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1. Valodniecības uzdevums.

To zinātni, kas nodarbojas ar valodas pētīšanu, sauc par

valodniecību (Sprachwissenschaft) jeb lingvistiku (franču

linguistique, angļu linguistie, no latīņu lingua, mēle, valoda),

retumis arī par glosoloģiju (angļu glossologv, itāliešu glottolo-

gia, no grieķu glossa, glotta, mēle, valoda). Vispārīgi jemot,

valoda ir katrs tīšs jūtu un domu izteikšanas veids, kādēļ runā

arī par žestu, mīmikas, puķu un citām līdzīgām valodām,_ bet

mūsu valodniecība zīmējas tikai uz cilvēka runas jeb vārdu

valodu. Tas priekšmets, ko valodniecība pētī, nav vis kāda

atsevišķa valoda jeb valodu grupa, bet gan vispārīgi cilvēku

valoda.' Lai gan pasaulē ir ļoti daudz un dažādas valodas,

mēs tomēr varam arī runāt par vienu cilvēces valodu, zīmējo-

ties uz cilvēka dabas vienādību. Tā kā nu katra dzīva valoda

atrodas pastāvīgās pārmaiņās un valodnieka uzdevums ir pirmā

kārtā pētīt šo pārmaiņu gaitu, tad pazīstamais valodu pētī-

tājs Pauls (H. Paul 1846—1921) valodniecības vietā runā

par valodas vēsturi.

Valodniecības uzdevums nav mācīt valodu praktiskām va-

jadzībām (p. p.: runāšanai, rakstu lasīšanai v. t. pr.)
f

bet vi-

ņas mērķis ir vispārīgi atrisināt cilvēka valodas īpašības un

attīstības gaitu. Nodarbodamās ar visādām valodas parādī-

bām, valodniecība dalās arī dažādās nozarēs. Valodas filo-

zofija pētī valodas dabu visā plašumā, bet valodas psīcholo-

ģija aprobežojas ar viņas psīcholoģisko pusi. Skaņu fiziolo-

ģija (no grieķu physis, daba) izskaidro mūsu runas orgānu

anatomiju un'viņu fizioloģiskās īpašības, kamēr fonētika (no

grieķu phonē, balss, skaņa) meklē sakarus starp valodas ska-

ņām' un cilvēka psīchi (grieķu psychē, dvēsele) jeb dvēseli.

Pēdējā laikā ir attīstījusies arī eksperimentālā fonētika, kas

ar dažādu instrumentu palīdzību izmeklē runas mēchanismu

un skanu savādības. Morfoloģija (no gr. morphē, veids, iz-

skats, forma), ko agrāk sauca par etimoloģiju (no gr. etymon,

pamatvārds, pamatnozīme), izskaidro vārdu sastāvu daļas, bez

viņu tuvākas attiecības uz teikumu; turpretī sintakse (gr.

sy'ntaxis, salikums, sakārtojums) aizrāda uz vārdu lomu tei-
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kumā un pašu teikumu veidiem, kamēr etimoloģija, turoties

atkal pie grieķu valodas parauga, nozīmē tagad mācību par

vārdu atvasināšanu. Tā tad mūsu laiku skolas gramatiku

dala fonētikā, morfoloģijā un sintaksē, nevis vairs etimoloģijā

un sintaksē, kā agrāk. Var še vēl minēt leksikoloģiju, kas

māca, kā jākrāj un jākārto valodas vārdi un izteikumi. No

pēdējās nozares nav šķirama leksikogrāfija (vārdnīcu sastā-

dīšana), kas sastāda dažādas vārdnīcas, kas var būt enciklo-

pēdiskas, techniskas, frazeoloģiskas, sinonimiskas, deskriptī-

vas (ar vienkāršiem vārdu paskaidrojumiem vai tulkojumiem),

etimoloģiskas un t. pr. Nav še jāaizmirst arī stilistika, kas

pētī priekšzīmīgu rakstnieku īpatnējo stilu jeb domu ietēr-

puma veidu.

Kas attiecas uz vārdu nozīmēm un viņu pārmaiņām, tad

ar tām nodarbojas sēmazioloģija (no gr. sēmasia, apzīmē-

jums) jeb semantika. Ar pēdējo atkal stāv sakarā tā sauktā

lingvistiskā palaiontoloģija, kas pēc vārdu un viņu nozīmes

liecībām spriež par pašas tautas senāko kultūru. Tādā ziņā
valoda dod arī materiālu vēstures, etnogrāfijas un archaiolo-

ģijas pētīšanai. Ja p. p. latviešiem ir veci nosaukumi mie-

žiem, kviešiem, rudziem, auzām, arklam, ecēšām, dzirnavām

un citiem zemkopības termiņiem, tad varam domāt, ka viņi

jau sen ir pratuši zemi kopt. Bet ja šie vārdi ir fonētiski

radniecīgi arī leišu un prūšu valodā, tad varam vērot, ka jau
baltu pirmtauta būs nodarbojusies ar zemkopību. Ja nu šādu

aizrādījumu pabalsta archaioloģiski izrakumi, kādas vēstures

liecības, un vēl Baltijas jūras piekrastes kultūras vēsture, tad

minētais vērojums paliek par faktu. Svarīgs pabalsts vēstu-

rei ir arī vietu vārdi. Tā p. p. archaiologi domā, ka Vidze-

mes ziemeļu daļu nedaudz senāk kā priekš tūkstoš gadiem'
esot iejēmušas sāmu ciltis. Un patiešām ziemeļu Vidzemes

upju un arī māju vārdi bieži vien ir izskaidrojami ar sāmu

valodu palīdzību.
Valoda pastāv no teikumiem un teikumi no vārdiem, kas

ir skaņu kopojumi ar zināmu nozīmi, jeb arī jēdzienu simboli.

Tādā ziņā valoda pastāv domāšanas un runāšanas procesā, jo

izrunājot kādus vārdus, mēs neizdodam vis tikai tukšas ska-

ņas, bet gan izteicam skaņas ar kādu nozīmi, tādēļ ka savā

prātā mēs iedomājamies tādas pašas runas skaņas kā zināmu

domu priekšmetu zīmes. Tādēļ arī valodu mēdza filozofiski

definēt ar šādiem vārdiem-: „Valoda ir līdzeklis domu izteik-

šanai ar runas skaņu palīdzību," Bet kā jau daudz vien-

kāršu jēdzienu filozofiskas definicijas mēdz būt nepietieko-

šas, tā arī minētais valodas izskaidrojums neapmierina zināt-
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nes prasības. Šādā valodas definicijā var ievietot arī lopu

brēkšanu, kamēr rakstu valoda tur vairs īsti neietilpst.

Filozofi un psīchologi lūko noteikt runāšanas atkarību

no domāšanas un meklē noteiktus sakarus starp vārdu ska-

ņām un viņu nozīmēm. Bet kā filozofijā, tā arī psīcholoģijā

valodnieks 'nevar meklēt visus valodniecības pamatus, jo va-

lodniecība paliek tomēr patstāvīga zinātne. Ja jau paši

psīchologi nav vienojušies jautājumos par dvēseles dabu un

darbību, tad valodniekam ir totiesu jo grūtāki izdibināt visu

dvēseles darbību runāšanas procesā. Filozofs Volfs (C. Woiff

1679 1754) izšķir dvēselē atziņas un vēlēšanās spēju, no ku-

rām katra savukārt dalās atkal augstākā un zemākā daļā. At-

zinās spējas zemākā daļā ietilpstot sajūtas, iedomas un sa-

cerēšanas spējas un atmiņa, kamēr augstākā sastāvot no uz-

manības un prāta. Pie vēlēšanās spējas viņš pieskaita afektus

un gribēšanu. Visu to mācību ir piejēmis arī Kants

(1724 1804), bet piesliedamies pazīstamajam Ruso (Jean

Jacques Rousseau 1712—1778), ir to pārgrozījis tā, ka pa-

tikšanas un nepatikšanas sajūtu, ko Volfs bija pievienojis ve-

lēšanās spējai, bija nostādījis par starplocekli, tā ka nu iznāca

trīs pamata spējas: atziņa, jušana un vēlēšanās. Pret šo

teoriju par cilvēka dvēseles spēju dažādību uzstājās Herbarts

(J. F. Herbart 1776—1841), kas aizrāda, ka dažādās dvēseles

spējas esot tikai abstrakcijas, un būdamas drīzāk mītoloģijas

nekā zinātnes jēdzieni, traucējot tikai dvēseles vienību. Da-

žādas cilvēka darbības Herbarta skola piešķir savstarpējai at-

tiecībai starp miesu un dvēseli. Pavisam citādos uzskatos ir

atkal filozofs Vants (VVilhelm VVundt 1832—1920). Pēc viņa

teorijas cilvēka iekšienē norisinās bezgalīgs daudzums dažādu

gribēšanas, jušanas un domāšanas gadījumu. Ja nu mēs šos

gadījumus iedomājoties par kādu vienību, tad iznākot dvēseles

jēdziens. Dvēseles un miesas darbības neatkarājoties vienas

no otrām, bet saskaņojoties savā starpā pēc psīcholoģiskā pa-

rallēlisma principa (B. Delbrūck, Grundfragen der Sprachfbr-

schung. Das Wesen der Seele). Bet nu daži materiālisti iet

pat tik tālu, ka pavisam negrib rīkoties ar kādu dvēseles jē-

dzienu, še nevaram apiet arī tos prātniekus, kas nevien or-

ganismos, bet arī minerālos meklē kādu sevišķu spēku, gribu,

dievības garu jeb, pēc budistu terminoloģijas, Būdas daļu. Tas

nu nebūt nav valodnieka uzdevums izmeklēt, kur še beidzas

reliģija un kur iesākas filozofija, bet ar to tomēr nav sacīts,

ka valodniecība varētu iztikt bez filozofijas un psīcholoģijas.

Zinātnei jau vajaga censties ne tikai pēc jēdzienu un terminu

vienības, bet arī pēc zināmas saskaņas pašos pētījumos.
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Ja mēs gribam kādu valodu pilnīgi zinātniski izpētīt,
tad mums ir arī jāizmeklē, kādām citām valodām tā ir līdzīga
jeb radniecīga, kādēļ lingvistiku mēdz saukt par salīdzināmo

valodniecību (vergleichende Sprachvrissenschaft), neretis arī
šaurākā nozīmē par salīdzināmo gramatiku, šo salīdzināmo

gramatiku parasti attiecina uz indoeiropiešu valodu saimi,
pirmkārt, tādēļ, ka pie šās saimes pieder visas vairāk ievē-

rojamās kultūras valodas, otrkārt, tādēļ, ka šī valodu grupa
ir līdz šim vislabāki izpētīta. Tāda pati salīdzināmā gra-
matika var būt arī semītu, somu-ugru, altajiešu, malaju
un citām valodu saimēm, kamēr vispārējā valodniecība var

salīdzināt arī dažādas valodu saimes.

Valodniecību var pieskaitīt arī plašākai zinātnei, ko sauc

par filoloģiju, kas pētī tautas vēsturi, etnogrāfiju, literātūru
un citas līdzīgas disciplīnas. Valodniecība var dot savus ma-

teriālus, kā jau teikts, arī pēdējām zinātnes nozarēm, lai arī

viņas pirmais uzdevums paliek pašas valodas pētīšana.
Valodas, kā jau augšā minēts, atrodas pastāvīgās pārmai-

ņās, un katra mūsu dienu valoda ir kādas pagātnes valodas

pēcnācēja. Valodas attīstība ir cieši saistīta ar civilizācijas
progresu, jo ceļoties jauniem jēdzieniem un idejām, rodas arī

jauni vārdi. Pēdējie parasti izaug no vecām saknēm un ne-

retis arī veci vārdi tiek pārnesti uz jauniem jēdzieniem.
Tādā ziņā valoda, saturēdama daudz liecību par tautas senāko

dzīvi, ir cieši saistīta ar tautas savādībām, sākot jau no se-

niem laikiem. Tādēļ arī ir saprotama tā mīlestība, ar kādu
ikkatra tauta turās pie tās valodas, ko ir runājuši viņas tēvi
un tēvu-tēvi; katrs cilvēks vislabāki var izteikt savas domas

tai_valodā, pie kuras viņš if pieradis no savas bērnības. To

ievērojot, kādas valodas varmācīga apspiešana ir nevien ne-

taisnība, bet arī zināms ļaunums visai cilvēces kultūrai. Ar

katru izmirušu valodu ir gājušas bojā savas kultūras mantas,
kuras uzvārētāju valodas gan nekad nevarēs pilnīgi atsvērt.

Cik valodu pavisam pasaulē pastāv, nav vēl droši zināms,
jo daudz valodas vēl nav izpētītas, dažas arī pavisam vēl nav

pazīstamas, un arī starp pazīstamām nav viegli izšķirt, kur
beidzas izloksnes un kur sākas patstāvīgas valodas.

'

Rakstos
tiek daudzinātas, runājot ar apaļiem skaitļiem, kādas 1000
valodas ar kādām 5000 izloksnēm, pie kam bībele jau ir tul-
kota vairāk kā 500 valodās. Ja jau nu pasaulē ir tik liels
skaits dzīvu valodu, tad mirušo valodu bez šaubām būs bijis
vēl daudz vairāk. Lai arī liela valodu dažādība ar savu sav-

starpējo konkurenci veicina kultūras progresu, tomēr satik-

smes atvieglināšanas dēļ būtu vēlama arī kāda vispārīgi pie-
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jemta pasaules valoda. Franču valodu gan tura par vispā-

rējo diplomātu valodu, kamēr angļu valodai pieder priekš-

roka tirdzniecībā un vācu valodai varbūt zinātnē, vismaz da-

žās zinātnes nozarēs, tomēr ar šām trim valodām vēl zināmā

mērā sacenšas itāliešu un spāniešu valoda. Bet vispasaules

satiksmē nevar iztikt arī ar visām piecām minētām valodām,

jo katra tauta grib turēties pie savas valodas, kamēr kai-

miņu tautas valodai negrib uzsliekties nekādas priekšrocības.

Šādu piecu pasaules valodu izcelšana nav visai pareiza arī

tai zinā, ka jau viņu skaits, piecas, ir par lielu, un ka pie

tām nepieder ne ķīniešu valoda, kuru taču runā laikam ce-

turtā dala visas cilvēces, ne krievu valoda, kuru laikam runa

uz visplašākā zemes gabala. Lai nu novērstu dažādo tautu

neapklusināmo konkurenci, tad daži mācīti vīri ir izdomājusi

mākslīgas valodas (p. p. volapūk, antivolapuck, esperanto, īdo,

latino viventi un daudz citas), kuru skaits arī jau sniedzas

vairāk simtos. Lai gan šāda ideja pati par sevi ir teicama,

tomēr ir jāšaubās, vai kāda mākslīga valoda varēs izvērsties

par pasaules valodu. Vispirms jau konkurence ir pārāk liela

un visvairāk reklamētais esperants nav vis arī vislietderīgā-

kais. Svešu valodu mācoties, visgrūtāki ir piesavināties lielo

vārdu daudzumu un pietiekošu runas veiklību, Praktikas trū-

kums pie mākslīgām valodām būs arvien lielāks kavēklis nekā

pie dabīgām valodām. Pārāk vienkāršā gramatika mākslīgas

valodās liecina tikai par šo valodu nenoteiktību un nabadzību,

kas var būt nepietiekoša tāpat zinātnei, kā arī tirdzniecībai.

Visām lielām reklāmām par spīti mūsu dienās gan vel ne-

vienai mākslīgai valodai nav tiesības saukties par pasaules

valodu. Tomēr cilvēcei tas būtu tikai par labu, ja no kādas

mākslīgas sporta valodas attīstītos ar laiku kāda praktiska

starptautiska valoda.

2. Rakstu vēsture.

Kā vēsture un rakstniecība, tā arī valodniecība iesākas

īsti tikai ar rakstu liecībām, jo priekš rakstu izdomāšanas

var būt runa tikai par vērojumiem minētās zinātnes noza-

rēs. To ievērojot jautājums par rakstu izcelšanos un izpla-

tīšanos pieder pie vissvarīgākiem valodniecībā. Kā, kad un

kur ir rakstiem likti pirmie pamati, par to vēl zinātne nav

devusi nekādu apmierinošu atbildi, jo bilžu raksti un tiem

līdzīgas zīmes ir sastopami jau ļoti senos laikos un ari pie

maz attīstītām mežoņu tautām. Par īstiem rakstiem tomēr
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mēdz runāt tikai no tā laika, kad rakstu zīmes jau tika sai-
stītas ar noteiktiem vārdiem un lasītājs varēja gluži vārdu

pa vārdam sekot rakstītāja domām, šādus rakstus mēs sa-

stopam no ļoti seniem laikiem tikai trijās zemēs: Ēģiptē, Ba-
bilonā un Ķīnā, nerunājot, zināms, par citu tautu senām rak-

stiem līdzīgām zīmēm, kas vēl līdz šim nav izpētītas. Visi
šie trīs rakstu veidi ir bijuši no sākuma ideografiski bilžu

raksti, kādēļ arī daži zinātnieki ir meklējuši šiem rakstiem

vienu pašu pirmavotu, bet līdz šim gan bez panākumiem.
Rakstus tālāku attīstot, ēģiptieši un sumeri (Babilonā) pār-
gāja pamazām no ideografiskiem rakstiem uz zilbju rakstiem,
tā tad apzīmēdami jau vārdu skaņas; kamēr ķīnieši palika
pie senajiem hieroglifiskiem rakstiem, tikai tos vienkāršo-
dami un sistematizēdami. Šie divi virzieni rakstu attīstības

gaitā ir izskaidrojami gluži vienkārši ar pašu minēto valodu
savādībām. Ēģiptiešu un sumeru valoda ar fleksiju nebija
bilžu rakstos tik viegli attēlojama; turpretī stipri nodilusi
ķīniešu valoda ar ļoti lielu skaņu dažādību un daudz līdzīgiem
vārdiem bija grūti sadalāma atsevišķās skaņās.

Lai gan senie ēģiptieši un sumeri, līdz ar viņu kultūras
mantiniekiem asiriešiem, par gadu tūkstošiem jau tālu bija
attīstījuši savus rakstus, tomēr tie vēl nebija nākuši uz do-
mām sadalīt vārdus atsevišķās skaņās un apzīmēt katru

skaņu ar savu burtu. Burtu rakstus mēs sastopam vispirms
senajā Kanaanā pie foiniķiešiem, ebrejiem un moabiešiem,
kas visas ir tuvas radu tautas un pieder pie semītu saimes.
Vecākos nelielos uzrakstus ar šiem burtiem meklē 13. gadsim-
tenī priekš Kr., bet pilnīgākais kanaaniešu senlaiku uzraksts
tomēr paliek moabiešu karaļa Mēšas (2. Ķēn. 3, 4) piemi-
neklis no 9. gadsimteņa vidus priekš Kr. šis piemineklis ir
atrasts senajā moabiešu zemē un glabājas tagad Lūvras mu-

zejā Parīzē. Mēšas pieminekļa raksti ir jau sasnieguši diezgan
augstu attīstības pakāpi, kas varēja notikt laikam tikai par
ilgiem gadsimteņiem. Daži speciālisti tomēr ir pārliecināti
ka arī visvecākos uzrakstos vēl neesot meklējami paši pirmie
kanaaniešu burtu rakstu sākumi.

Tā nu ceļas jautājums, vai šīs Kanaanas tautas ir pašas
iznomājušas šos burtus, jeb viņām bijuši jau kādi sveši pa-
raugi priekšā. Romiešu dzejnieks Lukāns (Marcus Annaens

Lucanus), vecākais Plīnijs un baznīcas tēvs Aleksandrijas
Klements raksta, ka foiniķieši esot pirmie sākuši lietot burtu
rakstus. Turpretī filozofs Platons, grieķu vēsturnieks Sicī-
lijas Diodors, Plutarchs un romiešu vēsturnieks Tacits ir pār-
liecināti, ka foiniķieši aizjēmušies savus rakstus no ēģiptie-
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šiem. Bet tās vēl nav visas klasisko rakstnieku hipotēzes.
Augšā minētais Plīnijs tomēr domā, ka burtu raksti laikam

taču būšot aizjemti no senajiem asiriešiem. Tālāku piebilst

jau minētais Diodors, ka krētieši domājot, ka alfabēts esot

pie viņiem cēlies, bet foiniķieši esot tikai viņu rakstus aiz-

jēmušies. Tā tad pie klasiskajiem rakstniekiem mēs neatro-

dam nekādas vienprātības jautājumā par rakstu izcelšanos.

Mūsu laiku zinātnieki tai ziņā, kā liekas, ir vienis prā-
tis, ka kanaanieši nav pilnīgi patstāvīgi šos rakstus izdomā-

juši. Tomēr ir jādomā, ka visi raksti ir cēlušies no bildēm,
kas vēlāku izmantotas zilbju apzīmēšanai, un ka no zilbju
rakstiem ir ar laiku attīstījušies burtu raksti. Kanaanā tur-

pretī šāda rakstu attīsiības gaita nav redzama. Tā ka kanaa-

nieši ir rakstījuši tikai ar līdzskaņu zīmēm, bet patskaņus
nav apzīmējuši, tad par paraugu viņiem laikam tomēr node-

rējuši zilbju raksti, kādi jau sen pastāvēja Ēģiptē un Ba-

bilonā. Arī ārīgi šīs Kanaanas rakstu zīmes lielākā jeb ma-

zākā mērā līdzinās Ēģiptes, Babilonas un Krētas rakstiem.

Pēc vēstures apstākļiem raksti varēja pārnākt uz Ka-

naanu no visām trim minētām zemēm. Jau ģeogrāfiski Ka-

naanā atrodas Ēģiptes kaimiņos, kādēļ arī kanaanieši ir allaž

stāvējuši sakaros ar ēģiptiešiem. 15. gadsimtenī priekš Kri-

stus kanaanieši ir rakstījuši asiriski ar vadžu veida rakstiem

(Keilschrift), kā redzams no Tel cl Amarnā atrastām ķie-
ģeļu vēstulēm. Vēl septītā gadsimtenī priekš Kr. raksta Pa-

lestīnā oficiālus dokumentus asiriski ar vadžu veida zīmēm,

kā liecina daži, uzglabājušies ķieģeļi. Tā arī pravieša Eza-

jas minētais „cilvēka raksts" (8, 1) esot bijis pašu jūdu tau-

tiskais burtu raksts, kas tā tad ir jāšķir no oficiāliem asi-

riešu rakstiem. Tāpat nav še noliedzama arī Krētas ietekme.

13. gadsimtenī priekš Kr. esot filistieši no Kipras salas pār-
nākuši uz Palestīnu, un senie Kipras salas iedzīvotāji ar krē-

tiešiem jau esot piederējuši pie vienas tautības.

Mums pazīstamās senās kanaaniešu rakstu zīmes ir uz-

glabājušās jau stipri saīsinātā veidā, kādēļ pētītāji varēja
tām viegli atrast līdzību gan ar ēģiptiešu, gan ar babiloniešu,

gan ari ar krētiešu rakstiem. Vairāk līdzības zinātnieki gan

vēro ar ēģiptiešu zīmēm, bet tēloto priekšmetu nosaukumus

kanaanieši ir tomēr jēmuši no savas valodas. Tā p. p. zīmi,
kas tēloja māju, senie ēģiptieši lasīja par p-r, bet kanaanieši

to tulkoja par bēt, no kā ir cēlies burts B, grieķu bēta. Acs

zīmi ēģiptieši izrunāja j-r-t, bet kanaanieši ajin, no kā ir cē-
hels burts 0. Kanaaniešu rakstu zīmju nosaukumi turpretī
saskan ar babiloniešu nosaukumiem, kas gan laikam izskai-
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drojas gluži vienkārši šo valodu tuvas radniecības dēl. Tā

p. p. ar burtu M (grieķu my) tiek tēlots ūdens, ko babilo-

nieši izrunāja mēmu un ebrēji mēm. Burts N (gr. ny) tē-

loja zivi, ko babilonieši sauca nūnu un ebrēji nūn. Grieķu
burts P (rho) ir cēlies no galvas tēlojuma, ko babilonieši iz-

runāja rēšu un ebrēji rēš. Zīme □ hētu, aploks, ebrēju hēt,
no kā ir cēlies grieķu ēta un latīņu H, ir līdz šim atrasta ti-
kai babiloniešu rakstos. Turpretī ebrēju zīmē kaph, delna,
grieķu X (kappa), stāv, kā liekas, vistuvāku kādai krētiešu

zīmei. Augšā minētajam burtam B, kā arī ebrēju zīmei šīn,
zobs, no kā ir cēlies krievu m, mēs atrodam līdzību tāpat
ēģiptiešu, kā arī babiloniešu un krētiešu rakstos. Tā tad ar

šo zīmju salīdzināšanu vien nav skaidri pierādāms, pēc kā-
diem paraugiem ir kanaanieši savu alfabētu radījuši.

Burtu vēstures pētītāji sāk pēdējā laikā arvien vairāk
vērības piegriezt senajiem uzrakstiem Šinai pussalā no 1800.
līdz 1500. g. priekš Kr. Arī šos rakstus tura par burtu rak-
stiem un domā, ka tie esot aizjemti no ēģiptiešu rakstiem.

Tālāku mēs redzam, ka arī šie raksti ir sastopami senā se-

mītu zemē, un daži zinātnieki vēro, ka tie piederot hiksu tau-
tai. No šiem senajiem Šinai pussalas rakstiem tad arī bū-
šot cēlušies Kanaana zemes burtu raksti. Lielākā daļa spe-
ciālistu tura šo hipotēzi par pareizāko, lai arī še vēl stāv
daži grūtumi ceļā. Tā p. p. no Šinai rakstu beigām līds Ka-
naanas rakstu sākumam pastāv vēl trīs simtu gadu starp-
laiks, kādēļ šāda pāreja nav tik viegli saprotama. Ja nu arī
burtu rakstu sākumi ir meklējami Šinai pussalā, tomēr tā-
lāk alfabēts ir attīstījies Kanaanā, kur nebija sveši Babilo-

nas un varbūt arī Kipras raksti (H. Jensen, Geschichte der
Schrift. I. Benzinger, Hebrāische Archāologie. M. Ebert, Real-
lexikon der Vorgeschichte, XI, Schrift).

Kanaanas alfabēts, kā tiek vērots, esot noderējis par pa-
matu, jeb vismaz par paraugu, visiem burtu rakstiem pa-
saulē, kādi vien mums no seniem laikiem līdz pat mūsu die-
nām ir pazīstami. Tā tad arī pie tām tautām, kas minētos
rakstus ir aizjēmušās, iesākas vēsture un valodniecība pa-
rasti ar šiem rakstiem. Jau ļoti sen Kanaanas alfabēts ir
dalījies ziemeļa semītu un dienvidus semītu rakstos, kuru ko-

pējais pirmavots, ja par to neuzskata Šinai rakstus, vēl nav

pazīstams. Dienvidus rakstus mēs sastopam pie sabiešiem

jeb himjāriem dienvidus Arabijā un no turienes tie ir pār-
gājuši arī pie aitiopiem jeb abesiniešiem. No foiniķiešiem ir
aizjēmušies ziemeļa semītu rakstus senie libieši jeb numidi,
no kuriem tos atkal ir mantojušas dažas tagadējo berberu
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ciltis. Ari seno ibēriešu raksti Spānijā ir cēlušies no tā paša

foiniķiešu alfabēta.

Jau laikam 8. gadsimtenī priekš Kr. ziemeļa semītu raksti

esot sasnieguši arī Indiju, kur tad pieliktas daudz jaunas
rakstu zīmes klāt, piemērojoties sanskrita valodas dažādām

skaņām. Indiešu tirgotāji jau no ļoti seniem laikiem esot uz-

turējuši, sakarus ar Babilonu, bet arī Kanaanā ir manāma

Indijas ietekme. Tā p. p. pāva un pērtiķa nosaukumi ebrēju
valodā esot nākuši no Indijas (sal. 1. Ķēn. 10,22). No tā nu

var redzēt, ka burtu aizjemšanās ir bijusi iespējama. No In-

dijas līdz ar Būdas ticību šie raksti ir pārgājuši uz Tibetu

(7. gads.), Birmu (11. gads.), Siāmu (13. gads.) un citām

budistu zemēm.

Uz Grieķiju foiniķiešu burti esot pārnākuši jau laikam

11. gadsimtenī priekš Kr. Arī pie pašiem grieķiem ir uzgla-

bājusies veca tradicija, ka foiniķietis Kadms no Tirus pilsē-
tas esot pārnesis pie viņiem rakstu mākslu. Daži zinātnieki

domā, ka šis Kadms esot laikam tikai austruma personifikā-

cija, jo kedem ebrēju valodā nozīmē austrumu. Nevien grieķu
burtu veidi un nosaukumi, bet arī visa alfabēta kārtība ir

pārnākuši pie viņiem no semītiem (alpha, āleph vērsis, —

bēta, bēth māja, — gamma, gimel kamielis, — delta, dālet

durvis, — ci, hēt sēta? — vau, wdw nagla, — zēta, zajin ie-

rocis? — thēta, tēt, — iota, jod roka, — kappa, kaph plauk-

sta, — lambda, lāmed, — my, mēm ūdens, — ny, nūn zivs, —

sigma, samekh, — ajin acs [grieķu o], — pl, pē mute, —

sādē (grieķiem nav), — qoppa, qoph pakausis? — rho foin.

rās, ebr. rēš galva, — san, šīn zobs, — tau, tāv krusts). Pā-

rējie grieķu burti ir pielikti vēlāku klāt.

No grieķiem šie raksti ir pārgājuši nevien pie friģiešiem,

kāriešiem, līdiešiem un citām Mazāzijas tautām, bet arī uz

rietumiem pie Itālijas tautām, kur mums sevišķi latīņu al-

fabēts ir ievērojams. Starpība starp grieķu un latīņu rakstiem

ir radusies sevišķi tādēļ, ka tāpat Grieķijā, kā arī Itālijā pa-

stāvēja pēc apgabaliem un ciltīm dažādi raksti. Ja grieķu

gammas vietā mēs sastopam latīņu C (= k), tad nav jāaiz-

mirst, ka šis C tika arī balsīgi izrunāts (kā g) un tikai vē-

lāku tika pielikts arī burts G, kas ir augšā minētā C pār-

veidojums. Latīņu H turpretī ir uzglabājis vecāku izrunu

nekā līdzīgais grieķu ēta. Ar austruma grieķu chi (X) burtu

rakstīja rietuma grieķi ks skaņas, kādu izrunu ir aizjēmušies
arī latīņi. Burtus vau (digamma) un qoppa ir grieķi ar laiku

atmetuši, bet tiem atbilstošos F un Q ir latīņi uzglabājuši.

Latīņu V (senāk = v) ir tas pats, kas grieķu vpsilons, kas
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senāk arī kā v tika izrunāts. Vēlāku latīņi pārjēma arī grieķu
burtu V pašu grieķu vārdu transkripcijai. Latīņu burti C,

D, L, P, li, S ir tikai varianti, kas ir sastopami arī senos

grieķu rakstos.

Lai ātrāki varētu rakstīt, tad burti tika saīsināti un no

šādiem saīsinātiem latīņu rakstiem vidus laikos attīstījās tā

saukti mmuskuli (minuculae) jeb mazie burti. No šiem pa-
šiem latīņu rakstiem, kad jau bija radušies minuskuli, izvei-

dojās pamazām tā sauktie gotu burti jeb fraktūra. Līdz ar

katoļu ticību latīņu burti pāriet ar laiku pie visām rietuma

Eiropas tautām.

Kamēr rietumos līdz ar katolicismu izplatās latīņu raksti,
tikmēr austrumos patura virsroku grieķu kultūra' un pār-
nes saviem kaimiņiem grieķu burtus līdz ar pareizticību. Jau

pirmajos gadsimteņos pēc Kr. goti būšot aizjēmušies grieķu
burtus un aiznesuši tos uz Skandināviju par rūnu rakstiem,
jemdami arī kādus latīņu burtus par paraugu. Pēc līdzīgas
priekšzīmes būšot laikam arī radušies senie ogama raks ii

pie īriem. Gotu bībelē ir pavisam 27 burti, no kuriem 19 nāk

no grieķu alfabēta, 6 (q, h, r, s, j, f) no latīņu rakstiem un

2 (v un o) no rūnām. To pašu grieķu alfabētu aizjemas kopti,
seno ēģiptiešu pēcnācēji, papildinādami, to ar septiņām ēģip-
tiešu dēmotiskām rakstu zīmēm. 5. gadsimtenī pēc Kr. grieķu
raksti, kā liekas, pārnāk uz Kaukāzu pie armeniešiem un gru-
zīniem jeb ģeorģiešiem, lai gan ar laiku šie burti ir stipri
pārveidojušies, kādēļ viņu pamati vairs nav tik viegli iz-
zināmi.

9. gadsimtenī ar Kirilla un Metodija bībeles tulkojumu
vecbulgaru valodā raksti pārnāk arī pie slavu tautām un krievi,
bulgāri un serbi vēl tagad turas baznīcā pie šās vecās slavu

valodas. Tulkotāji gan esot rakstījuši ar tā sauktās glago-
ļicas zīmēm, kādēļ vēlākā kiriļļica esot dabūjusi šo nosau-

kumu no pārpratuma. Tāpat vieni kā otri burti ir jemti no

grieķu alfabēta, pielaižot arī dažas kombinācijas. Burts vi

(ša) ir vienāds glagoļicā un kiriļļicā un esot laikam aizjemts
no ebrēju burta šīn. No tā sauktās kiriļļicas Pētera Lielā lai-

kos, 17. gadsimteņa beigās, tika pārtaisīti vienkāršākie krievu

burti, kas nav daudz šķirami no bulgāru, serbu un rumāņu
rakstiem, tikai rumāņi pēdējā laikā ir pārgājuši no kiriļļicas
uz latīņu burtiem.

Arabieši ir mantojuši savus rakstus no aramējiem caur

nabatēju starpniecību, kādas semītu tautas, kas ap Kristus
laikiem dzīvojuši Šinai pussalā. Līdz ar islāma ticību šie
raksti ir pārgājuši pie persiem, turkiem, tatāriem, afga-



13

niešiem, hindustāniešiem un mālājiem. Arī Āfrikā arābiešu

alfabēts ir sekojis Muhameda ticībai un nonācis pie hamītu

cilts berberiem, suaheļiem, hausiem v. c.

Vairāk reizas savu rakstu sistēmu, kā zināms, ir mainī-

juši irānieši. Vecākie irāniešu raksti, kas mums līdz šim pa-

zīstami, ir senpersu uzraksti, kas parādās no 6. gadsim-

teņa pašām beigām priekš Kr. un ir rakstīti ar vadžveida zī-

mēm (Keilschrift), aizjemtām no asiriešiem. Vecākas par šiem

uzrakstiem varbūt ir gan dažas avestas himnas, bet mums nav

droši zināms, vai tās ir bijušas tūliņ arī uzrakstītas. Ave-

stas raksti turpretī esot cēlušies no tā sauktajiem pehlevi (no

parthavi, partisks) burtiem, kas savukārt esot aizjemti no

aramēju alfabēta, kāds ticis lietots no 5. līdz 2. gadsimtenim

priekš Kr. Pehlevi raksti ir atkal šķirami pēc partiešu jeb
arsakidu laikmeta (no 256. g. priekš Kr. līdz 226. g. pēc Kr.)

un sasanidu laikmeta (no 226. g. līdz 642. g. pēc Kr.). Lai

arī pie Zaratuštras ticības piederīgie parsi Indijā vēl turējās

pie vecajiem pehlevi rakstiem, tomēr pašā Persijā pērsi

piejēma līdz ar islāmu, kā jau teikts, arī arābiešu alfabētu.

No tiem pašiem pehlevi burtiem esot radušies arī senturku

raksti, kas ir sastopami senos uzrakstos septītā un astotā gad-

simtenī pēc Kr. ziemeļa Mongolijā pie Orchonas upes un dien-

vidus Sibirijā pie Jenisejas (H. Jensen, Geschichte derSchrift).

Kāds cits aramēju rakstu veids esot nonācis arī pie sog-

diešiem jeb indo-skitiem (ķīniski kang), kādas irāniešu cilts,

kas ap Kristus laikiem dzīvojuši austruma Turkestānā. No

minētiem sogdiešiem šie raksti esot atkal pārgājuši pie turku-

tatāru cilts uigūriem. Agrāk domāja, ka uigūri esot savus

rakstus azjēmušies no siriešu alfabēta, tā sauktās estrangelas,

bet pēdējā laikā spriež speciālisti, ka tāpat estrangela kā arī

sogdiešu alfabēts esot attīstījies no kāda aramēju rakstu veida

un ka uigūri mantojuši savus burtus no sogdiešiem. No ui-

gūriem atkal šie paši raksti ir jau ap Čingis chāna laikiem

(1155—1227), varbūt pat arī agrāk, pārgājuši pie mongoļiem.
1599. gadā mandžūru beile Nurchacis pavēl arī mandžūriem

rakstīt ar mongoļu burtiem, atmetot tādā ziņā savu senču

džurdzēnu ideografiskos rakstus. Tā ka nu mandžūru valodā

ir vairāk konsonantu nekā mongoļu valodā, tad 1632, gadā

mācītais mandžūrs Dachais pieliek šiem rakstiem klāt diakri-

tiskas zīmes (punktus un riņķīšus) un tādā ziņā nu mandžūru

alfabēts ir pilnīgāks par mongoļu alfabētu. 1648. gadā mā-

cīts kalmuks Zaja Pandita arī drusku pārgroza mongoļu al-

fabētu, pieliek dažas diakritiskas zīmes no jauna klāt un tādā
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veidā sastāda jaunu un pilnīgāku alfabētu rietuma mongoļu
jeb kalmuku valodai.

Tā nu izrādās, ka pie Vidus jūras piekrastes izcēlušies

burtu raksti sasniedz Kluso okeānu trijos veidos: kā sanskrita,
arābiešu un sogdiešu alfabēts.

Kā no Vidusjūras kultūras cikla izplatījās burtu raksti,
sevišķi ar kristīgo ticību un islāmu, tāpat arī no Ķīnas pār-
gāja uz kaimiņiem Konfūcija mācība līdz ar hieroglifiskiem
rakstiem, četras tautas: annamieši, korejieši, japānieši un

bohaiji pārjēma visas ķīniešu rakstu zīmes un arī viņu ķīnisko
izrunu, bet trīs citas tautas: sihia, kidāni un džurdžēni'(man-
džūru senči), pārgrozīja šos rakstus pēc savas valodas sa-

vādībām. Visas minētās tautas, izjemot tikai indo-ķīniešu
saimei piederīgos sihia, runāja pavisam svešas valodas, kas

ķīniešu valodai nebija rada, bet tomēr šīs dažādās tautas va-

rēja tik tālu piemēroties ķīniešu ideografiskiem rakstiem, ka

varēja tos lasīt arī savā valodā. Ja tad nu ķīniešu kultūra
būtu jēmusi pasaulē virsroku, tad varam iedomāties arī tādu

stāvokli, ka pie visām tautām būtu vieni paši raksti, kurus
tad katra lasītu savā valodā. Visas valodas tad būtu, zināms,
stipri sagrozītas pēc ķīniešu sintakses un sēmazioloģijas, bet

spriežot pēc augšējiem piemēriem, tā tomēr nebūtu bijusi ne-

iespējama lieta. Daži austrumnieki vēl tagad sapņo par tādu
ideālu un viņiem piebalso arī daži fantasti Eiropā.' šādi raksti

tomēr būtu cilvēces progresam un starptautiskai satiksmei
vairāk par kavēkli, nekā par atbalstu. Vispirms skolniekam

tad būtu kādi desmit gadi nopietni jāmācās, kamēr tas iz-

mācītos tikai lasīt un rakstīt. Tālāku ar tādiem rakstiem,
kas nav saistīti ar noteiktām skaņām, attīstītos arvien vai-

rāk dialektu, kas izvērstos par patstāvīgām valodām. Tā jau
ir taisni ķīniešu un japāniešu nelaime, ka ne vieniem ne otriem
nav vienas kopējas valodas ar vienādu izrunu, un tas ir ari
tas kavēklis, kādēļ viņi nevar tik viegli pāriet no saviem ideo-

grafiskiem rakstiem uz burtiem.

Lai nu gan rietuma kultūrai pieder gods būt par burtu
rakstu izdomātāju, tomēr rakstu popularizēšana ir sākusies
no Ķīnas. Kamēr ļaudis rakstīja uz dārgā pergamenta jeb
uz grūti dabūjamām papīrus auga sloksnēm, tikmēr tikai ba-
gātnieki varēja mācīties rakstīt un lasīt. Ķīnieši nu bija tie,
kas izdomāja lēti dabūjamu rakstāmu papīru un drīz pēc
tam arī grāmatu drukāšanu jeb iespiešanu. Tādā ziņā grā-
matas nu palika ļoti lētas un visai tautai pieejamas.

Pēc ķīniešu vēstures ziņām, kāds Cai Lun's esot 105. gadā
pēc Kr. izdomājis rakstāmu papīru. Ka šī zina stāv tuvu
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patiesībai, to apliecina tas fakts, ka apmērā no otra gadsim-
teņa vidus pēc Kr. tagad arī patiešām ir atrastas pie Ķīnas
lielā mūra senā papīra atliekas. No piektā gadsimteņa sākuma

ir Turkestānā uzglabājušies jau vairāk raksti uz papīra.
751. gadā arabieši kādā cīņā Turkestānā sagūsta vairāk ķī-
niešus, kuru starpā ir daži, kas prot taisīt papīru. No tā

laika nu arabieši paši sāk ierīkot papīra darbnīcas un drīz

pēc tam sāk plaši vien daudzināt slaveno Samarkandas pa-

pīru. 795. gadā arabieši nodibina jau pirmo papīra darbnīcu

Bagdadā. No Bagdadas šī māksla pāriet uz Arabiju un no

turienes uz Damasku, kuras papīru (charta damascena) ilgu
laiku ieveda arī Eiropā. Arī otrā Sirijas pilsētā Bambiksā

(Bambyx) tiek taisīts papīrs (charta bambvcina, vēlāk sa-

grozīts: bombvcina), no kā ir laikam krievu valodā cēlies pa-
pīra nosaukums (bumaga). Ap 900. gadu arabieši sāk taisit

papīru arī Ēģiptē, kur tas 936. gadā galīgi izspiež papīrus
auga sloksnes. Tie paši arabieši, rietumos par mauriem saukti,

pārnes papīra taisīšanas mākslu arī uz Spāniju, par ko mums

ir rakstu liecība no 1150. gada. 1189. gadā arī franči jau
ir piesavinājušies šo paslepeni turēto mākslu un nodibina

savu pirmo papīra darbnīcu Ero (Hērault) pilsētā uz zieme-

ļiem no Pireneju kalniem. 13. un 14. gadsimtenī papīra tai-

sīšana jau izplatās pa visu rietumu Eiropu.
Zīmogus mēs sastopam jau sen priekš Kristus laikiem

tāpat Grieķijā, kā arī Ķīnā, kādēļ ideja par rakstu iespie-
šanu ir jāatzīst par ļoti vecu. Daži zinātnieki pat vēl domā,
ka zīmogi būšot pārnākuši uz Ķīnu no rietumiem. Bet ja gri-
bēja iespiest veselas grāmatas, tad visādā ziņā vajadzēja,
lēta papīra. Tā nu arī varam saprast, ka Ķīnā parādījās ie-

spiestie raksti daudz agrāki nekā Eiropā, lai arī šeit zīmogi
bija laikam senāk pazīstami nekā Ķīnā. Pirmie ķīniešu ie-

spiedumi ir bijuši daoistu un budistu burvību raksti, par ku-

riem mācītie ķīnieši parasti maz interesējās, tādēļ arī vecākie

iespiedumi nav uzglabājušies līdz mūsu dienām. Tāpat arī

ķīniešu rakstos nav nekādu drošu ziņu, kad še īsti ir iesā-

kusies rakstu iespiešana. Vecākais mums pazīstamais iespie-
stais raksts ir kāds budistu dharani (burvība), ko 770. gadā
likusi iespiest miljonu eksemplāros Japānas karaliene Sjotoku,
lai pagarinātu savu mūžu. Pati karaliene gan drīz pēc raksta

iespiešanas nomirusi, bet kādi viņas dharani raksti ir uzgla-

bājušies līdz mūsu dienām un trīs eksemplāri ir pārvesti arī

uz Londonas muzeju. Tomēr ir jādomā, ka šī iespiešanas māk-

sla ir pārnesta no Ķīnas un ka ķīnieši jau agrāk būs iespie-
duši tādas lietas. Minētais dharani ir iespiests pāli valodā,
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bet transkribēts ar ķīniešu rakstu zīmēm. Vecākā mums pa-
zīstamā ķīniešu grāmata, tā sauktā Dimanta sūtra, ir ie-

spiesta 868. gadā un liecina jau par tālu attīstījušos drukas

mākslu. Tomēr grāmatu spiešanas ziedu laiki iesākās Ķīnā
tikai vēl 10. gadsimtenī, kad tika iespiesti visi kanoniskie kon-

fūciānistu raksti. Līdz ar to iesākās arī Konfūcija mācības

uzvārās gaita pār budismu un daoismu. No iesākuma ķīnieši
iespieda savus rakstus tikai ar izgrieztiem koka dēlīšiem, bet

vēlāku viņi izdomāja arī saliekamas rakstu zīmes, kas to-

mēr pārāk daudzo zīmju dēļ nevarēja sacensties ar augšā mi-

nēto dēlīšu druku. No ķīniešiem pāriet rakstu iespiešanas
māksla nevien uz austrumiem pie japāniešiem un korejie-
šiem, bet arī uz rietumiem pie vidus Āzijas tautām, sevišķi
pie turku-tatāru cilts uigūriem. Lai arī muhamedāņi ne vi-

sai labvēlīgi uzjem grāmatu drukāšanu, tomēr arabieši jau
diezgan sen ir pārnesuši šo mākslu arī uz Ēģipti (Prof. Th. Fr.

Carter, The Invention of Printing m China. New York

1925).

Kas zīmējas uz Eiropu, tad nav mums nekādu drošu lie-

cību, ka še grāmatu drukāšana būtu aizjemta no Ķīnas, bet

tāpat arī trūkst skaidru pierādījumu, ka grāmatu iespiešana
Eiropā būtu attīstījusies gluži neatkarīgi no austrumu ie-

tekmes. Jau no 13. gadsimteņa (no Viljama Rubrukvis, Ro-

džera Bēkona un Marko Polo) parādās Eiropā ziņas par

iespiestu papīra naudu un citiem rakstiem Ķīnā. Ār koka

dēlīšiem iespiestās senās reliģiozās bildes Eiropā ir ļoti līdzī-

gas šādām bildēm arī vidus Āzijā. 14. gadsimteņa otrā pusē
pārnāk no Ķīnas uz Eiropu spēļu kārtis, kas še arī tiek ie-

spiestas ar koka dēlīšiem. Ap 15. gadsimteņa vidu tiek dau-
dzināti vairāk grāmatu iespiešanas „atradēji' / Vācijā, Ho-

landē un Francijā. Pirmie grāmatu iespiedēji Eiropā bija
parasti alchīmiķi, kuriem bija cieši sakari ar arabiešiem. Pē-

dējiem jau no 1307. gada bija pazīstama Rašid-edina grā-
mata, kur bija ļoti pamatīgi aprakstīta rakstu iespiešana
Ķīnā. Varēja būt pārnesta uz Eiropu arī kāda iespiesta grā-
mata no Ēģiptes, Pērsijas vai Ķīnas. Holandes vecākā dru-

kātā grāmata ir iespiesta ar grieztiem koka dēlīšiem un ap-
drukāta tikai viena lapas puse tāpat kā Ķīnā. Turpretī Gū-

tenbergs Vācijā lieto saliekamus burtus, kas, kā jau minēts,
arī Ķīnā jau sen bija pazīstami. Pēc šādiem apstākļiem gan
ir grūti apgalvot, ka Eiropā grāmatu drukāšana būtu pilnīgi
patstāvīgi izdomāta. Ziņas par atradumiem liekas dažreiz iz-

tulkotas pēc vienpusīgas patstāvīgo kultūras ciklu teorijas.
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Taisni rakstu izplatīšanās vēsture dod mums visskaidrāko

liecību, ka kultūra ir starptautiska un ka rietumi un austrumi

nav tik tālu šķirami, kā dažkārt tiek rakstīts. Tā mēs redzē-

jām, ka burtu raksti ir cēlušies rietumos, pie Vidusjūras kra-

stiem, bet ar laiku tie sasniedz pa diviem ceļiem jau Klusās

jūras piekrasti. No Ķīnas turpretī izplatījās tā sauktie arā-

biešu cipari jeb skaitļi, kas noderēja par pamatu matēmati-

kas attīstībai. Turpat Ķīnā, kā jau augšā minēts, ir attīstī-

jusies rakstu iespiešanas māksla, lai arī pirmie iespiestie
raksti mums ir pazīstami tikai no Japānas. Pāli valoda, kurā

ir sastādīts šis pirmais iespiestais raksts, kā arī Būdas ti-

cība, kuru šis drukas piemineklis cildina, nāk turpretī no In-

dijas. Uigūri, persieši un arabieši ir bijuši tie starpnieki,

kas veicinājuši šīs mākslas pārnešanu uz rietumiem.

