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Latviešu valodniecība

1922. — 1938.

Ernests Frenkels.

Vispārīgu pārskatu par publicējumiem baltu valodniecībā

devis 1925. gadā G. Ģerulis: Arch. f. slav. Phil. 39, 44—69.

Turpat, 59.—65. lpp. viņš apgaismo ari latviešu valodniecību.

Pieminu vēl F. Spechta „Stand und Aufgaben der Sprach-
wissenschaft" (Festschr. tur W. Streitberg, Heidelberg, 1924),
622—648, kur latviešu valoda gan tikai aizkārta. Mans no-

doms šai pārskatā rādīt tieši latviešu valodniecības attīstī-

bu, un tādēļ maz skaršu vispārīgos baltu valodniecības publi-

cējumus, kā arī tos, kuros latviešu valoda ņemta tikai, lai ap-

gaismotu kādu baltu radu valodu vai vispār indoeir. valodnie-

cības problēmu un kur tā pati nestāv aplūkojuma centrā.

Tomēr, norobežojoties no Ģeruļa raksta „Baltische V6l-

-ker" (Reallex. d. Vorgesch. 1, 335 skk.) un A. Sala apcerē-

jumiem Baltij kalbos; baltij kalbotvra; baltij
tautos (Lietuviškoji enciklopēdija 2, 1933, 984—996;
999—1004), es gribu vispirms pieminēt K. Būgas rakstus; tie,

lai gan veltīti tēvu valodas, t. i. leišu valodas pētīšanai, dod

reizē loti daudz arī latviešu valodas pētīšanai, kuras izcils pa-

zinējs bija mirušais leišu valodnieks. Svarīgi ir baltu upju

un vietu vārdiem un reizē arī baltu tautu aizvēsturei vispār

Būgas raksti krājumā Tauta ir žodis 1, 1—44; viņa pētījumu
rezultāti īsi kopā saņemti 2 rakstos: Aisčiij praeitis

vietu vardu šviesoje (Kaunas, 1924) un „Die Vorge-
schichte der aistischen (baltischen) Stāmme im Lichte der

Ortsnamenforschung" (Streitbergfestgabe, 1924, 22—35). Tā-

pat par baltu ciltīm viņš izsakās Lietuviij kalbos žo -

dyn a s ievadā. Pie tam viņš neaizkar tikai latviešus

(LX skk.), bet plaši nodarbojas arī ar izmirušajām tautām —
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kuršiem, zemgaļiem un sēļiem, (LXXXIX skk.), kas tik svarīgi

spriedumam par daudzām leišu un latviešu problēmām. Mi-

nēti vēstures avoti un izmantots šo cilšu īpašvārdu valodas

materiāls.

Latviešu valodas problēmām svarīga ir ari K. Būgas grā-

mata Kalba ir senove 1 (Kaunas, 1922), tāpat bagātīgais
materiālu krājums apcerējumā „Die Metatonie im Litauischen

und Lettischen" (KZ 51, 1923, 109—142; 52, 1924, 91—98;
250—302). J. Endzelīns FBR 4 (1924), 100—104 bez R. Traut-

maņa „Baltoslavisches VVorterbuch" (Gottingen, 1923) sīki iz-

tirzājis arī Būgas Žodvnas.
Ari par latviešu valodas bibliogrāfiju ir. krietni gādāts.

E. Blese Stud. balt. 1 (1931),_50—72 apraksta latviešu valod-

niecības attīstību un pašreizējo stāvokli, ar cienu minēdams

arī darbus priekš 1922. gada. Tai pašā žurnālā 2 (1932),
112—123 viņš dod pārskatu par lingvistisko un filoloģisko dar-

bību Latvijā 1930. un 1931. gadā, īsi atstāstīdams arī pieminēto
darbu saturu, sal. arī viņa rakstu Latviešu valodnie-

cība valsts patstāvības pirmos 10 gados IMM

1929, 1, 11—23. A. Augstkalns 1934. gadā publicējis skolas

vajadzībām domātu vērtīgu grāmatiņu ar titulu Musu valo-

da, viņas vēsture un pētītāji. Tur izcelti nevien

moderno pētnieku nopelni latviešu labā, bet arī

veco valodas celmlaužu (sevišķi Manceļa un Fūrekera) darbs.

Beigās dota īsa latviešu ortogrāfijas vēsture.

Arī izdevumā Indogermanisches Jahrbuch (Berlin, dc

Gruvter) ir tagad latviešu valodai ierādīta tai pienācīgā vieta.

Pēc tam, kad šo nodaļu 10. un 11. sējumā apstrādājis Ģerulis,

informāciju, sākot ar 12. sējumu, esmu uzņēmies es, un arvien

vairāk esmu pūlējies aplūkot nevien darbus lingvistikā, bet

arī darbus par vecāko literātūru, folkloristiku un archaioloģiju
(pēdējo divu novadu darbi pa daļai papildinājumos 111 nod.

„Indogermanische Altertumskunde. Balten und Slaven"), sal.

vēl Balticoslavica 1 (Wilno, 1933), 152—157 (V. Jansona ap-

skats par latv.), 2 (1936), 233—247 (mans apskats).

Latviešu valodniecības attīstībai jaunākā laikā virzienu

devusi J. Endzelīna „Lettische Grammatik" (1922). Tanī visas

problēmas (skaņu, vārdu atvasināšanas, formu mācība un

sintakse) uz jaunāko atklājumu pamata vai nu pilnīgi apgais-

motas, vai arī tuvinātas atrisinājumam. Ar Endzelīna gra-

matiku vecākie tāda rakstura darbi kā, piem., Bīlenšteina, kļu-
vuši pieciešami.

J. Endzelīna un K. Mūlenbacha izdota Latviešu va-

lodas mācība līdz 1936. gadam piedzīvojusi 9 izdevumus;
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abu sarakstītā Latviešu gramatika līdz 1928. gadam
4 iespiedumus. Abās galvenā kārtā studiju vajadzībām pie-

mērotajās grāmatās trūkst citātu no zinātniskiem darbiem, un

tās īsi saņem kopā svarīgākos atzinumus. Skanu un formu

mācības daļā autors ir J. Endzelīns, sintakses daļā K. Mu-
lenbachs.

Endzelīnam viņa „Lettisches Lesebuch" (fieidelberg, 1922)
ievadā izdevies nedaudzās lappusēs ievadīt latviešu valodas

galvenajās īpatnībās, kas iesācējam atvieglina tālāk sniegto

tautas dziesmu, pasaku, belletristikas paraugu un citu tekstu

lasīšanu. Ari speciālistam ļoti svarīgi ir šai grāmatā iespiestie

latviešu izlokšņu paraugi. Apsveicama lieta, ka latgaļu teksts

ievietots orīģinālpublicējuma ortogrāfijā; tas pats sakāms par

nodaļu no G. Manceļa Postillas un kādu dziesmu vecākā, uz

Manceli attiecināmā ortogrāfijā.

Beidzot lai pieminam vel Bare (Ch. Barret) un E. Bleses

,;
Grammaire practique dc la langue latvienne" (Rīgā, 1928).

Spēcīgais, no Endzelīna „Lettische Grammatik" izplūsto-
šais impulss jūtams visos tai sekojošos darbos. Vairums lat-

viešu izlokšņu aprakstu Filologu biedrības rakstos ir Endzelīna

skolnieku darbi.

