinot oriģināliem, it

īpaši saglabājot oriģinālu divskaņus, jo tie sengrieķu
Valodai ļoti raksturīgi un īpašvārdu atveidojumos palīdz

saglabāt oriģināla skanējumu. Taču dažkārt tulkotāji

(īpaši buržuāziskajā Latvijā), tiekdamies pēc konsek-

vences, pieļāvuši galējības un ignorējuši valodā jau

stingri nostabilizējušās tradicionālās, oriģinālam neat-

bilstošās formas.

Dažas sengrieķu īpašvārdu krievisko

atdarinājumu īpatnības salīdzinājumā
ar latviskajiem

Sengrieķu īpašvārdu krievisko atdarinājumu īpatnības
izskaidrojamas galvenokārt ar tradicionālo latinizēto

formu un ar vēlīnās grieķu valodas ietekmi, reizumis

arī ar krievu valodas fonētiskās sistēmas īpatnībām. Lai

latviski varētu pareizi atveidot sengrieķu īpašvārdus,
kas sastopami krievu valodā iespiestos tekstos, jāzina,
kādas ir šīs īpatnības. Tas valodas praksē, piemēram,
tulkotājiem, dos iespēju vieglāk noskaidrot oriģināl-
formu un līdz ar to atrast pareizo latvisko atveidojumu.

1. Krievu c sengrieķu īpašvārdu atdarinājumos var

atbilst grieķu burtiem c, r\ un burtkopām ai, 01, t. i., lat-

viskajā atdarinājumā burtiem c, ē un burtkopām ai, oi:

BepeHHKa — Berenīke — Bere'nīkē

— Zēnodots — Zēnodotos

ITaHeTHH — Panaitijs — Pan'aitios

MeHeraft — Menoitijs — Me'noitios
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2. Krievu h var atbilst grieķu garajam un īsajam t,

r), garajam un īsajam v, kā arī ci, t. i., latviskajā at-

darinājumā burtiem i, i, ē un burtkopai ci:

— Ida — 'Idē

H6hk — Ibiks — 'Ibvkos

Oußbi — Tēbas — Thēbai

OpHHHX — Frīnihs — 'Phrynichos
nojiHČHH — Polibijs — Polybios

TnpecHH — Teiresijs — Teiresias

3. Krievu burtkopa aB atbilst grieķu burtkopai au,

t. i., latviskajā atdarinājumā burtkopai au:

ABjiHAa — Aulīda — Aulis, ģen. Aulidos

4. Krievu burkopa eB un sb atbilst grieķu burtkopai
eu, t. i., latviskajā atdarinājumā burtkopai ci:

3jieBCHH — Eleisīna — Eleusis, ģen. Eleus'īnos

3BpnnHA — Eiripīds — Eurīpidēs

5. Krievu b atbilst grieķu burtam (3, t. i., latviskajā

atdarinājumā burtam b:

BhcJ)hhhh — Bitīnija — Bīthynia

6. Krievu r atbilst grieķu burtam y, t. i., latviskajā
atdarinājumā burtam g un vārda sākumā arī grieķu tā

saucamajai skarbajai dvesmai (spiritus asper), t. i., lat-

viskajā atdarinājumā burtam h:

AraMeMHOH — Agamemnons — Agamēmnon
TepHOH — Gērions — Gēry'on

Toiviep — Homērs — 'Homēros

7. Krievu dp atbilst grieķu burtiem #un <p, t. i., latvis-

kajā atdarinājumā burtiem t un /:

OeMHCTOKji — Temistokls — Themisto'klēs

Ohjiokji — Filokls — Philo'klēs.
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M. SAULE-SLEINE

PAR VĀRDU ZEME UN SAULE RAKSTĪBU

Zinātnisku terminu izlietojums mūsdienu latviešu daiļ-
darbu valodā nav reta parādība. Šī speciālā terminolo-

ģija arī daiļdarbu tēlojošajā valodā nedrīkst zaudēt

savu specifiku.
Uzmanību saista vārdu Zeme un zeme, Saule un saule

bieži vien nediferencētais rakstības veids.

Vārdi zeme, saule, ja tie lietoti debess ķermeņu —

planētas un zvaigznes nozīmē, patur savu specifiku,
savu terminu raksturu un rakstāmi kā vispār zvaigžņu
un planētu nosaukumi — ar lielo sākumburtu.

Zigmunda Skujiņa romānā «Fornarīna» (1964), deba-

tējot par reālismu, Dimba saka: «Reāli, reāli.. Kas ir

reāli? Visu laiku uzskatīja, ka Zeme ir zaļa. Bet uz-

skrēja Gagarins kosmosā un leraudzīja, ka Zeme ir

zila.» Lietojot vārdu zeme planētas nozīmē, tas pareizi
rakstīts ar lielo sākumburtu. Imanta Ziedoņa dzejolī
«Divas puslodes» («Zaļie griesti», 1963) vārdu Zeme

planētas nozīmē sastopam salīdzinājumā: Galvas sma-

dzeņu lielās puslodes ari ir mazas. Atcerieties: Ari

Zemes puslodes tomēr ir mazas. Bet smadzenēs Ir mii'

jardi nervu šūnu un šķiedru, Bet uz Zemes Ir miljardi
cilvēku. Miljardi biedru. Rakstījums pareizs.

Ļoti labi vārda zeme nozīmes diferencē un rakstību

variē Imants Auziņš dzejolī «Delfīns» («Zvaigzne»,

1966, 19). Jaunie pētījumi un atklājumi par delfīniem

ietekmē dzejnieka radošo fantāziju, un dzejolī viņš tē-

laini rāda cilvēka tuvību ar delfīnu un arī atšķirību no

tā un saka: Kad Zemes grūtais ceļš tev kļuva veltīgs,
Tu dzīlēs pazudi. Nu tiekamies Pēc gariem gadsimtiem:
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Es — cilvēks, un tu — delfīns. Viens otram tuvi, sveši

liekamies. Mūs miljongadu radniecība vieno. [...] Bet

mana raupjā zemes kņadas dzirde tai [tavai] smalkai

dziļu balsij nenoder. Planētas nozīmē vārds Zeme rak-

stīts ar lielo sākumburtu, bet vārdkopā zemes kņada
vārds zeme rakstīts pareizi ar mazo sākumburtu.

Ojārs Vācietis, ar domu aizsteidzoties tālā nākotnē,
ticot cilvēka domas izziņas spēkam, tēlaini saka par
Zemi kā kosmosa daļu: Reiz uz postamenta Mēs uz-

liksim Zemi. Tā būs mūsu kopīgā Pirmā Un pati vis-

grūtākā skulptūra. («Padomju Jaunatne», 1967, 3.)
Vārds pareizi rakstīts kā īpašvārds.

Nav šaubu, ka Māra Čaklā dzejolī «lerēdnis pļavā»
(«Zvaigzne», 1967, 23) vārdi Zeme un Saule lietoti kā

astronomijas termini: Un apstājās zeme tai mirkli

Skriet apkārt ap saules 10di... — taču tie abi rak-

stīti ar mazo sākumburtu.

Harijs Heislers kādā dzejolī (no cikla «Elbrusa pa-

kājē»; «Zvaigzne», 1968, 4) skar gravitācijas likumu,
min pat Ņūtonu: Ķrit āboli ar paukšķi Uz zemi

krīt, bet ne uz augšu ...
— un jūsmā nosaka: Es ne-

zinu, vai pievelk zeme, Bet Balkārlja — tas ir fakts.
Vārda zeme rakstība nav diferencēta, kaut gan pēdējā

gadījumā, runājot par Zemes pievilkšanas spēku, do-

māta Zeme — planēta.

Nav ko iebilst, ka Varis Leikarts vārdu saule rakstījis
ar mazo sākumburtu šādās dzejoļu cikla «Ceļu tilti»

(«Padomju Jaunatne», 1968, 78) rindās: No saules

daudz nāk siltuma, Par gaismu nerunājot. Taču tālāk,
dzejniekam minot sauli, kurai ilgs mūžs un kurā uguns

mājo, tātad raksturojot to kā zvaigzni, šis vārds bija
rakstāms ar lielo sākumburtu.
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Japānu dzejnieces Sumako Fukao vārsmā Miļie, miļie
bērni, Si istaba atrodas uz planētas zemes (A. Krasta

atdzejojums; «Padomju Jaunatne», 1968,85) vārds zeme

aplam rakstīts ar mazo sākumburtu.

Diferencēsim vārdu Zeme un zeme, Saule un saule

rakstību ari daiļliteratūrā, lai to grafiskais attēls vien

jau palīdz atklāt šo vārdu semantisko lietojumu!

