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VISPĀRĪGI VALODAS KULTŪRAS

JAUTĀJUMI

LAIMDOTS CEPLĪTIS

DIVDESMIT GADU PIEREDZE

Pirms divdesmit gadiem «Latviešu valodas kultūras

jautājumu» 1. laidienā redakcijas kolēģija — vienlai-

kus konstatējoši un aicinoši — rakstīja: «Vēl aizvien

mums nav preses izdevuma, kur laiku pa laikam pār-
runāt, apspriest un tādējādi veicināt pašreizējo literā-

rās valodas normu īstenojumu, nav vietas, kur ierosināt

vienas vai otras normas precizējumus, kādas līdz šim

pašplūsmā atstātas valodas parādības normēšanu, ja
to prasītu saziņas skaidrība, pašas literārās valodas

tendences veidoties par aizvien pilnīgāku latviešu nā-

cijas saziņas un kopdarbības līdzekli. Krājuma «Lat-

viešu valodas kultūras jautājumi» vienīgais nolūks tā-

lab ir kaut cik aizpildīt tik sāpīgi jūtamo robu mūsu

valodas attīstības mērķtiecīgākā ievirzē.»

Jaunais izdevums pulcēja ap sevi gan valodniekus,
gan tiešos valodas prakses veidotājus — rakstniekus,
žurnālistus, tulkotājus, pedagogus un citus speciālis-
tus, kas uzmanīgi ielūkojās valodā un savus vērojumus
nodeva «Latviešu valodas kultūras jautājumu» lasītā-

jiem. lespaidīga apjoma kolektīvs — vairāk nekā

100 autoru — divdesmit gadu gaitā ir analizējuši la-
bās un nevēlamās norises literārajā valodā, devuši tām

vērtējumus, veidojuši savus ieteikumus. Izdevuma

specifika galvenokārt virzījusi autorus uz atsevišķu,
valodas praksē visaktuālāko jautājumu apskatu, un ne
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vienmēr tie saistīti ar citu valodas sistēmas elementu,
citu valodas parādību un valodniecības atziņu plašāku
iztirzājumu. Tas nemaz nebūtu iespējams un daudz-

reiz arī nebūtu nepieciešams rakstu praktiskā nolūka

dēļ — dot skaidru, viegli iegaumējamu un izmantojamu

padomu. Līdzās šādiem praktiskiem rakstiem «Latviešu

valodas kultūras jautājumos» lasāmi teorētiski vispāri-

nājumi valodas normēšanas problemātikā. Tajos valod-

nieki cenšas dot plašāku skatījumu uz visai sarežģītām
norisēm literārajā valodā, mudina lasītāju saskatīt

saiknes starp valodas vārdiem, to formām, teikuma

konstrukcijām utt. Sī turpinājumizdevuma lappusēs uz-

krājusies ievērojama valodas kultūras darba pieredze —

literārās valodas tendenču vērojumos, parādību vērtē-

šanā, normu noteikšanā un precizēšanā. Šī pieredze
gaidīt gaida, lai to apkopotu, vispārinātu un uz tās

pamata tiktu izstrādāta vispārīga latviešu valodas kul-

tūras teorija, gan lingvistiskās apcerēs šī paša izde-

vuma ietvaros, gan īpašās monogrāfijās.
Šajā rakstā mēģināsim dot nelielu ieskatu «Latviešu

valodas kultūras jautājumu» līdzšinējā darbā, cerot, ka

tas rosinās plašākiem un dziļākiem pētījumiem.
Normatīvā darbība, kā zināms, sākas tad, kad valo-

das lietotājs sastopas ar diviem vai vairākiem izteik-

smes līdzekļu variantiem (vārdiem, sintaktiskiem mo-

deļiem utt.). Šādā situācijā varianti jānovērtē: vai nu

visi jāatzīst par līdztiesīgiem, vai kāds no tiem jāuz-
skata par mazāk vēlamu, lietošanas sfērā (piemēram,
stilistiski) ierobežotu, pat valodā nevēlamu. Vērtējuma

pamatā ir kādi normatīvi kritēriji, reizumis tie izriet

no detalizētiem lingvistiskiem apsvērumiem, reizumis

no valodas izjūtas, intuīcijas, kam nebūt nav maza no-

zīme valodas kultūras problēmu risināšanā.

Kādus kritērijus ir izmantojuši «Latviešu valodas

kultūras jautājumu» autori pirmajos divdesmit laidie-
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nos un cik bieži tie izvēlējušies kādu no iespējamajiem

kritērijiem savu atzinumu pamatojumam? Atbilde uz

šo jautājumu ir svarīga vismaz divu iemeslu pēc. Pirm-

kārt, normatīvie kritēriji ir nepieciešama sastāvdaļa
valodas kultūras teorijā. Otrkārt, kritēriju izmantojumu
biežums sniedz liecību par valodas stāvokli — par va-

lodas variantu raksturu un to savstarpējām attieksmēm.

Līdzšinējos «Latviešu valodas kultūras jautājumu»
rakstos konstatējami aptuveni 250 formulējumi, kuros

nepārprotami izpaužas kritēriji, kas saistīti ar variantī-

bas problēmas risināšanu. Kaut gan termins «kritērijs»
lietots reti, tomēr autoru izteikumos izpaužas tā saturs,
noteiktā normatīvā ievirze, valodas parādības vērtē-

jums.
Rakstu autoru izmantotos kritērijus nosacīti var ieda-

līt 12 grupās. Šo grupu robežas gan nav pilnīgi
noteiktas (viedokļi var saskarties, krustoties, veidot kom-

pleksus). Neraugoties uz to, šāds grupējums un kritē-

riju izmantojuma biežums sniedz zināmu pārskatu par
autoru uzmanības vērstību un vienlaikus arī par da-

žādu literārās valodas parādību aktualitātes pakāpi.

Aplūkosim kritēriju grupas pēc to biežuma.

1. Visplašāk (30% gadījumu) iztirzāti saskarīgu va-

lodas vienību lietošanas sfēras ierobežojumi, parasti pēc
nozīmju vai stila īpatnībām, cenšoties panākt precīzāku
satura izpausmi. Tā, piemēram, analizēti vārdi cēlo-

nis — iemesls — iegansts [8, 139]
1
, jebšu, par nevēlamu

uzskatot tā lietošanu šķīruma nozīmē [8, 131], skā-

bēts
— skābs [7, 161], ka — kad [5, 70], jeb — vai

[5, 52], priekš — pirms [5, 58; 10, 88], pie lietošana vai

nelietošana dažādos savienojumos [13, 160; 20, 128],

' Kvadrātiekavās dots krājuma laidiena numurs un lappuse,
kurā sākas attiecīgais raksts. Raksti un tajos risinātie jautājumi
Minēti tikai piemēram, neaptverot visus iztirzātos materiālus.
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kopējs — kopīgs [14, 63]. Ir aicinājumi šķirt salikteņu

un vārdkopu nozīmes [1, 18]: upes mala — upmala
v. tml., nelietot caur līdzekļa nozīmē [14, 123], ievērot

sporta terminu nozīmes [14, 123], apzināties, ka jaun-
vārdi jārada mērķtiecīgi [10, 94].

2. Samērā daudz (20%) uzmanības veltīts neatbil-

smei pašreizējām normām. Vairākos rakstos ir runa

par interpunkciju [1, 122; 2, 137; 3, 167; 4, 153; 9, 35;

10, 194; 12, 159; 16, 187], izrunas normu neievērošanu

[8, 159; 11, 71], kļūdainiem uzrakstiem [3, 64; 16, 181].
Ir raksti, kuros sakopotas biežāk vērojamas kļūdas
[2, 77; 9, 56; 14, 40; 17, 18; 19, 157]. Novērotas atkāpes

no citvalodu īpašvārdu atveides noteikumiem [17, 79;

15, 83]. Laiku pa laikam pieminēti nenormatīvie patreiz

(pašreiz vietā), kad ar nozīmi 'ka', akuzatīvs, nevis

nominatīvs pie verba vajadzības izteiksmē.

3. Ar vairākiem citiem kritērijiem saskaras sazināša-

nās skaidrība, liekas slodzes novēršana teksta uztverē

un valodas izteiksmes līdzekļu paplašināšana. Par to

runāts 10% gadījumu, piemēram, [4, 20; 4, 13ļ 6, 6;

19, 13]. Uztveri apgrūtina svešvārdu nepārdomāti lie-

tojumi [5, 27], īpašības vārdu noteikto galotņu aizstā-

šana ar nenoteiktajām [6, 145], kļūdaini tulkojumi

[9, 49], vārda nozīmes nepamatoti pārnesumi [9, 73],

nemotivēts teikuma dalījums vairākos izteikumos [18,

100]. Izteiksmes līdzekļu izmantojumu sašaurina sko-

lēnu un studentu žargona ietekme [19, 72].
4. Pēc dažu autoru uzskatiem (9%) valodas vienība

atzīstama literārajā valodā tāpēc, ka to —
dažkārt

neraugoties uz normatīviem aizliegumiem — joprojām
lieto plaši, bez aizspriedumiem. Šajā sakarā minēti īpa-
šības vārdu salikteņi ar lietvārdu pirmajā daļā —

debeszils, sniegbalts' u. tml. [1, 31], 30. gados negatīvi
vērtētie salikteņi dzēšlapa, raidluga, šujmašīna v. tml.

[13, 193], salikteņi ar darbības vārda nenoteiksmi pir-
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majā daļā — celtspēja, spēlētprieks [18, 81], transitīvo

verbu divdabji ar -ošs apzīmētāja funkcijā [13, 144],
darbības vārdu paralēlformas [1, 100]. Par «dzīvīgiem»
uzlūkoti vārdi lietuvietis [2, 21], līdzi [3, 129], tecila

paralēli formai tecīla [3, 74], aizstāt [3, 48], pasūtīt, ne-

vis pasūtināt [5, 46], vienaudzis [6, 75], pašdarbība,
pašdarbnieks [6, 106], cemme, ko it kā nebūtu nepiecie-
šams aizstāt ar dzintele, zintele [13, 193]. Plašās izpla-
tības dēļ pie darbības vārda vajadzēt pieļaujams liet-

vārds akuzatīvā, ne tikai ģenitīvā vien: vajag slavu

vai vajag slavas [13, 154].
5. Par noraidāmiem ir atzīti nevajadzīgi aizguvumi,

burtiski tulkojumi (9%): Urna [2, 89], kā likums [3,

140], par cik [3, 78], piepacelts [4, 72], cau, privet, poka
[10, 31], uzspēt [19, 77], astotā (devītā v. tml.) stunda —

astoņi (deviņi v. tml.) vietā [14, 210] u. c.

6. Par iemeslu valodas formas noliegumam dažkārt

minēts tās nevajadzīgums, neekonomiskums (5%): ne-

vis aprīļa mēnesis, bet aprīlis [3, 81], noformulēt, no-

instruēt, nopamatot (priedēklis ir lieks) [4, 71], sekrē-

ts 'mēbele', sekretārs 'cilvēks' u. c. (nevajadzīgi at-

šķirīga fināle) [12, 157]. Nav vajadzīgas paralēlformas
zina, zin (pēdējā uzskatāma par nenormatīvu), jo tām

nav stilistisku un semantisku atšķirību [19, 133].
7. Autori aizrāda, ka nav vēlami «mocies vārdi», pār-

liecīgi bieža valodas līdzekļa lietošana (5%): nākties
ii 53], nogale [8, 138], lieku reizi 'vēlreiz, atkal' [13,
195], joma [13, 21] — paliek novārtā izteiksmes nian-

sēšanai noderīgi sinonīmi. Ir novērots, ka tekstos pār-
mērīgi parādās lietvārdi ar -ums [10, 75] un deminutīvi

[13,64].
8. Reizumis (4%) autori vērsušies pret neatbilstību

starp valodas formas nozīmi un tās atspoguļotajām re-

aļās īstenības parādībām. Piemēram, darbības vārdu

vienpersoniskumu [1, 23], lietvārda skaitļa izvēli [17,
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208] nosaka ārpusvalodas faktori. Reālijas nepieļauj
lietot tādas formas kā vienfāžu, vienstāvu [2, 77]. Sie-

vietes nevar apzīmēt ar vārdu vīriešu dzimtē, piemē-
ram, vārds agronome nav aizstājams ar agronoms

[5, 158]. Uzvedības kultūras nosacījumi regulē vārdu

un uzvārdu lietošanu [18, 62].
9. Reti (4%) ir pieminēta valodas vienības saskaņa

(vai nesaskaņa) ar latviešu valodas struktūru — salik-

teņi Lattorgmontažreklāma [1, 71] — un teksta stilistis-

kās pamatievirzes neievērošana [18, 88].
10. Valodas vienības atzītas par nevēlamām, ja tās

pietiekami tieši, trāpīgi neizsaka saturu (2%): šodien

ar nozīmi 'tagad, pašlaik, mūsdienās' [1, 91], kalpot
'noderēt, būt piemērotam' — telpa kalpo kā dejas zāle

[1, 88].
11. Dažos rakstos (1%) īpaši noradīts uz vārda lie-

tojuma neatbilsmi terminoloģijas noteikumiem [2, 65;

3, 100].
12. Variantu izvēle dažkārt pamatota ar labskaņu

(1%): nomidzis, pēc autora domām, skan labāk par
nomiedzi [5, 50], klimpa — labāk nekā kilkēns [7, 158],

nedaiļskanīgas šķiet vairākzilbju īpašības vārdu datīva

un lokatīva noteiktās galotnes [5, 153].
Pat no šāda īsa kritēriju pārskata secināms, ka gal-

venā latviešu valodas kultūras problemātika saistīta

ar nozīmē tuvu, bet tomēr vairāk vai mazāk niansētu

valodas vienību lietošanu, ko rakstu autori cenšas pre-
cizēt saziņas skaidrības, teksta satura vieglas uztvera-

mības labad. Domājams, ka arī turpmāk šādiem sino-

nīmiskiem vai gandrīz sinonīmiskiem izteiksmes līdzek-

ļiem jāveltī daudz uzmanības.

Samērā daudzi raksti veltīti tam, lai novērstu novir-

zes no pašreizējām literārās valodas normām; tas

liecina, ka rakstītājiem vai runātājiem biežāk derētu

ielūkoties gramatikās un vārdnīcās, lai pārbaudītu savu
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valodas prasmi. Līdzās atgādinājumiem ievērot literā-

rās valodas disciplīnu «Latviešu valodas kultūras jau-

tājumi» ir snieguši un arī nākamajos laidienos sniegs

informāciju par normu pārmaiņām vai no jauna izstrā-

dātām normām, it īpaši terminoloģijā un citvalodu

īpašvārdu atveidē. Tādā kārtā krājums ir bijis un būs-

nozīmīgs uzziņu avots par literārās valodas aktuali-

tātēm.

Atskats uz «Latviešu valodas kultūras jautājumu» div-

desmit gadiem parāda, ka latviešu valodnieciskajā lite-

ratūrā ir radīta plaša informācija par valodas līdzekļu

pareizu, mērķtiecīgu izmantošanu. Vienlaikus pirmajos
divdesmit laidienos ir atrodami un arī turpmākajos lai-

dienos noteikti būs lasāmi vērtīgi rosinājumi funda-

mentāliem pētījumiem valodas kultūrā. Tādi būtu vei-

cami, lai valodas prakse saņemtu teorētiski vēl dziļāk
pamatotus un vispusīgāk argumentētus ieteikumus.

AINA BLINKENA

VALODAS NORMA: SISTĒMA, TRADĪCIJA UN JAUNINĀJUMS

Runājot par valodu, arvien tiek uzsvērts tās siste-

miškais raksturs. Katram valodas elementam šai sis-

tēmā ir sava noteikta vieta, un elementi veido noteiktu

paradigmātiku un sintagmātiku. Taču mūsu dienās,

aizvien biežāk tiek arī atgādināts, ka valoda nav slēgta
sistēma, bet tā piemērojas savas eksistences nosacīju-
miem un funkcionālajiem mērķiem un tādējādi ir at-

vērta dinamiska sistēma. Valodas sistēmā pastāvīgi:
noris jaunu elementu rašanās un veco atmiršanas pro-
cess, vienu elementu aizstāšana ar citiem, esošo ele-

mentu pārgrupēšanās un to nozīmju maiņa atbilstoši

sās sistēmas pašreizējā stāvokļa vispārīgākiem
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principiem un to organizācijai. Tāpēc te var vērot

atšķirību starp inovācijām un arhaismiem, starp sistē-

mas pilnīgi integrētiem elementiem un elementiem, kas

paliek ārpus sistēmas vai ir tikai daļēji tajā iekļauti. 1
Valodas materiāls gan sinhroniskā, gan diahroniskā

skatījumā rāda, ka ne viss iekļaujas sistēmā viennozī-

mīgi. To apliecina ne vien mums labi pazīstamās lat-

viešu valodas fakti, bet arī dažādi «izņēmumi», kas

jāapgūst ikvienam, kurš mācās kādu svešvalodu.

Tā, piemēram, latviešu valodas 3. konjugācijas verbi,

kas beidzas ar -cit, -dzīt, saskaņā ar kodificēto normu

lokāmi atšķirīgi: mācīt, mīcīt, tūcīt, ņurcīt, murdzīt bez

skaņu mijas (es mācu, mīcu, tūcu, ņurcu, murdzu, tu

māci, mīci, tūci, ņurci, murdzi utt.), bet locīt, mocīt,

slodzīt — ar skaņu miju tagadnes celmā (es loku,

moku,<*logu, tu loki, moki, slogi utt.), kaut gan valodas

praksē arī verbus locīt, mocīt, slodzīt bieži lieto bez

skaņu mijas tagadnes formās (es locu, mocu, slodžu

utt.).

Lietojuma paralēles īpaši bieži vērojamas sintaksē,

galvenokārt vārdu rekcijas ziņā (vajag darbu un va-

jag darba; pamatojoties uz lēmumu un pamatojoties
uz lēmuma; desmit krūzes un desmit krūžu; netraucē

man strādāt un netraucē mani strādāt v. c). Ir arī

tādi vārdi, kuru rekcijas atšķirībām ir semantiskas

vai stilistiskas nianses, piemēram, atcerēties (ko un

par ko). Izvirzot sistemiškumą kritēriju par galveno,
dažkārt tiek noliegti vai aizmirsti citi kritēriji, kam tā-

pat ir nozīmīga vieta valodas normu veidošanā.

F. Fiļins raksta: «Valoda — tā ir īpatnēja sistema,

kurā sistēmiskums dialektiski saistās ar antisistēmis-

kumu, likumi ar izņēmumiem. Ja nebūtu valodas sis-

tēmā pretrunu, tā būtu mirusi un sastingusi shēma,

1 Общее языкознание. M., 1972, с. 52.
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kas nespēj attīstīties un progresēt. Izprast un izskaidrot

šis pretrunīgās sistēmas uzbūvi var tikai no dialektiskā

un vēsturiskā materiālisma pozīcijām. Valodas sin-

hroniskā pētīšana, kas valodniecībā vienmēr ir bijusi un

ir nepieciešama daudziem mērķiem, tikai apraksta tās

stāvokli, bet vēsturiskajai izpētei ir izskaidrojuma
spēks, jo tā parāda, kas bijis pirms kā un kāpēc valoda

kļuvusi tāda, kādu to pazīstam.» 2

Lietuviešu valodnieks Petrs Joniks 1937. gadā uzsvē-

ris nepieciešamību saskaņot sociālos un individuālos

faktorus, lai sasniegtu tādu literāro normu, kas būtu

optimāla kādam noteiktam kolektīvam, Viņš atzīst nor-

mas stabilizāciju, bet tikai tiktāl, lai šī stabilizācija
nedegradētos līdz stagnācijai, kas var novest pie va-

lodas sastinguma. Pēc P. Jonika atzinuma valodā nav

matemātiskas regularitātes; normas noteikšanā nozī-

mīgi ir arī citi kritēriji, piem., mērķa un funkcionalitā-
tes kritērijs, kuriem mūsdienu literārajā valodā ir ten-

dence normalizācijas procesā ieņemt pirmo vietu, tur-

klāt šie kritēriji pārsniedz vienas valodas robežas. 3

Nav vajadzības pakļaut stingrai sistēmai absolūti

visas valodas parādības, īpaši tad, ja tās jau valodā

nostiprinājušās. Tā, piemēram, latviešu valodā dever-

bālie adjektīvi ar -īgs parasti tiek darināti no pagātnes
celma (dot — dodu — devu — devīgs; smiet —

smeju — smeju — (iz)smējīgs; ņemt — ņemu —

ņēmu — pieņēmīgs), bet valodā ir arī šā tipa atvasi-

nājumi ar tagadnes celmu pamatā (šķirt — šķiru —■
šķiru — (at)šķirīgs; mirt — mirstu — miru — mir-

silgs). Varbūt tāpēc arī praksē nav realizējies dažu

2
Филин Ф. П. Об актуальных задачах языкознания. — Во-

просы языкознания, 1981, № 1, с. 5.
3

Jonikas Р. Mūsų bendrinės rašiamosios kalbos kultūros
problema. Kalbos normalizacija, funkcinė struktūra ir kalbinin-
kai.

— Židinys, 1937, Nr. 12, 529.-544. lpp.
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valodnieku mēģinājums atzīt par neliterārām formas

jūtīgs, līdzjūtīgs, kas veidotas ar tagadnes celmu pa-

matā. Tāpat praksē nav ieviesušās verba formas slāpēt,

slēpjot, jo bija nostiprinājusies forma slēpot, kaut gan

tā regulārajā vārddarināšanas sistēmā neiekļaujas.
lespējams, ka zināma loma neregulāro formu nostipri-
nāšanās procesā ir vārda labskaņai. Kaut arī jau vai-

rāk nekā 50 gadu valodnieki aizrāda, ka nepareizas ir

formas patreiz, patreizējs un pareizas pašreiz, pašrei-
zējs (no pašu reizi), joprojām liela daļa valodas lieto-

tāju šīs ieteiktās pareizās formas nelieto. Kāpēc? Acīm-

redzot gan tāpēc, ka patreiz daļai runātāju liekas lab-

skanīgāks, it kā «smalkāks», gan arī tāpēc, ka pati
sistēma potenciāli pieļauj abas darināšanas iespējas —

ar pat- un paš-, īpaši tādos gadījumos, kad grūtāk
noteikt semantiskas vai stilistiskas, vai derivatīvas at-

šķirības. Latviešu valodā ir vārdi ar paš- (no paša,

pašu): pašlaik, pašlabums, pašsavaldiba, pašsajūta,
pašlepnums, pašdarbība, pašgājējs v. c, kuros pirmais
komponents ir vietniekvārda ģenitīva celms. Bet bla-

kus tiem ir arī vārdi ar pirmo komponentu pat- (no

pats nominatīva celma): patgalvis, patmalas, patmī-

lība, patvaldība, patvarīgs, patvāris, patvaldnieks, pat-
vaļa, patlaban v. c, arī termins patskanis, ko valod-

nieki lieto jau gandrīz 100 gadus. Daži no šiem atšķirī-

gajiem vārdiem pēc vārddarināšanas nozīmes ir pilnīgi
identiski, piemēram, patmalas, patvāris un pašgājējs,
pašrakstītājs. Nereti atšķirīgajām formām nostiprinā-
jušas atšķirīgas nozīmes, piemēram, pašvaldība un

patvaldība.
Daudz svarīgāka nozīme nekā vispārlietojamā valodā

sistēmas ievērošanai ir terminoloģijā, kur terminu va-

lodisko modeļu sistēma parasti saistās ar jēdzienu
sistemiškajam attieksmēm un saistību. Tomēr katram

vardam katrā valodā ir savas īpatnības kā formveido-
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šanas, tā semantikas potencēs, un arī terminoloģijā ne

vienmēr iespējama absolūta analoģija vienas jēdzienu
sistēmas ietvaros, piemēram, sakām Vēstures, Filoloģi-
jas un Ķīmijas fakultāte, bet tikai Juridiskā fakultāte;
runājot par faktoru tipiem, ko krievu valodā izsaka ar

vārdkopu, kuras pirmais komponents ir adjektīvs, lat-

viešu valodā izmanto trejādus modeļus: salikteni, vārd-

kopu ar adjektīvu pirmajā komponentā un vārdkopu
ar lietvārda ģenitīvu pirmajā komponentā: культурный
фактор — kultūrfaktors, социальный фактор — sociā-

lais faktors, исторический фактор — vēstures faktors.*
Liela nozīme valodā ir citvalodas vārdu, sevišķi īpaš-

vārdu, adaptācijas formai. Latviešu valodā līdz šim ir

spēkā tie likumi un citvalodu īpašvārdu atveides pie-

ņēmumi, ko pirms 120 gadiem devis Juris Alunāns,
proti, tos adaptē tādā formā, lai tie pēc iespējas atbilstu

skanējumam oriģinālvalodā.5

Tomēr tradicionāli nostiprinājušies arī tādi atveido-

jumi kā Maskava, Parīze, Florence, Brails, Meterlinks

v. c, kas pašreizējās normas ietvaros ir izņēmumi no

sistēmas. Un šķiet, ka būtu vēlams saglabāt šos vārdus

tieši tādā formā un nepakļaut tos mūsdienu sistēmas

likumībām, pārveidojot par Moskva, Parī, Firenze,

Braijs, Māterlinks. Tas nenozīmē, ka citvalodu īpaš-
vārdu atveides problēma nebūtu jāpētī un jāveido
normu sistēma, — tas ir nepieciešams, tomēr kodifikā-

cijā nevajadzētu aizmirst tradīciju. Ir iespējama arī

individuāla pieeja dažādiem vārdiem; senākajiem atvei-

dojumiem var saglabāt tradīciju, bet tie citu valodu

4 Ekonomiskās ģeogrāfijas terminu vārdnīca. R., 1981, 705. lpp.
5

Alunāns J. Kāds vārds par latviešu valodu. — Grām.: Izlase.
R-, 1956, 45.—52. lpp. Par šo jautājumu risinājumiem sk. arī

l Druvietes rakstu šā krājuma 52. lpp.
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vārdi, kas latviešu valodas lietojumā ienāk mūsu die

nās, iekļaujami normatīvajā sistēmā.

Vēsturiski nostiprinājusies tradīcija vērā ņemama arī

terminoloģijā, kur, piemēram, termini mansards un

segnetsāls paturami arī tad, ja zinām, ka ar šo terminu

rašanos saistītie franču personu uzvārdi saskaņā ar

mūsdienu normām ir Mansārs un Senjē. Terminolo-

ģijā valodas tradīcija izpaužas arī tādējādi, ka terminu

var saglabāt pat tad, ja, attīstoties zinātnei, atklājas

jaunas jēdziena iezīmes. Tā, piemēram, termins atoms

(no gr. atomos 'nedalāms') ir spēkā vēl šodien, kaut

arī ir zināms, ka atoms nav nedalāms.

Sarežģījumi valodas praksē radušies sakarā ar ter-

minu svars un masa lietošanas stingriem precizējumiem
zinātnē. Daudzās valodās līdz pat mūsu gadsimta 60.

gadiem praktiski netika stingri nošķirti svara un masas

jēdzieni un attiecīgie termini, kaut gan zinātniski teo-

rētiskā skatījumā tie ir divi dažādi fizikāli lielumi:

masa — vielas daudzums ķermenī, bet svars — spēks,
ar kādu Zeme pievelk šo masu, resp., ķermeni. Kad
1961. gadā Starptautiskā nomenklatūras un simbolu

komiteja nolēma konsekventi ievērot šo terminu robe-

žas, nebija viegli atteikties no tradicionāli nostiprinātā
termina svars (attiecīgi кг. вес, angl. weight, vācu

Gewicht, liet. svoris, ig. kaal), nosaucot jebkuras svēr-

šanas rezultātu (faktiski fizikālo svaru iegūst tikai,

sverot ar atsperu svariem). Latviešu valodā indoeiro-

piešu cilmes vārds svars ir plaši iesakņojies, ar to vei-

doti daudzi atvasinājumi un vārdkopas, kā svarīgs,

piesvars, tīrsvars, līdzsvars, svarcelšana, svara katego-

rijas, nepilns svars, svaranalīze v. c, kuros terminu

masa izmantot grūti. Grūtības rada tieši robežas no-

vilkšana starp tīri zinātnisko termina masa lietojumu
un šā paša jēdziena izteikšanu sadzīves komunikācijā,

piemēram, vai uz konfekšu kārbas jāraksta svars 300 g



vai masa 300 g u. tml. Tradīcijas saglabāšana sadzīves

praksē būtu pretrunā ar terminu lietošanas vispārīga-
jiem nosacījumiem.

Ka lēmums paplašināt termina masa lietojumu rada

šaubas arī speciālistu vidū, liecina Starptautiskās teo-

rētiskās un lietišķās ķīmijas savienības priekšsēdētāja
N. Holdena raksts6

,
kurā viņš vēstī, ka Starptautiskā

nomenklatūras un simbolu komiteja šai jautājumā

ieņem konservatīvu pozīciju — tā arvien cenšoties iz-

vairīties no pārmaiņām, ja pēc tām nav skaidri redza-

mas vajadzības, un tiecoties pēc tā, lai jebkurš jauni-
nājums jūtami uzlabotu pašreizējo stāvokli; pagaidām
šo divu nosacījumu neesot.

Valodas normu noteicēji nedrīkst aizmirst, ka norma

ir vēsturiska kategorija un ka reizē ar valodas attīstību

var mainīties arī valodas norma. Pat vairāk — izteik-

tas domas, ka kodificētā norma ir retrospektīva, vērsta

uz pagātni. 7 Tas, kas šodien atzīts par neliterāru, rīt

var kjūt par literāru normu (savā laikā, 19. gadsimta
beigās, bija stipri iebildumi pret neregulāri darināto

vajadzības izteiksmes formu jābūt). Konservatīvismu
kā literārās valodas pazīmi un tikai vēsturiski pamato-
tas formas neatzina jau Prāgas lingvistu skolas pār-
stāvji. Arī R. Budagovs, raksturojot literārās valodas

jēdzienu, vērš uzmanību uz to, ka mainīgs ir pats
jēdziens «apstrādātā valodas forma» un ka norma ir

vēsturiski mainīga. 8 J. Viškins savukārt uzsver, ka

6 Холден H. И. Атомный вес: быть или не быть? — Химия
и жизнь, 1982, № 6, с. 30—31.

7

Граудина Л. К. Вопросы нормализации русского языка.

Грамматика и варианты. М., 1980, с. 68.
8 Будагов Р. И. К вопросу о месте советского языкознания

8 современной лингвистике. — Вопросы языкознания, 1981, Л° 3,
с 16.
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variējas ne tikai pašas valodas parādības, bet arī to

interpretācija.9

Ja mēs salīdzinām, piemēram, norādījumus par va-

lodas pareizumu, kurus dod V. Rūķe un J. Endzelīns

vēl 1940. gadā,10 tad redzam, ka daudzi no šiem norā-

dījumiem neatbilst tagadējiem atzinumiem un latviešu

literārās valodas vērtējuma attīstības procesam. Minē-

tajā grāmatiņā par nepareiziem vērtēti vārdi celinis,

ēdnīca, izdevniecība, izlietne, lozungs, rēķins, rīvmaize

v. c, kas mūsu dienās literārajā valodā neapstrīdami
nostiprinājušies. Pēc čehu valodnieka B. Havrāneka

domām «..sankciju pastāvošajiem speciālajiem vār-

diem, īpaši valodas praksē, dod lietojuma pieradums.
Vārdiem, kas iesakņojušies, neatkarīgi no to darināša-

nas (nepareizi darinātiem vai pat izkropļotiem vār-

diem) .. ir tiesības uz eksistenci valodā.» 11

So atzinumu var attiecināt arī uz dažiem vārdiem

latviešu valodā. Piemēram, vārdi džinsi, pilnveidot, tie-

šamība, vidutājs, zivkopība u. c. nav veidoti pēc mūsu

vārddarināšanas sistēmas paraugiem vai adaptācijas
likumiem, bet tos skaust nebūtu vajadzības.

Latviešu valodniecībā nereti vērojama zināma ten-

dence uz pārāk stingru attieksmi pret atsevišķiem vār-

diem un izteicieniem, kas kādreiz bijuši atzīti par ne-

pieļaujamiem, bet mūsu dienās plaši lietoti literārajā
valodā. Laiks un kodifikācija jau devuši legālas tiesī-
bas tāda tipa salikteņiem kā debeszils, sniegbalts.

Starp rehabilitējamiem varētu minēt, piemēram,

9 Вишкин E. Г. Вариативность в языке и в лингвистической

теории. — Кн.: Вариативность как свойство языковой системы.

Тезисы докладов, ч. \. М., 1982, с. 68.
10 Valodas un rakstības jautājumi. Rediģējis J. Endzelīns, sa-

kārtojusi V. Rūķe. R., 1940. 64 lpp.
11 Гавранек Б. Задачи литературного языка и его культура.—

Кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 370.
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vārdu piekrist (kāda domām, uzskatiem v. tml.), ko

savā laikā ieteikts aizstāt ar pieslieties, pievienoties. Ir

pilnīgs pamats vārdu piekrist šai nozīmē atzīt par lite-

rāru, jo šī pati nozīme ir arī pamatā vārdam piekritēji
(atbalstītāji), piekrišana (sankcija) v. tml. Nav pamata
vairīties no kādas konstrukcijas tikai tāpēc, ka tāda ir

arī citās valodās. Sāda hipernormalizācija ir kaitīga
tāpēc, ka nereālas rekomendācijas mazina valodnieku

prestižu un to rekomendāciju efektivitāti, kas patiesi

ceļ valodas kultūru.

No teiktā nevajadzētu secināt, ka viss, kas valodā

dzirdams, ir atzīstams par labu un pieļaujams literā-

rajā valodā. Vairums normatīvo rekomendāciju balstās

uz rūpīgiem valodas sistēmas, struktūras un prakses
pētījumiem, stiprina valodas viennozīmīgu lietojumu un

veicina labāku saprašanos. Ir valodā normas, kas pa-
liek nemainīgas, un tās obligāti jāievēro. Tādas ir, pie-
mēram, deklinācijas un konjugācijas paradigmu prasī-
bas. Nav pieļaujams pavēles izteiksmē nāciet vietā

teikt nākiet un sēdiet vietā sēžiet, tāpat 2. un 5. dekli-

nācijas lietvārdu daudzskaitļa ģenitīvā teikt ziepu, ne-

vis ziepju, skapu, nevis skapju v. tml.

Tomēr uz dažām vispārīgām normām, šķiet, vaja-
dzētu skatīties brīvāk resp. konkrētāk, piemēram, jau-
tājumā par deminutīvformu veidošanu ar -iņš vai -ītis.

Dažreiz vērojams, ka paralēli regulārajam deminutīv-

formu veidošanas modelim (no 1. un 4. deklinācijas
vārdiem ar -iņš, -iņa, no 2. un 5. deklinācijas vārdiem

ar -itis, -īte) veidojas vārddarināšanas varianti (kamo-
litis, papiritis, pūpolitis, prīmulīte, mašinite v. tml.).
Šiem variantiem parasti ir zināma stilistiska vai se-

mantiska papildnianse — mīlinājuma nianse vai runā-

tāja vēlēšanās no viena un tā paša pamatvārda izveidot

semantiski atšķirīgu leksēmu. Tādi varianti nereti ir

semantiski pilnīgi diferencējušies ne vien vārddarinā-
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šanas, bet arī leksikas līmenī, piemēram, ir (kurpju)
saitīte, bet (izteicēja) saitiņa, (pumpura, kastaņa) čau-

liņa, bet (patronas) čaulīte, ir (lauku) centriņš, bet

tehniskajā terminoloģijā centrītis. Deminutīvformu va-

rianti bieži vērojami personvārdos: Anniņa un Annīte,

Ainiņa un Ainīte, Māriņa un Mārīte; no vārdiem Pauls

un Paulis deminutīvus darina vienādi — Paulītis. Taču

pamatā ir jāsaglabā deminutīvformu veidošanas siste-

miškais modelis un tradīcija un nav vēlamas literārajā
valodā tādas formas kā celītis, celīte (no ceļš), govīte

(no govs), aliņš (no alus), ko lieto izloksnēs un sarun-

valodā.

Valodnieks M. Makovskis atzīst, ka «.. valodas attīs-

tības un lietošanas procesā kolektīvie modeļi pastāvīgi
pārveidojas un mainās lietojuma robežās, it īpaši biju-
šie vispārnacionālo normu aizliegumi var kļūt par

normu, bet normatīvās parādības nereti zaudē savu

kopvalodisko nozīmi». 12

Cejš uz valodas un normas pārmaiņām ir variantu

iespēja. Tieši valodas variantiem, to izpausmēm un vēr-

tēšanai daudzās valodās tiek pievērsta ļoti liela uz-

manība. Konstatēts, piemēram, ka krievu valodā mūsu

dienās ir ap 100 000 vārdu, formu un konstrukciju va-

riantu. Arī latviešu valodas normalizācijā tāpat kā

citas valodās vairāk uzmanības jāpievērš valodas vari-

antiem, jāpieļauj valodas līdzekļu izvēle atbilstoši kon-

valodas lietošanas situācijai un stilistiskajai
mērķtiecībai, vienā otrā gadījumā arī pārvērtējot līdz-

šinējo kodificēto normu.

Marksistiskajā valodniecībā svarīga loma ir dialek-
tiskajam pastāvīgas kustības, pārmaiņu un attīstības

principam; arī valodā darbojas vienības un pretstatu

12
Маковский M. M. Системность и антисистемность в языке.

М., 1980, с. 149.



likums. Šā likuma ievērošana un šā principa izmanto-

šana ir liels un svarīgs valodnieku uzdevums — ne

tikai teorētisks, bet arī praktisks.

JĀNIS VALDMANIS

JŪLIJA KĀRKLIŅA SINTAKSES KONCEPCIJA

Šajā, 1984. gadā valodniekam, docentam filologijas

zinātņu kandidātam Jūlijam Kārkliņam būtu 60 gadu.
Atceres reizē ir lietderīgi parādīt J. Kārkliņa sintakses

koncepcijas būtību, jo šo koncepciju, ar kuras izveidi

J. Kārkliņš nodarbojās apmēram divus gadu desmitus

un kuru pamatos bija pabeidzis, viņš nepaguva apcerēt

monogrāfijā. J. Kārkliņa uzskati ir atrodami rakstos

un mācību līdzekļos studentiem, un tikai no tiem mēs

varam izsecināt un rekon-

struēt J. Kārkliņa teorētis-

kos uzskatus latviešu va-

lodas sintaksē.

Latviešu valodniecībā

60. gadu beigās paralēli
uzdevumam inventarizēt,
sistematizēt un aprakstīt
sintakses faktus arvien

aktuālāks kļuva uzdevums

izvērtēt metodes un paņē-
mienus, ar kādiem vei-

cama šo faktu interpretā-
cija. Tas radīja vajadzību
pārskatīt teorētiskos pa-

matus, uz kādiem bija bal-

stīti latviešu valodas sin-

takses pētījumi.

21
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Sintakses teorijā ir ietverti vairāki pamatjautājumi.
Pēc J. Kārkliņa uzskata, lai formulētu sintakses uzbū-

ves principus, būtiski ir jautājumi par sintakses objekta
un priekšmeta izpratni (t. i., par sintakses un citu

valodas apakšsistēmu attieksmēm un pašas sintakses

apakšsistēmas strukturāciju, par sintaksē aplūkojamām
vienībām un sintaktiskajiem sakariem) par sintakses

izpētes aspektiem.
Tālāk pievērsīšos katra sintakses pamatjautājuma

traktējumam J. Kārkliņa darbos. Vietām J. Kārkliņa

formulējumi ir vienkāršoti, lai atvieglotu traktējuma
būtības uztveršanu.

Jautājumā par sintakses izpētes objektu J. Kārkliņš

pievienojas tiem valodniekiem, kas uzskata, ka šis ob-

jekts ir gan valoda, gan runa [6, 13] 1
.

Valoda

un runa ir jāskata kā būtība un parādība, vispārīgais
un atsevišķais, pastāvīgais un mainīgais. No tā izriet,
ka sintakses līmenī, piemēram, teikums ir gan valodas,

gan runas vienība. Tas, protams, nenozīmē, ka runai

nebūtu specifisku sintaktisku īpatnību (piemēram, tikai

runā rodas dažādi teikuma uzbūves funkcionālie vari-

anti, īpaši teikuma aktualizācijas veidi). Tāpēc ir liet-

derīgi šķirt valodas sintaksi un runas sintaksi kā sin-

takses dažādus aspektus. Gan valoda, gan runa ska-

tāma vienlaikus kā reāli īstenības fakti (t. i., izpētes
materiāls) un kā šīs īstenības atspoguļojums — zināt-

niska abstrakcija (t. i., izpētes objekts). Šādi aplūkojot
valodu un runu, jāatzīst, ka runa kā realitāte aptver
praktiski neierobežotu daudzumu runas aktu, bet runa

kā sintakses izpētes objekts — fiksētu un zinātniski ap-

zinātu runas aktu kopumu. Savukārt valoda kā īstenī-

1 Šeit un turpmāk skaitļi iekavās norāda J. Kārkliņa darbus,
kuros par attiecīgo jautājumu runāts, literatūras sarakstā šī raksta

beigās.



23

bas fakts reprezentē objektīvi pastāvošu sistēmu, kas

nodrošina spēju apzināti vai neapzināti producēt ru-

nas aktus pēc noteiktiem likumiem, bet valoda kā sin-

takses izpētes objekts ir zinātniska .abstrakcija, no

runas faktiem izsecināta struktūra.

Sintakses priekšmeta izpratne ir atkarīga no tā, ko

saprot ar sistēmu un struktūru [13]. Ar sistēmu J. Kār-

kliņš līdzīgi daudziem valodniekiem saprot tādu sav-

starpēji saistītu un savstarpēji atkarīgu sastāvdaļu ko-

pumu, kas veido veselumu, bet ar struktūru — šī vese-

luma sastāvdaļas un to iekšējo organizāciju. No šādas

izpratnes izriet, ka sistēmu var sadalīt sastāvdaļās jeb
strukturēt. Viens no strukturācijas rezultātiem ir sistē-

mas apakšsistēmu izdalīšana. Sintakse ir viena no va-

lodas sistēmas apakšsistēmām ar savu iekšējo struk-

tūru. Savukārt sintakses apakšsistēmai ir pakļautas
zemākas pakāpes apakšsistēmas, kuras var strukturēt

tālāk. J. Kārkliņš ir sekojis N. Švedovai un citiem va-

lodniekiem, kuri par perspektīvu uzskata sintakses da-

lījumu četrās apakšsistēmās (līdz tam, sākot no 60. ga-
diem ar A. Ozola darbiem, latviešu valodniecībā bija
nostiprinājies sintakses dalījums vārdu savienojumu
sintaksē un teikuma sintaksē). Sīs apakšsistēmas ir

vārda, vienkārša teikuma, salikta teikuma un teksta

sintakse [12, 13].

Četru apakšsistēmu nošķīrums, pēc J. Kārkliņa do-

mām, sekmē katrai apakšsistēmai raksturīgo vienību
konstatēšanu un vienību saistīšanai lietoto sintaktisko

sakaru atklāšanu.

Katras apakšsistēmas struktūra ietver tās strukturālo

(t. i., formālo) un semantisko organizāciju. Strukturālo

organizāciju raksturo 1) struktūrveidotājas jeb organi-
zētajās vienības un veidojamās struktūras jeb organizē-
jamās vienības, 2) sintaktiskie sakari katrā no orgāni-
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zējamām vienībām. Semantisko organizāciju raksturo

1) gramatiski semantiskās vienības, 2) semantiskie sa-

kari starp šīm vienībām.

Vārda sintakses apakšsistēmas [11, 12, 13] strukturālo

un semantisko organizāciju nosaka vārda sintaktiskās

potences un to realizācija. Tā kā vārds sintaksē parasti
funkcionē kādā noteiktā formā, tad vārda sintaksē orga-

nizētājas vienības ir vārds un vārda forma.

Vārds kā organizētāja vienība darbojas galvenokārt ar

savu saistītājspēju (valento spēju), t. i., ar savu spēju
būt par vārda sintakses organizējamās vienības —

vārdkopas — centrālo locekli, bet vārda forma

funkcionē galvenokārt ar savu spēju būt piesaistītai,
t. i., ar spēju būt par vārdkopas atkarīgo locekli. Vārds,
vārda forma un vārdkopa ir vārda sintakses formālās

vienības. Gramatiski semantiskās vienības ir vārda vai

vārda formas sintaktiskā nozīme un vārdkopas nozīme,
kas izriet no attieksmēm starp tās komponentiem —-

vārdu un vārda formu.

Sintaksē katru organizējamo vienību raksturo formā-

lie un semantiskie sakari starp organizētājām vienībām.

Vārdkopā formālais sintaktiskais sakars starp vārdu

un vārda formu ir pakārtojuma sakars. Se-

mantiskie sakari vārdkopā realizējas kā atributīvās,

objekta vai adverbiālās attieksmes. Pakārtojuma reali-

zēšanos nosaka vārda kā leksikogramatiskas vienības

saistītājspēja jeb vārda sintaktiskā (ne leksiskā) va-

lence. Vārdkopas modelis kā valodas parādība ir tāda

pati abstrakcija kā vienkārša vai salikta teikuma mo-

delis.

Ar nostādni jautājumā par vārdkopu kā vārda sin-

takses patstāvīgu organizējamo vienību saistīta vien-

kārša teikuma strukturācijas un vienkārša teikuma mo-

deļa izpratne. Šajos jautājumos J. Kārkliņš ir pieņēmis
N. Svedovas viedokli.
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Vienkārša teikuma sintaksē [7, 12, 13] tiek aplūkota
vienkārša teikuma struktūra: 1) formālā organizācija —

vienkārša teikuma struktūras shēmas un noteikumi to

veidošanai, katras shēmas formu sistēma jeb para-

digma, shēmu regulārās realizācijas, shēmu paplašinā-
šanas veidi un to realizēšanās nosacījumi, 2) struktu-

rālās funkcijas. Organizētājas vienības ir vārda

forma un vārdkopa. Organizējamā vienība ir

nepaplašināta vai paplašināta vienkārša teikuma

struktūras shēma.

Galvenie sintaktiskie sakari, kas raksturo vienkāršu

teikumu kā patstāvīgu vienību, ir sakari starp teikuma

komponentiem. Tie ir divējādi. Pirmās pakāpes sakars

veidojas starp shēmas centrālajiem komponentiem —

teikuma priekšmetu un izteicēju; tas ir predikatī-
vais sakars. Otrās pakāpes sakari paplašina vien-

kārša teikuma struktūras shēmu; tie ir determina-

tīvais sakars (piem., teikumā Pilsētā ir daudz

jaunceltņu — starp komponentu pilsētā un visu struk-

tūras shēmu) un sekundāri predikatīvais
sakars (piem., teikumā Trauks pietecēja pilns —

starp komponentu pilns un teikuma priekšmetu trauks).
Blakus galvenajiem sakariem var izdalīt negalveno
(t. i., ne teikuma pakāpes) sakaru — pakārtojumu;
pakārtojuma sakaram vienkāršā teikumā nav struktūr-

veidotājas funkcijas, tas nesaista teikuma komponentus
savā starpā, bet tikai paplašina pašus komponentus,
īpaši vēl izdalāms sakārtojums — teikuma pakāpes sa-

kars, kas noder vienkārša teikuma struktūras izvērša-

nai un tādējādi paplašina vienkārša teikuma struktūru
likai kvantitatīvi, nevis kvalitatīvi.

Semantiskajā aspektā vienkāršu teikumu raksturo tā

semantiskā struktūra. Gramatisko semantiku raksturo

1) struktūras shēmai — predikativitāte, 2) shēmas kom-

ponentiem — to sintaktiskā nozīme (teikuma priekš-
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meta, izteicēja, galvenā locekļa nozīme), 3) ārpusshē-

mas komponentiem — tās specifiskās sintaktiskās

attieksmes, kas rodas teikuma paplašināšanas rezultātā

(piem., determinatīvās, sekundāri predikatīvās attiek-

smes).
Salikta teikuma sintaksē [12, 13] organizētājas vienī-

bas ir vienkārša teikuma struktūras shē-

mas, organizējamā vienība ir salikta teikuma

struktūras shēma. Galvenie sintaktiskie sakari

ir sakari, kas saista organizētājas vienības, un tie ir

sakārtojums un pakārtojums.
Teksta sintakses [12, 13] organizētāju un organizē-

jamo vienību klasifikāciju J. Kārkliņš nav devis, viņš
tikai norādījis, ka teksta sintaksē savdabīgi mijiedar-
bojas visu citu sintakses apakšsistēmu organizētājas
un organizējamās vienības. Arī par attieksmēm starp

teksta vienībām ir tikai norādīts, ka tās regulē īpaši
konsituatīvi (konteksta un situācijas) sakari, kas var

balstīties uz zemāko apakšsistēmu sakariem vai būt

specializēti.
Sintakses izpētes aspektus nosaka sintakses objekta

un priekšmeta izpratne, kā arī vieta, kādu sintaksei
ierāda valodas sistēmā [s]. Kā iepriekš teikts, par sin-

takses objektu J. Kārkliņš uzskata gan valodu, gan

runu. Valodas un runas kā divu atšķirīgu, kaut ari

savā starpā cieši saistītu, sintakses parādību apzināša-
nas ir viens no faktoriem, kas nosaka prasību sintak-

ses faktus skatīt vairākos aspektos. Nepieciešamība pēc
vairākiem aspektiem izriet arī no sintakses priekšmeta
izpratnes (priekšmetā ietilpst vienības, ko izdala sin-

takses objektā, t. i., gan valodā, gan runā). Savukārt
sintakses priekšmeta izpratne ir atkarīga no tā, kā

izprot sistēmas un struktūras jēdzienu. Sistēma un

struktūra tiek interpretēta kā divējāda tipa attieksmes.

Sistemiškas («vertikālās») attieksmes ir paradigmātis-
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kās attieksmes, un aspektu, kurā tiek aplūkotas šīs

attieksmes, sauc par paradigmātiku. Lineārās

strukturālās attieksmes ir sintagmātiskās attieksmes, un

aspektu, kurā tiek aplūkotas šīs attieksmes, sauc par

sintagmātiku.
Pēc J. Kārkliņa domām, vēl ir lietderīgi šķirt sin-

takses statisko un dinamisko aspektu. Sta-

tiskajā aspektā pētāmas statiskās struktūras, t. i., tā-

das struktūras, kas nav atkarīgas no konteksta un

situācijas jeb konsituācijas. Par šādām statiskām struk-

tūrām uzskatāmas vārdkopas un teikumi kā struktu-
rāli paraugi, kas pastāv neatkarīgi no runas konsitu-

ācijas. Dinamiskajā aspektā pētāms teikums kā dina-

miska struktūra, t. i., kā komunikatīva vienība, bet

reālajā komunikācijā teikums vienmēr funkcionē kā

teksta sastāvdaļa. Sintakses dinamiskās struktūras no-

saka galvenokārt runas konsituācija (kaut arī dina-

miskais aspekts nav pielīdzināms runai — kā statiskā,
tā dinamiskā struktūra ir zināma abstrakcija). No

teiktā izriet nepieciešamība norobežot teikuma sintaksi

un teksta sintaksi. Sāds nošķīrums ļauj sintakses parā-
dības raksturot no vairākiem atšķirīgiem viedokļiem.
Tieši nediferencēta pieeja sintakses faktiem, īpaši tei-

kumam, ir tradicionālo sintakses teoriju trūkums.

Tālāk tiks aplūkotas galvenās J. Kārkliņa atziņas
atsevišķo sintakses apakšsistēmu (vārda sintakses, vien-

kārša teikuma sintakses, salikta teikuma sintakses,
teksta sintakses) ietvaros.

Vārda sintaksē [12, 13] pētāmas vārda sintaktiskās

iespējas, vārda distribucijas noteikumi un vienības, kas

rodas vārda distributīvo iespēju realizācijas rezultātā,
resp., vārdkopas. Vārda sakaru formālā izpausme, pēc
*• Kārkliņa domām, ir pakārtojums ar diviem pavei-
diem

— saskaņojumu un pārvaldījumu. Par trešo pa-
veidu parasti uzskata piekļāvumu. J. Kārkliņš, sekojot
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G. Zolotovai, uzskata, ka piekļāvums nav formāls sin-

taktiskais sakars un ka tas veido nevis vārdkopu, bet

gan vārkopas analogu, kur komponenti ir koordinēti

tikai jēdzieniski, citiem vārdiem, vārdkopas analogs

veidojas uz savienojamības jēdzieniskā sakara pamata.
Sintagmātikā vārda formas sintaktiskās potences pa-

rādās noteiktu vārda formu spējā ieņemt noteiktas (pri-
mārās jeb neatkarīgās un sekundārās jeb atkarīgās)
sintaktiskās pozīcijas. Šī spēja tiek raksturota kā ab-

solūtā funkcija un pretstatīta valentajai funkcijai (spē-

jai saistīties ar citām vārda formām).
lespējamo sintaktisko pozīciju kopums veido vārda

formu paradigmu, kas var aptvert vienu vai vairākas

sintakses apakšsistēmas. Funkciju sistēma dažādām

vārda formām ir atšķirīga. Vārda formu funkciju sis-

tēma aptver četras galvenās sfēras: 1) vārda sakaru

sfēru, 2) teikuma sakaru sfēru, 3) nominacijų sfēru un

4) konsituatīvi nosacītu izsacījumu sfēru. Vārda sa-

karu un teikuma sakaru sfēra attiecas uz vārda, vien-

kārša teikuma un salikta teikuma sintaksi, bet nomina-

cijų sfēra un konsituatīvi nosacītu izsacījumu sfēra —

uz teksta sintaksi. Izdalītas šādas galvenās vārda

formu funkcijas: 1) vārdkopas centrālais vai atkarīgais
komponents, 2) teikuma struktūras shēmas komponents,
3) visa teikuma paplašinātājs (determinants jeb situ-

ants), 4) teikuma komponenta paplašinātājs (izvēršot
teikuma sastāvu ar paralēliem komponentiem, paplaši-
not teikuma sastāvu ar puspredikatīvām konstrukcijām,
savrupinātiem komponentiem vai to grupām), 5) salikta

teikuma komponents, 6) teksta komponents (parcelētas
konstrukcijas sastāvdaļa, nosaucoša vienība dažādos

nomināciju_ gadījumos, atsevišķs izsacījums, kas balstās

uz konsituāciju).
Funkcijas visām vārda formām nav vienādas, jo da-

žādu vārda formu sintaktiskās potences ir atšķirīgas.
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Potenču labākai pārskatāmībai un sistematizācijai ir

lietderīgi apzināt vārda formu iespējamās un neiespē-

jamās sintaktiskās funkcijas.
Vārda formu sintaktisko potenču sistēmas teoriju

J. Kārkliņš ir realizējis infinitīva analīzē [11]. Infinitīvs

var būt 1) vārda sintaksē — vārdkopas analoga atka-

rīgais komponents: Es atcerējos savu solījumu klusēt,

2) vienkārša teikuma sintaksē — a) teikuma struktūras

komponents (teikuma priekšmets, izteicējs, galvenais

loceklis) vai šo. komponentu sastāvdaļa: Noskatī-

ties šo izrādi bija liels prieks, b) puspredikatīvs
komponents vai tā sastāvdaļa: Pēcpusdienā mēs skrē-

jām noskatīties ledus iešanu, c) teikuma shēmas

vai ārpusshēmas komponenta izvērsējs: Ak, nedomāt,
nedomāt vairs!, 3) teksta sintaksē — a) parcelēts
vienkārša teikuma struktūras shēmas komponents vai

tā sastāvdaļa: Mēs varējām šeit palikt ilgāk. Apska-
tīt skaistos ezera līčus. Uzkāpt skatu tornī, b) par-
celēts puspredikatīvs komponents: Visi spiedās uz dur-

vīm. Ātrāk saņemt negaidītos viesus, c) tikai tek-

stam raksturīga nosaucoša vienība: Saimi pret mani

sarīdi t! To jau nu es nepieļaušu.
Vienkārša teikuma sintakse J. Kārkliņa teorijā ir

izstrādāta vispamatīgāk [2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13], un

tas arī saprotams, jo tā ir sintakses centrālā daļa.
Izpētes aspekti nosaka to, kādas atšķirīgās (dife-

renciālās) pazīmes raksturo vienkāršu teikumu un tei-

kumu vispār. Kā jau teikts, J. Kārkliņš izdalījis sin-

tagmātisko un paradigmātisko, statisko un dinamisko

aspektu (un vēl pieminējis arī strukturālo un seman-

tisko aspektu, kā arī aktualizācijas jeb komunikatīvo

un loģisko aspektu). Saskaņā ar šiem aspektiem vien-

kārša teikuma diferenciālās pazīmes J. Kārkliņš saista

gan ar vienkāršu teikumu kā komunikatīvu vienību jeb
dinamiskās sintakses vienību (piem., aktualizācija, tei-
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kuma funkcionālie tipi, intonācija), gan ar vienkāršu

teikumu kā strukturālu vienību jeb statiskās sintakses

vienību. Vienkāršu teikumu kopumā var raksturot kā

komunikatīvu un strukturālu vienību. Kā komunikatīvai

vienībai (dinamiskajā aspektā) vienkāršam teikumam

ir raksturīgas vispārīgās diferenciālās pazīmes: 1) ko-

munikatīvā funkcija un 2) intonācija. Kā strukturālai

vienībai (statiskajā aspektā) tam raksturīgas speciālās
diferenciālās pazīmes: 1) stnikturālā funkcija, 2) struk-

turālā organizācija, kam piemīt gramatiskā nozīme —

predikativitāte — un gramatiskā forma: a) struktūras

shēma, b) tai tipiskie līdzekli shēmas formu (sintak-
tiskā laika, sintaktiskās modalitātes un sintaktiskās

personas) sistēmas izteikšanai, c) shēmas regulārās
realizācijas.