Pilnīgi Endzelīna atzinumus ievērojot, radušies A. Ābeles

un viņas skolas darbi eksperimentālajā fonētikā, kas liecina

par ārkārtīgi pamatīgu un sīku pētīšanu. Daudzie arvien jau-

nie sacerējumi latv. gramatikā mudinājuši J. Endzelīnu tos

abus novadus, kas visvairāk papildināmi un modificējami, t. i.

skaņu un formu mācību par jaunu sarakstīt, ievērojot pēdējos

gados publicēto literātūru Latvijā un ārzemēs. 1938. gadā iz-

nākusi viņa grāmata Latviešu valodas skaņas un

formas (Latvijas ūniversitātes mācības grāmatu sērijas

7. nr.), kur izmantots viss, kas publicēts pēc gramatikas iz-

nākšanas.

Sintakse, ja neievēro izlokšņu aprakstus FBR un dažus

apcerējumus (kā A. Augstkalna Personu maiņas savā-

dība Latgales izloksnēs FBR_ 14, 1934, 53—55;
116—117 ar J. Endzelīna pielikumu pie ta paša raksta 55 un

Ancīša — 15, 191), ir mazāk bagāta ar jauniem atklājumiem.

Ka arī še Endzelīns kļuvis par celmlauzi, uz to es pats esmu

norādījis savos 2 darbos: „Syntax der litauischen Kasus" (Kau-

nas, 1928), atsev. no vilk. no Ti Ž. 4, 126—186; 5, 1—169) un

„Syntax der litauischen Postpositionen und Prāpositionen"
(fieidelberg, 1929), kur no Endzelīna agrākajiem darbiem esmu

pieminējis arī JlaTtmīcKHe npenjiora (1905, 1906).
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Arī leksikas novada latviešu valodniecība visvairāk pa-

teicības parādā Endzelīnam. K. Mūlenbacha savākto materiālu

izmantodams un turpinādams, viņš nobeidzis Latviešu va-

lodas vārdri ī c v (Lettisch-aeutsehes Worterbuch) (1.—4.

sēj., Rīgā, 1929—1932; no papildinājumiem, ko Endzelīns izdod

kopīgi ar savu bijušo skolnieci E. Hauzenbergu-Šturmu, mūsu

priekšā pabeigts atrodas l. sējums' a—m). Šis darbs paliks

par latviešu valodas Tēsauru daudzām paaudzēm. Trūkstot

leišu etimoloģiskai vārdnīcai (H. Brendera Lithuanian

etyniol o g i c a 1 index, Princeton, 1921, ir tikai vājš tā-

das vārdnīcas surrogāts), jo sevišķi iepriecina tas, ka Endze-

līns pēc vārdiem parasti atzīmē to etimoloģijas, ciktāl tās dro-

šas vai ticamas, tādējādi norādīdams ievērības cienīgus mēģi-

nājumus šai nozarē blakus visnozīmīgākajai literātūrai. Vis-

pirniā kārtā, protams, te izmantotas abas baltu valodu māsas:

leišu un prūšu valoda.

Aizgūtie vardi no vācu valodas, kas no literāras sarunas

valodas pilnīgi izzuduši vai reti sastopami vecākos tekstos,

Mūlenbacha un Endzelīna vārdnīcā ar nolūku izlaisti. Šai no-

zarei pievērsies J. Zēvers kopš savas disertācijas „Die
deutschen Lehnworter im Lettischen" (Zūrichē, 1918). Dau-

dzos apcerējumos (KZ = Ztschrf. f. vgl. Sprachforschg., Ztschr.

f. sl. Pliil., IMM) viņš iztirzājis vispirms šās nozares atsevišķās

problēmas, tā no vācu valodas nākušos skolas, baznīcas, me-

dicīnas, kara, apģērba, mēru, naudas, svara v. c. apzīmēju-

mus. IMM 1931, 1, 55—67;_ 164—179 ; 282—292; 392—406

viņš dod alfabēta kārta sakārtotu papildinājumu savai diser-

tācijai. Viņa plašais kopojums „Sprachlich-kulturhistorische

Untersuchungen vornehmlich ūber den deutschen Einfluss im

Lettischen" ir klajā parādījies 1936. gadā (Slav. Inst. d.

Univers. Berlin Nr. 13). Šeit viņš aplūko, tāpat kā arvien, ne

tikai aizguvumus no kultūrvēsturiskā viedokļa un norāda, ja
tas izzināms, arī tālākos avotus un vēsturi vācu vārdam, kas

aizguvuma pamatā, bet piemin arī parallēlās īsti latviskās iz-

teiksmes un neoloģismus. Šis tas, protams, nav ņemts no pirm-

avota; bez tam autors būtu varējis izteikties īsāk, sevišķi tais

vietās, kur viņš, salīdzinot ar Mūlenbachu-Endzelīnu, nekā

jauna nedod. Ar to būtu ietaupīta vieta informējumam par

svarīgiem lingvistiski filoloģiskiem pētījumiem, kas viņam, kā

tas redzams no agrākajiem darbiem, ir labi pazīstami.

Daudzus, par aizguvumiem vel neatzītus baltu vārdus ap-

cer A. Augstkalns Ztschr. f. sl. Ph. 12 (1935), 105—109.

Leišu un latv. vardu vēstures nozare par interesantiem

atzinumiem pateicība nākas M. Nīdermanim. Savā plašajā
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apcerējuma „Die Benennungen der Kartoffel im Litauischen

und Lettischen" (W6rter und Sachen, 8, 1923,_33—76) aplūko

viņš nevien tieši aizgūtos vārdus, bet arī aizgūtos tulkojumus

un spontānos ad hoc radušos apzīmējumus šim gurnu augam.

Par materiālu noderējusi leksika, runātāju liecinājumi _un ap-

domīgi izmantotās tautas dziesmas. Kā viņš krājumā Kāgi-
fe-stschrift (Frauenfeld, 1919), 66—92 pētījis gandra nosauku-

mus leišu valodā, tāpat FBR 8 (1928), B—9_viņš nodarbojas ar

latviešu zandartu, kam Stenders pēc kāda vecāka leksiko-

grafa piedēvē gandra nozīmi. Nīdermanis domā, ka Stendera

avotu uz šādu maldīgu pieņēmumu paskubinājusi parastā zan-

darta vārda vietā Mētājamā latv. stārka, stārka, s+erka divkār-

šā nozīme.

Baltu un slavu valodu sakari kopš Tomsena raksta „Ber6-

ringer meliem dc finske og dc baltiske (litauisk-lettiske) Sprog"
(Kopenhagen, 1890) kļuvusi par iemīļotu tematu sevišķi somu

pētniekiem. Pēdējā laikā ar to jau dažādos rakstos nodarbo-

jies Kalima, no latviešu pētniekiem Endzelīns Mēm. dc la soc.

fiņno-ougr. 67 (1934). 76—83. Somu nētnieks J. Mikola arī

latv. žurnājā (IMM 1930, 2. 436—446) izteicies par šiem jautā-

jumiem. Šai apcerējumā (Vecākie sakari somu un

baltu valodu starpā) viņš ar pamatu uzsver, ka somu

valodas nebūt nav vienmēr ņēmējas, bet arī devējas baltu va-

lodām. Pēc viņa domām zināmi kuģniecības termini (nar to

skat. arī Toivonenu FUF 20, 142 skk.). tāpat arī apģērbu un

stādu nosaukumi ieviesušies baltu valodās no somu valodām.