Ēģiptē, Babilonā un Ķīnā, kā augšā minēts, jau vairāk

tūkstoš gadu priekš Kr. ir radušies senie raksti, bet īstā rakst-

niecība ar lielākiem literātūras pieminekļiem, parādās tikai

pirmā gadu tūkstoša sākumā priekš Kr. un atkal visās vecās

kultūras zemēs vienādā laikmetā. Tā Homēru Grieķijā, kā

rī vecākos bībeles rakstus Palestīnā vēro ap 8. gadsimteni

priekš Kr. Lai arī dažas himnes vēdās laikam ir vecākas,

tomēr arī senā indiežu literātūra ir varbūt tikai no pirmā gadu

tūkstoša sākuma īsti attīstījusies. Tas pats jāsaka arī par

seno ķīniešu literatūru, kas uzglabājusies līdz mūsu dienām,

jo arī tās sākumi ir meklējami nedaudz gadsimteņu priekš

Konfūcija, lai arī daži sīkumi ir bez šaubām daudz vecāki.

Interesants mums ir šai ziņā sestais gadsimtenis priekš

Kristus, kad visas vairāk civilizētās tautas vecajā pasaulē

nodarbojas ar reliģijas lietām. Grieķijā darbojas tā sauktie

orfiķi, kas prāto par pasaules izcelšanos un sludina askētismu,

dvēseļu ceļošanu un panteismu. Tiem tuvu stāv Taless, Pita-

gors, Hērakleits un citi prātnieki un dzejnieki. Pie senajiem

jūdiem ap to pašu laiku pravieši un priesteri nodibina mono-

teismu. Pie senajiem irāniešiem šai laikmetā vēro Zaratuštru,

kas liek pamatus pazīstamajai duālisma ticībai. Tāpat spe-

ciālisti, kā liekas, ir vienojušies, ka Indijā sestajā gadsim-

tenī esot dzīvojuši Buda un džainisma nodibinātājs Mahāvīra.

Gluži droši mēs zinām, ka šai laikā dzīvoja Konfūcijs (no ap-

mērā 551. laikam līdz 479. g.) Ķīnā, kamēr vecas tradicijas

nostāda arī daoisma nodibinātāju Lao-dzy par Konfūcija laika

biedru.

Mums gan būs jāpiebalso pazīstamajam filozofam Celle-

ram (Dr. Eduard Zeller 1814—1908), ka tik senos laikos vie-

nas tautas prātnieks nevarēja savas idejas aizjemties no otras
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tautas prātnieka, bet grūti ir mums arī iedomāties, ka vienā

pašā laikmetā pie vairāk tautām, varētu pilnīgi patstāvīgi un

neatkarīgi rasties gluži līdzīgas domas. Tā par piemēru Pita-

gors un Buda māca gluži līdzīgu dvēseļu ceļošanu, kas stāv loti
tuvu arī daoistu uzskatiem Ķīnā. Hērodots atkal domā,'ka
grieķi esot šo ideju no ēģiptiešiem aizjēmušies (I, 123). Drī-
zāk ir jādomā, ka tā tomēr bija kāda jauna ideja, kas ceļoja
no tautas uz tautu. Kā duālisti, tā arī Konfūcijs daudzina
vienu gaismas un otru tumsības spēku. Pēdējais tiek saukts
ne vien pēc avestas Ahra-mainju, bet arī Jima, kas ir loti
līdzīgs ķīniešu senajam nosaukumam Jim (tagad Jin). Tā-
pat arī seno jūdu sātāns esot nācis no tiem pašiem duālistiem.
Līdzīgi Budam arī Konfūcijs māca, ka pasaule esot „tukša"
un bieži vien pielīdzina cilvēku „traukam". Varētu sameklēt
vēl daudz tādu sīkumu, kas ved visas minētās mācības zināmā
sakarā. Ja nu mēs arī visus šos piemērus uzskatām par ne-

jaušiem gadījumiem, tad mums tomēr ir jāiedomājas pie mi-
nētām tautām cik necik līdzīgi kultūras apstākli, kas atkal
ir saistīti ar vienu laikmetu un tāpat ar vienu pašu lielu ze-

mes _apgabalu. Kāds pamats tad nu gan paliek apgalvojumam,
it kā kaimiņu tautas būtu pilnīgi patstāvīgi radījušas savu

kultūru ?

Kā reakcija pret prātojumiem par reliģijas lietām radās
filozofija, kur atkal redzam lielu līdzību starp diviem laika
biedriem: Platonu (427—347) Grieķijā un Menciju (apmērā
no 375—372 līdz 299—288) Ķīnā. Abi vini enerģiski apkaro
agrākos uzskatus un sevišķi politikas zinā izteic loti liberā-
las domas.

Varbūt kā reakcija pret filozofiju un skepticismu attī-
stās ap Kristus laikiem misticisms un askētisms vispirms In-
dijā, Palestīnā un Ēģipte, vēlāk arī Grieķijā un Itālijā, šai
kustībai gan atkal būs jāmeklē kādi kopēji sakari.

>

Sevišķi vēlākos laikos mēs varam redzēt austrumu un
rietumu savstarpējos sakarus. Ar tautu klejošanu, kā zināms,
izbeidzas Eiropā tā sauktās „klasiskās" kultūras laikmets un

iesakās vidus laiki, šī tautu klejošana sākas ar hunnu (kīn.
hning-nu) kustībām, kas izceļas pie lielā Ķīnas mūra. Vecie
laiki izbeidzas ar jauniem atradumiem, kas ar savu jauno
kultūru hek pamatus jaunajam vēstures laikmetam, šie jau-
nie atradumi, kā mēs jau pa daļai redzējām pēc papīra un

grāmatu iespiešanas vēstures, nāk atkal no austrumiem, se-

višķi no Ķīnas. Lai arī daži zinātnieki domā, ka šaujams
pulveris esot Indijā atrasts, tomēr drošākas ziņas mums nāk
no Ķīnas. Jau 7. gadsimtenī pēc Kr. Ķīnā lietāja šaujamo
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pulveri reliģioza kulta vajadzībām, bet no svešatnes ievestas

jaunas lietas gan tik drīz nepāriet reliģijas ceremonijās.

Kompass uz kuģiem parādās vienādā laikmetā rietumos un

tālos austrumos, tomēr ķīniešu teiksmainā vēsture jau sen

daudzina kādu instrumentu, kas rādījis dienvidus pusi. Ja

nu mēs arī negribam ticēt šādiem stāstiem, tad tomēr Ķīnā
tiek kompass daudz plašākā apmērā lietāts, kā kaut kurā

citā zemē. Bez kompasa ķīnietis neceļ nevienu ēku, nerok

pat nevienu kapu, kas viss bez šaubām liecina par kompasa
lielo vecumu Ķīnā.

Archaiologi atrod sakarus starp rietumiem un austru-

miem vēl agrākos laikos. Jau aizvēstures keramika rietumos

un Ķīnā esot pēc izgreznojumiem tik līdzīga, ka starp abām

kultūrām jāpielaižot kādi sakari. Ceturtā gadu tūkstotī priekš

Kristus atkal būšot pastāvējusi kāda satiksme starp Mezo-

potamiju un Indiju.
Par plašiem kultūras sakariem liecina arī zoologi un etno-

grāfi. Mājas govis un cūkas esot izplatījušās no Aizindijas,

vistas un pāvi no Indijas, bet ēzeļi un kaķi no Aitiopijas. Ta-

gad šie mājas kustoņi ir jau sastopami pa visu pasauli.

Ja kultūras ziņā neviena cik necik ievērojama tauta nav

iejēmusi izolētu stāvokli, tad vēl grūtāki ir iedomāties da-

žādu valodu pilnīgu neatkarību. Archaiologi atrod, ka suns

ir vecākais mājas lops, un tam nu arī laikam būs bijusi kāda

pirmdzimtene un līdz ar šo kustoni varēja ceļot arī viņa vārds

no tautas uz tautu. Indoeiropiešu valodu saknei (k'uon) lī-

dzīgu nosaukumu mēs nu! sastopam arī somu-ugru valodās

(igauņu kut's, votjaku kuta, wngāru kutya), turku (kučūk),

ķīniešu (k'ūan) un tibetiešu valodā (Mii). Kur suns ir vis-

pirms piejaucēts un kāda tauta ir viņam devusi augšā mi-

nēto nosaukumu, tas vēl nemaz nav zināms. Tādēļ mēs arī

nevaram sekot tiem valodniekiem, kas šo nosaukumu tura

itin droši par vecu indoeiropiešu vārdu un meklē tam jau au-

dzēja, kaucēja jeb lopu sarga pirmnozīmi. Par otru vecāko

mājas lopu tura govi (indoeir. sakne gvou), kurai līdzīgu

nosaukumu sastopam vēl sumeru (gu[d~]) un ķīniešu (ngou)
valodā. Ka nu tas būtu īsts indoeiropiešu vārds ar pirmno-
zīmi par to mums atkal ir ļoti jāšaubās. Medu

(indoeir. sakne medhu) sauc ļoti līdzīgi somu-ugru valodās

(sakne mete), ķīniešu (mit) un japāniešu (mitsu) valodā. Agrāk

domāja, ka somi-ugri esot šo vārdu aizjēmušies no senajiem

indoeiropiešiem, bet tagad jau spriež vairāk, ka pēdējie bū-

šot šo nosaukumu mantojuši no senajiem somiem-ugriem,

jeb arī tas būšot cēlies no abu valodu saimju kopējas pirm-
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valodas. Ar tādu pašu tiesību varētu arī prātot, ka medus
nosaukums būs cēlies kādā vidus Āzijas valodā, no kurienes
tas tad būtu izplatījies uz rietumiem un austrumiem. Tā-
pat bez pietiekoša pamata medus nosaukumu parasti saista
tikai ar tagad kopjamām mājas bitēm, lai gan medu ražo
arī kamenes jeb zemes bites, kas ir daudz plašāki pasaulē
izplatījušās.

Cik tālu jau senos laikos ir gājuši daži aizjēmumi, to
liecina sevišķi tādi vārdi, kas ir cēlušies rietumos, aizgājuši
tālos austrumos un pārnākuši atkal atpakaļ uz Eiropu. Seno
laiku rietumu audums bisus (grieķiski bijsos, hebr. būss)
ir nonācis austrumu Āzijā un ir sastopams gandrīz visās al-
tajiešu valodās (džurdžēniski bu-su, mandž. boso, mong. bbs,
turc. boz, bāz). No turku valodas tas atkal ir pārgājis krievu
valodā (6ū3b). Līdz ar burtu rakstiem ir izceļojis uz austru-
miem arī vecs grieķu pergamenta nosaukums (diphthera),
kas altajiešu valodās (turc. dāftār, mong. debter, mandž.
debtelin) nozīmē burtnīcu. Kad mongoļi valdīja pār Krieviju,
tad arī viņu chāna rakstīto pavēli sauca debter, kas pēc
starpnieku tatāru izrunas (dāftār) krievu chronikās tiek rak-
stīta decpmepb. Kāds trauka nosaukums ir pārgājis no kā-
das āriešu valodas (sal. senind. caru-) altajiešu valodās (turc.
un mandž. cara, mong. cara). No turkiem šo vārdu ir aiz-
jēmušies krievi (tapa), no kuriem atkal latvieši ir dabū-
juši savu čarku, kā senāk arī dzirdēja šur tur runājam
Kads irāniešu vārds (avestas tuiri — biezs piens, tvārags)
ir jau sen pārgājis pie altajiešiem (tatāru turak, džagataju
torak mong. tarak, mandž. tara) un no kādas turku valodas
atkal krievu valodā (msopozd). No krieviem šis vārds ir man-

tots latviešu (tvārags) un laikam gan arī vācu valodā (vi-
dusaugšvācu twarc, tagadējais Quark). šo vārdu ceļošanas
virziens ļoti labi raksturo seno tautu satiksmi starp rietu-
miem un tāliem austrumiem. Rietumu kultūra iet parasti
caur Persiju un centrālo Āziju uz Ķīnu un altajiešu tautām,
Kamēr ķiniešu kultūra virzās caur altajiešu starpniecību uz
Krieviju.

Nav mums šaubu par to, ka aizvēstures cilvēki stipri
vien atšķiras no mūsu dienu ļaudim, bet šo lielo starpību
mums tomēr nevajaga pārspīlēt. Ja mēs tagad ēdam malaju
sago un japāniešu soju, dzeram ķīniešu tēju, arābiešu kafiju
un meksikāņu šokolādi, smēķējam Amerikas tabaku ar spā-
niešu cigāriem, tad nevaram vis apgalvot, ka aizvēstures cil-
vēki butu izturējušies tikai naidīgi pret visām svešām lie-
tām un svešiem vārdiem. Ar visu to arī nav gribēts noliegt
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zinātnē uzstādītos kultūras ciklus, tikai šo ciklu pilnīgā pat-
stāvība un neatkarība liekas vairs nesaskanam ar jaunāko
laiku pētījumu faktiem. Ja nu starp kultūras cikliem nav ne-

kādu nepārejamu robežu, tad tādu nebija arī starp dažādu

tautu saimju pirmvalodām, un pēdējās tāpat bija daudz visādu

aizjēmumu kā mūsu laiku valodās.

3. Valodniecības vēsture.

Jau senie babilonieši ir mēģinājuši sastādīt vārdu krā-

jumus jeb vārdnīcas un atzīmēt arī vārdu locīšanas īpašī-
bas. Nodarbodamies ar savu priekšteču sumeru rakstiem, viņi

bija sākuši novērot šās valodas savādības un atzīmēt visvecā-

kos mums pazīstamos gramatikas likumus.

Lai arī vispārīgi jemot, valodniecības vēsture nevar at-

stāt neminētus seno austruma tautu mēģinājumus šai laukā,

tomēr mūsu gramatiku un vārdnīcu sākumi ir meklējami ti-

kai senajā Grieķijā un Itālijā. Grieķu prātnieks Protagors

jau V. gadsimtenī priekš Kr. bija pratis izšķirt trīs lietu

vārdu kārtas, darbības vārdu laikus un teikumu veidus. Ari-

stotels (384 —322) sāk prātot par vārdu šķirām un lietu vārdu

locījumiem (ptosis, latīniski casus, kritiens, gadījums); bet

daudz tālāku ir gājuši stoiķi, nodarbodamies jau ar vārdu

etimoloģiju un teikumu analīzi. Augstāko stāvokli grieķu fi-

loloģija sasniedz tomēr tikai vēl tad, kad valodas pētīšana

bija jau pārgājusi no Grieķijas uz Aleksandriju.

Viens tāds aleksandrīnietis bija arī Dionisijs Trāķietis,
kas dzīvoja otrā gadsimtenī priekš Kristus un ir sarakstījis

grieķu valodas gramatiku, šī gramatika ir uzglabājusies līdz

mūsu dienām un dod mums skaidru liecību par to, kādi gra-

matiski termiņi bija jau nodibinājušies pie senajiem grie-

ķiem. Jau senie romieši tulkoja šos termiņus latīņu valodā

un šie paši latīņu nosaukumi valda vēl tagad mūsu zinātniskā

valodniecībā. Skaņu vietā senie gramatiķi runā tikai par bur-

tiem (grieķiski gr'ammato, latīniski literae), kurus iedala pat-

skaņos (gr. phonēenta, lat. vocales) un līdzskaņos (gr. sym-

phona, lat. consonantes). Vārdu iedalīja arī zilbēs (gr. sylr

labē, lat. syllaba), no kurām viena bija ar balss uzsvaru (gr.

prosčdia, lat. accentus).' Aristotels bija izšķīris tikai trīs

vārdu šķiras: nomenu, verbu un partikulu (gr. inorion, lat.

particula), kas pilnīgi atbilst arī seno ķīniešu valodnieku ne-

dzīviem, dzīviem un tukšiem vārdiem. Pēc ilgiem prātoju-
miem un strīdiem bija beidzot nodibinājušās astoņas vārdu
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šķiras (merē tū logu, partes orationis), proti: nāmens (onoma,
nomen), darbības vārds (rhēma, verbum), divdabis (metochē,
participium), artikuls (arthron, articulus), vietnieku vārds

(antomjmia, pronomen), satiksmes vārds (prothesis, praepo-
sitio), apstākļu vārds (epirrhēma, adverbium), saiklis (syn-
desmos, conjunctio). Pie nomeniem pieskaitīja arī īpašības
un skaitļu vārdus (arithmētika, numeralia), kurus romieši

iedalīja pamata skaitļu (cardinalia) un kārtas skaitļu vār-

dos (taktika, ordinalia). Tikai vēl vēlajos vidus laikos sāka

šķirt nomenus lietu vārdos (substantiva) un īpašības vār-
dos (adjectiva). Pie šām vārdu šķirām romieši vēl pielika
sajutuma skaņu vārdus (interjeetiones), bet tai vietā atmeta

artikulus, lai tomēr paliktu astoņas šķiras.
Pie nomeniem izšķīra trīs kārtas jeb dzimumus (genē,

genera): vīriešu (arsenikon, masculinum), sieviešu (thēlykon,
femininum) un nekatru kārtu (ūdeieron, neutrum), tāpat arī
trīs skaitļus (arithmoi, numeri): vienskaitli (henikos, sin-

gularis), divskaitli (dijikos, dualis) un daudzskaitli (plēthyn-
tikos, pluralis). No stoiķu prātnieka Chrisipa, kas dzīvojis
111. gadsimtenī priekš Kr., esot cēlušies pieci locījumu nosau-

kumi: nominātīvs (orthē jeb onomastikē, nominatīvus), ģe-
nitīvs (genikē, genitivus), datīvs (dotikē, dativus), akuzātīvs

(aitiatikē, accusativus), vokātīvs (klētikē, vocativus). Grieķu
valodā trūkstošo locījumu romieši nosaukuši papriekšu par
sesto (sextus), vēlāku ,par ablātīvu (ablativus). Pie moder-
niem locījumu nosaukumiem turpretī pieder lokātīvs (locati-
vus, pareizāki localis) un instrumentāls (instrumentoMs).

Par ļoti ievērojamu valodnieku un zinātniskas sintakses

(syntaxis) nodibinātāju tura Apolloniju Diskolu, kas dzīvo-
jis 2. gadsimtenī pēc Kr. un sacerējis vairāk rakstus par
grieķu gramatikas jautājumiem. Lai gan senos laikos valod-
nieki vēl nepazina subjekta jēdzienu, tomēr Diskols jau loti
labi izskaidro attiecības starp lietu un darbības vārdiem tei-
kumā.

Sekodami grieķu priekšzīmei, arī romieši bija sākuši pē-
tīt savu valodu, bet viņi neradīja nekā jauna gramatikas
jautājumos, še var pieminēt Varronu (Marcus Terentius
Varro 116.—27. g. pr. Kr.), gramatika Prekonīna (Lucius

Stilo Praeconinus 154.—74.) mācekli, kas bija no-

darbojies pat ar veclatīņu valodu un radniecīgām seno italu
īzlokjmēm, Donats (Aelius Donatus), kas 4. gadsimtenī pēc
Kr. dzīvoja Romā, izdeva latīņu valodas gramatiku (Ars gram-
matica) divās daļās: pirmo daļu (ars minor) iesācējiem un

otru daļu (ars major) vecākiem mācekļiem. Kā grieķu filo-
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loģija pārgāja no Atēnām uz Aleksandriju (Ēģiptē), tāpat

arī latīņu valodas pētīšana pārcēlās no Romas uz Konstan-

tinopoli'jeb Bizantiju. 6. gadsimtenī pēc Kr. dzīvoja Kon-

stantinopolē gramatiķis Prisciāns, kas sastādīja visplašāko

latīņu gramatiku (Institutiones grammaticae), kāda vien se-

nos laikos ir pazīstama. Donāta un Prisciāna mācības grā-

matas tikušas lietotas latīņu valodas mācīšanai kādu tūkstoš

gadu laikā.

Lai arī .grieķu un romiešu valodnieki ir likuši pamatus

sistēmatiskai valodas mācīšanai, tomēr dziļāka valodas pētī-

šana viņiem bija vēl sveša. Sevišķi to laiku vārdu etimolo-

ģijas izklausās mums tagad smieklīgas, p. p.: laņis auasi lae-

deTis pedem (akmens — it kā ievainojošs kāju), fenestra

quasi ferens nos extra (logs — it kā nesošs mūs ārā), cura

quod cor urat (rūpe — kas sirdi dedzina). Tādas pašas vārdu

etimoloģijas mēs sastopam nevien pie senajiem grieķiem, bet

arī pie senajiem ķīniešiem.

Grieķi un romieši skatījās uz savām kaimiņu tautām kā

uz barbariem jeb mežoņiem un pavisam neinteresējās par

vinu valodām. Bet ar kristīgu ticību nodibinājās tuvāka sa-

tiksme ar kaimiņiem, jo jaunā priecas mācība bija jāsludina

visām tautām un visās mēlēs. Tulkodami jauno ticību par

daudz vienpusīgi, pirmie kristīgie izturējās vienaldzīgi pret

seno zinātni un mākslu, saceldami tādēļ protestu pie zināt-

niekiem. Lai gan šai ziņā jaunā kultūra bija palikusi seklāka,

bet totiesu jo vairāk viņa piejēmās plašumā, iedama no tau-

tas uz tautu. Svētie raksti tika tulkoti daudz valodās un da-

žiem šādiem tulkojumiem] ir tagad liela filoloģiska nozīme.

Arī senie klasiskie raksti netika vis galīgi aizmirsti, jo rie-

tumos arvien vēl mācījās latīņu valodu un Bizantijā sen-

grieķu valodu. Līdz ar scholastisko filozofiju sāka arī jau

no 12. gadsimteņa interesēties par gramatikas jautājumiem.

Citādi kā kristīgā ticība, darbojās islāms, jo viņa svēto

grāmatu korānu bija aizliegts tulkot svešās valodās, ticīga-

jiem tas bija jālasa oriģinālā. Korāna lasīšanai arī bija va-

jadzīgi paskaidrojumi un valodas mācībā arabieši sekoja Ari-

stotelam. Tā nu arī arabieši iedalīja vārdus trijās šķirās:

nomenos, verbos un partikulās. Pērsi tomēr ir labāki iz-

pētījuši arābiešu valodas gramatiku, sevišķi sintaksi, neka

paši arabieši.
.

Tāpat arī seno jūdu rabīni bija piespiesti pētīt un skai-

drot bībeles rakstus, kas bija sarakstīti tikai ar līdzskaņu

burtiem, bez patskaņiem. Sākot laikam no 2. gadsimteņa pēc

Kr. tā sauktie masorēti, turēdamies pie seno tradiciju izru-
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nas, sāka apzīmēt patskaņus ar punktiem. Vēlāku, satieko-
ties ar arabiešiem, nodibinās pie jūdiem arī jau sistēmatiska

ebrēju valodas gramatika. Humānists Reichlīns (Joh. Reuchlin

1455.—1522.) sāka veicināt pie vāciešiem arī ebrēju valo-
das mācīšanos. No ebrēju gramatikas nu tika aizjemts arī
saknes nosaukums valodas pētīšanā, un līdz ar sakni radās
sufikss jeb piedēklis. Tāpat pēc ebrēju gramatikas parauga
sāka vēlāk (vispirms Holandes filologi) vērot darbības vārdu
locījumu galotnēs personālos vietnieku vārdus.

Lielākie seno laiku gramatiķi tomēr ir bijuši indieši,
kas laikam jau no VI. gadsimteņa priekš Kr. ir sākuši pē-
tīt sanskrita valodas likumus, sevišķi vēdu valodu. Vairāk

iepriekšējās gramatikas ir kompilējis kāds Pānini, kas lai-
kam dzīvojis IV. gadsimtenī pr. Kr. un izdevis vispilnīgāko
valodas mācību, kāda vien senos laikos ir sarakstīta. Pēc° šās
gramatikas mēs arī varam domāt, ka IV. gadsimtenī san-

skrita valoda jau bija izbeigusies, un rakstītājiem, kas turē-
jās pie senās valodas, jau vajadzēja kādas mācības grāma-
tas. Pānmi grāmatai tika piešķirta kanoniska nozīme un kādu
1600 gadu laikā Indijas rakstītāji stingri turējās pie šās gra-
matikas likumiem. Lai nu gan Pānini gramatikai nav nekā-
das zinātniskas sistēmas, tomēr materiālu ziņā vina ir gluži
pilnīga. Indiešu gramatika deva jaunu virzienu arī Eiropas
gramatiķiem, jo šeit viņi iepazinās ar tādu alfabētu, kas bija
kārtots pēc skaņu fizioloģijas, un ar verbu,, piedēkļu un sa-

likteņu iedalījumu. No indiešu gramatikas nāca arī tā teo-
rija, ka visās vārdu saknēs esot jāmeklē darbības vārdi.

Vēl pārāki par indiešu gramatiķiem ir stādāmi ķīniešu
leksikografi, jo savu vārdnīcu un enciklopēdiju vecuma, da-
žādības un arī lieluma ziņā vēl tagad ķīnieši var sacensties
ar kaut kuru Eiropas tautu. Varbūt ka arī ķīniešu vārd-
nīcas bus noderējušas par pamudinājumu Eiropas leksiko-
grafiem, jo Ķīnas misionāri jau sen bija rakstījuši par ķī-
niešu lielajām enciklopēdijām un vārdnīcām, un daži sinologi
no 17. gadsimteņa sākot bija tulkojuši dažas ķīniešu vārdnī-
cas savās valodās.

Par valodas izcelšanos un attīstību mācīti vīri gandrīz

/TTu-

aSam pēdē;!am laikam turējās pie bībeles tradicijām. Tur
(I. Moz. 11, 1) mēs lasām: „Un visai pasaulei bija vienāda
mele un vienāda valoda," ko Dievs bija cilvēkam devis, bet
tomēr pats Ādams vārdus visiem lopiem un putniem
apaks debess un visiem zvēriem laukā" (I. Moz. 2, 20). šo

vienīgo valodu Dievs sajaucis cilvēku ļaunuma deļ, par ko ir
rakstīts (I. Moz. 11. 7) : zemē un sajauksim
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tiem tur vinu valodu, ka lai neviens nesaprot sava tuvāka va-

lodu." Valodnieks Benfejs (Theodor Benfey 1809.—1881),

Gotingenes profesors, domā, ka šī tradicija esot cēlusies Ba-

bilonā, no kurienes tā pārnākusi pie senajiem ebrējiem.

Grieķu vēsturnieks Hērodots, kas dzīvojis V. gadsim-

tenī priekš Kr., raksta, ka senie ēģiptieši esot bijuši pārlie-

cināti, ka viņi esot visvecākā tauta pasaulē. Bet vēlāk viņu

faraons Psamētichs, kas valdījis ap VII. gadsimteņa vidu

priekš Kr., gribējis zināt, kura valoda esot visvecākā pasaulē.

Viņš licis audzināt divus bērnus, lai tie nemaz nedzirdētu

cilvēku valodu. Tad nu izrādījies, ka bērni nosaukuši maizi

„bekos" kā friģiešu valodā. Tādēļ nu ēģiptieši turējuši fri-

ģiešu valodu par visvecāko cilvēka valodu.

Pie grieķu filozofiem un gramatiķiem pastāvēja strīdus,

vai valoda ir izcēlusies dabiskā ceļā (physei) jeb pēc pašu
cilvēku vienošanās (thesei). Hērakieits un Platons turējās

pie pirmās hipotēzes, Dēmokrits un Aristotels pie otras.

11. gadsimtenī priekš Kr. pievienojās tam vēl jauns strīdus

starp analoģistiem un anāmalistiem. Pirmie domāja, ka gra-

matikas likumi saskan pilnīgi ar loģiku, otri atkal aizrādīja,

ka ir arī gadījumi, kur valodas likumi neatbilst loģikas li-

kumiem. Lai gan jau grieķi bija apskatījuši šādus svarīgus

jautājumus par cilvēka valodu, tomēr vēl 18. gadsimtenī pēc

Kr. daži zinātnieki lūkoja izskaidrot valodas sākumus tikai

ar fantāzijas palīdzību. Tā kāds Zūsmilchs bijis pārliecināts,

ka pats Dievs devis cilvēkam valodu, kamēr Kondijaks (Con-

dillac) gribējis pierādīt, ka mūsu laiku valoda esot cēlusies

no zvēriem līdzīgas brēkšanas. J. G. Herders uzstājās ar

savu rakstu „Ursprung der Sprache" (1772) abiem

vienpusīgiem uzskatiem. Lai arī mūsu dienās šis Herdera

pētījums ir jau novecojis, tomēr tanī laikā minētam rakstam

bija liela nozīme valodas pareizā izpratnē.

Par lielu kavēkli valodniecībai bija arī tā senāko laiku

pārliecība, ka tā kopējā valoda, ko pēc bībeles vārdiem no

iesākuma visi ļaudis runājuši, esot bijusi ebrēju valoda. Tā-

dēļ arī visu valodu vecākos vārdu pamatus meklēja allaž ebrēju

valodā, no kā nu nevarēja celties nekāda zinātniska valodnie-

cība. Tā p. p. nevien latīņu vārdu perdere, zaudēt, bojāt, bet

arī vācu (ver)derben, bojāt, lūkāja, skaņas pārstatot, atvasi-

nāt no ebrēju verba dabar, postīt. Tikai vēl filozofs Leibnics

(G. W. Leibniz (1646-—1716) uzstājās ar drošu un skaidru

aizrādījumu, ka ebrēju valoda nav turāma par visas pasau-

les tautu pirmvalodu.
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Tā sauktajā bībeles tautu tabulā (I. Moz., 10) Priekš-

āzijas tautas tiek iedalītas trijās lielās grupās, kas esot cēlu-
šās no trim Noāsa dēliem: Sema, Hama un Jafeta. Lai gan
šī tautu šķirošana ir dibināta laikam vairāk uz politiskiem
un kulturāliem sakariem nekā uz etnogrāfiskas un lingvistiskas
radniecības, tomēr nevaram še noliegt arī diezgan pareizu
novērojumu. Kad 18. gadusimtenī orientālists šlocers (Schlo-

meklēja kopēju vārdu ebrējiem, aramējiem, arābiem un

abesiniešiem, tad viņš tos nosauca gluži vienkārši par semītiem,
dibinādamies uz minētās tautu tābulas vārdiem. Pēc tās pašas
priekšzīmes ziemeļu Āfrikas iedzīvotājus nosauca par hamī-
tiem un indoeiropiešus par jafetītiem, kāds nosaukums tagad
ir atkal pārnests uz kaukāziešiem.

Kaut gan pamats etnogrāfiskai tautu klasifikācijai bija
likts jau tik senos laikos, tomēr pareizi uzskati par valodu

savstarpīgu radniecību sāk nodibināties tikai vēl pašos pēdē-
jos gadsimteņos. Lielie 17. gadsimteņa orientālisti jau bija
nākuši pie gluži pareiza sprieduma par semītu valodu vie-
nību. Augšā minētais prātnieks Leibnics bija novērojis rad-
niecību nevien starp ungāru un sāmu valodām, bet arī starp
turku, mongoļu un mandžūru valodām. Arī pazīstamais Bal-

tijas vēsturnieks Ch. Kelehs savā grāmatā „Lieflāndische Hi-
storia" (1695. g.) izteic pareizas domas, ka somu, igauņu un

lībiešu senči būšot senāk sastādījuši vienu tautu, kas runājusi
vienu valodu. Holandiešu zinātnieks H. Relandus raksta savā
grāmatā „Dissertationes miscellaneae" (Utrecht, 1706 1708)
par malaju valodu radniecību un tālo izplatīšanos.

Gausāk tomēr nodibinās zinātniski novērojumi par indo-
eiropiešu valodu savstarpīgām attiecībām. Kāds florentīniešu
tirgotājs F. Sassetti 16. gadsimteņa beigās bijis pirmais, kas
ievērojis, ka indiešu un itāliešu valodas daudz vietās ir līdzī-
gas. Ap to pašu laiku kāds mācīts vīrs Skāligers (Joseph
Justus Scaliger 1540—1609), kā liekas, jau ir pratis izšķirt
Eiropa piecas valodu grupas (matrices"), kuras tad iedala
pēc Dieva nosaukuma Deus (romānu), Theos (grieķu), Gott

(ģermāņu) un Bog (slavu) valodās.' Starp citām lietām viņš
aizrāda, ka itāliešu vārds genero, spāniešu yerno un franču
gendre esot cēlies no latīņu gener, znots. 17. gadsimteņa sā-
kuma (1615. g.) viens mācīts leitis Michalo Lituanus savā grā-
mata „Dc moribus Tartarorum, Lituanorum etc." uzrāda gan-
drīz_kādu simtu līdzīgu vārdu latīņu un leišu valodā un tādēļ
domā, ka_ leiši esot no latīņiem cēlušies. Pirmais bija laikam
franču jēzuītu misionārs Kordū (Coeurdoux), kas jau 1767.
gadā iesniedzis franču akadēmijai (Acadēmie des Inscriptions)
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savus novērojumus par šo valodu radniecību, kur viņš aizrāda

uz latīņu un sanskrita valodas līdzību un domā, ka tās esot

cēlušās'no vienas pirmvalodas, šis raksts diemžēl netika to-

reiz ievērots un tika iespiests tikai vēl 1808. gadā, kad šo atra-

dumu jau bija publicējuši citi zinātnieki. Vairāk turpretī

tiek daudzināts angļu zinātnieks Džonss (V/. Jones) par indo-

eiropiešu valodu radniecības pirmo atradēju, tādēļ ka viņa aiz-

rādījums bija publicēts jau 1786. gadā. Džonsa ideju turpina
kāds austriešu mūks (Paulinus a Sancto Bartholomeo), kas

iespiež divus nelielus rakstus (1798. un 1802. g.), kur tas,

runādams par latīņu valodas izcelšanos, salīdzina to ar zendu,

sanskritu un vācu 'valodu. Pie šiem iesācējiem vēl var piemi-

nēt Fr. šlēgeli (Friedrich Schlegel, 1772—1829), kas 1808, g.

laida klajā savu slaveno grāmatu „Ūber die Sprache und Weis-

heit der Inder". šai grāmatā Šlēgelis pierāda, ka sanskrita

valoda stāvot tuvā radniecībā ar latīņu, grieķu, ģermāņu un

persiešu valodu. Līdzība nepastāvot vis tikai lielā kopējo

vārdu sakņu skaitā, bet arī visā gramatikas struktūrā. No

tā nu varot domāt, ka pēdējās valodas esot no sanskrita valo-

das cēlušās. Kamēr Kordū un Džonss bija pareizāki novēro-

juši, ka šī pirmvaloda jau esot izmirusi, tikmēr Fr. šlēgelis

šai ziņā ir gājis soli atpakaļ. Fr. Šlēgeļa hipotēze ir tomēr

tik tālu izplatījusies, ka nespeciālistu rakstos viņa vēl mūsu

dienās ir sastopama. Neskatoties uz šo trūkumu, Fr. šlēgelis

ir tomēr stipri vien veicinājis salīdzināmo valodniecību.

Vienā laikā ar šiem pirmajiem valodu radniecības pētī-

tājiem dzīvoja arī citi ievērojami valodnieki, kas nodarbojās

ar vispārējās gramatikas jautājumiem. No pēdējiem tiek vis-

vairāk daudzināti K. Fulda (Kari Fulda 1724—1788), J. Āde-

lungs (Johann Christoph Adelung, 1732—1806), A. Bernhardi

(August Ferdinand Bernhardi, 1769—1820) un beidzot D. Je-

nišs (D. Jenisch), kas 1796. gadā dabūja no Berlīnes akadē-

mijas godalgu par savu rakstu : „Philosophisch-kritische Ver-

gleichung und VVūrdigung von vierzehn āltern und neuern Spra-

chen Europas".
Kad nu bija jau likti pirmie pamati zinātniskai gramati-

kai un nospraustas pirmās robežas salīdzināmo valodu saimei,

tad bija arī sataisīts ceļš minēto valodu zinātniskai salīdzinā-

šanai. Daži mūsu laiku valodnieki, ar Kopenhāgenas profe-

soru O. Jespersenu priekšgalā, tura dāni Rasku (Rasmus

Kristian Rask, 1787—1832) par pirmo stingri zinātnisko dar-

binieku salīdzināmās valodniecības laukā. Jau 1811. gadā viņš

izdevis islandiešu valodas gramatiku, kur aizrādījis jau uz

vokālu oārskanas (Umlaut) pamatiem, 1814. gadā viņš no-
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sūta no Islandes uz Kopenhāgenu savu pētījumu par senzie-
meļnieku jeb islandiešu valodu, kur uz fonētikas pamatiem
pierāda ģermāņu valodu radniecību ar slavu, leišu, latīņu un

grieķu valodu. Tālāku viņš vēl piebilst, ka caur grieķu va-

lodas starpniecību arī persiešu un indiešu valoda varētu pie-
derēt pie tās pašas saimes. Tai pašā grāmatā viņš arī aizrāda
uz skaņu pārbīdes (Lautverschiebung) pamatiem' ģermāņu va-

lodās, lai gan Makss Mūllers šo skaņu maiņu ir nosaucis par
J.Grimma likumu („Grimm's Law"). Pēdējais gan ir devis
šai fonētikas savādībai pareizo nosaukumu (Lautverschie-
bung), bet visā pilnībā viņš arī šo likumu nav izskaidrojis,
šis ievērojamais Raska pētījums ir tomēr tikai vēl 1818. gadā
iespiests rakstos un 1822, gadā pa daļai tulkots vācu valodā,
kādēļ arī Rasks tikai retis tika daudzināts valodniecības vē-
sturē. 1818. gadā Rasks raksta kādā vēstulē no Pēterburgas:
„Es iedalu mūsu valodu saimi šādā kārtā: indiešu (dekaniešu,
hindostāniešu), irāniešu (persiešu, armeniešu, osetu), trāķiešu

(grieķu un latīņu), sarmatu (latviešu un slavu), gotu (ģer-
māņu un skandināviešu) un ķeltu (britu un ģēliešu) valodā."
0. Jespersens saka par šo aizrādījumu : „Tas bija tanīs laikos
pilnīgākais un skaidrākais mūsu valodas saimes radniecisko
sakaru tēlojums" (0. Jespersen, Die Sprache, Heidelberg,
1825, 21).

Par īsto salīdzināmās valodniecības nodibinātāju tura pa-
rasti Bopu (Franz Bopp, 1791—1867), kas 1816. gadā publicē
savu pirmo grāmatu „Par sanskrita valodas konjugācijas si-
stēmu, salīdzinot ar grieķu, latīņu, persiešu un ģermāņu valodu
verbu locīšanu." šai rakstā autors grib pierādīt, kā'konjugā-
cija ir cēlusies un ka viņa visās minētās valodās ir loti līdzīga.
Ar 1833. gadu sāk iznākt viņa zenda, armenu,

griezu, latiņu, leišu, senslāvu, gotu un vācu salīdzināmā gra-
matika." Viņš šeit mazāk nodarbojas ar fonētikas likumiem
un vardu salīdzināšanu, bet piegriež visu savu uzmanību mor-

tojogijai, sevišķi fleksijai. Neskatoties uz materiālu trūkumu,
ka ari pašas pētīšanas vienpusību, autoram ir tomēr izdevies
gluži pareizi noteikt visu minēto valodu radniecības pakāpes.

Līdz ar Bopu mums vēl ir jāpiemin trīs vina ievērojamie

SS? Ufood
il biedri: Hum'bolts (VVilhelm von Humboldt,

i/b/—1835), Gnmms (Jakob Grimm, 1785—1863) un Pots
(August Friedrich Pott, 1802—1887). Humbolts turpināja
augša minēto Fuldas, Ādelunga un Bernhardi darbu, pētīdams
vispārējo gramatiku un morfoloģisko valodu klasifikāciju.
J. Gnmms turpretī aprobežojās ar vācu valodas pētīšanu un,
izdodams savu lielo vācu valodas gramatiku (Deutsche Gram-
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matik, 1819—1837), lika pamatu vēsturiskas gramatikas studi-

jām. Ap to pašu laiku (1833. un 1836. g.) parādās arī divi

sējumi Pota etimoloģisku pētījumu par indoeiropiešu valo-

dām (Etvmologische Forschungen). Nevienam vēlākam valod-

niekam nav vairs izdevies savākt tik daudz salīdzināmā mate-

riāla kā Potam minētā grāmatā. Lai arī viņa sakņu teorija
izrādās drusku fantastiska, tomēr viņa galvenais nopelns pa-

liek tas, ka viņš ir uzstādījis jau noteiktus skaņu maiņas
likumus.

Bopa iesākto darbu turpina viņa cienīgais skolnieks A. šlei-

chers (August Schleicher, 1821—1865), kas izdod jaunu salī-

dzināmu gramatiku ar nosaukumu: Kompendium der verglei-
chenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1861/2).

Valodnieks Dēlbrūks (Berthold Delbruck, 1842—1922): salī-

dzina abus minētos pētītājus ar šādiem vārdiem: „šleichera

kompendijs stāv pret Bopa ievada darbiem kā zināma perioda

noslēgums valodniecības vēsturē. Tādēļ arī vispārējais ie-

spaids, kādu mēs dabūjam vienkārt no salīdzināmās gramati-
kas un, otrkārt, no kompendija, nav vienāds. Bopam bija in-

doeiropiešu valodu līdzība jāpierāda, šleichers to jau piejem
kā pierādītu, Bops uzvār, šleichers organizē. Bops vērsa savu

uzmanību sevišķi uz to, kas indoeiropiešu valodām ir kopējs;
šleichera uzdevums bija no kopējā pamata izcelt atsevišķās

indoeiropiešu valodas. Tādēļ salīdzināmā gramatika ir saka-

rīgs apraksts, kamēr kompendiju, bez lielām pūlēm var sadalīt

vairākās atsevišķās gramatikās. Gramatikas autors vēl pētī

atsevišķo, rīkodamies ar lielu dabisku daiļumu; kompendijs
virzās tikai šaurā un vienmuļīgā apgalvojumu stilā. Vecāko

darbu var salīdzināt ar interesanta procesa aprakstu, jaunāko

ar likumu krājuma paragrāfiem." Fonētikā ir bez

šaubām virzījis valodniecību stipri uz priekšu, bet dažos vis-

pārējos valodu radniecības jautājumos viņš ir spēris arī kādu

soli atpakaļ. Bops bija šķīris indoeiropiešu valodu saimi asto-

ņos zaros,'bet šleichers uzstāda tai veselu ciltskoka teoriju

(Stammbaumtheorie), pēc kuras minētās valodas vispirms būtu

šķīrušās trīs nozarēs: 1. āriešu, 2. dienvidus rietuma eiro-

piešu un 3. slavu-ģermāņu (līdz ar baltu valodām). Vēlāku šīs

nozares atkal esot dalījušās sīkākos zaros. Jo tālāku kāda

tauta dzīvojot uz austrumiem, jo bagātāka esot viņas valoda

ar senatnes atliekām; turpretī, jo vairāk kāda tauta klejojusi

uz rietumiem, jo mazāk viņas valodā esot senatnes liecību un

jo vairāk viņa saturot jaunu parādību. Pēc visiem šādiem

apstākļiem indoeiropiešu pirmtautas dzimtene esot jāmeklē vi-

dus Āzijā. Minētās šleichera hipotēzes vēlāku tomēr izrādījās
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par nepareizām. Neskatoties uz visu to, valodnieki tomēr cil-
dina šleichera noteikto sistēmu, kur viss ir skaidrs un sapro-
tams. Baltu filologiem šleiehers ir ievērojams ar savu „Hand-
buch der litauischen Sprache" (1855—1857), kur autors dod
leišu gramatiku, chrēstomatiju un vārdnīcu un tādā ziņā nodi-
bina leišu valodas zinātnisku pētīšanu.

Pie A. šleichera laika biedriem pieder daudz slavenu va-

lodnieku, no kuriem še minēsim tikai dažus ievērojamākos. San-
skritists T. Benfejs ir pazīstams ar savu plašo un vispusīgo
izglītību un ir strādājis valodniecības, mitoloģijas un vēstures
laukā. 1859. gadā viņš publicēja indiešu pasaku krājumu
Pančatantru ar plašiem paskaidrojumiem, kas radīja jaunu
virzienu pasaku pētīšanā. Viņam blakus var stādīt otru san-

skritistu, Oksfordes profesoru Maksu Miilleru, kas ar saviem
rakstiem par indiešu literātūru, mitoloģiju un valodniecību

bija pratis iemantot plašās aprindās lielu cienību. Lai gan
Makss Mūllers, būdams pēc savas dabas dzejnieks, ir devis

vaļu arī savai fantāzijai, tomēr viņam pieder tas nopelns, ka

viņš ir valodniecību cēlis godā arī plašākas publikas priekšā.
Nevaram še aizmirst arī Botlingu (Otto Bothlingk, 1815—
1904) un Rotu (Rudolf Roth, 1821—1895), kas ir apstrādā-
juši lielo sanskrita valodas vārdnīcu. Sanskrita gramatiku,
kā arī vispārējo valodniecību ir pētījis Amerikas valodnieks
Vitnejs (VVilliam Dwight Whitney, 1827—1894), kas uzstājās
arī pret Maksa Mūllera pārdrošām hipotēzēm. levērojamais
klasiskais filologs Kurdus (Georg Curtius, 1820—1885) ap-
strādāja grieķu valodu pēc salīdzināmās valodniecības metodes.
Cits filologs Korsens (Wilhelm Corssen, 1820—1875) pētīja
līdzīgā veidā latīņu valodu, kaut arī ne ar tādām pašām sek-
mēm. Lielu slavu turpretī ir ieguvis Dīcs (Friedrich Diez,
1794—1876) vispārīgi romāņu filoloģijas laukā, Ķeltu filolo-
ģiju ir nodibinājis Ceiss (Johann Kaspar Zeuss, 1806—1856)
ar savu slaveno „Grammatica Celtica" (1853), kamēr slavu
valodu pētīšanā varam minēt Franci Mikložiču (1813 1891).
R. Raska

un J. Grimma darbu ģermāņu valodu pētīšanā starp
daudz citiem ir godam turpinājis šērers (VViihelm Scherer,

ļ£*l—1886). Nav mums Jāaizmirst arī Fiks (August Fick,
1833—1916), kas ar savu „Vergleichendes Worterbuch der in-
dogermamschen Sprachen" ir cienīgs pēcnācējs augšā minēta-
jam A. F. Potam.

Kad jau visām ievērojamākām indoeiropiešu valodām bija
radušies labi sagatavoti pētītāji, tad bija arī sataisīts ceļš at-
kal jaunam virzienam salīdzināmā valodniecībā, šis jaunais
laikmets iesākās 19. gadsimteņa septiņdesmitos gados un tiek
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saukts arī par psīcholoģisko periodu, tādēļ, ka ar šo laiku sā-

kot, valodnieki ir piegriezuši lielāko vērību psīcholoģijai.

Agrākie valodnieki bija paraduši meklēt valodā visur pa-

reizu domāšanu un loģiku. Tagad izrādījās, ka valoda daž-

reiz rīkojas arī neloģiski, kādēļ tur drīzāk ir jāmeklē psīcholo-

ģiski likumi. Ja mēs sakām: „Neviens nezina", tad tas, lo-

ģiski domājot, izklausās, it kā neviena nebūtu,- kas nezina.

Pasakās mēs lasām: „Pienāca pilna istaba velnu," it kā istaba

būtu nākusi. Parasti tiek runāts: „Mana (= manis) paša

māja", it kā „pats" būtu „mans". Arī citās valodās ir sasto-

pamas līdzīgas parādības, kā p. p. šāds teikums latīņu valodā:

„Ei est nomen Claudio", viņam ir vārds Klaudijs (burtiski:

Klaudjiam).

Latviešu vārdi cits un cirvis ir cēlušies no tādām formām,

kā leišu kitas un kirvis, kādēļ arī no vārda spēks būtu jāgaida
daudzskaitlī spēci (sal. spēciņš, spēcīgs). Tomēr blakus locī-

jumiem: spēka, spēkam, spēku, spēkus, ir pēc analoģijas nodi-

binājusies forma spēki. Latīņu valodā no veca vārda honos,

gods, ir ģenitīvs honoris, no vecāka honoses, jo s starp diviem

patskaņiem pārvēršas par r. Bet pēc analoģijas arī nomina-

tīvs ir' pārvērsts par honor, lai gan galotnē s varēja palikt.

Vecam latīņu infinītīvam esse, būt, ir pielikuši itālieši otru in-

finītīva galotni (re, no vecākās se), no kā ir cēlies vārds essere,

būt, kāds ir bijis arī par pamatu franču vārdam etre (senāk

estre), būt. Pēc šādiem faktiem salīdzināmā valodniecība bija

jāpārstrādā atkal no jauna.