Vienkāršu teikumu J. Kārkliņš visdetalizētāk izpētī-
jis statiskajā aspektā resp. kā strukturālu vienību.

Sekojot N. Švedovai, J. Kārkliņš definē vienkāršu

teikumu kā produktīvu abstraktu sintaktisku shēmu, uz

kuras pamata var veidot konkrētus izsacījumus, kas var

patstāvīgi (neatkarīgi) funkcionēt kā sazināšanās vie-

nības. Kā patstāvīgu sintakses vienību to raksturo pre-
dikatīvais sakars — sintaktiskais sakars starp shēmas

centrālajiem komponentiem — teikuma priekšmetu un

izteicēju.

J. Kārkliņš raksturojis teikuma kā strukturālas vie-

nības sintagmātisko uzbūvi (struktūru) un iespējamo
struktūru kopumu (sistēmu) jeb paradigmu. Teikumu
uzbūves raksturojumā un tipoloģijā liela nozīme ir pie-
šķirta nostādnei vairākos principiālos jautājumos:
1) teikuma statiskās un dinamiskās struktūras attiek-

smēm, 2) sintagmātikas un paradigmātikas un
to

savstarpējo attieksmju noteikšanai un ievērošanai tei-

kumu tipoloģijā, 3) teikuma formas raksturojumam, tā
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minimālā apjoma izpratnei, 4) predikativitātes izprat-

nei, 5) teikuma verbalitātes izpratnei, 6) teikuma

priekšmeta izteikšanas iespējām.
Teikuma strukturālajā tipoloģijā nebūtu jaucami tek-

sta statisko un dinamisko struktūru vispārinājumi.
Piemēram, viena no dinamiskās struktūras īpatnībām
tekstā ir teikuma pamatstruktūras sadalīšana jeb par-

celācija, kas iespējama tikai noteiktā konsituācijā..
Strukturālajā tipoloģijā, kuras pamatuzdevums ir sniegt

teikumu statiskās struktūras shēmas, parcelāti nebūtu

izdalāmi par patstāvīgu teikumu tipu.

Arī sintagmātisko un paradigmātisko sakaru ievēro-

šanai ir svarīga loma teikumu tipoloģijā. Vienā para-

digmā var apvienot tikai tādas struktūras, kam sintag-
mātiski ir līdzīgas strukturālās izveides iespējas. Tā-

pēc, piemēram, vienā verbālu teikumu paradigmā var

gan apvienot struktūras Ir liels aukstums un Liels auk-

stums, bet šajā pašā paradigmā neietilpst struktūra

Tādu lielu aukstumu!, jo tai nav verbālas paralēles.
Teikuma minimālo apjomu — struktūras shēmu —

veido komponenti, ko saista predikatīvais sakars, t. i.,
teikuma priekšmets un izteicējs (vienkopas teikumos —

galvenais loceklis).

Predikatīvais sakars ir vienkārša teikuma struktūras

shēmas formālās organizācijas un gramatiskās seman-

tikas — predikativitātes — realizētājs ar sintaktiskā

laika, sintaktiskās modalitātes un sintaktiskās personas

kategoriju palīdzību. Predikativitāte realizē izsakāmā

satura attiecinājumu uz īstenību.

Visai nozīmīga divkopu un vienkopas teikumu struk-
tūras shēmu interpretācijā ir verbalitātes izpratne.
Sim jautājumam ir vairāki aspekti: pirmkārt, kā no-

šķirt patstāvīgas nozīmes (pilnnozīmes) un palīgnozī-
ffles verbus, citiem vārdiem, kā norobežot verba lieto-
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jumu patstāvīgā funkcijā un nepatstāvīgā (saitiņas
resp. teikuma locekļa daļas) funkcijā, otrkārt, kāds sa-

kars ar teikuma verbalitāti ir verba izlietojumam pilnī-
gas vai daļējas saitiņas funkcijā, treškārt, kāda attiek-

sme ar teikuma verbalitāti ir verba nullformai.

Verbu patstāvīgās un palīgnozīmes nošķiršanas kri-

tērijus J. Kārkliņš nav izvirzījis, viņš devis tikai verbu

rindu, kas, pēc viņa domām, var funkcionēt kā saitiņas.
Arī uz otro jautājumu tieša atbilde nav dota. Par ver-

balitātes attieksmi ar verba nullformu ir teikts, ka

verba pozīcija teikuma struktūrā var būt «aizņemta»
vai «tukša». Sai sakarā tiek izvirzīts nozīmīgas verba

nullformas jēdziens. Kā piemērs minētas raksturīgas

konstrukcijas ar verba būt nullformu, kurām ir paralē-
las konstrukijas ar būt tagadnē īstenības izteiksmē

eksistenciālā, situatīvā un piederības nozīmē: Rudens —

Ir rudens, Zēns jau mājās — Zēns jau ir mājās, Viņam

jauns uzvalks — Viņam ir jauns uzvalks. Konstrukci-

jas ar eksplicītu būt un ar nozīmīgu būt nullformu

iekļaujas verbālu teikumu paradigmā kā viena — ver-

bālā — tipa divi varianti.

Būtisks teikuma struktūras interpretācijā un struk-

tūru sistemātikā ir jautājums par teikuma priekšmeta
izteikšanas veidiem (ar to saistīts arī jautājums par

divkopu un vienkopas teikumu norobežošanu). Pie šī

jautājuma J. Kārkliņš ir atgriezies vairākkārt. Būtībā

runa ir par datīvu kā vienu no teikuma priekšmeta
realizēšanās formām. J. Kārkliņš ir pievienojies
A. Ozola uzskatam, ka teikuma priekšmets latviešu va-

lodā var būt izteikts ne tikai ar nominatīvu un tā sub-

stitūtiem vai pozicionālajiem ekvivalentiem (pie tiem

pieskaitīts arī infinitīvs), bet arī ar ģenitīvu un datīvu.

Ar šo problēmu saskaras jautājums par realizētu un

nerealizētu teikuma priekšmeta pozīciju kā divkopu un

vienkopas teikuma pazīmi.
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J. Kārkliņš norāda, ka katrai «man-pozīcijai» vaja
dzības izteiksmē regulāri atbilst «es-pozīcija» citās

izteiksmēs (piem., Man jāstrādā — Es strādāju), t. i.,

«es-pozīcijas» kombinatorisks variants. Tātad, pirm-
kārt, par teikuma priekšmetu uzskatāms datīvsub-

jekts pie izteicēja vajadzības izteiksmē. Otrkārt, datīv-

subjekts ir obligāts teikuma shēmas komponents arī kon-

strukcijās ar piederības nozīmi (piem., Man ir sieva),
un arī te tas uzskatāms par teikuma priekšmetu. Verbu

būt visās funkcijās (nozīmēs), pēc J. Kārkliņa domām,

pareizāk būtu uzskatīt par saitiņu un atbilstoši visas

konstrukcijas ar būt — par neverbālām konstrukcijām;
šādā interpretācijā konstrukcijās ar būt vārds datīvā

ieņem teikuma priekšmeta pozīciju, bet vārds nomina-

tīvā — izteicēja daļas pozīciju. Treškārt, datīvsubjekts
ir teikuma shēmas komponents un uzskatāms par tei-

kuma priekšmetu konstrukcijās ar vienpersonas ver-

biem. Šie verbi spēj piesaistīt subjektu tikai «man-pozī-
cijā»: Man gribas; Mums veicas darbs.

Jautājumā par realizētu un nerealizētu teikuma

priekšmeta pozīciju kā divkopu un vienkopas teikuma

pazīmi J. Kārkliņš ir rakstījis, ka pie divkopu teikumu

struktūras shēmas piederīgas visas šīs shēmas realizā-

cijas, kurās izteicējs pieļauj teikuma priekšmeta klā-

tieni (piem., Eju mājās, arī tādas konsituatīvi nosacī-

tas realizācijas kā otrā frāze piemērā Bet viņas tur

vairs nav. Droši vien iejukusi dejotāju pulkā). Divkopu
un vienkopas teikumu pretstatījums pamatojams nevis

ar atsevišķu teikuma shēmas realizāciju, bet ar visu

realizāciju kopumu, t. i., ar shēmas potenciālajām
iespējām.

Par salikta teikuma sintaksi J. Kārkliņš ir rakstījis
maz, plašāk viņš apcerējis vienkārša un salikta teikuma

robežu problēmu [I], ko risināt aizsācis jau A. Ozols

un kas ir svarīga gan sintakses teorijai, gan praksei.
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Salikts teikums ir polipredikatīva vienība, kas sevi

apvieno teikuma gramatiskās īpašības un minimālā tek-

sta līmeņa veidojuma īpašības. Salikta teikuma noro-

bežošanai no vienkārša teikuma J. Kārkliņš izmantojis
vārda formas pozīcijas jēdzienu. Vienkāršā teikumā ir

viena primārā vārda formas pozīcija (galvenais locek-

lis) vai viens primāro vārda formas pozīciju pāris (tei-
kuma priekšmets un izteicējs). Salikta teikuma struktū-

rai raksturīgas vismaz divas primārās pozīcijas vai

divi primāro pozīciju pāri. Tomēr saliktu teikumu ne-

veido jebkurš divu vai vairāku primāro pozīciju apvie-
nojums viena teikuma struktūrā. Stilistiski saistītās

(divkāršotas vai daudzkāršotas) un strukturāli saistī-

tās (ekvivalentas vai vienlīdzīgas) primārās pozīcijas
teikuma struktūrā nevar būt absolūtā pozīcijā (patstā-
vīgas predikatīvas vienības funkcijā) un tādēļ neveido

saliktu teikumu (piem., Zinām jau tevi, zinā m;

Dienā apstrādāt tonnām zivju — tas nav joks;
Par to runāja, runā un vēl ilgi runās). Sa-

liktu teikumu veido vairākas neparalēlas primārās po-

zīcijas vai primāro pozīciju pāri, kam teikumā ir ab-

solūtā funkcija (piem., Gribat, puiši, ņ e mat

mani, Negribat, neņemat).
Saliktā teikumā galvenie sakari starp komponentiem

(salikta teikuma daļām), kā teikts iepriekš, ir sakārto-

jums un pakārtojums. Tādējādi pēc sintaktiskā sakara

starp komponentiem izdalāmi salikti sakārtoti, salikti

pakārtoti un dažādu attieksmju (jaukti) salikti teikumi,

pēc sintaktiskā sakara izteikšanas līdzekļa — saikļa,

bezsaikļa un kombinēta saistījuma teikumi, pēc kompo-
nentu sastāva — nepaplašināti un paplašināti salikti
teikumi.

Teksta sintaksē [8, 9, 12] tiek pētīti teikumi kā komu-

nikatīvas vienības, to uzbūve, savienošana, struktūras

pārveidojumi, kā arī tādas vienības, kas raksturīgas
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tikai teksta līmenim (piemēram, izsacījumi, nosaucošas

vienības).
Teksta analīzē J. Kārkliņš izdalījis struktūras ziņā

konsituatīvi nesaistītas teksta vienības — teikumus un

konsituatīvi saistītas teksta vienības — izteikumus.

Konsituatīvi saistītās teksta vienības iedalītas vairākās

apakšgrupās: 1) konsituatīvi relatīvi nenosacīti iztei-

kumi — apgalvojuma un nolieguma, pievienošanās un

nepievienošanās izteikšanas frāzes (Jā. Nē. Noteikti.),

sveicinājumi, pateicības izteikumi (Labdien! Paldies!

Uz jūsu veselību!) un citas stabilas frāzes, 2) konsitu-

atīvi nosacīti izteikumi, t. i., izteikumi, kas strukturāli

atkarīgi no konkrētās konsituācijas; tie ir, pirmkārt,
vienkārša vai salikta teikuma shēmas pārdalījuma re-

zultātā radušās vienības — parcelāti (piem., Viņš palī-
dzēja man. Un arī maniem draugiem), otr-

kārt, priekšstata jeb tēmas nominatīvs (piem., Ēnas!

Vai vienmēr tās ievērojam!) un priekšstata jeb tēmas

infinitīvs (piem., Saimi pret mani sarīdīt! To jau
nu es nepieļaušu), treškārt, t. s. reducētās konstrukci-

jas (piem., Bet viņas tur vairs nav. Droši vien

iejūk u s i dejotāju pulkā).
Tādu (lielās līnijās) latviešu valodas sintakses sis-

tēmu bija iecerējis J. Kārkliņš. Šīs sistēmas galvenā
vērtība ir sistemiška, paradigmātiska pieeja sintakses

faktu analīzei. Latviešu valodas sintakses izpētē līdz
60. gadu vidum daudz vairāk bija paveikts sintagmā-
tikas jomā nekā paradigmātikā.

J- Kārkliņa koncepcija, kā risināt sintakses sistēmas

izveides uzdevumu, pēc šī raksta autora domām, ir
tikai viens no iespējamiem variantiem, un raksta mēr-
ķis nav diskutēt vai apstrīdēt kādus J. Kārkliņa atzi-

numus, par kuriem var būt arī citas domas. Mērķis
bija parādīt J. Kārkliņa uzskatu sistēmu par sintakses

Parādībām.
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BENITA LAUMANE

ATLAS LINGUARUM EUROPAE

Kopš 1977. gada mūsu republikas valodnieki vāc un

sagatavo latviešu valodas materiālus Eiropas valodu

atlantam, kas saucas «Atlas linguarum Europae».
19. gs. beigās, kad G. Venkers un F. Vrēde sāka iz-

strādāt pirmo valodu atlantu — Vācu dialektu atlantu

(publicēts 13 sējumos, 1926.—1951. g.), kuru 20. gs.

sākumā apsteidza 2. Ziljerons un E. Edmons, publi-

cējot Franču valodas atlantu 7 sējumos (1902. —
1912. g.), vēl nevarēja paredzēt, ka šai jaunajai valodu

izpētes metodei turpmākajos gados pievērsīsies daudz

zinātnieku visās zemēs.

Pēc pirmā pasaules kara darbs pie nacionālajiem
valodu atlantiem Eiropā attīstījās ļoti strauji: 1933.

gadā bija publicēti jau 13 atlanti un 16 atradās saga-
tavošanā. Tagad nav nevienas valsts, kurā netiktu vei-

doti līdzīgi atlanti.

1971. gada katalogā 1 ietverti 49 atlanti, no tiem

45 pārstāv indoeiropiešu valodas; tikai slāvu valodu

grupā vien ir 16 atlanti. Arī Padomju Savienībā pub-
licēta virkne atlantu: krievu izlokšņu atlants2

,
balt-

krievu dialektu atlants3
,

lietuviešu valodas atlants4

u. c. LPSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras insti-

tūts 1980. gadā nodevis izdevniecībai «Zinātne» autoru

1 Лингвистические и этнографические атласы и карты. Анно-

тированный каталог. Составили: Т. Н. Мельникова, Н. Л. Су-
харев, под ред. М. А. Бородиной. Л., 1971. 73 с.

2 Атлас русских народных говоров центральных областей к

востоку от Москвы. М., 1957.
3

Дыялекталапчны атлас беларускай мовы. Мшск, 1963.
4 Lietuvių kalbos atlasas. I t. Leksika. Vilnius, 1977. 196 lpp.,

120 kartes; II t. Fonetika. Vilnius, 1982. 148 lpp., 112 kartes.
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kolektīva sagatavoto «Latviešu valodas dialektu at-

lanta» leksikas daļu ar 100 kartēm un plašiem komen-

tāriem. Materiāli šim atlantam vākti no 500 izloksnēm

kopš 50. gadiem.
Lingvistiskais atlants ir karšu kopojums, kurā ar

dažādiem paņēmieniem (uzrakstiem, laukumiem, svītro-

jumiem, līnijām, zīmēm krāsainā vai melnbaltā iespie-

dumā) atspoguļo dažādas (fonētiskas, gramatiskas,
leksiskas) dialektu vai izlokšņu īpatnības, to kopību
vai atšķirību un izplatību kādā noteiktā teritorijā.

Blakus nacionālo valodu atlantiem pazīstami arī re-

ģionālie (nelielu teritoriju) atlanti, kuru uzdevums ir

pēc iespējas sīki noskaidrot galvenokārt tikai kāda

viena dialekta struktūru: izlokšņu grupu robežas, to

attiecības ar administratīvi politiskajām, ģeogrāfiskajām
u. c. robežām, dialektu pārejas zonas, mijiedarbību
starp dialektiem un literāro valodu, kontaktvalodu

ietekmi u. c.

Kad bija apzināts lielāks skaits valodu un uzkrāta

pieredze dažādu lingvistisko atlantu izveidē, radās no-

doms veidot arī plašākus — vairāku vai daudzu valodu

salīdzinošos — atlantus ar vienotu programmu. Kā

vienu no ievērojamākajiem var minēt, piemēram, «Slāvu

valodu atlantu», kas tika proponēts slāvistu kongresā
Varšavā 1934. g.; intensīva tā programmas izveide

aizsākās pēc IV Starptautiskā slāvistu kongresa 1958. g.

(atlanta materiāli tiek publicēti kopš 1965. g., atlanta

ievads iznācis jau 1978. g.). Tiek publicēti Vidusjūras
areāla lingvistiskā atlanta (ierosināts 1938., 1957. g.)
materiali; šā atlanta programmā ietverta arī minētās

teritorijas ģeogrāfiskā un profesionālā specifika. Ir

nodoms līdzīgi veidot Baltijas jūras areāla tautu lin-

gvistisko atlantu (1953., 1968. g.).
1928. gadā Starptautiskajā valodnieku kongresā

Hāgā A. Meijē izvirzīja domu par Vispasaules valodu
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atlantu, 1929. gadā tika izteikta doma par Eiropas
valodu atlantu, taču pagāja vēl daudz gadu, iekams

izveidojās visi objektīvie priekšnoteikumi, lai kaut vai

daļēji varētu īstenot šo ārkārtīgi lielo un nozīmīgo
pasākumu.

Organizatoriskais darbs pie Eiropas valodu atlanta

(turpmāk — EVA) aizsākās 70. gados. Tā izstrādi
vada Starptautiskā redakcijas kolēģija (tās vadītājs
tagad ir prof. M. Alinei, centrs Neimegenā, Holandē),
kuras sastāvā ir 20 valodnieku no dažādām zemēm,

starp tiem arī 5 padomju valodnieki. Baltu valodas,
resp., lietuviešu un latviešu valodu pārstāv lietuviešu

dialektologs filol. zin. kand. K. Morkūns. Ik gadu re-

dakcijas kolēģija sapulcējas kādā no valstīm uz kopīgu
darba sēdi: viena no pirmajām sēdēm notika 1976. g.

Strasburgā, tad — (1977. g.) Varšavā, nākošā —

(1978. g.) Mārburgā, 1983. g. — Leipcigā. Pasākumu

finansē arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības,
mākslas un kultūras organizācija UNESCO.

Padomju Savienībā Eiropas valodu atlanta centrs

nodibināts PSRS ZA Krievu valodas institūtā Maskavā,
darbu organizē institūta direktora vietnieks filol. zin.

doktors V. Ivanovs. 1975. gadā izveidota atlanta pa-

domju komisija 33 valodnieku sastāvā, kuri reprezentē
slāvu, baltu, romāņu, somugru u. c. valodas. Latviešu

valodniekus šai komisijā pārstāv LPSR ZA korespondē-
tājlocekle filol. zin. doktore A. Blinkena.

Latviešu valodas materiāli atlantam tiek sagatavoti
LPSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta,
talka nāk augstskolu pasniedzēji (LVU prof. M. Ru-

dzīte, vec. pasniedzējs J. Kušķis un Liepājas pedago-
ģiska institūta doc. A. Reķēna), filoloģijas studenti

un skolotāji.
Atbilstoši teritorijas platībai latviešu valoda atlantā

ir pārstāvēta ar 36 izloksnēm. Izloksnes ir izvēlētas
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vienmērīgi no visas Latvijas teritorijas 5 tā, lai tās

pārstāvētu dialektus un galvenās izlokšņu grupas.

Pašlaik jau noslēdzies darba pirmais posms —ir

savākti un apstrādāti visi EVA pirmās (leksikas)

programmas materiāli, t. i., sagatavotas atbildes uz

546 jautājumiem. Šai programmā ir ietverti jautājumi
par dzīvo un nedzīvo dabu, par cilvēku, tā darbu, ma-

teriālo un garīgo kultūru v. tml. Programmas mērķis
ir izzināt un atlanta kartēs atspoguļot gan dažādu

valodu senāko un radniecīgo leksikas slāni, gan ari

relatīvi jaunākus — atsevišķām valodām vai valodu

grupām kopīgus — darinājumus vai aizguvumus, izzi-

nāt kāda jaundarinājuma centru (avotu) un tā tālākos

izplatības ceļus. Pie senākā leksikas slāņa acīmredzot

pieder reljefa, dzīvnieku (mājdzīvnieku, putnu, kukaiņu

un tārpu), cilvēka ķermeņa daļu, kā arī radniecības

nosaukumi. Turpretī kultūraugu, darbarīku un amatnie-

cības nosaukumi vairāk raksturo tautu kontaktus un

ietekmes materiālajā kultūrā. Programmā iekļauti ari

tādi jautājumi, kas atspoguļo tautu saiknes garīgās
kultūras sfērā: tikumību, jūtas, izglītību v. tml.

Visas leksikas jautājumu atbildes jau nosūtītas gal-

venajam centram, kur materiālu tālāk analizē un ap-

vieno (visām valodām ir izstrādāta vienota pierakstu
sistēma jeb transkripcija). Leksikas materiāla kārto-

šanai Mārburgā izmanto elektroniskos skaitļotājus, kas

palīdz sistematizēt materiālus un veidot kartes. Kartēs

5 Eiropas valodu atlantā iekļautas šādas latviešu izloksnes: no

Kurzemes — Dundaga, Venta, Alsunga, Renda, Kandava, Kaz-

danga, Ziemupe, Nīca, Kursīši; no Zemgales — Augstkalne, Blī-

diene, Džūkste, Zālīte, Panemune, Sunākste, Aknīste; no Vidze-

mes — Idus, Svētciems, Dunte. .Vainiži, Ropaži, Krape, Kauguri,
Ērģeme, Vecpiebalga, Lazdona, Sinole, Ziemeri, Stāmeriene; no

Latgales — Šķilbēni, Nautrēni, Varakļāni, Ozolaine, Pilda, Skaista,
Kalupe.
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atspoguļojamais materiāls pēc tam vēl tiek apspriests
un rediģēts sekcijās. Ir jau nācis klajā Eiropas valodu

atlanta leksikas karšu un komentāru pirmais laidiens

ar 19 kartēm (Atlas linguarum Europae. Volume I —

Commentaires. Premier fascieule. Van Goreum, Assen,

1983). Tajā ir dotas norādes par leksēmu cilmi (man-
tots vai aizgūts vārds), vārdu atvasinājumiem v. tmL

Pašlaik jau sācies darbs ar EVA otro programmu,

kurā ietilpināti fonētikas, morfoloģijas, sintakses un

semasioloģijas jautājumi. Šīs programmas mērķis ir

noskaidrot dažādu valodu struktūras kopīgos elementus,
kā arī svešas ietekmes vai tipoloģiskas paralēles starp

neradniecīgām valodām. Otrās programmas jautājumu
sīka apspriešana baltu un slāvu valodu sekcijā notika

Rīgā 1983. g. martā, atbildes uz šo programmu jāsa-
vāc un jāizstrādā līdz 1985. gadam.

Neliela raksta ietvaros nav iespējams kaut cik plašāk
raksturot EVA materiālu bagātību, nozīmību vai pro-

blēmas, kas saistītas ar Eiropas tautu valodu attīstības,
vēsturisko un mūsdienu kontaktu izpēti. Pagaidām visā

pilnībā to pat grūti iztēloties, taču kaut nelielu priekš-
statu par valodu faktu daudzveidību var gūt arī no

dažiem spilgtākajiem latviešu valodas piemēriem.
Kaut arī Eiropas atlantā latviešu valodas materiāls

ir tikai no 36 izloksnēm, tas tomēr ir bagāts gan vārdu

krājuma, gan formu ziņā. Pārsteidzoši daudz nosau-

kumu tikai no šīm izloksnēm vien reģistrēts mārītei6
.

Virkne nosaukumu ir darināti no personvārdiem: māre,
bariņa, māriņa, mārīte, mārenīte, margrietiņa, grietiną
(līdzīgi arī lietuviešu valodā marutė, katrtįtė, vācu Ma-

rienkafer, igauņu dialektā lepa-Trīnu un ar deminutīvo

izskaņu lepa-Trīnukene). Daži nosaukumi, liecina, ka

tautas vērojumā mārītes jau no seniem laikiem bijušas

6 Sk. karti.
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labdabīgi kukaiņi, jo iznīcina sīkus kaitēkļus, un uzska-

tītas par svētām: dievguosniņa, dievguotiņa (sal. ar to

pašu nozīmi arī liet. dievo karvelė, kr. божья коровка,

baltkr. божая кароука), līdzīgi arī saulesguosniņa

(sal. vācu Sonnenkālbchen, Sonnenkāferchen). Vairāki

mārītes nosaukumi, piemēram, bizenīte, bizmārīte, ci-

čingrietiņa, lingāgrietina, spingrietiņa, špinbābiņš, sais-

tāmi ar bērnu rotaļām vai ticējumiem: biz, biz, mārīte,

kur mani vedīs? (Kursīšos) vai linguogrietiną, kur tu

mani nesīsi? (Lutriņos); linguo, grietiną, linguo [liduo]!
liduo, mariņ, augstiem kalniem, zaļām birzēm! (Sinolē);
spin(g), spin(g), bābiņ vai vabulīt! (Ventspilī). No

latviešu valodas lībiešu valodā aizgūts gan mārītes no-

saukums vabll, gan arī rotaļas formula: špinn, špinn,
vabāl! (Irbē).

Plaša ir arī vārddarināšanas variantu bagātība
latviešu valodā: piemēram, blakus nosaukumam nēši

un neši ar to pašu nozīmi ir arī nēsieni, nesieni,

nesamie, nesenes, nestāvas, nestuves, nestules, nestūk-

les, kas izplatīti galvenokārt Kurzemē, Zemgalē un Vid-

zemes rietumdaļā (Latvijas austrumos — kāši). Daudz

dažādu nosaukuma variantu reģistrēts zebiekstei: ze-

bieksta, (tā) zebieksts, zebiekste, džebiekste, zebekste,

žeberkste, žebērkste, žebērklis, žebirkste.

No kartēm gūstam ne tikai pārskatu par vārdu ģeo-

grāfiju, bet arī par atsevišķu vārddarināšanas formantu

izplatību un aktivitāti izloksnēs. Piemēram, Ziemeļkur-
zemē ar izskaņu -ene darināti dažādu kukaiņu un tārpu

nosaukumi: skudrene 'skudra', dēlene 'dēle', dēklene —

dēkle 'dēle. Zemgalē ar izskaņu -ūkle atvasināti gan

dzīvu būtņu, gan priekšmetu nosaukumi: perūkle 'perē-
tāja vista' Augstkalnē, nestūkles 'nēši' Zālītē.

Gatavojot atbildes uz EVA programmu jautājumiem,
tiek atklāti līdz šim valodniecībā nezināmi fakti, iegūta

informācija citādai faktu interpretēšanai. Piemēram,
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Mārītes nosaukumu izplatība Latvijā (karte Eiropas valodu

atlantam)

vācot materiālus par to, ar kādu īpašības vārdu apzīmē

šķielējošas acis, konstatēts, ka mūsdienu izloksnēs lite-

rārais vārds šķielējošs ir samērā svešs: atbildēs bieži

ir dotas aprakstošas konstrukcijas (acis) tādas, kas

šķielē. Dabiskāka ir izteiksme ar lietvārdu, piemēram,

greizacis, šķielacis, vai darbības vārdu: greizi vērties

(vai raudzīties), šķielēt. Piebilstams, ka līdzīgu ainu

atspoguļo arī 18. gs. latviešu rakstu avoti, piemēram,
greizacis, greizi redzēt minēti J. Langes 7

un arī G. Sten-

dera vārdnīcā8
.

Tikai Kurzemē kā apvidvārds un nu

jau kā arhaisms saglabājies īpašības vārds zveirs

7

Vollstāndiges deutsch-lettisches und lettisch-deutsches Lexi-
c°n ... von Jacob Lange. I. Mitau, 1777.

8 Lettisches Lexicon .. von Gotthard Friedrich Stender. IL

Mitau, 1789.
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(zirgs ar zveirām acīm), blakus arī zveiracis, zveiruot.

Šis īpašības vārds reģistrēts jau 17. gs. — Nīcas un

Bārtas mācītāja J. Langija vārdnīcā: zveiras aces
9.

Izloksnēs samērā svešs arī literārās valodas vārds slā-

pes, — tā vietā parasti lieto, piemēram, verbālu kon-

strukciju: man gribas dzert.

Pateicoties mūsu izlokšņu fonētisko, gramatisko un

leksisko īpatnību noturībai10
,

mūsdienās vēl ir iespējams
savākt un sakrāt kaut daļu no izlokšņu materiāliem.

Taču gadu gaitā šī iespēja kļūst aizvien ierobežotāka.

Arī atlanta materiāli atspoguļo literārās valodas straujo
ienākšanu izloksnēs un ietekmi pat visattālākajos Lat-

vijas nostūros. Piemēram, Lejaskurzemē (Bārtā, Nīcā),
Rietumkurzemē (Ziemupē), Vidzemes austrumos (ap

Alūksni) v. c, kur vēl 60. gadu sākumā tika plaši lie-

tota vietējā savdabīgā leksika, 70. gadu beigās, vācot

EVA materiālus, šo īpatnējo leksiku ne vienmēr izdevās

fiksēt brīvās sarunās pat vecākās paaudzes valodā, jo
tās runā paralēli vai pat biežāk tiek lietotas literārās

valodas formas. Piemēram, Kurzemē raksturīgo īpašī-
bas vārdu dižs un sebs vietā tagad parasti lieto liels

un vēls.

Izloksnēs par novecojušiem jau uzlūkojami daudzi

vāciskie aizguvumi, kas lietoti pat vēl 20. gs. sākumā,

bet kuru vietā literārajā valodā radīti jauni vārdi: pie-
mēram, gābeles, gapeles, gafeles vietā ir dakšiņa; zēve-

les, zēvelkoku un zēvelskalu vietā — sērkociņi.
Nosaukumi bez ilglietojuma tradīcijām diezgan ātri

tiek nomainīti ar citiem leksiskiem variantiem vai for-

9 Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-

vāciska vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku. Pēc manuskripta foto-

kopijas izdevis.. E. Blese. R., 1936, 299. lpp.
10 Par to sk.: Laumane B. Dažas izlokšņu īpatnības pirms 350

gadiem un patlaban. — Krāj.: Latviešu valodas kultūras jautā-
jumi. 18. laidiens. R., 1982, 122.-131. lpp.
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mām: Kurzemē saulgriezes vietā tagad visur sastop arī

saulespuķi.

Svarīgi izvērtēt leksikas materiālus arī cilmes as-

pektā, jo svešas cilmes leksēmu apzināšanai kādā teri-

torijā ir būtiska nozīme, — vārdi var būt aizgūti tiešu

vai netiešu kontaktu ceļā, tie var liecināt par tautu

migrāciju, bet dažkārt tikai par vārda ceļošanu v. tml.

Arī ģeogrāfiskie un vēsturiskie apstākļi veicina dažādu

aizguvumu ienākšanu: latviešu izloksnēs robežapgaba-
los ir daudz aizguvumu no igauņu, krievu, baltkrievu

un lietuviešu valodas; 12. gs. latviešu valodā sāka

ieplūst aizguvumi no lejasvācu un viduslejasvācu va-

lodas, bet aizguvumi no poļu valodas — galvenokārt
17. gs. Bez tam daudzi aizguvumi saistīti ar citu tau-

tību salām Latvijas PSR teritorijā: vēl mūsdienās ap

Kolkasragu dzīvo lībiešu tautības pārstāvji, bet Lat-

galē, piemēram, Pildā, ap 17. gs. apmetušies pārceļo-
tāji no Dienvidigaunijas. Latgalē plaši sastopamais
vārds ķete 'kreilis, arī kreisā roka', iespējams, apliecina
vēl senākus sakarus ar Baltijas somu tautām — pēc
antropologu un arheologu liecībām, Baltijas somu tau-

tas dzīvojušas Latvijas austrumos vēl 9.—11. gs.
11

Latviešu izloksnēs vārds ķete ir aizgūts no Baltijas
somu valodām ar vārda nozīmes pārnesumu: sal. ig.
*<wi, dsk. ģen. kātte 'roka', somu kāsi 'roka', locījuma
formā arī kātta 12. Vidzemes austrumos un vietumis

Latgalē ar līdzīgām nozīmēm reģistrētie varianti kede

vzį kedele ('kreisā roka' Druvienā), ar nievājošu nozīmi

kāja', sarunā ar bērniem mīlinoši kedelites 'kājiņas'
(Sinolē, Dricēnos, Nautrēnos, Ozolainē v. c.) ir ar

11 Денисова Р. Прибалтийские финны на территории Латвии

U —II тысячелетия н.э.). — Взаимосвязи балтов и прибалтий-
ских финнов. Рига, 1970, с. 10.

12 Toįvonen Y. H., Itkonen Erkki, Joki Aulis I. Suomen kielen

etymologinen sanakirja. 11. Helsinki, 1976.
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d-skaņu saknē, kas parādās arī Baltijas somu valodās

citās šī vārda locījumu formās: sal., piemēram, ig. dsk.

nom. kaed, lībiešu dsk. ģen. kādud 13
u. c. Tādu gadī-

jumu, kad aizgūtais vārds atbilst kādai oriģinālvalo-
das vārda locījuma formai, latviešu valodā ir diezgan
daudz.14

18. gs. Latgalē ienāk pārceļotāji no Novgorodas, Tve-

ras un Pleskavas novadiem. Šo iedzīvotāju valoda ir

atstājusi pēdas mūsu izloksnēs; ar to daļēji izskaidro-

jams lielais slāvismu skaits Latgalē: uz 546 Eiropas
atlanta jautājumiem no Latgales izloksnēm atbildēs ir

dotas 160 leksemas, kas aizgūtas no slāvu valodām.

Slāviskie aizguvumi ir diezgan noturīgi, daudzi no tiem

sastopami samērā plaši — visā vai gandrīz visā Lat-

galē (piemēram, videļcs, videļce 'dakšiņa', agristas, ag-

resti 'ērkšķogas'). Atbilstošos literārās valodas vārdus

parasti lieto tikai jaunā paaudze.
Arī semantikas jautājumi, kā, piemēram, vārda no-

zīmju pārnesumi, leksiskā motivācija, bieži vien iz-

skaidrojami tikai, ja tos skata plašākā kontekstā —

salīdzinājumā ar citu valodu materiālu. Piemēram, kur-

kulēna nosaukums pārnīcēns (puorneicāns Dricēnos,

Nautrēnos, Varakļānos; citur arī — mazā vardīte) nozī-

mes atšķirības dēļ grūti saistāms ar izlokšņu vārdu

pārnīca 'pavārnīca', taču šādu pamatojumu un moti-

vāciju balsta kaimiņu slāvu valodas, kurās vairāki kur-

kulēna nosaukumi darināti ar līdzīgu vārda nozīmes

pārnesumu: sal. baltkr. апалошк 'pavārnīca; kurku-

lēns'.

13 Kettunen. L. Livisches W6rterbuch mit grammatischer Einlei-

tung. Helsinki, 1938, 113.—114. lpp.
14 Piemēram, latv. unna 'līdaku āķis' Vainižos aizgūts no igauņu

valodas vārda ģenitīva locījuma: ig. und 'āķis', ģen. unna.
Vēl

citus piemērus sk.: Laumane B. Zivju nosaukumi latviešu valodā.
R., 1973, 23. lpp.



Dažkārt latviešu valodas materiālam paralēles roda-

mas nevis kaimiņvalodās, kā tas būtu gaidāms, bet gan

kādā tālākā radu valodā: piemēram, latv. gliemēsts
'gliemezis', kas fiksēts nelielā izlokšņu grupā Latvijas
austrumos (Dricēnos, Varakļānos v. c.), vistuvāk at-

bilst čehu hlemyžd ar to pašu nozīmi. Tā kā ne vien-

mēr iepriekš var droši un nekļūdīgi izlemt, kuras lek-

semas vai formas atsijājamas un kuras reprezentēja-
mas Eiropas atlantā (saprotams, ka Eiropas mēroga
kartēs nav iespējams atspoguļot visus dažādu valodu

dotumus), tad perspektīvā liela uzmanība pievēršama
arī šādu netipisku vai retu paralēļu vai atbilsmju izpē-
tei ģenētiskā un tipoloģiskā aspektā.

Jau tagad var paredzēt, ka Eiropas valodu atlantā

varēs gūt atbildi uz daudziem Eiropas tautu valodu

vēstures jautājumiem. Atlanta materiāli izvirzīs zināt-

niekiem, to skaitā arī mums, jaunus uzdevumus un

problēmas, jo starptautiskajā kopdarbībā tapušais Eiro-

pas valodu atlants būs ne tikai zinātnisko atziņu ana-

līzes un sintēzes rezultāts, bet arī līdzeklis un avots

tālākiem pētījumiem.
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IESKATS LATVIEŠU VALODNIECĪBAS

VĒSTURĒ

KONSTANTĪNS KARULIS

PIRMO LATVIEŠU VALODNIEKU PIEMINOT

Georga Elgera 400. dzimšanas gadā

Latviešu valodas zilbju pamatintonācijas pirmoreiz
fiksētas 1621. gadā grāmatā «Garīgas katoļu dzies-

mas», kas iespiesta Braunsbergā (Prūsijā, tagad Brun-

jevo, Polijā). Šī grāmata vēl nesen bija zināma tikai

no pieminējuma 17. gadsimta avotos, bet pirms da-

žiem gadiem atrasts tās vienīgais saglabājies eksem-

plārs, kas atrodas Viļņas universitātes reto grāmatu
nodaļā. Grāmatā lasāmās dziesmas sakopojis, papildi-
nājis ar jaunām un sagatavojis iespiešanai Georgs El-

gers. Grāmatas pilnīgais nosaukums oriģinālā: Heist-

liche Catholische Gesānge / von guthertzigen Christenl

auss den Lateinischen ļ Teutschen ļ vnd Polnischen

Psalmen vnd Kirchengesāngen m Vnteutsche sprach
gebracht. Jetzt aber mit vielen schonen Liedern ver-

mehret vnd m Druck verfertiget. Durch Georgium El-

ger Priester der Societet JESV. Saglabājies eksemplārs
ir defektīvs, tanī trūkst pēdējo lapu. Šajā eksemplārā
ir 208 lappuses (2 nenumurētas sākuma lappuses un

206 teksta lappuses). Kā redzams no titula, dziesmas

tulkotas no latīņu, vācu un poļu valodas.

Pētnieku šī grāmata var interesēt no vairākiem vie-

dokļiem. Tā ir pirmā grāmata latviešu valodā, kurā

vairākas dziesmas skandētas ritmā un ar atskaņām;
tātad jārevidē līdz šim literatūras vēsturē paustais uz-

skats, ka ritmu un atskaņas latviešu valodā sācis lietot
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К. Fīrekers (viņa pirmās dziesmas iespiestas tikai pēc

pusgadsimta — 1671. gadā). Tas ir arī pirmais teksts,
kur iesaistīti latviešu folkloras elementi — piedziedā-
jumi «žūžū, žūžū» un «līgo, līgo!». Valodniekus visvai-

rāk var interesēt G. Elgera mēģinājums kaut cik pre-
cīzi atveidot rakstos latviešu valodas skaņas. Rakstību

viņš izveidojis uz poļu ortogrāfijas bāzes, lietojot arī

dažus vācu ortogrāfijas paņēmienus. G. Elgers raksta,

piemēram: žaeloia (žēloja), saccia (sacīja), dryz
(drīz), apslacyts (apslacīts), bariots (barots), cellie-

neks (ceļenieks), szur (šur), eksz (iekš). Visvairāk uz-

manību saista Elgera lietotās intonācijas zīmes. Viņš.
šķir stiepto un lauzto intonāciju, rakstīdams, piemē-
ram: wāiums (vājums), nawe, sāp, klāt, būt, dzed

(dzied), sposz (spožs), mūžam un nāc, tās, tos, lelems

(lieliems), kute. Kā redzams, stieptās intonācijas apzī-

mējums ir divējāds; varbūt tā ir tipogrāfijas vaina.

Tiesa, dažos gadījumos Elgers bijis nekonsekvents un

vienu un to pašu vārdu dažādās teksta vietās apzīmējis
gan ar jumtiņu, gan ar akūtu; iespējams arī, ka attie-

cīgos vārdus viņš ir dzirdējis dažādu izlokšņu (lībiskā
un vidus dialekta) atšķirīgā izrunā. Ir arī daudzi vārdi,
kuros saknes zilbes intonācija nemaz nav apzīmēta.
Un tomēr: svarīgs ir fakts, ka pirmo reizi apzināti sa-

klausītas un fiksētas latviešu valodas pamatintonāci-
jas. Līdz šim literatūrā par latviešu valodas divu pa-

matintonāciju pirmatklājēju uzskatīja O. Rozenbergeru„
bet viņa atziņas publicētas tikai 1830. gadā — tātad

pēc 209 gadiem! Atšķirībā no citiem pirmo latviešu

rakstu veidotājiem G. Elgers daudzās strupinātās ga-
lotnēs lietojis apostrofu un vāji izrunātās galotnēs pat-
skani rakstījis ar mazāku burtu.

Georgs Elgers dzimis Valmierā 16. gadsimta 80. ga-
dos. Līdz šim zināmos arhīvu dokumentos G. Elgera
dzimšanas gads tieši nav minēts. Kādā 1672. gada
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jūnijā rakstītā pārskatā teikts, ka viņam tad bijuši
88 gadi. G. Elgers nomira tā paša gada 30. septembrī
«vairāk nekā 88 gadus vecs», kā teikts viņa nekrologā.
Tā kā nekrologos parasti tika ietverti precīzākie dati,

secināms, ka Elgers dzimis 1584. gadā. (Pēc citām ne-

tiešām ziņām, viņš dzimis starp 1583. un 1587. gadu.)
G. Elgera vecāki vai vecvecāki laikam bija ienācēji no

piejūras novada. Lejasvācu valodā elger ir 'zušu zvej-
nieks', tāpēc iespējams, ka viņi pēc savas profesijas
dabūjuši uzvārdu, ienākot pilsētā. Vecāki bija diezgan
turīgi, jo dēlu viņi varēja sūtīt Rīgas domskolā. Par

G. Elgera tautību ilgu laiku bija neskaidrība. Tā kā

dažos 17. gadsimta dokumentos viņš dēvēts par «livo»

tad, tulkojot šo latīņu vārdu par livonieti vai vidzem-

nieku, Elgers uzskatīts gan par lībieti vai latvieti

(E. Volters, T. Zeiferts, A. Švābe), gan par vācieti

(J. Endzelīns, A. Augstkalns, J. Upītis). Pēdējos gadu
desmitos atklātie materiāli (piemēram, Vatikāna arhīva

dokumenti) apstiprina hipotēzi, ka G. Elgers bijis lat-

vietis. Jāpiebilst, ka arī paša G. Elgera lietojumā
«livo» bija latvietis: savā vārdnīcā viņš raksta Livo,

Latwis, un Livonia viņam ir Wyddu zemme / latwaeszu

zemme.

Pēc domskolas Elgers mācījies Braunsbergā, Polockā

un Nevēžā, studēdams filozofiju un pēc tam teoloģiju.
Viņš darbojies daudzās vietās gan Latvijā, gan kai-

miņu zemēs, bet visilgāk bijis Daugavpilī, kur arī mi-

ris. Citu pienākumu vidū šeit viņam bijis arī kolēģijas
(ģimnāzijas) priekšnieka amats, un viņš bijis sintakses

un poētikas skolotājs. Laikam pēc viņa ierosinājuma
Daugavpilī nodibināta arī elementārskola. Blakus sko-

las darbam un daļēji, šķiet, arī šīs skolas vajadzībām
G. Elgers sarakstījis un tulkojis vairākas grāmatas.
Pats lielākais viņa nopelns latviešu kultūras vēsturē ir

triju valodu (poļu-latīņu-latviešu) vārdnīcas sarak-



51

G. Elgera rokraksts latviešu valoda (evaņģēlija tulkojums ap
1640. gadu).

G. Elgera rokraksts (latīņu valodā) un paraksts 1621. gadā,
kad iznāca dziesmu krājums.

stīšana. Vārdnīcas manuskriptu viņš sācis rakstīt ap
1640. gadu, daļēji izmantojot G. Manceļa 1638. gada
vārdnīcas materiālu un iekārtojuma ziņā pieskaņojoties
K. Širvida poļu-latīņu-lietuviešu vārdnīcas 1642. gada
izdevumam. G. Elgera vārdnīcā apmēram 14 tūk-

stošos šķirkļu ir ietverta ļoti bagātīga latviešu valodas

leksika. Pamatos tā atspoguļo vidus dialektu, bet daudz

ir arī paralēlo augšzemnieku vārdu un formu. Vārdnīcā

sevišķi bagātīga ir sinonīmija; ir šķirkļi, kur vienam

poļu vai latīņu vārdam atbilst 10 un pat vairāk sinonī-

misku vārdu un vārdu savienojumu. G. Elgera vārdnī-

cas materiāls līdz šim pilnīgi vēl nav analizēts, 1
un tikai

niecīga tās vārdu krājuma daļa ietverta K. Mīlenbaha

1 Sk.: Roze L. Kādas vārdnīcas 300 gadu. — Rakstu krāj.:
Varavīksne. R., 1983, 86. lpp.
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vārdnīcā. Daļēji vainīga neuzticība G. Elgeram —

viņu uzskatīja par vācieti, kas nav labi pratis latviešu

valodu, jo vietām lietojis nepareizas vārdu galotnes.
Tā spriežot, nav ievērots, ka G. Elgers palaikam atme-

tis vai saīsinājis galotnes kā lībiskajās izloksnēs. Lī-

biskā dialekta īpatnības redzamas arī 1621. gada
dziesmu grāmatā; piemēram, kāda episka dzejojuma
virsraksts skan: «Viena dziesma no tiems četriems pē-
dīgiems lietiems» (= no tām četrām pēdīgām lietām).

Elgera vārdnīcā lasām, piemēram: «es klepo», «es sit

pi durem, es pi durvi klaudzenā», «es ķemmē, es sukā,

es ieskā» un tamlīdzīgi. Nevar tomēr noliegt, ka Elgera
vārdnīcā un citos tekstos ir arī nepareizas valodas

formas; daļēji tas izskaidrojams ar apstākli, ka G. El-

gera lielākie darbi (arī vārdnīca) iespiesti pēc viņa

nāves, tātad nav viņa rediģēti un koriģēti.
G. Elgera darbu sīkāka analīze vēl ir pētnieku nā-

kotnes uzdevums. Tagad varam tikai konstatēt, ka viņš
ir pirmais latviešu tautības valodnieks, kas fiksējis
rakstos 17. gadsimta latviešu valodu.

INA DRUVIETE

NOZĪMĪGS POSMS INTERNACIONĀLO AIZGUVUMU

UN CITVALODU ĪPAŠVĀRDU ADAPTĀCIJAS

PRINCIPU VEIDOŠANĀ

Mūsu dienās, kad vērojama pastiprināta jaunu inter-

nacionālo aizguvumu un citvalodu īpašvārdu ieplūšana
latviešu valodā, svarīgi apzināties, kā veidojušies taga-
dējie šādu vārdu atveidošanas principi. Latviešu valod-

niecības literatūrā samērā plaši aprakstīti pirmie soļi
internacionālismu un citvalodu īpašvārdu adaptācijā,
pazīstama ir J. Alunāna un A. Kronvalda darbība šajā

jomā. Mazāk pētīti citvalodu vārdu atveidošanas paņē-
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•mieni 19. gadsimta pēdējā ceturksnī. Šajā laika posmā
rodas iespēja pārbaudīt J. Alunāna izstrādātos princi-

pus plašākā valodas materiālā, jo valodā ienākušo

internacionālismu skaits ir krasi palielinājies, radušies

daudzi daiļliteratūras tulkojumi, periodikā parādījušies
jauni citvalodu īpašvārdi. Jautājums par vienotu, lat-

viešu valodas sistēmai atbilstošu internacionālismu un

citvalodu īpašvārdu atveidošanu latviešu literārās va-

lodas stabilizēšanās posmā kļūst īpaši aktuāls.

Aplūkojamajā posmā izteikto atziņu zināms rezumē-

jums atrodams Kārļa Mīlenbaha darbos. Tā kā K. Mī-

īenbahs latviešu valodniecībā bija atzīta autoritāte gan
kā ilggadējs Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas
Valodniecības nodaļas priekšnieks, gan kā erudīts un

ar labu valodas izjūtu apveltīts praktiķis, no viņa vēr-

tējuma un attieksmes lielā mērā varēja būt atkarīgs

iepriekšējos gados izstrādāto tradīciju un principu lik-

tenis. Internacionālismu un citvalodu īpašvārdu rakstī-

bai K. Mīlenbahs veltījis vairākus rakstus, kas vēl

mūsu dienās var ieinteresēt ar argumentācijas svai-

gumu un tēlainību, kā arī ar prasmi saskatīt problēmas
pretrunas. Tomēr jāatzīmē, ka atšķirībā no latviešu

valodas faktu normatīva vērtējuma daudzi K. Mīlen-

baha atzinumi par citvalodu vārdu rakstību laika pār-
baudi nav izturējuši.

Atbilstoši tālaika valodniecības tradīcijai 19. gad-
simta beigās latviešu valodnieku darbos ar terminu

svešvārdi apzīmēti visi nelatviskas cilmes vārdi — gan

internacionālie, gan nacionālie aizguvumi neatkarīgi
no to asimilācijas pakāpes. Šajā rakstā aplūkoti iztei-

kumi
par internacionālo aizguvumul

un citvalodu īpaš-
vārdu atveidošanu latviešu valodā.

. 1 Sk.: Lava A. Latviešu leksikoloģija. R., 1981, 114. lpp.: «..par
internacionalu latviešu valodā uzskatīsim katru aizgūtu vārdu, kas
liek lietots vismaz trijās Eiropas lielo tautu valodās».
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Jautājums, vai latviešu valodā internacionālismi vis-
ļ

pār nepieciešami, 19. gadsimta beigās jau izšķirts, ļ
J. Alunāns un A. Kronvalds pierādījuši, ka internaci- Į
onālu vārdu ieplūšana valodā ekonomikas, kultūras un ļ
zinātnes strauja uzplaukuma laikmetā «nav nekāds bri«

nums un nav arī nekāda nelaime»2
.

K. Mīlenbahs, no-

rādīdams, ka «vārdus ikviena valoda patapinājusi no

citām valodām, arī latviešu valodā nav nekāda iemesla

pārlieku naidīgi izturēties pret svešvārdiem»3
,

vienlai<

kus atzīst, ka «mums jāaizsarga sava valoda, cik vien

iespējams, no svešvārdiem»4. Pamats šādiem pretrunī-
giem izteikumiem meklējams K. Mīlenbaha uzskatos

par valodas pareizību. Tā kā par nepareizu uzskatāms

viss, kas nav saprotams, pārliecīga internacionālismu

lietošana nav piejaujama tādos rakstos, kas adresēti

lasītājiem, kuriem trūkst nepieciešamās izglītības.
1895. gadā izdotajā «Latviešu valodas mācībā» К. Ш*

lenbahs speciālos internacionālos gramatikas terminus

(izņemot persona) aizstāj ar latviskiem apzīmējumiem,
radot pamatu plašai diskusijai par internacionālo ter-

minu nepieciešamību mācību grāmatās.5 Par vēlamiem

Mīlenbahs atzīst internacionālus terminus zinātniskos

rakstos: «.. arodnieciskos rakstos svešvārdiem daudz*

kārt iespējams visīsāki un arodniekiem pilnīgi sapro-
tami izsacīties» 6. Internacionālismus un nacionālos aiz'

2 Alunans J. Audiatur et pars altera. — Izlase. R., 1956,.
221. lpp.

3 Mīlenbahs Ķ. Daži jautājumi par latviešu valodu. R., 1909,.
45. lpp.

* Mīlenbahs K. Par svešvārdiem. — RLB ZK Rakstu krāj. XIII.
R., 1901, 39. lpp.

5 Pret terminu latviskošanu iebilst K. Graudiņš (Tēvija, 1896,
Nr. 17), /. Velmē (Austrums, 1896, Nr. 4, 30©.—310. lpp.) u. С

6 Mīlenbahs K. Daži jautājumi par latviešu valodu. R., 1909,
39. lpp. Līdzīgas domas izteicis arī A. Vēbers (Valodas kopšana
un maitāšana. — Balss, 1878, Nr. 20, 9. XII).
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guvumus, kuru vietā latviešu valodā nav atrasts vai

nav atrodams noderīgs vārds, bez bažām var lietot.

leteicamāks pēc viņa domām ir labs aizguvums nekā

apšaubāms latviešu valodas jaunvārds. K. Mīlenbahs

pareizi norāda, ka galvenais noteicējs aizguvumu ievie-

šanā ir mēra izjūta.

Katrā valodā izveidojušās noteiktas aizgūtu vārdu

atveidošanas tradīcijas — vai nu pēc vārda izrunas, vai

rakstības oriģinālvalodā. K. Mīlenbahs ir pārliecināts
J. Alunāna ieviestā fonētiskā rakstības principa aizstā-

vis: «Pēc manām domām derētu svešvārdus visur pēc
fonētiskā rakstības principa rakstīt.» 7 Atveidojot citu

valodu īpašvārdus savos zinātniskajos darbos, K. Mī-

lenbahs tomēr nav konsekvents.

Principiāla nozīme ir jautājumam, vai internacionā-

lismus un aizgūtus īpašvārdus latviešu valodā atveidot

pēc izrunas oriģinālvalodā vai starpniekvalodā. Lat-

viešu valodā internacionālismi ienākuši galvenokārt ar

vācu vai krievu valodas starpniecību. J. Alunāns uz-

skata, ka vārdi, kas sastopami visās Eiropas valodās,
vairs nepieder kādai konkrētai valodai: «. . tādu eiro-

peismu latviešu valodā šobrīd pārāk maz, un, ja tos

vispirms pārņem no vācu valodas, tad mēs domājam,
ka tie nav apzīmējami par speciāli vāciskiem arī tad,
ja tie būtu ar vācisku izcelšanos».8 Attiecībā uz aizgu-
vumiem no klasiskajām valodām J. Alunāns tomēr

ieteic orientēties pēc oriģinālvalodas izrunas un rak-

stīt, piem., Sofokls, senāts9. Ķ. Mīlenbahs turpretim ir

7 Mīlenbahs K. Par musu ortogrāfiju. — Austrums, 1894, Nr. 6,
584. lpp.

* Alunāns J. Audiatur et pars altera. — Izlase. R., 1956,
224. lpp.

