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LATVIJAS AUGSTSKOLAS RAKSTU
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Daži attīstības puosmi latviešu un leišu

akcenta vēsture.

J. Plāķa.

Paša autora tulkuojums nuo krievu oriģināla.

Priekšvārds tulkuojumam.

Augšminētais pētījums, krievu oriģinālā H3-b HCTOpin
jiHTBO-JiaTbimcKaro rakstīts 1917. un 1918. gadā, kad vēl

Latvija un Lietava nebija ieguvušas neatkarību, nebija tapušas par pat-

stāvīgām valstīm ar nuoteiktām ruobežām; tādēļ viens uotrs dialektu,

izluokšņu sagrupējums un vietas nuosaukums atbilst vecajam ģeogrā-

fiskajam stāvuoklim un agrākajam vietas apzīmējumam. Lai tulkuojums
saskanētu ar oriģinālu, tad bija neērti viņā pielaist principiālus pār-
gruozījumus, kaut gan laiks tuo prasītu. Ir pagājuši jau kādi četri

gadi, kuopš oriģināls nuoduots Kazānes universitātes filoloģijas fakul-

tātei iespiešanai, bet Krievijas revolūcijas apstākļu dēļ, dienas gaismu
neieraudzījis, glabājas tur līdz labākiem laikiem. Ari tulkuojumu, kas

pabeigts 1920. gada sākumā, taisuoties uz atgriešanuos Latvijā, līdz

šim nebija iespējams iespiest līdzekļu trūkuma dēļ. —- Tā kā darbs

rakstīts kara un revolūcijas laikā, kad Krievijā vairs nebija iespējams
sekuot Vakar-Eiropas zinātnes progresam un bija jāapmierinājas ar tuo

literatūru, kas atradās vietējās bibliotēkās, un ar tiem materjalu krā-

jumiem, kas bija līdz tam savākti, tad oriģinālā būs atruodami daži

trūkumi, sevišķi latviešu un leišu akcentoloģijas kritiski vēsturiskā ap-

skatā un ari dialektu un izluokšņu materjalu apstrādājumā, kas savu-

kārt raksturuos ari tulkuotā darba īpašības. Beidzuot jāmin vēl, ka

ari pati raksta iespiešana bija savienuota ar zināmām grūtībām aiz

spiestuves nepilnīgā zīmju krājuma: viens uotrs dialektisks skaņas jeb
formas apzīmējums nedabūja tādu ārēju veidu, kāds pienācās, bet tādu,
kāds bija iespējams mūsu spiestuves apstākļuos.

Rīgā, septembra mēn. 25i! d. 1922. g.
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Priekšvārds.

Biju dažus gadus mācījies leišu valuodu Krievijas Lietavas dien-

vidus daļās, Viļņas un Suvalkų guberņās, kad iepazīnuos ar Kauņas

guberņas ziemeļa daļas jzluoksnēm, kur leišu valuodas apvidi sastuopas
ar latviešu nuovadiem. Še nuodzīvuoju pāris vasaras brīvlaiku. Straujā
pārmaiņa starp leišu valuodas skaņām dienvidus izluoksnēs un še

ziemeļuos man krita ausīs, tikkuo sāku iepazīties ar šīs Lietavas daļas
izrunu. Man likās, itkā es še dzirdētu tuo pašu leišu valuodu, tikai

savādā, latviskā izrunā, vai atkal sevišķu, archaiška tīpa latviešu va-

luodu. Šāds dzirdes iespaids izskaidruojams, pirmkārt, ar tuo, ka

šejienes izluoksnēs uzsver vārda sākuma zilbi jeb vārda saknes daļu

gluži tāpat kā latviešu valuodā un ka vārdu galuotnēs tiklab nominu

luocījumuos, kā ari laikvārdu īpatās pilnīgi sakrīt ar attiecīgām latviešu

formām; uotrkārt, ar tuo, ka Kauņas guberņas ziemeļu daļas izluokšņu
un tuvējuo latviešu valuodas izluokšņu grupu starpā nuomanāma lielāka

intonāciju tīpu vienādība, nekā leišu valuodas ziemeļu un dienvidus

dialektu grupu starpā, kā ari ievēruojams vienādu vārdu un izteicienu

daudzums.

Nav šaubu, ka apstākļi, kuruos attīstījās tāda vienādība ziemeļu
leišu un latviešu izluokšņu starpā, radās pamazām, būdami atkarīgi nuo

laika un vietas; ka starp šīm izluokšņu grupām bija pārejas jeb starp-
izluoksnes, ne tik vienādas kā pirmās; ka kuopēju īpašību attīstīšanās

nuorisinājas zināmā nuoteiktā virzienā, un ka vajadzēja būt sevišķiem
iemesliem, kas veicināja vienādu parādību rašanos. Šuo duomu pa-
reizību var apstiprināt vienīgi pamatīga leišu pārejas izluokšņu grupu

pētīšana, it īpaši tuos nuovaduos, kuruos nuovērojama savādāka

akcentēšana un savādāks formu skaņu sastāvs, nekā literatūras valuodā;

tāpat ari tuo latviešu izluokšņu grupu nuopietna studēšana, kas pēc
sava ģeogrāfiskā stāvuokļa sastuopas ar leišu izluoksnēm. Galvenam

kārtām še jāpēta akcenta pārvietuošanās atsevišķuos vārduos, formu

galuotņu sarukšana un intonacijas rakstura mainīšanās tiklab uzsvērtajā
vārda balsienā pirms akcenta pārvietuošanās, kā ari uzsveramajā pēc
tās. Abas pēdējās parādības vedamas sakarā ar pirmuo.

Biju jau stājies pie darba un sācis krāt materjalu augšējuo jautā-
jumu atrisināšanai, kad mani spēji pārtrauca karš, kas pašā brīvlaika

vidū pēkšņi izcēlās Krievijas un Vācijas starpā, un kurš jau pašā
sākumā apdraudēja ari Krievijas Lietavas apvidus, un mani priekšlaikus
piespieda aizbraukt nuo Kauņas guberņas. Teorētiski man bij iespējams
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nuodarbuoties ar leišu valuodas pētīšanu savā dienesta vietā, iepazī-
stuoties ar bagātajiem materjaliem baltu valuodu laukā, ar svarīgākiem
leišu un latviešu dialektoloģijas un akcentologijas pētījumiem; bet tie

nespēja apmierināt manas prasības tāpēc, ka gandrīz visuos tamlīdzī-

guos rakstuos trūkst stingru un sistemātisku leišu intonacijas tīpu ap-

zīmējumu. Tā, piemēram, šis trūkums piemīt ari daudzajiem A. Becen-

berģera (viena nuo labākiem baltu valuodas pazinēja) rakstiem, kas

tik bagāti dialektiskiem materjaliem. Savuos darbuos Becenberģeris

patur Sleichera leišu akcenta apzīmēšanas sistēmu ari vēl pēc tam,
kad pats sācis jau izšķirt leišu intonacijas tīpus, kā viņš atzīstas kādā

nuo saviem rakstiem (88., VIII, 100, 3-šā piez.). Jauņa darbuos viscaur

sastuopami intonāciju tīpu apzīmējumi, tādēļ, acis uzmetuot, tie mums

liekas būt paraugam derīgi; bet dziļāki ar viņiem iepazīstuoties, uzdu-

ramies uz dažiem trūkumiem, kādi ir, piemēram, manāmi zemiešu into-

nāciju tīpu apzīmēšanā. Jaunis neapzīmē zemiešu tekstuos lauztā

akcenta tīpu, kurš tik skaidri sadzirdams dažās šī dialekta malienes

izluoksnēs, sevišķi ziemeļa vakaru nuovaduos. Jau Kuršaitis izšķir
lauztuo intonāciju kā sevišķu krītuošā akcenta paveidu un aizrāda uz

tuo savas leišu gramatikas akcenta nuodalā (Gramm. d. lit. Spr.,
§§ 194, 200).

Ed. Volterą JIuTOBCKan XpecTOMaTiH's leišu izluokšņu paraugu

teksti ir gan akcentēti, bet viņu akcentu tīpu zīmes lietuotas bez kādas

sistemas; gandrīz katrs izluoksnēs parauga autors apzīmē intonacijas

pēc sava prāta un garšas, nemaz iepriekš nepaskaidruojuot akcentu

zīmju nuozīmi. Ļuoti daudz nuo šiem autoriem dzenas vienīgi pēc

skaņu kvantitātes apzīmēšanas, sekuodami zināmai Baranauską leišu

kvantitātes teorijai, un tādēļ neievēruo nuoteiktu intonāciju tīpu ap-

zīmēšanu.

Svarīgākais latviešu akcentuacijas dokuments, Ulmaņa vārdnīca, ir

kļūdains tanī ziņā, ka viņas sastādītājs, būdams vidzemnieks, nav

vārdu apzīmēšanā ar lauztā akcenta zīmi (') turējies pie Vidus Kur-

zemes izluokšņu paraugiem, kuri ņemti par pamatu latviešu literatūras

valuodai un kas diezgan bieži pēc sava intonacijas tīpa atšķiras nuo

tām Vidzemes izluoksnēm, kas pazīstamas bīskapam Ulmanim.

Minētuo iemeslu dēļ man cits nekas neatlikās, kā gaidīt izdevīgu
gadījienu, kad varētu tieši iepazīties ar leišu un latviešu izluoksnēm,
citiem vārdiem runājuot, gaidīt kara nuobeigšanuos un sākt apceļuot
Lietavu un Latviju; bet šāds izdevīgs brīdis pienāca daudz ātrāk.

Tuos zaudējumus, kuo karš man padarīja savā sākumā, izjaukdams
manu darbību Lietavā, viņš man bagātīgi atlīdzināja citādā kārtā —
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sekmēdams manas leišu un latviešu valuodas studijas manā dienesta

vietā. Bēgļu kustības vilnis, kas ienaidniekam uzbrūkot plūda nuo

Lietavas un Latvijas, atvēlās līdz Kazānei un atnesa še dažus tūkstuo-

šus bēgļu nuo dažādiem minētuo zemju nuovadiem. Še nu manim

bija bagāts izluokšņu materjals, kuru es krāju, uzmeklējuot un plān-

veidīgi apstaigājuot latviešu un leišu bēgļu dzīvokļus apmēram kādus

divi gadus, izlietuodams šim darbam katru brīvu brītiņu. Tādā kārtā

man izdevās iepazīties ar ievēruojamu leišu un latviešu izluokšņu
skaitu (vairāk kā 60 leišu un ap 70 latv.). Mans īstais nuolūks bija

pamatīgāki un sīkāki iepazīties ar Kauņas guberņas visas ziemeļu

juosias izluoksnēm un tām Kurzemes dienvidus malienas izluoksnēm,
kas ar pirmējām sastuopas, sākuot nuo Baltijas jūras vakaruos līdz

Zarasiem (Novo-Aleksandrauskai) rituos. Šuo izluokšņu saraksts, kas

sekuo šim priekšvārdam, aptver viņus ģeogrāfiskā stāvokļa kārtībā, kā

ari nuorāda pēc alfabēta viņu ģeografiskuo nuosaukumu saīsinājumus.

Saīsinājumuos es nuorādu vienīgi uz tuo draudžu (parafiju) nuosau-

kumiem, kuru ruobežās dzirdama izluoksnē, tādēļ ka draudžu nuosau-

kumi ir vairāk pazīstami un lasītājam vieglāki atruodami uz kārts,
kauču gan tādā kārtā es apzinīgi pielaižu neakurātību, juo dažreiz

vienas jeb uotrās atsevišķas sādžas vai pagasta izluoksnei varbūt tādas

savādības, kuras nesastuopam visā draudzē jeb ari virras pārējās daļās.
Še man jāaizrāda, ka pie latviešu un leišu izluokšņu pētīšanas

ķēruos labi sagatavojies, kad ilgāku laiku jau biju nuodarbuojies ar lat-

viešu akcenta studijām, iepazinies ar dabiskuo un eksperimentāli fone-

tiskuo metodi un labi ievingrinājies intonāciju tīpu izšķiršanā. Tuomēr,
kas nuodarbuojies ar akcenta pētīšanu, tas zin, ka pat ar labākuo dzirdi

var bieži maldīties intonacijas pareizā sadzirdēšanā. Kļūdas var gadī-
ties pat tad, ja vairāk pētnieku kuopīgi pārbauda pētāmo priekšmetu,
kauču gan tas ir gandrīz vienīgais ceļš absolūti pareizu panākumu
iegūšanai, juo dzirdes orgāns ir vienam pētniekam jūtīgāks nekā

uotram.' Nuovērojumu rezultatu akurātība neatkarājas tikai nuo pētā-
mas persuonas artikulācijas, bet ari nuo viņas izluoksnēs fonētiskām

īpašībām. Tā man gadījās nuoklaušināt Liksnas pagasta izluoksnēs

(Daugavpils apriņķī, Vitebskas guberņā) runātāju,, kurš prasāmuo vārdu

atkārtuojuot, man par lielu brīnumu —■ gandrīz regulāri mainīja into-

nacijas tīfju vienā un tai pašā vārda formā, piem. vienreiz izrunājuot
bolts, goīva etc, uotrreiz atkal bolts, golva v. t. t. Šādu parādību
nespēju izskaidruot. Daudz nuo leišu izluokšņu priekšstāvjiem, citu

starpā it sevišķi Utenas (Vilkmerģes apr., Kauņas gub.) izluoksnēs

priekšstāvis tik stipri stiepa vārda neuzsvērtās zilbes uzsvara priekšā,
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tik labi marķēja viņu intonacijas tīpus, ka dažkārt grūti bija ieklau-

sīties, kura vārda zilbe dabū pamata uzsvaru; tā piem. varduos gaidys,
galvā etc. abas zilbes tika vienlīdzīgi stipri marķētas.

Pārejas, izluoksnes nuo leišu augstiešu uz zemiešu dialekta, kas

dzirdamas Šauļu apriņķa vidējā juoslā, kā ari atsevišķās abu minētuo

dialektu izluoksnes, un tāpat dažās latviešu „iešu" izluoksnes ļuoti

gfūti atšķirt kāpjuošuo tuoni nuo krītuošā, ne tāpēc, ka mana auss

būtu par maz trenēta, ka mana dzirde nebūtu pietiekuošā mērā jūtīga,
bet vienīgi tāpēc, ka izšķirība intonacijas tīpu starpā še pilnīgi izzūd.

Ja pētāmā persona vairākkārt atkārtuo vienu un tuo pašu vārdu, tad

nereti izmanāma svārstīšanās abu intonāciju nuokrāsu starpā.

Šuo īsuo priekšvārdu beidzu ar tuo, ka savas sirsnīgākās patei-
cības izsaku tiklab tiem leišiem un saviem tautiešiem, kas veselām

stundām, atraudamies nuo ikdienas darba un atpūtas, žieduoja man

savu laiku, laipni atbildēdami uz maniem jautājumiem, nepārtraukti

izrunājuot, atkārtuojuot savu izluokšņu izteicienus, vārdus un formas

zem manas vadības. •

A. Leišu izluoksnes; viņu apvidu ģeogrāfiskā kartība pēec Baranauską

sagrupējuma.

1) Kaunas guberņa:

Žt. Palangas, Kuļu, Salantu, Māsēžu, Platėju, Ilaķu, Zidiku,
(Tejšu zemieši) pjķe ļU) Mazaiķu, Viekšņu, Papilēs.

Žr. Veiviržėnų, Judrēnu, Pajūras, Sileļu, Zigaišu, Tauraģes,
(Raseinu zemieši) DzirdlŠķU, KmSēnU.

Vž. Kruopju, Saķīnas, Gružu.
(Ziem.-vakarieši)

Vž. Viļķu.
(Dienv.-vakarieši)

Rlž. Jānišķu, Līgumu, Radivilišķa, Šedavas, Baisāgalas, Pasusves.

(Ziem. rītieši) : y ■

R2. Kruķu, Zeimeles,\Vasku, Salātu, Pusalātu, Kreķinavas, Ancišķu.
(Rītieši 2)

R3. Jānišķeles, Krinčiną, Pabiržu, Biržu, Suostu, Vabalnieka.
(Rītieši 3)

R4. Subatas, Švēdasu, AlUntas.

(Rītieši 4)
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R5. Pandēļa, Skapišķa.
(Rītieši 5;

R6. Kamaju, Aknīstas, Utenas, Antazavės, Salaka.
(Rītieši 6)

2) Suvaikąs guberņā:

Skraužu, Kalvarijas, Ļudvinavas, Daukšu, Simna, Svētezera, Prienu,
Balbierišķa.

3) Viļņas guberņā:

Aļītus, Jeznas, Zizmāru, Staklišķu.

B. Latviešu izloksnes; viņu apvidu ģeogrāfiskā kārtība.

1) -nieku izluoksnes.

a. Kurzemes guberņā.

a) -ir- grupa.

Nīce I (ap Rucavas ruobežām), Nīce II (ap Nīces muižu), Kalētu,
Asītes, Bātes, Sātiņu, Lielezeres, Zvārdes, Vadakses, Cieceres, Viesātu,

Jaunpils, Bēnes, Penkules, Bērzumuižas, Auru, Bramberģes, Lielvircavas,
Vecsvirlaukas, Grienvaldes, Lubezeres, Nurmuižas, Lamiņu, Pūres.

b) Vidzemes izluoksnes, piederuošas pie -ir- grupas:

Burtnieku, Jaunvāles, Smiltenes, Vecpiebalgas.

13) -ier- grupa:

Nīces 111 (jūrmala, gar kāpām), Dinsdurbe, Pormsātu, Rudbāržu,
Skrundas, Raņķu, Lutriņu, Kabiles, Kruoņa-Rendas, Dundagas.

2) -iešu izluoksnes.

a) Kurzemes guberņā.

a) -ir- grupa. Mercendorpes, Vecsaules, Bruknas, Stelpes, Nīzeres,
[Būdberģes (Mūru Paņēmanes)], Šimberģes, Vecmuižas, Lindės, Kurme-

nes, Vecmēmeles.

b) Vidzemes izluoksnes, piederuošas pie -ir- grupas.

Aderkasu, Kuokneses, Krīzburgas, Sausnējas, Vestienas, Sāvienas,
Praulienas.
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{*) -ier- grupa:

Elksnīšu, Saukas, Salasmuižas, Ābelīšu, Biržu I (Muižgales), Biržu II

(Bērzgales), Dignājas, Gārsenes, Kaldabruņas, Lašu.

c) Vitebskas guberņā:

Kolupes, Liksnas, Makašēnu.

C. Leišu ģeografiskuo nuosaukumu saīsinājumi.

Akn. = Zarasu apr., Aknīstes dr., Aleknas sdž.,
Alt. = Kalvarijas apr., Aļītus dr., Davanišķu sdž.,

Aln. = Vilkmergės apr., Aluntas dr., Cizarišķu sdž.,
Anc. = Panavezes ąpr., Ancišķu dr., Jutķišķu sdž.,
Ant. = Zarasu apr., Antazavės dr., Duburiešu sdž.,
Blb. = Kalvarijas -apr., Balbierišķu dr., Mardāsu sdž.,
Brž. = Panevezes apr., Biržu dr., Iskāņu sdž.,

Bsg. = Šauļu apr., Baisāgalas dr., Valatkaiņu sdž.,
Dkš. = Kalvarijas apr., Daukšu dr., Putrišķu sdž.,
Dzd. = Raseiņu apr., Dzirdišķu dr., Kamēcu sdž.,
Grž. = Šauļu apr,, Gružu dr., Verbūņu sdž.,
llk. = Telšu apr., Ilaķu dr., Virsilu sdž.,
Jnš. = Šauļu apr., Jānišķu dr., Kulpju sdž.,

Jnškļ. = Panevezes apr., Jānišķeļu dr., Miškalauku sdž.,
Jzn. = Trāku apr., Jeznas dr., Jeznas sdž.,
Jdr. — Raseiņu apr., Judrēnu dr., Judrēnu sdž.,

Klv. = Kalvarijas apr., Kalvarijas dr., Kārkliņu sdž.,

Km. = Zarasu apr., Kamaju dr., Rāķišķu m.

Krkn. = Panevezes apr., Kreķinavas dr., Zebartenu sdž.,

Krnč. = Panevezes apr., Krinčinas dr., Daukšu sdž.,

Krk. = Šauļu apr., Kruķu dr., Kruķu m„

Krp. —
Šauju apr., Kruopju dr., Merģelevicu sdž.,

Kl.
— Teļšu apr., Kuļu dr., Semuoļu sdž.,

Krs. = Šauļu apr., Kursēnu dr., Guradu mž.,

Lg. = Šauļu apr., Līgumu dr., Bitiešu sdž.,
Ld. = Kalvarijas apr., Ļudvinavas dr., Gulbenišķu sdž.,
Ms.

—
Telšu apr., Māsēzu dr., Satramiņu sdž.,

Mz. = Šauļu apr., Mazaiķu dr., Urviķu sdž.,

Pb. =3 Panevezes apr., Pabiržu dr., Daumeņu sdž.,
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Pjr. _ Raseiņu apr., Pajūras dr., Pajūras m.,

Plg. = Gruobiņas apr., Palangas dr., Palangas p.,

Pnd.
—

Zarasu apr., Pandeļu dr., Sniegu sdž.,

ppl. = Sauļu apr., Papilēs dr., Zerkšķu sdž.,
Psv. = Šauļu apr., Pasusves dr., Saucelmu sdž.,
Pkl. = Telšu apr., Piķeļu dr., Dapšu sdž.,
Plt. = Telšu apr., Platelu dr., Griģiešu sdž.,
Prn. = Marijampolės apr., (Suv. gub.), Prienų dr., Prienu m.,

Psl. == Panevezes apr., Pusalātu dr., Jekūņu sdž.,
Rd. = Šauļu apr., Radivilišķu dr., Kaulūņu sdž.,
Sdv.

—
Panevezes apr.,

Šedavas dr., Naujasēžu sdž.,
Skn. = Šauļu apr., Saķīnas dr., Ausdziru sdž.,
Slk. = Zarasu apr., Salaka dr., Salaka m.,

Sln. = Telšu apr., Salantu dr., Erlēņu sdž.,
Sit. = Panevezes apr., Salātu dr., Skrebatišķu sdž.,
Sll. = Raseiņu apr., Sileļu dr., Kažigas sdž.,
Smn. == Kalvarijas apr., Simna dr., Bambiviķu sdž.,

Skp. = Vilkmergės apr., Skapišķu dr., — —

Skr. = Naumiesta apr. (Suv. gub.), Skraužu dr., Butku sdž.,
Sst.

—
Panevezes apr., Suostu dr., Justevicu un Babinsku sdž.,

Stk. —
Trāku apr., Staklišķu dr., Staklišķu m.,

Sbt. = Vilkmergės apr., Subatas dr., Zikausku sdž.,
Svd. = Vilkmergės apr., Svēdasu dr.,
Svt. = Seinu apr., Svētezera dr., Kanauķu sdž.,
Zm. = Panevezes apr., Zeimeles dr., Nareiķu sdž.,

Zg. = Raseiņu apr., Zigaišu dr., Putuokšļu sdž.,
Zz. = Trāku apr., Zizmām dr., Juknēnu sdž.,
Žd.

— Telšu apr., Zidiku dr., Senmiešču sdž.,

Trg. = Raseiņu apr Tauraģes dr., Taraiļu sdž.,
Ut. = Vilkmerģes apr., Utenas dr., Macķēnu sdž.,
VBl. = Panavezēs apr., Vabalnieku dr., Trasiķu sdž.,
Vsk. = Panevezes apr., Vasku dr., Gružu mž.,
Vrz.

~ Raseiņu apr., Veiviržėnų dr., Rudgalvju sdž.,
Vlk. = Ķauņas apr., Viļķu dr., Sūžu sdž.,
Vkš. = Šauļu apr., Viekšņu dr., Adišķu sdž.

D. Latviešu ģeografiskuo nuosaukumu saīsinājumi.
Ab. = Ābelīšu p., Jaunjelgavas apr.,

Adr. = Aderkasu p., Rīgas apr.,

As. = Asītes p., Aizputes apr.,

Au. = Auru p., Duobeles apr.,
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Bt. = Bātes p., Aizputes apr.,

Bn. = Bēnes p., Tukuma apr.,

Brz. = Bērzmuižas p., Duobeles apr.,

Brž. = Biržu p. (I un II), Jaunjelgavas apr.,

Brm. = Bramberģes p., Duobeles apr.,

Brk. = Bruknas p., Bauskas apr.,

Bd. = [Būdbērģes (Mūru Paņēmanes) p.], Panevezes apr.,

Brt. = Burtnieku p., Valmieres apr.,

C. = Cieceres p., Kuldīgas apr.,

Dg. = Dignājas p., Jaunjelgavas apr.,

Dnd. = Dinsdurbes p., Aizputes apr.,

Dng. = Dundagas p., Ventspils apr.,

Elk. = Elksnīšu p., Jaunjelgavas apr.,

Grs. = Gārsenes p., Ilūkstes apr.,

Grn. = Grienvaldes p., Bauskas apr.,

Jnp. = Jaunpils p., Tukuma apr.,

Jnv. = Jaunvāles p., Valkas apr.,

Kb. = Kabiles p., Talsu apr.,

Kld. = Kaldabruņas p., Ilūkstes apr.,

Kl. = Kalētu p., Aizputes apr.,

Kk. = Kuokneses p., Rīgas apr.,

Klp. = Kolupes p., Daugavpils apr., Vitebsk. gb.,
Krz. = Krīzburgas p., Daugavpils apr.,

Krm.= Kurmenes p., Jaunjelgavas apr.,

Lm. = Lamiņu p., Talsu apr.,

Lš. = Lašu p., Ilūkstes apr.,

Lk. = Liksnas p., Daugavpils apr.,

Ln. = Lindes p., Jaunjelgavas apr.,

Lbz. = Lubezeres p., Talsu apr.,

Llz. = Lielezeres p., Kuldīgas apr.,

Liv. = Lielvircavas p., Duobeles apr.,

Lt. = Lutriņu p., Kuldīgas apr.,

Mk. = Makašēnu p., Rēzeknes apr., Vitebskas gb.,
Mr. = Mercendorpes p., Bauskas apr.,

Ne. = Nīces (I, 11, III), Gruobiņas apr.,

Nz. = Nīzeres p., Bauskas apr.,

Nr. = Nurmuižas p., Talsu apr.,

Pn. = Penkules p., Duobeles apr.,

Prm.= Pormsātes p., Aizputes apr.,

Prl. = Praulienas p., Cēsu apr.,
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Pr. = Pūres p., Talsu apr.,

Rķ. = Raņķu p., Kuldīgas apr.,
Rn. = Rendas (Kruoņa) p., Kuldīgas apr.
Rb. = Rudbāržu p., Aizputes apr.

Slm.= Salasmuižas p., Jaunjelgavas apr.
Stn. = Sātiņu p., Kuldīgas apr.,
Sk. = Saukas p., Jaunjelgavas apr.,

Ss. = Sausnējas p., Cēsu apr.,
Sv. = Sāvienas p., Cēsu apr.,
Skr. = Skrundas p., Kuldīgas apr.,
Sm. = Smiltenes dr., Valkas apr.,

Stl. = Stelpes p., Bauskas apr.,
Šm. = Šimberģes p., Bauskas apr.,
Zv. = Zvārdes p., Kuldīgas apr.,

Vd. = Vadakses p., Tukuma apr.,

Vc. = Vecmuižas p., Bauskas apr.,
Vem.= Vecmēmeles p., Jaunjelgavas apr.

Vcp.= Vecpiebalgas p., Cēsu apr.,

Vs. = Vecsaules p., Bauskas apr.,

Vsv. = Vecsvirlauka p., Duobeles apr.,
Vst. = Vestienas p., Cēsu apr.

Akcentu (intonacijų) zīmes:

A = krītuoša inton.,
/v = grūsta jeb lauzta,
~

— kāpj uoša,
-

= stiepta,
~

= kāpjuoši-krītoša,
-l = stiepti-krītuoša vidēja garuma (neuzsvērtās) zilbēs,
\ = vārda akcents.
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Ievads.

1. §. Lingvistiskā literatūrā ir nuodibinājušies divi termini, ar

kuriem mēdz apzīmēt leišu un latviešu tuoniskā akcenta dabu: ge-

stossener un geschleifter, schleifender, geschliffener (beidzamais Kuršaiša

rakstuos; sal. Hirt, Idg. Akz. 57.) Akzent, Ton, jeb vienkāršāk Stoss-

ton un Schleifton; līdzīgā kārtā viņi tiek lietuoti ari pētījumuos par

indoeiruopiešu pirmvaluodas intonacijām. Latviski viņus attēluo ar

vārdiem „grūstais" un „kapjuošais" (tuonis, akcents), kauču gan vārdiskā

nuozīmē beidzamais termins tulkuojams ar vārdiem „vilktais", „stieptais",

„slīpētais" (Kuršaiša termina tulkuojums).
Termini gestossen, geschleift nav diezgan nuoteikti un pietiekuošā

mērā neattēluo abu minētuo valuodu intonāciju vispārīguo raksturu;
viņi var tikt lietuoti vienīgi atsevišķu dialektu intonāciju definēšanai.

Leišu un latviešu akcenta dabas nuoteikšanā līdz šim vēl nav

panākta vienuošanās, it sevišķi tuo valuodnieku starpā, kas savuos

pētījumuos lietuo tā sauktuo objektivuo jeb eksperimentaluo metodi.

Vieni pētnieki, pieslejuoties Zīversa (Gmdz. d. Phon. 5
, § 585) uz-

skatam, meklē divas virsuotnes skaņas spēka kustībā (Poirot, Vox XXIII,

237; Ačejib, Hsb. o. p. h. h cji. H. A. H. XX, 2, 184 un 192), bet

neatruod šī fonetiķa apgalvuojumam pienācīga apstiprinājuma; uotri,

stingri pieturuoties pie lauztā akcenta dabas tradicionālā raksturuojuma,
neatruod vinā visur aprakstītuo lūzumu jeb pauzi skanas vidū (Schmidt-
Wartenberg, IF. X, 138, 144; Poirot, Vox XXIII, 231, 232, 233); treši,
teorētiski piesavinājušies tradicionaluos uzskatus par divu tīpu intona-

cijām, kurus apzīmē ar terminiem gestossen un geschleift, atruod

dažāsVidzemes latviešuizluoksnēs vēl trešuo tīpu, tā saucamuo krītuošuo—

fallend (IT. CoopH. o. p. h. h cji. H. A. H. LXVII, M> 2, 1;

Endzelin, 88.259un ari cituos savuos rakstuos, —un vēl citi pirms šiem).
Duomu starpība ir ari par spēka un augstuma kustību paralēlismu

leišu un latviešu valuodas garumuos: vieni atruod pilnīgu paralēlismu
šuo divu galvenuo skaņas meldijas faktoru kustībā (Linde, Puaro), citi

uziet pavisam pretēju parādību: augstuma kāpšanu un spēka krišanu

uz kustības momenta beigām (A6ejib, H3B. p. a. h cji. H. A. H. XX,

2, 166; Sievers, Phon.: 2
(171 Anm.), 3

(203),
4
(209). -

Lielākā teorētiķu daļa, kam nav iespējas, bet kas, varbūt, ari ne-

tur par vajadzīgu sīkāki iepazīties ar baltu valuodu akcentologijų

(sal. Hirt, Idg. Akz.), piebiedruojas savuos rakstuos par leišu akcentu

Kuršaiša definicijai un par latviešu — Bīlenšteina raksturuojumam
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(Die 1. Spr. I, §§ 15—17) tikai tāpēc, ka šie valuodnieki vēl līdz šim

tiek uzlūkuoti par lielākām autoritātēm baltu valuodu jautājumuos vis-

pārīgi un atsevišķi viņu akcentologija.

Raksturuojuot leišu valuodas garumus (kvantitāti) tagad mēdz pie-
turēties pie Baranauską uzskatiem (sal. Ostlit. Texte, XV v. sk.), kas

ari vispārīgi jau pieņemti, kauču gan ir duomu starpība šinī jautājumā
viņa un Kuršaiša starpā un kauču šiem uzskatiem ari runā pretī vē-

lākie speciālie pētījumi (sal. Schmidt-Wartenberg, IF. VII, 222).
Nenuoskaidruots un nenuoteikts ir ari vēl jautājums par akcentu

tīpu attiecībām abu māsu valuodu starpā (sal. n. lllMHirrb, „TponKan
b-b ;iaT. H3.", CoopH. o. p. h. h cji. H. A. H. LXVIII N° 2, 3;

„3aM-BTKH KT> JiaT. aKIļeHTOBK'B", H3B. O. p. H. H CJI. H.

A. H. VI, 4, 141 CHocKa 2; ari RLBZKRKr. XI, 109 un sk.; Leskien, Un-

ters. ūber Quant. v. Beton., Abhandl. d. phil.-hist. Kl. d. Kon. Sachs.

Ges. d. Wiss. XIII, N° VI, 554, 555, 556).

levēruojuot visu augšā sacīto un ievēruojuot ari tuo, ka vēl daudz kas

neskaidrs tiklab pašā leišu un latviešu tuoniskā akcenta dabā, vispārīgi
ņemuot, kā ari atsevišķi viņa dažādās nuokrāsas, kas atkarīgas nuo

dialekta un izluoksnēs — man šķiet ir lietišķi un pat nepieciešami, ja
šim savam pētījumam papriekšu sniedzu īsu leišu un latviešu akcen-

tologijas pārskatu kritiski vēsturiskā apgaismuojumā.

I. nuodaļa. Latviešu akcents.

I) Teorija par divtīpu tuoniskuo akcentu un viņas priekšstāvji
(kurzemnieki).

2. §. Man šķiet, ka ir lietišķāki, ja savu pārskatu sāku ar lat-

viešu valuodas akcentologijų, juo viņā daudz agrāki tika atrasti un ap-

rakstīti divi zilbju akcenta tīpi, nekā viņas radiniecē, leišu valuodā; bez

tam pirmajā ir daudz plašāka literatūra, kas vispusīgi apgaismuo šuo

jautājumu, un pie tam tā ir daudzpusīgāka un pakāpeniski sīkāki iz-

strādāta, nekā pēdējā. - Latviešu akcenta pētīšanā lietuotas divējādas
metodes: tā sauktā vienkārši apraugāmā jeb subjektīvā metode un

eksperimentālā jeb objektīvā. Pirmuo lietuojuši senāku paaudžu pēt-
nieki, uotruo — kā tas ari citādi nevarēja būt — jaunāka laikmeta va-

luodnieki. Eksperimentālas metodes lietuošana, patiesību sakuot, nav

sniegusi nekā jauna latviešu valuodas akcentologija, resp. nav nekā

jauna atradusi, viņa tikai pārskatījusi un kontrolējusi tuos rezultatus,

kuri bija jau iegūti vienkāršā apraudzīšanas ceļā nuo agrākā laikmeta

pētniekiem.
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A. Pētījumi ar vienkāršu nuovēruošanas jeb

subjektiviskuo metodi.

3. §. Divi intonāciju tīpi latviešu valuodā tika ievēruoti jau pa-

gājušā gadu simteņa trīsdesmitajuos gaduos; tuos atradis Jurjevas
(tuoreiz Tērpatas) universitātes latviešu valuodas lektors O. Rozenber-

ģeris, ja tikai varam ticēt viņa grāmatas Formenlehre der lettischen

Sprache, Mitau 1830 g. recenzentam, kas raksta Mag. d. lett.-lit. Ges.

111, 1, 154: „Der § 15 von der Betonung giebt dem Herrn Verf. ur-

sprūnglich angehorende Beobachtungeņ, so viel vvenigstens Ref. weiss".

Sava darba pirmā izdevumā Rozenberģeris saka, ka dažuos lat-

viešu vārduos nuomanāms vairāk grūsts (gestossen) tuonis, cituos tur-

pretī stiepts (vārd. „lidzeni nuoturēts" — gehalten) un ka šuo divu

intonāciju tīpu sajaukšana latviešu ausij ir daudz nepatīkamāka, nekā

atsevišķu burtu (t. i. skaņu) nepareiza izrunāšana. Uotrā izdevumā

(Mag. IX, 2), kas iznācis 1848. ģ., viņš apmaina terminu gehalten ar

vārdu gezogen („vilkis", „stiepts"), paskaidruodams, ka šis termins sa-

tur sevī izrunas ilguma nuojēgumu laika ziņā un tādēļ nepareizi at-

tēluo pretišķību viņa un termina gestossen starpā, juo abu tīpu zilbes

ir gluži vienādā garumā laika ziņā (sal. op. c. Anm. 14—15). Garuma

nuojēgumu šinī valuodā mūsu autors stingri nuošķir nuo intonacijas

nuojēguma, kas redzams nuo vārdiem 13. lapp.: „Ausser der Quanti-
tāt kommt im Lettischen auch noch die Art der Betonung m

Betracht".

Rozenberģerim ir jau diezgan labi izdevies attēluot abu intonāciju

tīpu dabu. „Vispārīgā iezīme", saka viņš (15. lapp.), „ir tā, ka grū-
stais (gestossener) tuonis koncentrē visu spēku pašā savā attīstības

sākumā, kā vienā punktā, tāpēc viņš pārtrūkst un atslābina, kauču

ari tikai uz visīsākuo momentu, tuos zilbes elementus, kas ir tuoņa

sastāvdaļas, pirms tie saplūst kuopā ar nākamuo skaņu; stieptais (ge-

zogener) tuonis turpretī, sākdamies pakāpeniski, pastāvīgi pieaugdams

(anschvvellend), bez kāda pārtraukuma stiepj satvertuos zilbes elemen-

tus līdz nākamajai skaņai. Tādējādi iznāk, ka laika ziņā abi tuoņi
ir vispārīgi ņemuot vienāda garuma. Tas laika moments, kuru vienā

tuonī aprij acumirklīgais
v

pārtrūkums, uotrā tuonī tiek atlīdzināts ar

nepārtrauktu ilgumu". Šituo abu tīpu intonāciju definicija, kurus

dzirdam vēl tagad un kurus dzirdēja ari tuoreiz mūsu autors Kurzemes

guberņas ziemeļa vakaru izluoksnēs, kā jau sacīju, ir diezgan izdevu-

sies un pietiekuošā mērā nuoteikta; tāpēc tā ari tiek apstiprināta par

pareizu un lietuota — kā mēs tuo redzēsim tālāk —- nuo lielākās
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vēlākuo pētnieku daļas, galvenam kārtām nuo tiem, kas ir dzimti kur-

zemnieki.

Rozenberģera definicija jau tādēļ vien pieņemama, ka viņš neap-

ruobežuojas vienīgi ar vienkāršu patskaņu garumu intonāciju tipiem atklā-

tās un aizklātās zilbēs, bet apskata ari diftongus un diftongu savienuojumus,
paskaidruodams, ka pēdējā gadījumā, t. i. patskaņu savienuojumuos ar

likvidiem un nasaļiem aizklātā zilbē — duomājams gan līdzskaņu

priekšā — aiz patskaņa īsuma līdzskanis (t. i. uotrais diftonga kom-

ponents) uzņemas intonacijas tīpa attēluošanas funkciju. „Stiepta tuonī",
saka viņš (16., 17. lapp.) „izstiepjas līdzskanis, izklausās kā divkāršs

(piem. malt mahlen = malt, irt zerfasern = irt) un pakāpeniski pār-

stiepjas uz nākuošo skaņu; grūstā tuonī, turpretī, līdzskanis tiek tikai

viegli aizķerts un pieslejas sekuojuošai skaņai atsevišķas daļiņas veidā

(piem. salt = salt frieren, irt = irt rudern).
Tālākais Rozenberģera pieņēmums (17., 18. lapp.), ka stieptais tuonis

piederīgs viscaur tiem celmiem, kas aizņemti nuo vācu valuodas, pa

daļai tiem patapinātiem vārdiem, kas cēlušies nuo viena vai uotra ģer-
māņu valuodas priekšstāvja, un pa daļai vārdiem, kuru celšanās viņam

nezināma, — ir pareizs tikai tai ziņā, ka vislielākais latviešu valuodas

aizņemtuo vārdu daudzums tiešām tiek stiepti, resp. kāpjuoši intonēts.

Par nepareizu minētais pieņēmums jāatzīst vienīgi tai viņa daļā, kur

mūsu autors, kauču ari „negativa kārtā" slēdz, ka grūsti tiek izrunāti

tie vārdi, kuri stāv „pirmatnīgā" radnieciskā sakarā ar ģermāņu un

citu indoeiropiešu saimes valuodu vārdiem.

4. §. Gadus 17 pēc Rozenberģera Formenlehre der lett. Sprache
klajā nākšanas (pirmā izdevumā), publicē savus latviešu akcenta pētī-
jumus divi dzimti kurzemnieki — Bitners un Bārs. Kauču gan pir-
mais nuo viņiem dzīvuo piecdesmit gadu vienā draudzē (Kabiles),
interesējas par latviešu valuodu un folkloru, tuomēr nepareizi lietuo

dzīvās, valuodas vārdus vietējā izrunā, gan laikam, tādēļ ka mazāk

pazīst sava laika lingvistisku o zinātni. Pruotams, ka nepareizi ir arī

viņa latviešu tuoniskā akcenta nuovēruojumi. Pēdējais turpretī ļuoti
labi pruot sava nuovada izluoksni,

v

pazīst labi latviešu valuodu vis-

pārīgi un pamatīgi pārzin Bopa un Šleichera laikmetu valuodnieciskuo

zinātni. Tādēļ viņa nuovēruojumi ir ļuoti vērtīgi, viņa slēdzieni kon-

sekventi un nuoteikti; tie ir lietisks papildinājums, resp. turpmākais
Rozenberģera uzskatu apstrādājums un turklāt pareizākais pamats mi-

nētās latviešu izluoksnēs intonāciju definicijai.
Bitners, kā redzams, neizšķir kvantitātes latviešu valuodas pat-

skaņuos, aplami sapruot diftongu un diftongisku savienuojumu dabu,
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resp. nepareizi tulkuo patskaņu savienuojumus ar likvidiem un nasa-

ļiem, uzlūkuodams vokāļus minētā stāvoklī par vienkāršiem monof-

tongiem. Saistīdams tādā kārtā intonacijas nuojēgumu — kā mēs tuo

tagad sapruotam — ar vokāļu īsumu, viņš saka (Mag. IX, 1, 4):
„Latviešu valuodā maina (steigert) savus patskaņus pa vairākām ga-

ruma un īsuma pakāpēm tādā kārtā, ka viņa viņus dažkārt stiprāk
intonē un balsi satur ilgāki Uz tiem, dažkārt atkal straujāk viņiem
pārlec pāri un steidzīgāki balsi pārsviež uz sekuošuo līdzskani, tā ka

patskaņi parādās dažādā skaņu nuokrāsā (verschieden lautend)". Par

diftongiem Bitners saka (5. lapp.), ka viņi esuot šinī maiņā (Steigerung)
daudz vienkāršāki par monoftongiem. Viņiem bez izņēmuma esuot

tikai divi „skaņas" (Laute, t. i. divējāds tuonis), kurus mūsu autors sauc

par „akcentetuo" (accentuirt) jeb „asuo" (scharf), piem. saime(= saime),
lauks (= lauks) un „stieptuo" (gedehnt), piem. laime (= laime), lauks

(= lauks). Tālāk Bitners saka (6. lapp.), ka vienkāršiem patskaņiem
bez pieminētām „divi skaņām" esuot vēl trīs, kuras viņš nuosauc par

„vienkaršu" (einfach), „īsu" (kurz) un „akcenteti īsu" (accentuirt kurz).
Tādākārtā viņam iznākpieci vienkāršu patskaņu intonāciju tīpi. Bitnerskļūdas
tanī ziņā, ka pēdējās trīs īpašības viņš piešķir vienkāršiem patskaņiem
likvidu priekšā, ja viņiem sekuo līdzskanis un pat vokālis. Tā pirmuo

tīpu „vienkaršs" viņš atruod salikumā: v -f- 1 +v, maldināts nuo vecās

toreizējās ortografijas, kas dubultuoja līdzskaņus pēc īsiem patskaņiem,

piem. balleht (=ba|lēt); uotruo tīpu „īss" — salikumā: v -j- 1 -f cons.,

piem. kals (=kaīs); trešuo tīpu „akcenteti īss" —kombinācijā? +1+ cons.,

piem. balzenes (=bālzenes). Divi pirmās „vienkaršu patskaņu" īpa-
šības Bitners nepareizi atruod pie viņiem tad, ja tie stāv likvida (r) priekšā,
kam sekuo līdzskanis, tuomēr tikai tāduos vārduos, kur diftongiskais

savienuojums jau zaudējis savu divskaņa raksturu, tādēļ ka viņa pirmais

komponents pārvērties nuo vienkārša patskaņa par divskani, resp. dif-

tongizējies, piem., salikumos: -ier -ļ-cons. un -uor -f cons. vietējā
izluoksnē tur, kur literatūras valuodā ir: -ir -ļ- cons., -ur -f- cons.

Piemēru tabelē mūsu autors pieved dažas tādas formas, kas vietējā
izluoksnē pilnīgi sakrīt ar literatūras valuodas formām, bet dažas atkal

tādas, kas grāmatu valuodā skan citādi, resp. kas izmainītas saskaņā

ar pēdējās prasībām, sal. piem. (6. lapp.): wahrti (= vārti), wehrt (=vērt
ui wirbi (= virbi), irbe (= irbe). Ja divus beidzamuos vārdus uzrak-

stīsim vietējā izrunā: (v) īerbi, iērbe, tad intonāciju tīps viņos ir tāds

pats, kā divuos iepriekšējuos piemēruos: vārti, vērt, un tīpu skaits tā-

dējādi jau pamazinās par divi. Ja bez tam vēl atmetam īsumu, kā

atsevišķu tīpu, tad Bitneram paliek pāri vēl tikai divi garumu intonāciju
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tipi, tie paši, kurus mēs jau atradām pie Rozenberģera, tikai citādā

nuosaukumā: accentuirt un gedehnt — gestossen un gezogen vietā.

Kauču gan Bitnera uzskati ir maldīgi un viņa slēdzieni nepareizi, tuo-

mēr viņa teoriju vispārīguos vilcienuos pieņem pat viens nuo jaunāka
laikmeta latviešu skaņu pētniekiem — Duburs (sal. Duburs, „Latviešu
fonetikas ābece", Jelgavā 1912., 6 un sk. lapp.), kurš, pruotama lieta,
atkārtuo pirmā autora kļūdas diftongiskuo savienuojumu nuojēgumā,
uzskatīdams savienuojumu v -f- 1 (n) -f- cons., par vienkāršu monoftongu

komplektu.
5. §. Bārs pareizi izšķir patskaņu kvantitāti. Sadalījis viņus īsuos

un garuos, viņš par pēdējiem saka sekuošuo; „Garu patskaņu izrunā

latvieši izšķir divi nianses; vai nu viņi tiek izrunāti stiepti (gedehnt),
vai atkal grūsti (gestossen). Stieptie tiek izrunāti gari, tā ka balss

savā skanēšanā nepārtrūkst, piem. kahrts, wehl, dsiht, puht līdzīgi
kāārts, wēēl, dzīīt, pūūt.

Grūstu patskaņu izrunā turpretī balss savā skanēšanā pārtrūkst —

kas maz sadzirdams, — un pēc tam atkal atjaunuojas, turpinājās, tā ka

nuovēruojams kaut kas līdzīgs vājai hiatus parādībai, piem. kahrts,

wehl, dsiht, pūt, kuri skan kā ka'
arts, we'

c
l, dsi'jt, pu'

u
t (Mag. IX., 1, 25).

„Ari diftongiem, tāpat kā vienkāršiem garajiem patskaņiem, piemīt
abas, stieptā un grūstā garuma nianses", saka tālāk Bārs (26. lapp.),
„bet tā kā viņiem pirmā skaņa ir īsa un uotrā gara, tad stiepšanas
un grūšanas nianses var vienīgi izpausties uotrā diftonga skaņā. Lat-

viešu diftonga izrunā balss ātri pārslīd pirmajai skaņai pāri un ilgāki

apstājas uz uotruo, vai nu viņu stiepdams, vai ari grūzdams, piem.

laiks, lauks, izr. kā lāīks, lāūks; slaiks, lauks izr. kā slai'iks, lau'
u
ks.

Kaut kas līdzīgs diftongam iznāk, ja īsajam vokālim sekuo liąuida".
31mā un 32trā lapp. mūsu autors pareizi izskaidruo likvidu un

nasaļu luomu diftongiskuos savienuojumuos, pievezdams sekuošus

piemērus: spaīwa, wemt rungu (acc. sg.), ta7ba,_ galva, ņemt, kungu

(acc. sg.), darba (g. sg.) v. c, kuri skan kā: spallwa, wemmt, runngu,

taīrba, gal'i\va, ņem'mt, kun'
ngu, dar'

r
ba. Augšā minētie latviešu intonā-

ciju nuoteikumi un paskaidruojumi, kurus pasniedzis Bārs, viens nuo

pamatīgākiem (grūndlichster) latviešu valuodas pazinējiem — kā

izteicas Bīlenšteins savā gramatikā (Die lett. Spr. I, 34) — ir pieņe-
mami gandrīz kā pilnīgi pareizi, pruotams, attiecībā uz minētuo Kur-

zemes latviešu izluoksni. Uz mazu neakurātību uzduramies, varbūt,
tikai Bāra latviešu diftongu kvantitātes nuoteikumuos. Tā, viņš
uzskata par īsu pirmuo divskaņu komponentu abu tīpu intonacijas,

kurpretī šis elements kā īss sadzirdams vienīgi stieptā tuonī; grūstā
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viņš ir garš. Šuo neakurātību varētu ari neievēruot, jo skaņai pār-
trūkstuot, kas allaž atgadās attiecīgā izluoksnē, skanuošā daļa patiesi
ir dzirdama kā īsa un kā garš komponents tiek vienīgi nuojausts, ja pie
šīs skanuošās daļas pievienuojas pauze, kas atruodas starp tuo un sekuo-

juošuo uotruo komponentu. Tuomēr Bārs, kā varam slēgt nuo viņa
diftongu apzīmējumiem, šuo pauzi nesadzird vis abu divskaņa kompo-
nentu starpā, bet uotra komponenta vidū, kas uzvedina Bīlenšteinu uz

pretrunu (sal. Anmerk. op. et loc- cit.). Par šuo pretrunu sacīsim da-

žus vārdus vēlāk.

6. § Tādā kārtā—atkārtuojam še vēlreiz—Bāra definicijas un izskai-

druojumus, vispārīgi ņemuot, varam atzīt par nepeļamiem; un Viļum-

suons, kurš nuodarbuojas ar šuo jautājumu dažus gadus vēlāki (Mag.
XII, 3, 5—7 nuo 1860. g.) un nav izlietuojis mūsu autora pētījuma
panākumus, saceļ par nuožēluošanu jukas garumu tīpu nuoteikšanā un

ari jau pastāvuošā terminoloģijā.
Bīlenšteina latviešu garumu definicijas (Die lett. Spr. I, §§ 15—17,

25—27) ir daudz nenuoteiktākas un neskaidrākas, nekā Bāram.

Bīlenšteins mums nesniedz pastāvīgu vienkāršuo vokāļu tuoņu defini-

cijas, bet izved tās nuo diftongu intonāciju izskaidrojuma (sal. 17. §),
aizrādīdams uz tuo, ka divskaņi tuoņa izšķiršanas ziņā esuot daudz

skaidrāki un vienkāršāki par monoftongiem (sal. 15. §). Viņš patur
Bāra terminus: gedehnt un gestossen, kauču gan maina viņu ārējās
zīmes. Bāra zīmju: — un

'

vietā Bīlenšteins lietuo
*

(vai ari —) un '.

Par diftongiem mūsu autors runā plašāki (16., 25., 27. §§), aplū-
kuojuot viņu intonāciju dabu. Latviešu diftonguos, pēc viņa duomām,
vai nu abi elementi saplūstuot vienā kuopējā skaņā, skanuot tādā

mērā nepārtraukti, ka tuonis nākuoties uz šuo elementu vidu, jeb uz

viņiem abiem, tā kā viņi viens uotru šai ziņā nepārspējuot, — vai

atkal tuonis neaptveruot abu elementu vidu, bet guļuot uz pirmā nuo

viņiem, kamēr uotrais kļūstuot neskanīgs, tā tad daudz vājāks un

īsāks. Pirmo diftongu veidu mūsu autors apzīmē sekuošām zīmēm:

āī, ēī, āū, Tā, ūā, ūl vai ari pavisam bez švīkas, uotruo — āi, ci, āu,
ūi, iv vai ari nuoteiktāki a\, ē'\, ā'

u,
u'j, i'

v. Diftongu ie, uo apzīmēšanai
Bīlenšteins lietuo sevišķas zīmes: ē, 6unf, ū jeb ari iea, uoa,

i'
a,

ū'
a,

gribēdams parādīt, ka tuonis viņuos vai nu guļ vidū abu elementu

starpā, vai atkal aptver pirmuo nuo viņiem kā stiprākuo. Par attiecīgu

diftongiskuo savienuojumu apzīmējumu viņš gan dubultuo likvidūs jeb

nasaļus, piem. -all-, -amm-, a'
c
l, a'

em etc, gan ari lietuo zīmi
'

šuo

savienuojumu elementu starpā. Acīm redzams, ka pie pirmā veida dif-

tongiem Bīlenšteins pieskaita divskaņus ar stieptuo tuoni, pie uotrā —
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ar grūstuo, atkāpdamies tādejādi ar šuo savu savāduo diftongu īpa-
šību izskaidruojumu nuo sava tautieša Bāra pareizā latviešu divskaņu
dabas apzīmējuma.

Vienkāršuos garuos patskaņus, kā jau sacīts, mūsu autors pielī-
dzina divskaņiem, ieduomādamies viņus kā divu īsu skaņu sastatī-

jumu aiz tuo, ka tuoņa kustības virziens viņuos un diftonguos vienāds.