A. šleichera pēcnācējs J. Šmits (Johannes Schmidt, 1843—

1901) ar savu viļņu teoriju (Wellentheorie) nodibina atkal

jaunu kārtību indoeiropiešu valodu iedalījumā. Jau Bops bija

griezis vērību uz zināmiem fonētiskiem sakariem starp āriešu

un baltu-slavu valodām, bet šleichers bija tos izskaidrojis par

nejaušību, kas gadījusies abu pušu patstāvīgā attīstībā, jo pēc

viņa domām balti un slāvi stāvot ģermāņiem tuvāk. Lai arī

baltu un slavu valodas ar zināmām savādībām tuvojas ģermāņu

valodām, tomēr fonētikā viņām ir ciešākas saites ar āriešu va-

lodām. Pēdējās atkal līdzinās grieķu valodai, grieķu valoda la-

tīņu valodai, šī atkal ķeltu valodām, tās beidzot ģermāņu va-

lodām, tā ka katrs minēto valodu saimes zars stāv tuvākā sa-

karā ar saviem diviem kaimiņiem. Pēc šīs viļņu teorijas nu

iznāk, ka indoeiropiešu pirmvaloda ir sākusi dalīties apmēram

vienādā laikmetā, bet nav papriekšu šķīrusies trijās nozarēs,

no kurām tad vēlāku būtu pārējās cēlušās, kā šleichers gribēja

pierādīt pēc savas ciltskoka teorijas.
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1875. gadā nodibinās jauna valodnieku skola, ko ģermā-
nists Carnke (Friedrich Zarncke, 1825—1891) bija pa jokam
nosaucis par jaungramatiķiem (Junggrammatiker), kāds no-

saukums vēlāk tika lietots arī nopietni, šās skolas priekšgalā
līdz ar Leskīnu (August Leskien, 1840—1916) daudzina vēl

Brugmani (Kari Brugmann, 1843—1919), Osthofu (Hermann
Osthoff, 1846—1909), Hermani Paulu, ženēvas francūzi So-
sūru (Ferdinand dc.Saussvre, 1857—1913), dāni Verneru (K.
A. Verner, 1846—1896), krievu F. F. Fortunatovu (1848—
1914) un citus. Jaungramatiķi aizstāv negrozāmus fonētikas

likumus, aizrādīdami, ka arī tā sauktie izjēmumi ir padoti no-

teiktiem likumiem.

Vispirms jau itāliešu valodnieks Askoli (G. J. Ascoli,
1829—1907) ir griezis vērību uz vēlāro skaņu jeb aukslējeņu
dažādību indoeiropiešu valodās, kam tad ir sekojis A. Fiks un

citi lingvisti. Grieķu vārdam hekaton, simts, atbilst latīņu cen-

tiem (c=k), vācu hundert, sansk. gatam, leišu simtas] slavu

como, kur mēs redzam, ka pirmo triju valodu k skanas (arī
h ir cēlies pēc skaņu pārbīdes no k), atbilst austruma'valodās

Tāpat grieķu vārdam tis, kas, atbilst latīņu quis, sen-

īslandiešu hvat, sanskr. un leišu kas, slavu mmo, kur rietuma
valodu qu skaņai (arī grieķu t un sensl. hv ir cēlies no qu
līdzīgas skaņas), atbilst austruma valodu vienkāršais k. No
tā nu varam vērot, ka jau indoeiropiešu pirmvaloda ir dalīju-
sies it kā rietuma un austruma dialektā, un šīs div valodu gru-
pas tagad medz saukt par kentum (grieķu, latīņu, ķeltu, ģer-
māņu) un satem (āriešu, slavu, baltu, armeniešu, albāniešu)
valodām.

Agrāk domāja, ka pēc sanskrita valodas priekšzīmes arī

indoeiropiešu pirmvaloda ir pazinusi tikai trīs patskaņus: a,
i un v, kamēr citās radu valodās sastopamie c un o esot cēlu-
šies no senākā a. Divu gadu laikā (1875—76) vairāk valod-
nieki sāk pārbaudīt šo neskaidro fēnētikas savādību un nāk
pie pārliecības, ka pirmvalodā bijuši jau visi pieci minētie

patskaņi, bet tikai āriešu valodās c un o izzuduši, savienoda-
mies ar a. To novēroja pie tādiem piemēriem, kur sanskrita
valodā gaidāmā k vietā ir sastopams č, ja rietuma valodās
tanī seko c; p. p.: ča, un, lat. que, gr. te. Vēlārā skaņa ir uz-

glabājusies arī tādos gadījumos, ja tai ir sekojusi o skaņa;
p. p.: pačati, viņš vāra, bet pūkas, vārīšana, še laikam noti-
kusi tāda skaņu maiņa, kā grieķu vārdos legei, lasa, un logos,
vārds. Pēc šiem pētījumiem izrādījās, ka indoeiropiešu senos

patskaņus vislabāk ir uzglabājusi grieķu valoda, sevišķi vēl
senais Homēra dialekts.
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Drīz pēc tam Osthofs atrod indoeiropiešu pirmvalodā zil-

biskos jeb sonantiskos plūdeņus (likvidas) l un r, un Brugma-

nis zilbiskos jeb sonantiskos nāseņus (nazālus) ra un n. 1877. g.

arī dāņu valodnieks Verners publicē savu atrasto ģer-

māņu fonētikas likumu, ko tad arī parasti sauc par Vernera

likumu. Sanskrita vārdu pamatiem pitdr, nmtar, bhrātdr, at-

bilst grieķu patēr, mētēr, phrdtor, latīņu pater, mater, frater,

gotu fadar, modar, bet brdthar un vācu Vater, Mutter, bet

Bruder, Te mēs redzam, ka sanskrita, grieķu un latīņu vārdu

vidū stāv gluži kārtīgi dentāls jeb zobenis t, kamēr ģermāņu

valodās pēdējā vārdā šī skaņa mainās citādi, kā abos pirmajos.

Verners nu pierādīja, ka šī skaņu maiņas dažādība ir atkarīga

no šo vārdu akcentiem jeb balss uzsvariem: abiem pirmajiem

vārdiem stāv akcents sanskritā uz otras zilbes, trešajā turpretī

uz pirmās. No tā nu var taisīt tālāko slēdzienu, sanskrita

un senģermāņu akcenti ir vienādi un ka šie akcenti ir mantoti

no indoeiropiešu pirmvalodas.
Tiek pierādīta indoeiropiešu pirmvalodā arī patskaņu mija

jeb altemācija, kas sevišķi ir atkarīga no vārda akcenta. Līdz

ar to tika atrasts sestais nenoteiktais patskanis pirmvalodā,

saukts par šva. Tam sekoja tālāks novērojums, ka indoeiro-

piešu vārdu saknes nav vis vienzilbīgas vien, kā agrāk do-

māja. Visvairāk ar šo jautājumu ir nodarbojies franču valod-

nieks F. dc Sosurs.

Dāņu valodnieks Vilhelms Tomsens kļuva slavens ar sa-

viem pētījumiem par aizjemtiem vārdiem. Jau 1870. gadā

parādās vācu tulkojumā viņa pētījums par ģermāņu valodu ie-

tekmi somu valodās (Ūber den Einfluss der germanischen Spra-

chen auf die finniseh-lappischen). Daudz lielāka ir turpretī

vina grāmata par sāmu un baltu valodu savstarpējiem saka-

riem (Beroringer meliem dc finske og
dc baltiske Sprog), kas

parādījās iespiedumā 1890. gadā un atklāja jaunu horizontu

nevien baltu, bet arī sāmu valodu pētītājiem. Pēc V. Tom-

sena priekšzīmes arī citās valodās sāka pamatīgāki meklēt pēc

veciem aizjēmumiem un tādā ziņā veicināt fonētikas un kultū-

ras vēstures pētīšanu. Tā p. p. H. Hūbšmanis, pētīdams

avestu, piegrieza vērību arī armēņu valodai un 1877. gadā pie-

rādīja, ka tā ir patstāvīga indoeiropiešu valoda un nepieder vis

pie irāniešu nozares, kā daudzo aizjemto peršu vārdu dēļ

domāja agrāk. Tāpat 1884. gadā Meijers (Gustav Meyer,

1850—1900) konstatēja, ka arī albāniešu valoda ir patstāvīga,

lai gan agrāk to lūkoja pievienot grieķu nozarei.

Šai laikmetā valodnieki sāk piegriezt lielāku vērību arī

skanu fizioloģijai, par ko jau gan arī agrāki bija interesēju-
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sies Raumers (Rudolf von Raumer, 1815—1876) un šērers.
Plašāku pētījumu (Grundzūge der Phonetik) par to publicēja
Zīverss (Eduard Sievers, dz. 1850) un viņa grāmata ir neilgā
laikā (no 1876. līdz 1901. g.) piedzīvojusi piecus izdevumus.

Ap šo laikmetu sāk par valodniecību vairāk interesēties
arī ārpus Vācijas un Dānijas robežām. Jau 1866. gadā tika
nodibināta Sociētē dc linguistique dc Paris. Breals (Michel
Brēal, 1832—1916) izdod 1874. gadā četros sējumos Bopa
salīdzināmo gramatiku ar plašiem un svarīgiem paskaidroju-
miem. Anglijā jau agrāk bija sācis darboties augšā minētais
sanskritists Makss Mūllers un vēlāku ir minams grieķu valo-
das pētītājs Džailss (P. Giles). Vecākie un ievērojamākie va-

lodnieki Krievijā ir Fortunatovs un Boduens dc Kurtenē
(J. Boudouin dc Courtenay, 1845—1929), kuri abi ir piegrie-
zuši lielu vērību arī baltu valodām. Pie leišiem šai laikā dzī-
voja un darbojās mācītājs Fr. Kuršats, kas ir izdevis vācu-
leišu un leišu-vācu vārdnīcu un arī gramatiku.

Pēc tik daudz jauniem pētījumiem valodniecības laukā, va-
ram arī saprast, ka šleichera kompendijs jau bija novecojies,
kādēļ radās prasība pēc jaunas salīdzināmās gramatikas, šo
lielo un grūto darbu uzjēmās Brugmanis ar savu „Grundriss
der vergleichenden Grammatik der indogermanisehen Spra-
chen", kas sāka iznākt 1886. gadā un beidzot pārsniedza šlei-
chera kompendiju četras līdz piecas reizes, šis ievērojamais
darbs nevien pabeidz otru laikmetu salīdzināmās valodniecī-
bas vēsturē, bet iesāk arī trešo periodu.

šis jaunais laikmets valodas attīstībā iesākās ar deviņ-
padsmitā gadsimteņa deviņdesmitiem gadiem un tiek saukts
ari par filoloģisko jeb vēsturisko, šai laikā valodnieki ne-

aprobežojas vairs parasti ar tīru valodniecību vien, bet meklē
ari tuvākus sakarus ar filoloģiju, vēsturi, etnogrāfiju, archaio-

lo_giju un citām zinātnes nozarēm. Kad nodibinājās salīdzi-
nāma valodniecība, tad jau klasiskajām valodām pastāvēja sa-
vas zinātniskas gramatikas, kas stāvēja ciešā sakarā ar tekstu
izskaidrošanu un literātūras vēsturi. Kamēr salīdzinātāji sa-
vas gramatikās lūkoja izskaidrot visvairāk fonētiku un mor-

foloģiju, tikmēr klasiskie filologi palika pie vecās deskriptīvās
metodes. Bet tā kā nu vecie klasiķi bez filoloģiskiem iz-
skaidrojumiem nav saprotami, tad arī valodnieki sāka atkal
tuvoties vecajai filoloģijai.

Agrākie valodnieki savos etimoloģiskos pētījumos meklēja
visvairāk pec vārdu pamatiem, bet tagad sāka arvien vairāk
piegriezt vērību arī vārdu nozīmēm, kādam nolūkam bija va-

jadzīgs ari vēstures, etnogrāfijas un archaioloģijas pabalsts.
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Lai arī līdzīgi pētījumi jau agrāk bija parādījušies, tomēr ti-

kai vēl šrāders (Otto Schrader, 1855—1919) īsti nodibina

tā saukto lingvistisko palaiontoloģiju. šo darbu, turpina
H. Hirts, Zigmunds Feists un citi, bet no 1909. gada strādā

šai virzienā jau vesels žurnāls „W6rter und Sachen". Vispla-
šākais darbs šai laukā ir Maksa Ēberta izdotā

grāmata (1924—1931) „Reallexikon der Vorgeschichte", kas

satura 15 sējumus un dibinās visvairāk uz archaiologijas.

Šai laikmetā iesākās arī eksperimentālā fonētika, kurai

franču abats Ruslo (Rousselot) ar savu rakstu „Modifications

phonētiques dv langage" (Paris, 1892) ir licis pirmos pamatus.

Ar eksperimentālās fānētikas palīdzību sāka tagad pētīt da-

žādu dialektu izrunu, kas savkārt noderēja fēnētisko likumu

pārbaudīšanai.

Sevišķi tika veicināta zilbju akcentu un skaņu alternāciju

pētīšana. 'Tā nu izrādījās, ka dzīvās valodas var dot valod-

niekam dažā ziņā svarīgākus materiālus nekā mirušās, kuras

mēs pazīstam tikai no nepilnīgiem rakstiem.

Valodas psīcholoģijas pētīšana gan jau bija iesākta otrā

laikmetā, bet tagad tā tika padziļināta, tāpat no valodnieku,

kā arī no filozofu puses. Nodarbodamies ar psīcholoģijas jau-

tājumiem, valodnieki sāk arī vairāk pētīt salīdzināmo sintaksi,

kur B. Dēlbriikam pienākas pirmā vieta. Psīcholoģija līdz ar

lingvistisko palaiontoloģiju ierosināja pamatīgāku sēmaziolo-

ģijas jeb sēmantikās pētīšanu, kur atkal varam minēt Breala

ievērojamo rakstu „Essai dc sēmantique" (1897).

Valodnieku skaits ir stipri palielinājies un gandrīz visās

atsevišķās valodās ir parādījušās jaunas gramatikas, vārdnī-

cas un dialektu pētījumi. Arī divas līdz šim vēl nepazīstamas
valodas šai laikā tiek pievienotas indoeiropiešu saimei, tās ir

tochāru un chatu jeb netītu valoda. Senos tochāru rakstus

atrada 20. gadsimteņa pašā sākumā austruma Turkestānā uz

Ķīnas robežām. Vīnes asiriologs Hroznijs ir dešifrējis arī ne-

tītu rakstus un pievienojis to valodu indoeiropiešu saimei. Tā

kā šie raksti ir attiecināmi uz otra gadu tūkstoša vidu priekš

Kristus, tad tie arī izrādās par visvecākām indoeiropiešu rak-

stu liecībām.

Pēc tik daudz un tik dažādiem pētījumiem arī vispārējie

raksti par indoeiropiešu valodu saimi jau bija novecojuši, kā-

dēļ radās atkal prasība pēc jauniem kopsavilkumiem šai laukā.

H. Hirts nu ir apstrādājis salīdzināmo gramatiku „Indoger-
manische Grammatik" (no 1927. g. sākot), un tai pašā laikā

tiek arī iespiesta Valdes (Alois Walde, 1869—1824) atstātā
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salīdzināmā vārdnīca „Vergleichendes W6rterbuch der indoger-
manischen Sprachen", ko rediģē Pokornijs (Julius Pokorny).

Pēdējā laikā valodnieki sāk interesēties arī par citām va-

lodu saimēm un gādāt arī par tām plašākus aprakstus, kas at-

bilst mūsu dienu zinātnes prasībām. Tā 1924. gadā franču

valodnieki Meijē (A. Meillet) un Koens (Marcel Cohen) izdod
biezu grāmatu ar nosaukumu „Les Langues dv Monde'*', kur

vairāk speciālisti apraksta ievērojamākās valodas visā pasaulē.
Vēl tālāku mēģina iet pāters V. šmits (VVilhelm Schmidt) ar

savu grāmatu „Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der

Erde" (1926), _kur viņš nevien meklē pēc dažādu valodu

saimju savstarpējiem sakariem, bet mēģina arī pierādīt valodu

atkarību no klimatiskiem apstākļiem un kultūras cikliem. Lai

gan pēdējā rakstā ir daudz fantāzijas, tomēr nevar tur no-

liegt arī daudz jaunus un svarīgus aizrādījumus valodu pētī-
šanā. G. Roijens (Gerlach Royen) ir publicējis (1929) lielu

grāmatu (Die nominalen KJassifikations-Systeme m den Spra-
chen der Erde), kur ir sakrāti bagāti materiāli par lietu vārdu

šķirošanu ļoti daudzās un dažādās valodās. Lai arī še daži

aizrādījumi ir vēl nedroši, tomēr materiālu bagātība vien jau
liecina par šā pētījuma svarīgo nozīmi.

4. Indoeiropiešu valodu saime.

Katra valoda atrodas pastāvīgā pārmaiņā, būdama atka-
rīga sevišķi no pašas tautas civilizācijas progresa, šīs pār-
maiņas ir jo plašākas pie tādām tautām, kas ir tālāku attīstī-
jušās, vairāk satikušās ar citām tautām jeb tālāku aizklejoju-
šas no savas dzimtenes. Ja tauta dzīvo uz vietas, maz satiekas
ar ārpasauli un tikai pamazām padodas civilizācijas gaitai,
tad arī viņas valoda ir konservātīva un attīstās tikai gausi.
Tādā ziņā valoda var mainīties, gan augdama un izveidodamās
pati par sevi, gan arī padodamās citu valodu ietekmei. Valo-
das pārmaiņā var izšķirt trīs dažādas parādības: pirmkārt,
SKaņu un nozīmju maiņu, otrkārt, jaunu elementu iegūšanu,
treškārt, vecu elementu zaudēšanu.

c

Lai gan mēs runājam par vienu pašu latviešu, vācu un

krievu valodu, tomēr ne visi latvieši, vācieši un krievi runā

pilnīgi vienādi, jo stingri jemot, katram cilvēkam ir pašam
sava valoda ar savām fonētikas, gramatikas un frazeoloģijas
savādībām. Kāda apgabala iedzīvotājiem kopā mēdz būt arī
savas kopējās valodas īpašības, pēc kurām vini izšķiras no

cita apgabala ļaudim. Tādā ziņā katra valoda dalās izloksnēs,
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izloksnes atkal apakšizloksnēs, pēdējās zaru izloksnēs v. t. pr.,

kamēr katru šādu valodas grupu, neapzīmējot minēto pakāpju

dažādību, mēdz saukt par dialektu, šādai valodas dalīšanai

dialektos atbilst parasti arī pašas tautas dalīšana pēc apga-

baliem un sabiedrības šķirām. Jo vairāk atšķiras sabieedrī-

bas grupas, jo lielāku patstāvību dabū arī atsevišķās izlok-

snes ; bet tiklīdz kā beidzas tuvāki sakari starp dažādām tau-

tas daļām, bijušās vienas valodas izloksnes sāk izvērsties par

patstāvīgām valodām.

Kā viena tauta var dalīties vairāk patstāvīgās daļās, tā-

pat arī kāda sveša tauta var padoties savas vairāk civīlizētas

kaimiņienes ietekmei, piejemot viņas kultūru un valodu. Arī

rašu dažādība nevar būt par kavēkli tautu savienošanai, kā to

redzam pie Amerikas nēģeriem, kas, piederēdami pie melnās

rases, ir tomēr angļi pēc valodas. To ievērojot, valoda ir

gan svarīgākā tautības pazīme, bet nevis kāda rases lieciniece,

jo vienas rases tautas var runāt pavisam svešās valodās, un

arī otrādi, dažādu rašu piederīgie var runāt vienu valodu.

Starp valodu un izloksni nav iespējams vilkt stingri zi-

nātnisku robežu. Tā par piemēru, zviedru, dāņu, norvēģu un

islandiešu valodas ir savā starpā tik tuvu rada, ka viņas var

uzskatīt par senās skandināviešu valodas izloksnēm, kura vēl

pastāvēja 11. gadsimtenī pēc Kr. Vēl priekš neilga laika daži

skandināviešu rakstnieki bija iedomājušies savienot no jauna

minētās tautas, nodibinājot atkal vienu vispārīgu skandināviešu

valodu. No otras puses par ķīniešu valodas izloksnēm sauc tā-

das valodas, kā: hakka, punti, hoklo un citas, tikai tādēļ, ka

šīs ciltis savieno viena rakstu valoda, viena kultūra un viena

valsts. Vispārīgi nosaukumiem „izloksne", „apakš-

izloksne" v. t. pr. ir tikai relātīvas nozīmes, un tos lietojot,

mums ir jātura priekš acim atbilstošās kopējās vienības. Ja

mēs, par piemēru, visus latviešu dialektus kopā saucam par

latviešu valodu, tad attiecībā uz pēdējo vidēniešu, augšga-

liešu jeb latgaliešu un tāmnieku valodas ir izloksnes. Bet ja

mēs runājam par baltu pirmvalodu, tad prūšu, leišu un lat-

viešu valoda ir šās valodas izloksnes, bet augšgaliešu un tām-

nieku dialekti tikai apakšizloksnēs. Tāpat arī visas indoeiro-

piešu valodas var saukt par indoeiropiešu pirmvalodas izlok-

sni, kas viņas no sākuma arī patiešām ir bijušas.

Valodu grupēšanu radu saimēs, kas cēlušās no vienas

pirmvalodas, sauc par ģenealoģisku jeb ģenētisku valodu kla-

sifikāciju. Tagadējā valodniecība ir jau uzstādījusi vairāk

tādas saimes, kuru starpā visvairāk top daudzinātas: indoei-
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ropiešu, somu-ugru, semītu, hamītu, altajiešu, indoķīniešu un

malaju.

Lai gan jau Fr. Bops ir zinātniski nodibinājis indoeiro-
piešu valodu saimi, tomēr līdz šim vēl trūkst šai tautu grupai
vispārīgi piejemta nosaukuma. Vācu zinātnieki turas pie
Fr. šlegeļa izdomātiem indoģermāņiem, kamēr franču un

krievu rakstos valda paša Bopa termiņš „indoeiropieši", ko

sevišķi ir popularizējis Šveices zinātnieks A. Piktē (Adolph
Pictet). Bez tam minētās tautas vēl sauc par ariešiem un

arioeiropiešiem, retumis pat par jafetītiem, bet šādi nosau-

kumi nav atzīti par praktiskiem. Priekšroka mums tomēr
jādod indoeiropiešiem kā visplašāki lietotam nosaukumam.

Līdz šim šo valodu saimi parasti iedalīja desmit sekošās
nozarēs: 1) indiešu, 2) irāniešu, 3) arminu, 4) grieķu,
5) albāņu, 6) itāļu, 7) ķeltu, 8) ģermāņu,' 9) baltu un

10) slavu. Tagad turpretī varam vēl pielikt' vienpadsmito to-
chāru nozari klāt, ja arī vēl neminam hetītu un trākiešu no-

zari, par kurām mums vēl ir maz ziņu.
1. Senindiešu tauta, kas pati saucas par ariešiem,

ir dabūjusi savu tagadējo vārdu no senajiem persiem, kas tā
nosauca Indus upes baseina apdzīvotājus. Indiešu valodā to
upi sauc Sindhus, kas peršu izrunā iznāca Hindus, no kā at-
kal ir celies grieķu nosaukums Indos.

Senindieši ir Indijā ieceļojuši un atraduši tur jau dravi-
dus un mundus priekšā, tautas ar tumšu ādas krāsu un lai-
kam jau ar diezgan augstu kultūru. Mundi vēl tagad ir sa-

stopami neelielā skaitā Indijas ziemeļu-austrumu stūrī, kamēr
dravidi iejem gandrīz visu Dekāna pussalu. Pēc veco himnu
ziņām senindieši dzīvojuši vispirms tikai Indijas ziemelu-rie-
tuma stūrī, tā sauktajā Pendžabā (piecupē), piecu Indus pie-
teku apgabalā.

Indiešu nozari mēs pazīstam trijās attīstības pakāpēs. Sen-
indiešu jeb sanskrita valoda (mākslīga valoda) plašākā nozīmē
sastāv no trim dažādībām: vēdu, eposu un klasiskās jeb san-
skrita valodas šaurākā nozīmē. Pie otras attīstības pakāpes
pieder vidusindiešu jeb prākrita valoda (tautas valoda),
kas daļas dažādas pēc laika un vietas šķiramās izloksnēs. No
prākrita izloksnēm ir attīstījušās kādas' deviņas jaunindiešu
valodas ar daudz un dažādām izloksnēm, kā. p. p.: hindi, hin-
duistam, bengali v. c. Pie tām pieder arī čigānu valoda, kas
laikam pārnesuši savu nosaukumu no Indijas (cingani, pie
Indus grīvas), vai arī šeit tikuši nosaukti pēc ēģiptiešiem
(Aegyptius, angļu Gipsy).
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Vecākās indiešu grāmatas ir četras vēdas: Rigvēda, Sā-

mavēda, Jadžurvēda un Atharvavēda. Rigvēdā ir sastopamas

visvecākās senindiešu himnas, kamēr Sāmavēdā un Jadžurvēdā

pa lielākai daļai izvilkumi no Rigvēdas ar paplašinājumiem un

paskaidrojumiem. Atharvavēda turpretī satur visvairāk se-

nās burvības un māņus. Vēdu kommentārus sauc par brach-

manām un šo saīsinājumus par sūtrām. Brachmanu turpinā-

jumi ir pazīstami ar nosaukumu āranjakas un no šām ir cē-

lušās upanišadas. Vecākās Rigvēdas himnas agrāk meklēja

jau piektā gadu tūkstotī priekš Ki\, bet vēlākie pētījumi ir šo

vecumu arvien vairāk pazeminājuši, tā ka tagad šo himnu

sākumus vēro tikai uz otra gadu tūkstoša beigām priekš Kr.

Tomēr šīs himnas paliek par vecākām indoeiropiešu rakstu

liecībām, ja par tādām neuzskata nedaudzos netītu rakstus.

Ļoti svarīgas ir šīs vēdas arī indoeiropiešu aizvēstures pētī-

šanā, bet arī tur nav noliedzama dzejnieku un prātnieku fantā-

zija, kā arī Indijas aborīginu ietekme.

Tuvu vēdu stilam stāv klasiskā sanskrita valoda, kas gan

jau vairāk simtu gadu priekš Kr. bija izmirusi, bet ir uzgla-

bājusies vēl līdz mūsu dienām kā Indijas mācītu vīru rakstu

valoda, pielīdzināma latīņu valodai vidus laikos Eiropā. Se-

nie indiešu eposi (Rāmājana un Mahābhārata) ir radušies

par ilgiem gadsimteņiem un atgādina tautiskāku, bet dažos

sīkumos arī vecāku valodu nekā klasiskais stils. Turpretī vē-

lāku laiku dzejnieki ar Kālidāsu (no 5. gadsimteņa pēc Kr.)

priekšgalā turas stingrāki pie Pānini gramatikas (no IV. gad-

simteņa priekš Kr.) likumiem.

Pie vidusindiešu jeb prākrita pakāpes pieder arī pāli va-

loda, kas ir ievērojama ar budistu bagāto literātūru. Buda

gan pats esot dzīvojis jau VI. gadsimtenī priekš Kr., bet

budistu raksti ir uzglabājušies tikai no vēlākiem laikiem, kad

vecās valodas vietā tauta jau runāja pāli valodu.

Valodniekiem ir senindiešu valoda ļoti svarīga nevien ar

saviem senajiem rakstiem, bet arī ar savu archaisko fonētiku,

kas ir bagāta sevišķi ar senajiem konsonantiem. Senindiešu,

kā arī irāniešu, valodā, ir uzglabājušies tikai trīs vokāļi: a, i

un v, un agrāk domāja, ka arī indoeiropiešu pirmvalodai nav

bijis eun o, tāpat kā āriešu valodās. Tagad turpretī mēs zi-

nām, ka senie arieši, samaisīdamies ar Āzijas aborīginiem, ir

zaudējuši abus pēdējos vokāļus. Tā p. p. dažās palaioāziātu

valodās nav c skaņas, kamēr ziemeļu ķīniešu valodā nav ne

tīra c, ne arī o. Tāpat senindieši ir zaudējuši likvidu l, pie-

jemdami tai vietā r. Plūdeņa l trūkst nevien japāņu un ainu,

bet arī vienā dravidu (telugu) valodā. Tāpat savādās san-



40

skrita cerebrālās skaņas iet caur dravidu un ķīniešu valodu

līdz palaioāziātu valodām. Pavisam sveši ir indoeiropiešu va-

lodās tādi divkāršojumi, kā: ahar-ahar, katru dienu, ddmē-

ddmē, katrā mājā. Ļoti populāri ir turpretī šādi divkāršojumi
ķīniešu valodā, p. p.: tien-tien, katru dienu, dzia-dzia, katrā

mājā. Ja nu indiešu valodā ir tik daudz svešu elementu, tad

mums ir arī jāsargās visās viņu vecās ierašās meklēt seno in-

doeiropiešu dzīves apstākļus.
Arī latviešu valodā ir pārnākuši daži indiešu vārdi, p. p.:

sukurs caur grieķu starpniecību no vidusindiešu sakkharā,
pipars tādā pašā ceļā no indiešu pippall, laka caur itāliešu

starpniecību (lacca) no vidusind. lakkhā (senind. laksā), kam-

pars caur arābiešu starpniecību (alkdfdr) no vidusind. kap-
pura, (senind. karpura).

2. Irānieši, tāpat kā indieši, ir saukušies par arie-

šiem, no kā arī Irāna (Airjāna, āriešu zeme) ir dabūjusi savu

nosaukumu. Tā ka nu arī abas šīs valodas ir savā starpā
tuvu rada, tad šīs tautas mēdz saukt arī par ariešiem. Seno
irāniešu nozarei pieder divas mums pazīstamas izloksnes:

senpersu un avestas valoda. Senpersu valoda ir uzglabāju-
sies vecos vadžveida uzrakstos no Achaimenidu laikiem, no

Darija I (521. g. priekš Kr.) līdz Artakserksa nāvei (338. g.
priekš Kr.). Senie pērsi paši saukušies pārsa (ebrēju un

asiriešu pāros), bet joniešu cilts grieķi izrunājuši to vārdu

Persēs, pārvērzdami pēc savas izloksnes garo ā par ē.
Otra izloksne ir uzglabājusies irāniešu svētajā grāmatā

avestā, kuras pirmos pamatus esot licis duālisma ticības no-

dibinātājs Zaratuštra, pēc grieķu rakstiem Zoroastrs, kas lai-
kam esot dzīvojis VI. gadsimtenī priekš Kr. šī ticība pastāv
vēl līdz mūsu dienām Indijā pie tā sauktajiem parsiem jeb
ugunspielūdzējiem, kas še atbēguši muhamedāņu vajāšanas dēl
no savas dzimtenes starp Sirdarjas un Amudarjas upēm. Kad
un kur avesta ir sacerēta, nav droši zināms. Tomēr tiek vē-
rots, ka 17 vecās himnas jeb gāthas, kas sacerētas archaiskā
valodā, esot laikam no paša Zaratuštras cēlušās. Vispārīgi
avestas valoda ir literāriska un pašu rakstītāju pārstrādāta.
Tikai Sasanidu dinastijas laikā, 3, gadsimtenī pēc Kristus,
tika salasīti visi avestas raksti kopā un sastādīts to kanoni-
skais teksts, bet no šās avestas esot uzglabājusies līdz mūsu
dienām laikam tikai kāda ceturtā daļa.

Pēc Kristus laikiem Persijā sāk valdīt vidusirāniešu jeb
pehlevi valoda, kuras ziedu laikmets bija Sasanidu dinastijas
laika (226.-642, pēc Kr.). Pehlevi valodā ir uzglabājušies
arī daži rakstu pieminēkļi līdz mūsu dienām.
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Jaunirāniešu valodu starpā pirmā vieta pieder jaun-

persu valodai, kas ir pazīstama ar savu veco literātūru. ši

jaunpersu valoda ir jau stipri nodilusi un ir pārpildīta ar

aizjēmumiem no arābiešu valodas. Vēl še var minēt kurdu,

afganiešu (pastu) un beludžistāniešu (balūčī) valodu. Tur-

pretī osetu valoda Kaukāzā ir mums svarīgāka ar savu ievē-

rojamo vēsturi. Osetus vēl tagad turki sauc par alāņiem un

alāni senāk piederēja pie sarmatiem, kas bija lielākā skitu

cilts. Skiti, kā zināms, dzīvoja dienvidus Krievijā. Pēc Hē-

rodota vārdiem pērsi esot visus skitus saukuši par sakiem,

kuru vārdu sastopam arī ķīniešu vēsturē (sd, sak) varbūt jau

no' IV. gadsimteņa priekš Kr. Otrā gadsimtenī priekš Kr.

no Pamiras augstumiem, kas atradās šo saku zemē, ielauzās

viena tauta Indijā, kas paši saucas par sakiem, bet kurus

grieķi nosaukuši par indoskitiem. Ķīniešu vēsturē tos sauc

par 'kang jeb kanggil. No šās tautas pēcnācējiem ir tagad at-

rasti veci rakstu pieminekļi, kas uzrakstīti tā saukta sogdu

valodā. Tā tad visi skiti jeb saki gan nebūs runājuši vienu

pašu valodu, bet tomēr visi laikam piederējuši pie iraniesu

cilts, kas priekš div tūkstoš gadiem valodas ziņā gan vēl nebūs

visai tālu šķīrušies.
No jaunpersiešu valodas mēs esam mantojuši caur krievu

valodas starpniecību bazāru un baznīcas vārda pirmo

pamatu. Tāpat arī šacha spēles šachs, karalis, ir per-

siešu vārds.

3. Arm cnu valoda, kā H. Hūbšmanis ir pierādījis, ne-

pieder vis pie irāņu grupas, bet stāv tuvāku rietuma valodām.

Tas runātu par labu Hērodota ziņām (7, 73), ka armeniesi

esot cēlušies no friģiešiem, kas būtu kāda trāķiešu cilts, kas

no Balkānu pussalas būtu pārceļojusi uz Mazāziju. Par tra-

kiešiem atkal stāsta Hērodots (5, 3), ka tā esot pēc indiešiem

vislielākā tauta pasaulē. Tā ka trāķiešu un friģiesu valoda ir

izbeigusies, tad nav vairs iespējams Hērodota ziņas pārbau-

dīt ar drošiem valodu datiem. Armēņi esot nonākuši savā ta-

gadējā zemē laikam jau VII. gadsimtenī priekš Kr., bet jau

toreiz ne kā tīra rase. Viņi jau bijuši līdzīgi ebrējiem, samai-

si jušies ar hetītiem un mantojuši no tiem līko degunu, melnos

un drusku cirtainos matus un kuplo bārdu. Vēl tagad pasi

armēni saucas par „}iay", kāds nosaukums esot cēlies no asi-

riešu'vārda „hatti". Arī savā jaunā dzimtenē armēņi samai-

sijušies ar alarodiešu cilts chaldiešiem, kas piederējuši pie

senajām Kaukāza tautām. Tā arī var saprast, ka armēņu

valoda ir pārpildīta ar dažādiem aizjēmumiem, morfoloģijas
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ziņā stipri nodilusi, zaudējusi lietu vārdu kārtas, un fonētikā
pārdzīvojusi skaņu pārbīdi, kas atgādina ģermāņu valodas.

Armēņu valoda ir mums pazīstama jau no 5. gadsimteņa
pēc Kristus, kad tika tulkota bībele šai valodā un līdz ar

to nodibināts tā sauktais grabars jeb rakstu valoda, kas ir
uzglabājusies vēl līdz mūsu dienām un stipri atšķiras no taga-
dējās sarunas valodas izloksnēm.

4. Arī grieķi nav aborīgini savā zemē, bet ir še no-
nākuši kādu svešu cilšu dzimtenē, kuras parasti sauc par pe-
īazgiem un lelegiem. Par ilgiem gadsimteņiem grieķi ir nā-
kusi no ziemeļiem pa vairāk ciltīm: vispirms laikam ir nā-
kusi aehaiji un jonieši un pēdīgi dorieši. Hetītu rakstos sa-

stop ahaiju vārdu (ahhijava) jau XIV. gadsimtenī un ēģip-
tiešu uzrakstos (akhaivaša) XIII. gadsimtenī priekš Kr Par
joniešiem turpretī ir nosaukuši grieķus asirieši un ebreji (ja-
van), senpersieši (jauna) un indieši (sanskr. javana). Vēl
Homēra laikos grieķiem nebija sava kopēja visas tautas nosau-

kuma, jo par hellēniem viņš sauc tikai kādu nelielu cilti dien-
vidus Tesalijā. Tikai vēl VII. gadsimtenī priekš Kr. arī citi
grieķi sak saukties par hellēniem. Mūsu grieķis ir cēlies caur
vācu valodas starpniecību no latīņu vārda

/,Graecus//

,
kas sav-

kart esot radies
no graju cilts nosaukuma Ēpeirā, bet zinas

par pēdējo cilti neesot tomēr visai drošas.

Gpeķu sarunas valoda, kā valodnieki spriež, jau otra gadutūkstoša beigās priekš Kr. bijusi dalījusies vairāk dialektos,
kamēr rakstos jau no Homēra laikiem

— laikam no VIII gad-
simteņa — ir sastopama mākslīgi apstrādāta grāmatu valoda.
Sevišķi

_

pec senajiem uzrakstiem, no VIII. gadsimteņa sākot,
ir uzsta_ditas kādas astoņas izloksnes, no kurām visvairāk tiek
daudzinātas joniesu, atiešu, doriešu un aioliešu izloksnes. No
V gadsimteņa priekš Kr atiešu izloksne sāk pārvaldīt rakstos
un pamazam izspiež no literatūras citus dialektus. 111 gad-

sevišķi no tuvu stavošām atiešu un »
izloKsnem attīstās ari sarunas valodā viens vispārējs dialekts

ITJ^TU
kaS līdZ lIL pēc Kr. iLiīa"

alektu
f'

v .

l??mot tikai pie doriešu izloksnes piedē-
jiĪZll Z i

3u

v

aPakfi2loksm. Pēdējā ir uzglabājusies līdz mūsudienam un tiek saukta par zakonu (pie Parnona) izloksni. No

ilffreJa
,

dialek? lr atkal Ostījušās tagadējās jaun-

J:^
loks

.

nes
' kas

o

sākušas dalīties jau ap pirmā gadu tūk-
stoša vidu pec Kr. Savos rakstos turpretī grieķi vēl pa visu
pirmo gadu tūkstoti pēc Kr. turējās pie senās valodas. Tikai
ap 12. gadsimteni pēc Kr. iesākas raksti arī tā sauktajā vidus
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grieķu valodā (no 12. līdz 16. g. s.) un no 16. gadsimteņa atkal

jaungrieķu valodā.

Vecākie grieķu literātūras pieminekļi ir Homēra eposi,

Iliāda un Odiseja un tā sauktās Homēra himnas. Kad īsti

būtu Homērs dzīvojis, nav droši zināms. Pēc veco rakstnieku

vērojumiem, viņš tā kā būtu dzīvojis IX. gadsimtenī priekš

Kr., bet archaiologi aizrāda, ka šajos eposos būtu vairāk tē-

loti VIII. gadsimteņa dzīves apstākļi.

Grieķu valoda ir valodniekiem ļoti svarīga nevien ar sa-

viem vecajiem rakstiem, bet arī ar savu fonētiku, sevišķi vēl

patskaņu ziņā. Homēra rakstos ir uzglabājušies gandrīz in-

doeiropiešu pirmvalodas patskaņi. No lietu vārdu locījumiem

grieķu valoda gan ir zaudējusi instrumentāli, ablātīvu un lokā-

tīvu,' bet tai vietā labi uzglabājusi senās darbības vārdu for-

mas.

No svešajiem aizvēstures iedzīvotājiem grieķi esot manto-

juši sevišķi tādus vārdus, kas beidzas ar piedēkļiem inthos un

issos; p. p.: erebinthos, zirnis, hydkinthos, hiacinte, kypdris~

sos, ciprese, ndrkissos, narcise.

Latviešu valodā ir pārnākuši līdz ar kristīgu ticību caur

vācu valodas starpniecību šādi grieķu vārdi: Kristus (Chri-

stos, svaidītais), pravietis (prophētēs, pareģis), apustulis (apo-

slolos, sūtnis), evaņģēlijs (euangelion, priecas vēsts). Ļoti

daudz grieķu vārdu ir turpretī starp tā sauktajiem svešvār-

diem, p. p.': kaligrāfija, ģeogrāfija, ģeoloģija, teoloģija, filo-

zofs, agronoms, tronis, metāls v. t. pr.

5. Nelielā albāņu tauta, kā tagad ir pierādīts, runā

tomēr tādu valodu, ko uzskata par patstāvīgu nozari indoeiro-

piešu valodu saimē. Viņi laikam ir cēlušies no senajiem illi-

riešiem, kas citkārt apdzīvojuši Albāniju, Bosniju, Dalmatiju

un Pannoniju (tagadējo Ungāriju). No šīs lielās tautas ir pa-

likuši pāri tikai tagadējie albānieši, kas turklāt ir stipri mai-

sījušies ar trākiešiem un vēlāku arī ar citām tautām. Tadeļ

arī albāņu valoda ir tā pārpildīta ar aizjēmumiem no romāņu,

slavu, grieķu, turku un ungāru valodām, ka G. Meijers savā

albāņu vārdnīcā no vairāk kā 5000 vārdiem ir atradis tikai

kādus 400 vecu albāņu vārdu. Vecākās albāņu rakstu liecī-

bas sniedzas 15. gadsimtenī, bet bībele jau ir tulkota 1555. g.

Jau aizvēstures laikā (laikam ap 900. g. priekš Kr.)kādi

mesāpi un jāpigi ar citām mazākām ciltim bija pārnākuši no

Illirijas uz dienvidus Itāliju un atstājuši tur vecus uzrakstus,

kas atgādina albāņu valodu. Hērodots pieskaita pie tiem pa-

šiem illiriešiem arī senos venetus, kas citkārt apdzīvojuši Adri-
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jas jūras ziemeļu krastus. Tomēr valodas ziņā speciālisti
atrod lielu starpību starp mesāpu un venetu uzrakstiem.

6. Itāļu nozare pastāv no latīņu, umbru, osku, sabeļlu
un citām valodām, kas senāk tika runātas Apenīnu pussalā,
vēlāk nosauktā par Itāliju. Pēdējais nosaukums ir cēlies no

grieķiem, kas jau no VIII. līdz VII. gadsimtenim priekš Kr.
Sicīlijā un Itālijas dienvidus daļā bija nodibinājuši savas ko-
lonijas, šī dienvidus daļa saukta osku valodā Vite 1i ū, kāds
nosaukums ir atvasināts no vitelos, latīniski vitulus, teļš, un ap-
zīmējis teļu zemi. Grieķi šo vārdu izrunājuši papriekšu Vi-
tāli a un vēlāku Italia, kad jau bija zaudējuši ar tā
saukto digammu rakstāmo v-skaņu. Sākumā tikai pussalas
dienvidus daļu sauca par Itāliju, tad to pārnesa arī uz vidus
Itāliju, jo līdz Romas republikas beigām sauca Augšitaliju par
Gallia cisalpina, kur senāk dzīvoja gaili jeb ķelti.

Latīņi, kas dzīvoja senajā Latijā ar galvaspilsētu Romu,
jema virsroku par citām radu ciltim, kas visas bija Itālijā ie-
ceļojušas, kamēr beidzot pārtautoja arī grieķu kolonistus un

mesapus dienvidos un gaiļus jeb ķeltus ar venetiem ziemeļos.
Tāds pats liktenis, kā pēdējām tautām, bija jāpiedzīvo arī kā-
das svešas cilts etruskiem, kas dzīvoja Etrūrijā (tagadējā
Toskānā). Tāpat arī liguri tagadējās Itālijas ziemeļu rietu-
mos bija laikam kāda sveša tauta, kas nepiederēja pie indoei-
ropiešu saimes. Tā nu var saprast, ka latīņu valodā ir daudz
svešu elementu, kādēļ ir arī ļoti grūti uzstādīt še stingri no-
teiktu fonētiku.

Latīņu literātūra līdz ar uzrakstiem iesākās īsti tikai no
111. gadsimteņa priekš Kr., lai gan dažas sīkākas rakstu liecī-
bas sniedzas arī IV., V. un pat VI. gadsimtenī atpakaļ. Bla-
kus vispārējai rakstu valodai tautā pastāvēja arī vairāk iz-
loksnēs dalījusies sarunas valoda, kas jau pirmā gadsimtenī
priekš Kr. diezgan stipri atšķīrās no rakstnieku apstrādātā
klasiska stila. Līdz ar romiešu kolonijām izplatījās arī la-
tiņu valoda, sevišķi vēl pa rietumiem. Pēc 7. gadsimteņa pēc
Kr., kad sāka sabrukt lielā Romas valsts, no latīņu valodas
saka attīstīties tā sauktās romāņu valodas, kurām no 10. līdz
14. gadsimtenim sāka parādīties arī savi raksti.

šīs romāņu valodas nevar izskaidrot ar latīņu rakstu va-

lodu, bet viņam ir jāmeklē vienkāršā tautas volada par pamatu.
Pie romāņu grupas pieder šādas valodas: 1) itāliešu,
j) franču, 3) provencāliešu, 4) spāniešu, 5) portugaliešu,
6) rumāņu un 7) retoromāņu valoda.

Itāliešu valodai nāca vēl klāt jauni ģermāņu elementi, ku-
rus se ienesa ģermāņu ieceļotāji. Francijā vēl tagad var iz-
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šķirt trīs pamata izloksnes, kas atbilst Cēzara aprakstītām

trim Gailijas daļām. Pikardijas izloksne ir attīstījusies seno

beļģu zemē, Centrālfrancijas izloksne gailu zemē un Gaskoņas

izloksne akvitānu zemē. Romiešu provincē (Provincia Narbo-

nensis) ir izcēlusies provencāliešu valoda. Spānijā un Por-

tugālē senāk dzīvojuši ibēri, par kuru radiem tura tagadējos

baskus. Tā kā Spānijā nav vecu vietas vārdu, kas iesākas ar

/-skaņu un arī baski tādas nepazīst, tad valodnieki domā, ka

arī spānieši tādēļ esot zaudējuši f-skaņu savā valodā, piejem-

dami tai vietā h-skaņu. Rumāņi ir cēlušies no senajām ro-

miešu militārām kolēnijām seno dāķiešu zemē, kuri pieder

pie lielās trāķiešu cilts. Tā arī ir saprotama tā līdzība starp

rumāņu un bulgāru valodu, kas abas ir attīstījušās seno trā-

ķiešu zemē.

Ļoti daudz latīņu vārdu ir arī ģermāņu un slavu valodās,

bet vecajā latviešu valodā tie ir pārnākuši gandrīz tikai caur

vācu valodas starpniecību; p. p. mūris (mūrus), ķieģelis (te-

gula), kaļķis (calx), upuris (no verba operari), sprediķis (no

verba praedicare), tinte (tincta) v. c.

7. Priekš Kristus laikiem ķelti iejēma lielu zemes ap-

gabalu vidus Eiropā, dzīvodami vislielākā skaitā dienvidus

Vācijā un ziemeļu Francijā. Lai gan pēc Cēzara vārdiem viņi

paši saukušies par ķeltiem (Celtae), kāds vārds (Keltoi) ir

sastopams arī vecos grieķu rakstos, tomēr nevarot droši zi-

nāt, vai tas bijis pašu ķeltu vārds un vai tā saukusies visa

tauta. Romieši viņus dēvējuši par gaiļiem, vēlākie grieķu

rakstnieki par galatiem, kādi nosaukumi gan laikam nebūs

šķirami no augšā minētiem ķeltiem. Ir vēl veca ķeltu cilts

v'olki (Volcae), no kāda vārda ir cēlies vecaugšvācu nosaukums

VSalha, jaunaugšvācu Welsche un angļu Wales (Vēls). Daži

zinātnieki domā, ka arī veneti un venedi esot vecs

ķeltu cilts nosaukums.

Ķeltu seno dzimteni zinātnieki vēro starp Reinu, Mainu

un Donavas augšgalu, kaut kur seno itāļu kaimiņos, ar ku-

riem viņi ir arī tuvāku rada; bet laikam jau VI. gadsimteņa

sākumā' priekš Kr. ķelti ielaužas Spānijā un saplūst tur ar

ibēriem par tā saukto ķeltibēru tautu. Turpretī dienvidus

Franciju pie Vidus jūras ķelti iejem tikai vēl IV. gadsimteņa

sākumā. Ģermāņi nonākuši Reinas lejas galā ap VIII. gad-

simteni un'bijuši'ķeltu kaimiņi ziemeļu austrumos, laikam jau

nriekš V. gadsimteņa, kā vēro pa daļai pēc aizjemtiem ķeltu

vārdiem ģermāņu valodās. Par tādiem aizjēmumiem tura pie-

mēram: vācu Reich, valsts, no ķeltu rīg, — v. reich, bagāts,
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no tās pašas saknes, — v. Amt, amats, sal. gallu-lat. ambac-
tus, — v. Eisen, dzelzs, sal. senīru īarn (no senāka īsam).

Britanijā ķelti esot nonākuši ap 400. gadu priekš Kr. un

drīz pēc tam arī Īrijā, lai gan agrāk tika prātots, ka ķelti

jau VIII. gadsimtenī esot atradušies Īrijā.
Ap to pašu 400. gadu priekš Kr. ķelti esot iejēmuši arī

ziemeļu Itāliju (Galiia cisaīpina) un 388. gadā uzvārējuši arī
Romu.