9 Alunāns J. Kāds vārds par latviešu valodu. — Izlase. R.,
1956, 46. lpp.
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pārliecināts, ka katrā ziņā jāievēro valodas attīstības

kontinuitāte. Ja vārds latviešu valodā ienācis ar starp-

niekvalodu, tas jāatveido atbilstoši starpniekvalodas
izrunai, piem., zimbols, zintakse, Zofokls, jo tā šos vār-

dus izrunā vācu valodā. K. Mīlenbahs uzskata, ka nav

piejaujams internacionālisma morfēmas atveidot pēc

atšķirīgu valodu parauga: «Esmu daudz ērmotus vār-

dus no latviešu rakstu valodas sakrājis, tomēr tāds

trejtautību ērmu ērms kā univerzitāte man nav pazīs-
tams. Šo vārdu pareizi lietodami, varam vai nu vecum

veco univerzitēti rakstīt, kas man pareizi liekas esam,

vai nu arī universitāti (s!), ja gribam, drusku vēsturi

viltodami, pierādīt, ka neesam to vārdu patapinājuši
no vāciem, bet taišņi no romiešiem.» 10 Jāsaka kvalitēte,

humanitāte — arī tāpēc, lai tuvinātos vācu un krievu

izrunai. 11 Pret vārdu atveidošanu pēc starpniekvalodas
izrunas iebilst J. Endzelīns: univerzitēte ir ģermānisms,
labāk ņemt vārdu tieši no pirmavota, no latīņu valo-

das12. Vadīties pēc vārda izrunas latīņu valodā ieteic

arī K. Brīvkalns (Izskaidrojums [atbilde uz Alunāna

kritiku par K. Brīvkalna grāmatu «Kāds vārds par
jaunievedamu rakstību». Jelgavā, 1884] — Rota, 1885,

Nr. 11, 126. lpp.). Jāraksta muzikot, praktikot, ne mu-

zicēt, prakticēt, lai neģermanizētu latīņu izrunu.

Arī īpašvārdu atveidē K. Mīlenbahs ieteic vadīties

pēc to izrunas starpniekvalodā: «Pie svešvārdiem neder

pārāk saknes rakņāt, neder svešvārdus tādā izskatā

ņemt, kādā tie parādās rekonstrukcijas gaismā, bet

10 Mīlenbahs K. Daži jautājumi par latviešu valodu. R., 1902,
79. lpp.

11 Mīlenbahs K. Daži jautājumi par latviešu valodu. 11. R.,
1893, 69., 36. lpp.

12 Endzelīns J. [Rec. par:] Daži jautājumi par latviešu valodu.
111. R., 1902. — Darbu izlase. I. R., 1971, 661. lpp.



57

kādā tie sastopami literatūrā.»13 J. Endzelīns norāda,
ka tādam uzskatam nav pietiekama pamata: «..vai,

gribēdami tulkot grieķu un romnieku rakstus, lai ejam

pie vāciem iepriekš apjautāties, kā viņi apietas ar grieķu
un romnieku īpašvārdiem?» 14

19. gadsimta beigās pamatvilcienos jau ir atrisināts

jautājums par skaņu [o], [f], [ę], [x], [h] un tām atbilstošo

grafēmu nepieciešamību latviešu valodā. K. Mīlenbahs

atbalsta uzskatu par šo skaņu tiesībām ienākt valodā,
tikai norāda, ka jāņem vērā vārda asimilācijas pakāpe.
Nav iespējams un nav arī vajadzīgs novērst dažādību,
kas radusies, vārdus pārņemot dažādos laikmetos: «Mēs

runājam pareizi par Jāzepu, Jēkaba dēlu, bet tikpat
pareizi par vēsturnieku Jozefu. »

15 Jautājums par vācu

valodas īpašvārdu atveidošanu tajā laikā bijis sarežģī-
tāks. K. Mīlenbahs domā, ka turpmākajos latviešu va-

lodas attīstības posmos vācu īpašvārdi tiks rakstīti fo-

nētiski, bet tobrīd par to runāt pāragri: «.
.
kamēr lat-

viešu starpā atrodami Brūckmani, tamēr nevar Del-

briicka pārkrustīt par Delbriku». 16
Tomēr, kā norāda

J. Dravnieks, K. Mīlenbahs pats savu vārdu licis Kon-

versācijas vārdnīcā rakstīt ar i, nevis ii. J. Dravnieks
arī izsaka šaubas, vai K. Mīlenbahs «uz mūža beigām
būtu grozījis savu uzskatu šai ziņā un savas latvju-
vācu vārdnīcas titulī uzrakstījis Mūlenbachs»17. Citāda

nostāja ir J. Endzelīnam. Recenzijā par R. Cukura

13
Homēra «Odiseja», К. Mīlenbaha tulkota. Pirma burtnīca.

Jelgavā, 1890, IV lpp.
14 Sk. /. Endzelina recenziju: Homēra Odisėjas piektais un ses-

tais dziedājums, K. Mūlenbaha tulkots. — Darbu izlase. I. R.,
1971, 657. lpp.

15
Mīlenbahs Ķ. Svešvārdu laikmeti. — Baltijas Vēstnesis, 1900,

Nr. 52.
16

Turpat.
17 /. Dravnieka raksti. I. R., 1926, 131. lpp.
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«Rokas grāmatu tagadējā latviešu valodas pareizrak-
stībā» viņš raksta: «.. autors labi māca paturēt svešvār-

dos burtus z, h, ch, ii, 6, jo tie katrs apzīmē savu skaņu

(nevis kā ie un ck tos pašus i un k), un ir tāpēc vaja-

dzīgi». 18

K. Mīlenbahs uzskatījis, ka nav maināmas nelatvis-

kas, bet aprastas aizgūtu vārdu galotnes. Kaut gan

valodnieks piekrīt, ka latviešu valodā nav vēlami vārdi

ar izskaņu -ierēt, viņš tomēr ieteic tos paturēt pieras-

tajā formā, piem., pulierēt, brudierēt. Pretējus uzskatus

izteicis Sumburu Atis (J. Sanders) recenzijā «Domas

par tautiskās dzejas nodibināšanu no Pārstrautu Jāņa»

(Balss, 1881, Nr. 51, 23. XII).

K. Mīlenbahs sniedzis arī praktiskus norādījumus par

citvalodu īpašvārdu rakstīšanu latviešu valodā. Atvei-

dojot grieķu un latīņu valodas īpašvārdus, viņš izmanto

J. Alunāna izstrādātos principus, bet mēģina tos preci-
zēt: divskaņi ai, oi grieķu īpašvārdos jāatveido ar c,

tāpat kā vācu un krievu valodā. «Odisejas» tulkojumā
tomēr tiek lietotas formas aitiopieši, Aigists u. c. Grieķu
divskani ей K. Mīlenbahs konsekventi atveido ar ci.

Pret to ir J. Endzelīns. 1902. gadā J. Endzelīns recen-

zijā par E. Teilora grāmatas «Antropoloģija» tulko-

jumu raksta: «.. nav mums ne mazākā iemesla sabojāt
grieķu vārdus ar eu, rakstot tos ar ci». 19 Par pamatu
grieķu un latīņu īpašvārdu atveidošanā K. Mīlenbahs

darbības sākumposmā ņem vārda nominatīva formu,

bet vēlākajos gados no šīs pieejas atsakās. 1890. gadā
«Odisejas» tulkojuma priekšvārdā K. Mīlenbahs raksta:

«.. nav iemesla i vietā nostādīt v, lai gan nav ko šau-

18 Endzelīns J. [Rec. par:] Rokas grāmata tagadējā latviešu
valodas pareizrakstībā. Sastādījis R. Cukurs. Valmierā, 1901. —

Darbu izlase. I. R., 1971, 670. lpp.
19 Sk.: Endzelīns J. Darbu izlase. I. R., 1971, 665. lpp.
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bīties, ka apceramā vārda saknē (Ceiss) slēpjas v . .»
20

Tomēr jau 1891. gadā K. Mīlenbaha rakstos atrodam

formu Zevs.21 Vairāk nekā 30 gadu ilgās valodnieciskās

darbības laikā K. Mīlenbahs uzskatus par grieķu valo-

das īpašvārdu atveidošanu latviešu valodā vairākkārt

mainījis.

K. Mīlenbahs pievērsies jautājumam par nelokāmu

citvalodu īpašvārdu atveidošanu. Ja īpašvārds beidzas

ar patskani, tam jāpievieno lokāmā galotne, tādējādi
to pielāgojot latviešu valodai. Interesants ir K. Mīlen-

baha pamatojums šādu formu ieviešanai. Viņš uzskata,
ka ieteicamais vidusceļš starp latviešu valodas un ori-

ģinālvalodas formām meklējams, ņemot palīgā tām-

nieku izloksnes formas. Izloksnēs hiāts esot parasta
lieta. Pēc formas mācitāam parauga varot teikt arī

Andream utt. Uzvārds Konrādi latviešu valodā esot jā-
loka Ķonradis, Ķonradiam utt.22

Arī formas, kas beidzas ar patskani o, pēc K. Mīlen-

baha domām, jāpadara lokāmas. lespējami varianti

Čikāga vai Čikāgo pilsēta. Ja citvalodu īpašvārdam
uzsvars ir pēdējā zilbē, tam jāpievieno nomenklatūras

vārds, piem., Bordo pilsēta. Līdzīgas domas vēstulē

K. Mīlenbaham izsaka V. Olavs: «īpašvārdos katrā

ziņā vajadzētu paturēt -o bez kaut kādiem liekiem kan-

kariem, kuri vārdam dotu tādu seju, ka to beidzot spē-
tum locīt. Bet, lai varētu apmierināt latvieša garšu,
kas katrā ziņā prasa, ka visi substantīvi jāloka, tad

20 Sk.: Homēra «Odiseja», K. Mīlenbaha tulkota. Pirmā burtnīca.

Jelgavā, 1890, IV lpp.
21 Mīlenbahs Ķ. Par valodas dabu un sākumu. Jelgava, 1891,

14. lpp.
22 Mīlenbahs K. Par svešvārdiem. — RLB ZK Rakstu krāj.

AIII. R., 1901, 37. lpp.



varētum praktiskā dzīvē izpalīdzēties ar dažādiem pie-
vārdiem (atribūtiem, apozīcijām, prepozīcijām).»

23

Kā redzams, apmēram pirms simts gadiem latviešu

valodniecībā valdīja visai pretrunīgi uzskati par inter-

nacionālismu un citvalodu īpašvārdu atveidošanu lat-

viešu valodā. Tomēr var uzskatīt, ka jau 19. gadsimta
beigās ir nostabilizējušās galvenās internacionālismu

un citvalodu īpašvārdu atveidošanas likumības, kas ir

spēkā arī mūsu dienās.

23 Olavs V. (Plute). Vēstule К. Mīlenbaham 1893. g. 9. apr.

Kā butu no svešam valodām ņemtie īpašvārdi (personu un vietu

nosaukumos) jāraksta latviešu valodā, ja viņi beidzas ar vokā-

ļiem -e, -i, -о, -и. — V. Lāča Valsts b-kas rokrakstu nod. Fonda

Nr. R ļ| p. 51.8.477.
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RAKSTNIEKS UN VALODA

ĒRIKS HĀNBERGS.

VĒSTULE VI VALODAS PRAKSES DIENAS DALĪBNIEKIEM

Vīrusu neinteresē ne valodas teorija, ne valodas

prakse. Viņš ņem un iegāž cilvēku gultā tieši tad, kad

jākāpj tribīnē.

Kad jārunā publikas priekšā, nekad nelasu iepriekš
sacerētu tekstu. Uz papīra lapiņas uzmetu pieturas
punktus — impulsiem, secības un laika disciplīnai. Pat-

laban uzrakstīt desmit minūšu ziņojumu gluži vien-

kārši neesmu spējīgs. Tāpēc vēstulē centīšos apstāstīt,
par ko gribējās arī savu vārdu sacīt.

Par ieklausīšanos.

Svešvārdu vārdnīcā lasu, ka «publicistika ir litera-

tūras nozare, kas apgaismo .. dzīves jautājumus».
Dzirdu Saldus rajona kolhoza «Druva» priekšsēdētāju

Jāni Rubuli sakām: «Ja slikta barība, lops ziemā zaudē

ap simts piecdesmit kilogramu. Vasara paiet, tos atgūs-
tot. Iznāk tikai tāda gaļas mainīšana uz kauliem —

līdz pienam nemaz netiek.»

Tā ir īsta kūts publicistika. Ir darbnīcu publicistika.
Ir kantoristu vai zīmuļnieku publicistika. No tām jāat-
lasa sabiedrībai visnozīmīgākie vārdi un teikumi. Tātad
jāasina publicistu dzirdīgums.

Par ietilpību.
Savulaik uzrakstīju veselu loksni «Un atskrēja melns

teļš». Par brūnajām un melnraibajām govīm. Mēģināju
izprast, kurp un kā iet mūsu lopkopība. Bet Valkas
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rajona kolhoza «Oktobris» priekšsēdētājs Ēvalds Viļum-

sons to pašu vēlāk pateica vienā teikumā: «Melnraibā

govs ir tikpat kā luksa žigulis, kas iet ar 93. benzīnu

un tikai pa Jūrmalas šoseju. Bet Latvijas brūnā iet kā

401. moskvičs: lej iekšā, ko gribi, un ies, kur liksi.»

Par uzkrāšanu.

Cilvēki sarunādamies dārgumus bārsta. Daži piemēri.
«Vārpas cita citu paglāsta. Ja tu vārpas neglāstīsi,

graudi sarausies sīki un nīkuļos kā pamesti bērni.»

«Loģikai jābūt apaļai kā sivēnastes gredzentiņam.»
«Saēdušies treknu zupu, iznāk pagalmā un skatās

visapkārt taukainām acīm.»

«Strups kā lopu biete.»

Es katru dienu pierakstu dzirdējumus, kas man šķiet
interesanti. Tie ir mani iekrājumi. Bet kā izveidot dār-

gumu kopkrātuvi? Un vai tāda vajadzīga? Taču starp
šiem dārgumiem daudzi nosaucami par mūsdienu folk-

loru. Vai to drīkst aizlaist postā? Skolas sacenšas

konkursā «Mēs tavi saimnieki, zeme!». Vajadzīgs tikai

ieinteresējošs konkurss «Mēs tavi kopēji, valoda!».

Par cieņu.

Valoda ir tautsaimniecības nozare. Galvenā. Nevis

rūpniecība vai lauksaimniecība, bet valoda. Bez valodas

mēs netiktu pie galarezultāta. Bet kāpēc valodai izrāda

tādu necieņu? Lielum lielā daļa pavēļu, instrukciju, pro-
tokolu, paziņojumu, etiķešu ir tikai pārpalikumi no

normālas valodas.

Izšķērdētājus un birokrātus aicina uz tautas kontro-

les komiteju. Soda. Liek samaksāt no personiskā maka.

Bet tie, kas ārda kopā tautsaimniecības galveno nozari,

iziet sveikā. Vai nebūtu laiks sagatavot jautājumu un

iesniegt tautas kontroles komitejai? Ja vienas iestādes

vai uzņēmuma vadītājs par valodas kropļošanu būs sa-

maksājis sodu mēnešalgas apjomā, citi saausīsies.
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Par meklējumiem.
Lauksaimniecībā nevar tupēt kā uz drāts un trīcēt,

ka nenokrīt. Lauksaimniecībā ir radoši jāstrādā. Tāpat
valodā. Vienmēr ar cieņu esmu izturējies pret visiem,
kas pētī un kopj mūsu valodu. Kas ir par valodas stāju.
Radošā mainībā.

Taču mums visiem kopā jābūt aktīvākiem. Ir drāmas

teātris. Nav dzejas teātra. Bet ir bijuši dzejas uzve-

dumi. Tātad varam sacīt, ka dzejas teātris tomēr ir.

Bet nav valodas teātra. Kā es to saprotu? ledomājos
uzvedumu, kuru veido autors, režisors, aktieri, kur būtu

iespējams ieklausīties un izjust valodu. Izsmieties par

aplamrunāšanu. Tādā izrādē būtu ietilpināms, piemē-
ram, sludinājums, kas bija publicēts presē. Lasām.

Sākumā viss kārtībā: «Pirms dodaties uz trikotāžas

veikalu, noskaidrojiet un atcerieties savus mērus! Vīrie-

tim jāzina: I — sava auguma garums, II — krūšu

apkārtmērs, 111 — vidukļa apkārtmērs (centimetros).»
Seko vēl vairāki paskaidrojumi. Un pēkšņi teikums:

«Biksēm nevajag zināt krūšu apkārtmēru.»
Kad dzejnieks un publicists Jānis Liepiņš kopā ar

kolēģiem mediķiem apieskā kādu novadu un tiek skaid-

rībā, ko cilvēki ēd un kā ēd, dakteri kolhoza vai pa-

domju saimniecības gada galvenajā sapulcē ziņo par
rezultātiem. Zālē milzu ieinteresētība. Vai līdzīgas sa-

runas nevarētu būt par valodu? Ņemt un izanalizēt,
piemēram, kā vīri darbnīcā runā!

Par nesaimnieciskumu dzirdēju: «Mums jau ābuliņu
pavisam izlaiduši no kolhoza. Pļauj tikai to plika
drātszāli.»

Mēs nedrīkstam pieļaut, lai valoda kļūtu par drāts-

zāli.

Par strīdīgumiem.
Dzīvmasa.
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Joprojām nevaru pierast. Teorētiski saprotu, ka «par

fizikāli pastāvīgu lielumu uzlūkota masa ar tās vienī-

bām — gramu, kilogramu v. c., līdz ar to par nepre-
cīzu atzīstot šai nozīmē līdz tam lietoto terminu svars,

kas atkarīgs ne tikai no masas, bet arī paātrinājuma.
Termina masa lietojumu šādā nozīmē balsta arī Valsts

standarts un nozaru tehniskie noteikumi.» Tātad — jo
lielāks ātrums, jo lielāks svars. Atliktu tikai nobaroja-
mos bullēnus dzīt pa trasi un iedzīt gaļas kombinātā

katru jau pustonnas smagumā. Taču praksē ir otrādi —

jo vairāk trenc, jo vairāk nokrītas.

Man vienmēr liekas dīvaini, kad runā par dzīvmasas

pieaugumu. Varētu gluži vienkārši — piesvari. Gribas

strīdēties. Valodas prakses dienas jau tālab ir, lai vie-

dokļus smailinātu. Lai šajā ziņā nepietrūkst spara un

gara!

Ar atvainošanos un labu vien vēlēdams

Ēriks Hānbergs

18./19. X 1983.

JURIJS ABIZOVS

LAIKA KOORDINĀTAS PUBLICISTISKA RAKSTURA TEKSTOS

Mūsdienu zinātne dod priekšroku uzskatam, ka laika

ritējums ir vienvirziena process. Tam par labu liecina

arī fakts, ka informācijas uzkrāšanās iespējama tikai

vienvirziena laika plūsmā. Pati informācijas apjoma

palielināšanās būtībā ir process, kurā uzkrājas ziņas

par pagātni (tas, ko zinām par tagadni, pilnībā balstās

uz pagātnes datiem). Tā ka nošķirt pagātni no tagad-
nes un nākotnes mēs varam pirmām kārtām pēc mūsu

rīcībā esošās informācijas, kuras ietvaros atsevišķie
elementi ir secīgi pakārtoti cits citam.
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Publicistika ir žanrs, kurā dominē ievirze uz nākotni,
taču iztikt bez pierādījuma spēka, apgalvojumu pama-

totības, faktu ticamības tā nevar. Bet tas viss sakņojas
ar pagātni saistītajā informācijā. Nevar nopietni runāt

par tagadni, nesastatot to ar pagātni, neizsekojot tenden-

ces, kuru avoti meklējami pagātnē; nav iespējams tādā

gadījumā arī daudzmaz lietišķi, bez tukšām frāzēm ru-

nāt par nākotni, no kuras viedokļa pašreizējais brīdis

tāpat būs kļuvis par pagātni.
Informācija, kas atspoguļo ar laika dimensiju saistī-

tās attieksmes, rod izpausmi valodā. Fakti, vārdi, iztei-

cieni neatkarīgi no autora gribas kļūst par reālā laika

rādītājiem, tādējādi veidojot laika koordinātu sistēmu.

Vārdi nes sevī laikmeta «pirkstu nospiedumus». Un,
kad šie nospiedumi ir pretrunā ar vārda lietotāja ieceri,
rodas anahronismi.

Jebkura anahronisma pamatā pirmām kārtām ir jau
nostabilizējušās informācijas nepilnīga apguve, pagāt-
nes detaļu vāja pārzināšana, miglains priekšstats par
izmantojamiem faktiem un patvaļīgs to iztulkojums.

Tā kā laika plūsma ir vienvirziena process, dažkārt

pieņemama ir leksisko līdzekļu pārnešana no pagātnes
uz mūsdienām. Sliktākajā gadījumā tas var izskatīties

pēc tādas kā literāras koķetības, nevainīga ekscen-

trisma (līdzīgi kā mūsdienu jaunietis katliņā), vēl jo
vairāk tāpēc, ka laiku pa laikam parādās retro mode.
Taču absolūti nepieļaujama ir atpakaļvirziena kus-
tība

— mūsdienu valodas pārnešana uz pagātni, šodie-

nas normu, vērtējumu, idiomu piedēvēšana pagātnei.
Tas var radīt tikai komisku efektu, jo acīmredzami ir

pretrunā ar dabisko laika ritējumu. Tieši uz šī efekta

apzinātu izmantojumu balstās humoristiskas ievirzes

darbi, kā, piemēram, Bernarda Šova luga «Cēzars un

Kleopatra», kur attiecības tiek noskaidrotas XIX gad-
simta Anglijas sabiedrības lietišķajā runas veidā. Visos
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gadījumos, kad šāds efekts rodas pretēji autora nodo-

miem, tas darbam var tikai kaitēt.

Lai ilustrētu, kā mūsu dienas ar valodas starpniecību
var ielauzties mums samērā tālā laikmetā, aplūkosim
A. Bela romāna «Saucēja balss» žurnāla variantu.1
Kritiski vērtēt pašu romānu nav raksta autora nodoms,

vienkārši — no tā ņemtais ilustratīvais materiāls ir

ļoti daiļrunīgs.
. .no Rolanda tēla rātūža priekšā lidz Daugavgrīvas

bākai pa gaisa līniju esot trīspadsmit tūkstoši divi

simti piecdesmit metru liels attālums. (Zvaigzne,
1972, 22, 6.)

Darbība risinās 1906. gada, bet metrisko mērvienību

sistēmu Latvijā ieviesa tikai 1924. gadā. Līdz tam visā

Krievijas impērijas teritorijā lietoja verstis un aršīnas.

Slepenpolicists, iebāzis roku mēteļa kabatā, satver

ierasti nodeldētu nagana spalu. (Zvaigzne, 1972,

21, 28.) Taču šīs profesijas pārstāvji lietoja policijas
parauga Smita un Vesona sistēmas revolverus. Nagans

bija armijas virsnieku ierocis, un plašāku izplatību tas

ieguva tikai pilsoņu kara gados.
Arestētie tiek nogādāti prefektūras ēkā. (Zvaig-

zne, 1972, 23, 29.) Bet prefektūru Rīgā nodibināja tikai

pec 1920. gada. Romānā aprakstītajā laikposmā ta bija

Rīgas slepenpolicijas pārvalde.
Policijas pristavs griežas pie viena no viņam pieko-

mandētajiem armijas ļaudīm ar uzrunu Seržant!

(Zvaigzne, 1973, 2, 17.) Ja neskaita XVIII gadsimtu,
tad krievu armijā šādas pakāpes nav bijis. To ieviesa

tikai padomju armijā un tikai neilgi pirms Lielā Tēvi-

jas kara.

Pristavs, spīdzinot apcietināto kaujinieku, uz viņa

krūtīm dejo «Ābolīti». (Zvaigzne, 1973, 2, 18.) Bet ir

1 Zvaigzne, 1972, Nr. 21—24; 1973, Nr. I—3.
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taču 1906. gads! Častuška «Abolītis» izplatījās pilsoņu
kara laikā, bet šāda deja kjuva populāra tikai pēc
R. Gliera baleta «Sarkanā magone» uzveduma

(1927. g.).
Pamazam, šķiet, noskaidrojas šo anahronisko pār-

pratumu galvenais cēlonis: autoram pat prātā neienāk,
ka pirms 80 gadiem daudz kas varēja būt citādi, sauk-

ties citādi vai tikt vērtēts citādi.

Šodien, sirds un asinsvadu slimību laikmetā, mēs

visi zinām, kas ir holesterīns, un dodam priekšroku lie-

sai desai, taču tā ir tikai un vienīgi mūsu laika iezīme.

Uzsvērt, ka 1906. gadā paciņā arestētajam «komersan-

tam» blakus citiem labumiem atrodas tieši liesa desa

(Zvaigzne, 1973, 2, 18.), nozīmē piedēvēt tā laika cilvē-

kiem viņiem neraksturīgas pretenzijas. Gadsimta sā-

kumā ēdējam pirmām kārtām bija svarīgas produktu
garšas īpašības.

Pārdomās par impērijas neizbēgamo galu Karlsons

prāto: Nelietība pēc iedarbes veida pielīdzināma vē -

z im, kas saēd vesela ķermeņa audus, process ir

ne atg riezen i sks..' (Zvaigzne, 1972, 24, 26.). Tā

it" pēdējas desmitgades medicīniskās un sociālās dia-

gnostikas terminoloģija.
Vēsturiskā apziņa, vēsturiskā domāšana ir daudzu

jaunas paaudzes žurnālistu un korespondentu Ahilleja
papēdis.

Protams, visos laikos pagātne ir tikusi un tiek trak-
tēta kā noiets etaps, kas norakstāms arhīvā. Tomēr

pastāv zināmas atšķirības starp dažādiem vēstures

posmiem.

Tūlīt pēc grandioziem apvērsumiem, kataklizmām,

notikumiem, kas maina šķiru attiecības un atstāj pēdas
ģeogrāfiskajā kartē, noliedzoša attieksme mēdz būt pret

Pagātni kopumā. Visu, kas palicis aiz muguras, drīkst

nezināt un ir pat vēlams nezināt, jo tik un tā nekā
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laba tur nav bijis. Tādu attieksmi labi ilustrē epizode
Olgas Foršas grāmatā «Ārprātīgo kuģis»: jaunie va-

roņi visā nopietnībā prāto, ka «agrāk, līdz revolūcijai,
cilvēki radās no pērtiķiem, bet tagad strādnieki un

zemnieki vairs nerodas no pērtiķiem» un ka nemantī-

gajiem nav bijusi iespēja iziet uz ielām tāpēc, ka vi-

ņiem trūcis naudas biļetei, biļeti iegādāties varējušas
tikai buržujietes.2 Runa ir par ... dzelteno biļeti.

Tomēr šāda pagātnes noliegšana mēdz būt rakstu-

rīga laikmetam, kas strauji nomainījis iepriekšējo. Kad

iestājas stabilu, noturīgu procesu periods, rodas psiho-
loģisks fenomens — pastāvīgas šodienas sajūta. Viss,

kas bijis vakar, tiek izskaidrots no šodienas viedokļa,

izejot no šodienas normām un priekšstatiem. Arī tagad
no pagātnes it kā nav jāmācās; nihilistisks pagātnes
noliegums gan vairs nav raksturīgs, pati pagātne it kā

tiek atzīta, bet tās aprakstīšanai var iztikt ar mūsdienu

priekšstatiem un jēdzieniem.
Republikas krievu avīzes papilnam dod materiālu šīs

pieejas ilustrācijai.
Была провозглашена Социалистическая Советская

Республика Латвия, в состав которой вошли быв-

шие Лифляндия, Курляндия и Латгалия (Ригас
балсс, 1973, 26 мая). Vidzemes guberņa (кг. Лифлян-
дия) un Kurzemes guberņa (кг. Курляндия) pirms
tam pastāvēja, un tās patiešām kļuva par bijušajām.
Bet Latgale kā oficiāla administratīva vienība nekad

nav pastāvējusi. Latgales teritorija toreiz bija Vitebskas

guberņas daļa, tā ka bijušās Latgales nevar būt.

Деревянный запущенный уголок Риги — Москов-

ский форштадт. Такое название получил он еще в

буржуазной Латвии. (Советская молодежь,

1968, 5 дек.) Buržuāziskās Latvijas laikā minētais ra-

2
Форш О. Сумасшедший корабль. Л., 1931, с. 87.
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jons tieši zaudēja Maskavas vārdu un ieguva oficiālu

nosaukumu Latgales priekšpilsēta. Maskavas forštate
tā bija Krievijas impērijas laikā. Rodas antivēsturisks

paradokss: buržuāziskā valdība centās iznīdēt atmiņas

par Maskavu, bet raksta autoram iznāk, ka tieši šai

periodā daļai Rīgas teritorijas nez kāpēc piešķirts Mas-

kavas vārds.

Для строительства павильонов (runa ir par Centrāl-

tirgus paviljoniem — J. А.) еще во время пер-

вой мировой войны были куплены ан-

гары для цеппелинов. (Ригас балсс, 1982, 9 февр.) Sis

apgalvojums saglabāts arī raksta tulkojumā avīzes lat-

viešu izdevumā. Pilnīgs laiku sajukums. Kas gan būtu

varējis nopirkt angārus kara laikā, ja Rīga atradās

piefrontes zonā un pilsētas valde, kā arī visas firmas

un iestādes, kas būtu varējušas kaut ko pirkt, atradās

evakuācijā Krievijā?! Sie angāri piederēja vāciešiem,
tie stāvēja pie Vaiņodes un pēc Vācijas sagrāves tur-

pat arī palika. Un tikai 1924. gadā tika noslēgts līgums,
saskaņā ar kuru tā pati vācu firma, kas kādreiz bija
angārus uzbūvējusi, tos nojauca un par jaunu samon-

tēja Rīgā.
Publicistam labi jāorientējas atšķirībās, kādas pastāv

tautu vēsturiskajos likteņos, un jāpārzina šo atšķirību
nosacītās īpatnības vienu un to pašu parādību nosau-

kumu repertuārā.
Latviešiem laiku maiņa tikai niecīgā mērā skar viņu

zemes toponimijų. Turpretim krievu vēsturiskā tradīcija
prasa lietot tos nosaukumus, kas bijuši oficiāli pieņemti
katrā konkrētajā vēstures periodā. Oficiālu statusu

zināmā periodā bija ieguvuši senie krievu nosaukumi,

piemēram, Cēsīm — Кесь. Pēc tam — vāciskie nosau-

kumi, un tad pilsēta krieviski saucās Венден. Un tikai

Pēc 1920. gada beidzot tika oficiāli ieviesti latviskie

nosaukumi, tātad — Цесис. Ja kāds nosaukums iegājis
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krievu vēsturē un ģeogrāfijā, teiksim, vāciskajā vari-

antā, tad noteikta vēstures perioda robežās to nedrīkst

nomainīt ar kādu citu. Bīrona laikā bija Митава, bet

Елгава radās ievērojami vēlāk, kad šis nosaukums

ieguva oficiālu statusu. Pēteris I devās triecienuzbru-

kumā pilsētai ar nosaukumu Мариенбург (kaut latvieši

arī tai laikā sauca to par Alūksni) — un šis nosau-

kums nostiprinājās krievu tautas apziņā, starp citu,

lielā mērā ar Alekseja Tolstoja romāna starpniecību.
Latviskā tradīcija turpretim prasa konsekventi lietot

Alūksnes vārdu, vienalga, par kādu laikmetu būtu runa.

Sis nosaukums it kā atrodas ārpus laika. Latviešu tau-

tas apziņā pilsētas senais nosaukums nemainījās no

tā, ka zemei pāri vēlās citu tautu sabangotie vēstu-

risko notikumu viļņi. Tie nosaukumi, kas figurēja krievu

valodā dokumentos, oficiālajā sarakstē starp Rīgu, Rē-

veli un Pēterburgu, ceļojumu piezīmēs, armijas rapor-
tos, eksistēja it kā citā dimensijā, latviešu tekstos tie

neparādījās, tāpēc arī nenostiprinājās latviešu valodā

un neizspieda senos nosaukumus. Turpretim krievu va-

lodas praksē pieņemts ievērot šo laikmetu pēctecību.
Lūk, fragments no raksta «Послание спешит к лю-

дям» (Ригас балсс, 1982, 28 сент.), kas veltīts Rīgas

pasta jubilejai: 28 сентября 1632 года.. Якоб Бек-

кер издает в Тарту так называемые Почтовые пра-

вила. .. В 1639 году Ригу соединяли почтовые дороги
с городами Мари ан бург (Алуксне) и Псков, а в

середине XVII века была налажена почтовая связь

через Tер б ату с Петербургом . Pirmkārt, kā jau

teikts, Alūksnes kādreizējais nosaukums ir Мариенбург.
nevis Марианбург. Otrkārt, autoram iznāk, ka Тарту
un Тербата ir divas dažādas pilsētas. Taču domāta ir

tā pati Tartu, kas rakstā aplūkotajā laikmetā krieviski

saucās Дерпт. Tērbata ir šīs senākās formas specifiski
latviskā atbilsme, kas krievu valodā nekad nav lietota.
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Savukārt raksta latviskajā tulkojumā, kur mehāniski

pārņemti abi nosaukuma varianti tieši tādā pašā kon-

tekstā (1632. g. — Tartu, 1639. g. — Tērbata), vārda

Tērbata lietojums gan ir vietā, bet vēsturiskajai patie-
sībai neatbilst tā blakusnostatījums ar mūsdienu no-

saukumu Tartu, kas latviešu valodā ieviesās tikai mūsu

gadsimta 30. gados.

Anahronismi viegli iezogas tulkojumos, ja tulkotājs
aizmirst, ka katrai tautai var būt sava uztvere, sava

attieksme pret aprakstītajām parādībām. Ilustrācijai
ņemsim J. Kalniņa romānu «Rainis» D. Glēzera tulko-

jumā.3

Visā romānā (tur, kur darbība norisinās Krievijā vai

ir saistīta ar krievu lietvedību) Raiņa vārds konsek-
venti tiek lietots formā Янис Кришьянисович. Bet tas

taču ir rakstījums, kas tuvināts mūsdienu īpašvārdu at-

veides noteikumiem! Pēc tā laika dokumentiem Rainis

bija Иван Христофорович.

Lūk, Rainis tulko no krievu valodas latviski grāmatu
ar dīvainu nosaukumu — «Законы городов» (119. lpp.;
oriģinālā 4 «Pilsētu likumi», 170. lpp.). Taču krievu va-

lodā nav bijis tādas grāmatas! Bija «Городовое поло-

жение», darbs, kurā aplūkota feodālisma palieku likvi-

dēšana Baltijas pilsētās.

Runājot par Raiņa cietumniecības laiku, nevar lietot

apzīmējumu лиепайская тюрьма (11. lpp.; oriģ. Liepā-
jas cietums, 16. lpp.), jo toreiz policijas un cietumu

valodā eksistēja tikai Либава un либавская тюрьма,

tāpat kā nevarētu runāt par Raiņa trimdu Kirovas gu-

berņā, jo toreiz tā bija Vjatkas guberņa. Un lietuviešu

pilsētas Паневежис vietā toreiz bija Поневеж, tātad —

3
Калнинь Я. Райнис. M., 1982. 447 с.

Kalniņš J. Rainis. R., 1977. 685 lpp.
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nevis паневежская тюрьма (11. lpp.), bet поневеж-

екая.

Līdz 1906. gadam Rainis dzīvo Krievijas impērijā,

viņš ir tieslietu kandidāts, mācījies Pēterburgas uni-

versitātē, zina dokumentu, likuma pantu, kodeksu

v. tml. valodu. Un visu ar viņu saistīto vārdu un no-

saukumu rakstībai jābūt autentiskai.

Vēsturiskā domāšana prasa vērīgi ielūkoties katrā

vārdā, vienalga, vai runa būtu par pilsētas nosaukumu,

vēstures faktu, tēlainu epitetu vai frazeoloģismu.
Mūsdienās vērojama valodas etiķetes vispārēja de-

mokratizācija, sarunvalodas leksikas iespiešanās pat
vēstījuma tipa tekstos. Taču tas, kas šodien ir jau vai-

rāk vai mazāk aprasts, var kļūt par disonansi, bezgau-
mības un familiaritātes izpausmi, ja to mehāniski pār-

nes 100 gadus atpakaļ.

Стоит нам в письме строчку написать не так, и она

сразу лезет в бутылку — tā izsakās Aspazija
(42. lpp.; oriģ. šai spuras gaisā, 60. lpp.). Protams, ir

pilnīgi Aspazijas garā pastiprināti emocionāla rakstura

izteicieni, bet nav attiecīgā laikmeta garā frazeolo-

ģisms, kas radies ielas vienkāršrunā un tikai pēcrevo-

lūcijas periodā.
Помогая Отилии Муцениеце сесть в лодку, поэт

Райнис галантно протянул ей руку, чтобы она не

замочила подол шикарной длиннойюбки.{\B6. lpp;

oriģ. skaistā, garā svārku apmale, 265. lpp.) Vārdu

галантно un шикарный vienlaicīgs lietojums rada di-

sonansi. Шикарный tajā laikā (un arī vēl tagad) tika

lietots vienīgi neliterārajā sarunvalodā, šai vārdā
ietverts vīzdegunīgs smīniņš, švaukstīga bravūra. Pa-

lūkojieties, kā to lietojuši A. Cehovs, A. Kūprins,
K. Paustovskis, — tikai personāža runā, kā raksturo-

jošu pazīmi, un gandrīz nemaz autora tekstā.
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Сентиментальный и все же такой симпатичный

«Потонувший колокол». (38. lpp.; oriģ. mazliet senti-

mentālo un tomēr itin jauko «Nogrimušo zvanu»
,

54. lpp.) Tāds literāra darba raksturojums ir tipisks»
mūsu laikam, kad tiek «piezemēti» daudzi kādreiz

augsti jēdzieni. Šodien jau sarunvalodā var pateikt ne

tikai симпатичный молодой человек, bet arī симпа-

тичный роман. Taču Raiņa laiks neļauj tā izteikties.
Bet atgriezīsimies pie A. Bela romāna «Saucēja

balss», šoreiz S. Cebakovska krieviskajā tulkojumā.5

Карлсон сидел прямо, ел чинно, под стать за-

всегдатаю шикарного ресторана. (273. lpp.;
oriģ. kā aristokrāts labākajā Rigas restorānā, Zvaigzne,
1972, 21, 27.) Tā pati aina, kas ar «šiko kleitu».

Хлоркой и каким-то особым аптечным запахом

потянуло. (266. lpp.; oriģ. hlorkaļka smarža, Zvaigzne,
1972, 24, 18.) Šī sarunvalodas forma — хлорка, nevis

хлорная известь — ir mūsu laika produkts.
Iznāk, ka mēs devīgi apveltījam aizgājušo laikmetu

ar savas runas paraugiem, bet ļoti miglains priekšstats
mums ir par to, kā cilvēki runājuši pašā šai laikmetā.

Rakstā izmantoti galvenokārt piemēri no publicistiska
rakstura daiļliteratūras, jo tā sniedz bagātīgāku un kon-

centrētāku ilustratīvo materiālu. Presē tamlīdzīgi pie-
mēri parādās izkliedētā veidā. Tomēr tās ir viena rak-

stura parādības, un anahronismi, ko var atrast avīžu

slejās, principā neatšķiras no tiem, kas sastopami grā-
matās. Avīzes raksts gan ir jutīgāks pret nevērīgu ap-
iešanos ar īstenības materiālu. Grāmata spēj zināmā

mērā neitralizēt faktu kļūdas ar aizraujošu sižetu, liris-
kām atkāpēm, emocionālu patosu, vārdu sakot, kā teikts
kādā N. Gogoļa darbā, vardi var apmērcēt cukurā, un

to apēdīs. Avīzes rakstā familiāru attieksmi pret laiku

■
5

Бэл А. Голос зовущего. M., 1979. 428 с.



tik viegli nevar noslēpt: īlens tūlīt pat lien no maisa

laukā. Ja autors kaut ko nezina vai zina tikai aptuveni,
miglaini, to visādā ziņā pamanīs. Bet pēc tam sāks

šaubīties arī par visa pārējā ticamību.

Publicistiska teksta nozīmīgums prasa, lai tam būtu

savs zelta segums — pilnībā apgūta izmantojamā in-

formācija un atbilstošie valodas līdzekļi tās izteikša-

nai, prasme pareizi izvietot akcentus laika sistēmā. Pa-

gājušais pienākas pagātnei, esošais — šodienai. Tikai

tad, ja to ievērosim, būs iespējama reāla saruna par
nākotni.

No krievu valodas tulkojusi
Sarmīte Lagzdiņa
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STILS

JĀNIS ROZENBERGS

PUBLICISTIKAS VALODAS STILS LATVIEŠU

VALODAS STILU SISTĒMĀ

Publicistikas valodas stils ieņem nozīmīgu vietu va-

lodas funkcionālo stilu sistēmā. Šim stilam ir plaša,
daudzveidīga un sarežģīta lietojuma sfēra, ko nosaka
vairāki faktori:

1) publicistikas stila uzdevumu daudzveidība un da-

žādība — šajā stilā jāinformē, jāietekmē, jāizglīto, jā-
audzina, jāorganizē un pat jāuzjautrina un jāizklaidē;

2) komunikācijā izmantotie līdzekļi — laikraksts,
žurnāls, grāmata, radio, televīzija;

3) komunikācijas saturs un šī satura izklāsta veids,
kas publicistikas uzdevumu un komunikācijā izmantoto

līdzekļu nosacītībā veido šī stila daudzos un atšķirīgos
žanrus, piemēram, ievadrakstu, propagandas rakstu,
problēmu rakstu, preses apskatu, korespondenci, recen-

ziju, aprakstu, informāciju, interviju, reportāžu, feļe-
tonu v. c.

Publicistikas stils ir viens no literārās rakstu valo-
das stiliem, kura atsevišķos žanros izmanto arī sarun-

valodu un — stilistiskā nolūkā — pat neliterārus valo-
das elementus.

Publicistikas valodas stila būtību galvenokārt nosaka

1) publicistikas funkcijas, 2) publicistikas stila speci-
fika un tā attieksme pret citiem stiliem un 3) lin-

gvistiskie līdzekļi. Te iecerēts pievērsties šiem trim
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jautājumiem, valodas nozīmi akcentējot gan publicisti-
kas funkciju, gan žanru sakarā, kā arī paralēli skarot

atsevišķus valodas kultūras jautājumus.

1.

Publicistikas valodas stils, tās žanri (tāpat kā valoda

kopumā) ir vēsturiska kategorija, kas vienmēr mainās,

attīstās. Šī virzība parasti nenotiek pa taisnu līniju,
bet iet līku loču ar kāpumiem un kritumiem, ar meklē-

jumiem, atradumiem un dažkārt zaudējumiem. Turklāt

publicistikas valodas stila attīstība ir cieši saistīta ar

tiem procesiem, kas notiek ekonomiskajā, politiskajā
un kultūras dzīvē.

Tā, piemēram, viena no publicistikas stila nozīmīgām

funkcijām ir informējošā funkcija — pēc iespējas ātrāk

darīt zināmus jaunākos notikumus. Šīs funkcijas reali-

zēšanu ietekmē žurnālista rīcībā esošais laika mini-

mums, kas nevar neietekmēt teksta valodisko un sti-

listisko izteiksmi. Informējošā funkcija sākotnēji ir

laikraksta galvenā funkcija, kā tas bija, piemēram, pir-
majās latviešu valodā izdotajās avīzēs feodālisma ap-

stākļos («Latviešu Avīzes», «Tas Latviešu Ļaužu
Draugs» v. c). Bet pakāpeniski šo informējošo funkciju
atbīda sāņus cita funkcija — aģitējošā un propagandē-
jošā jeb, citiem vārdiem sakot, ietekmējošā funkcija.

Laikraksti, sabiedriski politiskie žurnāli un citi speciālie
izdevumi, radio un televīzija — visi šādi informēšanas

un ietekmēšanas līdzekļi pie mums ir partijas, arod-
biedrības vai valsts rokās. Tāpēc V. Ļeņins arī uzsvēra,

ka laikraksts ir «ne vien kolektīvs propagandists un

kolektīvs aģitators, bet arī kolektīvs organizators».
1

1 Ļeņins V. Ar ko sākt? — Raksti. 5. sēj. R., 1949, 10. lpp.
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20.—30. gados legālās publicistikas valoda kļūst daiļ-

runīgāka (te izpaužas ietekmējošā funkcija), turpretī

pagrīdes preses valodā ir kaujinieciskums un lietiš-

ķums. Šie divējādie valodas izteiksmes līdzekļi — emo-

cionālie un racionālie — ir izmantoti, protams, arī

pirms un pēc tam atšķirīgos veidos un variantos ar

attiecīgu šķirisku saturu.

Pēc 40. gada, kara laikā un arī pēckara periodā mūsu

publicistikā ne katrreiz vērojama augsta profesionāla
meistarība, bet valoda parasti ir dzīva, dabiska un

kaujinieciska — spēcīgi un tieši tiek izmantota ietekmē-

jošā funkcija.
Tas labi redzams, piemēram, 2. Spures rakstā «Kon-

krētas palīdzības vietā — rakstīšana», kas publicēts
«Cīņā» 1941. g. 7. februārī. Šeit citēts saīsināts frag-
ments: Kam tresti vajadzīgi? Papīru smērēšanai vai

darbam? .. daļa mūsu vadītāju sēž papīru kaudzēs ..
partija neļaus dzīvajam darbam noslīkt papīru plūdos..
{Vadītājus, kas tā rīkojas] .. vajadzēs vienkārši izcelt

no papīru purva un laist pastaigāties svaigā gaisā.
Rakstā veiksmīgi izmantoti tautas sulīgie izteicieni par

papīru plūdiem un papīru smērēšanu, ietekmējošā fun-

kcija ir tieša, atkailināta, kā saka, dots tieši pa pieri.
Arī mūsdienās vēl arvien ir «papīrplūdu» problēma,

bet līdzīga kritika šodien skanētu atturīgāk, oficiālāk —

atbilstoši lasītāja, rakstītāja un vadītāja augušajam
intelektam.

Viena no galvenajām publicistikas funkcijām ir arī

izglītojošā funkcija. Informējot par zinātnes, tehnikas

un mākslas sasniegumiem, publicistika izglīto lasītājus
un klausītājus. Līdz ar to publicistika veic arī audzi-

nošo, popularizējošo un organizējošo funkciju.
Publicistam, žurnālistam jāprot saskatīt galveno šo-

dienas dzīvē un perspektīvo rītdienā, ir jābūt teorē-

tiķim, kas izskaidro tautai sabiedriskās dzīves procesus.
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Zinošs žurnālists ir autoritāte, un autoritatīvam, eru-

dītam vārdam lasītājs tic.

Tika minētas vairākas publicistikas funkcijas: 1) in-

formējošā, 2) ietekmējošā jeb aģitējošā un propagan-

dējošā, 3) izglītojošā, 4) audzinošā, 5) popularizējošā,
6) organizējošā. Vēl var minēt arī izklaidējošo fun-

kciju. Bieži viens un tas pats teksts veic vairākas vai

visas funkcijas, taču katrā publicistikas tekstā primārā
ir ietekmējošā funkcija, kas cieši saistīta ar informējošo,
tāpēc arī dažkārt runā par informējoši ietekmējošo

funkciju. Tekstā kāda no funkcijām var būt īpaši
izcelta; tas ir atkarīgs no žanra un teksta satura.

2.

No teiktā redzams, ka publicistikas stils ir ļoti ne-

viendabīgs. Tam par cēloni ir publicistikas daudzās

funkcijas un daudzie un atšķirīgie žanri. Turklāt vai-

rāki žanri krustojas ar citu stilu žanriem un paveidiem.
Tā, piemēram, ievadraksts, populāri zinātnisks raksts,

apskats, recenzija, intervija par zinātnes un tehnikas

jautājumiem u. c. žanri ir tuvi zinātniskās valodas

stilam; apraksti, feļetoni, skices — daiļliteratūras va-

lodas stilam, bet dokumentu atreferējumi un hronika

robežojas ar lietišķo rakstu valodu vai ir tās piede-
rums.

Tāpēc daži pat apšauba, vai vispār ir publicistikas
valodas stils. Šādām šaubām, protams, nav pamata,
jo pati publicistikas valodas stila būtība nosaka šādu
robežošanos ar citiem stiliem, pat sarunvalodas stilu

(intervijā, reportāžā, aprakstā).
Stils ir kvantitatīvu un kvalitatīvu valodas resursu

pazīmju kopums. Šis tipiskais pazīmju kopums tekstā

var tikt realizēts pilnīgi; tad tas ir tipisks attiecīgā
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stila reprezentants. Bet šis pazīmju kopums var būt arī

daļēji realizēts, pat izmantojot citam stilam raksturīgus
izteiksmes līdzekļus; tad šis teksts ir netipisks attie-

cīgā stila reprezentants. Tā rodas robežgadījumi, stilu

krustošanās.

Pētījumi rāda, ka publicistika citu stilu valodas

izteiksmes līdzekļus nepārņem mehāniski — veicot

publicistikas funkcijas, tie kļūst publicistiski. Uzskatei

minēsim pāris piemēru.
Publicistikas valodas stilā vairākos žanros dažkārt

ir noderīgs poetizējošs pacēlums. Bet daudzi

daiļliteratūrā lietotie poētismi bieži vien savā emocio-

nalitātē ir par skaļiem, par smalkiem. Publicistikā iz-

manto šo daiļliteratūrai raksturīgo paņēmienu, radot

savus poētiskos vārdus, kas bieži vien ir neitrālu vārdu

metaforizējumi: brūnaļa, arāji, druva, triecienfronte.
Lai valoda būtu dzīvāka, tēlaināka, labskanīgāka,

ekspresīvāka, izmanto parcelāciju (teikuma pār-
dalīšanu), piemēram: Tagad, sēžot krastā uz apgāztas
laivas, dziedam paši sev. Un jūrai. Un palmām.
(M. Kvite.)

Ekspresivitātes radīšanai izmanto arī cl i dēj urnu

(teikuma daļu izlaidumus), aprāvumus un nominacijų,
piemēram: Aizupes, Guldupji, Atvari, Saulrieti... Div-

padsmit slaucamo govju nometnes, un vārdi visām

skaisti, kā no dziesmas ņemti. (A. Berķis.) Lejā zem

aizsprosta ārdās upe, dzeltenas bangas mētādama, putu
vērpetes šķaidīdama. Ciemiņiem ciemiņu doma — kā

būtu, ja tur ar laiviņu
... (I. Jēruma.)

Parcelāti un elidējumi ir visai raksturīgi sintakses

stilistiskie līdzekļi. Varētu domāt, ka šo izteiksmes

līdzekļu lietojuma biežums vislielākais ir daiļliteratūras
valodas stilā, bet statistika rāda, ka tie biežāk izman-
toti publicistikā nekā daiļliteratūrā. (Pētīti vienu un to

pašu autoru daiļprozas teksti un publicistiskie aprak-
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sti.) Kāpēc tā? Acīmredzot tāpēc, ka parcelācija un

elidācija nav īpaši ekspresīvi izteiksmes līdzekļi. Šādi

ne sevišķi poetizējoši paņēmieni rada publicistikas va-

lodas stilam atbilstošu mērenu emocionalitāti un eks-

presivitāti, un tie tiek bieži lietoti.

Publicistikas valodas īpatnības nosaka tās funkcijas

un tie apstākļi, kādos noris publicistiskā daiļrade. Tā

bieži notiek ļoti īsā laikā, un tas neļauj līdz ideālam

izveidot laikraksta, raidījuma u. c. tekstu valodisko

formu. Turklāt šajā procesā piedalās ne viena persona,
bet daudzas. Publikācijās tiek iesaistīti citu komunikā-

cijas sfēru materiāli — ziņojumi, likumprojekti u. c.

Būtisks faktors ir arī tas, ka atkārtojas tematika, ko

nosaka tās sezonālais raksturs (sēja, ražas novākšana,

lopbarības sagatavošana, izslaukumi, svinīgās sēdes un

vēlēšanu sapulces, konferences) un notikumu līdzība

dažādās zemēs.

Tā visa rezultātā neizbēgami rodas valodas stan-

darti, kas ir šī stila raksturīga iezīme.

3.

Publicistikas valodas stilam ir savas īpatnības lek-

sikā, frazeoloģijā, morfoloģijā un sintaksē. Šeit nav

iespējams dot šo parādību sistemātisku aprakstu, un

mūsu temata sakarā tas nav nepieciešams, bet, lai va-

lodas stilu ieskicētu sistēmā, ir nepieciešams vērtēt arī

tipiskās valodas īpatnības. Publicistikā tās ir parādības,
kas saistās ar racionālo un emocionālo, ar automatizā-

ciju un aktualizāciju.
letekmēšanas un pārliecināšanas funkciju var veikt

ar divējādiem valodiskajiem līdzekļiem — ar racionā-

lajiem un emocionālajiem.
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Racionālie izteiksmes līdzekļi ir tie, kas iedar-

bojas uz prātu, — fakti, skaitļi, dati, piemēri, citāti un

emocionāli neitrālie valodas resursi, kas dod tiešo in-

formāciju.
Emocionālie izteiksmes līdzekļi kopā ar tiešo

informāciju norāda uz autora attieksmi pret runas ob-

jektu vai adresātu — dod pozitīvu vai negatīvu emo-

cionālo vērtējumu: cildinājumu, uzslavu, nievājumu,,
nicinājumu, nosodījumu, nopēlumu, izsmieklu utt. vai

pauž emocionālu noskaņu — oficiālu, svinīgu, famili-

āru, humoristisku, ironisku, satīrisku u. c.

Atkarā no- informācijas satura un apstākļiem re-

spektīvi atkarā no žanra racionālo un emocionālo

līdzekļu kvantitatīvās attiecības var būt dažādas. Tur-

klāt — tāpat kā citos stilos — notiek attiecīgo valodas

izteiksmes līdzekļu automatizācija un aktualizācija.
Publicistikas valodas stilā šiem procesiem ir savas

īpatnības. īpaši tas sakāms par automatizāciju, kas

publicistikai ir sevišķi raksturīga.
Prakse rāda, ka arvien biežāk teikumi tiek veidoti no

gataviem stabiliem jēdzieniski saistītiem vārdsavienoju-
miem vai tādiem vārdsavienojumiem, kas ir bieži lietoti

un kļuvuši par tradicionāliem.

Aivara Berķa pētījums 2 šai jautājumā rāda, ka «Cī-

nās» iznākšanas sākuma periodā šādi vārdsavienojumi
veido 27—31% teksta, bet 1972. gadā — jau 46% tek-
sta. Turklāt vārdu skaits savienojumos arvien palieli-
nās. «Cīņas» iznākšanas pirmajos trijos gadu desmitos

stabilajos vārdsavienojumos ietilpa vidēji 2,4 vārdi, bet

ļaikā no 1951. līdz 1972. gadam — jau 2,6 vārdi. Tāds

ir publicistikas stila attīstības process.

2
Berkis A. Laikrakstā «Cīna» biežāk lietotie vardsavienojumL

Diplomdarbs. R., 1974. 222 lpp.
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Kā tas izskatās praksē? Fragments no 1972. gada
29. marta «Cīņā» publicētā raksta «Automašīna, krava, |
taupība» [Retinājumi mani — J. R.]: ..

kon tго les ļ
punkta dispečera uzmanību piesaistījis]
kāds transporta līdzeklis, kas simtiem]

kilometru garu ceļu braucis nepiekrauts. Vēl nesen

tādas mašīnas šoferis ar mierīgu sirdi atgriez- \
tos garāžā. Taču valdība 1968. gadā pieņēmusi,
lēmumu «Par kravas autotransporta la-\
bāku izmantošanu». Viens no svarīgāka-
jiem uzdevumiem, kas noteikts šajā lēmumā, pa- ļ
nākt, lai starppilsētu reisos automašīnas ne-

brauktu bez vedamā. Vienīgā iespēja, kā no-

vērst šis nekārtības, ir sodīt vainīgos par

autotransporta dīkstāvi. Praktiski šo uzde-

vumu veic ministrijas Autotransporta
ražošanas pārvaldes starppilsētu kra-

vas pārvadājumu apvienība. Pārvadājumus
tomēr stipri traucē tas, ka bāzēs un noliktavās darbu

pārtrauc jau tad, kad pat vistas vēl nav devu-

šās pie miera.

Ne viens vien no šiem vārdsavienojumiem sastopams
vai katrā laikraksta numurā. Tie ir sērijveida bloki, ko

bieži izmanto rakstu «montēšanā». Paši par sevi tie

var būt bez vainas, taču ne vienmēr der konkrētā raksta

izveidē.