A. BERGMANE

PAR INTERNACIONĀLISMU PĀRNEŠANU

Noteikumos par latviešu valodas vārdu dalīšanu pār-
nešanai jaunā rindā minētas divas galvenās vārdu gru-

pas: 1) vārdi, kas nav salikti vai atvasināti ar priedēk-
ļiem un kas jādala pa zilbēm (da-ļa, kli-mats; veik-li;

gul-bji; pirk-sti), un 2) salikteņi un ar priedēkļiem
atvasināti vārdi, kas jādala, ievērojot sastāvdaļas (Liel-
upe, sa-stapt) 1

.
Noteikumos nav īpaši norādīts, kā pār-

nesami internacionālismi, taču var secināt, ka interna-

cionālismi, kas pēc cilmes ir nesalikti vārdi vai vārdi
bez priedēkļa, pārnešanai jādala kā noteikumos minētie

1. grupas vārdi — pa zilbēm (kli-mats, as-tma, pin-
gvīns) un ka internacionālismi ar latviešu valodas

priedēkļiem un no internacionālismu celmiem latviešu

valodā darināti salikteņi jādala kā noteikumos minētie

2. grupas vārdi — pēc sastāvdaļām (pār-adresēt, no-

kritizēt; inženier-ekonomisks, atom-enerģija). Paliek to-

1 Sk., piemēram, I. Freidenfelda, A. Jankevica, J. Kārklina,
A. Lavas, I. Martinsones, E. Soidas Latviešu valodas mācību.

R., 1962, 31. un 32. lpp., un R. Grabja, V. Niedres, E. Zirnes Lat-

viešu valodas mācību 5.—8. klasei. R., 1968, 57.—58. lpp.
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mēr neskaidrs, kā rīkoties ar internacionālismiem, kas

pārņemti jau kā gatavi atvasinājumi ar citvalodu prie-

dēkļiem vai kā gatavi salikteņi, — vai tos pārnešanai
dalīt kā 1. grupas vai kā 2. grupas vārdus.

Praksē, mūsdienu preses izdevumos, šādi internacio-

nālismi, kuri pēc cilmes lielākoties ir grieķu vai latīņu
valodas vārdi vai arī jaundarinājumi, kas radīti, izman-

tojot grieķu vai latīņu valodas morfēmas, pārnešanai
dalīti gan kā noteikumos minētie 1. grupas vārdi —

tāpat kā nesalikti un ar priedēkļiem neatvasināti latvis-

kas cilmes vārdi, gan kā 2. grupas vārdi — pēc sastāv-

daļām, taču pārsvarā ir dalījumi pēc sastāvdaļām.

Tā, piemēram, pārnesot internacionālismus konstruēt,

konstatēt, daļa kon-, kas pēc cilmes ir latīņu valodas

priedēklis con-, parasti atdalīta neatkarīgi no noteikuma

par līdzskaņu skaita ievērošanu (konstruēja, «Vese-

lība», 1968, 4; rekonstruēt, «Padomju Jaunatne», 1968,
35; konstrukcija, «Cīņa», 1968, 2; konstruktoru, «Cīņa»,
1968, 86), un tikai retumis attiecīgais internacionālisms

pārnesot dalīts tā, kā dala nesaliktus un ar priedēkļiem
neatvasinātus vārdus, t. i., ievērojot līdzskaņu skaitu

(kons-truktori, «Cīņa», 1968, 95; konstatēts, «Latvijas
Auto un Ceļu Darbinieks», 1968, 3). Tāpat, neņemot
vērā līdzskaņu skaitu, pārnešanai parasti tiek atdalītas

arī, piemēram, internacionālismu daļas pro- (prospek-
tos, «Cīņa», 1963, 1; pro-gresivo, «Veselība», 1967, 11;
pro-grammu, «Cīņa», 1968, 89; pro-blēmām, «Cīņa»,
1968, 92; bet arī: prob-lēma, «Latvijas Auto un Ceļu
Darbinieks», 1968, 9), trans- (trans-ports, «Cīņa», 1967,
252, trans-parentus, «Cīņa», 1968, 101; bet arī: tran-

slāciju, «Literatūra un Māksla», 1968, 19), dia- (dia-

gnozi, «Veselība», 1968, 4; bet arī: diag-nosttkas, «Ve-

sēīība», 1968, 2; diag-nosts, «Veselība», 1968, 2), port-
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(port-feli, «Karogs», 1968, 1; bet arī: por-tfeli, M. Kaln-

druva, Tīrumā, 1963, 37).
Jāsecina tātad, ka atsevišķas internacionālismu da-

ļas — pēc cilmes priedēkļi vai salikteņu komponenti —

praksē tiek uzskatītas par tādām, kas, internacionālis-

mus pārnesot, atdalāmas līdzīgi attiecīgām latviskas

cilmes morfēmām. Kaut arī šīs internacionālismu daļas

pēc cilmes ir priedēkļi vai salikteņu komponenti, tās

tomēr nav pielīdzināmas latviskas cilmes priedēkļiem
un salikteņu sastāvdaļām. Latviskas cilmes priedēkļi un

salikteņu komponenti mums ir pilnīgi saprotami, to no-

zīmes skaidras arī ārpus atvasinājumiem vai salikte-

ņiem (piemēram, no-, uz-, mež-, ceļ-). Internacionā-

lismu daļu nozīmes turpretim tiek apzinātas tikai rela-

tīvi skaidri.

Ir internacionālismu daļas, kas saprotamas gandrīz
tikpat labi kā latviskas cilmes priedēkļi un salikteņu

sastāvdaļas, jo to nozīmes ir skaidras arī ārpus inter-

nacionālisma sastāva. Tādas ir internacionālismu daļas,
kas latviešu valodā eksistē arī kā patstāvīgi vārdi

(atmo sfēra, re frakcija; sal.: sfēra, frakcija), un

daļas, kam ir tendence kļūt par produktīviem latviešu

valodas vārddarināšanas līdzekļiem (anti-, pseido-, pro-

vi, c). Lielākoties tomēr internacionālismu atsevišķu

daļu nozīmes tiek loģiski izsecinātas un apzinātas no

veselas internacionālismu grupas, kuros attiecīgā daļa

atkārtojas.
Ja internacionālismu grupa, kurā sastopama viena un

tā pati daļa, ir plaša, tad šās daļas nozīme tiek apzināta
diezgan skaidri. Tā, piemēram, daļā -gramma (pēc cil-

mes grieķu valodas lietvārds gramma 'burts, raksts'),
kas sastopama daudzos plaši lietojamos internacionālis-

mos, diezgan skaidri tiek apzināta nozīme 'raksts, rak-
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stījums', par ko liecina tas, ka daļa -gramma, attiecīgus
internacionālismus pārnesot, konsekventi tiek atdalīta

(tele-gramma, «Cīna», 1968, 110; pro-grammām, «Ka-

rogs», 1968, 5).
Ja turpretim kāda internacionālisma daļa sastopama

tikai dažos plašāk pazīstamos internacionālismos, ja tā

grūti nošķirama no internacionālisma pārējā sastāva,

ja internacionālisma pārējais sastāvs neizraisa nekādas

nozīmes asociācijas, — daļas nozīme tiek apzināta re-

latīvi neskaidri, tiek tikai nojausta vai arī netiek ap-

zināta nemaz. Šādi internacionālismi tad arī pārnesot
lielākoties tiek dalīti tāpat kā nesalikti vārdi un bez-

priedēkļa vārdi — nevērojot internacionālisma daļu
robežas, piemēram: dek-rētus, «Veselība», 1967, 11 (pa-
matā atvasināts latīņu valodas darbības vārds de-cer-

nere), eksemplāru, «Karogs», 1968, 1 (pamatā atvasi-

nāts latīņu valodas darbības vārds ex-imere), res-

taurāciju, «Cīņa», 1968, 105 (pamatā atvasināts latīņu
valodas darbības vārds re-staurāre).

Internacionālismu daļu nozīmes apzināšanas skaidrī-

bas pakāpe, protams, ir atkarīga arī no dažādiem sub-

jektīviem faktoriem: no izglītības specifikas, specialitā-
tes, valodu prašanas, interešu loka v. c. apstākļiem. Tā,

piemēram, medicīnas speciālisti, kam diendienā jāsasto-

pas ar virkni internacionālismu, kuros atkārtojas daļa
-frēnija (pamatā grieķu valodas lietvārds frēn 'dvēsele,

gars'), šo daļu varētu uzskatīt par tādu, kas, internacio-

nālismu pārnesot, jāatdala (šizo-frēnijas, «Veselība»,

1968, 2; tāpat ollgo-frēnija, hebe-frēnija), kamēr citi, kam

medicīnas termini svešāki, šo daļu par atdalāmu varbūt

neuzskatītu.