Vēl ap to pašu laiku ķelti sāk virzīties uz austrumiem,
nometas Balkānu pussalā un 279. gadā izlaupa grieķu Delfus.
Tāpat viņi pārceļas pār Bosporu uz Mazāziju, ielaužas frī-
ģiešu zemē, nodibina tur 278, gadā savu galatu valsti un tur
šos galatus mēs pazīstam vēl no apustuļa Pāvila rakstiem.

Jau ap 111. gadsimteņa vidu priekš Kr. iesākās ķeltu va-

ras grimšana, kad romieši iekaro ziemeļu Itāliju. ll.'gadsim-
teņa beigās romieši pāriet pār Alpiem'un nodibina tur savu

provinci (Galiia Narbonensis), no kurienes uzsāk cīņu pret
Galliju, kas 50. gadā, pēc Cēzara uzvārās, krīt galīgi romiešu
varā. I. gadsimteņa beigās visas ķeltu dibinātās valstis kon-
tinentā jau atradās zem Romas virsvaldības. No 78. līdz 85. g.
pēcKr. romieši uzvār Britaniju, tā kā tik Īrija vēl paliek neat-
karīga, kamēr beidzot 9. gadsimtenī normaņi uzvār arī to un

līdz ar to izbeidz pēdējo neatkarīgo ķeltu valsti.
Ķeltu valodu nozare tiek iedalīta trīs grupās: 1. gailu,

2. britaņu jeb kimru un 3. goideļu jeb gēliešu grupā. Gailu
valoda jau ir izmirusi pirmajos gadsimteņos pēc Kr. un ir uz-

glabājusies tikai kādos 30 uzrakstos un grieķu un latīņu rakst-
nieku minētos īpašvārdos. Pie otras grupas pieder kimru jeb
velšu valoda (Anglijas Vēlsā) un bretoņu valoda Francijas
Bretaņā. šie bretoņi nav vis Cēzara pieminēto „Aremoricae
civitates" pēcnācēji, bet gan bēgļi no Britanijas, kas šeit pār-
beguši ap 5. gadsimteni. Pie tās pašas grupas vēl pieder ap
1800. gadu izmirusi korniešu valoda Kornvālā. Trešā grupa
pastāv no īru, skotu un menksa (Manx) valodas uz Menas
(Man) salas.

Lai gan ķeltus vēl skaita līdz 3 miljoniem, bet ģeogrā-
fiska viņi ir šķirti piecās daļās, kādēļ vinu etnogrāfiskās robe-
žas ir ļoti neizdevīgas. Turklāt, dzīvodami starp lielām un

stipram kultūras tautām, angļiem un frančiem, vini ātri pār-
tautojas, piejemdami angļu vai franču valodu. Vēl līdz 18. gad-
simteņa beigām īru valoda bijusi Īrijā valdošā, bet mūsu die-
nās tik vairs kādi 15 procenti Īrijas iedzīvotāju protot īru
valodu, bet arī pēdējie runājot pa lielākai daļai arī angliski. ~

Pie skotiem skaita mazāk par 160.000 dvēseļu un no tiem ti-



47

kai nepilni 10.000 runā tikai skotiski. Lai gan nesen vēl skai-

tīja ap 12.000 meniešu, tomēr tagad tikai vairs kādi veci

ļaudis vēl runājot menksu. Vēlsu senāk vēl rēķināja gandrīz
līdz miljonam, bet tagad viņu jau ir vismaz četrreiz mazāk

un viņi sastāda nedaudz vairāk par sešiem procentiem Vēlsas

zemē. Vēlsiem ir labi izkopta rakstu valoda ar diezgan ba-

gātu literātūru, kādēļ mūsu dienās vēlsu valodai vēro lielākās

dzīves spējas starp tagadējām ķeltu valodām. Bretoņu Fran-

cijas Bretaņā gan skaita vairāk par miljonu, bet pa lielākai

daļai viņi runā arī franciski. Skolās māca tikai franču va-

lodu un Bretaņas pilsētās jau pilnīgi valda franči. Tā tad

ķelti, kas priekš vairāk kā 2000 gadiem bija lielākā un stiprākā
tauta Eiropā, tuvojas jau galīgai izmiršanai.

Ķeltu valoda ir uzglabājusies tikai uz Anglijas salām, jo

arī Bretaņas (senāk Britannia cismarina) bretoņi, kā jau mi-

nēts, ir tikai seno britu bēgļi, kas pēc angļu-sakšu uzbrukuma

bija atstājuši savu dzimteni. Bet arī uz Britanijas salām ķelti

bija ienācēji, kas tur bija uzvārējuši un asimilējuši svešos sen-

iedzīvotājus kaledoniešus jeb piktus. Nav mums gan droši

zināms, vai pikti bija vecs tautas nosaukums, vai arī varbūt

tatovēto ģīmju dēļ bija iesaukti par krāsotiem (lat. picti),

tomēr zinātnieki nešaubās, ka šie pikti bijuši kāda sveša

tauta, kas nepiederējusi pie indoeiropiešu saimes. Vēlāku, kā

liekas, par kaledoniešiem un piktiem saukti arī ķelti, kādēļ

nevar zināt, cik ilgi vēl uzglabājušies augšā minētie seniedzī-

votāji.

Ķeltu valodas ir tomēr stipri nodilušas un pārgrozījušās,
kas ir iespējams tikai zem svešas valodas ietekmes, kādēļ arī

valodniekiem nebija tik viegli noteikt ķeltu valodas piederību

pie indoeiropiešiem. Indoeiropiešu pirmvalodas qu -skaņa ir

pārvērtusies ģēliešu valodā par k un britaņu valodā par p;

par p.: lat. quin q v c, pieci, īru co i c (koik) vēlsu pu m p

(v = vācu ii). Visas ķeltu izloksnes ir zaudējušas p-skaņu

vārdu sākumā; p. p.: lat. pater, tēvs, īru athir. Ja kādā

īru vārdā sastopam p-skaņu vārda sākumā (kā nupat minētā

vēlsu vārdā pump), tad tā ir cēlusies no qw.-skaņas. Še var

pieminēt, ka arī turku un mongoļu valodas ir tāpat zaudēju-

šas iesākuma p-skaņu.

Izjemot gēliešu rūnu, tā sauktā ogama, uzrakstus, kas cē-

lušies ap pirmā gadu tūkstoša vidu pēc Kr., īru rakstniecība

sākas no 8. gadsimteņa un top bagātāka no 12. gadsimteņa
iesākuma. Ap šo pašu gadu simteni iesākas arī vēlsu un kor-

niešu literātūra.
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Pāra vārdu arī latviešu valoda ir mantojusi caur vācu

starpniecību no ķeltu valodas; p. p.: amats, rīkot un

īzar s šādos salikteņos: mūķīzars, ģenģīzars, spēnīzars.
8. Vairāk simtu gadu pēc ķeltiem staigā atkal ģer-

māņi tādu pašus vēstures ceļus. Tāpat arī viņi nonāk

Grieķijā, Itālijā, Francijā un Anglijā un nodibina tur savas

valstis ar ilgāku jeb īsāku mūžu. Tomēr tikai Vācijā un Vā-

cijas apkārtnē viņiem ir laimējies nevien palikt pie savas val-

dības un savas valodas, bet arī vēl stipri paplašināt savas ze-

mes robežas. Sevišķi tautu ceļošanas laikā ģermāņi ir lielā

mērā mainījuši savas dzīves vietas. Tā sauktie ostrogoti jeb
austruma goti aizgāja uz Itāliju un nodibināja tur savu

austruma gotu valsti, kamēr visigoti jeb rietuma goti aizceļoja
uz Spāniju, vandāļi caur Spāniju uz ziemeļu Āfriku, longobardi
uz augšas Itāliju. Franki ar burgundiem' ielauzās Gallijā, kas

jau bija romānizēta, un dabūja no pirmajiem arī Francijas
vārdu (France), kamēr no pēdējiem ir cēlies Burgoņas nosau-

kums (Bourgogne). Ziemeļu Vācija līdz pašai Elbes upei bija
laikam palikusi pustukša, kādēļ šeitan varēja nomesties slavu
ciltis.

Senākā mums pazīstamā ģermāņu dzīves vieta bijusi dien-
vidus Skandināvijā, Dānijā, šlesvigā, Holšteinā, Meklenburgā
un rietumu Pomerānijā līdz Oderes upei. Kas īsti bijuši tā-
lākās aizvēstures ģermāņi un kā viņi ceļojuši, par to vēl zināt-
nieki nav galīgi vienojušies. Daži pat domā, ka tie bijuši
kāda sveša tauta, kas tikai vēlāku nonākusi indoeiropiešu ro-

bežās un piejēmusi pēdējo valodu. Arī ģermāņu vārda etimo-
loģija ir palikusi galīgi nenoskaidrota, lai gan ir mēģināts to
tulkot tāpat ar ģermāņu, kā arī ar ķeltu valodu palīdzību.
Drošs ir tikai tas, ka par ģermāņiem vispirms sauktas tās ģer-
māņu ciltis, kas bija pārgājušas pār Reinu Gallijas robežās,
un kas vēlāku pārnesa to nosaukumu arī uz pārējām ģermāņu
ciltim. Ar to tomēr nav teikts, ka aizvēsturē ģermāņu vārds
nevarētu būt mantots no kādas citas tautas.

Jau sen ģermāņi bija dalījušies daudz ciltīs, kas sastādīja
trīs lielas grupas: 1) austruma ģermāņu, 2) ziemeļu ģer-
māņu un 3) rietuma ģermāņu grupu.

Pie austruma ģermāņu grupas pieskaita bez gotu valo-
das vēl vandāļu, skiru, rugiju, gepidu, burgundu un citas va-

lodas. Visas šīs valodas ir jau sen izmirušas un tikai no gotu
valodas ir uzglabājušās kādas svarīgākas liecības. Pēc gotu
chroniķa Jordanes uzrakstītas senas tradicijas, gotu senči
esot ieceļojuši no Skandināvijas un nometušies ziemeļu Vācijā,
uz rietumiem no Vislas upes, no kurienes tie jau 2. gadsim-
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tenī pēc Kr. devušies tālāku uz dienvidrītiem, kamēr pēdīgi

ap 3. g. s. sākumu nometušies uz dzīvi pie Melnās jūras. Pēc

Dņepras upes šeit viņus iedala austruma un rietuma gotos.

Krimas pussalā goti p'iejēmuši kristīgu ticību un viņu bīskaps

Ulfila (apmēram 311—383) tulkojis arī bībeli gotu valodā.

Šā tulkojuma noraksts (no 5. jeb 6. g. s.) ir pa labai daļai

uzglabājies un atrodas Upsalas universitātes bibliotēkā. Su-

draba burtu dēļ šo rokrakstu sauc parasti Codex argenteus.

Krimā austruma gotu valoda bija uzglabājusies vēl līdz jau-

nākiem laikiem un kāds flāmlandietis Busbeks (A. van Bus-

beck) 16. gadsimtenī ir uzrakstījis kādus 68 vārdus no šās

valodas.

Lai gan, vispārīgi jemot, gotu valoda ir uzturējusies ve-

cākā veidā nekā citas ģermāņu valodas, tomēr viņa nav tu-

rama par visas ģermāņu nozares pirmvalodu. Gotu valoda

ir uzglabājusi arī seno nominātīva galotni s; p. p.: akrs,

Acker (tīrums), katils, Kessel (katls), dags, Tag (diena),

suņus, Sohn (dēls).
Austruma ģermāņu valodu grupai ir vistuvāku raaa zie-

meļu ģermāņu grupa,' kuras vecākā pārstāve ir senskandina-

viešu valoda', kas ir sastopama senajos rūnu uzrakstos, sākot

laikam jau no 3. un 4. g. s. pēc Kr. Vienā otrā gadījuma

šī valoda izrādās pat arehaiskāka par gotu valodu, un apmēra

līdz 700. g. pēc Kr. vina pastāvējusi no vienas pašas izloksnes.

Tā sauktajos vikingu' laikos (apmērā 700—1050) senskandi-

naviešu valodā parādās jau vairāk dialekti, kas 11. gadsim-

tenī izvēršas par četrām pamata izloksnēm, no kurām attīstās

četras tagadējās skandināviešu valodas: islandiešu, norvēģu,

zviedru un dānu. Valodniekiem svarīgākā ir archaiskā sen-

īslandiešu valoda, kurā līdz ar citiem rakstiem ir uzglabāju-

šās arī tā sauktās vecākā un jaunākā Eda, divi 13. g. s. redi-

ģēti rakstu krājumi. Vecākā Eda ir kāds dziesmu krājums,

kas cēlušās laikmetā no apmērā 800. līdz 1250. gadam, kamēr

jaunāko Edu var saukt par poētiku, kur sniegta dzejniekiem

pamācība, kā vajadzētu dziesmas sacerēt.
v

Rietuma ģermāņu grupa pastāv no frizu, angļu-saksu, sen-

sakšu jeb lejasvācu, sennlderlandiešu un augšvācu valodas.

Frižu valoda ir uzglabājusies vēl tagad kā vācu valodas iz-

loksne. Sensakšu jeb lejasvācu nozare ir mums tādēļ ievēro-

jama, ka no vidus lejasvācu valodas ir nākusi lielāka daļa

vācu aizjēmumu latviešu valodā. No šīs nozares ir uzturēju-

sies līdz mūsu dienām tā sauktā platvācu izloksne (Platt-

deutsch). Sennīderlandiešu jeb lejasfranku valoda ir tagad

izdalījusies divās daļās: holandiešu un flāmu valoda.

P. Šmits, levads valadnieclbā.
4
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Angļu valoda ir cēlusies no tiem ģermāņu kolonistiem,
kas no Vācijas ziemeļu apgabala pārnākuši uz Britanijas salu,
uzvārēdami un pa daļai arī padzīdami no turienes ķeltu ciltis.
Jau laikam ceturtā gadsimtenī pēc Kr. sakši no Holšteinas un

angļi no šlesvigas ir sākuši uzbrukt Britanijas ķeltiem. Tad
8. g. s. šiem ieceļotājiem rodas arī savi rakstniecības piemi-
nekļi, šī senā angļu-sakšu valoda sāk pārmainīties 11. gadsim-
tenī, kad normaņu hercogs Viljams lekarotājs (Conqueror)
pec kaujas pie Hastingsas (1066. g.) iejēma Angliju. Normani
(ziemeļnieki) bija Skandināvijas jūraslaupītāji, kas 9. gad-
simteni bija nometušies ziemeļu Francijā, kas pēc viņiem tad
arī ir nosaukta par Normandiju. šeit viņi līdz ar franču kul-
tūru bija piejēmuši arī franču valodu, ko' tad viņi pārnesa arī
uz Angliju, šādā ceļā senā ģermāniskā angļu valodā ieplūda
ļoti daudz franču vārdu un, vārdu sastāvam' mainoties, stipri
vien nodila arī vecā fleksija. Tā kādu simtu gadu laikā, ap-
mēram no 1150. gada, nodibinās vidusanglu valoda. Vidus-
angļu valoda turpinās apmērā līdz 16. gadsimteņa otrai pusei,
kad iesakās atkal jaunangļu valoda, ko nodibina sevišķi sla-
venais drāmatiķis Viljams šēkspīrs (1564—1616).

_

Augšvācu valoda tāpat tiek iedalīta trīs attīstības pakā-
pes ka angļu valoda. Senaugšvācu valoda, kur vēl valda da-
žādas izloksnes, ir mums pazīstama no 8. gadsimteņa sākot
līdz 11. g. s. beigām. Vidus augšvācu valodā (1100—1500)
jau pārvalda švābu izloksne, kamēr jaunaugšvācu valodā jem
virsroku ziemeļu Vācijas izloksne, šo valodu padara populāru
sevišķi Mārtiņa Lutera (1485—1546) bībeles tulkojums.

Ģermāņu valodas atšķiras no citām indoeiropiešu valo-
dām ar savu skaņu pārbīdi, t. i. līdzskaņu pārmainu no vie-
nas katēgorijas otrā. P. p. grieķu agros, tīrums, 'atbilst la-
tiņu vārdam ager, bet gotu formai akrs un vācu Acker. La-
tiņu piscis, zivs, atbilst gotu vārdam fisks un vācu Fisch
Latiņu comu, rags, saskan ar vācu Hom. Kad šī skanu pār-
bīde ir notikusi, nav mums droši zināms, bet tomēr var
veFot

l £a ŠIS skaņas esot mainījušās vairāk gadsimteņu
prieks Kr. Ap vidus laiku sākumu, apmērā no no 5. līdz 8.
gadsimtenim pēc Kr, notika ģermāņu valodu laukā atkal otra
skaņu pārbīde, kas šoreiz aprobežojās ar augšvācu valodu un
ceias tada zeme, kur ģermāni bija iejēmuši ķeltu dzīves vie-
tas. Gitas ģermāņu valodās, kā arī angļu valodā, šāda skanu
pārmaiņa nav notikusi. Piemēri par skanu pārbīdi augšvācu
V

i ?7I
,

a?gJu hook
> vācu Buch

> grāmata, ang. apple, vācu
Apfei, ābols; ang. Un, v. zehn, desmit; ang. that, v. dos, tas.



51

Vecākie latviešu aizjēmumi no ģermāņu valodām, kā lie-

kas, ir nākuši no gotu valodas; p. p.: klaips, got. hlaifs,

maize; gatve, got. gattvo; katls, got. katils; stikls, got. stikls;

kungs, vecaugšvācu chuning. Daži valodnieki gan domā, ka

pēdējie trīs vārdi būtu cēlušies no citiem avotiem, bet bez vē-

stures un fēnētikas pierādījumiem. Ja stikla gabaliņi ir at-

rasti latviešu senču nometnēs jau tūliņ pēc Kr. dzimšanas

laikiem, kādēļ tad pats nosaukums būtu nācis tikai no krie-

viem, kas tik daudz vēlāku nonāk latviešu kaimiņos? Ja slāvi

dienvidos un sārni ziemeļos aizjēmās „kungu" un „katlu" no

gotiem, kādēļ tad baltu tautas vidū būtu aizjēmušās šos vār-

dus citā laikā un no citām tautām?

Sāmu valodās ģermāņu aizjēmumi liekas tomēr vecāki

par mums pazīstamo gotu valodu, jo tie ir uzglabājuši vēl pil-

nīgu lietu vārdu piedēkli as, saīsinātā gotu s vietā; p. p.:

somu lammas, vepšu lambas, gotu lamb jērs; som. rengas,

vecaugšvācu hring, gredzens; som. sairas, got. sair, sērs, bē-

dīgs. Senais ģermāņu piedēklis as saskan pilnīgi ar seno baltu

piedēkli, kas latviešu valodā ir saīsināts par s, kādēļ latviešu

aizjemtos vārdos šāds piedēklis nevarēja uzglabāties.

Lielākā daļa ģermāņu aizjēmumu latviešu valodā nāk no

viduslejas vācu valodas,' ko vēl līdz zviedru laikiem runāja

arī Baltijas vācieši; p. p.: bruģis (lejas vācu bmgge), stute

(stutte), brūte (brūt), zīde (sīde), brokasts (vrdkost), bun-

gas (bunge), dvielis (dwēle), krīts (krīte), skroderis (schrd-

der), skutulis (schuttel) spītē (spīt) un daudz citi.

Turpretī aizjēmumi no jaunaugšvācu valodas nav vairs

varējuši tautas valodā iesakņoties; p. p.: ēzinbānis (Eisen-

bahn), ūmākars (Uhrmacher), bairišs (bairisch Bier), šau-

mes (Schaum) un citi.

9. Ba 11 i jeb ais t i dzīvo tagad tikai vairs Lietavā un

Latvijā, bet senos laikos viņi iejēmuši arī austruma Prūsiju,

dažus apgabalus uz dienvidiem no Lietavas un laikam arī

tagadējo baltkrievu zemi līdz Okas upei. Ar diezgan lielu

varbūtību Hērodota aprakstītos neurus var turēt par baltu

jeb aistu senčiem. Liekas, ka senie balti bijuši kādreiz mord-

vīnu kaimiņi, jo šo mordvīnu senā rietuma robeža sniegu-

sies līdz Okas sākumiem, lai gan tagad viņi dzīvo visvairāk

tikai uz Volgas austruma krastiem. Vidzemē turpretī latviešu

senči ienākuši laikam pēc Kristus laikiem. Mūsu dienās ti-

kai vairs leiši un latvieši ir paturējuši no senajiem

baltiem mantoto valodu, kamēr no seno prūšu valodas ir uz-

glabājušās tikai kādas rakstu liecības. Bet šīs trīs valodas

vien gan nesastādīja visu baltu nozari. Arī jātv mg i jeb
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s ū d av i piederējuši pie baltu cilts un valodas zinā stāvējuši
tuvu prūšiem. Kādu baltu izloksni runājuši arī'gal indi,
kas dzīvojuši uz dienvidiem no prūšiem. Pēc nosaukuma no

pēdējiem nav šķirami arī goļadi, kurus krievu chronika

piemin 11. un 12. gadsimtenī pie Protv'as
upes. šis nosau-

kums ir laikam cēlies no vārda „gals" (leit. gālas) un tā tad
nozīmējis gala apdzīvotājus, kādēļ nav taisni teikts, ka abas
galindu ciltis būtu piederējušas pie vienas pašas tautas.

Pēc K. Būgas domām baltu pirmdzimtene esot bijusi ap
Viļņas, Minskas, Mogiļevas un Smoļenskas apgabaliem, tur-
pretī daži archaiologi ir pārliecināti, ka prūši jau pāra tūk-
stoš gadu, varbūt pat vēl daudz ilgāki, esot vērojami tagadējā
austruma Prūsijā. Vienkārši tomēr var izskaidrot baltu tautu
kustības, turoties pie agrākās hipotēzes, ka baltu pirmdzim-
tene bijusi ap Nemuna upes baseinu, no kurienes tad viņi
varēja virzīties uz austrumiem un ziemeļiem. Baltu kustību
uz dienvidiem varēja kavēt seno slavu tauta, kurai arī Pri-
petes upes purvāji noderēja par drošu robežu- ziemeļos. Nav
tomēr šaubu par to, ka ap 6. gadsimteni un varbūt arī agrāki,
slāviem virzoties uz ziemeļiem, austruma baltu ciltis spiedās
pamazām atkal atpakaļ uz rietumiem, nomezdamies lielajos
mežos, kas toreiz laikam pārklāja tagadējās Lietavas un Lat-
vijas territoriju. Tai ziņā tomēr nevaram sekot K. Būgam,
ka šie ieceļotāji nu būtu bijuši pirmie balti, kas nometušies
Lietava, kur senāk it kā būtu dzīvojušas kādas svešas tau-
tas, sis baltu cilšu kustības gan laikam notika par ilgiem
gadu simteņiem un bez lieliem asiņainiem kariem. Ja tur-

pretī iedomājamies tik lielas tautu dzīves vietu mainas, par
kādam runā K. Būga, tad droši vien būtu atrodami kādi pie-
rādījumi archaiologi jā, vēsturē un pat valodniecībā. Baltu
tautu kustībām aizvēsturē gan varēsim pielīdzināt latviešu
cilšu kustību vēstures laikos. 13. gadsimtenī, kā zināms, ta-
gadējās Latvijas robežās vēl dzīvoja stipras kuršu, zemgaļu,
sēļu un sāmu tautības lībiešu ciltis. Izjemot kādu tūkstoti lī-
biešu Kurzemes Dundagā, visas šīs ciltis ir jau izbeigušās
un viņu vietā tagad dzīvo vienīgi latvieši, kurus 13. gadsim-
teni mm tikai uz ziemeļiem no Daugavas. Latvieši ir panā-
kusi so uzvāru bez kādiem kariem. Cīnās ar vāciešu ienā-
cējiem minētās četras ciltis jeb tautas 'dabūja vairāk ciest
nekā latvieši jeb letgaļi, kas padevās miera ceļā un laikam
gan ari zem labvēlīgākiem noteikumiem.. Tukšās zemes lībiešu,
zemgaļu,

_

sēļu un kuršu apgabalos iejēma latvieši. Būdami
skaitļa ziņā pārāki un varbūt arī tiesību zinā brīvāki, lat-
vieši drīz vien pārtautoja savas kaimiņu ciltis. Sevišķi viegli



53

tas notika ar kuršiem, zemgaļiem un sēļiem, kas paši bija

latviešu tuvi radnieki. Līdzīgs process laikam arī notika kad

austrumu balti sāka spiesties saviem rietuma kaimiņiem virsū.

Lai gan nav jādomā, ka tas būtu noticis gluži bez cīņām, bet

lielo mežu dēl toreiz tomēr nebija tāda zemes bada kā mūsu

dienās. Turklāt lielāks ļaužu skaits bija ļoti noderīgs gan

aizsardzībā pret svešajiem sirotājiem, gan arī pašiem sirojot

pa sāmu tautu zemēm uz ziemeļiem no Daugavas. Pēc ar-

chaiologu domām Daugavas baseins esot bijis kādi 3000 gadi

priekš Kr. par robežu divām dažādām kultūrām, kas laikam

bijušas saistītas arī ar divām tautām. Turpretī kādu tūkstoš

gadu laikā pēc Kr. baltu ciltis sāk ieplūst Vidzemes robežās

no dienvidiem un austrumiem, atspiezdamas turienes sāmu

ciltis arvien vairāk uz ziemeļiem. Jādomā, ka šie ienācēji

tika pastiprināti ar austruma baltiem, kas zem slavu spie-

diena sāka virzīties uz rietumiem.

Senāk bieži tika uzsvērta baltu valodu tuvā savstarpēja

radniecība, bet nu izrādās, ka baltu valodas nav savā starpa

tik tuvu rada, kā p. p. slavu un romāņu valodas. Jau ap Kri-

stus laikiem, kā var vērot, bija izbeigušies tuvāki sakari starp

prūšiem un leišu-latviešu kopējo nozari, kamēr abas pēdējās

tautas būs sākušas šķirties laikam ap pirmā gadu tūkstoša

vidu pēc Kr. Vismaz 13. gadsimtenī pēc Kr. leiši un latvieši

bija jau pilnīgi šķīrušies un katra tauta runāja savu īpatnēju

valodu.
_

Baltu valodas ir labi uzglabājušas lietu vārdu deklinā-

ciju, zaudēdamas tikai seno ablātīvu, bet totiesu stipri vien-

kāršojušas darbības vārdu konjugāciju. Salīdzinot ar sen-

grieķu valodu, baltu valodas šai ziņā ir jēmušas pavisam pre-

tēju'virzienu. Vislabāk baltu valodas ir uzglabājušas seno

intonāciju starpību, ko tagad atrodam tikai vēl serbu un slo-

vēņu valodā. Ar šo intonāciju stāv sakarā dažādie akcenti

sengrieķu valodā un indiešu vēdu tekstos. Salīdzināmā valod-

niecībā 'baltu valodām ir liela nozīme, tā ka viņas ir uzglabā-

jušas archaiskāku veidu nekā citas dzīvās indoeiropiešu va-

lodas; bet nav taisnība, ka viņas stāvētu sevišķi tuvu san-

skrita valodai, kā apgalvo neretis nevalodmeki.

Senprūši galīgi atmet savu valodu 17. gadsimtenī, pār-

iedami austruma Prūsijas vāciešos, kas vēl tagad lieto dažu

retu senprūšu vārdu. No senprūšiem ir uzglabājušies tikai

nedaudz rakstu pieminekļu, starp kuriem pirmā vieta pieder

Eibingas vārdnīcai ar kādiem 800 vārdiem, šis varanieas

oriģināls ir pārrakstīts 14. gadsimteņa beigās jeb 15. gadsim-

teņa sākumā, bet sastādīts laikam jau kādu simtu gadu
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agrāki. Otrā vietā ir minams Simona Grūnava vokābulārijs
ar kādiem 100 vārdiem no 16. gadsimteņa pirmās puses. Tā-
lāk seko trīs Lutera katechismi, divi izdoti 1545. gadā un

viens 1561. gadā. šo rakstu pieminekļu, kā redzams, ir loti

maz, un tie paši ir uzrakstīti ļoti trūcīgā rakstībā un ar daudz
kļūdām.

Leišu vecākā grāmata ir Mosvīdija katechisms, iespiests
1547. gadā. Sevišķi ievērojami ir kanonika Daukšas izdotie
raksti: katechisms (1595) un Postilla (1599), kur sastopam
atzīmētu seno leišu akcentu, kas vēlākos laikos ir mainījies.
1629. gadā iznāca jezuīta širvida izdota polu-latīnu-leišu vārd-
nīca, Dictionarium, trium linguarum, kas 1713. gadā parā-
dījās jau 5. izdevumā.

Latviešu vecākā grāmata ir Kanīzija katoļu katechisms,
izdots Viļņa 1585. gadā, bet nākošā 1586. gadā 'iznāca arī Rī-
vija tulkotais Lutera mazais katechisms. Visi pirmie latviešu
rakstnieki bija vācieši, kas tikai ļoti vāji prata latviešu va-
lodu. Ta ka viņi neievēroja ne gramatikas, ne ortogrāfijas
un cīnījās vēl ar vārdu trūkumu, tad varam saprast, ka tā-
diem rakstiem ir ļoti maz valodnieciskas vērtības, šāds juku
laikmets turpinājās veselu gadsimteni līdz 1685. gadam kad
parādījās Glūka bībele, kur jau atrodam noteiktu gramatiku
un ortogrāfiju. Tā ka leišiem bija rakstnieki arī pašiem sa-
vas tautības, tad leišu pirmie raksti ir valodniekiem daudz
svarīgāki par senajiem latviešu rakstiem. No Tacita — var-
būt ari jau Plīnija laikiem prūšus un laikam arī citus
baltus sauc par aistiem (Aesti), kāds nosaukums uzgla-
bājas līdz Vulfstana (VVulfstan) laikiem 9. gadsimtenī.
Ptolemaijs otra gadsimtenī šo aistu vietā piemin galindus un
sudavus. Rimberts 9. gadsimtenī pazīst jau kuršus (Cori)
un 10. sastopam pirmo reizi prūšu vārdu, papriekšu
arābiešu (brūs), tad 999. gadā arī latīņu valodā. Leišus un
latviešus mes sastopam rakstos tikai vēl vēsturiskā laikmetā.
Humānists Stella (1518) bija iedomājies, ka Ptolemaija mi-
nēta Sarmatijas tauta Bor ūskoi, kas laikam dzīvojuši pret
Urala kalniem, esot bijuši prūšu senči, kādēļ sācis tos saukt
latiņu valodā par Borussi, kādu nosaukumu ir piejēmuši
ari citi veci rakstnieki. Tādi paši mākslīgi nosaukumi ir arī
P r v z i un P r v t h c n i, kas ir darināti pēc R v z i un Rut-
n c n i parauga.

10. Slāvi, kas vecākās rakstu liecībās tiek saukti par
veiietiem jeb venediem, ir paturējuši šo seno vārdu vēl vācu

(Wenden, sorbi) un somu valodā (venālāinen, krievi;, lai gan
pasi viņi, kā liekas nav tā saukušies. Otrs vārds, kas cēlies
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pie pašiem slāviem, ir slovēņi, ko tad bizantieši esot sa-

īsinājuši par slāviem. Tā ka latīņu un vācu valodā sl ir svešs

skanu savienojums, tad no tās pašas saknes ir cēlies arī vācu

vārds Sklave, franču esclave un itāliešu schiavo, kas nozīmē

vergu, jo slavu tautības gūstekņi tika bieži pārdoti par ver-

giem. Tautas nozīmē turpretī iesakņojās grāmatu vārds slāvi.

Slavu nozare tiek iedalīta trīs nodaļās: 1. dienvidus slavu,

2. austruma slavu jeb krievu un 3. rietuma slavu valodās.

Pie dienvidus slavu valodām pieskaita: 1. bulgāru,

2. serbu-charvatu un 3. slovēņu valodu. Bulgāri*) vispirms

bijuši kāda turku tauta, kas senāk: dzīvojusi pie Volgas, un

tagadējos čuvašus tura par šo bulgāru tiešiem pēcnācējiem.

7. gadsimtenī pēc Kr. bulgāri ielaužas Balkānu pussalas zie-

meļos un, virzīdamies uz dienvidiem, samaisās arvien vairāk

ar 'slāviem, kamēr beidzot piejem arī slavu valodu. V. gad-

simtenī priekš Kr. še dzīvoja lielā trāķiešu tauta, kuru drīz

pēc tam uzvarēja ķelti, ķeltus romieši, romiešus atkal goti.

Lielākās masās turpretī še ieplūda slāvi, kuri tad arī pa da-

ļai būs seno trāķiešu pēcnācēji, kamēr minētie uzvarētāji,

kā kungu kārta, gāja drīzāk bojā. Senajā trāķiešu zemē līdz

ar bulgāriem sastopam arī rumāņus, kādēļ arī šo abu valodu

starpā ir novērota lielāka līdzība, nekā to varētu sagaidīt ti-

kai abu tautu radniecības dēļ. 9. g. s. pēc Kr. vecajā bulgāru

jeb vecslavu valodā Kirils un Metodijs ir tulkojuši ari bibeli,

kuras atliekas 11. g. s. rokrakstos ir uzglabājušās līdz mūsu

dienām, šī vecslavu valoda nav jāsajauc ar vispārējo senslāvu

valodu, no kuras ir cēlušās visas slavu valodas, to starpā arī

vecslavu valoda.
v .

Austruma slavu jeb krievu nodaļu sastāda 1. lielkrievu,

2 mazkrievu un 3, baltkrievu valoda. Lielkrievu vel

tiek iedalīta ziemeļnieku un dienvidnieku dialekta. Baltkrievi,

kā vērojams, ir ienākuši senākā baltu zemē, kādēļ viņi ir uz-

skatāmi pa daļai arī par baltu pēcnācējiem. Humānistu lai-

kos, kad tautām tīšām meklēja senlaiku vārdus, mazkrievus

sāka dēvēt par rutēniem, kāds nosaukums ir jemts no kādas

gailu cilts. Par rusiem senāk saukti tikai skandināviešu cilts

varagi, kas bijuši pirmie krievu tautas valdnieki. Nosaukums

krievi" ir cēlies no krivičiem, kas dzīvoja uz austrumiem no

latviešiem. Vecākais rakstu piemineklis krievu valodā ir Ostro-

mira evaņģēlijs, kas ir uzrakstīts Novgarodā 1056.—1057. g.

posadņikam Ostromiram par piemiņu.

*) Ir gan grūti ticams, ka blakus maģāriem, ungāriem, huzāriem,

pandūriem, uigūriem un mandžūriem varēs pastāvēt bulgāri ar īso a

piedēklī.
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Rietuma slavu nodaļā izšķir 1. čechu, 2. slovaku, 3. sorbu

(vāc. sorbiseh, wendisch, kr. jiviKHucKiH H3HK-b), 4. polu,
5. kašubu (pie Daneigas gar Baltijas jūras krastu) un 6. tagad
jau izmirušu polabu valodu (no Labas upes, kā slavu valo-
dās sauc Elbi). Vecākie čechu raksti sniedzas līdz 13. gad-
simtenim atpakaļ, poļu rakstniecība sākas no 14. gadu simteņa,
bet citu rietuma slavu raksti pieder tik vēlākiem laikiem.

Tautu klejošanas laikā ģermāņu ciltis bija lielā mērā at-
stājušas ziemeļa Vācijas zemi uz austrumiem no Elbes upes.
Šo atstāto zemi tad nu bija iejēmušas slavu ciltis, ieceļodamas
šeit no austrumiem. Vidus laikos vācieši spiedās atkal at-
pakaļ savās senākās nometnēs, uzvārēdami un pārtautodami
slavu cilts iedzīvotājus. Kašubi, sorbi un polabi tad nu ir
pēdējās atliekas no šām uzvārētām slavu tautām.

Slavu valodas ir uzglabājušas daudz indoeiropiešu pirm-
valodas īpašības: gandrīz visus lietu vārdu locījumus un no

konjugācijas arī aoristu. Senslāvu valoda ir pazinusi tikai
atklātas zilbes, kas beigušās ar patskaņiem, kā vēl tagad ja-
pāniešu valoda tālos austrumos. Tomēr baltu valodas, salī-
dzinot ar viņām tuvu stāvošām dzīvām slavu valodām, ir jā-
atzīst par archaiskākām.

Slavu tautu pirmdzimteni meklē ap Dņepras upes vidieņu
un Hērodots viņus laikam nosauca par ,',Skythai arotēres".
Fakts tomēr ir tas, ka slavu pirmtauta ir dzīvojusi uz dien-
vidiem no baltu pirmtautas, šķirdama pēdējo no skitiem.

Latvieši ir aizjēmušies daudz krievu vārdu jau priekš
13. gadsimteņa, kad garo patskani v krievi vēl izrunāja lī-
dzīgi latviešu skaņai o (uo) un kad īsās % (v) un b (i) ska-
ņas vēl nebija atmestas; p. p.: kāposti, sods, kodeļa, istaba,
ari istuba (ucmb6a), ruduki, (pid-otcu, rutki), zizlis (3b3m)
birkavs (6bpKoe?>), pods (nydt).

11. 20. gadsimteņa sākumā tika atrasti austruma Turke-
stānā uz Ķīnas robežām veci raksti, laikam jau no 1. g. s.

?!?
Kr

-
No

_

šie
.

m rakstiem nu nāca gaismā senā tochāru va-
loda, kas arī pieder pie indoeiropiešu valodu saimes. Izrādī-
jās, ka tochāru valoda ir pieskaitāma pie kentum grupas un
tā tad stāv tuvāku rietuma Eiropas valodām, nevis āriešu

nozarei, kas atrodas tochāru kaimiņos.
Pie šām 11 indoeiropiešu saimes nozarēm varētu vēl vienu

otru nozari pielikt klāt, bet materiālu trūkuma dēļ mums vēl
nav droši zināmi viņu sakari ar citām radu valodām. Tā
p. p. chati jeb hetīti, kas dzīvoja starp Maz-Āziju un Babi-
lonu un 11. gadu tūkstotī priekš Kr. spēlēja lielu lomu, izrā-
dās ja nu ne taisni par kādu indoeiropiešu cilti, tad vismaz
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par tādu tautu, kas pārveidojusi savu valodu pēc kādas ken-

tum izloksnes parauga. Tāpat jau vairākkārt minētā lielā

trāķiešu tauta ir arī runājusi indoeiropiešu valodu, tikai

diemžēl šai valodā nav uzglabājušies nekādi raksti. Indoei-

ropiešu tautas bija arī maķedonieši, illirieši un vēl citas cil-

tis, tikai mums trūkst sīkāku liecību par viņu savādībām.

Ja mēs gribam pierādīt šo valodu starpā kādu radnie-

cību, tad nevaram apmierināties ar līdzīgu vārdu sameklēšanu,

kā p. p. latīņu rudens (virve) latv. rudens; krievu ymKa

(pīle) latv. utka (lamu vārds); grieķu (v)anaks (valdnieks)

latv. vanags v. t. pr. Katrreiz nav arī radniecība droša, ja

līdzīgiem vārdiem ir līdzīgas nozīmes, p. p.: franču autre (no

latīņu alter) un latv. otrs (sal. leišu antras); angļu much (no

senanglu micei) un spāniešu mucho (no latīņu multum) daudz;

angļu bad un persiešu bad (slikts) un citi. Par dažiem salī-

dzinājumiem ir jāšaubās arī par daudz lielas nozīmju dažā-

dības dēl, lai. gan fonētiska saskaņa liekas gluži pareiza, p. p.

leišu valandd (stunda), latv. valoda; leišu vagis (zaglis), latv.

vadzis; krievu zoaočī> (bads), latv. galds v. t. pr.

Zinātniskai valodu salīdzināšanai noder tikai droši ma-

teriāli, kas atbilst fonētikas un sēmazioloģijas likumiem. Tā

var salīdzināt latviešu vārdu māte, leišu mote (sieva) un

motima (māte), vecslavu Mamu, vecaugšvācu muoter, latīņu

mater, grieķu-atiešu mētēr, grieķu doriešu mātēr, senind. mā-

tar. Leišu valodā garais ā pāriet par o (kas allaž ir garš) un

grieķu-atiešu izloksnē par ē, kamēr āriešu valodās katra e-

skaņa pārvēršas par a-skaņu.

Latv. avs (arī aita ir cēlusies no avītas), leišu avis, prūšu

awins (leišu avinas, latv. avens, auns), senind. avi-, slavu

osbiļa, vecaugšvācu ouwi, latīņu ovis, grieķu ois no senāka

ovis. Āriešu un baltu valodās senā o-skaņa ir pārgājusi a-

skaņā.
'Latv. vilks, leišu vilkās, prūšu wilkis, slavu un

sAbuv, grieķu lūkos un senind. vrka. Šā vārda saknē nav bi-

jis patskaņa, bet tikai zilbisks l, kādu mēdz rakstīt ar nņķīti

apakšā. Senindiešu valodā l pāriet par r, bet grieķu valoda

izzūd v, M jau redzējām pie iepriekšējā ois.

Latv. jūgs, latīņu jugum, senind. jūgam, slavu uzo, grieķu

zygon.
. ,

Latv. dūmi, leišu dūmai, prūšu dumis, slavu dbiM% sen-

ind. dhūma-, latīņu jumus, grieķu thymos, kaislība, sajūsma.

Senais ū pāriet senslāvu valodā par v. Pirmvalodas dh ir

uzglabājies vienīgi āriešu valodās, kamēr citās nozarēs tas
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paliek par vienkāršu d, jeb pāriet par th, f jeb citās līdzīgās
skaņās.

Baltu valodu kas, slavu mino, latīņu avis, grieķu tis (no
senāka kis, kas uzglabājies dialektos), gotu hvas (liv tiek rak-
stīts ar vienu burtu).

Jemsim vēl par piemēru palīgā verba būt konjugāciju.

Leit. senind. grieķ. slav. '

lat. got.

esmi asmi eimi ecMb sum im
esi asi essi, ci ecu es is
ēsti asti esti ecnvb est ist.

Lai arī leišu valodā esti (yrd vietā) ir tagad jau nove-

cojusi forma, tomēr dialektos tā ir uzglabājusies līdz mūsu
dienām. Tā tad var sacīt, ka leišu valodā ir vēl sastopamas
visas trīs minētās formas, kas saskan ar vērojamām indoei-
ropiešu pirmvalodas formām. Senindiešu valodā c, kā jau mi-
nēts, ir pārgājis a-skaņā, bet gotu valodā

Tādu pašu radniecību mēs redzam pie lietu vārdiem, kur
senā galotne os ir apzīmējusi vīriešu kārtas, ā sieviešu kār-
tas un om nekatras kārtas vārdus. Piemēri: grieķu domos

(nams), latīņu domus, senind. damah (no senākā' dāmas),
slavu doMb, leišu namas (nams), gotu akrs (tīrums, no se-

nāka akros). Kā āriešu un baltu, tā arī senģermāņu valodā
senais o ir pārgājis par a. Leišu ūdra (ūdrs), krievu ebīdpa.
grieķu hydra (ūdensčūska), senind. dšvā, latīņu eoua (ķēve),
gotu giba (dāvana). Latīņu jugum (jūgs),

'

senind. j'ugdm,
grieķu zygon, prūšu assaran (ezers), slavu esepo. Latīņu va-

lodā galotne om pārvērtusies par um, senidiešu valodā param,
bet grieķi un prūši ir beigu m pārvērtuši par n.

Skaņu un morfoloģijas pārmaiņas ir tomēr tik dažādas,
ka vēl arvien paliek kādi mīklaini gadījumi, lai arī ar laiku,
kā jau ir aizrādīts trešā nodaļā, dažas nesaprotamas parā-
dības ir pēdīgi noskaidrojušās gluži vienkārši. Latviešu va-

lodā, kas, kā jau minēts, pieder pie satem grupas, sastopam
līdz

ar vārdu asmens arī akmeni ar fc-skaņu kā kentum
valodās. Arī šeit mums nav jāmeklē kāds izjēmums, jo se-

nie baiti varēja savu akmeni aizjemties no kādas kentum

valodas, jeb arī indoeiropiešu pirmvalodā šā vārda pamats
būs uzglabājies divās izlokšņu formās. Tāpat ir jāizskaidro
arī krievu, vārds zycb, zoss, kurā pēc senbaltu parauga *žan-
sis (leišu zasis, prūšu sansy, latv. zoss) būtu jāmeklē z-skana
vārda sākumā. Turpretī gotu vārds miluks, piens, un krievu
mojioko izrādās līdzīgi tikai gadījuma dēļ, jo pēdējais ir sa-
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vienojams ar latviešu malks (leišu malkas), Trunk, Schluck,

Zug, kamēr pirmajam atbilst krievu vārds MOAo3eeo, pirm-

piens. Ģermāņu valodu nebalsīgais k, kas pēc skaņu pārbī-

des likuma ir cēlies no senāka balsīga g, saskan šai gadījumā

ar z satem valodās.

Ir turpretī arī gadījumi, kur radniecīgi vārdi ir tik tālu

pārvērtušies un viens no otra atšķīrušies, ka nespeciālisti va-

lodniecības jautājumos tur vairs neredz nekādas līdzības.

Valodnieki salīdzina par piemēru arī tādus vārdus, kā latīņu

dies (diena) un franču jour, vācu Zāhre (asara) un franču

larme. Tāpat valodniekiem nav šaubu par to, ka latviešu

vārds zobs un vācu Kamm (ķemme) ir radu vārdi, lai gan ta-

gad tiem vairs nav ne līdzīgu skaņu, ne vienādas nozīmes.

Jau pašā šīs grāmatas sākumā ir teikts, ka vienu valod-

niecības nozari sauc par lingvistisko palaiontoloģiju, kas pēc

valodas liecībām lūko izpētīt pašu tautu seno kultūru. Jau

J. Grimms bija aizrādījis uz valodas nozīmi ģermāņu vēstu-

res pētīšanā, A. Kūns (A. Kuhn 1812—1881) šādā ceļā lū-

koja tēlot indoeiropiešu aizvēsturi, tāpat T. Momzens pētīja

ar valodas palīdzību arī senās Romas vēsturi. Kā katra jauna

zinātnes nozare, tā arī lingvistiskā palaiontoloģija no sākuma

bija vēl nedroša, kādēļ tai bija arī ne mazums pretinieku.

A. Piktē (A. Pictet, Les origines Indoeuropēennes, Pans

1859—1863), kas pirmais uzstājās jau ar biezu grāmatu šai

jautājumā, atrod pie senajiem indoeiropiešiem ļoti augstu kul-

tūru, nekritiski izmantodams valodas datus. Kad nu cits kul-

tūrvēsturnieks V. Hēns (Viktor Hehn 1813—1890, Kultur-

pflanzen und Haustiere) nostādīja šo kultūru atkal ļoti zemu,

tad skeptiķiem netrūka vielas šo jauno pētījumu apšaubīša-

nai. Un tiešām tikai viena otra kultūras vārda līdzība vien

vairāk indoeiropiešu valodās dod mums vēl gauži maz mate-

riāla par pašu kultūru. Augšā mēs redzējām, ka līdzīgs aitas

nosaukums ir sastopams visās svarīgākās musu saimes valo-

dās, kādēļ gan nav šaubu, ka kaut kādu aitu būs pazinusi jau

indoeiropiešu pirmtauta, bet ar to vēl nav sacīts, ka si aita ir

bijusi mājas lops. Pēdējam slēdzienam ir vajadzīgas vel ci-

tas tuvākas liecības.
_

Ja senie indoeiropieši runājuši vienu valodu, tad pec va-

lodnieku domām vini būšot bijuši arī viena tauta, kas dzīvo-

jusi vienā, samērā'nelielā, zemes apgabalā. Nav mums ari

iemesla šaubīties par šādu vērojumu. Daži archaiologi tur-

pretī ir gribējuši iet vēl tālāku un ir mēģinājusi aprobežot so

tautu tikai ar tā sauktajiem dolichokefaliem jeb gargalvjiem,

tādā zinā pievienodami to vienai pašai noteiktai lauzu rasei.
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Tā ka jau no vissenākiem laikiem dažādas ļaužu rases ir stipri
maisījušās, tad nav domājams, ka senie' indoeiropieši būtu

iejēmuši kādu izjēmuma stāvokli. Gluži tāpat daži kultūr-

vēsturnieki ir pārliecināti, ka senie indoeiropieši stāvējuši
uz vienādas attīstības pakāpes ar gluži vienādu dzīves iekārtu.

Bet lielāka un stiprāka tauta varēja arī gluži viegli uzvārēt
un pārtautot vājākos kaimiņus ar citādu kultūru un citādu

saimniecību. Visu to ievērojot, drīzāk ir jāpiebalso tādām hi-

potēzēm, kas nemeklē pie indoeiropiešu pirmtautas pārāk lie-
las vienādības rases, kultūras un varbūt pat arī vēl valodas

ziņā.