Minēsim kāda raksta fragmentu, kur šie sērijveida
bloki paši par sevi ir labi, bet konkrētajā tekstā tik

liels to lietojuma biežums ir nevēlams: Ir daži

mumi, kas.. slikti rūpējas par daudzbērnu mātēm. Kā

viens no šādiem uzņēmumiem ir Brocēnu kombi-
nāts. Ķopā ar vīru strādāju kombināta ce-

menta fabrikā.. Kombināts ir viens n о

Būvmateriālu rūpniecības ministrijas

labākajiem uzņēmumiem republikā. 1a
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mums Brocēnu kombinātā vēl nav mazbērnu

novietnes, tad šeit vainojams kombināta vadī-

bas un arodorganizācijas kūtrums un pašap-
mierinātība, kā arī Būvmateriālu rūpniecī-
bas ministrijas pasivitāte.

300 vārdu garā korespondencē nosaukums Brocēnu

kombināts atkārtojas 4 reizes un 4 reizes arī pieminēta
Būvmateriālu rūpniecības ministrija. Te nu korespon-
dents un redaktors precizitātē un konkrētībā ir pārcen-
tušies, baidīdamies, lai kāds Brocēnu rūpniecības vie-

nīgo fabriku nesajauktu ar ko citu.

Aktualizācijas un automatizācijas procesi ir savstar-

pēji saistīti: aktualizācijā valodas elements iegūst savu

vienreizējo un vienreizīgo skanējumu, bet, atkārtoti lie-

tots, tas novitāti zaudē un automatizācijas procesā
kļūst par standartu vai pat par stampu.

Tā notiek, piemēram, ar poetizējošiem publicistikas
vārdiem un vārdsavienojumiem. Sākotnēji un trāpīgā
lietojumā tie ar savu emocionalitāti sekmīgi palīdz
veikt ietekmējošo funkciju, taču, bieži lietoti, apbružā-
jas, ne vairs skan, bet grab, un ietekmējošā funkcija
sāk darboties ne cerētajā, bet pretējā virzienā — rada

nepatiku, pliekanību, svinīguma un sirsnīguma vietā —

komisku iespaidu. To feļetonā spilgti rādījusi Anna

Sakse: Svētdien notika mūsu rajona druvu kopēju un

jūras arāju zeltīto lapu mēneša svētki. Pēc īsas rajona
sekretāra uzrunas sākās sacensības. Druvu kuģu kap-
teiņu sacensībās uzvarēja PSĶP XX kongresa vārdā

nosauktā kolhoza tehnikas komandieri, bet starp tē-

rauda kumeļu braucējiem veiklākie bija «Saulainās nā-

kotnes» matadori. Zilā lauka vagotāji sacentās virves

vilkšanā, bet viņu meitas un māsas — tīklu lāpīšanā
ил izsmeltā dzelmes sudraba uzvēršanā žāvēšanai.

Publicistikā lietotie poetizējošie vārdi un vārdsavie-

nojumi ir dažādi.
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Ir universāli vārdi, kuru poetizējošais efekts nav

liels, bet tie tiek ļoti bieži lietoti tāpēc, ka nosauc po-

zitīvas parādības, piemēram, cīnīties, ciņa, celt, panākt,
ritēt. Diemžēl biežā lietojuma dēļ šie vārdi zaudē savu

emocionālo efektu.

Ir dežūrvārdi ar visai izteiktu poetizējošu efektu un

diezgan raibu apkaimi, piemēram: (jūras, kultūras dru-

vas, zilā lauka) ar ā j i, (kolhoza, skolu, izglītības, kul-

tūras, literatūras) druva, kaldināt (uzvaras, pa-

nākumus, sasniegumus, paraugu), (dzīvais, dīku, zivju,

jūras, zilās druvas) sudrabs.

Ir arī metaforizēti sporta un militārie termini: (sē-
jas, darba, lopkopības, ideoloģiskā) fronte, trie-

ci enfro nt e, starts, finišs (sējai, pļaujai, ražus

novākšanai, cīņai).
Visvairāk ir poetizējošo vārdsavienojumu, piemēram:

darba rūki, darba duna, druvu kuģi, lauku (tīrumu,
druvu) karaliene, otrā maize, saldās saknes, tērauda

.kumeļi, zilie ekrāni, kaldināt darba uzvaras, spoži kvēlo

sacensības liesma, sacensības spožās ugunis.
Motivētā lietojumā šie izteiksmes līdzekli emocionāli

pozitīvi ietekmē adresātu, jo nav vārdu štampu, ir tikai

vārdu štampveidīgs lietojums. Ja šos vārdus glabā kā

karogus svētku reizei, tad tie arī veic cerēto emocionāli

•estētisko funkciju. Taču daudzās maztirāžas avīzēs, ra-

dio un televīzijas intervijās šie izteiksmes līdzekļi ne-

motivēta lietojuma dēļ ir salkani un pat komiski teksta

«izpušķotāji».
Publicistikā joprojām sīksti turas

1) semantiskie barbarismi: apgāzt (pierādījumus, do-

mas) — neatzīt, noraidīt, atspēkot vietā; izvest lē-

mumu — nolemt vietā; atremontēt — izremontēt, sare-

montēt, salabot, izlabot vietā;

2) standartizēta liekvārdība: īstenot lēmumus

dzīvē (kur citur var īstenot — uz papīra?); saņēma
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prēmiju par paveikto darbu (vai tad par nepa-
veikto arī dod?);

3) standartizēta frāžainība: veikt pasākumus; pavērt
perspektīvas; ieslēgties pirmajās rindās; sasprindzināt

spēkus; vēl augstākus rādītājus ieguvušas atsevišķas

saimniecības;

4) nevietā lietoti dežūrvārdi: liels, labs, augsts, gal-
venais.

lepriekš minēto tipu automatizācija neveic ne racio-

nālās, ne emocionālās ietekmēšanas funkcijas, bet lie-

cina par trūkumiem valodā un primitīvismu tās stilis-

tiskajā lietojumā.
Aina Blinkena, runājot par valodas kultūru, par

vienu no svarīgākajiem faktoriem min stila izjūtu.3

Mūsu žurnālistiem, īpaši republikas centrālajā presē,
radio un televīzijā, stila izjūta ir laba, taču kādam

jaunākam vai steidzīgākam rakstītājam atsevišķi izteik-

smes līdzekļi neharmonē ar teksta kopējo plūdumu, tie

ir vai nu par augstiem, vai par zemiem.

Tā korespondents, likdams vienkārša lauku cilvēka

mutē avīžu frāzes, rada neīstuma iespaidu:
Bija jau satumsis, kad sieva pārnāca mājās. Viņas

bija lasāmas rūpes, un tas uztrauca vīru. — Varu

tevi iepriecināt, Eduard! Vienas laktacijas laikā esmu

■katras govs produktivitāti palielinājusi gandrīz par

pustonnu, — Matrjona stāstīja vīram. Tāpat komismu

rada šāda pārspīlēti patētiska frāze: Jau 30 gadus
[viņš] deg skatuves liesmās.

Nemotivēti lietoti pazemināta stila vārdi savukārt no-

rāda, ka autors nerespektē valodas normas, ka viņa
valoda nav kulturāla, piemēram: Lielu robu iesita pērnā
ziema un pavasaris, kad knapa bija lopbarības bāze.

3
Latviešu valodas kultūras jautājumi. 4. laid. R., 1968, 21.—

lpp.



Dziedāšanas siundąs tiek «piešpricētas» vienam ot-

ram skolotājam, lai būtu pilns stundu skaits.

Lai publicistika labi veiktu galveno — ietekmēša-

nas — funkciju, tās valodai jābūt stilistiski nevainoja-
mai gan racionālo, gan emocionālo izteiksmes līdzekļu
ziņā. Publicistika ietekmē ne tikai prātu, jūtas, gribu,
bet arī lasītāja vai klausītāja valodu. Žurnālisti ir vieni

no valodas veidotājiem — gan ar savu vārda prasmi,
gan ar teksta masveidīgumu (laikraksti, žurnāli, radio,

televīzija). Viņu ietekme latviešu valodas apguvē un

veidošanā ir milzīga.
Viens no visizcilākajiem latviešu žunālistiem un

valstsvīriem Pēteris Stučka teicis, ka «valoda ir nevis

kultūra pati, bet tikai līdzeklis, ceļš uz kultūru, un pie
tam neizbēgams ceļš. Savukārt šo valodu neizkopjot,
top aizkavēta pati kultūra.»4

4 Stučka P. Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts. R.,

1972, 143. lpp.
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CITVALODU ĪPAŠVĀRDU ATVEIDE

JĀNIS SĪKSTULIS

AKTUĀLIE ARĀBU ĪPAŠVĀRDI

1982. gadā tika publicēti «Norādījumi par citvalodu

īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literā-

rajā valodā. XV. Arābu valodas īpašvārdi».

Sajā izdevumā iekļauto īpašvārdu saraksti, protams,
ietver tikai mazu daļu no milzīgā arābu īpašvārdu
fonda. Tāpēc preses darbiniekiem arābu īpašvārdu at-

veidē rodas objektīvas grūtības. Aktuālie ģeogrāfiskie
nosaukumi bieži ir nelielu apdzīvotu vietu nosaukumi,
kas nav pat atzīmēti ģeogrāfiskajās kartēs, tie nav doti

arī «Norādījumu» sarakstos. Tāpat personvārdu sarak-

stā ievietoti tikai tradicionālie, biežāk sastopamie vārdi,
un tas nespēj aptvert visu reālo personvārdu daudz-

veidību.

Sajā rakstā ietverti mūsdienu politisko darbinieku

vārdi, kā arī aktuālākie Libānas ģeogrāfiskie nosau-

kumi, kas nav «Norādījumos». īpašvārdi doti latviešu

un krievu valodā. (Jāpiebilst, ka krievu valodā līdz šim

laikam nav izstrādāti vienoti arābu īpašvārdu atveides

principi praksei, tāpēc krievu presē iespējams sastapt
arī citus variantus.) Apaļajās iekavās dota vārda sa-

īsinātā forma, norādītas izplatītākās atveides kļūdas,
dažkārt arī citi paskaidrojumi. Kvadrātiekavās ietverti
tie pilnā vārda elementi, kurus, īsinot vārdus, drīkst
izlaist.
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POLITISKIE DARBINIEKI

ALZĪRIJA

Šādlī Bendžedīds 1 (Š. Bendžedīds) — prezidents —

Шадли Бенджедид
Muhammeds2 Benahmeds Abdelganī (M. B. Abdel-

ganī) — prezidenta valsts ministrs — Мохамед

Бенахмед Абдельгани

Abdelhamīds Brāhīmī (A. Brāhīmī) — premjermi-
nistrs — Абдельхамид Брахими

Abdelhamīds Mehrī (A. Mehrī) — ATDR Nacionālās

atbrīvošanās frontes CX loceklis — А. Мехри
R. Bitāts — ATDR Nacionālās tautas sapulces priekš-

sēdētājs — Р. Битат

Hvārī Būmedjens (H. Būmedjens) — prezidents līdz

1978. g. — Хуари Бумедьен

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

Zāids [Ben Sultāns] Āl Nahaijāns (Z. Āl Nahaijāns) —

prezidents — Заид бен-Султан Аль Нахайян

R. [Ben Saīds] al Maktūms (R. Al Maktūms) — vice-

prezidents, premjerministrs — Р. бен Сайд аль-Мак-

тум

BAHREINĄ

īsa [Ben Salmāns] al Halīfa (ī. al Halīfa) — emīrs —

Иса бен Сальман аль-Халифа
Halīfa [Ben Salmāns] al Halīfa (H. al Halīfa) — prem-

jerministrs — Халифа бен Сальман аль-Халифа

1 Alžīrijā, Marokā un Tūnisijā lietotos arābu personvārdus ar

komponentiem Ben un Bā pieņemts atveidot koprakstījumā.
2 Saskaņā ar «Norādījumiem» personvārdā Muhammeds atbilstoši

oriģinālam saglabājams m dubultojums; tradicionālais atveido-

jums Muhameds paralēli normatīvajai formai pieļaujams tikai pra-
vieša vārdā.
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ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA

Hosnī Mubāraks (H. Mubāraks) — prezidents kopš
1981. g. okt. — Хосни Мубарак

Anvars Sādāts (A. Sādāts) — prezidents (1970—

1981) — Анвар Садат

Abū Gazāla — kara ministrs — Абу Газаля

IRĀKA

Sadāms Huseins (S. Huseins) — prezidents — Саддам

Хусейн
S. Hammādī — ārlietu ministrs — С. Хаммади
A. Heiralla — aizsardzības ministrs — А. Хейралла

JEMENAS ARĀBU REPUBLIKA

Alī Abdalla Sālihs (А. A. Sālihs) — prezidents —

Али Абдалла Салех

A. al Arjānī — premjerministrs — А. К. аль-Арьяни
A. es Šaurs — ārlietu ministrs — А. Л. ас-Саур

JEMENAS TAUTAS DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA

Alī Nāsirs Muhammeds (A. N. Muhammeds) — prezi-
dents, premjerministrs — Али Насер Мухаммед

S. S. Muhammeds — ārlietu ministrs — С. С. Мухам-
мед

JORDANIJA

Huseins [Ben Talāls] — karalis — Хусейн Бен Талал

Modars Badrāns (M. Badrāns) — premjerministrs —

Модар Бадран
M. Kāsims — ārlietu ministrs — M. Касем
ūž. Šamma — pārstāvis ANO — Д. Шамма

Fāiks Varrāds (F. Varrāds) — JKP pirmais sekretārs —

Фаик Варрад
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KATARA

Halīfa [Ben Hamads] Āl Tānī (H. Al Tānī) — emīrs,

premjerministrs _— Халифа бен Хамад Аль Тани

S. [Ben Hamads] Al Tānī — ārlietu ministrs — С. бен

Хамад Аль Тани

KUVEITĄ

Džābirs [al Ahmeds al Džābirs] as Sabāhs (Dž. as Sa-

bāhs) — emīrs — Джабер аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах

LIBĀNA

Amīns Zmaijels (A. Zmaijels) — prezidents — Амин

Жмайель

Šafīks Vazāns (Š. Vazāns) — premjerministrs — Illa-

фик Ваззан

Iljāss Sarkīss (I. Sarkīss) — eksprezidents — Ильяс

Саркис
Selīms Hoss (S. Hoss) — ekspremjerministrs — Селим

Хосс

Kāmils al Asads (K. al Asads) — Deputātu palātas

priekšsēdētājs — Камель аль-Асаад

G. Tueinī — pastāvīgais pārstāvis ANO — Г. Туэйни
Fuāds Butruss (F. Butruss) — ārlietu ministrs —

Фуад Бутрос
Pjērs 2maijels (P. Zmaijels) — «Katāib» partijas di-

binātājs un līderis — Пьер Жмайель, КАТАИБ
Kāmils Šamūns (K. Šamūns) — Nacionālās liberālās

partijas līderis — Камель Шамун
R. Ede — Nacionālā bloka partijas līderis — Р. Эдде

Valīds Džumblāts (V. Džumblāts) — Progresīvās so-

ciālistiskās partijas līderis, drūzu līderis — Валид

Джумблат
I. Raads — Nacionālās sociālistiskās partijas līderis —

И. Раад
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2oržs Hāvī (2. Hāvī) (nevis «Hauji») — LKP ģene-
rālsekretārs — Жорж Хауи

Nikolā Šāvī (N. Šāvī) (nevis «Šauji») — LKP priekš-
sēdētājs — Никола Шауи

LIBIJA*

Muammars Kadāfī (M. Kadāfī) — Lībijas revolūcijas
līderis — Муамар Каддафи

Abdelātī Obeidī (A. Obeidī) — Tautas biroja sekretārs

ārlietu sakaru lietās — Абдель Ати Обейди
Abd es Selāms Džellūds (A. Džellūds) — Абдель Ca-

лям Джеллуд

MAROĶA

Hasans H — karalis — Хасан II

Maātī Būabīds (M. Būabīds) — premjerministrs —

Маати Буабид

MAURITANIJA

Mohammeds [Hūna] Uld Heidalla (M. Uld Heidalla) —

prezidents — Мохамед Хуна Ульд Хейдалла

OMANĄ

Kābūss [Ben Saīds] — sultāns, premjerministrs, ār-

lietu, aizsardzības un finansu ministrs — Кабус бен

Сайд

SAODA ARABIJA

Fahds [Ibn Abdelazīzs es Saūds] — karalis kopš 1982. g.
13. jūnija — Фахд ибн Абдель Азиз ас-Сауд

Saūds cl Feisals (S. cl Feisals) — ārlietu ministrs —

Сауд аль-Фейсал

Piezīme. Lībijas pilnais oficiālais nosaukums «Norādījumu»
tekstā (65. lpp.) dots kļūdaini; pareizi — Lībijas Sociālistiskā
Afābu Tautas Džamāhīrija (saīs. LSATDž).
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SIRIJA

Hāfizs Asads (H. Asads) — prezidents — Хафез Асад

Abdelhalīms Hadāms (A. Hadāms) — ārlietu mi-

nistrs — Абдель Халим Хаддам

M. Tlāss — aizsardzības ministrs — M. Тлас

Dijāalla cl Fatāls (nevis «Diala») (D. cl Fatāls) -

pastāvīgais pārstāvis ANO — Диялла аль-Фатталь

H. Bagdāšs — SKP CK sekretārs — X. Багдаш

SUDĀNA

Džaafars Numeirī (Dž. Numeirī) — prezidents — Джа-

фар Нумейри
M. M. Mubāraks — ārlietu ministrs — M. M. Му-

барак

TUNISUА

Habībs Burgība (H. Burgība) — prezidents — Хабиб

Бургиба
Mohammeds Mzālī (M. Mzālī) — premjerministrs —

Мохамед Мзали

Bedžī [Kāids] es Sebsī (B. es Sebsī) — ārlietu mi-

nistrs — Беджи Каид ас-Себси

ARĀBU VALSTU LIGA

Šādlī Klībī (Š. Klībī) — ģenerālsekretārs (Tūnisija) —

Шадли Клиби

PALESTINAS ATBRĪVOŠANAS ORGANIZĀCIJA

(РАО)
Jāsirs Arafāts (J. Arafāts) — izpildkomitejas priekš-

sēdētājs — Ясир Арафат
Fārūks Kadūmī (F. Kadūmī) — Фарук Каддуми
Basāms Abū Šerifs (B. Abū Šerifs) — Бассам Абу

Шариф
Abū Džihāds — Абу Джихад



Abū Aijāds — Абу Айяд
Abū Šarārs — Абу Шарар
A. M. Abū Meizars — A. M. Абу Мейзар
Abū Jūsufs — Абу Юсеф
Hānī Hasans (H. Hasans) — Хани Хасан

Jāsirs Abdrabu (J. Abdrabu) (nevis «J. abd Rabu») —

Ясир абд Раббу, Ясир Абд Раббо

Н. Abderrahmāns (nevis «Н. Abdels Rahmans») —

X. Абдель Рахман

M. aš Šāirs (nevis «M. aš Šajers») — M. аш-Шаер
Z. L. Terāzī — 3. Л. Терази
Gasāns Kanafānī (nevis «Hasans Kanafani») (G. Ka-

nafānī) — Гассан Канафани

ĀZIJAS UN ĀFRIKAS TAUTU SOLIDARITĀTES

ORGANIZĀCIJA

Abderrahmāns aš Šarkāvī (A. aš Šarkāvī) — priekš-
sēdētājs (ĒAR) — Абдель Рахман аш-Шаркауи

N. Abderrazāks (nevis «N. A. Razaks») — ģenerālsek-
retārs (Irāka) — H. А. Раззак

LIBĀNAS ĢEOGRĀFISKIE NOSAUKUMI

Aindāra
— Айн-Дар

Ainhilva (bēgļu nometne) — Айн-Хильва

Akabaija — Эль-Акабайя
A'eja — Алей

Ammika
— Аммик

Ansāra (koncentrācijas nometne) — Ансар
Auvalī

upe (nevis «Avalas» upe) — Эль-Аввали

Baabda — Баабда
Beitdžala — Бейт-Джаль
Bhamdūna — Бхамдун
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Burdželbaražna (nevis «Burdža un Albaražna») -

Бурдж эль-Баражна
Burdž eš Šimālī (bēgļu nometne) — Бурдж эш-Ши-

мали

Džezīna — Джеззин
Džūba — Джуб
Haij es Saluma — Хай ас-Салум
Halde — Хальде

Hāsbaija — Хасбайя

Kfarkūka (nevis «Kfara un Kuka») — Кфар-Кук
Kfarmata — Кфар-Матта
Kfarrummāna — Кфар-Румман
Kfaršīma — Кфар-Шима
Ramlatelbeida — Рамлат Эль Бейда
Sābra (bēgļu nometne) — Сабра
Sofara — Софар
Sātīla (bēgļu nometne) — Шатила

Šūfa kalni — Шуф
Uzaī (nevis «Uzaji») — Узаи

OJĀRS BUŠS

KONSERVATĪVUMS UN MAINĪGUMS CITVALODU

ĪPAŠVĀRDU ATVEIDĒ

Nesen iznākušie norādījumi par arābu valodas īpaš-
vārdu atveidi 1 varbūt dažu labu lasītāju pārsteidz ar

•diezgan daudzu vārdu neierastu rakstījumu un izraisa

pārdomas par mainīguma un noturīguma proporcijām
citvalodu īpašvārdu atveidē.

Kā to paradoksāli formulējis pazīstamais franču va-

lodnieks Š. Ballī, valoda nepārtraukti mainās, bet tā

1
Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareiz-

runu latviešu literārajā valodā. XV. Arābu valodas īpašvārdi. ">

1982. 188 lpp.
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var funkcionēt tikai nemainoties. Sī pretruna starp va-

lodas konservatīvumu un mainīgumu izpaužas visos

valodas līmeņos un dažādās konkrētās sakarībās. Gri-

bētos daudzmaz uzskatāmi parādīt, kādas tendences

saduras sakarā ar citvalodu īpašvārdu atveides (galve-
nokārt pareizrakstības) normēšanu un kāpēc šajā no-

zarē nemēdz būt pilnīgas vienprātības, absolūtas vie-

dokļu sakritības.

Citvalodu īpašvārdu atveidē teorētiski iespējami trīs

pamatprincipi: 1) lokalizēšana; 2) oriģināla rakstības

saglabāšana (ja rakstībā izmanto latīņu burtus); 3) ori-

ģināla izrunas iespējami precīza atveidošana ar lat-

viešu rakstības līdzekļiem. Par ceturto principu varētu

saukt atveidošanu, kā pagadās, t. i., pilnīgu principu
trūkumu. Cittautu personvārdu lokalizācija bija vēro-

jama dažādu valodu rakstībā vēl samērā nesenā pa-

gātnē (sal. Jānis Briesmīgais, Viļums 11, Иван Спро-
се), taču mūsdienu ciešo starpnacionālo kontaktu ap-

stākļos tā radītu pārāk lielas neērtības (grūti identifi-

cēt lokalizētu variantu ar oriģinālformu), tāpēc mūs-

dienās šis princips netiek izmantots. Ir saglabāju-
šies tikai daži tradicionāli lokalizējumi, galvenokārt
monarhu vārdi. Rakstības vai izrunas atveidošanas

principiem katram ir savas priekšrocības un savi trū-

kumi; par to, kurš no tiem ir labāks, dažādu valodu

speciālisti ir diskutējuši ne vienreiz vien, tomēr neap-
strīdami savu viedokli pamatot nav spējuši (tas liecina

par abu principu aptuvenu līdzvērtību) un tāpēc parasti,
nolēmuši palikt pie tā atveides paņēmiena, kas nu kurā

valodā ir ieviesies un kļuvis tradicionāls. Latviešu va-

lodā tāds ir izrunas atveidošanas princips, t. i., citva-

lodu cilmes īpašvārdu latviskās formas pēc iespējas
l 'ek tuvinātas šo īpašvārdu skanējumam oriģinālvalodā.
Te jāņem vērā vārdi «pēc iespējas»: neviens valodnieks

neapgalvos, ka citvalodu īpašvārdu oriģinālizrunu
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latviski vajadzētu atveidot pilnīgi, — katram valodu

zinātājam ir skaidrs, ka tas nav iespējams. Varam tikai

tuvināties šai izrunai tiktāl, cik to atļauj latviešu valo-

das skaņu sistēmas īpatnības.
Nomainīt izrunas atveidojumu ar rakstības atveido-

jumu šobrīd, pat ja tas teorētiski liktos vēlams, prak-
tiski nav iespējams, jo tad vajadzētu reformēt, pārgro-
zīt milzīga vārdu skaita līdzšinējo rakstību (ja nepie-
ciešams precīzi norādīt oriģinālrakstību, to var izdarīt

iekavās). Bet kā ir ar priekšlikumu vispār atteikties no

principiem un katru personvārdu rakstīt tā, kā nu tas

ir uzrakstījies, attiecīgo cilvēku pirmoreiz latviski pie-
minot?2 Mēģināsim iedomāties, kā tas varētu praktiski
izskatīties. Zviedrus ar vienu un to pašu vārdu, ko

zviedriski raksta Lars, tad latviski sauktu gan Lars un

Larss, gan Laršs, Lars un Lašs, bet Larsonu ģimenes lo-

cekļus — tēvu par Larssonu, vienu dēlu— par Laršonu,

otru — par Laššonu, bet trešo — par Larsonu (katram
no šiem variantiem ir zināms pamatojums vai nu zvied-

riskajā rakstībā, vai izrunā). Bet ja nu vēl mums ir

darīšana ar kādu svešāku valodu, kuras grūti atdarinā-

mie personvārdi līdz mums mēdz nonākt caur vairākām

starpniekvalodām dažnedažādos variantos? Un starp-

niekvalodu iespaids taču nereti rada pārpratumus pat
mūsu vistuvāko radu un kaimiņu — lietuviešu — īpaš-
vārdu rakstībā. Nu mums tātad varētu būt viens ģime-

nes loceklis Uogele, otrs — Ogele, trešais Uogjale un

ceturtais Ogjale (lietuviski Uogelė, krieviskajā atveido-

jumā Уогяле). Un, kad vajadzētu precīzi noskaidrot,
kura reize un kurš rakstījums tad nu ir bijis pats pir-
mais, tad katra personvārda atzīstamās rakstības no-

skaidrošana prasītu veselu vēsturisku pētījumu. Šķiet,

2 Sk.: Skujiņš Z. Par kustībām valoda. — Latviešu valodas kul-

tūras jautājumi. 19. laid. R., 1984, 67. lpp.
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ka šādā haosā mēs jau drīz vien sāktu ilgoties pēc ve-

cajiem, labajiem principiem.
Princips, protams, nav gluži tas pats, kas krimināl-

kodekss; dažreiz var to arī neievērot, piejaut izņēmu-
mus. Arī citvalodu īpašvārdu atveidē atkāpes no pamat-
principa, saskaņā ar kuru jāatveido oriģinālvalodas
izruna, ir palaikam sastopamas. Tādi izņēmumi ir, pie-
mēram, tradicionāli ieviesušies rakstījumi Geteborgą
(pēc izrunas būtu Jēteborja), Parīze (Parī), Izaks Ņū-
tons (sal. Aizeks Azimovs); tāpat arī daži tulkoti un

pustulkoti ģeogrāfiskie nosaukumi: Jaungvineja (sal.

Ņūfaundlenda), Dienvidslāvija, Lielie ezeri (ASV).Šādu
izņēmumu pastāvēšana ļauj diskutēt par daudziem tā-

diem gadījumiem, kad kādam jau daudzmaz pierastam
vārdam rakstība tiek koriģēta. Tomēr ir skaidrs, ka

izņēmums nedrīkst kļūt par sistēmu, ka tradīcijai ir

jābūt ļoti spēcīgai un ilgstošai, lai tās dēļ pieļautu
atkāpi no pamatprincipiem. Bez tam, atveidojot kon-
krētu personu vārdus, jāņem vērā arī tas, ka aptuvena,

neprecīza atveide var tikt izjusta arī kā zināms cieņas
trūkums pret šo cilvēku. Mēs, lūk, esam pieraduši pa-
zīstamo beļģu dramaturgu saukt par Meterlinku, un

izlabotā rakstījuma ieviešanas mēģinājumi laikam gan

lasītāju vairumam izraisa iekšēju pretestību. Bet pamē-
ģināsim iedomāties analoģisku situāciju ar mainītām

lomām, piemēram, ja kāds Briseles teātris būtu uzvedis

*{. Reiņa» lugu «Uguns un nakts». Varētu taču Raiņa
vārds gadsimta sākumā ar vairāku valodu starpniecību
(tāpat kā rakstījums Meterlinks varēja ieviesties, atda-

rinot krievisko Мэтерлинк, Метерлинк) būt nonācis

l'dz flāmiem un valoņiem šādā sagrozītā formā, bet nu

vairs to nedrīkstētu labot — tradīcija! Diez kā tas
mums laikam nepatiktu vis . . . Lūk, arī Māris Čaklais,
rakstot

par latviešu dzejas izlases vairāksējumu izde-

vumu ārzemēs angļu valodā, izsaka nožēlu par uzvārdu
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rakstības kļūdām. Bet ja nu turpmākos angliskos pub-
licējumos šīs kļūdas tiks saglabātas jau apzināti, uz-

skatot, ka jāraksta tā, kā pirmajā reizē nodrukāts?

Laikam taču tomēr šāda nostāja ir diezgan tuvu non-

sensam. Arī latviešu valodā, šķiet, nevajadzētu godāt
tās tradīcijas, kam kūmās stāvējis elementārs pārpra-
tums (atšķirībā no reāla cilvēka personvārda literāra

tēla vārda atveide nerada ētiskas problēmas, tāpēc va-

ram bez sirdsapziņas pārmetumiem arī turpmāk rakstīt

Gēsta Berlings, kaut gan zviedriski izrunā Jesia). Pil-

nīgi skaidru pārpratumu gan nav pārāk daudz, parasti
konflikts starp senāku, tradicionālu rakstījumu un jaun-

ierosinājumu rodas, mēģinot precīzāk attēlot tādu iz-

runu, kas ar latviešu valodas skaņām īsti nemaz nav

parādāma (tā tas ir ar Golsverzija (?) vārdu). Te nu

varam vairāk rēķināties ar tradīciju, tomēr nevajadzētu
šo argumentu pārspīlēt. Stabila tradīcija ir izveidoju-
sies diezgan daudziem ģeogrāfisko objektu nosauku-

miem, turpretim no citvalodu personvārdiem tikai reti

kādam latviskā atveidojuma tradīcija ir tik dziļi iesak-

ņojusies, ka to nebūtu lietderīgi aizskart pat sistēmas

un principu labad.3 Protams, lai to izdarītu, ir jāpār-
var valodas konservatīvums. Un te nu vēlreiz gribas
teikt, ka pats par sevi šis konservatīvums ir nepiecie;
šams un pozitīvi vērtējams, tāpēc arī uz to balstīti
iebildumi pelna cieņu un ievērību; tomēr ir gadījumi,
kad izmaiņas valodā (resp. rakstībā) ir objektīvi vē-

lamas.

Ikreiz ir jāizsver visi konkrētie «par» un «pret», pa;

turot prātā, ka dialektiskā pretruna starp konservatī-

vuma un mainīguma tendencēm valodā ir viens no

priekšnoteikumiem jebkuras valodas normālai attīstībai

3 Uzskatāms piemērs te var but Seimas Lāgerlēvas vārds, kurs

atveides daudzos variantus aplūkojis (un norādījis pareizāko)
L. Stepiņš (Lit. un Māksla, 1983, 30. dcc, 12. lpp.).
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LEKSIKA

ALFONS VILSONS

PAR JĒDZIENA «SKAISTAIS» APZĪMĒJUMIEM

TAUTASDZIESMĀS

Skaistums vienmēr bijis viens no mērķiem, pēc kā

cilvēce tiekusies no saviem pirmsākumiem līdz mūsu

dienām. Kā sadzirdēt un saredzēt skaisto, pareizi no-

vērtēt, sargāt un vairot to — tas ir viens no nozīmīgā-
kajiem audzināšanas un pašaudzināšanas uzdevumiem.

Bagātīgas ierosmes šim nekad nebeidzamajam dar-

bam dod latviešu tautasdziesmas, skatītas visdažādā-

kajos aspektos, arī valodnieciskajā. Skaistuma apzīmē-
šanai lietoto vārdu sastāvs, to daudzums un nozīmes ir

šā raksta galvenais pētnieciskais uzdevums.

I

K. Barona «Latvju dainu» (turpmāk — LD) 1. sē-

jumā vien jēdziens «skaistais» parādās kādas 1300 rei-

zes. Un, ja skaistuma apzīmējumus izprastu plašākā
nozīmē, skaitītu ne tikai atsevišķus vārdus, bet arī ga-

rākus, aprakstošus raksturojumus, materiāla būtu vēl

lietni vairāk.

Pirms minētos datus aplūkojam tuvāk, jāpaskaidro,
Pēc kādiem principiem tie šai pētījumā atlasīti. Atvasi-

nājumi no vienas un tās pašas saknes (skaists, skaisti,

sļtaistumiņš) uzskatīti katrs par patstāvīgu apzīmē-
jumu, tāpat arī viena un tā paša vārda atkārtojumi
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vienas dainas variācijās un versijās. Turpretim izlok-

šņu formas (dailis, dails) uzskatītas par vienu lek-

semų.

Nav pieskaitīti tādi vārdi, kas sastopami tikai vienu

vai dažas reizes (piemēram, puiks — LD 4653, 8).

Ārpus uzmanības loka atstāti arī figurāli raksturojumi.
Piemēram, meitas skaistuma slavinājums, kur tā salī-

dzināta ar ābeli, ievu, magoni, rozi, dziedāšanas skais-

tums, kas salīdzināts ar lakstīgalu.
Uz pilnīgu skaitlisku precizitāti «līdz vienam vese-

lam» pētījums nepretendē, jo jāņem vērā, ka nozīmes

izpratnē ne vienreiz vien jāpaļaujas uz subjektīvo
izjūtu. Piemēram, vārdi labs, labi parasti lietoti, lai

apzīmētu ētiski vērtīgo vai praktiski derīgo, bet gadās
dziesmas, kurās šie vārdi lietoti ar nozīmi 'skaists,

daiļš
7: Daiļu dziesmu es dziedāju, ļ Daiļu dziesmu da-

rināju; I I es ņemšu līgaviņu, / Kas būs laba dziedā-

tāja (563). Tāpat ar nozīmi 'skaists' dažkārt lietoti

vārdi dižens un ražens, kas pētījumā ietverti tikai tad.

kad tie nepārprotami lietoti, lai apzīmētu skaisto.

Lai šādu dažkārt diskutējamas nozīmes vārdu būtu

mazāk, apskatā nav ietverti arī adjektīvi balts, kupls-

sarkanbalts, smuidrs, stalts v. c, kā arī no tiem dari-

nātie adverbi un daži substantīvi ģenitīvā (dimanta,
sudraba, zelta), kuros skaistuma jēdziens raksturots

ar vārdu, kas nosauc skaistu krāsu, formu v. tml.

Tā par tiešo izpētes objektu izraudzīti tikai šādi, no

deviņām latviešu valodas saknēm atvasināti, vārdi:

daiļš (dailis, dails), daiļi (daili); dižens (dižans), di-

ženi (dižani); grezns (grazns), grezni (grazni); jauks,
jauki; košs, koši; krāšņs, krāšņi; labs, labi; ražens (ra'
žans, ražns), raženi (ražani, raži); skaists

(skaistys, skaišks), skaisti (skaiški). Papildus jāpie-
skaita vēl diezgan bieži lietotie aizguvumi no vācu

valodas smuks, smuki.
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2.

Vispirms aplūkosim divus skaistuma apzīmēšanai
visvairāk lietotos adjektīvus un adverbu pārus:
skaists—skaisti, daiļš—daiļi.

Rakstītajā literatūrā — it īpaši stilistiski izsmalci-

nātos darbos — sastopama tendence no ikdienā biežāk

lietotajiem vārdiem un to atvasinājumiem vairīties,
aizstāt tos ar retāk lietotiem (brīnišķīgs, burvīgs, glezns
v. tml.). Ja tāds paņēmiens izraudzīts, lai precizētu
kādu satura niansi, iebildumu pret to nav, bet bieži

vien tas darīts tikai izteiksmes neparastības radīšanai.

Turpretim tautasdziesmu estētiskie principi, kā liecina

pat neliela leksikas analīze, ir citādi — tās savu stila

kultūru saglabā, no vienkāršības un parastības nevai-

roties.

Lai gan vispār skaistuma apzīmēšanai LD vārdu ir

daudz, tomēr visos tematiskajos ciklos pārsvarā ir vieni

un tie paši — skaists un skaisti. No visā sējumā 1287

reizes lietotajiem skaistuma apzīmējumiem 513 (40%)
ir skaists un skaisti, arī substantīvs skaistumiņš.

LD pirmajā daļā «Par dziesmām un dziedāšanu» jē-
dziena «skaistais» raksturošanai izmantoti pavisam 475

vārdlietojumi, 200 no tiem (42,1%) ir vārdi skaists un

skaisti. Otrajā daļā «Cilvēka mūža ritums, ģimenes un

radu sadzīve» šo vārdu lietojums gan nedaudz ma-

zāks
— 199 no 580 (39,3%), toties «Pielikumā» vārdu

skaists un skaisti ir vēl vairāk — 114 no 232 (46,2%).

Pārējos ciklos skaitliskās attiecības ir citādas (pie-
mēram, ciklā «Radību, kristību un kūmu dziesmas pla-

ziņā» vārdi skaists un skaisti izmantoti tikai 19,
bet daiļš un daiļi 24 reizes).

Vērtējot materiālu pa atsevišķām nodaļām, atklājas
vēl tāda īpatnība, ka ar skaistuma daudzinājumiem
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visbagātākā nodaļa ne lappušu skaita, ne pamatdziesmu
daudzuma ziņā nav lielāka par citām. Noteicošais ir

saturs, kura lielā un savdabīgā bagātība izteikta virs-

rakstā — «Bāriņi, sērdieņi». Tieši šiem grūtdieņiem,
kam sociālie apstākļi skaistumu atvēl skopāk, dziesmās

tas veltīts visvairāk. Ne velti dainās sacīts, ka bārenīte

dziesmiņās remdējas.
Visi skaistumu izteicošie vārdi, kopā skaitīti, šai

nodaļā ir 340, t. i., 26% jeb vairāk nekā ceturtā daļa
no pirmajā sējumā lietotajiem skaistā apzīmējumiem.
Atklājas, ka 253 no tiem ir 4. apakšnodaļā, kur runāts

par augumu, apģērbu un rotām, t. i., par vizuāli uz-

tveramo skaistumu. Tikai nedaudz mazāk uzmanības

veltīts skaistumam, kas uztverams akustiski, —1. daļas
2. nodaļā «Pavasara un vasaras dziesmas» «skaistais»

pieminēts 211 reizes.

Otro vietu lietošanas daudzuma ziņā ieņem vārdi

daiļš (242 reizes) un daiļi (28 reizes), kopā 270 reizes

(20%)- Arī substantīvs daiļumiņš sastopams samērā

bieži (6 reizes).

Nozīmju ziņā daiļš, salīdzinājumā ar skaists, ir šau-

rāks. Visur, kur var teikt daiļš, var teikt arī skaists, bet

ne visur, kur var teikt skaists (piemēram, apzīmējot
jēdzienus «diena», «izdevība», «upe» v. c), var teikt

daiļš. Taču pat ar šo ierobežojumu daiļš dainās sasto-

pams biežāk nekā mūsdienu valodā, kur tas ieguvis
pacilāta, dvēseliski apgarota skaistuma nozīmi (sk-

ari: Stengrevica M. Sarunvalodas vārdi dažāda satura

tekstos. — Latviešu valodas kultūras jautājumi, R-

-1970, 38. lpp.).
Visvairāk vārdi daiļš, daiļi — tāpat ka

skaisti — atrodami nodaļā «Bāreņi, sērdieņi» — Щ
reizes, t. i., 46% no visiem to lietojumiem šai viena

pašā ciklā (no vārdu skaists, skaisti lietojumiem bāru

dziesmās ir tikai 20%).
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3.

Citi skaistuma apzīmēšanai lietotie vārdi (dižs, diži,

grezns, grezni, jauks, jauki, košs, koši, ražens, raženi),
kuru leksiskā nozīme ar skaistuma nojēgumu saistās

tikai dajeji, lietoti daudz retāk.

Dižs (dižens), kas mūsdienās sastopams reti, dainās

lietots biežāk, galvenokārt Kurzemē pierakstītajās
dziesmās. Šī vārda semantika palaikam saistās ar skais-

tumu, kas piemīt kam lielam, varenam. Dižs var būt

liels, spēcīgi noaudzis mežs (dižmežs), lielais ceļš
(dižceļš), ciems (dižciems) vai jūra (dižjūra), bet ne

mazs dārziņš, taciņa, būda vai dīķis, kas arī var būt

skaisti vai neskaisti. Maza meitenīte var būt skaista,
daiļa, koša, bet ne diža; turpretim balss dziedāšanai

viņai var būt arī diža.

Grezns mūsdienu valodā saistās ar ko lepnu, dārgu,
bet dainās (Gana man greznu (graznu) dziesmu, 36,
Graznu dziesmu padziedāju, 433 v. c.) tāda saistība

nav obligāta.
Vārds košs parasti apzīmē ko spilgtu, bet, piemēram,

tekstā Koši, rāmi padziedāju (437, 6) tā nozīme ir tieši

pretēja, saistīta ar mierīgu, lēnu, nesatraucošu dar-

bību.

Jauks saistās ar jēdzienu «jaucēt», t. i., «radināt»,
«(pie)vienot», tādēļ dainās bieži daudzinātā jaukā
dziedāšana būs domāta ne vienkārši kura katra skaista

dziedāšana, bet tāda, kas — atšķirībā no svešā, nepa-
rastā skaistuma — ir jau labi pazīstama un tuva.

Ražens ir no tās pašas saknes, no kuras atvasināts

api vārds ražīgs, un semantiski radniecīgs ar jēdzieniem
*sPēcīgs, spējīgs». Ražena dziedāšana nozīmē dūšīgu,
enerģisku, spēka pilnu dziedāšanu.

Pārdomas par mūsdienu literāro valodu — par tās

bagātināšanu ar aizguvumiem no citām valodām, bet
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reizē arī par piesārņošanu ar nevajadzīgiem svešiem

vārdiem — izraisa vācu cilmes vārdi smuks un

smuki.

Tautasdziesmas, ko parasti, un ne bez pamata, uzlū-

kojam par tīras un bagātas valodas paraugu, šos vārdus

lieto samērā bieži. LD 1. sējumā vien smuks sasto-

pams 20, smuki — 5 reizes, un pāris reižu ir arī atva-

sinājums smukuminš. Darināti arī salikteņi smukmei-

tina (5119) un smukpuisitis (Pielikumā, 382, 11. vers.),

turpretim vairāki citi, neapšaubāmi īsti baltiškas cilmes

skaistuma apzīmējumi — grezns, jauks, košs, ražens -

tādai vajadzībai izmantoti nav. Tad nu rodas pro-

blēma: vai šādu rīcību noteicis vienīgi gadījums, vai ari

tai kāds īpašs cēlonis?

Minētie fakti vedina uz domām, ka smuks latviešu

valodā ir iesakņojies un tam piešķirama vieta arī lite-

rārajā valodā. Jautājums tikai — kāda? Tautasdzies-

mās arī šai ziņā var saskatīt derīgu ierosmi. Daudzajos
tīri latviskajos skaistuma apzīmējumos nav izdevies sa-

skatīt neviena cita vārda, kam būtu zināma komikas

nianse, bet vārdam smuks tāda nereti (ne vienmēr!)

piemīt. Cielaviņa, smuks putniņš (2685, 9) ; Smuks sku-

kītis mazgājās (5119, 1; sk.' arī 382, 12, Pielikums

1167, 1 v. c). Aizstājot minētajos piemēros vārdu

smuks ar skaists, daiļš, jauks v. tml., bezbēdīgās dzies-

miņas kļūst intonācijā nopietnākas un smagākas un

līdz ar to zaudē ko no sava viegluma un jautrības.
Līdzīgi ir ar dziesmām, kur lietots saliktenis smukmei-

tina vai smukpuisitis.

Sākotnēji smuks varētu būt lietots vai nu vienkārši

nemaz nedomājot par tā nelatvisko cilmi, vai arī apzi-

nāti — kārkluvācietības dēļ, bet nule minētajās dzies-

mās un tāpat mūsdienu valodā tas skan ar ironijas

(arī pašironijas) vai humora pieskaņu. Tādā —un tikal
tādā — šauri specializētā nozīmē tam pienāktos pil"
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soņtiesības (piemēram, humoristiski satīriskajā
dzejā), bet citādi pēc šī vārda vajadzības nav.

Tāpat kā smuks nevar aizstāt ar skaists (daiļš, jauks
v. tml.), tā arī skaists nevar aizstāt ar smuks. Piemē-

ram, Skaisti dzied lakstīgala (382, 1) citā variantā ir

Koši dzied lakstīgala (400); abās dainās ir liriska, poē-
tiska noskaņa, bet, aizstājot vārdus skaisti un koši ar

smuki, rodas kas līdzīgs parodijai.
Vairākām pavadparādībām bagāts skaistuma apzīmē-

jums ir vārds labs.

Slikta dzīve, kā liecina minētie dati par bāru dzies-

mām, modina gan ilgas pēc skaistā, bet kavē to sa-

sniegt (Es būt skaisti padziedājse, / Aiz kundziņa ne-

drīkstēju, 57; Es aizmirsu skaistas dziesmas / Vārgu
mūžu dzīvojot, 197, 3). Turpretim laba dzīve veicina

skaistuma uztveres iespējas. Jau pašā jēdzienā «laba

dzīve» ir ietverts arī skaistais kā viena no sastāvdaļām.
Jēdzienam «dziedāt skaisti» ir arī nozīme «dziedāt lai-

mīgi» (Pret vējiņu ausi griežu ļ Sav' māsiņas klausi-

-225
dzied skaisti vai sērīgi, / Tautiņās aizgājuse,

Jas, protams, nenozīmē, ka skaistums nevarētu rasties

ari grūtā, smagā dzīvē — par spīti tai un kā viens no

līdzekļiem cīņā pret to (Jo man sūri, jo man grūti, / Jo
es koši padziedāju, 110). Rainisko motīvu «daile arī ir

spēks» un N. Cerniševska doto skaistā raksturojumu
«Skaistais ir dzīve, laba dzīve, dzīve, kādai tai jābūt»
apstiprina arī latviešu tautasdziesmas.

4.

Dažas piezīmes par skaistuma apzīmēšanai lietotajām
vārdu šķirām un formām.

Substantīvu skaistais (tāpat kā daiļais, jaukais) ap-

lūkotajā sējumā nav izdevies atrast nevienu reizi.
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Atvasinājumi ar -utns (daiļums, jaukums, skaistums)
gan sastopami, bet reti, un nevis nominatīvā, bet ģe-
nitīvā vai lokatīvā. Ābelītes daiļumā (4511, l. vers.),
Pats jaukuma nevarēju (564, 1. vers.), levas ziedu

skaistumā (4510, 6. vers.), Ābels ziedu skaistumā

(4511, 1. vers.).
Vairāk lietota dainām vispār raksturīga deminutīva

forma daiļumiņš, greznumiņš, jaukumiņš, košumiņš,

skaistumiņš, smukumiņš (100; 1248; 2810, 1; 3155, 1;

3679; 4510 vers.; 451l'vers.; 4530, 1 v. c.), taču arī šo

piemēru nav daudz.

Vispār substantīvi, kas apzīmē «skaisto» kā abstraktu

jēdzienu, dainām nav raksturīgi. Toties jo plaši tautas-

dziesmās konkrēta priekšmeta, dzīvas būtnes vai darbī-

bas skaistuma apzīmēšanai lietoti adjektīvi un tiem at-

bilstošie adverbi.

Savstarpēji salīdzinot visus skaistuma apzīmēšanai
lietotos adjektīvus un adverbus «Latvju dainās» un ZA

izdotajās «Latviešu tautasdziesmās» (turpmāk — LT),

atklājas daļēji sakritīgas, daļēji atšķirīgas iezīmes.

Piemēram aplūkosim abu kopojumu pirmo sējumu

pirmās daļas, kur ievietoti satura ziņā vienādi materi-

āli — par dziesmām un dziedāšanu. LD 1052 dainās

«skaistais» minēts 458 reizes (43%), LT 1240 dainās да

523 reizes (arī 43%). Tātad kopējais «skaistā» apzīmē-
jumu lietojums kvantitatīvi ir vienāds. Taču vārdšķiru

proporcijas ir atšķirīgas. LD dominē adverbi (117:83
jeb 1,4: 1), bet LT — adjektīvi (335: 185 jeb 1,8: 1)

:

Tas nozīmē, ka LD «skaistais» pārsvara minēts saistībā

ar darbību, bet LT tas vairāk ir priekšmeta vai dzīvas

būtnes īpašība.
No tā var secināt, ka LD lielāka uzmanība veltīta

dziedāšanai, LT — dziesmai. Meklējot šīs atšķirības
cēloņus, jāievēro gan tas, ka LT ietvertas daudzas jau-
nākos laikos pierakstītas dainas, gan tas, ka viena un
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tā pati daina ne vienmēr ievietota tai pašā nodaļā un

apakšnodaļā kā LD. Varbūt ir arī vēl citi cēloņi. Tur-

pmākajos pētījumos būtu jānoskaidro, vai šāda adverbu

un adjektīvu skaitliskā attiecība raksturīga dainām vis-

pār vai tikai nodaļai par dziesmām un dziedāšanu.

* * *

Pārdomas izraisa arī skaistuma apzīmējumu lielais

skaits.
LD 1. sējuma 5259 dziesmās par skaisto runāts 1287

reizes, t. i., gandrīz katrā ceturtajā dziesmā — ja ne

pamatdziesmā, tad variācijās un versijās.
Pretēji elitārajam principam, kas izteikts, piemēram,

Ciceroną formulējumā Omnia praeclara rara (Viss
skaistais ir rets), dainu teicējs saskata skaisto vai ik

uz soļa, arī tautas dzīves šķietami pelēkajā ikdienā.

Sis pasaules skatījuma stihiskais optimisms izpaužas
arī leksikā.

MELITA STENGREVICA

VERBS PALIKT MŪSDIENU LATVIEŠU LITERĀRAJĀ

VALODĀ

Verbs palikt latviešu valodā ir sens, plaši lietots un

semantiski daudzšķautņains. K. Mīlenbaha Latviešu

valodas vārdnīcā1 tam izdalītas šādas nozīmes:

3) 2 'zurūckbleiben, bleiben'; 4) 'bleiben, hingeraten,

IK. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīca. 111. R., 1927—1929,
59.-60. lpp. (Tālākajā tekstā — ME.)

_

2 lepriekšējas — 1. un 2. nozīme — saistās ar attiecīgo homo-

nļmu: 1) 'unterlegen' — 'novietot zem (kā)' un 2) mūsdienu lat-
v šue' literārajā valodā novecojušu nozīmi 'zurucklassen' — 'at-
stāt.
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sich lassen'; 5) 'werden'. Visas nozīmes bagātīgi ilus-

trētas ar lietojuma paraugiem (bez jebkādām norādēm

par kādas nozīmes lietošanas ierobežojumiem).
Latviešu-krievu vārdnīcā 3 šī vārda nozīmi 'стать, ста-

новиться, сделаться, делаться' raksturo ar norādi sar.

(iekavās turklāt kā neitrālus sinonīmus minot kļūt,
tapt), šādi balstot pašreizējo literārās valodas normu,

pēc kuras palikt lietojums minētajā nozīmē netiek at-

zīts par vēlamu.

Tomēr verba palikt izmantojuma iespējas mūsdienu

latviešu literārajā valodā vēl arvien nav gluži skaid-

ras. Tādēļ šķiet lietderīgs valodas materiālā4 sakņots
sīkāks šī vārda semantikas apskats un reizē ar to ari

vārda lietošanas normu precizējums.
Ar vārdu palikt vispirms saprotam atrašanās, uztu-

rēšanās vietas nemainīšanu, nedošanos prom: Pēc pāris
stundām skolnieki viens pēc otra sāk nodot savus dar-

bus un atstāj klasi. Paliek vēl tie, kuriem kaut kas

misējies.. (Kurcijs. Atmoda. R., 1957, 312. lpp.) Ne-

daudzie Cīruļa radi palika līdz rītam [kāzās] un

saguruši sēdēja pie alus un pīrāgiem. (A. Sakse. Darba

cilts. R., 1948, 9. lpp.) Uz šo nozīmi attiecināms ari

šāds pārnests lietojums: Ticis otrā krastā pie drēbēm

un savām mantām, Aigars pēkšņi jutās drošāks. Bai-

les, liekas, palikušas viņā krastā aiz tumšās, no-

slēpumainās straumes. (H. Gulbis. Pieneņu laiks. R.

1976, 136. lpp.)
Ap šo vārda palikt primāro nozīmi grupējas dažādi

leksiski semantiskie varianti, kas visi izsaka nemainī-

gumu, saglabāšanos, proti, statiškumu.

Tā, piemēram, palikt var izteikt dzīvas būtnes kon-

3 Latviešu-krievu vārdnīca. 11. R., 1981, 154. lpp.
4 Rakstā izmantota latviešu literārās valodas leksikas kartotēka,

kurā vārdam palikt ir apmēram 2000 lietojuma reģistrējumu.
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stantu atrašanos kādā stāvoklī, šī stāvokļa nemainīša-

nos: Pliens aizgāja komandpunkta alā gulēt. Kristam

iekrita palikt nomodā līdz saulei. (A. Grigulis. Dze-

joļi, stāsti, lugas. R., 1956, 115. lpp.)
Verbs palikt apzīmē arī cilvēka, priekšmeta, parādī-

bas saglabāšanos kādā īpašībā, kvalitātē: Profesors
vienmēr bija labvēlīgs jaunatnei, laikam tāpēc arī pats
vienmēr palika jauns. (V. Brutāne. Nesadomātais.

R., 1978, 52. lpp.) Tumsai metoties, sacēlās pastiprs
vējš, bet debess palika tāda pati melna. (A. Upīts.
Zaļā zeme. R., 1947, 128. lpp.)

Bieži vārds palikt izsaka atrašanos statiskā, fiksētā

stāvoklī (runājot par ko nepaveiktu, nenokārtotu

v. tml.): «7a tu, Zane, nevari, lai paliek šovakar

govis neslauktas,» viņa nopūtās. (A. Sakse. Darba cilts.

R., 1948, 28. lpp.) Kā es īsu mūžu nīstu! Paliek

ceļi nemīti: Iznāks vēl, ka nepazīstu Savu tēvu zemīti!

(A. Skalbe. Tēva dubļi sudraboti. R., 1972, 40. lpp.) Sai

semantikai piekļaujas arī izteiciens lai (nu) paliek:

.. ķildoties jau pats Priednieks neatļāva. Gadījās jau,
protams, ka vai nu sieva sūdzēja viņam māti, vai arī

māte sievu. Tad viņš kā īsts miera cilvēks sacīja: «Lai

nu paliek, ko tur par niekiem. ..» (A. Saulietis.

Stāstu izlase. R, 1958, 23. lpp.)
Saglabāšanās semantika spilgti saskatāma verba pa-

likt plaši izmantotajā nozīmē 'neaiziet bojā, neiznīkt,

nezust': Marta Sūna dzīvoja pirtiņā, kas bija pali-
kusi no kara laikā nodegušām mājām. (V. Bērce. Pir-

mie divpadsmit. R., 1949, 71. lpp.) Visi citi augļu koki

izsalst, bet šai [bumbierei] sals neko nevar padarīt.
-■Vājie nosalst, vājie nolūst vējā. Viņa paliek.
(D. Zigmonte. Jūras vārti. R., 1963, 200. lpp.) Laiks ir

nepielūdzams un objektīvs. Tā gaitā sīkais, mazsvarīgais
Pūzūd kā pelavas vējā, bet galvenais — cilvēkiem un

nākotnei vajadzīgais — paliek. (Cīņa, 1980, 27. apr.)
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Aplūkotajai nozīmei tuva semantika vārdam palikt
ir tekstos, kur tas lietots nojēgumu 'saglabāties', 'ne-

tikt iztērētam', 'netikt atņemtam' v. tml. apzīmēšanai:

Sašķiroju mūsu mantas: vienas Indulis vedis atpakaļ
uz Rīgu, otras paliks man. (R. Ezera. Mežābele.