Tādā kārtā, vai nū abi vienādie īsie patskaņi var saplūst vienā nepār-
trauktā skaņā, un mēs dabūjam stieptu tuoni, vai atkal ietus izceļ pir-
muo elementu, nuo kura attrūkst uotrs elements, kas skan liegi un

īsi, sekuodams bezmērīgi īsai pauzei, un mēs dzirdam grūstuo garuma

tīpu, kuru mūsu autors apzīmē sekoši: ā'
a,

c'
c,

ii, ū'
v.

7. §. Tā tad mēs redzējām, ka Bīlenšteins definē latviešu garumu

tīpus, iziedams nuo diftongiem, kā vienkāršākiem un skaidrākiem, pēc
viņa duomām. Pret šādu viņa nuoteikšanas veidu nevaram nekādas

ierunas celt; bet ja izejas punkta stāvuoklis ir definēts nepareizi, tad

aplami var iznākt ari gala slēdzieni. Par nuožēluošanu jāsaka, ka tā

tas ir ari šinī gadījumā. Aplami mūsu autors definē diftongus ar

stieptuo tuoni. Tuonis, jeb nuoteiktāki sakuot, tuoņa maksimums

viņuos nekrīt vis uz viduci abu diftonga elementu starpā, bet, daudz

maz rūpīgāki pārliecinājuoties, pat ar vienkāršu dzirdi viegli var nuo-

jaust, kā balss koncentrējas uz uotra divskaņa elementa, ātri pārlecuot
pirmuo. Tādēļ tad ari tuonis zem frazes akcenta iespaida ļuoti bieži

nav vienkārši stiepts, bet kāpjuošs; pēc Bīlenšteina paskaidruojuma

viņam vajadzētu būt kāpjuoši krītuošam. Ari elementi e un o latviešu

ie un uo diftonguos, kurus Bīlenšteins apraugāmā kārtā apzīmē ar

ieā, uoā, tik spilgti neizdalās abu malu elementu starpā, resp. tuoņu

skalā, kuru pārskrien šie divskaņi savā attīstībā. Abuosšuos diftonguos
balss koncentrējas viņu pirmajā elementā, stiepdama tuo līdzīgi stieptam
jeb kāpjuošam monoftongam, turpretī uotrais elements, kurš kā uotrais

divskaņa komponents pēc savas dabas dabū mazāku gaisa strūkles spie-
dienu, ir ļuoti īss. Diftongi ie un uo tādā kārtā līdzinājās difton-

giskiem savienuojumiem ār jeb ēr, kuri attīstījuši kāpjuošā tuoņa
raksturu līdzās af un ef savienuojumiem. Abi minētie diftongi sākas

ar šauru skaņu un savā attīstībā plešas plašumā. Ja tie ir grūsti jeb
krītuoši intonēti, tad šī izplešanās aizsniedz platā e (--ā)- jeb o stāvokli,
pie kam tuoņa maksimums koncentrējas pirmā komponentā; turpretī
zem kāpjuošā jeb stiepta akcenta diezgan plašs a ir šīs izplešanas gala

punkts, par kuo varam pārliecināties, sekuojuot apakšējā žuokļa kustībai

vai ari izmēruojuot atvērtuo lūpu atstatumu (sal. manu rakstu „Dubura
fon, ābece", Duomās 1913., 57. lapp.). Aiz tā iemesla tad ari labāk
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būtu, ja apzīmētu minētuos latviešu divskaņus ar burtiem ia, ua, kā

tuo liek priekšā Bīlenšteina priekšgājējs Bārs (Mag. IX, 1, 27), vai ari

ar ie, uo, kā viņus apzīmē latviešu jaunākie gramatiķi (sal. Endzelīna

un Mīlenbacha „Latv. gram." 45). Nebija nekādas vajadzības iz-

duomāt tādas zīmju kombinacijas viņu apzīmēšanai, kā ē, 6, i, ā, kas

sastuopamas citējamā mūsu autora darbā, par kuo viņam izsaka pār-
metumu Lindę (sal. Mag. XVI, 2, 49) un citi.

Nuo visa sacītā varam slēgt, ka, ja pieņemam tamlīdzīgu stieptā
tuoņa raksturuojumu diftonguos, tad varam dabūt aplamu nuojausmi
ari par tuoņa kustību monoftonguos ar attiecīgu intonāciju: stieptā jeb

kāpjuošā tuoņa vietā varam iedomāties viņu kāpjuoši krītuošas dabas.

Par nuožēluošanu jāsaka, ka Bīlenšteina gramatika (Die lett. Spr. I. u. 11. d.)
vēl līdz šim ir vienīgais avuots, kur smeļ savas ziņas par šuo jautā-

jumu Vakareiruopas speciālisti.
8. §. Beidzuot ar šuo savu pārskatu par tuo pētījumu ciklu, kas

pieder dzimtiem kurzemniekiem jeb ari Kurzemes tautiešiem, tuo dia-

lektu un izluokšņu priekšstāvjiem, kur dzirdams divējāds zilbju akcents

jeb divējāds intonāciju tīps, mēs varam jau pagaidām un īsumā slēgt,
ka šī akcenta raksturu, vispārīgi ņemot, pareizāki un izdevīgāki ir ap-

zīmējis Bārs; ari viņa termini ir labāki piemēruoti tuoņu tīpu īpašībām.
Kurzemes ziemeļa vakaru izluoksnēs uzsvērtuo vienkāršuo garumu kāp-

juošais tuonis normālā runā mēdz būt allaž vienlīdzīgi vilkts, stiepts
(gezogen, gedehnt); kāpjuošs viņš ir, ja runā attēluotas tiek spējākas

jeb straujākas jūtas, kā piem. izsaukumu, jautājumu teikumuos un t. 1.

Diftonguos, atkarīgi nuo uotra komponenta dabas, ari normālā runā

tuonis var būt tiklab kāpjuošs, kā ari stiepts, līdzens (sal. manu rakstu

POB. 1914., JMbJVo 3—4, 216 lapp.).
Tamlīdzīgi ari grūstais tuonis (gestossen) pārtrūkst pušu vidū tikai

tuos izteicienuos, kas izpauž runātāja jūtu straujumu. Normaluos

runas apstākļuos pārtrūkuma jeb pauzes tuonī nav, un mūsu auss nuo-

jauž vienīgi zināmu grūdienu, itkā balss samešanuos tuoņa kustībā.

Šimbrīžam apmierinājāmies vienīgi ar šuo īsuo rezimē. Pamatīgāku
slēdzienu sniegsim, vienkārt, kad būsim apskatījuši visus latviešu ak-

centa pētījumus, tiklab tuos, kas aptver tuoņa kustības augstuma jau-

tājumu, kā ari tuos, kas aplūkuo viņa intensivitates attīstību; uotrkārt,
kad būsim analizējuši pētījumus, iegūtus ar eksperimentālās metodes

palīdzību un ari vienkāršā aplūkuošanas, resp. nuovēruošanas un nuo-

klausīšanas ceļā.
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2) Teorija par trīstīpu tuoniskuo akcentu un viņas priekšstāvji
(vidzemnieki).

9. §. Deviņus gadus pēc Bīlenšteina gramatikas (Die lettische

Sprache etc.) iznākšanas P. Krumbērģis publicē (1873. g.) divi rakstus

(Mag. XII., 2), kuruos izpauž sevišķus uzskatus par latviešu garumu in-

tonāciju dabu. Viņš izšķir trīs intonāciju tīpus: alfabēta, kāpjuošuo un

krītuošuo.

„Par balsienu skaņu jeb tuoni še pieminams," raksta Krumbērģis

(56. lapp.), „ka tas latviešu valuodā pie katra vienkārtīga un divkārtīga
balsiena trijās izšķiršanās ruonas: 1) ābecīgs balsiena tuonis, tāds kā tas

abc lasuot dzirdams (a, e, i, o, u iekš abc lasuot skan gari), 2) tas

nuo ābecīga balsiena iziedams uz augšu pakāpdams tuonis, kā par

pruovi pie uzvilkšanas vienas skanēdamas stīgas, 3) tas nuo ābecīga
balsiena iziedams ātri krizdams tuonis, tā kā pie ātras slābu atlaišanas

vienas skanēdamas stīgas." Pirmuo garuma tuoņa tīpu viņš apzīmē

ar —,
uotruo ar ', trešuo ar '. Par īsajiem patskaņiem Krumbērģis

saka, ka aiz viņu īsuma viņu tuoņa krāsa nemainās, bet savienuoju-
muos ar tādām patskaņām kā 1, m, n, r, šāda maiņa ir iespējama.
Sīkāka latviešu trejāda garuma raksturuojuma Krumbērģis nesniedz,

tādēļ mēs ari ilgāki neuzkavējamies pie viņa rakstu analīzes, bet pie-

zīmējam še tikai, ka spriežuot pēc viņa pieminētiem piemēriem, viņa
alfabēta tuonis stāv pretī mums pazīstamajam stieptajam, kāpjuošais —

grūstajam, bet krītuošais ir jauna, līdz šim mums nepazīstama tuoņa
nuokrāsa. Cik pareizi ir Krumbērģa nuovēruojumi, cik nuoteiktaš viņa

definicijas un cik viņam izdevušies pieduomātie attiecīgie termini, tuo

redzēsim turpmāk, aplūkuojuot pētījumus, kuo sniegusi vesela rinda viņa

pēcnācēju. Svarīgākais ir tas, ka mūsu autors pirmais ir atradis trīs

latviešu intonāciju tīpus un izšķir viņus it skaidri, kā tuo nuorāda

vārdu saraksts pie viņa vēlākā raksta (Mag. XVI, 2, 57—87), kuruos

apzīmēta viņu trejāda izruna, tāpat ari autora apgalvojums, ka divē-

jāds akcenta apzīmējums Ulmaņa vārdnīcā neizsmeļuot visas skaņu

tuoņa nuokrāsas (57. lapp.).
10. §. Daudz pamatīgāks pētījums par nupat minētuo ir raksts

Einiges ūber die Aussprache lettischer Vokale und Diphthonge (Mag.
XV, 3, 28—35). Šī raksta autors, citādi pievienodamies latviešu ga-

rumu tuoņa dabas raksturuošanā Kurzemes pētnieku grupai, pieņem-
dams viņu terminus: gedehnt un gestossen, tuomēr apstiprina Krum-

bērģa duomas par latviešu trejādu garumu. Mūsu autors pieņem, ka

katrs garš patskanis sastāv nuo diviem savstarpīgi cieši saistītiem īsā-
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kiem patskaņiem, ka stiepjot abus viņus (ā ā) iznāk viens vesels stiepts
patskanis (ā piemērā „lāhde"), grūsti izrunājuot (āā) — viens vesels

grūsts (ā piemērā „āhda"). Trešais patskaņu garuma tīps ceļas, pēc

viņa duomām, savienuojuoties grūsti īsajam ar īsu stieptuo (ā ā), kā

piem. ā vārdā „mahkt"; šis tīps rakstā apzīmēts ar terminu halbge-
stossen (30. lapp.). Tādā pat kārtā mūsu autors raksturuo trešuo tuoņa

tīpu diftonguos un diftongiskuos savienuojumuos, pie kam viņš pie-
mēru sarakstam piesprauž vēl sekuošu piezīmi (32. lapp.): „Diametrali

pretēji ir viens uotram stieptais un grūstais garais vokālis jeb diftongs,

tāpēc tie ari viegli izšķirami. Grūtāki ir izšķirt vidējuo rindu (resp.
tīpu), ar krītuoši intonētu (halbgestossenen) garu patskani jeb diftongu,
kurš sākas atāķēti (scharfangesetzt) tāpat kā grūstais un izskan gludi
(glatt) kā stieptais vokālis, resp. divskanis." Vispārīgi ņemuot šuo

garuma tīpu pēc viņa dabas raksta autors pielīdzina attiecīgām ga-

rajām vācu valuodas skaņām Baltijas izluoksnēs izrunā.

Salīdzinuot mūsu autora piemērus ar Krumbērģa piemēriem un

apsveruot pirmējā grūstā tuoņa definicijų kuopīgi ar attiecīguo into-

nāciju pēdējā rakstā, kur tā līdzinās kāpjuošam tuoņa tīpam, mums ne-

jauši uzmācas jautājums: „kādēļ gan tāda starpība viena un tā paša

intonacijas tīpa definējumā?" Atbildēt uz šuo jautājumu nav grūti.
Pēdēja raksta autors, kā redzams, ir to Vidzemes nuovadu iemītnieks

(Vidzemes vidus izluokšņu piederīgais, kas dzirdamas ap Valmieru), kur

grūstais tuonis pēc savas dabas sakrīt ar attiecīguo intonāciju Kurze-

mes ziemeļa vakaru izluoksnēs, par kuo liecību duod tuoņa ziņā vie-

nādi vārdu pārskati. Krumbērģis turpretī, pēc visa spriežuot, ir tuo

Vidzemes rīta izluokšņu priekšstāvis (kauču viņš ari dzīvuojis ir Kurze-

mes austruma daļā, kur sastuopami trejādi garumi), kur Kurzemes

ziemeļa rietumu izluokšņu grūsti intonētiem vārdiem stāv pretī pie-

mēri, kam dažuos fonetiskuos apstākļuos ir tīri kāpjuošs tuonis, sal.

piem. Kurzem.: maize, lūogs, miers ar austr. Vidzem.: maize, luogs,
miers. Par izejas punktu Krumbērģa nuovēruojumiem varēja būt zi-

nāmā mērā Kurzemes izluoksnēs, t. i. kurzemnieku pētnieku darbi viņam
varēja nuoderēt par paraugu un galvenuo pamatu. •

11. §. Vispusīgāki un pamatīgāki par augšā minētiem pētniekiem
latviešu trejādā garuma jautājumu ir izsmēlis savā rakstā Jelgavas kurl-

mēmuo skuolas skuoluotājs K
v

Linde; viņš itin labi pazīst ari sava laika

fonetikas zinātnes pamatus. Šis autors izšķir- abus galvenuos faktorus

skaņas rašanās gaitā — augstuma un spēka kustību, un saskaņā ar šuo

kustību virzienu viņš sniedz latviešu valuodas garuma raksturuojumu
pilnīgākā un nuoteiktākā veidā, nekā viņa priekšgājēji. Aizrādīdams,
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ka tiklab īsās, kā ari garās patskaņas neuzsvērtās zilbēs mēdz būt

daudz vājākas nekā uzsvērtās, X- Linde par garajiem patskaņiem zem

akcenta raksta sekuoši (Mag. XVI, 2, 44. lapp. un sk., 1881. g.):

„1) garais a vārdā „sahrts" (rosig im Gesicht) sākas ar stipru un

augstu balsi un beidzas ar vājāku un zemāku balsi; tuonis še krīt jeb

pazeminās — pirmā šī patskaņa puse ir stipra, uzsvērta, uotra vāja,
neuzsvērta. Tādēļ šuo garuo patskaņu rakstiski varētu it pareizi ap-

zīmēt ar diviem burtiem āa līdzīgi skaņu savienuojumam salikteņuos,

piem. „paass", kur āa skan tāpat kā vārdā „sahrts", ja uotrā a izrunā

nesākas ar slēgtu balseni. Šuo garuo vokāli var nuosaukt par krī-

tuošu, pazemina j uošuos, pavājinājuošuos jeb dc -

krescentu. Bīlenšteins viņu nuosauc par gestossen, bet sapruot zem

tā ari vēl citu īpašību, Neilands (raksta Einiges ūber die Aussprache
etc. autors, Mag. XV, 3, 28—35) par halbgestossen. Dekrescentais

patskanis dzirdams: a) viensk. lok. galuotnē, piem. „dahrsa", b) verbu

2., 3. viensk., 3. daudzsk. tagadnes īpatās, piem. „masg#", c) nenuotei-

camā īpašības vārda formās, piem. „laba" —• tā tad neuzsvērtās zilbēs.

2) Citādi mēs dzirdam garuo patskani vārdā „sahrts" (Scheiter-

haufen). Viņa pirmā puse tiek izrunāta ar vāju un zemāku balsi,
uotrā — ar stipru un augstāku balsi. Tādā kārtā šī vokāļa garums

pēc savas dabas ir pilnīgi pretējs pirmajam, jau pārrunātajam. Vārdā

„sahrts" (Scheiterhaufen) viņš sastāv nuo divi īsiem a, pirmā vāja un

uotrā stipra. Šuo garumu es rakstiski apzīmētu tā: aā (saārts), kas

izrunājams kā divi a blakām stāvuošuos vārduos, piem
v

„paasu", ja
abi viņi tiek izrunāti saistuoši, bez balsenes slēgšanas*). Šīs kvalitātes

garuo patskani var nuosaukt par kāpjuošu, pastiprina j uo-

šuos, auguošu jeb kresc e n t u, bet ne par stieptu (gedehnten),
zem kāda nuosaukuma viņš mums līdz šim ir bijis pazīstams; juo ari

pirmais nuo manis pievestais garums ir stiepts.

3) Trešuo un pēdējuo patskaņa garuma veidu mēs atmodām

piem. vārdā „kahts". Še pirmā vokāļa puse ir stipra, uotrā sākas ar

aizklātu balseni, pie kam viņu vairs neizrunā dikti, bet čukstošā balsī

(m der vox clandestina). Tādējādi trešās kvalitātes garais patskanis
sastāv no trim daļām: 1) pirmās stipras un dīktas puses, 2) balsenes

aizslēgšanās un 3) uotrās vājas puses, izrunājamas čukstošā balsī.

Tā kā raksturīgākā šī garuma īpašība ir balsenes aizslēgšanās —

grūdiens (aiz viņas spējas atdarīšanās), tad es viņu nuosaukšu par

*) Indivīdi, kas mīl vārdus vilkt, izstiepj abus šuos garuos vokāļus dažkārt 3 pat
līdz 4 īsu patskaņu garumā, piem. „paaaws", „paaars".
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grūstu (gestossen), kā tuo darījis ari Neilands. Rakstiskā apzīmējumā
es lietuotu divi burtus un spiritus lēnis zīmi uotrā burta virsū, piem.,
ka'ats..

Grūstais vokāļu garums varētu celties nuo divi līdzīgiem, blakus

stāvuošiem vokāļiem, kuri katrs par sevi būtu izrunājami un piederētu

pie divi dažādām zilbēm, t. i. kad tie tiktu tā izrunāti, ka būtu šķirti
viens nuo uotra ar balsenes aizdarīšanos, piem. vārdā „Baals".

Divskaņiem ir tās pašas īpašības, kas piemīt augšā aprakstītiem
vienkāršiem gariem vokāļiem, sal. piem.: 1) „lauks" (einen Fleck

habend) — pirmais vokālis skan stipri, uotrais vāji; 2) „lauks" (Feld)
— pirmais patskanis — vāji, uotrais stipri; 3) „laust" — pirmais vo-

kālis — stipri, uotrais ar balsenes aizdarīšanuos, pavisam vāji, gandrīz
čukstuošā balsī. Šiem piebiedruojas diftongiski savienuojumi, sastāvuoši

nuo patskaņa un likvidas (resp. likvidas un nasaļa), piem.: 1) kalta

(trocknete), kampt, blanka, gars — patskanis izrunājams stipri, likvida

vāji, ar krītuošu tuoni; 2) kalta (des Meissels), stampa, manta, tarba —

patskanis — vāji, likvida stipri ar pieauguošu tuoni; 3) malka (Holz),
jums, taukšķēt, darbs — patskanis stipri, likvida ar balsenes aizvērša-

nuos, tā tad ar grūstu tuoni."

Pie K. Lindes latviešu garumu īpašības raksturuojumiem mēs pa-

kavējāmies ilgāki, pievedām gandrīz pilnīgi, tikai ar niecīgiem saīsi-

nājumiem, viņa definicijas aiz tā iemesla, ka viņas tiek pieņemtas nuo

vairākiem šī jautājuma priekšstāvjiem pēc Lindes, kā piem. Endzelīna

(88. XXV, 259; Rkr. XI, 108, 110; Endzelīna un Mīlenbacha „Latv.

gram." 11.§,b.); pamata vilcienuos Lindem pieslejas vēl P. Šmits (C6.
o. p. h. h cji. H. A. H. LXVII, 2, 3); bez šiem vēl J. Pelēks (Rkr. IX,

29) u. c. Cik pareizi un nuoteikti Lindem ir izdevies raksturuot lat-

viešu garumus, tuo redzēsim turpmāk, kad analizēsim kontroles pētī-
jumus, iegūtus eksperimentālā ceļā. Sākam viņu pārskatu.

B. Pētījumi ar eksperimentaluo jeb objektivuo
metodi.

12. §. Čikāgas universitātes profesuors Šmits-Vartenbērģis pirmais
ir pētījis latviešu akcentu ar sevišķa aparāta (ķimografiona) palīdzību.
Šis aparāts, kā redzams nuo viņa konstrukcijas apraksta (Mag. XX, 1,

I—3), lietuošanas un panāktiem rezultātiem (IF. X, 117—144 — nuo

1899. g.), piemēruots vienīgi nuo plaušām izplūstuošās gaisa straumes

mainīšanās izmēruošanai. Atzīmēt ar viņa palīdzību augstuma un

spēka kustības mainīšanuos Šmitam-Vartenbērģim nav bijis iespējams.
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Šādus mēģinājumus viņš pats tur par neizdevušiemies (143. lapp.). Kauču

tas ari tā ir, tuomēr mūsu autors sprauž sevi m juo plašus mērķus:

pirmām kārtām, viņš grib izzināt triju latviešu garumu savstarpīguo
kvantitativuo attiecību; uotrām kārtām, izšķirt strīdu par balsenes aiz-

darīšanās momentu grūsti intonēta diftonga izrunā Bāra un Bīlenšteina

starpā, un, trešam kārtām, kontrolēt trejāda akcenta dabas raksturuo-

juma pareizību nuo spēka kustības stāvuokļa, kas iegūts ar vienkāršu

nuovēruošanu, resp. subjektīvas metodes palīdzību.

Atrisinājuot pirmuo jautājumu, Šmits-Vartenbērģis izmēruo nuo

plaušām plūstuošās gaisa straumes spiediena spēku un uz iegūtuo re-

zultatu pamata slēdz, ka visi trīs vokāļu garuma tīpi ir vienādi laika

ziņā un vidus mērā līdzinās — ņemuot vidējuo ķimografiona kustības

ātrumu — 4,65 cm. sekundē: 6,51 (stieptais tuonis), 6,06 (krītuošais),
6,07 (grūstais) desmitdaļu sekundes, ierēķinuot šuos skaitļuos ari līdz-

skaņa rekursijas momentu (ruobiņi). Dažās latviešu izluoksnēs, piem.
Vecgulbenes, garie patskaņi diftongizējas, bet vispārīgā iznākumā viņi
laika ziņā nepārspēj attiecīguos nediftongizētuos citu izluokšņu garuos

patskaņus.
Atbilduot uz uotruo jautājumu, t. i. izšķiruot strīdu Bāra un Bīlen-

šteina starpā (sal. Die lett. Spr. 1,34. lapp. zemrindu paskaidr.) par skaņas

pārtrūkuma momenta vietu, resp. grūdiena vietu grūsta diftonga

ponentu starpā, kuru mēs aizķērām jau agrāk (sal. 19. lapp.), Šmits-

Vartenbērģis lietuo pie eksperimenta uzstādīšanas bez bundžiņām un

svīrīša gaisa spiediena mainīšanās reģistrācijai ari bundžiņas un štiftīti

lūpu kustēšanās atzīmēšanai i, u elementu izrunā (sal. fig. XV—XVII)
un vokāļu nasalēšanas attēluošanai diftongiskuos savienuojumuos (sal.
fig. XXX—XXXIV). Strīdu viņš izšķir- par labu Bāram konstatēdams,
ka raksturīgais grūdiens grūsti intonētuos diftonguos lokalizējas uotrā

komponentā, bet atruod, ka Bārs kļūdas, pierakstīdams patskanim,
kurš .atmodas grūdiena jeb hiatus priekšā, diftongiskās pārejas skaņas
īpašību. Mēs esam pārliecināti, ka minētā strīdu ir taisnība Bāram,
un šuo mūsu pārliecību apstiprina subjektīvie nuovēruojumi, kas pie-

ņemami par pareiziem tamdēļ, ka mūsu izruna ir vienāda ar Bāra

izrunu, juo esam vienas izluoksnēs priekšstāvji (Kabile'— Kuldīga).
Šmits-Vartenbērģis izšķir strīdus jautājumu, kā redzams, uz citu izluokšņu
datu pamata (Endzelīna izrunas), kas pilnīgi izšķiras pēc attiecīguo

intonāciju īpašībām ne tikai nuo mūsu izluoksnēs, bet ari vispārīgi
ņemuot diezgan lielā mērā nuo Kurzemes ziemeļa vakaru izluoksnēm.

Izšķimot trešuo jautājumu, mūsu autors koriģē K. Lindes defini-

cijas sekuošā kārtā: „Tajā latviešu dialektu apgabalā, kuram par vidus
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punktu ir Valmiera, stieptam un grūstam tuonim blakus pastāv vēl

viena trešā akcentuacija, krītuošā, kura pa lielākai daļai attīstījusies nuo

grūstās, bet varbūt ir ari oriģināla. Kvantitātes ziņā šuo intonāciju

starpā nav nekādas izšķirības. Par viņu kvalitāti jāsaka, ka tuo Lindes

raksturuojums apmēram ir tuvu patiesībai: stieptais tuonis ekspirato-
riskā ziņā ir kāpjuošs jeb līdzens; krītuošs sākas ar stiprāku tuoni un

krīt uz skaņas galu; grūstais tuonis dala vokāli, resp. diftongu divi

daļās un izpaužas uotrās daļas grūdienā ar varbūtīgu iepriekšēju bal-

senes aizdarīšanuos, bet kas pa lielākai daļai pārvēršas vienkāršā balss

vājinājumā (IF. X, 144)".
Tādā kārtā mēs redzam, ka Lindes nuovēruojumi pēc Šmita-Var-

tenbērģa kontrolėj uošiem eksperimentāliem datiem ir tikai tuvu patie-
sībai, resp. tikai apmēram pareizi. Un tiešām, pirmais raksturuo

stieptuo tuoni kā absolūti kāpjuošu (und nicht den gedehnten Mag.

XVI, 2, 46), kamēr pēdējais pielaiž, ka viņš pēc savas dabas var būt

ari vienkārši līdzens, stiepts. Linde uzskata balsenes aizdarīšanās mo-

mentu un čukstuoši izrunājamu uotruo vokāļu daļu par grūstā tuoņa
svarīgākuo nuosacījumu. Šmits-Vartenbērģis turpretī apgalvuo, ka

pilnīga balsenes aizdarīšanās dažreiz atlīdzinājās ar vienkāršu balss

vājinājumu; pēdējā gadījumā uotrai vokāļa, resp. diftonga daļai vajaga
būt skanīgai (IF. X, 138). Pārbaudīt Lindes duomas par augstuma
un spēka virziena sakrišanu tuoņa kustībā Šmits-Vartenbērģis nav spējis
aiz viņa aparāta — ķimografiona nepilnīguma.

13. §. Uotrais zinātnes vīrs, kas
v

latviešu akcentu ir pētījis ar

eksperimentālās metodes palīdzību, ir Žanis Puaro (Vox XXIII, 231—

245, 1913. g.); šis pētnieks jau strādā ar daudz pilnīgāku aparatu,
nekā viņa priekšgājējs Šmits-Vartenbērģis. Puaro ķimografions ir

iekārtuots balss krimšļu vibrēšanas reģistrācijai, kas duod iespēju zem

mikroskopa izskaitīt grafikā attēluotuo vibrāciju pēdu garumus un nuoteikt

attiecīgā tuoņa spēku un augstumu pēc attiecīgām vibracijas pēdām (sal.
232.1app.).Puaro, kā redzams, interesē latviešu garumu kvalitātes jautājums,
it sevišķi jautājums par grūstās intonacijas dabu, kas slēdzams nuo se-

kuošiem viņa vārdiem: „Kada ievēruojamā latviešu valuodas savādība,
kā zināms, ir viņas speciālā akcentuacijas forma, kura pazīstama bez

tam ari dāņu valuodā zem nuosaukuma stod, Stoss, coup dc glotte,
glottis catch (op. c. 231)". Tālāk (232. lapp.) Puaro saka, ka vēl līdz

šim un ļuoti bieži jaunākā laika pētījumuos „grūdiens" (Stoss), t. i.

grūstā tuoņa raksturiskais moments tiek atzīmēts kā pilnīgs, bet mo-

mentais balsenes aizdarīšanās rezultāts. Dāņu valuodā eksperimentālā
pētīšanas ceļā konstatēts vienīgi balss vibrēšanās pavājinājums, bet
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latviešu valuodā tuo četru persuonu izrunā, kurus ir pārbaudījis mūsu

autors, viņš nav atradis ne pārtrūkumu, ne ari rīkles vibrēšanās pavā-
jinājumu. Puaro duomā (233. lapp.), ka tādā kārtā jautājums jā-
uzskata par izšķirtu tikmēr, kamēr eksperimentālā ceļā nepierādīs pre-

tējuo. Mūsu autors nav konstatējis šinī tuoņa intensivitatē ari div-

kārtīgu virsuotni (237. lapp.), kuo atradis viņā Zīverss, tuo apliecinādams
vēl savas grāmatas Grundzūge der Phonetik. 5

, § 585 — beidzamā izde-

vumā. Par grūstā tuoņa raksturīguo momentu Puaro atruod pēkšņu
un ļuoti spēju spēka un augstuma kritumu skaņas galā, kuo viņš nuo-

sauc par coup dc glotte izpaušanuos. Mūsu autors neatruod gan-

drīz nekādas starpības ari grūstā (vārdā „būt") un krītuošā akcentu tīpa

(vārdā „pū't" 2 sg. imper.) starpā, juo, vispārīgi ņemuot viņš abus

viņus raksturuo vienādi — kā kāpjuoši krītuošus, ņemuot nuo muzi-

kaliskā redzes stāvuokļa, un kā pakāpeniski, lēnām krītuošus nuo dina-

miskā skata punkta, kas nuovēruojams ari salīdzinājuot pieliktuo vārdu

„pū't" un „būt" schematus (sal. fig. 5 un 6). Tikai 239. lappusē

viņš piebilst, ka formu „pū't" un „būt" starpā ir ari sava izšķirība,
kura duras pie vienkāršas aplūkuošanas; vidus skaitļu rezultatuos

viņa pazūd. Šī starpība izpaužas tādā kārtā, ka formas „pū't" into-

nācijā sākuma stāvums paceļas daudz lēnāk, ka pirmajam maksimumam

sekuo uotra virsuotne, un ka intensivitatē pieturas ilgi patskaņu centrā,

izpauzdamās lieluos skaitļuos (60—100). Vārdā „būt" trūkst uotrās

virsuotnes, stāvums ir daudz straujāks un intensivitates kritums pēkšņāks.
Šie rezultāti pilnīgi saietas ar patiesību, juo Puaro nuovēruošanas

objekts ir K. Skalbe, tās Vidzemes daļas iemītnieks (dzimis Vecpie-

balgā), kur izrunā nedzirdam gandrīz nekādas izšķirības krītuošās un

grūstās intonacijas starpā, kur pēdējās raksturīgāka īpašība — grūdiens

gandrīz izzūd, atlīdzinādamies vienīgi ar skaņas straujāku spēka un

augstuma kritumu, bet krītuošais tuonis atkal pēc savas dabas pie-

slejas stieptajam. Šī apvidus izloksnēs par balss pārtrūkumu jeb pauzi

attiecīgā tuoņa vidū nevar būt ir ne runas. Interesanti ir salīdzināt

šajā ziņā vārdu „pūt" (pēc mūsu apzīmējuma = „pūt" faulen) „pūt"

(= „pūt" = blase), „būt" (= būt) kurves citas persuonas, Austruma-

Vidzemes izluokšņu prieķšstāvja Ruozenieka izrunā, kas sastuopamas
mums jau pazīstamajā Šmita -Vartenbērģa, rakstā (fig. X—XII); tur

krītuošā tuoņa kurves, nuo vienas puses, gandrīz pilnīgi līdzinās stieptā

tuoņa kurvēm un nuo uotrās, stipri tuvuojas grūstās intonacijas kurvēm.

Par stieptā akcenta dabu sava pētījuma objekta izrunā Puaro

raksta (243. lapp.), ka tas intonacijas un intensivitates ziņā pēkšņi

kāpjuot līdz maksimumam, pēc tam turuoties apmēram tajā pašā
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augstuma un spēka stāvuoklī. Starpību stieptā un krītošā, resp. grūstā

tuoņa starpā viņš redz galvenam kārtām intervālā tiklab skaņas vis-

pārīgas meldijas sākuma un beigu nuošu, kā ari atsevišķu, viņas

raksturīgu daļu (pašu* augstākuo un zemākuo galuotņu) starpā. Kamēr

pirmā tīpa akcentam šis intervāls svārstās starp 1,25 temperētu pus-

tuoni un 1 veselu tuoni, uotrā starp 170—2 tuoņiem, tamēr grūstā
akcenta tīpā pirmā daļā viņš sasniedz 2—3 tuoņu apmēru, kam pie-

vienuojas vēl beigu krituma intervāls kvintes apmērā, tā ka vispārīgi

ņemuot starp patskaņa maksimaluo virsuotni un viņa beigām viņš līdzi-

nājās veselai_sekundei (sal. 238. un 243. lapp.).
14. §. Ābele savā rakstā 06-b aKiieHTOBK'B vAapeHHHK-b npocTbix-b

rjiacHbix-b bi> JiaramcKOM-b h3uk% (H3B. o. p. h. h cji. H. A. H. 1915 r.

XX, 2, 152—196) mūs iepazīstina ar pētīšanas rezultātiem, kurus

viņa ieguvusi reģistrējuot un analizējuot eksperimentālā ceļā Vidzemes

izluokšņu vārdus ar trejāda tīpa zilbju akcentu. Viņa izpētījusi tik-

lab skaņu kustības intensivitati un intonāciju, kā ari muskulu nuojautų
un gaisa jzplūšanu nuo plaušām, kas darbuojas pie šuo skaņu rašanās.

Lai gan Ābele apskata tuo pašu izluokšņu priekšstāvju runu (pa lielākai

daļai), kuras ir pētījis Šmits-Vartenbērģis, tuomēr dažuos gadījumuos
viņu pētījumu rezultāti šķiras. Tā piem. Ābele definē stieptā garuma
tuoni kā kāpjuošu tiklab ar pieauguošu, kā krītuošu skaņas intensivi-

tati (166. lapp.); Šmits-Vartenbērģis turpretī viņu intensivitates ziņā
raksturuo kā kāpjuošu jeb ari līdzenu.

Mums nav zināms, kāduos fonetiskuos nuosacījumuos ir iegūti

attiecīgi Ābeles aprakstītie garie patskaņi. Ir taču zināms, ka viņu
rakstura maiņa mēdz būt atkarīga nuo teikuma psicholoģiskā akcenta,
nuo uotrā diftongu komponentu dabas un vēl citiem nuoteikumiem.

Vienkāršā atstāstāmā teikumā minētais garums mēdz būt līdzens,

stiepts, neuzsvērtā stāvoklī krītuošs pat tajās ziemeļarietumu Kurzemes

izluoksnēs, kur tā sauktās -ier -jeb -uor -izluokšņu grupās skaņu
intonacijas dabū skaidrāku, gaišāku izteiksmi, kur viņas tiek spilgtāki

marķētas, nekā Vidzemes vidienas izluoksnēs. Tuo mums apliecina
visu pirmuo latviešu akcenta pētnieku — kurzemnieku nuovēruojumi
un viņu termins gedehnt.

Par krītuošā tīpa akcentu Ābele izsakās (170. lapp.), ka tas pēc
viņas konkrētiem datiem būtu saucams par kāpjuoši krītuošu, bet aiz

tā iemesla, ka katra patskaņa ekskursijas pirmais moments sākas ar

paaugstinājumu, tad šāds sākuma paaugstinājums nevar nuoderēt par

zilbju akcenta tipisku iezīmi, tā tad ari nav svarīgs intonacijas dabas

raksturuošanai. Šis uzskats ir pilnīgi pareizs, juo, ja mēs gribētu akcenta
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tīpa raksturuojumuos par nuoteicējiem uzlūkuot skaņas sākuma momen-

tus viņas ekskursijas fazē, kuriem dažkārt aiz tīri mechaniškiem nuo-

sacījumiem ir kāpjuošs raksturs, tad mums nāktuos katru zilbju akcenta

tīpu nuosaukt par kāpjuoši krītuošu.

Grūstā akcenta tīpa piemēri mūsu autoram ir vislielākā vairumā

bez pilnīga vibrāciju pārtraukuma (sal. 182. lapp.), tāpēc viņš neskaita,
šādu pārtraukumu resp. balss pārtrūkumu par šī akcenta tipisku parā-
dību, kas nuosacītu viņa rakstura savādību. Ābeles intensivitates

kustības kurves — visas, turpretī, nuorāda uz spēju, gandrīz momen-

tānu kritumu, un tāpēc viņa, skatuoties nuo akustiskā redzes stāvuokļa,
par raksturiskuo grūstā tuoņa iezīmi skaita pēkšņuo, tuoņa pazemināša-
nuos, pavadītu nuo sevišķas viņa tembra maiņas. Šim momentānajam
intensivitates kritumam —kā nuorāda Ābeles kurves — sekuo uotrreizīga
pastiprināšanās, neatkarīga nuo tam, vai pārtrūkums skaņā parādās jeb
nē (183. lapp.). Pēdējais apstāklis apstiprina Zīversa duomas par div-

virsuotņu intensivitati latviešu grūstā akcenta kustībā.

Sava raksta beigās Ābele apskata tuos nuoteikumus, kas rada

balss pārtraukumu grūstā tuoņa gaitā, un duomā, ka bez dažiem ci-

tiem iemesliem, šis pārtraukums jeb pauze skaņas vidū ir atkarīgs nuo

patskaņa dabas. 190. lapp. viņa uzskaita ari citus iemeslus, par ku-

riem sacīsim kādus vārdus nākamā paragrāfā. Še tikai atzīmējam tuo,
ka saistuošā runā pauze mēdz būt reta parādība pat ziemeļa rietumu

Kurzemes izluokšņu -ier -jeb -uor -grupās, kur grūstā garuma intona-

cijas tīps, kā jau augšā minējām, vienkāršu ļaužu izrunā izdzirdams

visai skaidri, gaiši, kur viņš stipri, spilgti tiek marķēts.
15. §. Pēc šī īsā pārskata, kuru augšā pasniedzu par latviešu

tuoniskā akcenta pētīšanas rezultātiem, tiklab tiem, kuo ieguvuši
vienkāršās nuovēruošanas jeb subjektīvās metodes priekšstāvji, kā ari

eksperimentālās jeb objektīvās metodes reprezentanti, es uz šuo rezul-

tatu datu pamata, tāpat ari uz savu pašu nuovēruojumu pamata, kas

sakuopuoti manuos rakstuos Onbīrb 3KcnepHM.-cļ)OHeTHH. h3cjtb.zi,ob.

jiaTbimcK. y,a;apeHiH (P4>B. 1914 N9N2 3 un 4), O jiaTumcK.

npepbißHcraro y/japemn (vēl ruokrakstā), ievēruojuot ari prof. Bogoro-
dicka pētījumu Dc l'accent lette (Revue dc Phonet. t. 3, f. 2), par kura

objektu pats esmu bijis, — nāku pie sekuošā vispārīga slēdziena par
latviešu valuodas trīstīpu garumu.

1) Latviešu tuoniskā akcenta tīps, kurš pazīstams zem nuosau-

kumiem „stiepts", „slaids" un „kapjuošs", ir pietiekoši nuoskaidruots un

akurāti apzīmēts nuo augšā minētiem pētniekiem un pēc savas dabas

pilnīgi piemēruojas šiem nuosaukumiem, zināms, atkarībā nuo vietas,
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t. i. dialekta jeb izluoksnēs, kā ari atkarībā nuo vārda akcenta vietas

un vēl citiem fonētiskiem nuosacījumiem. Vispārīgi ņemuot šī akcenta

tīpā tuonim uzsvērtā vārda zilbē ir līdzens, stiepts raksturs, kā uz tuo

aizrāda Šmita-Vartenbērģa, Puaro un mana paša (op. cit. 215. lapp.)
eksperimentālie dati, un kuo apliecina daži agrākā laikmeta subjektīvie

pētnieki. Termins „stiepts" (npOTJDKHbift, RJiinejihHhiu) tādēļ ari tiek

lietuots Endzelīna (piem. „Latv. gr." 11., § b), P. Šmita un citu rak-

stuos. Tādējādi šis tuonis ir dzirdams atstāstamuo teikumu uzsvērta-

jās zilbēs gandrīz visā Kurzemē, Vidzemē un Vitebskas guberņas la-

tviešu daļās. Tuomēr dažās izluoksnēs viņš tiek ari gaišāki, skaidrāki

izdalīts, spilgtāki attēluots, spēcīgāki marķēts, piem. ziemeļa vakaru

Kurzemē -ier -jeb -uor- izluoksnēs; tāpat ari neskaidrāki izdalīts,

vājāki marķēts, tā ka tuvuojas krītošas dabas tuonim, piem. Kurzemes

un Vidzemes austrumu daļu izluoksnēs. Augškurzemes izluoksnēs šim

akcenta tīpam tuoņa ziņā nereti ir kāpjuošikrītuoša daba.

Pārrunājamā zilbju akcenta tīpa dabas maiņa ir atkarīga ari nuo

fonētiskiem nuosacījumiem. Jautājumu, izsaukumu teikumuos (sal.
mana raksta 216. lapp.), it īpaši teikuma galā, atsevišķuos spēcīgi in-

tonētuos vārduos tīri skaidri sadzirdams viņa kāpjuošais tuoņa rak-

sturs, tāpat ari dažās mierīgi runātās frazās un normali intonētu vārdu

fonetiskuos nuosacījumuos, piem. -i diftonguos. Neuzsvērtuos balsie-

nuos, resp. vārdu sufiksuos, kā piem. tāmnieku -uol- vārduos „ābuol(i)s",
„miruon(i)s" etc, tāpat ari dažuos mierīga nuostāsta frazu fonetiskuos

nuoteikumuos, piem. -u diftonguos mēs skaidri nuojaužam krītuošu

raksturu stiepta akcenta tuonī.

Runājuot par minētā akcenta tīpa intensivitati, jāsaka, ka vispā-

rīgi ņemuot viņa kustas paraleli ar intonāciju, kuo apliecina lielākā

eksperimentaluo pētījumu schematu (grafiku) daļa; tuomēr variācijās
ar manāmi kāpjuošu intonāciju intensivitatē uz skaņas galu paaugsti-
nās (sal. Ābeles rakstā, 16. fig.; sal. ari lejāk leišu akcenta pārskatā).

Par stieptā tīpa zilbju akcenta garumu jāsaka, ka viņš stipri variē

atkarīgi nuo vietas. Izluoksnēs ar spēcīgi marķētu kāpjuošu tuoni

(piem. ziem.vak. Kurzemē) garums sasniedz ievēruojamu apmēru;

Kurzemes vidienā un rietumu Vidzemē šis apmērs ir daudz mazāks,
bet visīsāks šī tīpa akcenta garums ir Kurzemes un Vidzemes austrumu

daļās.
Dialektiski Kurzemē sastuopams ari pusgarums ar stieptu jeb maz-

liet krītuošu tuoni; viņš attīstās sekundāri nuo īsiem uzsvērtiem pat-

skaņiem, ja vārda forma zaudē gala zilbi. Tā Dundagas izluoksnē

nominu paradigmās saknes zilbē mijas pusgarš patskanis balsīgu kons.



20

priekšā ar īsu atkarīgi nuo gala zilbes patskaņa izzušanas jeb neizzušanas,
sal. sg. n. nām (= nams), 1. namā, d. namam,i. nām, g. nām(= nama); pl. n.

nām (= nami), a. nāms(= namus), 1. nāmēs (= namuos), d. nāmem (— na-

miem), i. nāmem, g. nām (=nāmu). Pusgarums dzirdams ari pārejas
izluoksnēs nuo -ier-, -uor- grupas uz -ir-, -ur- grupu — šaura patskaņa
savienuojumuos ar likvidu „r": -īr-, -ūr- pirksts, tīrgus, kūrt etc, tā

piem. Bātē, Dinsdurbē, Pormsātē, Asītē, Kalētuos un vienā Nīces daļā.

2) Krītuošā akcenta tīps sastuopams, galvenam kārtām, Vidzemes

vidienā, austrumu Kurzemē (Augškurzemē), sākuot gandrīz nuo pašas

Lielupes, bez tam ari Latgales un Vidzemes malienas izluoksnēs.

Tiklab intonacijas, kā ari intensivitates ziņā, kas skaņas kustībā virzās

paraleli, šuo akcenta tīpu visi pētnieki raksturuo kā krītuošu, dekres-

centu. Atkarīgi nuo vietas, resp. izluoksnēs viņš stipri mainās tiklab

savā kvantitātē, kā ari kvalitātē; pēdējā gadījumā viņš gan tuvuojas
stiepta tīpa akcentam, gan ari grūstam, dažkārt pat pilnīgi sakrizdams

ar pēdējuo (sal. Puaro un citu eksperimentalistu kurves).
3) Vieni pētnieki, sevišķi subjektivisti, uzlūkuo par grūstā akcenta

raksturīgāko iezīmi pilnīgu balss pārtrūkumu jeb pauzi skaņas vidū,
t. i. pilnīgu balsenes aizslēgšanuos (Linde) un čukstuošā balsī izrunā-

jamu uotruo skaņas daļu, uotri — divvirsuotņu intensivitates kustību

(Sievers op. cii). Eksperimentaluo pētījumu rezultāti nuorāda, ka

skaņas pārtrūkums var ari nenuotikt, iztrūkt un ka par raksturīgāko

grūstā akcenta iezīmi jāskaita grūdiens skaņas vidū, spēja augstuma

un spēka krišana uz skaņas galu jeb viņas uotrā daļā (sal. attiecīgas
Šmita -Vartenbērģa, Puaro, Ābeles kurves).

Šī latviešu valuodas akcenta tīpa dabas maiņā spēlē zināmu

luomu visi tie nuoteikumi, kuri ari pārveiduo kāpjuoša tuoņa raksturu

un par kuriem mēs jau augšā rakstījām.
Uz savu piedzīvojumu un ari vairāk kā septiņdesmit latviešu

izluokšņu pētījumu pamata varu sacīt, ka sakarīgā normāla tempa
runā pārtraukums grūsti intonētā skaņas vidū nekur nav sastuopams,

ja varbūt, tad vienīgi tikai zem teikuma psicholoģiskā akcenta tas

ziemeļarietumu Kurzemes -ier- jeb -uor- grupu izluoksnēs, kur ska-

ņas laušana grūstā tīpa tuonī tīri nepatīkami aizkaf mūsu dzirdi.

Sī laušana ir citu latviešu izluokšņu runātājiem tik uzkrītoša un ne-

jauka, ka viņi dažkārt kaitina minētās Kurzemes daļas iedzimtuos ar

tuo, ka imitē viņu izrunu, stipri lauzdami un pārraudami patskani
attiecīguos vārduos. Kurzemes vidienā, tāpat ari Vidzemes vakara

daļā grūstais tuonis nav tik skarbs un ausīs krītuošs, kamēr Vidzemes

un Kurzemes rīta daļas izluoksnēs šis skarbums pilnīgi pazūd, un ar
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vienkāršu dzirdi ir grūti izšķirt grūstuo tuoni nuo krītuošā (sal. attiec.

Puaro u. c. eksperim. datus); tikai visai vājš, tikkuo izmanāms rakstu-

rīgs grūdiens itkā viegla balss aizķeršanās, pastiprināšanās pie mazliet

saīsināta skaņas garuma mums aizrāda uz skaņas grūstā tuoņa dabu.

Neuzsvērtās zilbēs, piem. 1. sg., adiect. defin. galuotnēs, dažu verbu

2. u 3. sg. et. pl. praes. grūstais tuonis pēc sava rakstura pilnīgi tu-

vuojas krītuošam tuonim pat ziemeļa vakaru Kurzemes izluoksnēs.

Aiz šiem iemesliem ari viens ņuo šī raksta uzdevumiem būs pie-

rādīt, ka grūstais tuonis attīstījies niio krītuošā jeb, varbūt, ari uotrādi,
uz kuo it nejauši ari aizrāda Šmits-Vartenbērģis (IF. X, 144).

16. § Lai lasītājs varētu labāki orientēties latviešu izluokšņu
sakārtuojumā pēc tuoniskā akcenta tipiem, mēs turam par iespējamu
apvienuot latviešu apdzīvuotuos nuovadus divi lielākās daļās, pie kam

par izejas punktu šinī apvienuojumā ņemam Kurzemes guberņu. Šīs
guberņas dialektus, resp. izluoksnēs uz akcentu tipu izrunas spilgtuma

pamata mēs apvienuojam ~-nīeku" un ~-iešu" (~-niešu") grupās pēc
izluokšņu priekšstāvju vietu nuosaukumu sufiksiem: -nieks un -ietis

(-nietis) *).
Kurzemes ziemeļa vakaru izluoksnēs pieder pie pirmās grupas, bet

Augškurzemes — pie uotrās. Lielupe ir ruobeža viņu starpā, -nieku

izluoksnēs sastuopams divējāds zilbju akcenta tīps: stiepts (kāpjuošs)
un grūsts ar spilgtāki marķētu tuoni un ievēruojamu skaņas garumu;
-iešu izluoksnēs nuovēruojami pa lielākai daļai trīs akcenta tipi ar

vājāki marķētu tuoni, pat pilnīgi izzūduošu tīpu starpību un daudz

īsāku skaņas garumu, nekā pirmajā izluokšņu grupā, -nieku grupā
akcentu tīpu izdalījumā pa vārdiem ir nuovēruojama apbrīnuojama vie-

nādība un pastāvība visās izluoksnēs, -iešu grupā turpretī — pilnīgs tuoņa

tīpa jukums pa vārdiem, kas cēlies dažkārt ari zem analoģijas iespaida.
Tā piem. viena nuo Saukas pagasta izluoksnēm, kurā dzirdams labi

marķēts grūstais tuonis, izplata šuo tuoņa tīpu pa visām vārdu saknēm

ar -ier- un -uor- zilbēm; Gārsenes izluoksnē visuos garumuos ieviesies

tikai viens tuoņa tīps — stieptais, tāpat ari Elksnīšu pagasta izluoksnē.

-nieku izluokšņu grupa savukārt apvienuo -ier- (-uor-) un -ir-

(-ur-) pagrupas pēc -ir- un -ur- savienojumu refleksa (= i.-c. r) šinīs

Vieni Kurzemes pagastu iedzīvotāji sevi sauc par -niekiem: Kabilnieki, Salde-

nieki, Aūcenieki v. t. t: citi —par -iešiefn (-niešiem): Daudzevā/, Saūcieši, Salānieši

v. t. t. Sagrupējums uz -nieki un -(n)ieši ir stingri nuoturēts. Vakaruos nuo Lielupes

sastuopami vienīgi nuosaukumi ar sufiksu -nieki; rītuos no šīs upes sufikss -nieks

pamazām pārmainās ar -(n)ietis, tā piem. vēl: lēcavnieki. Vecumnieki, bet jau: Lin-

dieši, V.- un J,-Saūlieši etc.
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izluoksnēs. Šuo pagrupu ruobežas iet stūra veidā, kura pakšis guļ aiz

Saldus, aizsniegdams Striķu pagastu, un sāni izplezdamies iet pa

kreisi apmēram pār Nīgrandi, Durbi un Grobiņu uz jūras pusi, pa-

griezdamies aiz Grobiņas uz dienvidiem un ietverdami Nīces jūrmalas

juosiu; pa labi apmēram pār Gaiķiem, Kabili, Rendu, Talsiem uz

Rīgas jūras līci (sal. 6. isoglosu Bīlenšteina „Atlas der Ethnologischen
Geographie des Lettenlandes").

-ier-un -ir-pagrupas izšķir ari -iešu izluoksnēs. Pirmā aptver
Augškurzemes austruma nuomalu, apmēram Elkšņu, Saukas, Biržu,

Ābelīšu, Salas pagastus, un ari daļu Inflantijas (sal. op. c. 30. isoglosu).
-nieku izluokšņu -ir-pagrupai pieslēdzas vakaru un vidus Vid-

zemes daļas, bet ar -iešu grupu sabiedruojas Vidzemes austruma

daļas izluoksnēs un vispārīgi ņemuot Latgales izluoksnēs, resp. tuo la-

tviešu nuovadu apvienuojuma izluoksnēs, kuru mēdz saukt par „Latvijas
malieni".

II. nuodaļa. Leišu akcents.

A. Pētījumi ar vienkāršu nuovēruošanas jeb subjek-
tiviskuo metodi.

17. §. Kauču gan leišu valuodai piekrīt svarīgāka luoma šuolaiku

lingvistiskā zinātnē un tai ir lielākas priekšruocības un lielāka nuozīme

salīdzināmās gramatikas pētījumuos, nekā viņas jaunākai māsai, latviešu

valuodai, tuomēr akcenta jautājums — kā jau ir aizrādīts izgājušās

nuodaļas sākumā — viņā mazāk apstrādāts. Tiesa, ari leišu akcento-

logijas literatūrā mēs sastuopam abējādus pētījumus, iegūtus tiklab

vienkāršā nuovēruošanas jeb subjektiviskā ceļā, kā ari ar objektiviskas
jeb, grafiskās, eksperimentālās metodes palīdzību; tuomēr minētais jau-
tājums viņuos nav tik vispusīgi apgaismuots, kā attiecīguos darbuos

par latviešu valuodu, tāpat ari pētnieku skaits tur daudz mazāks.