Kaut arī internacionālismu daļu nozīmes netiek tik

tieši uztvertas un tik skaidri izprastas kā attiecīgu
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latviskas cilmes morfēmu nozīmes, tomēr būtu atbalstāma

praksē saskatāmā noteiktā tendence pārnesot atdalīt tās

internacionālisma daļas, kas lasītājā varētu izraisīt zi-

nāmas nozīmes asociācijas, tādējādi atvieglojot un pa-

ātrinot lasīšanas procesu. Tāpēc būtu nepieciešams kri-

tērijs internacionālismu atdalāmo daļu noteikšanai, taču

šāda kritērija izvirzīšanu apgrūtina jau minētās īpat-
nības internacionālismu daļu nozīmju uztverē un ap-

zināšanā. Ir tomēr iespējams izvirzīt dažus principus,
kas varētu palīdzēt orientēties pārnešanai atdalāmo

internacionālismu daļu noteikšanā.

Internacionālismus, ko pārnešanai jaunā rindā būtu

vēlams dalīt, ievērojot to daļas, varētu iedalīt trīs

grupās:

1) internacionālismos, kuru abām daļām — kā pir-

majai, tā otrajai daļai — ir relatīvi skaidri izjūtama
nozīme,

2) internacionālismos, kuru otrajai daļai ir relatīvi

skaidri izjūtama nozīme, bet kuru pirmā daļa parasti ar

noteiktu nozīmi netiek asociēta, un

3) internacionālismos, kuru pirmajai daļai ir relatīvi

skaidri izjūtama nozīme, bet kuru otrā daļa parasti ar

noteiktu nozīmi netiek asociēta.

I. Pārnesot internacionālismus, kuru ab ā m daļām,
kas sastopamas arī citos internacionālismos vai eksistē

valodā kā patstāvīgi vārdi, ir relatīvi skaidri izjūtama
nozīme, vēlams atdalīt pirmo daļu no otrās daļas. Tā,

piemēram, pārnesot internacionālismu programma, ne-

atkarīgi no līdzskaņu skaita būtu jāatdala pirmā daļa

pro-, kura sastopama daudzos plaši pazīstamos inter-

nacionālismos (progress, prologs, proponēt, prospekts
v. c.) un kurā vēl diezgan skaidri izjūtama priedēkļa
nozīme 'priekšā', no otrās daļas -gramma, kura sasto-
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pama daudzos bieži lietotos internacionālismos (radio-

gramma, stenogramma, telefonogramma, telegramma
v. c.) un kurā, kā jau minēts, izjūtama nozīme 'raksts,

rakstījums. Tāpat, piemēram, internacionālismā depre-

sija pirmā daļa dc- (pēc cilmes latīņu valodas priedēk-
lis), kura sastopama daudzos internacionālismos (de-

gradēt, deformēt, deklasēt, deponēt v. c.) un kurā samērā

skaidri tiek apzināta priedēkļa nozīme 'no-, 'lejup', at-

dalāma no otrās daļas -presija, kura arī atkārtojas dau-

dzos internacionālismos (imprestja, ekspresija, repre-

sija) un kurā vēl labi izjūtama šai daļai pamatā esošā

latīņu valodas darbības vārda premere nozīme 'spiest.
2. Pārnesot internacionālismus, kuru otrajai da-

ļai, kas sastopama arī citos internacionālismos vai ek-

sistē latviešu valodā arī kā patstāvīgs vārds, ir relatīvi

skaidri izjūtama nozīme, bet kuru pirmā daļa citos in-

ternacionālismos vai nu nemaz nav sastopama, vai arī

ir sastopama, bet kaut cik spilgtas nozīmes asociācijas
neizraisa, otro daļu vēlams atdalīt no pirmās daļas. Tā,
piemēram, pārnesot internacionālismus atmosfēra un

horeogrāfija, neatkarīgi no līdzskaņu skaita būtu atda-

lāma otrā daļa -sfēra, kas latviešu valodā sastopama
arī kā patstāvīgs vārds, un tāpat arī otrā daļa -grāfija,
kura atkārtojas daudzos citos internacionālismos un

kurā skaidri izjūtama nozīme 'apraksts, rakstījums',
kaut arī abu internacionālismu pirmās daļas atmo- un

horeo- pašas par sevi nekādas noteiktas nozīmes asociā-

cijas nerada.

3. Trešajā grupā ietilpst internacionālismi, kuru

pirmā daļa gan ir vairāk vai mazāk saprotama,
bet kuru otrā daļa ar noteiktu nozīmi neasociējas, kā

arī internacionālismi, kuru pirmā daļa fonētisku pār-
maiņu rezultātā saplūdusi kopā ar otro daļu un tāpēc



150

praktiski nav atdalāma. Varētu izdalīt tikai nelielu

grupu internacionālismu, kurus pārnesot būtu vēlams

atdalīt pirmo daļu neatkarīgi no līdzskaņu skaita. Vai-

rākums šādu internacionālismu būtu dalāmi tā, kā tiek

dalīti nesalikti bezpriedēkļa vārdi.

Atdalīt būtu vēlams tādu pirmo daļu, kura atkārtojas
plašā internacionālismu grupā un kuras nozīme tiek sa-

mērā skaidri apzināta, kaut arī otrā daļa plaši pazīsta-
mos internacionālismos nav sastopama. Dalot pārneša-
nai, piemēram, internacionālismus diagnoze, diafragma,
daļa dia- (pēc cilmes grieķu valodas priedēklis), kura

sastopama daudzos internacionālismos (diagramma,
diametrs, diatermija, dialogs v. c.) un kurā diezgan
skaidri izjūtama priedēkļa nozīme 'caur', būtu atdalāma

no otrās daļas, kaut arī tā noteiktas nozīmes asociācijas
nerada.

Kā nesalikti vārdi vai kā bezpriedēkļa vārdi būtu da-

lāmi internacionālismi, kuros vai nu fonētisku pārmaiņu,
vai kādu citu iemeslu dēļ skaidri neizdalās internacionā-

lismu pirmās un otrās daļas robeža. Tā būtu dalāmi,

piemēram, internacionālismi, kam pamatā tādi citvalodu

(lielākoties latīņu valodas) vārdi, kuru priedēklis bei-

dzas ar līdzskani s un sakne sākas ar s, bet ko inter-

nacionālismā raksta tikai ar vienu s burtu, piemēram,

eksekūcija (lat. exsecutio), eksistēt (lat. exslstere),
eksudāts (lat. exsudāre), trans-kripcija (lat. trans-

scribere), disertācija (lat. dissertatio) ,
disimilācija

(lat. dissimilatio). Tāpat, neievērojot sastāvdaļas, va-

rētu dalīt internacionālismus, kuru pirmā daļa pēc cil-

mes ir priedēklis eks- vai trans- un otrā daļa sākas ar

patskani, piemēram, eksaltācija (lat. ex-altatio), ek-

sāmens, eksemplārs, eksotisks, tran-sitivs (lat. trans-

itivus), arī tran-zits, kā arī citus internacionālismus,
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kuru pirmās un otrās daļas robežu bez etimoloģiskas
analīzes grūti noteikt, piemēram, des-tilēt, dis-persija,

dip-loms, filig-rāns, fol-klora.
Praksē dažkārt vērojama tendence pārnesot atdalīt

neatkarīgi no noteikumiem par līdzskaņu skaita ievēro-

šanu arī atsevišķas vairāk izplatītas internacionālismu

izskaņas, piemēram, funk-cionē («Cīņa», 1968, 93),
skulp-tūru («Karogs», 1967, 12), skulp-toru («Cīņa»,
1967, 252). Vēlams tomēr arī turpmāk — tāpat kā jau
visumā tiek darīts līdz šim — šādus internacionālismus

pārnešanai dalīt, ievērojot līdzskaņu skaitu, piemēram:
mikstūra, tin-ktūra, tekstūra, cen-trāls, her-bārijs,
skul-ptūra, fun-kcija.