R., 1966, 44. lpp.) Aigars nolemj uzsildīt no brokastīm

palikušo tēju. (H. Gulbis. Pienēnu laiks. R., 1978,

252. lpp.)
Sada paša nozīme lieto savienojumu palikt pari: Pus-

dienas ēdam virtuvē, katrs savu nodalīto porciju. Ja

pavalgam ir gaļa, tā bieži man paliek pāri un,

madāmai neredzot, ātri pārslīd uz Krista šķīvja, kam

nekad no savas porcijas nepietiek. (R. Sēlis. Burši un

zeļļi. R., 1951, 14. lpp.)
Nozīmju kompleksa, kur verbs palikt izsaka nemainī-

gumu, saglabāšanos, iekļaujas arī tā izmantojums, pie-
mēram, savienojumos būt un palikt, palikt pa vecam,

palikt spēkā. Vienīgi jūra bij a, tā arī palika
auksta. (D. Zigmonte. Strazdu vakars. R., 1976,

279. lpp.) Nevarēja būt, ka tagad viss paliks pa

vecam. Kaut kam jānotiek, kaut kam briesmīgam, un

tas notiks tepat, tūlīt. (E. Līvs. Kapteinis Nulle. R.,

1963, 157. lpp.) Taču literārā darba valodā šīs [grama-

tiskās] normas ne vienmēr paliek spēkā. (V. Va-

leinis. Poētika. R., 1961, 225. lpp.)
Atrašanās, uzturēšanās vietas nemainīšana, «prom

nedošanās», kas raksta sākumā minēta kā vārda paliki
pirmā, primārā nozīme, saskatāma arī šādos piemēros:
Atgriežoties mājās, Ģirts durvis saskrējās ar Viju, kas

pašlaik nāca ārā. Abi atrāvās atpakaļ un palika
katrs savā pusē slieksnim. (A. Dripe. Ceļa zīmes. R.,

1966, 78. lpp.) ..viņš [vanags] it kā peldēja zilajā iz-

platījumā, kā sastindzis palika vienā vietā un tad

atkal devās tālāk .. (K. Fimbers. Pelēkā zeme. R., 1956,
199. lpp.) Tomēr citētajos tekstos palikt apzīmētajā
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nojēgumā jūtama jau zināma dinamika — iepriekšējās
kustības pārtraukšana. Vēl vairāk dinamikas palaikam
ir vārda palikt semantikā, ja tas lietots kopā ar pozas,

stāvokļa apzīmējumiem. Tikai plašākā kontekstā iespē-

jams noteikt, vai palikt apzīmē esošas pozas, stāvokļa
nemainīšanu vai šīs pozas ieņemšanu un tikai tad tās

fiksēšanu. Tā tekstā Nagainis bridi palika stāvam

kā sastindzis.. (P. Rozītis. Ceplis. R., 1949, 18. lpp.),
nezinot tēloto situāciju, nav nosakāms, vai palikt iz-

saka, ka Nagainis turpināja stāvēt, vai arī — ka pār-
stāja kustēties. Turpretim nākošajā piemērā Pēc maza

brīža atvērās durvis un vienkārši, bet godīgi ģērbies
vīrs ienāca [istabā] un palika pie durvīm stāvam

(R. Blaumanis. Andriksons. R., 1939, 5. lpp.) palikt

nepārprotami apzīmē nevis attiecīgas pozas saglabā-
šanu, bet gan nonākšanu šai pozā, šīs pozas ieņem-
šanu, resp., iepriekšējās kustības pārtraukšanu, pozas,

stāvokļa izmainīšanu. Tāda pati dinamika vārda palikt
jēdzieniskajam saturam raksturīga citātā Darbu turpi-
nājām mēs. Jau nākamajā dienā palikām ar atples-
tām mutēm: brigadieris laukumā ieradās ar jaunu teh-

niku. (J. Plotnieks. Nami un cilvēki. R., 1964, 32. lpp.)

ļr gluži skaidrs, ka strādnieki pirms jaunās tehnikas

ieraudzīšanas nebija stāvējuši ar vaļējām mutēm. Šāda

divdabība — spēja izteikt gan esoša stāvokļa nemai-

nīgumu, gan nonākšanu citā stāvoklī — vārdam palikt

raksturīga daudzos valodā plaši lietotos savienojumos,
piem., palikt mierā, palikt dīkā. Arī ārsta norādījums
palikt gultā var attiekties kā uz gulošu slimnieku, tā

arī uz tādu, kuram jāsāk ievērot gultas režīmu.

Par tradicionāliem, gandrīz stabiliem uzskatāmi sa-

vienojumi palikt kaunā, palikt vecmeitās, kuros palikt
var raksturot gan nespēju tikt ārā no apkaunojošas si-

tuācijas, gan nonākšanu tādā, tāpat arī — tiklab vec-

meitības statusa saglabāšanu, kā nonākšanu tajā.
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Vairāk dinamiskais, procesuālais nekā statiskais as-

pekts vārda palikt semantikā izpaužas savienojumos ar

stāvokļa, situācijas apzīmējumiem, kur palikt norāda

uz nonākšanu stāvoklī, situācijā, kas saistīti ar kā

zaudēšanu, neiegūšanu v. tml.:
..

ja tā bez jēgas no-

posta mežus, tad taču pagasts galu galā varēja pa-
likt pavisam bez malkas. (A. Upīts. Zaļā zeme. R.,

1947, 159. lpp.) ..ziemā ostas darbi bija gandrīz pār-

traukti, daudzi ostmalnieki palikuši bez darba.

(S. Berģis. Ziemeļu pionieri. R., 1957, 82. lpp.) Toms

pie tevis vairs atnākt nevar. Nu jau ir divi gadi kopš
lielās vētras .. . Toreiz mēs palikām bez sava la-

bākā kapteiņa.. (E. Līvs. Selgas vīri. R., 1962,

59. lpp.)
Atsevišķs semantisks komplekss veidojas, vardam pa-

likt izsakot kā dzīvošanu, tā apmešanos kur, pie kāda,
iesaistīšanos darbā un tā neatstāšanu v. tml. Piemērā

Ķadiriņš pa tēva slimības laiku palika klubā pie
pavāra sievas Dašas (E. Birznieks-Upītis. Izlase. R.,

1959, 265. lpp.) ir it kā vienlaicīgi izteikts gan tas, ka

Kadiriņš apmetās klubā, gan tas, ka tēva slimības

laikā viņš šai vietā dzīvoja un šo dzīvesvietu nemainīja.
Vārds palikt vienlaicīgi veic abas semantiskās funkci-

jas. Turpretim tekstā Tagad nu es te biju un gudroju,
kur palikt. Kāpēc tad neaiziet pie Embota, nepasēdēt
siltā istabā un neparunāties? (M. Kalndruva. Tīrumā.

R., 1963, 201. lpp.) palikt absolūti nav saistīts ar esošā

stāvokļa saglabāšanu, bet gan jēdzieniski ietver veselu

darbību kopumu — došanos uz kaut kurieni un tad ap-

mešanos tur. No šī viedokļa interesanta ir palikt seman-

tika šādā teikumā: Pēc konservatorijas beigšanas I. Bez-

rodnijs paliek aspirantūrā.. (Rīgas Balss, 1957,

17. dcc.) No vienas puses, jaunais mūziķis paliek kon-

servatorijā, bet no otras — ar «palikšanu» aspirantūrā
viņš nonāk gluži citā sabiedriskā stāvoklī. Un atkal
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abus šos aspektus — statisko un dinamisko — vienlai-

cīgi pauž verbs paliki.

Tuvu aplūkotajam vārda palikt semantiskajam kom-

pleksam piekļaujas tā izmantojums nozīmē, ko varētu

formulēt 'būt nokļuvušam, atrodamam, arī kavēties kur':

«levainots...» lēni smadzenēs izraisījās doma. «Viens .. .

Bija cīņa ... kur palikuši biedri?» (V. Lācis. Zvaig-
znes pār jūru. R., 1964, 257. lpp.) «Helga, kur tu pa-
liec?» no āra atskanēja sievišķīga balss. «Mēs noka-

vēsimies, un zupas ēdnīcā vairs nebūs!» (B. Saulītis.

Līdz pēdējai taisnei. R., 1963, 224. lpp.)

Arī runājot par pazudušiem, grūti sameklējamiem
priekšmetiem, ar vārdu palikt saprotam nevis šo priekš-
metu (vai parādību) statisku atrašanos kādā vietā, bet

drīzāk gan 'aizvirzīšanos', 'nokļūšanu' kādā mums ne-

zināmā vietā: «. .ko tu ar manu lāpstu darīsi?» Siliņ-
tante saķēra mazo aiz apkakles. «Es meklēju, meklēju,
kur tā palikus i, bet redz, kas pievācis!» (Z. Ērgle.
Par mūsu sētas bērniem, indiāņiem un melno kaķi. R.,

1972, 51. lpp.) Tik daudz kam pietrūcis laika! Bet kur

Ш palika laiks? — Vai pārvērtās zelta tvaikā un

tagad zvaigznājos plaiksn? (I. Auzinš. Duna. R., 1977,
13. lpp.)

Tālāk aplūkojamās nozīmēs dinamiskais aspekts jū-
tami dominē. Protams, vārdam palikt, lietotam nozīmē

'tikt izveidotam, tikt ieveidotam, arī tikt radītam', pie-
mēram,

.. [partizāniem] kustība nepieciešama pārtikas
sagādāšanai, bet sniegā paliek nodevīgās pēdas
(V. Samsons. Kurzemes partizāni. R., 1956, 223. lpp.)>
vēl jūtama saglabāšanās, nezušanas nianse, bet tā to-

mēr šķiet tikai sekundāra. Vēl spilgtāk procesa aspekts
izpaužas savienojumā paliek iespaids, kur verbu palikt
pilnīgi var aizstāt ar sinonīmu rasties, šādā tekstā:

Paliek iespaids, ka šur un tur vēl liek cerības uz
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laika uzlabošanos un jau gatavās labības pļauju atliek

uz priekšdienām. (Cīņa, 1980, 26. aug.)
Nozīmē 'sasniegt noteiktu vecumu, kļūt noteiktu gadu

skaitu vecam' verbs palikt ir ievērojami attālinājies no

jebkāda priekšstata par kā nemainīgumu, saglabāšanu
vai tamlīdzīgu statiku. Tikai ļoti piedomājot, šīs nozī-

mes semantiskās struktūras pašos dzijumos var sama-

nīt nonākšanu pie rezultāta un tad šī rezultāta fiksē-

jumu — cilvēks sasniedz noteiktu gadu skaitu, vecumu,

un pēc tam veselu gadu tiek uzlūkots par tik vecu:

Pavasari viņam palika pieci gadi, un tas jau bija

diezgan cienījams vecums. (V. Lācis. Zvaigznes pār

jūru. 1964, 13. lpp.) «Cik veci jūsu bērni ir?» «Vecākais

nupat palika desmit.» (R. Blaumanis. Izlase. R.,

1958, 154. lpp.)
Beidzot — daļā verba palikt leksiski semantisko va-

riantu konstatējama dinamiskā aspekta galējā robeža —

šī verba izmantojums nozīmē 'kļūt, tapt. Latviešu lite-

rārās leksikas kartotēkā reģistrēts apmēram tikpat
daudz palikt lietojumu šai nozīmē, cik pirmajā jeb pa-

matnozīmē, t. i., 'atrasties, uzturēties (kādā vietā, pie
kā, kādā nolūkā v. tml.) un nedoties prom. Tīri proce-
suālā nozīmē palikt lietots gan tautasdziesmās un vēs-

tītājā folklorā, gan visu mūsu literatūras klasiķu un

daudzu jo daudzu mūsdienu autoru tekstos. Turklāt

analizētie ekscerpti (izņemot varbūt vienīgi daļu tiešās

runas atveidu) ne mazākajā mērā neliecina par kādu

stilistisku specifiku, kas varētu būt noteikusi palikt
izmantojumu vispārlietojamo, neitrālo kļūt vai tapt

vietā. Vairāki piemēri: Tu, meitiņa, sēri dziedi, tu pa-
liksi sērdienīte. (ME 111, 60. lpp.) Vīram palicis
nelabi ap dūšu. (ME 111, 60. lpp.) Ķas negrib vecs pa-

likt, lai, jauns būdams, pakaras. (ME 111, 60. lpp)

.. uz rīta pusi gaiss palika dzidrāks un skaņāks.

(A. Upīts. Zaļā zeme. R., 1947, 699. lpp.) Sārts pa-



115

liek vaigs, kas bija bāls kā krīts. (J. Sudrabkalns.

Brāļu saimē. R., 1947, 76. lpp.) Minkām bija palicis

garlaicīgi gaidīt. (V. Lācis. Vanadziņš. R., 1952,

12. lpp.) Man vienmēr paliek skumji, kad redzu

putnus aizlaizamies. (A. Sakse. Vēstules jaunībai. R.,

1979, 14. lpp.) Nora, visu noklausījusies, paliek va-

ren domīga un ilgi raugās Arni. (D. Zigmonte. Vanags

pār Zāģeriešiem. R., 1979, 282. lpp.) Kad Tadenava pa-
lika par šauru, Pliekšānu ģimene pārcēlās uz Ran-

deni. (S. Viese. Randenes vasara. R., 1965, 16. lpp.)
Dažos savienojumos palikt šajā nozīmē kļuvis jau

īsti stabils — laikam gan traks paliek biežāk nekā kļūst.
Tāpat ļoti plašu lietojumu valodā ir ieguvis savieno-

jums palikt vecam. Varbūt minēto savienojumu izpla-
tību ietekmē tas, ka arī šeit darbojas iepriekš aplūko-
tais semantiskais divdabīgums — «traks paliekot», no

normāla stāvokļa indivīds pāriet nenormālā un tad to

saglabā: Kā sasalis puisis stāvēja viņas priekšā. Kas
te notika? Vai tie ļaudis te ākstījās? Vai viņš bija
traks palicis? (R. Blaumanis. Izlase. R., 1958,
270. lpp.) Tas pats notiek, ja «paliek vecs»: Bērni aug,

jauni cilvēki nobriest, nobriedušie paliek veci.

(D. Zigmonte. Bērni un koki aug pret sauli. R., 1959,
98. lpp.)

Kā rada daudzie piemēri un semantiskā analīze, no-

zīme 'kļūt, tapt" verbam palikt ir ne tikai sena, bet

sakņojas pašā aplūkojamā vārda jēdzieniskajā struk-

tūrā un izaug no tās. Tāpēc palikt lietojums šai nozīmē

būtu atzīstams par stilistiski neitrālu un atbilstošu

normatīvām un valodas kultūras prasībām. Tomēr vai-

rākkārt minētais semantiskais divdabīgums, kas tik

raksturīgs verbam palikt, konkrētos tekstos var radīt

neskaidrības un pat pārpratumus, neļaujot noteikt, vai

vārds lietots tīri procesuālā nozīmē vai arī izsaka sta-

tiškumu — esoša stāvokļa saglabāšanos. Piemēros
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Liena piesarka, bet sirds palika silta: lai nu kā, bet

labs cilvēks šis Vanags tomēr bij (A. Upīts. Zaļā zeme.

R., 1960, 214. lpp.) un Mārcis bija palicis kā pū-

kains, riebīgs putna bērns, kurš vēl bez spārniem, no

lizdas izsviests, pa zemi kuļas (E. Klusais-Eferts. Izlase.

R., 1947, 33. lpp.) nav īsti skaidrs, vai Lienas sirds

kļuva silta pret Vanagu vai tā siltumu saglabāja; tāpat
-otrais citāts neļauj spriest, vai Mārcis attiecīgajā situ-

ācijā bija kļuvis līdzīgs putna bērnam vai arī viņš
tāds jau bija bijis. Šādos gadījumos, protams, ieteica-

māki ir jēdzieniski precīzākie sinonīmi kļūt, tapt, kā

arī kontekstuālie sinonīmi vērsties, pārvērsties, mesties,

atmesties un daudzi citi, ko tik bagātīgi piedāvā lat-

viešu valoda.

JURIS BALDUNČIKS

PAR DOKU UN DOKERIEM

Vārda semantikas atspoguļojums vārdnīcās parasti
balstās uz praktiskā lietojuma (rakstu avotu, mutvārdu

komunikācijas) vērojumiem. Bagātīga vārdlietojumu

kopa ļauj precīzi noteikt konkrēta vārda semantiku,

turpretī niecīgs reģistrēto vārdlietojumu skaits vai kom-

pilācija (nekritiska citvalodu vārdnīcu materiāla pār-
ņemšana) dažkārt kļūst par cēloni nepilnībām un kļū-

dām, piemēram, viltus nozīmes aktualizācijai. 1 Nepre-
cizitāšu izskaušanu bieži kavē leksikogrāfiskā inerce

(agrāk publicēto vārdnīcu kļūdu atkārtošana). Visbie-

žāk šādi procesi skar aizguvumus, īpaši starpniekva-
lodu ietekmē. Šajā rakstā apskatīta divu anglicismu

1 Viltus aktualizācija biežāk notiek lietojuma (teksta) līmenī,

īpaši jaunvārdu vai jaunaizguvumu lietojuma sākuma fāzē.
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{doks un dokers) semantika praktiskā lietojuma un

vārdnīcu dotumu sastatījumā, bez tam doti arī daži

ieteikumi minēto aizguvumu pareizai lietošanai un at-

spoguļošanai vārdnīcās.

Vārds doks (angļu dock) latviešu rakstu avotos gal-
venokārt lietots divās nozīmēs: 1) 'hidrotehniska būve

vai ierīce kuģu remontam vai jaunbūvei'; 2) 'speciāls
baseins kuģu iekraušanai un izkraušanai; vairāki šādi

baseini kopā ar muliņiem, krasta noliktavām, kantoriem

v. с/ (parasti daudzskaitlī — doki) 2. Mūsdienu latviešu

vārdnīcās fiksēta nozīme 'celtne kuģu pārbaudei un re-

montēšanai, arī būvēšanai'.3 Neapšaubāmi, ka šī ir

vārda doks galvenā un arī hronoloģiski pirmā nozīme

latviešu valodā. To apliecina arī lietojums 19. gad-
simta otrās puses latviešu periodikā: Karabelnajas

priekšpilsētā ir lieli izrakti dīki, kur var ielaist kādus

5 varenus karakuģus un, ūdeni no dīka izlaiduši ārā

jūrā, tad kuģus izlāpīt. Tādus dīkus sauc Dokes.

(Latviešu Avīzes, 1855, Nr. 13, 51. lpp.) ..apskādētās
vietas ieraudzīja tik tad, kad kuģi gribēdami izlāpīt uz

doku uzvilka. (Baltijas Vēstnesis, 1870, Nr. 13,

101. lpp.)
Tomēr jau pagājušā gadsimta beigās doks (parasti

daudzskaitlī) lietots arī, lai apzīmētu speciālus basei-

nus kuģu iekraušanai un izkraušanai (ar muliņiem,
krasta noliktavām, kantoriem v. c), īpaši, runājot par

Lielbritānijas ostu pilsētām (Latvijas ostās paisuma
un bēguma nelielās starpības dēļ šādus baseinus, resp.,
dokus nebūvē): [Kardifā] visas dokas pilnas ar pie-
lādētiem kuģiem. . (Baltijas Vēstnesis, 1891, Nr. 276,

2
Sal.: Oxford English Dictionarv. Oxford, 1961, vol. 3, pp.

568.-569.
3

Sk.: Latviešu literārās valodas vārdnīca. 2. sēj. R., 1973,
372. lpp.; Svešvārdu vārdnīca. R., 1978, 167. lpp.
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2. lpp.) Londonas ostas garums sniedzas līdz četri jū-
dzes. Pie viņas pievienojušies dažādie doki jeb kuģu
baseini.. ar garām rindām augstu ēku, kur atrodas

preču krājumi. (Mūsu zemes lode un viņas apdzīvotāji.
5. grām. Liepāja, 1900, 42. lpp.)

So nozīmi fiksējušas arī dažas pagājušā gadsimta
latviešu vārdnīcas4

,
bet 20. gadsimta pirmās puses ievē-

rojamākās vārdnīcas5 šo otro nozīmi neuzrāda, kaut

gan praksē tā jau ir nostiprinājusies: Daži [kokmateri-

ālu] lādiņi caur Murmansku jau pienākuši Anglijā un

novietoti Irminghemas dokos.. (Ekonomists, 1921,
Nr. 8, 359. lpp.) Pie kravas izkraujas Londonā, Surrey
Commercial dokā, izcēlās strīdus starp kravas devēju

un saņēmējiem. (Jūrnieks, 1933, Nr. 2, 26. lpp.) Pagā-
jušā gadā Londonas dokiem izgājuši cauri vairāk
kā 42 miljoni tonnu preču.. (Jaunākās Zinas, 1939,

Nr. 159, 8. lpp.)
Arī mūsdienu latviešu vārdnīcās (izņemot Latviešu

padomju enciklopēdiju 6 ) minētā nozīme nav fiksēta,

taču literatūrā (galvenokārt tulkojumos no angļu valo-

das) tā ir sastopama un būtu jāatspoguļo arī vārd-
nīcās.

Vārds dokers (angļu docker) latviešu valodā lietots

jau mūsu gadsimta sākumā ar nozīmi 'angļu ostas

strādnieks (krāvējs)': Londonas dokeru streiks draud
izvērsties par vispārēju strādnieku streiku. (Liepājas
Atbalss, 1912, Nr. 120, 2. lpp.) Sādā nozīmē tas pare-

4 Sk.: Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, 1886, 54. lpp-;
Konversācijas vārdnīca. 5. burtn. Jelgava, 1891, 371. lpp.

5 Sk.: Konversācijas vārdnīca. 14. burtn. R., 1905, 629. lpp;
Svešvārdu vārdnīca. Sakārtojis E. Ozoliņš, rediģējis J. Endzelīns.

R., 1934, 55. lpp.; Latviešu konversācijas vārdnīca. 3. sēj. R->

1928—1929, 5645. si
6 Latviešu padomju enciklopēdija. 2. sēj. R., 1982, 628. lpp-
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tam lietots arī 20.—30. gados, tā dota arī Latviešu

konversācijas vārdnīcā: «Dokeri — neorganizēti, ne-

kvalificēti dienas strādnieki ostas pilsētu dokos7
, piem.,

kravas nesēji.»8 (3. sēj. R., 1928—1929, 5644. sl.)
1951. gada «Svešvārdu vārdnīcā» vārda dokers skaid-

rojuma 'doka, kuģu būvētavas strādnieks, ostas krā-

vējs' pirmā puse ir nereāla. Turpmākās vārdnīcas pir-

majā vietā izvirza praksē lietoto nozīmi 'ostas krāvējs',
tomēr leksikogrāfiskā inerce vēl darbojas, un vārdnīcās

saglabājas valodas praksē neatrodamā nozīme 'strād-
nieks dokā, kuģu būvētavā, krāvējs ostā. Pēckara lat-

viešu rakstu avotos vārds dokers parasti lietots ar no-

zīmi 'Rietumvalstu (īpaši Lielbritānijas) ostas strād-

nieki (krāvēji)': Rietumeiropas ostu dokeri turpina
sabotēt amerikāņu bruņojuma izkraušanu. (Latvijas
Jūrnieks, 1950, Nr. 32, 4. lpp.) Temzā stāv tūkstošiem

liellaivu bez darba. Tūkstošiem dokeru ar bažām

domā par rītdienu. (Grīva 2. Izlase. 3. sēj. R., 1960,
52. lpp.)

Runājot par Latvijas ostām, parasti lietoti latviešu

cilmes vārdi krāvējs, ostas krāvējs, ostas strādnieks, os-

tinieks: Ventspilī uzsāka streiku ap500 ostas strād-

nieku.. (Arodnieks, 1924, Nr. 16, 128. lpp.) Liepājas
osti ni e k i lihtera izkraušanu veica 45 stundas pirms
termiņa. (Latvijas Jūrnieks, 1947, Nr. 6, 4. lpp.) . . Pa-

domju Savienībā katram darba cilvēkam — kapteinim
vai matrozim, inženierim vai ostas krāvējam ir

vienādas tiesības ārstēties.. (Cīņa, 1954, Nr. 143,

7 Domāti, bez šaubām, kuģu iekraušanas un izkraušanas, resp.,
ārzemju doki.

8
Minētā nozīme dota Latviešu literārās valodas vārdnīcā

(2. sēj. R., 1973), kaut gan attiecīgo vārda lietojuma piemēru
nav ne šīs vārdnīcas kartotēkā, ne arī šī raksta autora anglicismu
kartotēkā.
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1. lpp.) ..slavējami strada krāvēju brigādes, ko

vada bb. Vasiļjevs un Bogdanovs. (Padomju Jaunatne,

1961, Nr. 188, f lpp.)

«Aizraušanās» ar vārdu dokers (mūsu republikas os-

tas strādnieku apzīmēšanai) presē un literatūrā sāku-

sies aptuveni 70. gadu sākumā. lespējams, ka šo pro-

cesu ietekmējusi krievu valoda, kur arī šai laikā

aktivizējās vārda dokers lietojums, runājot par mūsu

zemes ostas strādniekiem, kā arī kraušanas darbu me-

hanizācija ostās: Kādu vietu tad tagad ostā ieņem tra-

dicionālie krāvēji? Viņu tur vienkārši vairs nav. Krāvē-

jus nomainījuši ostas strādnieki, dokeri mehaniza-

tori ar atbilstošu kvalifikāciju un darba raksturu.

(Horizonts, 1976, Nr. 18, 2. lpp.)

Vai minētie faktori ir objektīvs pamats vārda dokers

semantikas paplašināšanai? Šķiet, ka nē, jo, pirmkārt,
latviešu valodā jau ir vajadzīgie attiecīgās profesijas
apzīmējumi (ostas strādnieks, ostinieks, arī krāvējs)
vai arī tie ir viegli veidojami, piemēram, ostas mehani-

zators (sal. lauku mehanizators). Otrkārt, Rīgas ostu

administrācija informē, ka oficiālajos štatu sarakstos

amata «dokers» nav. Treškārt, nezinātāji mūsu «doke-

rus» var maldīgi saistīt ar vietējo doku, resp., kuģu

apskates un remonta būvju (ierīču) strādniekiem (fak-
tiski tie ir kuģu remontētāji), jo dokera saikne ar

iepriekš analizētā vārda doks otro nozīmi daudziem lat-

viešu valodas lietotājiem nav zināma. Tādēj vārdu

dokers vajadzētu lietot tikai sākotnējā nozīmē 'ārzemju

(īpaši Lielbritānijas) ostas (doku) strādnieks' 9
.

9 Sal.: Докер — в нек-рых зарубежных странах — портовый
рабочий, рабочий дока (Словарь иностранных слов. М., 1979,

с. 176); Docker — Hafenarbeiter (m Großbritannien) (Großes
Fremdworterbuch. Leipzig, 1979, S. 185).
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ROMĀRA VALDMANE

PALODZE, PALODA UN APLODA

Jaunākajā oriģināldaiļliteratūrā un tulkojumos, kā

arī publicistikas tekstos reizēm parādās šādi vārda

palodā lietojumi: Uz p a lodā m gurdi zaļo ģerānijas.
(V. Rūja. Bērnības līčos ievas zied. R., 1973, 46. lpp.)
..leva dzied, pret loga p alodu atspiedusies. (Zig-
monte D. Jūras vārti. R., 1963, 96. lpp.) . .Inga parādī-
jās pie loga un izliecās ārā pār savām puķēm, kas auga
līdz pat p alodai. (Dripe A. Ceļa zīmes. R., 1966,
83. lpp.) Uz palodās virtuvē tikšķ apaļš modinātāj-
pulkstenis. (Vetemā E. Mazo romānu grāmata. R., 1979,
118. lpp.) Vārds palodā te lietots ar nozīmi 'palodze.
Rodas jautājums, vai šādi lietojumi ir iederīgi latviešu

valodā, vai tie ir akceptējami. Lai atbildētu uz šo jau-
tājumu, izanalizēsim vārdu palodze un palodā seman-

tisko struktūru.

Vārda palodze pamatnozīme ir 'loga ailes apakšējā
daļā iestrādāta plāksne': Viņa atgrūž logu, uzmetas ar

elkoņiem uz palodzes un skatās lejā. (Indrāne I.

Lazdu laipa. R., 1963, 134. lpp.) Tā [jaunava], uzvilkusi

jauno zilo blūzi, krūtim palodzei užgulusi, laukā

smējās baltiem zobiem. (Upīts A. Noveles.

R-, 1960, 205. lpp.) Lietus pirksti vienmuļi grabināja
pret rūti un pret skārda palodzi. (Ezera R. Cilvē-

kam vajag suni. R., 1975, 32. lpp.)

Otra, reti sastopama nozīme ir 'vieta, arī sienas daļa
zem loga': Bosis [suns] atsēdās palodzē zem..
krūma un diedelēja vakariņas. (Birze M. Visiem rozes

dārzā ziedi. . . R., 1963, 133. lpp.)

Vārdam palodā ir nozīme 'durvju vai loga ailes aug-

šējais pārsegums. Piemēri: Nu viņš nostājās pašās
durvīs, atspieda pieri un rokas palodā, jo bija aug-
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i. B. g., 172. lpp.) Mācītājs bija slaiks vīrs no auguma,

tādēļ l°-m
, pa zemajām priekšiņas durvīm iekšā ejot,

bija stipri jāpieliecas, lai neatdurtos ar galvu palo-
dās.. (Apsīšu J. Izlase. R., 1952, 64. lpp.) Pieri atsit

palodā, ja nenoliecas zemāk nekā palodā. (Kau-
dzīte R. Domu izteikumi. R., 1973, 13. lpp.)

Arī vārdnīcās (sk., piem.: K. Mīlenbaha Latviešu

valodas vārdnīca. 111. R., 1927—1929; Latviešu-krievu

vārdnīca. 11. R., 1981 v. c.) vārdu palodze un palodā
semantikā neparādās ne pilnīga, ne arī daļēja sakritība.

Bez tam vārda palodā varbūtējā etimoloģija (sk.:
K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīca) saistīta ar

verbu līst resp. palīst. Priedēkļa pa- pamatnozīme ir

'zem, apakšā. Tātad palodā būtu apmēram 'tas, zem

kā palien resp. paiet', bet palodze — 'tas, kas atrodas

zem loga.
Domājams, ka vārda palodā lietojums vārda palodze

vietā dažu autoru darbos izskaidrojams ar pārpratumu,
ko rada abu vārdu skaniskā līdzība. Šāds lietojums
uzskatāms par nepareizu un tātad — nevēlamu.

Aplūkojot vārdu palodze un palodā semantiku, iļ
vietā norādīt uz vēl vienu šīs pašas saknes vārdu, proti,
aploda. Tas lietojams ar nozīmi 'koka ietvars (logam,

durvīm)' (sk.: Latviešu literārās valodas vārdnīca,

1. sēj., R., 1972, 232. lpp.). Piemēram: Logu un durvju

a p lod a s iebūvē sienās reizē ar sienu celšanu vai pē[

tam.. A p lodās izgatavo no 7,5 cm biezām, sausām

priedes koka plankām. (Šterns H. Namdara darbi. R>

1958, 267. lpp.)
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GRAMATIKA

ĀRIJA OZOLA

PAR PRIEDĒKĻA NO- LIETOŠANU PABEIGTĪBAS

NOZĪMĒ VIETĀ UN NEVIETĀ

Ar darbības vārdu jeb verbu var raksturot darbību
tās plūsmā vai stāvokli tā pastāvīgumā, nenorādot uz

pabeigtību, ierobežojumu laikposmā, vai arī var rak-

sturot darbību vai stāvokli, norādot uz pabeigtību,
ierobežojumu laikposmā. Pirmās grupas verbus valod-

niecībā sauc par nepabeigtā veida jeb imperfektīvajiem
verbiem, otrās — par pabeigtā veida jeb perfektīvajiem
verbiem. Tā verbs lasīt izsaka norisē nepabeigtu, ne-

ierobežotu darbību, piemēram, viņš lasa grāmatu. Pie-

vienojot šim verbam priedēkli iz-, iegūstam citu priekš-
statu par darbības norisi. Verbs izlasīt raksturo tādu

darbību, kas savā norisē ir pabeigta, piemēram, viņš
izlasīja grāmatu. Verbs palasīt norāda, ka darbība no-

risinās neilgu laikposmu, piemēram, viņš palasīja grā-
matu dažas minūtes un aizvēra.

Latviešu valodā verba bezpriedēkja un priedēkļa
formas parasti ir viena no verba imperfektivitātes un

perfektivitātes pazīmēm. Tomēr latviešu valodā salī-

dzinājumā ar slāvu valodām verba imperfektivitāte un

perfektivitāte nav tik stingri izteikta ar morfoloģiska-
jiem rādītājiem — priedēkļiem un piedēkļiem. Tā, pie-
mēram, latviešu valodā priedēkļverbs ne vienmēr iz-

saka darbības pabeigtību vai ierobežojumu, piemēram,
teikumos Strādnieki apzinājās grūtības, Jaunā pa-
audze izmanto vecās paaudzes pieredzi priedēkļverbi
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apzinājās, izmanto izsaka laika plūsmā pastāvošu no-

risi bez attieksmes pret sākuma un beigu momentu,

t. i., neizsaka pabeigtību.
Kā norādīts akadēmiskajā gramatikā 1

,
dažos gadīju-

mos priedēkļa un bezpriedēkļa verbam darbības veida

ziņā var būt arī vienāda nozīme, piemēram, verbi rast

un atrast, gūt un iegūt ir perfektīvi, valodā tos lieto

tikai ar atšķirīgu abstraktumą pakāpi: bezpriedēkļa
verbi rast, gūt apzīmē abstraktāku, bet priedēkļverbi
atrast, iegūt — konkrētāku darbību.

Latviešu valodā ir arī daudz tādu verbu, kuriem kā

pabeigtas, tā nepabeigtas darbības nozīmi var izteikt

ar vienu un to pašu priedēkļverbu vai bezpriedēkļa
verbu. V. Staltmane, kas veikusi plašākus pētījumus
par darbības veida izteikšanu latviešu valodā, norāda:

«Baltu valodās veida kategorija nav sasniegusi tik

augstu gramatikalizācijas pakāpi, kā tas ir slāvu valo-

dās, un palikusi leksiski gramatiskas kategorijas līmenī.

..
ir veselas priedēkļa, kā arī bezpriedēkļa verbu gru-

pas, kuros šī [veida — Ā. O.] nozīme nav diferencēta.»
2

Piemēram minēti priedēkļverbi pārbaudīt, aizturēt, at-

balstīt, apspriest, apdomāt, iepazīties, izkopt, paredzēt,
sabiezēt, saasināties u. c. Tādējādi latviešu valodā daļa
verbu atkarībā no lietojuma var apzīmēt gan pabeigtu,
gan nepabeigtu darbību, citiem vārdiem, verba seman-

tiskajā struktūrā esošais pabeigtības semantiskais kom-

ponents vienā verba nozīmē vai lietojumā var aktuali-

zēties, citā zust, piemēram, skolotājs pārbauda
skolēnu dienasgrāmatas un skolēnu dienasgrāmatas ir

pārbaudītas.

1 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I. R., 1959,

575. lpp.
2 Staltmane V. Par dažiem priedēkļa verbu skaidrojuma princi-

piem. — Krāj.: Leksikoloģijas un leksikogrāfijas jautājumi. R->

1961, 206. lpp.
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Savukārt bezpriedēkļa verbi ne vienmēr izsaka nepa-

beigtu, neierobežotu darbību, stāvokli. Akadēmiskajā
gramatikā ir norādīts: «Ir daži verbi, kas ar priedēkļiem
nesavienojas, bet bezpriedēkļa formā izsaka darbību

ar pabeigta veida nozīmi, piem., kļūdīties, vainagoties

(es esmu kļūdījies, pūles vainagojušās panākumiem).
Pabeigtas darbības nozīme ir arī saliktajiem verbiem

divkāršot, trīskāršot, pilnveidot, vienveidot v. c.»
3 To-

mēr kā literārajā sarunvalodā, tā rakstu valodā daļa

gramatikā minēto un neminēto šī tipa verbu tiek lie-

toti savienojumā ar priedēkli no-: Rāpāmies augšā kā

alpīnisti — soli pa solītim. Vajadzēja tikai drusku no-

kļūdlties, lai ielidotu aizā. (Zvaigzne, 1975, 15,
5. lpp.) Neskumsti, ja greizāk aizcilpo, Nākamreiz vairs

neiesi tik greizi! Tikai tas, kas nedara neko, Arī no-

kļūdīties neuzdrīkst ne reizi. (Sirmbārdis J. Kar-

tupeļu rakšana Ērgļos. R., 1977, 110. lpp.) Taču atvē-

zienā nez kas nomis ē j ā s un metiens ne tuvu neiz-

nāca tik slaids, kā viņa bija gribējusi .. (Ezera R. Ba-

raviku laika dullums.'R., 1978, 65. lpp.) Un vēl traģis-
kāk [vīrs] nosec i n a: «Intelektuāla sieviete vīrietim

ir posts.» (Luginska R. Menuets un cūkpupas. R., 1979,
39. lpp.) Tas ir tas skumjais optimisms, ko tik labi

noraksturojis dzejnieks.. (Karogs, 1981, 6
r

122. lpp.) Ir jau allaž [tulkotājam] tāda iespēja — kaut

kam vieglāk pārslīdēt pāri, kādu grūtāk atdarināmu ni-

ansi no vienkāršot. (Karogs, 1980, 1, 178. lpp.)
Un tā labi domātais skaidrojums no mācību grāmatām
nāk atpakaļ skolēnu sacerējumos. . novienkār-

šots, nov ienādots. (Lit. un Māksla, 1978, 29. sept.,.
6. lpp.) Novispārināt jau uzreiz tā no nedau-

dzām vien atbildēm grūti.. (Lit. un Māksla, 1980,
!9. sept., 3. lpp.)

3 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika. I. R., 575. lpp.
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Minētajos piemēros priedēklis no-, saistoties ar ver-

biem kļūdīties, misēties, secināt, raksturot, vienkāršot,
vienādot, vispārināt, spēj pievienot verbam tikai to pašu
pabeigtības nozīmi, kas jau ir bezpriedēkļa verba se-

mantikā. Nav izjūtama šo verbu atvasinājumos ar prie-
dēkli no- arī kāda cita semantiska vai stilistiska atšķi-

rība, kas attaisnotu šo atvasinājumu lietošanu valodā,

Grūti atrast pamatojumu arī verba nopamatot pēdējā
laikā tik izplatītajai lietošanai literārajā valodā. Lūk,
daži piemēri: ..tika nopamatota teorija, kas bū-

tiski papildināja esošos priekšstatus par asins recēša-

nas mehānismu. (Zinātne un Tehnika, 1979, 6, 23. lpp.)
.. viņš sīki nopamatoja, cik svarīgi bijis šo pazi-

ņojumu sniegt tieši šajā apspriedē, kādas tas rūpnīcai
radis priekšrocības.. (Skujiņš Z. Vīrietis labākajos ga-
dos. R., 1975, 54. lpp.) Lai ieskatītos nākotnē, cilvēks.,

veic dziļi nopamatotus pētījumus.. (Liesma, 1970,

6, 1. lpp.)

Verba pamatot semantiskajā struktūrā jau ir pabeig-
tības komponents 4

, tāpēc priedēklis no- šķiet lieks, jo

nav arī vērojams, ka tas šim verbam piešķirtu kādu

atšķirīgu semantisku niansi.

Bieži sastopams priedēkļa no- pievienojums citvalodu
cilmes verbiem, kuru semantikā jau ietverta pabeigtības
nozīme (daudzi no tiem ir jau atvasināti ar priedēkli,
tikai daļa latviešu valodas lietotāju to neizjūt): ..vi-

ņiem visiem ir viens kopējs mērķis: iepazīties ar attie-

cīgās valsts ekonomiku,., iespējām te iepirkt vai no-

adresēt savus pasūtījumus .. (Cīņa, 1979, 24. febr..

4. lpp.) Turpmākie divi gadi paiet, strādājot pie grāma-
tas otrās daļas, kuru 1948. gadā nopublicē žur-

4 Pamatot pec savas cilmes ir priedēkļverbs, kas veidojies no

л'егЬа pamest ar vēsturisko patskaņu miju saknē (e>a).
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nāls.. (Karogs, 1983, 11, 191. lpp.) „. aprauti dzīves-

fragmenti — it kā garāmejot ieraudzīti un nofik-
sēti. (Karogs, 1981, 5, 148. lpp.) Nopietns, nokon-

centrējies kaut kam tālam. Mēs domājām, diez, kas

ir vajadzīgs, lai Jūlijs pasmaidītu.. (Karogs, 1983, 6,
18. lpp.) .. Gunārs, kā jau gribas cilvēks, stūrgalvīgi
noorientējies tikai un vienīgi uz filmu, nelikās

mierā. (Karogs, 1981, 5, 154. lpp.) .. superrezultāts nav

vajadzīgs, jānofmi š ē tikai mazliet ātrāk, nekā to-

spēj pretinieks. (Sports, 1982, 12. sept., 3. lpp.)
Piemēros ar retinājumu izceltie verbi labā literārā

valodā būtu lietojami tikai bez priedēkļa no-: adresēt,

publicēt, fiksēt, koncentrēties, orientēties, finišēt. Tāpat
priedēklis no- nebūtu pievienojams arī verbiem konkre-

tizēt(ies), konkurēt, konstatēt, konspirēt(ies), nivelē-

t(ies), riskēt, vinnēt, vulgarizēt v. tml.

Savukārt ir gadījumi, kad vairīšanās pievienot prie-
dēkli no- citvalodu cilmes verbam, lai izteiktu darbības

pabeigtību, ir nepamatota. Tā, piemēram, verbiem noci-

Ш, nodemonstrēt, nodeklamēt priedēkļa no- pievienojums
ir vietā, jo atbilstošais bezpriedēkļa verbs pieder pie
tādas semantiskās grupas verbiem, kas apzīmē darbību

(piemēram, runu, kustību radīšanu), ko veic citiem

priekšā. Tāpat kā var nolasīt skaļi dzejoli citiem priekšā,
tā var arī nocitēt teksta fragmentu citiem priekšā, var

nodemonstrēt jaunās modes tērpu citiem, jo priedēklis
no- saistījumā ar verbu šajā gadījumā norāda, ka dar-

bība ir pabeigta un aptver visu objektu. Tekstā .. La-

P[ņa noci tē j a rindkopu, kurā bija stāstīts par

Pirmrindnieces slaucējas lielo darbu zināšanu apgū-
šanā .. (Spāre V. Dialogs. R., 1979, 61. lpp.) verbs

nocitēja lietots pareizi.
Pastāvot aktīvai divvalodībai, kontaktvalodas —

krievu valodas — ietekmē latviešu valodā rodas ten-

dence krievu valodas verbu pabeigtības nozīmes izteik-
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šanas līdzekļus piemērot latviešu valodai.5 Tomēr būtu

jāņem vērā, ka latviešu valodā ir attīstīta verbu vien-

kāršo un salikto laiku sistēma (kādas savukārt nav

krievu valodā), ar kuras palīdzību var izteikt darbības

veida nozīmi, parādīt darbības pabeigtību.

IEVAZUICENA

PAR VERBA SAISTĪJUMA IESPĒJĀM

1973. gadā laikrakstā «Literatūra un Māksla» (1973,
10. febr., 17. febr., 31. martā, 28. apr.) izraisījās disku-

sija par verba saistījuma veidiem.1 Uzmanības centrā

tika izvirzīts jautājums par prievārda nozīmi verba

saistījumā ar lietvārdu. Valodnieku domas dalījās par
dažu verbu sintaktisko saistāmību: vai ir literāri pa-
reizi verbus piebraukt, pielikt, pieplakt, piespiesties
v. tml. lietot bezprievārdiskā saistījumā, piemēram,
laiva piebrauca salai, sieviete pieplaka rūtij, cilvēks pie-

spiežas bērzam.

Diskusijas gaitā tika konstatēti daži verbi, kuru lie-

tojumā prievārdiskajam un bezprievārdiskajam saistī-

juma veidam ir samērā noteikta funkcija. Piemēram,

verbus pieķerties, pieslieties tiešajās nozīmēs vairāk

lieto saistījumā ar prievārdu pie, bet pārnestajās nozī-

mēs parastāks ir bezprievārdiskais saistījuma veids:

pieķerties pie rokas — zēns pieķēries mātei, pieslieties

5 Par latviešu-krievu divvalodības problēmām sk.: Blinkena К

Interference un norma. — Latviešu valodas kultūras jautājumi
14. laid. R., 1978, 27. lpp.

1 Sis jautājums risināts arī krājumā Latviešu valodas kultūras

jautājumi; sk.: Celmiņa I. Skaust vai neskaust prievārdus?
-

9. laid., R., 1973, 20. lpp.; Riekstiņa R. Vēlreiz par prievārdiem.
-

11. laid., R., 1975, 29. lpp.; Nitina D. Dažas prievārdu lietošanas

tendences. — 16. laid., R., 1980, 152. lpp.
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pie žoga — pieslieties vairākumam. Bezprievārdiskais
saistījuma veids ir raksturīgs verbiem ar abstraktu no-

zīmi. Pie tādiem pieder, piemēram, priedēkļverbs pie-
vērsties, kuru lieto tikai bezprievārdiskā saistījumā ar

objektīvu datīvā, piemēram, pievērsties kādam jautāju-
mam. Bezprievārdiskajā saistījumā parasti lieto arī ver-

bus, kas izsaka īslaicīgu, momentānu darbību: Stāvēju,
bezpalīdzīgi lūkodamies visapkārt, tad elkonim kāds

pieskārās. (Indrups V. Vedējs. R., 1982, 6. lpp.)
~Edžiņa pierei pieskārās mātes cietā, sastrā-

dātā roka. (Lācis V. Zvaigznes pār jūru. R., 1964,
193. lpp.)

Pārrunas noslēdzās ar domu, ka nav pamata prasībai
principā skaust vēsturiski senākos bezprievārdiskos sa-

vienojumus, ko pieļauj arī mūsu normatīvā valodniecī-

bas literatūra. Tika atzīts, ka ir nepieciešami plašāki
pētījumi, lai konstatētu visas semantiskās un stilistis-
kās atšķirības, kas izpaužas dažādajos konstrukciju
veidos.

Pētot ar priedēkļiem atvasināto vārdu semantiku,
īpaši priedēkļa pie- verbu semantiku, šī raksta autorei

ir radušies daži vērojumi un secinājumi par šo verbu

viena vai otra saistījuma veida izvēli. Ar priedēkli pie-
atvasinātiem verbiem prievārdiskā un bezprievārdiskā
saistījuma paralēlisms sevišķi raksturīgs. Šie verbi tei-

kumā objektu var piesaistīt divējādi:

1) ar prievārdu pie: pieiet pie loga, piespiesties pie
krāsns, piespiest rokas pie krūtīm, piebraukt mašīnu pie
durvīm;

2) bez prievārda — a) verbam tieši piesaistot ob-
jektu datīva locījumā: pieiet logam, piedurties krāsnij,
Piespiest rokas krūtīm, pievilkt krēslu galdam, b) šādu

saistījumu papildinot ar apstākļa vārdu klāt (vai citu

apstākļa vārdu ar līdzīgu nozīmi): pieiet sirmgalvim
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tuvāk, piespiesties cieši klat krāsnij, pielikt pirkstus
stiklam klāt.

Ir iespējamas arī šo saistījuma veidu kombinācijas,

piemēram, piespiesties mātei pie sāniem, piespiesties pie
mātes sāniem.

Starp minētajiem izteiksmes veidiem īpašas nozīmes

atšķirības nav, tāpēc vairumu ar priedēkli pie- atvasi-

nāto verbu lieto gan konstrukcijās ar prievārdu, gan

bez prievārda. Tomēr ir tādi verbi, kam (visās vai da-

žās nozīmēs) raksturīgs vai nu prievārdiskais, vai arī

bezprievārdiskais saistījums.

Kā jau tika atzīts minētajā diskusijā, attiecīgā saistī-

juma veida izvēlē liela nozīme ir verba semantikai:

verbus, kas izsaka īslaicīgu, momentānu darbību, un

verbus ar pārnestu vai abstraktu nozīmi vairāk lieto

bezprievārdiskajā saistījumā.
Arī piesaistītā objekta semantika zināmā mērā no-

saka attiecīgās konstrukcijas izvēli. Konstrukcijās ar

prievārdu pie objektā tiek vairāk uzsvērta vietas no-

zīme, bet bezprievārdiskajās konstrukcijās — adresāta

nozīme — t. i., ar lietvārdu datīvā nosauc priekšmetu
vai dzīvu būtni, uz kuru attiecas vai kurai par labu

vai ļaunu ir ar verbu izteiktā darbība. Ilustrācijai daži

piemēri: Jāpieved vēl pie šķūņa vakar saliktās

gubas. (Blaumanis R. Izlase. R., '1958, 368. lpp.) Kar-

jerā nodarbinātajiem ēdienu pieved klāt

termosos. (Zvaigzne, 1977, 23, 3. lpp.) Piebīdījis
V asariņām krēslu, priekšnieks nolika lapu viņam

priekšā. (Bels A. Saknes. R., 1982, 47. lpp.) Šujmašīna
tika piebīdīta pie loga un apklāta ar

.
■

se-

dziņu. (Karogs, 1958, 1, 34. lpp.)

Līdzīgas attieksmes vērojamas arī konstrukcijās ar

citu priedēkļu verbiem: Darbnīcā tēvocis mierīgi uz-

brauca mašīnu uz re то ntb edr es. (Dripe A.
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Ceļa zīmes. R., 1966, 61. lpp.) ..klusajā Vasarnīcu iela

viņai gandrīz uzbrauca mašīna. (Zigmonte D.

Jūras vārti. R., 1963, 323. lpp.)
Tā kā konstrukcijas ar prievārdu pie vairāk tiek uz-

svērts vietas aspekts, verbus, kas izsaka paša darbības

subjekta virzīšanos (piemēram, pieiet, pienākt, pieripot,

piestāt), biežāk lieto konstrukcijās ar prievārdu. Tā tiek

akcentēta vieta kā darbības subjekta kustības galamēr-
ķis: Aigars šķērso pagalmu, pieiet pie durvīm

un pieklauvē. (Gulbis H. Pieneņu laiks. R., 1976,
190. lpp.) Virsnieks pienāca pie Kaspara un

cieši ieskatījās acīs. (Līvs E. Velnakaula dvīņi. R.,

1966, 97. lpp.) ..rati pieripoja pie lieveņa
tik klusi, ka neviens neiznāca pretī. (Austrinš A. Kopoti
raksti. IV sēj. R., 1931, 209. lpp.)

Savukārt verbus, kas izsaka kāda objekta pievieno-
šanu (piebērt, piejaukt, pieliet, pievienot v. tml.), bie-

žāk lieto bezprievārdiskajās konstrukcijās, jo šajos ga-

dījumos svarīgi akcentēt «adresātu», kam pievieno, ne-

vis vietu, kur pievieno: Pavasarī kartupeļus var padarīt
garšīgākus, pieberot drusciņ cukura ūdenim,
kurā tie vārās. (Padomju Latvijas Sieviete, 1980, 2,
19. lpp.) Līmes šķidrumam pielej 2 l karsta

ūdens.. (Zinātne un Tehnika, 1981, 5, 28. lpp.)
Tēzi par to, ka vietas aspekta akcentēšanai vairāk

tiek lietotas prievārdiskās konstrukcijas, bet objekta kā

adresāta uzsvēršanai — bezprievārdiskās, apliecina vēl

tas, ka aplūkotajā valodas materiālā vērojama tendence

nedzīvu objektu izteikt ar prievārdu pie un lietvārda

ģenitīva locījumu, bet dzīvu objektu — ar datīva locī-

jumu bez prievārda: Izdzirdīs pa logu ļaužu balsis..,

Mārtiņš piesteidzās pie loga. (Karogs, 1957, 1,
54. lpp.) Nestors piesteidzās mātei, noskūpstīja
abas rokas un ilgi turēja raudošo vecīti apkamptu.

(Birznieks-Upītis E. Izlase. R., 1959, 193. lpp.)
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.. pārliecinājušies, ka kaimiņu istabā neviena nav, zēni

pavēra durvis un klusi piezagās pie rakstām-

galda. (Ģērmane O. Zēns ar pīkstuli. R., 1955,
139. lpp.) Zālainos klajumos šur tur staigāja strausu

pāri un vadāja mazuļus. Siem piesardzīgajiem put-
niem neviens nevarēja piezagties nepamanīts.

(Lielais A. Pie Zambezi un Njasa ezera. R., 1979,
120. lpp.)

D. Nītiņa norāda, ka indoeiropiešu valodu kopīga at-

tīstības tendence ir sākotnējo bezprievārdisko konstruk-

ciju nomaiņa ar prievārdiskajām. 2 Sīm pārmaiņām ir

pakļauta arī latviešu valoda, taču latviešu valodā bez-

prievārdiskās izteiksmes iespējas ir noturīgas. To, ko

citās valodās, kurās locījumu sistēma ir zudusi, var

izteikt tikai ar prievārdu palīdzību, latviešu valodā var

izteikt arī ar locījumiem bez prievārda. Ar priedēkli
pie- atvasināto verbu prievārdiskā un bezprievārdiskā
lietojuma paralēlisms latviešu valodai raksturīgs galve-
nokārt kopš 19. gs. otrās puses.

3

Mūsdienās, izvēloties vienu vai otru saistījuma veidu,

par galveno kritēriju būtu jāņem izteiksmes skaidrība

un precizitāte. Tāpēc vēlams ievērot literārajā valodā

jau pastāvošo diferenciācijas tendenci — vietas aspektā
lietot verba saistījumu ar prievārdu, bet adresāta as-

pektā — bezprievārdisko saistījumu. Par vēlamu būtu

uzlūkojama arī vispārīgā tendence lietot bezprievār-
disko saistījumu verbiem ar abstraktu un pārnestu no-

zīmi, jo prievārdiskajā konstrukcijā par dominējošo
mēdz izvirzīties verba konkrētā nozīme un tāpēc prie-
vārda lietojums varētu radīt satura neprecizitātes (sal.
zēns pieķēries mātei un zēns pieķēries pie mātes).

2 Nitiņa D. Prievārdu sistēma latviešu rakstu valodā. R., 1978,

29. lpp.
3

Turpat, 149. lpp.



Visneskaidrākais vēl arvien ir jautājums par tiešajā
nozīmē lietoto verbu saistījumu ar objektu vietas no-

zīmē. Senākos tekstos nereti sastopami verbu piebraukt,

pieiet, pienākt v. tml. bezprievārdiskie saistījumi ar

objektu datīvā.4 Arī mūsdienās vēl paretam sastopami
abējādi lietojumi, piemēram, pieiet pie galda un pieiet

galdam, piebraukt pie kuģa un piebraukt kuģim v. tml.

Pašreizējā normatīvā literatūra neiesaka verbus pie-

braukt, pieiet, pienākt v. tml. tiešajās nozīmēs lietot

tikai ar objektu datīvā.5 Šis noteikums būtu ievērojams,
jo minēto verbu nozīmēs spilgti parādās vietas aspekts.
Šo vārdu bezprievārdiskais saistījums ar objektu datīvā

būtu pieļaujams tikai tad, ja autora nolūks ir akcentēt

kādu citu (mazāk konkrētu) aspektu, vai īpašos stilis-

tiskos nolūkos. Piebilstams, ka šādas konstrukcijas pil-
nībā uztveramas tikai plašākā kontekstā, piemēram:

Es neatceros, bet man liekas, es tev toreiz nepie-
gāju, neaplīku tev roku ap pleciem, nepateicu neviena

mīļa vārda, tikai parastos apsveikumus, kā svešais

svešajam. Bet es biju jaunākais no visiem par tevi ve-

cākajiem, man tevi vajadzēja saprast, es biju tavs brā-

lis. (Ziedonis I. Epifānijas. R., 1971, 88. lpp.)

Jautājums par verbu prievārdisko un bezprievārdisko
saistījumu ir vēl pētījams stila un teksta sintakses sa-

karā.