Leišu valuodā divējāda patskaņu tuoņa īpašība tika uzieta daudz

agrāki, nekā latviešu valuodā; viņa ir jau pazīstama gramatikas Uni-

versitas linguarum Litvaniae, Vilnae 1737. (sal. Baranauską rakstu

C6opH. o. p. h. h cji. 65, 19. lapp. un Rozvazdauska IF. VII, 260)
autoram. Par divējāduo zilbju akcentu itkā nuo jauna atkal sāka

rakstīt Fr. Kuršaitis savā darbā Laut und Formenlehre, kas iznāca

Karalaučuos 1849. g., izšķirdams leišu valuodā divus akcentus: ge-

stossen — grūstu, ja tuonis krīt nuo paša skaņas sākuma, un geschliffen—
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stieptu (burt. „slīpēts"), ja viņš savās sākuma daļās saturas uz zemāku

pakāpi, bet pēc tam uzreiz paceļas, paaugstinās uz skaņas galu. La-

tviešu valuodā jau līdz tam laikam, kā mums zināms, bija parādījušies
vairāk pētījumi par šuo jautājumu. Kuršaitis atgriežas pie viņa vēlreiz

savas vācu un leišu vārdnīcas priekšvārdā (XIII—XVI lapp.), kas iz-

nāca klajā 1870. gadā, vēlēdamies, vienkārt, nuoteiktāki un pilnīgāki
definēt leišu valuodas tuoniskuo akcentu, itkā nuo viņa pirmā atrastu

parādību, itkā vēl nekur galīgi neizteiktas duomas — runājuot paša
autora vārdiem — ari pat minētā Laut und Formenlehre nē (sal. op.

c. XIII lapp. un Gramm. d. liti Spr. § 199, tāpat ari Baranauską op.
c. 65., 13. lapp. un sk.), — uotrkārt, atbildēt Šleicherim, kas nepie-

grieza vērības Kuršaiša mācībai par leišu valuodas grūstuo un „slīpētuo"*)
akcentu, bet nuoliedza līdzīga divējāda tuoņa eksistenci viņā (sal. viņa
Gramm. der litt. Sprache § 11. Anmerk.).

Šleichers ari patiešām neatšķir leišu garajuos patskaņuos grūstā

tuoņa nuo kāpjuošā (ibid.). Tikai par diftongiem ai, au, ci viņš
raksta, ka tie esuot dažādi izrunājami: vai nu abi elementi viņuos ska-

nuot vienādi stipri, jeb tikai pirmais nuo viņiem izdaluoties spēka ziņā,
kamēr uotrais mēdzuot būt vājš; dažuos augšleišu apviduos uotrais

elements neesuot nemaz sadzirdams (op. c. 13. lapp.).

18. §. Sīkāku definicijų par divējāduo leišu tuoniskā akcenta

dabu Kuršaitis sniedz savā leišu gramatikā (57.-64. lapp.), piesprauž-
dams saviem paskaidruojumiem ari nuošu apzīmējumus, pie kam, ne-

ievēruojuot Šleichera duomas, viņš ari še aizrāda, ka tuoņa atšķirība
skaidri nuojaužama tiklab vienkāršuos garajuos patskaņuos, kā ari dif-

tonguos, semidiftonguos un semitriftonguos, saprazdams zem pēdējiem
diftongiskuos patskaņu savienuojumus ar vienu likvidu jeb nasali un

ar diviem tādiem.

Par grūstuo tuoni Kuršaitis saka, ka dažuos apgabaluos viņa iz-

runā skaņas beigu daļas, skaņas „atoms" attrūkstuot, atlūztuot un pie-

vienuojuoties (angehāngt) jeb nuoteiktāki „piedvešuoties" (angestohnt)
nākuošajai skaņai, līdzīgi skaņai ar vieglu dvēsmu, kuo schematiški

varuot apzīmēt sekuoši: fttt -ē -was jeb telTē"a -was (=4ēwas)**),
kāaa -T -snis (=kāsnis), duooo -a -na (=dūona). Šis ir tas pats grūstā

tuoņa raksturs, kuru mēs aplūkuojām zem tā paša nuosaukuma

*) Pētījumu pārskatā par leišu valuodas akcentu paturu Kuršaiša terminu „slī-

pēts", lietuojuot viņu pēdiņās.
**) Kuršaiša zīmes ir: '

apzīmē grūstu tuoni, ~ — „slrpetu",
'

— uzsvērta pat-

skaņa īsumu.
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latviešu valuodā un kurš sastuopams visās -nieku izluoksnēs, kā ari

tajās, kas šīm beidzamajām pieslēdzas. Leišu valuodā grūstais tuonis

dzirdams tikai zemiešu dialektā, ar spilgti izdalītu grūdienu tuonī,

resp. ar balss pārtraukumu vienīgi nedaudzās šī dialekta rietrumu

izluoksnēs (Palangas, Viekšņu, Veiviržėnų etc.) un viņu kaimiņu
izluoksnēs Prūšu Lietavā. Visā lielumlielā pārējās Lietavas izluokšņu

vairumā, t. i. augstiešu apviduos dzirdams ne grūstas, bet krī-

tuošas jeb dekrescentas dabas tuonis, līdzīgs attiecīgajam tuonim

latviešu valuodā. Uz tuoņa krītuošuo dabu aizrāda ari tie nuošu ap-

zīmējumi, ar kuriem Kuršaitis uzskatāmā kārtā attēluo grūsta tīpa ak-

centa kustību. Tādai tuoņa dabai vajadzēja piemēruot ari attiecīgu
terminu: „kntuošais" jeb „dekrescentais", bet ne „grūstais", kuru vie-

nīgi var lietuot nupat aprakstītā tuoņa apzīmēšanai (sal. BapaHOßCKift,

C6opH. o. p. h. h cji. H. A. H. 65., N° 9, 9). Par nuožēluošanu jā-
saka, ka šis termins, Kuršaiša celts, bet nepietiekuoši pārbaudīts, iz-

platījies tālāk un pārgājis uz visiem salīdzināmās gramatikas šī jautā-

juma rakstiem un figurē kā termins, kas apzīmē vienu nuo pieņemtiem
intonāciju tipiem indoeiruopiešu pirmvaluodā.

Uotruo leišu valuodas akcenta tīpu Kuršaitis raksturuo kā strauji

kāpjuošu — skaņas sākuma daļās zemu, bet pēc tam itkā ar pēkšņu
lēcienu pacēlušuos uz augstāku tuoni, tā ka patskanis izklausās itkā

tas sastāvētu nuo divi daļām. Tādas dabas tuoni vajadzēja apzīmēt ar

terminu „kapjošs", bet ne „slīpēts" (geschliffen), kas būtu itkā kaut

kas līdzens, stiepts. Tāds šis tuoņa tīps leišu valuodā patiešām ari ir.

Tikai tās izluoksnēs, kur tuoni stipri velk un patskanis jeb diftongs
sasniedz ievēruojamu garumu, tur stiepts tuonis dažuos fonetiskuos

nuosacījumuos dabū kāpjuošu raksturu (piem. minētās zemiešu izluok-

snēs); izluoksnēs ar īsāku patskaņu garumu, piem. Panevezes apriņķa
ziemeļa vakaru u. v. c. izluoksnēs, šim tuonim nuovēruojama krītuošā

daba nevien neuzsvērtās zilbēs, bet ari zem uzsvara.

Kuršaiša „slīpētā" akcenta pēdējā definicija mazliet atšķiras nuo

agrākās, kas ievietuota viņa vārdnīcā (Deutsch-litt. Worterbuch, XIII).
Tur viņš raksta, ka „slīpēti" izrunājamā zilbē tuonis sākumā turuoties

zemākā stāvuoklī, pēc tam savā tālākā kustībā vēl mazliet pazemina-
juoties, tad nuo jauna atkal paaugstinājuoties un uz galu sasniedzuot

augstākuo pakāpi. Vispārīgi ņemot tuoņa kustības virziens raksturuots

abuos gadījumuos vienāds, tikai nupat minētā, agrākā definējumā
autors apzīmē kāpjuošu tuoni par divvirsuotņu tīpu, turpretī nuo vēlākā

raksturuojuma slēdzams, ka šim leišu valuodas akcenta tīpam piemīt tikai

viena galuotne, viens tuoņa maksimums.
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19. §. Kauču gan Kuršaiša leišu akcenta definicijas (sc. „slīpētā")
manāma tāda svārstīšanās, tuomēr viņa nuopelni, kā pirmā, kas licis

stipru pamatu leišu akcentologija, ir lieli: viņa akcenta principi vispā-

rējuos vilcienuos ir pieņemti lingvistiskā zinātnē un uzglabājušies ne-

mainīti līdz šai dienai.

Vesela pētījumu virkne par leišu zilbju akcentu, kas parādījusies
drīz pēc Kuršaiša rakstu publicēšanas, nuodarbuojas vienīgi ar viņa

definicijų koriģēšanu, bet ir liels jautājums, vai tie ir skaitāmi savuos

pamatuos par noteiktākiem un patiesākiem, pirmkārt, jau tādēļ, ka

akcenta dabu var definēt, rauguoties nuo dažādiem redzes stāvuokļiem,

uotrkārt, ka definējamie tīpi mainās, būdami atkarīgi nuo dialekta un

pat izluoksnēs.

Še man prātā ir tie pētnieki, kuri, nuodarbuojuoties ar citiem spe-

cialiem jautājumiem, aizķēruši leišu akcenta jautājumu tikai sakarā ar

tiem, kā piem.. Zīverss, Māzings, Leskīns un Brugmanis; viņus es atšķiru
nuo tiem pētniekiem, kuri mums snieguši specialus darbus par leišu

akcentu gan ar vienkāršu nuovēruošanas, gan ari eksperimentālās me-

todes palīdzību.
20. §. Zīverss mums sniedz „slīpētā" akcenta vispārīgu charakteri-

stikų, rauguoties nuo intensivitates redzes stāvuokļa un nuosauc (Grund-
zūge der Lautphysiologie 1876, 116, 117) šuo akcenta tīpu par divvir-

suotnīgu, paskaidruodams, ka skaņa pēc tam, kad tā jau sasniegusi
visaugstākuo intensivitates momentu, pastiprinās vēl uotrreiz savā gaitā,
t. i. sasniedz uotru intensivitates virsuotni, kas tuomēr apmēra ziņā pa-

liek pakaļ pirmajam spēka maksimumam. Bez tam mūsu autors pie-

zīmē, ka minētais akcenta tīps it skaidri nuovēruojams ari leišu valuodā.

Kauču gan Māzings — par kuru tūlīt runāsim — atspēkuo šīs Zīversa

duomas, tuomēr pēdējais nemaina savus uzskatus par leišu akcenta

dabu ari turpmākuos savas,grāmatas izdevumuos (sal. 2-trā, 171. lapp.,
3-šā 203., 4-tā 209.) līdz pat 5-tajam izdevumam (219.—220. lapp.), kur

viņš par leišu akcentu vairs nemaz nepiemin.
Ja pieņemam, ka skaņas augstuma kustība virzās paraleli ar spēka

kustību, tad pretruna Zīversa „slīpētā" leišu akcenta definicijas un

agrākās Kuršaiša definicijas (Worterbuch, 1. c.) starpā izpaužas vienīgi

virsuotņu izstatīšanā; ja pieņem, ka intensivitates kustība savā virzienā

nesaietas ar intonacijas kustību, t. i. ja „slīpētais" akcenta tīps ruodas

kāpjuoši kustuoties skaņas augstumam un krītuoši virzuoties spēkam (kā
tuo daži apgalvuo), tad pretrunas minētuo definicijų starpā nav nekādas.

21. §. Māzings (Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Ac-

cents, 47. lapp. 2. nuod.) pretuojas Zīversa uzskatam par divām inten-
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sivitates galuotnēm minētā leišu akcenta tipā un nuorāda uz tuo, ka

Kuršaitis nuoteic šī tuoņa raksturu rauguoties nuo viņa augstuma, bet

ne nuo intensivitates kustības virziena; tāpēc viņš ari, vispārīgi ņemuot,
ir vienis pratis ar vēlākuo Kuršaiša definicijų (Gramm. d. litt. Spr., 1. c),
bet nenuoliedz ari divvirsuotņu principu, resp. tuoņa pazemināšanuos

skaņas vidū, kuo Kuršaitis pielaiž savā agrākā definicija (sal. op. c.

nuod. zem 48. un 49. lapp.).
22. §. Leskīns kritizē Kuršaiša definicijas, iziedams nuo leišu un

slavu akcentu attiecības stāvuokļa. Ir zināms, ka Fortunatovs uz krievu

„pilnskamgu" vārdu (ar -opo-, -ojio-, -epe-, -ejie- skaņu kuopuojumu
sastāvu) pamata slēdz (Arch. f. sl. Phil. IV, 575), ka slavu kāpjuošajam
tuonim stāv pretī leišu krītuošais, sc. grūstais un slavu krītuošajam —

leišu kāpjuošais. Leskīns atruod (Untersuch. ūber Quantitāt und Be-

tonung m den slavischen Sprachen, B. XIII d. Abhandl. d. phil.-hist.
Kl. d. konigl. Sachs. Ges. d. Wissensch. JSfe VI, 552), ka tādu acīm

redzamu pretrunu akcentu tīpu izdalīšanā šuo divu baltu un slavu

valuodu priekšstāvju vārduos var izskaidruot tikai uz divu iemeslu pa-

mata: vai nu ar tuo, ka laika straumē, intonacijām vienā jeb uotrā

valuodā mainuoties, ir zudusi tuoņa īpašību vienādība, vai atkal ar tuo,

ka Kuršaitis ir nepareizi definējis leišu akcentu tīpus. Pēc viņa duomām

beidzamais iemesls liekuoties būt varbūtīgāks — tas esuot fakts. Pēc

Leskīna nuovēruojumiem — uz savu dzirdi viņš pilnīgi palaižas (ich

glaube auf mein Ohr sicher verlassen zu konnen) — leišu „slīpētais"
tuonis sākuoties ar augstāku un stiprāku nuoti un pēc tam pazeminā-

juoties un kļūstot vājāks. Uotrreizīguo tuoņa paaugstināšanuos un pa-

stiprināšanuos mūsu autors nedzirduot; viņa auss uzķeruot, ka uotrā,
zemākā un vājākā garas zilbes daļa, kas diezgan gara, laika ziņā, esuot

vienāda ar pirmuo, stiprākuo, augstākuo daļu, tā ka zilbe, nepārtraukta
izelpuojamas gaisa strāvas ziņā, daluoties pēc savas intonacijas divi

līdzīgās daļās.

Tādējādi Leskīns definē leišu „slīpētuo" tuoni (lietuojuot Kur-

šaiša vārdu) kā krītuošu tiklab intensivitates, kā ari augstuma kustības

ziņā. Ka ari šāda definicija var būt pareiza atkarīgi nuo izluoksnēs,

uz tuo mēs jau aizrādījām netiešā kārtā, augšā apcerēdami (24 lapp.)
Kuršaiša uzskatus; plašāki par tuo runāsim savā vietā. Še mūs interesē

tikai vēl viens apstāklis, pruoti: kādēļ Leskīns, kam acīs duras slavu

un leišu akcentu attiecību starpība, galvenam kārtām nebalstās uz

latviešu akcenta, juo tuoņa tīpu vienādība attiecīguos vārduos pēdējā
un slavu valuodā ir taisni pārsteidzuoša, un šitāda intonāciju vienādība

varbūt ir cēlusies kuopīgi ar citiem vienādiem nuosacījumiem, piem.
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akcenta vietas mainīšanu, pēdējās vārda zilbes sarukšanu; sal. piem.
krievu: BOpoirb, BOpOHa, Aēpeßo, 6epė3a, u. c. ar latviešu: (kuo)-vār-
nis, vārna, tāmn. dār(v)a, bērzs, u. c. Pie šī jautājuma pakavēsimies
vēl vēlāki.

23. §. Runājuot par Brugmani (Grdr. 1 I, § 691) jāsaka, ka viņš,

tāpat kā Zīverss, skaita leišu „slīpētuo" akcenta tīpu par divvirsuotnīgu
skaņas spēka kustības ziņā, pie kam virsuotņu nuovietuojums viņam
ir uotrāds, ja salīdzinām ar Zīversa nuovietuojumu. Vēlākā izdevumā

(Grdr.
2

,
I, 2, § 1078) Brugmanis saka, ka šim tuoņa tīpam nevaruot

duot vienādu definējumu, juo viņa raksturs mainuoties atkarīgi nuo

vietas, t. i. dialekta jeb izluoksnēs.

24. §. Baranausks pavisam citādi izskaidruo leišu akcenta raksturu,
nekā Kuršaitis. Pirmais neizšķir ne grūstu (gestossen), ne kāpjuošu
(geschliffen) tuoni, kurus atruod uotrais savā mātes valuodā, un tulkuo

šuo parādību pēc sava uzskata. Baranausks izšķir tikai akcentu un

uzsvaru cp. c6. o. p. h. h cji. H. A. H. LXV, 9, 20 lapp.
v. sk.). Zem akcenta viņš sapruot garumu, kurš pats par sevi ir kaut

kas sevišķs, atšķirīgs nuo uzsvara. „Akcents izpauž zilbes izrunā viņas

pilnīgu kvantitāti un pilnīgu sastāvu. Uzsvars ir tikai viņa sastāvdaļa,
kas neaptver visu zilbi, bet aizņem vienīgi tā kvantitativuo momentu;

aiz tuo tad uzsvars ir vienāds īsās un garās zilbēs ar šādu vai tādu

sastāvu," tā raksta mūsu autors (1. c).
Labāki mēs izluobam Baranauską uzskatus nuo Hugo Vēbera

raksta Ostlitauische Texte XXIII. Tur ir sacīts, ka leišu akcents (t. i.

uzsvars) nav ne trejāds, ne ari divējāds, bet vienējāds vien, vienkāršs

un vienmērīgs visuos dialektuos; viņš nav ne „slīpēts" (geschliffen),
ne ari „grūsts" (gestossen) jeb „griezts" (geschnitten) — viens priekš
īsas zilbes — bet viens un tas pats. Viņš nekrīt uz visu zilbes kvan-

titāti, bet tikai uz vienu viņu moru un izpauž ar tuo tiklab zilbes

kvantitāti, kā ari viņas kvantitātes sekas un stāvuokli. Zilbes sastāvu

tādā kārtā mūsu dzirde izšķir 'ar akcenta palīdzību. Tā mums ir lie-

cība, ka Baranausks zem uzsvara sapruot tikai spēka maksi-

mumu skaņas kustībā. Viņš neizšķir leišu garumu izrunā divus

kustības faktorus — spēku un augstumu, kuri pa lielākai daļai virzās

paraleli, izpauzdami vienu vai uotru skaņas meldijas nuokrāsu, bet

kuri var ari savā kustības gaitā atšķirties viens nuo uotra, nesakrist.

Tā piem. leišu kāpjuošā zilbju akcenta tīpā pēc dažu duomām (sal.
Tomcoh'b, 06m,. H3biKOBtA.2

,
226) augstums uz skaņas galu kāpj, bet

spēks krīt. Šinī gadījumā mūsu autoram par uzsvaru jāpieņem spēka
maksimums. Baranauskam, kā jau teikts, nav skaidrs tas fakts, ka katrs
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garums izpaužas divu faktoru kustībā — spēka un augstuma un ka

tādēļ garumu var apskatīt nuo divi pusēm — nuo augstuma virzīšanās

puses, kā tuo dara Kuršaitis, izšķirdams šinī ziņā divi garās skaņas

meldijas tīpus, un no spēka kustības puses, kā mūsu autors, uzķer-
dams garā skaņā vienīgi šituo raduošuo faktoru. Tādā kārtā leišu

valuodasgarumu Baranausks pieņem kā kaut kuo absolūtu, neatkarīgu
nuo šiem diviem faktoriem, un izšķir vienīgi skaņas kvantitātes dažā-

dību laika ziņā: īsu, vidēju un garu. īsās skaņas sastāv nuo vienas

moras ar uzsvaru uz tās, vidējās — nuo divām morām, nuo kurām

monoftonguos ar uzsvaru tiek izdalīta tikai uotrā, garās — nuo trim

morām, pie kam uzsvērta var tikt tiklab pirmā, kā ari uotrā mora.

Bez šiem trīs garumu tīpiem viņš leišu valuodā atruod ari vēl ce-

turtuo — četrmorīguo jeb anormaluo garumu.

Tā kā mūsu autors pielaiž tikai vienējādu garumu, tad nuojēgums

par vienādu, stieptu tuoni, ar vienmērīgu spēka kustību ar tuo viņa
teorijā ir izslēgts.

Minuot par atsevišķu garuma veidu Baranauską teorijā, par tā

sauktuo „videjuo", kurš plaši tiek izlietuots par mērauklu indoeiruo-

piešu pirmvaluodas patskaņu kvantitātes nuoteikšaņā, atzīmējam, ka

par viņu runāsim savā laikā, kad pārspriedīsim par Šmita-Vartenbērģa
leišu garumu pētīšanas rezultātiem, kuo tas izdarījis ar eksperimen-
tālas metodes palīdzību. Še aizrādīsim tikai uz tuo, ka Baranausks

grupē leišu garās zilbes atkarīgi nuo uzsvara ar vislielākuo matemā-

tisku nuoteicību (sal. op. c. 28.-30. lapp. 48 dažādības). Valuodas

parādības, kas, vienkārt atkarīgas nuo mūsu iekšējiem pārdzīvoju-

miem, nuo mūsu psichiškas darbības attiecīgā runas ārējās izpaušanās
momentā, uotrkārt, nuo ārējiem, fonētiskiem, morfoloģiskiem un sin-

taksiškiem nuosacījumiem, nemitīgi mainās un nav nuoteicamas un

aprēķināmas ar tādu matemātisku akurātību, kā tuo iespēj Baranausks.

Leskīns (IF. XIII, Anz. 80—85) nuosauc Baranauską teoriju par

mākslīgu, kauču gan atzīst, ka pati par sevi tā ir konsekventi pareiza;

tāpat ari viņš atruod un izskaidruo daudz garās zilbes par normālām,
kuras Baranausks uzskata un skaita par anormalām.

25. §. Jauņa termini (rpaM. jiut. H3. 1908—1916, 34 lapp., tulk.

44—45): tvirtapradė (,) „ar stipru sākumu" un tvirtagalė (~) „ar

stiprām beigām" (burtiski „stiprsacis", „stiprgalis" — akcents) jau aiz-

rāda, kā šis autors ieduomājas tuo leišu zilbju akcenta tīpu raksturu,
kurus mēs pazīstam zem nuosaukumiem gestossener un geschliffener
(Akzent, Ton). Ja balss augstums un spēks krīt uz garas skaņas pirmuo
daļu, bet uotrā daļa tiek izrunāta daudz zemākā un vājākā balsī, tad
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Jaunis tādu uzsvaru nuosauc par „stiprsaci"; ja pirmā gara patskaņa

daļa izrunājama ar vāju un zemu balsi, bet augstums un spēks kon-

centrējas uotrā viņa daļā, tad — par „stiprgali". Minētās gramatikas

tulkuotājs K. Būga pirmā tīpa apzīmēšanai lietuo terminu „kntuošs",
bet uotrā — „kapjuošs". Kā redzams, tad Jauņa definicija ir ļuoti

vienkārša, kas atzīmē vispārīguos vilcienuos tuoņa kustības dabu tiklab

augstuma, kā ari spēka ziņā. Par divvirsuotņu tuoni viņš nerunā ne

vienā, ne uotrā ziņā, un tas ari ir pareizi, juo tādā gadījumā viņš

mums sniegtu viena vai uotra dialekta akcenta tīpu apzīmējumu, bet

ne vispārīgu leišu valuodas tuoniskā akcenta definicijų. Mūsu autors

pārspriež ari trešuo akcenta tīpu, par kuru viņš pilnīgi klusē savā

gramatikā — pruoti „stiprvidi" jeb kāpjuoši krītuošu tuoni („FIoHeB'BHC-
CKie roßOpbi jiht. H3." bt> TvKOBCKaro „noHeB'E}KCKiH crp.

88), kuo viņš atruod zemiešu izluoksnēs (op. c 100), citu starpā ari

savā dzimtenes — Kvēdarnas izluoksnē.

Runājuot par trejāduo leišu patskaņu garumu, resp. vidējā garuma

jeb pusgaruma tīpu, kuru atradis un raksturuojis Baranausks, jāsaka,
ka Jaunis ir pilnīgi vienis pratis šinī ziņā ar sava skuoluotāja uzstā-

dītiem principiem; mūsu autors tikai sīkāki apskata pusgaruma izda-

līšanuos pa izluoksnēm, aizrādīdams, ka lielākā leišu daļa izrunājuot
uzsvērtuos a un e vidējā garumā (Jlht. rpaMM. 33, nepeß. 43). Par

tuo, kā Vakareiruopas lingvisti sapruot, apgaismuo un izplata Bara-

nauską teoriju, Jaunis izsakās sekuoši: „Pēc manām duomām prof.
Leskīns un viņa sekuotāji H. Hirts un F. dc Sosīrs nepareizi attēluo

mana ļuoti cienījamā skuoluotāja Baranauską atradumu; tie piespriež
tuo pusgaruo patskaņu kategoriju rietumu augšleišu izluoksnēm, kura

piemīt vienīgi austrumu augstiešu un ziemeļu vakaru, kā ari ievēruo-

jamā apruobežuojumā dienvidus vakaru zemiešu izluoksnēm" (rioHeß.
roB., crp. 119).

B. Pētījumi ar grafiskuo jeb objektivuo metodi.

26. §. Tie pētījumi leišu akcentologijas laukā, kas izdarīti subjek-

tiviski, vienkāršas nuovēruošanas ceļā, nebūt vēl neaptver visu šuo

plašuo jautājumu, par kuo varējām pārliecināties nuo iepriekšējā pār-
skata. Viņi ir vēl nepietiekuošā mērā izstrādāti, vienpusīgi un runā

viens uotram pretī šīs valuodas kāpjuoša akcenta rakstura nuoteikšanā.

Grafiskā jeb eksperimentālā ceļā iegūtu, daudz maz pamatīgu pētījumu,
kas varētu kontrolēt pirmējuos, ir ļuoti maz. Vienīgi zināmi ir Šmita-
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Vartenbērģa (Zur Physiologie des litauischen Akzents, IF. VII, 211—223)
un Gotjo (Dc l'accent et dc la Quantite en lituanien, La Parole, 1900,
143—156) raksti. Šmits-Vartenbērģis minētā rakstā — tāpat kā augšā
pārspriestā rakstā par latviešu akcentu — pēta vienīgi gaisa izplūdumu
nuo plaušām, kas vajadzīgs ruoduoties leišu patskaņiem, pie kam ap-

ruobežuojas ar vienas persuonas izrunu — leiša, kas dzīvo Čikāgas
pilsētā. Tādā gadījumā mūsu autoram vienīgi ir iespējams izpētīt
minētās valuodas akcenta spēka kustību un skaņas kvantitāti. Uotrs

jautājums, kā redzams, interesē pētnieku vairāk, nekā pirmais. Par

tuoņa kustības raksturu viņš runā tikai vispārīgi, īsi rezimējuot savus

pētījumu panākumus, nepieliekuot klāt ne ciparu datus, ne ari attiecīgu
kurvju grafikas. Brugmaņa „izdevīgās" leišu „slīpēta" akcenta defini-

cijas pareizību, —ka tas esuot ar divi ek'spiratoriskām virsuotnēm un ka

uotrā galuotne spēka ziņā pārspējuot pirmuo — Šmits-Vartenbērģis
apliecina ar vienkāršu apgalvuojumu, ka starpība leišu grūstā un «slī-

pētā" akcenta starpā esuot nuoteicama ari ar eksperimenta palīdzību
un tādā ceļā iegūti rezultāti esuot uzskatāmi par pozitīviem. „Grūstā
akcenta pētījuma panākumi," saka tālāk mūsu autors, „nav tik skaidri.

Uz akustiskās analizes pamata grūstuo akcentu es nuosauktu vienkārši

par „kntuošu" ar gaisa spiediena koncentrāciju skaņas sākumā." Tuo-

mēr ļuoti daudz kurvju nuorāda uz stipru ekspiracijas mainīšanuos, tā

ka autors neņemas duot galīgus slēdzienus, bet apgalvuo vienīgi tuo,
ka grūstais akcents vienmēr īsi un spēji apraujas tiklab uotrreizīgas

pieauguošās _(Anschwellung) ekspiracijas priekšā, kā ari pēc lēnām

dilstuošās. Ermuots mums liekas tas apstāklis, ka zināms Šmita-Var-

tenbērģa grafiku skaits neatzīmē izšķirības grūstā un „slīpētā" akcenta

starpā, juo mums ir zināms, ka Suvalkų gub,, resp. Marijampolės (nuo
kurienes ir viņa pētījuma objekts) izluoksnēs abi šie akcentu tīpi tiek

skaidri runā izdalīti, un ir ļuoti labi sadzirdami.

Šmita-Vartenbērģa duomas par leišu patskaņu kvantitāti ir pretējas
Baranauską uzskatam par trejādu garumu laika ziņā; pirmais uz milzīga

grafiska materjaļa pamata slēdz, ka vidēji garie jeb pusgarie patskaņi
viņa pētāmā izluoksnē nav atruodami

v
(sal. Jauņa piezīmi Gukauska

grām. KoBeHCKiH y. 1892 r., crp. 22,5). Šmits-Vartenbērģis atruod, ka,

ņemuot vidēju mēru, īsie patskaņi — 0,135, vidējie (pēc Baranauską)
= 0,257, garie grūstie == 0,225, garie „slīpētie". = 0,23, grūstie dif-

tongi =0,337, „slīpētie" = 0,301. Tādējādi iznāk, ka tā sauktie vidējie
ir līdzīgi (pat par dažām simtdaļām garāki) abu tīpu garajiem pat-
skaņiem. Vienīgi diftongi garuma ziņā pārspēj vienkāršuos patskaņus,
kas ari bija sagaidāms, kuo mums liecina ari mūsu dzirde.
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Tā kā Šmits-Vartenbērģis ir izpētījis viena tuo izluokšņu priekš-

stāvja izrunu, kuras ņemtas par pamatu leišu literatūras valodai, tad jau-

tājums par trejādu vienkāršu vokāļu kvantitāti pats nuo sevis atkrīt, un

Baranauską teorija, kas nuoderējusi par pamatu tikdaudz hipotēzēm,
attiecinātām uz mūsu pirmvalodu, ir pareiza un iztur kritiku, ja tuo

attiecina uz dažām leišu izlokšņu grupām, bet ne vispārīgi uz leišu

valuodu.

27. §. Gotjo pētījums (La Parole 11, 1900, 143—155), kam par

iemeslu bijusi vispārīga nesaskaņa leišu akcenta rakstura nuoteikšanā,
un kas radies ar nuolūku izskaidruot dažus sarežģītākus jautājumus,
kurus aizķēruši F. dc Sosīrs un Leskīns, nuoder ari par kontroles darbu

tiem pētījumiem, kas iegūti vienkāršā nuovēruošanas ceļā. Gotjo ķeras

pie eksperimentiem labāk apbruņuojies, nekā Šmits-Vartenbērģis: viņš
ir izpētījis leišu patskaņu augstumu intonāciju, intensivitates intonāciju

(lietuojuot viņa paša terminus) un kvantitāti, par kuo duod liecību viņa

pētījumu rezultatu aprēķini. Pie tam mūsu autors piegriež vērību pa-

matīgākai un sīkākai faktu analizei; tā viņš skaņu apskata dažāduos

fonetiskuos un dialektiškuos nuoteikumuos un divu grupu persuonu
izrunā.

Par leišu grūstuo tuoni (gestossener Ton) Gotjo nākas mazāk runāt,

juo viņa dabas raksturuošanas ziņā ir vienis pratis visi subjektiviskie

pētnieki; ari viņš apstiprina duomas (op. c. 145—146), ka grūsti into-

nētais vārda „gabals" (tranche) ir krītuošs'tiklab intensivitates, kā ari

augstuma ziņā. Minētais tuonis ir vienāds visuos vārda stāvuokļuos.

Paskaidruojuot kāpjuošā tuoņa dabu (~slīpēta", runājuot Kuršaiša vār-

diem), par kuru šķiras viņa priekšgājēju, subjektiviskuo nuovēruotāju uz-

skati, Gotjo pakavējas pie viņa ilgāki, apskata tuo dažāduos- vārda

stāvuokļuos un atruod (op. c. 147—148), ka „slīpēti" (douce) intonētam

vārda „gabalam" visuos pētāmuos dialektuos (t. i. Kauņas gub. zie-

meļa austrumu un Suvalkų gub. vidienas izluoksnēs) ir vārda vidū divas

intensivitates virsuotnes: viena sākumā un uotra galā, bet tikai

viena virsuotne, ja „gabals" ir vārda gals. „Slīpētā" intona-

cija nemainās savā virzienā vārda galā, gluži tāpat kā grūstais tuonis;
tikai kvantitātes ziņā viņa pielaiž variacijas. Vārda sākumā „slīpēti"
intonēts „gabals" koncentrē šuo mainīšanuos pirmā intensivitates vir-

suotnē, tā ka piem., sākumā ā ir divi uzsvari — vidus ā uzsvars un

gala ā; muzikālā intonacija turpretī nemainās, tāpat ari skaņas kvantitāte.

Tādā kārtā Gotjo nuorāda, ka „slīpētajam" tuonim nav pastāvīga
rakstura: atkarīgi nuo stāvokļa viņš mēdz būt nevien ar divām inten-

sivitates virsuotnēm, bet ari ar diviem augstuma maksimumiem. Tāda
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Gotjč liecība runā par labu abām savstarpīgi pretējām definīcijām —

Zīversa un Brugmaņa (sal. op. c). Ar tuo būtu izsmelts jautājums par

pretrunām minētā tuoņa rakstura definējumā; bet, par nuožēluošanu,
mēs nezinām, kādā vārda daļā, resp. kāduos fonetiskuos apstākļuos ir

pētījuši abi pēdējie zinātņu vīri „slīpētuo" tuoni. Tas apstāklis, ka

latviešu attiecīga tuoņa raksturuojumā panākta, vispārīgi ņemuot, vie-

nība, izskaidruojams ar tuo, ka šinī valuodā vārda uzsvaram ir vienmēr

nuoteikta vieta — vārda sākuma zilbe. Latviešu valuodā stiepti into-

nētais tuonis gandrīz bez izņēmuma atmodas sākuma, resp. vienmēr

uzsvērtā zilbē; ļuoti reti viņš sastuopams sufiksuos, neuzsvērtā vārda

daļā, tādēļ iznāk tā, ka pētnieki gluži neapzinīgi ievēruo un pēta tikai

šuo vienu stāvuokli. Leišu valuodā turpretī, kur stieptais resp. „slīpētais"
akcents izdalīts gandrīz vienādi pa visām vārda daļām, pētāmās zilbes

izvēle var būt tīri nejauša.

Subjektiviskie pētnieki allaž ir nenuoteikti tajā ziņā, ka, runādami

par tuoņa dabu, viņi neaizrāda, kāduos nuosacījumuos tie viņa dabu

nuovēruojuši un pētījuši. Vēlāku tad viņiem saviem nuovēruojumiem

jāpiesprauž dažādi paskaidruojumi un jātaisa dažkārt liekas ierunas

(sal. Brugmaņa, Grdr1

,
I, § 691 un Grdr2

, I, 2, § 1078).
28. §. Leišu tuoniskā akcenta tīpu dabu mēs nespējam ar tādu

nuoteiktību un tik vispusīgi raksturuot, kā mēs tuo darījām pēc vis-

pārīga kritiski vēsturiska akcentologijas pārskata ar attiecīgiem latviešu

tipiem, vienkārt, aiz pietiecīga pētījumu skaita trūkuma, kas iegūti
eksperimentālā, objektīvā ceļā un kas spējīgi daudz maz pamatīgi
kontrolēt uzskatu pretešķības tuoņa definēšanas ziņā; uotrkārt, tādēļ,
ka mēs paši persuonīgi neesam spējuši pētīt leišu intonacijas ar ekspe-
rimentālas metodes palīdzību. Tuomēr uz nenuogurstuošas vingrinā-
šanās pamata akcenta tīpu uzķeršanā un izšķiršanā tiklab vienā, kā

uotrā valuodā, tāpat ari uz daudzu un ilgu piedzīvuojumu pamata,

nuovēruojuot akcenta dabudažādās leišu un latviešu izluoksnēs, mēs varam

aizrādīt vienīgi uz tuo, ka pēc sava rakstura attiecīgie zilbju akcenta

tīpi ir abās valuodas pilnīgi līdzīgi. Mūsu auss it skaidri uzķer abu

valuodu vienādās tuoņa rakstura īpašības, un kaut kas kuopīgs, rad-

niecīgs, tuvs viņās izsauc vienādus dzirdes iespaidus, kas liecina, ka

pilnīgi vienādi akcentu tīpi ir vēsturiski uzglabājušies abās māsu

valuodas un izšķiras vienīgi tiktāl, cik tie ir atkarīgi nuo dialekta jeb
izluoksnēs. Še mums jāuzsver tas, ka ne patskaņu garuma apmērs ir

vienīgais nuoteicuošais faktors akcentu tīpu dabas definēšanā, kā tuo

duomā bīskaps Baranausks uz savas akcenta teorijas pamata, bet gan

skaņas meldijas raksturs. Leišu valuodā mēs izšķiram visus tuos
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akcentu tipus, kurus mēs nuovēruojam ari latviešu valuodā, proti trīs:

grūstuo, krītuošuo jeb dekrescentuo, stieptuo jeb kāpjuošuo. Šuo tīpu
nuokrāsa mainās atkarīgi nuo patskaņu kvantitātes, kas savukārt iz-

luoksnēs stipri variē. Augstiešu dialektuos sastuopami tikai divi pēdējie
akcentu tīpi; visskaidrāki tie tiek izrunāti Suvalkų guberņas izluoksnēs;
tur dzirdams labi marķēts, skaidri izskanuošs stiepts un ari krītuošs

tīps, pie tam abi ievēruojamā garumā (vidēja garuma patskaņu tur

nav). Suvalkų guberņas izluoksnēm šinī ziņā pieslejas lielākā daļa

Viļņas un ari dažas Kauņas guberņas izluoksnēs, sevišķi viņas austrumu

un rietumu malieņu izluoksnēs. Pa vārdiem tuoņu tīpi izdalījušies
minētās izluokšņu grupās ar lielākuo akurātību; svārstīšanās šinī ziņā

gandrīz pavisam nav sastuopama.

Kāpjuošais resp. stieptais tuoņa tīps dabū dažkārt ari krītuošu

nuokrāsu atkarīgi nuo fonētiskiem un psichiškiem nuosacījumiem. Pēc

stieptā akcenta tīpa minētās leišu izluoksnēs sakrīt ar latviešu -nieku

-ir- grupas izluoksnēm, bet pēc šī paša, kā ari krītuošā akcenta

tīpa — ar tām Vidzemes vidienas izluoksnēm, kas pieslejas -nieku

grupai. Abi beidzamie tīpi, stieptais (dažkārt ari ar krītuošas intona-

cijas nuokrāsu) un krītuošais, kas kā vājāki marķēti sastuopami Pane-

vezes apriņķa izluoksnēs līdz pašai Kurzemes ruobežai un ari dažās

Vilkmerģes apriņķa izluoksnēs, pilnīgi saskan ar attiecīgiem akcenta

tipiem Kurzemes -iešu izluokšņu grupās, tiklab pēc viņu intonāciju
nuokrāsas, kā ari patskaņu kvantitātes.

Zemiešu dialektā, pa lielākai daļai Teļšu apriņķa izluoksnēs abi

parastie leišu akcenta tīpi, krītuošais un kāpjuošais stipri mainās savās

rakstura nuokrāsas, tā ka tur dzirdami pavisam četri dažādi tuoņu

tīpi: kāpjuošais, kāpjuoši krītuošais (sal. Jauņa rakstu: TvKOBCKiH,
„OnncaHie PoccieHCKaro

v
crp. 26—27) un krītuošais. Pēdējais

jau pārejas izluoksnēs (Šauļu apriņķa vidējā juoslā), kur stipri mainās

skaņas kvantitāte, sastuopams ar straujāku balss krišanu un pavājinā-
šanuos skaņas uotrā pusē, t. i., ar labi sadzirdamām grūdiena iezīmēm

skaņas vidū; virzuoties uz ziemeļa vakaru pusi, uz Kurzemes un Prūšu

ruobežām(Palangas, Veiviržėnų etc. un, duomājams, ari attiecīgās prūšu
izluoksnēs — sal. Becenberģera Zur lit. Dialektforsch. Beitr. IX, 269 ff),
viņš pamazām pāriet ceturtajā, grūstajā tuoņa tīpā, kurš še sasniedz

tik skaidru izteiksmi, tik krasu izskaņu, gluži tāpat kā stieptā intonācijā,
kas vienāda ar viņu pēc garuma un var teikt, ļuoti ievēruojamā kvan-

titātes ziņā, — ka abi viņi ir pilnīgi līdzīgi attiecīgiem tuoņu tipiem
Kurzemes -nieku -ier- grupas izluoksnēs, kur, kā jau aizrādīts I. nuo-

daļā, nereti skaidri sadzirdama pauze grūstās skaņas vidū un kur ļuoti
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labi izšķiramas stiepta tuoņa raksturā kāpjuošas un līdzenas nuokrāsas

variacijas. Kāpjuoši krītuošais tīps turpretī dažās izluoksnēs (piem.
Mz. Ilk., Plt.) pāriet tīri krītuošā tīpā, sakusdams tādējādi gandrīz pil-
nīgi ar sensenuo krītuošuo, kam tur nav spilgta rakstura, tā ka ar

vienkāršu dzirdi viņi nemaz nav izšķirami — gandrīz visuos vārduos

dzirdams vienāda tīpa tuonis.
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DAŽI ATTĪSTĪBAS PUOSMI LATVIEŠU UN LEIŠU

AKCENTA VĒSTURĒ.

Prof. J. P 1 ā ķ a.

Paša autora tulkuojums nuo krievu oriģināla.

III. nuodaļa. Ide. likviduo un nasaluo sonantu vietnieki.

29. §. Fortunatova uzskats (Arch. f. sl. Phil. IV, 586), ka leišu

savienuojumu: if, iī, ir, il vietā sanskrita valuodā stāv: r, īr, ūr, ir pie-
ņemts nuo visiem lietpratējiem gandrīz bez pretrunas, un sakarā ar

sonantu teorijas nuostiprināšanuos tagad tiek uzlūkuots par vispārīgi

atzītu, ka pirmvaluodas: r, ļ, rņ, ņ līdzskaņu priekšā leišu valuodas viet-

nieki pēdējā izpaužas: if, iī, im, m (uf, uī, ufn, nfi), veidā, bet ī, ī, rņ, ņ

vietā pēdējā valuodā stāv: ir, il, im, m (ūr, ūl, ūm, ūn) (sal. F. d. Saussure,
Mēm. dc la Soc. dc ling. VIII, 11, 431 sv.). Jebšu gan tas tā,

tomēr minētuo vietnieku attīstības process vēl pavisam neskaidrs

(sal. Hirt, Abi. § 154). Tā piem., ja par izejas punktu līdz ar

Sosīru un Brugmani pieņemam pirmvaluodas: r, ļ, rņ, ņ, f, ļ, m, ņ,
tad ar patskaņu ierašanuos viņu priekšā un ar akcenta pārvietuoša-
nuos uz saknes zilbi slavbaltu laikmetā (sal. cjiaß.-6a;n\

6., 7. lapp.) mēs leišu valuodā būtu varējuši sagaidīt viņu
vietā skaņu sakuopuojumus pēc schematiem: —

—■, t. i. pirm-
valuodas īsuo sonantu vietā: ir, il, im. m un garuo vietā — if, il, im,

m, kādus mēs sastuopam latviešu valuodā. Bet diezin, vai pēdējas
valuodas refleksus mēs varēsim skaitīt par pirmatnīgiem; drīzāk par

tādiem būs skaitāmi leišu vietnieki. Jautājums tomēr kļūst skaidrāks

un refleksu attīstības gaita ieduomājama par vinkāršāku, ja vienis pra-
tis ar Becenberģeri (B. XVII, 216) un Hirtu (op. c. §§ 154, 155)
par izejas punktu leišu ir, il, im, m skaitām divzilbīgās pirmvaluodas
bases: e

ra,
eta, e

rna,
e
na, kas pieņemamuos fonetiskuos nuosacījumuos

(sal. Bezzenberger, op. c. 11, 221, 224, 227) varētu reflektēties pēc
šchemata — ir, il, im, m, t. i. ar garu pirmuo savienuojuma ele-

mentu, kuo atmodām ari sanskrita valuodā, piem. īr, ūr: dīrgha-,

pūrņa-. Bet ar tuo nav vieglāki atbildēt uz jautājuma, kāda bijusi

r, ļ, rņ, ņ attīstības gaita, kad tie izvērtušies par if, il, im, m. Vārda

saknes_zilbēs, kuras jau nuo sākta gala bijušas uzsvērtas, pēc leišu
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valuodas likuma par akcentētiem patskaņiem jeb diftongiem varēja
šinīs savienuojumuos pagarināties vienīgi pirmais elements, patskanis

i; uz tādu refleksu procesa varbūtību aizrāda leišu dialekti. Latviešu

valuodā, kura nepazīst vispārīga likuma par patskaņu pagarināšanuos,

atkarīga nuo zilbes uzsvara, vajadzēja pirmvaluodas r etc. vietā nākt

ir etc, kas sastuopams tikai dažās izluoksnēs. Apskatīsim minētuo

refleksu dialektiskuo attīstību abās māsu valuodas. Tā kā refleksi,

vienkārt, nav vienādi abu likvidu starpā, un uotrkārt, likvidu un na-

saļu starpā, tad mums nākas apskatīt katru nuo šīm skaņām sevišķi.
30. §. 1) r, f. Lielākā augstiešu dialekta izluokšņu daļā visās

trijās Krievijas Lietavas guberņās, kur vispārīgais vienkāršu patskaņu un

diftongu garums ir normāls, pirmvaluodas r, ī vietā stāv leišu savie-

nuojumi if (uf): kifsti, tufgus un ir (ūr): žirnis, kurti, kuriem latviešu

valuodas -nieku izluokšņu -ir- grupā pie vispārīgi normāla garuma

stāv pretī ir (ūr): cirst, tirgus un if (uf): zifnis, kuft. Veselā leišu

augstiešu dialekta izluokšņu virknē (piem. dažās Rlž. — Rd., R2. —

Krk., Suvalkų gub. — Smn., Svt., Viļņas —-Zz.) un zemiešu dialekta

dienvidus vakara daļā (piem. Žr.
— Trg., Pjr., Dzd. un c.) dzirdams

īsais r if savienuojumā: kirpt(i), tā ka dažuos apviduos if (uf) ne-

maz neatšķiras nuo ir (ūr) (=ir, ūr), it īpaši pēdējās izluoksnēs; cituos

turpretī ir (ūr) blakus if (uf) == ir (ūr) paglabā vidēja garuma i.—La-

tviešu valuodā ir dzirdams īss i (u) abuos refleksuos gandrīz visās

-iešu -ir- grupas izluoksnēs Kurzemes un Vidzemes guberņās. Bez tam

vēl ir (ūr) savienuojumu i (ū) dzirdami kā i (ū) dažās -nieku izluok-

snēs abās guberņās, piem. cirst, tirks ļļ tirgus (Liv. Vsv. Nr., Pr., Nr., Lm.,
Jnv. v. c). Dažas -nieku izluoksnēs saīsina i (u) ar tuo, ka iesprauž sva-

rabaktisku āļļā r un nākuošā patskaņa starpā, piem. cirāst, tirāgus, zi-

rānis, kūrāt. Šīs izluoksnēs vienā apvidū aptver: Jaunpils, Blīdenes

Jurģumuižas, Smuku, Annas muižas, Viesatu, Springu, Reņģu, Remtes,
Laūkmuižas pagastus, uotrā apvidū — Penkules, Bēnes, trešā—Lielezeres,
ceturtā — Nīces (viena izluoksnē) pagastus. Mazliet neskaidrākas

dabas svarabaktiskais patskanis (apzīmējams vislabāk ar a) dzirdams

minētā stāvuoklī ari dažās leišu R3. izluoksnēs, piem. Krinčinu: gir3dž —

dzirdu, stir3
n — stirna, Suostu: pir3šts, šir3ds; R2. piem. Pusalātu:

tor3gz — tirgus, ker3
vz — cirvis.

Zemiešu dialekta izluoksnēs (lielākā daļā žt. izl.), kur vienkāršuo

patskaņu un diftongu garums ir daudz lielāks nekā augstiešu dialektā,
ir nuovēruojama pirmā diftongiska savienuojumā (ir, ur) elementa (i, v)
pagarināšanās, pie kam akustiskais smaguma centrs, t. i. balss augstuma
un spēka maksimums if (uf) savienuojumuos tiek pārnests uz pirmuo
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elementu (i, u = ę, o). Līdz ar tuo mainās ari diftonga intonacijas

raksturs, tā ka kāpjuošā tuoņa vietā nāk tā sauktais kāpjuoši krītuošais,
kurš pa lielākai daļai ir daudz slaidāks par krītuošuo; dažuos apviduos,
it sevišķi tais pārejas izluoksnēs nuo augstiešu dialekta zemiešu dialektā,
kur vispārīgs garuma apmērs ir mazāks, kāpjuoši krītuošais akcenta tīps
nemaz neatšķiras nuo krītuošā (sal. 11. nuod., 34. lapp.); tā, piem.
Mazaiķu un Gružu draudzēs i f (uf) pēc savas intonacijas neatšķiras
nuo ir (ūr), sal. kirst, pirštas, turgus, žirnis, kurt. Tā tad leišu aug-
stiešu savienuojumi if (uf): kifsti, tufgus zemiešu dialektā izveiduojas

par ęr (or): kęrpt(ę), torgos (dažās izluoksnēs — ir, ūr).
Augstiešu savienuojumuos ir (ūr) Palangas izlouksne un vēl dažas

eitas (piem. Veiviržėnų) pārvērš krītuošuo tuoni par lauztuo, kas diezgan
labi tiek marķēts (izdevīguos nuosacījumuos ari ar pārtrūkumu skaņas
vidū) — ęr (or): stęrna, korte; ari augstiešu kāpjuošais tuonis (= kāpjuoši
krītuošā jam) še dažkārt pāriet grūstā, piem. Plg. pęršts, g'ęrdž — dzirdu.

Latviešu -nieku -ier- grupas izluoksnēs, ziemeļu vakara Kurzemē

leišu if (uf) savienuojumu vietā stāv ier (uor): cierst, tiergus, un leišu

diftongu ir (ūr) vietā — ier (uor): ziē(r)nis, kuort, pie kam pilnīgi

dabiski, ka abuos gadījumuos latviešu valuodā spēka un augstuma
maksimums pāriet uz kompleksa pirmuo daļu: ier, uor, ier, uor. Pēc

Baranauską teorijas šuos savienuojumus vajadzētu skaitīt par anormaliem

garumiem, kas sastāv nuo četrām laika vienībām ( ~---), tāpat kā

Baranausks par anormaliem uzlūkuo leišu savienuojumus: -īēf-, -6m-

vārduos: wīēfnēms, wīērnoms (C6. o. p. h. h cji. H. A. H. LXV, N° 9,
30). Matemātiskā ziņā šie savienuojumi patiešām ir anormali, tāpat
ari, pēc teorētiskās divskaņu rakstura definicijas viņus nevar pieskaitīt

diftongiem, bet gan triftongiem, ja vien pielaižams tāds viņu rakstu-

ruojums un tamlīdzīgs termins. Par viņu dabiskuo garumu jāsaka, ka

parastuos ārīguos dzīvās valuodas nuosacījumuos tie nemaz nav garāki
par citiem diftongiem ar attiecīgu tuoni. Normaluos runas nuosacīju-
muos valuodā mēdz rīkuoties tādējādi, ka diftonga garums vārdā tuop
nuoregulēts pēc viņa sastāva: ja ir lielāks skaņu skaits, tad pamata
vokāļa garums saīsinās, tā ka vispārīgā sumā ir viens un tas pats iznā-

kums, ier, uor, ier, uor zilbes vārduos: ziē(r)nis, kuort, cierst, tiergus

pēc dzirdes nav nemaz garākas, kā ēr,. ār, ēr, ār zilbes vārduos: bērzs,
vārna, bērns, vārti.

Par pārejas izluoksnēm jāskaita latviešu valuodas -nieku -ir- grupas

izluoksnēs, kas izstiepj ir, ur savienuojumuos skaņas i, v, piem. īr, ūr,
kā piem. sekuošu pagastu izrunās: Bātes, Dinsdurbes (ī, ū), Pormsātes,
Asītes, Kalētu (tikai ū) un Nīces (ū un pa daļai ī).
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-iešu -ier- grupas izluoksnēs (Kurzemes un Vitebskas guberņās)
intonāciju tīpi ir savādāki izdalīti nekā attiecīgā -nieku izluokšņu grupā.