Latviešu vārdus Baltijas vācu valodā apcer V. Kiparskis
Mēm. dc la Soc. neo-philol. dc fīelsingfors 11. 1—224, kur viņš
aplūko arī tanī sastopamos citus svešos elementus. Ceļi 7,

53—59, Stud. balt. 6, 58—66. Bez vārdu krājuma ari zināmas

īpatnības fonētikā, morfoloģijā un sintaksē baltiešu vācu valo-

dā liecina par šādu ietekmi.

Stud. balt. 5 (1935/6), 1—29 E. Blese aplūko baltkrievu un

baltu valodu sakarus; izmantojot baltkrievu jaunāko leksiku,
viņš uzrāda lituānismus un leticismus baltkrievu ārējā un iek-

šējā vārda formā, bet viņa skaidrojumi tomēr jo bieži neiztur

kritikas.

Leticismus žemaišu rakstnieka Daukanta darbos esmu

sakopojis es FBR 11 (1931), 52—63. Pa daļai tie jau iesakņo-
jušies žemaišu dialektā, pie kam tie vai nu pamatojas uz že-

maišu un latviešu kopējā kursiskā substrāta, vai ari ir aizņemti
no latv. valodas; pa daļai tie ir tomēr tikai paša Daukanta

stila īpatnība, kas nereti konstruē latviešu vārdiem līdzīgus
leišu vārdus etimoloģiskiem nolūkiem, bet reizēm lietā tādus
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arī sakara ar to, ka dzimis netālu no latviešu robežām un 10

gadus darbojies Rīgā par ģenerālgubernatora sekretāru.

Tāpat kā leišu un prūšu, arī latviešu īpašvārdu pētīšana

sevišķi sekmēta taisni pēdējos gados. Bez jau pieminētajiem

Būgas darbiem izceļams bagātais materiāls, kas ir J. Endze-

līnaL atvijas vietu vārdos 1, 2 (1922, 1925). Pir-

majā daļa sakopoti Vidzemes, otra — Kurzemes un Latgales
vietvārdi. Rūpīgi ievērotas arī intonācijas, lai gan nesaskanu

dēļ noklaušināto liecinājumos šis tas nenovēršami paliek ne-

drošs. Arī par sufiksālajiem elementiem ne vienmēr iegūta pil-

nīga skaidrība.

Arī turpmāk Endzelīns ir interesējies par latviešu vārdu

materiālu. Par latviešu vietu vārdu nozīmi viņš publicējis vai-

rākus mazākus rakstiņus, sal. FBR 6, 7—10; 11, 24 (par Pil-

tenes vārdu); turpat, 198—200 (par Cēsu un Cesvaines vārdu),

IMM 1932, 1, 134—137 (par Jelgavu), „Talsu novadā" 1934,
162—166 (par Talsu apvidus vietu vārdiem) v. t. t. Viņa lie-

lais apcerējums par latviešu ūdeņu vārdiem publicēts Ztschr. f.

sl. Ph. 11 (1934), 112—150.

E. Blese žurnāla „Zeitschr. f. Ortsnamenforchg." 2 (1927),
159—168 devis vispārīgu^pārskatu par vietvārdu pētīšanu Lat-

vijā. E. Hauzenberga-Šturma izmanto latviešu vietvārdus

spriedumiem par latviešu valodas fonētiku FBR 12, 115—148;

Irma Vīksne publicē Sunāksts apgabala vietvārdus Ceļos 4

(1934), 37—39.

Latviešu personu vārdu un uzvārdu pētīšanas nozarē par

ievērojamu jāatzīst E. Bleses darbs Latviešu personu

vārdu un uzvārdu studijas 1 (Rīgā, 1929). Tur

dots vecāko personu vārdu un uzvārdu saraksts no 13. līdz 16.

gadsimtenim un aplūkota to forma un nozīme, ievērojot saka-

rus ar citām ide. valodām. Kā jau pirmajā uzmetumā, autors

daudzos gadījumos pārskatījies, un tādēļ, izmantojot Bleses

darbu, nepieciešama arī Endzelīna kritika (Ztschr. f. sl. Ph.

9, 1932, 245—262).
Arī J. Plāķis, izcils leišu un latviešu izlokšņu pazinējs, kas

gan savos darbos par latviešu intonācijām daudzkārt savos

spriedumos iet par tālu par spīti savam savāktajam bagātīga-

jam materiālam, pievērsies latviešu īpašvārdu pētīšanai. Bez

raksta KoliecinaLatvijasvietuvārdiparVidze-

mes krītošo intonāciju (LUR 14, 1926, 23—31), viņš

aizkar īpašvārdu problēmu arī darbā Vai tautosillabis-

kais voc. + neons. +cons. savienojums ir kuršu

valodas iezīme? (LUR 17, 1928, 63—100). Viņa_ teze,

ka skaņu kopas: vokālis + n + konsonants uzglabāšanas lat-
viešu vietu vārdos jautājumā par kuršu dzīves vietu (Besied-
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lung) ir irrelevanta un ka te katra ziņa darīšana ar senu valo-

das formu uzglabāšanos, mani tomēr pilnīgi nepārliecina.
Nesen J. Plāķiš savācis Kurzemes vietu vārdus un uzvār-

dus, sal. viņa darbu Latvijas vietu vārdi un lat-

viešu pavārdi. I dala. Kurzemes vārdi (LUR

4, 1, 1936). Bez paša savāktā materiāla viņš izmantojis arī

Folkloras krātuves, revīzijas listes un Bīlenšteina materiālu.

Autors vienmēr pietiekami neizcel svārstības noklaušināto

valodas objektu liecinājumos, un tādēļ vietā ir piesardzība.

Atsevišķu latviešu vārdu apcer Plāķis darbā Ruozas

vārds un tā izplatīšanās pa Latvijas teri-

toriju (Rakstu krāj. 22, 1936, 121—126). Autors domā par

sakaru ar ruoza „kalna mugura, šaura, izcila zemes strē-

mele", blakus arī „dobums, bezdibens, zemums". Kura no

abām nozīmēm katrā gadījumā jāņem, tas atkarājas no katra

apgabala ģeogrāfiskā stāvokļa.
Sakarā ar latviešu valodniecības jautājumiem apspriežams

krājums ir 1930. gadā Rīgā iznākušā grāmata: „Die Letten.

Aufsātze ūber Geschichte, Sprache und Kultur der alten Let-

ten." Latviešu izdevums „Latvieši, rakstu krājums" (1930) ir

nedaudz īsāks, un tanī neietelp visi raksti, kas ir vācu izde-

vumā. Pie šā darba strādājuši izcili Latvijas zinātnieki, kā

J. Endzelīns, E. Blese, Fr. Balodis, P. šmits, L. Adamovičs.

Darbus valodniecībā devuši divi pirmie. Protams, arī reāliju

apraksti, īpaši mitoloģijas un archaioloģijas novadā, ir lingvis-
tam silti ieteicami.

Latviešu literātūras vēsture, 6 sējumos,

Rīgā, 1935—1937, ko izdevis L. Bērziņš, piedaloties daudziem

pētniekiem, ir bagāta ar ievērojamiem apcerējumiem. Indo-

eiropiešu un latviešu valodnieku interesē tur iespiestais .1.

Endzelīna raksts Latviešu valoda (1, 108—118), arī A.