Valodnieki domā, ka indoeiropiešu pirmtauta dzīvojusi
ap neolitiskā (jaunā akmeņa) laikmeta beigām un metāla
laiku sākumu, tas būtu varbūt ap trešo gadu tūkstoti priekš
Kr. Senos akmeņa ieročus atgādina šādas mūsu vārdu līdzī-
bas : asmens kas ir rada ar akmeni, — nazis (no
krievu hoj/Cg) kas ir rada ar prūšu nagis (krams), — vec-

augšvācu sahs (zobens), kas saskan ar latīņu saxum (klints,
akmens), — vācu Hammer (āmurs), kas' nav šķirams no

krievu KūMenb (akmens), — grieķu akmon (lakta)', kas stāv
tuvu latv. akmenim. Uz tādu pašu vecu kultūru aizrāda lat-
viešu vārds dzija (sal. veckrievu otcuiļa) kas ir rada ar

dzīslu (sal. krievu okūaū), un vācu Gam (dzija), kas eti-

mcloģiski saskan ar leišu zarnā (zarna). Akmeņa laikos, kā
zināms, cilvēki taisījuši diegus jeb dzijas no dzīslām un zarnām.

Arī vienu metālu jau pazinuši senie indoeiropieši, kā
redzams no sekošā vārda etimoloģijas: senindiešu ajas (pa-
rasti raksta ayas), latīņu acs un gotu aiz, kas visi nozīmē

varu un bronzu. Pēc dažiem aizjemtiem kultūras vārdiem' var

vērot, ka vismaz metāla kultūras sākumus indoeiropieši ir aiz-
jēmušies no semītiem, kas bijuši seno sumeru un ēģiptiešu
kultūras turpinātāji un izplatītāji.

Ļoti svarīgs jautājums ir tas, vai senie indoeiropieši bi-
juši zemkopji un dzīvojuši pastāvīgās nometnēs, jeb arī no-

madi, kas klejojuši ar saviem lopu pulkiem apkārt. Primi-
tīva zemkopība ar kapļa palīdzību, kā zināms, ir vecāka par

lopkopību. Vecākie mājas lopi: suns, govs, kaza un aita bija
Āzijā jau priekš vairāk kā 10.000 gadiem piejaucēti, kamēr
augļu kopšana ir meklējama vēl senākos laikos. Arī Eiropā
tāpat zemkopības sākumi kā arī mājas lopi ir vērojami jau
priekš kādiem 6000 gadiem. Tā tad pēc šādiem vispārējiem
vērojumiem vien nevaram izšķirt, vai senie indoeiropieši bi-

juši zemkopji vai lopkopji.
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No labības sugām senie indoeiropieši, kā redzams pēc va-

lodas, ir pazinuši sāru (Hirse, npoco), miežus un kviešus, ku-

rus visus zinātnieki atzīst arī vispārīgi par ļoti veciem kul-

tūras augiem. Nav šaubu par to, ka arī indoeiropieši paši
ir kopuši šīs labības sugas, lai arī āriešu ciltis varbūt tikai

nelielos apmēros. Bagāta zemkopības terminoloģija ir sasto-

pama pie tām ciltim, kas dzīvo Eiropā, turpretī pie augšā

minētiem ariešiem, kas, kā liekas, jau sen bija sākušas kle-

jot pa stepēm un tuksnešiem, var konstatēt tikai nedaudz tādu

vārdu, kas zīmējas uz labību un viņas apstrādāšanu. Daži zi-

nātnieki, ar 0. šrāderu (Otto Schrader 1865—1918) priekš-

galā, ir pārliecināti, ka taisni pie ariešiem esot meklējamas

senās indoeiropiešu kultūras liecības, kamēr Eiropā dzīvojo-

šās ciltis būšot piesavinājušās tālāku attīstītu zemkopību no

rietuma Eiropas aborīginiem jeb seniedzīvotājiem. Tā tad

senie indoeiropieši esot bijuši pa lielākai daļai staiguļi un

lopkopēji kas tikai mazā mērā sējuši arī kādus graudus. Ja

indoeiropiešu dzimtene būtu bijusi dienvidus Krievijas ste-

pēs, kā domāja 0. šrāders, tad šī hipotēze stāvētu vistuvāk

patiesībai.

Turpretī citi kultūrvēsturaieki, ar H. Hirtu priekšgalā,

aizrāda, ka lielākā daļa indoeiropiešu dzīvojot Eiropā, kādēļ

viņu centrs gan esot meklējams šeitan, bet ārieši, staigādami

pa stepēm, savādo apstākļu dēļ būšot tikai atmetuši seno zem-

kopību. Taisni rietuma ciltīm esot tik veca un pilnīga zem-

kopības terminoloģija, kāda varējusi rasties tikai pie zem-

kopju tautas. Mēs redzam, ka arī šai hipotēzei ir svarīgi pie-

rādījumi, šīs pretrunas mēs varam cik necik izlīdzināt, pie-

laižot trešo varbūtību, ka tāpat kā mūsu laiku tautas, arī

šī pirmtauta nav bijusi kāda pilnīga antropoloģiska un etno-

grāfiska vienība. Tādā gadījumā arieši mums nebūtu jātur

par zemkopjiem un Eiropas ciltis par nomadiem.

Valodniecība pierāda, ka indoeiropieši ir pazinuši suni,

govi, kazu un aitu, bet šie nosaukumi vien vēl neder par lie-

cību, ka šie dzīvnieki bijuši arī mājas lopi. Bet ja nu pie

šiem lopiem jau ļoti sen ir izšķirti nevien tēviņi un mātītes,

bet arī mazuli (teļi, jēri, kucēni v. t. t), kā nemēdz šķirot

meža zvērus, 'tad jādomā, ka tie jau arī sen ir bijuši mājas

lopi. Indoeiropiešu pirmvalodā ir meklējami arī tādi vārdi,

kā: lops (sal. sanskr. pdgu, latīņu pecus, vecaugšvācu fihUļ

leišu pekus), kas ir bijis šķirams no zvēra (grieķu thēr, lat.

ferus, slavu 38tbpb), tad ganāms pulks (sanskr. gdrdha, gotu

hairda, slavu nprbda, leišu kerdiius, gans) un gans (grieķu

poimēn un leišu piemuo). Šādi vārdi gan nav domājami bez
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lopkopības. Turklāt arī archaiologi ir aizrādījuši, ka vēroja-
mās senās indoeiropiešu nometnēs ir sastopami mājas suņu,
govju, kazu un aitu kauli. Indoeiropieši ir pazinuši gan arī

zirgu, bet paliek vēl šaubas, vai tas jau pie visām ciltīm bi-

jis mājas lops. Tāpat rietuma ciltis ir turējušas arī mājas
cūku, bet. arieši pēc vecākām rakstu liecībām cūkas nav au-

dzējuši. Ja varētu pierādīt, ka visa indoeiropiešu pirmtauta
ir pazinusi mājas cūkas, tad viņa gan jau būtu bijusi zem-

kopju tauta, jo nomadi, kā zināms, nekur netur mājas cūku.

_ Indoeiropiešu pirmtauta pratusi darīt arī savu namu, kā
liecina šādi vārdi: senind. dama-, grieķu domos, latīņu domus,
slavu doMb, kas ir rada ar grieķu darbības vārdu d'emo, ceļu,
būvēju, šim namam bijis arī jumts un durvis, ko redzam no

šo vārdu etimoloģijas. Tā tad šis nams jau būs ticis celts

jeb būvēts, un nebūs vairs bijis tikai vienkārša bedre jeb
klints ala.

Sakarā ar seno indoeiropiešu kultūru stāv arī jautājums
par šās tautas seno dzimteni. Pēc vēstures liecībām mēs tik
varam vērot, ka ar lielāku jeb mazāku varbūtību no šās pirm-
dzimtenes robežām ir jāizslēdz Indija, Irāna, Mazāzija, Baī-

kānu, Apenīnu un Pireneju pussala, visa Francija, Anglija,
Skandināvija (vismaz viņas lielākā ziemeļa daļa), ziemeļa
Krievija, Sibirija un Mongolija. Tā tad par vecāko mums

sasniedzams indoeiropiešu izplatīšanās rajonu izrādās liela

gara un samērā šaura zemes josla no Reinas upes krastiem
līdz Hindukuša kalniem Āzijā, šai ziņā, kā liekas, pēdējo
laiku zinātnieki ir vienojušies. Tik tālu garumā stiepta to-

mēr nevar būt pirmdzimtene vienai pašai tautai, kas runā-
jusi vienu pašu valodu, kādēļ mums ir jālūko šīs robežas sa-

īsināt. Daži agrākie valodnieki, sevišķi A. šleichers, A. Piktē,
V. Hēns un citi, bija pārliecināti, ka indoeiropieši esot iz-
nākuši no vidus Āzijas; bet vēlāku laiku zinātnieki, kā:

D. Whitny), 0. šrāders, H. Hirts un citi, bija
vienojušies tai ziņā, ka šī dzimtene esot tepat Eiropā meklē-
jama, šās tautas dzimtene gan būšot bijusi tur, kur palikusi
lielākā ciltsbrāļu daļa un kur dzīvojot tā tauta, kas uzglabā-
jusi savu valodu pilnīgākā veidā, tas ir leiši. Turklāt vecākās
liecības par indoeiropiešu kultūru saskanot ar Vidusjūras
kultūras ciklu. Tikai Z. Feists pašā pēdējā laikā ir lūkojis
atdzīvināt atkal veco Āzijas hipotēzi, atsaukdamies sevišķi uz

tochāriem Āzijā, kuri kā zināms, pieder pie kentum-grupas
un varētu būt palikuši senās dzimtenes tuvumā, kamēr satem-

grupa būtu iespiedusies vidū un atdzinusi četras pārējās ken-
tum-tautas uz Eiropas rietumiem. Nav mums tomēr pietie-
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koša iemesla meklēt taisni tochārus ar savu stipri nodilušo

valodu minētā pirmdzimtenē. Ja jau tie indoeiropieši, kas

pārtautojuši senos chatus jeb netītus, piederēja pie kentum-

cilts, tad viņi jeb viņu kaimiņi varēja iet arī tālāk, kamēr

arieši viņus' atspieda' līdz Ķīnas robežām. Ja indoeiropieši

būtu patiešām iznākuši no Āzijas, tad no mājas lopiem viņi
būtu pajēmuši līdz kamieli un ēzeli, bet no kultūras augiem

sīpolus, ķiplokus un kaņepes.

Tā ka šī pirmtauta būs taču laikam dzīvojusi kādu gadu-
tūkstoti un ar katru gadu būs arī lielākā jeb mazākā mērā

mainījusi savas robežas, tad pur viņas pirmdzimteni ar gluži

noteiktām robežām arī nemaz nevaram runāt. Ja turpretim

viņa ir salijusi no divām jeb vairāk tautām, tad viena pati

pirmdzimtenē nemaz arī nav meklējama. Neskatoties uz šā-

diem kavēkļiem, varam tomēr vērot kādus pieturas punktus

šīs dzimtenes noteikšanā. Vfspirms baltu nozare ir vienīgā

indoeiropiešu cilts, par kuru mums nav nekādu drošāku ziņu,

ka tā plašākos apmēros būtu mainījusi savu dzīves vietu.

Arī baltu archaiskā valoda liecina šādai hipotēzei par labu.

To piejemot, indoeiropiešu dzimtene nebūtu atradusies tālu

no baltu tautu dzimtenes, ko meklē ap Nemuna baseinu. Pāri

pār Daugavas baseinu uz ziemeļiem šī robeža gan laikam ne-

varēja sniegties, jo archaiologi atrod kādu 3000 gadu laikā

priekš Kr. uz ziemeļiem no Daugavas citādu kultūru kā uz

dienvidiem. Ja balti' būtu tiešām ieceļojuši no kādas svešas

zemes, tad tas būtu noticis kopā ar citām indoeiropiešu cil-

tīm, kad tās vēl nebija galīgi dalījušās. Tālāku daži valodnieki

ir pārliecināti, ka indoeiropiešu pirmtauta ir dzīvojusi kai-

miņos ar somu-ugru pirmtautu. Šo abu tautu robežu nu

varam iedomāties kaut kur Volgas baseina tuvumā, Ar se-

mītiem indoeiropieši jau sen ir stāvējuši kaut kādos sakaros,

vismaz metāla kultūra, kā jau aizrādīts, ir nākusi no semītu

puses, šo satiksmi gan ir grūti kur citur iedomāties, kā pie

Melnās jūras jeb pie tām upēm, kas šai jūrā ietek. Rietu-

mos indoeiropieši ir laikam dzīvojuši kaimiņos ar Eiropas

aborīginiem, kas ir pazīstami ar savām stabu-ēkām (Pfahl-

bauten). Vismaz rietuma cilšu zemkopības terminoloģija ļoti

labi saskan ar archaiologu atradumiem pie šām stabu ēkām.

Šo robežu daži zinātnieki meklē Karpatu kalnu apkārtnē. Tās

ir ticamākās hipotēzes par indoeiropiešu pirmdzimtenes ro-

bežām.

Pašā pēdējā laikā poļu archaiologs T. Suļimirskis (La

Pologne I, 1933, p. 287—308) nāk klajā ar jaunu aizrādījumu
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un domā, ka problēma par indoeiropiešiem esot nu jau galīgi

izšķirta (endgiiltig... entschieden) un proti Āzijas dzimtenei

par labu (zu Gunsten der asiatischen Herkunft). Senie indo-

eiropieši esot bijuši auklas keramikas (Schnurkeramik) kul-

tūras ļaudis, kas bijuši nomadi un ap 111. gadu tūkstoša vidu

priekš Kr. sasnieguši Eiropas vidieņu, pārklejodami pa ste-

pēm no austrumiem. Rietumos viņi esot uzvarējuši kādas

zemkopju ciltis un uzspieduši tiem savas ierašas un arī va-

lodu, šās auklas keramikas tautas kultūra bijusi ļoti zema:

viņiem nav bijis ne pastāvīgu nometņu, ne arī noteikta tipa
ieroču, kurus tie parasti aizjēmušies no dažādiem kaimiņiem.
Valodnieki gan laikam negribēs piebalsot, ka jau tik vecos

laikos kāda kultūra tik viegli būtu savienojama ar zināmu

tautību, šādu nomadu nevarēja būt visai daudz un tik ze-

mos kultūras apstākļos nav arī meklējama pie viņiem kāda

noteikta politiska vienība. Ja nu šādi nomadi ir tomēr uz-

vārējuši zemkopjus, kas tāpat ar lielāku skaitu kā arī ar aug-

stāku kultūru bija par šiem pārāki, tad drīzāk varētu domāt,
ka zemkopji būtu ar laiku pārtautojuši nomadus. Tā jau arī

uzvārētie slāvi uzspieda savu valodu iekarotājiem bulgāriem,
kas, ka jau teikts, piederēja pie turku cilts. Tik tālu laikam

tomēr varēsim sekot Suļimirskim, ka indoeiropiešu pirmtauta
būs laikam sastādījusies no divām dažādām tautām: nomadiem

un zemkopjiem.
Tādā pašā ceļā varam arī spriest par to laiku, kad in-

doeiropieši vēl būtu dzīvojuši savā dzimtenē un vai nu rur-

nājuši vienu pašu valodu, vai arī savienojušies kopā no di-

vām tautām ar dažādām valodām. Archaiologi domā, ka jau
priekš kādiem 6000 gadiem esot sastopamas pirmās metāla

lietas senā Babilonā un varbūt arī Ēģiptē. Metāla kultūra

tikai gausi virzījusies uz ziemeļu pusi, kādēļ pie indoeiropie-
šiem viņa laikam nonākusi vienu jeb div gadu tūkstošus vē-

lāku. Jau augšā ir teikts, ka ar vienu metālu ir iepazinusies
arī indoeiropiešu pirmtauta un tas būs laikam noticis trešā

gadu tūkstotī priekš Kr. Bet otrā gadu tūkstoša otrā pusē

priekš Kr. grieķus mēs jau sastopam Grieķijā un senindiešus

Indijā, pie kam katrai tautai jau ir sava valoda. Šāda ceļo-
šana un šķiršanās pēc valodas paģērēja atkal kādu gadu tūk-

stoti. Tādēļ nu seno indoeiropiešu šķiršanās būtu varbūt vē-

rojama priekš kādiem 4000 gadiem, šai jautājumā, kā re-

dzams, nav grūti saskaņot valodniecības un archaioloģijas lie-

cības, lai gan par drošiem skaitļiem še nevar būt runa.
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5. Citas valodu saimes.

Bez pārrunātām indoeiropiešu valodām ir mums pazīsta-

mas arī citas valodu saimes, kuru starpā gan tikai somu-ugru

un semītu valodas ir pamatīgāki izpētītas.

a) Somu-ugru valodas.

Somu-ugru valodu saime tiek iedalīta sekošās deviņās no-

zarēs: 1) ungāru jeb maģāru, 2) vogulu, 3) ostjaku, 4) zir-

jānu, 5) votjaku, 6) čeremisu, 7) mordvīnu, 8) somu un

9) lapu.
. ,

1. Ungāri jeb maģāri ir šīs saimes lielāka tauta,

skaitā' 9 jeb 10 miljoni. Viņu seno dzimteni vēro tālu au-

strumos, varbūt pat rietuma Sibirijā pie Tobolas, Išimas, Ir-

tišas un Obes upes. Ja viņi bijuši pēc rases savām radu cil-

tīm voguliem un ostjakiem līdzīgi, tad viņi ir drīzāk bijusi

pieskaitāmi altajiešiem jeb palaioāziātiem, un somu valodu

būs mantojuši no saviem rietuma kaimiņiem. Jau ļoti sen sīs

ciltis esot nākušas sakaros ar irāniešiem un aizjēmušies no

šiem daudz kultūras vārdu, Tāpat jau sen viņi saduras un

sāk maisīties ar turku-tatāru ciltīm, kas virzās no austru-

miem uz rietumiem. 9. gadsimtenī pēc Kr., kā ziņo persiešu,

arābiešu un bizantiešu avoti, ungāri jau ir sen atstājusi savu

agrāko dzīves vietu un dzīvo tā sauktajā Lebedijā, uz zie-

meļiem no Kaukāza pret Donas upi. Savu ungāru nosaukumu

vini ir mantojuši no tā sauktajiem onogūriem, kas piederē-

juši pie turku cilts bulgāriem. Ap to pašu laiku turku tau-

tības pečenegiem uzbrūkot no austrumiem, ungāri, krievu cnro-

nikās par'ugriem saukti, bēg tālāku uz rietumiem un nome-

tas pagaidām Atelkuzā (Atelkuzu) starp Dņepru un Seretu.

Tālāk bēgdami, 896. gadā viņi nonāk Pannonijā, tagadēja Un-

gārijā, kur jau toreiz seno illiriešu vietā bijuši nometusies

slāvi, kas vēlāk pazūd maģāros, atstājot tomēr viņu valoda

daudz slavu vārdu. Maģāriem seko vairāk turku ciltis, ka:

kumāni (vēl tagad ir maģāru cilts kun), polovci (tagad ma-

ģāru cilts palocz), pečeņegi un
citi. Visas sīs ciltis salīst

kopā ar maģāriem, bet atstāj tomēr maģāru valoda daudz

turku vārdu. Vecākos turku elementus maģāru valoda daži

zinātnieki meklē jau no senās chazāru valodas. Neskaitot

dažus gadījuma vārdus vecajās ehromkās, vecākie magaru

rakstniecības pieminekļi sākas no 13. gadsimteņa.

2 Vog v1i dzīvo abās pusēs Urala kalniem Permas un

Toboļskas guberņā, bet pēc skaita viņi nepārsniedz 5000 dve-
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sēļu. Senāk viņi iejēmuši diezgan lielu zemes gabalu un tikai
uz rietumiem no Urala, bet samērā nesen viņus ir atspieduši
uz austrumiem un ziemeļiem krievi un zirjāni.

3. otj ak iir vogulu tuvi radinieki, skaitā kādas 19000
dvēseles, un dzīvo ap Obes vidieņu un Irtišas lejas galu. Daži
zinātnieki domā, ka arī ostjaki senāk būtu dzīvojuši uz rie-
tumiem no Urala, bet tas nav pierādīts. Maģāru, vogulu un

ost jaku valoda sastāda tā saukto ugru nozari, kas vispirms
ir atdalījusies no somu-ugru valodu saimes.

4. Zirjāni, vairāk par 300000 dvēseļu skaitā, dzīvo
loti lielā apgabalā, Vologdas, Archangeļskas, Permas un Vjat-
kas guberņā, un saucas paši ko mi (laikam Kamas ļaudis).
Viņi nodarbojas ar zemkopību un lopkopību un audzina arī
ziemeļa briežus. Senāk — jau no 14. gadsimteņa — viņiem
bijuši arī savi raksti, kurus krievu misionārs Stefans Svētais
sastādījis no baznīcas-slavu alfabēta.

5. Votjaki, kādas 530000 dvēseles, dzīvo uz dienvi-
diem no tuvās radu tautas zirjāniem starp Vjatkas un Ka-
mas upi Vjatkas un Ufas guberņā. Paši vini saucās ud-
murt (zirjāniski votūd), pie kam murt nozīmē cilvēku,
bet v d un v o t atgādina krievu votjaku un rietuma somu votu.
Votjaki kopā ar zirjāniem dzīvojuši senāk lielajā Biarmas
zemē, par ko vispirms norvēģu kuģinieks Oters zino Anglijas
karalim Alfrēdam Lielajam (871—901), ka tā sniedzoties līdz
Dvmas grīvai un tās iedzīvotāji Beormas — ziemeļnieku
sagu Bj ar mar — runājot somu valodai līdzīgu, valodu. Tas
pats vārds ir vēl uzglabājies krievu permjakos jeb permiešos
(chromku ĪJepMb). šie permieši bijuši senāk loti turīga
tauta, ko apliecina arī archaioloģiski izrakumi. Vini iepirkuši
dārgas zvērādas no senās Jugras zemes, kā senāk'saukta vo-

gulu un ostjaku zemes ziemeļu daļa. Permiešu valodas vienība
pastāvējusi līdz 8. gadsimtenim, bet jau 9. un 10. gadsim-
tenī zirjāni sāk virzīties uz ziemeļiem, kur tie nometas arī
pie Pečoras un iejem savas radu tautas Pečeras zemi. Senāk
permieši dzīvojuši daudz tālāk uz dienvidiem un bijuši, oēc
aizjemtiem vārdiem spriežot, tieši irāniešu kaimiņi. No irā-
niesiem viņus atšķir un atspiež uz ziemeļiem turku tautības
bulgāri, kas apmērā no 600. līdz 800. gadiem nodibina tā
saukto Volgas bulgāru valsti. V. Tomašeks domā, ka Hēro-
dota budīni esot bijuši šo permiešu senči.

6. čeremisi dzīvo izklaidu Vjatkas, Kazanas un Ufas

guberņa,_ pēc skaita kādas 4130000 dvēseles, bet'senāk vinu
dzīves vieta bijusi vairāk uz rietumiem un dienvidiem. Paši
viņi saucas mari (cilvēki), kāds nosaukums saskan ar se-
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niem meriešiem (Jordanes Mērens, krievu chroniku Mepn)

kas laikam bijusi kāda čeremisu cilts. Turpretī Jordanes mi-

nētā cilts Sremniscans, kas laikam pareizi lasāma Im-

niscaris, netiek vairs identificēta ar čeremisiem, bet gan

ar krievu chronikās minēto somu cilti Meiuepa, kas pārgā-

jusi pa lielākai daļai krievos un tatāros, čeremisu nosau-

kums esot cēlies no'čuvašu vārda čaremyš, kas nozīmē aiz-

stāvētājos. Čeremisu vārdu atgādina kāds tautas nosaukums

Z ar mis, kas sastopams senā, chazāru chānam Jozefam pie-

šķirtā vēstulē no apmēram 960. gada. Baltu filologiem ir

čeremisu valoda ievērojama ar baltu vārdu aizjēmumiem,

kas gan esot nākuši no mordvīnu valodas. Nav arī droši zi-

nāms, vai čeremisi senāk ir bijuši tieši irāniešu kaimiņi. Tur-

pretī ar čuvašiem, kas, kā vērojams, ir seno Volgas_ bulgāru

pēcnākami, čeremisi jau no seniem laikiem ir stāvējusi cie-

šos sakaros. V. Tomašeks domā, ka Hērodota minētie me-

-lan c b lai n i esot bijuši tagadējo čeremisu senci.

7. Mor dvīni dzīvo ap Volgas vidieņu, nodarbojas ar

zemkopību un dravniecību un pēc jaunākām statistikas zi-

nām sasniedz pusotra miljona dvēseļu. Arābiešu ceļotājs lon

Fodlans raksta, ka 10. gadsimtenī viņi jau dzīvojusi uz abiem

Volgas krastiem un stāvējuši zem bulgāru valdības. Tiek pie-

jemts, ka vini senāk mituši Ņižņij-Novgoradas guberņas
_

dien-

vidus daļā un sniegušies vēl Tambovas, Penzas un Simbirskas

guberņas robežās. Arī krievu chronikās minēto muromu

(MvpoMa) cilts ap Okas vidieņu esot piederējusi pie mord-

vīniem. Krievi viņiem mācās virsū sevišķi 11. un 12. gadsim-

tenī, bet 1239. gadā viņu zemi uzvār tatāri. Tagad mordvmi

dzīvo izklaidu starp krieviem, tatāriem, čeremisiem un citam

tautām. Pēc Jordanes ziņām itin kā jau gotu karalis Herma-

nariks 350. gadā būtu uzvārējis mordvīnus (Mordens) un

čeremisus (sal. augšā Mērens), bet vēsturnieki_ sim ziņām

tomēr negrib ticēt. Bet Jordanes, kā liekas, bus tacu dzirde-

iis šo tautu vārdus. Mordvīnu nosaukums (krievu cnronikas

Mopdea) nav pašai tautai pazīstams un liekas iraniesu vārds

(*Mardxwa, cilvēkēdējs), kas tad atbilstu Hērodota minētiem

androfagiem (cilvēkēdējiem), kuri dzīvojusi uz austrumiem

no neuriem. šī hipotēze gan ir tikusi apšaubīta, bet antro-

pologs čekanovskis lūko to no jauna apstiprināt aizrādot, ka

mordvīnu tipi esot pat uz rietumiem pāri par Dņepru sasto-

pami Tā tad austrumu neuri būs ienākusi seno mordvīnu

zemē Mordvīnu valodā ir sastopami daži aizjemti baltu

vārdi, kas nav atrodami sāmu valodās, kādēļ mordvīnu senci

laikam būs dzīvojuši baltu kaimiņos. Ja baltu ciltis dzīvoja

5*
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baltkrievu zemē, kas sniedzās austrumos līdz Okas sākumiem,
kamēr mordvīni iejēmuši lielāko daļu Okas baseina, tad šādi

sakari ir viegli saprotami. Uz austrumiem no šiem androfa-

giem Hērodots daudzina melanchlainus (sal. augšā čeremisus)
un no tiem uz austrumiem atkal budīnus (sal. augšā permie-
šus), kādēļ varam varbūt arī tālāk sekot V. Tomašekam un

pēdējo austrumu kaimiņus tisagetus (Thyssagetai? identifi-
cēt ar vogulu senčiem.

8. Somus (pašu valodā suomalaisen, krievu chronikās

cyMb) mēdz saukt arī par finniem, pēc grieķu finnoi, latīņu
fenni un vecskandinaviešu finnar, kuru senā nozīme vēl nav

galīgi noskaidrota. Lietpratēji domā, ka par finniem aizvēstu-
res laikos saukti kādi ziemeļa Eiropas aborīgini, pie kuriem
laikam arī piederējuši Tacita sitones, betklasisko vēsturnieku
finnoi un fenni laikam nozīmējot lapu senčus, varbūt tomēr
kopā ar somiem.

Bez somiem pie tās pašas nozares vēl pieder kar ēļ i
(vecskandinaviešu Kirjalar), olonecieši, vepsi (krievu
chroniku eecb), lūdieši (uz ziemeļiem un rietumiem no

Petrozavodskas), lībieši (Baltijas chroniku livones un Ņe-
stora Mičb), igauņi (Indriķa chronikā viena estu jeb igauņu
cilts ir ugauni), ingri (Ingermanlandē, krievu chroniku

ujfcepa) un vo t i (krievu chroniku eodb, Ingermanlandes zie-
meļrietumos). Lielākā daļa zinātnieku tagad ir vienojušies,
ka ap Kristus laikiem Somiju apdzīvojuši lapi, kamēr somu
senči vēl mituši uz dienvidiem no Somu jūraslīča. Kad īsti
senie sārni sasnieguši Baltijas jūras piekrasti, nav vēl droši
zināms. Valodnieki nesen vēl domāja, ka sārni tikai vēl 1. gad-
simtenī priekš Kr. esot pārnākuši Igaunijā un varbūt arī zie-
meļa Latvijā līdz Daugavas baseinam, bet archaiologi vēro,
ka laikam jau 7. gadsimtenī priekš Kr. sārni mituši minētās
Baltijas zemēs. Tomēr sārni še gan būs jātura par ienā-
cējiem, kas še iejēmuši kādu seniedzīvotāju zemi. Vai šie abo-
rīgini bijuši lapi, kā domā A. šachmatovs, vai kāda cita jau
galīgi izbeigusies tauta, nav mums zināms. Pirmie sāmu ienā-
cēji Baltijā bijuši vēl mednieki un zvejnieki, kas laikam vēl
maz nodarbojušies ar zemes aršanu un lopu kopšanu un nav

arī vēl pieturējušies pie pastāvīgām nometnēm. Vinu kultūra

paceļas laikam tikai ap 1. gadsimteni priekš Kr., sevišķi zem

ģermāņu iespaida. Valodnieki saista parasti šo ģermāņu'vārdu
aizjemšanās laikmetu ar sāmu cilšu ienākšanas laiku Baltijā,
bet archaiologi, kā jau minēts, turas pie citādiem uzskatiem.
Lai nu saskaņotu šīs pretējās ziņas, tad jādomā, ka nevis se-
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nie sami būs nonākuši pie kādām ģermāņu kolonijām Baltijā,

bet gan ģermāni būs še kaut kā ienākuši sāmu iejemtā zemē.

9. Lapi,' pavisam kādas 30.000 dvēseles, dzīvo Somijas,

Norvēģijas un Zviedrijas ziemeļos un pēc valodas stāv tuvu

somiem, bet antropoloģiski iejem izolētu stāvokli. Viņi ir ar

tumšu ādas krāsu, ar melniem matiem un ļoti īsiem galvas

kausiem (hiperbrachikefali). Daži antropologi viņus pielī-

dzina samojediem. Pēc auguma lapi izrādās par vismazāko

tautu Eiropā. Pēc visa var domāt, ka viņi bijuši no sākuma

kāda sveša tauta, kas tikai zem sāmu virskundzības piejēmuši

pēdējo valodu. Senāk lapi iejēmuši visu tagadējo Somiju līdz

pašiem dienvidiem, bet Zviedrijā viņi tikai pēc vidus laikiem

nonākuši vairāk uz dienvidu pusi. Savu nosaukumu viņi da-

būjuši no somu vārda lappi, kas vispirms laikam nozīmējis

tālu zemi, bet paši viņi saucas samek (vienskaitlī sabme).

Starp somu-ugru'valodām pastāv līdzīgas radniecības at-

tiecības, kā starp indoeiropiešu valodām, bet nav tomēr iespē-

jams rekonstruēt vienu vienīgu somu-ugru pirmvalodu. Jau

no paša sākuma, kā jau teikts, somi-ugri dalījušies ugru un

sāmu grupā. No pirmās grupas vispirms atšķīrušies ungāri,

kamēr tā sauktie Obes ugri (voguli un ostjaki) vēl ilgu laiku

runājuši vienu valodu. Tad atkal sārni dalījušies permiesos

un rietuma sāmos līdz ar Volgas sāmiem. Pēc tam pedeja

grupa šķīrusies senčeremisos, senmordvīnos un sensāmos. No

šo sāmu valodas atkal vispirms atdalījusies lapu valoda.^
Ja nu pie somu-ugru tautām ir grūti uzstādīt gluži vie-

nādu pirmvalodu, tad arī pēc lingvistiskās palaiontoloģijas se

nav viegli vērot vienu pašu pirmtautu ar vienādu kultūru.

Mūsu dienās minētā tautu saime pieder vismaz pie trim da-

žādām rasēm. Lai arī lielākā daļa šo tautu ir skaitāma pie

baltās rases, tomēr ostjaki nav šķirami no mongoļiem un lapi

tiek pielīdzināti gan samojediem, gan arī palaioaziatiem. Se-

nie sārni, kā vērojams, ir uzspieduši savu valodu lapu sen-

čiem, kamēr kāda senugru cilts būs pārgājusi pār Urala kal-

niem un pārtautojusi ostjaku un laikam arī senčus.

Pie tiem nedaudziem kultūras vārdiem, kurus medz attiecināt

uz somu-ugru pirmvalodu, pieder piemēram šādi: suns (so-

miski peni), aita (som. uuhi), varš jeb kapars (som vo.ski),

šaujams stops (som. jousi), šaujama bulta (som. nuoli), pods

(som. pata, kas varbūt ir arī aizjemts vārds), krekls (som.

sopa), sniega kurpes (som. sūksi). No mājas lopiem se sa-

stopam tikai suni un aitu, bet no kultūras augiem neviena.

Pēdējā laikā gan ir aizrādīti arī citi veci mājas lopu nosau-

kumi un arī zemkopības termiņi, bet paliek tomēr šaubas, vai
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tie jau attiecināmi uz somu-ugru pirmvalodu, jo arī archaiologi
neatrod senās somu-ugru nometnēs ne citu mājas lopu kaulu,
nedz arī liecību par zemkopību.

Kā mums nav droši zināmas indoeiropiešu pirmdzimtenes

robežas, tāpat nevar arī noteikt, kur dzīvojusi somu-ugru pirm-
tauta. Tomēr zinātnieki vēro, ka šī senā dzīves vieta esot

meklējama no Okas un Volgas vidienas līdz Urala kalnu ap-

kārtnei. Tikai no šejienes uz dienvidiem, varbūt ap stepju
ziemeļa robežu, senās somu-ugru ciltis varēja nākt tuvākos

sakaros ar irāniešiem. Tālāku vispirms tikai ap Urala kal-

niem un vēlāk arī pie minētām stepēm somi-ugri varēja at-

rasties kaimiņos ar altajiešiem un nodibināt līdz ar pēdējiem
ļoti līdzīgu fonētiku (sevišķi vokāļu harmoniju) un marfolo-

ģiju. Tāpat somu-ugru valodas ir mantojušas daudz altajiešu
vārdu un devušas arī dažus savas kultūras vārdus altajie-
šiem, neizjemot pat tālos tungusus un mandžūrus. To ievē-

rojot, valodnieki un vēsturnieki gan nevarēs piebalsot archaio-

loga J. Ailio hipotēzei, it kā somu senči jau no akmeņu laik-

meta būtu mituši tagadējā Somijā. Somijas apkārtnē nekad

nav dzīvojuši ne altajieši, ne irānieši, ne balti, ne arī indo-

eiropiešu pirmtauta. Līdzīgas nesaskaņas draud izcelties arī

tad, ja archaiologi vēl arvien palielinās vispārīgi sāmu dzī-

ves vietas vecumu pie Baltijas jūras. Ja tiktu apgalvots, ka

senie sārni jau droši vien kādu gadu tūkstoti priekš Kr. būtu

iejēmuši jūras piekrasti Vidzemē un Kurzemē un varbūt pat
nonākuši arī Prūsijā, kad tad viņi būtu dzīvojuši kopā ar

ugru ciltim, aizjēmušies irāniešu vārdus un pārveidojuši līdz

ar altajiešiem savu fonētiku? Ir viegli atbildēt, ka tas var-

būt ir noticis kādi 2000. g. priekš Kr., bet vai toreiz jau irā-
nieši bija šķīrušies no indiešiem? Var jau būt, ka aiz Uraliem

jau tad dzīvoja kādas dzeltānās rases ciltis, bet vai tās jau
bija altajieši ar savu fonētiku? Vietu vārdi visā Obes un

Irtišas baseinā tomēr liecinot, ka tur kādreiz mituši palaio-
āziāti, kas taču būs kavējuši altajiešu kustības. Valodniecība

vien, zināms, nevar izšķirt visus jautājumus par tautu dzīvi

aizvēsturē, _bet še mēs uzduramies arī uz nesaskaņām kultū-

ras vēsture. Ja sāmu ciltis veselu gadu tūkstoti priekš Kr.
būtu iejēmušas visu svarīgo jūras piekrasti no Pēterburgas
līdz Liepājas apkārtnei un varbūt pat līdz Vislas grīvai, tad
kultūras ziņā viņas gan būtu aizsteigušās baltiem priekšā,
sevišķi vēl tad, ja viņas būtu pēdējos pavisam atšķīrušas no

jūras.

Pēdējā laikā ir pierādījies, ka tālāki somu-ugru radi pēc
valodas ir vēl sa m o j cd i, kas apdzīvo lielu zemes gabalu
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gar ziemeļa Ledusjūru no Baltijas jūras Eiropā sākot un ar

Chatangas jūras līci (aiz Taimiras pussalas) Āzijā beidzot,

šai plašajā zemes gabalā dzīvo tomēr tikai kādi 16.000 sa-

mojedu un tie paši ir vēl dalījušies četrās ciltīs ar saviem

atsevišķiem dialektiem: 1) juraki (no Baltās jūras rietumos

līdz Jenisejai austrumos), 2) tavgi (Taimiras pussala), 3) Je-

nisejas samojedi (Jenisejas lejas galā) un 4) samojedu ost-

jaki (Obes augšgalā un pie tās sānupēm). Pēdējos šķir no

iepriekš minētām ciltim ugru ostjaki un pa daļai arī palaio-

āziatu cilts Jenisejas ostjaki. Tā tad ostjaki ir kollektivs

nosaukums, kas apzīmē trīs pavisam dažādas tautas. Samo-

jedu dzimtene tiek vērota starp Obes un Jenisejas augšgalu,

vismaz samojedu ostjaku cilts esot no turienes izgājusi un

iejēmuši Jenisejas ostjaku zemi. Antropoloģiski samojedi ir

gandrīz tipiski mongoļi, kas laikam tikai nelielā mērā samai-

sījušies ar palaioāziatiem un sāmiem. Kāda somu-ugru cilts

tos laikam uzvārējusi tikai ar savu augstāku kultūru un uz-

spiedusi tiem savu valodu. Šī seno samojedu pārtautošanas

valodas zinā notikusi akmeņu laikmetā daudz tūkstošu gadu

priekš Kr.', vismaz ne vēlāku par 111. gadu tūkstoti. Kopā

ar samojedu valodu šo valodu grupu mēdz saukt par Urala

valodu saimi. .

Valodnieki domā, ka šie uralieši jau no seniem laikiem

ir dzīvojuši kaimiņos ar senajiem indoeiropiešiem, kadeļ se-

višķa vērība tiek' piegriezta uraliešu seniem aizjēmumiem.

Liekas, ka daži šādi vārdi ir attiecināmi jau uz abu saimju

pirmvalodām; p. p. 1) somu vesi (pamats vete), mordv. ved,

ung. viz, samojedu wit, gotu vato, latv. ūdens; 2) somu mesi

(pamāte mete), mordv. m'ed', ung. mēz, senind. madhu, latv.

medus; 3) somu nimi, lapu nāmma, vogulu nam, samojedu

nem, lat. nomen, senind. nāman, vārds. Abu valodas

vecā akuzātīva galotne bijusi m, kamēr indoeiropiešu abla-

tīva galotnei d atbilst samu-ugru piedēklis ta (da). Vai tie

nu ir aizjēmumi jeb liecības par ļoti senu radniecību, nav vel

galīgi izpētīts. Visas šādas līdzības uzskatīt par nejaušiem

gadījumiem, nav mums tomēr iemesla.

Kad samojedi jau bija atšķīrušies, bet pārejās somu-

ugru ciltis vēl uzturēja savstarpējus sakarus, tad sajās va-

lodās esot ienācis liels skaits irāniešu vārdu, kas samojedu

valodā vairs neesot sastopami. Vēlāku, kad jau bija atdalī-

jušās nevien ugru ciltis, bet arī permieši, tad pārējie sami

nonāk seno baltu kaimiņos un aizjemas no tiem vairāk vardu,

kas zīmējas uz dzimtu, māju, ieročiem, apģērbu, medību,

dravniecību, zemkopību, lopkopību, jūras braukšanu, zveju,
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mitoloģiju v. t. t. Lielāka vecuma liecība ir zilbes ti pāriešana
zilbē si (p. p. leišu tiltos, somu silto, tilts). Daži šādi vārdi,
kā liekas, ir tieši pārgājuši arī mordvīnu valodā, bet viņu
kaimiņu čeremisu valodā ir ieviesušies tikai caur mordvīnu

starpniecību. Vecākos baltu valodu azjēmums sāmu valodās

valodnieki vēro jau vairāk gadsimteņu priekš Kr. Tā hipotēze,
it kā šie aizjēmumi būtu vēl daudz vecāki, nav tomēr dibi-

nāta, jo čeremisi šo aizjēmumu laikā jau bija šķīrušies no

mordvīniem.

Ap pirmo gadsimteni priekš Kr. ieplūst rietuma sāmu

valodā liels daudzums vārdu no kādas ģermāņu valodas. Ir

mēģināts meklēt šajos piemēros arī seno ģermāņu izrunu

priekš skaņu pārbīdes, tas būtu ap IV. un V. gadsimteni
priekš Kr., bet šis vērojums nav atradis piekrišanu, šajos
aizjemtajos ģermāņu vārdos zilbe ti vairs nepāriet par si,
kā vecākos baltu vārdos, no kā var vērot, ka tie ir jaunāki
par minētiem baltu piemēriem. Uz to pašu aizrāda arī tas

fakts, ka šie ģermāņu aizjēmumi vairs nepāriet mordvīnu va-

lodā, kas tad jau bija galīgi šķīrusies no rietuma sāmu va-

lodas.

Daudz jaunāki ir turpretī krievu valodas aizjēmumi sāmu

valodās, kurus mēdz datēt tikai no 7. gadsimteņa sākuma

pēc Kr. No tā var redzēt, ka vairāk kā tūkstoš gadu laikā

baltu ciltis ir šķīrušas slāvus no sāmiem. šīs slavu kustības

gan nav aprakstītas nekādās chronikās, bet tās tomēr var

viegli iedomāties pēc to laiku tautu ceļošanas. Kad goti ielau-

zās skitu jeb sarmatu zemē no rietumiem un turku ciltis no

austrumiem, tad daļa sarmatu droši vien paglābās pie saviem

ziemeļa kaimiņiem slāviem, sālīdami ar tiem vienā tautā. Pa

daļai pastiprināti ar sarmatiem pa daļai Volgas bulgāru
spiesti, slāvi uzbruka saviem ziemeļa kaimiņiem austruma bal-

tiem jeb galindiem. Cīņa ar šo baltu tautu laikam notika ap
6. gadsimteni, bet 7. gadsimtenī senie krievi jau bija izlauzu-
šies caur baltiem un nonākuši sāmu zemē. Slavu kustības
stāv sakarā arī ar baltu kustībām. Drīz pēc Kr. balti jau ir

pār Daugavu un nometušies dienvidus Vidzemē.
Vēlāku viņiem laikam piebiedrojās bēgļi no austrumiem un

viņi iet vēl tālāk uz ziemeļiem sāmu robežās. Ja nu latvieši

pa lielākai daļai ir ienākuši agrākās sāmu zemēs, tad arī va-

ram saprast, ka latviešu valodā ir diezgan daudz sāmu vārdu;
p. p.: jauda (līb. jonā, som. jouto), kamara (ig. kamor, som.

kamara), ķepa (līb. kapā, ig. kāpp, som. kappā), maksāt (līb.
maks, ig.maksma, som. maksaa).
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b) Kaukāza valodas.

Vecās Kaukāza tautas — izjemot ieceļotājus armeniešus,

osetus un tatārus — uzskatīja līdz šim tikai par ģeogrāfiski

un etnogrāfiski vienotu tautu grupu, bet pēdējā laikā zināt-

nieki sāk meklēt starp šīm tautām arī rases un valodas rad-

niecību. Lai nu gan šo valodu radniecība nav vēl vispārīgi

atzīta, tomēr nav arī pietiekoša iemesla šaubīties par šo veco

kaimiņu tautu tuvām attiecībām. Kā senie uralieši, tā-

pat laikam arī senie kaukāzieši, ir bijuši indoeiropiešu veci

kaimiņi. Kamēr Urala tautas ir laikam šķīrušas indoeiropie-

šus no Āzijas ziemeļiem, tikmēr Kaukāza tautas, vismaz pa

daļai, būs tos atdalījušas no semītu kultūras cikla Mazāzijā,

izpildīdamas dažā ziņā arī starpnieku lomu. Nav šaubu, ka

arī ar šo valodu izpētīšanu tiks nokārtots dažs labs jautājums

indoeiropiešu valodniecībā un aizvēsturē.

Kaukāza valodas mēdz iedalīt trīs grupās: 1) dienvidus

jeb kartveļu, 2) rietuma jeb čerkesu-abchazu un 3) austruma

jeb Dagestānas grupā. Pie pirmās grupas pieskaita īstos kart-

veļus jeb gruzīnus, mingreļus, lazus un svanus.

Kartveļu s, kā viņi paši sevi dēvē, sauc arī par gru-

zīniem (krievu'rpy3HHbi), 'gurdžiem (persiešu gurdžī), jeb ģe-

orģiešiem pēc sv. Ģeroģija parauga, bet visi šie vārdi esot

tikai sagrozījumi no tā paša kartveļu nosaukuma. Pie vi-

ņiem pieder arī imeriešu cilts, kas uzglabājuši vēl Hērodota

ibēriešu nosaukumu. Raksti kartveļiem ir laikam jau no

5. gadsimteņa pēc Kr.

Mingreļi, kurus tura par Hērodota kolerai un Ptole-

maija monralu pēcnācējiem, dzīvo līdz ar laziem (Ptole-

maija Lažai) pie pašas Melnās jūras. Uz ziemeļiem no mm-

greļiem un imeriešiem dzīvo svani (Plīnija Suani).
'

Pie otras kaukāziešu grupas pieder abchazi un č c r -

kes i, kas dzīvo uz ziemeļiem no Kaukāza kalnu grēdas. Ab-

chazi mīt pie pašas Melnās jūras un saiet robežās ar mm-

greliem un svaniem., čerkesi iejēmuši senāk lielu zemes ga-

balu uz ziemeļiem no abchaziem, bet tagad ir jau stipri at-

spiesti uz dienvidiem un sadalījušies vairāk grupās, pie kam

1864. gadā pēc galīgas krievu uzvārās lielākā daļa līdz ar radu

cilti übichiem ir pārbēguši uz Turciju.

Pie trešās, tā sauktās austruma jeb Dagestānas grupas

pieder čečeni, avāri, andi un laki, kas visi dzīvo Da-

gestānas vidus daļā, kamēr lezgi (krievu jiesrHHUbi) mīt

vairāk uz austrumiem gar Kaspijas jūru. Pie šas pašas gru-
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pas pieskaita vēl vairāk mazu tautiņu, kuru valodas ir tomēr

samērā maz izpētītas.
Ar savu fleksiju Kaukāza valodas līdzinās indoeiropiešu

un semītu valodu saimei, bet vai še būtu vērojama kāda tāla

radniecība, par to vēl trūkst pētījumu. Turpretī daži zināt-

nieki, ar N. Maru (Marr) priekšgalā, meklē gan radniecību

ar Mazāzijas un senajām dienvidus Eiropas valodām, šādā

nolūkā tiek pielīdzināta sumeru, elamiešu (Pērsijas seniedzī-

votāju), ehaldu jeb urartu, protoehatu jeb senchatu, likiešu

un līdiešu (Mazāzijā), pelazgu un lelegu (Grieķijas seniedzī-

votāju), etrusku (Itālijā), ibēriešu (Spānijas seniedzīvotāju)
un tagadējā basku valoda (Pirenēju kalnos starp Franciju
un Spāniju). Visu šo valodu grupu N. Mars nosauc par ja-
fetītu valodu saimi, bet ne šis nosaukums, ne arī pati ideja
nav atraduši vispārīgu piekrišanu. Daži valodnieki salīdzina

basku valodu arī ar berberu valodu ziemeļu Āfrikā, tomēr

pēc archaioiogu domām baski stāvot tuvākos sakaros ar se-

najiem dienvidus Francijas iedzīvotājiem, nevis tik daudz ar

dienvidus Spānijas ibēriem, kas pēc pēdējās hipotēzes būtu

starpnieki starp baskiem un berberiem.

Ja jau pašu Kaukāza valodu radniecība ir vēl nedroša,
tad jo vairāk mums ir jāšaubās par tik plašu jafetītu saimi,
bet tas tomēr nenozīmē, ka šo valodu salīdzināšana pavisam
būtu jāatmet. Varam tomēr droši iedomāties, ka gar Vidus-

jūras un Melnās jūras piekrastēm cilvēki ir allaž stāvējuši
sakaros, no kuriem varēja rasties viena otra līdzība arī va-

lodās. Tā p. p. nevien Kaukāza valodās, bet arī sumeru un

basku valodā pierāda vigēzimālo skaitļu sistēmu, pēc kuras

skaita nevis pēc desmitim, bet pēc divdesmitim. Tāpat ne-

būs tikai gadījums, ka basku vārds urraida saskan ar sumeru

urudu, kas abi nozīmē varu. Te nu drīzāk ir jādomā, ka baski

šo vārdu kaut kādā ceļā būs aizjēmušies. Tāpat senā Grie-

ķijā, kā arī Mazāzijā veci vietu vārdi bieži beidzas ar indoei-

ropiešu valodās svešiem sufiksiem inthos un issos, kādēļ zi-

nātnieki domā, ka Grieķijas seniedzīvotāji bijuši ar mazāzie-
šiem rada. Līdzīgus sakarus meklē arī starp etruskiem un

seniem Mazāzijas iedzīvotājiem. To ievērojot, var iedomāties

arī tālākus sakarus.

c) Semītu un hamītu valodas.