Pārnešanai atdalāmās internacionālismu

daļas2

Atdalāmās pirmās daļas

aero- : aero-droms, aero-plāns, aerostats

an-, ana- : an-alfabēts, an-arhlja; ana-gramma, ana-

hronisms

anti- : anti-klerikālisms, anti-pātija
dc- : de-gradēt, de-klamēt, de-klarēt, de-kllnēt,

de-krēts, de-preslja, destruktīvs

dez- : dez-lnfekclja, dez-organlzēt
dia- : diafragma, dta-gnoze, dia-gnostika, dia-

gramma, dia-stāze*

2 Seit parādītas tikai biežāk sastopamās internacionā-

lismu daļas, ko pārnesot vēlams atdalīt neatkarīgi no līdzskaņu
skaita.
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eks-3 : eks-centrisks, eks-kavators, eks-pedlclja,
eks-perts

endo- : endo-krinoloģlja, endo-skops, endo-sperma
epi- : epi-blasts, epi-grāfs, epi-gramma
hidro- : hidro-plāns, hidrostatika

hipo- : hipo-droms, hipo-krits, hipostāze
m- : inskripcija, instruēt, instruments

meta- : meta-frāze, metastāze

para- : para-frāze, para-grāfs

poli- : poli-glots, poli-grāfija, poli-klinika
port- : port-felis, port-monejs

post- : post-lūdija, post-poziclja

pro- : pro-blēma, pro-gramma, pro-kllze
re- : 7e-flekss, re-frakcija, re-gress, re-klāma, re-

presija, re-prezentēt
sub- : sub-ordinācija, sub-skripcija, substrāts

trans- : trans-akcija, trans-formēt, trans-misija,
trans-lācija, trans-ports

Atdalāmās otrās daļas

-arhija: hier-arhlja, mon-arhija
-droms: hipo-droms, kosmo-droms, velo-droms

-frakcija: dl-frakcija, re-frakcija

-grāfija, -grāfs: bio-grāfija, lito-grāfija, orto-grāflja,
steno-grāftja; auto-grāfs, ģeo-grāfs, tele-grāfs,

topo-grāfs
-gramma, -grams: dia-gramma, pro-gramma; decl-grams,

mili-grams
-krātija, -krāts: aristo-krātija, demo-krātija, teo-krātija;

auto-krāts, biro-krāts, pluto-krāts

3 Par gadījumiem, kad daļu eks- varētu neatdalīt, sk. 150. lpp.
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-plazma: cito-plazma, proto-plazma
-sfēra: atmosfēra, barisfēra, jonosfēra, stratosfēra,

hidrosfēra
-skopija, -skops: daktiloskopija; epidiaskops, horo-

skops, kaleidoskops, mikroskops, peri-skops,
elektroskops, teleskops

-skripts, -skripcija, -skriptīvs: manuskripts; in-skrip-

cija, subskripcija; deskriptīvs

-spekts, -spekcija, -spektīvs: prospekts, respekts; intro-

spekcija; retrospektīvs
-strofa, -strofs: antt-strofa, katastrofa; apostrofs
-struēt, -strukcija, -struktors, -struktīvs: konstruēt; de-

strukctja, instrukcija; instruktors, konstruk-

tors; konstruktīvs

-urgs, -urģija: dramat-urgs, hir-urgs, metal-urgs; dra-

mat-urģlja, metal-urģlja, lit-urģija.

A. BLINKENA

DAŽI PROBLEMĀTISKI INTERPUNKCIJAS JAUTĀJUMI

Mūsdienu latviešu literārās rakstu valodas interpun-

kcijas galvenās likumības ir formulētas skolu gramati-
kās, un saskaņā ar šīm likumībām lielākoties rīkojas arī

valodas praksē — gan izdevniecību redaktori un korek-

tori, gan arī atsevišķie rakstītāji. Taču skolu gramatikās
ietverta tikai neliela daļa no visiem iespējamiem pietur-

zīmju lietošanas nosacījumiem — galvenokārt tie, kas

saistīti ar mācāmo gramatikas vielu. Praksē bieži jā-

sastopas ar tādām konstrukcijām, par kuru interpun-

kciju skolu gramatikās nav norādījumu. Arī pareizrak-
stības vārdnīcu ar norādēm par pieturzīmju lietošanu

mums nav kopš 1936. gada. Tāpēc tagad LPSR ZA
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Valodas un literatūras institūtā tiek izstrādāts plašāks
darbs par latviešu interpunkciju, kurā mēģināts ne vien

ietvert normatīvas norādes par pieturzīmju lietošanu

iespējami visās valodā sastopamajās konstrukcijās, bet

arī formulēt latviešu interpunkcijas galvenos principus
un pamatot tos. Balstoties uz vērojumiem par latviešu

rakstu valodu tās vēsturiskās attīstības gaitā un mūs-

dienu praksē, par latviešu interpunkcijas pamatprincipu
arī turpmāk būtu atzīstams gramatiskais interpunkcijas
princips, pēc kura pieturzīmes galvenokārt atspoguļo
teksta gramatisko dalījumu. Cik iespējams, interpunkci-

jas likumības ietveramas noteiktā loģiskā sistēmā, lai

analogos gadījumos būtu vienādas pieturzīmes. Šo sis-

tēmu veidojot, nācies atkāpties no dažiem līdzšinējiem

pieņēmumiem un doti arī papildu ieteikumi pieturzīmju
lietošanai. Tā kā interpunkcija zināmā mērā ir atkarīga
arī no konvencijas, ar jaunajiem atzinumiem dažu pro-
blemātisko interpunkcijas jautājumu atrisināšanā tika

iepazīstināti ZA Valodas un literatūras institūta Pareiz-

rakstības komisijas locekļi. Šie atzinumi apspriesti Pa-

reizrakstības komisijas sēdēs. Pareizrakstības komisijas
lēmumi aptver desmit pamatjautājumus, un par tiem

īsumā informēsim arī krājuma «Latviešu valodas kul-

tūras jautājumi» lasītājus.

Komats starp atkārtotiem vārdiem

Latviešu rakstu valodā līdz 20. gs. otrajam gadu des-

mitam komats tika lietots starp visiem atkārtotiem vār-

diem, piemēram, Maza, maza tautu meita, Es nomaucu

gredzentiņu. (LD 6326.) 1907. gadā «Latviešu valo-

das gramatikā» K. Mīlenbahs ieteic komatu nelikt «starp
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diviem vienādiem teikuma locekļiem», ja «runā neizceļas
starpbrīdis» (t. i., pauze — A. B.), un rakstīt, piemē-
ram, Mazs mazs vīriņš, dienu nakti jājams. Turpre-
tim tad, ja starp šiem vārdiem ir pauze, viņš komatu

ieteic likt (Bet īsu, īsu brīdi..). 1 Tātad komata lieto-

šanu vai nelietošanu K. Mīlenbahs pamato vienīgi ar

pauzi. No šī K. Mīlenbaha izteikuma vēlākajā rakstības

praksē izaudzis paradums nelietot komatu atkārtotu

vārdu starpā. Taču komata nelietošanas praksē nav kon-

sekvences — palaikam komatu starp atkārtotiem vār-

diem neliek, ja tie ir vienzilbīgi vai divzilbīgi adjektīvi
vai kādības apstākļa vārdi, bet, ja šie vārdi ir trīszilbīgi
vai garāki vai to atkārtojums ir mazāk parasts, starp
tiem komatu liek; tāpat komatu arvien lieto atkārtotu

lietvārdu, darbības vārdu, skaitļa vārdu un vairuma iz-

sauksmes vārdu starpā.
leteikts turpmāk komatu lietot starp visiem atkārto-

tajiem vārdiem neatkarīgi no šo vārdu zilbju skaita,
sintaktiskās funkcijas un morfoloģiskās kategorijas, pie-

mēram, Vasara, vasara klāt! Gāja, gāja, līdz nonāca pie

jūras. Liels, liels ozols divpadsmit zariem. Divi, divi,

kas tie divi? Ritu, rītu, ne parītu uz Valmieru ziepes
pirkt. Savāda, savāda bija ši diena. Ai, ai, garausltl,
kam tu gāji kāpostos?

Komats aiz izsauksmes vārda pie vokatīva

Saskaņā ar līdzšinējām interpunkcijas normām visi

izsauksmes vārdi, izņemot izsauksmes vārdus ai un ak
V

atdalāmi no pārējiem teikuma vārdiem ar pieturzīmēm.

1 Latviešu gramatika, J. Endzelīna un X, Mīlenbaha sarakstīta.

R., 1907, 235. lpp.
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Neatdalīt izsauksmes vārdus ai un ak no sekojoša vo-

katīva ieteikts kopš 1907. g. «Latviešu gramatikas», un

tā lielākoties darīts arī praksē. Pieturzīmes nelietošana

tiek pamatota ar pauzes trūkumu starp izsauksmes

vārdu un tam sekojošo vokatīvu. Taču pauzes trūkums

vēl nav pietiekams pamats nelietot pieturzīmi, jo inter-

punkcija nav gluži identificējama ne ar gramatiku, ne

intonāciju. Pauzes bieži nav arī tādos tekstos (savieno-

jumos), kur komatu tomēr lieto, kā, piemēram, aiz ci-

tiem izsauksmes vārdiem pie vokatīva (Vai, mīļais pui-

sīt, nelej tik daudz etiķa klāt!), aiz izsauksmes vārdiem

ai un ak izsaukuma teikumos ievadītājvārdu (vietniek-
vārdu vai apstākļa vārdu) priekšā (A i, ko viņa visu

māk stāstīt! Ak, cik liels!), aiz pamudinājuma izsauk-

smes vārdiem (Edz, kā nu aizbēg!).