Augstkalna Pirmie latviešu teksti un grāmatas
(2, 21—40), L. Bērziņa Garīgās rakstniecības uz-

plaukšana. 1. Juris'Mancelis, 2. Kristofors

Fīrek c r s, 3. Latviešu bīb c 1 c (2, 41—61): Fr. Ba-

loža Latviešu senās ciltis (1. 77—96), P. Šmita

Latviešu mitoloģija (1, 119—132) un Tau t a s gara

mantas prozā (1. pasakas. 2. teikas, 3. sakāmi

vārdi, 4. mīklas, 5. māņ i) (1, 370—408). Pēdējie apce-

rējumi aizkar reālijas, kas nevien saņem gaismu no valodnie-

cības, bet savukārt arī to apaugļo.
No Filologu biedrības rakstiem iznākuši jau

18 sējumi. Tie, atstājot malā lielākos darbus, pieder pie vis-

izcilākajiem latviešu lingvista un filologa darba sekmētājiem.
Ar vecākās un jaunākās paaudzes rūpīgu darbu tagad savāktas
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ļoti pamatīgas ziņas par daudziem izlokšņu grupu sīkākiem

un vissīkākajiem nodalījumiem. Pirmo sējumu (1921) ievada

Apsīšu Jēkaba augšzemnieku dialektā sarakstītais Lizuma iz-

loksnes apraksts, kas ir viņa agrāko pētījumu turpinājums.
Tālāk izcili izlokšņu apraksti ir Fr. Adamoviča par Dundangas
izl. (3, 97—111; 5, 125—142; 6, 63—69); A. Ābeles par Lejas-
ciemu (4, 40-51)

L
Rucavu (7, 112—128; 8, 135—144), Gramzdu

(9, 89—113), A. Ābeles un M. Lepikas par Apukalna draudzi

(8, 19—49), Ž. Grauda-Graudevica par Sabili (4, 63—67;

5, 102'—105), E. Hauzenbergas par Vecgulbeni (5, 142—158);
Liepupi (8, 54—77), Liezeri (14, 172—197), L. Latkovska par

Varakļāniem (11, 100'—123 ar papildinājumiem Fil. mat. 101—

104), I. Vīksnes par_ Sunāksti (16, 40—62), Daudzesi (17,
143—161) v. d. c. A. Ābele bez tam, kā jau minēts, publicējusi
veselu rindu atsevišķu dialektu intonāciju un (vispārīgu) skaņu

raksturojumu turpat FBR.
Arī vārdu izvēle un nozīmes mācība šai izdevumā nav

atstāta novārtā. Bez izlokšņu aprakstiem, ar šiem jautāju-

miem nodarbojas jau Blese savā apcerējumā par prefiksu ie-

un pa- lietāšanu un K. Kasparsons .un J. Kauliņš vairākos

rakstos, kur sevišķi tiek raksturotas abstrakto vārdu un adjek-
tīvu sufiksu nianses. Man gan jāatzīstas, ka man tur šis tas

šķiet uzspiests. K. Kasparsons iziet no pārāk filozofiskām

iepriekš pieņemtām teorēmām un cenšas visu iespiest šais

uzstādītajās kategorijās, lai tas maksātu, ko maksādams.

J. Kauliņš Ceļos 6 (1935) 74—83 devis sēmasioloģisku studiju

par starpību starp pazīt, saprast, atzīt. Rakstu krā-

jumā 22 (1936), 127—139 (Personālais, objektīvais
un objekti'vetais gars) viņš mēģina dot neticamu

skaidrojumu par pagātnes formām nākotnes vietā latviešu

tautas dziesmās.

Turpretim izcils un pilnīgi faktu robežās paliekošs ir J.

Endzelīna raksts par homonmu zušanu latviešu valodā (FBR

9, 8—10). Izcelts te šā faktora nozīmīgums arī latviešu valodā

(skat. par citām ide. valodām un par šā jautājuma principiālo
pusi bagātīgo literātūru, ko esmu minējis Glotta 20, 91, Slavia

13, 22
3

,
tālāk piemērus KZ 61, 271, Mēl. Boisacq 1, 376).

Interesantu faktu no formu mācības konstatē J. Kauliņš
FBR 12 (1932), B—lo8—10 (vīriešu' un sieviešu kārtas

dažādoj um s atgriezeniskos darbības vār-

do s). Vairākās augšzemnieku izloksnēs, sevišķi Sausnējā,
sastop refl. verbos divējādas galotnes ddzsk. 1. un 2. personā.

Viena: -m?s, -t$ s atbilst lš. -mes, -tes un ir morfolo-

ģiski vecākā. Tā lietājama tikai sieviešu kārtā. Otra:

-mi ēs, -1 iē s ir, tāpat kā izlokšņu vairumā, kur pazīst vie-
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rūgi to, analoģisks jauninājums. Sausnēja ta paturēta tikai

vīriešu kārtai (sal. par to jau FBR, 3, 56 Kauliņa darba Ga-

rumu intonācijas sausnejiešu izloksne, FBR

3, 1923, 51—69). Irmas Vīksnes Daudzeses izloksnes aprak-

stā līdzīgi sastopamies ar 2 formu grupām (skat. FBR 17, 157);

tomēr autore neaizrāda nekādas nozīmes starpības. Endze-

līns pie Kauliņa raksta 12, 10
1

piedēvē minēto formējumu da-

līto lietāšanas veidu divdabju ietekmei. Saka tur viņa

celu ct $ s (= rakstu vai. viņa celuoties), kamēr celda-

mies (tag. divd.), kā daudzās citās izloksnēs, ir refl. nom.

sng. pl. m. Bez Kauliņa aizrādījuma, sekundāra kārtu diferen-

cēšanās verbu formās — un personālpronomenos — sastopama

šur tur ide. valodās (skat. manu īso aizrādījumu Idg. Jb. 18,

12 C, 70. nr.). Ja arī iemesli nav gluži tie paši, kas Sausnējā

v. c. augšzemniekos, tomēr rezultāts ir līdzīgs verbu duāla
formās un pers. pronomena divsk. un ddzsk. nominātīvā slo-

vēņu valodā, kur divu kārtās šķirotu veidojumu rašanās

skaidrojama ar sakariem nominālfleksijās un skaitlenī 2.

Verbu duāļa 3. personā šāda diferencēšanās tendence sākas jau

vēlajā senslāvu valodā (skat. Meijē (Meillet) Jagičfestschr. 202

skk. un par slovēņu vai. Tesnjēra (Tesniēre) Formēs dv duel

en slovēne 256 skk., 386 skk., 409 skk.). Tocharu valodā 1.

pers. pronomena vnsk. nom. skan vīr. kārtā nā s, siev. kārtā

nu k (Sieg-Siegling-Schulze, Tochar. Gramm. 162 skk,,

Schwentner KZ 64, 91; 65, 130). V. Pētersens Lg. 11, 204_skk.
skaidro šadu pretstatu ar to, ka vīrieši par sevi majestātiski
runājuši daudzskaitlī, tā tad toch. nā s atvedināms uz ide.

*no s, turpretim sievietes, atrazdamās zemākā stāvoklī, par

sevi runājot, lietājušas vienskaitli (nu k < ide
*

c g (h) — ar

sekundāru nāseni pēc analoģijas no daudzskaitļa). Par sevišķu
kārtu izveidošanos vēdu vai. 2. pers. pronomena ddzsk. ak.

(vusmāh ierobežojums pretstatā yu s m ā n ar nominālietekmi

uz siev. k.) raksta Vakernāgels-Debrunners Aind. Gr. 3,
468 (turpat, 449 par līdzīgu parādību 1. pers. pronomena
vnsk. ak.).