Semītu valodu saime pastāv no šādām četrām nozarēm:

1) asiriešu-babiloniešu, 2) kanaaniešu, 3) arameju jeb siriešu-

kaldeju un 4) arābiešu valodas.
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1. Asiriešu- babiloniešu valoda ir uzglabājusies

vecos vadžveida uzrakstos Babilonā un Ninivē. Jau priekš

kādiem 3000 gadiem senie babilonieši esot nonākuši Mezopo-

tamijā, uzvārējuši tur sumerus, piejēmuši viņu kultūru un

likuši ar laiku pamatu jaunai rakstniecībai savā valodā. Bet

jau no 8. gadsimteņa asiriešu-babiloniešu valoda ir padota

aramēju valodas iespaidam un izmirst laikam IV. gadsimtenī

priekš Kristus, uzturēdamās vēl tomēr kādus gadsimteņus

priesteru rakstos.

2.
'

Pie kanaaniešu nozares pieder vispirms ebrēju va-

loda, kuras vecākais rakstu piemineklis ir Vecais testaments,

neskaitot dažus vārdus Tel el-Amarnas vēstulēs jau no

XV. gadsimteņa. Bet IV. gadsimtenī arī par ebrēju valodu

jēma virsroku'aram eju valoda. Ļoti tuvu ebrēju valodai stāv

moabiešu valoda, ko mēs pazīstam no IX. gadsimteņa

priekš Kr. pēc augšā minētā karaļa Mēšas uzraksta. Svarī-

gāka par pēdējo bija foiniķiešu valoda, kas atkal stāv

tuvu abiem pirmajiem kanaaniešu dialektiem. Senās Kartā-

gas pūnieši ziemeļa Āfrikā, kā zināms, arī bija šo pašu foi-

niķiešu kolonisti. 'Foiniķiešu valoda ir laikam izbeigusies pa

ll.' gadsimteni priekš Kr., kamēr pūniešu dialekts varbūt vēl

uzturējies līdz 5. gadsimtenim pēc Kr.

3. Arameji ir trešās semītu cilts pārstāvji, kas ar

arimi nosaukumu ir sastopami babiloniešu uzrakstos jau

no XV. gadsimteņa priekš Kr. Ar laiku viņi iejem, kā jau

augšā minēts, nevien Babilonu, bet arī Kanaanu, un tiek saukti

arī par kaldiešiem un siriešiem. Jūdi turējās pie siriešu va-

lodas un rakstiem vēl līdz 10. gadsimtenim, pāriedami pēc

tam uz arābiešu valodu. No 13. gadsimteņa viņi sāk runāt

kādu ģermāņu dialektu, bet rakstos grib atdzīvināt seno ebreju

valodu. Tagad lielā aramēju tauta, kas vairāk kā tūkstoš

gadu laikā spēlēja lielu lomu Āzijas vēsturē un ir ievērojama

sevišķi ar burtu rakstu izplatīšanu, ir jau gandrīz pavisam

izbeigusies. Rietuma siriešu valoda ir uzglabājusies tikai vairs

trīs ciemos pie Damaskas, kamēr austruma siriešu valodu

runā vēl drusku plašākā apmērā Kurdu kalnājos un pie Ur-

mijas ezera. Tomēr lielāks skaits siriešu pēcnācēju, kas jau

runā arabiski, turas vēl pie saviem kristīgiem garīgiem rak-

stiem siriešu valodā.

4. Ceturtā nozare pastāv no trim svarīgākām valodām:

arābiešu, sabiešu jeb senhimjāru un abesiniešu jeb aitiopu

valodas. Arābiešu valoda palika par muhamedāņu svēto

valodu un izplatījās līdz ar islāmu ļoti tālu pa austrumiem,

bet arī pa Āfrikas ziemeļiem un rietumiem. Āzijā arabieši
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sekoja aramejiem, uzspiezdami tiem līdz ar savu valodu un

ticību arī savu valodu. Tā ka aramēju nosaukums bija da-

būjis jau gandrīz pagānu nozīmi, tad arameji sāka saukties

paši par siriešiem. Arābiešu vecākais literātūras piemineklis
ir korāns, ko, kā domā, seot uzrakstījuši Muhameda (570 līdz

632) tuvinieki. Vecākais arābiešu uzraksts, atrasts pie Da-

maskas, ir no 328. g. pēc Kr. Daudz vecāka turpretī ir senā

Sabas kultūra dienvidus Arābijā, kur arī ir atrasti daudz
uzraksti senhimjāru valodā, bet islāmam izplatoties, šī
valoda drīz izbeidzas, atstādama savu vietu ziemeļa arābiešu

valodai, šīs nozares trešo valodu, tā saukto aiti op v jeb
abesiniešu valodu, runā tie semīti, kas jau priekš Kri-
stus laikiem bija sākuši no dienvidus Arabijas kolonizēt Abe-

siniju un samaisīties ar turienes hamītu cilts iedzīvotājiem.
Aitiopi ir jau sen piejēmuši kristīgu ticību un laikam jau
6. gadsimtenī tulkojuši arī bībeli savā valodā.

Semītu valodas ir savā starpā tik līdzīgas, ka jau senie

ebrēji bija novērojuši šo tautu radniecību. Arī seno babilo-
niešu raksti, kas ir vairāk kā 1000 gadu vecāki par indoeiro-

piešu literātūras pieminekļiem, varēja šo valodu pētīšanu
stipri veicināt, tomēr semītu valodu zinātniska salīdzināšana
nevar vēl uzrādīt gaidāmos rezultātus. Vēl mūsu dienās mēs
zinām semītu valodu vēsturi daudz mazāk nekā indoeiropiešu,
ja pat somu-ugru salīdzināmo gramatiku. Tas ir noticis tā-
dēļ, ka ir grūti uzstādīt semītu pirmvalodu ar noteiktu fo-
nētiku un morfoloģiju. Vokāļi semītu valodā ir ļoti svaidīgi
un senos rakstos parasti nemaz nav apzīmētu, kādēļ nav viegli
sekot skaņu pārmaiņām. Semītu valodu raksturīgā' īpašība ir
tā, ka konsonanti ir daudz stabilāki par vokāļiem, kas stipri
mainās nevien fleksijā, bet arī vārdu atvasināšanā. Vārdu

saknes ar nedaudz izjēmumiem pastāv no trim negrozāmiem
konsonantiem. Tā p. p. no arābiešu saknes dbr, runāt, izceļas
formas dabara, runāja, dubira, bija runāts v. t. pr. No lietu

vārdu locījumiem semītu valodās sastopam tikai trīs: nomi-

natīvu, ģenitīvu un akuzātīvu, bet arī šie ir vienīgi arābiešu
valodā uzglabājuši galotnes, kādu jau vairs nepazīst ne senā
ebrēju valoda.

Senie semīti, kā redzams pēc valodas liecībām, ir pa-
zinuši mājas suni, govi, kazu, aitu un ēzeli. Zirgs pie viņiem
ir pārnācis vēlāku, bet kamielis agrāki kā pie indoeiropiešiem.
Cūka reliģiozu iemeslu dēļ turēta par nešķīstu un tikai pēc
šo tautu dalīšanās, kā liekas, ir tomēr ieviesusies pie dažām
ciltim. No kultūras augiem senie semīti audzējuši kviešus,
miežus, linus, pupas, lēcas, arī garšas augus sīpolus un ķip-
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lokus, bet nav pazinuši sāras un zirņu. Speciālisti domā, ka

semīti bijuši no sākuma nomadi, kas tikai mazā mērā no-

darbojušies arī ar zemkopību, par šādu saimniecību arī lie-

cina mājas cūkas trūkums un kamieļa audzēšana. Tā kā senie

indoeiropieši ir aizjēmušies daudz kultūras mantu no semī-

tiem, tad nav arī jābrīnās par abu kultūru līdzību, bet sīku-

mos starp šīm abām pirmtautām ir tomēr diezgan liela

starpība.
Kur bijusi semītu senā dzimtene, par to mums atkal nav

nekādu drošu liecību. Vēstures laikos tomēr var vērot, ka

seno Mezopotamiju un Siriju pārplūst kādas nomadu ciltis

no Arabijas, kamēr beidzot tām seko paši arabieši, kas iejem

visu Priekšāziju un ziemeļa Āfriku. Ja turklāt vēl daži zi-

nātnieki tura arabiešus par tipiskiem semītiem un arābiešu

valodu par mazāk nodilušu un sagrozītu, tad var vērot, ka

Arabija būs laikam arī vispārīgi bijusi semītu senā dzīves

vieta. Bet ļoti senos aizvēstures laikos semīti būs še tomēr

laikam ienākuši no ziemeļiem. Viņu kaimiņi, hamīti ziemeļa

Āfrikā, sumeri Mezopotamijā un laikam arī senie kaukāzieši

ir bijuši ar tumšu ādas krāsu. Starp tādiem kaimiņiem baltās

rases semīti izskatās kā svešnieki un ienācēji, kuru senie

kaimiņi būs gan laikam bijuši baltās rases pārstāvji kaut

kur tālāku uz ziemeļiem.
Lai gan semīti ir uzvārējuši un iznīcinājuši citas vecas

kultūras tautas, tomēr viņiem paliek vēsturē kultūras izpla-

tītāju slava. Senās Ēģiptes un Babilonas kultūru viņi ir aiz-

nesuši uz Eiropu un vidus Āziju, bet Ķīnas un Indijas kul-

tūras mantas atkal pārveduši uz rietumiem. To ievērojot,

varam iedomāties, ka indoeiropieši jau no ļoti seniem laikiem

būs aizjēmušies līdz ar kultūras priekšmetiem arī dažu labu

semītu vārdu. Daži valodnieki iet vēl tālāku un meklē pat

kādu vecu radniecību starp indoeiropiešiem un semītiem, sa-

līdzinādami gan vārdus, gan arī locījumu formas, bet kādi

droši rezultāti šai jautājumā vēl nav sasniegti.
Kā citās Eiropas valodās, tā arī latviešu valodā ir ieplū-

dis diezgan liels skaits semītu elementu. Aizvēstures laikos

mantoti semītu vārdi ir laikam: taurs (meža vērsis), sidrabs

(asir. šarpu), vīns (laikam caur vidusaugšvācu wln) v. c.

Caur kristīgu ticību ir ieviesušies šādi ebrēju vārdi: mesija

(māšiach, svaidītais), sabāts (šabbāth) āmen (āmen) un c.

Daudz vairāk ir mums turpretī arābiešu vārdu, kas ienākuši

Eiropā ap viduslaikiem, p. p.: atlass (drēbe), karafa, maska,

mūmija, algebra, alkohols, alkali (pēdējie 3 vārdi ar visu ar-

tikulu al).
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Pēdējā laikā valodnieki mēdz pievienot semītu saimei arī

vēl tā saukto hamītu (no Noāsa dēla Hama) valodu saimi,

kas iejem visu ziemeļa Āfriku. Pie šās saimes piederot ēģip-
tiešu valoda, dažādas ber beru (seno lībiešu pēcnācēju)
izloksnes (Sacharas tuksnesī un apkārtnē) un kušītu (no
Hama dēla Kuša) valodas (galīa, dankali, somali un citas

valodas Abesinijā un viņas apkārtnē). Jaunākos laikos sāk

atkal šaubīties, vai šie hamīti, ir savienojami vienā noteiktā

valodu saimē.

Seno ēģiptiešu raksti sākas jau kādi 4000 gadi priekš
Kr. Vēlāk ēģiptiešu valodu sauc par koptu valodu, kāds no-

saukums ir cēlies no arābiešu sabojātā (qobt) grieķu vārda

a'ujiļpiios. Kopti ir drīz piejēmuši kristīgu ticību un jau
3. gadsimtenī pēc Kr. ir tulkoti bībeles raksti koptu valodā.

Tagadējie fellahi, koptu pēcnācēji, runā jau no 16. gadsim-

teņa tikai arābiešu valodu, bet baznīcā ir vēl uzglabājušies

koptu garīgie raksti.

Kā semītus mēdz saukt par kultūras izplatītājiem, tā

hamītu cilts ēģiptiešiem pienākas kultūras dibinātāju gods.
Pie šā gadījuma varam vēl pieminēt, ka arī seno indiešu kul-

tūru esot radījuši melnās rases piederīgie dravidi, nevis indo-

eiropiešu cilts arieši, kas šo kultūru tik aizjēmušies. Tāpat

arī, kā jau minēts, seniem sumeriem Babilonā esot bijusi
tumša ādas krāsa.

Dažs ēģiptiešu vārds ir pārnācis arī latviešu valodā, kā

p. p.: oāze, vāravs jeb faraons, Nūbija (noub, zelts).

d) Altajiešu un palaioāziātu valodas.

Altaja valodu saimē izšķir trīs nozares: 1) turku-tatāru,

2) mongoļu un 3) tungusu-mandžūru. Kamēr agrākie valod-

nieki nešaubījās par Urala un Altaja valodu radniecību, tik-

mēr daži jaunāku laiku orientālisti ir pārgājuši pretējā ek-

strēmā un tura katru šo nozari par patstāvīgu valodu saimi.

Tomēr šādai altajiešu šķirošanai trīs patstāvīgās saimēs nav

vēl uzrādīti nekādi droši valodniecības, vēstures jeb antropo-

loģijas pierādījumi, lai gan no otras puses arī nevar būt

runa par tuvu radniecību šo triju nozaru starpā.
Altaja valodas līdzinās Urala valodām ar līdzīgu vokāļu

harmoniju, morfoloģiju, līdzīgiem vietnieku vārdiem un vien-

kāršiem konsonantiem vārdu sākumā, šādas īpašības ir sa-

stopamas arī citās valodās un nav uzskatāmas par valodu

radniecības pierādījumu. Turpretī Altaja valodas atšķiras
no Urala valodām ar saviem raksturīgiem dziļiem vēlāriem
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konsonantiem, ar balsīgiem konsonantiem vārdu sākumā un

ar pavisam savādo vārdnīcas sastāvu. Beidzot vecu un īstu

altajiešu vārdu sākumā nav sastopamas likvidu skaņas r un

l, lai gan vārdu vidū un neretis arī beigās šādas skaņas nav

nebūt svešas. Ar šīm fonētikas savādībām altajieši atšķiras
no saviem kaimiņiem un tādēļ ir vērojami par atsevišķu

grupu. Samojedu valodā gan ir sastopami arī balsīgi konso-

nanti vārdu sākumā, bet tomēr aprobežotā daudzumā. Tur-

klāt nav arī droši zināms, vai samojedi ir šo fonētikas savā-

dību mantojuši no saviem somu-ugru cilts uzvārētājiem, jeb
arī uzglabājuši no savas pašu senās pirmvalodas.

Turku-tatāru tautas, kā liekas, ir cēlušās no tiem

hunniem, ko ķīniešu chronikas daudzina Gobi tuksnesī jau
ilgus gadu simteņus priekš Kr. Kad 111. gadsimteņa beigās
priekš Kr. tika pabeigts lielais Ķīnas mūris un apgādāts ar

pastāvīgiem robežas sargiem, tad hunni, kas bija paraduši

ķīniešus laupīt, bija piespiesti virzīties arī uz citām zemēm

pārtikas meklēšanai. Pirmās himnu ciltis, kas atstājušas savu

dzimteni, bijuši laikam bulgāru un jakutu senči, kas kādu

laiku bijuši kaimiņi, un attīstījuši dažas vienādas fonētikas

savādības. Jakuti gājuši no Altaja kalniem uz ziemeļiem, ka-

mēr beidzot nonākuši līdz Ledus jūrai. Bulgāru senči vir-

zās pamazām uz rietumiem, piektā gadsimtenī laikam sasniedz

Volgas baseinu un nodibina tur jau augšā minēto bulgāru

valsti (apmēram 600—800). Uzmācoties citām radu ciltim,

daļa bulgāru dodas tālāk uz rietumiem, nonāk Balkānu pus-

salā starp slāviem un piejem ar laiku slavu valodu. No otras

daļas, kas palikusi turpat pie Volgas, ir cēlušies tagadējie

čuvaši, skaitā kāds miljons dvēseļu. Cita hunnu grupa aiz-

steidzas bulgāru senčiem garām, 372. gadā sakauj sarmatu

cilts alānus, no kuriem cēlušies tagadējie oseti Kaukāzā, un

drīz pēc tam arī austruma gotus. Ap 5. gadsimteņa vidu,

Atilas vadībā, viņi apdraud visu rietuma Eiropu, bet pēc Ati-

las nāves pamazām izklīst un pazūd no vēstures skatuves.

Šiem hunniem seko chazāri, nometas vispirms pie Urala kal-

niem, 7. gadsimtenī jau sasniedz Kaukāzu un 8. gadsimtenī

Krimu. Kaukāzā viņi nāk sakaros ar kalnu-jūdiem (dag-

cufut), kas tur jau sen priekš Kr. bijuši nometušies, un pie-
jem pa daļai jūdu ticību. Viņu dibinātā valsts izbeidzas

10. gadsimtenī, kad no rietumiem viņiem uzbrūk krievi un

no austrumiem citas turku ciltis, šo chazāru pēcnācējus ta-

gad meklē Kaukāza kimikos jeb kumukos un pa daļai arī

Krimas karaīmos. 830. gadā peeeņegi ienāk Eiropas robežās,

uzbrūk chazāriem un ungāriem. 894. gadā viņi padzen un-



80

gārus arī no Atelkuzas, no kurienes pēdējie nonāk Panno-

nijā. Dodamies tālāku uz rietumiem, pečeņegi pēdīgi samai-

sās ar ungāriem un bulgāriem un zaudē ar laiku savu va-

lodu. 11. gadsimtenī pečeņegu gaitām seko polovci kopā ar

kumānu jeb kipčaku cilti. Arī tie nonāk Ungārijā un salīst

beidzot kopā ar ungāriem. Zem polovcu valdības stāvēja arī

baškiri, kuru skaita vairāk kā miljonu dvēseļu. Pēc tam vēl

pārnāk uz Krieviju dažas turku ciltis, kuras parasti sauc par
tatāriem.

Skaita ziņā lielākā turku tauta ir īstie turki jeb osmaņi,
pavisam kādi 13 miljoni dvēseļu. Bez tiem vēl var minēt vi-

dus Āzijā kirgizus (vairāk kā 4 miljoni), uzbekus (725,000),
sārtus (1 miljons) un citas mazākas tautiņas. Lielu lomu

senāk spēlēja uigūri, kas dzīvoja rietuma Mongoli jā, bet ta-

gad no tiem ir uzglabājušās tikai nedaudz ciltiņas Ķīnas Tur-

kestānā.

Vecākās rakstu liecības no turku valodas ir daži hunnu

vārdi, kas atzīmēti ķīniešu chronikās par vairāk gadsimte-

ņiem priekš Kr. Tālāku seko tā sauktie Orchonas uzraksti

senturku valodā no 7. un 8. gasimteņa Mongolijā un Sibirijā.
Uigūru grāmata Kudatku bilik ir cēlusies 11. gadsimtenī

(1069.) un ir uzglabājusies līdz mūsu dienām. Augšā minēto

osmaņu literātūras sākumu skaita jau no 14. gadsimteņa ie-

sākuma.

Mongoļu nozare dalās mongoļu, kalmuku, burjatu un

dachūru valodās, kas visas ir savā starpā tuvu rada. 12. gad-
simtenī mongoļu cilšu dzīves vieta vēl bija starp šilkas un

Argunas upi, jo tagadējo Mongoliju toreiz vēl apdzīvoja turku-

tatāru ciltis. Rakstu pieminekļi mongoļu valodā sākas no

13. gadsimteņa pēc Kr. Savus rakstus viņi aizjēmušies no

uigūriem, kuri, kā jau agrāk minēts, mantojuši tos no ara-

mejiem caur sogdu starpniecību.
Tungusu-mandžūru nozari var iedalīt tungusu un

mandžūru grupā. Pirmo sastāda īstā tungusu, oročonu, so-

lonu, negidāļu un citas mazāk ievērojamas izloksnes, kamēr

pie otras ir jāpieskaita īstā mandžūru, goldu, olču un oroču

valoda. Jau mandžūru senči džurdzēni bija aizjēmušies ķī-
niešu hieroglifiskos rakstus un šāda džurdžēnu vārdnīca no

16. gadsimteņa ir uzglabājusies arī līdz mūsu dienām, bet

1599. gadā madžūri pāriet uz burtu rakstiem, piejemdami

mongoļu alfabētu. Mandžūru lielais nopelns kultūras vēsturē

ir tas, ka viņi ir tulkojuši gandrīz visus svarīgākos ķīniešu
rakstus savā valodā un tādā ziņā darījuši tos pieejamus arī

Eiropas zinātniekiem.



81

Valodnieki ir atraduši kādu tūkstoti kopēju turku- mon-

goļu un apmērā tikpat daudz mandžūru-mongoļu vārdu, bet

no' tiem tikai kāda desmitā daļa ir sastopama visās trijās

nozarēs, neizjemot pat ceļojošus kultūras vārdus. Paliek to-

mēr kādi 200 vecu vārdu pāri, kurus varam attiecināt uz

altajiešu pirmvalodu. Arī šo valodu morfoloģijā ir vairāk

radniecīgu formu. Tas ir jāatzīst par pietiekošu pamatu,

lai mēs varētu runāt par šo tautu radniecību. Tā hipotēze

ir jāatmet, it kā turki-tatāri stāvētu mongoļiem tuvāku neka

tungusi-mandzūri. Vēl 111. gadsimtenī priekš Kr, ka var

vērot šīs tautas ir dzīvojušas Gobi tuksnesī un viņa tuvāka

apkārtnē, nodarbodamās parasti ar lopkopību. Arī rases ziņa

stāv minētās tautas viena otrai ļoti tuvu. To ievērojot nav

mums iemesla šaubīties par altajiešu valodu tuvākiem sav-

starpējiem sakariem. Nevar tomēr teikt, ka visas Altaja va-

lodas būtu tik tuvu rada, kā indoeiropiešu un somu-ugru va-

lodas. Ja abu pēdējo saimju pirmvalodas ir vērojamas ap

111 gadu tūkstoti priekš Kr, tad altajiešu virmvaloda gan

būs jāatceļ vēl varbūt kādu gadu tūkstoti agrāk. Kopdzīves

laikā altajieši pazinuši skaitļu vārdus tikai līdz pieciem, be-

nos vārdus, kā arī seno morfoloģiju, Altaja valodas ir liela

mērā zaudējušas zem kaimiņu tautu ietekmes. Visas trīs no-

zares ir mantojušas daudz vārdu, izteikumu un sēmaziologisku

pārmainu no ķīniešu valodas. Tungusi un mandzūn ir ienā-

kuši palaioāziātu zemē, samaisījušies ar tiem un līdz ar to

oārgrozījuši arī savu valodu. Turku-tatāru ciltis ir atkal tada

pašā veidā sajaukušās ar rietuma Āzijas tautām. Tāpat ari

mongoļu kaimiņos ir dzīvojusi kāda palaioāziātu cilts._Visi
šie apstākļi stipri apgrūtina altajiešu valodu salīdzināšanu.

Pēc valodas liecībām spriežot, Altaja pirmtauta ir jau

laikam pazinuši varu un zeltu, kurus abus nosaukusi viena

vārdā (alti). Uz zemes apstrādāšanu, kā liekas, attiecas ti-

kai divi veci vārdi: tari (art, kopt, sēt) un arkls (turku

andazyn, mong. andžisa, mandž. Andža). Vecs ir gan ari

ratu nosaukums, bet vai tas jau būtu attiecināms uz pirm-

valodu, ir tomēr jāšaubās. Kā jau veciem nomadiem, ir vī-

niem bagāta lopkopības terminoloģija. Vecus nosaukumus var

vērot sunim, aitai, kamielim, zirgam un govij. Viņi laikam

biiuši pirmā jātnieku tauta pasaulē, kādēļ gan kamieli un

zirgu tās paši piejaucējuši, bet govi, kā liekas ir aizjēmu-

šies no ķīniešiem, dodami tiem no savas puses aitu, zirgu un

kamieli.' Arī medību vanagu viņi laikam ir pirmie pieradinā-

juši, jo jau vinu vecos kapos priekš Kristus laikiem biezi vien

atrod līdz ar cilvēku skeletiem arī šo vanagu kaulus.
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Vēsturē altajieši ir slaveni ar saviem lielajiem kara va-

doņiem un valšķu dibinātājiem, no kuriem minēsim hunnu
vadoni Atim, džurdžēnu vadoni Agudu, čingis-chānu, Tamer-
lanu un varbūt vēl mandžūru varas nodibinātāju Nurchaci

. ,ļag?? Altaja tautas ir izplatījušās no Sachalinas sa-
las līdz Konstantmopolei un no ziemeļa Ledus jūras' līdz Af-
ganistānai, bet vēl 111. gadsimtenī priekš Kr, kā'jau minēts
viņu dzīves vieta bija aprobežota ar Gobi tuksneša apkārtni.
Bet tads tuksnesis, kā Gobi, gan laikam nebūs bijis kādas
senas tautas pirmdzimtenē. Tādā aizvēsturē, laikam ne vē-
lalm par IV. gadu tūkstoti priekš Kr, altajieši gan būs var-
būt iznākusi no Ķīnas ziemeļu rietuma stūra, virzīdamies no

turienes_ uz Altaja kalnu pusi.
Ļoti daudz altajiešu vārdu ir slavu un somu-ugru valo-

das, bet caur krievu starpniecību šādi aizjēmumi ir ieviesu-
sies ari latviešu valodā, p. p.: bajārs, balamutis, tarba, tvā-
rags v. c.

>

Pie tā sauktās Urala-Altaja valodu saimes nereti mēdza
pieskaitīt ari palaioāziātu valodas, tādā zinā apvienojot vi-
sas ziemeļa Āzijas tautas. Bet ja jau altajiešus nevaram
pievienot uraliesiem, tad, zināms, vēl grūtāki būtu pierādīt
maz pazīstamo palaioāziātu radniecību ar abām minētām
tautu un valodu saimēm. Zinātnē nav pat vēl nodibinājušies
uzskati, kādas tautas īsti būtu pieskaitāmas pie palaioāziā-
tiem un kadi tuvāki sakari būtu meklējami starp viņiem.

Par palaioāziātiem parasti sauc Jenisejas ostja-
kus, tagad izmirušos kotus (kas dzīvojuši uz dienvidiem no
šiem ostjakiem) jukagirus, čukčus, korjakus, kamčadālus jeb
itelmenus un giljakus. Daži antropologi vēl domā, ka'taisni
aini (uz Sachalinas un Jeso jeb Hokaido salas), kas senāk
apdzīvojusi gandrīz visu Japānu, esot vistipiskākie palaioāzi-
ati kamēr citas šās grupas ciltis esot padevušās stiprai mon-
goļu un tungusu ietekmei. Es no savas puses neatrodu se-

višķa iemesla šķirt no palaioāziātiem korejiešus un japānie-
sus, ka arī izmirušos bohaijus (starp Koreju un Amūras le-
jas galu) un seno i-tautu, kas vēl līdz Kristus laikiem
dzīvojusi ziemeļu-austruma Ķīnas stūrī. Tik dažādas tautas
gan nevarēsim apvienot ne antropoloģiski, ne lingvistiski, bet
viņas jau pieder kopā kā ziemeļu-austruma Āzijas senie iedzī-
votāji un kā likteņa biedri, kas paglābušies tikai jūras sa-
las, pussalas un grūti pieejamās jūras piekrastēs. Lai gan
tagad sie palaioāziāti ir ģeogrāfiski šķirti četrās grupās, bet
senāk viņi droši vien ir bijuši kaimiņi, kā redzams no da-
žam vēstures un valodniecības liecībām. Jenisejas ostjakus
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šķir tagad no jukagiriem jakuti ar tungusiem, bet pēdējie,
kā vērojams, ir izceļojuši no Aizbaikalijas, kamēr jakuti esot

nākuši no Altaja apgabala. Jukagiri, kas tagad pastāv tikai

no kādām 700 dvēselēm, ir tomēr uzglabājuši vecu tradiciju,

ka senāk viņi bijuši tauta pasaulē". Tā tad juku-

giru gan senāk bija daudz vairāk un tie varēja būt Jenise-

jas ostjaku un kotu tieši kaimiņi, jeb arī starp abām šīm tau-

tām dzīvoja kādas citas palaioāziātu ciltis, kas vēlāku pār-

gāja jakutos un tungusos. Otrs tungusu vilnis gāja uz au-

strumiem pa Ļenas un Aldanas upes baseiniem, tāpat kā

vēlāku krievu kolonisti, un sasniedza Ochotskas jūras kra-

stus, kurus senāk apdzīvoja korjaki, ko pēdējie vēl tagad at-

min. Tādā ziņā korjaki varēja sniegties līdz giljaku robe-

žām, kas pēc šrenka domām senāk dzīvojuši daudz tālāku uz

ziemeļiem nekā tagad. Starp giljakiem un korejiešiem, kā

jau minēts, dzīvojuši senie bohaiji, un tā kā dienvidus Man-

džūriju senatnē iejēmuši korejieši, tad viņi varēja būt ari

senās i-tautas kaimiņi.
Lai gan mums nav pietiekoša iemesla runāt par kādu

palaioāziātu valodu saimi, tomēr būdami seni kaimiņi, viņi

ir diezgan plašā mērā attīstījuši līdzīgu fonētiku un pa da-

ļai ir cēlušies arī no kopējas pirmtautas. Speciālisti vairs

nešaubās, ka čukču, korjaku un kamčadāļu valoda sastāda-

vienu grupu, kas cēlusies no vienas pirmvalodas. Korejiešu,

seno japāniešu, ainu, giljaku, korjaku, kamčadāļu un kotu

(kas izliekas archaiskāka kā kaimiņu Jenisejas ostjaku va-

loda) valodā nav vārdu, kas iesākas ar balsīgiem konsonan-

tiem. Pārējās palaioāziātu valodās balsīgie līdzskaņi ir ie-

robežoti un varbūt ir cēlušies vēlākos laikos. Konsonants t

zilbes beigās tiek cerebrālizēts un pārvērsts r-skaņā Jenisejas

ostjaku, kotu, giljaku, ainu un korejiešu valodā. F-skaņas

trūkst korejiešu, čukču, jukagiru un laikam arī senajā gil-

jaku un ainu valodā. Tās palaioāziātu tautas, kas dzīvoju-

šas senāk Mandžūrijā un ziemeļu-austruma Ķīnas stūrī, lai-

kam nav pazinušas vārdus ar
konsonantiem galotnēs (izjemot

varbūt tikai skaņu n), kādēļ arī mandžūri un ziemeļa ķīnieši

ir zaudējuši minētās galotnes, šo savādību vēl sastopam ja-

pāniešu valodā un tāda pati, kā liekas, ir bijusi senāk arī

ainu valodā. Korejiešu un laikam arī giljaku valodā vokāļa

c vietā bijis loti plats 6, kamēr tagadējais c ir cēlies no ci-

tām skaņām. 'Līdzīgas fonētikas dēļ aborīginu valodā, laikam

arī ieceļojušo mandžūru un ziemeļa ķīniešu valoda ir zau-

dējusi seno e-skanu. Skaitļus līdz pieciem var zināmā mērā

salīdzināt korejiešu, giljaku'un pēc Gābelenca domām arī ainu
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valodā. Tad visās palaioāziātu valodās vēro zināmu tendenci
uz polisintezi jeb inkorporāciju. Tādi fakti tomēr dod liecību

par šo tautu tuvākiem sakariem, lai gan ar tiem vien vēl
nav pierādīta nekāda savstarpēja radniecība.

Japāniešu zinātnieks S. Kanazava negrib šķirt korejie-
šus no japāniešiem, meklēdams viņu starpā tādu pašu tuvu
radniecību kā starp vāciešiem un holandiešiem jeb starp fran-
čiem un spāniešiem. Bet savā grāmatiņā „The Common Ori-

gin of the Japanese and Korean Languages" viņš uzrāda ti-
kai kādus 150 līdzīgus vārdus, no kuriem liela dala pieder
vai nu pie ceļojošiem kultūras vārdiem,' jeb arī pie nedrošiem
salīdzinājumiem. Ja tomēr varam runāt par radniecību ja-
pāniešu un korejiešu valodu starpā, tad gan tikai par ļoti tālu.

Cits japāniešu zinātnieks Nobuhiro Matsumoto ir paubli-
cējis grāmatu „Le Japonais et les langues Austroasiatkmes",
kur viņš lūko pierādīt, ka japāniešu valoda esot rada ar au-

stroāziātu un malaju valodām, šis smagais materiāls bez
drošiem teorētiskiem pamatiem tomēr vēl nevar apmierināt
mūsu laiku valodniecības prasības.

Pēdējā laikā atkal tiek atjaunota vecā hipotēze par ko-
rejiešu un japāniešu valodu radniecību ar altajiešu saimi un
tiek celtas gaismā dažas ievērojamas līdzības šo valodu starpā,
bet nevaram jau arī gluži vienkārši noraidīt augšā minēto
N. Matsumoto pētījumu. Visiem šādiem pētījumiem sekojot,
mes viegli varam nonākt pie visu pasaules valodu salīdzinā-
šanas, jo arī gluži svešām kaimiņu valodām mēdz būt kādas
līdzības. Jau augšā ir aizrādīts, ka altajiešu valodu starpā
nav tik tuvas radniecības, kā indoeiropiešu valodu saimē. Ja
nu altajiešu valodām vēl gribam pievienot korejiešu valodu,
tad šī radniecība būtu bez šaubām vēl daudz tālāka, kamēr
japāniešu valoda atkal stipri šķiras no korejiešu valodas.

v

Jenisejas ostjaku valodu ir mēģināts pieskaitīt indo-kī-
mešu valodu saimei, bet par salīdzināmo materiālu ir uzrā-
dīti tikai kādi 50 vārdi un tie paši bez vajadzīgiem pierādīju-
miem No mdo-ķīniešiem ir allaž dzīvojuši uz ziemeļiem alta-
jieši, kadeļ nav saprotams, kā šie ostjaki būtu nokļuvuši uz

ziemeļiem no altajiešiem. Visi indo-kīnieši ir senu-senie zem-
kopji, kādēļ nevaram ticēt, ka ostjaku zvejnieki un mednieki
butu cēlusies no zemkopjiem. Indo-ķīniešu valodās ir trejādi
iesākuma konsonanti: balsīgi, nebalsīgi un aspirēti, kamēr
kotu dialektā, kas liekas archajiskāks par ostjaku dialektu,
ir sados tikai nebalsīgi konsonanti. Arī antropo-
logs J. čekanovskis atrod visos Āzijas ziemeļos vienveidīgu
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palaioāziātu tipu, ko pārtraukuši tikai samojedi, tungusi un

jakuti.
Pēc valodas liecībām seno palaioāziātu kultūra ir jāstāda

visai zemu. Lai gan korejieši un japānieši jau sen ir pie-

jēmuši Ķīnas kultūru un iepazinušies ar metāliem, tomēr zie-

meļu paiaioāziāti vēl priekš nedaudz gadsimteņiem dzīvojuši

akmeņu laikmetā. Ēkas viņi nav pratuši celt, bet dzīvojuši

bedrēs jeb klinšu alās. Vienīgais mājaslops viņiem bijis suns,

kamēr par kādu augļu kopšanu augstos ziemeļos nevar būt

runa. Ilgu laiku pie'šām tautām pastāvējusi mātes filiācija,

jo vecs šajās valodās ir tikai mātes nosaukums (jap. omo,

kor. omi, gilj. omok, Jeņ. ost. am, ainu abo), kamēr tēvs lie-

kas jauns, dažreiz pat aizjemts (gilj. otik, sal. mong. ečige)

vārds.
v
.

. „.

Tikai divas palaioāziātu tautas: korejieši un japamesi,

ir mums pazīstamas ar saviem rakstiem un savu literātūru.

Ķīniešu raksti nonāk pie ziemeļu korejiešiem jau pirmajā

gadsimtenī priekš Kr. un pēc kādiem gadsimteņiem sasniedz

arī Korejas dienvidus cilti. Piektā gadsimtenī pēc Kr. ķi-

niešu kultūra līdz ar rakstiem pāriet no šejienes ari uz Ja-

pānu. Japāniešu literātūru tomēr skaita tikai vēl no astotā

gadsimteņa sākuma. Septītā gadsimteņa beigās kāds mācīts

korejietis sastāda no ķīniešu hieroglifiskām zīmēm zilbju jau-
stus korejiešu sufiksu apzīmēšanai. Pēc šā parauga ari ja-

pānieši ap 8. jeb 9. gadsimteni sastāda savu „kanu ,
kas di-

vējādos veidos vēl tagad ir lietošanā. Turpretī korejieši

1443, gadā sastāda jau savu alfabētu, tā saukto onmunu, kas

sastāv no 28 burtiem, pārtaisītiem pēc ziemeļa indiešu rakstu

parauga. Bet šīs jaunās rakstu zīmes ir palikušas tāpat pie

korejiešiem, kā arī pie japāniešiem, tikai.par palīga rakstiem,

kamēr ķīniešu hieroglifi ir vēl tagad pie abam tautām val-

dOSl bohaijikYrī ir aizjēmušies ķīniešu rakstus un 7. gadsim-

teņa ķīniešu zinātnieki cildina taisni šos bohaijus par-visla-

bākiem ķīniešu rakstu pratējiem, starp cittautiešiem. No bo-

haljiem ir uzglabājušies tikai kādi uzraksti ar tīriem ķiniešu

rakstiem, kur no viņu pašu valodas nav nekas vērojams.

Jau augšā ir minēts, ka paiaioāziāti iejēmuši senāk lielu

Kari zemes apgabalu gar jūrmalu, sākot no Jenisejas grīvas

un'betdzot a/lorejas pussalu, varbūt pat ar Hoanghc, upes

baseinu. Starp šiem palaioāziatiem nu ir vadža veida iespie-

dušies altajieši, kuru dzimtene, ka jau teikts „ buua ap

Gobi tuksnesi. No tā vien jau ir skaidri redzams ļtaj
šos mums ir jāmeklē uzvārētāji, bet palaioaziatos uzvarētas
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tautas. Tāda ziņā paiaioāziāti tālākā senatnē būs iejēmuši
gandrīz visu Sibiriju, sākot no Obes upes baseina, par ko
liecina ari archaiologijas un antropoloģijas fakti. Tie ske-
leti un akmeņa ieroči, kas šai apgabalā izrakti no veciem ka-
piem, neattiecoties uz Altaju tautām. Turklāt vēl Amūras
baseina vecos vietu nosaukumos sastopam dažreiz palaioāziātu,
sevišķi giljaku vārdus. No šādiem faktiem var vērot, ka pa-
iaioāziāti tālas aizvēstures laikos būs laikam no tagadējās
Mandzurijas un Amūras baseina virzījušies uz ziemeļa un
rietuma pusi. Tomēr laikam arī paiaioāziāti nav bijuši pirmie
cilvēki, kas sasnieguši ziemeļa Ledus-jūras piekrasti, čukči
un jukagin ir vēl uzglabājuši vecas tradīcijas, ka vinu senči
kādreiz cīnījušies ar kādiem „cilvēku ēdējiem", kas'beidzot
pārgājusi uz juras salām un tad pazuduši. Varbūt, ka taga-
dējie aleuti ir šo seno „cilvēku ēdēju" pēcnācēji, kas padzīti
no Sibīrijas tundrām, ir paglābušies Aleutu salās.

c) Indo-ķīniešu valodu saime.

Indo-ķīniešu valodu saime pastāv no ķīniešu, siamiešu, ti-
oetiesu, birmiešu un vēl daudz citu tautu' valodām, kādas sa-
stopam Himalaja kalnu apkārtnē un Ķīnas dienvidus daļā.
Sis valodas vēl nav pienācīgi izpētītas, kādēļ arī daži valod-

šaubas, vai pavisam var runāt par šādu valodu saimi
Bet jau pēc ģeogrāfiskām robežām, antropoloģijas un vēstu-
res

_

sis tautas sastāda zināmu vienību, tā ka bez sevišķi sva-

rīgiem pierādījumiem nav mums iemesla viņas šķirt.' Visi
mdo-ķinieši ir savstarpēji kaimiņi, kas apdzīvo vienu pašu
lielu zemes apgabalu ar labām dabiskām robežām. Visi vini
ir tipiski zemkopji no seniem laikiem, lai gan vinu kaimiņos
dzīvo lopkopju, mednieku un zvejnieku tautas, šie zemkopji
neizmanto arī piena un netaisa no tā nekādu ēdienu, izjemot
tikai tibetiesus, kas laikam aizjēmušies piena ēdienus no irā-
niešu un altajiešu nomadiem kaimiņos. Indo-kīniešu valodu
raksturīgas pazīmes ir tendence uz monosillabismu, daudz pre-
tiksu un neattīstījusies fleksija, ko senāk mēdza saukt par
izolāciju. Tas nu gan nav kādas drošas liecības par šo va-
lodu radniecību, bet tomēr ievērojamas savādības, ar kurām
viņas atšķiras no kaimiņu tautu valodām. Bez visa tā spe-
ciālisti ir vel salīdzinājuši simtiem indo-kīniešu vārdu, kon-
statējusi vairāk radniecības gadījumu morfoloģijā un uzstā-
dījusi arī dažu fonētikas likumu.

Indo-ķīniešu tautas ir mums interesantas senās kultūras
un veco rakstu dēļ. Senie ķīniešu raksti gan ir gājuši bojā
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un uzglabājušies tikai tie, kurus Konfūcijs ir cildinājis

savā mācībā. Tomēr nesen ir izrakti bruņu rupuču

kauli ar seniem rakstiem, sākot no XV. gadsimteņa priekš Kr.

šie raksti nevien apstiprina Konfūcija chronikas ziņas, bet

arī dod liecību, ka jau tik senos laikos ķīniešiem bijuši pil-

nīgi attīstījušies hieroglifiski raksti. Tik sarežģīti raksti gan

nekādā zinā nevarēja nodibināties nedaudz gadsimteņos, var-

būt arī ne vienā gadu tūkstotī. Tādā ziņā ķīniešu rakstu sā-

kums ir vērojams ļoti tālā aizvēsturē, lai arī par viņu izcel-

šanos mums vēl nav nekādu ziņu.

Pārējās trijās lielākās indo-ķīniešu valodās raksti ir ienā-

kuši no Indijas kopā ar budisma ticību: Tibetā 7., Birmā 11.

un Siāmā 13. gadsimtenī pēc Kr. Tā kā arī šie raksti ir veci

un turklāt uzrakstīti ar noteiktiem burtiem, tad indo-ķīniešu

valodu salīdzināšanā tiem ir liela nozīme.
_ v

Pēc valodas liecībām varam vērot, ka jau indo-ķīniesu

pirmtauta nodarbojusies ar zemkopību un pratusi grūst piestās

graudus. No mājas lopiem viņi pazinuši suņus, govis un cū-

kas. Turpretī aitas, zirgus un vēlāku arī kamieļus viņi lai-

kam aizjēmušies no altajiešiem. Arī sāli jau pazinuši senie

indo-kīnieši. Loti veca pie viņiem ir arī metālu kultūra, bet

tās vecumu vēl nav noteikuši ne valodnieki, ne archaiologi.

Loti vecus nosaukumus vēro dzelzij un sidrabam, bet ir jā-

šaubās vai tie jau būtu attiecināmi uz pirmtautu. Dnzak

gan ir jādomā, ka pēdējā līdz ar altajiešiem būs pazinusi varu

un zeltu.
, . v

• *.„

Kur īsti būtu dzīvojusi šī indo-ķīniesu pirmtauta, par to

vēl ir maz rakstīts. Turpretī par ķīniešu pirm_dzimteni_ir

izteiktas loti dažādas hipotēzes. Vieni domā, ka ķinieši busot

ieceļojuši'tagadējās Ķīnas robežās no rietumiem sevišķi no

senās Babilonas. Citi turpretī prāto, ka visas dze

tautas būšot iznākušas no Amerikas. Tad atkal daži meklē

ķīniešu dzimteni kaut kur ziemeļos, kamēr viņu pretnieki tu-

ras pie dienvidus teorijas. No šādām pretējam hipotēzēm

varam tomēr mantot to pozitīvo rezultātu, ka nav mums ne-

kādu drošāku zinu par ķīniešu ieceļošanu no kādas citas ze-

mes kādēļ šī dzimtene ir jāmeklē kaut kur tagadējas Ķīnas

robežās. Šāda hipotēze saskan arī ar antropoloģijas vēroju-

miem. Antropologi domā, ka dzeltānās rases cilvēki busot

iejēmuši izolētu stāvokli par daudz daudz gadu tūkstošiem un

nebūšot cik necik ievērojamā mērā maisījusies ar citu rasu

laudim. Tā tad šo dzimteni meklējot, ir jāatmet nevien Ame-

rika, bet arī rietuma Āzija. levērojot altajiešu un palaio-

āziātu kustības, tāpat atkrīt ari ziemeļa Āzija. Sibīrijas
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tundras pie Ledusjūras nekad nav dzīvojis tik daudz laužu ka
taigas muza mezā uz dienvidiem no tundras. Jau augšā ir
aizrādīts, ka altajieši padzen palaioāziātus, kamēr šie laikam
atkal nomāc aleutu senčus. Gluži tāpat Gobi tuksneša apkārt-
nes un Amūras baseina tautas mācas taigas apdzīvotājiem
virsu, atspiezdami tos uz tundru. Gobi tuksneša un Mandžū-
njas tautas gan virzās arī uz dienvidiem un daudzreiz uzvār
ķiniešus bet nekad viņas nav spējušas padzīt ķīniešus no vinu
zemes. Turpretī ķīniešu tautas masas ir gan' pastāvīgi gāi'u-
sas uz priekšu MongoJijas un Mandžūrijas virzienā un iau
sen ir nometušās uz ziemeļiem no lielā mūra. Drīzāk gan ir
jadoma, katalakā aizvēstures laikā ziemeļa Ķīnas rietuma
stun busiejemuši altajiešu senči, kamēr austruma stūri būs
apdzīvojusi paiaioāziāti, kuru pēdējās atliekas gan laikam bija
augša mmetā i-tauta. Tā tad ķīniešu pirmdzimtenē ir jā-

dlenvidus1daļā* Pirmā ***** Varhūt kaut kur vinas

Nav šaubu par to, ka ķīniešu kultūra ir attīstījusies ta-
gadējas īstas Ķmas ziemeļu-rietuma stūrī, bet ar to nav sa-
cīts, ka turpat būtu meklējama arī pašas tautas pirmā dzim-

Tauta jau var no pirmā sākuma dzīvot vienā apgabalā,bet jaunu kultūru iegūt otrā vietā. Savas zemes ziemela-
rietumos ķiniešiem iznāca sakari ir vidus Āziju, kādēļ tur arī

giF.1 "i"?1*1 varēJa rasties jauna valsts ar augstāku kultūru
ķimesi jau sen ir dalījušies ziemeļa un dienvidus kultūras
cikla, pie kam Jang-dzy-dziang (Jang-tse-kiang) upe noder
par galveno robežu starp abām tautas grupām. Ziemeļa ķī-
nieši ir lielāki no auguma un lēnīgāki no dabas nekā vinu tau-
tas brāļi dienvidos. Ziemeļnieki sēj kviešus, taisa arklus un
ar ar govīm, kamēr dienvidnieki audzē rīsu, strādā vēl bieži
ar kapļiem un govu vietā tura bubalus (Būffel) jeb ūdens
versus. _Ziemeļa ķīnieši audzē mūļus, ēzeļus, zirgus un re-
tumis ari kamieļus, brauc ratos un taisa' braucamus ceļus;
dienvidus ķinieši rok kanālus un ceļo laivās un nešlavās. Zie-
meļos populārā ticība ir no Indijas pārnākušais budisms, bet
dienvidos pieder virsroka vecai ķīniešu ticībai daoismam. Vis-
pārīgi var verot, ka ziemeļnieki ir maisījušies ar altajiešiem
un palaioāziātiem un atradušies zem vidus Āzijas kultūras
ietekmes, kamēr dienvidnieki pēc visām dzīves parašām
līdzinās vairāk citiem indo-ķīniešiem. Ja nu vēl līdz ar sāru,kviešiem un kaņepēm, kas aug arī aukstākā klimatā, mēs sa-
stopam starp vecākiem ķīniešu kultūras augiem arī tādus ti-
piskus dienvidus stādus, kā rīsu, bambus-niedri, un ķirbju
veida augus, tad gan ir jādomā, ka šāda kultūra būs cēlusies
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siltākās zemēs, šai gadījumā dienvidus Ķīnas robežās. Pret

šo hipotēzi varētu tomēr runāt tas fakts, ka pašā vēstures

laika sākumā ķīnieši dzīvo gandrīz tikai ziemeļos, kamēr uz

dienvidiem no Jang-dzy-dziang upes tiek minētas svešas tau-

tas. Šīs svešās tautas gan pa lielākai daļai bija indo-ķīniešu
ciltis, un to starpā arī droši vien tuvi ķīniešu radinieki, jo

ļoti īsā laikā salīst dienvidi ar ziemeļiem par vienu valsti ar

vienu valdošu tautu. Turpretī ziemeļos un rietumos, kur dzī-

voja svešas tautas, ķīnieši virzās samērā ļoti gausi uz priekšu.
Lai arī varam domāt, ka ķīniešu senči būs iznākuši no

dienvidus Ķīnas, bet kur īsti būtu meklējama seno indo-ķī-

niešu dzimtene, par to vēl trūkst pētījumu. Tikai Tibetu, kā

liekas, varam izslēgt no šīs pirmdzimtenes robežām.