31. §. 2) ļ, I. Pirmvaluodas ļ, ļ refleksi sniedz mums pavisam
citādu ainu, kā r, f. Leišu izluoksnēs ar īsuo r trūkst īsā 1 il (ul)

savienuojumuos; augstiešu dialektā un ari vienā zemiešu dialekta daļā

(Raseinu apr.) likvidam 1 ir divu moru garums. Visur dzirdama izruna:

vilk(a)s, ilg(a)s. Tikai dažās latviešu -iešu -ir- grupas izluoksnēs sastuo-

pami il (ūl) savienuojumi il (ūl) vietā, tā piem. Kurzemes Biržu (abās
izluoksnēs), Dignājas, Kaldabruņas izluoksnēs izrunā vilks || vbilks

ar īsu 1 gluži tāpat kā vārdus ilgs ļļ bilgs, ari Vidzemes malienes

izluoksnēs, kā [Sausnējas], Sāvienas, Praulienas vilks — vienādi ar

ilgs. Vienmorīgais 1 — pruotama lieta — bez tam dzirdams izluoksnēs

ar svarabaktiskuo patskani šī likvida un sekuoša līdzskaņa starpā:
vilāks kā ari ilāgs; bet tādu izluokšņu skaits ir visai mazs. Līdzās r -f-
svarab. patsk. -f cons. savienuojumam mēs atruodam 1 -f svarab.

patsk. -f- cons. tikai divās -nieku -ir- grupas izluoksnēs: Lielezeres un

Nīces (vienā izluoksnē). Pārējās augšā minētās izluoksnēs blakus -irā-

(cirāst, zirānis) savienuojumam sastuopams -il-: vilks, ilgs. Leišu

zemiešu izluoksnēs (žt.) nuorāda uz akustiska balss centra pārvietuo-
šanuos uz patskani un viņa pagarināšanuos iī savienuojumā, kam par

sekām ir intonacijas tīpa mainīšanās: vilkas vietā še mēs dzirdam

velks ļļ vilks (Plg. velks), il (ilgas) savienuojumā viena minētā dia-

lekta daļa pārvērš krītuošuo tuoni dažuos fonetiskuos nuosacījumuos
(piem. galuotņu a izzušanas gadījumā) grūstajā: elgs, telts. Runājuot

par pirmvaluodas 1 leišu il refleksu un šī savienuojumā apzīmējumu
Kuršaiša darbuos ar il (ar īsu i), jāsaka, ka pret tuo ir jau daudzreiz

celtas ierunas (sal. Hirt, Idg. Akz., 60, 61, piez. 1); tagad, kā zināms,
il apzīmējums tiek apmainīts ar il (sal. pie Brugmaņa, Grdr.2 un KVGr.).

32. §. 3) rņ, ņ, m, ņ. Par nasaluo sonantu refleksiem abās māsu

valuodas mums vēl mazāk kuo sacīt, jau tādēļ vien, ka gandrīz pavisam
nav uzglabājušies piemēri salīdzināšanai ar citām indoeiropiešu valuo-

dām. Izšķirība intonacijas ziņā savienuojumu im (um), m (un) un im

(ūm), m (ūn) starpā ir izturēta visās augstiešu izluoksnēs; pie tam ne-

maz nemainās skaņu sastāva kvantitāte. Šinīs izluoksnēs mainās vienīgi

patskaņu krāsa (i —> ę jeb 6 dažās Panevezes apriņķa izluoksnēs, piem.
Zm., Sst. u. cit.) jeb tā atmodas zem nākuošā nasaļa iespaida (j, ų - m,

n priekšā, pa lielākai daļai Raseinu apriņķa dienvidus vakara izluoksnēs,
piem. lįnst; sal. Jauņa „Jīht. rpaMM.", 9—10). Zemiešu dialekts (žt.)
uzticīgi sekuo savām tradīcijām intonacijas maiņas ziņā. im, m savie-

nuojumuos viņš pārnes augstuma un spēka maksimumu uz pirmā
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komponenta un tādā kārtā izmaina viņu tuoņa tīpu. Augstiešu šimtas,
tinklas vietā še mēs dzirdam šimts, tmklos. Līdzīgā kārtā ari krītuošais

intonacijas tīps pāriet grūstā tuonī im, m (= im, m) savienuojumuos,

piem. minkšts (blakus ari mmkšts).
Latviešu valuodā zaudē leišu savienuojumu: im, m, im, m nasaluo

elementu (vārdā šimtas = simts tas paglābjas), apmainuot tuo ar

patskaņa pagarināšanuos -nieku izluoksnēs: tikls, mīksts un difton-

gizējuot šuo pagarinātuo patskani lielākā -iešu izluokšņu daļā: teikis,
mėiksts \\ teikis, mēiksts, ari teikis, meīksts. Intonāciju attiecība: leišu

im, m, im, m stāv pretī latviešu: ī, ī —stingri tiek ievēruota vienīgi
-nieku izluoksnēs; -iešu izluoksnēs, kā to liecina pievestie piemēri,
intonāciju tīpi ir sajaukti.

33. §. Nuo šitā īsā pārskata, kurā mēs aplūkuojām pirmvaluodas
likviduo un nasaluo sonantu refleksu izdalījumu pa abu māsu valuodu

dialektiem un ifluoksnēm, var slēgt, ka īsais r if (uf) refleksuos ir

sekundāra parādība, kas cēlusies, varbūt, zem ir savienuojumā īsā r

iespaida vienkuopus ar vispārīguo šī savienuojumā i skaņas saīsināša-

nuos; un jautājums par divmoru r (~ f) celšanuos if savienuojumā
paliek vēl vienmēr nesapruotams un neskaidrs. Serbu valuodā r stāv

nevien leišu ir vietā: zfno — zirnis, kfpa — kurpe, bet pret Leskīna

apgalvuojumu (Quant. u. Beton. etc. XIII, Nq VI, 532, 111, 1.) ari if vietā:

pfst — pifštas, prda — pirdā Į Įpifdis, grlo — gurklys.
Ja mūsu izejas punkts ir pareizs (r = leišu if) — par kuo tagad

nešaubās dižākie lingvistiskās zinātnes priekšstāvji — tad divmoru r, kā

ari divmoru 1, m, n if, il, im, m (uf, uī um, un) savienuojumuos varēja
celties nuo vienmorīgās tikai vārda akcenta vietai mainuoties, sevišķi,
šinī procesā, bet ne rasties sekundāri, jau uzsvērtā zilbē; pēdējā gadī-

jumā būtu pagarinājies diftongiskā savienuojumā patskaņa elements.

IV. nuodaļa. Pirmvaluodas er, or, ar, ei, ol, ai, em, om, am, en,

on, an, ēr, ōr, ār, ēl, ōl, āl, ēm, ōom, ām, ēn, on, ān vietnieki

līdzskaņu priekšā.

34. §. Ja mēs līdz ar Hirtu (Idg. Akz. § 48.) pieņemam, ka pirm-
valuodā ir bijuši divmoru diftongiski savienuojumi, ja šuos pirmatnīguos
divmoru diftongiskuos savienuojumus skaitām par pirmuo pakāpi leišu

kāpjuoši intonētuo diftongiskuo savienuojumu attīstības vēsturē, un ja
kuopā ar Hirtu (op. c. § 136, 138 lapp.) leišu ė, ā + ligu. jeb nas. + cons.

attīstībā kā pirmuo stadiju redzam ide. savienuojumus ē, o, ā + ligu. jeb
nas. + cons., jeb kuopā ar Becenberģeri (88. XVIII, 221, 224, 227) —
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divzilbīgas bases, kas, atkrītuot uotram patskanim aiz likvidas jeb pus-

vokaļa jeb, varbūt, ari aiz nasaļa, pagarina pirmuo savienuojumā pat-

skaņa elementu (sal. ari Hirt, Idg. Abi. §§ 144, 154, 155), — tad viņa,
t. i. šuo leišu savienuojumu attīstības vēsture ir līdzīga ar: if (uf),
iī (uī) etc, un ir (ūr), il (ūl) etc. izcelšanuos procesu šinī valuodā nuo

pirmvaluodas r, ļ etc. un f, ī etc.

Un patiešām, leišu refleksus ė, ā + ligu. jeb nas. + cons., kā trīs-

morīgus ar vidēji garu patskani, līdzīgus schematam — kvantitātes

ziņā viegli var izvest nuo pirmvaluodas trīsmoru diftongiskiem savienuo-

jumiem, bet kā lai izdabū leišu ef, af, eī, aī etc, līdzīgus — schematam

nuo pirmvaluodas īsajiem savienuojumiem pēc schemata parauga?
Kādēļ gan uzsvērtā stāvuoklī jāpagarinājas likvidam jeb nasalim, t. i.

uotram savienuojumā elementam, bet ne viņa patskanim, kā tas nuo-

vēruojams leišu valuodas dialektiskā attīstībā, par tuo mēs neesam

skaidrībā. Vienīgi tas varētu nuotikt zem uzsvērtuo Īsu o e jeb a pa-

garināšanās analoģijas iespaida, bet tad ruodas atkal jauns jautājums:
kāpēc gan šie patskaņi uzsvērtā saknes zilbē ir kāpjuoši intonēti un

kāpēc viņi ir divmorīgi, bet ne ar krītuošu intonāciju un trīsmorīgā

garumā? Sekuosim minētuo savienuojumu attīstībai pa leišu un latviešu

dialektiem un izluoksnēm.

35. §. Vietnieku ef, af dialektiskā attīstībā mēs nuovēruojam
vairāk pārmaiņu un lielāku variāciju skaitu, nekā eī, aī attīstības gaitā.
Pirmie pielaiž likvida elementa saīsināšanuos, kaut gan apruobežuotākā
izluokšņu skaitā abās valuodas nekā i f vietnieki. Tā piem. af saīsināšanās

dzirdama piem. Riž (Rd): vārtai un žr. (Trg.): vartai; nuo latviešu

-nieku izluoksnēm (Kl., As., Prm.): vārti, augšminētās -nieku izluoksnēs

ar svarabaktiskuo patskani r un nākuošā līdzskaņa starpā: vārāti, un

dažās šuo izluokšņu grupās, kas tuvāk Lielupei, piem. Brz., Vsv.

Zemiešu izluoksnēs žt. akustiskais balss centrs pavirzās uz ef, af

savienuojumu sākuma pusi, aiz kuo ari mainās intonacijas tīps — er,

ār: vartā. Tamlīdzīgs process nuovēruojams ari visās latviešu -nieku

izluoksnēs: bērzs, vārna, bet pie tam nemainās parasta attiecība:

~=z leišu ',
v

Izņēmuma gadījumi visai reti (piem. izluoksnēs ar svarab.

patskani). Šis
process izplatījies ari pa lielākuo -iešu izlokšņu daļu,

paturuot stieptuo tuoni: bārzs, vārna; tikai mazāka šuo izluokšņu daļa

paglabā leišu valuodai attiecīgu o krītuošuo tuoni (').
Par līdzskaņa saīsināšanuos eī, aī savienuojumuos jāsaka, ka kaut

ari viņa nuomanāma lielā mērā latviešu valuodas -iešu izluoksnēs

Kurzemes un Vidzemes guberņās, likdama piem. aī vietā gan 61 (Sk., Dg.,

Prl.): tolka, gan ā°ī (Slm., Ab.): tā°īka, gan ari 6al (Sv.): toalka un āī
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(Ss.): talka, — tuomēr ar svarabaktisko patskani sastuopama ļuoti ap-
ruobežuotā izluokšņu skaitā (Llz., Ne. vienā izl.): tālāks, tālāka. Leišu

valuodā 1 saīsināšanuos neesam uzgājuši.
Leišu zemiešu dialekts žt. pēc sava vispārīgā likuma pārnes tuoņa

spēka un augstuma maksimumu šinīs savienuojumuos uz pirmuo kom-

ponentu, izmainuot līdz ar tuo ari intonacijas tīpu, bet paturuot tuo

pašu skaņas krāsu: talka. Latviešu valuodā savienuojumuos ar 1: eī,
aī tāda tuoņa maksimuma pārvietuošanās nav nuomanāma ne vienā

pašā izluoksnē: ne „balts" bet tikai „baīts". Zemiešu dialektā dažuos

fonetiskuos nuosacījumuos cl, āl savienuojumu krītuošais tuonis pār-
mainās grūstajā: delna, J)āīts (Plg., Sln., Vrz., Žd., Pkļ.).

Runājuot par cm, am, en, an un ēm, ām, ėn, ān vietniekiem, jāsaka,
ka viņi pārmaina vienīgi tuo vokalu krāsu, kas atmodas nasalā ele-

menta priekšā, nezaudējuot nekā nuo savas kvantitātes un paliekuot
uzticīgi žt. dialektā savai balss akustiskā centra pārvietuošanai uz sa-

vienuojumu sākuma morām un mainuot līdz ar tuo ari intonacijas
raksturu. Patskaņa krāsas mainīšanas process nuorisinās virzuoties

uz Kurzemes ruobežu pusi tādā kārtā, ka patskanis pamazām kļūst
šaurāks: a, e augstiešu literatūras valuodas dialekta izluoksnēs am, an,

cm, en savienuojumuos — anglis, antras, penki -—> o, e augstiešu
Riž: onglis, ontras, penki (Svd.), anglis, antras, penki, švęnts (Bsg.),
anglis antras, švints (Psv.) —> o, ę augstiešu R2: ongla, ontars, penki

švęnts (piem. Zm.), tāpat ari žt.: ongle || onglis, <sntr(i)s, pęnkę, švęnt(a)s;
žr.: onglis, ontras, penki, švęnts (piem. Pjr.) —> u, i, ari —>- u, į

augstiešu R3,R4,R5, R6: unglis, untras ļļ ūntras, pinki, švintas. Latviešu

valuodā nuovērojama šī virziena turpināšanās,' pie kam nasalais ele-

ments pazūd, atlīdzinuoties ar patskaņa pagarināšanuos, gan vienkārša

monoftonga veidā, piem. -iešu -ir- grupas izluoksnēs: ūgle, ūtrs, pici
(Dg.); ūgle, ūtris, pici (Brž.); ūgle, ūtris, pīci (Elk.); gan ar manāmu

diftongizacijas nuokrāsu: 6utris, p
eīci (Ab.); gan ari pieņemuot pilnīgi

diftonga dabu uo, ie veidā: ūoglis ļļ ūogle, uotr(i)s, pieci, piem. visās

pārējās -iešu un visās -nieku izluoksnēs Kurzemē, Vidzemē un Inflantijā,
un uzglabājuot pie tam abās pēdējuo izluokšņu grupās stingru attiecību:

A (') = leišu ~ un

Augšā pievestās dialektiskās savādības un viņu vispārīgā attīstības

gaita duod mums atkal iespēju slēgt, ka sporādiska likvidu saīsināšanās

pēc schemata > skaitāma par sekundāru parādību un ka

par pirmvaluodas er, or, ar, cl, _ol,_ al etc. primāriem vietniekiem

leišu valuodā uzskatāmi ef, af, eī aī etc, Tādā kārtā jautājums par

uotrā nasalā savienuojumu elementa pagarināšanuos abās māsu valuodas
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šimbrīžam paliek neizšķirts tādā gadījumā, ja mūsu izejas punkts ir

pareizs. Pieņēmums, ka kāpjuošais tuonis ir radies sekundāri vārda

uzsvara pārvietuošanās procesā, un ka iemesls trīsmoru ef af savienuo-

jumu parādībai divmorīgu vietā meklējams taisni šai procesā, nezaudē

savu varbūtību.

V. nuodaļa. Pirmvaluodas -i un -v diftongu, garuo un īsuo

monoftongu vietnieki.

36. §. Spriežuot pēc leišu diftongu sadalīšanās kāpjuoši un krītuoši

intonētuos, tāpat ari par līdzīgu garuo monoftongu sadalīšanuos, mums

jāslēdz, ka viņu attīstības gaita ir vienāda ar augšā aplūkuotiem difton-

giskiem savienuojumiem. Šādu pieņēmumu par diftongiem apstiprina
Hirts (op. c, 138) un Becenberģeris (op. c, 223, 224), kuri liecina, ka

leišu diftongi ar kāpjuošu tuoni, būdami attiecīguo pirmvaluodas div-

skaņu vietnieki (Hirt, op. c, 131), savā attīstības gaitā esuot tumši un

neizskaidruojami (Bezzenberger, 1. c). Daudz skaidrāka esuot krītuoši

intonētuo diftongu vēsture; tie pēc minētuo autoru duomām vai nu ir

cēlušies nuo pirmvaluodas divzilbīgām basēm (Bezzenberger, 1. c), vai

ari nuo pirmvaluodas garajiem diftongiem (Hirt, op. c, 138). Jautā-

jums par garuo monoftongu: 6, ė, i, ū un tāpat ari par uo diftonga
celšanuos nuo pirmvaluodas: ā, ē, ī, ū un o atklātā zilbē mums ir

skaidrs pēc zināmā F. dc Sosīra atraduma (sk. Mēm. dc la Soc. dc

ling. 1894, VIII, 427). Turpretī vēl pavisam nezināma un tumša ir attie-

cīguo leišu kāpjuoši intonētuo monoftongu celšanās un viņu attīstības

gaita (sal. Hirt, op. c, §§ 143, 144 un 146, 1.), nuo kuriem gari var

būt vienīgi 6, e, bet ī un ū figurē kā garie jeb pusgarie, — blakus ā

un ē uzsvērtās zilbēs —tikai vienā augstiešu dialektu daļā (piem. rīta

uņ Suvalkų gub. izluoksn.).
37. §. Ja ievēruojam mūsu apskatā paralēlismu attīstības gaitā un

iztirzājuma sakaru augšā aplūkuotuo diftongiskuo savienuojumu un

šeit aplūkuojamuo diftongu un monoftongu starpā, tad ir sapruotams,
ka mums šimbrīžam visvairāk jāpiegriež vērība uz viņu izdalīšanuos

pa abu māsu valuodu dialektiem un uz intonacijas mainīšanuos viņu

skaņu un skaņu savienuojumu refleksuos.

Leišu un latviešu uo, ie diftongi atkarīgi nuo dialekta jeb izluoksnēs

dabū uzsvērtā zilbē vai nu citu skaņu sastāva nuokrāsu, piem. žt. ou,

ęi: doubīē (Vrz.) ļļ doubė (Pkļ.) ļ| doubi (Plg.), douna, deina, sęina; vai

ari pāriet monoftonguos ū, ī—žr.: dūbīē, dūna ļļ dūna, dīna, šina ļ| sīna

(Krs., Pjr.); latviešu -iešu izluoksnēs (ari ū, ī): ūga, dīna ļļ dīna. Tur-
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pretī leišu monoftongi: o, ė, latviešu: ā, ē, ī, ū pāriet diftonguos uo,

ie—žt.unžr.: mūotina |ļ mūotina, vies ļ| viejas || viējas (Krs.), tievs, ļ] tievus;
jeb diftongveidīguos: °a, a°, u°,

{
c, i e

,
eī, ci, e ū, iv— latv.: m°ātā

(Klp.), mā°te (Kld.),_m°āte (Lš.), muote (Mk.), vējs (Klp.), viēš (Lk.),
vies (Mk.), v

e īrs (Ab.), v
e"īrs (Dg.), veīrs (Mk.), p

e uslis (Dg.),
peūslis (Krz.), piūslis (Lk., Mk.)

-i un -v diftongi uzsvērtās zilbēs vispārīgi ņemuot paglābjas abās

valuodas — au, ai, ci: žt., žr. sāul'e ļļ saule ļ| saūl'e (Krs.), lāima (Plg.)
|ļ laime (Vrz.) ļļ laime (Vkš., Krs.); latv. laīme ļļ lāimā (Dg., Brž.)

|| laīma (Mk.).
Par intonacijām jāsaka, ka žt. pēc parašas pārmaina ~ ar — un

vienā šī dialekta daļā dažuos fonetiskuos nuosacījumuos ari — " ar

pārceļuot tādējādi ari tuoņa spēka un augstuma maksimumu uz diftonga
sākuma elementu, resp. uz pirmuo monoftonga moru. Šinī ziņā mi-

nētais dialekts paliek negruozāms ari uzsvērtuo pusgamo monoftongu

ā, ē intonacijas pārmaiņā, kuri cēlušies nuo attiecīgiem īsajiem: div-

zilbīga vārda gala balsienam sarūkuot, viņi, galvenam kārtām žt., pāriet

ā, ē — gals ļļ gals ļ| gals (Plg. Vkš.), k'ėrs — „kuoka celms', gālas,
kēras vietā.

Tādējādi zemiešu dialektā (galv. k. žt.) visi akcentu tīpi charakte-

rizējami par „stiprsačiem", resp. „stiprvidiem", lietuojuot Jauņa ter-

minus burtiskā tulkuojumā, jeb tie koncentrē akustiskuo balss centru

diftonga jeb garā, resp. pusgarā patskaņa sākuma morās.

Ļuoti raksturīga ir tīpu pārmaiņa: — —> kas nuovēruojama kā

tālākā vārda uzsvara pārvietuošanās vēstures attīstības tālākā pakāpe
dažuos fonetiskuos nuosacījumuos piem. Palangas izluoksnē. Latviešu

valuodā—kā tuo mēs redzēsim nuo mūsu duomu tālākās attīstīšanās —

ir šī intonacijas rakstura pārmaiņas virziena turpinājums; viņā, kā

zināms, leišu augstiešu ~ vietā stāv -nieku izluokšņu grupās.

VI. nuodaļa. Vārda uzsvara pārvietuošanās leišu valuodas

paradeigmatuos. I. laikmets.

38. §. Meijē apgalvuo (Mėm. dc la Soc. dc ling., VIII, 174), ka

uzsvara pārvietuošanās pirmās un pēdējās vārda zilbes starpā nominu

paradeigmatuos esuot parādība, kas pirmatnīgi attiecināma vienīgi uz

indoeiropiešu pirmvaluodu un ka uzsvara piestiprināšanās katrā vārdā

pie vienas vietas, resp. oksituonīguo un barituonīguo vārdu tīpu rašanās

esuot sākusies ļuoti agrā periodā, pirmvaluodas laikmetā, bet pa lielākai

daļai šī fiksacija esuot nuotikusi ikkatrā valuodā atsevišķi. Runādams
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par slavu un baltu valuodām (op. c, 176), Meijē piezīmē, ka mūslaiku

krievu valuodā esuot paglabājusi daudz vairāk pirmatnīgās akcentuacijas

pēdu, nekā grieķu un sanskrita valuodas, pie tam šīs pēdas viņā esuot

daudz akurātākas nekā pēdējās. Slavu uzsvars, kā tuo liecinuot zināms

salīdzinājumu skaits, varuot skaitīties par indoeiropiešu akcenta tiešuo

mantuojumu.

Meije konstatētais fakts par krievu valuodu, pruoti, viņai piemī-
tuošā uzsvara pārvietuošanās gan uz sākuma, gan ari uz beigas zilbi

vienā un tai pašā paradeigmatā, met ari gaismu uz leišu akcentuacijas
vēsturiskuo attīstību. Pēdējā valuodā, kā zināms, visuos divzilbīguos
vārduos uzsvars vienskaitļa akuzatīvā krīt vienīgi uz vārda sākuma jeb
saknes zilbi; turpretī tā paša vienskaitļa nominatīvā pa lielākai daļai

(-ā-, -(i)jā-, -ē-, -(i)jē-, -ija-, -i-, -v- un līdzskaņu celmuos) tiek uzsvērta

vārda gala zilbe. Nav viegli pasacīt, kādā virzienā ir nuotikusi uzsvara

pārvietuošanās šuos divuos luocījumuos. Bet leišu valuodā uzsvara

pārvietuošanās process gājis vēl tālāk. Kamēr slavu valuodas, resp.

mūslaiku krievu valuodā vienskaitļa dativs ir paglabājis vārda uzsvaru

tai vietā, kur tas stāv lielākā paradeigmatā luocījumu daļā, tamēr leišu

valuodas divzilbīguos vārduos šinī luocījumā uzsvars viscaur atruodas

uz sākuma, resp. vārda saknes zilbes. Skaidra lieta, ka pārvietuošanās
še virzījusies nuo vārda gala uz viņa sākuma pusi.

Hirts neuzskata leišu valuodas uzsvara vietas maiņu par pirmatnīgu

parādību (Idg. Akz., 91. lapp. v. sk.) un duomā, ka leišu krītuošajam
tuoņa tīpam esuot piekritusi liela luoma uzsvara vietas nuoregulēšanā
leišu valuodas vārdu šķiru paradeigmatuos. Ja saknes zilbe ir krītuoši

intonēta, tad pēc Hirta vārdiem, uzsvars ir uz viņas un ļuoti bieži

nekustas nuo tās, tā piem. tāda tīpa vārdiem, kā: tiltas, dūmai, kaulas,

vyras u. v. c. ir viscaur uzsvērta vārda sākuma zilbe, kauču gan attie-

cīgie sanskrita un grieķu valuodas vārdi nuorāda uz uzsvērtu gala zilbi:

tīrthāh, dhūmāņ, fruįAdę, %ctul6ę, vīrāh etc. Tādējādi Hirts pielaiž, ka

leišu valuodā uzsvars var pārvietuoties uz vienu vai uotru pusi netikai

atsevišķās luocījumu formās, bet ari viscaur it visās paradeigmatā

formās, un saskaņā ar tuo viņš uzstāda sekuošus pārvietuošanās liku-

mus: 1) Ja saknes zilbe bijusi krītuoši intonēta, tad ir iespējams, ka

uzsvars pārceļas uz šuo zilbi it visuos paradeigmatā luocījumuos;

2) tuomēr šuos nuoteikumuos pārvietuošanās var nuorisināties ari tikai

dažās paradeigmatā formās, piem. sg. n. kotas; v. kote, 1. kote, i.

kotu etc. blakus pl. n. kotai, g. kotų etc; 3) ja saknes zilbei ir

kāpjuošs tuonis, tad krītuoši intonētas galuotnes pēc F. dc Sosīra

likuma (IF. Anz. VI, 157,3) pievelk uzsvaru, piem. i. sg. žodziū, rankā,
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acc. pl. žodžius, n.-acc. d. ranki, žodžiu etc. blakus g. sg. žodžio,

rankos, d. sg. žodžiui, rankai, n. pl. žodžiai, rankos (op. c. § 74).
Minētā valuodā tuomēr nekrīt tikdaudz svarā uzsvara pārvietuošanās

virziens zināmuos paradeigmatā luocījumuos, bet priekš mums liela

nuozīme ir tam faktam, ka šāda vārda uzsvara pārvietuošanās nekā

nemaina zināmā paradeigmatā intonacijas tīpa raksturā. Tikkuo uzsvars

pārvietuojuoties pārlec uz saknes zilbi, viņš izsauc viņas pirmatnīguo
intonacijas tīpu. Vienskaitļa dativs ir šī fakta patiess liecinieks. Pār-

nesdams uzsvaru uz vārda sākumu tajuos paradeigmatuos, kur viņš
lielākā luocījumu daļā vai nu pirmatnīgi ir bijis uz gala zilbes, vai ari

pārvietuojies uz viņu vēlākā laikmetā, dativa luocījums izsauc saknes

zilbē (it visuos celmuos) tuos pašus divi intonacijas tīpus: kāpjuošu
un krītuošu, kurus mēs atmodām paradeigmatuos ar nepārvietuojamu
uzsvaru uz saknes zilbes, sal. d. sg. mergai, galvai blakus n. sg. mergā,
galvā un d. sg. rankai, vārnai blakus 1. pl. rankose, varnose, d. pl.
rankoms, varnoms u. c. luoc. ar uzsvērtu saknes zilbi; tāpat ari:

gaidžiui, ožiui blakus gaidys, ožys — ar žodžiui, žirniui blakus žodis,
žirnis; dangui, sūnui blakus dangūs, sūnūs — ar vafsiui, Jēzui blakus

vafsius, Jēzus; Dievui, darbui blakus n. pl. Dievai, darbai — ar ponui,
tiltui blakus ponai, tiltai.

Vienskaitļa dativs ar uzsvērtu sākuma zilbi šinī ziņā pilnīgi sakrīt

ar visu celmu vienskaitļa akuzatīvu -ā-, -i-, -v- celmu daudzsk. nomi-

natīvu, -o- celmu viensk. ģenitīvu un ar citām attiecīguo paradeigmatu

formām, kurās nuorisinājusies uzsvara pārvietuošanās uz vienu vai

uotru pusi, kas izsaukusi uzsvērtajā zilbē attiecīguo intonacijas tīpu,
sal. mergai, mergą, mergos; galvai, galvą, galvos; gaidžiui, gaidį,

ožiui, ožį; dangui, dangūs; sūnui, sūnūs; Dievui, Dievą,
Dievo; darbui, darbą, darbo u. t. t. —

Šis fakts vienkārt, nuorāda, uz

pirmatnīgu leišu nominu paradeigmatu sadalīšanuos pēc intonacijas
tipiem, kas, kā duomājams, sniedzas atpakaļ uz slavu un baltu valuodu

kuopdzlves laikmetu, bet varbūt ari vēl uz daudz senāku aizvēsturisku

periodu — indoeiropiešu pirmvaluodu; uotrkārt, vēl lieku reizi

apstiprina tās duomas, ka minētā uzsvara pārvietuošanās epochā leišu

valuodas paradeigmatu iekšienē šāda vārda akcenta vietas mainīšanās

neizsauca pārmaiņu attiecīgā intonacijas tīpā. Tas nuozīmē, ka vis-

pārīgās sistemas intonacijas tīpa iespaids ņēma virsruoku par katru

atsevišķu formu, un kaut ari tā citādā ziņā pārveiduojās, intonacijas
rakstura ziņā tika paduota sistemas varai.

Pirmā laikmeta pārvietuošanās process izplatījies uz visiem, nuo

leišiem apdzīvuotiem apvidiem, juo vārda uzsvara pārvietuošanās
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minētuo paradeigmatu luocījumu ruobežās piekrīt visiem leišu dialektiem

un izluoksnēm, kuri palikuši uz šīs pārvietuošanās pakāpes. Latviešu

un senprūšu valuodās nav iespējams atzīmēt pirmā laikmeta pārvietuo-
šanās pēdas, tādēļ ka pirmajā nuo tām ir uzsvērta vārda sākuma zilbe

jau visvecākuos viņas dokumentuos un pēdējās trūcīgajās atliekās

akcentuacijas apzīmēšana ir un paliek vēl mīklaina.

VII. nuodaļa. Vārda uzsvara pārvietuošanās leišu un latviešu

valuodu paradeigmatuos. II. laikmets.

Divzilbīgi vārdi.

39. §. Tuo stāvuokli leišu valuodas uzsvara pārvietuošanās procesā,
kas ir nuodibinājies pirmajā laikmetā, mēs ņemam par izejas punktu
šīs pārvietuošanās tāļākās fasēs nuoteikšanai, jeb viņu skaitam par

uotrā laikmeta sākumu. Par pāreju nuo viena laikmeta uotrā, tāpat
ari par vienas epochas beigām un uotrās sākumu mums nenākas

runāt, juo nav iespējams šuos momentus nuoskaidruot ar valuodas

faktiem. Vienīgi tuo var nuoteikt, ka iemesli, kas raksturuo šuo

pēdējuo laikmetu, ir nuovēruojami abās mūsu māsu valuodās, leišu un

latviešu, un ka pārvietuošanās procesā ir darbuojušies vieni un tie

paši likumi abās minētās valuodās. Uotra laikmeta pazīšanas zīmes ir

uzsvara pārvietuošanās uz vārda sākumu pārē-

juos nominu paradeigmatu luocījumuos un into-

nacijas tīpa mainīšanās sakarā ar šuo pār-
vietuošanuos, pie kam šī mainīšanās nuotiek sekuošā kārtā:

zilbe, uz kuru pārlec vārda uzsvars, dabū kāpjuošu tuoni neatkarīgi

nuo tam, vai viņa priekš tam ir bijusi kāpjuoši intonēta jeb tai bijusi
krītuošā intonacija. Kāpjuošs tuoņa tīps, uzsvaram pārvietuojuoties

par vienu zilbi uz vārda sākuma pusi, ieruodas ari serbu valuodā,
sal. štok. brāda, glāva, slāna, tlāka, ruka, zima u. t. 1. blakus krievu:

6oponā, roJiOßā, 3HMā; leišu: šalnā, talkā, žiemā u. t. 1.

Dialektiski nuorisinājas zilbes iekšienē vēl tālākais pārvietuošanās
akts, kurš izpaužas akustiskā balss centra jeb spēka un augstuma
maksimuma pārcelšanā nuo garuma beigas morām uz viņa sākuma

daļām. Līdzīgu parādību mēs nuovēruojam ari serbu valuodā — pēc
Šachmatova apstiprinājuma (H3B. o. p. ji. h cji. HAH., 1901 r. VI, 1, l,
348 h 351) visuos zilbes stāvuokļuos vārdā, pretēji Rešetara duomām,

kurš apgalvuo, ka kuopserbu valuodas kāpjuošā tīpa akcenta pāreja
krītuošā tuonī esuot iespējama vienīgi vārda galā, sal. štok.: straža,

jaža, ieža etc. blakus čak. strāža, jėža, tėža etc. Tāpat ari grieķu
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valuodā, cik tas iespējams trīs gala zilbju ruobežās, sal. doriešu:

yAau£, (žt'yeę, -{mai%€ę, Kccl&ę etc. ar atiešu: acyeę, yuvatitsę,
%aXwę etc. Ari leišu valuodā kāpjuošās intonacijas tīpa pāriešana
krītuošā tuonī nuorisinājas it visuos stāvuokļuos, tiklab saknes zilbēs,
kā ari paradeigmatā formu galuotnēs.

Uzsvara pārnešanai divzilbīguos vārduos nuo galuotnēs uz saknes

zilbi, t. i. par vienu zilbi uz vārda sākuma pusi, kā liekas, ir par
iemeslu visai skaidra tās zilbes izrunāšana, kas atmodas uzsvara priekšā,

viņas intonacijas tīpa spilgta izdalīšana, ļuoti laba šī tīpa marķēšana,
kā tas nuovēruojams ļuoti daudzās leišu valuodas izluoksnēs, par kuo

mēs jau pieminējām mūsu raksta priekšvārdā. Ir ļuoti dabīgi, ka šāda

spilgta priekšējās zilbes uzsvara izdalīšana vārda izrunā prasa viņā
ievēruojamu spēku sakuopuojumu, kas koncentrēdamies pastāvīgi pie-

aug un aizsniedz tādu apmēru, ka pārspēj spēka koncentrēšanās maksi-

mumu gala zilbē, t. i. pirmatnīgi uzsvērtā balsienā, un uzsvars nuo

pēdējās tiek pārvilkts uz priekšējuo, saknes zilbi. Visvieglāk šāda uz-

svara pārvilkšana, resp. balss maksimuma pārsvēršanās nuotiek, ja gala
zflbe ir īsa un viņai priekšējā saknes zilbe gara. Ja gala zilbe ir

gara, tad viņā ir lielāka spēka koncentracija; tādēļ ari uzsvara pārne-
šanas process dažkārt jau ir nuorisinājies tuos vārduos, kam gala zilbē

ir īss vokālis, piem. -ā- (=a) celmu vārduos, kamēr vārduos ar garu

gala zilbi, piem. -ē- (=§) celmuos nuovēruojama vēl stipra inertība

šī procesa virzienā. Tādēļ ari tās leišu izluoksnēs, kurās oksituonīgie
-ā- celmi jau pārvērtušies paroksituonīguos, -ē- celmi ar uzsvērtu gala
zilbi paliek kādi bijuši. Zemāku pievestie piemēri sakarā ar attiecīgu
celmu pārskatu apliecinās visu, kas še minēts.

Nav grūti izskaidruot ari uzsvaram priekšējās zilbes intonacijas tīpa
mainīšanuos akcenta pārvietuošanās procesā. Jau Jaunis nuovēruojis
(rioHeß-E)KCKie roßOpbi, yTyKOBCKaro „IToHeBtjKCKiH yh3Ķ-b", crp. 93,94),
resp. nuodibinājis likumu, pēc kura visi tie garumi, kas atmodas uz-

svērtas zilbes priekšā, ir kāpjuoši intonēti. Šī parādība ir dabiska.

Uzsvērtā vārda zilbē jākoncentrējas vislielākai enerģijai, t. i. maksimā-

lajam spēkam un maksimālajam augstumam, bet līdz maksimumam

spēks pieaug tikai pakāpeniski, tāpat ari augstums paceļas līdz maksi-

mumam ne uz reizi, bet savas koncentrēšanās procesā aizņem līdz

ari priekšējuo zilbi, kurā aiz tā iemesla iestājas kāpjuošs virziens abu

minētuo galvenuo skaņas celšanās faktoru kustībā. Uzsvaram priekšē-

jās zilbes tonis, kas tādā ceļā izveiduojies par kāpjuošu, paliek par tādu

ari spilgtākā izdalīšanās procesā, kad tas spēcīgāki tiek marķēts, t. i.

uzsvara pārlekšanas procesā uz šuo zilbi.
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Ka aprakstītā uzsvara pārvietuošanās procesa gaita un akcenta

tīpa mainīšanās pirmatnīgi uzsvaram priekšējā zilbē leišu valuodā ir

visai dabiska un tādēļ ļuoti vienkārši un viegli izskaidruojama, un ka

tās valuodās, kurās nuovēruojams analoģisks process, viņam jāruodas
aiz analoģiskiem iemesliem, par tuo mums visgaišāku liecību duod

līdzīgas parādības serbu valuodā. Plašāki pārrunāt par serbu akcentu

še nav vietas; še aizrādām vienīgi uz Rešetara (Schriften der Balkan-

kommission, lingu. Abtheil. I, 1900, § 3.), Gotjo (Mēm. dc la Soc. de

ling. XI, 339) duomām, kuras Vondraks nuosauc par pilnīgi pareizām...
und die ist jedenfalls richtig... (Vergi. Gramm. I, 225).

Visvieglāki ir sekuot uzsvara pārvietuošanās procesam 11. laikmetā

pa divzilbīgu vārdu nominu paradeigmatiem, tāpēc turpmāk, attīstī-

dami savas duomas, t. i. iztirzādami attiecīguo materjalu un aprakstī-
dami faktus, lai apliecinātu visu augšā sacītuo, mēs ievēruosim galve-
nam kārtām tuos divzilbīguos piemērus, kuri sastuopami leišu un la-

tviešu valuodās, aplūkuodami tuos paraleli gan pēc vienas un tās pašas
valuodas atsevišķiem dialektiem jeb izluoksnēm, gan ari pēc abu māsu

valuodu izrunas nuošķirām.
40. §. -ā-, (-i)jā- celmi. Ja par dalīšanas pamatu ņemam pirmā

pārvietuošanās laikmeta datus, tad vārdus, kas pieder, pie šiem cel-

miem, var sadalīt pēc viņu uzsvara divās grupās: oxytona un paroxy-

tona*); bez tam katrā nuo šīm grupām izšķiram abus galvenuos into-

nāciju tīpus — kāpjuošu un krītuošu. Kauņas guberņas izluokšņu

oxytona, atskaituot viņas dienvidus malieni, uotrā pārvietuošanās laik-

metā pārvērtusies par paroxytona ar kāpjuošu tuoni: oxytona ar kāp-

juošu intonacijas tīpu, kā piem. algā, barzdā, dainā, dienā, naudā,

rankā, talkā, vietā, ziemā, antrā (Kuršaiša, Gramm. d. litt. Spr. I.un2.

§§ 616, 618) ir pārvērtušies paroksituoniskos: alga, bafzda, daina,

diena, nauda, ranka, talka, vieta, žiēma, antra; oxytona ar krītuošu

tuoni: galvā, pēdā, sējā (Vīdemaņa, Handb. 3 parad. tīps), tāpat ari

īpašības vārdi: aukštā, baltā, bērā, drēgnā, gyva, jaunā (blakus masc.

aukštas, baltas, bēras, drēgnas, gyvas, jaunas) ir pārgājuši paroksituo-
niskuos: galva, ņida, sĄ'a, aukšta, balta, bira, drēgnā, gyva, jauna.
Tādā kārtā -ā- celmu siev. ķ. īpašības vārdi visi kļuvuši par paroxitona
ar kāpjuoša tuoņa tīpu. Šīs pārmaiņas neattiecas vienīgi uz viensk.

nom., bet ievēruojamā izluokšņu daļā uz visu paradeigmatu. Lielākā

izluokšņu daļā tie luocījumi, kuruos uzsvars jau I. laikmetā ir ticis

pārvietuots uz vārda sākumu jeb kuri pirmatnīgi bijuši ar uzsvērtu

*) Šuos terminus lietuoja neatkarīgi nuo skaņu kvantitātes un kvalitātes.
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saknes zilbi, ir paglabājuši agrākuo intonacijas tīpu, sal. piem. blakus

viensk. nom. galva Į| galy, viensk. ak. galvą, dat. galvai ĮĮ gālvei (Zm.,
Akn. u. c), sal. serbu valuodas paraleli: n. sg. glāva acc. sg. glāvu.
Šādas uzsvara pārvietuošanās dabīgas sekas var būt beidzamās vārda

zilbes — kura atsvabinājusies nuo uzsvara — sarukšana. Tā kā

šinī gadījumā zilbe beidzas ar jau saīsinātu „a" skaņu, kas noder

par nomina kārtas apzīmējumu un kas šinī ziņā nevar būt atlīdzināms

ar priekšējūo līdzskani, tad vislielākā izluokšņu vairumā paglabājas

galuotnēs „a". Vienīgi dažas izluoksnēs ap Kurzemes ruobežārn, kas

piekrīt R2, R3 grupām (Sst, Zm., Psl., Vsk., Krnč., Jnškļ., Brž., Krk.)
atmet „a" galuotni, bet patur viscaur kāpjuošuo intonacijas tīpu vārda

saknes zilbē, resp. neizpauž tālākās tuoņa pārmaiņas fasēs kāpjuošā

tīpa zilbes iekšienē, pārsviežuot balss maksimumu nuo garuma beigu
morām uz viņa sākuma daļām, piem. aīg, bafzd, daīn, dien, naūd, ronk,
taīk, viēt, žiēm, ont9r, galv ļļ gālsv, p£d, sčfj, aūkšt, balt, biv, dr^g3

n,

gyv, jaūn (Psl.).
*

Zemiešu žt. un daļa žr. izluokšņu izpauž talakuo parvietuošanuos

stadiju zilbes iekšienē ar tuo, ka pārsviež balss maksimumu nuo garuma

beigas morām uz viņa sākuma daļām, resp. apmaina kāpjuošuo tuoņa

tīpu ar kāpjuoši krītuošuo, dažkārt ari ar lauztuo, kas uzskatāms par

austrumu izluokšņu krītuošā un ari kāpjuošā tīpa tālākuo attīstības

fasi, piem.: alga, barzda, dainę (Pkļ.), dēina ļļ dīna, nauda, ronka, talka,
včita |ļ vita, žeima ļļ žrnia, ontra, galva, pčeda ļļ pieda (Plg., Vrz., Pjr.),
aukšta, balta ļļ balta (Vkš., Vrz.), bfera ļļ biera (Vrz.), dnegna ļļ dnegna
(Vkš.), gyva ļļ gyva (Pkļ.), jauna.

Dažas izluoksnēs (piem. Vkš., Vrz.) tālākais pārvietuošanās akts

izpaužas tanī apstāklī, ka viensk. nom. formas kāpjuoši krītuošais tuo-

nis pāriet grūstā intonācijā tūos luocījumuos, kuri jau pirmajā laikmetā

bijuši paroxytona, kā piem. acc, i. sg., acc. pl. galva, galvą ļļ gālo,

galvas blakus n. sg. galva (Plg. ari galva).
41. §. Latviešu valuodas -nieku izluokšņu intonāciju tīpi, kuruos

abuos gadījumuos, t. i. augstiešu kāpjuošā un krītuošā, resp. zemiešu

kāpjuoši krītuošā un krītuošā jeb grūstā tuoņa vietā stāv grūstā into-

nacija, ir jāskaita par tālākuo šuo tīpu pārmaiņas aktu, kas cēlies aiz

balss akustiskā centra parvietuošanuos zilbes iekšienē jau zemiešu

izluoksnēs, tā: alga, bārzda, daina, diena, nauda, rūoka, talka ļļ talks,

vieta, ziema, (uotra) ļļ ūotra, galva ļļ gala, pēda, sēja, auksta, (balta),

(bēra), (drēgna) ļļ drēgna, dzīva, jauna.
Aiz tādas intonāciju tīpu attiecības leišu un latviešu valuodu starpā

pēdējā varētu būt tik viens vien zilbju akcenta tīps — grūstais. Tuomēr
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mēs atmodām še ari uotru tuoņa tīpu — kāpjuošuo, kā tuo liecina

augšā pievestie piemēri, nuodalīti ar iekavām, kas visi ir īpašības
vārdi. Tādu vispārīgā 11. laikmeta pārvietuošanās likuma izņēmumu
var izskaidruot vienīgi ar tuo, ja pielaižam, ka latviešu pirmvaluodā
pēc viņas atdalīšanās nuo leišu valuodas, resp. izdalīšanās nuo baltu

kuopvaluodas, ir bijuši paglābušies ari vēl oksituonīgi -ā-, -(i)jā-
celmu vārdi, kas pārgājuši paroksituonīguos atsevišķi, jau tīrā latviešu

zemē, pruotams, vienāduos nuosacījumuos un ar tādām pašām sekām,
kā leišu valuodā. • .

Latviešu valuodā mēs sastuopam ari pēdējuo pārvietuošanās pro-
cesa stadiju, pruoti, vārda gala zilbes sabrukšanu, kas izpaužas īsā „a"
izzušanā. Intonacijas tīps tuomēr paglabājas viscaur vēl tāds, kāds tas

bij izvērties priekšpēdējā pārvietuošanās stadijā: ālg, bārzd, dien, nāud,

rūok, (talks), vīet, ziem, gāl, pād, sēj; siev. kārtas īpašības vārdi ir

vienādi ar vīriešu kārtas adjektiviem: (uotārs), auksts, (balts), (bārs),
dzīvs, jauns (Dng.). Minētā latviešu valuodas parādība nuovēruojama
zemes juoslā ap Baltijas jūru, resp. Rīgas jūras līci tiklab Kurzemē, kā

ari Vidzemē (sal. Bīlenšteina op. c, 12. isoglosu un RKr. XIII, 74), kur

šī valuodā ir sagājusi un vēl saiet kuopā ar izmirušuo un izmirstuošuo

līvu valuodu; tāda parādība tad ari izskaidruojama ar līvu valuodas

iespaidu uz latviešu valuodu.

Leišu -ā-, -(i)jā- celmu paroksituoniskuo vārdu vietā, kas ir

krītoši intonēti (sal. Hirt, Idg. Akz. §«74, 1 v. 3) latviešu valuodas

abās -nieku izluokšņu grupās, kā tālākās pārvietuošanās stadija zilbes

iekšienē, stāv grūstais zilbju akcenta tīps (Vidzemes vidienas izluoksnēs

ari krītuošais tuonis): Įeit. gysla — latv. dzi(k)sla, lova — lāva, malka —

malka, āda — āda, smilga — smilga, šluota — šluota, uoga — uoga,
vinkšna — vīksna, žārna — zarna. Bet diezgan liela leišu paroksi-

tųonu daja latviešu valuodā sastuopama ar kāpjuošu intonāciju, kas

salīdzinuot ar leišu stāvokli, skaitāma par sekundāru parādību. Gan-

drīz visi viņi pieder 3. attiecīgā paradeigmatā tīpam (Kuršaiša gram.
619. §), un ar tuo it teicami tiek apstiprināts Hirta pieņēmums (Idg.
Akz. § 74, 1, c), ka šajā vārdu grupā leišu valuodā ir nuotikusi uzsvara

pārvietuošanās nuo vārdu gala zilbēm uz viņu sākumu balsieniem it

visuos paradeigmatā luocījumuos (jau pirmā pārvietuošanās laikmetā).
Latviešu valuodā viņi ir bijuši vēl paglābušies kā oxytona un uzsvara

pārvietuošanās ir nuotikusi jau šīs valuodas atsevišķā dzīvē, tāpēc še

ari viņuos kāpjuošais tuonis stāv leišu krītuošā tuoņa vietā, kas runā

pretī vispārīgam likumam. Šie vārdi ir sekuošie: delna — delna,
duona — duona (skr. dhanya), girnas — dzirnas (kr. HtepHOßā), kārpa
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— kārpa, kilpa — cilpa, koja — kāja, lāima — laīma ĮĮ laīme, liepa —

liepa, lūpa — lūpa, sauja — sauja, stirna —- stirna (serbu sfņa — čak.

sfnā), vārna — vārna, vētra — vētra, vilna — vilna [ļ villa. Šiem pie-

biedruojas ari latviešu deverbativie lietu vārdu, pa lielākai daļai nomina

agentis, kuru. tuoņa tīpu mēdz izskaidruot ar tā nuosauktuo metatoniju
(sal. Endzelin, IF. XXXIII, 110 v. sk.); tie ir sekuoši: brēka nuo brēkt,
beigas — beigt, difsa — dirst, gremza — grēmst, kāpas — kāpt, lauska

— lauzt, maūka — maukt, melša — melst, mīža — mist, plēšas —

plēst, laida Zins der Freibauern — laist, pifža — pirst, šņāka — šņākt,
žļāga.— žlāgt, teika — teikt, trieka — triekt, teīpa — tilpt, tiepša —

tiepties, tūska — tūkt, valga — vilkt.

Beidzuot, sastuopama vēl rinda attiecīgu -ā-, -(i)jā- celmu vārdu,
kuruos leišu ~ = latv. ~. Tie ir pa lielākai daļai patapināti vārdi jeb
lituanismi, kas paglabājušies latviešu valuodā gan kā archaismi, gan ari

jaunākā laikā pārgājuši šinī valuodā, sal. piem.: blauzda — blaū(g)zna,
dūdā — dūdas, grēdā — grēda, ievā — ieva, kalvā — kalva, kāpos —

kāpas, lankā — lanka, uostā — uosta, piestā — piesta, uolā — uola.

Par latviešu abu grupu -iešu izluoksnēm jāsaka, ka uzsvara pār-
vietuošanās nuo vārda gala uz viņa sākumu viņās ir nuorisinājusies

neatkarīgi nuo -nieku izluoksnēm, ne kuopīgi ar tām. Tur intonāciju

tīpu sadalīšana pa vārdiem ir svārstīga, dažkārt atkarīga nuo analoģi-

jas iespaida, uz kuo mēs aizrādījām jau agrāk (16. § 21. lapp.), un tur

nuovēruojams citāds intonāciju virziens nekā -nieku izluoksnēs. Kā

uzsvara pārvietuošanās un intonacijas tīpu mainīšanās -nieku izluoksnēs

ir zemiešu izluokšņu šīs parādības tālākais attīstības puosms, tā ari

latviešu abu grupu -iešu izluoksnēs jāuzskata par augstiešu šī procesa

turpmākuo stadiju; viņas (galvenam kārtām austrumu Kurzemes izluok-

snēs), tiklab ar savu krītuošuo intonacijas tīpu, kā ari ar vienādu tuoņa

tīpu izdalīšanu pa vārdiem — kas jr 11. laikmeta pārvietuošanās sekas

vienā un uotrā valuodā — pieslejas leišu Kauņas guberņas ziemeļu

augstiešu izluoksnēm.

Sekuošie piemēri apliecina šuo vārdu pareizību:

*) leišu (dial.) gyva, jauna, galva, peda, balta, 2) liepa,

„
(liter.), (-gyva), (-jaunā), (-galvā), (-pēdā), (-baltā), (-liepa),

lūpa, sauja, vārna, ūoga.

(-lūpa), (-sauja), (-vārna), (-ūoga).
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Ve. dzīva, jauna, galva, pāda, balta, liepa, lūpa, saūja, vārna, ūoga,
Ln. dziva, jāūna, galva, pāda, balta, liepa, lūpa, saūja, vārna, učga,
Šm. dziva, jaūna, galva, pāda, balta, liēpa, lūpa, sauja, vārna, ūoga,
Lš. dzeīva, jauna, golva, — balta, lipa*), liūpa, sauja, vārna, ūga,

Brž. dzeīva, jaūna, ga°lva, pāeda, bā°lta, lipa, l°ūpa, sauja, vārna, ūga,
Āb. dze

lva, jaūna, golva, pāda, ba°lta, lipa, l°ūpa, šaūua, vaorna, ūga,
Dg. dzeiva, jaūna, golva, pāda, bolta, lipa, l°ūpa, sauja, va°rna, ūga,
Sk. dze

lva, jaūna, golva, pāda, bolta, līpa, l°ūpa, šāuja, v°ārna, ūga,
Klp. dzīva, jaūna, golva, pāda, bolta, līpa, l°ūpa, šaūja, v°ārna, ūga,
Mk. — jauna, gouua, pāde, bolta, līpa, lūpa, šāuue, — ūga,
Prl. dzīva, jaūna, galva, pāda, balta, liepa, lūpa, šāuja, vārna, učga,
Ss. dzīva, jaūna, galva, pāda, balta, liepa, lūpa, sauja, vārna, —

Tās izluoksnēs, kuras atmodas tuvāk -nieku izluoksnēm, kā piem.
Vc., Ln., atmodas zem viņu iespaida, turpretī tās, kas tuvāku pieiet
leišu valuodas ruobežām, kā jau bija aizrādīts, intonacijas tīpa ziņā

pieslejas pēdējai.
42. §. -ē< -(i)j ē- celmi. Augstiešu izluoksnēs, kas ir ņemtas

par pamatu leišu literatūras valuodai, ari -ē-, -(i)jē- celmi izšķir
oxytona**) ar kāpjuošu un krītuošu intonāciju un tādus pašus paroxy-

tona. Oxytona ar krītuošu tuoni, kurus leišu valuodā atradis Māzings
(Hauptformen, § 34), atruodami ļuoti mazā skaitā. Nuo divzilbīgiem
vārdiem „giesmė" ir vienīgais šāda tīpa piemērs. Vīdemanis (Hand-
buch d. lit. Spr., § 82) min vēl vārdu „žmones" — ļaudis (pl. i).

Par uzsvara parvietuošanuos uz vārda sākuma pusi jāsaka, ka še

mēs neredzam tādas vienības atsevišķu izluokšņu grupu starpā, kā tas

bija pie -ā-, -(i)jā- celmiem. Ir tiesa, ka ari pie -ē-, -(i)jē- celmiem

mēs nuovēruojam uzsvara pārvietuošanās procesā vispārīgo principu:
kāpjuošā tuoņa paglābšanuos jeb nuo jauna rašanuos tajā zilbē, uz

kuļ-u pārvietuojas Uzsvars.. Tuomēr dažas rītaugstiešu izluoksnēs (piem.