Evidents ir Endzelīna skaidrojums (FBR 12,176) par nākot-

nes formām ar -ī š v verbos, kuru sakne beidzas ar zobeni.
Tās radušās, izejot no gadījumiem, kur blakus tādiem verbiem

pazīstami iterātīvi ar -ī t, kas pa daļai savu iterātīvo no-

zīmi zaudējuši. -īsu noderēja par ērtu līdzekli izvairīties no

lielās starpības starp nākotni un tagadni pēc fonētiskajām mai-

ņām, saduroties saknes zobenim ar -šu. No otras puses, ar

to zināmos gadījumos tika aizkavēta nākotnes un pagātnes

(vai tagadnes) formu sakrišana.
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Fil. biedr. rakstos bieži tiek apcerētas arī pārējās baltu

valodas un vispārīgi baltu valodu jautājumi. Daudzie Endze-

līna Sīkumi satur vērtīgus aizrādījumus nevien par latviešu,
bet arī par leišu un prūšu gramatiku un valodniecību. Prūšu

valodai bez tam Endzelīns šai izdevumā veltījis veselu rindu

speciālu darbu, kurus es kā manam tematam tieši nepiekritīgus

te sīkāk neaplūkošu.
Par kuršu valodas pēdām Vidzemē raksta Endzelīns FBR

3, 5—7, par zemgaļu vārdu un dialektu (jeb, kā to jau Būga
aizrādījis, īsto Ziemgali) turpat, 5, B—9, par z(i)emgaļu un sēju
tautību P. Šmits 1, 47—51. Kurši un viņu sakari ar pārējiem

baltiem taisni pēdējā laikā modinājuši interesi arī citos valodu

pētniekos, sal. E. Bleses „Die Kuren und ihre sprachliche

Stellung im Kreise der baltischen Volksstāmme" (Congressus
secundus archaeologorum Balticorum (1930), 293—312) un

„Kuršu un viņu valodiskais stāvoklis baltu cilšu starpā" (IMM

1931, 1, 6—15; 133'—141), tāpat viņa piezīmes darbā Le dialecte

letton dv sud-ouest aux XVIc et XVIIc siēcles (Rēsumē des

Communications dv IVmc congrēs des linguistes, Copenhague

1936, 14—16). Pēc Bleses uzskata tiklab archaioloģiskie izra-

kumi, kā valodas materiāls (fonētiskās īpatnības, sufiksi, vietu

un personu vārdu veidojumi) liecina, ka kurši bijuši tuvu rada

prūšiem. Pareizāk sakot, tie veidojuši pārejas izloksni starp
leišu un latviešu grupu no vienas un prūšu grupu no otras

puses. Arī Endzelīns savā darbā Par prūšu valodas

radniecības sakariem (FBR 11, 189—193) konstatē

kopējas valodas parādības kuršiem un prūšiem.

Par latviešu valodu Kuršu kāpās, ko vispirms pētījis jau

Becenbergers savā „Sprache der preussischen Letten" (Got-

tingen, 1888), monogrāfiju publicējis J. Plāķis (Kursenieku
valoda, LUR 16, 1927, 33—124), sal. arī Endzelīna šās izlok-

snes raksturojumu Burtniekā 1931, 12, 1102—1108. Endze-

līns īsi izsakās arī par lituānismiem kursenieku valodā un par

šo iedzīvotāju kādreizējo dzimteni.

J. Kuriloviča teoriju par baltu un slavu intonācijām
(Rocznik slawistyezny 10, 1931, 1—80) par nedrošu atzīst En-

dzelīns FBR 12, 164—169 un pēc skaņu fizioloģiskiem apsvē-
rumiem A. Ābele turpat, 149—163.

No lielākiem darbiem par senajiem autoriem Fil. b. rakstos

ir izceļams L. Bērziņa darbs Krist ofors Fūrekers un

viņa nozīme J atviešu literātūrā (8, 145—224).
Tur apcerēta arī_Fūrekera valoda, sevišķi viņa veco formu lie-

tašana blakus pārdrošiem jaundarinājumiem, viņa vārdu krā-
jums un viņa sintakse. Otrs. plašs L. Bērziņa darbs saucas

Atrakta tautas dzeja (13, 114—151). Tur autors iedzi-
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ļinās Hāmāņa, fiipeļa, sevišķi Herdera interesējumos par lat-

viešu tautas dzeju. Hipelis iepazinies ar Latviju, ceļodams cauri

tai uz Pēterpili, un par tur gūtajiem iespaidiem pastāstījis savā

romānā „Lebenslāufe" (1. Bnd. 1778). Viņš pamanījis arī va-

lodas īpatnības latv. tautas dziesmās, lāpāmā vokāla lietāšanu.

Latviešu valodas pētīšanā un veco tekstu filoloģiskā ap-

skatā sevišķi ievērojams A. Augstkalns. Daži vina raksti publi-
cēti Fil. biedr. rakstos, citi Rakstu krājumā, IMM, Filoloģijas
materiālos, Ceļos, Burtniekā v. t. t. Par literāriski biogrāfisko
ievadu Gūntera izdevumam „Altlettische Sprachdenkmāler m

Faksimiledrucken" I, II (fieidelberg, 1929), tāpat par saviem

atsevišķiem lasījumiem viņš ziņo R. Kr. 20 (1930), 92 skk. un

FBR 10, 105 skk.

Arī Izglītības ministrijas mēnešrakstā atrodams daudz kas

svarīgs latviešu valodniecībai, sevišķi latviešu pieminekļu iz-

devumos, kur zināmi darīti nepazīstamie materiāli no Latvijas

un Zviedrijas archīviem v. t. t. Jāizceļ bez Augstkalna arī J.

Zēvera un J. Strauberga raksti. Bieži šie pētnieki viens otru

papildina, sal., piem., J. Strauberga Kannenberga vārd-

nīca un Fīrekera manuskriptu liktenis (IMM

1936, 2, 627—639). Kannenbergs ir Fūrekera „akadēmiskais

draugs" un ir sarakstījis Fūrekera vārdnīcā nodalu no k re c t

līdz snaust. Zēvers jau IMM 1935, 1, 52—57 bija rādījis, ka

t. s. Fūrekera vārdnīca uzglabājusies Latv. liter. biedrības bibli-

otēkā Rīgā divos rokrakstos (vienā mazākā un otrā lielākā 2

biezos kvarta sējumos). Tomēr, kā aizrāda Straubergs, tikai

mazākais izdevums ir paša Fūrekera, ko viņš arī pats ar savu

vārdu apzīmējis. Pēc nāves tas pārgājis Kannenberga īpašumā,
kas trūkstošo dalu kreet — snaust papildinājis un kopīgo
materiālu pārstrādājis jaunā, lielākā darbā.

Pieminu vēl J. Zēvera darbus (IMM 1932, 1, 137—145;
227—234; 325—332; 2, 288—289; 1934, 1, 423—434) un Strau-

berga rakstus (IMM 1933, 1, 299—306) par Andreju Geceli; arī

te atklājas daudz interesantu lietu par 17. gs. latviešu autoru

valodu.

Tā kā IMM redakcija pēc T. Zeiferta nāves pārgājusi E.

Bleses rokās, tad viņš kopš 1930. gada rēgulāri ziņo par ievē-

rojamu personību, īpaši zinātnieku, godināšanām un sarīkoju-

miem, bez tam par godinājumiem mirušo zinātnieku piemiņai.