1. leteikts turpmāk ar komatu atdalīt izsauksmes vār-

dus ai, ak arī no uzrunas, kā tas darīts senāk un nereti

arī mūsdienu praksē, piemēram, A i, zaļā bērzu birze,
Tavu skaistu vainadziņu! (Tautasdziesma.) Ai, Aldi,

kam nu tik asi! (D. Zigmonte.)

2. Ar komatu nav atdalāmi izsauksmes vārdi ai, ak,

ja tie kopā ar sekojošu vietniekvārdu tu, jūs vai liet-

vārdiem dievs, velns, kungs, mūžs v. tml. veido interjek-
tīvus savienojumus, kas atdalāmi visi kopā, piemēram:
Aktu pagāns, jau atkal salst! (R. Blaumanis.)

3. No uzrunas vokatīvā interjektīvos savienojumus ai

tu, ak tu atdala ar komatu, piemēram, Ai tu, zilā māja,
at tu, zaļais mežs — riets pār strautu straumēm zelta

sagšu pleš. (V. Lukss.)

Atkarībā no nozīmes niansēm fakultatīvs varētu būt

komats aiz izsauksmes vārdiem ai, ak pie frazeoloģiska
vietniekvārda tavs, mans savienojuma ar lietvārda aku-
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zatīvu, piemēram. Ak tu tavu melošanu! vai Aktu,
tavu melošanu!, Ak tavu nelaimi! vai Ak, tavu ne-

laimi!

Pieturzīme uzrunas atdalīšanai

Pašreizējā praksē svārstīga ir pieturzīmes lietošana

teikumos, kuros blakus ar vokatīvu izteiktai uzrunai ir

personas vietniekvārds tu vai jūs.
Šis vietniekvārds var piederēt pie uzrunas un tikt at-

dalīts kopā ar uzrunas grupu vai arī ietilpt teikuma pa-
matsastāvā, būdams teikuma priekšmets.

L Personas vietniekvārds tu, jūs nepieder pie uzrunas

un atdalāms no tās ar komatiem, ja šis vietniekvārds

kondominē ar teikuma izteicēju, piemēram, Kas tu, üba-

dze, par ķēniņieni! (Pasakas.) Manis dēļ tu, tautieti,

zābakos neaunies! (Tautasdziesma.)
2. Personas vietniekvārds tu, jūs pastiprina vokatīvu

un pieder pie uzrunas grupas, ja teikuma pamatsastāvā
jau ir šis vietniekvārds un tas vairs nevar saistīties ar

verbu, piemēram, Tu stiprais maigums, lūpas tevi dzer!

(Rainis.) Lai slava tev, tu drošā pilsēta! (J. Sudrab-

kalns.)
3. Personas vietniekvārds tu, jūs pieder pie uzrunas

grupas un nav atdalāms ar komatu, ja šis vietniek-

vārds kopā ar kādu citu vārdu raksturo kādu iepriekšēju
vokatīvu, piemēram, Dafne, tu daiļākā starp daiļām, es

esmu saules dievs Apolons. (A. Sakse.)

4. Dažos gadījumos pieturzīmi starp personas viet-

niekvārdiem tu, jūs un sekojošo vokatīvu var nosacīt

vārdu kārta un satura nianses, piemēram, sal.: Tu

spulgo, skaidrā smilts! (M. Ķempe.) Spulgo, tu skaidrā
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smilts! (spulgo, bet ne blāvo!). Spulgo tu, skaidrā

smilts! (bet ne akmeņi vai kas cits). Tu skaidrā smilts,

spulgo spožāk!

Komats vārda respektīvi priekšā

Līdzšinējos interpunkcijas likumos parasti norādīts,

ka ne vārda respektīvi priekšā, ne aiz tā komats nav

liekams.2

Taču mūsdienu latviešu literārajā valodā vārdam re-

spektīvi blakus sākotnējai nozīmei 'arī, attiecīgi arī, vai'

izveidojusies otra nozīme — 'tas ir, proti.

levērojot vārda respektīvi divējādās nozīmes, ieteikts

diferencēt arī interpunkciju, lai dažādais pieturzīmju
lietojums parādītu šā vārda nozīmes atšķirības.

1. Ja vārds respektīvi lietots ar sākotnējo nozīmi

'arī, attiecīgi arī, vai' un piesaista vārdu vai vārdu sa-

vienojumu, kas nosauc nevis iepriekšminēto parādību
citā vārdā, to paskaidrojot, bet gan iepriekšminētajai
līdzīgu vai tuvu parādību, komats nav vajadzīgs ne

vārda respektīvi priekšā, ne aiz tā, piemēram, Valodai

Ir divas izpausmes formas — runa un raksts resp.

iespiedums. (A. Ozols.)
2. Ja vārds respektīvi lietots ar nozīmi 'proti, tas

ir' un ievada paskaidrojošu iespraudumu, komats va-

jadzīgs kā šā vārda priekšā, tā aiz tā un arī aiz visa

paskaidrojošā iesprauduma, piemēram, īsais stāsts,

respektīvi, stāsts plašākajā nozīmē, pakārto sev ari

noveli. (V. Valeinis.) Līdz ar to šā vārda lietojums

2 Sk., piemēram, Latviešu valodas gramatika B.—ll. klasei.

R., 1954, 98. lpp.
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interpunkcijas ziņā tiek pielīdzināts saturā analoģiskām
konstrukcijām, kurās paskaidrojošo iespraudumu ievada

vārdi proti, tas ir, piemēram, sal.: īsais stāsts, tas ir,

stāsts plašākajā nozīmē, pakārto sev ari noveli. īsais

stāsts, proti, stāsts plašākajā nozīmē, pakārto sev arī

noveli.

3. Vārda respektīvi priekšā un aiz tā komats vaja-
dzīgs arī tad, ja tas ievada teikuma komponentu, pie-
mēram, Saskaitot tumšās joslas, varam uzzināt, cik

gadu ir zivij, respektīvi, cik rudeņu tā pārdzīvojusi.

(Dabas kalendārs.)

Pieturzīme divdabja konstrukciju
atdalīšanai

Divdabja teiciens latviešu rakstu valodas praksē sav-

rupināts jau kopš 17. gs. Saskaņā ar pašreizējām inter-

punkcijas normām ir savrupināmi adverbiāli divdabja
teicieni, bet nav savrupināmi prepozitīvi atributīvi div-

dabja teicieni. Šie interpunkcijas likumi nedaudz preci-
zēti un papildināti, dažviet pieļaujot arī paralēlnormas,
lai izkristalizētos spēcīgākā tendence.

1. Arī turpmāk savrupināms adverbiāls divdabja tei-

ciens, piemēram, gāju, skaļi dziedādama.

2. Analogi savrupināmi arī tādi vārdu savienojumi,
kas veido vienu semantisku vienību, kā garām iedams,

iekšā nākdams, pāri peldot, nomodā esot, priekšār stā-

dot ( =iepazīstinot), zemē kāpjot v. tml. Taču šais gadī-
jumos būtu pieļaujama arī nesavrupināšana, piemēram.
Ežiem nākas, nomodā esot, kādas pusotras nedē-

ļas badu ciest (Dabas kalendārs) vai: ..nākas no-

modā esot badu ciest. Garām ledams, pamanīja
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viņu pie loga («Padomju Jaunatne») vai: garām
iedams pamanīja..

3. Fakultatīvi ir savrupināmi frazeoloģiska rakstura

vārdu savienojumi, kuros vārdu leksiskās nozīmes vai-

rāk vai mazāk zudušas un kuri veido jēdzieniski neda-

lāmu vienību ar īpašu semantisku nozīmi, piemēram,
klausās (,) muti atplētis ( =uzmanīgi), sēž (,) ro-

kas salicis ( =bez darba), dzīvo (,) cepuri kul-

dams, melo (,) acis nepamirkšķinājis ( =droši,

nekaunīgi), iet (,) krūtis izgāzis ( = lepni), iet (,)
degunu nokāris ( =bēdīgs) v. tml.

4. Fakultatīvi savrupināmas postpozitīvas divdabja

konstrukcijas, kas ir atributīvi adverbiālā funkcijā un

raksturo darītāja stāvokli darbības laikā, piemēram,
Zemūdene brauca (,) nedaudz iegremdējusies.
(«Cīņa».) Upīšu Mārtiņš jūdza (,) manāmi uz-

traukts. (A. Upīts.) Relikvijas glabājušās (,) ap-

raktas zemē. («Padomju Jaunatne».) Ganiņš gu-

lēja (,) cieši aizmidzis. (Sudrabu Edžus.)
5. Ja adverbiāli atributīvas nozīmes divdabja kon-

strukcijas ir prepozitīvas, tās vienmēr savrupināmas,

piemēram, Nedaudz iegremdējusies, zemūdene

brauca tālāk. Apraktas zemē, relikvijas glabājušās
simtiem gadu.