R5, R6) un ari dažas zemiešu izluoksnēs (piem. žr.), paglabādamas
galuotnē garumu (ē), patur uz šīs garās zilbes ari uzsvaru, kauču gan

stipri pārgruoza saknes zilbes vokalismu, tā piem.: ziemeļaugstiešu iz-

,*) Še vēl reiz aizrādu (sal. 21. lapp.), ka -ir- grupās -iešu izluoksnēs ir ļuoti grūti
atšķirt krītuošo (') tuoni nuo lauztā (~). Pēdējais izklausās mazliet slaidāks, un aug-

stuma un spēka krišana viņā straujāka, nekā krītuošā akcenta, tīpā. Vispārīgi ņemuot,
toņa raksturs -iešu izluoksnēs daudz neskaidrāki izskan, daudz vājāki tiek marķēts un

pēc savas kvantitātes ir daudz īsāks, nekā attiecīgā -nieku izluokšņu grupā; tāpat ari

-ier- grupā viņš nesasniedz tādu attīstības pakāpi, kā attiecīgā -nieku izluokšņu grupā.
**) Oxytona še nuozīmē vienīgi vārdu ar uzsvērtu galuotni, negriežuot vērību

uz viņas kvantitāti.
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luokšņu vārdu: žolā, giēsmē, duobė, vietā mēs sastuopam: žolā, ģēsmā,
dobā, [Į žolā, ģēsmā, doba (R5), žālā, ģēsme, dābē (R6), žolā, ģēsmē,
dobē (R4) austrumu izluoksnēs. Tuos luocījumuos, kur uzsvars krīt uz

saknes zilbi, vokālisms paglābj agrākuo izskatu, piem. acc., d., i. sg.

ģiesmj, giesmai, ģiesmu, n., acc. pl. ģiesmās ļļ ģiesmēs, ģiesmās || gies-
mēs. Blakus ziemeļzerniešu (žt.) žuoliē, gēismiē, doubiē ļļ ž«olę,

geisme, ddubę ļļ doubę (Plg.) mēs sastuopam dienvidus zemiešu izluok-

snēs (ir.) žuoliē, gīsmfe, dūbiē (Krs.) |ļ žSolie, gismie, dūbie (Pjr.).
Oksituoniskuos vārduos, kā parasts, garums gala zilbē paglābjas (bieži
vien tas ari ir svārstīgs) vienkuopus ar attiecīgā priekšējās neuzsvērtas

zilbes patskaņa paglābšanuos tās izluoksnēs, kurās paglābjas -ā- celmu

īsais gala vokālis, pie kam stipri variē šuo vārdu kārta un viņu pēdē-
jās zilbes patskaņa krāsa, tā piem.: žālā, ģēsmē, dābē, rēk'ē, siūlā,

pūslā, taurā, kaīrā, vārlā, blakus ari laumā (Pnd.) ļļ laumė (Akn.), gulbe
(Pnd.), gulbis (Akn.), riēkis (Akn.), taure (Akn.), viēšn'e, ļļ viēšn'a, žvaīg-
žda || žvaigžde (Pnd., Akn.) ar kāpjuošu tuoni, turpretī: drobā, ļļ drobē,

ģērvā ļļ ģērvē, moca ļļ moče, sāulā, rykšte u. c.

Ziemeļu izluoksnēs (pa. 1. d. R2, R3), kur -ā-, -(i)jā- celmuos

nuovēruojama īsā gala patskaņa pazušana, minētuos celmuos paglā-

bjas viscaur gala zilbes e ļļ a saīsinātā veidā: drobē, ģērvē, kaīrē, laumē,

sāulā, žyla; duobē, ģiēsmē, gulbe, riēk'ē, siūlā, taurē, vaflā, viešnē,
(ari viešen' — Zm.), žolā, žvaigžde (Zm., Sst.).

Zemiešu izluoksnēs kāpjuoši intonētās zilbēs pārceļ balss akustiskuo

centru uz garuma sākuma morām, pārgruozuot tādā kārtā tuoņa tīpu;
krītuoši intonētās zilbēs nereti dzirdama grūstā tuoņa nuokrāsa (Plg.
v. c), turklāt še vēl nuovēruojamas gala zilbes patskaņa variacijas;
ę (Pkļ., Plg, == gandrīz i) ļļ ie — atkarīgi nuo augstiešu izluokšņu pa-

roxytona un oxytonu attiecības, piem. drūobe, ļļ drūobę, rykštę |ļ rykštę,
saulę ļļ saulę, zylę ļļ zylę etc. blakus ž&olie, gēismie, doubie, žva/gždie etc.

(Ms., Sln., Kl., Vrz., Zd., Ilk.) ļ| žuoTę, geisme, doubę, žvaigždę (Pkļ., Plg.).
43. §. Latviešu abu grupu -nieku izluoksnēs pieslejas zemiešu

izluoksnēm tādā kārtā, ka leišu kāpjuoši krītuošuo tuoni viscaur apmaina
ar grūstuo, bet krītuošuo intonāciju pārgruoza grūstā tikai vienā leišu

attiecību daļā; nereti turklāt pārmainās ari vārda kārta un beigu zilbes

vokāļa krāsa, sal. leišu: • aukle — latv. aukla, dēle — dēle, eile —

iela, gelme — dzelme, grfšti' — gn(k)ste, gulbe" — gulbis, kande —

kūode, plēvē" — plēve, pusi/ _— pūslis, rieke — rieks, taure — taure,
variē" — varde ļļ varde, varpste — vārpsta, žymė" — zīme, žole — zāle,
žvaigžde" — zvaigzne; giesme — dziesma, duobe — duobe, siulē" —

šule (= šuva), grieže" — grieze.
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Tiem pirmatnīgiem leišu oxytona ar krītuoši intonētu saknes zilbes

patskani, kas pēc Hirta duomām (Idg. Akz., 95, 1, d.) ir pārvietuojuši

uzsvaru, latviešu valuodā ir attiecīgais patskanis kāpjuoši intonēts:

leišu aukle — aūkle, buožė — buože, drobė — drēbe, gervė — dzērve,
kērpē — cērps, pelkė — peīce (grieķu Krįkčę), rykšte — rīkste, žyle —

zīle.
* Šie vārdi varēja uzglabāt minētā valuodā uzsvērtu gala zilbi

gluži tāpat kā leišu valuodas austrumu izluokšņu grupas ir paglabā-
jušas oxytona (sal. 52. lapp.) vēl ar uzsvērtu beigu zilbi, kamēr viņas

izluokšņu lielākā daļa jau aizrāda uz uzsvērtu vārda sākuma zilbi un

saīsinātu galuotnēs patskani.
Latviešu -iešu izluoksnēs uzsvara pārvietuošanās ziņā ir leišu zie-

meļu rītu augstiešu izluokšņu turpinājums (tikai apgrieztā laika kārtībā);
viņas paglabājušas ari tīri krītuošu tuoņa tīpu. Vienā ziņā šīs izluok-

snēs ir minētuo leišu izluokšņu paralele, uotrā atkal atmodas zem savu

kaimiņieņu, latviešu -nieku izluokšņu iespaida, un tādā kārtā vakaru

grupu daļā viņām intonāciju tīpu ziņā piekrīt pārejas luoma.

Sekuošie salīdzināmie dati, vispārīgi ņemuot, apstiprina nupat iz-

teiktās duomas:

1) Leišu duobe, žolē, žvaigžde,
Vc. dūobe*), zālā, zvaigzne,
Ln. duobe, zāle, zvaigzne,

Ņz. zāle, zvaigzne,
Šm. dūobe, zāle, zvaigzne,
Sk. dūbe, z°āle, zvaigzne,
Brž. dūbe, zā°lā, zvaigzne,
Slm. duobe, z°ālā, zvaigzne,

Dg. dūbe, z°ālā, zvaigzne,
Elk. dūbe, zā°le, zvēigzne,

. Lš. dūbe, zuole, —

Klp. dūbā, z°ālā,
Mk. dūbe, zūola, —

Prl. dūobe, zāle,
Ss. dūo.&be, zāšle, —

2) dr6bė, rykštė, žylė, saule,

drābā, rīkste, zila, sāulā,
drēbe, rīkste, zīle, saule,

— rīkste, zile, saūle,

drēbe, rīkste, zīle, saule,

drābā, reikšte, zeile, saule,
drābā, reīkste, z

eile, saule,

drābā, reikšte, zeile, saule,

drābā, reikšte, zeile, saule,

drābā, reīkste, zeile, saūle,
drābā, reīkste, zeile, sāulā,

drābā, rīkstā, zeīle,

drābā, reīkste, zeīle, —

drābe, rīkste zile, —

drābe, rīkste, zīle, saule

44. §. -a-, -ja-celmi. Aizvēsturiskā laikmeta leišu valuodā

-a-, -ja- celmu viensk. nominatīvā bijuši izšķirami oxytona un

*) Ļuoti bieži mēs lietuojam -iešu izluokšņu vārduos ~ zīmi ' vietā, ja tuonis

ir krītuošs; tas tādēļ, ka pēdējā aiz strupākas izrunas pie stipri saīsināta vokaļugaruma
izdzirdams vāji marķēts grūstā tuoņa grūdiens. Vismaz mūsu dzirde uzķer
minētā tuonī šādu raksturīgu viņa īpašību.
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paroxytona tipi. Par tuo mums liecību duod salīdzināmie citu radu

valuodu dati. Vēsturiskā laikmetā mēs atmodām jau visuos šuo celmu

divzilbīguos vārduos uzsvaru uz saknes zilbes viensk. nom., akuz., dat.

un ģenitīvā. Šī uzsvara pārvietuošanās visādā ziņā ir nuotikusi pirmā

laikmetā, tikai ne vienā un tajā pašā laikā, juo intonacijas ziņā visi

-a-, -ja- celmu tīpi ir pakartuoti vispārīgai paradeigmatā formu si-

stemai. Uzsvara pārvietuošanās viensk. nom. un akuz. ir iekritusi leišu

un slavu kuopdzīves laikmetā, bet cituos luocījumuos tā ir nuorisinā-

jusies vēlāk, leišu valuodas atsevišķā dzīvē. Šlavu valuodas nuozarē

galuotņu sarukšana minētuos locījumuos jau nuotikusi viņas pirmva-
luodas epochā, kamēr leišu valuodā vēl līdz šim laikam lielākā aug-

stiešu izluokšņu daļā ir paglabājusi nesabuojātu -as galuotni, kauču

gan vārda uzsvars ir pārvietuots uz sākuma zilbi Kauņas guberņas
zemiešu un augstiešu izluoksnēs ar nedaudz izņēmumiem gandrīz it

visā paradeigmatā. Šinī pārvietuošanās procesā, kas nuOrisinājies jau
uotrā laikmetā, ir stingri ievēruots mums jau pazīstamais intonacijas

tīpa maiņas likums, pruoti: saknes zilbe, uz kurn pāriet uzsvars, dabū

kāpjuošu tuoni tajuos tipuos (Ha), kuruos pirmā laikmeta pārvietuo-
šanās gaitā nuodibinājās viscaur krītuošas intonacijas tīps, kā piem. n.

pl. darbā |ļ darbā (žr., žt.), dafbai (Rlž.), dafbē (R2)—dārbai vietā;
tuomēr vēl ari darbē (R3), darbai (R6) u. c.

Tālākā pārvietuošanās stadija,1 t. i. kāpjuošās intonacijas tīpa pār-
iešana krītuošā, resp. grūstā — bez zemāk pievestiem zemiešu izluokšņu
tamlīdzīgiem gadījumiem ar vidēji garajiem ā, ē—> āļļ ā, ēļļē pēc
zilbes aizslēgšanās zināmuos nuosacījumuos — sastuopama sporādiski,
tā piem. Vrz., Krp. izluoksnēs mēs sastuopam acc. sg. Dieva, d. sg.

Dievou blakus n. sg. Deīvs. Grūstais tuonis šuos luocījumuos vispā-

rīgā formu paradeigmatā ar kāpjuošu intonāciju, bez šaubām, ir

sekundāra parādība un nuoder par apgalvuojumu tam faktam, ka grū-
stais tuonis acc, d. sg. etc. galva, galvai, galva (sal. 49. lapp.)
blakus n. sg. g. galva var celties ari sekundāri kā paralele paglabāju-
šamies pirmatnīgajam krītuošam tipam šinī paradeigmatā: galvą, galvai,

galva blakus galva.
Viensk. nom. galuotnēs sabrukšanas process, kas šinī gadījumā

izpaužas gala zilbes -as sarukšanā, resp. *a patskaņa pazušanā, ir nuo-

vēmojams lielākā zemiešu izluokšņu daļā (žt. un žr.) un ari vienā ziemeļu
augstiešu izluokšņu grupā (Kauņas guberņā, galv. k. R2), ja atskaitām

tuos gadījumus, kad aiz a pazušanas izceļas tāda konzonantu grupa,
kas grūti izrunājama, tā kakls, daržs, pālšs (nuo kaklas, dafžas, palšas)
vietā mēs sastuopam: kāklds, daržos, pālšds (žt.), dafžds ļļ dafžz,
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pālšds ļļ palss (R2, R3). Lai gan beidzamā grupa zaudē gala patskani,
tā tuomērpaglabā pirmā laikmeta intonacijas tīpu it visuos piemēruos, tiklab

ar pirmatnīguo garumu: juoks, lauks, draūgz, kalns, šons, tēvs, kā ari

īsumu: kāps, k'ēīs, nāgz, šēšks (Zm). Pirmā grupabez parastās kāpjuošās

intonacijas apmaiņas ar kāpjuoši krītuošuo un krītuošās ar grūstuo:
jouks, lauks, drāugz, darbs ļļ darbs, kalns ļļ kalns, šūons ļļ šūons, tievs ļļ
tievs, dažās izluoksnēs pārgruoza ari kāpjuošuo tuoni par grūstu, tā piem.

dārzs, kēims, pūons, svēks (— latv. sveiks), vēls (— latv. velns), šēlts,

vārta, ģerdo, k'ęrpo, pęršts (Plg.) u. c.

Pamatīgāku pārmaiņu mēs nuovēruojam zemiešu izluoksnēs —

vārduos ar pirmatnīguo saknes zilbes īsumu, kuri lielākā augstiešu

izluokšņu daļā zem uzsvara ir vidēji gari. Ar gala zilbes a patskaņa
pazušanu saknes zilbe aizveras, un ja galuotnēs s priekšā izceļas dif-

tongisks savienuojums šinī aizklātā zilbē (v -f 1 jeb v-f n), tad viņš
dabū krītuošu, resp. grūstu tuoni: gals, k'ēFs etc. ļ] gals, k'ēfs (Plg.);
ja patskanim sekuo truoksnīgs līdzskanis jeb līdzskaņu grupa, tad pa-

glabājas pirmatnīgais īsums: kāps, krāšts, nams, nags, rāšts, tāks etc.

Tas ir pilnīgi konsekventi un sapruotami: ja augstiešu savienuo-

jumi: af, aī, er, cl etc. pārvēršas par zemiešu: ar, āl, ēr, ē\ etc,

augstiešu tautosilabiskiem ār, āl, ēr, ēl etc. jāpārgruozās par: ār, āl,

ēr, ēl etc. ļļ ār, āl, ēr, ēl etc. zemiešu izluoksnēs, kas izpaužas tuoņa

apex'a pārvietuošanā par vienu moru atpakaļ.
Latviešu valuodas -nieku izluoksnēs šinī ziņā pilnīgi sakrīt ar ze-

miešu dialektu; viņā jau visuos dialektuos un izluoksnēs ir beigusies
uzsvara pārvietuošanās tālākā stadija, resp. viņas sekas — vārda gala
zilbes sarukšana, kas izpaužas a skaņas pazušanā s galuotnēs priekšā.
Tādā kārtā mēs sastuopam abu grupu -nieku izluoksnēs vai nu sekun-

daruos diftongiskuos savienuojumus ar grūstu tuoni: gals, cēls etc, jeb
ari pirmatnīguo īsumu: kāps, krasts, nams, nags, raksts, tāks etc.

' Serbu valuodā, kur -o-, -io- celmu viensk. nom. bieži pagarinājās
īsais patskanis, tikai tajā ziņā līdzinās zemiešu dialektam, ka tāds pa-

garināts patskanis tiek krītuoši intonēts (štok. dial.), tā piem.: sto, stola,

dvor, dvora, rog, roga, molj, molja u. t. 1. (sal. Leskīna, Quant. v.

Betoņ. i. d. sl. Spr., Abt. B. XIII, NVI, 536, 2).
Šāda sekundāra patskaņa pagarināšanās, bez šaubām, stāv sakara

ar viensk. nom. gala zilbes sabrukšanu, juo viņa nav nuomanāma -ā-

celmu vārduos (sal. op. c, 533, A, a; 539, 540, B, a). Serbu valuodā

patskaņa pagarināšanās n. sg. saknes zilbē nav tik akurāti nuoruobe-

žuota kā leišu un latviešu valuodās, juo pirmajā aiz beigu s atkrišanas

nav izdevīga stāvuokļa diftongiska savienuojumā izcelšanās; tuomēr
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redzams, ka tautosilabiskā stāvoklī pagarināšanās sastuopama pa lie-

lākai daļai savienuojumuos: v -ļ-1 jeb n jeb į, u (=j, v), un nuo

šejienes tā varēja pāriet ari uz dažiem v -f cons. savienuojumiem (sal.
op. c. 529, 530 un ari 535 v. sk.; sal. ari Rošetara, Schriften der Bal-

kankomm., lingu. Abth. I, 1900, § 10 p. 27).
„Ča" dialekta stavuoklis, kur tamlidziguos pagarinajumuos mēs

sastuopam kāpjuošu tuoni, jāskaita par daudz senāku, sal. stol, stolā,

dv6r, dvorā, rog, roga, molj, moljā etc. (sal. op. c. et 1. c). Tādā

kārtā, tuo paraleli intonacijas tīpu ziņā, kādu mēs atruodam zemiešu

un serbu „šta" dialektu starpā, mēs nuovēruojam ari leišu augstiešu

(R2, R3) un serbu „ča" dialektu starpā. Minētās augstiešu izluoksnēs

paglabā kāpjuošuo tuoni, bet pielaiž galuotņu sarukšanu, sal. stāls,

dvārs, rags etc.

Latviešu -iešu izluoksnēs īsā a vietā stāv 6, turklāt lielākā šuo

izluokšņu daļā sekuošais likvids jeb nasalis ir vienmorīgs: gols, noms,

strods; dažās izluoksnēs, pa lielākai daļai -ier- grupā, atkal dzirdams

diftongisks savienuojums, ar kāpjuošu tuoni: gols (Krz., Mk., Grs.).
īsais e paglabājas sonora priekšā, kurš viscaur ir vienmorīgs, piem.
cēls; cituos stāvuokļuos e pāriet a, piem. rats (= rets).

Par vienu daļu latviešu kāpjuoši intonētu vārdu, kas ir leišu va-

luodas krītuošā tuoņa vārdu vietnieki, kā piem.: leišu beržas — latv.

bērzs, dūmai ~— dūmi, kaulas — kaūls, kluonas — kluons, krūmas —

krūms, pienas — piens, šonas — sāns, tiltas — tiīts, vējas — vējs,
vyras — vīrs v. c, jāpiezīmē, ka viņi piekrīt galvenam kārtām II b

tīpam (Kuršaiša gram. 544. §) un ka radu valuodās viņu vietā atruo-

dami oxytona, uz kuo aizrāda attiecīgie sanskrita un grieķu valuodas

vārdi: tīrthāh, dhūmāh, vayūh, vīrāh, xoc\jX6q. Līdzīgā stāvoklī ir ari

viena daļa īpašības vārdu, kā piem.: baltas — balts, bēras — bērs, ilgas —

ilgs, kiauras — caurs, liesas — liess, mielas — mīļš, pilnas — pilns etc,
kuri vēl atsevišķā latviešu valuodas dzīvē varēja paglabāties kā oxytona
(sal. Hirt, Idg. Akz., § 301, ari § 297). Par atvasinātiem -ija- celmu

vārdiem, kā piem. baltis, ilgis, bėgis etc. nuo baltas, ilgas, bėgu etc.

skat. zemāk 74. §.
Par leišu attiecībām — = latviešu ~ -a-,-ja- celmu vārdu starpā

jāsaka tas pats, kas bija sacīts par analoģiskām -ā-, -(i)jā celmu vārdu

attiecībām (51. lapp.): tie pa lielākai daļai aizņemti vārdi jeb ari

lituanismi, sk. viņu sarakstu 85. §, 4.

Par visu pārējuo -ja-,- a- celmu intonāciju tipiem jāsaka, ka la-

tviešu -nieku izluoksnēs šinī ziņā ir zemiešu izluokšņu stāvuokļa tālākais

attīstības puosms, bet -iešu izluokšņu piemēru salīdzināšana izpauž
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kaimiņuos esuošuo augstiešu izluokšņu attīstības gaitas turpinājumu;
tikai jāpiemin turklāt, ka šis latviešu turpmākais attīstības puosms ir

nuorisinājies agrākā laikā nekā leišu, sal.:

1) leišu dial. kauls, krūms, jilgs, tēvs, vyrs; 2) kiēms || kiems, sniēgz,
laiks = literat. kaulas, krūmas, ilgas, tēvas, vyras, kiemas, sniegas, laikas.

Vc. kauls, krūms, ilgs, tavs,
Ln. kauls, krūms, ilgs, tās,
Nz. kauls, krūms, — ta(v)s,
Šm. kauls, krūms, ilgs, tavs,
Sk. kāūls, kr°ūms, ilgs, tāvs,

Brž. kauls, krūms, ilgs, tāvs,
Slm. kauls, kr°ūms, ilgs, tāvs,

Dg. kauls, kr°ūms, bilgs, tāvs,
Elk. kaūls, kr°ūms, ilgs, tāvs,
Lš. kaūls, krūms, —. tāvs,

Klp. kaūls, krūms, jilgs, tāvs,
Mk. kaūls, kriūms, — tāvs,
Prl. kauls, krūms, tāss,
Ss. kauls, krūms, ilgs, tāes,

vīrs, ciems, sniegs, laiks,

virs, ciems, laiks,

vīrs, ciems, laiks,

vīrs, ciems, laiks,
veīrs, cīms, — laiks,

vīrs, cīms, snigs, laiks,
veīrs, cięms, sniegs, laiks,
veīrs, cīms, snigs, laiks,
veīrs, cīms, laīks,
veīrs, cīms, snigs, laīks,
veīrs, cīms, snīgs, laiks,
veīrs, cīms, snīgs, laīks,

virs, ciems, laiks,
vīrs, ciems, — laiks.

45. §. -ija - celmi, -ija- celmi atšķirus nuo -a- celmiem ir

paglabājuši leišu valuodā vēl līdz šim divus vārda uzsvara tīpus:

oxytona un paroxytona*). Patiesībā tuomēr šāda izšķirība šuo celmu

tīpu starpā ir tikai ārīga. Uzsvara pārvietuošanās uz vārda sākuma

pusi ir nuotikusies ari pirmatnīguos oxytona. Kāds gan varēja būt šī

tīpa pirmvaluodas veids? Mums jāieduomājas ar uzsvērtu gala zilbi:

*gaidijās blakus*žodijas, bet ne*gaidijas (sal. Vīdemaņā Handbuch d.

1. Spr. § 63, 2.). Forma*gaidijās ir zu reižu, bez starpstadijas jeb ari

pārgruozuot -ijas —-> -ijis uzsvara pārvietuošanās epochā masc. gen.
vārduos uz -as pārnesuši uzsvaru par vienu zilbi tuvāk vārda sākumam.

Zaudējuot galuotnēs patskani, viņa varēja pārvērsties par gaidys gluži

līdzīgā kārtā, kā instr. pl. širdimis pārgruozās par širdims, jeb loc. pl.

širdyse —> širdys. Kā šis pieņēmums ir pareizs, tuo varam slēgt uz

sekuošas analoģijas pamata: *gaidijās bija trīszilbīgs vārds; viena daļa

trīszilbīgu vārdu bez šaubām būs bijuši pirmatnīgi oxytona. Leišu

valuodā visi viņi šimbrīžam ir vai nu paroxytona, kā piem. pentinas

(latv. piesis), kibiras (latv. spainis) (Kursch., Gr. d. 1. Spr. § 555, N« 1.),

*) Minētie termini Šinī gadījumā nuozīmē: „vardus ar uzsvērtu gala", un „ar

uzsvērtu priekšpēdējuo zilbi".
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t. i.*gaidijas tīpa veidā, jeb ari proparoxytona: āsilas, āvinas —*ž6dijas
tīpa veidā. Kādi iemesli ir sekmējuši galuotnēs a patskaņa pazušanu

jeb viņa apmaiņu ar i: -ijas—> -ijis -ija- celmuos agrāki, nekā -a-, -ja-

celmuos, nav izskaidruojams.
46. §. Sekundārais oxytonon'a tīps: gaidys, ožys ir paduots

tālākai pārmaiņai vēsturiskā laikmetā, un šis process nuorisinājas vēl

pat mūsu laikuos. Lielākā Kauņas guberņas izluokšņu daļā uzsvars ir

pārvietuots nuo vārda gala uz viņa sākumu. Tikai austrumu izluokšņu

grupā, kurās jau visi divzilbīgie vārdi ar īsajiem galuotnēs patskaņiem
ir paroxytona, garās galuotnēs zilbes vēl paliek uzsvērtas līdzīgi garajam

ē -ē-, -(i)jē- celmuos — piem. R5, R6 izrunā vēl: gaidys, ožys ļ| āžys

(Akn., Slk., Ut. u. c). R4, daļa R3 un Rlž un visas pārējās izluoksnēs

virzuoties nuo austrumiem uz rietumiem, pārceļ uzsvaru uz sākuma

zilbi, kauču gan vēl paglabā gapmu, resp. pusgarumu (kā neuzsvērtā

stāvuoklī) vārda gala zilbē, piem. gaidīs [| gāāis, ožīs ļļ (v)uožīs. R2

un viena R3 daļa vai nu saīsina garuo patskani: gaīdis, ožjs (Sst., Kruč.),
jeb ari izmet viņu: „gaidz", „6žs" (Vsk., Zm., Ins., Psl.). Šinī pārvietuo-
šanās procesā stingri tiek ievēruots uotrā laikmeta intonacijas pārmaiņas

princips tikai II a tīpa vārduos, piem. žaltys: žaītīs ļļ žal'tis |ļ žaī'ts ļ|
žāl'tis ļļ žaltīs, afklīs [ļ afklis ļļ afkl's', ožīs ļļ ožis ļļ ožs' ļļ (v)uožīs, vēžīs ļļ
vēzis ļļ vēžs' ļļ vfezīs.

Latviešu -nieku izluoksnēs šuo celmu akcenta ziņā piebiedruojas
zemiešu malienas dialekta izluoksnēm (žt, piem. Plg.); tās saīsina

garuo gala zilbes patskani un savienuo tādā kārtā visus četrus tīpus
vienā: gailis, āzis, zāl(k)tis, briedis, ūosis. Vārdi ar kāpjuošu tuoni,

attiecīgu leišu krītuoši intonētuo vārdu vietnieki, piekrīt II b tipam, kas

pieņemami par pirmatnīgiem oxytona (Hirt, op. c. et 1. c): leišu brolis —

latv. brālis, kurmis — kufmis, lūšis — lūsis, molis — māls, žirnis (cp.
3epH6) — zirnis, žvirblis (BOpo6ēH) — zvirbulis. Ceturtā tīpa vārdu:

leišu ~= latv. ~ ir ļuoti maz, tādi piem.: aulys—- aūris ļļ aūlis, dalgis—

daī'g'is u. c.

-iešu vidus izluoksnēs turpretī tuoņa tīpa ziņā pilnīgi sakrīt ar

Kauņas guberņas ziemeļaugstiešu izluoksnēm (R2, R3); tur pa lielākai

daļai ir sastuopams kāpjuošā tīpa tuonis un galuotnēs bez i patskaņa,
tā' piem. gaīls, āzs, vāzs (Brž., Ab., Slm., Kk., Krz., Prl.), gaīls,
ā

e
zs (Ss., Sv.), gaīls, ā°zs (Elk.) blakus: gailis, āzis, vēzis (Vc, Ln., Nz.,

Šm. —• gailis) malējās -ir- grupas izluoksnēs, kas saietas kuopā ar at-

tiecīguo -nieku izluokšņu grupu, -iešu -ier- grupas malienas izluoksnēs

atmodām blakus: gaīls ļļ gāils ar grūstu tuoni: °āz(i)s, vāz(i)s (Klp.) ļļ

ūozs, vīezs (Lk., Mk.).
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47. į. -i - celmi. Pirmvaluodā -i- celmiem parasti ir bijis sak-

nes zilbē redukcijas pakāpes vokalisms, tāpēc ari Hirts (Idg. Akz., 207 ff)
pieņem, ka viņi ir bijuši ar uzsvērtām gala zilbēm, un pie šāda slēdziena

viņš nāk galvenam kārtām uz leišu valuodas datu pamata (1. c. § 221).
Mūsu laiku leišu valuodā, kā zināms, -i- celmu vārdi sadalīti tāpat kā

visi citi, četruos tīpuos: oxytona ar kāpjuošu un krītuošu tuoni un pa-

roxytona ar abiem šiem intonacijas veidiem, kauču gan I b tipam pie-
krīt tikai viens vārds, — smeftis, patapināts nuo slavu resp. krievu

valuodas, bet II a tipam — trīs vārdi: smiltis, širdis, žvēris.

Tālākā uzsvara pārvietuošanās, kura aptver jau mums zināmas

leišu izluokšņu grupas, stāda mūsu acu priekšā ari par šiem celmiem

mums jau pazīstamu ainu: visi viņi tur ir paroxytona un turklāt II a

tīpa vārdi (sk. Vīdemaņa op. c.) ar kāpjuošu tuoni: smiltis, šifdis, žvėris.
Šis intonacijas tīps sastuopams visās tās paradeigmatā formās, kuras otrā

epochā atvilkušas uzsvaru pa vienu zilbi atpakaļ, turpretī senais into-

nacijas tīps paglabājies tās formās, kurās uzsvars ir ticis pārvietuots

pirmā epochā, tā piem. blakus n. sg. smiltis, šifdis, žvēris acc.

sg. smilti, širdį, žvērj, etc. Ziemeļu grupa (R2 un R3 daļa),
kā tas tur parasts, zaudē īsuos patskaņus galuotnēs un saīsina garuos,

piem. n. sg., acc. pl. šifdz, acc, i. sg. šifd., g. sg. šifdēs, g. pl. šifdžiū

(Zm., Psl. v. c).
Zemiešu dialektā blakus parastai acc. sg. formai šērde sastuo-

pama ari šērde (Vrz.), kas blakus kāpjuoši krītoši intonētām pa-

radeigmatā formām var būt sekundāra parādība, t. i. uzsvara pārvie-
tuošanās tālākais puosms, kā tuo apstiprina Palangas izluoksnē, kur

n. sg. tiek izrunāts šērdes; Viekšņu izluoksnē dzirdam smęl'tbs, žvīerbs.

Latviešu -nieku izluoksnēs, kā zināms, ir intonacijas ziņā šuo iz-

luokšņu turpinājums; dažās grupās (pa lielākai daļai -ier- gr.) viņas

patur ari galuotnē i: sirdis || sierdis, blakus ari sirdē |ļ sīerdē ļļ
sīerdā (Rn.) (sal. Bīlenšteina op. c. N° 15. isoglosu). Lielākā iz-

luokšņu daļā (visvairs -ir- grupā) šis vārds ir vienzilbīgs — sirds.

Še jāpiezīmē, ka latviešu valuodā ļuoti daudz -i- celmu vārdi pārgā-
juši cituos celmuos, piem. -ā-, -ē- un -ja- celmuos, sal..leišu angis —-
latv. ūodze, anglis — ūogle ļļ ūoglis, grindis — grīda, kifvis — cirvis

(g. sg. -vja), smirdis — smifža ļļ smīrža, šlaunis — slāuns (g. sg. -na) ļļ
slāuna, vilnis — vilnis (g. sg. -ņa), z<fsis — zūosa ļļ zūose ļļ zūoss,
žvēris — zvērs (g. sg. -ra, pirmatnīgais līdzsk. celms, sal. grieķu ftVjp),
žvynis — zvīnis (g. sg. -ņa).

-iešu izluoksnēs vārds sirds pa. 1. d. sastuopams ar īsu i, bet vārda

smiltis vietā parasti mēdz lietuot vārdu smēls. Par citiem piemēriem



61

jāpiezīmē, ka viņi tuoņa tīpa ziņā pieslejas kaimiņu — leišu augstiešu
izluoksnēm, tā piem. pa lielākai daļai latv. aūss saskan ar leišu auss,

ūgle — ar ongla, gr
eīda — grirlde, t°āss || tuoss — tošs etc; mazāk

gadījumuos: auss ļ| auss, ūgle ļļ ūgle, tā°ss | tā°ss, grēida.
Latviešu piemēri ar kāpjuošu tuoni, kas stāv leišu krītuošā tuoņa

vietā: leišu kārtis — latv. kārt(i)s, nytis — nīt(i)s, nosis — nās(i)s,
tošis — tās(i)s, žvynis — zvīn(i)s — piekrīt grupai 111 (Kuršaiša schemata),
t. i. pieder pie tiem vārdiem, kurus pieņēmām par pirmatnīgiem oxy-

tona. Piemēri, saskanuoši tuoņu ziņā ar formulu: leišu ~ = latv. ~ nav

sastuopami.

48. §. Uzsvara pārvietuošanās par vienu zilbi, resp. vienu moru

uz vārda sākuma pusi leišu piemēruos ar savienuojumiem -ir, il,

piem. vārduos širdis, smiltis, tāpat ari pirtis, vilnis etc, kūmos

neuzsvērtās zilbēs parasti dzirdams īss diftongisks savienuojums —

ir, il, bet pārejuot uzsvaram uz tuo if, iī, mums vislabāk apstiprina
tās duomas, ka pārvietuošanās procesā garais liąuida jeb nasalis var

celties nuo īsā. Sī parādība apgaismuo ari attīstības stadiju if, iī etc.

nuo pirmvaluodas īsiem r, ļ etc, un ari af, aī, ef, eī etc. nuo pirmva-
luodas diftongiskiem savienuojumiem 6f, 61, ēr, ēl etc. (sal. augšā 33. §)
un atbild uz mūsu duotuo jautājumu, kāpēc nepagarinās patskaņa ele-

ments garumam ieruoduoties minētuos savienuojumuos, bet gan

liąuida jeb nasalis, resp. kāpēc pagarināšanās nenuotiek pēc schemata

w —». _

w, bet —> -? Tāpēc ari ir it dabiski, ja pielaižam,
ka leišu valuodā tamlīdzīgi pagarinājumi varēja rasties uzsvara pārvie-
tuošanās procesā, juo pirmvaluodā r, ļ etc, bija redukcijas, t. i. neuz-

svērta vokalisma pakāpe; sanskr., leišu, senslāvu vārds vrkah, vilkas,
BJi'bK'b tādā kārtā ir pirmvaluodas *uļqu6s vietnieks (sal. Hirt, Hdlbch. d.

griech. Lautu. Formenlehre2
, § 315, *welkwos § 222); sal. sanskr.:

mrtāh, vrttāh, krttaņ, sprstāh, mrstāh, drdhāh ār leišu: miftas, vifstas,
kifstas, pifštas, mifštas, difštas.

49 §. -v - celmi. Leišu valuodā -v- celmu lietu vārdi ir pa-

glabājušies ļuoti apruobežuotā skaitā; latviešu valuodā viņu ir vēl ma-

zāk, -v- celmu īpašības vārdi latviešu valuodā pārgājuši -a-, -ja- cel-

muos, paglabādami tuomēr pareizas intonāciju tīpu attiecības ar leišu

valuodu. Tās nedaudzās -v- celmu atliekas, kas paglabājušās abās šīs

valuodās, atklāj mums pilnīgi analoģisku attīstības ainu ar -i- celmiem,
kurus mēs apskatījām priekšējā paragrāfā. Vārds „brangūs", kas sa-

stuopams abās valuodās, tāpat ari „sūnūs", kas pieder vienīgi leišu

valuodai un piekrīt 111 tīpam (pēc Vīdemaņa, op. c), pārvietuo zinā-



62

mās augstiešu izluoksnēs uzsvaru uz saknes zilbi; šī pārvietuošanās
turklāt ir saistīta ar intonacijas tīpa pārmaiņu: brangus ĮĮ brungus

(R 6, R 5), brangz (R 2) || brungs (R 3), brongos (žt.) ļļ brongos (Vrz.),
brongs (Pkļ.), brangus (Krs.), bmngus (Pjr.); tāpat ari sūnus || sūnz ļļ
sūns ļļ sfinos. Anstmmu malienas izluoksnēs (R 6, R 5), piem. pārce-
ļuot uzsvaru n. sg., izpauž šinī luocījumā kāpjuošu tuoni, kamēr citās

paradeigmatā formās vai nu patur krītuošuo intonāciju, vai ari vēl uz-

sver garās vārda gala zilbes, piem. sūnus blakus acc. sg. g. sg.

sūnaus, 1. pl. sunūs etc. Vidējās juosias izluoksnēs, tuo skaitā ari

ziemeļu (R 2), kas atvilkušas uzsvaru it visās formās uz sākuma zilbi,

izpauž šaī zilbē kāpjuošu intonāciju; bez tam neuzsvērtās gala zilbēs še

pazūd īsie vokāļi un garie saīsinās: sūnz, i. sg. sūn, 1. sg. sūnē, 1. pl.
sūnos etc. (zm.). Vakaraugstiešu un tāpat ari zemiešu izluoksnēs

visā lielumlielā vairumā izplata kāpjuošuo, resp. kāpjuoši krītuošo into-

nāciju pa visu paradeigmatu tās formās, kur uzsvars pārcelts uz sākuma

zilbi: n. sg. sūnos acc. sūn (Vkš.), sūno (Kļ.), d. sūnoū (Vrz.), i. sūnom,

pl. sūnās (Krš.).
Latviešu -nieku izluoksnēs minētie celmi ir gan gājuši tālāk intona-

cijas tipa pārmaiņā, bet galuotnēs u skaņu viņi ir paglabājuši, turklāt

vēl dažuos vārduos ir pārmainījuši saknes zilbes patskani, sal. leišu

tufgus—latv. tirgus ļļ tiergus, lytūs ļļ lietus—lietus, viršus—virsus ļļ vīersus;
sal. ari alūs — alus, medūs — medus, vidūs — vidus.

Leišu -v- celmu īpašības vārdu vietā, kā piem. dailūs, gardus, jau-

kūs, saldus etc, latviešu valuodā stāv dāil'š, gards [ļ gards, jauks, salds

etc, gausus, skaidrūs — tomēr gauss, skafdrs.

Latviešu -iešu izluoksnēs pazaudē u patskani galuotnēs, bet vispā-

rīgi ņemuot paglabā vienādu intonacijas tīpu ar tuvējām leišu augstiešu
baritoniskām izluoksnēm, piem. leīts, tifgs (Brž., Ab., Slm., Sk., Elk.),
līts, tirks (Vidz.) blakus lēits ļļ lits, tīrgs || tīergs (Dg., Klp., Lk., Mk. v. c).

50. §. Līdzskaņu celmi. Par līdzskaņu celmu vārdiem jāsaka,
ka viņi ir paglabājušies abās valuodās ļuoti apruobežuotā skaitā. Mūs

interesē vienīgi vārdi ar garu saknes zilbi, kura izpauž vienu vai uotru

intonacijas tipu; tādi piemēram ir leišu: m6tē ļļ motčf, vanduo, mēnuo

ļļ mēnesis, želmuo — latv.: māte, ūdens ļļ ūdenis, mēnes(i)s, zēlmen(i)s
(reti sastopams). Ilgi pie viņiem kavēties tuomēr nenākas, juo atkarīgi
nuo vienas un uotrās valuodas izluoksnēm tie ir ļuoti pārgrozījušies
savā sastāvā. Tā piem. leišu vārds mote aplūkuojamās izluoksnēs ir

sastuopams pa lielākai daļai kā triszilbīgs vārds: motina || mūotina ļļ
mūotina (Plg., Vkš. v. c), tāpat ari dažāduos pārveiduojumuos, kā:

motēn (R2)[| m6č (R 3), mčče (R 5, R 6) [ļ moma (Km.). Latviešu
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valuodā šis vārds sastuopams ar kāpjuošu tuoni: māte tiklab -nieku,
kā ari -iešu (dažās) izluoksnēs: m°āte |ļ mā°te, muote (Ln., Nz., Šm.,
Elk., Krz., Klp., Mk.); krītuošs tuonis: māte ĮĮ mote [ļ mātā ĮĮ mā°te ļļ
māete (Vidz.) dzirdams malienes izluoksnēs (pa liel. daļ. -ier- grupā —

Brž., Dg., Sk. v. c.). -nieku izluokšņu kāpjuoši intonētais vārds: māte,

kā tuo liecina sanskr. paralele mātā un ari leišu dublēts moii nuorāda

uz latviešu pirmvaluodas oxytonon'u* mātē. Vārds vanduo, kas dia-

lektiski sastuopams kā: vondvā (R 2) |ļ vandva (Jnš.), unduo |ļ undā

(R 6) ĮĮ ufido (R 3) j] undā (Km.) |ļ undenis (Sst, Akn.) — Kauņas gu-

berņas austrumu grupasizluoksnēs; ondou|| ondū(Krp.),vondāu (Plg., Vrz.),
vandu (Pjr.) — viņas rietumu daļā, latviešu -nieku izluoksnēs, galve-
nām kārtām, -ier- grupā ir pārgājis -ja- celmuos trlszilbiga vārda veidā:

ūdenis (g. sg. ūdeņa) blakus ūdens (g. sg. ūdens) lielākā -ir- grupas daļā,
blakus ūdens || ūdinc || eūdenc ļļ iūdinc (n. et. g. sg.) ar stieptu tuoni gan-
drīz bez izņēmuma it visās -iešu izluoksnēs. Tādā pašā kārtā ir pār-
gruozījušies vārdi: mēnuo ļļ mēnesis, želmuo — latv. mēnesis (g. sg.

mēneša), mēness (g. sg. mēness) (sal. par intonacijas tīpu Hirta, Idg.
Akz., § 711, 1., 96 lapp.) || mānāss || miēness; zelmenis (g. sg. zelmeņa)
un želmens (g. sg. zēlmens).

VIII. nuodaļa.

Uzsvara pārvietuošanās trīs- un daudzzilbīguos varduos II. laikmetā.

51. §. Uzsvara stāvuoklis trīs- un daudzzilbīguos vārduos ir daudz

pastāvīgāks, nekā divzilbīguos. Ja atskaitām nedaudz izluokšņu, pa
lielākai daļai zemiešu izluokšņu grupas, tad leišu valuodā vārda uz-

svars ir paturējis tuo vietu, kurā viņš tika piestiprināts I. pārvietuošanās
epochā, t. i. viņš pārvietuojas paradeigmatā iekšienē tuo zilbju starpā,
kur viņš pārvietuojas, vārdu luokuot, ari pirmāk. Visi leišu nominu

celmi, ja atskaitām -i-, -v- un, varbūt, ari nedaudzuos atlikušuos līdz-

skaņu celmus, izšķir trīs uzsvara tīpus vietas ziņā: 1) tīpu ar nekustuošu

uzsvaru viscaur paradeigmatam, ja tiek uzsvērta vārda priekšpēdējā zilbe,
kura turklāt izpauž krītuošu tuoni, jeb ja uzsvars krīt uz trešuo vai

ceturtuo zilbi, nuo gala skaituot, kā piem.: kaimynas, ūkininkas (latv.
saimnieks), artojis (arājs), gēlbētojis (palīgs, glābējs), lentyna (dēlis),
mėnesiena, alkūnė (elkuons), bernienė (kalpa sieva), rūpestis, prietelius

(draugs); 2) tipu, kurā uzsvars pārvietuojas paradeigmatā iekšienē

priekšpēdējās un pēdējās zilbes starpā un turklāt pirmā nuo šīm zilbēm

tiek izsaukts, uzsvaram uz viņu krītot, kāpjuošais tuonis, kā piem.:
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pagonas, balandis, lydeka, mėlynė (latv. melnene); 3) tīpu, kurā uzsvars

kustas paradeigmatā iekšienē nuo trešās zilbes, nuo gala skaituot, līdz

gala zilbei, un turklāt visā lielumlielajā vairumā izpaužas pirmajā nuo

šīm zilbēm kāpjuošs tuoņa tīps. Sie vārdi ir oxytona, ja atskaitām

-a- celma vārdus, sal.: burbulas, obuolas, kamolys, Lietuvā, gimtine,

geluonis.
Pirmais tīps ir paglabājis uzsvērtu penultimu visās tuo grupu iz-

luoksnēs, kuras parasti ir pārvietuojušas uzsvaru uz vārda sākuma pusi
visuos divzilbīguos vārduos. Itvisur mēs sastuopam paroxytona: alkūnė

|ļ alkūne |ļ alkūnie (Akn.) ļļ alkūne (Rddel.), atolas ļļ atūolas ļļ atols, vasa-

r6jis |ļ vasarūojis ļļ vasarūojus ļļ vasarājs v. t. t. Ari uotrais tīps uzsvara

vietas ziņā ir pastāvīgs. Lielākā izluokšņu daļa nepārkāpj parastās pār-
vietošanās ruobežas, tā kā paradeigmatā uzsvars nepāriet uz vārda

sākuma zilbes; gandrīz visur mēs sastuopam uzsvērtu pirmatnīguo pen-

ultimu: aštuntas ļļ aštonts || aštonts ļļ aštonts, širdingas |ļ širdingas ļļ šir-

dingz ĮĮ širdings ļļ širdīngs (Vkš.), balandis ļļ balundis ļļ balondz || balondis,

šventybė ļļ švintybė ļ| švintyba ļ| šventybe ļļ šventybė (Sln.) audėjus ļļ au-

dējs ļļ audiējus |ļ audfes u. c.

Vienīgi -ā- celmu oxytona pārvietuo uzsvaru attiecīgās izluoksnēs

uz uotruo zilbi (priekšpēdējuo), pievienuodamies šinī ziņā tamlīdzīgam
citu celmu tipam, tā piem. vārds audējā sastuopams kā audėja ļļ audēja

ļļ audieja.
Trešais tīps, kurš, kā jau bija sacīts, -ā-, -ē-, -i- celmuos sastuo-

pams kā oxytonon's, baritonisma izluoksnēs pārceļ uzsvaru uz trešuo,

resp. vārda sākuma zilbi; tādā kārtā viņš atmet uzsvara kustības prin-

cipu zināmās ruobežās un piestiprina viņu pie minētās zilbes. Šis

process piekrīt uotrajam pārvietuošanās laikmetam, tādēļ ari izpauž
visas raksturīgās šī perioda iezīmes, svarīgākā nuo kurām ir, kā jau
mums zināms, intonacijas tīpa maiņa pārvietuošanās procesā. Lai

gan tuo piemēru skaits, kuri izpauž uzsvara pārvietuošanā vārda

formās paradeigmatā krītuošu tuoņa tīpu, ir ļuoti niecīgs, bet viņi vis-

labāk apstiprina mūsu teses principu, ka uzsvara pārvietuošanā nuo

vārda gala zilbēm uz viņa sākumu, izsauc sekundāri uzsveramā zilbē

kāpjuošu tuoni. Tā vārdi: dovana, uodega (latv. aste), voverė", geležis,

gyvastis (dzīve), obelis ar krītuoši intonētām sākuma zilbēm, sal. acc.

sg. dčvaną, uodegą, voverę, geležį, gyvastį, obelį — gandrīz it visās

baritonisma izluoksnēs sastuopami viensk. nom. kā proparoxytona ar

kāpjuošu tuoni, tā piem: dovan' (R 2, sal. g. pl. dovanu Jnš. izl., pie-
vestu Volterą Jlht. XpecT. 334, lapp. pirmā

v

rindā), vuodeg ļļ oudega,
vovērē ļļ vuovērie ļļ vuovērē (Sll.) ļļ vūoveris (Žd.) ļļ vovēriē (Plg.)> gēlažē
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(Zm.) || gelāžis || g'e/žys ļļ gēlžis, gyvasts ļļ gyvastis, obelā. Sastuopami
tuomēr ari zemiešu izluoksnēs tīpi: dūovēnā, ūobēlē |ļ v6belē, bet šie

vārdi var atrasties ari zem tādu radu vārdu iespaida, kā: duoti, dūona,
čbuolas.

Tādā kārtā par akcentu leišu trīs- un daudzzilbīguos vārduos varam

slēgt, ka mūsu tese par tuoņa tīpa mainīšanuos aiz uzsvara pārvietuo-
šanās ir pareiza.

Tādu pašu slēdzienu mēs varam taisīt ari par uotruo tīpu, kur

pārvietuošanās zināmās robežās nuotiekas vienīgi tad, ja penultima ir

vienmēr, bet trešā zilbe nuo gala skaituot visā lielumlielāvairumā kāpjuoši
intonēta. Bet var nākt ari pie tāda paša slēdziena apgrieztā kārtībā,
pruoti, ka kāpjuošais tuonis ir atkarīgs nuo uzsvara pārvie-
tuošanās, juo uzsvars netiek pārvietuots, ja penultima ir

krītuoši intonēta.

Piegriezīsim mūsu vērību latviešu valuodai, kur trīs- un daudzzil-

bīguos vārduos uzsvars viscaur ir pārnests uz sākuma zilbi.

52. §. Latviešu valuodā ir paglabājies daudz pēdu, kas liecina

par tuoņa tīpa pārmaiņu uzsvara pārvietuošanās procesā trīs- un daudz-

zilbīguos vārduos. Šie vārdi parasti gan mēdz būt atvasinājumi nuo

verbu un nominu celmiem, un pamata vārda intonacijas tīps varēja
darīt iespaidu uz tuoņa rakstura izveiduošanuos uzsvērtā zilbē, pārne-
suot uz viņu uzsvaru, tā piem. vārdi: sēt, pl'aūt, dzert, jāt, varēja
izsaukt tuoņa diferenciāciju viņu atvasinājumuos: sējējs, pl'āvējs, dzē-

rājs, jājējs. Pēdējuo vārdu sakņu zilbēs uzsvara pārvietuošanās procesā

vajadzēja rasties kāpjuošam tuonim, bet divi beidzamie nuo viņiem izpauž
min. zilbē grūstu tuoni. Ir sastuopami daudzzilbīgi vārdi, nuo kuriem nav

paglabājušies pamata vārdi, jeb kuriem tādu nav nemaz bijis, kā piem.:
dzintars, vāluodze nuo leišu: gintaras, volungė", bet ja ari ir paglabā-

jušies tādi, tad viņi aiz kaut kādiem iemesliem nav spējuši darīt

iespaidu uz atvasinātuo vārdu intonāciju, tā piem.: dzimt — dzimtene

(-nieku izluoksnēs) blakus dzimtene. Aplūkuosim turpmāk dažas atva-

sinātu vārdu grupas, kurām vienā vai uotrā ziņā ir svarīga nuozīme

mūsu jautājuma atrisināšanā.

53. §. Vārdi ar pamazinājuma sufiksu -elja-, -elē-, kuri tik bieži

sastuopami leišu valuodā un kuriem ir pastāvīgs uzsvars uz sufiksa

zilbes, latviešu valuodā gandrīz pavisam vairs netiek lietuoti. Nelielā

skaitā viņi vēl ir uzglabājušies Kurzemes -nieku izluoksnēs, kur tiem

tagad ir niecinājuma nuozīme, kamēr par deminutīvu sufiksu tur ir

ieviesies piedēklis -inja-, -ītja-, piem.: auns, āuniņš, āunītis || āvenin'š,
āvenītis (Vidz.). Tiem vārdiem ar sufiksu -elja-, -elē-, kuri ir pagla-
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bājušies minētās latviešu izluoksnēs, ir kāpjuoši intonēta saknes zilbe,

uz kuru ir pārvietuojies uzsvars, kauču gan viņu pamata vārdiem ir

tiklab vienā kā uotrā valuodā krītuošs tuoņa tīps, sal.: veršelis blakus

vērsis, vērsitis, aūnelis [Į a/žņelis — auns, āuniņš ļļ āvens, āveniņš (-iešu
izluoksnēs), zifģelis —zirgs, zirdziņš, maišelis—maiss, maisiņš, Duobele—

dūobe, dūobite, šķe(r)pele — šķē(r)ps, tčsele — tēst, dvēsele— dvest. Še

piekrīt ari daži vārdi ar sufiksu -ulja- (viņu leišu vietnieki ir ar uzsvērtu

penultimu), -enā-/-enē-, piem. vargulis (leišu vargulis) — vārgs, irbulis —

irbs; guotena — gūovs, gūo(v)tiņa, mfzene —■ mizt, ari gluodenā (ūodze)

ļļ gluodene (leišu glodenā |ļ glodlnė (angis).
Leišu -ē- celmu oxytona ar krītuoši intonētu saknes zilbi uzsvara

pārvietuošanās procesā ir latviešu valuodā nodibinājuši kāpjuošu tuoni,

gluži tāpat kā tās leišu augstiešu izluokšņu grupās, kurās jau iestāju-
sies tālākā pārvietuošanās stadija; tādi ir: latv. vāvere — leišu vovērē ļļ
vuoverīe blakus literat. vai. vovere, acc. sg. vovere; šapūoles ļļ šāplis—
šapelā (Sit.) blakus liter. sūpoklē.