Bez zinātniska pamata ir tā hipotēze, it kā ķīnieši būtu

cēlušies no senajiem sumeriem, par ko liecinot abu tautu lī-

dzīgās valodas. Bet nu sumeru valoda jau bijusi izmirusi

priekš kādiem 5000 gadiem, kamēr ķīniešu valodas senā izruna

vēl nemaz nav izpētīta, šim nolūkam vajadzētu salīdzināt

indo-kīniešu pirmvalodu, nevis mūsu dienu ķīniešu izrunu.

Vispārīgi ķīniešu valoda pastāv no ļoti nodilušiem vārdiem,

kas vēl parasti pa vairākiem ir saplūduši kopā, kādēļ šiem

vārdiem ir daudz nozīmes. To ievērojot, ķīniešu valodā var

viegli atrast līdzības ar visādām valodām gan pēc izrunas,

gan arī pēc nozīmes. Te mums nav jāaizmirst, ka ķīniešu
valoda jau gluži nopietni ir salīdzināta gan ar ungāru valodu,

gan arī ar krievu valodu, nerunājot vēl par citiem mazāka ap-

mēra salīdzinājumiem.

Kā jau vecai tautai, ķīniešiem ir bijusi liela ietekme uz

visu plašo apkārtni. Dažs ķīniešu vārds ir pārnācis ari pie

latviešiem, p. p.: tēja (caur franču un vācu valodu), soja

(caur japāniešu un angļu vai.), dinga (nauda, caur altaj_iesu
un krievu vai.). Nav svešs mums arī tibetiešu vārds lama,

budistu priesteris.

f) Citas valodu saimes.

Ar pārrunātām valodu saimēm un grupām gan vēl nav

izsmeltas visas ievērojamākās valodas, bet tā kā pārējām tau-

tām tomēr mazāk sakaru ar Eiropas kultūru un indoeiropiešu

tautām, un arī vinu valodas ir mazāk izpētītas, tad apskatīsim

šīs pārējās valodas tikai īsumā. Ar to, zināms, nav sacīts,

ka viņām būtu mazāka nozīme valodniecībā vispārīgi.

Austroāziātu tautas pastāv no annamiesiem, mo-

niem, chmeriem, mundiem un citām mazām tautiņām, kas
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dzīvo uz dienvidiem no indo-ķīniešiem Aizindijā, Malakas pus-
sala, uz dažām jūras salām un nelielā skaitā arī Indijas
austruma daļa Vairāk valodnieku ir nākuši pie pārliecības,
ka_ so tautu valodas sastādot atsevišķu valodu saimi, un nav
ari nekādu svarīgu iebildumu pret šo valodu radniecību. Tur-
preh skeptiski mums ir jāizturās pret mēģinājumiem pievie-
not so grupu gan indo-ķīniešu, gan arī malaju valodu saimei.
Annamiesi jau no 11. gadsimteņa priekš Kr. ir piejēmuši kī-
mesu hierog ifiskos rakstus, padodamies arī Ķīnas kultūras
ietekmei, kādēļ dažreiz arī viņu valodu pieskaita ķīniešu sai-
mei, bet, ka jau teikts, bez pietiekoša iemesla. Veca ir arī
cnmeru kultūra

un viņu vecākie uzraksti sniedzas līdz 7 gad-
simtenim pēc Kr Mundi senāk laikam esot iejēmuši lielu
daļu no Indijas, bet viņus esot atspieduši uz austrumiem vis-
pirms dravidi un tad arieši. Arī kultūras vēsturē austroāziā-
tiem pieder ievērojama loma, jo viņu zemē vispirms esot pie-
jaucēta mājas govs un mājas cūka.

•
-
Mal^ J j dzīvo ganām tikai uz jūras salām, vienā vir-

ziena no Madagaskaras pie Āfrikas līdz Lieldienas salai dien-
vidus Amerikas tuvumā, un otrā virzienā no Formozas salas
liaz Jaunzēlandei. Viņu pirmdzimtenē tiek vērota ap Mala-
Kas pussalu Viņu valodu saime dalās īstā malaju, polinē-
ziešu un melanēziešu valodu grupā. Malaji ir uzspieduši savu
valodu ari dažām papūvu ciltim (papūva no malaju vārda
papimah, sprogains), kas dzīvo uz dažām Austrālijas salām.
Vecakiemalaju uzraksti ar sanskrita burtiem sniedzās līdz
5, varbūt pat 4. gadsimtenim pēc Kr., bet līdz ar islāma iz-
platīšanos (ap 14 gadsimteni), ieviešas arī arābu alfabēts piedažam ciltīm. Holandiešu dibinātās skolās turpretī tiek lietoti
latiņu burti malaju rakstos. Malaji ir turpinājuši semītu
darbu tirdzniecībā un līdz ar to arī kultūras izplatīšanā, kādēļ
ari malaju vardi ir ieviesušies gandrīz visās ievērojamākās
valodas. Latviešu valodā varam minēt šādus vārdus, kas cē-
lusies no malaju valodas: bambus, bētele, sago, trepangi, tabu
(neaizskaramais, no polinēziešu grupas).

Dravidu skaita kādu 70 miljonu dvēseļu, kas dzīvo tā
sauktajā Dekāna pussalā Indijā. Viņiem ir gandrīz gluži
melna adas krāsa un viņus tura par senās Indijas kultūras
nodibinātajiem Indijas aborīgini gan laikam ir bijuši tā
sauktie vedas, kas paglābušies līdz mūsu dienām tikai vairs
Ceilonas salas mežos, šos vedas nu ir atspieduši augšā mi-
nētie mundi no austrumiem un dravidi, kā liekas, no rietu-
miem kamēr pēdējos ir atkal uzvārējuši arieši un padzinuši
uz Dekāna pussalu. Tagad dravidi jau runā vairāk valodas
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kuru starpā tamulu jeb tamilu valoda ir ievērojamākā. Rak-

stus dravidi ir aizjēmušies no sanskrita un tamulu literātūra

sniedzas jau līdz 4. gadsimtenim pēc Kr. Pie tiem pašiem

dravidiem vēl pieskaita Beludžistānas brachujus, kurus tura

par Hērodota minēto Persijas aitiopu pēcnācējiem.

No tumšās rases dravidiem Indijā pāriesim tagad uz mel-

najiem nēģeriem, kas dzīvo uz dienvidiem no Sacharas

tuksneša vidus 'Āfrikā, šie nēģeri runā ļoti dažādas valodas,

kuru radniecība gan vēl nav izpētīta, bet tomēr tiek atzīta

par iespējamu. Antrāpologi arī nēģerus netura par Āfrikas

aborīginiem, bet drīzāk par ieceļotājiem. Tādā ziņā ir jā-

domā, ka nēģeri būtu ieceļojuši Āfrikā no dienvidu-rietuma

Āzijas un būtu'vedami tālākā sakarā ar dravidiem. Jau Ho-

mērs ir tuvinājis melnos ļaudis, nosaukdams tos par „divas

dalās dalītiem aitiopiem" jeb par
cilvēkiem". Ļoti

tālā aizvēstures laikā viņi varbūt varēja dzīvot kaut kur starp

Ēģipti un Indiju, kamēr baltās rases pārstāvji bus ielauzu-

šies vinu vidū un tā tos dalījuši divās daļās. Hamiti ar

tumšo ādas krāsu tad būtu cēlušies no pirmo balto iebrucēju

pēcnācējiem, kas samaisījušies ar melnajiem. Pie tādas pašas

rases tad būtu piederējuši arī sumeri un senie kaukāzieši. Starp

tiem nu
atkal būtu ielauzušies baltās rases semīti, kas iejēmuši

Arābiju un viņas ziemeļu daļu.
t .

Gandrīz visu dienvidus Āfriku iejem kaf r i jeb bantu,

kas gan runā dažādas valodas, bet jau savu tipisko prefiksu

dēl vien var vērot, ka tās sastāda vienu valodas saimi. Kairu

valodai tiek salīdzinātas ar nēģeru valodām, bet nevar tomēr

teikt, ka šāda radniecība jau būtu Paradīta
Par Āfrikas aborīginiem uzskata hotentotus un

bušmenus, kas gan pēc ārīga uzskata ir s ipri šķirami

vieni no otriem, bet ar
dažām antropoloģiskam īpašībām se-

všk ar mazo augumu, ir tomēr savā starpa līdzīgi. Viņi

Ir uzgfabāTušies tikai nelielā skaitā un dzīvo tagac

našā Āfrikas dienvidus galā. Par viņu radiniekiem tura jau

Hērodota minētos Āfrikas pigmaijus, kas nelielos pulciņosj ir

vēl sastopami Āfrikas mežos, sākot no Sacharas

nat hotentotu un bušmeņu robežām. Lai gan starp hoten

Srtu (S) un bušmeņu (San) valodu

zinā liela starpība, lietpratēji tomēr vēro»
pazīmes. Pigmaiji, kā liekas, ir savu valodu atmetusi, pie

jemdami savu kaimiņu nēģeru un kafru y
aļ^as

'

, w fe)
Austrāliešus tura etnogrāfs Veile (Kari vveuie;

par sav

U

a

S

s aborīginiem, bet valodnieki

vini ir ieceļotāji, vismaz viņu valodas, ka liekas, bus pamestas
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no Āzijas. Austrālieši runā ļoti dažādas valodas ar dauds

izloksnēm, kas visas ir vēl samērā maz izpētītas, lai jau va-

rētu droši runāt par par vienu pašu jeb arī vairākām Austrā-

lijas valodu saimēm.

Amerikas seniedzīvotāju, kas pieder pie amerikāņu rases,
skaita tagad kādus desmit miljonus, kuru starpā izšķir līdz

150 dažādas valodas. Tā kā valodniekiem vēl nav izdevies šīs

valodas grupēt, tad, zināms, nevar būt arī runas par viņu pie-
derību vienai pašai saimei. Dažas amerikāņu valodas gan ir

pazīstamas ar savu inkorporāciju jeb polisintezi, bet pēdējā
pati par sevi vien vēl nevar pierādīt valodu ģenealoģisku rad-

niecību, totiesu jo vairāk, ka lielākā daļa šo valodu ir tomēr

bez polisintezes pazīmēm. Pēc Amerikas atrašanas arī dažas

turienes kultūras mantas līdz ar vietējiem nosaukumiem ir

pārnākušas uz Eiropu. Latviešu valodā biežāki lietojamie
amerikāņu vārdi ir šādi: tabaka, maiss (kukurūza), lama (ka-
mieļaita), alpaka.

Gluži par sevi stāv ziemeļa Amerikas eskimosu valoda,
ko daži zinātnieki tomēr salīdzina ar aleutu valodu uz tā sauk-

tajām Aleutu salām. Arī archaiologi atrod zināmu līdzību jeb
radniecību starp čukču pussalas un Aļaskas senlietām, kādēļ
droši vien var runāt par senu seno satiksmi starp ziemeļu
austruma Āziju un ziemeļu rietuma Ameriku, šai sakarībā

varam vēl atgādināt augšā minētās čukču un jukagiru tradi-

cijas par senajiem cilvēku ēdējiem.

g) Vispārējs pārskats par valodu saimēm.

No šī pārskata par valodu ģenealoģisko klasifikāciju mēs
redzam, ka mūsu dienu valodniecība ir sasniegusi jau ievēroja-
mus panākumus valodu šķirošanā pēc radniecības. Par daudz
valodu grupām, sevišķi Amerikā un Austrālijā, mums vēl to-
mēr pavisam trūkst plašāku pētījumu, kamēr par dažām valo-
dām, p. p. par palaioāziātu. austro-āziātu un nēģeru valodām,
šie pētījumi ir vēl nepietiekoši. Nākamībā varbūt'izdosies
vien piepildīt šos trūkumus, bet arī savienot vēl dažas pazīsta-
mas valodu saimes kopā. Mēs arī jau redzējām, ka indoeiro-
piešu valodas ir mēģināts salīdzināt no vienas puses ar somu-

ugru un no otras puses ar semītu valodām. Ja šie salīdzi-
nājumi uz abām pusēm būtu pareizi, tad, zināms, nevarētu
trūkt arī līdzība arī starp somu-ugru un semītu valodām, par
ko mums tomēr paliek šaubas. Mēs jau redzējām, ka semīti
stāv pēc valodas tuvāku hamītiem nekā indoeiropiešiem, tāpat
arī somi-ugri nav šķirami no samojediem, kamēr ar indoeiro-
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piešiem ir viņiem tikai nedaudz līdzību. Tā nu mums būtu

jāsalīdzina arī samojedu un hamītu valodas. Pēdējās atkal

drusku līdzinās nēģeru valodām, kamēr Urala valodas ar savu

morfoloģiju stāv tuvu Altaja valodām. Daži valodnieki pat
negrib šaubīties par šo abu valodu saimju savstarpēju radnie-

cību. Pie altajiešu valodām daži speciālisti vēl pieskaita ko-

rejiešu un japāniešu valodu, bet pēdējo atkal ved sakarā ar

austro-āziātu un malaju valodām. Tādā gadījumā salīdzinā-

šanā būtu jāievelk lielākā dala Eiropas, Āzijas un Āfrikas

tautu, kas turklāt ir šķiramas baltā, melnā un dzeltānā rasē.

Ir gan taisnība, ka valodu robežas nesakrīt ar rašu robežām,
bet ar to nebūt nav sacīts, ka valodnieks var pēdējās pavi-

sam ignorēt. Svešu valodu salīdzināšanai ģenealoģiskiem no-

lūkiem nav zinātniska pamata, ja uz viņu kopēju iesākumu

neaizrāda ne vēstures un archaioloģijas fakti, ne arī ģeogrāfi-

jas un etnogrāfijas apstākļi.

Indoeiropiešu, kaukāziešu, semītu un hamītu valodās tiek

meklēta cik necik līdzīga fleksi ja. Urala un Altaja valodas

tiek vienotas ar līdzīgu morfoloģiju, sevišķi ar vienādu vo-

kāļu harmoniju. No semītiem caur kaukāziešiem līdz altajie-
šiem iet dziļās vēlārās skaņas. Uraliešu, altajiešu, indoķīniešu
un austroāziātu valodās ir no seniem laikiem pastāvējušas 6

un ū skaņas. Tālajos austrumos no altajiešu līdz pat austrā-

liešu valodām ir ierobežotas r un l skaņas. Aizraujoties ar

šādām līdzībām, mēs varētu sākt salīdzināt visas pasaules va-

lodas un galīgi zaudēt zinātnisku pamatu zem kājām. Kā in-

doeiropiešu valodu savstarpējās attiecības zināmā mērā ir

izskaidrojamas ar augšā minēto J. šmita viļņu teoriju, tā

arī valodu saimju starpā nav liedzama ietekme no vienas uz

otru. Pa gadu simteņiem un tūkstošiem dzīvojot kaimiņos,
viena tautas grupa aizjemas no otras nevien dažādus vārdus,
bet arī dažas īpašības fonētikā un morfoloģijā. Var jau būt,
ka par piemēru indoeiropiešu un somu-ugru valodas ir tālā

aizvēstures laikā radušās no viena celma, bet pierādīta šāda

radniecība vēl nav. Ir grūti noteikt, kur še beidzas aizjemša-
nās pēc minētās viļņu teorijas un kur sākas ģeneāloģiska rad-

niecība starp dažādām valodu saimēm.

Dažreiz gluži mazi kultūras centri ietekmē nevien kultūras,
bet arī valodas ziņā, lielus plašus apgabalus. Mēs jau re-

dzējām, ka mazā Latijas tautiņa neilgā laikā jēma virsroku

par visām Itālijas tautām, uzspiezdama tām savu latīņu va-

lodu. Itālijas paraugam drīz vien atkal sekoja Gallija (taga-
dējā Francija) un Hispānija (Pireneju pussala). Tas pats
varbūt būtu noticis ar Britaniju, ja normaņi būtu pratuši še
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ilgāk noturēt savu valdību. Un tomēr angļu valoda ir tagad

pēc sava vārdnīcas sastāva jau vairāk līdzīga romāņu valo-

dām. Arī vācu valoda ir aizjēmušies no latīņu, franču un

itāliešu valodas nevien daudz vārdu, bet arī veselas frāzes

un sintakses savādības. Kā jau augšā minēts, arī latviešu

valodā netrūkst latīņu elementu, kas parasti ienākuši caur vā-

ciešu starpniecību, bet senāk arī no krievu valodas. Par aiz-

jemtiem elementiem mums jātura arī burtiski svešvārdu tul-

kojumi, kas visās valodās ir sastopami lielā daudzumā. Bieži

vien šādi vārdi ir nākuši no grieķu un latīņu valodas un ir sa-

stopami arī latviešu valodā. No grieķu vārda syneidēsis bur-

tiska tulkojuma ir cēlies latīņu conscientia, franču conscience,
tālāku gotu milhtvissei (vācu Geivissen), slavu coetbcmb, krievu

co3Hanie un latviešu apziņa. Tāpat no grieķu sumpatheia,
ir radies latīņu compassio, franču compassion, vācu Mitleid,
krievu cocmpadanie, latviešu līdzcietība. No franču vocation

ir tulkots vācu Beruf un krievu npii3Banie, bet pats franču

vārds ir attīstījies no latīņu vacatio, kas gan no iesākuma ir ap-
zīmējis tikai aicinājumu. Tālāku varam tāpat salīdzināt lat.

exceptio, fr. exception, vācu Ausnahme, latv. izjēmums. Ne-

sen latviešu valodā ir tulkots vārds atkarāties no vācu abhān-

gen un krievu 3aßucrbmb, kas savukārt ir cēlušies no grieķu
exērtēsthai un lat. dependere, varbūt arī caur franču starp-
niecību (dependre).

Romiešiem pielīdzināmi kultūras izplatītāji tālos austru-

mos ir bijuši ķīnieši, kas Konfūcija laikā pēc skaita bija
varbūt vēl mazāka tauta, kā tagad latvieši, šie ķīnieši ir

pratuši asimilēt nevien savas radu ciltis, bet arī altajiešu un

palaioāziātu tautas kaimiņos. Korejieši, japānieši un anna-

mieši, aizjemdamies ķīniešu kultūru līdz ar viņu rakstiem, ir
liela mērā pārveidojuši arī visu savu valodu. Tā, p. p. japā-
nieši ir uzglabājuši savus vecos skaitļus tikai vairs līdz 10,
bet arī to vietā bieži vien lieto aizjem'tos ķīniešu skaitļu vār-
dus. Tāpat altajiešu valodās ir liels daudzums ķīniešu tulko-

jumu. Arī sintakses ziņā altajiešu valodas — visvairāk man-

džūru, bet vismazāk tungusu valoda — ir stipri pārgrozījušās
pēc ķīniešu parauga. Vienu jēdzienu viņas bieži izteic ar

diviem sinonimiem, lietu vārdu atkārtojot' rada daudzskaitli,
pēc skaitļu vārdiem lieto klasifikatoru vārdus. Augšā minēto
atkarības jēdzienu ķīnieši izteic ar verbu „dzīvot, atrasties",
it kā viena darbība būtu atrodama otrā, t. i. atkarīga no tās.
Šādu izteiksmi ir mantojušas gandrīz visas valodas austruma

un ziemeļa Āzijā. Baku slimību ķīnieši nosauc eufēmistiski

par debesu ziediem, un ar ziedu vārdu apzīmē šo slimību ne-
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vien ķiniešu kaimiņu tautas, bet arī vēl daža Urala cilts. Arī

daudz turku un mongoļu vārdi krievu valodā ir cēlušies vis-

pirms no ķīniešu saknēm (p. p.: ecasjAt, ncatcb, nMb, HMUĻUKb.
Blakus romiešiem un ķīniešiem var vēl minēt arabiešus,

kas savu kultūru un kultūras vārdus ir izplatījuši pa visu

dienvidus Āziju un ziemeļa Āfriku. Viņi ir asimilējuši sa-

biešus, aramejus un koptus, bet bez tam arī turku un per-
siešu valoda ir stāvējusi zem ļoti stipras arābiešu ietekmes.

Abas pēdējās valodas atmetušas pat savus senos rakstus, pie-
vemdamas arābiešu alfabētu. Arī Eiropas valodās ir daudz

arābiešu aizjēmumu, sevišķi matēmatikas un ķīmijas termi-

noloģijā.
Var droši teikt, ka jau no aizvēstures laikiem ir pastā-

vējuši šādi kultūras centri, kas izplatījuši savas kultūras man-

tas uz lielu plašu apkārtni. Kultūrai sekoja arī valoda un

tā pārākās un stiprākās tautas ietekmēja savas kaimiņu tau-

tas, lai tās būtu vai radu ciltis, vai arī pilnīgi svešinieki. Tā-

dēļ ari svešu valodu salīdzinātājam jābūt uzmanīgam, lai aiz-

jēmumus neuzskatītu par kopējiem mantojumiem no vienas

pašas pirmvalodas.
Jau sen ir izteiktas domas, ka arī klimats un nodarboša-

nās ietekmējot cilvēka valodu, bet kādu plašāku pētījumu līdz

šim še vēl trūka. Tomēr pēdējā laikā jau valodniecības vē-

sturē minētais V. Šmits ir nācis klajā ar ļoti plašu pētī-
jumu šai laukā. Lai arī V. šmita uzskati nav vispārīgi at-

zīti, tomēr viņam ir savi piebalsotāji, kādēļ še arī pieminē-
sim kādus viņa aizrādījumus. V. šmits domā, ka ziemeļa
tautu valodās vārdi vairāk beidzoties ar konsonantiem, kamēr

dienvidus valodām esot tendence uz vokāļu galotnēm. Lielu

vērību viņš piegriež pirmatnīgām tautām, kas vēl stāv uz sala-

sītāju (Sammler) kultūras pakāpes un dzīvo parasti tālās

salās, pussalās, .lielos mūža mežos un tuksnešos. Pie tādām

pieder vecākās melanēziešu ciltis, dažas dienvidus Austrālijas
tautas, semangi un senoji Malakas pussalā un citas līdzīgas
tautiņas Āfrikā un Amerikā, šajās valodās esot tikai vien-

kāršie vokāļi a, c, i, o, v, konsonanti bez balsīguma un nebal-

sīguma izšķirības, bet bieži vien viņām trūkstot frikātīvās jeb
berzeņu skaņas, sevišķi s. īstu skaitļu-vārdu viņiem gandrīz
nemaz neesot, jo parasti viņi skaitot tikai pa pāriem, bet viet-

nieku vārdus un lietu vārdus viņi lietojot nevien vienskaitlī

un daudzskaitlī, bet arī divskaitlī un dažās vietās pat trīs-

skaitlī. Vietnieku vārdu pirmās personas daudzskaitli (mēs)
viņi lietojot divos veidos: ar inklūzīvu (t. i. es un tu [jūs])
un eksklūzīvu nozīmi (t. i. es un viņš [viņi]), šādi divē-
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jādi pronomeni ir sastopami arī ķīniešu, mandžūru un mon-

goļu valodā, šie divējādie pronomeni esot laikam cēlušies no

eksogamijas parašas, kur sieva lieto vārdu „mēs", gan runājot

par vīra dzimtas locēkļiem, gan arī par saviem radiem. Ģe-
nitīvs pirmatnīgās valodās stāvot priekš apzīmējamā lietu

vārda un akuzātīvs priekš darbības vārda. No šādiem pama-

tiem tad esot valodas tālāku attīstījušās, sekojot pašu tautu

kultūras savādībām. Lai arī šādas lietas nevaram uzskatīt

par galīgi pierādītām, nevar tomēr sacīt, ka autors būtu rī-

kojies gluži bez faktiem.

6. Fōnētika.

Ar eksperimentālo fonētiku mācība par vārdu skaņām ir

jau palikusi par patstāvīgu valodniecības nozari, kādēļ ar to

še tuvāki nenodarbosimies, bet minēsim tomēr kādus vārdus

par svarīgākām skaņu īpašībām. Par visām lietām mums ir

jāievēro, ka fonētikā mums ir darīšana ar skaņām, nevis ar

burtiem, kā to vēl lasām novecojušās grāmatās.

Jau senie grieķi, kā ir aizrādīts trešā nodaļā, ir izšķī-
ruši vārdos patskaņus un līdzskaņus, kādu iedalījumu ir no

viņiem aizjēmušies arī romieši. Tomēr tālāku skaņu klasifi-

kācijā vairs nav gājuši ne grieķi, ne arī romieši. Mūsu die-

nās turpretim ir jāzina sīkāki' skaņu iedalījumi, lai varētu

sekot valodnieku rakstiem.

Vokāļus jeb patskaņus mēdz parasti izšķirt pēc izrunas

vietas mutē priekšējos i un c, vidējā a un pakaļējos o un v.

Šaurāki izrunājot, patskanis c var pārvērsties par i, bet ar

plašāku izrunu viņš var pāriet vidējā patskanī a. Tāpat arī

o pirmā gadījumā var palikt par v, bet pēdējā par a. šā

iemesla dēļ dažas valodas (p. p. baltu, ģermāņu, sumeru, asi-

riešu) ir zaudējušas o skaņu, citas (p. p. palaioāziātu, man-

džūru, ķīniešu) atkal c skaņu un citas (p. p. āriešu un pa daļai
ķīniešu) pat abus šos patskaņus. Pēc āriešu valodu parauga,
kā jau agrāki teikts, valodnieki agrāk domāja, ka arī indo-

eiropiešu pirmvalodā ir bijuši tikai trīs vokāļi: a, i un v.

Pēc jaunākiem pētījumiem turpretī ir jādomā, ka senie arieši

ir zaudējuši patskaņus c un o zem kādas Āzijas valodas ie-

tekmes. Tāpat arī semītu un bantu pirmvalodā vēro tikai trīs

patskaņus: a, i un v, bet tā kā daudz pirmatnīgās valodās ir

sastopami visi pieci parastie vokāļi, tad šādi ierobežojumi
var būt arī vēlākas parādības.



97

Daudz valodās valda noteikta vokāļu harmonija, kur vienā

vārdā, sevišķi divās blakus zilbēs, var stāvēt tikai radniecīgas

šķiras patskaņi. Tā p. p. ar vidējo vokāli a nemēdz harmo-

nēt priekšējie,' visvairāk c, bet dažreiz arī pakaļējie, parasti o.

Tāpat arī priekšējie un pakaļējie vokāļi dažos gadījumos ne-

saskan savā starpā. Labākas harmonijas dēļ tiek šie patskaņi

arī grozīti ar šaurāku jeb plašāku izrunu. Līdzīga grozīšana
arī notiek, vārdiem nodilstot un dažām zilbēm atkrītot. Tā

nu rodas jauni patskaņi: 6, ii, y (v) un ā (c), kuru izruna

atkal nav gluži vienāda. Vokāļi 6 un ū ir ieviesušies indo-

eiropiešu valodās tikai vēlākos laikos, bet semītu un hamītu

valodās daudz mazākā mērā. Turpretī veci ir šie patskaņi

uraliešu, altajiešu, indo-ķīniešu un austroāziātu valodās, kas

iejem ļoti lielu kompaktu zemes gabalu.

Beidzot vēl ir jāuzsver, ka šie patskaņi netiek visos gadī-

jumos nebūt vienādi izrunāti. Par visām lietām viņi
īsi un gari, pie kam garie vokāļi var tikt izrunāti ar dažādu

balss maiņu, tā saukto zilbju akcentu. Varam vēl minēt nāzā-

iizētos patskaņus, kas tiek izrunāti caur nāsim.

Daudz vairāk par patskaņiem ir konsonantu jeb līdzskaņu,
kuru iedalījums arī ir daudz dažādāks. Pēc izrunas vietas

mutē jeb pēc tiem orgāniem, ar kuriem šīs skaņas tiek izteik-

tas, līdzskaņus var iedalīt:

1. vēlārās skaņās jeb aukslējeņos, pie kuriem pieder

eksplozīvie jeb slēdzeņi k un g, frikātīvie jeb berzeņi h un ch

un nāzālais jeb nāsenis rj'.

2. dentālās skaņās jeb zobeņos, pie kuriem pieder slē-

dzeņi t un d un berzeņi s, š un z.

'3. labiālās skaņās jeb lūpeņos, pie kuriem pieder slēdzeņi

p un b un berzeņi v un /.
4. nāzālās 'skaņās jeb nāseņos, pie kuriem pieder zobu

nāsenis n un lūpu nāsenis m.

Bez šiem līdzskaņiem ir vēl tā sauktie plūdeņi jeb likvidas

Z un r, ar kuru palīdzību var pat veselu zilbi izteikt, un kuri

zināmos gadījumos var arī vokāļos pāriet.

Aukslējeņi, zobeņi un plūdeņi var arī tikt izrunāti, pie-

spiežot mēli pie aukslēju vidus, caur ko ceļas palatālie jeb
mīkstinātie līdzskaņi (ķ, ģ, ņ, ļ, r).

Ir arī salikti līdzskaņi, kas ceļas no divu līdzskaņu sa-

vienojuma, kā par piemēru tā sauktās afrikātas c, dz, č, dž.

C ir cēlies no t un s, dz no d un z v. t. t.

Līdzīgi salikteņi ir arī tā sauktās aspirētās skaņas: kh,

th, ph un citas, kas nereti tiek rakstītas arī ar vienu burtu.
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Aukslējeņu, zobeņu un lūpeņu slēdzeņi var tikt izrunāti

nebalsīgi (k, t, p) un arī balsīgi (g, d, b).' šāda dalīšanās no-

tiek arī pie berzeņiem un afrikātām.
Kā visiem patskaņiem, tā arī visiem līdzskaņiem gan

nav gluži vienāda vecuma cilvēka valodas attīstības vēsturē.
Tā p. p. valodnieks J. Boduens dc Kurtnē kādā rakstā (Ver-
menschlichung der Sprache) izteic hipotēzi, ka cilvēka valoda

savā attīstībā būšot no mutes dibena pamazām pārgājusi uz

lūpām, kādēļ aukslējeņi, kā vecākās skaņas, būšot gājuši ma-

zumā, bet lūpeņi varbūt cēlušies no jauna. Dziļās vēlārās

skaņas, kādas sastopam p. p. semītu, kaukāziešu un altajiešu
valodās, būšot seno skaņu atlikums, bet tipiskākais lūpenis /
turpretī būšot kāds jaunāks valodas iemantojums. Ja šim

vērojumam ir taisnība, tad šīs pārmaiņas gan būtu meklējamas
ļoti senā aizvēstures laikā. Tomēr senās fonētikas attīstības

pēdas var būt manāmas arī vēl tagadējos laikos. Tā p. p.
mongoļu rakstu valodā, kas ir uzglabājusi daudz pirmatnes lie-

cību, sešām vēlārām skaņām pretī stāv tikai viens pats lū-
penis b. Modernai franču valodai turpretī ir četras labiālas

skaņas: p, b, v, f un tikai divi aukslējeņi: k, g, jo h un ch
ir izzuduši. Lai arī /-skaņu nevaram uzskatīt par kādu kul-
tūras valodas pazīmi, tomēr viņa nav ne visai plaši izplatīta,
ne arī stabila cilvēka runā. Valodniecībā ir daudz piemēru,
kur /-skaņa ir vai nu radusies no jauna, vai arī atkal iz-
zudusi.

Pēdējā laikā ir tikušas pazīstamas dažādu pirmatnīgu
tautu valodas, kurās slēdzeņu skaņas stāv vidū starp balsīgām
un nebalsīgām, t. i. viņas nav balsīgas, bet arī ne īsti nebal-
sīgas. Valodnieki A. Trombeti (Trombetti) un V. šmits
domā ka skaņu dalīšanās balsīgās un nebalsīgās būtu radusies
tikai ar cilvēka valodas tālāku attīstību.

Nav gan laikam nevienas valodas, kurai jau no seniem
laikiem būtu bijuši visi berzeņi (v, f, h, ch, s, š, z, z j). Vis-
biežāki gan laikam trūkst /-skaņa, kā p. p. indoeiropiešu se-
mītu, somu-ugru, altajiešu, indoķīniešu pirmvalodā un vēl
daudz dzīvās valodās. Ir arī daudz mirušu un dzīvu valodu
kas nepazīst h, ch, z un š skaņu. Dažas austrāliešu valodās
neesot pat neviena berzeņa, bet daudz berzenu trūkst arī vēl
citas pirmatnīgās valodās. To ievērojot, Ā. Trombeti un
V. šmits vēro, ka arī berzeņi laikam būšot samērā jaunāka
parādība cilvēka valodā.

Daudz valodās ir stipri ierobežota likvidu jeb plūdeņu
r un l lietošana. Dažas valodas (p. p. ķīniešu) nepazīst plū-
deņa r, citas (p. p. telugu, ainu, japāniešu) nelieto l, citās
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(p. p. altajiešu un dažās austrāliešu valodās) plūdeņi nevar

stāvēt vārda sākumā; bet vēl daudz vairāk valodas necieš

divu r jeb l vienā vārda pamatā. Tā ka pirmatnīgās valodās

run l lietošana ir brīva, tad nav tomēr jādomā, ka arī plū-

deņi būtu kādas jaunākas skaņas cilvēka valodā.

Kā patskaņi, tāpat arī līdzskaņi var tikt dažādi izrunāti

un zināmos gadījumos pār starpskaņām pāriet arī citas gru-

pas skaņās. No tā nu arī varam iedomāties, ka mūsu burti

ir tikai'zināma skaņu tipa zīmes, bet nevis ikkatras skaņu

savādības noteikti apzīmējumi. ledomājoties lielo variantu

dažādību katrā skaņu tipā, mēs varēsim arī saprast, ka

valoda ar laiku fonētiski pārmainās, pašiem runātājiem ne-

maz nemanot. Šeit mēs aprobežosimies tikai ar nedaudzām

fonētiskām pārmaiņām un savādībām, kādas ir sastopamas

vairākās valodu saimēs. Lai arī sīkumos ir katrai valodai,

jā pat katrai izloksnei, savi skaņu maiņas likumi, tomēr fo-

nētikas pamati ir visām valodām līdzīgi.
Kā patskanis a var pāriet par c, to latvietis viegli var

iedomāties, salīdzinot vārdus: sari, seri (ar plato c) un seriņi

(ar šauro c). Tā arī varam saprast, kā no vācu vārda Acker,

tīrums, ir cēlies daudzskaitlis Ācker. Angļi raksta: bad, slikts,

un izrunā bad. Tāpat arī akadiešu valodā no vārda *himāru,

ēzelis, ir radies vēlākais imēru, un no ķīniešu vecāka vārda

bak, simts, jaunāka forma be, bd.

Patskaņa a pāreju o-skaņā mēs redzam vārdos: gads,

gods, labs, lobs, brālis, brolis, bruolis. Tā arī latviešu vārds

nāss (sal. latīņu nāsus) ir uzglabājis vecāku izrunu nekā

krievu met, Tāpat somu vārdam sata, simts, atbilst ostjaku

pārgrozītais sot. No ebrēju *rāš ir attīstījies rdš, galva. Ķī-

niešu vārds 10, luo, tīkls, senāk izrunāts lā.

Patskaņa c pāreja a-skaņā ir sastopama šādos latviešu

vārdos: nesta, nasta, audekls, omdakls, ezers, ezars. Tā arī

indiešu vārds modinu, medus, ir ar jaunāku patskani vārda

saknē nekā latviešu vārds. Somu veri, asinis, ir pārgājis lapu

valodā par varra.

Kā no dzert ir cēlies vārds dzirdīt, tā arī citās valodās

e-skaņa var pāriet par i. Ģermāņu ist ir radies no vecāka

est Krievu uiecnib, seši, izrunā dialektā arī udcmt. Siriešu

bērā, aka, ir pārgājis par blro. Somu vārdam vesi (no *veti)

atbilst vogulu vit, ūdens.

Kā c pāriet par i, tāpat arī i pāriet par c, kā redzam

vārdos: gudrinieks, gudrenieks, aicināt, aicendt, birt, bērt.

Arī krievu c ir daudzreiz radies no senāka i (b), p. p.: Bbcb

eecb (viss), tībpeuu, nepeuū (pirmais), UjībCKosb, rijiecKOß-b,

7*
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rīcKOß'b (Pliskava). Ebrēju valodā no senākā *sifr ir cēlies
vēlākais sefer, grāmata.

Garais l visbiežāki izvēršas par diftongu ci, kā redzam

vārdos: vīrs, veirs, tīrs, teirs. Tā arī vācu schreiben ir aiz-

jemts no latīņu scribere un angļu fine tiek izrunāts fein. No

ķīniešu rakstu valodas vārda gī, dot, ir cēlies tagadējais sa-

runas vārds gei.

Visvairāk gan laikam tiek grozīts patskanis o. Plašāki

izrunājot, o pāriet a-skaņā, kā ir cēlies arī latviešu vārds avs,
kas ir rada ar latīņu ovis un krievu oetĻa, aita. Tāpat arī
somu vārdam kolme, trīs, atbilst ungāru hdrom. Ķīniešu
vārds md, zirgs, būs ar jaunāku izrunu nekā dialektiskais md,
kas saskan ar mongoļu morin.

Ar šaurāku izrunu o var tapt par 6. Tā no vācu Sohn,
dēls, ir daudzskaitlis Sdhne. Vārdu love, mīlēt, angļi izrunā
lov. Tā arī kalmaku morin, zirgs, būs jaunāks vārds nekā
mongoļu un mandžūru morin.

Jao izrunājot vairāk savelk lūpas, tad tas tuvojas w-ska-

ņai. Tā to do, darīt, angļi izrunā: tu dū. No vidus iejasvācu
kogge ir cēlies latviešu kuģis. Ungāru 16, zirgs, ir voguliski
lū. Arī zviedru valodā senākais o ir bieži vien pārgājis par
v, p. p. ost (ust), siers.

Plaši izrunāts garais 6 var pāriet noskaņā. Tā grieķu
vārds doso, došu, atbilst latviešu vārdam došu un leišu duo-
siu. Tāpat arī ķīniešu valodā no vecākā 6 ir attīstījusies ta-
gadējā uo-skaņsL.

Patskanis v, iedams caur ū jeb 2/-skanu, var attīstīties
beidzot par t-skaņu, Latviešu valodā tādi piemēri ir: du-
bens — dibens, suvēns — sivēns, zuvs — zivs. Seno grieķu
un franču valodā agrākais īsais v ir gluži kārtīgi pārgājis
%-skaņā. Senā slavu valodā no indoeiropiešu garā ūir radies
y (v), p. p. duMb, dūmi, Muuib (latīņu mūs),'-pele. Stevu
uzo, jūgs ir cēlies no senāka *jugo. Vācu valodā izvēršas v

par v caur pārskaņojumu, p. p. Bruder, brālis, Brūder, brāli.
Visbiezaki garais ū pāriet diftongā iv, bet neretis arī eu au
un citos līdzīgos skaņu kopojumos. Vārdu cūka latgalieši iz-
runa auka, un citādi ceuka. Tā nu varam arī saprast angļu
vārda duke, hercogs, izrunu diūk. Tāpat dienvidus ķīniešu lū,
sesi, ir pārgājis ziemeļnieku izloksnē par liv. No vecaugšvācu
vārda mūs, pele, ir radies tagadējais vācu vārds Maus.

Jau augšā redzējām, ka no gariem patskaņiem var attīstī-
ties diftongi ci, ai, tu, au; tāpat arī diftongi var tapt saīsināti
par vienkāršiem patskaņiem.
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Tā diftongi ai un ci var pārvērsties par ā un pusdiftongu

ie, pēdējais atkal par i. Franču vārdā maitre (no latīņu ma-

gister), kungs, meistars, un angļu vārdā chair (no cathedra),

krēsls, ai tiek izrunāts kā garais d. Grieķu vārdam cheima,

vētra, atbilst latviešu ziema (latg. zima) un slavu 3ūmū. Tādu

pašu skaņu maiņu redzam ķīniešu vārdos: giai, dzie, iela, —

liai, lie, visi.

Diftongs au mēdz pāriet par o un v. Ar latviešu vārdu

kauns saskan gotu Kauns, un vācu Hohn. No latīņu audacia,

nebēdība, ir cēlies franču audace (odas). Krievu valoda ir

pārvērtusi diftongu au par v, p. p.: dpvfb, draugs, — mytcb,
tauki, — Aynumu, laupīt.

Ļoti ilgi mēdz uzglabāties nāseņi, m un n un plūdeņi l

un r! Ir daudz vārdu indoeiropiešu, somu-ugru, semītu, indo-

ķīniešu un citās valodu saimēs, kur minētās skaņas ir attie-

cināmas uz pašu pirmvalodu laikiem. Ne visai daudz mai-

nās arī lūpeņi, paliekot parasti radniecīgo skaņu robežās. Vis-

vairāk fonētiskām pārmaiņām padoti aukslējeņi un zobeņi,
kurus bieži vien mīkstina sekojošie priekšējie patskaņi i une.

Aukslējenis k mīkstinās par ķ, kas attīstās tālāku par afri-

kātu c. Latīņu Cicero (Kikero) caur *Ķiķero ir izvērties par

vēlāko Cicero. Latviešu cirvis ir cēlies no tāda vārda, kā leišu

kirvis. Mandžūriem ir darbības vārds kimci, cimci, izmeklēt,

ķīniešiem vietnieku vārds ki, ķi, ci, šis. Ja afrikāta c tiek

atkal mīkstināta, tad var izcelties č-skaņa, bet novājinājuma

gadījumā var iznākt s-skaņa. Tā no latīņu Cicero ir cēlies

itāliešu Cicerone (čičerone) un franču Cicēron (Sisero ar

nāzālu o). Tā nu arī varēsim saprast, ka grieķu vārdam ka-

ļamos, niedre, atbilst latviešu vārds salms. Berzenis s var

tikt tālāku novājināts par h; sal. p. p. latīņu sex, seši, un

grieķu hex, — mong. sain, labs, un burjatu hain. Tā arī no

senbaltu vārda *šeinas, siens, ir radies somu vārds heind.

Berzenis h, vārda sākumā var galīgi izzust, kā p. p. jaun-

grieķu vārdā cx, seši, franču herbe (no lat. herba) zāle, lī-

biešu aina (sal. som. heind), siens.

Līdzīgi nebalsīgajam aukslējenim k arī balsīgais g pa-

kāpeniski attīstās par ģ, dz un z. Tam nolūkam varam sa-

līdzināt leišu vārdu gintaras ar latviešu dzintaru, dzītaru un

zītaru, — arābiešu gemel un džamal, kamielis, — mandžūru

gili un dziļi, brieža ragu sakne; ķīniešu gī, gī un dzl, vista.

Tā varam saprast, ka latviešu vārds zināt un leišu ziņoti at-

bilst latīņu verbam (g)ndsco, es zinu.

Mīkstinātais zobenis t pēc izrunas neizšķiras no aukslē-

jeņa ķ, kādēļ arī abi iet tādu pašu tālāko attīstības gaitu. La-
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tīņu vārds patientia, pacietība, tika vēlāku izrunāts paciencia,
no kā ir cēlies franču patience (pasia's ar nazālu otru a). No

džurdžēnu tuti, iziet, ir cēlies mandžūru tūci. Tā arī senais

baltu vārds tiltos, tilts, somu valodā caur *ķilto un *cūta būs

izvērties par tagadējo silto.

Lūpenis p var pāriet par /, tas atkal par h un pēdējais,
kā jau redzējām, var izzust. Latīņu vārdam poter, tēvs, at-

bilst gotu fodar, armēņu hoir un senīru athir. No latīņu fi-
Uus, dēls, ir cēlies spāniešu vārds hijo, kas tagad tiek izru-

nāts icho. Tālāku var salīdzināt turku palgo, āmurs, man-

džūru folcho, oroču choluko un mong. olucho. No ķīniešu vārda

pit, pindzele, ir cēlies japāniešu picu, hicu.

Pēc šādiem piemēriem mēs redzam, ka fonētikas likumi

visās valodās ir ļoti līdzīgi, ko arī varam viegli izskaidrot ar

cilvēka runas orgānu vienādību.

Vārdi pārveidojas ne tikai ar skaņu maiņu, bet arī ska-

ņām izzūdot, pārstatoties un rodoties no jauna klāt. Vārdu

dilšana jeb skaņu zušana visvairāk notiek zem svešu valodu

ietekmes un sevišķi tādās valodās, kur ir sastopami rezglīgi
līdzskaņu kopojumi. Ir valodas, kur vārda sākumā var stā-
vēt vai nu tikai vienkāršs līdzskanis, vai arī patskanis, kamēr

citas valodas še pielaiž div, trīs un pat četrus patskaņus.
Vārda beigās dažas valodas cieš tikai patskaņus, bet tādās

valodās, kur vārda sākums pastāv no vairāk līdzskaņiem, arī

beigas mēdz būt rezglīgas.
Latviešu valodā vārdu sākumā var stāvēt vairāk līdz-

skaņi, bet ir tur tomēr reti gadījumi, kur kāds sākuma kon-
sonants tiek izmests. Tā latviešu vārdam locis un leišu lokys
atbilst vecākais prūšu clokis. Spīķeri, trekteri un rieri dialektos
sauc arī par pīķeri, lekteri un ieri. Franču valoda atkrīt se-

višķi s, kas stāvējis priekš kāda līdzskaņa, p. p.: ēcrire, rak-
stīt, no latīņu scribere. Angļu valodā vairs netiek izrunāti
k priekš n, w priekš r un p priekš s, p.: knife, nazis, write,
rakstīt, psolm, psalms. Itāliešu valodā ir izzudis l pēc lūpe-
ņiem, p. p.: pionto (no lat. plonta), augs, bionco (no lat.
blancus), balts, gaišs. Tibetiešu vārds blama, lāma, ir zau-

dējis iesākuma skaņu 6. Seno tibetiešu brgjod ir vecs vārda

pamats, no kā ir cēlies tagadējais ķīniešu bā, astoņi. Ķīniešu
valoda tagad jau tik tālu ir nodilusi, ka tur tik vairs viens

patskanis var stāvēt vārda sākumā.
Vārda vidū no trim konsonantiem parasti izkrīt vidējais,

ko redzam arī pie latviešu vārdiem: svār(p)sts, res(n)galis,
dzir(n)kalis, sik(sn)spdrnis. Angļu valodā tādos gadījumos
visbiežāki izkrīt t, retāki citi līdzskaņi, p. p. : cas(t)le, pils,
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apos(t)le, apustulis, Chris(t)mas, ziemas-svētki, han(d)some,

skaists. Arī vācu valodā ir sastopami līdzīgi piemēri, kā:

Tinte (no vidusaugšvācu tinhte, latīņu tincta), tinte, bunt (no

viduslatīņu punctus) raibs.

Bieži vien arī no diviem līdzskaņiem vārda vidū viens

var izkrist. Tādi vārdi ir latviešiem pakava (no krievu noČKoea),

m(t)ki, desmi(t)nieks, apaļš (leišu apvahvs, no apvelt), api-

nis un apinis (apvinis no apvities). No angļu valodas varam

jemt šādus piemērus: half (hāf) puse, balm (bām) bal-

zāms, deign (dein) atļaut, demesne (demīn) domēne, is-

land (ailānd) sala, often (ofen) bieži. Sevišķi franču valoda

mēdz atmest pirmo konsonantu, p. p.: lete (no lat. festis)

svētki, tēte (no lat. testa) galva, sept (set) septiņi, huit (no

lat. octo) astoņi. Senslāvu valoda nav pat nemaz cietusi līdz-

skaņus zilbes beigās, p. p.: ocuna (laikam no *apsina) apse,

cmi (laikam no supnu) miegs, sapnis. Ļoti tālu šai virzienā,

kā liekas, ir gājusi japāniešu valoda, kur zilbe pastāv tikai

no viena konsonanta un viena vokāļa.

Viens nebalsīgs līdzskanis vārda vidū starp diviem pat-

skaņiem bieži top balsīgs. No latviešu valodas še varam jemt

šādus piemērus: zābaki, — zābagi, amati — amadi, pusotra -—

puzotra, atnesa — atneza. Plašā apmērā šī skaņu maiņa ir

redzama romāņu valodās; p. p.: spāniešu salvador (no latīņu

salvator) pestītājs, spāniešu un itāliešu lago (no lat. lacus)

ezers, it., franču un angļu dragon (no lat. draco) pūķis, fr.

un angļu rose (no lat. rosa) roze. Tādus pašus piemērus mēs

redzam arī somu-ugru (som. vesi, ig. vezi, ūdens; som. kota,

ig. koda, māja), altajiešu (turk. sakal, sagal, bārda; mandž.

gisun, gizun, valoda) un citās valodas.