Pieturzīme dažās pakārtojuma vai

pakārtojumam līdzīgās konstrukcijās

Līdzšinējā praksē svārstības pieturzīmes lietošanā

mēdz būt tais gadījumos, kad grūti nosakāms, vai kāda

konstrukcija ir palīgteikums vai arī nepredikatīvs vārdu

savienojums ar teikuma locekļa funkciju. Nosakot pie-
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turzīmes lietošanu, vērā ņemama konstrukcijas sintak-

tiskā funkcija, kā ari semantika un tradīcija.
1. Konstrukcijas ar vienpersonas verbu centrā.

a) Par palīgteikumiem uzlūkojami un ar komatiem

atdalāmi vārdu savienojumi ar bezpersonas nozīmē lie-

totu vienpērsonas darbības vārdu centrā kā (pie)klā-
jas, kā (pa) gadās, kā (pie) nākas, kur pagadās
v. tml., kā arī vārdu savienojums cik iespējams, ja šie

vārdu savienojumi attiecas uz finītu darbības vārda

formu, piemēram, Pirmo kumosu Lita noēd, kā klā-

jas. (D. Zigmonte.) .
.izsvaida vārdus pa visu lap-

pusi, kā nu pagadās, un iedomājas rakstām mo-

derni. («Karogs».) Osis atrāvās gultas maliņā, cik

tālu iespējams. (A. Upīts.)
b) Ja minētie vārdu savienojumi, būdami prepozitīvi,

attiecas uz kādu adjektīvu, apstākļa vārdu vai darbības

vārda nenoteiksmi, tie ar komatiem nebūtu atdalāmi,

tai varētu parādīt nozīmju atšķirības, piemēram, Nemā-

cēju pastalauklas kā nākas sakrustot uz stil-

biem. (J. Jaunsudrabiņš.) Nepratām kā nākas pār-
liecināt cilvēkus. («Padomju Jaunatne».) Cik vien

iespējams nicīgi un vienaldzīgi viņa padeva
tiem labrītu. (V. Lācis.) Nepieciešams.. atklāt bērnam

cik iespējams vairāk. («Skola un Ģimene».)
c) Ja šie vārdu savienojumi nostājas aiz raksturo-

jamā vārda, komats vienmēr nepieciešams: Nepratu pas-

talauklas sakrustot uz stilbiem, kā nākas. Nepra-

tām cilvēkus pārliecināt, kā nākas. Viņa padeva
tiem labrītu nicīgi un vienaldzīgi, cik vien

iespējams.
2. Nenoteiksmes konstrukcijas.
a) Ar komatiem atdalāmi nenoteiksmes savienojumi

ar relatīvu vietniekvārdu vai apstākļa vārdu saikļvārda
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funkcijā, ja šie savienojumi attiecas uz pārejošu darbī-

bas vārdu, piemēram, Janka nezināja, ko darīt.

(V. Lācis.) Atradis, ko parādīt. («Cīņa».)
b) Nenoteiksmes savienojums ar relatīvajiem viet-

niekvārdiem vai apstākļa vārdiem uzlūkojams par palīg-
teikumu un atdalāms arī no darbības vārdiem trūkt,

vajadzēt, pietikt, kas prasa objektu ģenitīvā, piemēram,
Cilvēkiem vajag, kur dzīvot. («Cīņa».) Kad pavi-
sam pietrūka, ko kost, viņi pakāra siļķes asti die-

dziņā .
. (A. Upīts.) Jo ar tiem divi simtiem vai trim, kas

Lizei esot, nepietiek, ik dienas gaļu uz pannas ko

švirkstināt. (R. Blaumanis.)

c) Ja nenoteiksmes un relatīvā vietniekvārda vai ap-

stākļa vārda savienojums attiecas uz darbības vārdiem

iznākt, palikt, tam daļēji ir subjekta nozīme un komats

varētu būt fakultatīvs, piemēram, Un iznāca tad visai

ģlmenelĻ) ko ēst. (E. Birznieks-Upītis.) Viņam bija

paliku ša s (,) ko dzīvot (,) tikai dažas dienas.

(«Cīna».) Vai tev pašam neiznāktu, ko nopirkt?

(A. Upīts.)
Dažos gadījumos pieturzīmes lietošanu nosaka vardu

kārta, piemēram, sal.: Visiem pietika, ko domāt un

darīt. Ko domāt un darīt tagad pietika visiem.

Ko dzīvot viņam bija palikušas tikai dažas die-

nas. Viņam bija palikušas tikai dažas dienas, ko

dzīvot.

d) Ar komatiem ieteikts atdalīt finālas nozīmes ne-

noteiksmes un relatīvā vietniekvārda akuzatīvformas ko

savienojumus, kas attiecas uz lietvārdu un izsaka dar-

bības vārdu vajadzības izteiksmes formai tuvu nozīmi,

piemēram, Seši kilometri, ko nākt. («Karogs».)
Minūtes desmit, ko braukt ar mašīnu. (V. Lācis.)
Vai mums acis, ko snaust? (Rainis.) Pašam bija
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savs tir ums, ko apstrādāt. (V. Lācis.) .. ta ka tā

tas ādaina dzeltēnis būšot, ko spalā likt.

(A. Upīts.)
c) Kaut arī līdzšinējā prakse komati šādās konstruk-

cijās nav lietoti, ar komatiem analogi atdalāmi arī ne-

noteiksmes un relatīvā vietniekvārda vai apstākļa vārda

savienojumi no darbības vārda būt finītajām formām,3

piemēram, Mums ir, ko lasīt. Mums nav, no kā

prasīt. Man nav, kur let. Tur nav, ko bai-

dīties.

3. Ar komatiem ieteikts atdalīt vārdu vienalga visos

gadījumos — arī tad, ja tas vārdu savienojumos vien-

alga kā, vienalga kas, vienalga kur, vienalga vai

v. tml. pastiprina saikli, piemēram, Gudram cilvēkam

vienmēr klājas labi, vienalga, kādos apstākļos vi-

ņam jādzīvo. (J. Sudrabkalns.) Vienalga, kur, tikai

ne atpakaļ. (B. Saulītis.) Lai uz kādu laiku attiecas

glezna, vienalga, vai tā ir tematisks darbs vai

portrets, tās centrā ir cilvēks ar savu pārdzīvojumu.

(«Padomju Jaunatne».) Bet — vienalga, kur, vien-

alga, kā — Zigis pelnīs daudz naudas. (D. Zigmonte.)
Sal.: Ēvaldam toreiz bija vienalga, kur un kā.

(B. Saulītis.)

4. Veidojas nevis palīgteikums, bet vienlīdzīgi tei-

kuma locekļi, ja vārdus saista pāru saikļi ja ne —

tad, lai ari — tomēr, kaut ari — tad tomēr v. tml. Tad

komatu ieteikts lietot vienīgi pāru saikļa otrā kompo-
nenta priekšā, piemēram, Kaut kur Ir bijusi ja ne

3 Ja nenoteiksmes un vietniekvārda akuzatīvformas ko savieno-

jums lietots vajadzības izteiksmei tuvā nozīmē, komats ko priekšā
nav liekams, piemēram, Par niekiem nu pavisam nav ko runāt

( = nav jārunā, nav vērts runāt). (A. Upīts.)
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kļūda, tad robs. («Karoga».) Apspriešana iznāca

kaut ari nopietna, tomēr nepilnīga. («Cīņa».)
5. Ja saikļsavienojumi ja ne, lai gan, kaut ari pie-

saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, neveidojas palīg-
teikums un aiz šiem teikuma locekļiem komats nav va-

jadzīgs, piemēram, Ķo gan citu, ja ne viņu ieteiks

par priekšsēdētāju? Sie, kaut ari tikai atsevišķie
fakti kļūst jo neciešami tagad. («Cīņa».) Dzīvojam

mājīgā, lai gan ļoti mazā istabiņā.

Pieturzīme starp sakārtojuma un

pakārtojuma saikli jauktā saliktā teikumā

Sakārtojuma saiklis jauktā saliktā teikumā piesaista
neatkarīgo komponentu, uz kuru attiecas ar pakārto-
juma saikli piesaistītais palīgteikums. Tāpēc starp sa-

kārtojuma un pakārtojuma saikli liekams komats, pie-
mēram, Tu visu labā vērt ar savu mīlu, un, kur es

melns, tu uzmet baltu segu (Rainis), kaut arī komatu

šādā pozīcijā nelieto krievu un vācu valodā un komats

nav lietots arī latviešu rakstu valodas praksē līdz pat
mūsu gadsimta trīsdesmitajiem gadiem.