4 Sk.: Nitina D. Prievārdu sistema latviešu rakstu valoda,
•50.-151. lpp.

6
Sk.: Latviešu literārās valodas praktikums 9.—11. klasei. R.,

'969, 74. lpp.; Nitina D. Prievārdu sistēma latviešu rakstu valodā,
151. lpp.
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MAIJA BALTIŅA

PAR -ENIEKS, -INIEKS UN -NIEKS

Lai novērstu līdzskaņu blīvējumus bn, cn, dzn, ģn

v. tml., vārddarināšanas celma un izskaņas -nieks sa-

durā lieto i vai e iespraudumu resp. izskaņas variantus

-inieks vai -enieks. Rakstu valodas attīstības gaitā e

iespraudums pakāpeniski samazinājies, un mūsdienu

literārajā valodā, jaunus vārdus darinot, variantu

-enieks tikpat kā vairs nelieto.1 Tā lietojums aprobežo-

jas ar tradicionāliem Latvijas pilsētu, ciemu u. c. vietu

iedzīvotāju nosaukumiem, piem., nīcenieks, aucenieks,

uzvārdiem, piem., Krodzenieks (bet krodzinieks), atse-

višķiem atvasinājumiem no ē-celmu un ā-celmu liet-

vārdiem, piem., bitenieks u. c. Mūsdienu literārajā va-

lodā vērojamas divas tendences: 1) vārddarināšanas

celma un izskaņas sadurā tiek lietots tikai i iesprau-

dums; 2) līdzskaņu blīvējums netiek novērsts resp.

iespraudumpatskanis netiek lietots. Tāpēc dažkārt vē-

rojama -inieks un -nieks variēšanās atvasinājumos no

viena un tā paša vārddarināšanas celma. Vairāk gan
šī parādība vērojama mutvārdu runā, bet varianti atro-

dami arī rakstu valodā, piem., mājinieks (Rīgas Balss,

1977, 21. apr.) un mājnieks (Padomju Jaunatne, 1980,

22. aug.).
Vai pret šādiem paralēlatvasinājumiem būtu kā īpaši

jāvēršas? Domājams, ka nē. Tomēr divu iemeslu dēļ

pie minētajiem variantiem der pakavēties. Pirmkārt,

var mēģināt paredzēt šo variantu turpmāko likteni mūs-

dienu literārajā valodā. Otrkārt, šie atvasinājumi sais-

tās ar jautājumu par variantiem literārajā valodā vis*

pār. Kā vienā, tā otrā gadījumā par labu var nākt īss

1 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I. R., 1959,

143. lpp.
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atskats atvasinājumu ar -enieks, -inieks, -nieks vēsture

resp. lietojumā latviešu rakstu valodā.

Veclatviešu rakstu valodā izplatīti visi varianti,

piem., .. slepkavi und viltinieki.. (Mancelis G. Postilla.

1638, 30. lpp.) ..stāva man nabaga grēcniekam klāt..

(Elgers G. Evaņģēlijs. 1672, 25. lpp.) Jūs kājenieki,
kam ne ir zirgi, sācieta ārdīt no šo galu. (Mancelis G.

Lettus. 1639, 40. lpp.) Biežāk tomēr sastopami atvasi-

nājumi ar izskaņu -enieks, piem., parādenieks, grēce-
nieks, virsenieks, darbenieks, dumpenieks, muitenieks.

Atvasinājumu ar -enieks pārsvars 16. un 17. gs. tek-

stos rāda gan to, ka tā ir veclatviešu rakstu tradīcija,

gan arī, ka šis izskaņas variants bijis izplatīts tajās
Kurzemes un Vidzemes izloksnēs, uz kuru pamata vei-

dojās rakstu valoda. Izskaņas variants -enieks ir tajos

senākajos rakstu fragmentos, kuros, jādomā, fiksēta no-

klausītā tautas valoda Rīgā un Rīgas tuvumā dzīvojošo
latviešu vidū.2

Kaut arī izskaņai -enieks vecākajos tekstos ir kvan-

titatīvs pārsvars, tas tomēr ir tikai viens no paralēli
lietotajiem variantiem, un -enieks, -inieks, -nieks lieto-

jums rakstu valodā rāda diezgan raibu ainu līdz pat
mūsu dienām. Ne velti vēl 50. gadu skolu gramatikās
liek atgādināts, ka literārajā valodā atzīstams variants

•enieks. 3

Mūsu rīcībā nav precīzu statistisku datu, bet pēc eks-

cerpētā materiāla var spriest, ka izskaņas -enieks pār-
svars 18. gs. rakstu valodā sarūk, jūtama tendence

Paplašināt izskaņas -inieks lietojumu. Pirmie simptomi
šai tendencei — līdzskaņu blīvējumos par iespraudum-

2
Sk.: Augstkatns A. Dažas 16. gs. Rīgas raganu un burvju

Prāvas ar latviešu fragmentiem. R., 1938, 188. lpp.
3 Grābis R., Arensone G., Niedra V. Latviešu valodas grama-

tika V—VII kl. R., 1955, 60. lpp.
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patskani lietot i — atrodami 17. un 18. gs. mijā. Dre-

sēja lūgšanas teksta atkārtotajā iespiedumā 18. gs.

sākumā (1704. g.) jau lietots grēcinieks.

Tendence rakstu valodā pāriet uz izskaņas varianta

-inieks lietojumu kļūst neapšaubāma 19. gs. vidū. Vis-

labāk to parāda 19. gs. lielākās gramatikas. Ne 0. Ro-

zenbergera, ne A. Bīlenšteina gramatikā teorētiska pa-

matojuma šai tendencei nav. Varianta -inieks pārsvaru
rāda piemēru materiāls (mucinieks, darbinieks, dumpi-
nieks, viltinieks, grēcinieks, kuģinieks, lācinieks 'Bāren

fūhrer', rīdzinieks, vaļinieks, bruņinieks, galvinieks, те-

dinieks) A. Bīlenšteina gramatikā. Protams, doti ari

atvasinājumi ar -enieks (tukšenieks, zvejenieks, kāje-

nieks, kurpenieks, malcenieks, lejenieks). 19. gs. lat-

viešu tautības autoru sarakstītajās latviešu valodas

mācību grāmatās, piemēram, H. Spalviņa 1878. gada
gramatikā, pārsvarā ir doti atvasinājumi ar -inieks:

vājinieks, tukšinieks, svešinieks, gudrinieks, drošinieks

u. c. Varianta -inieks pārsvaru rāda arī K. Valdemāra

«Krievu-latviešu-vācu vārdnīce» (1872): bruņinieks, ku-

ģinieks, pajinieks 'rotaļlietu izgatavotājs, tirgotājs',
mucinieks u. c.

Kāpēc -inieks pakāpeniski guvis pārsvaru? Attiecībā

pret valodas skaniskā līmeņa prasību — atvieglināt
grūti izrunājamos līdzskaņu blīvējumus vārddarināša-

nas celma un izskaņas sadurā — -inieks un -enieks ir

identi. Ir pamats domāt, ka tieši pats valodas skanis-

kais līmenis ir bijis viens no noteicošajiem faktoriem,

kāpēc pārsvaru iegūst -inieks.

Tā kā līdz pat 20. gs. valodnieciskie pētījumi balstās

galvenokārt uz valodisko intuīciju, tad arī pirmajiem
fonētisko likumību atšifrējumiem ir mazliet naiva pie-
skaņa: «Jaukskanīgākajiem vokāļiem jādod priekšroka,
jāizvēlē iespējamo. Tālab jārunā un jāraksta: bruņi-
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nieks, bet ne: bruņenieks, jo i skan jaukāki par c.»

(Austrums, 1888, 3, 144. lpp.)
Valodnieka intuīcija šo rindu rakstītāju ir vedinājusi

uz pēdām parādības būtībai, proti, ka literārās valodas

normai jārespektē arī procesi skaniskajā līmenī. 20. gs.

sākumā aizsāktie eksperimentālie pētījumi fonētikā dod

zinātnisku pamatojumu, kāpēc nostiprinās -inieks lie-

tojums. A. Ābeles patskaņu kvantitātes mērījumi atklāj,
ka patskaņa zudums n priekšā ir saistīts ar garāko
formu īsināšanās tendenci. Spontānie procesi valodā

«gūst attaisnojumu», t. i., tiek zinātniski pamatoti.
4

Gadsimta sākumā J. Dravnieks rakstīja, ka izskaņas
variants -inieks paturams tikai tajos gadījumos, kad

līdzskaņu blīvējumus veido vairāki līdzskaņi: «Man

šķiet, ka «i» (ne «c») būtu iestarpināms daiļskanības
dēļ tikai tādos vārdos, kuros pirms galotnes sadrūzmē-

jas vairāki līdzskaņi. Tā būtu jāraksta: māksli-

nieks, otrinieks u. c. Citos gadījumos «i» pirms
«-nieks» gluži lieks, un tas še arī vienmēr jo vairāk

izzūd. Vienmēr jo retāki ar «i» dzirdam arī medinieks,
bruņinieks, kuģinieks utt. Kālab gan še lai arī lietojam
«i», kad mums gluži viegli nākas izrunāt bez «i» vār-
dus: medniecība, bruņniecība, kuģniecība utt. Te skaidri

redzam, ka «i» augšminētos vārdos ir pavisam nevaja-
dzīgs. Tādēļ lai sakām arī gluži mierīgi: pretnieks,
liecnieks, laucnieks, grēcnieks.»5 Tendence resp. ietei-

kums tomēr nav skāris visus J. Dravnieka minētos

atvasinājumus.

4
Ābele A. Rūjienas izloksnes sekundāras intonacijas. — Filo-

°gu biedrības raksti. XI. 1931, 84.-98. lpp.; Par Rucavas iz-
loksni. — Filologu biedrības raksti. VII. 1927, 112.—128. lpp.;
oirzniece Z. Džūkstes, Šķibes un Sesavas pagasta intonācijas. (No

ļ-atvijas universitātes eksperimentālās fonētikas kabineta). — Fi-

'ologu biedrības raksti. IX. 1929, 141.—180. lpp.
5

Dravnieks J. Raksti. I. R., 1926, 80. lpp.
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Ko ieteikt? Kā jau tika minēts, arī mūsdienu literā-

rajā valodā dažkārt vērojama -inieks un -nieks variē-

šanās: mājinieks — mājnieks, piecinieks — piecnieks
v. c.

Mēģināsim noskaidrot šo izskaņu variēšanās tipiskā-
kos gadījumus literārajā valodā. Vispirms salīdzināju-

mam trīs atvasinājumu grupas:

I II 111

mūrnieks kuģinieks mājinieks, mājnieks
vietnieks gudrinieks prāvinieks, prāvnieks
strādnieks stiprinieks cēsinieks, cēsnieks

viltnieks dajinieks piecinieks, piecnieks
kurpnieks tukšinieks pārinieks, pārnieks

Pirmās grupas vārdi atvasināti ar izskaņu -nieks. Tie

ir divzilbju vārdi. Saknē resp. vārddarināšanas celmā

ir garš patskanis, divskanis vai tautosillabisks savie-

nojums.
Otrās grupas vārdos izmantots izskaņas variants

-inieks. Tie ir trīszilbju vārdi, saknes zilbe ir īsa. Līdz-

skaņu blīvējumu veido grūti izrunājamas līdzskaņu

kopas drn, prn, mpn, \n, kšn.

Trešās grupas atvasinājumi atkarībā no izskaņas
varianta ir vai nu trīszilbju, vai divzilbju vārdi. Ar

izskaņu -nieks tie ir tādi paši kā pirmās grupas atva-

sinājumi — divzilbju vārdi ar garu saknes zilbi; ar

izskaņas variantu -inieks tie ir līdzīgi otrās grupas at-

vasinājumiem — trīszilbju vārdiem, tikai mazliet «ga-
rāki» par tiem, jo saknes zilbe ir gara.

Pirmās un otrās grupas atvasinājumu forma ir sa-

mērā stabila, tiem variantu nav. Acīmredzot līdzskaņu

kopas tips un saknes zilbes garums ir būtiski faktori,

lai zustu vai saglabātos i iespraudums. Savukārt trešās

grupas atvasinājumi, kuriem vērojami varianti, ieņem
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viens, ne otrs no formālajiem variantiem nav pretrunā

ar atvasināšanas likumiem. Domājams, ka «atļauju»
šādām izskaņas variantu svārstībām literārā valoda sa-

ņem no valodas skaniskā līmeņa. Minētie variantie at-

vasinājumi gan ir nedaudz tuvāki pirmās grupas vār-

diem (saknes zilbes tips pilnīgi sakrīt), tomēr progno-

zēt i pilnīgu zudumu šajā atvasinājumu grupā būtu

pāragri.
60. gados E. Liepa, balstoties uz eksperimentāliem

pētījumiem par zilbes kvantitāti, nonāk pie domas, ka

pastāv vārdu «kvantitātes normas», kuras jāievēro, lai

vārds iekļautos valodas skaniskajā sistēmā: «..ne tikai

fonēmām, bet arī vārdiem ir kādas kvantitātes normas

(vismaz relatīvā nozīmē), kam pakļaujas zilbju kvan-

titāte: pēc zilbju skaita īsākā vārdā kvantitātes norma

var būt lielāka, tāpēc zilbes var būt garākas, turpretī

garākā vārdā katrai zilbei kvantitātes norma jāsa-

mazina, lai vārds varētu iekļauties valodas ritmis-

kajā sistēmā.» 6

Ja pievienojamies E. Liepas uzskatam, ka pastāv šā-

das vārda kvantitātes normas, un attiecinām tās uz

aplūkojamiem atvasinājumiem resp. variantiem ar -nieks

un -inieks, tad tas var tuvināt izpratnei par vārddari-

nāšanas attieksmēm ar fonoloģiskajām likumībām. Do-

mājams, ka skaniskajam faktoram valodā vispār ir

daudz lielāka nozīme, nekā pieņemts uzskatīt.

6 Liepa E. Vokālisma un zilbju kvantitāte latviešu literārajā
valodā. R., 1979, 158. lpp.
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TERMINOLOĢIJA

VALENTĪNA SKUJIŅA

TERMINS LIETOJUMĀ

LPSR ZA Terminologijas komisijā (TK) apspriestie
un apstiprinātie termini tiek publicēti dažādu nozaru

terminu sarakstos — bijetenos, vārdnīcās. Tā ir ter-

minu fiksācijas sfēra. Uz šo sfēru attiecināma arī

LPSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta

Literārās valodas daļas Terminoloģijas un valodas kul-

tūras grupas rīcībā esošā TK plēnuma sēdēs pieņemto
terminu kartotēka. Šī kartotēka, kā arī publicētie ter-

minu biļeteni un vārdnīcas ir terminu krātuve, ko

izmanto par terminu avotu praksē, t. i., lietošanas jeb
funkcionēšanas sfērā.

Sakars starp abām — fiksācijas un lietošanas —

sfērām ir divpusējs: ne tikai terminu kartotēka un sa-

raksti ir praksē lietojamo terminu avots, bet arī dažā-

die speciālie teksti savukārt ir avots sarakstos apko-
pojamo terminu atlasei.

Lai prasmīgi atlasītu fiksējamos terminus no speciā-
lajiem tekstiem, kā arī lai pareizi lietotu apstiprinātos
terminus jaunos kontekstos, ir svarīgi zināt, kas rak-

sturīgs terminiem fiksācijas sfērā un kādas pārmaiņas
ar tiem notiek lietojumā. Šī problēma ir ļoti aktuāla
ZA TK darbā un arī vispār terminoloģijā. Kontekstuālo

pārmaiņu apzināšanās ir svarīga, piemēram, izvēloties

termina formu — vienskaitlī vai daudzskaitli (vien-
vārda terminiem), vienskaitļa vai daudzskaitļa ģeni-
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tīvu, kā ari īpašības vārdu ar noteikto vai nenoteikto

galotni (vārdkopterminu atkarīgajā komponentā) v. c.

Izmantojot speciālos tekstus zinātnisko jēdzienu apzī-
mējumu atlasei, ir jāprot saskatīt terminu un tā robe-

žas garākos vārdu savienojumos, atšķirt terminu no

aprakstoša vārdu savienojuma, tēlaina salīdzinājuma
v. c.

Apkopojot kādas nozares terminus kartotēkā un sa-

rakstos, vērā ņemamas dažas pamatlikumības.
1) Termini tiek doti noteiktā, t. s. vārdnīcas, formā

(terminu pamatformā). Tas nozīmē, piemēram, ka liet-

vārdi patstāvīga termina un vārdkoptermina pamatkom-
ponenta funkcijā parasti doti vienskaitļa, retāk daudz-

skaitļa nominatīvā, vārdkoptermina atkarīgā kompo-
nenta funkcijā — vienskaitļa vai daudzskaitļa ģenitīvā;
īpašības vārdi vārdkoptermina atkarīgā komponenta

funkcijā saskaņoti skaitlī, locījumā un dzimtē ar liet-

vārdu, turklāt biežāk tie doti ar noteikto galotni, re-

tāk — ar nenoteikto, bet, ja īpašības vārdi ir vieni

paši, tie doti vīriešu dzimtē, ar nenoteikto galotni.
2) īpaša vērība pievēršama termina funkcijā lietotā

vārda dzimtes formai, ja vārdam vērojamas dzimtes

svārstības (šifrs — šifra, kalka — kalks, inkunābula —

inkunābuls, elzevira — elzevirs, akvatorijs — akvato-

rija, antibiotika — antibiotiks, atmosfērika — atmosfē-
riks). Zinātniskajā terminoloģijā termins fiksēts tādā

dzimtē, kādā to apstiprinājusi TK. Ja katras dzimtes

formas vārdam tiek piešķirta cita terminoloģiska no-

zīme, abu dzimšu vārdi sarakstos fiksēti patstāvīgu
terminu funkcijā (komponents — komponente, mat-

rica — matrice, cirtne — cirtnis, veidne — veidnis,

mazgātne — mazgātnis).
3) Patstāvīga termina, kā arī vārdkoptermina kom-

ponenta funkcijā lietotajiem vārdiem (atvasinājumiem,
salikteņiem) ir noteikta stabila derivatīvā struktūra,
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resp., noteikts morfoloģiskais sastāvs, kur katram ele-

mentam (saknei, celmam, piedēklim, priedēklim) ir

sava semantiskā slodze.

4) Līdztekus pamatterminam, ko parasti sarakstos

liek pirmajā vietā, tiek doti arī tā terminoloģijā pie-
ņemtie sinonīmi (starojums — radiācija, lietvārds —

substantivs) .

Un tagad pavērosim, kāds ir termina struktūrele-

mentu un gramatisko rādītāju liktenis terminu lieto-

juma sfērā un kādos gadījumos ir motivējamas dažas

atkāpes no sarakstos fiksētās termina formas.

Protams, jebkurš termins, tāpat kā vārds vispār,
tekstā tiek lietots noteiktā locījumā un skaitli

atkarībā no izsakāmās domas un vārdu saistījuma
likumiem teikumā. Vārdkopterminu sastāvā ietilpstošie
lokāmie atkarīgie komponenti — īpašības vārdi, div-

dabji, skaitļa vārdi — tiek saskaņoti ar neatkarīgo

komponentu (darbīgais elements — darbīgā elementa—

darbīgos elementus, regulējošais tīkls — regulējošo
tīklu — regulējošajos tīklos).

Lietvārdi vārdkopterminu atkarīgā komponenta fun-

kcijā lietojumā saglabā fiksācijas sfērā doto ģenitīva
formu, taču skaitlis var arī mainīties (briketes iztu-

rība — vispār un vienai konkrētai briketei, brikešu

izturība — vairākām briketēm; līdzīgi arī upes gultne —

upju gultnes, mājas stāvs — māju stāvi, pārtraucēja
disks — pārtraucēju diski).

Vārdkoptermina atkarīgajā komponentā izmantotā

lietvārda skaitlis nemainās, ja attiecīgais vārdkopter-
mins lietojams tikai, piemēram, kā noteikta objektu tipa

apzīmējums (papīra filtrs — papīra filtri, zobstieņa
domkrats — zobstieņa domkrati, stīgas galvanometrs —

stīgas galvanometri, gliemeža pārvads — gliemeža pār-
vadi, skrūves spiedne — skrūves spiednes, lodīšu gul-
tnis — lodīšu gultņi).
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Protams, skaitlis nemainās arī visos tajos gadīju-
mos, kad vārdkoptermina neatkarīgajā vai atkarīgajā
komponentā lietots kāds vienskaitlinieks vai daudz-

skaitlinieks (piemēram, rūpniecības kartogrāfija, ba-

kas).
No teksta, resp., konteksta pilnīgi neatkarīga grama-

tiska kategorija ir lietvārda dzimte, piemēram, vien-

mēr vīriešu dzimtē lietojami termini komponents (sa-

stāvdaļas nozīmē), procents, sāls, šifrs, bet sieviešu

dzimtē — inkunābula, komponente (līnijas nozīmē).
Latviešu valodā īpašības vārdiem (un div-

dabjiem), kurus bieži izmanto termina atkarīgajā kom-

ponentā, raksturīga gramatiska kategorija ir no-

teiktā un nenoteiktā galotne.
Termini ir noteikta jēdziena (noteiktas jēdzienu gru-

pas) apzīmējumi, tāpēc terminu sarakstos īpašības
vārdi (arī divdabji) parasti doti ar noteikto galotni
(brīvā pieeja, brīvā enerģija, elektriskais skuveklis, tek-

toniskās svārstības, pozitīvais un negatīvais elektrods;

segtie darbi, pusslēgtais darbrats, piekabināmā ma-

šīna), un šo noteikto galotni tie saglabā arī tekstā, pat
ja attiecīgais jēdziens tiek pieminēts pirmo reizi. Tomēr

atsevišķās konstrukcijās — vispārīgos raksturojumos
tekstu sākumdaļās un citur, kur to nosaka tekstveides

prasības, — attiecīgajās vārdkopās iespējams lietot arī

īpašības vārdu (divdabi) ar nenoteikto galotni, piemē-
ram, «bibliotēkā iekārtota brīva pieeja pie grāmatu
plauktiem», «šī ir piekabināma mašīna». īpašības vārds

(divdabis) vārdkopās brīva pieeja un piekabināma ma-

šīna akcentē attiecīgo pazīmi (ka pieeja ir brīva, ka

mašīna ir piekabināma), bet neraksturo apzīmējamo
procesu vai objektu kā noteiktu īpaši izdalāmu objektu
veidu. Jo nosacītāka (ne burtiski no vārda semantikas

izsecināma) ir termina nozīme resp. jo nosacītāka ir

īpašības vārdu apzīmētā pazīme (kas tātad nav jāsaprot
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tieši, burtiski), jo stabilāks ir noteiktās galotnes

lietojums vārdkoptermina īpašības vārdā, piemēram,
zaļā varde ir noteikta varžu suga, turklāt šīs vardes

ne vienmēr ir izteikti zaļas, tāpēc vārdkopā, kas apzīmē
šo jēdzienu, īpašības vārds lietojams tikai ar noteikto

galotni; tāpat arī terminos pelēkais strazds, Faradeja
tumšā telpa v. tml.

īpašības vārds (vai divdabis) ar nenoteikto galotni
terminu sarakstos tiek izmantots tad, ja ar attiecīgo

vārdkopterminu nosaukts nevis noteikts objektu tips vai

paveids, bet gan — ja terminā tiek akcentēta ar īpašī-
bas vārdu (divdabi) nosauktā pazīme kā apzīmējamā
objekta vispārīga raksturotāja (piesārņota upe nav no-

teikts upes tips; tāpat arī pārpurvota augsne, mazpel-
naina eļļa, primitīvs cirvis, pārtraukumainas riteņa pē-

das). Šādos terminos īpašības vārdi izsaka vispārīgu
raksturojumu, un šajā nozīmē tie tiek lietoti ar neno-

teikto galotni (piemēram: šai teritorijai raksturīga pār-

purvota augsne. Pārpurvotā augsnē daudziem augiem

augšana ir apgrūtināta v. tml.). Ja tekstā vai teksta

daļā ir runa par konkrētu, zināmu īstenības objektu,
tad attiecīgajā vārdkopā ir izmantojams īpašības vārds

(divdabis) ar noteikto galotni (Pārpurvotajā augsnē
neizdevās iegūt labu ražu).

Noteiktā formā ir lietojami salikteņtermini
un vārdkoptermini. īpaši svarīgi ir nejaukt sa-

likteņterminus ar vārdkopterminiem tajos gadījumos,
kad dažādais — koprakstījuma vai šķirtrakstījuma —

noformējums saistīts ar nozīmes šķīrumu (meža melio-

rācija — mežmeliorācija, darba vieta — darbavieta,

ūdens līmenis — ūdenslīmenis).
Noteiktas formas termina lietošana tekstā jāšķir no

gadījumiem, kad tiek veidots jauns termins, kurā

iepriekšējais vārdkoptermins kļūst par cita vārdkopter-
mina apzīmējošo komponentu un saplūst saliktenī (di-
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zeļu būve, traktoru būve, brīvā pieeja — bet dizeļbuves
rūpnīca, traktorbūves rūpnīca, brīvpieejas sistēma

v. tml.).

Veidojot trīskomponentu vārdkopterminu, apzīmējo-
šajā komponentā izmantotais divkomponentu vārdkop-
termins ne vienmēr sapludināms saliktenī (lidmašīnu
būve — lidmašīnu būves rūpnīca, sniega kušana —

sniega kušanas līnija, ūdenstilpes virsa — ūdenstilpes
virsas temperatūra). Tātad vairākkomponentu terminu

veidošana veicama ar labu terminoloģisku izpratību,
nevis formāli.

Vērojams arī pretējs process — kad salikteņtermina
sastāvdaļas kļūst par savruprakstītiem termina kompo-
nentiem. Tas notiek dažos tādos gadījumos, kad rodas

pakārtoti termini ar papildu raksturotājelementiem,
kuri attiecas tikai uz salikteņa pirmo komponentu:
ūdensvads — bet aukstā ūdens vads, siltā ūdens vads;
kontaktlaukums — bet tiešā kontakta laukums, netiešā

kontakta laukums; sākumleņkis — bet iesmidzināšanas

sākuma lenkts, padeves sākuma leņķis. Šādi vairākkom-

ponentu termini var būt jau fiksēti terminu sarakstos,
bet tie var tikt veidoti arī tieši tekstā.

Pamattermina formas maiņa var notikt arī tad, ja
divi salikteņtermini kopā veido jaunu terminu, kas ap-

zīmē kompleksu jēdzienu: kombainnovākšana +plūsm-

novākšana — plūsmas kombainnovākšana (nevis trīs-

komponentu saliktenis). Reizēm semantisku un funkcio-

nālu apsvērumu dēļ šādos gadījumos priekšroka tomēr

dota trīskomponentu saliktenim: dzimumgr upējums+

vecumgr upējums — dzimumvecumgrupējums.
Dažās teksta daļās (ievaddaļās v. c.) salikteņterminu

vietā atrodam attiecīgas vārdkopas, īpaši tad, ja, lie-

tojot salikteņterminus, būtu jāmin virkne ar vienu un

to pašu pamatvārdu veidotu salikteņu: pūšaminstru-

menti, sitaminstrumenti — pūšamie un sitamie



146

instrumenti; arī: gāzējmehānisms, cēlējmehānisms,
izslēdzi jmehānisms, nolaidējmehānisms — mehānismi

ir dažādi: gāzēji, cēlēji, izslēdzēji, nolaidēji, vai —ja
būtu jāmin jauktā kārtībā salikteņtermini un vārdkop-
termini ar vienu un to pašu pamatkomponentu: apavu

rūpniecība, tekstilrūpniecība, ādu rūpniecība, papīrrūp-
niecība — apavu, tekstila, ādu un papīra rūpniecība.

Šie gadījumi vērtējami kā tekstuāli motivētas atkā-

pes no termina formas. Šādas atkāpes nav pieļaujamas,
ja saliktenim un vārdkopai ir atšķirīgas nozīmes (sk.
iepriekš dotos piemērus).

Noturīga kategorija lietojumā ir atvasināta vai sa-

likta termina vārddarināšanas tips, modelis:

grieznis nav aizstājams ar griezējs, perforators —ar

perforētājs, reģistrators — ar reģistrētājs, organizē-
šana — ar organizāciju. Terminoloģijā šķiramas vis-

pārlietojamā valodā dažkārt sinonīmiskās izteiksmes,

tādas kā, piemēram, regulēšanas ierīce — regulējamā
ierīce — regulētājierīce, laistīšanas mašīna — laistī-

tājs, jo šiem sinonīmiem ir katram sava nozīmes nianse.

Nepareizi ir arī lietot skaitļojamā mašīna, ja ir pie-
ņemts termins skaitļotājs, ko aprakstoši ir pieļauts
saukt arī par skaitļošanas mašīnu.

VALENTĪNA SKUJIŅA

JAUNĀKAIS TERMINOLOĢIJĀ

Sarakstā apkopoti galvenokārt terminoloģiska rak-

stura vārdi un vārdu savienojumi, kas 1983. gadā
ieteikti valodas praksei dažādās LPSR ZA A. Upīša
Valodas un literatūras institūta valodnieku konsultāci-

jās (tiem pievienota norāde (kons.)). levietoti arī daži

termini, kas apstiprināti LPSR ZA Terminoloģijas ko-



147

misijas sēdēs. Līdztekus jaunvārdiem popularizēšanas
nolūkā ievietoti arī nedaudzi vārdnīcās jau fiksēti vārdi.

Dotie skaidrojumi ir īsi, orientējoši un nepretendē uz

pilnīgu nozīmes izklāstu. Atsevišķos gadījumos skaid-

rojumiem pievienoti piemēri.
attīstīšanas kārba — фотобачок — kārba fotofilmu

attīstīšanai (kons.)
cilvēkzinātne — человековедение — zinātne par cil-

vēku kā sabiedrības locekli, kā personību (kons.)

darb[ie]taupīgs — трудосберегающий — tāds, kas

nodrošina darba patēriņa ietaupīšanu, samazināšanu;

darb[ie]tauplga tehnoloģija (kons.)
divskapīšu rakstāmgalds — двухтумбочный письмен-

ный стол — rakstāmgalds ar diviem skapīšiem
dokumentoloģija, dokumentu zinātne — документо-

ведение — zinātne par dokumentiem

izgatavotājuzņēmums — доготовочное предприя-
тие — uzņēmums, kas ražo galīgo produkciju (kons.)

kostīmniece, kostīmnieks — костюмер — kostīmu

pārzine, kostīmu pārzinis teātrī (kons.)
krāsaina filma — цветной фильм — kinomākslas

darbs ar krāsainu attēlu

krāsu filma — цветная пленка — plāna, caurspīdīga
materiāla lente ar gaismjutīgu un krāsjutīgu emulsiju
krāsainu attēlu iegūšanai fotogrāfijā un kinomākslā

(kons.)
krokante — крокант — no šokolādes masas gatavota

konfekte ar rozīņu, mandeļu v. tml. pildījumu; k. ar

rozīnēm; k. ar mandelēm (kons.)
krokete — крокет — no šokolādes masas veidota

apaļas vai garenas formas konfekte ar grubuļainu
virsu; riekstu k. (kons.)

kultūrinventārs — культинвентарь — inventārs, kas

domāts iedzīvotāju kultūras vajadzību apmierināšanai
(kons.)
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makropierīce —макроприставка — fotogrāfijā — palīg-
ierīce, ko izmanto sīku (mikroskopisku) objektu foto-

grafēšanā (kons.)
malkas josta — приспособление для переноски

дров — no lentēm veidota aptvere ar rokturiem mal-

kas pārnēsāšanai; m. jostas rokturi (kons.)
markot — маркировать — uzspiest markas atveido-

juma zīmogu; markojamā mašīna

marķēt — маркировать — apzīmēt ar zīmi, aizzīmēt;

m. izstrādājumus
nešķirisks — внеклассовый — tāds, kas nav saistīts

ne ar vienu no šķirām; neškiriskā ideoloģija

pāršķirisks — надклассовый — tāds, kas ir pāri
šķirām; pāršķiriskā ideoloģija

pārtikas universālveikals — универсам — universāl-

veikals ar plašu pārtikas preču sortimentu un nelielu

ikdienā nepieciešamu saimniecības preču nodaļu

pēcārstēšana; pēcārstēšanās — долечивание — ārstē-

šana (ārstēšanās) pēc slimošanas pamatlaika (pēc

operācijas, infarkta, plaušu karsoņa v. c); p. sanato-

rijā, kūrortā (kons.)

reanimatīvs — реанимационный — tāds, kas saistīts

ar atdzīvināšanu, reanimāciju; reanimatīvā palīdzība
(kons.)

rehabilitārs — восстановительный — medicīnā —

atjaunojošs; rehabilitārās ārstniecības nodaļa (kons.)

sagatavotājuzņēmums — заготовочное предприя-

тие — uzņēmums, kas ražo pusfabrikātus (kons.)
salonfrizētava — парикмахерская-салон — moderni

.aprīkota frizētava; augstākās kategorijas s. (kons.)
sausbaranka — сушка — maizes izstrādājums ma-

zas barankas formā ar mazu mitruma daudzumu; bez-

sāts s. (kons.)
sēdorganisms — сидячий организм — nekustīga dzī-
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vesveida organisms, kas ar piesūcekņiem vai tml. pie-
stiprinājies pie substrāta; dzīvie sēdorganismi (kons.)

skatāmviela — зрелищний материал — ar redzi uz-

tverama mācību viela; televīzija nodrošina ar skatām-

viela (kons.)
sniegrollers, sniegbraucis — снегоход — rolleram

līdzīgs transportlīdzeklis ar gumijas kāpurķēdēm brauk-

šanai pa sniegu (kons.)

startstops — разгон-торможение — sacensības veids

automobiļu sportā (ieskrējiens ar apstāšanos); start-

stopa noteikumi (kons.)
šļācienizvade — залповый сброс — šķidruma izvadī-

šana vienā paņēmienā ar spēcīgu strūklu, izšļācienu;
notekūdeņu š. (kons.)

tehnikoloģija, tehnikas zinātne — техниковедение —

zinātne par tehnikas problēmām (kons.)
vārda māksla — словесность — māksla, kuras iz-

teiksmes līdzeklis ir valoda (kons.)
vārdisks, verbāls — словесный — tāds, kas izteikts

ar vārdiem, izpaužas vārdos; vārdiskā jeb verbālā mā-

cīšanas metode

vienskapīša rakstāmgalds — однотумбочный пись-

менный стол — rakstāmgalds ar vienu skapīti

KRIEVU VALODAS TERMINU RĀDĪTĀJS

внеклассовый sk. nešķirisks
восстановительный sk. rehabilitārs

Двухтумбочный письменный стол sk. divskapīšu rak-

stāmgalds
Доготовочное предприятие sk. izgatavotajuzņemums
Документоведение sk. dokumentoloģija, dokumentu zi-

nātne

Долечивание sk. pēcārstēšana; pēcārstēšanās



заготовочное предприятие sk. sagatavotājuzņēmums
залповый сброс sk. šļācienizvade
зрелищный материал sk. skatāmviela

костюмер sk. kostīmniece, kostīmnieks

крокант sk. krokante

крокет sk. krokete

культинвентарь sk. kultūrinventārs

макроприставка sk. makropierīce
маркировать sk. marķēt; markot

надклассовый sk. pāršķirisks
однотумбочный письменный стол sk. vienskapīša rak-

stāmgalds
парикмахерская-салон sk. salonfrizētava

приспособление для переноски дров sk. malkas josta
разгон-торможение sk. startstops

реанимационный sk. reanimatīvs

сидячий организм sk. sēdorganisms

словесность sk. vārda māksla

словесный sk. vārdisks, verbāls

снегоход sk. sniegrollers, sniegbraucis
сушка sk. sausbaranka

техниковедение sk. tehnikoloģija, tehnikas zinātne

трудосберегающий sk. darb[ie]taupīgs
универсам sk. pārtikas universālveikals

фотобачок sk. attīstīšanas kārba

цветная пленка sk. krāsu filma

цветной фильм sk. krāsaina filma

человековедение sk. cilvēkzinātne
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NO VĀRDU VĒSTURES

KONSTANTĪNS KARULIS

GĀJĒJS

Vārda gājējs nozīme vēsturiskajā attīstībā ir mainī-

jusies. Pamatnozīme 'cilvēks, kas iet' gan bijusi visos

laikos, un arī tagad tā ir aktīva («gājēji un braucēji»,
«gājēju kustība», «satiksmes noteikumi, kas jāievēro
gājējiem»), bet noteiktos vēsturiskos apstākļos no tās

izveidojušās citas, sabiedriska rakstura nozīmes. Ag-

rajā feodālajā iekārtā gājēji laikam bija brīvie bez-

zemnieki, kas varēja mainīt savu saimnieku vai

kungu, — kā «kustīgie jeb gājēji zemnieki» Lietuvas

lielkunigaitistē 15.—16. gs. Dzimtbūšanas iekārtā un

arī vēlāk, klaušu laikos, gājējs bija saimes loceklis,
kuru sūtīja kājām muižas darbos — pretēji zirdzinie-

kam. Daudzos gadījumos muiža bija tālu un ceļā vaja-
dzēja doties jau naktī vai pat iepriekšējā vakarā, jo

sevišķi kūlējiem. Piemēram, M. Putniņa stāsta par Si-

noles gaujmaliešiem: «Senāk grūtības viņiem bijušas
lielas, kad gājuši kārtās uz 18 km attālo Sinoles muižu.

Lai pirmdien tiktu laikā uz darbu, tie svētdien, uz Ve-

lēnas baznīcu iedami, spriguļus jau ņēmuši līdzi un

pieslējuši pie baznīcas sienas, lai pēc dievvārdiem va-

rētu turpināt ceļu uz jaunnedēļas darba vietu.» (Sino-
les izloksnes apraksts, 1983, 8. lpp.) Šādus apstākļus

ievērojot, saprotams vārds gājējs šajā tautasdziesmā:

«Vai, saimnieks, saimniecīte, Lūko citu gājējiņu:
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Kalpiņš guļ ar kalponi Apakš vienas seģenītes» (LD
12484).

Šāda gājēja izpratne bija — vismaz dažos apvidos —

vēl 19. gs. 70. gadu sākumā; sal. Neikena—Ulmaņa
vārdnīcā: «gājējs — ..kalps, kuru sūta darbos» (1. d.,

1872, 69. lpp.). Taču jau 19. gs. sākumā uz šā pamata
veidojās jauna, vispārināta vārda nozīme 'sētas iedzī-

votājs, kas nav saimnieka ģimenes loceklis. Muižas

kalpi netika dēvēti par gājējiem. Šajā ziņā raksturīgs
ir lauku ļaužu iedalījums 1817. gada Kurzemes zem-

nieku likumos. Visus zemniekus iedalīja trīs šķirās:
pirmajā bija saimnieki, otrajā «it visi saimnieka gā-
jēji», tas ir, «visi apprecēti jeb neprecēti gājēji no vī-

rišķu kārtas, р. 1. [par līdzību — К. X.], puiši un

kalpi, kas pie saimniekiem vai uz loni un maizi, vai

uz zemi saderējušies, joprojām visi vaļinieki un amat-

nieki, kas saderējušies pie saimniekiem par rūmi v. t.

j. pr.» un «visi gājēji no sievišķu kārtas, kas nav ap-

precēti un kas pie saimniekiem saderējušies, ir atraitnes

un atšķirtas rekrūšu sievas». (Likumi par Kurzemes

zemniekiem, 1817, 8. lpp.) Pretstatā gājējiem muižu

strādnieki un kalpotāji šajos likumos tika dēvēti par
muižas ļaudīm; tie bija «zemnieki, kas

..
no saviem

dzimtskungiem tape nolikti uz to, kunga lietas un dar-

bus izdarīt klātu pie viņa» un arī «vagares, krodznieki,

moderes, muižas amatnieki v. t. j. pr., kas tape turēti

uz loni un uz maizi un kam zemes nav». (Turpat,
9. lpp.)

19. gadsimta vidu, kad strauji norisēja pāreja uz

kapitālistisko ražošanu lauksaimniecībā, līdz ar klaušu

aizstāšanu ar naudas nomu pamazām izzuda gājēja

agrākā nozīme un šo vārdu sāka lietot, apzīmējot visus

algotos laukstrādniekus (arī muižās). Tā laika rakstos

dažkārt vēl pamīšus sastopamas abas vārda nozīmes,

piemēram, J. Alunāna rakstā «Kāds vārds par kal-
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piem»: 1) «saimnieki sūdzas, ka gājējus muižās ļoti
izlutinot un no darba atradinot,.. turpretī muižu nom-

nieki citu meldiju dzied. Tie saka, ka gājēji neesot

mājās nekādu mācību dabūjuši, esot lieli pretinieki un

dumpinieki»; 2) «ne visur saimnieks un muižas nom-

nieks par saviem gājējiem tā gādā, kā pienākas». (Mā-

jas Viesis, 1856, 8. nr.)

Runātājiem un rakstītājiem bija tendence vārda gā-
jējs nozīmi vēl tālāk paplašināt. K. Valdemārs 1879.

gadā uzskatīja gājēju par strādnieka sinonīmu un tul-

koja šos vārdus ar krievu работник, vācu Arbeiter (Lat-
viešu-krievu-vācu vārdnīce, 67. lpp.). Šādā nozīmē

vārds diezgan plaši ieviesās literatūrā; 20. gadsimta
sākumā to attiecināja pat uz visu algoto darbaspēku.
Piemēram, enciklopēdijas tekstā 1906. gadā dots šāds

formulējums: «Gājēji — tādas personas, kuras uz

līguma pamata apņemas izdarīt zināmā laikā par zi-

nāmu atlīdzību kādus pakalpojumus otrai personai. Šie

pakalpojumi var pastāvēt tādos darbos, kuru izdarīša-

nai ir vajadzīgi tikai miesīgi spēki, kā arī tādos, kur

vajadzīgas sevišķas zināšanas, māksla vai izglītība.»
(Raina formulējums. — Konversācijas vārdnīca, l. sēj.,
982. lpp.)

Valodas prakse tomēr izrādījās, ka tik plašs vārda

lietojums ir neērts. Diferencējot apzīmējumus, ar fizisku

darbu pilsētās galvenokārt saistīja vārdu strādnieks

un gājēju attiecināja uz algotu darbu laukos. Šāds

dalījums 20. gadsimta pirmajos gadu desmitos nostabi-

lizējās tikai pakāpeniski. Lai tekstu nepārprastu, autori

algoto darbaspēku laukos bieži apzīmēja ar diviem vār-

diem, piemēram, J. Jansons-Brauns apcerējumā «Balti-

jas revolūcija» (1912) rakstīja: «..izdzen un nokalpina
savus gājējus-strādniekus» (Kopoti raksti, 1. d., 1921,
26. lpp.), «lauku gājēju un kalpu intereses» (27. lpp.),

«saviļņo lauku strādniekus un gājējus» (77. lpp.).
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20. gadsimta 20. un 30. gados gājējs bija laukstrād-

nieka sinonīms. Ar šādu nozīmi, kas attiecināma uz

pirmspadomju Latvijas lauksaimniecību, šis vārds

ietilpst arī mūsdienu leksikā.

Vairoties no pārpratumiem vārda gājējs polisēmijas
dēļ, cilvēku, kas iet, 20. gadsimta pirmajos gadu desmi-

tos sāka dēvēt arī par kājāmgājēju. Šā salikteņa dari-

nāšanu ietekmēja vācu Fussgānger (J. Dravnieks,

Vācu-latviešu vārdnīca, 1910, 440. lpp.) un krievu

пешеход (J. Dravnieks, Kjievu-latviešu vārdnīca, 1913,

762. lpp.).

KONSTANTĪNS KARULIS

GAIZS UN GAIŽIŅŠ

Apvidvārds gaizs [gāizs 2
, gaizs

2
] 'nepatīkami rūgts'

(J. Endzelīns, E. Hauzenberga. Papildinājumi un labo-

jumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai, 1. d.

R., 1923—1925, 379. lpp.) līdz šim fiksēts tikai dažās

izloksnēs: 'rūgts ar nepatīkamu piegaršu' Varakļānos

un Lubānā, 'kodīgs, sūrs, negaršīgs' Lubānā («gaizi
kartupeļi» — tādi, kas dabūjuši salt un pēc tam kļu-
vuši negaršīgi; «gaiza putra» — bez aizleja) 1

.
Par gai-

žiem kartupeļiem vecāku cilvēku runā dzirdēts arī Īslīcē

(pie Bauskas).
Šis apvidvārds varētu labi papildināt dažādos rūg-

tuma apzīmējumus arī literārajā valodā. Tas var inte-

resēt arī citā sakarā: ar šo adjektīvu saistāms vārds

Gaiziņš. Lai šo sakaru izprastu, jāņem talkā radniecīgo

valodu atbilstošie vārdi. Lietuviešu valodā gaižus no-

zīmē 'rūgts, skāņš, sūrs, sīvs', gižti, gyžti nozīme

1 Endzelīns J. Darbu izlase. 111 sēj. 2. d. R., 1980, 116. lpp-



'skābt' ('rūgt'), giežti 'kasīt (kaklā), just sūrumu

(mutē)' un osetīnu aenģezun — 'rūgt' (no irāņu
*han-gaiz-). Pamatā ir indoeiropiešu pirmvalodas
*geig'-, kam ir nozīme 'rūgt', skaņumijā izveidojusies
forma *goig'-, no kā cēlies baltu *gaiž-, latviešu gaiz-.
Līdzīgu nozīmju sakaru redzam vārdos rūgt un rūgts:
nepatīkamās garšas apzīmējuma pamatā ir verbs, kas

izsaka rūgšanas procesu.
Nozīme 'rūgt' bieži saistīta ar 'celties': «mīkla ce-

ļas» nozīmē, ka mīkla rūgst; sal. krievu «тесто подни-

мается» — mīkla rūgst (burtiski: mīkla ceļas). Ar šādu

nozīmju sakarību izskaidrojami attiecīgi vārdi dažās

irāņu valodās: pamiriešu giz- 'celties' un persiešu an-

giz- 'modināt, mudināt' ('likt celties'). No attiecīgā
adjektīva nozīmes 'pacēlies, augsts' ir tadžiku gizgizok
'zālaugs ar augstiem, stingriem stiebriem. Latviešu

valodā šī adjektīva nozīme atspoguļojas tikai vietvār-

dos augstu vietu apzīmēšanai: Gaiziņš Bērzaunē, Gai-

zumi Zentenē. Adjektīva senākā forma latviešu valodā

ir bijusi *gaizus\ šo «-celma adjektīvu aizstāja formas

gaizs un *gaižs (tāpat kā * tālus aizstāja formas tāls

un tāļš). No formas *gaižs ir vietvārdi Gaižas Brocē-

nos un Remtē, Gaižēns Raiskumā, Gaižums Mujānos,
Gaižumi Kabilē.

Līdz ar daudziem citiem vārdiem arī gaizs un tā

atvasinājumi norāda uz baltu un irāņu senajiem lek-

siskajiem sakariem.
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RECENZIJA

OJĀRS BUŠS

PIECPADSMITAIS, BET PIRMREIZĪGS

Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību
un pareizrunu latviešu literārajā valodā. XV. Arābu

valodas īpašvārdi. — R.: Zinātne, 1982. — 188 lpp.

Norādījumu sērijā par citvalodu īpašvārdu pareizrak-
stību un pareizrunu latviešu valodā ir nācis klajā vēl

viens izdevums, kas ir netradicionāls gan ar savu gan-
drīz eksotisko tēmu, gan arī ar konkrētajām rekomen-

dācijām. Tas ir piecpadsmitais šajā sērijā, uzbūves

ziņā atkārto daudz ko no iepriekšējiem un tomēr ir

savā ziņā unikāls — ar to, ka šīs grāmatas autori mē-

ģina radīt vienotu, kompleksu un valodnieciski pama-
totu arābu īpašvārdu atveides sistēmu, bet tādas, cik

zināms, līdz šim nav bijis nevienā Eiropas valodā. Šie

autori ir pazīstamā tulkotāja Marija Šūmane un jau-
nais latviešu valodnieks, arābu valodas speciālists, Ļe-

ņingradas universitātes Austrumu fakultātes pasnie-
dzējs Jānis Sīkstulis (viņš izstrādājis atveides teorē-

tiskos pamatus un noteikumus). Lielu darbu izdevuma

sagatavošanā ieguldījusi arī valodniece Sarmīte Lag-

zdiņa, veikdama atbildīgās redaktores pienākumus.
Arābu īpašvārdi pie mums nonāk parasti ar citu

valodu starpniecību, turklāt to atveidē šajās starpniek-
valodas nereti vērojamas nekonsekvences. Pat pašās
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arābu valstīs vēl nav vienotu savu īpašvārdu rakstības

principu. Tāpēc latviešu valodā šai jomā bijis daudz,

nenoteiktības un maz atbilstības oriģinālvalodas iz-

runai. «Norādījumu» autori ir centušies, cik nu tas

vispār iespējams, ar latvisko rakstījumu atveidot oriģi-
nālizrunu. Līdz ar to, protams, daudzos gadījumos viņu
ieteiktie rakstījumi atšķiras no līdz šim pierastajiem.
Tāpēc nebūs brīnums, ja tie dažam labam nebūs pa

prātam. Tomēr vismaz viens ieguvums šai sakarā ir

neapšaubāms. Pirmo reizi latviešu valodā atspoguļojot

starpību starp garajiem un īsajiem patskaņiem arābu

īpašvārdos, mēs iegūstam iespēju dažādi rakstīt dažā-

dus vārdus, kam arābu valodā ir atšķirīgas nozīmes,

piemēram, Maliks 'karalis', Maliks 'valdnieks' un Ma-

liks 'valdošais', Rašids 'pareizais, prātīgais' un Rāšids

'pareiza ceļa gājējs. Dzīve jau parasti neko nedāvina

par baltu velti, un tā arī šoreiz, maksājot par šo iegu-

vumu, mums jāiemācās neierastāka (bet atveides sistē-

mai un arābu valodai atbilstošāka) rakstība arī dažiem

tradicionāli nostiprinātiem vārdiem: Irāka, Tūnisija,
Saūda Arābija, Beirūta, Hartūma.

Vispār atveides noteikumi ir diezgan sarežģīti, bet

tas pirmām kārtām izskaidrojams ar to, ka arābu va-

lodā ir daudzas tādas skaņas (līdzskaņi), kādu latviešu

valodā nav.

Te nebūtu īstā vieta analizēt šīs atveides sistēmas

visas valodnieciskās detaļas, minēšu tikai vienu strīdīgu

aspektu — tā dēvēto savruprakstījumu. Proti, saskaņā
ar norādījumiem arābu vairākkomponentu īpašvārdu
elementi atveidojami savruprakstījumā, kaut gan no

latviešu valodas viedokļa tie nekļūst par patstāvīgiem
vārdiem un — izņemot pēdējo komponentu — paliek
negramatizēti, t. i.', neiegūst lietvārda gramatiskās pa-
zīmes (dzimti, skaitli, locījumu), jo beidzas ar līdz-

skani, kas neveido locījuma galotni (piemēram, Abd



es Selāms, Kafr cd Dauvāra, Mahd cd Dahaba, Mazjū-
nat Hadž Hasana, nevis Abdeselāms, Kafredauvāra,
Mahdedahaba, Mazjūnathadžhasana). Šādam rakstīju-
mam ir divi pamatojumi. Pirmkārt, tādējādi tiek parā-

dīts, kuros vārdos jāizrunā pēc kārtas divi tādi līdz-

skaņi, kas latviešu valodā, būdami blakus vienā vārdā,

parasti saplūst kopā (dd, ss v. tml.) un rakstībā tāpēc
šādos gadījumos tiek apzīmēti ar vienu burtu. Otrkārt,

dažos gadījumos savruprakstījums palīdz izvairīties no

pārāk gariem, grūti uztveramiem vārdiem. Mūsdienu

valodas praksē tādu savruprakstījuma gadījumu ar ne-

gramatizētiem elementiem ir ļoti maz. Par daļēju

precedentu varētu uzskatīt dažu krievisku vietvārdu

atveidojumus (Novaja Zemļa, Naberežnije Celni, Belije

Berega v. c), kā arī it sevišķi vairāku Āzijas tautu

(ķīniešu, korejiešu, vjetnamiešu, khmeru u. с.) person-
vārdu atsevišķu tipu latvisko rakstījumu (Fam Vati

Dongs, Kim Ir Sens, Sun Jatsens, Hun Sens). Visiem

šiem gadījumiem vēl būtu nepieciešams dot skaidro-

jumu, interpretāciju teorētiskās valodniecības līmenī.

Runājot par aplūkojamā tipa arābu īpašvārdiem, va-

ram pieņemt tos argumentus, kuri «Norādījumos» mi-

nēti pret šo vārdu koprakstījumu, taču šķiet, ka šoreiz

ērtāk būtu bijis izmantot defisi, kaut arī pret tās lie-

tošanu ir bijuši iebildumi.

Autoriem par godu jāsaka, ka viņi savā novatorismā
nebūt neaizraujas pāri mēram — daudzi tradicionāli

rakstījumi ir pieļauti kā fakultatīvi varianti (gan ma-

zāk ieteicami), piemēram, Nāsers (bet tomēr ne Na-

sersl) blakus pareizākajam Nāsirs vai Saladins blakus

Salāh cd Dins, bet dažreiz ieteikts tikai tradicionālais,

piemēram, Sueca (oriģinālizrunai atbilstu Suveisa).

Bez tam autori paši atzīst (un to norāda arī A. Blin-

kena grāmatas priekšvārdā), ka ar šiem «Norādīju-
miem» nebūt nav atrisināti visi arābu īpašvārdu atvei-
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des jautājumi; daži principi varētu vēl būt precizējami"
pēc pārbaudes praksē.

Praksē ļoti noderīga ir īpašvārdu atveides noteiku-

mos iekļautā apakšnodaļa par arābu īpašvārdu atveidi

latviešu valodā no krievu valodas rakstības, jo visbie-

žāk, kā zinām, latviešu rakstītājs un runātājs arābu

īpašvārdu pirmoreiz ierauga krievu valodas atveido-

jumā. Šajā apakšnodaļā atrodam dažas pamācības, kā

uzminēt (kaut arī bez pilnīgas garantijas) vienu otru

tādu detaļu (piemēram, patskaņu garumu), kas krie-

viskajā rakstībā tieši neatspoguļojas.
Kā katrā «Norādījumu» laidienā, arī šajā iekļauta

ģeogrāfisko nosaukumu vārdnīca (abu autoru kop-

darbs) un personvārdu vārdnīca (M. Šūmane). Nepa-
rasts šajās vārdnīcās ir tas, ka te atrodam gandrīz
visu personvārdu un daudzu ģeogrāfisko nosaukumu

etimoloģijas jeb nozīmes skaidrojumus (piemēram,
Fārūks 'laba un ļauna pazinējs', Hādi 'pareiza ceļa
rādītājs', Taufīks 'veiksme'; Luksora 'pilis', Magriba

'rietumi', Medina 'pilsēta', sākotnēji 'tiesas vieta').
lepazīstoties ar arābu personvārdu nozīmēm, redzam

tur daudz savdabīga; tā mūsu priekšstatiem sveši liekas

daudzie vārdi, kas satur elementu Abd 'vergs': Abdel-

gafārs 'Visu Piedodošā vergs', Abdelhaijs 'Mūžam

Dzīvā vergs', Abdelhāliks 'Radītāja vergs' utt. (šiem
vārdiem otrais komponents ir kāds no daudzajiem Al-

lāha epitetiem, un populārais personvārds Abdallāhs

nozīmē tieši 'Allāha vergs'). Taču ir arī tādi arābu

personvārdi, kas nozīmes ziņā pilnīgi saskan ar mūsu

platuma grādos parastajiem, piemēram, Asads 'lauva'

(sal. Leons, Ļevs), Afifa 'skaidrā' (sal. Skaidrīte). Ģeo-
grāfisko nosaukumu vārdnīcā uzzinām arī dažu pilsētu
Pastāvīgos epitetus, Kairai — Mahrūsa 'sargājamā.
Tas viss, bez šaubām, ceļ norādījumu informatīvo vēr-
tību

un nenoliedzami ir interesanti. Personvārdu



vārdnīcu gan labprāt būtu gribējies redzēt plašāku (arī
atveides noteikumu piemēros minēti diezgan daudzi

vārdi, kas nav iekļauti vārdnīcā, — Afāns, Safāhs, Has-

bāks v. c).
M. Šūmane sagatavojusi arī pielikumus «Arābu val-

stu administratīvais iedalījums», «Arābu valstu perio-
diskie izdevumi» (ļoti lietderīgs; neizdevās tikai atrast

nevienu Jemenas TDR izdevumu) un «Musulmaņu

dinastijas arābu zemēs» (informatīvais materiāls, kas

latviešu valodā, šķiet, nekur citur nav atrodams).
Papildus informācijai, kuras sniegšana ir «Norādī-

jumu» tiešais uzdevums, te var atrast arī dažas ziņas

(protams, ļoti fragmentāras) par pašu arābu valodu;

varam, piemēram, izmantot šo grāmatu, lai iemācītos

arābu alfabētu. Arī šis materiāls latviešu valodā laikam

gan ir pirmreizējs.
Kā redzam, recenzējamais izdevums ir interesanta

un neikdienišķa parādība latviešu valodniecībā. Kā tam

veiksies ar savu vissvarīgāko uzdevumu — arābu īpaš-
vārdu pareizrakstības normēšanu, cik sekmīgi te atro-

damās rekomendācijas izturēs prakses pārbaudi — to

pagaidām grūti prognozēt.