Uz līdzīgu intonacijas tīpa pārmaiņu nuorāda leišu -ija- celmu

oxytona; tādi ir: latv.kasul(i)s ļļ kāšus—leišu (dialektiski) kosul'is |ļ kosol's

kūosulys blakus liter. kosulys —acc. sg. kosulį; sal. ari latv. tirpulis
tirpulis, virpulis ļļ virpulis, viesulis blakus: tirpt ļļ tīerpt, virpt — leišu

tirpulys — acc. sg. tirpuļi, virpulys— virpulį, vėsulys — vesulį.
Leišu oxytona ar sufiksiem: -onā-, -uonā-, -onja-,-uonja- ir pagla-

bājuši latviešu valuodā (nieku izl. -ier- grupā) kāpjuoši intonētu su-

fiksa zilbi blakus uzsvērtai saknes zilbei, varbūt tāpēc, ka viņi piekrīt
leišū vārdu tīpam ar kāpjuoši intonētu penultimu, un latviešu valuodā

-i- celmu vārdi ar minētiem sufiksiem ir pārgājuši -ija- celmuos, sal.:

leišu aguona — latv. māguone, geluonis — dzēluon(i)s || dzēnuols. Abās

māsu valuodās ir sastuopama vārdu virkne ar minētiem sufiksiem, bet

ar dažādu nuozīmi un dažādu skaņu sastāvu, tā piem. leišu tēvonis

(latv. mantinieks), landonis (sāpīga pirksta liga), geležonis, dvaronis,

pirmonis, pilonis etc, latv. -nieku -ier- grupā āuguon(i)s, miruon(i)s,
slikuon(i)s, mākuon(i)s, kūstuon(i)s etc.

Priekšējiem akcenta tīpa ziņā pieslejas vārdi ar • sufiksu -olja-,
-uolja-, sal. leišu kamolys — latv. kāmūol(i)s, obuolys ļļ obuolas, dialek-

tiski obuolis ļļ vuobulys (Krs.) ļļ obalis (Sst.), obāl's (Zm.) ļļ vūobols (Vrz.)

ļļ vobūls (Plg.), vuobulis (Vkš.) ļļ ābālis (Akn.) — ābuol(i)s. Pēc šī pa-

rauga ari latviešu: ūozuols blakus leišu azuolas vituols etc. Bīlenšteins

minētuos sufiksus pieved ar lauztu tuoni (sal. Lett. Spr. I, 77. lapp.)
Runājuot par leišu trīs- un daudzzilbīgiem vārdiem ar krītuošu

penultimu jeb ar uzsvaru, tālāk kā uz trešuo zilbi nuo gala skaituot,
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kuriem ir nekustuošs uzsvars, kā piem. vārdi ar sufiksiem: -ota-, -otā-,
-uotā-, -oka, -okā-, -ytja-, -ytē- u. t. 1., — jāsaka, ka latviešu valuodā

viņi visur ir paglabājuši krītuoši intonētu sufiksa zilbi uz tā likuma pa-

mata, ka kāpjuoši intonētās pēdējā valuodā var būt tikai saknes, resp.
vārda sākuma zilbes, bet sufiksa zilbēm ir tikai krītuošs, resp. grūsts

tuonis, sal. leišu bagotas — latv. bagāts, bagāta — bagāta, akuotas —

ākūots, šunytis — sunītis v. t. t.

Pievestie vārdi ar sufiksiem -uonja-, -uolja- ir šī vispārīgā likuma

izņēmumi, tāpat ari daži sufiksi, kuri dažās izluoksnēs sastuopami ar

kāpjuošu tuoni, piem. -īnja-: pienīns (Vidzemes austrumu izluoksnēs)
blakus literat. pieniņš etc.

IX. nuodaļa.

Uzsvara pārvietuošanās vienzilbīguos vārduos II epochā. Vietnieka

vārdi. Neluokāmuo vārdu šķiras.

54. §. Vienzilbīgu vietniekvārdu formas, kuru skaņu sastāvs nav

bijis paduots pārmaiņai resp. sabrukšanai, ir paglabājušas apbrīnuojamu

tuoņa tīpu vienādību ne tikai dažāduos vienas valuodas dialektuos un

izluoksnēs, bet viscaur abās mūsu māsu valuodās. Izņēmuma gadījumi
ir visai reti. Visbiežāki vienzilbīgās vietniekvārdu formās ir sastuopams
kāpjuošais tuoņa tīps; krītuošu tuoni mēs sastuopam vienīgi Vidzemes

austrumu daļas izluoksnēs, kuras visuos cituos gadījumuos tuoņa ziņā
sakrīt ar Kurzemes guberņas -iešu izluoksnēm. Tā piem. g. pl. abās

kārtās leišu valuodā ir t« ļļ tuo (dažuos žr., piem. Sll.), latviešu valuodā

tuo, lielākā -iešu izluokšņu -ir- grupas daļā tiž, kamēr Vidzemes austrumu

daļas izluoksnēs tūo. n. pl. forma leišu valuodā ir: ti<?ļ] tēi (žt.) ty
(žr.), tē (R 6), latviešu — tieļļ teī ļļ tī (Kurzemes -iešu izluoksnēs) bla-

kus tie (Vidz. austr. izl.). Saīsinātā veidā tū g. pl. forma ir sastuopa-
ma leišu augstiešu ziemeļu izluokšņu grupās (R 2), nasalis sastuopams
žr. izluoksnēs. G. sg. masc. formai leišu valuodā ir sekuoši veidi: to

ļļ tūo (žt., žr.), tā (pa liel. d. Kauņas gub. ziemeļu un austrumu

izluoksnēs), saīsināti tā (R 3, piem. Sst.); latviešu valuodā: tā ļļ ta° ļļ to ļļ
tā. G. sg. et n. pl. fem. leišu v. tos ļļ tūos (žt., žr. un daž. augstiešu

izl., piem. Rddel., Vsk.) ļļ tos (daž. R 3, piem. Sst.) ļļ tas (R 6); latv. v.

tas ļļ tā°s ļļ t°ās ļļ tuos (-iešu izl. -ier- grupa) ļ] tās ļļ tās (Vidz. izl.).
Tās luocījumu grupās, kuras dialektiski ir vēl paglabājušas nasaluo

elementu, ir sastuopami īsie patskaņi šuo elementu priekšā; bez nasalā

elementa attiecīgās pronominu formās ir gari patskaņi. Tā piem. acc.
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sg. mase. tāpat ari fem. ar nasaluo elementu sastuopams šāduos veiduos:

tān (žr., piem. Dzd, Krs.) [ļ ton (žr., piem. Jdr., Xl, Vrz., Zg., Pjr.) ļļ
tun (žt., piem. Žd.); bez nasaļa: tą [Į to (pa liel. d. R2, kā Psl., Zm.,
Vsk. un daži žt — Ilk.) |ļ to (Jnškļ.) ļļ \ū (daži R3, piem. Krnč., Pb,

Brž., R 6, piem. Aln. Ut.) ļ| tū (Plg., Vkš.) || tū (Sst.) || tou (Ms. acc. sg.

fem. v. Plg.) || tuo (Sln.). I. sg. masc. ir sekuoši veidi: tuom || tom |ļ
tom (žt., žr. — Pkļ., Vkš., Zg., Dzd., Krs.) || tum (Pjr., ari Sst., Skn.) |j ton

(Žd., Sln., Plg.) || tou (Vrz., Ms., Kl.); tuo (pa liel. d. ziem. grup., kā

R2)JĮ to (dažās R3—Pb.,Brž.) || tā || tā (Krp., Zg.), tū (Sll.). I. sg.

fem. ir reprezentēts ar: tou (Sln.) || tou (Ms., Plg.) || tā || tā (ziem., piem.
Krk., ari dažās ž. gr., piem. Vkš., Ilk., Zg., Sll. u. c.) || to || toi (R 3,

R2)|ļiū |ļ tū (austrumu gr. —R 6: Aln., Ut., Sbt., Akn.). Latviešu va-

luodā šai luocījumu grupai ir formas: acc. et sg. tuo un tū ļ| tūo

(Vidz. austr. izl.).
Acc. pl. masc. leišu valuodā sastuopams sekuošuos veiduos: tūs

ļ| iūs Į] tuos (piem. Mz., Krk., Sll.) |ļ tos || tos (Sst); acc. pl. fem. — tās,
ari t6s ļļ tos (Sst).

55. §. Runājuot par divzilbīgu luocījumu grupu, kuri sastuopami
leišu valuodas izluoksnēs vēl mūsu dienās jeb ir uzejami senāku laiku

rakstu dokumentuos vai ari pielaižami kā pirmvaluodas formas, pie
kuriem pieder: 1. sg,, 1. pl. masc. et fem., d. sg. masc, d. pl. masc.

et fem., i. pl. fem., — jāsaka, ka viņu formas laika straumē dialektiski

ir saīsinājušas un ari pārgruozījušas intonāciju tīpus. Šī pārgruozīšanās
ir ņēmusi šādu virzienu: >' ļļ —> >.

L. sg. masc. leišu valuodā ir
v

sastuopams sekuošos veiduos: tamē

|| tām (R3, piem. Pb.) ļļ tām (žt., Žd.) ļļ tām (Trg.) ļļ tām(ē) (liel. Kauņas

gub. ziemeļu d. izl., kā zem., tā ari augst); 1. sg. fem. tojē || toj || toi

(pa liel. d. R2—Zm., Žd.) ļļ to ļļ to (R2 un R3 Psl., Jnškļ., Pb.) ļ| tūoj
(daž.. žr. Krs.), tūo (Ms., Vrz., Pjr.) || to (Žd.) Latviešu valuodā 1. sg.
masc. formā tā-mā ir paglabājusies Kurzemes -iešu izluoksnēs un ari

dažās Vidzemes izluoksnēs, tiklab austrumu, kā ari vidus un vakaru;

Kurzemes -nieku izluoksnēs un ari dažās viņu Vidzemes radu izluoksnēs

minētā forma ir sakritusi ar sieviešu formu tajā.
L. pl. masc. leišu valuodā ir reprezentēts ar: tuosē ļ| tuos (liel.

R2 d.) || tūos (Jdr.) || tos (Pb.) ļļ tusę (Pkļ., Vrz, Krs.) || tūs (Ms, Žd.)
tūs (Kl.); fem. — tosē ļļ tuos (R2, piem. Zm, Vsk, ari daž. ž. — Kps.)
tos || tos (Psl.) |ļ tos (Sst).

Latviešu valuodā sastuopamas apmēram saskaņā ar 1. sg. šādas

1. pl. formas: masc. || tarnuos || tāmūs, fem. tāmās; masc tājūos ļļ tuos,
fem. tajās ļļ tās.
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D. sg. mase. leišu valuodā ir sekuoši veidi: tām ļļ tām (Vkš., Vrz.)
ļļ tām (liel. d. žt. un žr. un ari daž. R2, R3—Zm. Sst.) ļļ tom (Žd.)

D. pl. masc. sastuopams ar-s galuotni beigās un bez viņas sekuošās

variācijās: tiems ļļ tiem ļļ tiem (daž. R2, R3—Žm
,

Psl., Vsk, Sst, Pb,
Brž.) ļļ tęm || tems (Žd, Vkš.) || tems (Ilk, Plg, Sln

,
M.) ļļ tems (Krnč.) ļ|

tims (Pkļ, Zg, Kl., Dzd, Vrz, Idr, Pjr, Krs.). Attiecīgais sieviešu

kārtas luocījums, kas parasti jaucas ar i. pl. variē sekuošā kārtā: tom

|| tom (Skn, Sbt, Sst, Pb.) || tom (Vsk, Kmę, Brž.); toms || toms (Ms.) ||
tūoms (Vrz, Xl, Pjr, Sll.) || toms (Pkļ, Žd.).

Latviešu valuodā sastuopama vai nu forma ar kāpjuošu tuoni,
masc: tiem [| tīm, jeb ari ar saīsinātu patskani tīm; attiecīgas siev.

kārtas formas: tām |ļ tom |ļ tom.

• Pie divzilbīguo luocījumu grupas pēc intonacijas tīpa pieder formas

d. sg. fem. un i. pl. masc, kas variē sekuošā virzienā >' ļļ >>;

tā piem. pirmā forma: tafļļtāi (daž. R2—R6.) tēi (Sll.) ļļ tai (dala R2

un R3—Zm, Krnč, Vsk, Pb, Sst.) || tā |ļ tā (Pkļ, Pjr, Plg, Vfe!) ļ| ta

(Ms.) || to (Žd.).
Latviešu valuodā parasti sastuopams īsums: tai, kaut gan ari tāi

(dažās -iešu izluoksnēs, piem. Lš, Brž.) ļļ taī (Ss.). Uotrai formai leišu

valuodā ir šādas variacijas: ta£s ļļ tais (Idr, Krnč.) || tēis (Sbt, Pb.) ļļ
ties (Vsk.) || tās |ļ tās (Xl, Plg., Žd, Vkš.) ļ| tas (Ilk, Ms, Vrz., Pjr, Dzd.).
Latviešu valuodā tai viscaur ir kāpjuošs tuonis — masc: tiem || tīm ar

variāciju tīm; fem.: tām |ļ tom || tuom (Mk.) ar variac. tom.

Ja ievēruojam vispārīgu vietnieku vārdu tuoņa tīpa vienību visuos

abu māsu valuodu dialektuos un izluoksnēs (sl. vēl 68. §), tad jāatzīst,
ka kāpjuošais tuonis, kurš sastuopams gandrīz viscaur vienzilbīgās

pronominu formās, ir ļuoti sens, ka viņš ir pirmatnīga baltu pirm-
valuodas parādība. Meijē (La Parole, 1900, 197. lapp. v. sk.) ir pil-

nīga taisnība, kad viņš atzīst formas tie, kurie intonacijas ziņā par

pirmatnīgām, bet: gerie -ji ļļ geri par sekundārām un apgalvuo, ka la

cause mēme dv changement d'intonationn'existait que dans les adjectifs

(op. c. p. 200).
56. §. Neluokamuo vārdu šķiru vienzilbīgie vārdi, kā piem. vien-

zilbīgi adverbi, prepozicijas, konjunkcijas, nereprezentē tādu intonāciju
tīpu vienību, kā vietnieku vārdu formas. Viņu celšanās un attīstības

vēsture mums ir un paliek vēl par daudz tumša. Leišu un latviešu

adverbi nav analizējami ar salīdzināmās metodes palīdzību, juo viņiem

gandrīz pavisam nav attiecīguo vietnieku citās radu valuodās. Jā-

duomā, ka daudz vienzilbīgu leišu un latviešu partikulu vēl baltu pirm-
valuodā ir bijušas divzilbīgas un zilbju skaitu ir pamazinājušas aiz-
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vēsturiskā periodā, atsevišķi katrā valuodā, kam par iemeslu būs bijusi
uzsvara atvilkšana uz sākuma zilbi un attiecīgā tuoņa rakstura izmaiņa.
Tā piem. leišu vārds „ant", spriežuot pēc sanskr. ānti, grieķu dvxt, latiņu

ante, sākumā būs bijis divzilbīgs, uz kuo aizrāda ari paralele „anta", un

pēc tam būs saīsinājies. Adverbi „kada", „tada", kas sastuopami leišu

valuodā kā divzilbīgi vārdi gluži tāpat kā sanskrita valuodā „kada",

„tadā", latviešu valuodā jau ir kļuvuši par vienzilbīgiem: kad, tad.

Tāpat ari vārds „yra", kas pārvietuo uzsvaru uz pirmuo zilbi yra (zie-
meļu augst. izluoksnēs) un saīsinās dialektiski par yr (zem. un daž.

augst. izl, piem. R6.) latviešu valuodā jau sastuopams ar īsu patskani —

ir. Ļuoti daudz leišu vienzilbīgu partikulu saīsina saknes vokāli jau

ziemeļu augstiešu izluoksnēs, kā piem.: lig || lēg, vēl, dēf, no ļļ nā, prē,

prēš, tērp etc. blakus literatur.: lyg, vēl, dēl, nuo, priē, prieš etc. Ir

visai dabīgi, ka ari latviešu valuodā savā vēsturiskā attīstības gaitā ir

staigājusi tuo pašu ceļu, tādēļ ari mēs atmodām partikulās īsus pat-

skaņus tur, kur leišu valuodā vēl ir sastuopami garumi, sal. latv. jau—
leišu ja#, cik (senāk ciek) — kiek, tik — tiek, lai — laf, šē — šen ļļ šenaiļļ
š£", tē — ten ļļ te"nai ļ] t§, kur — kuf etc.

Tuomēr, ir ari daži tādi vienzilbīgi neluokāmi vārdi, kas abās

māsu valuodās ir paglabājuši tuoņa tīpu vienību, kā piem.: leišu daūg,
latv. da«dz, jūo ļļ juo — juo, dēl — dēl, pef —pār, cf—ef.

Lielākā partikulu daļa, tuo starpā ari dažas prepozicijas, nuorāda

uz attiecībām abās minētās valuodās, kas sekuo vispārīgam likumam,
t. i. leišu 'un > latv. ļļsal.: leišu prieš — latv. priekš, prie~ —

pie, nuo — nuo, tafp — starp ļļ starp, vēl — vēl, kaft — kārt ļļ kārt, kaī

ļļ kaīp —kā ļļ kā, taīp —tāļļ tā etc. Kā izņēmums ir: lyg — līdz,

pērnai — peln; viņi ir attīstījuši savus intonāciju tīpus katrā valuodā

atsevišķi zem attiecīguo formu sistēmu iespaida, jeb tuoņa tīpu dife-

renciacija dažuos vienzilbīguos vārduos, kā piem. prepozicijas, varbūt,
ir viņu, kā saliktu vārdu daļu, abstrakcijas rezultāts, sal. latv. kuo

atsevišķā lietuojumā kā jautājuma partikulu un kūo (= leišu ką, i. kuo)
sakarīgā fražā: „kūo tū teici?"

X. nuodaļa. Uzsvara pārvietuošanās darbības vārduos.

57. §. Kamēr leišu nominu luocīšanā ir izšķirami akcenta ziņā
četri nominu tīpi: divi ar uzsvērtu saknes zilbi kāpjuoši un krītuoši

intonēti un divi ar uzsvaru uz vārda galuotni, ar tādiem pašiem into-

nacijas tipiem, tamēr darbības vārdu paradeigmatuos nuovēruojami
tikai divi tādi tīpi: kāpjuoši un krītuoši intonētās verba saknes daļas.
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Pirmais nuo šiem darbības vārda tipiem pārvietuo uzsvaru divās pir-
majās tagadnes un pagātnes īpatās (dialektiski ari nākuotnē) uz ga-

luotai. Ka šī pārvietuošanās ir sekundāra parādība (sal. F. dc Saussure,
IF. Anz. VI, 159 un Hirt, Idg. Akz. § 171) un tai ir tādas iezīmes, kas

raksturuo uotruo leišu akcenta pārvietuošanās laikmetu, tas ir redzams

nuo tam, ka nākuotnē un nenuoteicamā izteiksmē, kur uzsvars ir pa-

glabājies uz saknes zilbi, šī zilbe ir veselā darbības vārdu virknē krī-

tuoši intonēta un ar tuo tuoņa ziņā atšķiras nuo pārējām paradeigmatā

formām, sal. siūvū 3sg. siūva blakus fut. siūsiu, inf. siūti; pūvū, pūva —

pūsiu, pūti; kliūvū, kliūva — kliūsiu, kliūti; dylū, dyla — dilsiu, dilti;

gyjū, gyja — gysiu, gyti; šāļu, šāļa — šalsiu, šalti; bālu, bāla-bālsiu,
balti etc. Patskaņa garumu tagadnē gan nebūs iespējams izskaidruot

ar nasala līdzskaņa, resp. nasalā zilbes elementa pazušanu (sal. Kur-

šaiša duomas, Gramm. d. lit. Spr, § 403; Vīdemaņa —Hndbch d. lit.

Spr, § 180), juo nav faktu, kas liecinātu par nasaļa eksistenci šinīs

formās jeb ari nuorādītu uz varbūtīgu nasaļa elementa ieviešanuos un

pazušanu minētuos leišu vārduos. Latviešu valuodā varētu būt par

nasala elementa attīstības procesa, resp. viņa pazušanas fakta liecinieci

tagadnes formās, sal. piem.: leišu tampu latv. tūopu, kandū — kūožu

etc, turpretī: leišu šālū — latv. salstu, bālu —bālu etc.

Divzilbīgās verbu formas ar kāpjuoši intonētu saknes zilbi leišu

baritonējuošās izluoksnēs ir pārvietuojušas uzsvaru pirmās divi tagad-
nes un pagātnes (pēdējā šinī ziņā ir daudz vairāk pastāvīga) īpatās uz

saknes zilbi. Raksturīgās uotrā laikmeta pārvietuošanās iezīmes, pruoti,
intonacijas tīpa pārmaiņu šīs pārvietuošanās procesā viņas nevar izpaust,

tādēļ ka viņās saskaņā ar vispārīgu formu sistemas paradeigmatu "tiek

nuoskārsts kāpjuošs saknes zilbes tuonis priekš minētām tagadnes un

pagātnes īpatām ari neuzsvērtā stāvuoklī. Tikai augšminētā darbības

vārdu grupa, piem. siūvū etc. ar krītuoši intonētām nākuotnes un ne-

nuoteicamās izteiksmes formām, nuoskārst līdzīgu pirmatnīgu tuoņa

tīpu ari priekš tagadnes. Dialektiski intonacijas tīps pārvietuošanās

procesā kļūst vienlīdzīgs, un mēs sastuopam visās paradeigmatā for-

mās kāpjuošu tuoni, piem.: siuvu, siūsiu, siūti etc. (pa liel. daļai zie-

meļu augstiešu R 2 un žt.). Šim faktam piekrīt svarīga luomą tuo

mūsu duomu pierādīšanā, ka kāpjuošā tuoņa rašanās uotrā laikmeta

pārvietuošanās procesā ir atkarīga nuo uzsvara pārcelšanas par vienu

zilbi uz vārda sākuma pusi, un ja mēs šuo faktu atstājam savrūp, tad

gluži labi varam iztikt ari bez vispārīga uzsvara pārvietuošanās apskata
darbības vārdu paradeigmatuos. Tuomēr dažas raksturīgas uotrā laik-

meta pārvietuošanās pēdas, kas nuovēruojamas salīdzinājuot leišu dar-
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bības vārdu formas ar attiecīgajām latviešu verbu formām, galvenam

kārtām, denominativuo un citu atvasinātuo darbības vārdu formas duod

mums tiesību sniegt še īsu verbu celmu intonāciju tīpu analizi abās

mūsu māsu valuodās.

Turklāt mēs aizrādām, ka vispārīgais intonāciju tīpu attiecību

likums latviešu un leišu valuodu starpā, pēc kura leišu * (— daž. žt.

vietā latviešu valuodā stāv (daž. -iešu izl. -'), leišu ~(= ž. ar balss

akustiskā centra pārvietuošanu nuo zilbes gala morām uz viņas sākuma

daļām) ir latviešu vietnieks * ļļ' (kas ir tālāka zemiešu n attīstības pa-

kāpe), nav attiecināms vienīgi uz nominu, bet ari verbu paradeigmatiem
abās minētās valuodās.

58. §. Netematiskuo darbības vārdu celmi. Kauņas

guberņas dialektuos nav paglabājušās netematiskuo verbu formas; viņas
ir pārgājušas tematiskuos celmuos, piesliedamies dažādām verbu klasēm,
tā piem. vispopularākuo, senuo: esmi, eimi, dūomi, ēdmi vietā

jau sastuopami: esū, einū, dūodu, ēdu; zemiešu izluoksnēs turklāt vēl

tiek uzsvērta saknes zilbe ari abuos pirmajuos: āš, ēso, ēino |ļ ēsu,

ēinu, bet 3 sg. ons || ons ļļ ons, yr, ēin. Ziemeļu augstiešu izluoksnēs

(R 2, R 3) ar uzsvara parvietuošanuos uz vārda sākuma pusi atkrīt ari

galuotnēs, tā piem.: āš, tū, jis, ēs |ļ ēs, eīn |ļ aīn (Vsk, Zm. Sst.).
Latviešu valuodā nuo -nieku izluokšņu (-ier- grupas) vecās paau-

dzes priekšstāvjiem vēl nesen atpakaļ varēja dzirdēt formas: ēsmu,

eīmu, dūomu, ēmu (sal. Bielenstein, Lett. Spr. 11, 231), kas pārgājušas
tematiskuos verbu celmuos, bet paglābušas -m- elementu, kurš ēsmu

formā vēl tagad viscaur dzirdams -nieku izluoksnēs; pārējie tagad tiek

izrunāti (sevišķi -ir- grupā): eju, dūodu, ēdu. Darbības vārda „eīmu",

„iēt" kāpjuošais tuonis liecina, ka latviešu pirmvaluodā viņam ir vēl

bijusi uzsvērta galuotne, un ka šī verba intonacijas tīps ir izveiduojies
katrā valuodā atsevišķi.

59. §. -a-. (ide. -o-/-e-) celmi. Šuo celmu leišu un latviešu

darbības vārdus pēc viņu vokalisma var sadalīt trīs grupās: 1) ar pilnuo
vokalisma pakāpi viscaur paradeigmatam, piem. leišu: bēgu, bēgau,

bēksiu, bēkti — latv. bēgu, bēgu, bēgšu, bēgt; 2) ar redukcijas voka-

lisma pakāpi visuos darbības laikuos, pēc tīpa: siūvū, siuvau, siūsiu,
siūti — šūjū, šuvu, šūšu, šūt; 3) ar saknes zilbes vokāļu maiņu, pēc

tīpa: velku, vilkau, vilksiu, vilkti; lieku, likaū, liksiu, likti — velku,

vilku, vilkšu, vilkt; lieku, liku, likšu, likt. Minētās -a- celmu grupas

liecina, ka še vēl uzglabājušās abu senindiešu I. un VI. klašu attiecību

pēdas, citiem vārdiem sakuot, viņas liecina, ka ari baltu valuodās še

vēl spīd cauri ide. pirmvaluodas vokalisma stāvuoklis, kas mainījās
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atkarīgi nuo vārda uzsvara, kauču gan leišu un latviešu valuodas ir

nuovēruojama stipra pirmatnīgās uzsvara stāvuokļa perturbācija.
Leišu valuodā pirmai grupai parasti mēdz būt krītuoši intonēta

uzsvērtā saknes zilbe; uotrai un trešai saknes zilbe ir kāpjuoši intonēta,
kamēr uzsvars 1. un 2. sg. praes. et. praet. krīt uz vārda galuotni.
Zemiešu dialektā un lielākā Kauņas guberņas augstiešu izluokšņu daļā
uzsvars abās pēdējās grupās it visās tagadnes īpatās ir pārvietuots uz

saknes zilbi. Pagātne šinī ziņā ir daudz pastāvīgāka: viņa pārvietuo
uzsvaru 1. un 2. sg. tikai vienā augstiešu dialekta daļā (R2, R 3), zaudē

turklāt gan 3. sg. galuotni, gan ari visu triju tagadnes īpatu galuotnēs
un saīsina minētās pagātnes formās garumus, sal.: āš velk, tū velki,

jis velk; āš siov, tū siov,jis siov ļļ siūv (Zm., Kruč, Brž., Sst.); āš vēlko,
to vēl'k'(i), ons ļļ ons ļļ ons velk, āš siovo, to siovi, ons ļļ ons siov (žt, žr.').

Latviešu -nieku izluoksnēs intonacijas tīpa ziņā ir zemiešu iz-

luokšņu turpinājums > - kurās tāpat kā pēdējās paglābjas
vēl 1. sg. praes. galuotne, piem.: ēs velku, tū velc, viņš velk. Tikai

zināmās Rīgas jūras līča piekrastes izluoksnēs, kas atradušās un at-

modas zem lībiešū valuodas iespaida, ir pazaudējušas ari 1. sg. praes.

galuotni, piem. ēs velk, tū velk, viņš velk.

Kurzemes -iešu izluoksnēs savā lielum lielā vairumā pieslejas in-

tonacijas tīpa ziņā leišu augstiešu dialekta ziemeļu un austrumu iz-

luoksnēm, sal. ēs velku, tū velc, jis velk.

-a- celmu uotrā grupa, t. i. darbības vārdi ar vokalisma redukcijas
pakāpi (vismaz ne ar V 1 tagadnē — pēc Hirta, Idg. Abi.) latviešu va-

luodā intonacijas tīpa ziņā ir pilnīga nominu celmu Ilb jeb 4. (pēc
Vīdemaņa) tīpa paralele (sal. Hirta, Idg. Akz, 95, 96, 1). Leišu va-

luodā viņiem ir blakus kāpjuoši intonetām tagadnes un pagātnes formām

parasti krītuoši intonēts nākams laiks un nenuoteicamā izteiksme, ka-

mēr latviešu valuodā (-nieku izluoksnēs, tā tad ari literatūras valuodā)
tie it visā paradeigmatā reprezentē kāpjuošā tīpa tuoni, resp. īsumu,
sal. leišu: siūvū, siuvau, siūsim, siūti — latv. šuju, šuvu, šūšu, šūt;
pūvū, puvaū, pūsiu, pūti —pūstu, pūvu, pūšu, pūt; šīlū, šilau, šilsiu,
šilti —silstu (zemiešu dialektā un latviešu valuodā daži nuo šiem verbiem

ir pārgājuši -sta- celmuos), silu, silšu, silt; kalu, kaliaū, kalsiu, kalti —

kalu, kalu, kalšu, kalt; baru, bariau, bārsiu, bārti — bāru, bāru, bāršu,
bārt etc.

Tādas attiecības abu minētuo valuodu starpā liecina, ka verbu

grupai ar redukcijas vokalisma pakāpi saknē ir bijušas uzsvērtas ga-

luotnēs un ka tādi viņi vēl bijuši paglabājušies latviešu pirmvaluodā,
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bet intonacijas tipa pārmaiņa ir nuotikusi pārvietuošanās procesā un

turklāt katrā valuodas atsevišķā dzīvē. Ari leišu ziemeļu augstiešu iz-

luoksnēs, pārnesuot uzsvaru 11. epochā, minētā verbu grupā dabū

kāpjuošu tuoņa tīpu (sal. augšā 73. lapp.). Varbūt, ka šī tuoņa

pārmaiņa dažā ziņā ir atkarīga nuo galuotņu atkrišanas, resp. saknes

zilbes aizslēgšanās. Tā, mēs sastuopam dažās R2 un R3 grupu iz-

luoksnēs: āš aug, tū aug, jis aug (Psl, Sst.) — āš aug, tū aug, jis aug

vietā, analoģiski ar 3. sg. fut. formām gaūs etc. blakus gāusiu, gausi,

par kurām ir nesaprašanā daži pētnieki (sal. Bezzenberger, Beitr. X,
202 ff.). Līdzīgu piemēru mēs atruodam ari dažās Kurzemes -iešu iz-

luoksnēs (piem. Dg.), kur blakus ās aūgu, tū aūgi, dzirdams jis aug

(=āuk), blakus bēru, bēru sastuopams bērt.

60. §. -da- celmi pēc saknes vokalisma nuošķiras un intona-

cijas tipiem pa daļai pieslejas priekšējiem celmiem; bet verbu, atvasi-

nātu ar -da- sufiksu, abās valuodās tik maz, ka kaut kuo plašāki par

viņiem runāt nav iespējams. Latviešu valuodā daži nuo viņiem ir

pārgājuši nasaļu celmuos, bet leišu valuodā viņi sastuopami ar nasaļu
infiksiem. Tīpa ar kāpjuošu tuoni pirmajā valuodā pavisam trūkst.

Abās valuodās atrodam tikai sekuošu darbības vārdu: leišu verdu,

viriau, virsiu, virti — latv. verdu, viru, viršu, virt.

61. §. -o-, -o ja- (=ide -ā-, -āio-) celmi. Pie ide -ā-

celmiem pieder leišu darbības vārdi ar galuotnēm -au, -ojau, -osiu, -oti

un ar -au, -au jeb -jau, -ysiu, yti, bet pie -āio- celmiem — ar -oju,
-ojau, -osiu, -oti. Mēs viņus apskatām <še vienkuopus, tādēļ ka latviešu

valuodā pirmā un pēdējā šuo verbu šķira ir sakritusi vienā ar galotnēm
-āju, -āju, -āšu, -āt (ari -uoju, -uoju, -uošu, uot), bet uotra šķira stāv

savrup tādēļ, ka tagadnes formas ir kļuvušas līdzīgas -o- šķirai: -v,

-īju, -Išu, īt.

'Tā kā minētie celmi reprezentē divzilbīgu pirmvaluodas bazi ar

beigu zilbi -ā-, -āi (jeb -ājo- sal. Brugmann, Grdr.2 11, 3, 1, 200 ff.)
un reducētu sākuma zilbi, tad varētu gaidīt ari šī pirmvaluodas stā-

vuokļa refleksus leišu valuodas tuoņa tīpu nuošķiruošanā, kuo mēs,

tuomēr, neredzam. Pilnīgāka abās valuodās ir šķira ar galuotnēm -au,

-yti: -u, -īt, kurai bez redukcijas pakāpes saknes zilbē ir sastuopama ari

pilnā vokalisma pakāpe, tā kā par šuo šķiru mēs dabūjam drusku nuo-

teiktāku nuojausmi. Tuomēr nuoteiktas skaidrības ari še nav. Vienas

vai uotrās vokalisma pakāpes refleksi ir nesecīgi izdalīti pa diviem

saknes zilbes intonāciju tipiem — kāpjuošu un krītuošu, un turklāt

verbiem ar pēdējuo tuoņa tīpu ir uzsvērta saknes zilbe it visuos laikuos,
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bet darbības vārdiem ar pirmuo tuoņa tipu uzsvars krīt uz 1. un 2. sg.

praes. et praet. galuotnēm un pārējuos laikuos uz sufiksa zilbi (sal.

Kuršaiša, Gr. d. lit. Spr., 308, 309). Leišu barituonējuošās izluoksnēs

pirmā tipa pirmās divi viensk. īpatās uzsvars ir pārnests uz vārda sā-

kuma zilbi (tuomēr ne visur: tā R2 pārnes, bet daudz zem. izluoksnēs

žt, piem. Plg, Vkš. un c. nepārvietuo), un turklāt minētās īpatas iz-

pauž kāpjuošu tuoni. Tādā kārtā minētuos nuosacījumuos mums nav

izdevības nuovēruot zināmuo uotrā laikmeta raksturīguo pārvietuošanās

parādību, t. i. nuovēruot krītuošā tuoņa pāreju kāpjuošā intonācijā.
Tikai latviešu valuodā, kas izpauž — kā mums jau bija gadījums

tuo nuovēruot — šīs uotrā laikmeta raksturīgās pārvietuošanās iezīmes,
sniedz mums par minētiem celmiem drusku materiāla. Latviešu va-

luodā kāpjuoši intonēta saknes zilbe darbības vārdu -au, -yti šķiras

paradeigmatuos, pretī leišu attiecīgai zilbei arkrītuošu tuoņa tīpu,sastuopama
veselā verbu virknē, parasti ar redukcijas vokalisma pakāpi (pilnā pa-

kāpē sastuopama visai reti) šinī zilbē, sal. derivativa: leišu girdau,

girdyti — latv. dzifdu, dzirdi; durstau, durstyti — durstu, dufstī;

skirstau, skirstyti — šķifstu, šķirstīt; šildau, šildyti — sildu, sildīt;

pildau, pildīt — pildu, pildīt; stumdau, stumdyti — stumdu, stumdīt;
lopau, 16pyti — lāpu, lāpīt; rodau, rodyti — rādu, rādīt etc, ar pilnu
pakāpi: vētau, vėtyti — vētu, vētīt; mētau, mėtyt — mētāju, mētāt.

Nuo -au, -oti šķiras verbiem, kas ir visai reti sastuopami, še at-

tiecināmi piemēri: leišu tykau, tykoti — latv. tīkūoju, tīkūot |ļ tīkāju,
tikāt; jieškau, jieškoti — ieskāju, ieskāt. Abi šie verbi ir patapināti
nuo citām valuodām, tādēļ tiem nav nuoteicošas nuozīmes par minētuo

šķiru.

62. §. Ja -oju, -oti verbu šķira leišu valuodā uzsver uotruo zilbi

nuo gala skaituot, pruoti -oju, -oti, tad uzsvars uz viņas paliek it visās

leišu izluoksnēs. Latviešu valuodā šai verbu šķirai ir krītuošs un ari

kapjuošs tuonis, sal. leišu raudoju, raudāti — latv. raudu, raudāt; sfl-

bčju, sūboti — šupūoju, šūpūot ļ| šūpāju, šupāt.

Ļuoti interesanta ir tuoņa tīpa ziņā vesela rinda latviešu dever-

bativu, kuri pieder pie -āio- celmiem. Visiem viņiem ir kāpjuošs tuoņa

tīps blakus krītuošam, resp. grūstam tuonim viņiem attiecīguos pirmat-

nīguos darbības vārduos, sal. braukāt — braukt, brēkāt — brēkt, dā-

vāt — dūot, elsāt — elst, grābātis — grābt, klaigāt — kliegt, knābāt —

knābt, kuožņāt — kūost (sal. leišu tafsnūoju), krākāt — krākt, līņāt —

līt (sal. leišu lynoti), mētāt — mest, nēsāt — nest, saukāt — saukt,
sprēgāt nuo*sprāget (sal. leišu spragėti) — sprāgt, staigāt — steigt,
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šļūkāt — šļūkt, šņākāt ■—šņākt, šņaukāt —šņaukt, trenkāt — trenkt ļĮ
triekt, valkāt — vilkt (sal. leišu vilkėti).

Leišu valuodā šīs šķiras darbības vārdu ir ļuoti maz. Ir pie-

ņemams, ka latviešu pirmvaluodā šiem verbiem bija vēl uzsvars uz

zilbes -āju, —āt(i), un pārvietuojot uzsvaru uz vārda sākuma pusi lat-

viešu valuodas atsevišķā dzīvē, viņi ir pārmainījuši pēc uotra laikmeta

pārvietuošanās likumiem ari savu intonacijas tīpu.
63. §. -ja-, -i-: -ju (inf. -ēti), -ėja- (-ėti), -yja- (-yti), -auja- (-auti),

-uoja- (-uoti) celmi ■(= ide. -įo-/-ie- [-axio-/-axįe-], -Ī-: -(i)io-, -ējo-/-eie-,

-iįo-,
v

-ou(o)-).
Šuo celmu darbības vārdi sadalās divzilbīguos, trīs- un daudzzil-

bīguos vārduos. Pirmie nuo viņiem, kuriem ir kāpjuoši intonēta saknes

zilbe, mēdz pārvietuot mums zināmās leišu izluoksnēs uzsvaru 1. v.

2. sg. uz šuo zilbi bez izņēmuma; tikai attiecīgās preterita īpatas ar

garām galuotnēm pa lielākai daļai (ari žt, žr.) patur tuo uz galuotnēs
zilbes. Še turklāt ir nuovēruojama intonāciju tīpu izlīdzināšanās tiklab

zem fut. et infin. formu iespaida, kā ari uotrādi, paduoduoties visam

paradeigmatam 1. un 2. sg. praes, sal. gynu ļļ gyju (latv. dzīstu),
gyjau || gyjau, gysiu, gyt(i) piem. Krp, Skn, Sll.) jeb ari gyju, gyjau,
gysiu, gyt (piem. Ant.); dorio, duriaū, dorsio, dortę (žt.), dor', dūr'o,

duf's, duf't (R2), ari duriu, dūriau, dursiu, duft (R6: Akn.).
Uotrie uzsvara vietas ziņā ir pastāvīgāki par pirmiem un patur

viņu abu laiku 1. v. 2. sg. vai nu uz garā sufiksa patskaņa jeb viņa

diftonga, vai ari uz galuotnēs ar tamlīdzīgu patskani, resp. diftongu, kā

piem. vėžūoju |ļ vēžāuju ļ] viežāujo ļļ vėžūojau || vėžavaū [| viežavāu, vė-

žūosiu || vėžausiu ļļ viežāuso, vēžūoti ļļ vēžāuti jj viežāute.

Par tuoņa tīpa pārmaiņu pārvietuošanās procesā jāsaka, ka vis-

pārīgi ņemuot šie celmi mūsu jautājumā ir bez kādas nuozīmes; tikai

daži attiecīgie latviešu valuodas -ja- celmu piemēri šinī ziņā pieslejas

nejotētiem -a- celmiem. — Vislielākā nuo aplūkājamu celmu darbības

vārdu šķirām ir -ja- celmu šķira, pēc tam nāk -i-: -ju celmi. Lai gan

indoeiruopiešu pirmvaluodā pirmie celmi (-io-/-ie-) izšķir uzsvara vietas

ziņā divi tīpus: ar uzsvērtu vārda saknes daļu vienkuopus ar pilnu
saknes vokalisma pakāpi un ar uzsvaru uz galuotni līdzās redukcijas

pakāpei saknes zilbē (sal. Hirt, Idg. Akz. § 200), — tuomēr leišu valuodā

aiz uzsvara pārvietuošanās, līdz ar tuo atkarīgi nuo intonacijas, šie tīpi
tā ir sajukuši, ka pilnīgi ir aptumšuota pirmvaluodas seja. Jānuorāda

vienīgi uz tuo darbības vārdu šķiru, kam ir skaidri nuojaužama reduk-

cijas pakāpe saknes zilbē, t. i. uz verbiem ar saknes i jeb u -f- nas.

jeb liko. Viņiem leišu valuodas krītuošam tuonim latviešu valuodā



77

stāv pretī kāpjuošā intonacija, kas, kā zināms, ir uotrā laikmeta uz-

svara pārvietuošanās sekas; tādi ir verbi: Įeit. buriū, būriau, būrsiu,
burti — latv. būru, būru, bufšu, buft; durti — duft, irti — irt, kulti —

ku/t, kurti — kuft, skilti — ķi/t, šķirti — šķift, stumti — stumt. Dar-

bības vārdam spiriū, spirti latviešu valuodā ir saknes zilbē e skaņa:
speru, spert || spērt.

-i- : -ju celmi tuoņa un uzsvara ziņā ir nesapruotams maisījums,
juceklis: nav iespējams viņuos atklāt ari uotrā celma (-ē- : inf. -ēti ar

uzsvaru uz šuo garuo vokāli) iespaidu uz vispārīguo paradeigmatu

(sal. Hirt, op. c. § 201).
64. §. Trīszilbīgie -ēja-, -yja-, -auja-, -uoja- celmu darbības vārdi,

kuri sastādās visvairāk nuo atvasinātiem vārdiem — denominativa (de-
verbativa) ar dažādu darbības veidu nuokrāsu, tuoņa tīpa ziņā atruodas

zem redzama viņu pamata nominu (verbu) formu sistemas iespaida. Šuo

šķiru verbu nav daudz, un par viņu uzsvara stāvokli un tuoņa tīpiem
vislabākuo liecību var duot latviešu valuodā, kurā viņiem ir jau uz-

svērta saknes zilbe, sal. piem.: 1) -ēja- celmus — leit. auklēju, auk-

lēti — latv. auklēju, auklēt blakus: leišu aukle — latv. aukle; kietēju,
kietēti — cietēju, cietēt blakus kietas — ciets; 2) -yja- celmus: mo-

nyju, monyti --mānu, mānīt blakus: monai — māņi; 3) -auja-, -uoja-

(latv. vai. sakrituši ar -uoja- celm.) celmus: juokuoju, juokuoti — juo-

kūoju, juokūot blakus: juokas — juoks, vėžūoju, vėžūoti — vēžūoju,
vēžūot blakus vėžys, acc. vėžį — vēzis; dovanuoju, dovanūoti — dā-

vanāju, dāvanāt blakus: dovana, acc. dovaną — dāvana; vėluoju, vė-

luoti — vēlfioju, vėluot blakus: vėlūs, acc. — vēls; vietūoju,
vietūoti —(pār)vīetūoju, (pār)voīetūot blakus vietā, acc. vietą — vieta;

uogauju, ūoguoti — ūogūoju, ūogūot blakus ūoga — ūoga; žiovauju,
žiovauti — žāvājūos, žāvāties blakus žioju — žāvas etc.

65. §. Nasaļu un -sta- celmi, -na- (— ide. -no-/-ne-)
celmu darbības vārdu baltu valuodās ļuoti maz. Vīdemanis (Hdb,
§ 179.) pieved tikai trīs verbus; tuomēr šiem jāpievienuo ar darbības

vārdi, kuruos nasalis atruodas ari citu laiku celmuos, kā piem. pinu,
trinu etc.

Atvasinātie darbības vārdi ar sufiksiem -ena-, -ina- (latv. vai. tikai

-ina-) un ar cēluonības nuozīmi (verba causativa), kam uzsvars atruodas

uz 1. v. 2. sg. praes. et praet, pārvietuo viņu tagadnē un pa daļai
ari pagātnē uz priekšpēdējuo zilbi visvairāk R2, R3, citās izluoksnēs uz

sākuma zilbi (ž.), sal. aug'ēn || aug'ēnu, ģivēn ļļ ģvvēnu; auģeno ļļ āuģeno,

ģiveno, āuģino, gyveno etc. Tuoņa tīps mēdz saskanēt ar pamata
vārdiem, piem.: Įeit. baltinu — latv. ba/tinu blakus baltas — ba/ts,
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lyginu — līdzinu blakus: lygus — līdzīgs, līdzens, smi'rdinu — smir-

dinu blakus: smirdžiu — smirdu etc.

Pietiekuošā skaitā ir sastuopami verbi ar nasaluo infiksu tagadnes
celmuos (latviešu valuodā nasalais elements izzūd atlīdzinādamies ar

vokāļa pagarināšanuos), bet uzsvara un tuoņa ziņā viņi mūsu jautā-

jumam nekā neduod. Attiecības leišu un latviešu darbības vārdu starpā
ievēruo likumu: leišu ' — latv. +• ('), leišu latv. (/). Latviešu

verbu ar kāpjuošu tuoni šinī šķirā pavisam nav.

.Par -sta- celmu verbiem, kas sastuopami vienīgi baltu valuodās

(sal. Vīdemaņa, Hdb. § 181), nekuo nuoteiktu nevar sacīt, juo ir sa-

stuopami abu intonāciju tīpi ar dažādām vokalisma pakāpēm tā vienā,
kā uotrā valuodā. Latviešu valuodā blakus verbiem ar kāpjuošu tuoņa

tipu kā pie redukcijas, tā ari pilnas vokalisma pakāpes sastuopami
darbības vārdi ar reducētu saknes zilbi, kam līdzās kāpjuošai intona-

cijai ir ari krītuošs tuonis.

66. §. Pabeidzuot īsuo uzsvara pārvietuošanās apskatu darbības

vārdu paradeigmatuos, man jāpiemin vēl tikai tas, ka tuoņa tīpu pie-
mēru pievešanā mēs ievēruojam vienīgi latviešu abu grupu -nieku

izluoksnēs. Par attiecīgajām -iešu izluokšņu grupām jāsaka, ka vis-

pārīgi ņemuot, viņas tuoņa tīpa ziņā pieslejas leišu augstiešu ziemeļu

izluokšņu grupām (R2, R3) ar pārvietuotu uzsvaru uotrā pārvietuošanās

laikmetā, sal. mērstu, mērt, p°ūstu, p°ūt, dūru, durt, sildu ļļ sbildu, sildīt,

kūrt, kalt, malt, trīt u. c. blakus -nieku: mirstu, pūstu, durt, sildu, kuft,

kalt, malt, trīt u. c.

XI. nuodaļa. Uzsvara pārvietuošanās galuotnēs.

A. Nominu formas.

67. §. Vārda uzsvara pārvietuošanās stāv ciešā sakarā ar viņa

galuotnēs sarukšanu. Tās izluoksnēs, kurās uzsvars ir pārvietuojies nuo

vārda gala uz viņa sākuma pusi, ir nuovērojama ari vārda galuotnēs
sarukšana un pazušana. Vispirms nuo uzsvara atsvabinājās vienzilbīgās

galuotnēs, bet uzsvara pārvietuošanās divziļbīgās galuotnēs nuotiek

vēlāk, turklāt šī pārvietuošanās mēdz nuorisināties vienīgi galuotņu

ruobežās, t. i. uzsvars tiek pārnests nuo viņu beidzamās zilbes uz

priekšpēdējuo jeb ari par vienu moru uz vārda sākuma pusi. Divziļ-

bīgās galuotnēs uzsvara pārvietuošanās ziņā līdzinās divbalsienīgu vārdu

formām ar īsām galuotnēm, kuruos uzsvars pārceļas par vienu moru

formas sākumam tuvāk, bet īsais galuotnēs patskanis pazūd. Pārvietuo-

šanās par vienū moru atpakaļ, izsauc jaunuzsvērtā zilbē kāpjuošu tuoņa
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tipu, vienalga, vai šī zilbe vispārīgā formu paradeigmatā bija kāpjuoši
jeb krītuoši intonēta. Tāds pārvietuošanās process, kā jāduomā, vis-

pirms sākās tuos vārduos un tās galuotnēs, kuruos ar jaunuzsvērtās
zilbes aizslēgšanuos varēja celties izdevīgi nuosacījumi diftonga jeb
diftongiska savienuojumā rašanās, t. i. kur īsā galuotnēs patskaņa
priekšā atradās sonora skaņa, vai nasalis, likvida, vai ari patskanis
bez zilbes funkcijas j un v veidā, kā piem. leišu vārduos: kurls, anās —

,viņš', širdimi, sūnumi, tamē, galvoje, latv. vājaga, pavasaris v. t. t.,
nuo kuriem cēlušās jaunāka laika, resp. dažu izluokšņu formas: leit.

kurs, ans, širdim, sūnum, tam, galvoj, latv. vaiga, paūsaris etc. Pēc

tam pārvietūošanās process, aptvērdams arvien vairāk un vairāk formu,

varēja uz analoģijas pamata nuorisināties ari neizdevīgākuos fonetiskuos

nuosacījumuos, kā piem. leišu vārduos: kokis
—, kāds', tokis — ,tāds', kas

pārvērtās par: koks, toks. Pārvietuošanās mechanismu mēs varam

viegli ņuojaust izdevīguos vārda fonetiskuos nuosacījumos. Tā piem.
formas: kuris, anās, tamē etc. ātrā runas tempā, ja pat ari normālā

runas ātrumā, var izklausīties kā: ku;rs, aiņs, ta jrņ etc, divzilbīgu
vārdu veidā ar iepriekšējuo zilbju ruobežu. Pēc tam šī zilbju ruobeža

pazūd un forma pielīdzinās vienzilbīgam vārdam ar divvirsuotņu akcentu

augstuma kustības ziņā, citiem vārdiem, ar kāpjuoši intonētu zilbi:

kufs, ans, tam etc.

Pārvietuošanās nesastingst šinī fasē, bet saskaņā ar laiku un vietu

viņa attīstās tālāk; šī tālākattīstīšanās izpaužas balss spēka un augstuma
maksimuma pārvietuošanā par vienu moru (trīsmorīguos garumuos par
divi morām) atpakaļ vienas un tās pašās zilbes ruobežās ar garu pat-
skani jeb diftongu. Mora, kura ir zaudējusi tādā kārtā akustiskuo balss

centru un kļuvusi vājāka un zemāka, var pazust bet viņas pazušana
izpaužas garuma saīsinājumā, kas ir tālākais attīstības kāpslis pārvie-
tuošanās procesā. Tādējādi šis process nuorisinājas sekuošā virzienā:

—>• —>i,um jeb —y —> u~) jeb •h r .—y
x,

kūris kurs kūf'š tāmui tām(ui) tām

sal. vēl * darbāmus —> darbams —> dārbēms (R2, piem. Zm, Vsk.),
acc. pl. fem. * tans —>■

*
tąs —> tās —> tās, i. sg. tāļļtā, jāļļjā,

acc. pl. masc. tūos||tūs (sal. Kurschat, Gr. d. lit. Spr. § 872), 3. sg. fut.

būs || būs etc.

68. §. Divzilbīguo galuotņu saīsināšanās aptver daudz lielāku

Kauņas guberņas izluokšņu virkni, nekā vienzilbīgu galuotņu sarukšana;
tā piem. 1. sg et pl, i. pl. gandrīz visuos celmuos, i. sg.-i-, -u- un līdzskaņu
celmuos ir pazaudējuši īsuos e un i patskaņus lielākā Kauņas guberņas

augstiešu izluokšņu daļā, kamēr citu luocījumu īsie patskaņi ir pazuduši
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tikai izluokšņu grupās: R2 un pa daļai R3 un Rlž. Galuotņu saruk-

šanas process nuorisinājas tādā virzienā, ka īsie beigu zilbes patskaņi

pazūd, garie saīsinājās un diftongi pāriet monoftonguos, bet šie pēdējie
savukārt ir paduoti tālākam saīsināšanās procesam. Garuo patskaņu
veidā viņi uzsvērtā stāvoklī paglābjas vēl vēsturiskā laikmetā kāpjuoši
intonētās formās, sal. n. pl. Darbai—> dafbē (Zm.)—> latv. darbiļļ darbi,

galvoj —>■ ga/vē (Zm.) —> latv. galvā ļļ gālē.
Saīsināšanās process gandrīz nemaz neaizķer vienzilbīgās formas,

tur vismaz paglābjas visi garumi. Tā nominu un pronominu paradeig-
matā R2 izl. grupā, kur minētais process jau sasniedzis galīgās ruo-

bežas, kur formas pēdējās zilbes sarukšana jau aizgājuse priekšā latviešu

dialektiem (atskaituot Rīgas jūras līča piekrastes izluoksnēs), ir sekuošs

izskats: fem. sg. n. tā ļļ to gafv, acc. to gālvS, 1. toi garvo ļļ galvo, d.

tai gālvē ļļ gālvē, i. toi ļļ tuo galv, g. tos ļļ tuos galvos, pl. n. tos [ļ tuos

galvos, acc. tuos_ga/v(s), 1. tuos_ galvosJ| galvuos, d. tom ļļ tom ga/vom,
i. toms ļļ tom ga/vom, g. tū ga/vū ļļ ga/vo (Zm, Vsk.); masc. sg. n. tās

dārbz, acc. to darbā, 1. tāmi dafb(ē), d. tām darbu, i. tuo dafb, g. tā

darbā, pl. n. tie dafbē, acc. tuos dafbz, 1. tuos dafbos, d. tiem daf-

bēms, i. tiem dafbēms, g. tu dafbū (Zm. Vsk.). Sal. latv. fem. sg. n. tā

galva, acc. tuo galvu, 1. tai ļļ tajā galvā, d. tai galvai, i. tuo galvu. g.

tās galvās, pl. n. tās galvās, acc. tās galvās, 1. tās ļļ tajās galvās, d. tām

galvām, i. tām galvām, g. tuo galvu; masc. sg. n. tās darbs ļ| darbs,
acc. tuo dārbū, 1. tai darbā, d. tām darbam, i. tuo darbu, g. tā darbā,

pl. n. tie darbi, acc. tuos darbus, 1. tuos darbuos, d. tiem darbiem, i.

tiem darbiem, g. tuo dārbū.