Tāpat viņš sacer arī nekrologus tiem, kas aizgājuši no šīs dzī-

ves pēdējā laikā (sal. 1935, 2, 508—510 1935. gada 11. XI mirušā

M. Žonvala, grāmatas „Les chansons mythologiques lettones",
Paris 1929/30 autora, kādreizējā romānistikas docenta Rīgā un

latviešu valodas lektora Ecole des langues orientales m Paris,
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piemiņai; 1938, I, 624—629; 1938. gada 5. jūnijā mirušā P. Šmita

piemiņai).
IMM 1932, 1, 474—475 iespiests īss_ referāts par P. Šmita

1932. g. 23. maijā Zinātņu komitejas atklātajā sēdē nolasīto refe-

rātu X p Hērodots māca par senajiem baltiem.

Šis P. Šmita pilnīgais darbs ir parādījies vēlāk R. Kr. 21 (1933),
I—l7.1 —17. Šmits identificē flērodota uz ziemeļiem no pārējiem

skitiem pieminētos 2x6Bm apoxy)peĢ ar slāviem, pieslejoties
Nīderlem, andropofagus ar mordvīniem un tur viņu kaimiņus,

neurus, par baltiem. J. Endzelīns publicē savas valodnieciska

un filoloģiska rakstura pārdomas pret šīm teorijām (IMM 1934,

1, 81—84).
Arī ārzemju zinātnieki, kuru darbi pārtulkoti latv. valodā,

ir strādājuši līdz Izgl. m. mēnešrakstā. Bez J. Mikolas (skat. a.)

sevišķi jāpiemin Pr. Skardžus raksts Lietuvju un latvju
valodiskās tuvināšanās iespējas (1934, 2,
354—356), E. Mikalauskaites „leraksti 1615. gada Mollīna Ro-
kas grāmatas Rostokas eksemplārā" (1938, 1, 554—560).

Profesora skolnieki veltījuši J. Endzelīnam viņa 60. dzi-

mumdienas gadījumā rakstu krājumu „F i 1 o 1 o ģi j a s mate-

riāli, kura bagātīgo saturu esmu apcerējis IF 54, 72'—75.

Darbs satur apcerējumus valodniecības, folkloristikas un lite-

rātūrvēstures nozarē. Lingvistu un filologu interesē A. Augst-
kalna darbi Mūsu vecie raksti, E._Lāmes Loģiskais

princips Glūka rakstībā, A. Ābeles Daži sīku-

mi izlokšņu vokālismā, L. Freimanes Par Saldus

pagasta izloksnes fonētiku, E. Hauzenbergas- Štur-

mas Par priedēkli -ā t, Kr. Ancīša Bāleliņš un brā-

tarī t i s; K. Draviņa Stendes vecie uzvārdi; V. Krī-

ģeres Lestenes pagasta uzvārdi v. d. c.

Latv. ūniversitātes filoloģijas un filozofijas studentu Rama-

ves izdotie Ceļi (8 sējumos, 1931—1937) pa daļai veltīti Latvi-

jas ievērojamām personībām; 1. sējums L. Bērziņam 60., 3. sē-

jums J. Kauliņam 70. dzimumdienā; 6. sējums Kr. Baronam, lat-

viešu t. dziesmu lielaiam vācējam un apstrādātājam (dzim.
1935,1 1923) dienā, kad viņš būtu aizsniedzis 100 gadu vecumu;

beidzot 8. sējums Latvijas valsts prezidentam K. Ulmanim 60.

dzimumdienā. Arī šai izdevumā jaunākie un vecākie spēki snie-

guši rakstus, kas attiecas uz latviešu valodu, literātūru un folk-

loju. lerobežojos ar dažu lingvistisku un filoloģisku darbu piemi-

nēšanu, kā: .T. Endzelīna Piezīmes par mūsu tautas

dz i c s_m v formālo pusi (2, 13—17) (par lāpāmo vokāli,

konjugāciju, uzsvaru, dialekta formu jaukšanu). Valodas

druskas (3, 50—52), Kāpēc mums zudušas senās

gradācijas formas (7, 137: lš. -c sn i s atbilstošā kom-
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parātīva piedēkļa uzglabāšanās būtu radījusi dažkārt krasu star-

pību starp pozitīvu un komparātīvu); E. Bleses Maza pie-
zīme par vārdiem pieguļa un piedarbs un

vietas vārdu Durbe (3, 127—131: Bleses etimoloģijas
ar pamatu apstrīd Endzelīns Burtniekā 1934, 156—158, skat.

par pieguļu, kam nav nekāda sakara ar lš. pie v ā

„pļava", bet kas satur prefiksu pie-, arī Augstkalnu

FBR 15, 79, Endzelīnu FBR, 17, 164, no kuriem pirmais

dara uzmanīgus uz žem. p r i g v 1 c, otrs uz priegulina =

Piegu 1i ņ a kādā tautas dziesmā no Rucavas); A. Ābeles X ā

varēja rasties epenteze un palātālā pār-

skaņa mūsu sēliskajās izloksnēs (3, 106—110;
J. Kauliņa raksta Sistēmatisks pārskats par s a us-

nē j.iešu izloksnes pārskaņām FBR 13, 11—19 pa-

pildinājums un fonētisks pamatojums; sal. vēl Kauliņa darbu

Epentezes un pārskaņas rašanās Ceļi 4, 19—23,

pret kura secinājumiem vēršas A. Ābele rakstā Vēl par

epentezi un palātālo pārskaņu Ceļi 5, 27—41);
Anaptikse Kalsnavas izloksnē (7, 89—96); Ed.

Ozoliņa Kā labina, aicina vai padzen mājas
dzīvniekus (7, 108—115); P. Ķiķauka Grēcismos lat-

viešu val od ā (3, 88—91) apgaismo dažādās iespējas, kā

grēcismi varējuši ienākt latviešu valodā (vērtīgs darbs, lai ari

tur viens otrs nepierādāms apgalvojums); E. Hauzenbergas
Par kādu lībisko izlo kš ņ v formu (3, 111—114:

siev. k. vnsk. ģen. f-as bez -s dažās lībiskajās un kaimiņu iz-

loksnēs); K. Draviņa Atskaņas (3, 132—166; 4, 24—27);

A. Augstkalna svarīgie darbi par dažādiem veclatviešu garīga-

jiem un laicīgajiem tekstiem; M. L. Adatiņas Epitets Ho-

mēra Iliades VI dziedājumā un latviešu tau-

tas dzejā (8, 3051—323); M. Ozolas. (f) Da ž i vērojumi,
salīdzinot leišu un latviešu dziesmas (20. dzī-

vības gadā mirušas autores nobriedis, ja arī ne pilnīgi nobeigts
sēminārdarbs) v. d. c.

Kr. Ancītis Ceļos 7 (1936), 116—124 apcer pārstatīto ak-

centu nevācu dzejā. Viņš pārbauda dažus vecākus autorus,

attiecoties uz akcentu pārstatījumu galvenā kārtā salikteņos
un savienojumos ar negāciju.

Problēma par nejaušo akcentu ne pirmajā zilbē latviešu

valodā ir arī citkārt pētīta, ievērojot sarunas valodu un tautas

dziesmas. Pa daļai te mūsu priekšā var būt kaut kas sens, pa

daļai svārstīgais akcents vai palīga akcenta vispārinājums, se-

višķi afektā un emfazē, sal. Kauliņa Divējāds uzsvars

latviešu divdabjos (FBR 11, 27—35); Endzelīna Pie -

zīmes par otras zilbes uzsvaru (turpat, 35); tas
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pats Ceļos 2, 15 skk.; Bērziņš IMM 1934, 2, 40—51; Vārhaftigs
IMM 1935, 2, 30—42; skat. tagad vel par visu šo jautājumu bez

Endzelīna Lett. Gr. 18 skk. «Latviešu valodas skanas un for-

mas" 16 skk. Par 2. zilbes uzsvara pēdām Langija darbos rak-

sta Blese darbā „Jāņa Langija vārdnīca ar gramatiku" 502 skk.