Pielikuma un paskaidrojošu iesprau-
dumu savrupi nāš an a

Saskaņā ar līdzšinējiem interpunkcijas likumiem pie-
likums vai paskaidrojošs iespraudums no pārējiem tei-

kuma vārdiem atdalāms ar pieturzīmēm no abām pu-

sēm. Taču praksē mēdz būt svārstības, īpaši tad, ja pie-
likums vai paskaidrojums attiecas uz atributīvu teikuma

locekli. Šādos gadījumos pielikumu vai iespraudumu
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dažkārt savrupina tikai no vienas puses, piemēram, At-

klāja visievērojamākās zvaigznes — Sīriusa pava-
doni. («Zvaigzne».)

a) Turpmāk ieteikts savrupināt pielikumus un pa-

skaidrojošus iespraudumus visos gadījumos, arī tad, ja
tie attiecas uz atributīvu teikuma locekli, piemēram,
Šādas maskaviešu, galvenokārt sieviešu, re-

plikas pastāvīgi var dzirdēt pie stendiem. («Cīņa».) Zi-

nāšanas par. . atsevišķu darbu izveides — kompozī-

cijas, stila, metrikas un žanra — īpatnībām.
(V. Valeinis.)

leteikts ar domuzīmēm atdalīt no abām pusēm vienlī-

dzīgu teikuma locekļu virkni no vispārinošā vārda, pie-
mēram, Komunistiskā partija allaž augstu vērtējusi ra-

došās inteliģences — literatūras un mākslas

darbinieku — lomu. («Literatūra un Māksla».)
Piezīme. Tā kā līdzšinējā praksē pielikumus un pa-

skaidrojumus, kas attiecas uz atributīvu vārdu, bieži

mēdz atdalīt ar domuzīmi tikai no vienas puses, tad

tika atzīts par pieļaujamu arī turpmāk šādus pieliku-
mus fakultatīvi atdalīt tikai no vienas puses. Protams,
tas pieļaujams tikai tad, ja vienas domuzīmes lietošana

nerada satura pārpratumus. Piemēram, ja teikumā Me-

tafora, alegorija un eifēmisms ir vienas un tās pašas
leksikostilistiskās kategorijas — tropu nozīmes pārne-
suma

— trīs paveidi (A. Ozols) nelietojam aiz paskaid-

rojuma otru domuzīmi, par paskaidrojumu uztverama

visa tā daļa, kas atrodas aiz domuzīmes, proti — ka

metafora, alegorija un eifēmisms ir vienas un tās pa-
šas leksikostilistiskās kategorijas, nevis vienas un

tās pašas leksikostilistiskās kategorijas trīs paveidi.

b) Starp vairākiem lietvārdiem, kas visi nosauc kā-

das personas amatu, profesiju, zinātnisko vai pedago-
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ģisko grādu un goda nosaukumu blakus personas uz-

vārdam, komatu ieteikts nelikt, jo parasti šie nosau-

kumi ir dažāda aspekta raksturojumi, piemēram, Jāzepa
Vītola Latvijas Valsts konservatorijas profesors LPSR

Tautas mākslinieks komponists Arvīds Zilinskis.

c) Ja starp šiem vārdiem liek komatu, aiz komata

minētie vārdi atzīstami par pielikumiem un atdalāmi ar

komatu arī no otras puses, piemēram, Jāzepa Vītola

Latvijas Valsts konservatorijas profesors, LPSR Tautas

mākslinieks komponists Arvīds Zilinskis, ir operas
«Zelta zirgs» autors.

Arī: Mūsu pavadonis, automātisko telefona cen-

trāļu vecākais inženieris biedrs Locmelis, pastāsta, ka

šai jaunceltnē iekārtota ari centrāle. («Zvaigzne».)
Ja tituli, amatu un goda nosaukumi atrodas aiz per-

sonas uzvārda, tie kā vienlīdzīgi postpozitīvi raksturo-

tāji vienmēr atdalāmi cits no cita ar komatiem, piemē-

ram, Arvīds Zilinskis, Latvijas Valsts konservato-

rijas profesors, komponists, LPSR Tautas mākslinieks.

Komats aiz domuzīmes

Saskaņā ar latviešu interpunkcijas tradīciju tādos ga-

dījumos, kad blakus nepieciešams lietot komatu un do-

muzīmi, vienmēr līdz šim pirmais lietots komats un tad

domuzīme neatkarīgi no loģiskās secības. Tāpat dara

arī krievu valodā, turpretim angļu un vācu valodā var

būt arī vispirms domuzīme, tad komats.

leteikts turpmāk šo pieturzīmju novietojumu diferen-

cēt arī latviešu valodā.

1. Ja starp diviem neatkarīgiem komponentiem vai

starp atkarīgo un neatkarīgo komponentu atrodas
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iespraudums, tad atbilstoši loģiskajai secībai aiz

iesprauduma vajadzīga vispirms domuzīme, pēc tam

komats, lai pareizi iezīmētu, uz kuru teikuma kom-

ponentu iespraudums attiecas, piemēram, Asja mazliet

piesarkst — varbūt tas ari no rīta svaiguma —, un

var manīt, ka viņa nemaz nav dusmīga par šiem vār-

diem. (Ē. Vilks.) Jau tas vien, ka mūsu republikas rūp-
niecība Ir tik daudzveidīga — tā izlaiž ražojumus no

spraudītes līdz elektriflcēta dzelzceļa vagonam —,

prasa no strādniekiem lielu operativitāti un neatlai-

dību. («Cīņa».)
2. Ja domuzīme ir komata pastiprinātāja starp līdz-

tiesiskiem teikuma komponentiem vai arī starp perioda
sākumposmu un nobeiguma posmu, vispirms lieto ko-

matu, tad domuzīmi.

Šodien pasaule Ir tapusi jauna, — vai jūs to nema-

nāt? (J. Ezeriņš.) Mamlta, attaisi durvis, — avju ka-

ralis nāk! (2. Grīva.)

Pieturzīme aiz uzraksta

(reklāmās, plakātos v. tml.)

leteikts lietot teikuma beigās pieturzīmi, kas reizē

rādītu arī teikuma modalitāti, piemēram, gaismas rek-

lāmās:

Glabājiet naudu krājkasē!

Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sērkociņiem!
Slava PSĶP! Slava darbam!

Vai esat nokārtojuši laikrakstu un žurnālu abone-

mentu 1968. gadam?
Šādi uzraksti ir aktīvāki. Analoģiski šiem gadījumiem
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ieteikts arī lietot punktu, ja blakus kāds cits teikums

beidzas ar izsaukuma zīmi vai jautājuma zīmi:

Esiet uzmanīgi, šķērsojot sliežu ceļus! Apdraud dzī-

vību. Aiz stāstījuma teikuma formā izteiktam reklāmām

un uzrakstiem punkts var nebūt.

Baltijas jūra — miera jūra
Ērti, droši, izdevīgi glabāt naudu krājkasē

PAREIZRAKSTĪBAS KOMISIJAS ATZINUMI PAR DAŽU

SVEŠVĀRDU RAKSTĪJUMIEM

«Latviešu valodas kultūras jautājumu» 1967, g. lai-

dienā bija ievietoti Pareizrakstības komisijas atzinumi

par svešvārdu paralēlrakstījumiem, par verbu tagadnes
paralēlformām un par līdzskaņu miju lietvārdu deklinā-

cijā. Turpmākajās Pareizrakstības komisijas sēdēs vēl

tika spriests par patskaņu garumu apzīmēšanas iespēju
dažos svešvārdos, par līdzskaņu dubultošanu un par
dažiem ar svešvārdu rakstību saistītiem gramatiskiem

jautājumiem. Pareizrakstības komisijas lēmumi.

1. Garš patskanis rakstāms dažu svešvārdu sakņu
vai piedēkļu zilbēs, kur šo garumu balsta vai nu paš-
reizējā svešvārdu rakstības sistēma, vai arī kādas stin-

gras izrunas tradīcijas: bāzēt (bāzēšana, bāzisks), prē-
mēt (prēmēšana, bet premiāls), tālljs, arhipelāgs, bak-

tēriofāgs v. c. vārdi ar izskaņu -āgs; gltkogēns, homo-

gēns, kancerogēns v. c. vārdi ar izskaņu -gēns; mež-

ģīne. Šiem vārdiem vēl pievienojams Pareizrakstības

komisijas agrāk pieņemtais lēmums par patskaņu ga-
rumu vārdos dēmons, dēmonisks, drāma (bet drama-

tisks)
.

2. Vārdi, kuros ir grieķu sakne «allos» (cits), rak-



stāmi ar vienu /.* alopāts, alopātija, atotropija, izalo-

baras, izalotermas, alofons v. c., bet līdzskanis n du-

bultojams vārdā kolonna (bet kolonāde).
3. Vīriešu dzimtes dzīvnieku nosaukums panteris

turpmāk lietojams sieviešu dzimtē — pantera, kas sa-

skan ar praktisko lietojumu.