R3 izluoksnēs (piem. Sst.) sastuopamas vietnieku vārdu formas ar

saīsinātiem garumiem, piem.ļ fem. sg. n. tā galv, acc. tū galvu, 1. toi

galvo, _d. tai gālvēi, i. to ga/v, g. tos galvos, pl. n. tos galvos, acc.

tās ga/v, 1. tos galvos, d. tom galvom, i. tom galvom, g. tū galvu;

līdzīgā kārtā ari vietnieku vārdi vīrieš. k.: sg. n. tās, acc. tū, 1. tāmē,
d. tām, i. tūm, g. tā, pl. n. tę, acc. tos, 1. tuos, d. tiem, i. tiem, g. tū.

1) Loc. sg. et pl.
69. §. Abu skaitļu lokativuos -e galuotne: -jē, sē-ir vēl uzsvērta

1. un 3. paradeigmatā (pēc Vīdemaņa) tanī dialektā, kas ņemts par leišu

literatūras valuodas pamatu, t. i. augstiešu dialektā Viļņas, Suvalkų,
vienā Kauņas gub. daļā un tai Prūšu Lietavas daļā, kas pieiet pie
Suvaikąs guberņas. Lielākā Kauņas guberņas augstiešu izluokšņu daļā
uzsvars no gala tiek pārvietuots uz priekšpēdējās zilbes jeb par vienu

moru uz vārd
v

a sākuma pusi, un jaunuzsvērta zilbe tad dabū kāpjuošu
tuoņa tīpu. Še pieder sekuošuo grupu izluoksnes: žt. (viena daļa), žr.,
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vž, vp, Rlž., Rlp, R3, R4, R5, R6. Vidējās nuo šīm grupām zaudē

1. sg. galuotnē j (į) skaņu. Tādā kārtā viņās sastuopamas sekuošas 1. sg.
formu variacijas: galvūo |ļ galvuo ļļ galvo ļļ galvoj, žuolie ļļ žuoliē ļ| žolė ļļ
žolėj ļļ žolāj (Pnd.) ļļžālēj (Ut, Ant, Akn.), gaidy |ļgaidy ||gaidyj, āviē ļļ avy

|ļaveļļavyj, dangui ļļdongoj(Sst.)|ļdungūi (Akn.), akmenīeļ|akmeny,akmenyj;
loc. pl. ir sekuošs veids: galvūos(e) ļļ galvo(s)e, žuolies ļļ žolės ļļ žolās,
dārbās ļļ darbuos(e), gaidžūs(e), ļļ gaidzuos(e), āvīes(e)|ļ avys(e), sūnuos,
sunuos(e) ļļ suņus, akmeniuos ļļ akmenys(e).

žt. rietumu grupas un R2 pārvietuo uzsvaru vēl vairāk uz vārda

sākuma pusi, uz vārda saknes zilbi, un turklāt pēdējā grupā ir nuovē-

ruojama ari garā galuotnēs patskaņa saīsināšanās, tā piem. loc. sg.:

galvūoj ļļ galvuo ļļ ga/vo(j) ļļ ga/vd, žuolie, žolėj ļļ žolē, gāidy(j) ļļ gaīdž
(Zm.), šerdiē ļļ širde, āvīe ļļ āvēj ļļ avė, dongou || dungoj jļ dungo, ākmenyļļ
akmeny ļļ dūkterē; loc. pl. gālvuos |ļ ga/vos ļļ galvos(e) žuolies [] žolēs ļļžolēs,
dēivous ļļ deīvūs ļļ dievos, dafbos, gaidžous || gaīdžūs ļļ gaīdžos, avys ļ|
avys, šęrdęs ļļ širdys, akmenys ļļ akmenys ļļ akmeniuos.

Zemiešu izluoksnēm pieslejas latviešu -nieku izluoksnēs ar -ā ļļ -ē

formām neuzsvērtā stāvuoklī: 1. sg. galvā ļļ gālē, zālē, Dievā, gailī, āvi,

tirgū ļļ tīergū, akmeni; 1. pl. galvās [ļ gālās, zālēs, dievuos, gāilūos, āvis,
tirgūos ļļ tiergūos, ākmeņūos. -iešu izluoksnēm ir pa lielākai daļai

krītuošs, resp. grūsts galuotnēs patskaņa tuonis: go/vā, go/vās |ļ go/vā,
go/vās etc, bet ir sastuopamas ari izluoksnēs ar kāpjuošu, resp. stieptu
tuoni, analoģisku ar leišu garumiem ziemeļu rītu izluoksnēs, sal. golvā,
golvās ļ| (golvūos, galvā, galvās, go

eīvā, go
eīvās (Slm, Grs, Lš. v.

Vidzemes malienes izluoksnēs) etc.

2) Instr. sg. et pl.
70. §. Divzilbīgs instrumentalis vienskaitlī ir tikai -i-, -u- un līdz-

skaņu celmiem, daudzskaitlī turpretī visiem celmiem, atskaituot vienīgi

-a-, -ja-, -ija- celmus. Divzilbīgas galuotņu formas sastuopamas izluok-

snēs, kuras ir ņemtas par pamatu literatūras valuodai. Par zemiešu

dialektu un lielākuo Kauņas guberņas augstiešu izluokšņu daļu jāsaka,
ka viņās minētā luocījuma formas, būdamas zem attiecīguo vienzilbīguo

-ā-, -a- celmu formu iespaida, ir stipri pārgruozījušās un tādēļ tām

nav nuozīmes mūsu jautājuma izšķiršanā. 1. un 3. paradeigmatā

(Vīdemaņa Handb.) minētuo celmu instr. sg. et pl. i galuotne vēl ir

paglabājusi uzsvaru. Ar uzsvara pārvietuošanuos uz priekšpēdējās ga-

luotnes zilbes pazūd īsais patskanis un uzsveramā zilbe, kurā līdz ar

tuo ruodas diftongisks savienuojums v-f-nas. (m) vai nu absolūtā vārda

galā jeb ari galuotnes -s priekšā, dabū kāpjuošu tuoni, sal.: avim,

avims, sūnum, sūnums, akmenim, akmenims, galvoms etc. Kauņas
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guberņas izluokšņu grupās, sākuot ar žt. un beidzuot ar R6, sastuo-

pamas sekuošas variacijas: instr. sg.: āvē, šerdē (žt.), āv, šifd (R2),
avė, širdė (R6), aviu, širdžių (R5), dongo, dangom (žr.), dangu, dufig,

dongorn, ākmene, dūkterē, akmeņu, dukterā, ākmen', dūkter (R3),
ākmen, dūkter, akmeniu, dukterį. Tā kā instr. pl. ir vispārīga galuotnē

-mis, tad šis luocijums ari lielākā celmu daļā ir uzglabājis lielākā vai

mazākā mērā pirmatnīgu izskatu. Tikai -v- celmuos minētā luocījuma
forma, pakļūdama zem -a- celmu iespaida, ir pārgruozījusi savu veidu,
sal. piem. galvūoms |Į galvoms ļļ galvoms ļļ galvom ļ] galvom (R2), žūo-

lēms ļļ žūolioms ļļ žolęm ļļ žolēm, avims || avioms ļļ āvīms ļļ avim,
šērdiems ļļ širdžidmis, sūnās |ļ sūnās ļļ sunafs ļļ sūnēms (R2) ļļ sunom (R3-
Sst.) || sunaīs zem dēivās, dievās ļļ dievais (R2 ari diēvēms) iespaida, ak-

menims, dūkterims, akmenās, dukteroms (žr.—Krs.), akmeņiem, dukter'ēms

(Rlž.—Rd.), akmenim, dukterim, akmenaīs, dukterim.

Latviešu valuodā vienskaitlī nav paglabājusi pat pirmatnīgā instru-

mentaļa (ar -m- elementu) pēdas, bet piebiedruojusies minētās formas

radīšanā Kauņas guberņas ziemeļu vakaru un ziemeļu leišu izluokšņu

grupām, sal. piem. instr. sg. (ar) āvi, tirgu, akmeni, suni pēc (ar) Dievu,

gaili, galvu, zāli analoģijas.
Daudzskaitlī ir paglabājusies forma ar -m- elementu, bet pazau-

dējusi galuotni -s tāpat, kā tā paša skaitļa dativā, pilnīgi sakrizdama

ar pēdējuo formu, -nieku izluoksnēm instr. pl. galuotnē ir ar krītuošu,

resp. grūstū tuoni: galvām, dieviem, avīm, tirgiem, akmeņiem, bet -iešu

izluoksnēm, kuras pa lielākai daļai tuoņa tīpa ziņā pieslejas leišu _aug-
stiešu izluoksnēm, ir kāpjuošā, resp. stiepta intonacija: galvām ļ] go/vām,
diēvīem ļļ dīvīm, gaiļiem ļļ gaīļīm etc. Mazākā -iešu izluokšņu daļa
saīsina minētā luocījuma galuotnē garuo patskani, resp. diftongu, sal.

piem. ga/vom, zā°lēm, dievlm, kreūmlm (Dg., Brž, Lš, Klp., Lk, Mk.) etc.

3) Dat. sg. visuos celmuos, nom. un instr. pl. -a- celmuos.

• 71. §. Še mēs aizķeram ari dažas vienzilbīgas galuotnes. Intere-

santas mums ir minētuo luocījumu galuotnes, kuras beidzas ar kāpjuoši
intonētu diftongu jeb kurām ir tāda paša tuoņa tipa divskanis -s priekšā.
Augstiešu izluokšņu ziemeļu grupā viņi pāriet monoftonguos un paglabā
savu parastu tuoni jeb ari saīsinājās; tā piem. R 2 sastuopamas formas:

d. sg. gālvē |ļ gālvē (Vsk.), žolė || žolei, avė [| āvei, dungo, sunū (Brž.,
Zm., Vsk.) ļļ sūn (Jnšķļ., Krnč.), ponu |ļ pon, gaīdž, ož, ākmen ļļ ākmen'

(R 3 — Sst), dūkterē; n. pl. -a- celmuos: dievė, dafbė, gaīdžē, pēc šuo ana-

loģijas ari sūnē; i. pl. tuos pašuos celmuos ir pa daļai sakritis ar d. pl.
diēvēms ļļ dievēm (R 3 — Sst.), gaīdžēms ļļ gaīdžēm, pa daļai paglabājies:
ponais (Brž., Jnšķļ.).
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Zemiešu dialektā, žt. un ari žr. grupās minētuo luocījumu diftongi

pāriet monoftonguos un turklāt pārgruoza ari intonacijas tīpu —>

Ziemeļvakaru malienes žt. grupas izluoksnēs krītuošā tuoņa vietā dzir-

dams diezgan labi marķēts grūstais tuonis, sal. piem. d. sg. visuos

celmuos žt.: galvā || galvā (Plg.), žūolē || žūolē, Dēivou ļļ Dēivou (Plg.) ||
Dievou (Vrz.), gāidžou, sūnou ļļ sūnou ļļ sūnou (Vrz.), ākmou; žr.: galvā,

žūolē, Dīevū, gaīdžū, sūnu Įļ sūnu, akmeņu; n. pl. -a-celmuos: dēivā

dēivā, darbā ļļ darbā, gaidē ļļ gaidē, pēc priekšēju analoģijas ari sūnā

sūnā; instr. pl. dēivās ļļ dēivās, pūonās (Plg.), gaidēs || gaidēs, pēc šuo

analoģijas ari sūnās || sūnās.

B. Verbu formas.

72. §. Leišu valuodas darbības vārdu īpatu galuotnēs var sadalīt

divi grupās: divzilbīgās galuotnēs bez uzsvara un vienzilbīgās uzsvērtās.

Pie pirmām pieder pirmā un uotrā daudzskaitļa īpata, bet pie pēdējām
tās pašas vienskaitļa īpatas abuos laikuos. Galuotņu sarukšanas pro-

cess še nuorisinājas tādā pašā kārtā, kā apskatītās nominu galuotnēs:
īsie patskaņi pazūd, garie pāriet monoftonguos vai nu pārmainīdami
tuoņa tīpu, vai ari saīsinādamies. Par uzsvara parvietuošanuos nuo

vārda gala uz viņa sākumu tāduos darbības vārduos, kam ir kāpjuošā
saknes zilbes intonacija, jāsaka, ka viņa jau ir nuotikusi viscaur 1. un

2. sg. praesentis; 1. un 2. sg. praeteriti, t. i. galuotnēs ar garumu, uz-

svars paglabā savu vietu ari vēl zemiešu izluoksnēs. īsie patskaņi abu

laiku 1. un 2. pl. galuotnēs viscaur pazūd; Kauņas guberņas ziemeļu

daļas malējās izluokšņu grupas (žt, žr, R 4, R5, R 6) turklāt vēl pa-

glabā praeterita galuotnēs garumu gan o, uo veidā: veikom, vēlkūot ||
vilkot (žt, žr.), gan ari ā veidā: vilkām, vilkāt (R 4—R 6). Vidējās
ziemeļu izluokšņu grupās (R 2, R 3) blakus o ir dzirdams ari ā: veikom,
velkot ļļ vē/kām, vē/kāt (Psl, Krk, Vsk.). īsie patskaņi 1. un 2. sg.

praes. pavisam pazūd beidzamuo izluokšņu grupās, tā ka visu trīs

vienskaitļa īpatu formas šinī ziņā ir vienādas: āš velk, tū vę/'k', jis velk (R 2,
R 3); 2. sg. izdalās vienīgi ar šauru e (= ę) un mīkstinātu patskani
pazudušā vokāļa i priekšā.

Visinteresantākās tuoņa tīpa jautājuma ziņā ir 1. un 2. sg. praet.

galuotnēs, kuras beidzas ar diftongiem -au, -ai (-iau, -ci). Augstiešu
izluokšņu ziemeļu rītu grupās (R 4 —R 6) šīs galuotnēs paglabā savu

pilnīgu izskatu līdz ar kāpjuošu tuoni, ja viņas vēl patur uzsvaru, sal.:

vilkam, vilkai, buvaū, buvai, bet blakus ari vilkau, vilkai ļļ vilkau, vilkai.

Ziemeļu vidējās grupās (R 2, R3) -au, -ai vietā parasti ir dzirdami

garie monoftongi o, ē: vēlko, velkė, velkā, bovo, bovė, būvā.
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Zemiešu izluokšņu grupas žt. un žr. paglabā 1. un 2. sg. praes.

īsuos patskaņus, pārvietuojuot vienīgi uzsvaru uz saknes zilbi: vēlko,
vēlk'i. Praeteriti galuotnēs netikvien paglabājas garums, bet darbības

vārduos ar kāpjuoši intonētu saknes zilbi ari uzsvars: vēlkāu, vēlkā(i).
Visraksturīgākais še ir tuoņa tīpa pārmaiņa uzsvērtās zilbēs, kuo mēs

nuovēruojam ari nominu galuotnēs ar kāpjuoši intonētiem diftongiem.

Kāpjuošs tuonis še nepāriet kāpjuoši krītuošā, kas ir šuo izluokšņu

grupu raksturiskā parādība, bet gan krītuošā (sal. Jauņa PoccieHCKiči

yh3Ķh B-b KHHJKK'B TVKOBCKarO „FIaMHTH. kh. Kobchck. ry6." Ha 1893.

r., cTp. 117—118, atsevišķā izdevumā, 28 lapp.), kurš veselā izluokšņu
rindā dzirdams kā diezgan labi marķēts grūstais tuonis, t

L
k.: vēlkāu,

velkā, velkā, buvāu, buvā, bovā blakus: vēlkou, velkā,
v

velkā, bovou,

bovā, bovā (Plg.), buvāu, buvā, bovā (Vrz., Vkš, Sln, Žd.).
73. §. Par latviešu valuodu jāliecina, ka viņa abuos savuos dia-

lektuos, tiklab -nieku, kā ari -iešu, paglabā 1. sg. praes. galuotnē īsu

u un pārvērš praeteriti diftongus -au,- -ai īsuos monoftonguos -v, -i;
garais 1. un 2. pl. -o paglabā savu garumu ā veidā, tādēļ ka atruodas

līdzskaņu priekšā, sal. piem. praes.: ēs velku, tū velc, viņš velk, mēs

velkam, jūs velkat, viņi velk; praet.: ēs vilku, tu vilki, viņš vilkā, mēs

vilkām, jūs vilkāt, viņi vilkā; es biju, tū biji, viņš_ bijā, mēs bijām, jūs

bijāt; -iešu izluoksnēs: ēs velku, tū ve/c, jis ve/k, mēs ve/kām, jūs

ve/kāt; praet. ēs vbi/ku, tu vbi/ki, jis vbi/kā, mēs vbi/kām ļļ vbi/kām, jūs
vbi/kāt ļļ jūs vbi/kāt, jī vbi/kā; ēs bęju, tū bęji, jis bęja, mēs bejām ļļ
bējā°m, jūs bējāt ļļ jūs bējā°t.

XII. nnodaļa. Uzsvara pārvietuošanās salikteņuos.

74. §. Hirts apgalvuo (Idg. Akz, 316,317), ka leišu nominu salik-

teņuos immutata uzsveruot pirmuo saliktā vārda luocekli, bet mutata—

uotruo. Tāds Hirta apgalvuojums ir maldīgs, tāpēc ka viņa immutata

sarakstā atruodas daudz mutata ar uzsvaru uz pirmuo salikteņa daļu,

piem. brolāvaikis, da/gkotis, viršūgalvis v. c, tad vēl tādēļ, ka divi,
trīs vārdu desmiti, kuri apvienuojami likumā, nevar būt galīgi likuma

nuoteicēji, ja šādu vārdu ir simti un tūkstuoši. Nuodibināt kaut kādu

likumu par leišu nominu kompositu uzsvaru, pēc mūsu duomām, ir

pilnīgi neiespējama lieta. Milzīgais salikteņu daudzums, kas sastuo-

pams šinī valuodā, tā sajucis un sajaukts, ka grūti ir atšķirt jaunāka
laikmeta kompositus, kuri savā sastāvā ir atradušies zem stipra ana-

loģijas iespaida, nuo senākuo periodu salikteņiem, kas sastādīti pēc
viena vai uotra likuma. Ja mēs pārlasām leišu nominu kompositu
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sarakstus Aleksandrovą disertacijas rakstā Litauische Studien—Nominal-

zusammensetzungen, tad varam nākt pie sekuošā slēdziena par viņu
uzsvaru: 1) Ja abi elementi ir lietu vārdi, tad pirmais mēdz dabūt

uzsvaru, nemainuot pie tam savu intonacijas tīpu; uotrs elements pie-
vienuojas viņam enklitikas veidā un turklāt vēl ļuoti bieži pieņem ari

savādāku galuotni (masc. -is, fem. -ē, -as, -ā- vietā), nekā atsevišķā

lietuojumā, sal.: antkiaušis (latv. „pīļu uola"),_ arklāvagis (latv. „žirgu
zaglis"), bērzkalnis (pamata vārds „kalnas"), da/gkotis (pam. v. „kotas"),
diēnpelnis, duonkepis, aguongalvė, darbavietė u. c.*)

Izņēmumi ir reti un kā liekas, tad pa lielākai daļai tie ir tādi uotra

elementa vārdi, kuriem atsevišķā lietuošanā ir uzsvērta galuotnē, kā

piem.: kupranugaris (pam. v. nugara) linšepetys (pam. v. šepetys — latv.

suseklis), pienbafzdis (pam. v. barzda), žiemmitys (pam. v. mitulys) u. c;

tuomēr ir ari pretrunas šim pieņēmumam, piem. bandvagis (pam. v. —

vagis, latv. zaglis), briedplaūkis (pam. v. plaukas, latv. mats).

2) Ja pirmā sastāvdaļa ir īpašības, skaitļa jeb vietnieka vārds, tad

uzsvaru dabū uotrais salikteņa elements (parasti lietu vārds), kurš tur-

klāt ļuoti bieži pārgruoza savu galuotni salīdzinuot ar attiecīguo formu

atsevišķā lietuojumā, un tāpat ari pārmaina intonacijas tīpu, sal.: balt-

ga/vis — galvā, baltkojis ļļ baskājis —- koja, didlūpis—lūpa, geltnosis —

*) Labi daudz atvasinātu vārdu ar galuotnēm -is (ųn -ė), -ius nuo -a- celmiem,
it sevišķi ar pārmainītu intonacijas tīpu sastuopami ari ārpus kompositiem, kā atse-

višķi vārdi, piem. ba/tis nuo baltas, ša/tis—saltas, skrandis —skranda, pienė—pienas,
kaulius — kaulas, kailius

— kailis, langius — langas u. c. Intonacijas tīpa maiņu mēdz

izskaidruot ar metatoniju, F. dc Sosīra pieduomātu ad hoc terminu (sal. Mėm. d. 1.

Soc. d. ling. VIII, 429; sal. ari Endzelin, JF. XXXIII, 107 u. sk.). Bet sastuopama ir ari

vesela virkne vārdu bez šīs metatonijas, kā piem. bēris nuo bēras, juodis — juodas,
laužis — laužas, nogius— nogas, šyvis — šyvas u. c. Ļuoti ticams, ka senākā laikmetā

šie vārdi ir bijuši leišu valuodā oxytona; it sevišķi tuo var sacīt par -iju- celmu vār-

diem (sal. Hirt, Idg. Akz. 230). Par -ija- celmiem jāsaka, ka lielākā viņu dala, kā

pirmatnīgie -i- celmi (sal. Brugmann, Grdr. 2 11, 172, 173 lapp. § 121, 215 lapp.; Hirt.

op. c. § 222) ir bijuši ar uzsvērtu galuotni. Pāriedami vēlākā periodā -ija- celmuos,
viņi varēja pārnest uzsvaru uz vārda saknes zilbi un šinī pārvietuošanās procesā varēja

pārgruozīt pirrnatnējuo intonacijas tīpu, pielīdzinuoties pa lielākai daļai tīpam žodis,
bet zināmā mērā ari tīpam nosis, -ija- celmi atkal savukārt varēja darīt iespaidu šinī

virzienā uz -ju- celmiem. Ka minētam procesam ir 11. laikmeta uzsvara pārvietuošanās

raksturīgas iezīmes, tas ir ļuoti dabiski, juo uzsvara pārnešana še nav nuotikusi kaut

kāda paradeigmatā iekšienē un zem visas formu sistemas iespaida uz vienu vai uotru

atsevišķu formu, bet gan viss vesels paradeigmats ir radies pēc cita vesela para-

deigmatā analoģijas, pruoti pēc formas sistemas ar uzsvērtu kāpjuoši intonētu saknes zilbi.

Denominativu atvasinājumu tīpiem piebiedruojas ari deverbativie, kā piem.: bēgts
nuolbēgu, va/gis — - vālgau, ēdis — ēdu, lūžis

— luštu, pifdžius — pērdžiu, žifldžius —

žindu etc.
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nosis, lengvapėdis — pėda u. c. Sastuopami ir ari izņēmumi, kā piem.:
gyvgyslė, juodvarnis, naūjmetis u. c.

3) Nuo satiksmes vārdiem, kā pirmā salikteņa daļa paglabā uz-

svaru : ant-, apy-, āt-, nuo-, po-, priē-, pry-, tafp-, ūš- ļ] ūž-; nepaglabā:
be-, pa-, sal.: antkakle, apyvakaris, beaūsis, pakausis v. c.

75. §. Tuoņa tīpa mainīšanās nuovēruojama leišu valuodā tikai

tai gadījumā, ja aizslēdzas zilbe ar pusgaru patskani, t. i. ja pusgarais
vokālis ar sekuošu nasali jeb likvidu atruodas līdzskaņa priekšā; kāp-
juošais, tad pāriet krītuošā — piem.: sentėvis, blakus senas, dvarvietė—

dvaras, sravžolė — sravā, kėlvietė — kelias, stāldanktis — stalas u. t. t.

Kāpjuošais tuonis ceļas sekundāri, izdevīguos nuosacījumuos, t. i.

ja pazūd nākamās zilbes īsais patskanis, sal. gandaryti (Kurschat, Gr.

d. 1. Spr. § 442a) blakus: ganā. Latviešu valuodā šī parādība sastuo-

pama dažuos senākā perioda salikteņuos un te tā ir parastāka, nekā

leišu valuodā, saL divpadsmit nuo divi -ļ- pār -ļ- desmit, difldesmit —

divi -ļ- desmit, ce/teka, vāc._ Wegerich, kr. noAopojKHHK-b== cēfa -Į- teka,
a/daris

—
alus -ļ- daris, Sa/gale ļļ Za/gale (pagasta nuosaukums) = sa-

las -j- gale, dialektiski: paūsaris, paūkars, kaījgalis blakus literat. for-

mām pavasaris ļļ pavakars, kājugalis (sal. ari vienkāršus vār-

dus: vaīga = vajaga, pa/gs — palags), diezgan = Dievs + in (un) -f
gan, pa/dievs — palīdz Dievs.

Varbūt, ka kāpjuošais tuoņa tīps cēlās latviešu valuodā agrākā

periodā un bija valduošais tīps tuos salikteņuos, kas sastāvēja nuo

nomen -f nomen un kuruos uotrā sastāvdaļa pievienojas pirmējai
enklitikas veidā. Tādā kārtā šuos salikteņuos izpaužas uzsvara pārvie-
tuošanās nuo vārda gala — minētā gadījumā salikta vārda —uz viņa
sākuma pusi. Līdzīgs salikteņa tīps ir paglābies sastingušā veidā latviešu

ģeogrāfiskā nomenklatūrā, sal. Viēsalgi ļļ Viēsalgu ciems (= viess-f-alga),
Viēsāte, Valmiere (valdīt -ļ- miers), Kuoknese (= kūoks + nest).

. Šiem salikteņiem piebiedruojas senāka laikmeta latviešu composita,
kuri sastāv nuo satiksmes vārdiem ie-, nuo-, pie- un nomina, sal.:

ienaids, iemesls, iēruocis, ieleja, iejavs ļļ iejava, iegarens, iepelēks v.c. —

jaunākā laikmetā jau: iegriba, iejūgs, ieraša, ieskats v. c; nuora, nuo-

bara, nuodaba, nuodaļa, nuodara, nuogalis, nuojums, nuomelis, nuo-

rags ļļ nuoraga, nuoslēji (pl. i), nuozarītis, nuotālēm, nuost, nuovads,
nuovakars — jaunāki atvasinājumi turpretī: nūopēlns, nūolūks, nūopūta,

nflopietns, nūotikums, nūoziegums, nūotēikums, nūoslēgums v. c; pie-

devas, piedarbs ļļ dial. piēdrābs, piēkūns, piēkurs — jaunāki salikteņi:

piedēklis, piemiņa, pienākums v. c; ar priekš- tikai priekšauts —

jaunāki composita: priekšmets, priekšnieks, prīekšrūoka u. c.
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Vēlāka, resp. jaunāka laika salikteņi gandrīz visi pēc sava sastāva

ir laikvārdu atvasinājumi un, viss var būt, ari atruodas zem laikvārdu

salikteņu iespaida, t. i. tādi composita, kuri sastāv nuo satiksmes vārda

-f- darbības vārds un kur preposicijas paglabā tādu pat intonacijas

tīpu, kā atsevišķā lietuojumā, sal.: iejūgt, ierast, ienākt; nūopēlnit, nūo-

lūkūot, nūotikties, nūozīegties; piedēt, pienākties, pieminēt v. t. t.

Varbūt, ka ari daži senākā laikmeta nominu salikteņi, kas atkāpušies

nuo vispārīgā likuma, kā: iemaukti, piegula u. c. ir radušies zem verbu

salikteņu iespaida, kas vienādi pēc savas nuozīmes, piem. iemaut, pīegulēt
u. c. Leišu satiksmes vārdu salikteņi ar uzsvaru uz nomina jeb verba

ir vēlāka laika, sekundāra parādība.
Lai nu kā, bet ir fakts, ka latviešu valuodas izšķirība tuo salikteņu

intonāciju starpā, kas sastāv nuo prepozicijas un nomina un nuo pre-

posicijas un verba blakus vienādam šuo satiksmes vārdu tuoņa tīpam,

ja tie lietuojami atsevišķi, vislabāki apstiprina Hirta pieņēmumu (Idg.

Akz, § 173), ka leišu, resp. baltu valuodās uzsvērta preposicija salik-

teņuos praep. + verbum ir sena parādība, un ka salikteņuos praep.-ļ-
-nomen pēc likuma uzsvērts tiek satiksmes vārds (op. c. § 348), tā ka

darbības vārdam un nominam salikteņuos pa lielākai daļai piekrīt
enklitikas luoma. Par pēdējā veida salikteņiem, t. i. praep. + nomen

jāsaka, ka viņi varēja celties katras minētās valuodas dzīvē atsevišķi,

un tuoņa tīpa pārmaiņa preposicijas nuorāda uz tuo, ka tamlīdzīgu

kompositu rašanās attiecināma uz uotruo pārvietuošanās laikmetu. Cik

var spriest par šādu salikteņu, t. i. composita, sast. nuo praep.+nom.

celšanuos un attīstības gaitu krievu valuodā, tad tur viņi piekrīt jau-
nākam laikmetam un, kā liekas, viņu rašanās process nav beidzies ari

vēl jaunākā laikā. Salikteņu sastāvdaļas tur vēl ļuoti daudz gadījumuos
nav pilnīgi sakusušas kuopā, un dzīvā valuodā ļuoti bieži dzirdama

svārstīšanās preposicijas patstāvības un nomina enklises starpā un ari

uotrādi, sal.: 3āßTpa, okojio, 3āHoßa un Hā yxo, Hā pyny, 3ā Mope, no

Nomina enklise pēdējuos piemēruos ir atkarīga nuo dažādiem

sintaksiškiem un vēl citiem nuosacījumiem (sal. BpaHArb, HaųepTanie
cjiaBHHCK. 35 h cji.).

XIII. nuodaļa. Intonāciju tīpi patapinātuos vārduos.

76. §. Leišu valuodā mēdz paglabāt patapinatuos vārduos uzsvaru

tajā vietā, kur tas atradās pamata valuodā, sal. dūšiā, ūsai, čigonas,

bagātas, bajoras, baravykas, kazokas etc. nuo slavu, resp. krievu:

Ayma, ycbi, übirām», dorāTbiH, 6oapHH'b, čopOßŪK'b, KO3āK-b etc. ; balkis,
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būntas, ciēdras, kētis, mulda, altorius, apaštalas, balbiērius, bybeles,
ķieģelis, doleris, elepantas, evangelija, studentas, švogeris etc. nuo

vācu: Bālken, Būnd, Cēder, Kėtte, Mūlde, Altār, Apostel, Bibel, Barbier,

Ziegel, Tāler, Elephānt, Evangėlium, Student, Schwager etc.

Ja atskaitām dažus sieviešu kārtas vārdus, tad leišu divzilbīguos

patapinājumuos nuo krievu valuodas, uzsvars paliek uz saknes zilbes,
kur viņš ir bijis ari pamata valuodās. Tuoņa tīpa ziņā leišu valuodā

patapinājumi tiek nuojausti kā īsti leišu vārdi, juo pats patapināšanas
fakts vien nevar sekmēt tuoņa tīpa pārmaiņu, ja uzsvars paglābies
savā agrākā vietā, tādēļ pēc F. dc Sosīra likuma (Mēm. d. 1. Soc. d.

ling. VIII, 427) viņuos jābūt visvairāk krītuošā tīpa tuonim. Un

tiešām, vislielais patapinājumu vairums (atskaituot tuos, kas nav brīvi

nuo visādu gadījumu analoģijas iespaida, kā piem. vārdi ar -is, -ius,

pēc ilgis, kaulius parauga) nuo dažādām valuodām, ir sastuopami ar

krītuoši intonētiem garumiem, sal. piem. vācu vārdus: balkis, bylė,
blēta, bliekis, bomas, briūnas, brēmas, brūtka, brūžē ļļ bružās, būntas,

būršas, cāngas, cienė, čiekis, colis, drānka, drota, gālgis, gangis, grovas,

firstas, kālkis, kānta, kētis, kiežas, knyptis, krāmpa, liāmpa, lyna, lysta,

liodė, liūosas, luomas, māršas, mērcas, merkė, mirtē, mulda, mūras,

okas, pālšas, pārvas, pēlis, peršas, pypkis, planka, plotas, poras, plūmē,

povas, princas, proba, prūsas, rēmas, rysas, ronas, ropė, rota, rūlis,

runga, spūnta, smēra, strykas, stundas, stūopa, šinka, špykis, šposas,

špūle, šrūbas, štanga, šriūta, štriopa, tinta, tulpė, vygė, voga, zalvē,

žypa; bybeles, blyvitas, brūtkonas, būteris, ciesorius, cygelis, dymantas,
dyneris, dyselys (g. dyselio), doleris, drevėlis, erėikis, ēvelis, gebelis,

jegėrė, jormarkas, jumprava, mārmoras, plosteris, pūrmanas, skrybėlė,
spykėrė, švogaris etc; nuo slavu valuodām: batas, biesas, boba, buka ĮĮ
bukas, būras, čūdas, čėstis, čvērtis, dynis, gelda, goda, grodas, kardas,

kārpa, kārvi, klētis, kropa ĮĮ kropas, klynas, kriaušė, krēslas, krūkas,
krūzas, kurpė, kurtas, kūtis, lenkas, lynas, lūkai, luobas, mojus, nytis,

nuogas, pyvas, pliūgas, posmas, provas, puštas, rūtas, sėbras, stērva,

st6das, stčnas, sūdąs, sūris, šarkas, šlubas, tūzas, tūlkas, znokas etc.

Patapinājumu ar kāpjuošu garumu tuoni samērā neliels daudzums;
nuo slavu valuodām sal.: biēdnas, bliēdnas, blindas, blogas, brokas,

ciēlas, čystas, dyvas, glūpas, grybas, griēkas, kytras, knygos, krosas,

kryžius, kūdas, kūmas, kuolas, miestas, mūdras, muitas, pyvas, ploščius,
pūdas, pūkas, rojus, rodas, rūbas, sietas, skrynė, slyvas, smeftis, smuikas,

sodas, šventas, turkas, trūdnas, vyšna, viērnas, vaitas, žydas, žbonas u. c.

Latviešu valuodā turpretī, kur patapināšanas momentā daudzreiz

nuorisinās uzsvara pārvietuošanās, un kur valuodas nuojauta ir nuo-
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dibinājusies zem uzsvara pārvietuošanās un tuoņa tīpa mainīšanās pro-

cesu iespaida, gandrīz it visi patapinājumi ir ar kāpjuoši intonētu

saknes zilbi, sal. patapinājumus nuo vācu valuodas: baļķis, bliēķis,

buoms, brūns, brūzis, brate, bunte, cangas ļ| stangas, co!l(i)s, dālderis,

dīsele, draņķis, drātis, gaņģis, kaļķis, kante, ķēde, krampis, lampa,

lyste etc; nuo slavu valuodām: bāba, brāga, bifkavs, būda, buīka,
duoma, dūdas, gnīda, kalps, kūms, kurpe, mērs, muokas, muita, nīt(i)s,
puosts, ruota, strūga, trūba, žults etc. — Ar krītuošu (grūstu) tuoni

pretī leišu kāpjuošam tuonim latviešu valuodā sastuopami: grēks, svēts;
bez šiem vienīgi latviešu patapinājumi: bēda, krievs,, kūlis, ļaudis, miers,

pulks, skūops, vēsts,'zūobs un daži citi.

77. §. Ja daudzzilbīguos vārduos ir uzsvērta saknes zilbe, tad

leišu un latviešu valuodā sekuo augstāk minētam likumam, t. i. leišu

valuodā visvairāk ir sastuopams krītuošs tuonis, bet latviešu — kāpjuošā

intonacija. Ja uzsvars atruodas uz sufiksa zilbes, tad leišu valuodā,
kā jau minēts, paglabā uzsvaru tanī pašā vietā, kur viņš bija pamata
valuodā, un turklāt tuoņa tīps pieslejas savu sufiksu intonacijai, ja abi

sufiksi savā starpā ir rada, jeb līdzīgi pēc sava skaņu sastāva, sal. piem.

patapinājumus ar sufiksiem: -ota-ļļ-ūota-, -oka-, -ona-, -yna-, -ynā,

-yta-, -ytē v. c: bagotas, kārtākas, baronas, Katryna, Margaryta, ter-

mynai etc.

Darbības vārduos šī patapinājumu sufiksu pārgruozīšana zem tīru

leitisku jeb latvisku formu iespaida skaitāma par parastu parādību abās

šīs valuodās, sal.: budavoti, diktavoti, drukūoti, gavēti, godyti ļļ godoti,

griekāuti,! kaštavoti, kav6ti, ketēti, klepoti v. c; latv.: duomāt, drukāt,

gavēt, gflodāt, grēkūot etc.

Ja sufiksi nav rada un ari fonētiskā ziņā nav spējīgi pārgruozīties,
tad leišu valuodā viņus attēluo ar kāpjuošu tuoni, sal. piem.: baravykas,
balbiērius, ketvefgas, generolius, kaprolius, kapteīnas, karosas, katinas,
vargonai etc. Viņai pieslejas latviešu valuodā tuos gadījumuos, kad

sufikss pamata valuodā bija ar uzsvaru un tādējādi šinī ziņā līdzinājās
saknes zilbēm, sal.: admirālis, ģenerālis, ēlefants, ēvanģēliums, pāpīris,

mūziķis, māniēris, parūka, pistuole, kalendārs, kāpteīns, kapeika, kārīte,

kāruogs, kātuolis, Kātrīne etc.

XIV. nuodaļa. Slēdziens

78. §. Uzsvara pārvietuošanās process nuo vārda gala uz viņa
sākuma pusi, vārda beigu zilbes sarukšana un intonacijas tīpa pār-
gruozīšanās, kas mēdz būt pirmā procesa sekas, jeb vismaz atruodas
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ciešā sakarā ar viņu, nuorisinājas mūsu laikuos leišu zemiešu un

Kauņas guberņas augstiešu izluoksnēs; latviešu valuodā viņš jau ir

pabeidzies. Šis process, kas piekrīt uotram pārvietuošanās laikmetam,

nuorisinājas ģeogrāfiskā ziņā divuos virzienuos: nuo dienvidiem uz

ziemeļiem un nuo rītiem uz vakariem. Nuo vienas puses viņš virzās

nuo dienvidiem uz Kurzemes ruobežu pusi, bet nuo uotrās puses, sā-

kuot nuo augstiešu austrumu grupām tas pakāpeniski tuvuojas rietumu

ziemiešu izluokšņu grupām. Latviešu -iešu izluoksnēs jeb Kurzemes,
Vidzemes un Vitebskas guberņas austrumu izluokšņu grupas intonacijas

pārgruozīšanās ziņā ir ziemeļaustrumu leišu augstiešu izluokšņu

priekšgājējas, bet Kurzemes, vakara un pa daļai āri vidus Vidzemes

latviešu -nieku izluoksnēs tuoņa tīpa pārmainīšanās ziņā ir uzskatāmas

par turpmākuo leišu ziemeļavakaru zemiešu izluokšņu puosmu.

79. §. Leišu un latviešu valuodās ir divi intonāciju pamata tīpi:
krītuošais un kāpjuošais. Kauņas guberņas ziemeļu malienas rīta daļās,

tāpat ari tās pašās Kurzemes un Vidzemes guberņu daļās viņi ir pa-

glabājuši lielākā vai mazākā mērā tās pašas rakstura īpašības, gan

svārstīdamies, nuo vienas puses, starp krītuošu un manāmi viegli

grūstu tuoni (-iešu izluokšņu grupās Kurzemes guberņā) pie vidēja
vokalisma garuma, nuo uotrās puses, starp kāpjuošu un vienkārši lī-

dzenu stieptu tuoni (tās pašās Kurzemes un Vidzemes izluoksnēs).
Zemiešu izluoksnēs, it sevišķi rietumu grupās pie diezgan ievēruojamā
vokalisma garuma krītošais tīps pāriet grūstā ar pietiekuoši skarbu,
labi marķētu raksturu, bet kāpjuošais pārgruozās par kāpjuoši krītuošu,

apmainīdamies diezgan daudz vārduos un formās jau zemiešu izluokšņu

apvārksnī (Plg, Vkš. v. c.) ar grūstu tuoni, sal. piem. darbības vārdu

formas 1. v. 2. sg. praet. -āu ļļ-āu, -o(i) aū un -ā(i) vietā: -a-

celmu. n. pl. :-ā (vyra), d. sg. -ou (Dēivou); -ā- celmu d. sg. :-ā

(galvā); sal. ari acc. sg. Dievą blakus n. sg. Dēivs (Vrz.), Dievą —

Dēivs ļļ Dievs (Krp.); Palangas izluoksnē ari atsevišķuos vārduos: mērga,

pūons, svēks, dārzs, vārta, spārns, pēršts, kort, ģērt, vārds, vārps, vēis,
kēims, kēits u. c. mērga, puons, svēks, dārzs u. c. vietā; it īpaši vārld

ar pusgarajiem ā un ē, kad aiz galuotnēs patskaņa pazušanas ruodas

stāvuoklis: a jeb e -f- nas. jeb ligu. -f cons, piem. gālas —> gals.
Latviešu -nieku izluoksnēs, kur -ier- grupā pie ļuoti ievēruojamā,

pat ārkārtēja vokalisma garuma viscaur dzirdams spilgti marķēts grūsts
un gaiši izskanuošs kāpjuošs tuoņa tīps, pieslejas pieminētām zemiešu

izluoksnēm, juo pēdējās jau augstiešu kāpjuošā tuoņa vietā stāv kāp-

juoši krītuošais, resp. grūstais. Tādā kārtā latviešu -nieku izluoksnēs

šis beidzamais tuonis ir viscaur leišu kāpjuošā tuoņa vietnieks, sal.
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dārzs, vārti, spārns, pirksts, dzert [ļ dzert, vārds, ciems, ciets v. t. t. Tā

tad leišu *[| * un ~ļļ vietā latviešu valuodā stāv || bet ~ bei-

dzamā valuodā ir cēlies atsevišķi, neatkarīgi nuo leišu citiem

vārdiem runājuot, leišu un latviešu tuoņu tīpu starpā ir tādas attiecības,
kā: 1) leišu vispārēj. ' un ~ : latv. vispārēj. * (') = dienvidus

augstiešu ': ziemeļu augstiešu *un zemiešu 2) leišu vispārēj. - : latv.

vispārēj. ~ = leišu vispārēj. > : ziemeļu augstiešu ~ jeb zemiešu o.

Piemēruos ņemuot: 1) gyvas, ši/tas : dzīvs, silts = gyvas, ši/tas : ģyvs
(ģy_vs), šę/ts ļļ šęlts || šēlts; 2) baltas (baltā) : ba/ts (ba/ta) = balts :

ba/ta I balta. Tuoņa tīpa mainīšanās ir atkarīga nuo vārda uzsvara

pārvietuošanās un savā procesā tā virzās pēc schemata: > ? —y >
}

kuras dažās izluokšņu grupās ari pielaiž variāciju: ——>- >.

Grūstais tuonis ir jāskaita par atsevišķu krītuošā tuoņa veidu;

viņš pakāpeniski ir attīstījies nuo pēdējā jau leišu valuodas izluoksnēs

un plaši juo plaši izplatījies latviešu valuodā. Tāpat ari zemiešu kāp-
juoši krītuošais tuonis, kas laika straumē ir izveiduojies nuo kāpjuošā,
ir jāpieņem par pēdējā variāciju. Dažās vidējās jeb pārejas izluoksnēs

nuo augstiešu uz zemiešu dialektu (piem. Mz, Ppl. v. c.) izšķirība
krītuošā un kāpjuošā tuoņa starpā ir tik lielā mērā nuolīdzinājusies,
ka ar lielām pūlēm uzķerama ar labi nuorūdītu dzirdi un dažkārt pa-

visam nav sadzirdama; viscaur sadzirdams krītuošā jeb dekrescenta

tīpa tuonis. Līdzīgi gadījumi ir sastuopami ari Kurzemes -iešu iz-

luokšņu -ir- grupā (piem. Mr, Vc. v. c).
Trīs intonāciju tīpi: krītuošs, grūsts un kāpjuošs sastuopami La-

tvijas vidienes izluoksnēs, sākot nuo Lietavas ruobežām, nuo -iešu -ir-

grupas izluoksnēm Kurzemē, pāri par Vidzemes guberņas dienvidus

daļu (ar pārtraukumiem) līdz tai vietai, kur latviešu valuodā saduras ar

igauņu (tuvāk Endzelīna rakstā, 88. XXV, 261, 262). Tas apstāklis, ka

trīs intonāciju tīpi aptver izluokšņu vidus juosiu starp -nieku -ir- grupu
un -iešu -ier- grupu, nuorāda, ka grūstais tuonis ir tālāk aizvirzījies
un ieviesies divu intonāciju tīpu apvidū nuo tiem apgabaliem, kur

viņš cēlies un plaši juo plaši izplatījies.

XV. nuodaļa. Intonāciju tīpu refleksi krievu valuodas savienuoju-
muos: -oro-, -olo-, -ere-, -ele- (t. s. полногласie).

80. §. Leskīns apspriezdams Fortunatova hipotesi par divējādu
tuoņa tīpu eksistenci slavu pirmvaluodā, kuru pēdējais mēģina pierādīt
uz uzsvara vietas pamata krievu valuodas savienuojumuos: -oro-, -010-,
-ere-, -ele- (Arch. f. slav. Phil. IV, 575), otruod par anorraalu tuo parā-
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dību, ka slavu pirmvaluodas intonāciju tīpi zināmās attiecībās nesaskan

ar leišu valuodas tuoņa tipiem (Unters. ūber Quant. v. Beton. m der

slav. Spr. B. XIII d. Abt. d. phil.-hist. Kl. d. konigl. Sāchs. Ges. d.

Wissensch. N° 6, 552). Leskīns saka, ka tāda nesaskaņa esuot izskai-

druojama vai nu ar Kuršaiša nepareizuo leišu kāpjuošā zilbes akcenta

tīpa definējumu, jeb viņa esuot sekundāra parādība un agrākā, primāra

saskaņa esuot izbeigusies aiz tā iemesla, ka vienānuo šīm valuodas nuo-

zarēm krītuošais tuonis esuot pārvērties par kāpjuošu, jeb ar uotrādi.

Ir dabiski, ka Leskīnam vajadzēja skaitīt Fortunatova hipotesi par ne-

apgāžamu, nesatrīcinājamu, bet leišu kāpjuošā tuoņa rakstura definicijų
par nepareizu, juo citādi viņa 111. likums par serbu intonacijām (op.
c. 532) būtu nepamatuots, atmetams. Tuomēr lieta ir gluži uotrāda.

Kuršaiša definicija, kā mēs par tuo pārliecinājāmies jau agrāki (§§ 18—

23), savuos pamata vilcienuos ir atzīta par pareizu nuo visiem pētnie-
kiem. Tā tad paliek spēkā uotrais Leskīna pieņēmums: intonacijas tīpa

pārmaiņas varbūtība vienā nuo šīm valuodas nuozarēm. Bet kurā gan?
81. §. Leišu valuodas -a-celmu n. sg. formas intonāciju tīpu ziņā

ir jāskaita par pirmatnīgām, par vecākām, nekā attiecīgās slavu formas:

pirmajā valuodā nav redzamu iemeslu, aiz kuriem viņas būtu varējušas
mainīties. Divzilbīguo oksituonīguo vārdu piesliešanās paroksituonīgiem
zem pēdējuo pārmērīga skaitļa lieluma iespaida, kura izpaudās uzsvara

pārnešanā uz vārda sākumu un kura iekrīt pirmā pārvietuošanās epochā,

nepārgruozīja vēl saknes zilbes intonacijas raksturu; tāpat ari nesabuo-

jāta palika vārda gala zilbe un zilbes ruobeža šīs un priekšpēdējās
zilbes starpā palika nepārcelta, vecā vietā, t. k.: dievas, vyras nuo

*
diēvās,

*
vyras, sal. sanskr. dēvāh, vīrāh. Par sekundārām jeb daudz

vēlākām intonacijas tīpa ziņā mums ir jāskaita latviešu un ar viņām

pilnīgi pēc tuoņa tīpa saskaņuošas attiecīgās slavu resp. krievu un serbu

formas. Še mēs jau atmodām galuotnēs *-os sarukšanu, šīs galuotnēs
priekšējās zilbes aizslēgšanuos, kas iekrīt uotrā pārvietuošanās laikmetā,
kad minētām parādībām sekvoja nevien saknes zilbes patskaņa kvalitātes

pārmaiņa, bet pat viņa kvantitātes pārgruozīšanās, sal. serb.: rog, roga

u. c. blakus krievu pore>, pora, latv. rags, raga. Latviešu valuodas

saknes zilbes intonacijas tīpa pārgruozīšanuos minētuos nuosacījumuos
mēs jau pierādījām. Mums ir tiesības un pamats taisīt tādu pašu
slēdzienu ari par analoģisku pārgruozīšanuos slavu valuodas nuozares

priekšstāvēs, serbu un krievu valuodās, kas atietu atpakaļ uz slavu

pirmvaluodas jeb slavu kuopvaluodas epochų (sal. Šachmatova rakstā,
H3B. otķ. p. h. h cji. H. A. H., 1901, VI, 1, 347, 351), juo vienādi

iemesli rada vienāduos nuosacījumuos ari vienādas sekas. lemesls —
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uzsvara pārvietuošanās un vārda gala zilbes sarukšana ir vispārīga
parādība minētās valuodās, vispārīgām jābūt viņās ari sekām — into-

nacijas pārgruozīšanās vienā un tai pašā virzienā, sal. latv.: nārsts,

kriev. HOpocrb, serb. nrijest, vārgs — Bčporb — vrāg, dārgs — AOporb
— drāg, (ku<s)-vārn(i)s — Bāpomb — vrān etc. blakus leišu nafštas, vafgas,
varnas etc.

levēruojams ir apstāklis, ka visi neapšaubāmie attiecīgie piemēri
ar krītuoši intonētu tuoni, t. i. krievu savienuojumi -oro-, -610- pie-
der pie vīriešu kārtas, pruoti, pie tādiem vārdiem, kuri n. sg. pie
uzsvērtas saknes zilbes ir saraukuši gala zilbi, sal. bez pieminētiem vēl

piemērus: (nuo)-pēlns —[nojioirb]— plijen, (ūz)vālks — b6jiokt> —

vlak, salts — x6jiOA'b — chlād, salds — c6āoih> blakus leišu: pe/nas,

(šāltas), sa/dūs. Attiecīgie kuopīgie piemēri ar -ere- nesaskan kārtas

ziņā, ja atskaitām vārdu „viržis" (parasti pl. tantum virži) — Bēpecb —

vrijes, blakus leišu (viržai); ar -ele- savienuojumu kuopīgu piemēru

pavisam nav. Pie kāpjuošā tuoņa savienuojumiem: -or6-, -016- pieder

piemēri, sastāvuoši nuo sieviešu jeb nekatras kārtas pl. tantum lietu vār-

diem ar nesabuojātu gala zilbi. Ka ari daži nuo viņiem ir pārvietuo-
juši uzsvaru uz vārda sākuma pusi, tuo mums apliecina nedabiskais

vārda priekšpēdējās zilbes uzsvērums krievu valuodā, piem.: BOpčHa,

Kopoßa, Bopoia etc. blakus dabiskajiem oxytona: rojiOßā, fjopoM, BopOTā
etc. Aiz tā iemesla (t. i. uzsvara pārvietuošanās) viņiem latviešu valuodā

ir kāpjuoši intonēta saknes zilbe, sal lātv. vārna ļļ vafna, kriev. BopOHa,

serb. vrāna, [balts — čojioto — blāto], [salms — co-noMa — slām],
[delna — JiaflOHb h3t>

* Ķoā6nh] un darbības vārdus: kalt — KOJiOTb

— klāti, malt — MOJiOTb — mieti ļļ mlijeti, blakus leišu: vārna, baltas,

delna, kalti, malti. — Piemēri ar -erė- nesakrīt kārtas ziņā: bērzs —

6epē3a — brēsa, vērt — BepēTb blakus leišu: beržas, vērti. Ar -elē-

tiek pievests vārds o;iēHb, leit. alnis, kam latviešu valuodā nav attiecīga

vietnieka, juo ,alnis' (Ulmaņa vārdnīcā ,alnis') tiek skaitīts par pata-
nātu vārdu, kura intonacija man persuonīgi ir nezināma. Tādējādi mēs

redzam, ka uzsvara pārvietuošanās un tuoņa rakstura pārmainīšanās

slavu, resp. krievu valuodā ir ne tik vien varbfltīga parādība, bet pat
neapšaubāma, tādēļ tad slēdziens par divējādu intonāciju tīpu eksistenci

slavu pirmvaluodā un par viņu sadalīšanuos attiecīguos piemēruos uz

krievu ,pilnskanības' (no/morjiacie) tīpu pamata ir nedibināts; tamlīdz

tad ari uz minētuo argumentu pamata vēl ir par agru pieņemt, ka

serbu saīsinātie garumi, kam tagad ir krītuošs tuonis (») atiet atpakaļ
uz garumiem ar kāpjuošu intonāciju. Ar vienu vārdu sakuot, Fortuna-

tova hipotese vēl ir skaitāma par nepieņemamu, nedibinātu, bet
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slavu pirmvaluodas stāvoklis līdz gala zilbes sarukšanas laikmetam

intonāciju tīpu izdalīšanas ziņā itin dabiski pielīdzināms leišu valuodas

stāvuoklim.