Norādījumos par arābu īpašvārdu atveidi ir diezgan
daudz jauna un nepierasta; kaut arī šis jaunais balstās

izveidotajā sistēmā un principos, tas var arī radīt dom-

starpības. Jo citvalodu īpašvārdu pareizrakstība — tas

ir novads, kur palaikam iespējami vairāki puslīdz līdz-

vērtīgi risinājumi, un, lai kuru no tiem arī izvēlētos,

mūsu valodas attīstība un liktenis no tā būtiski nemai-
nīsies. Bet pašreiz spēkā esošos citvalodu īpašvārdu pa-

reizrakstības noteikumus vajadzētu ievērot, jo pretējā
gadījumā cieš visa pareizrakstības sistēma.
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VĒROJUMI PRAKSĒ

MIRDZA BRIĢE

UZMANĪBU PRET VĀRDU!

Stājoties augstākajā mācību iestādē, katrs reflektants
raksta sacerējumu, tā ne tikai apliecinot savu pilsoņa
stāju, garīgo briedumu, bet arī parādot zināšanas dzim-

tajā valodā un literatūrā. Attieksme pret vārdu, prasme
to lietot arī ir viens no garīgā brieduma un inteliģen-
ces līmeņa rādītājiem. Taču samērā maz mēdz būt tādu

sacerējumu, kuru valodu var saukt par bagātu; rakstu-

rīgāka ir reflektantu pavirša attieksme pret izteiksmes

līdzekļiem. Šoreiz ielūkosimies tajos 1983. gada LVU

reflektantu sacerējumos, kuros iebildumus izraisa lek-

sikas lietojums.
Gribētos sākt ar parastām, joprojām bieži sastopa-

mām kļūdām. Konstatējami izteiksmes štampi, stan-

darti, tādi kā nesalaužams cīņas gars, cīņa par gaišu,
saulainu nākotni v. tml. Šādi vārdu savienojumi atkār-

tojas dažādos sacerējumos, neatkarīgi no temata. Ja

jācīnās, tad tikai nākas cīnīties, tāpat arī nākas saskar-

ties, nākas iepazīties utt., it kā vajadzības izteikšanai

vairs nebūtu citu variantu. Liela apzīmētāju vienvei-

dība vērojama dažiem sacerējumos bieži lietojamiem
vārdiem un vārdu savienojumiem: satīra ir tikai asa,

pretrunas — tikai dziļas, dzīve kapitālisma apstākļos —

tikai grūta.
Raksturīga kļūda ir nemotivēts viena un tā paša

vārda vai vārdu savienojuma atkārtojums, vienā lap-
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pusē rakstītājs s—B5—8 reizes atkārto, piemēram, vārdu

savienojumu brāļi Kaudzītes parāda (rakstnieka uz-

vārds, protams, mainās atbilstoši tematam).
Nemotivēts vienas un tās pašas saknes vārdu atkār-

tojums nav retums pat viena teikuma robežās: Sprie-
žot pēc padarītā darba, var spriest arī par pašu
cilvēku.

Atkarībā no tā, kādu darbu cilvēks veic, ir

atkarīga arī cilvēka garīgā izaugsme.
Kalvis vispusīgi interesējas par visu.

Pārsteidz, ka vidusskolu beidzējiem bieži nav skaidra

diezgan parastu latviešu vārdu nozīme, to lietošanas

sfēra: Tā ir brīvā laika izškēršana. Rakstītājs,
protams, domājis laika izšķērdēšanu.

Politiskās dziesmas festivālos mēs parādām, cik sa-

biedriski un viszinoši esam. Lietvārdu viszinis

parasti lieto ar nievājošu nozīmi, un tā samanāma arī

divdabja formai viszinošs.

Manī rodas apsveicama īpašība: es gribu visu zināt

un kļūstu sīkumaina. Sīkumains cilvēks var būt,

bet tā gan nav «apsveicama» īpašība.
Darbs un miers — nesaraujama vienotība. Te

sajauktas lietvārdu vienība un vienotība nozīmes.

Sports un miers ir nesaraujamas sastāvda-

ļas. Nav skaidrs — jādomā, arī pašam rakstītājam
kā sastāvdaļas varētu būt sports un miers. Apšaubāma
ir arī apzīmētāja nesaraujamas izvēle.

Anna savu turpmāko dzīvi nolēmusi ierīkot sa-

vādāk. Vajadzēja lietot vārdu iekārtot.

Tajā literatūrā [latviešu priekšpadomju literatūrā]

tiek risinātas drausmīgas problēmas. Autoram nav

skaidras īpašības vārda drausmīgs leksiskās nozīmes

nianses.

Ja nav izprastas vārdu nozīmju nianses, tad tekstā

rodas ne tikai neprecīza, bet arī neloģiska vai pat ku-
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rioza izteiksme: Osis [faktiski Garoza] bija izstrā-

dājis ledus pagraba slēgšanas plānus.
Vecas muižu drupas mani atsauc R. Blau-

mani.

Viņš [Oskars] palīdzēja ciema iedzīvotājiem pacel-
ties augstāk un izlīst no vecās pastāvošās
iekārtas.

Taču kapitālisms atnāk un iebrien mūsu

tautā ar varmācībām, traku naudaskāri..

Roberts Zentas nāvi uzv e į Oskara plecos.
Mūsu valsts galvenā sastāvdaļa ir padomju

cilvēks.

Raksturīga kļūme ir neprasme izraudzīties izsakāma-

jai domai stilistiskās ekspresijas ziņā atbilstošus vār-

dus. Parasti vērojama tieksme vairīties no neitrāla

stila. Ir vēlēšanās izteikties ekspresīvi, bet pietrūkst
zināšanu, lai novērtētu vārda vai vārdu savienojuma
iederību konkrētajā tekstā:

Zvejnieki saprot, ka Oskars ir īsts saimnieks, ka viņš
visu šo laiku ir cīnījies un aicinājis mosties zvej-
niekiem no šī mūžīgā miega un sacelties pret
tādiem kā Garoza ekspluatatoriem un spekulantiem..

Rakstītājs nav novērtējis vārdu savienojuma mosties

no mūžīgā miega stilistisko niansi.

Kaut kur lasītais, dzirdētais, bet valodiski neizvērtē-

tais bieži kļūst par štampu un tiek atkārtots, par rezul-

tātu nedomājot; tā rodas frāžainība, pārāk pretenciozs
teikuma skanējums (šo iespaidu dažkārt vēl pastiprina
pārējais teksts, kas ir vienkāršs, pat primitīvs, bez

tēlainības):
Mūsu pienākums ir pašam augt, jo mazs

un si k s nevar veikt lielus darbus.
Ar savu lielo darbu dižo skanējumu tā

[Latvija] ir pierādījusi, ka spēj būt līdztiesīgo
republiku saimes locekle.
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Vienā teikumā dažkārt apvienoti dažādu stilistisko

slāņu vārdi un izteiksmes, kas liecina par pašmērķīgu
tēlainību:

M. Kromas dzejā ieeju visa, bet ārā iz-

nāku kā no aukstas dušas. Teikuma pirmā
daja it kā pretendē uz poetiškumu, bet ar to nesaderas

konkrētas nozīmes darbības vārda ieeju un iznāku.

pretstatījums.

Dzejnieks ir kā meklētājs, ar milzīgu

lāpstu viņš rakājas mūsdienu sabiedrības

aizkulisēs.

Būtiskas satura kjūdas var rasties nepareiza viet-

niekvārdu lietojuma dēļ: Brīviņš ir pārāks par citiem

muižniekiem. Rakstītājs iekļauj zemnieku Brīviņu muiž-

nieku kārtā.

Vietniekvārdu, vairāk nekā citu vārdšķiru, lietošana

saistāma ar tekstveidi: to izmantojumam jābūt nepār-

protamam, mērķtiecīgam — lasītājam skaidri jāuztver,
uz ko katrs vietniekvārds attiecas. Ja vietniekvārdu lie-

tojums ir neprasmīgs, veidojas satura ziņā aplami vai

grūti uztverami teikumi: Graudaugu sējumi ir pārāk
mazi, lai tie varētu apmierināt visus republikas iedzī-

votājus, tāpēc tos ieved no plašajām Ukrainas ste-

pēm. Vietniekvārds tos pieļauj domu, ka no Ukrainas

stepēm ieved graudaugus, sējumus vai pat mūsu repub-
likas iedzīvotājus.

Runājot par Ošu dzimtu, jāmin, ka tā ir cīņa par

zemi. Vietniekvārda tā saturs teikumā neatsedzas, tā-

pēc doma nav atšifrējama.
Ja teikumā doma izteikta nepilnīgi, rodas nepama-

tots vispārinājums: Lai gan Anita ir veikalnieka

meita, mācījusies Rīgā un iepazinusi pilsētnieku dzīvi,

viņa tomēr saprot, ka mīlestība ir skaista. Autors

it kā liek noprast, ka veikalnieku aprindās un pilsēt-
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nieku vidē, it sevišķi Rīgā, nav iespējams iepazīt mīles-

tības skaistumu.

Labā valodā neiederas divdabja teiciens neskatoties

uz to pieļāvuma nozīmē, taču to var sastapt pat kon-

tekstos, kur šāda izteiksme rada aplamus secinājumus:
Neskatoties uz to, ka Leons Paegle buržuāzis-

kajā Latvijā cīnījās par padomju varu, viņš tomēr bija
liels dzejnieks. Vai tad cīņa par padomju varu traucē

būt par labu dzejnieku?
Dažkārt vienā teikumā «sablīvējas» vairākas kļūmes

leksikas izvēlē: Centīsimies izskaust no mūsu sa-

biedrības tos cilvēkus, kas cenšas citu

priekšā negodīgi melot.. Nez vai pats reflek-

tants varētu paskaidrot, kā viņš saprot jēgu vārdu sa-

vienojumiem izskaust cilvēkus, cenšas melot, citu

priekšā melot, negodīgi melot.

Īpašā grupā var izdalīt internacionālismu lietojuma
kļūdas. Daudzi sacerējumi rāda, ka netiek ievērota pa-

matprasība — precīzi zināt internacionālisma nozīmi

un tā lietošanas sfēru. Reflektantiem nav. skaidri pat
ikdienā bieži sastopami un lietoti internacionālie

vārdi: Saduras tēva konflikts ar dēlu.

E. Veidenbaums vairākos dzejoļos parādās kā bur-

žuāziskās morāles karjerisma kritizētājs.

Internacionālie vārdi, šķiet, ienāk sacerējumos arī

presē sastopamo štampu ietekmē: Pie pagasta pār-
valdes aparāta darbojās un noteicošie bija tie,

kuriem netrūka paprāvas saimniecības, piem., Prāt-

nieks.

Pavisam slikti, ja aplam tiek lietoti termini, kuru

nozīme būtu jāzina no literatūras kursa: «Mērnieku

laiku» tēlu prototipi šodien.

Sastopami arī pašu rakstītāju veidoti nepārdomāti
un grūti izskaidrojami vārdi: Seit liels nopelns ir ari

mūsu ciemata arhitektūra m.



Bieži sacerējumos jaukti internacionālie vārdi ar

vienu un to pašu sakni, bet ar atšķirīgu nozīmi:

R. Blaumaņa luga «Indrāni» piesaista mūs ar savu

problemātiskumu. R. Blaumanis — viens no

spilgtākajiem reālistiskās dzīves atainotājiem.
Reflektantu sacerējumu valoda ne tikai izraisa pre-

tenzijas, bet arī rosina domāt par cēloņiem, kas ir jau-
niešu zemā valodas līmeņa pamatā. Sava atbildības

daļa te jāuzņemas skolai.

Pirmkārt, skolēnam katrā stundā būtu jādzird no

visu priekšmetu skolotājiem leksiski, gramatiski un sti-

listiski pareiza runa. Bet vai vienmēr tā ir? Un ko

skolēns var mācīties no skolotāja, kas savas runas pa-
reizībai nepievērš uzmanību?

Un otrkārt, skolas uzdevums ir arī neitralizēt citu

avotu kļūdainās valodas ietekmi uz skolēnu valodas

kultūru. Tāpēc neatslābstoša uzmanība katrā — ne

tikai latviešu valodas — stundā ir jāpievērš skolēnu

valodai, neatstājot neievērotu un neizlabotu nevienu

atkāpi no literārās valodas normām.

Sacerējums ir tā darba forma, kas skolotājam rada

iespēju mācīt skolēnu izteikties rakstiski. Uzmanīgāk,
vairāk un mērķtiecīgāk jāstrādā ar skolēnu sacerējumu

leksiku, pievēršoties kā pozitīvajam, tā negatīvajam,
mācot precīzi izteikt domu.

Ir nepieciešams paaugstināt atbildību pret vārdu,

jo tas ir arī viens no faktoriem, kas var ietekmēt cil-

vēku attiecības.



HRONIKA

Tu nenāc tikai no sevis

No savas tautas tu nāc.

(Ā. Elksne

Filoloģijas zinātņu kandidāte docente Alīse Lava
(dzimusi 1914. gada 2. februārī, Rīgā) gandrīz piec-
desmit mūža gadus veltījusi pedagoga darbam gan
skola, gan universitātē. No 1954. līdz 1982. gadam
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A. Lava docējusi universitātē leksikoloģijas, fonētikas

un vispārīgās valodniecības kursus, kā arī vadījusi
studentu pedagoģisko praksi, divpadsmit gadus
(1964—1976) bijusi LVU Latviešu valodas katedras

vadītāja.
1961. gadā izdots viņas darbs «Mūsdienu latviešu

valodas fonētikas jautājumi» (1969. gadā iznāk tā ot-

rais izdevums ar nosaukumu «Latviešu literārās vale-

das fonētika», 1983. gadā — trešais izdevums), 1969.

gadā iznāk «Latviešu leksikoloģija» (1981. gadā —

2. izdevums). Par abiem šiem darbiem 1970. gadā Ali-

sei Lavai piešķirta LPSR ZA Jāņa Endzelīna prēmija.
Valodniece piedalījusies arī skolu gramatiku izstrādā-

šanā, rakstījusi augstskolu mācību grāmatas un rakstus

par pareizrunas, pareizrakstības u. c. jautājumiem.
A. Lava ir viena no viensējuma «Latviešu valodas

vārdnīcas» (ko paredzēts izdot 1987. gadā) autorēm un

tagad strādā pie latviešu valodas frazeoloģijas skaidro-

jošās vārdnīcas.

Filoloģijas zinātņu doktore profesore Marta Rudzīte

(dzimusi 1924. gada 4. novembrī Braslavas pagastā)
daudzus gadus veltījusi jauno filologu audzināšanai —•
no 1950. gada lasa lekcijas latviešu valodas vēsturis-

kajā gramatikā, dialektoloģijā, baltu valodu salīdzinā-

majā gramatikā un ievadā baltu filoloģijā. M. Rudzīte

sarakstījusi nozīmīgus zinātniskus darbus dialektolo-

ģijā un toponimija: «Latviešu dialektoloģija» (1964),
«Ziemejvidzemes izloksnes Braslavā, Vecatē, Bauņos

un Vilzēnos» (1958), «Somugriskie hidronīmi Latvi-

jas PSR teritorijā» (1968). Viņa rakstījusi arī daļu

skolu mācību grāmatā «Valodas mācība» un aizvien

ļoti aktīvi darbojusies līdzi citu republiku valodniecis-

kajos izdevumos, piemēram, žurnālā «Baltistica» un



PSRS ZA Slavistikas un balkānistikas institūta gada-
grāmata «Балтославянские исследования». Profesore

Rudzīte ir Helsinku Somugru biedrības biedre,

Filoloģijas zinātņu kandidāte docente Emīlija Soida
dzimusi 1924. gada 22. martā. Līdztekus studijām Lat-
vijas Valsts universitātē E. Soida strādājusi par ko-
rektori, pec studiju beigšanas - par pasniedzēju Re-
publikāniskajā partijas skolā. P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātē E. Soida strādā pēc aspirantūras
beigšanas no 1953. gada. sajā laikā viņa ir docējusi
ievadu valodniecībā, vispārīgo valodniecību, morfolo-
ģiju un vairākus citus kursus, kā arī veikusi daudz
sabiedrisku pienākumu. No 1955. gada līdz 1961 gadamt. Soida ir bijusi LVU Vēstures un filoloģijas fakultā-
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tes dekāna vietniece, kopš 1976. gada vada Latviešu

valodas katedru. Viņa ir publicējusi darbus par vis-

pārīgās valodniecības, vārddarināšanas un morfoloģijas
jautājumiem, nozīmīgākie no tiem ir «Galvenās

strukturālisma skolas aizrobežu valodniecībā» (1968),
«Adverbs un adverbēšanās mūsdienu latviešu valodā»

(1969). Docente ir arī vairāku latviešu valodas mācību

grāmatu līdzautore.

Vēsturnieks docents Gustavs Lukstiņš (dzimis 1894.

gada 7. oktobrī) visu savu darba mūžu veltījis jaunās
paaudzes izglītošanai un audzināšanai — skolā viņš

mācījis grieķu un latīņu valodu un seno laiku vēsturi,
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē docējis seno
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laiku vēsturi un seno laiku mākslas vēsturi. Viņš daudz
darījis sengrieķu literatūras popularizēšanā, 'tulkojis
un komentējis Ksenofonta, Hērodota v. c. darbus.

G. Lukstiņš ir titulredaktors Latīņu-latviešu vārd-
nīcai (R., LVI, 1955), viņš ir arī viens no Krievu-lat-
viešu vārdnīcas (R., LVI, 1959, I, II sēj.) un Latviešu
valodas sinonīmu vārdnīcas (R., LVI, 1964) autoriem.

VALODAS KULTŪRAI UN TERMINOLOĢIJAI VELTĪTS

SEMINĀRS VILNĀ

No 1983. gada 31. maija līdz l. jūnijam Viļņā notika reģionāls
teorētiski metodisks seminārs (simpozijs) «Zinātniski tehniskā
revolūcija un zinātnes valodas kultūras un terminoloģijas problē-
mas». Darba gaitā noklausījāmies 34 referātus un ziņojumus.
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Par terminoloģijas attīstību un aktuālām problēmām savā re-

publikā referēja S. Ķeinis (Viļņa), A. Pupķis (Viļņa), R. Kulls

(Tallina), L. Antoņuka (Minską), T. Kandelaki (Maskava), A. La-

gutina (Kijeva), L. Kahovska (Gomeļa).

Referātā «J. Krops — lietuviešu valodas terminologs un nor-

malizētājs» K. Gaivenis (\
r

ijņa) aplūkoja Lietuvas PSR Nopelniem
bagātā zinātnes darbinieka, republikas prēmijas laureāta nozīmīgo
devumu valodniecībā.

Terminu sistematizācijai, klasifikācijai un modernās tehnikas

izmantošanas iespējām terminoloģijā bija veltīti V. Būdas (Vilņa),
U. Popkovas (Viļņa), A. Ambrasa-Sasnavas (Viļņa), H. Sari

(Tallina), V. Zuravļova (Maskava), L. Morozovas (Maskava),
I. Volkovas (Maskava), V. Sidoreca (Mozira) referāti.

V; Skujiņas (Rīga) referātā tika aplūkotas tās semantiskās

problēmas, kam ir svarīga nozīme terminoloģijas teorijā un ter-

minu sistēmu veidošanas praksē.
[. Druviete (Rīga), T. Erelta (Tallina), E. Hotanoviča (Minska),

I. Ožigovs (Maskava) runāja par dažādu zinātnes nozaru terminu

lietošanas problēmām. T. Paņko (Ļvova) referēja par sabiedriski

politiskā termina statusu un uzusu valodas kultūras aspektā.
A. Bankavs (Rīga) referātā «Jautājumā par latviešu lingvis-

tiskās terminoloģijas attīstību» apkopoja arī ārzemju un padomju
valodnieku pieredzi valodniecības terminu izstrādē un to reģistrē-
šanā speciālajās vārdnīcās.

L. Balode (Rīga) referātā «Par latviešu un lietuviešu lingvis-
tisko terminoloģiju (līdzīgais un atšķirīgais)» runāja par valod-

niecības terminoloģijas attīstības vēsturi abās valodās. Galvenā

atšķirība — lielāks internacionālismu daudzums un lielāks para-
lēlo formu skaits latviešu valodā. Pēdējā laikā abās valodās lieto

arvien vairāk internacionālu valodniecības terminu (sevišķi tas

attiecas uz sintakses un fonētikas jomu).
Kalku problēmām pievērsās vairāki valodnieki: A. Kaulakiene

(Viļņa) referēja par derivatīvo kaļķošanu kā mūsdienu lietuviešu

fizikas un tehnikas terminu veidošanas paņēmienu, J. Kļimovičs
(Viļņa) — par semantisko kaļķošanu un motivācijas lomu, P. Sa-

dovskis (Minska) — par nominatīvo vienību funkcionalitātes prin-
cipu terminu tulkojumos.

J. Baldunčika un O. Buša (Rīga) referātā «Leksisko interna-

cionālismu izdalīšanas kritēriji» tika precizētas Eiropas valodu

areāla internacionālismu pamatpazīmes.
A. Blinkena (Rīga) referātā «Tradīcija un novatorisms valodas

normalizācijā» runāja par to, ka valodā ne vienmēr viss iekļaujas

stingrā sistēmā un ir loģiski pamatojams. Valodas normalizētajiem
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jāņem vērā variantu iespēja un izteiksmes līdzekļu jēdzieniskās
un stilistiskās nianses. Variantu problēmu terminoloģiskajā lek-

sikā apcerēja arī G. Veštorta (Minska).
S. Lagzdiņa (Rīga) referātā «Par latviešu valodas īpašības

vārda ar sufiksu -isk- attieksmes nozīmi» vērsa klausītāju uzma-

nību uz to, ka dažos gadījumos īpašības vārdu ar -isk- lietošanas

pamatotība attieksmes nozīmē no semantiskā viedokļa liekas ap-
šaubāma.

Referātā «Par leksisko barbarismu kategorijas noteikšanu baltu

valodniecībā» O. Bušs (Rīga) uzsvēra, ka barbarismu definīcijā
parasti min trīs pazīmes: neliterārumu, citvalodas cilmi un literārā

sinonīma eksistenci. Tomēr ir daži neliterāri aizguvumi, kam nav

precīzu atbilsmju literārajā valodā. Arī tie jāuzskata par barba-

rismiem, un definīcijā pietiek ar divām pazīmēm; definīcijas vis-

īsākais variants: barbarismi ir neliterāri aizguvumi.
Noslēgumā docents S. Ķeinis uzsvēra semināra nozīmi valodas

kultūras un terminoloģijas attīstības stimulēšanā.

Vija Šulca

VI VALODAS PRAKSES DIENA

1983. gada 21. oktobrī

LPSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta Termino-

loģijas un valodas kultūras grupas rīkoto Valodas prakses dienu

sanāksmes ar katru gadu pulcē aizvien plašāku interesentu loku.

VI Valodas prakses diena bija veltīta publicistikas valodai.

Referātā «Publicista vārds — informētājs un audzinātājs» LPSR
ZA korespondētājlocekle A. Blinkena izteica savu viedokli par
publicistikas nozīmi un raksturoja tās īpatnības, izmantojot Erika

Hānberga, Imanta Ziedoņa u. c. autoru publikācijas. Referente

norādīja arī, ka publicistam jābūt skaidrībā par viņa lietoto vārdu

nozīmēm, un minēja piemēru, kurā nepareizā nozīmē lietots vārds

titulloma:
..

filma «Limuzīns Jāņu nakts krāsā» ar Tautas māk-

slinieci Lilitu Bērziņu titullomā. A. Blinkena aizrādīja, ka

nereti sastopami nepareizi vārdu saistījumi, kas var radīt infor-

mācijas neprecizitāti; krievu valodas ietekmē parādās verbu for-

mas ar lieku priedēkli: noadresēt, nokonstatēt; progresē salikto

verba formu veidošanas tendence, piemēram: ..tavas kāzas lidz-

svinēs ..

Runājot par publicistikas stilu latviešu valodas stilu sistēmā,
filol. zin. kand. J. Rozenbergs vērsa klausītāju uzmanību uz to,
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ka sākotnēji laikrakstiem galvenā ir bijusi informējošā funkcija,
bet pakāpeniski to atbīda ietekmējošā funkcija. Publicistika veido

pati savus poētismus: brūnaļa, druva. Veidojas gatavi vārdu bloki:

piesaistīt uzmanību, pieņemt lēmumu. Publicistikas valodā jopro-
jām sīksti turas semantiskie barbarismi: apgāzt pierādījumus, iz-

vest lēmumu. Nobeigumā referents izteica pateicību žurnālistiem,
kuri mūsdienās ir vieni no aktīvākajiem valodas veidotājiem.

Par gada aktuālākajiem valodas prakses jautājumiem referēja
filol. zin. kand. V. Skujiņa. šajā laika periodā publicēti divi Ter-

minoloģijas komisijas biļeteni — skaitļošanas tehnikas un radio-

elektronikas un šūšanas terminu saraksti. Terminoloģijas komi-

sijas sēdē īpaši apspriesta arī vārdu svars un masa lietošana.

Pieņemts lēmums par LPSR projektēšanas institūtu nosaukumu

īsajiem variantiem latviešu valodā. Astoņi mūsu republikas va-

lodnieki nolasījuši referātus Baltijas republiku valodas kultūrai un

terminoloģijai veltītajā seminārā Viļņā.
Par LPSR Žurnālistu savienības valodas kultūras sekcijas

darbu ziņoja sekcijas vadītāja filol. zin. kand. A. Plēsuma. Refe-

rente runāja par galvenajām kļūdu grupām preses valodā:

nepareizu divdabja teiciena un nolieguma lietojumu, neveiklu

izteiksmi, tulkojot krievu valodas vārdkopas un frazeoloģismus,
darbības vārdu vienkāršās pagātnes formu lietošanu saliktās ta-

gadnes vietā u. c.

Ziņojumā «Laika koordinātas publicistikas tekstos» tulkotājs
J. Abizovs uzsvēra, ka nevar runāt par mūsdienām, nebalstoties

uz pagātnes faktiem. Referents minēja piemērus no A. Bela ro-

māna «Saucēja balss», kur autors gadsimta sākuma varoņu mutē

liek mūsdienu izteicienus, mūsu laika valodas faktus pārnes vi

pagātni.

Ziņojumā «īpašības vārdi ar -isk- preses valodā» jaun. zin.

līdzstr. S. Lagzdiņa runāja par šī īpašības vārdu tipa produktivi-
tāti latviešu valodā un dažām nevēlamām parādībām tā lietojumā:
par neatbilstību starp atributīvās lietvārda vārdkopas potenciālo
gramatisko nozīmi un konkrēto, no konteksta izrietošo saturu, par
nozīmes nenoteiktību vārdkopās, kurām nav fiksētas terminoloģis-
kas nozīmes, un atributīvās vārdkopas masveidīgu lietojumu vis-

dažādāko sinonīmisko konstrukciju vietā.

Sanāksmē tika nolasīta rakstnieka E. Hānberga vēstule (sk.
ša krāj. 61. lpp.).

VI Valodas prakses diena liecina, ka sabiedrībai rūp mūsu

valodas kultūra.

Vija Šulca
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GADSKĀRTĒJA JĀŅA ENDZELINA DIENA

1984. gada 22. februāri ZA A. Upīša Valodas un literatūras

institūta rīkotā Jāņa Endzelīna 110. dzimšanas dienai veltītā kon-

ference bija sapulcējusi kuplu skaitu klausītāju. Darbu sākot,
pieminēja aizsaulē aizgājušo filoloģi, Zemgales izlokšņu pētnieci
Zelmu Birznieci.

levadvārdos filol. zin. doktore Aina Blinkena iepazīstināja ar

gada laikā publicētajiem valodniecības darbiem. Sā gada Jāņa
Endzelīna prēmijas laureātes ir Elga Kagaine un — pēc nāves —

Silvija Raģe, kuras to saņēmušas par trīssējumu Ērģemes iz-
loksnes vārdnīcu (R., 1. sēj. 1977, 2. sēj. 1978, 3. sēj. 1983).

Tika nolasīti 10 referāti. Filol. zin. kand. folklorists Jānis Ro-

zenbergs savu pētījumu bija veltījis Jānim Endzelīnam un Kriš-

jāņa Barona Latvju Dainām, pievēršoties divām problēmām —

jēdzienam «labieši» un tautasdziesmas «Pūt, vējiņi» cilmes no-

skaidrošanai saistījumā ar attiecīgajiem J. Endzelīna rakstiem.

Filol. zin. kand. Vallija Dambe iepazīstināja ar Jāņa Endzelīna

secinājumiem par baltu un slāvu radniecību — tā izskaidrojama
1) ar baltu un slāvu priekšteču atrašanos iedomājamās indoeiro-

piešu «pirmvalodas» vienā dialektu grupā, 2) ar ilgstošu dzīvi
ciešos kaimiņos, kad aizgājuši irāņi, kas it kā bijuši starp baltiem

un slāviem.

Filol. zin. kand. Reinis Bērtulis stāstīja par čehu valodnieku

Vaclavu Ciharžu (1900—1981), kas pievērsies vairākām valodnie-

cības nozarēm, arī baltistikai. No 1924. līdz 1927. g. viņš docējis
Latvijas universitātē čehu valodu, klausījies J. Endzelīna u. c.

valodnieku lekcijas, iemācījies latviešu valodu, organizējis pasā-
kumus čehu kultūras propagandai. Atgriezies Cehoslovakijā, sek-

mējis tur latviešu kultūras pasākumus un visu mūžu interesējies
par latviešu valodu, literatūruun kultūru.

Jānis Loja referēja par Apsīšu Jēkaba devumu valodniecībā, kas

nav mazais un no kā liela daja noderīga arī mūsdienās.

Filol. zin. kand. Gunta Smiltniece vēsturiskā skatījumā aplū-
koja i'/o-celma lietvārdus, it īpaši nominatīva formā bez -i- (tau-
tiets, Upīts, lemess, zakits v. tml.).

leva Zuicena pierādīja, ka katram priedēklim kontekstā ir sava

nozīmes nianse, kaut arī pamatnozīme priedēkļiem it kā būtu

kopēja, piemēram, pienākt — atnākt, pieairēt — atairēt, pie-
aust

— saaust v. tml.

Priedēkļverbiem bija veltīts arī Imanta Šmideberga referāts;
viņš pievērsās teksta saistāmībai un iztirzāja dažādas konstruk-
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cijas ar virzības verbiem, piemēram, priedēkļverbs +objekts datīvā

(pāriet ceļam), priedēkļverbs+prepozīcija + objekts (pāriet pār ceļu)
vai priedēkļverbs +objekts + adverbs (pāriet ceļam pāri).

Biruta Petre apcerēja dažas Andreja Upīša daiļdarbu leksikas

analīzes problēmas. Viņa runāja par to, ka katrs vārds daiļdarbā

jāvēro plašākā kontekstā. Tad atklājas vārda emocionālā ekspre-
sivitāte un tādas nozīmes nianses, kādas parastās vārdnīcās attie-

cīgajam vārdam nav minētas.

Filol. zin. kand. Ojāra Buša referāts bija veltīts ļoti grūtai
teorētiskai problēmai par īpašvārdu (vietvārdu un personvārdu)
semantiku un tās interpretāciju. Referents rosināja pievērsties īpaš-
vārdu teorijas jautājumiem.

Filol. zin. kand. Elga Kagaine iepazīstināja ar iecerētās plašās
latviešu izlokšņu vārdnīcas veidošanas dažādajām problēmām un

aicināja interesentus palīdzēt darbā, piemēram, vācot materiālus.

Vallija Dambe

DIVDESMITĀKONFERENCE A.OZOLAATCEREI

(Temats «pētīšanas virzieni dialektoloģijā un turpmākie
uzdevumi»)

1984. g. 19. martā republikas valodnieki pulcējās profesora
.A. Ozols 72. dzimšanas dienai veltītajā konferencē. Konferenci at-

klaja filologijas ļak. dekāns ļilol. zin. kand. R. Vertulis, plenâr-

sēdē tika nolasīti 2 referāti. Pilol. zin. kand. A. (Girdenis (Viļņa)
iepazīstināja klausītājus ar ziemejžemaisu zilbju intonacijam, in-

formējot par zilbju akustiskajam īpašībām un ģenēzi, ļnlol. zin.
doktore à pudzīte referēja par lībisko izlokšņu pētīšanas vēsturi

un turpmākajiem uzdevumiem. Lībiskas izloksnes ir svarīgs avots

tautas vēstures izpēte, jo lībiešu valoda mūsu valodu ietekmējusi
joti spēcīgi.

Tslak konferences darbs turpinājās 3 sekcijās. fonētikas sek-

cijà uzstājas galvenokārt lietuviešu kolēģi (L. p. Kju-

kiene, L Pabrėža, L. Stundža). (Zandrīz visi šie referāti bija
veltīti ziemeļzemaisu izlokšņu fonētikas un fonologijas jautāju-
miem. Vienīgais referents no mūsu republikas bija ļilol. zin. ksncl.

A. Lreidaks. Viņš analizēja patskaņu fonētiskas sistēmas attīstību

un tās variantu daudzveidību Latgales izloksnēs.

Varddsrināsanss un morfoloģijas sekcija par dialekta morļo-

loģijas sociolingvistiskajam īpatnībām, balstoties uz vienas ziemej-



žemaišu izloksnes materiāliem, informēja I. Ramenīte (Viļņa).
Filol. zin. kand. A. Reķēna nolasīja referātu par dažām priedēkļa
verbu nozīmēm Kalupes izloksnē, uzsverot, ka verbu atvasināšana

ar priedēkļiem ir ļoti produktīva. Ieskatu Latvijas limnonīmu

(ezeru nosaukumu) vārddarināšanas īpatnībās sniedza L. Balode.

Par adjektīvu dialektālā lietojuma īpatnībām, konkrēti aplūkojot
adjektīvu ar izskaņu -inis augšzemnieku dialektā, referēja A. Vu-

lāne. Viņa sniedza ieskatu šīs grupas adjektīvu sintaktiskajās
funkcijās un salīdzināja tos ar lietuviešu valodu, kur šis piedēklis
pretstatā latviešu valodai ir ļoti produktīvs. M. Jukna analizēja
apstākļa vārdus Latgales krievu iedzīvotāju dialektos.

Daudzveidīga referātu tematika bija leksikas sekcijā. Filol. zin.

kand. O. Bušs referēja par hidronīma Venta cilmi, iepazīstināja
ar pētījumu vēsturi un secināja, ka Ventas nosaukums nebūtu uz-

skatāms par slāvismu, gluži ignorējama nebūtu hipotēze par

somugrisko cilmi, taču visticamākā ir rietumbaltiska cilme. Filol.

zin. kand. B. Bušmane runāja par ēdienu nosaukumu veidiem,

klasificējot tos pēc darināšanas paņēmiena. Produktīvs tips ir

vārdkopnosaukumi, lībiskajās izloksnēs — salikteņnosaukumi, vē-

rojama arī vārdkopu reducēšanās (Latgales izloksnēs). Par lek-

semų puķe, zāle, sakne izmantošanu augu nosaukumu veidošanā

referēja f. Edelmane. Par to, cik strauji izloksnē zūd īpatnējā rad-

niecības leksika, runāja filol. zin. kand. B. Reidzāne, analizējot
Šķilbēnu izloksnes materiālu. V. Saudiņas referāts bija veltīts

lituānismiem latviešu valodā. Valodas materiāls liecina, ka lituā-

nismi biežāk sastopami senākajā valodas periodā. A. Strēle refe-

rēja par piena trauku nosaukumiem latviešu izloksnēs, aplūkoja
vārdu slaucene, ķipis, kāstuvis variantu izplatību un vārddarinā-

šanas īpatnības.
Noslēguma plenārsēdē tika nolasīti 3 referāti. Par Baltijas re-

publiku seno krievu iedzīvotāju dialektu izpētes problēmām ziņoja
filol. zin. kand. L. Ņemceva. Filol. zin. kand. B. Laumane runāja
par vēsturiskās dialektoloģijas pētījumu iespējām. Filol. zin. kand.

V. Cekmons (Viļņa) iepazīstināja ar fonētiskajām un fonologiš-
kajam pārmaiņām lietuviešu izlokšņu salās Baltkrievijas teritorijā.

Noslēgumā savus iespaidus par konferences darbu izteica filol.

zin. doktore A. Blinkena, kā arī sekciju vadītāji, sīkāk analizējot
katras sekcijas darbu.

Anna Stafecka

12 — 662
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KONSULTĀCIJAS

Jautājums. Vai vārdi, ko lieto «kancelejas» stilā, sau-

cami par kancelārismiem vai par kancelejismiem?
Atbilde. Aizgūtajos leksisko vienību nosaukumos lat-

viešu valodā, kā arī jaundarinājumos, kas veidoti pēc
analoģisku aizguvumu parauga, izskaņa -isms parasti
seko attiecīgo pamatvārdu (lietvārdu, īpašības vārdu)
celmam (bezgalotnes formai): arābs — arāb-isms,

slāvs — slāv-isms, žargons — žargon-isms, latīn-is —

latln-isms, Rain-is — rain-isms; internacionāls — in-

ternacionāl-isms, profesionāls — profesionāl-isms,
tradicionāls — tradicionāl-isms, vulgārs — vul-

gār-isms. Daļai leksisko vienību nosaukumu ar -isms

blakus ir atbilstoši īpašības vārdi ar -isks (ar to pašu
pamatcelma formu): arhaisks — arhaisms, ģermā-
nisks — ģermānisms, latīnisks — latīnisms, rainisks —

rainisms, terminoloģisks — terminoloģisms.
Bet ir arī daži izņēmumi. Tradicionāli latviešu valodā

tiek lietoti aizguvumi anglicisms, gallicisms, leticisms,

rusicisms ar semantiski nenoslogotu un arī strukturāli

nemotivētu elementu -ic-, kā arī dažas citas tradicionā-

las formas, piemēram, lituānisms. Bez tam sastopami
vēl aizguvumi sovetisms, grēcisms. Sīs grupas aizgu-
vumiem — atšķirībā no iepriekšminētajiem — latviešu

valodā nav atbilstošu pamatvārdu (ar celmiem letie-,

lituān-, sovet-, grēc-) un nav parasti arī tās pašas
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pamatcelma formas īpašības vārdi ar -isks (tādi kā «an-

glicisks», «grēcisks»). Jaunākajā laikā vērojama ten-

dence tradicionāli ieviesušās formas (vismaz daļu no

tām), kuru sastāvā ir neskaidri (no latviešu valodas

viedokļa) morfoloģiski elementi, aizstāt ar sistemiškam

formām. Turpretī, ja valodā vispār nav atvasinājumu
ar attiecīgo pamatcelmu, tad aizgūtajai formai ir

paliekoša vieta un var veidoties jauna vārddarinā-

jumu grupa, piemēram, sovetisms — sovetologs, soveto-

loģija.

Ņemot vērā teikto, kancelejas stilā lietojamie vārdi

būtu saucami par kancelejismiem, jo šī forma ir iede-

rīga attiecīgo atvasinājumu sistēmā: izskaņa -isms tajā
seko tieši celmam kancele]-, kas ir pamatvārdā — lat-

viešu valodā plaši lietotajā aizguvumā (internacionā-
lismā) kanceleja, kā arī atvasinājumos kancelejisks,

kancelejiski, kancelejiskums u. c.

Jautājums. Presē ir lasīti šādi teikumi: Vienpadsmi-
tajā piecgadē Moldāvijā tās [eļļas] izlaide palielināsies

pusotras reizes un Uzņēmums specializējas guļamistabu
iekārtu izlaidē. Vai ar vārdu izlaide šajos teikumos nav

nepamatoti aizstāts vārds ražošana?

Atbilde. Vārda izlaide pamatā, kā to var spriest pēc
«Latviešu literārās valodas vārdnīcas», ir viena no dau-

dzajām darbības vārda izlaist nozīmēm 'izgatavot un

nodot pārdošanā (priekšmetu, vielu v. tml.)', tāpēc ir

pareizi teikt: palielināt vai kāpināt produkcijas izlaidi,
triskāršot radiouztvērēju izlaidi, produkcijas izlaides

plāns v. tml. Turklāt, kā liecina vārdnīcā dotie šīs

vārda izlaist nozīmes nianšu skaidrojumi — 'pabeigt
sagatavošanu un nodot izrādīšanai, iesākt izrādīt (pa-
rasti kinofilmu, teātra izrādi)', '..publicēt; nodot (pa-
rasti iespieddarbu) lasītāju rīcībā', 'laist apgrozībā
(parasti naudu, aizņēmuma obligācijas)', 'pilnīgi
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pabeigt sagatavot, mācīt (kādu mācību iestādē)' — un

kā par to liek domāt arī pārējās vārda izlaist nozī-

mes, akcentēts tieši produkcijas iegūšanas beigu posms

(gatavās produkcijas iegūšana) un nodošana izmanto-

šanai paredzētajā nolūkā. Izlaides process nesākas

reizē ar produkcijas izgatavošanas sākumu. Izteikums

sākas jaunas produkcijas izlaide katrā ziņā attiecināms

uz ražošanas beigu posmu, kad tiek nobeigta attiecīgās
produkcijas gatavošana un šī produkcija tiek nodota

(tieši vai netieši) patērētājiem. Protams, lai varētu no-

tikt produkcijas izlaide, jānotiek šīs produkcijas ražo-

šanai vispār, no sākuma līdz beigām. Starp izlaidi un

ražošanu ir tieša sakarība: jo vairāk saražo, jo lielāka

ir produkcijas izlaide. Un arī otrādi: jo lielāka ir pro-

dukcijas izlaide, jo vairāk tātad ir saražots. Kāpinot
ražošanu, tiek kāpināta arī izlaide. Netrīskāršojot radio-

uztvērēju ražošanu, nebūs iespējams trīskāršot to

izlaidi. Protams, ja saražotā produkcija kaut

kādu iemeslu dēļ būtu jānoraksta kā nederīga (vai
aizietu bojā), tiešā sakarība starp ražošanu un izlaidi

zustu.

No teiktā izriet secinājums, ka teikumā Vienpadsmi-
tajā piecgadē Moldāvijā tās [eļļas] izlaide palielināsies
pusotras reizes vārda izlaide lietojums ir pamatojams
(jo vārds lietots pareizā nozīmē). Tomēr nepārprota-
māk, skaidrāk būtu runāt par eļļas ieguves (vai ražo-

šanas) palielināšanu (jāņem vērā, ka vārds izlaide

tiek attiecināts arī uz šķidrumu iztecināšanu).

Teikumā Uzņēmums specializējas guļamistabu iekārtu

izlaidē vārda izlaide lietojums ir nepareizs, jo speciali-
zēties uzņēmums var kāda produkcijas veida
ražošanā. Sī specializēšanās nepieciešama produkci-
jas ražošanai, nevis izlaidei. Tātad otrais teikums

pareizi būtu Uzņēmums specializējas guļamistabu
iekārtu ražošanā.
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Jautājums. Kāpēc latviešu valodā ir nepareizi rakstīt

īpašvārdu Oto ar diviem līdzskaņiem (līdzskaņu dubul-

tojumu)?
Atbilde. Viens no latviešu pareizrakstības pamatliku-

miem paredz, ka rakstos dubultojami ir tikai plūdeņi
un nāseņi (t. i., /, /, m, n, ņ, r), ja tie apzīmē gari
izrunājamu līdzskani, piem., rakstām: lelle, bal[a,
ķemme, kanna, huņņi, ķerra. Pārējie gari izrunājamie
līdzskaņi rakstos nav atspoguļojami, piemēram, izru-

nājam: [lakka], [lappa], [kasse], [ratti], bet rakstām: laka,

lapa, kase, rati. Izņēmums ir tie gadījumi, kad līdz-

skaņu dubultojums rodas salikteņu vai ar priedēkli at-

vasināto vārdu komponentu sadurā: skābbarība, sirds-

sāpes, appit, atturīgs.

īpašvārds Oto, kurā līdzskani izrunājam gari, rak-

stāms ar vienu līdzskani t. Tāpat līdzskaņu garums nav

atspoguļojams arī uzvārdos Jofe, Speke v. tml. (Par to

sk. arī: Blinkena A. Vēlreiz par vārdiem un uzvār-

diem. — Padomju Jaunatne, 1982, 27. janv.)

Valentīna Skujiņa

Jautājums. Vai ir pareizi lietot vardu savienojumus

pārsniegt plāna izpildi un pārpildīt plānu?

Atbilde. Latviešu literārajā valodā lietvārds plāns
nozīmē 'iepriekš paredzētu un izvirzītu uzdevumu ko-

pums, kas saistīts ar noteiktu darbību, pasākumiem, to

secību un konkrētu izpildes termiņu'. Visbiežāk tas sa-

stopams saistījumā ar darbības vārdiem izpildīt, pār-

sniegt: izpildīt plānu, pārsniegt plānu.

Reizēm gan runā, gan rakstos savienojumā pārsniegt

plānu tiek nevajadzīgi iekļauts lietvārds izpilde: pār-

sniegt plāna izpildi. Šāds saistījums ir neloģisks. Iz-



pildė ir 'process, arī rezultāts' (sk. Latviešu literārās

valodas vārdnīca, 111 sēj. R., 1975), tātad, pildot plānu
atbilstoši paredzētajam termiņam, tiek sasniegts re-

zultāts — plāna izpilde, proti, plāns ir izpildīts, bet,

ja ir paveikts vairāk, nekā paredzēts, plāns ir pār-
sniegts, nevis plāna izpilde ir pārsniegta — šāda kon-

strukcija būtu tikpat neloģiska kā plāna izpilde ir

izpildīta.

Nepareizi būtu arī teikt pārpildīt plānu, jo šāds

savienojums nesaskan ar vārda plāns leksisko nozīmi.

Plānu, tāpat kā normu, ieplānotos uzdevumus, var

izpildīt vai pārsniegt.

Laimdota Oldere
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IESKATS VALODNIECĪBAS

LITERATŪRĀ

Ицкович В. А. Очерки синтаксической нормы. —

М.: Наука, 1982. — 199 с.

Monogrāfijas autors pētījis valodas normas, kodifikācijas un

normalizācijas problēmas. Viņš aplūko krievu valodas faktus, kuru

normēšanā mūsdienās vērojama nenoteiktība un variablums.

Monogrāfijā ir astoņas nodajas; tajās, pamatojoties uz lielu

teorētisko un faktu materiālu, pētīti izplatītākie sarežģītie sintak-

tisko normu funkcionēšanas gadījumi. Lasītājs tajā atradīs inte-

resantu materiālu par tādu konstrukciju lietošanu mūsdienu krievu

literārajā valodā kā konstrukcijas ar prievārdu no, ar atkarīgo
infinitīvu, ar divdabja teicienu utt. Atsevišķa nodaja veltīta nor-

malizācijas problēmām sintaksē. Šai nodaļā aplūkotas konstruk-

cijas, kas apgrūtina teksta uztveri, un konstrukcijas, kas pieļauj
neviennozīmīgu teksta izpratni. Materiāla analīze, vērojumi par
valodas parādību dinamiškumu un mainības virzību devuši auto-

ram iespēju izdarīt vispārējus secinājumus par valodas normas

būtību, tās kodificēšanas, kā arī normalizēšanas sfēru, kritērijiem
un iespējām.

Autors uzskata, ka normas prognozēšanas problēma ir viena
no sarežģītākajām problēmām valodas parādību kodifikācijā. Tās

risināšanā noteikti jāņem vērā mūsdienu valodas sistēmas aktīvās

tendences; jaunu darinājumu vērtēšanā no normatīvā viedokļa —

kā leksikā, tā vārddarināšanā un gramatikā — jābūt īpaši vērī-

giem un uzmanīgiem.

Литературная норма в лексике и фразеологии. —

М.: Наука, 1983. — 264 с.

«Literārā norma leksikā un frazeoloģijā» (atb. redaktori filol.

zin. doktors L. Skvorcovs un filol. zin. kand. B. Švarckopfs) ir
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kārtējais rakstu krājums sērijā «Krievu valodas kultūra» (PSRS
ZA Krievu valodas institūts). Krājumā ir četrpadsmit rakstu; tas

veidots trīs daļās: 1. Norma leksikā. Veidošanās un stāvoklis

mūsdienās; 2. Norma frazeoloģijā; 3. Normatīvā leksikogrāfija.

Ir zināms, ka vārdu lietošanas normas var pareizi izprast, ja
ņem vērā to dinamiškumu un vēsturiskās maiņas. Izmantojot plašu
19.—20. gs. valodas materiālu, autori no normu problēmas vie-

dokļa analizē tautas sarunvalodas leksiku un literāro vienkārš-

runu. Krājumā aplūkota leksisko normu attīstība 20. gs. 20.—30.

gados, pētīta valodas līdzekļu sabiedriskā vērtējuma problēma,
analizēta mūsdienu jaunatnes žargona leksika, eksotiskās leksikas

varianti un semantiskās attieksmes sinonīmu rindās. Krievu va-

lodas frazeoloģisko vienību normatīvam un nenormatīvam lieto-

jumam veltīti trīs raksti krājumā. Autori mēģina dot teorētiski

pamatotu tipoloģisku aprakstu novirzēm no frazeoloģiskās normas.

Lasītājus sevišķi var interesēt krājuma pēdējā daļa. Tajā aplū-
kots normatīvās leksikogrāfijas stāvoklis un perspektīvas, kā ari

doti pareizrakstības, homonīmu, antonīmu, sinonīmu, krievu va-

lodas pareizumu v. c. normatīvo vārdnīcu paraugi.

Krājuma autori uzskata, ka literārās normas specifikas izpētē
leksikā un frazeoloģijā nevar aprobežoties ar viņu aplūkotajām
problēmām. Ir vajadzīgi vēl daudzi speciāli pētījumi.

Krājums noderēs ne tikai tiem, kas nodarbojas ar valodas

normu problēmām, bet ari rakstniekiem, žurnālistiem, tulkotājiem,
studentiem un skolotājiem.

Орфоэпический словарь русского языка: Произно-
шение, ударение, грамматические формы. Авторы
С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова; Под

ред. Р. И. Аванесова. — М.: Русский язык, 1983. —

704 с.

1959. g. R. Avanesova un S. Ožegova redakcijā iznāca

vārdnīca «Krievu valodas literārā izruna un uzsvars» («Русское
литературное произношение и ударение»). Vairāk nekā divdes-

mit gadu laikā krievu literārajā valodā ir notikušas izmaiņas.

Mainījusies arī normu izpratne un attieksme pret izrunas, uzsvara

un formveidošanas variantiem. Tādēļ tika radīta jauna vārdnīca.

«Krievu valodas pareizrunas vārdnīca» (sastādīta PSRS ZA Krievu
valodas institūtā) ir jauna leksikogrāfiska rokasgrāmata. Tā vei-

dota uz 1959. g. vārdnīcas pamata. Jaunajā pareizrunas vārdnīcā
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ir par 11 500 vārdiem vairāk (t. i., ap 63 500 vārdu); šīs rokas-

grāmatas mērķis ir parādīt katra vārdnīcā dotā vārda izrunu,
uzsvaru un gramatiskās formas. Autori izveidojuši normatīvo no-

rāžu sistēmu; doti gan daiļliteratūrai raksturīgi, gan arī noteiktās

profesijās lietoti leksiskie varianti, piem., шёлковый, -ая, -oe// в

народно-поэтич. речи возм. шелковый; маяк, маяка// у моряков
маяка.

Vērtīgs papildmateriāls vārdnīcai ir divas nodajas — «Ziņas

par izrunu un uzsvaru» un «Ziņas par gramatiskajām formām»

{657.—702. lpp.).

Розенталь Д. Э., Теленкова M. А. Словарь труд-

ностей русского языка. — М.: Русский язык, 1984. —

704 с.

«Krievu valodas grūtumu vārdnīca» ir trešais, papildināts izde-

vums. Tajā ir ap 30 000 vārdu, kuru lietošanā var būt dažāda

rakstura grūtības — tās saistītas ar rakstību, izrunu, formveido-

šanu, gramatiku un stilu, vārdu saistījumu, pārvaldījumu u. c.

Veidojot vārdnīcu, autori izmantojuši dažādus leksikogrāfiskus
avotus, valodnieciskus pētījumus, kā arī apguvuši ārzemju pie-
redzi līdzīgu vārdnīcu sastādīšanā. Ņemtas vērā atziņas, kas gū-
tas, klausoties izglītotu cilvēku runu, eksperimentāli pētot filolo-

ģijas studentu, valodas skolotāju, radio un televīzijas diktoru,
žurnālistu, izdevniecību redaktoru un citu kultūras darbinieku runu.

Vārdnīcas šķirkļa uzbūve atkarīga no grūtumu dažādā rakstura.

Vajadzības gadījumā šķirklī dots vārdu, vārdu savienojumu, formu
un konstrukciju, kā arī izrunas variantu stilistiskais raksturojums.
Ir norādes par attiecīgā valodas elementa izplatību, stilistisko

sfēru (grāmatu, sarunu vai vienkāršrunas variants), lietojamības
pakāpi; ilustratīvais materiāls ņemts no dažādu žanru darbiem.
«Krievu valodas grūtumu vārdnīca» domāta plašam lasītāju lo-

kam, krievu valodas lietotājiem ar dažādu valodas prasmes pa-
kāpi.

NOZĪMĪGAS PUBLIKĀCIJAS KAIMIŅU REPUBLIKA

Lietuvas PSR ZA Valodas un literatūras institūts regulāri laiž

klajā dažādām valodniecības problēmām veltītu zinātnisko rakstu

krājumu «Lietuviu kalbotyros klausimai* («Lietuviešu valodniecības

jautājumi»). 1983. gadā iznākuši divi šo izdevumu laidieni, kas

veltīti lietuviešu valodas speciālajai leksikai (mūsdienu zinātnes
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un tehnikas straujas attīstības laikmetā šī leksikas slāņa izpēte
un attīstība ir visai aktuāla daudzās valodās) un valodas kon-

taktiem Lietuvas PSR (īpaši sociolingvistiskā aspektā).

Lietuvių kalbos specialioji leksika. Lietuvių kalboty-
ros klausimai. XXII. — Vilnius: Mokslas, 1983. — 256 p.

Krājuma saturs ir daudzveidīgs: šeit publicētas valodnieku atzi-

ņas gan par speciālo leksiku salīdzinājumā ar citiem leksikas

slāņiem (K. Gaivenis), gan par terminoloģiskās leksikas darinā-

šanas paņēmieniem un jaundarinājumu modējiem (A. Kaulakiene,.
S. Ķeinis), atsevišķu terminu vēsturi, nozīmēm, lietojumu (J. Kli-

mavičs), gan par lietuviešu un baltkrievu leksikas sakariem

(E. Grinaveckiene) u. c.

K. Gaiveņa rakstā par tautas speciālo leksiku uzsvērts, ka šī

leksika nav identificējama ar terminoloģisko leksiku un nav sau-

cama par «tautas terminoloģiju», kas ir dzīvnieku un augu, ģeo-

grāfisko objektu un meteoroloģisko parādību, darba procesu un

rīku, kā arī ēdienu, trauku un radniecības nosaukumi. Tautas spe-
ciālā leksika ir galvenais lietuviešu terminoloģijas avots, bet

zinātnes valodā šīs leksikas loma tomēr pakāpeniski samazinās.

Interesantas domas izteiktas rakstos par iedzīvotāju nosauku-
miem pēc dzīvesvietas (nomina regionalia), par leksikas un ter-

minoloģijas vēsturi, par lietuviešu terminologu S. Švalkauski. Ir

arī raksti par vārdu atlasi mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcai
un par lietuviešu frazeoloģismiem. Krājuma beigās ievietoti ap-
skati un recenzijas.

Kalbų kontaktai Lietuvos TSR. Lietuvių kalbotyros
klausimai. XXIII. — Vilnius: Mokslas, 1983.—208 p.

Krājumu ievada Lietuvas PSR sociolingvistiskās situācijas sa-

mērā detalizētam vispārējam raksturojumam veltīts S. Karaļūna
raksts; autors secina, ka republikas sociālajā un kultūras dzīvē

lietuviešu valodai ir vadošā loma, bet kā galvenais padomju tautu

starpnacionālās saziņas līdzeklis arvien lielāku sociālu nozīmi

iegūst krievu valoda. Vairāki valodnieki aplūko atsevišķu Lietuvas

reģionu sociolingvistisko specifiku (A. Viduģiris, L. Grumadiene,

J. Janavičiene un Z. Zinkevičs). E. Grinaveckiene apraksta kādas

Daugavpils tuvumā lokalizētas lietuviešu izloksnes gramatiskās
īpatnības. V. Simonaitīte aplūko lietuviešu valodas leksikas attīs-

tību (jaundarinājumus, pārmaiņas vārdu nozīmē, dažu vārdu lieto-

juma sašaurināšanos) padomju periodā. R. Vensaite raksta par



to, kā dzimtā valoda ietekmē lietuviešu krievu valodas runu.