4. Aizguvumos no angļu valodas ar -men lietojama
izskaņa -menis: bārmenis, biznesmenis, kongresmenls,
polismenis v. c.

5. Ka paralēlformas lietojami vārdi dražē un drāzē-

jas, filē un fileja.

Pareizrakstības komisijas sekretāre T. Porlte
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KONSULTĀCIJAS

i. Kā zināms, iestādi vai organizāciju var nosaukt

kādas ievērojamas personas vārdā, var tai piešķirt ap-

balvojumu. Šādu iestāžu nosaukumu uzrakstījumos
bieži vien nav konsekvences personas vai apbalvojuma
apzīmējuma novietojumā, piemēram, Rīgas A. Popova

radiorūpnīca, ar Ļeņina ordeni apbalvotā Rigas elektro-

mašīnu rūpnīca, ar Darba Sarkanā Karoga ordeni ap-

balvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte

v. c. Kurš no minētajiem variantiem ir atzīstams par
pareizu?

Atsevišķu nosaukuma komponentu novietojums at-

tieksmē pret savu apzīmējamo vārdu ir pakļauts vispā-

rīgai vārdu kārtas regulai: ja apzīmējamam vārdam,

piemēram, jautājumā minētajiem radiorūpnīca, rūpnīca,
universitāte, ir vairāki apzīmētāji, tad tie apzīmējamā
vārda priekšā nostājas noteiktā secībā. Šī likumība ir

jāievēro arī tad, ja kādam nosaukumam tiek pievie-
noti jauni apzīmējumi, piemēram, personas vārds vai

apbalvojuma nosaukums. Šos jaunos nosaukuma kom-

ponentus nedrīkst novietot starp nosaukuma pamatdaļas
komponentiem, jo pretējā gadījumā zūd pareizais vārdu

saistījums nosaukumā. Tā, piemēram, apzīmējums ar

Ļeņina ordeni apbalvotā nedrīkst būt starp vārdiem

Rigas un elektromašlnu rūpnīca, bet gan šo vārdu sa-

vienojuma priekšā — ar Ļeņina ordeni apbalvotā Rīgas
elektromašlnu rūpnīca.
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Praksē dažkārt šo vārdu kārtas likumību dažādu

iemeslu dēļ neievēro. Diezgan konsekventa novirze no

pareizā personas vai apbalvojuma apzīmējuma novie-

tojuma ir skolu nosaukumos, kur bieži vien šos apzīmē-
jumus raksta aiz attiecīgā vietvārda: Rigas Dž. Ban-

koviča un M. Skrei j as 2. vidusskola, Rigas Vl\a
Lāča 31. vidusskola, Rīgas J. Rozentāla mākslas

vidusskola, Rīgas L. Paegles ar Darba Sar-

kanā Karoga ordeni apbalvotā 1. vidusskola.

Tāda pati nepamatota atkāpe no likumiskās vārdu

kārtas ir arī citu iestāžu nosaukumu rakstījumos, pie-
mēram: Kijevas Sevčenko operas un baleta teātris,

Rigas ar Ļeņina ordeni apbalvotā elektroma-

šlnu rūpnīca, Rīgas ar Darba Sarkanā Karoga
ordeni apbalvotais industriālais politehnikums,
PSRS Valsts ar Ļeņina ordeni apbalvotais
Akadēmiskais Lielais teātris, Armēnijas PSR K. Staņi-
slavs ka Valsts krievu drāmas teātris.

Dažādu iestāžu, kā skolu, tehnikumu, universitāšu,

institūtu, fabriku, rūpnīcu, teātru v. c. nosaukumos

ietilpstošo komponentu savstarpējā novietojumā tātad

jāievēro pareiza vārdu kārta: apbalvojumu vai personu

nosaukumiem, kas piešķirti vienai vai otrai iestādei,
vienmēr jābūt nosaukuma pamatdaļas priekšā, piemē-
ram: Dž. Bankoviča un M. Skreijas Rigas
2. vidusskola, ar Darba Sarkanā Karoga or-

deni apbalvotā Leona Paegles Rīgas 1. vidus-

skola, ar Ļeņina ordeni apbalvotais PSRS

Akadēmiskais Lielais teātris, A. Popova Rigas radio-

rūpnīca, ar Ļeņina ordeni apbalvotā Rīgas

elektromašlnu rūpnīca, ar Darba Sarkanā Ka-

roga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas

Latvijas Valsts universitāte.
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2. Kura no personu nosaukumu formām ir atzīstama

par pareizu: medinieši vai mediņieši — J. Mediņa mū-

zikas skolas kolektīva locekļi, dārzinieši vai dārzi-

ņieši — E. Dārziņa mūzikas skolas kolektīva locekļi?

Personu nosaukumus ar piedēkli -iet- parasti darina

no lietvārdiem (pavisam maz no adjektīviem vai viet-

niekvārdiem), pievienojot minēto piedēkli vārda cel-

mam: Latgale — latgalietis. Vārdus ar izskaņām -ietis,

-lete lieto dažādu nozīmju izteikšanai. 1 Tie var apzīmēt
cilmi tautību, nāciju, pasaules daļu apdzīvotāju no-

saukumos: latvietis, latviete, eiropietis; personu nosau-

kumos pēc to dzīves vietas vai dzimtās vietas: valmie-

rietis, valmieriete, balvenietis, balvenlete, baldonletis,

baldonlete. Personu nosaukumi pēc dzīves vietas vai

dzimtās vietas ar izskaņām -ietis, -lete ir Vidzemē, Lat-

galē un Zemgalē, atskaitot Zemgales rietumu daļu un

Vidzemes rietumu daļu, kur sastopami vietvārdi ar -ii.

Tajās vietās, kur ir vietvārdi ar -it, kā arī pārējā Latvijas

teritorijā minētos nosaukumus atvasina ar izskaņām
-nieks, -nlece — ropažnleks, ropažniece, kolcenleks, kol-

cenlece, rojenieks, rojeniece, brocēnnleks, brocēnntece.

Personu nosaukumi ar izskaņām -letis, -lete var apzīmēt
piederību pie kāda kolektīva vai sabiedriski ideolo-

ģiska vai zinātniska virziena, piemēram, L. Paegle —

L. Paegles vidusskola — paeglieši, Ļeņina kolhozs —

ļeņlnlešl. Ar izskaņu -lete darina arī sieviešu dzimtes

personu nosaukumus, piemēram, Bērziņš — Bērzlņiete
v. c.

Personu nosaukumos, kas ar piedēkli -iet- atvasināti

no īpašvārdiem — vietvārdiem, parasti ir līdzskaņu

1 Sk. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I. R.f
1959, 137.—139. lpp.



mija: pamatvārda celma līdzskaņi, piemēram, k, g, /, ņ

atvasinājumos mijas ar c, dz, i, n. īpaši stingri šī liku-

mība ir nostiprinājusies personu nosaukumos, kas dari-

nāti no Latvijas vietu nosaukumiem: Burtnieks — burt-

niecieši, Dundaga — dundadznieki, Cirgaļi — cirga-
lieši, Bīriņi — bīrinieši. Tāda pati parādība daļēji ir

vērojama arī to iedzīvotāju nosaukumos, kas atvasināti

no citu zemju vietu nosaukumiem, piemēram, Astra-

haņa — astrahanieši, Bretaņa — bretanieši v. c. Tomēr

literārās valodas jaunākajā attīstības posmā ir vēroja-
mas arī atkāpes no minētās regulārās līdzskaņu mi-

jas. Ne vienmēr līdzskaņu mija ir sieviešu personu no-

saukumos: Brīviņi — Brīviņiete, bet Roplaiņi — Roplai-
niete. Personu nosaukumos, kas atvasināti no citu

valstu vietvārdiem, līdzskaņu mija dažādu iemeslu dēļ
var nebūt (Kauna — kauņieši, Viļņa — viļņieši) vai

arī var notikt pēc citām likumībām, piemēram, Mēklen-

burga — mēklenburģieši līdztekus formai mēklenbur-

dzieši, Hamburga — hamburģieši līdztekus formai ham-

burdzieši. Šais atkāpēs zināmā mērā izpaužas tendence

pamatvārdā un atvasinājumā saglabāt vienādu grafisko
atveidu. Laikam tādēļ arī tādos atvasinājumos, kas no-

rāda piederību pie kāda kolektīva, kā medinieši, dārzi-

nieši, daļa literārās valodas lietotāju labprātāk balsta

formas medinieši, dārziņieši, kas pēc sava skaniskā ap-
valka ir tuvākas pamatvārdiem Mediņš, Dārziņš. Tādē-

jādi blakus formām medinieši, dārziņieši, kas gan sa-

skan ar vispārīgo literārās valodas paradumu šādu no-

saukumu darināšanā, tomēr atzīstamas arī formas me-

dinieši, dārziņieši.

T. Porīte
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