«Veltījumā izglītības ministram un profesoram Dr. h. c.

A. Tentelim" bez juridiskiem, tautsaimnieciskiem, archaiolo-

ģiskiem un vēsturiskiem sacerējumiem ir publicēti arī raksti ar

filoloģiski literāriski biogrāfisku saturu par vecākiem latviešu

autoriem un tekstiem; sal. A. Augstkalna Latviešu frag-
menti 17. gs. Lvigu Liepājas aktīs (115—144: latviešu termini

un vārdi vācu valodā rakstītos protokolos; latviešu zvērestu

vārdu iekaisījumi); J. Strauberga un T. Zeida Daži jauni
dokumenti par Juri Manceli (105—114; vācu un la-

tīņu ziņas); T. Melandera Kāds 1682. gada laimes vē-

lējums latviešu valodā (149—153; no somu vai. tul-

kojis T. Zeids).

Arī ārzemju žurnālos latviešu pētnieki (Endzelīns, Blese,

A. Ābele, Plāķis, Augstkalns) kopš 1922. gada publicējuši dažā-

dus rakstus, sevišķi Endzelīns, kas to bieži darījis jau agrāk.

Tāpat viņš devis vērtīgus rakstus vairākiem veltījumu izdevu-

miem par godu ārzemju zinātniekiem; lai te vispirms piemi-

nams apcerējums „P rzycz y n k i d o hist o r y i j%z y-

k6 w baltyckich (Symbol. gramm. m honorem J. Roz-
wadowski 2, 11—17), kur minēta pieņemama teorija par ne-

katras kārtas zušanu baltu valodās; tālāk Endzelīns apspriež
sekundāro i e-skaņu miju rindā baltu valodās, tāpat intonāciju

maiņu nominālā un verbālā paradeigmā latv. valodā. Donum

nataliciUm J. Schrijnen 397—404 ievieto viņa „Etymologische

Beitrāge" (kur sevišķi interesants ir 4. nr. par latviešu vara-

vīksnes nosaukumiem), Mēlanges linguistiques offerts ā H.

Pedersen (1937), 420—430 — baltu vai. strīdīgos jautājumus,
kas skar skaņu un formu mācību.

No citiem svarīgiem Endzelīna darbiem, kas parādījušies

ārpus Latvijas, varu minēt: Zur slavisch-baltischen Konjugation
(Arch. phil. 2, 1931, 38—46). Līdzīgums, pēc viņa domām, lie-

cina par baltu un slavu kopdzīves periodu. Jautājumā par baltu

un slavu valodu vienību tagad izteicies arī Spechts (KZ 62,1935,
248—258), kas zināmas saskaņas dēļ nomināldeklinācijā, arī

kopīgu jauninājumu dēļ deklinācijā, tāpat ved baltu valodas tu-

vās attieksmēs ar slāviem. Žurnālā „Ann. Acad. Scient. Fenn."

27 (1932), 22—32 Endzelīns devis apcerējumus par leišu, prūšu

un latviešu skaņu mācību, vietvārdiem un morfoloģiju ar virs-

rakstu „Zur baltischen Sprachgeschichte". Par viņa darbu

„Zur Herkunft der baltischen Lehnw6rter im Finnischen"
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(Mēm. dc la Soc. finno-ougr. 67, 1934, 76—83) runa bija jau

agrāk.

FBR 12, 174 skk. Endzelīns bija noraidījis F. Spechta uz-

tveri (KZ 59, 633) par lš. va f da s, la. vār d s kā vecu

nekatru kārtu ar va - no ve -, un savu paša uzskatu

(Oiaß.-6ajiT. 3TioflH 92) par saknes vokālisma vecumu un

baltu vai. vārdu kārtu balstījis ar parallēlēm no citām ide.

valodām (skat. vēl par lš. vafdas, la. vārds sakaru ar

lat. verbum Ddenu, Armeniaca, Goteborg, 1933, 47\ kas

nonāk pie līdzīga rezultāta kā Endzelīns). Arī pamācīgajā

apcerējumā „tiems" come femminile anche m let-

tone (Stud. balt. 1, 1931, 110—114) Endzelīns papildina

Spechta skaidrojumu (KZ 56, 264 skk.). Kā pēdējais arī femin.

t i c m s, ko viņš salīdzina ar kārtas ziņā indiferento ssl. tēmu,

gotu f> ai m, konstatējis vecleišu tekstos, tāpat Endzelīns

aizrāda uz līdzīgu parādību vecākajos latviešu tekstos, kur

galotne no -1 ie m s vai nu analoģiski, vai latviešu valodas

nepratēju autoru maldīga vispārinājuma dēļ, pārnesta arī uz

blakus stāvošo siev. kārtas substantīvu (skat. tagad arī

Spechtu KZ 60, 254 sek., kas pārbaudījis šai sakarā dažādus

vecos latviešu rakstniekus, īpaši Elgeru un Manceli, tomēr ne-

spēj mani pārliecināt, ka arī fem. nom. pl. te, t. i. tie šiem

autoriem ir kāds senatnīgums). FBR 14 (1934), 115 Endze-

līns konstatē siev. k. t i cm s arī Kuršu kāpu zvejnieku valodā

(sk. Gerullis-Stang „Lietuviu žveju tarme Prūsuose, Kaunas,

1933, 44).
Nelatviešu valodnieka tieši latviešu valodai veltīts darbs

ir R. Ekbloma „Die lettischen Akzentarten (nach der Aus-

sprache Prof. J. Endzelins). Eine experimentalphonetische Un-

tersuchung" (Upsala, 1933). Arī apcerējumos, kas neattiecas

speciāli uz latv. valodu, Ekbloms ņem šās valodas parādības
izskaidrojumiem, tā „Zur Entwicklung der Liquidaverbindun-

gen im Slavischen" 1 (Upsala, 1927), kur viņš, no 46. lpp. sā-

kot, norāda arī uz anaptiksi un vokāļu pagarinājumu r ap-

kaimē latviešu dialektos; „Zur Entstehung und Entvvicklung
der slavobaltischen und der nordischen Akzentarten" (Up-
sala, 1929/30), kur viņš dažos skaidrojuma punktos skar lat-

viešu valodas krītošā toņa raksturu (Stosston).