K. Garšva salīdzina lietuviešu un krievu valodas fonoloģisko sis-

tēmu. S. Krinickaite iepazīstina ar transitīvo un intransitīvo dar-

bības vārdu lietuviešu-krievu vārdnīcas paraugu. Laidienu noslēdz

R. Vensaites un A. Vanaga recenzijas par valodu kontaktu izpētei
veltītiem izdevumiem.

Lietuviešu kolēģu periodiskais rakstu krājums ir vērtīgs ne tikai

satura ziņā, bet arī kā valodnieku zinātniskās darbības aktivizē-

tājs un sistemātiska darba organizētājs. Tas dod iespēju valodnieku

ikdienas darbam ātrāk nonākt līdz reālam, saskatāmam rezultā-

tam, iegūt sabiedrības vērtējumu un tādējādi kļūt par aktīvu kom-

ponentu valodniecības teorijas tālākajā attīstībā.

No lietuviešu kolēģu pieredzes mēs varētu mācīties.

Ojārs Bušs, Valentina Skujiņa
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UZZIŅU MA TERIĀLI

VĀRDU UN VĀRDU SAVIENOJUMU RĀDĪTĀJS

Rādītājā ietverti krājuma «Latviešu valodas kultūras jautājumi»
13.—20. laidienā aplūkotie vārdi un 14.—20. laidienā aplūkotie
vārdu savienojumi un daži vārddarināšanas elementi (vārdu da-

ļas), 1
par kuriem izteikti vērā liekami atzinumi. Šie vārdi un vārd-

kopas sakārtoti alfabēta secībā un salīdzinājumam sastatīti ar

citiem rakstā minētiem vēlamiem vai attiecīgā nozīmē nevēlamiem

vārdiem vai vārdu savienojumiem (nevēlamie rakstīti pēdiņās),
piemēram, pieeja — «piegājiens», «pie labas gribas» — ar labu

gribu v. tml. Ar pustrekniem cipariem iespiesti laidienu numuri,

ar gaišiem cipariem — lappušu numuri. Ar semikolu atdalītas

norādes uz vairākiem rakstiem tajā pašā vai citos laidienos.

А

«ādere» — ūdens dzīsla 18, 111.

«Aiva» — cidonija — henomele 13, 190—191

aizmaksas cena 14, 124; 18, 143—144

aizstāt 14, 196

aizšķersis — barjera 15, 146—148

aizvietot 14, 196

akmeņdārzs — alpinārijs 13, 191—192

alpinārijs — akmeņdārzs 13, 191—192

ar labu gribu — «pie labas gribas» 16, 160

«asortiments» — sortiments 14, 128

«astotā stunda» 14, 210

atbilde 14, 197

atbildēt 14, 197

atgrūšana — treme 18, 111

1 Krājuma 1.—12. laidienā aplūkoto vārdu rādītājs ievietots

12. laidienā (R., 1976) un I—l3. laidienā aplūkoto vārdu savie-

nojumu rādītājs — 13. laidienā (R., 1977).



atpazīts — «uzzīmēts» 15, 210

atrast — uziet 17, 122—126

atvietot 14, 197

audiet — klausīties 17, 228—230

augsts 15, 196

В

barjera — aizšķērsis 15, 146—148

bārmene 18, 144

baudīt 14, 198

biheiviorisms — «biheviorisms» 15, 210

bītli 16, 40—44

«bliks» — spīds 14, 129

«buksēt» — vilkt (tauvā) 18, 112

burtisks, burtiski 17, 114—116

С

«caur radio» — pa radio 14, 204

caur 15, 196

cemme — dzintele 13, 193

cidonija — henomele — «aiva» 13, 190—191

citāds — citādāks — savādāks, citādi — citādāk — savādāk 18,
69—71

D

darba gaita — darba kārtība — «dienas kārtība» 13, 194

daudzpusīgs — daudzšķautņains — daudzveidīgs 13, 22—23

dižlazda — «funduks» 14, 125

dokers, doks 20, 116—120

dot 15, 197

dzešgumija — dzēšamgumija 13, 193

dzintele — cemme 13, 193

dzīvnieku valsts — dzīvnieku pasaule 18, 108

džinsi, džinsa bikses 15, 211

džinss, džinsa audums 15, 211

E

esamība, esība, esme, esotība 13, 46—48
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F

fileja — «filejs» 14, 126

«funduks» — dižlazda 14, 125

G

gaismas jutība — gaismjutība 14, 126

gaismas jutīgs — gaismjutīgs 14, 126

gaismas spēja — gaismspēja 14, 126

gaismjutība — gaismas jutība 14, 126

gaismjutīgs — gaismas jutīgs 14, 126

gaismspēja — gaismas spēja 14, 126

grāmatniecība — grāmatzinātne 13, 79—87

grāmatzinātne — grāmatniecība 13, 79—87

griezt 16, 132

griezties 16, 132

H

Tienomele — cidonija — «aiva» 13, 190—191

hobijs — vaļasprieks 13, 21—22

I

ieiet 16, 132

iemute, iemutis, iemutnis, piemutnis 15, 149—151

ienest 16, 133

ieraša, ieraža, paraža, paraša 15, 149

ierosa — uzbudinājums 18, 108

ieslēgt 16, 134

ikviens, ikkatrs, ikkurš — jebkāds — jebkurš 13, 35—38

interesēt 14, 198

internacionalistisks — internacionāls 16, 102

intervence — intervencija 17, 226—228

inženierija — «inženērija» 14, 126

izdabāt 14, 198

izdevīgā brīdī, rodoties izdevībai — «pie izdevības» 16, 160

izlice — strēle 15, 220; 16, 107

izmērs — lielums 13, 189

iznest 15, 199

«iznest lēmumu» — pieņemt lēmumu, nolemt 14, 201
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izpalikt 14, 198

izpatikt 14, 198

izpildīt 14, 199

izpildīties 16, 134

izsaukt 15, 200

«izsmeļoša atbilde» — pilnīga atbilde 14, 197

izstarojums — starojums 13, 95

izstarotājs — starotājs 13, 96

iztapt 14, 200

izvest 15, 201

J

jau — vēl 13, 189

jebkāds, jebkurš — ikviens, ikkatrs, ikkurš 13, 35—38

jebkurš, kāds, kaut kāds — «tas vai cits», «tāds vai citāds» 14,
208—210

joma — nozare — novads 13, 22

jutīgs 16, 135

jūtīgs 16, 135

К

ka — kad 18, 136—137

kā — nekā 17, 141—146

kad — ka 18, 136—137

kadiķis — paeglis 13, 41—46

kāds, kaut kāds, jebkurš — «tas vai cits», «tāds vai citāds» 14,
208—210

kālab, tālab 18, 74—76

kalpība 14, 200

kalpot 14, 200

«kancelarisms» — kancelejisms 20, 177—178

kārtaine — «pačka» 14, 127

«kas nebūt», «kāds nebūt», «kur nebūt», «ka nebūt», «cik ne-

būt» — kaut kas, kaut kāds, kaut kur, kaut kā, kaut cik 14,
206—207

kaut kāds, kāds, jebkurš — «tas vai cits», «tāds vai citāds» 14,
208—209

klausīties — audiet 17, 228—230

kop- 13, 49—56

kopējs — kopīgs 14, 63—71

krāsains — krāsu 16, 78—81
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L

labestība 16, 51—58

laupīt 16, 135

lemt 14, 201

lēmums 14, 201

lente — lenta 13, 38—41

lieku reizi — vēlreiz — atkal 13, 195

lielums — izmērs 13, 189

M

mači (mačs) 13, 29—34

maisīt 15, 201

mazmera kuģis — «mazizmēra kuģis» 18, 109

mēļš 15, 153

mēsli — mēslojums 13, 192—193

minēt, pievienot piemēru, datus — «pievest piemēru, datus» 15,
208

minēt par paraugu, ieteikt par paraugu — «stādīt par paraugu»
li, 206

mini- 13, 68—70

«mjūzikls» — mūzikls 15, 212

mutiska atbilde — mutvārdu atbilde 14, 197

mūzikls — «mjūzikls» 15, 212

N

nākamais, kārtējais, pašreizējais seanss — «tekošais seanss» 14,

203

narcise 15, 151

ne — nē 17, 146—151

nekā — kā 17, 141— 146

«nekavējoša atbilde» — tūlītēja atbilde 14, 197

nest 15, 201

netīšā uzmanība — «nepatvaļīgā uzmanība» 18, 109

no- 20, 123—128

novads — joma — nozare 13, 22

novest 15, 208

nozare — joma — novads 13, 22

nule 18, 137

О

-ot, -oties 17, 210—212
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p

«pačka» — kārtaine 14, 127

padubę — «šīberis» 18, 109

paeglis — kadiķis 13, 41—46

paģērēt 16, 83—87

palikt 14, 201; 20, 107—116

panelis — vairogs 18, 110

pār- 17, 178—182

pa radio — «caur radio» 14, 204

paraša, ieraža, paraža, ieraša 16, 149

pārcelt, pārcēlums — tulkot, tulkojums 18, 66—68

pārpildīt 16, 135

pat, pats («taja pat laikā, reizē» — tai pašā laikā, reizē) 14,
204—205

patikt — simpatizēt 16, 87—89

«patreizējs» — pašreizējs 18, 78

pats, pat (tai pašā laikā, reizē — «tajā pat laikā, reizē») 14,
204—205

«patvaļīgā uzmanība» — tīšā uzmanība 18, 111

peilēklis — «pelengators» 18, 116

pie- 18, 88—99; 20, 128—133

piedot 15, 202

pieeja — «piegājiens» 15, 152—153

«pie izdevības» — izdevīgā brīdī, rodoties izdevībai 16, 160

piekopt 16, 135

piekrist 15, 203

«pie labas gribas» — ar labu gribu 16, 160

«pielietot» 18, 77—78

piemutnis, iemutis, iemutnis, iemute 15, 149—151

pieņemt 15, 203

uz pilnu slodzi — uz pusslodzi — uz divām slodzēm 14, 206

piestādīt 15, 204

pievest 15, 208

pildīt 15, 204

puku veikals — «ziedu veikals» 14, 215—216

pus- (skaitļa vārdos) 13, 197—199

R

radošs 17, 116—122

«rakstīt uz rakstāmmašīnas» — rakstīt ar rakstāmmašīnu 14, 212

rakstpratējs, rakstpratība 17, 185
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«redaktors-izdevējs» 18, 76—77

rīkste — rīkstīte 18, 110

rīkstniecība 18, 110

S

sāls 17, 195—197

sanitārtehniķis — santehniķis 13, 95

sastādīt 15, 204

savādāks — citāds — citādāks, savādi — citādi — citādāk 18,
69—73

simpatizēt — patikt 16, 87—89

skaitīt 15, 205

sniegt 15, 205

sortiments — «asortiments» 14, 128

spēlēt 14, 201

«spēlēt uz klavierēm» — spēlēt klavieres 14, 212

spīds — «bliks» 14, 129

spriedums 14, 202

spriest 14, 202

stādīt 15, 206

stādīties 15, 206

starojums — izstarojums 13, 95

starotājs — izstarotājs 13, 96

«uz pusslodzi», «uz pilnu slodzi» — pusslodzi, pilnu slodzi, divas

slodzes 14, 205—206

strēle — izlice 15, 220; 16, 107

super- 13, 68—70

I

«šaurā vieta» — vājā vieta — vājais punkts 14, 206

«šīberis» — padube 18, 109

šķirība, šķirnība 15, 213

T

tālab, kālab 18, 74—76

«tartieši» — tartuieši 16, 191

«tas vai cits», «tāds vai citāds» — kāds, kaut kāds, jebkurš 14,
208—209

«tekošs» 14, 203

tēlot lomu — «izpildīt lomu» 14, 199
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tēze 16, 81—83

tilpība — tilpums 18, 111

tīšā uzmanība — «patvaļīgā uzmanība» 18, 111

treme — atgrūšana 18, 111

tūlītēja atbilde — «nekavējoša atbilde» 14, 197

turpināt 14, 203

U

ūdens dzīsla — «ādere» 18, 111

«universams» — pārtikas universālveikals 14, 213—215

uzbudinājums — ierosa 18, 108

uziet — atrast 17, 122—126

uzstādīt 15, 207

uzvedums 15, 207

uzvest 15, 207

«uzzīmēts» — atpazīts 15, 210

V

vairogs — panelis 18, 110

vājais punkts — «šaurā vieta» — vājā vieta 14, 206

vaļasprieks — hobijs 13, 21—22

vārds 13, 23—26

«vārīšanas temperatūra» — viršanas temperatūra 17, 186

vēl — jau 13, 189

«vēlēšanas izpildījās» — vēlēšanās piepildījās 16, 134

vest 15, 208

viens otrs — viens vai otrs 14, 207—208

viršanas temperatūra — «vārīšanās temperatūra» 17, 186

virusais — «virāls» 16, 105

Z

«ziedu veikals» — puķu veikals 14, 215—216

zinātnes un ražošanas apvienība — zinātniskā ražošanas apvie-
nība 14, 130

Sastādījusi Dzidra Barbare
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1975.-1984. GADĀ (11.—20.) LAIDIENOS PUBLICĒTO

RAKSTU TEMATISKAIS RĀDĪTĀJS.

Laidiena Lpp.
Nr.

VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI

Abizovs J. Laika koordinātas publicistiska 20 64

rakstura tekstos

Ahero A. Valodu kontakti un vārdu aizgū- 12 38

šana

Blinkena A. Interference un norma 14 27

Blinkena A. Hipernormālismi mūsu valodā 15 161

jeb kas par daudz, tas no jauna
Blinkena A. Latviešu literārā valoda un va- 15 5

lodās kultūra Padomju Latvijā
Blinkena A. Latviešu valoda augstākās iz- 17 5

glītības sistēmā

Blinkena A. Latviešu valodas kultūras 18 5

problēmas un tuvākie uzdevumi

Blinkena A. Valodas norma: sistēma, tra- 20 11

dīcija un jauninājums
Bušs O. Ikdienas runas specifika un tās 19 22

pētīšana
Ceplītis L. Latviešu valodas stāvoklis un 14 16

attīstība mūsdienās

Ceplītis L. Valodas kultūra un komunikāci- 16 5

jas morāle

Ceplītis L. Publiskās runas kultūra 19 5

Ceplītis L. Divdesmit gadu pieredze 20 5

Dižais Oktobris un latviešu valodas plauk- 13 5

sme

Druviete 1. Valodas normas jēdziena inter- 18 12

pretācija
Erelta T. Valodas kultūras darbs Igaunijā 12 33

Grābis R. Vai visas pārmaiņas valodā 19 13

sekmē tās attīstību?

1 I—s. laidienā (1965.—1969. g.) publicēto rakstu tematiskais

rādītājs ievietots krājuma 5. (1969. g.) laidienā, 6.—10. laidienā

(1970.—1974. g.) publicēto rakstu tematiskais rādītājs — 10.

(1974. g.) laidienā.
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Laidiena Lpp
Nr.

Karulis K. Daži valodas attīstības plānoša- 11 5

nas jautājumi
Laumane B. Vidus dialekta izloksnes un lite- 17 198

rārā valoda

Laumane B. Atlas linguarum Europae 20 37
Osmanis J. Uzmanīgi ar vārdiem! 16 18
Ponte T. Valodas kultūras darbs mūsu re- 12 10

publikā
Pupkis A. Valodas kultūras darbs Lietuvā 12 16

Rozenbergs J. leskats valodas kultūras pa- 17 61

zīmju pētījumos
Sāri H. Piezīmes par mūsdienu igauņu va- 12 23

lodās kārtošanas teoriju un praksi
Skujiņa V. Latvijas PSR Zinātņu akadēmi- 12 5

jas Terminoloģijas komisijai 30 gadu
Skujiņš Z. Par kustībām valodā 19 61

Vilsons A. Vai vārdi nolietojas? 17 131

LATVIEŠU VALODNIECĪBAS VĒSTURE

Balode L. Sintakses jautājumi Jāņa Endze- 19 43

līna darbos

Baltina M. Stērstu Andreja gramatikai — 16 26

100

Breidaks A. Par latviešu valodas pētīju- 15 57

miem baltu valodu salīdzināmajā grama-
tikā, latviešu valodas vēsturē, etnolingvis-
tikā un onomastika

Breidaks A. Latviešu izlokšņu pētījumi 15 59

Brence M. Juris Alunāns (1832—1864) — 18 41

latviešu valodas kopējs un bagātinātājs
Druviete L Daži K. Mīlenbaha atzinumi par 17 38

latviešu valodas normalizāciju
Druviete L Nozīmīgs posms internacionālo 20 52

aizguvumu un citvalodu īpašvārdu adap-
tācijas principu veidošanā

Karulis K. Pirmo latviešu valodnieku piemi- 20 48

not (Georga Elgera 400. dzimšanas gada)
Kārkliņš J. Pirmais celmlauzis latviešu va- 14 5

lodniecībā [Par K. Milenbahu]
Kārkliņš J. Latviešu valodas gramatikas iz- 15 18

pēte
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Laidiena Lpp
Nr.

Laumane B. Dažas izlokšņu īpatnības pirms 18 122

350 gadiem un patlaban [Par G. Manceli]
Loja J. Frazemātika 17 50

Roze L. Leksikogrāfiskais darbs 15 31

Skujiņa V. Terminoloģijas kopšana 15 46

Tērauda I. Pētījumi latviešu valodas fonē- 15 15

tikā

STILS

Baltiņa M. Deminutīvi — vietā un nevietā 13 64

Rozenbergs J. Dažas stilu attīstības tenden- 19 50

ces un valodas kultūra

Rozenbergs J. Publicistikas valodas stils lat- 20 75

viešu valodas stilu sistēmā

Stengrevica M. Stils un valodas kultūra 12 51

Stengrevica M. Mūsdienu jauniešu žargons 19 72

Veidemane R. Stila negramatiskie aspekti 19 57

DAIĻLITERATŪRAS VALODA

Blinkena A. Tautas rakstnieks valodas kul- 13 10

tūras sardzē [Par Andreju Upīti]
Grase H. Atkāpes no literārās valodas nor- 14 40

mām latviešu padomju dzejā
Kalniņš J. Atklāt būtisko vai censties radīt 16 14

kopiju?
Kubuliņa A. Ritma un individuālā stila sa- 15 124

kārības Imanta Ziedoņa dzejā
Kubuliņa A. Ritma un runas aktuālā dalī- 17 25

juma saistība Jāņa Pētera dzejā
Petre В. Vēlreiz par neliterārās leksikas lie- 19 35

tojumu daiļdarbos

Rubina A. Svārstības verbu paradigmā daiļ- 12 69

literatūras valodā

Stengrevica M. Vārda semantiskā aktuali- 15 135

zācija dzejā un valodas kultūra

Upītis J. Skrīveriešu izloksnes pēdas An- 11 41

dreja Upīša darbos

Veidemane R. Par dažiem īpatnējiem vārd- 18 23

lietojumiem Raiņa daiļradē
Vilkaste L. Kā rodas valodas «raupjums» 18 35



199

Laidiena Lpp.
Nr.

Vilsons A. Par vārda «laiks» lietojumu 18 30

Raiņa dzejā

LEKSIKA UN FRAZEOLOĢIJA

Augstkalne R. Vēlreiz par itāļiem un itālie- 11 39

šiem

Baldunčiks J. Jaunākie anglicismi latviešu 16 33

valodā

Baldunčiks J. Pārdomas par nosaukumu 16 40

bītli

Baldunčiks J. Anglicismi angļu-latviešu 17 96

vārdnīcās

Baldunčiks J. Par doku un dokeriem 20 116

Baltiņa M. Esamība, esība, esme, esotiba 13 46

Baltiņa M. Par vārda zinātne vēsturi 17 108

Barbare Dz. Ikviens nav jebkurš 13 35

Bauģis P. Par lejmašīnu, hobiju un citiem 13 21

vārdiem

Beitiņa M. No verba būt formām darinātie 14 72

vārdi un to lietošana

Beitina M. Ne vai nē? 17 146

Bērtulis R. Replika 14 93

Birziņa L. Par svešvārda teze lietošanu ne- 16 81

vietā

Blinkena A. Diskotēka — jauns vārds, Не- 12 104

tosim to pareizi!
Blinkena A. Pieeja vai piegājiens? 15 152

Blinkena A. Kā raksturojam pazīmes piemi- 16 70

tības pakāpi
Blinkena A. Krāsu vai krāsains? 16 78

Blinkena A. Vai burtiski jāsaprot tikai bur- 17 114

tiski?

Blinkena A. Daži vardi par vārdu un uz- 18 62

vārdu lietošanu

Bušs O. Vēlreiz par mačiem 13 29

Bušs O. Barbarismi frazeoloģijā 13 107

Bušs O. «Latviešu literārās valodas vārd- 14 52

nīcā» neiekļautā leksika

Bušs O. Ārvalstu sporta biedrību un ko- 15 107

mandu nosaukumu atveide

Bušs O. Barbarismi un attieksme pret tiem 16 73
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Laidiena Lpp.
Nr.

Bušs 0. Par paģērēšanu 16 83

Bušs O. Jaunvārdi nesaistītā valodā rakstī- 17 85

tos tekstos

Bušs O. Barbarismi-1980 17 126

Dambe V. Valstu un to iedzīvotāju nosau- 12 74

kurni

Druviete I. Vai cēloni vajadzētu izteikt ar 18 74

tālab, kālab?

Druviete I. Uzspēt? 19 77

Edeltnane I. Kadiķis vai paeglis? 13 41

Edeltnane I. Roze un mētra 15 144

Guļevska D. Kad aizmugure ir nevietā 11 55

Guļevska D. Savlaicīgs, savlaicīgi. Sūnas, 12 155

kāres, apkāres. Slipsvītra. Ekslibris, grā-
matzīme. Sekretārs. Komandants, koman-

dantūra. «Moskvič», «Volga», «Zaporožec»,
«Žiguļi». Ekskursija pa botānisko dārzu;

pastaiga pa pilsētu

Guļevska D. Daži prievārda pie lietošanas 13 158

gadījumi
Guļevska D. Vēl, jau. Izmērs. Cidonija, he- 13 189

nomele, aiva. Alpinārijs, akmeņdārzs.
Mēsli, mēslojums. Cemme, dzintele. Dzēš-

gumija, dzēšpapīrs v. tml. Darba gaita,
darba kārtība, dienas kārtība. Lieku reizi

Guļevska D. Caur. Pat, pats. «Strādāt uz 14 204

pusslodzi». «Šaurā vieta». «Kas nebūt»,
«kā nebūt». Viens otrs, viens vai otrs.

«Tas vai cits». «Astotā stunda». Ja —

tad. Uz

Guļevska D. Par dažu vārdu lietojumu un 15 149

rakstību (ieraža, paraža, «ieraša», «pa-

raša»; iemutis, iemutnis, piemutnis, iemute;

narcise)
Guļevska D. Daži nevēlami saikju un parti- 17 221

kuļu lietojumi
Karulis K. Sūtnis 12 149

Karulis K. Augs. Līgava 13 177

Karulis K. Jaunatne un jaunība. Līksms 14 181

Karulis K. Vēlamie un nevēlamie vārdu sa- 14 195

vienojumi
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Nr.

Karulis K. Vēlamie un nevēlamie vārdu sa- 15 196

vienojumi
Karulis K. Dzīvnieks. Klaips un kukulis 16 116—130

Karulis K. Vārdi un to saistījumi 16 131
Karulis K. Ciņa 18 132
Karulis K. Aina. Valdzināt 19 98—107

Karulis K. Gājējs. Gaizs un Gaiziņš 20 151— 155

Lejniece G. Kalarse 14 94

Lejniece G. Mēļš 15 153

Mikelsone A. Daži kā, nekā lietojumi 17 141

Oldere L. Lēveris, lēveriši, lēverains 15 156

Ozola A. Par verbu vērsi, vērsties, izvērst, 12 105

izvērsties formām un to lietošanu

Plēsuma A. Par vārduradošs 17 116

Rapša J. Sasveicināšanās un atvadīšanās 17 152

teicieni latviešu rakstu avotos

Rasa R. Citāds un citādāks, citādi un citā- 18 69

dāk, savāds un savādāks, savādi un sa-

vādāk

Reidzāne B. īpašības vārdi kopējs un ko- 14 63

pigs, to semantikas problēmas
Remass R. Par vārdu vārds un citiem vār- 13 23

diem tulkojumos

Rubīna A. Verba iet nozīmju sistēma kvan- 16 89

titatīvā aspektā
Saule-Sleine M. Par uzvārdu Endzelīns 15 158

Saule-Sleine M. Dialogi ar akadēmiķi J. En- 16 58

dzelīnu

Saule-Sleine M. Akadēmiķa J. Endzelīna at- 17 224

zinums par skaitleni abi

Saule-Sleine M. No dialogiem ar akadēmiķi 18 79

J. Endzelīnu

Sika N. Onomatopoētiskie lietvārdi 13 56

Šiliņš K. Latviešu kalendārvārdi 17 136

Skudra E. Par verbu patikt un simpatizēt 16 87

lietošanu

Stengrevica M. Frazeoloģiski savienojumi 13 100

ar vārdiem dievs, velns un elle

Stengrevica M. Verbs palikt mūsdienu lat- 20 107

viešu literārajā valodā

Smidebergs 1. Barjera un aizškērsis 15 146
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Nr.

Smidebergs I. Par dažiem atvasinājumiem 17 178

ar priedēkli pār-
Smidebergs I. Pārcelt, pārcēlums un tulko- 18 66

šana

Valdmane R. Palodze, palodā un aploda 20 121

Valdmanis J. Par vārdu uziet 17 122

Vilsons A. Kategorijas komiskais apzīmē- 14 83

jumi latviešu valodā

Vilsons A. «Labestība» — modes vārds vai 16 51

nepieciešamība?
Vilsons A. Par vārda līgot cilmi un nozīmi 19 78

Vilsons A. Par jēdziena «skaistais» apzīmē- 20 99

jumiem tautasdziesmās

Zuicena I. Pārskats par valodas kjūdām at- 18 88

vasinājumos ar priedēkli pie-

TERMINOLOĢIJA

Baldunčiks I. Piezīmes par popmūzikas un 14 106

džeza terminoloģiju periodikā
Baldunčiks J. Lietosim pareizus sporta ter- 14 123

minus!

Baldunčiks J. Atgriežoties pie diskusijas par 17 189

sporta terminoloģiju
Baldunčiks I. Jūrniecības terminoloģija: 18 114

problēmas un risinājumi
Baldunčiks J. Par terminu tvaikonis 19 120

Erelte T. Profesiju un amatu nosaukumu 16 108

kārtošana Igaunijas PSR
Ozola A. Vēlreiz par grāmatzinātni un 13 79

grāmatniecību
Skujiņa V. Likumību pretdarbība terminolo- 11 58

ģiskās leksikas attīstībā

Skujiņa V. Pamazinājuma formas termino- 12 113

loģijā
Skujiņa V. Jauns terminu veidošanas paņē- 13 71

miens

Skujiņa V. Jaunākais terminoloģijā 13 87

Skujiņa V. Valodu kontaktu un savstarpējās 14 112

ietekmes problēma ģeogrāfijas terminolo-

ģijā
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Nr.

Skujiņa V. Jaunākais terminoloģijā [Ter- 14 124

minu saraksts] (Iniciālsaīsinājumi krievu

un latviešu valodā)
Skujiņa V. Jaunākais terminoloģijā [Ter- 15 209

minu saraksts]
Skujiņa V. Vēlreiz par izlicēm 16 107

Skujiņa V. Jaunākais terminoloģijā [Ter- 16 101

minu saraksts]
Skujiņa V. Bet kā ar sāli? 17 195

Skujiņa V. Jaunākais terminoloģijā [Ter- 17 183

minu saraksts]
Skujiņa V. Jaunākais terminoloģijā [Ter- 18 107

minu saraksts]
Skujiņa V. Jaunākais terminoloģijā [Ter- 19 124

minu saraksts]
Skujiņa V. Termins lietojumā 20 140

Skujiņa V. Jaunākais terminoloģijā [Ter- 20 146

minu saraksts]
Tērauds E. Mērvienību nosaukumiem un ap- 15 216

zīmējumiem jābūt pareiziem
Tērauds E. Neaizmirsīsim pareizos terminus! 15 220

CITVALODU ĪPAŠVĀRDU ATVEIDE

Baldunčiks J. Anglu īpašvārdu atveides 15 83

problēmas latviešu valodā

Baldunčiks J. Dažu citvalodu abreviatūru 16 123

rakstība un izruna

Balode L. Vēlreiz par lietuviešu īpašvārdu 17 79

atveidi mūsu presē
Bendiks H., Augstkalne R. Par citvalodu 13 115

vietvārdu latvisko ortogrāfisko atveidi

Bušs O. Kā sauc slavenāko somu kompo- 14 170

nistu? [Par Jana Sibeliusa vārdu]
Bušs O. Ārvalstu sporta biedrību un ko- 15 107

mandu nosaukumu atveide

Bušs O. Konservatīvums un mainīgums cib 20 94

valodu īpašvārdu atveidē

Eglīte G., Katajs E. Japāņu valodas vārdu 12 127

atveides problēmas
Eglīte G., Katajs E. Par japāņu valodas 13 126

vārdu atveides problēmām
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Nr.

Eglīte G., Katajs E. Pārskats par japāņu 14 164

valodas latīņu transkripcijas sistēmām

Eglīte G., Katajs E. Japāņu ģeogrāfisko no- 15 87

saukumu un nomenklatūras vārdu atdari-

nāšana latviešu valodā

Eglīte G., Katajs E. Japāņu personvārdu 16 44

rakstība

Katajs E. Par / un ņ ķīniešu valodā 13 134

LPSR ZA Pareizrakstības komisijas atzi- 15 221

numi [Spāņu valodas //, h atveide; cit-

valodu ģeogrāfisko nosaukumu atveido-

jumu lokāmība; dažu ģeogrāfisko nosau-

kumu rakstība]
LPSR ZA Pareizrakstības komisijas lēmums 16 190

[Vāciskas cilmes īpašvārdu rakstība]
LPSR ZA Pareizrakstības komisijas lēmums 18 137

[Ķīniešu /', z, zh atveide]
Sakse E. Dažas piezīmes par ungāru īpaš- 19 112

vārdu atveidi latviešu valodā

Sīkstulis J. Arābu valodas garo patskaņu 18 52

atveidošana latviešu valodā

Sīkstulis J. Aktuālie arābu īpašvārdi 20 87

Sīkstulis /., Sūmane M. Arābu zemju ģeo- 14 133

grafiskie nosaukumi

Sūmane M. XI—XVI gs. persiešu un arābu 11 88

dzejnieku vārdi

Sūmane M. Austrumu periodisko izdevumu 13 137

nosaukumi

GRAMATIKA

Ahero A. Salikteņu pazīmes un rakstība 15 164

Baldunčiks J. Elementi super- un mini- lat- 13 68

viešu valodas salikteņos

Baltiņa M. Vēlreiz par izskaņām -ums un 12 120

-Iba

Baltiņa M. Par kādu prognozi vārddarinā- 14 103

šanā

Baltiņa M. Ar piedēkli -ul- atvasināto liet- 19 90

vārdu nozīme un lietošana
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Nr.

Baltiņa M. Par -enieks, -inieks un -nieks 20 134

Beitiņa M. Verba varēt atvasinājumu akti- 15 179

vizēšanās mūsdienu publicistikā
Blinkena A. Substantīvisko skaitļa vārdu 12 117

forma un rekcija (Desmitiem vai desmi-

tām?)

Blinkena A. Verba vajadzēt rekcija 13 154

Blinkena A. Vai viņš zin vai zina? 19 133

Bušs O. Salikteņi ar darbības vārda neno- 18 81

teiksmi pirmajā daļā
Ceplite B. Noteiktības un deskriptīvā as- 16 143

pekta izpausme mūsdienu latviešu literā-

rajā valodā

Ceplītis L. lerobežojumi vārdu gramatisko 17 208

formu lietošanā

Ceplītis L. Kļūmīgi divdabju ar -ot, -oties 17 210

lietojumi
Edeltnane I. Augu nosaukumu darināšanas 14 97

veidi latviešu valodā

Freimane I. Kontaminacija verbālos saistī- 19 138

jumos

Graudiņa M. II konjugācijas 3. grupas verbu 11 71

(cienīt, vētīt, pelnīt v. c.) tagadnes formu

lietojums izloksnēs

Ķalnbērziņa R. Iniciāļu abreviatūru stabilo 15 186

komponentu vārddarināšanas produktivi-
tāte

Lagzdiņa S. Lietvārda locījums pie neloka- 16 137

majiem skaitļa vārdiem

Lagzdiņa S. Mūsdienu tendences sieviešu 16 165

uzvārdu gramatizācijā
LPSR ZA Pareizrakstības komisijas atzi- 15 225

numi [Par salikteņu pazīmēm un rak-

stību]
Moze M. Saliktu pakārtojuma teikumu dalī- 18 100

šana vairākos izteikumos (preses valodā)

Nitiņa D. Dažas prievārdu lietošanas ten- 16 152

dences

Ozola Ā. Lokāmais darāmās kārtas divdabis 13 144

ar izskaņām -ošs, -oša
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Nr.

Ozola Ā. Par lietvārda lietošanu saistījumā 19 130

ar darbības vārdu ciešamajā kārtā un va-

jadzības izteiksmē

Ozola Ā. Par priedēkļa no- lietošanu pabeig- 20 123

tības nozīmē vietā un nevietā

Pārupe A. Locījumi teikumos ar skaitļa vār- 13 195

diem

Pokrotniece K. Konsonantiskie lietvārdu pie- 16 96

dēkļi mūsdienās

Reidzāne B. Salikteņi ar ievaddaļu kop-, to 13 49

semantika un attīstības tendences

Riekstiņa R. Vēlreiz par prievārdiem 11 29

Riekstiņa R. Uzmācīgais daudzskaitlis 16 176
Saule-Šleine M. Dialogi ar akadēmiķi J. En- 16 58

dzelīnu

Skujiņa V. Revidējama vai nerevidējama 17 163

homonīmija?
Skujiņa V. Pirms pusgadsimta un patla- 18 76

ban...

Strazdiņa V. Kad teikumā nav minēts darī- 12 62

tājs
Stuite M. Par dažām krievu valodas defis- 17 101

savienojumu atbilsmēm latviešu valodā

Valdmanis J. Jūlija Kārkliņa sintakses kon- 20 21

cepcija
Zuicena I. Par verba saistījuma iespējām 20 128

PAREIZRAKSTĪBA, PAREIZRUNA UN INTERPUNKCIJA

Bankavs A. Par franču vārdu atveidi lat- 19 108

viešu valodā

Bendiks H. Latviešu rakstības pamati 15 65

Ceplītis L. Līdzskaņu mijas trūkums liet- 17 216

vārda locījumos
Graudiņa M. Par adverbu sen un senāk un 12 134

adjektīva sens izrunu

Graudiņa M. Par dažu skaņu izrunu 14 172

Guļevska D. Sekretārs. Komandants, ko- 12 157, 158

mandantūra. «Moskvič», «Volga», «Zapo-
rožec», «Žiguļi». Vai komats ir vajadzīgs?

Kalnbērziņa R. Abreviatūru struktūra un to 11 74

lietošana latviešu valodā
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Nr.

Kalnbērziņa R. Saīsinājumi — viens no lat- 13 166

viešu un krievu valodas kopīgā leksikas

fonda avotiem

Moze M. Pieturzīme salīdzinājuma konstruk- 16 187

cijā
Oldere L. Lente vai lenta} 13 38

Ozoliņš P. Par vārdu dalīšanu pārnešanai 13 163

jaunā rindā (lerosinājums)
Raģe S. Par zilbes intonāciju un latviešu 11 99

literārās valodas normu

Simane A. Tradicionālais un jaunais iekavu 19 147

lietošanā

Strautiņa V. Tautosillabiskā savienojuma 17 213
-er- izruna internacionālismos

VĒROJUMI PRAKSE

Briģe M. Uzmanību pret vārdu! 20 161

Bušs O. Kļūdu meklētāja zelta ādere 19 165

Hānbergs E. Vēstule VI Valodas prakses 20 61

dienas darbiniekiem

Laure A. Dažas domas par skolēnu valodas 17 18

kultūru

Nītiņa D. TV raidījumu un preses valoda 19 157

Paklons J. Latīņu valodas teicieni latviešu 11 20

tekstos

Saule-Sleine M. Valodas kļūdas radioraidī- 18 135

jumos
Skujiņa V. Atkāpes no normām mūsdienu 16 63

valodas praksē
Treimanis J. Dzimtās valodas piesārņotāji 11 37

Tropa V. Izlabosim kļūdainos uzrakstus Rī- 16 181

gas ielās!

Vanags P. Preses izdevumu valoda un stils 19 168

KONSULTACIJAS

Edelmane I. [Pārtikas preču nosaukumi] 12 152

Lagzdiņa S. [Tartieši vai tartuieši] 16 191

Oldere L. [Pārsniegt plāna izpildi] 20 181

Skujiņa V. [Kompjūters; etaps\ rūpnīca iz- 11 122

gatavotāja, rūpnīca piegādātāja v. tml.]
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Nr.

Skujiņa V. [Universams; puku veikali vai 14 213

ziedu veikali]
Skujiņa V. [Filozofisko, politisko un reli- 16 193, 194

ģisko virzienu nosaukumi; džinsi]
Skujiņa V. [Vārdu конгруэнция un конгру- 17 225

энтность tulkošana; intervence vai inter-

vencija; oligopolija un duopolija vai oligo-
pols un duopols; audiet]

Skujiņa V. [«Ķīlas cena»; barmene; runāt 18 143

pasakas, dzejoļus; «sportsmenis», «jahts-

menis»; mākslīgo starptautisko valodu

nosaukumi]
Skujiņa V. [Kolhozu nosaukumu rakstība; 19 172

sieviešu uzvārdi blakus vīriešu uzvārdiem

ar -aus]
Skujiņa V. [Kancelārismi vai kancelejismi; 20 178

izlaide vai ražošana; līdzskaņu dubulto-

jums]

lESKATS VALODNIECĪBAS LITERATŪRA

Bušs 0., Skujiņa V. Nozīmīgas publikācijas 20 185

kaimiņu republikā (Lietuvių kalbos spe-
cialioji leksika. Lietuvių kalbotyros klau-

simai. XXII. — Vilnius, 1983; Kalbų kon-

taktai Lietuvos TSR. Lietuvių kalbotyros
klausimai. XXIII. — Vilnius, 1983)

Karulis K. Ļeņins un vārdnīcas. (Лева- 12 138

шов E. А., Петушков В. П. Ленин и сло-

вари. Л., 1975); Mūsdienu krievu valodas

frazeoloģija (Гаврин С. Г. Фразеология
современного русского языка. Пермь,
1974); V. I. Ļeņina valodas vārdnīca

[«Вопросы языкознания», 1975, № 4;
«Русская речь», 1975, № 2]; Valodas estē-

tika [R. Budagova raksts «Русская речь»,
1975, № 4, № s]; Vārda terminoloģiskais
un neterminoloģiskais lietojums [T. Ko-

gotkovas raksts «Русская речь», 1975,
№ 1]; Profesionālismi vārdnīcās [V. Bur-

cevas raksts «Русская речь», 1975, № 3];
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Nr.

Krievu valodas izloksnes mūsu dienās ЩЕ

[L. Baraņņikovas raksts žurnālā «Русская
речь», 1975, № 5]

Sergejevs V. (Л. К. Граудиня, В. А. Ицко- 13 222

вич, Л. П. Катлинская. Грамматическая
правильность русской речи. М, 1976;
Литературная норма и просторечие. М.,

1977; Культура русской речи на Украине.
Киев, 1976; Žurnāls «Русская речь»)

Sergejevs V. (Языковая норма и статистика. 14 234

М., 1977; Грамматика и норма. М., 1977;
Зализняк А. А. Грамматический словарь

русского языка. Словоизменение. М., 1977;

Скворцов Л. И. Об основных понятиях и

терминах культуры речи. М., 1978)

Sergejevs V. Monogrāfija par valodaskultūras 15 239

jautājumiem [L. Skvorcova doktora diser-

tācija «Valodaskultūras teorētiskie pamati».]
(Горбачевич К. С. Нормы современного

русского литературного языка. Пособие

для учителей. М., 1978; Горбачевич К. С.

Вариантность слова и языковая норма.
Л, 1978)

Sergejevs V. (Горбачевич К. С, Хабло Е. П. 16 196

Словарь эпитетов русского литературного
языка. Л., 1979; Фелицына В. П., Про-

хоров Ю. А. Русские пословицы, пого-

ворки и крылатые выражения: Лингво-

страноведческий словарь. М., 1979; Учеб-

ный словарь сочетаемости слов русского

языка. М., 1978)

Sergejevs V. Jaunas grāmatas par valodas '7 240

normalizācijas un stilistikas jautājumiem
(Скворцов Л. И. Правильно ли мы гово-

рим по-русски? Справочное пособие по

произношению, ударению и словоупотреб-
лению. М., 1980; Головин Б. Н. Основы

культуры речи. Учебное пособие. М., 1980;

Теория языка. Методы его исследования

и преподавания. К 100-летию со дня рож-

дения Льва Владимировича Щербы. Л.,
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1981; Исследования по языку и стилю

произведений В. И. Ленина. М., 1981;

Ребров М. Грани популяризации или

пути к читателю. (Из опыта научно-тех-
нической пропаганды в газете). М., 1981)

Sergejevs V. (Терминология и культура 18 147

речи. М., 1981; Брагина А. А. Лексика

языка и культура страны. М., 1981; Блис-

ковский 3. Д. Муки заголовка. 2-ое изд.,

перераб. и доп. М., 1981)
Sergejevs V. Jauni skaidrojošo vārdnīcu iz- 19 180

devumi (Словарь русского языка в четы-

рех томах. — М., 1981 — 1982; Краткий
толковый словарь русского языка. — М.,
1982); Valodniecisku rakstu krājumi (Куль-
тура речи в технической документации. —

М., 1982; Ономастика и грамматика. —

М., 1981; Литературная норма и вариант-
ность. — М., 1981)

Sergejevs V. (Ицкович В. А. Очерки син- 20

таксической нормы. — М., 1982; Лите-

ратурная норма в лексике и фразеоло-
гии. — М., 1983; Орфографический сло-

варь русского языка: Произношение,
ударение, грамматические формы. — М.,

1983; Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.

Словарь трудностей русского языка. —

М., 1984) 183

RECENZIJAS

Baltiņa M. (Т. G. Fennell, H. Gelsen. «A 18 149

Grammar of Modern Latvian». Mouton

Publishers the Hague, Paris, New York.

1980)
Bērtulis R. Nozīmīgi valodnieciski izdevumi 14 224

Lietuvā (Kalbos praktikos patarimai (Va-
lodas prakses rokasgrāmata). Vilnius,

1976; Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba
(Lietuviešu valodas ortogrāfija un in-

terpunkcija). Vilnius, 1976)
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Nr.

Bērtulis R. Gan teorijai, gan praksei (Pup- 19 175
kis A. Kalbos kultūros pagrindai (Valo-
das kultūras pamati). Vilnius, 1980)

Bušs O. Grāmata par krievu valodas kultūru 15 232
divvalodības apstākļos (Слово в нашей

речи. 1-й вып. Р., 1978)

Bušs О. Piecpadsmitais, bet pirmreizīgs 20 156

(Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pa-
reizrakstību un pareizrunu latviešu lite-

rārajā valodā. XV. Arābu valodas īpaš-
vārdi. R., 1982)

Ceplītis L, Blinkena A. Divas monogrāfijas 17 231

par valodas kultūras teorijas jautājumiem
(Скворцов Л. И. Теоретические основы

культуры речи. М., 1980; Граудина Л. К.

Вопросы нормализации русского языка.

Грамматика и варианты. М., 1980)

Erelta Т. Jaunas grāmatas par valodas kul- 14 228

tūru Igaunijā (Oigekeelsussonaraamat
(Pareizvalodas vārdnīca). Tallinn, 1976;
Saari H. Keelehāāling (Radioraidījumi par

valodu). Tallinn, 1976; Liivaku U. Kust

king keelt pigistab (Kur valodai kurpe
spiež). Tallinn, 1978)

Rekēna A. Ērģemes izloksnes vārdnīca 14 217

[I. sēj. R., 1977]

Semjonova M. Norādījumi par bulgāru va- 15 235

lodās īpašvārdu pareizrakstību un pareiz-
runu [Norādījumi par citvalodu īpašvārdu
pareizrakstību un pareizrunu latviešu lite-

rārajā valodā. XIV. Bulgāru valodas īpaš-
vārdi. R., 1978]

Strautiņa V. Jauno «Latviešu valodas pa- 18 138

reizrakstības vārdnīcu» saņemot [R.,
1981]

Sūmane M. Pārdomas par ģeogrāfisko no- 15 226

saukumu rakstību. [Pasaules zemes un

tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. R., 1978]
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Nr.

DAŽĀDI MATERIĀLI

Ozola A. Vajadzīgs izdevums 13 218

Valodas velniņš smejas (Sast. Lagzdiņa S.) 18 154

Valodas velniņš smejas (Sast. Lagzdiņa S.) 19 186

HRONIKA

VALODAS PRAKSES DIENAS

I. 1978. g. 20. okt. (Stuite M.) 14 255

111. 1980. g. 17. okt. (Barbare Dz.) 17 261

V. 1982. g. 29. okt. (Lagzdiņa S.) 19 196

VI. 1983. g. 21. okt. (Sulca V.) 20 173

J. ENDZELĪNA DIENAS

1975. g. febr. (Porite Т.) 11 129

1976. g. 20. febr. (Porite Т.) 12 160

1977. g. 22. febr. (Porite Т.) 13 200

1978. g. 22. febr. (Reidzāne В.) 14 238

1979. g. 22. febr. (Barbare Dz.) 15 242

1980. g. 22. febr. (Pokrotniece К) 16 199

1981. g. febr. (Pokrotniece К) 17 254

1982. g. 22. febr. (Valdmanis J.) 18 166

1983. g. 22.—23. febr. (Valdmanis J.) 19 198

1984. g. 22. febr. (Dambe V.) 20 175

A. OZOLA DIENAS

1975. g. 18.—19. martā (Porite T.) 11 130

1976. g. 18. martā (Porite T.) 12 164

1977. g. 18. martā (Porite T.) 13 204

1978. g. 16.—18. martā (Valdmanis J.) 14 240

1979. g. 24. martā (Stafecka A.) 15 245

1980. g. 18.—19. martā (Bušs 0., Lag- 16 204

zdina S.)
1981.'g. 27. martā (Balode L.) 17 259

1982. g. 18. martā (Balode L., Rapša /., 18 169

Valdmanis J.)
1983. g. 18. martā (Kļaviņa S.) 19 202

1984. g. 19. martā (Stafecka A.) 20 176
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Nr.

REĢIONĀLIE BALTIJAS REPUBLIKU SEMINĀRI

PAR VALODAS KULTŪRAS UN TERMINOLOĢIJAS
JAUTĀJUMIEM

1976. g. 21.—22. okt. Viļņā (Porite T.) 12 168
1979. g. 15.—17. febr. Tallinā (Lagzdiņa S.) 15 247
1981. g. 27.-28. maijā Rīgā (Baldun- 18 178

čiks J.)
1983. g. 31. maijā—l. jūn. Viļņā (Sulca V.) 20 171

VISSAVIENĪBAS BALTISTU KONFERENCES

111. 1975. g. 25.-28. sept. Viļņā (Blin- 11 134

kena A.)
IV. 1980. g. 23.—25. sept. Rīgā (Baltiņa M.) 17 244

CITAS KONFERENCES, SANĀKSMES U. C.

Sanāksme «Parunāsim par valodas kultūru» 14 246
1977. g. 26. dcc. (Barbare Dz.)

Zinātniski metodiska konference «Vārda 18 162

sistēmisks un asistēmisks lietojums»
1981. g. 7.—8. dcc. Liepājā (Simane A.)

1982. g. 4.-5. okt. Sauļos (Balode L„ 19 193

Bušs 0.)

Terminoloģijas komisijas plenārsēde 1978. g. 14 254

13. sept. (Skujiņa V.)
Sanāksme par valodas kultūras darbu izdev- 12 166

niecībā «Liesma» 1976. g. 19. martā (Gu-
ļevska D.)

LPSR Žurnālistu savienības Rīgas radošās 13 208

apvienības sanāksme 1977. g. aprīlī (Sku-
jiņa V.)

N. banovska lekcija «Interlingvistikas pro- 13 209

blēmas» 1976. g. novembrī (Bērcis T.)
Latviešu valodas olimpiādes skolēniem 14 249

(Laure А.)
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Nr.

PERSONĀLIJAS

Ceplītis L. A. Blinkena — LPSR ZA kores- 14 237

pondētājlocekle
Helga Grase [Atvadu vārdi] 15 255

leceres virza tālāk (Atvadoties no Hermaņa 14 260

Bendika)

Kārkliņš ]~ Blinkena А. A. Ozola devums lat- 18 47

viešu valodas kultūras teorijai un praksei
Latviešu leksikogrāfijai un valodas kultūrai 15 253

veltīts mūžs [Atvadu vārdi Ābramam Gūt-

manim]
Osmanis J. Vēstule no Polijas jeb daži vārdi 13 213-

-par Staņislavu Francišeku Kolbuševski
[Atvadu vārdi Izakam Niselovičam] 13 211

Rozenbergs J. Aprautais pedagoģes mūžs 17 266-

-[Atvadu vārdi Annai Laurei]
Rozenbergs J. Ar to nemirstošo iesim tālāk 18 183-

-[Atvadu vārdi Jūlijam Kārkliņam]
Skujiņa V. [Rūdolfam Grabim — 70] 12 17a

Šķiroties no Valda Vanaga 15 254

Jubilejas rindas Alīsei Lavai, Martai Ru- 20 167

dzītei, Emīlijai Soidai, Gustavam Luk-

stiņam

BIBLIOGRĀFIJA2

Sast. Barbare Dz.

1974. g. 16. n0v.—1975. g. 30. nov. 11 141

1975. g. 1. dec—l976. g. 31. okt. 12 175-

-1976. g. 1. n0v.—1977. g. 31. okt. 13 225

1977. g. 1. n0v.—1978. g. 31. okt. 14 262

1978. g. 1. n0v.—1979. g. 30. sept. 15 257

1979. g. 1. okt.—l9Bo. g. 31. okt. 16 211

1980. g. 1. nov.—l9Bl. g. 31. dcc. 17 269

1982. g. 1. janv.—l9B2. g. 24. nov. 18 187

1982. g. 25. n0v.—1983. g. 31. dcc. 19 206

1984. g. 1. janv. — 1984. g. 30. sept. 20 216

2 Publikācijas par latviešu valodas kultūras jautājumiem.
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Nr.

UZZIŅU MATERIĀLI

LPSR ZA Terminoloģijas komisijas apstipri- 13 227

nātās terminu vārdnīcas (1958.—1976. g.)
«LPSR ZA Vēstīs» publicētie LPSR ZA 13 227

Terminoloģijas komisijas apstiprināto ter-

minu biļeteni [1949.—1977. g.]
Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareiz- 13 229

rakstību un pareizrunu latviešu literārajā
valodā [1960.—1974. g.]

Vārdkopu rādītājs [1.—13. laid.] 13 231

Vārdu rādītājs [1.—12. laid.] 12 177

Vardu un vārdu savienojumu rādītājs 20 188

[Vārdi — 13.—20. laid., vārdkopas —

14.—20. laid.]

Sastādījusi Dzidra Barbare
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BIBLIOGRĀFIJA

1984. g. 1. janvāris — 1984. g. 30. septembris

l GRĀMATAS

Valodas aktualitātes — 1983. R., Zinātne, 1984. 186 lpp.
Rotapr. iesp.

Konsultants: Palīglīdzeklis valodas praksē. 2. laid. R.
r

Avots, 1984. 40 lpp. (LPSR Žurnālistu sav-ba, LPSR

ZA A. Upīša Vai. un lit. inst.)

11. RAKSTI

Vispārīgi jautājumi

Blinkena A. Lai visas valodas zied! — Cīņa, 1984
y

4. apr.; Dzimtenes Balss, 1984, 12. apr.
Blinkena A. Nacionālās valodas attīstība sociālisma

sabiedrībā. — LPSR ZA Vēstis, 1984, Nr. 2, 132.—

133. lpp.
Druviete I. Valodas normalizacijas teorētiskais pa-

matojums Kārļa Mīlenbaha darbos. — LPSR ZA

Vēstis, 1984, Nr. 5, 51.—61. lpp.
Pokrotniece K. Konsonantisko piedēkļu derivatī-

vais raksturojums. — LPSR ZA Vēstis, 1984, Nr. 5,
62.—73. lpp.

Valodas kultūra un terminoloģija

Baldunčiks J. Liekvārdības nasta. — Padomju
Jaunatne, 1984, 4. maijā.

Baldunčiks J. Termins nevietā. — Padomju Jau-

natne, 1984, 6. jūn.



Blinkena A. HOMO SAPIENAM nepatīk BELLIS
[Par leksiskajiem aizguvumiem.] — Padomju Jau-

natne, 1984, 16. maijā.
Karulis K. Par valodas pareizumu un stilu. [Recen-

zija par grām. Valodas kultūra radiovilnī. R., 1982

un V. Skujiņas grām. Valodas prasmei. R., 1982.] —

Karogs, 1984, Nr. 5, 174.—175. lpp.
Miķelsone A. Vēlreiz par saikļiem jeb un vai. —

Padomju Jaunatne, 1984, 29. aug.

Nītiņa D. Uzmācīgais atpakaļ. — Padomju Jaunatne.

1984, l. aug. [Par konkrētiem valodas prakses jautā-
jumiem; komentārs un karikatūra.] — Padomju Jau-

natne, 1984, 6., 18., 25. janv.; 1., 8., 16., 29. febr.;
7., 21., 28., 31. martā; 4., 11., 18., 25. apr.; 4., 16., 23.,
30. maijā; 6., 13., 20., 27. jūn.; 4., 10., 18., 25. jūl.;
1., 8., 22., 29. aug.; 5., 12., 19., 26. sept.

Skujiņa V. Ja gribam but pieklājīgi. [Par uzrunas

formu.] — Padomju Jaunatne, 1984, 7. martā.

Strazdiņa V. lelūkosimies vārdnīcās! [Par vārdu

pareizu lietošanu.] — Padomju Jaunatne, 1984,
16. febr.

Sulca V. Kartēja Valodas prakses diena. — LPSR

ZA Vēstis, 1984, Nr. 7, 132.—134. lpp.
Sulca V. Terminoloģijai un valodas kultūrai veltīts

seminārs Viļņā. — LPSR ZA Vēstis, 1984, Nr. 5,

129.—131. lpp.
Valdmanis J. Vērtīgs jaunums stilistika. [Recenzija

par J. Rozenbergą grām. Latviešu valodas praktiska
stilistika. II d. R., 1983.] — Karogs, 1984, Nr. 5,

170.—172. lpp.

Leksika

Skujiņa V. Plātne, plāksne, plate — sinonīmi? —

Padomju Jaunatne, 1984, 30. maijā.



Skujiņa V. Ko veicis kolektīvs [Par vārdiem skanda

un fonors.] — Padomju Jaunatne, 1984, 4. jūl.
Veidemane R. Vēl par Raiņa vārdu nozīmēm. —

Grām.: Raina gadagrāmata 1984. R., 1984, Liesma,.
93.—100. lpp.

Vīksna M., Bendorfs V. Vērtuma kopa? — Pa-

domju Jaunatne, 1984, 27. jūn.

Pareizrakstība un pareizruna

Bušs O. Kā rakstīt lietuviešu uzvārdus? — Padomju
Jaunatne, 1984, 20. jūn.

Grābis R. Zilbes uzsvērums runātā un dziedātā

vārdā. — Literatūra un Māksla, 1984, 15. jūn.
Karma Т. Ko darīt ar igauņu 6? — Padomju Jaun-

atne, 1984, 22. aug.

Silarāja A. Valodniekiem par spīti [Par sieviešu

uzvārdu pareizrakstību.] — Literatūra un Māksla,

1984, 13. apr.

Sastādījusi Dzidra Barbare
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literatūras bibliogrāfija un šā krājuma 1975.—1984. gada laidie-

nos publicēto rakstu tematiskais rādītājs.
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