82. §. Tā sauktuo ,pilnskanību' (anaptyxis) mēs sastuopam ari

dažās latviešu valuodas -nieku izluoknēs, par kuo mēs jau pārliecinā-

jāmies apskatuot pirmvaluodas -or-, -ol- etc. refleksus šinī valuodā

(sal. 30, 35. §§); turklāt mēs vēl nuovēruojām, ka uotrais, svarabak-

tiskais patskanis ieruodas nasaļa un sekuojuošā līdzskaņa starpā tāpat pie

kāpjuošas, kā ari krītuošas savienuojumā intonacijas, sal. piem.: dārāgs,

nārāsts, gālāds, salāds, sālāms, gālāva, vārāna etc. blakus kuopēji latv.

dārgs, nārsts, galds, salds, salms, galva, vārna ļ] varna etc. Jāduomā,
kā jpilnskanība' (anaptyxis) vispirms ir attīstījusies -āf-, āl-, -ēf-, ē/- tīpa
savienuojumuos, t. i. zilbēs ar kāpjuošu tuoņa tīpu, tādēļ ka fonētiskie

nuosacījumi še ir izdevīgāki likvidas garuma dēļ. Latviešu valuodā šuo

pieņēmumu apstiprina ari Penkules izluoksnēs dati, juo tur svarabak-

tiskais patskanis zināmā stāvuoklī ieruodas kāpjuoši intonētuos savie-

nuojumuos; uz analoģijas pamata viņš tad varēja ieviesties ari savie-

nuojumuos ar krītuošu tuoni: -ār-, āl-, -ēr-, ēl-, kā mēs tuo nuovēruojām
citās latviešu -nieku izluoksnēs. Ja mēs pieņemam priekš slavu pirm-
valuodas divējādu intonāciju tīpu eksistenci, kāpjuošu un krītuošu,

vienlīdzīgi ar leišu valuodu, tad mums tēluojas acu priekšā šādi krievu

,pilnskanību
( savienuojumu: -oro-, oro- etc. prototipi:

*
vortios,

*

* včrnā etc. Pirmā piemērā, pie kura tīpa pieder tikai vīriešu kārtas

vārdi ir izņēmums, apšaubāms leišu un latviešu vārda ,barzdā* ļļ
,bārzda' vietnieks, sal. Endzelin, 88. XXVII, 330) ar n. sg. galuotnēs

sarukšanu, resp. gala zilbes pazušanu un zilbes ruobežas parvietuoša-
nuos augstuma un spēka maksimums vārdā * vofn-b pārgāja uz pirmuo
diftongiskā savienuojumā elementu un vienkuopus ar tuo aiz šī elementa

īsuma ieradās svarabaktiskais o likvidas un sekuojuošā līdzskaņa starpā

(gluži pretēji Tore Torbiornsson'a duomām — 88. XX, 124—148) -or

—>■ oro: BopOHTb. Latviešu valuodā, kur o pārvērtās par ā, šis beidza-

mais pagarinājās un, pārnesuot balsa apex'u, pārveiduoja savienuojumu
-af- par -ār-: (kuo)-vārn(i)s blakus leišu

,
varnas'. Uotrā piemērā, oksi-

tuonīguos -ā-celmuos, galu zilbes sabrukšana nenuotikās, bet uzsvaram

pārvietuojuoties uz vārda sākuma pusi, ieradās kāpjuošs tuoņa tīps (kā
tas tamlīdzīguos gadījumuos ir nuovēruojams latviešu, serbu un lielākā

daļā Kauņas guberņas augstiešu izluoksnēs un zemiešu dialektā): * voraā.

Aiz diftongiskā savienuojumā patskaņa īsuma minētuos nuosacījumuos
ļuoti viegli varēja attīstīties svarabaktiskais 6 likvidas un sekuojuošā

līdzskaņa starpā (gluži tāpat, kā dažās latviešu valuodas izluoksnēs),
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kas šinī stāvokli dabūja ari uzsvaru, tādējādi: BopOHa. Latviešu valuodā

ar uzsvara parvietuošanuos par vienu zilbi uz vārda sākuma pusi bija

jaruodas formai ar kāpjuošu intonāciju -af- jeb -ār-savienuojumuos:
vārna ļļ vafna (11. epocha, leišu valuodā I. epochas pārvietuošanās:
vārnā —> vārna ar pirmatnīgā tuoņa tīpa paglābšanuos).

Sapruotama lieta, ka, saīsinājuoties galuotnēm, formām ar -6f-

savienuojumu varēja būt ari citādas sekas, pruoti, 6 reducēšanas un

sonorā (r jeb or) zilbes funkcijas piesavināšanās (= r); pēc tam pazu-

dušā 6 vietā un r zilbes funkcijas zaudēšanas gadījumā varēja izcelties

sonorā savienuojums ar garu paskani: -rā-, kā piem. senslāvu un serbu

valuodās: vrant, vrān (pēc šī parauga ari vrana, vrāna), — un turklāt

vēl ar pirmatnīguo tuoņa tīpa refleksu, kā tuo apliecina serbu piemēri.
Kāda ir tuo serbu intonāciju tīpu vēsture, kurus mēdz apzīmēt ar un

»ir grūti pateikt; zināms ir tikai tas, ka ir cēlies ari nuo pirmat-

nīgajiem garumiem.

XVI. nuodaļa. Leišu un latviešu valuodas salīdzinamuo piemēru

saraksts, sakārtuots uz garumu un intonāciju tīpu attiecību pamata.

A. Nomini.
83. -ā-,-jā-celmi..

a) Divzilbīgi vārdi.

1) leišu ' = latv. <*. (').
Aukštā — auksta, drēgnā — drēgna, galvā — galva, gysla — dzi(k)sla,

jaunā — jauna, lova — lāva, malka — malka, oda — āda, pēdā —

pēda, plūnksna — plūksna, sējā — sēja, siena — siena, smilga — smilga,
šluota — šluota, vinkšna — vīksna ļļ vīksne, žārna — zarna.

2) leišu ~h = latv. (').

Algā — alga, ąsa. — ūosa, barzda — barzda, dainā — daina,
dervā — dār(v)a || darva, dienā — diena, guobā — guoba, kārtā —

kārta ļļ kārta, kvēpā — kvēpas (pl. i), maitā — maita, markā — mārka,
miesā — miesa, naudā — nauda, rankā — rūoka, slanka — slūoka,
šalnā — salna, šarmā— sārma, skiedra —šķiedra, šeivā — sāive, talkā —■
talka ļļ talks, tamsā — tumsa, tiesā — tiesa, vaisā ļļ (vēislē) — vaisla,
vietā — vieta, žiemā — ziema, vyža — vīze.

3) leišu ' = latv. ~ (-).

Baltā — balta, bērā — bēra, boba— bāba, delna — delna, dūona—

duona, girna — dzima || dzirnas (pl. t.), jūrios — jūra, kilpa — cilpa,
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koja — kāja, kārpa — kārpa, lāima — laīma ļļ laime, liepa — liēpa,
lupa — lupa, ostā ļļ čstas — uosta, sauja — saūja, stirna — stifna,
vārna — vārna, vārpa — vārpa, vētra — vētra, vilna — vil(n)a.

4) leišu ~ (r) — latv. ~ (-).

Blauzda — blaūzna, dūdā — dūdas (pl. t.), grēdā —• grēda, ievā —

ieva, kalvā — kalva, kāpos (pl. t.) — kāpas (pl. t.), lankā — lanka,
nuomā — nuoma, pyzda — pizda, piesta — piesta, sēklā — sēkla,

timpa — timpa, uola — uola, vainā — vaina.

b) Trīszilbigi un daudzzilbīgi vardi.

1) leišu ' jeb -h = latv. (').

Audējā —- audēja, avižā — auza, dovanā — dāvana, balžieną —

bālzīens, geltona — dzeltena, gyvyba ļļ gyvybė — dzīvība, lydeka —

lideka, 16peta — lāpsta.

2) leišu ~ = latv. -

Glodenā — gluodene ļļ gluodenā (ūodze)
84. §. -ē-,-(i)jē-celmi.

a) Divzilbigi vārdi.

1) leišu r („) = latv. - (-).
Giesmė — dziesma, kiaušė — kauss (galvas), kiaunė — cāune,

nendrė — niedre, žirklės — dzirkles (pl. t.), žiurkė — žūrka.

2) leišu ~ H = latv. - (-).
Auklė — aukla, dygle — dīglis, duobė — dūobe, eilē — iela,

gelmė — dzelme, griežē — grieze, gulbē — gulbis, kandē — kūode,
maizē — maize, mielēs — mieles (pl. t.), plēvē — plēve, pūslė —

pūslis, riekė — rieks, seklē — sēkle, siūlė — šule (= šuva), sriovē —

strāva, sterblė — stērbele, taurē — taure, varlė — varde ļļ varde, varp-

stė — vārpsta, viešnē —• viešņa, žymė — zīme, žolē — zāle, žvaig-
ždė — zvaigzne.

3) leišu ' = latv. ~ (-).

Auklė — aukle, buožė — buože, drobė — drēbe, gērve — dzērve,

kērpē — cērps, kielė — cielava, kurpē — kurpe, mčtē || motė — māte,

pelkė — pelce, rykštė — rīkste, saulē — saūle, — zīle.

4) leišu - h = latv. ~ (-).

Kairė — ķeīris, kanklės — kuokles (pl. t.), silkė — silke, striu-

klē — strūkle, kenklė — cenkle.



97

b) Trīs- un daudzzilbīgi vārdi

1) leišu ' jeb ~h = latv. (').

Alkūnė — ēlkuon(i)s, avietė — āviēte ļ| āviētene ļļ avene, aukštybė —

augstība, būtybė — būtība, bailybė — bāilība, gimtine — dzimtene ļļ
dzimtene, šventybė —■ svētība, tamsybė — tumsība, teisybė — tiesība,

vėgėlė — vēdzele, vienybė — vienība.

2) leišu ' jeb ~ h
—

latv. ~ (-).

Lygybė — līdzība, maltuvē — maltuve, motytė — mātīte, člingė —

āliņg'is, pilnybė — pilnība, sėtuve — sētuve, vambolē — vambuole ļļ
vābuole, volunge — vālūodze, vovērē — vāvere, mandrybė — mūo-

driba. skiltūvē — šķiltuve.

85. §. -a-, -ja- celmi.

a) Divzilbigi vārdi.

1) leišu ' = latv. ? (V).

ārklas — ārkl(i)s, aukštas — augsts, bērnas — bērns, dārbas —

darbs ļļ darbs, drēgnas—drēgns, gyvas—dzīvs, grynas —grīņš, grūdas—

grauds, jaunas — jauns, jungas — jūgs, kalnas — kalns, karštas —

kārsts ļļ kārsts, kāušas — kauss, kēlmas — celms, kietas — ciets, kčtas —

kāts, krēslas — krēsls, kūnas — [kūna], langas — lūogs, lūkas — lūks,
māišas — maiss, mēldas — meldri (pl. t), miešlas —mēsls — mākslas —

[māksla], minkštas — mīksts, oras — [āra], pirmas— pirm(ai)s, pluoštas—

plūosts, puodas — pūods, raugas — raugs, rytas — rīts, sargas —

sargs ļļ sargs, sietas — siets, skaistas — skaists, skystas — šķists, smal-

kas — smalks, sūodžai — [sūodrēji (pl. t.)], šāltas — salts, šēkas —sēks,
siekstas — sieksts ļļ sieksta, šykstas — siksts, tārpas — [starpa ļļ starpa],
taukai — tauki (pl. t), uodas — ūods, vērgas — vergs, vienas — viens,
vokas ļļ vāka — vāks, žandas — zūods, žiedas — zieds, žirgas — zirgs.

2) leišu ~ (o) = latv. - (').

Afdai — ārdi, a#tas — auts, baisas — balss, bendras — biedr(i)s,
dafžas — dārzs, Diēvas — dievs, draSgas — draugs, gaisas — gaiss,

guodas — gūods, iēšmas — iesms, karklas — kārkl(i)s, kiēmas — ciems,

lumstas — lūmsts (parasti lūmsti pl. t.), lankas — lūoks, laSkas— laūks,

lengvas — lieg(v)s (= viegls), liekas— lieks, lieptas — [laipa], malkas —

malks, miēgas — miegs, nafštas — nārsts, pafitas — paūts, pelnas—(nūo)-
pēlns, penktas — piekts, pirštas — pirksts, plaučiai — plāuši ļļ plaušas,
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protas — prāts, pulkas — pūlks, purvas — purvs, raibas— raibs, rykas—

riks, saikas — sieks, saftas — sārts, siauras — šaurs, sausas — sauss,
škefsas — šķērss, skietas — šķiets, sliekas — [slieka], sniegas — sniegs,

sparnas — spārns, spriaSnas — sprauns, strampas — strūops, šienas —

siens, šiltas — silts, šimtas — simts, slogas — slūogs, špiēgas — spiegs,
stambras — stuobr(i)s, šventas — svēts, tinklas — tikis, tranksmas —

trūoksn(i)s, vafdas — vārds, vargas — vārgs, vaftai — vārti (pl. t.),
vėlas — vēls, vi/kas — vilks, vifbas — (v)irbs, žvirgždas — zvirgzds.

3) leišu r („) = latv. ~ (-).

Baltas — ba/ts, bēras — bērs, beržas — bērzs, burtas — bufts, dūmai

(pl. t.) — dwmi, ēras —jērs, ilgas — i/gs, irklas — ifkl(i)s, kaltas — ka/ts,
kaulas — kaSls, kiauras — caSrs, kiocas — kuocis, klonas — kluons,
krūmas — krams, kurtas — kufts, liesas —Jiēss, lynas — lin(i)s, mielas—

mīlš, miltai — mi/ti (pl. t.), palšas — pa/ss, pienas — piens, prūsas —

pras(i)s, skrandas — [skranda], sprandas — sprands,
_

šarmas — sārms,

Š6nas — sāns, šūdas — sūds, tēvas_ —tēvs, tiltas— ti/ts, tūlkas — tūlks,

vējas [vējis] — vējš, velnias — ve/(n)s, vyras — virs, kardas — skārds ||
skarde, žardas — zārds.

4) leišu ~H = latv. ~(-).

Antras — uotr(i)s, juokas — juoks, laikas — laiks, laivas [laiva],
laSkas — la#ks, lētas — lēts, mainas — [maiņa], posmas — puosms,

p«kas — [p#ka], sveikas — sveiks, «kas — [ūka].

b) Tris- un daudzzilbigi vardi.

1) leišu ' jeb ~ = latv. (').

. audeklas — audekl(i)s, ąžuolas — ūozuols, aukštokas — augstāks,
balsingas — balsīgs, baltokas — ba/tāks, bufbulas — būrbul(i)s, dar-

bingas — darbīgs |ļ darbīgs, dieviškas — dievišķs, dobilas — (d)ābuls,
draugingas — draudzīgs, eržilas — erzelis, geltonas — dzeltens, gėrėjas
— dzērējs, jojējas — jājējs, vėdaras— vēders, vērpējas —vērpējs, vieti-

ninkas — vīetinieks, juostininkas, jūostinieks, mfžalai — mizeli.

2) leišu r jeb ~ (-) — latv. ~ (-).

Gintaras — dzintars, kunkulas — kunkul(i)s, mėlynas — me/(n)s
melš, skyrejas — šķīrējs, dienišķas — dienišķs ĮĮ diēnišk(i)s, koštūvas —

kastuve, piovējas — pļāvējs, vifbalas — ifbul(i)s.
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86. §. -ija - celmi.

a) Divzilbigi vārdi.

1) leišu '(4 = latv. (').

Briedis— briedis, krytis — [kritin'š], ožys — āzis, sieksnis — sieksnis,
sprindis — sprīdis, vėžys — vēzis, uosis — uosis, žaltys — zāl(k)tis.

2) leišu -(4 == latv. - (r).

A/ksnis — alksnis, čirkšlys — cirkslis ļļ cirksnis, dvynys — dvīnis,

gaidys — gailis, kirvis — cirvis, krauklys — krauklis, kūlys —: kūlis,

kvietys — kviesis, laukis ■— laukis, lokys — lācis, miežys — miezis,
nėšiai — nēši (pl. t.), paukštis —■ pāukškis, saftis — sarķis, slenkstis —

slieksnis, šuolys — šuolis, trynys — trinis, versis —versis, viēšis — viesis,

3) leišu r (4 = latv. ~ (-).

Bēris — bēris, brolis — brālis, durklis — durklis, kurmis — kurmis,
lūšis — l#sis, molis — māl(i)s, žirnis — zirnis, žvirblis — zvifbulis.

4) leišu ~ (n) = latv. ~ (-).

Aulys |Į avilys — a/žris |ļ a/žlis, da/gis — da/ģis, gymis — ģimis,

krumslys — krufnslis, kuilys — kuilis, k#šys — kasis, pukys — pSkis,
slinkis — slinkis.

b) Tris- un daudzzilbīgi vardi.

,1) leišu ' jeb ~ — latv. {/).

Mentūris — mieturis, balandis — bālūodis, uolektis — ūolekt(i)s
(fem. -i- celm.), kodēlis — kūodela, žindulys — [zidulis], zīdainis.

2) leišu r (-) jeb ~ = latv. ~(-).

Kosulys — kāsulis |ļ kāšus [-v- celms], klausytojis — klausītājs, mie-

liūlis — mīlulis, tirpulys — tifpulis, tūkstantis — tukstūots, vārgulis —

vārgulis, vėsulys — viesulis, virpulys — virpulis, vokietis — vācietis.

87. §. -i- c e 1 m i.

a) Divzilbigi vardi.

1) leišu '(4 = latv. (').

Krosnis — krāsnis, pentis — piet(i)s, smiltis — smil(k)t(i)s, širdis —

sird(i)s, vytis — vit(i)s ļj vīte, žvieris — zvērs (-a- celmu masc, sal. grieķu
{W]p, lat. ferus, sensl. zvėrb).



100

2) leišu ~ (4 = laiv. - (-).

Angis — uodze, anglis — ūogle jļ ūoglis (fem.), ausis — āus(i)s,
grindis — grīda, kirkšnis — cirksnis (-ja- celmu masc), krūtis — krūt(i)s,
pirtis — pirt(i)s, šlaunis — slāuns (-a- celmu masc.) || slauna (Ulmaņa
vārdn.), vilnis — vilnis (-ja- celmu masc), votis — vāt(i)s, — zūo-

s(i)s ļļ zūosa.

3) leišu r („) = latv. ~ (~).

Kārtis — kārt(i)s, nytis — nīt(i)s, nosis — nās(i)s, tosis — tāsis Į Į tase,
žvynis — zvīnis (-ja- celmu masc).

4) leišu ~(-) = latv. ~ (-)
Dantis — duncis (-ja- celmu masc.) || dūcis.

b) Trīs- un daudzzilbīgi vārdi,

leišu ' (*) jeb ~ = latv. (') jeb -(-).
Geležis — dzēlz(i)s ļļ dzēlze, obelis — ābele, rūpestis — rūpest(i)s

(-a- celmu masc. p. 1. d.).

88. §. -v-, -ju- celmi (=latv. v. p. 1. d. -a- celmiem),

a) Divzilbīgi vārdi.

1) leišu r („) = latv. - (,).

Brangus — brangs, rūošus — [rūosigs], tolus — tāls [ļ tāļš.

2) leišu ~ H == latv. - (,).
Dailūs — daiļš, drąsūs —- drūošs, gardus — gards ļļ gards, jaukus—

jauks, lietus, lietus, saldus — salds (Saldus — pils. nuos.), tamsūs —

tūmšs, tufgus — tirgus, viršus — virsus, sargus — [sārdzigsļ.

3) leišu r (4 jeb ~ (-) =±= latv. ~ (-).
Gausus —:gaūss, ylius ļļ [yla — īlens], mandrūs — muodr(i)s |ļ mun-

dr(i)s, skaidrus — skaīdr(i)s, stovūs — stāvs, pirdžiūs |ļ pirdžia — pifža,

skyrius ļļ skyris — šķīris.
b) Trīszilbīgi vārdi.

Audējus — audējs.

89. §. Līdzskaņu celmi.

Leišu ' jeb ~ = latv, (') jeb ~ (-)•
Vanduo — ūden(j)s, želmuo — zēlmen(i)s, mēnesis — mēnuo —

mēnes(i)s, mčtē ļļ motė — māte, jēntē — [iētaļa].
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B. Darbības vārdi.

90. §. Netematiskuo verbu celmi.

Leišu ' jeb ~ = latv. jeb ~(-).

Esmi ļļ esu, buvau, būsiu, būti — ēsmu, biju, būšu, būt; eimi ļļ einū,

ėja#, eisiu, eīti — eīmu ļļ eju, gāju, iešu, iet; dūomi || duodu, daviau,

duosiu, duoti — dūomu |Į duodu, dėvu, dūošu, duot; ēdmi Iļ ēdu, ēdžiau,

ēsiu, ēsti — ēmu ļ| ēdu, ēdu, ēdišu, ēst; dēmi [ļ dedū, dējau, dēsiu,
dēti — dēju, dēju, dēšu, dēt.

91. §. -a- celmi (ude. -o-/-e- c).

1) leišu r
— latv. - (.).

augu, āugau, āuksiu, āukti — augu, augu, augšu, augt; bēgu,

bēgau, bēksiu, bēkti — bēgu, bēgu, bēgšu, bēgt.

2) leišu ~ (-) \r (-)] _
latv. - (»).

Dylū, dilaS, dilsiu, dilti —- dilstu ļļ dēlu, dilu, dilšu, dilt; gemū, gimia/ž,

gimsiu, gimti — dzēmu, dzimu, dzimšu, dzimt; griūvu, griūvaS, griūsiu,

griūti — grūstu, grūvu, grūšu, grūt; kerpū, kirpaS, kifpsiu, kifpti —

cērpu, cirpu, cirpšu, cirpt; kertū, kirta«, kifsiu, kifsti — cērtu, cirtu,

cirtīšu; lieku, lika/ž, liksiu, likti — lieku, liku, likšu, likt; perkū, pirka/ž,

pifksiu, pifkti — pērku, pirku, pirkšu, pirkt; svīlū, svila/ž, svilsiu, svilti —

svilstu, svilu, svilšu, svilt; šālū, šalaS, šālsiu, šalti — salstu, sālu, salšu,

salt; velku, vilkai, vi/ksiu, vilkti — velku, vilku, vilkšu, vilkt.

3) leišu ~ H [r (-)] = latv. ~(-).

bālu, balaS, balsiu, balti — balu, bālēju, bālēšu, bālēt ĮĮ bālu, bālēju,
bālēšu, bālēt; baru, bariai, bārsiu, bārti — bāru, bāru, bāršu, bārt;

byru, biriaS, bifsiu, bifti — birstu, biru, biršu, bift; imu, ėmiaS, imsiu,
imti ■— jēmu ļļ ņēmu, jēmu ļļ ņāmu, jemšu ļļ ņemšu, jeffit ļļ ņemt; kalu,
kaliaS, kalsiu, kalti — kāļu, kalu, ka/šu, katt; kliūvū, kliūva/?, kliūsiu,
kliūsi — kļSstu, kļuvu, kļ«šu, kļūt; pūvū, puva/ž, pūsiu, pūti — pūstu,

pūvu, pūšu, pūt; siūvū, siuvaS, siūsiu, siūti — šuju, šuvu, š#šu, š«t;

šīlū, šilaS, šilsiu, šilti — si/stu, silu, si/šu, si/t.

92. §. -da- celmi.

Leišu r jeb ~
—

latv. * (') jeb - (-).

Bredū, brida/ž, brisiu, bristi — brienu, bridu, bridišu, brist; lendū,

linda#, Iļšiu, lļsti — liēņu, līdu, līdīšu, līst; randu, rada/č, rāsiu, rasti —
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(at) -modu, (at)-rādu, (at) -rādīšu, (at) -rast; verdu, viria/č, virsiu, virti —

verdu, viru, viršu, virt; žindu, žindau, žļsiu, žįst — zižu, zidu, zīdīšu, zīst.

93. §. -o-, -oja- (ide. -ā-, -āio).

a) leišu tagadnē -au, nenuoteic. izteiksm. -oti, latv. -v, -āt.

1) leišu ' = latv. (V).

Giedu, giedojau, giedosiu, giedoti — dziedu, dziedāju, dziedāšu,

dziedāt; miegu, miegojau, miegosiu, miegoti — miegūoju, miegūoju,
mieguošu, miegūot.

2) leišu r (*) = latv. ~(-). .

ieškau, ieškojau, ieškosiu, ieškoti — ieskāju, ieskāju, ieskāšu, ieškot;

tykau, tykojau, tykosiu, tykoti — tīkūoju, t?kūoju, tčkūošu, tžkūot.

b) leišu tagadnē — au, nenuot. izt. -yti, latv. -u, -īt.

1) leišu '
—

latv. * (').

Gnaibau, gnaibiau, gnaibysiu, gnaibyti — knaibu, knaibīju, knai-

bīšu, knaibīt; gundau, gundžiau, gundysiu, gundyti — gumdu, gumdīju,
gumdīšu, gumdīt; jodu, jodžiau, jodysiu, jodyti — jādu, jādīju, jādīšu,
jādīt; laistau, laisčiau, laistysiu, laistyti — laistu, laistīju, laistīšu, laistīt;

minkau, minkiau, minkysiu, minkyti —■ micu, mīcīju, mīcīšu, micit;

skaldau, skaldžiau, skaldysiu, skaldyti — skaldu, skaldīju, skaldīšu skal-

dīt; spardau, spardžiau, spardysiu, spardyti — spārdu Įļ spārdu, spārdīju ||
spārdīju, spārdīšu || spārdīšu, spārdīt ļļ spārdīt; sūlau, sūliau, sūlysiu,
sulyti — suolu, sūolīju, sūolīšu, sūolit; žindau, žindžiau, žindysiu,
žindyti — zīdu, zīdīju, zīdīšu, zīdit.

2) leišu ~h
_

latv. {>).

Gimdau, gimdžiau, gimdysiu, gimdyti — dzemdēju, dzemdēju,
dzemdēšu, dzemdēt; guldau, guldžiau, guldysiu, guldyti — guldu, guldīju,
guldīšu, guldīt; pelnaū, pelniau, pelnysiu, pelnyti — pelnu, pelnīju,
pelnīšu, pelnīt; skaitau, skaičiau, skaitysiu, skaityti — skaitu, skaitīju,

skaitīšu, skaitīt; skraidau, skraidžiau, skraidysiu, skraidyti — skraidu,

skraidīju, skraidīšu, skraidīt; valdau, valdžiau, valdysiu, valdyti — valdu,

valdīju, valdīšu, valdīt.

3) leišu ' (4 = latv. ~ (-).

Čiaudau, čiāudžiau, čiaudysiu, čiaudyti —šķaūdu, šķaudīju, šķaū-

dišu, šķaudīt; durstau, dursčiau, dūrstyju, durstyti — dufstu, dufstīju,
dufstišu, dufstit; girdau, girdžiau, girdysiu, girdyti — drifdu, dzifdiju,
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dzifdišu, dzifdit; karstau, karsčiau, karstysiu, karstyti — karstu, kārstīju,
karstyšu, kārstīt; kraustau, krausčiau, kraustysiu, kraustyti — kraustų,

kraūstiju, kraūstišu, kraustit; kurstau, kursčiau, kurstysiu, kurstyti —

kufstu, kufstiju, kufstišu, kufstit; lopau, lopiau, lčpysiu, lopyti — lāpu,
lāpīju, lāpīšu, lāpīt; pildau, pildžiau, pildysiu, pildyti — pildu, pildīju,
pildīšu, pildīt; rodau, rodžiau, rodysiu, rodyti — rādu, radiju, rādīšu,
rādīt; skirstau, skirsčiau, skirstysiu, skirstyti —šķifstu, šķirstīju, šķirstīšu,

šķirstīt; sildu, šildžiau, šildysiu, šildyti — sildu, sildīju, sildīšu, sildīt;

stumdau, stumdžiau, stumdysiu, stumdyti — stumdu, stumdīju, stumdīt;

varstau, varsčiau, varstysiu, varstyti — varstu, vārstīju, vārstīšu, vārstīt;

vētau, vėčiau, vėtysiu, vėtyti — vētu, vētīju, vētīšu, vētīt.

4) leišu ~ h = latv. ~ (-).

Baidau, baidžiau, baidysiu, baidyti — baidu, baidīju, baidīšu, baidīt;

braukau, braukiau, braukysiu, braukyti — brauku, braūciju, braūcišu,

braucīt; klausaū, klausiaū, klausysiu, klausyti — klaūsu, klausīju, klausīšu,
klausīt; laižau, laižiau, laižysiu, laižyti — laizu, laizīju, laizīšu, laizīt;

mainau, mainiau, mainysiu, mainyti — mainu, mainīju, mainīšu, maīnit;

maišau, maišiaū, maišysiu, maišyti — maisu, maisīju, maīsišu, maisīt;

raišaū, raišiaū, raisysiu, raisyti — raisu, raisīju, raisīšu, raisīt.

c) leišu tag. -oju, infin. -oti; latv. -uoju, -āju, -uoti, -āti.

leišu '(4 jeb ~H = latv. (') jeb ~ (-).

Lāipioju, laipiojau, laipiosiu, laipioti — lāipūoju, lāipūoju, lāipūošu,
lāipuot; raudāju, raudojau, raudosiu, raudoti — raudu, raudāju, rāu-

dāšu, raudāt; saugoju, saugojau, saugosiu, saugoti — sāudzu, saudzēju,
saudzēšu, saudzēt; aimanoju, aimanojau, aimanosiu, aimanoti — vai-

manāju, vaimanāju, vaimanāšu, vaimanāt;
— kuožņāju, kuožņāju, kuožņāšu, kuožņāt; mirkčioju, mirkčiojau,

mirkčiosiu, mirkčioti — [mirkšķinu, mirkšķināju, mirkšķināšu, mirk-

šķināt]; šūpoju, sūpojau, sūposiu, šūpoti — šūpūoju || šūpāju, šupūojuļļ
šupāju, šūpūošu ļ| šūpāšu, šūpūot ļļ š/žpāt; valkioju, valkiojau, valkiosiu,
valkioti — valkāju, valkāju, valkāšu, valkāt.

94. §. -ja-, -i-:-ju (inf. -ėti), -ėja- (ėti), -yja- (-yti),-auja-
(-auti), -uoja- (-uoti) celmi = ide. -io-/-įe- [-ax įo-/ax įe-], -ī-:

-(i)io-, -ēio-/-ēie-, -īio-/īie-, ou(o).

a) -ja- celmi.

1) leišu ' (*) = latv. (').
audžiu, audžiau, āusiu, austi — aužu, audu, audīšu, aust; beldžiu,

bēldžiau, belsiu, belsti — bēlžu, bēlzu, bēlzišu, bēlst; čiopiu, čiopiau,
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čiāpsiu, čiopti — čūopju, čūopu, čūopšu, čūopt; džiāuju, džiovau,
džiausiu, džiauti — žauju, žāvu, žaušu, žaut; globiu, glābiau, glopsiu,
glčpti — glābju, glābu, glābšu, glābt; graužiu, grāužiau, graušiu,

grausti — graužu, grauzu, grauzīšu, grāust; grebiu, grėbiau, grėbsiu,

grebti — grābju, grābu, grābšu, grābt; griāuju, gričviau, griausiu,

griauti— grauju, grāvu, graušu, graut; griežu, griežiau, griesiu, griesti —

griežu, griezu, griezīšu, griest; griūdžiu, griūdžiau, griūsiu, griūsti —

grūžu, grūdu, grūdišu, grūst; joju, jojau, josiu, joti — jāju, jāju, jāšu,

jāt; juosiu, jūosiau, juosiu, juosti — jūožu, jūozu, jūozišu, juost; kloju,

klojau, kl6siu, klāti — klāju, klāju, klāšu, klāt; kopiu, kopiau, kopsiu,
k6pti —kāpju, kāpu, kāpšu, kāpt; laužiu, laužiau, lāusiu, Įausti —

laužu, lauzu, lauzīšu, lāust; lėidžiu, leidau, leisiu, lėisti — laižu, laidu,

laidīšu, laist; lieju, liejau, liesiu, lieti — lėju, lēju, liešu, liet; mēžiu,

mėžiau, mėšiu, mesti — mēšu, mesu, mēsišu, mest; moju, mčjau,
mčsiu, moti — māju, māju, māšu, māt; pērdžiu, pērdžiau, pērsiu,
pērsti — pērdu, pirdu, pirdišu, pirst; plėšiu, piešiau, piešiu, plēsti —

plēšu, plēsu, plēsīšu, plēst; rauju, rčviau, rāusiu, rauti — rauju, rāvu,

raušu, raut; reju, rējau, rēsiu, reti — reju, reju, riešu, riet; skiedžiu,

skiedžiau, skiesiu, skiesti — šķiežu, šķiedu, šķiedīšu, šķiest; sprāudžiu,

spraudžiau, sprāusiu, sprausti — spraužu, spraudu, spraudīšu, spraust;
stoju, stājau, stosiu, stoti — (pār)-stāju, (pār)-stāju, (pār)-stāšu, (pār)-stāt;
ūodžiu, ūodžiau, uosiu, uosti — ūožu, ūodu, ūodišu, ūost; včkiu,

vokiau, voksiu, vokti — vācu, vācu, vākšu, vākt.

2) leišu ~ H latv. - (-).

Baigiu, baigia/ž, baīksiu, baīkti — beidzu, beidzu, bēikšu, beigt;

[geliu, gėliau, gēlsiu, gēlti — dzeļu, dzēlu, dzelšu, dzēli]; griebiu,

griebiam, griēpsiu, griēpti — grābju, grābu, grābšu, grābt; karsiu, kar-

siaS, karsiu, kafki — kāršu, kāršu, kārsišu, kārst ĮĮ kāršu etc; kaukiu,

kaukiaS, kaSksiu, kaSkti — kaucu, kaucu, kaukšu, kaukt; [keliū, kėliau,

kelsiu, kelti — ceļu, cēlu, celšu, celt]; kenčiu, kenčiaS, kęsiu, kęsti —

ciešu, cietu, cietīšu, ciest; kniebiū, kniebiaS kniēpsiu, kniēpti — kniebju,

kniebu, kniebšu, kniebt; krokiū, kroki aS, kroksiu, krokti — krācu, krācu,

krākšu, krākt; kurkiu, kurkiaS, kufksiu, kurkti — kūrcu, kurcu, kūrkšu,

kurkt; lėkiu, lėkiaS, lėksiu, lēkti — lecu, lēcu, lēkšu, lēkt; maukiū,

maukiaS, maSksiu, maSkti — maucu, maucu, maukšu, maukt; merkiu,

merkiaS, mefksiu, mefkti — mērcu, mērcu, mērkšu, mērkt; periū, periaS,

persiu, pefti — peru, pēru, pēršu, pērt; pučiū, pučiaS, pSsiu, pSsti —

pūšu, pūtu, pūtīšu, pūst; raukiu, raukiaS, raSksiu, raSkti — raucu,

raucu, raukšu, raukt; rėkiu, rėkiaS, rėksiu, rēkti — rēcu, rēcu, rēkšu,
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rēkt; [skeliū, skēliau, skelsiu, skelti — šķēļu, šķēlu, šķelšu, šķelt];
skrēju, skrėjaS, skrēsiu, skrēti — skrēju, skrēju, skriešu, skriet; slepiu,
slėpiaS, slėpsiu, slēpti — slēpju, slēpu, slēpšu, slēpt; [spiriu, spyriau,

spirsiu, spirti — speru, spēru, speršu, spert]; sriebiū, sriebiaS, sriēpsiu,

sriēpti — strēbju, strēbu, strēbšu, strēbt; sveriu, svėriaS, svērsiu, svērti —

svēru, svēru, svēršu, svērt; šaukiu, šaukiaS, šaSksiu, šaSkti — saucu,

saucu, saukšu, saukt; švēlpiū, švilpiaS, svi/psiu, svi/pti — svelpju, svelpu,

svilpšu, svilpt; [tveriu, tveriau, tversiu, tverti — tvēru, tvēru, tveršu,
tvert]; [veliu, vėliau, vēlsiu, velti — veļū, vēlu, _vēļšu, velt]; verčiii,
verčiaS, verčiu, versti — vēršu, vērsu, vērsīšu, vērst; verpiu, verpiaS,

vefpsiu, vefpti — vērpju, vērpu, vērpšu, vērpt; [želiū, žēliau, žēlsiu,
želti — zeļu, zēlu, zelšu, zelt].

3) leišu r (4 = latv. ~ (-).

Buriū, būriau, būrsiu, burti — būru, bSru, buršu, buft; duriu,

dūriau, dūrsiu, durti — dūru, dSru, duršu, duft; iriū, yriau, irsiu, irti —

iru, īru, iršu, irt; kariu, koriau, korsiu, korti—kāru, kāru, kāršu, kārt;
klausiu, klausiau, klausiu, klausti — [klaSsu, klaSsiju, klaSsīšu, klaSsit];
košių, košiau, košių, kosti — kāšu, kāsu, kāsīšu, kāst; kuliu, kūliau,
kulsiu, kulti — kūļu, kSlu, ku/šu, ku/t; kuriū, kūriau, kursiu, kurti —

kūru, kSru, kuršu, kuft; krauju, krioviau, krausiu, krauti — kraSju,
krāvu, kraSšu, kraSt; lemiū, lėmiau, lėmsiu, lemti — lemju, lēmu,
lemšu, lemt; liauju, lioviau, liausiu, liauti — FaSju, favu, FaSšu, laSt;
piāuju, piovau, piāusiu, piāuti — plaSju, pļavu, pfaSšu, plaSt; šauju,
ščviau, šausiu, šauti — šaSju, šavu, šaSšu, šaSt; sėju, sėjau, sėsiu,
sēti — sēju, sēju, sēšu, sēt; šeriu, šėriau, šėrsiu, šerti — seru, sēru,
sė"ršu, sert; skiliu, skyliau, skilsiu, skilti — šķiļu, šķī/šu, ški/t; skiriu,
skyriau, skirsiu, skirti — šķiru, šķīru, škifšu, škift; snaudžiu, snau-

džiau, snāusiu, snausti — snaSžu, snaSdu, snaSdišu, snaSst; spėju,
spėjau, spėsiu, spėti — spėju, spėju* spēšu, spėt; spiāuju, spiėviau,
spiāusiu, spiāuti — spfaSju, spfavu, spfaSšu, splaSt; stumiu, stūmiau,
stūmsiu, stumti — stumju, stSmu, stumšu, stumt; traukiu, traukiau,
trauksiu, traukti — traScu, traScu, traSkšu, traSkt; vemiū, vėmiau,
vemsiu, vemti — vemju, vernu, vefnšu, vemt; veriu, vėriau, versiu,
vērti — vēru, veru, veršu, vert.

4) leišu ~ h = latv. ~ H

Beriū, beriaS, bersiu, befti — bēru, bē~ru, bė~ršu, bārt; daužiū,
daužiaS, daSšiu, daSsti — [daSzu, daSzīju, daSzišu, daSzīt]; glaudžiu,

glaudžias, glaSsiu, glaSsti — [glaSdu, glaSdiju, glaSdisu, glaSdit] ;
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gręžiū, gręžiaū, gręsiu, gristi — griežu, griezu, griezīšu, griest; jaučiu,
jaučiaS, jaSsiu, jaSsti — (nūo)-jaSžu, (nūo)-jaSdu, (nūo)-jaSdišu, (nūo)-
jaSst; jėgiū, jėgiaS, jēksiu, jēkti — jėldzu, jedzu, jekšu, jekt.

95. §. b) -i -: -j v (infin. -ėti) celmi — latv. p. 1. d. pārgājuši
-a- celmuos.

Leišu r {X) jeb ~h = latv. (') jeb ~ (-).

Sėrgiu, sergėjau, sergėsiu, sergėti — sargu, sargāju, sargāšu, sar-

gāt Į| sargu etc; smirdžiu, smirdėjau, smirdėsiu, smirdėti — smirdu,
smirdēju, smirdēšu, smirdēt; sėdžiu, sėdėjau, sėdėsiu, sėdėti — sēžu,
sēdēju, sēdēšu, sēdēt; sūlpiu, sulpējau, sulpēsiu, sulpėti — sulpu, sūlpīju,
sūlpīšu, sūlpit; žydžiu, žydėjau, žydėsiu, žydėti — ziedu, ziedēju, ziedēšu,

ziedēt; girdžiu, girdėjau, girdėsiu, girdėti — dzirdu |ļ dziržu, dzirdēju,

dzirdēšu, dzirdēt; sausiu, sausėjau, sausėsiu, sausēti — sausēju, sausēju,

sausēšu, sausēt; kosiu, kosėjau, kosėsiu, kosėti — kāsēju, kāsēju, kāsēšu,
kāsēt; myliu, mylėjau, mylėsiu, mylėti — mīlu, mīlēju, mīlēšu, mīlēt;

niešti-niežējo, niežēs'-niežēti (impers.) — niezu, nie~zēju, niezēšu, nie~zēt;
mp', rūpėjo, rūpēs' rūpēti — mp, rSpēja, rSpēs, rSpēt (impers.); stoviu,
stovėjau, stovėsiū, stovėti — stāvu, stāvēju, stāvēšu, stāvēt.

96. §. c) -ėja- (infin. -ėti) celmi.

Leišu '(4 jeb ~H == latv. (') jeb ~ (-).

Kietėju, kietėjau, kietėsiu, kietėti — cietēju, cietēju, cietēšu, cietēt;

auklėju, auklėjau, auklėsiu, auklėti — aSklēju, aSklēju, aSklēšu, aSklēt.

97. §. d) -yja- (-yti) celmi — latv. -ēja-, -uoja- celmi.

Leišu ' jeb ~h — latv. (') jeb ~ (-).

Vienyju, vienyjau, vienysiu, vienyti — (sa)-vīenūoju, -vienuoju,
-vienūošu, -vienuot; kaSlyju, kaSlysiu, kaSlyti — (iz)-kaSlēju, -kaSlēju,
-kaSlēšu, -kaSlėt; vėlyju, vėlyjau, velysiu, valyti — velēju, velėju, velēšu,
velēt.

98. §. e) -auja- (-auti) celmi — latv. -uoja- (-uoti) celmi.

Leišu * (■*) jeb ~H
—

latv. (') jeb ~ (-).

Uogauju, uogavau, uogausiu, uogauti — ūogūoju, ūogūoju, ūogūošu,

ūogūošu, ūoguot; švilpauju, švilpavau, švilpausiu, švilpauti — sviįpūoju,
svi/pūoju, svi/pūošu, svi/pūot.
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99. §. f) -uoja- (-uoti) celmi.

Leišu * jeb ~ H = latv. *• (V) jeb ~ (-).

Burbuliuoju, burbuliuova/ž, burbuliuosiu, burbuliuoti — būrbuļūoju,

būrbuļūoju, būrbuļūošu, būrbujuot; vėluoju, vėlavaS, vėluosiu, vėluoti —

(nuo-)vėlūoju, -vėluoju, -yėlūošu, -vėluot; vėžūoju, vėžiava/ž, vėžūosiu,
vėžūoti — vėžūoju, vėžūoju, vėžūošu, vėžūot; vietūoju, vietavaS, vie-

tūosiu, vietūoti — (nuo-)vietūoju -vietūoju, -vietūošu, -vīetūot; juokuoju,

juokavai, juokuosiu, juokuoti — juokuoju, juokuoju, judkūošu, ja«kūot;

kaupuoju, kaupavai, kaupuosiu, kaupuoti — kumpuoju, kuopūoju, kuo-

pūošu, kuopūot.

100. §. nasaļu celmi.

a) ar sufiksu -na- — latv. -na-.

Latv. r(4 jeb ~ ir) = latv. (') jeb ~ (-)

Aunū, avia«, a#siu, awti — aunu Į| auju, āvu, aušu, aut; skinu,

skyniau, skįsiu, skįti — šķinu, šķinu, šķīšu, šķīt; trinu, tryniau, trįsiu,

trįti — trinu, trinu, trīšu, trīt; genu, giniaS, gfsiu, gfti— dzėnu, dzinu,

dzīšu, dzīt.

101. §. b) ar sufiksu -n- —latv. ar sekundāru paga-

rinājumu.
1) leišu ' (■*) = latv. (').

Brestu, brendau, bręsiu, bręsti — briestu, briedu, briedīšu, briest;

jungu, jungiau, jūnksiu, jūnkti — jūdzu, jūdzu, jūgšu, jūgt; kāndu,

kandau, k4siu, k4sti —kūožu, kūodu, kūodīšu, kūost; spendžiu, spėndžiau,

spęsiu, spęsti — spiežu, spiedu, spiedīšu, spiest; stengiu, stengiau,
stėnksiu, stėnkti — steidzu, steidzu, steigšu, steigt; žvengiu, žvengiau,

žvėnksiu, žvėnkti — zvīedzu, zvīedzu, zvīegšu, zviegt.

2) leišu ~ (4 = latv. - (-).

Juntū, jutaS, jūsiu, jūsti —jūtu, jūtu, jutīšu, just; klumpu, klupaS,

klūpsiu, klūpti — klupu, klupu, klūpšu, klupt; kremtū, krimta/ž, krifnsiu,
krimsti — krėmtu, krimtu, krimtišu, krimst; krintu, kritaS, krisiu, krist

— kritu, kritu, kritīšu, krist; lendu, lindaS, lįsiu, lļsti — lienu, līdu,

līdīšu, līst; lenkiu, lenkiaS, lenksiu, lenkti — liecu, liecu, liekšu, liekt;

limpū, lipau, lipsiu, lipti — lipu, lipu, lipšu, lipt; mfžu, mfžiau, mfsiu,
mļsti — mieznu ļļ miežu, mizu, mīzišu, mist; mingū, migaS, miksiu,
mikti — miegu, migu, mikšu, mikt; mintū, mitaS, misiu, misti — mitu,
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mitu, mitišu, mist; prantū, prataS, prāsiu, prasti —prūotu, prātu, pra-

tīšu, prast; randu, radaS, rāsiu, rasti — (at-) ruodu, -rādu, -rādīšu,
— rast; ranku, rakaS, rāksiu, rakti — rūoku, raku, rakšu, rakt; runkū,

rukaū, rūksiu, rūkti — rūku ||rūku, rūku, rūku, rūkšu || rūkšu, rūkt ĮĮ rūkt;

siunčiu, sitįsiu, siųsti — [sūtu, sūtīju, sūtīšu, sūtīt], sninga,

snigo, sniks, snikti — snieg, sniga, snigs, snigt (impers.); stingu, stingaS,

stiksiu, stikti — stiegu, stigu, stigšu, stigt; tampū, tapiaS, tāpsiu, tapti
— tūopu, tapu, tapšu, tapt; tenku, tekaū, teksiu, tekti — tieku, tiku,

tikšu, tikt; trenkiu, trenkias, trenksiu, trenkti — triecu, triecu, triekšu,
triekt || trencu, trencu, trenkšu, trenkt; tunkū, tukaS, tūksiu, tūkti —

tūkstu, tūku, tūkšu, tūkt; tvikstū, tvinkaS, tvinksiu, tvinkti — tvīkstu,

tvīku, tvīkšu, tvīkt.

102. §. c) ar sufiksu -ena-, -ina-.

1) leišu r (U) = latv. (V).

Aukštinu, aukštinau, āukštjsiu, aukštai — aukštinu, āukstināju,

āukstināšu, āukstināt; gydinu, gydinau, gydfsiu, gydfti — dziedinu,

dziedināju, dziedināšu, dziedināt; drąsinu, drąsinau, dr4s|Siu, —

drūošinu, drūošināju, drūošināt; kietinu, kietinau, kietfsiu, kietfti — klē-

tiņu, cietināju, cietināšu, cietināt; linksminu, linksminau, linksnųsiu,

linksmuti — ligsminu, ligsmināju, ligsmināšu, ligsmināt; pliauškinu,
pliauškinau, pliauškesiu, pliauškėti — pļāukšķinu, pļāušķināju, pļāuk-

šķināšu, pļāukšķināt; smirdinu, smirdinau, smirdėsiu, smirdēti —smirdinu,

smirdināju, smirdināšu, smirdināt; varginu, varginau, vargusiu, vārgsti—

vārdzinu, vārdzināju, vārdzināšu, vārdzināt.

2) leišu ~ H = latv. - (/).

[Auginū, auginaS, augįsiu, augļti — audzinu, audzināju audzināšu,

audzināt]; gyvenu, gyvenaS, gyvėsiu, gyv/ti — dziyūoju, dzivūoju,

dzivūošu, dzivūot]; guldinu, gu/dinaS, gu/dįtsiu, gu/dfti — guldinu,

guldināju, guldināšu, guldināt; jodinu, jodinau, jodfsiu, jodfti — jādinu,

jādināju, jādināšu, jādināt; kopiņu, kopinau, kopusiu, kopfti —■ kāpinu,

kāpināju, kāpināšu, kāpināt; lunginu, lunginau, lungfsiu, lungfti — lun-

cinu, luncināju, luncināšu, luncināt; [raudinu, raudina/Z, jaudisiu, raudjti

— raudinu, raudināju, raudināšu, raudināt]; sa/dinu, sa/dinau, sa/dfsiu,

sa/dfti — saldinu, saldināju, saldināšu, saldināt.
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3) leišu >■ (4 == latv. ~ (-).

Baltinu, baltinau, bāltfsiu, baltfti — ba/tinu, ba/tināju, ba/tinašu,

ba/tināt; girdinu, girdinau, girdfsiu, girdfti — dzirdinu, dzirdināju, dzir-

dināšu, dzirdināt; ilginu, ilginau, ilgfsiu, ilgfti — i/dzinu, [/dzinaju,J/-
dzināšu, i/dzināt; kaldinu, kaldinau, kāldfsiu, kāldfti — ka/dinu, ka/di-

nāju, ka/dināšu, ka/dinat; lyginu, lyginau, lygusiu, lygfti — lfdzinu,
1/dzināju, lfdzināšu, l/dzināt.

4) leišu ~ ir) — latv. - h.

Ka/tinu, ka/tinau, ka/tfsiu, kaftfti — kartinu, kaitināju, ka/tinašu,

kaftināt; [mėginu, mėgina S, mėgįsiu, mėgjti — mēģinu, mēģināju,

mēģināšu, mēģināt]; sveikinu, sveikinau, svefkfsiu, sve/kfti — svefcinu,

sveicināju, sveicināšu, sveicināt; [vėdinu, vėdina/?, vėdįsiu, vėdįti — ve-

dinu, vedināju, vedināšu, vedināt]; [vėsinu, vėsina/7, vėsįsiu, vėsįti —

vėsinu, vēsināju, vēsināšu, vēsināt].

103. §. -sta-celmi.

1) leišu r(4 — latv. (').

alkstu, ālkau, aiksiu, alkti — alkstu, alku, alkšu, alkt; dykstu, dy-
gau, dyksiu, dykti — dīgstu, dīgu, digšu, digt; džiūstu, džiūvau, džiūsiu,
džiūti — žūstu, žūvu, žūšu, žūt; glostu, glostau, glosiu, glosti — glāstu,

glāstīju, glāstīšu, glāstīt, klystu, klydau, klysiu, klysti — klīstu, klīdu,

klīdīšu, klīst; lūštu, lūžau, lūšiu, lūšti — lūstu, lūzu, lūzīšu, lūst; plauk-
stu, plaukau, plauksiu, plaukti — plaukstu, plauku, plaukšu, plaukt;
plyštų, plyšau, plyšiu, plyšti — plīstu, plisu, plisišu, plīst; plūstu, plū-
dau, plūsiu, plūsti — plūstu, plūdu, plūdīšu, plūst; rimstu, rima/l, rimsiu,
rimti — rimstu, rimu, rimšu, rimt; rūkstu, rūgau, rūksiu, rūkti —

rūkstu, rūgu, rūgšu, rūgt; skystu, skydau, skysiu, skysti —■šķīstu, šķidu,

šķidīšu, šķist; spriūstu, spriūdau, spriūsiu, spriūsti — sprūstu, sprūdu,

sprūdišu, sprūst; sprogstu, sprogau, sproksiu, sprogti — sprāgstu, spragu,

sprāgšu, spragt.

2) leišu ~ h = latv. * (-).

A/žšta, a/žšo, auš', a/žšti — aust, ausa, ausīs, aust (impers.) ; grim-
stu, grimzda/7, grirnsiu, grimti — grimstu, grimu, grimšu, grimt: kaistu,
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kaita//, kaisiu, kaisti — kaistu, kaisu, kaisīšu, kaist; linkstu, linkaū,

linksiu, linkti — likstu, liku, likšu, likt; mirkstu, mirka//, mirksiu, mirkti —

mirkstu, mirku, mirkšu, mirkt; pampstu, pampa//, pampsiu, pampti —

pampstu, pampu, pampšu, pampt; virstu, virta//, virsiu, virsti — (iz)-virstu,
-virtu, -virstišu, -virst.

3) leišu >- (■*) = latv. ~ r.

ilgstu, ilgau, ilksiu, ilkti — i/gstu, i/gu, i/gšu, i/gt; trūkstu, tru-

kau, truksiu, trūkti — tnZkstu, tr//ku, tr/Zkšu, tr//kt; vystu, vytau, vysiu,
vysti — vistu, vitu, vitīšu, vfst.

4) leišu ~ m — latv. ~ h.

Gęstu, gesa//, gėsiu, gēsti — dziestu, dzisu, dzisisu, dzist; gurstu,

gura//, gufsiu, gurti — gurstu, guru, gufšu, gurt; [mirštu, miria/Z mir-

siu, mirti — mifstu, miru, miršu, mirt]; nykstu, nyka/Z, nyksiu, nykti —

nikstu, nīku, nīkšu, nīkt; pykstū, pykau, pyksiu, pykti — pīkstu, pīku,

pīkšu, pīkt.
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