Tāpat nevar te tikt aizmirsts L. Jelmsleva darbs ar plašo
skatu: „Etudes baltiques" (Kopenhagen, 1932), kura teorijas,
īpaši par ai, c i un i c sadalījumu baltu valodās uz zināmas

vokālu harmonijas pamata, ierosinājušas dzīvus apspriedu-
mus (Endzelīns FBR 12, 180 skk. un par analoģisku i c no

c i ai vietā vēl Skardžus Arch. phil. 5, 59 skk.)
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No veco latviešu tekstu publicējumiem esmu jau uzma-

nību vērsis uz A, Gūntera „Altlettische Spraehdenkmāler"
(fieidelberg, 1929). 1. sējums aptver Eļgera katechisrnu un

1585. gada katoļu katechisrnu; 2. sējums Mancela_ ~Lettus" un

„Phraseologia Lettica", tāpat viņa Sālamana sakāmvārdu tul-

kojumus. Pieminēšu vēl skolai un jaunatnei domāto sēriju

Rakstnieku sejas. 1. sējumā ir izvilkumi no Manceļa

rakstiem, 2. sējumā Fūrekera dziesmu izlase, 3. sēj. E. Glūka

bībeles tulkojuma paraugi. īsas biogrāfiski literāriskas apce-

res (1. sēj. M. Endzelīnes, 2. sēj. L. Bērziņa, 3. sēj. P. Šmita)
sekmē vispārīgo orientēšanos.

lepriecina fakts, ka E. Blese pirmo reizi pilnīgi publicējis

J. Langija latviski vācisko vārdnīcu ar īsu latviešu gramatiku,
kas rokrakstā glabājas Heidelbergas ūniversitātes bibliotēkā

(Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija
1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu

latviešu gramatiku, Rīgā, Act. Univers. Latv. 111, 1,

1936); par šo leksikografu un viņa darbu skat. Endzelīnu

IMM, 1923, 2, 1195, Zēveru turpat 1924, 2, 244—248, M. Stum-

bergu FBR 4 (1924), 77—81. Pēc teksta pārdrukajuma Blese

sniedz arī Langija dzīves aprakstu un apcerējumu par viņa

kur aizrāda uz kursismiem un tāmnieku īpatnībām,

kas skaidrojamas ar Langija dažādajām darba vietām. Ka šī

iedziļināšanās (Fundgrube) par latviešu vai. stāvokli 17. g. s.

briedina jaunus atzinumus, to liecina bez Bleses apcerējumiem
ari daži Endzelīna Sīkumi FBR 17, 165 skk., skat. arī

Augstkalnu turpat, 162. Ar šo jauno atradumu, zīmējoties uz

gramatiku un vārdu krājumu, ceru nodarboties plašākā apce-

rējumā Balticoslavica 3, tāpat Idg. Forschg. iesniegtajā rakstā.

Svarīgs latv. tautas dziesmu jaunizdevums ir R. Klaus-

tiņa „Latvju tautas daiņas", rediģējis J. Endzelīns (11 sēju-

mos, Rīgā, 1928—1932). No atsevišķo sējumu ievadiem ling-
vistam svarīgs ir 10. sējuma ievads, kur J. Endzelīns apcer

tautas dziesmu valodu, L. Bērziņš — metriku. L. Bērziņš
1928. gadā izdevis arī populāru antoloģiju Latvju dai-

na s. P. Šmita redakcijā Latviešu folkloras krātuve izdevusi

1936. gadā dižu sējumu, papildinājumu Kr. Barona krājumam
(Tautas dziesmas, papildinājums Kr. Ba-

rona „L atv j v dainām"). Tas izmantojams tomēr ar

zināmu piesardzību, sal. daudzos labojumus valodā, ko min

Endzelīns IMM 1936, 2, 126—133, tālāk J. Alunāns Krop-
ļojumi un viltojumi Jautas dziesmu" I sē-

jumā (IMM 1938, 2, 51—63; 212—226).

_An latv. pasakas un teikas izdotas tagad jauna publicē-
juma, sal. P. Šmita savāktās un rediģētās Latvju pasa-
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kas un teikas pec Anša Lercha-Puškaiša un

citiem avotiem (15 sēj., Rīgā, 1925—1937). Par I—B.

sējumu parādījusies kritika arī ārpus Latvijas (M. Boms

Ztschr. f. sl. Phil. 10, 1933, 218—222).

Beidzot lai pieminams arī studiju nolūkiem derīgais kra-

jumiņš Endzelīna Baltu valodu teksti (1936), kur

iespiesta senprūšu, vecleišu, veclatviešu un moderno leišu un

latviešu izlokšņu tekstu izlase. P. Šmits 1936. gadā sarakstījis

līdzīgām vajadzībām piemērotu levadu baltu filolo-

ģijā. Tur apcerēta baltu tautu valoda, etnogrāfija, mitoloģija,

vecākā un jaunākā literātūra. Reālijas, kā tas jau atbilst autora

tieksmēm, stāv svarīgākajā vietā.

Praktiskas mācības grāmatas gan īsti neiederas pārskata

par latviešu lingvistiku. Bet tā kā pie tām strādājuši slaveni

valodnieki, tad vismaz jāpiemin tās mācības grāmatas, kuras
tie vai nu paši sastādījuši vai kuras radušās, viņiem līdzi

strādājot. Jau šā apcerējuma sākumā ir pieminētas dažas

Endzelīna un Bleses grāmatas, kas met tiltus no zinātnes uz

praksi. Te pieder vēl šādi izdevumi:

Ed. Ozoliņa un J. Endzelīna Latviski- vāciska

un vāciski-latviska vārdnīca 1, 2 (1926, 1928);
Svešvārdu vārdnīca (1926); Latviešu pareiz-

rakstības vārdnīca (3. izd. 1932); J. Endzelīna re-

dakcijā P. Ozoliņa sakopoti Valodas prakses jau-
tājumi (1935). Pēdējā grāmata ir loti noderīga tai ziņā,
ka tur tiek proponēti īsti latviski apzīmējumi rusismu un

ģermānismu vietā. Aplūkoti arī nominālie un verbālie su-

fiksi, fleksijas, svešu vārdu asimilēšanās latv. vai. paradu-

mam, izrunas kļūdas un interpunkcija.
Vēršu uzmanību arī uz Endzelīna rakstu Dažādas

valodas kļūdas (2. izd. 1928) un uz Ķiķaukas polemikas
grāmatiņu Piezīmes par dažiem latviešu va-

lodas labojumiem (1937). P. Ķiķauka iziet no klasiskās

filoloģijas, un ja arī nevar pilnīgi pievienoties viņa viedoklim

un tam, ka autors pieļauj tik daudz svešu vārdu, tulkojuma

aizguvumu un svešu konstrukciju atdarinājumu, tomēr jā-

ievēro, ka arī daudzas latv. valodas īpatnības, sevišķi rakstu

valodā, atvedināmas uz antīkiem paraugiem, vienalga, vai nu

tieši jeb caur austrumu vai rietumu kultūras valodām. Arī

latviešu valodā parādās uz kopīgās kultūras attīstības pama-

totā eiropeiskā mentālitāte. Tādēļ, noraidot vārdu darinā-

jumus un izteiksmes, kas liekas nelatviski, viegli var kļūdīties.

E. Blese un V. Petersons 1933. g. izdevuši Latviešu

pareizrakstības rokas grāmatu, kuras teorē-
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tiskajā ievadā pastāstīts arī šis tas interesants sinonīmikas

nozarē. Latgaliešu dialektā ir parādījusies P. Stroda Pa-

vordneica (Rēzeknē, 1933). Tanī

minēti arī reti, Mūlenbacha un Endzelīna vārdnīcā trūkstoši

latgaliešu izteicieni.

No visa iepriekšējā redzams, ka latviešu filoloģija un va-

lodniecība kopš 1922. gada dzīvi attīstījusies un ka arī ārpus

Latvijas latviešu valodai sāk arvien vairāk un vairāk ierādīt

tai pienācīgo vietu indoeiropiešu valodniecībā, kamēr agrāk

tā, salīdzinot ar leišu valodu, bija pamesta pabērna stāvoklī.

No vācu valodas tulkojusi V. Ru ķ c.
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