Viens pats līdzskanis vārda vidū var arī izzust, tādā ziņā

savienojot divas zilbes par vienu. Sevišķi daudz šādu gadī-

jumu ir franču valodā, p. p.: pere (no latīņu pater) tēvs,

rond (no lat. rotundus) apaļš, precher (no lat. praedicare)

sprediķot, hideux (no lat. hispidosus) riebīgs. Arī angļu va-

lodā ir tādi piemēri, kā: poor (caur vecfranču povre, no lat.

pauper) nabags, dean (caur vecfr. deien, no lat. decanus)

dekāns, chain (caur fr. chaine no lat. catena) ķēde. Daudz

valodās šādos gadījumos izkrīt #-skaņa, p. p.: franču aoūt

(no lat. augustus) augusts, fr. tiiile (no lat. tegula) ķieģelis,

angļu giant (caur fr. gēant no gr. gigas, gigantos) milzis,

angļu sail (sal. vācu Segel) bura, vācu Meister (no lat. ma-

gister) meistars, vācu Mohn (sal. vecaugšvācu mago) magone,

mong. chagan, chān, chāns.



Tāpat kā līdzskanis, izzūd arī patskanis no vārda vidus,
šādu gadījumu netrūkst arī latviešu valodā, p. p.: saini(i) nieks,
kungs (sal. leišu kunigos), dzelzs (leišu gelezis), pelni (leišu
pelenai). No krievu valodas minēsim: mzjlcl (slavu MbZAa)
migla, ečoea (slavu ebdoea, sal. lat. vidua) atraitne, dea (sl.
dbea) divi. No franču valodas jemsim šādus piemērus: che-
val, zirgs, petit, mazs, forteresse, cietoksnis. Arī vācu va-

lodā ir bieži vien izmests šāds vokālis, p. p.: Glaube (no vidus-
augšvācu geloube) ticība, Hemd (vidusaugšv. hemede) krekls,
Hanf (vidusaugšv. hanef), Senf (vidusaugšv. sēnef) sinape.
Beidzot jemsim vēl pāra angļu vārdu: business (biznes) vei-
kals, venison (ven[i]zn) medījums.

Visbiežāki izkrīt viens no diviem jeb trim konsonantiem
vārda beigās, kā to redzam arī latviešu valodā, p. p. pēr(n),
vair(s), šur(p), Die(v)s, tē(v)s, krā(sn)s. Ļoti bieži izzūd
pēdējās galotnes konsonants franču valodā, p. p. regar(d),
skats, brigan(d), laupītājs, bour(g) miests, cor(ps), ķermenis.
Angļi atmet tāpat pēdējo līdzskani (autumn, rudens, comb,
ķemme), kā arī iepriekšējo (sign, zīme, doubt, šaubas, debt,
parāds).

Balsīgs līdzskanis vārda beigās nav tik viegli izrunājams,
kādēļ nereti pāriet atbilstošā nebalsīgā konsonantā, p. p.: vācu
Rod, rats, Bad, mazgāšanās, krievu enepedi, uz priekšu, na-

sad'b atpakaļ. Nebalsīgie līdzskaņi atkal mēdz izzust, kā to
sevišķi redzam franču valodā, p. p. : soldat, zaldāts, climat,
klimats, loup, vilks, coup, sitiens, bras, roka, cas, gadījums.
Vislabāk tas process ir redzams ķīniešu valodā, kur, kā lie-
kas, senāk ir bijušas arī galotnes g, d, b, kas visas vēlāk ir sa-

vienojušas ar nebalsīgām galotnēm k, t. p. Bet arī pēdējās ir
ar laiku izzudušas, uzglabādamās tikai vēl Jūe dialektā kā
pusmemas skaņas, p. p.: li(k) spēks, li(p) stāvēt, Vu(t) Buda.

_

Lai gan lūpu nāsenis m, kā jau teikts, pieder pie stabilā-
kam skanam cilvēka valodā, tomēr vārda beigās tas bieži vien
pariet par zobu nāseni n. Tāda iemesla dēl indoeiropieši un

somi-ugri ir savu seno akuzātīva galotni m pārvērtuši par n.
ia p. p.: grieķu vārds lykon, vilku, ir attīstījies no senākā
lukom. Vācu valodā šāda pārmaiņa ir notikusi p. p. šādos

vārdos: Besen (vidusaugšvācu besem, angļu besem) slota,
Boden (vav. bodēm, ang. bottom) pamats, Faden (vav. vadem,
ang. fathom) ass. Jemsim vēl piemērus no semītu (hebr. 'im,
aram. somu-ugru (votj. s'im, s'in, acs), altajiešu
(rnong. arsim, turk. aršyn, aršīna) un ķīniešu (lim, Un, mežs)
valodām. ' ' 7
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Nāsenis n zilbes beigās var savienoties ar iepriekšējo pat-
skani un dot tam nazālu izrunu, kā tas gluži kārtīgi ir noticis

franču valodā. Nazālais vokālis atkal viegli var zaudēt savu

nāsu izrunu un pārvērsties par vienkāršu patskani, kā tas ir

noticis krievu valodā.

Tādā ziņā galotnēs var izzust visi līdzskaņi un palikt tik

vairs patskaņi vārdu beigās. V. šmits uzrāda daudz valodas,
kurās jau no seniem laikiem esot tikai patskaņu galotnes.
Tāds stāvoklis var tomēr rasties arī vārdu dilšanas ceļā, kā

to var pierādīt oroču valodā.

Arī patskaņi nav nekādas negrozāmas galotnes un var

ar laiku izzust tāpat kā līdzskaņi, šādās galotnēs var jemt
virsroku svaidīgie patskaņi c un o, kas ir vieglāki izrunājami.
Ar laiku var izzust visi īsie galotņu vokāļi un garie vokāļi
var tikt saīsināti, kā tas ir noticis arī latviešu valodā. Ļoti
līdzīga parādība ir jau novērota seno sumeru un asiriešu

valodā.

Latīņu vārds asinus, ēzelis, sarunas valodā laikam jau

ap Kristus laikiem tika saīsināts par asiņo, kā vēl tagad runā

itālieši. No šā asiņo ir cēlies spāniešu asno un vecfranču

asne. No vecfranču vārda ir attīstījies tagadējais vienzilbes

vārds franču valodā ane.

Sevišķi tiek nodeldēti un saīsināti aizjemtie vārdi, kur

tauta nesaprot viņu etimoloģiju. No grieķu vārda presbyteros,

vecākais, priesteris, ir cēlies latīņu presbyter, no pēdējā vācu

Priester, angļu priest un franču pretre. No cita grieķu vārda

episkopos, uzraugs, ir radies vācu Bischof, angļu bishop, dāņu

bisp un franču evēque. Latīņu vārds propositus ir bijis par

pamatu viduslejsvācu vārdam prawest un tagadējam vācu vār-

dam Propst, prāvests. No grieķu vārda kyriakon atvasina arī

vācu Kirche (vecaugšvācu kiricha) un angļu church, bet no

vācu valodas ir cēlies krievu iļepKoeb Caur latīņu valodu no

grieķu vārda eleēmosynē ir radies vācu Almosen un īsais angļu
vārds alms (āmz) žēlastības dāvana. Franču vārdu cabriolet,

viegli rati, angļi ir saīsinājuši par cab, bet latīņu omnibus,
ratu nozīmē, par bus. Te vēl var minēt krievu vārdu zocnodapb,

zocydapb, cydapb, kas beigās izvērties par vienkāršu ct.

Pēc šādiem piemēriem var saprast, ka franču un angļu
īsie vārdi ir cēlušies no vairākkārtīgiem saīsinājumiem un

vienkāršojumiem. Daudz tālāku šai ziņā tomēr gājusi ķīniešu

valoda, kas pastāv gandrīz tikai vairs no vienas zilbes vār-

diem, kuriem sākumā ir palicis tikai vairs viens līdzskanis

un beigās, izjemot patskaņus, vienīgi vēl nun ng. Tā mums
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še ir jāmeklē stipri nodilusi valoda, nevis kādas pirmatnīgas
runas paraugs, kā agrāk mēdza apgalvot.

Fonētikas un morfoloģijas pārmaiņas valodā ir radušās

tikai par ilgiem gadsimteņiem, bet ir arī tādi skaņu sagrozī-
jumi, kas ir ieviesušies runā samērā ātri, sevišķi pārrunājo-
ties un pārklausoties. Ātri runājot, vārdi bieži' tiek drusku

saīsināti un vienkāršoti; turpretī retāku vārdu dzirdot, var

pārklausīties jeb arī vēlāk to nepareizi atcerēties, šādi sa-

grozījumi var tapt par modes vārdiem un ar laiku galīgi iz-

spiest agrākās pareizākās formas.

Pie šādām ātrākām skaņu pārmaiņām ir jāpieskaita līdz-

skaņu metateze jeb pārstatīšana. No latviešu valodas te būtu

minami šādi piemēri: viegls no lieg(v)s (leišu lengvas),
stiiebs no stiebrs (leišu stembras), strobs no stobrs (leišu
stambras). No senās saknes pek (sal. krievu neHb, cept) pār-

skatījuma ir cēlies leišu kepti, no kā atkal ir attīstījies lat-
viešu cept. Vecaugšvācu valodā alksni sauc erila un elira,
no kuriem ir radušies tagadējie vārdi Erle un Eller. Latīņu
vārds acetum, etiķis, ir devis caur skaņu pārstatījumu vidus-

lejsvācu ettik, kas ir arī aizjemts latviešu valodā. No latīņu
pistrinum, senās piestu dzirnavas, ir cēlusies blakus forma

pristinum, bet no crocodilus ir iznācis itāliešu coccodrillo un

no thesaurus, manta, franču tresor.

Tepat arī pieder skaņu asimilācija, kur vienas zilbes skaņa
tiek pielīdzināta kādai otras zilbes skaņai. Latviešu valodā
tādu asimilāciju redzam piemēram šādos vārdos: secumi —

cecumi, dēle — lēle, lēpis — lēlis. Leišu seši ir cēlies no ve-

cākas formas seši. Franču chercher, meklēt, senāk izrunāts
cercher (sal. angļu search) un ir nācis no latīņu vārda circare,
apkārt staigāt. Latīņu vārds lilium, lilija, 'ir attīstījies no

grieķu leirion. Te vēl varam minēt krievu dialektisko vārdu

MyMepī>, numurs, kas ir radies no rakstu valodas vārda

HVMepZ, HOMepd.
Daudz biežāki par asimilāciju ir sastopama disimilācija,

kur viena no div līdzīgām skaņām top pārveidota. Latviešu
valoda necieš div r-skaņas vārdu saknēs un aizjemtos vārdos
allaž pārgroza vienu r, p. p.: skroderis — skrodelis, skrīveris —

skrīvelis, brūveris — brūvelis, birģeris —-< birģelis, kortēlis

(Quartier), pērminderis
— pēlmelderis, balbieris (Barbier),

trekteris — lekteris, rieris — ieris. No rekrūta tādā kārtā ir
cēlies latviešu nekruts, krievu HeKpymb un poļu lekrut Vācu

Kartoffel, kartupelis, ir nācis no vecāka Tartuffel, kas ir aiz-
jemts no itāliešu tartufo, tartufolo, sēne, krevelis. Latīņu pe-
regrinus, svešnieks, vēlāk izrunāts pelegrinus, no kā ir'cēlies
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vācu Pilger un krievu nuAuzpuMb. Krievu mumo, garām,

tiek dialektā izrunāts arī mimo. Latviešu skolgals tiek pār-

vērsts par skangalu un skalgānu. Latīņu meridies, pusdiena,

ir izveidojies no senākā *medidies. Tā arī pēc J. Endzelīna

domām no izteiciena: „darit *damu" esot radies: „darīt

namu".

Turēdamās pie vairāk parastiem skaņu kopojumiem, tauta

dažreiz pieliek arī kādu lieku līdzskani klāt, lai iznāktu bie-

žāki lietotu konsonantu kombinācija. Tādā ziņā no sr rodas

str, no nr — ndr, no nl — ntl un citas līdzīgas skaņu mai-

ņas. Leišu vārds srovē, strāva, saskan ar sanskrita srdvati, tek,

bet no tās pašas saknes ir arī cēlušies latviešu strāva, krievu

cmpyn un vācu Strom. Tāpat varam salīdzināt leišu srēbti

un krievu cepčamb ar latviešu strēbt, leišu srutos ar latv.

strutām. No franču casserolle ir radies platvācu Kastroli un

no tā atkal latviešu kastrolis, kā arī dialektu skrastolis. No

grieķu anēr, vīrs, ir ģenitīvs andros (anros vietā). Vācu

Fāhnrich ir palicis dialektā par Fāhndrich. No latīņu po-

nere ir attīstījies franču pondre, olas dēt. Te vēl var pieminēt

vācu eigentlich no eigenlich. Līdzīgā kārtā no latīņu camera

ir izveidojies franču chambre un latviešu kambaris, pēdējais

gan caur vācu valodas starpniecību. Latviešu valodā ir bieži

pielikta lieka s un fc-skaņa, p. p.: starpa (sal. leišu tārpos),

sprediķis (no vācu Predigt), skunste un skumste (no vācu

Kunst un kumst), — pirsts un pirksts (sal. pirkstis), īss un

īkss (sal. īkšķis), apakša (leišu apačia, varbūt pēc augšas un

pakša parauga). Ja zilbes garam patskanim vēl seko līdzska-

nis, tad latvietis tur labprāt vēl iesprauž r-skaņu starpā, p. p.:

stiernis, stienis (no viduslejsvācu tēn), storte, stote (no vav.

stot), vārks, vāks.

Starp diviem līdzskaņiem, sevišķi pie plūdeņiem un nāse-

ņiem, tiek ielikts arī kāds patskanis, un šādu fdnētisku pār-

maiņu sauc grieķiski anaptyxis un sanskritā svarabhakti.

Krievu valodā pie r un l skaņām anaptyxis notiek gluži kār-

tīgi, p. p.: čovoda, bārda, sopoma, vārti, moAOKa, talka. Pie

latviešiem tāda skaņu maiņa notiek Kursas dialektos, p. p.:

kuramis, kurmis, veresis, vērsis, varoņa, vārna, spalovo,

spalva. Tā arī varam saprast, ka latīņu poculum, biķeris, ir

cēlies no poclum (vispirms *potlum), un stabulum, stallis, no

*stablum. Tāpat ebrēju bārāk, zibens, ir cēlies no tādas

formas, kā arābiešu bark, kamēr mandžūru ulme, adata, liekas

vecāka par dialektisko ulume.

Par epentezi sauc tādu skaņu maiņu, kur sekošās zilbes

patskanis, sevišķi i, tiek pārcelts 'uz iepriekšējo zilbi, kā p. p.:
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latviešu vārdā pairīt no parīt Tā franču coin, stūris, vadzis,
ir cēlies no latīņu cuneus un senangļu mioluc, piens, no vēl

senāka *miluk. Tādas parādības mēs atkal sastopam ļoti da-

žādās valodās, jo arī semītu saimes mandeju valodā' sarmā,
akls, ir attīstījies no samio, kamēr mandžūru vārds aisi, la-

bums, ir radies no tādas formas kā mongoļu ašik.

Viens vārds tiek vēl nereti fonētiski pielīdzināts otram
blakus stāvošam. Tā slavu un baltu valodās česamb un deviņi
(sal. latīņu novem un vācu neun) ir dabūjis savu sākuma d-

skaņu no sekošā skaitļa decnmb, desmit. Tāpat latviešu vārds
tālu ir sev tuvinājis pretējo vārdu tūļu, tuvu. Vācu Klausner,
vientulis, ir dabūjis %-skaņu no tāda vārda kā Lūgner, melis,
kur n pieder pie vārda celma.

Pēdējiem piemēriem stāv tuvu tādi vārdi, kas ir sagro-
zīti pēc tautas etimoloģijas. Tā latviešu lakstīgala un lastī-
gala (sal. leišu lakštingala) būs kaut kādā ceļā šeit pārnākusi
latīņu lusciniola, bet vēlāku pielīdzināta gan verbam lakstīt,
gan arī lagzda galam (lagzdigala). No vecaugšvācu vārda
sinvluot, lielie plūdi, ir cēlies vēlākais vācu vārds Sūndflut,
grēku plūdi. No latīņu vārda arcubalista, šaujams stops ar

mēchanismu, ir vācieši radījuši savu Armbrust. Krievu tauta
ir atkal vārdu umajiud'b, invalids, lūkojusi tulkot par nesa-
AU&b.

No visiem šādiem piemēriem mēs redzam, ka vārdu iz-
runa tiek gan_darīta parastāka un dažreiz arī saprotamāka;
bet nevar tomēr sacīt, ka vārdi katrreiz paliek arī īsāki un

vienkārši. Tā p. p.: latviešu vārds raksts, kas ir cēlies no

rastas, savā jaunā veidā ir tapis tikai rezglīgāks.

7. Sēmazioloģija jeb sēmantika.

Vārdi pārmainās ne tikai skaņu, bet arī nozīmju zinā,
pie kam nozīmju maiņa nav atkarīga no skaņu mainas. Līdz
ar kultūras progresu radās nevien jauni jēdzieni', bet arī
vecie tika pārgrozīti, un vārdiem vajadzēja tiem sekot, šā-
das nozīmju maiņas iemesls bija psīchiskā kontiguitātes un
līdzības asociācija. Pēc kontiguitātes jeb pieskares (tuvuma)
asociācijas kāda priekšmeta nosaukums var pāriet arī uz savu

tuvāko apkārtni un tādā kārtā iemantot jaunu nozīmi. Tā
p. p. baznīca nozīmē vispirms Dieva-namu, bet pāriet arī uz

lūdz^>iem baznīcā un beidzot vēl uz pašu ticību. Pēc
līdzības asociācijas kāds nosaukums var tikt pārnests no viena
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priekšmeta uz otru, ja runātājs atrod starp abiem kādu lī-

dzību. Agrāk eiropieši rakstīja ar zosu spalvām, bet kad

tika izdomāti tērauda rakstāmie rīki, tad līdzības dēļ arī tie

tika nosaukti par spalvām. Tālāku sēmazioloģijā liela loma

pieder nozīmes paplašināšanai un sašaurināšanai. Maize no

iesākuma laikam nozīmēja tikai kādu cepumu no miežu mil-

tiem, bet ar laiku tā sāka saukt cilvēka pārtiku vispārīgi.
Ar vācu vārdu Ritter senāk nosauca katru jātnieku, bet vē-

lāku šī nozīme tapa ierobežota tikai ar bruņinieku kārtu.

Apskatīsim vēl vairāk piemēru par vārdu nozīmju maiņu
pēc psīchiskās kontiguitātes asociācijas. Latviešu vārds

galds vispirms nozīmēja tagadējo dēli, tad nozīme pārgāja uz

tagadējo istabas lietu un no tās uz ēdienu. Senāk ēdiens un

dzēriens apzīmēja tikai šādu vienas reizes darbību, kā arī citi

līdzīgi vārdi: gājiens, brauciens, sauciens, bet ar laiku ar

šiem vārdiem sāka apzīmēt pašas ēdamās un dzeramās lietas.

Sirds dažās valodās (p. p. latīņu, mongoļu, mandžūru) ir

tikai miesas daļa, bet citās (p. p. ķīniešu, ebrēju un tagadē-
jās Eiropas valodās) arī jūtu un domu orgāns. Tā arī lat-

vieši piešķīra sirdij jūtu funkcijas, un sauca dusmīgu cil-

vēku par „sirdīgu", kam „liela sirds". Bet ir arī

cilvēki, kam „laba sirds". Senāk daudz tautas (p. p. ķīnieši,
ebrēji, senie islandieši) domāja, ka prāta darbība atrodas

cilvēkam vēderā; tā p. p. ķīnieši mēdz sacīt: „Tam daudz

zināšanu vēderā", kur mēs sakām: galvā. Ķīniešu valodā ir

darbības vārds siu, ēst un kaunēties, kas laikam ir atlikums

no tiem laikiem, kad cilvēki mēdza ēst katrs par sevi un

kaunējās ēst citu priekšā. Krievu vārds npeKpacHbiū, skaists,
vispirms nozīmējis tikai kaut ko ļoti sarkanu; bet tā kā se-

niem krieviem tāda krāsa ļoti patikusi, tad no tās ir radies

skaistuma jēdziens. Seniem latviešiem atkal patikušas gaišas,

sevišķi baltas drēbes, kādēļ latviešu skaistuma etimoloģija ir

jāmeklē leišu vārdā skaistus, gaišs, spožs.
Daudz biežāki tomēr mainās vārdu nozīmes pēc augšā

minētās psīchiskās līdzības asociācijas. Dažādas lietas cil-

vēks atkal vismīļāki ir pielīdzinājis pats savam ķermenim.
Tā nu mēs arī varam saprast, ka kāpostam ir galva, akmenim

piere, cepurei oMsis, adatai acs, kannai mute, nazim zobi,

zvanam mēle, pudelei kakls, krūzei vēders, grāmatai mugura,

svārkiem rokas, cimdam pirksti, galdam kājas, zābakam pa-

pēdis. Tādu pašu līdzību mēdz meklēt arī dažādās darbībās.

Mēs runājam, ka koks stāv, akmens guļ, pulkstens iet, miegs
nāk, laiks skrien, saule lec, auss dzied, vējš pūš, nazis kož,
asas zāles noēd ādu, loga rūte ir noraudājusies. Kur ar paša
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ķermeni nepietiek, tur cilvēki jem piemērus no savas tuvākas

apkārtnes. Tā dažas slimības mēs nosaucam par akmeni,

rozi, vēzi, augonim atrodam saknes, nagam ziedus, grāmatai

lapas, abrai ragus, gariem svārkiem asti, labības gubai ce-

puri, upei gultu. Pēc taisna koka, karsta laika, skaidra ūdens

un auksta ledus runā arī par taisnu cilvēku, karstu mīlestību,
skaidru sirdsapziņu, aukstu prātu. Kā tiek izšķirti labi un

ļauni darbi, tā arī pie drēbes atrod labo un ļauno pusi.
Senie raksti ir kaut kur iegriezti jeb ieskrāpēti, kādēļ

arī no skrāpēšanas ir daudz valodās radies rakstīšanas jē-

dziens, p. p.: grieķu grapho (sal. latv. grebt), latīņu scribo,

angļu write (sal. vācu reissen), mandžūru ara. No izrai-

bošanas ir cēlies rakstīšanas jēdziens šādos piemēros: krievu

nucamb, latviešu rakstīt, ķīniešu sie, turku biti. No sameklē-

šanas jeb salasīšanas ir cēlies grieķu darbības vārds lego,
lasu (rakstu), no grieķu valodas tas ir pārgājis latīņu valodā,

no tās atkal vācu valodā (lesen) un no pēdējās latviešu va-

lodā (lasīt). No skaitīšanas ir attīstījies lasīšanas p. p. krievu

(mmamb), leišu (skaitvti) un arī latgaliešu izloksnē (skaitīt).
Angļu verbu read, lasīt, ved sakarā ar vācu vārdu raten, minēt,
kas pēc nozīmes atgādina arī ķīniešu darbības vārdu nien, do-

māt, lasīt, mācīties.

Sēmazioloģiskās pārmaiņas dažādi zinātnieki iedala ļoti
dažādās katēgorijās, kuras visas še neuzskaitīsim, bet tomēr

minēsim piecas raksturīgākās.
1. No konkrētiem jēdzieniem mēdz attīstīties abstrakti

jēdzieni un no speciāliem vārdiem ceļas vispārinājumi. Filo-

zofs Leifonics bija izteicies, ka pirmatnīgs cilvēks būšot izdo-

mājis tikai sugas nosaukumus un runājis vienīgi par zvēriem,
putniem, kokiem, ieročiem, bet nebūšot vēl ar sevišķiem vār-

diem izšķīris vilku no lāča, gulbi no zoss, ozolu no liepas,
nazi no kalta. Bet jau politiskās oikonomijas nodibinātājs
Ādams Smits (Smith, 172&—1790) aizrāda, ka cilvēks no iesā-

kuma būšot izšķīris tikai vienkāršus priekšmetus, un devis

tiem savus vārdus, turpretī līdzīgu priekšmetu dalīšana sugās
būšot jau zināmas kultūras ieguvums. Valodniecības liecības

runā itin skaidri A. Smita aizrādījumam par labu. Tā p. p.
indoeiropiešu valodās vilka, dzērves, bērza un cirvja nosau-

kumi ir jau meklējami pašā pirmvalodā, bet putna, koka,
meža un ieroča vārdi ir radušies tikai vēlākos laikos jau pēc
pirmtautas dalīšanās. Līdzīga vārdu attīstība ir vērojama arī

citās valodu saimēs. Indoeiropieši, kā jau augšā minēts, ir

gan jau izšķīruši meža zvērus no mājas lopiem, bet tas tomēr

ir samērā jaunākas kultūras sasniegums, jo citu saimju pirm-
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valodās šādi vārdi nav pierādīti. Varš senāk apzīmējis laikam

tikai kaparu (sal. latīņu acs, vācu Ērz, krievu Mtbdb), vēlāk

arī bronzu un citus maisījumus ar kaparu, kamēr beidzot tas

jau lietots vispārīgi metāla nozīmē. Metals ir pie mums

jauns svešvārds, kas caur latīņu un vācu valodas starpniecību
pārnācis pie mums no grieķu valodas, kur tas vispirms nozī-

mējis kalnu-raktuves. Pie ķīniešiem un altajiešiem, kas lai-

kam jau sen ir zeltu pazinuši, pēdējā nosaukums ir ieguvis arī

metāla nozīmi. Sidrabs daudz valodās (p. p. ebrēju, ķīniešu,
altajiešu) pāriet naudas nozīmē, kā arī franču Vargent, nauda,

ir cēlies no latīņu argentum. Dažādi naudas nosaukumi (p. p.

latīņu pecunia, krievu CKomb, angļu fee, latv. nauda) senāk

nozīmējuši lopus, kas senos laikos līdzīgi sidrabam bijuši par

maiņas līdzekli. Pie vecām vārdu saknēm nepieder arī tādi

vārdi, kā: cilvēks, runāt, dziedāt, valoda, dziesma. Vēl jau-
nākas parādības ir tādi vārdi, kā vecāki (tēvs un māte) un

laulinieki (vīrs un sieva).

2. Bieži daudzināti īpašvārdi var izvērsties par sugas

vārdiem. No romiešu valdnieka vārda Caesar ir cēlies vācu

Kaiser, ķeizars, un krievu iļapb, cars. Latviešu karalis ir

aizjemts no līdzīga slavu vārda, kas ir radies no senā vācu

valdnieka Kārļa Lielā. Nevien lielu vīru, bet arī gluži ne-

ievērojamu personu vārdi zināmos apstākļos var nākt sugas
vārdu godā. 1879. gadā angļu muižas pārvaldnieks (Bovcott)
īru zemē tika pirmo reiz „boikotēts". No 17. gadsimteņa
beigām Londonas biržas tuvumā atradās Loida (Llovd) ka-

fejnīca, kur kuģinieki bija paraduši sapulcēties, un no šās

kafejnīcas īpašnieka vārda attīstījās ar laiku kuģinieku bie-

drības nosaukums. 19. gadsimteņa beigās Anglijā bieži dau-

dzināts kāds laupītājs vārdā Huligāns (Hooligan), no kā ir

cēlies krievu xyjiuzan'b, un arī latviešu vārds huligāns. Kāds

18. gadsimteņa angļu admirālis Vernons ticis iesaukts par

Grogu un tā ka šis admirālis labprāt dzēris tēju ar rumu,

tad arī šis dzēriens dabūjis groga vārdu, ko agrāk arī Lat-

vijā labi pazina un sauca par groku. Visvairāk gan dzērieni

tiek saukti pēc tās vietas, kur tie tiek pagatavoti (p. p. zel-

ters, viši, boržoms, konjaks, madeira, šampanietis). No Ro-

mas pakalna nosaukuma Palatium, kur Nerons licis celt savu

zelta pili, ir cēlušies vācu Pfalz un Palast, palasts, pils. Pa*

rīzes laukumā Greve mēdz strādnieki sapulcēties, no kā ir

cēlies tagadējais greve, streiks. Arī ievērojamu rakstnieku

tēlotas personas top par sugas vārdiem. Tā pārspīlētu per-

sonu mēdz saukt par šovinistu pēc Skriba lielīgā zaldāta šo-

vena (Chauvin), lielu dāmu kavalieri labprāt dēvē par Don
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žuanu pēc Bairona dzejiskā raksta, lielu sliņķi pielīdzina

Oblomovam, Gončarova romāna varonim. Rupju cilvēku krievi

mēdz saukt Xūmī> pēc Noāsa nepateicīgā dēla.

3. Novecojuši vārdi dažreiz vēl ilgi uzglabājas garīgā
un dzejiskā valodā. Latviešu valodā šādi piemēri ir īkstis

(nieres), kamieši (pleci) un zizlis. Daudz vairāk šādu pie-
mēru ir krievu valodā, kur daudz vārdi ir pārnākuši no slavu

valodas, p. p.: ycma, mute, oko, acs, nepcmt, pirksts, neAo

piere, zaūbū, galva.
4. Daži gluži pieklājīgi vārdi, bieži lietojot, izvēršas ar

laiku par rupjiem un nepieklājīgiem. Tā leišu darbības vārds

esti, ēst, tagad tiek lietots, tikai runājot par lopiem, bet par
cilvēkiem saka valguti (sal. pavalgs). Šim leišu esti atbilst

pēc nozīmes krievu vārds OKpanib, kas ir attīstījies no tās pa-

šas saknes, kā latviešu dzert. Tā arī latviešu vārdam pakaļa
bez kāda iemesla grib piešķirt vulgāru nozīmi. Vārds pa-

gāns ir cēlies no latīņu pagānus, zemnieks, tādēļ ka zemnieki

senajā Romas valstī piejēma kristīgu ticību vēlāku nekā pil-
sētnieki. Pie krieviem apstākļi laikam bijuši citādi, jo krievu

valodā KpecmbHHiM'b, zemnieks, ir radies no nosaukuma xpu-

cmiaHūH'b, kristīgs cilvēks. Krievu npoxeocm'b, prakvasts,
nav nekas cits, kā vācu Profoss, kā senāk sauca apakšvirs-
nieku. Tā arī vācu Schūler, skolnieks, ir pārgājis pie krieviem

par uiyjiep'b, blēdīgs kāršu spēlētājs, kamēr epynda, nieki,
caur senākās bursas starpniecību ir cēlies no latīņu gerun-
dium. Latīņu latro, algādzis, ir vēlāku izvērties par laupī-
tāju, tāpat kā latviešu burlaka, kas ir pārnācis no krievu

6ypAaKb, plostinieks. No tāda vārda, kā vācu Knabe, puika,
ir radies nevien vēlākais knappe, jaunais bruņinieks, bet arī

angļu knave, blēdis. Vācu Schimpf senāk nozīmēja tikai joku,
bet tagad tas jau ir apsmiekls, apvainojums. Vācu vārds List,
bija agrāk gudrība, bet tagad tas jau nozīmē viltību. Tāpat
arī latviešu tēviņš un mātīte ir senāk bijuši tikai mīlināmie

vārdi.

5. Bieži lietoti rupji vārdi zaudē ar laiku savu asumu un

paliek par pieklājīgiem. Krievi ir atmetuši savu veco vārdu

ycma, mute. un tai vietā ir piejēmuši ponrb, kas ir cēlies no

darbības vārda pbimb, rakt, un ir nozīmējis senāk cūkas purnu
(sal. puAo). Gluži tāpat ķīniešu valodā dzui, purns, knābis,
ir izspiedis no sarunas veco kou, mute. Vācu Schelm, šķelmis,
senāk nozīmēja maitu, un Dreck, mēsli, — ekskrēmentus. Lat-

viešu darbības vārds lūgt ir rada ar slavu Atzama, melot, kas

stāv tuvāku senai nozīmei. Holandiešu verbs aarzelen, vilci-

nāties, ir atvasināts no lietu vārda aars (vācu Arsch) un
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tādā ziņā atgādina franču reculer (no latīņu culus)
:

Ar ho-

landiešu vārdu deeme, jaunava, senāk apzīmēja arī jumpravu

Māriju, lai gan šis vārds ir rada ar vācu Dirne, kas vispirms

nozīmējis verga meitu.

Dažiem vārdiem ir tik komplicēta sēmazioloģijas vēsture,

ka tos ir grūti ievietot kādā noteiktā katēgorijā. Senās Ro-

mas templī, celtā par godu Jūnonai, dēvētai arī par Monētu,

tika kalta nauda, ko vēlāku sāka saukt arī monēta, šis vārds

ir pārgājis arī pie frančiem (monnaie, sīka nauda) un angļiem

(money, nauda). Atbilstašais vācu vārds Mūnze apzīmē ti-

kai kaltu naudu, bet pie latviešiem tas ir izvērties par mantu.

Poļu (manatki) un krievu (MananiKu) valodā tas jau nozīmē

dažādas lietas, sīkumus. Platforma nozīmēja virspirms kādu

paaugstinātu līdzenumu pie kādas baznīcas, pieminekļa jeb

stacijas. Vēlāku par platformu sauc ari runātāja tribīni, no

kurienes nozīme pārgāja uz politisku programmu. Ministrs

no iesākuma nozīmēja tikai mazāko, tad apkalpotāju, pēc

tam augstāko valsts ierēdni un beidzot ari sūtni. Kavalieris

pēc pirmās vārda nozīmes bija zirdzinieks, tad jātnieks, tad

privilēģēts jātnieks jeb bruņinieks un beidzot vispārīgi vī-

rietis, kas gādā, lai dāmām sabiedrībā nebūtu garš laiks.

Vācu vārds finden, atrast, krievu nymb, ceļš, latīņu pons,

tilts un grieķu pontos, jūra, ir visi cēlušies no vienas saknes

pent, kas nozīmējusi iešanu. Ka no iešanas varēja rasties

ejamais ceļš, tas ir viegli saprotams. Ceļam stāv tuvu ari

tilts, ko senie romieši, līdzīgi latviešiem, ir taisījuši nevien

par upēm, bet arī par purviem (sal. latv. tautas dziesmu

„niedru tiltu"). Tāds svarīgs satiksmes ceļš seniem grieķiem

bija arī jūra. Tālāk jēdzienu atrast mēs izteicam ari ar uz-

iet, kas atbilst latīņu verbam invenire, t. i. iet, kamēr uz kaut

ko uzduras, kaut ko atrod. Līdzīga nozīme bijusi arī minētam

vācu vārdam finden, jo vecaugšvācu valodā funden nozīmē

steigties un fendo ceļa-gājējs.
Sienas nosaukums ir vairāk valodās attīstījies gluži lī-

dzīgā ceļā, bet tomēr no dažādām vārdu saknēm. Latīņu vār-

dam pāries, siena, meklē aizvēstures izrunu *tvaries un ved

to sakarā ar leišu darbības vārdu tverti, apžogot. Vācu vārds

Wand, siena, tiek salīdzināts ar gotu wandus, rīkste, un at-

vasināts no verba winden, vīt. Latviešu vārds siena, kā lie-

kas, nav šķirams no darbības vārda siet. No tā nu varam

vērot, ka sienas senos laikos tikušas pītas no rīkstēm jeb

zediņiem, līdzīgi zediņu sētām, kā to vēl tagad dara dažas

mežoņu tautas. Tā arī varam saprast franču verba bātir (celt,

būvēt) etimoloģiju, kam tiek meklēts vecs ģermāņu vārds
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bast, lūks, par pamatu. Tāpat arī krievu ruiomHUKb, remesis,
tiek atvasināts no darbības vārda ruiecma, pīt.

Liela loma valodniecībā ir piederējusi arī tā sauktajiem
tabu-māņiem, pēc kuriem dažus vārdus gan no cienības,
gan arī no bailēm nemēdza runāt. Senie jūdi jau priekš Kri-

stus laikiem ir baidījušies izrunāt Dieva vārdu, kuru vēlāk

nepareizi lasīja: Jehova, bet pareiza izruna laikam esot:

Jahve. Tāpat arī ķīnieši baidījušies izrunāt saules, kara-

dieva (Guan-jū) un ķeizara vārdu. Ja nu kāds vārds ilgāku
laiku ir tabu, tad viņš var tikt arī aizmirsts, Tā laikam mon-

goļi ir aizmirsuši saules un mēneša vārdu un pirmo vēlāku

aizjēmušies no ķīniešu, otru no siriešu valodas. Goldu ciltis

jau pa lielākai daļai ir aizmirsušas tīģera vārdu (tascha) un

sauc to parasti par vectēvu (mafa). Tāda paša iemesla dēļ
ziemeļa Eiropas valodās ir laikam izzudis senais lāča vārdsi
jo vācu Bar, krievu Medetbdb, un latv. lācis ir samērā jau-
nāki nosaukumi. Vecais vārds ir turpretī uzglabājies pie se-

najiem grieķiem (arktos) un latīņiem (ursus), kur lāči jau
sen bija izskausti. Tā nu arī varam saprast, ka pie latviešiem
senās odzes vietā ieviesās čūska un tās vietā sāk atkal dau-
dzināt garo tārpu. Arī vilku latvieši negribēja vārdā mi-
nēt domādami: „Te vilku piemin, te vilks klāt." Tādi paši
māņi bija arī pie senajiem grieķiem un latīņiem. Melno jūru
grieķi turēja par neviesmīlīgu (pontos axenos), bet kuģinieki
sauca to parasti par viesmīlīgo (pontos euxenos). Vecu Itā-
lijas pilsētu Maluentum romieši pārdēvēja par Beneventum,
vedot to sakarā gan ar ventus, vējš, gan ar eventus, iznā-
kums. Ēdamās klūdziņas ķīnieši sauca senāk džu, bet tā ka
tas saskan ar verbu džu, apstāties, tad kuģinieki tai vietā iz-
domāja vārdu knai-dza, ātrie, kāds nosaukums tad nu arī ir
paturējis virsroku.

Vispārīgi valoda cenšas garus vārdus saīsināt un grūti
izrunājamus padarīt vienkāršākus, bet parastākas izrunas'dēl
vardi tiek dažreiz arī papildināti ar jaunām skaņām un pat
pagarināti. Daži veci rakstu valodas vārdi ar laiku izzūd,
bet virsroku parasti patura vienkāršās tautas valoda. Tā la-
tiņu valoda ir zaudējusi domus, māja, caput, galva, equus,
zirgs, urbs, pilsēta un citus rakstu valodas vārdus, tai vietā
lietodama tautas vārdus: mansio (fr. maison), testa (fr. tēte)
caballus (fr. cheval), civitas (fr. citē). Par vienkāršas tau-
tas runu liecina arī tie daudzie pamazināmie vārdi, kas no-

derējuši tagadējiem franču vārdiem par pamatu, p. p.: so-
leil (lat. soliculus) saule, abeille (lat. apicula) bite, bouteille
(lat. buticula) pudele, rossignol (lat. lusciniola) lakstīgala.
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Tāpat ari jauni modes vārdi var izspiest vecos tautiskos, kā

to redzam ari latviešu valodā, p. p.: meita (dukte), ģermā-

nis (ādminis), brūte (līgava), slikts (nelabs).

Vārdu un nozīmju izvēle ir atkal tik dažāda un rezglīga,
ka vispārīgi likumi še nav noteicami.

8. Vārdu šķiras.

Neskaitāmo vārdu daudzumu cilvēka valodā zinātne iedala

gan pēc nozīmes, gan arī pēc morfoloģijas vairākās šķirās.

Mūsu gramatikās parasti sastopam sekošas deviņas vārdu

šķiras: 1) lietu vārdi jeb substantīvi, 2) īpašības vārdi jeb

adjektīvi, 3) darbības vārdi jeb verbi, 4) skaitļu vārdi jeb

numerāļi, 5) vietnieku vārdi jeb pronomeni, 6) apstākļu vārdi

jeb adverbi, 7) satiksmes vārdi jeb prepozicijas, 8) saikļi

jeb konjunkcijas un 9) sajutumu skaņas vārdi jeb interjek-

cijas. Daudz valodās nodala vēl desmito vārdu šķiru, tā sau-

camos locekļus jeb artikulus, kas parasti ir cēlušies no norā-

dāmiem vietnieku vārdiem un skaitļa vārda „viens". Daži

formu vārdi, kas visbiežāki attīstās no apstākļu vārdiem un

saikļiem, neietelp īsti nevienā minētā vārdu šķirā un zināt-

niskos rakstos tiek saukti vienkārši par partikulām (p. p.:

ne, nu).

Pēc nozīmes pirmās sešas šķiras sastāv no zīmīgiem vār-

diem, kam pašiem ir sava pilnīga nozīme
L

kamēr satiksmes

vārdi un saikļi ir tikai formāli attiecību vardi, kas noder ti-

kai dažādu attiecību norādīšanai teikumā. Ārpus šām divām

katēgorijām stāv interjekcijas jeb sajutumu skaņas vārdi,

kas izteic vienīgi mūsu emocionālo stāvokli. No fleksijas vie-

dokļa pirmās piecas vārdu šķiras var saukt par lokāmām,

pārējās, par nelokāmām.

Zīmīgos vārdus savkārt dala patstāvīgos un atkarīgos

vārdos. Patstāvīgi vārdi teikumā ir substantīvi, verbi un per-

sonālie pronomeni. No atkarīgiem vārdiem adjektīvi, verba

participi jeb divdabji, numerāļi un visādi apzīmētāju prono-

meni attiecas uz lietu vārdiem, kamēr adverbi un gerundiji

apzīmē darbības vārdus.

Visas šīs vārdu šķiras nav tomēr pilnīgi nodalāmas ka-

tēgorijas, bet no vienas šķiras vārdiem viegli vien attīstās

otras šķiras vārdi, sevišķi ar dažādu afiksu un akcentu palī-
dzību. Jemsim šādus piemērus no latviešu valodas: draugs,
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draudzēties, draudzīgs, draudzīgi; prieks, priecāties, priecīgs,
priecīgi; mīlēt, mīlestība, mīlīgs, mīlīgi; viens, vienot, vienība,

vienīgs, vienīgi v. t. pr. Latviešu valodā šīs šķiras var pa-

zīt pēc sufiksiem un galotnēm, bet angļu valodā šādu pazīmju
bieži vien trūkst, p. p.: flat (lēzns, līdzenums, līdzināt), sound

(vesels, skaņa, skanēt). Ķīniešu vecajā rakstu valodā nav ne

afiksu, ne galotņu un tikai retos gadījumos pēc akcenta var

manīt šķiru maiņu, p. p. : hao (ar kāpjošu akcentu) labs, (ar
krītošu akcentu) mīlēt. Ar to tomēr nav sacīts, ka no iesā-

kuma valodā nekādu vārdu šķiru nebūtu bijis. Kalns gankatrā

valodā būs lietas vārds, iet darbības vārds un balts īpašības
vārds. Kur šādi vārdi būs mainījuši savu šķiru, tur būs darī-

šana ar pārnestām nozīmēm.

Lietu vārdi var būt gan vienkārši sakņu vārdi (sal.
grieķu mys, latīņu mūs, vācu Maus, pele), gan arī atvasināti

vārdi (p. p. verdzība no vergs). Latviešu valodā lietu vārdi

ir allaž pagarināti ja ne ar sufiksu, tad vismaz ar galotni,
kādēļ sakņu substantīvi te nav uzglabājušies.

Daudz indoeiropiešu valodās šņācenis s ir parasta lietu

vārdu galotne (p. p. grieķu domos, latīņu domus, leišu namos,
latv. nams, gotu dags, diena), ko tura par veca norādāmā
vietnieku vārda so, tas, saīsinājumu. Tā arī semītu nominā-

tīva galotni v izskaidro par saīsinātu pronomenu hu, viņš.
Tādu pašu piemēru mēs redzam arī altajiešu valodās, kur pa-
rasto lietu vārdu galotni n atgādina mongoļu norādāmais pro-
nomens ene, šis (sal. mandž. mi, viņa).

Ļoti daudz lietu vārdus atvasina ar dažādiem piedēkļiem,
p. p.: latviešu av-ājs, ar-šana, ar-ums, pien-ene, rag-dinis,
m&z-onis v. t. pr. Ķīniešu sarunas valodā šādu piedēkļu vietā

mēs sastopam parasti apzīmētāju lietu vārdus; tā p. p. galva
apzīmē apaļus priekšmetus, bērns mazus priekšmetus, līdze-
klis dažādas zināšanas un mākslas. Tādu pašu substantīvu
attīstības gaitu mēs redzam pie daudz piemēriem indoeiro-

piešu valodās. Tā p. p. vācu Schbnheit, skaistums, ir cēlies
no īpašības vārda schdn, skaists, un veca lietu vārda heit,
kāds vēl ir uzglabājies vidusaugšvācu valodā un nozīmē īpa-
šību. Citā vācu vārdā Reichtum, bagātība, mēs sastopam
pamatu reich, bagāts, un vecaugšvācu lietu vārdu tuom, stā-
voklis. Par vecu indoeiropiešu substantīvu piedēkli tiek tu-
rēts ba, ko mēdz izskaidrot ar sanskrita vārdu bhā, āriene,
izskats, šāds sufikss ir sastopams nevien baltu un slavu (lat.
draudzība, leit. draugvbe, slavu ApyiKb6a), bet arī sanskrita
un gotu valodā. : . [i



117

Bez tādiem ar piedēkļiem atvasinātiem vārdiem ir ari

salikti vārdi jeb salikteņi,'kā p. p.: jūrmala, lielceļš, ļaun-

daris, trijkājis, pamāte, līdzbraucējs v. t. pr. Dažs labs sa-

liktenis ir jau palicis par vienkāršu vārdu, zaudēdams sastāv-

daļu patstāvīgo nozīmi, p. p.: cilvēks (sal. cilts un leišu vaikas,

dēls), skangals (skala gals), nora (noara). Jemsim vēl kā-

dus piemērus no vācu valodas: Messer (no mezzi-ralis, tas no

mezzi-sahs, ēdiena nazis) nazis, Adler (vidusaugšvācu adelrar,

cildenais ērglis) ērglis, elend (vecaugšvācu eli-lenti, no sve-

šas zemes) nelaimīgs.

Pie pagarinātiem lietu vārdiem pieder arī tādi, kuru

pamats tiek reduplicēts, p. p.: paparde, paipala, vāvere, bur-

bulis, un krievu: nanopoTHHKi>, paparde, nepene.Tb, paipala,

nenejrb, pelni, KOJiOKOjrb, zvans.

Lielākā daļa indoeiropiešu valodu izšķir trīs lietu vārdu

kārtas: vīriešu,' sieviešu un nekatru kārtu. Semītu valodas,
kā arī tagadējās romāņu un baltu valodas pazīt turpretī ti-

kai vīriešu un sieviešu kārtu. Somu-ugru, altajiešu, indo-

ķīniešu un citas valodas pavisam nedala vārdus kādās kār-

tās. Pie pēdējās katēgorijas var vēl pieskaitīt angļu valodu,

kurā ari vairs nav kārtu, izjemot gandrīz tikai personiskos

pronomenus. No tā nu redzam, ka valoda var gluži labi iz-

tikt bez kārtām, kas padara valodu nevis vieglāku, bet gan

grūtāki piesavināmu. Valodniecība vēl nav devusi drošas at-

bildes, kā kārtas ir cēlušās, bet tai ziņā, kā liekas, zinātnieki

ir vienojušies, ka kārtas ir radušās vispirms no cilvēka

tieksmes jēdzienus un vārdus dalīt dažādās šķirās. Dažas

valodas šķiro vārdus, kas apzīmē dzīvas un nedzīvas būtnes,

pirmās atkal tiek dažreiz dalītas cilvēkos un dzīvniekos. Cil-

vēks arī jau sen ir novērojis starpību starp abiem dzīvnieku

dzimumiem. Katra valoda taču izšķir tēvu no mātes, vīru

no sievas, brāli no māsas un dēlu meitas. Gluži tāpat ir šķi-

rami auns, vērsis, ērzelis un gailis no aitas, govs, ķēves un

vistas. Tādami paraugam varēja sekot tāpat vīriešu lietas

un ieroči: arkls, cirvis, zobens, piesis, kā ari sieviešu lietas

un ieroči: adata, vāle, ciba, dzirnavas. Ja nu šo abu virzienu

vārdus' sāka apzīmēt ar sevišķām galotnēm, piedēkļiem jeb

palīga vārdiem, tad kārtu pamati jau bija nodibināti. Priekš-

metu dabīgās savādības papildināja tautas mītiskie uzskati,

p. p. dievs (senāk debess jeb debestēva nozīmē) un zeme (ze-

mesmāte), mēnesis un saule, ozols un liepa, vilks un Japsa,
krauklis un vārna, šādu šķirošanu varēja pabalstīt dažu va-

lodu savādība, kur vīrieši lieto vienus vārdus un formas, sie-
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vietes atkal citus. Nekatra kārta nodibinājās pie tādiem vār-

diem, kur tautas fantāzijai trūka dzimuma izšķirības, sevišķi
pie dažādu vielu nosaukumiem. Kultūrai, mitoloģijai un valo-

dai mainoties, zināms, arī senās kārtas nevarēja palikt bez

pārmaiņām, kādēļ mums ir tik grūti sekot viņu attīstības vē-

sturei. Indoeiropiešu, semītu un hamītu valodas, kurās sa-

stopam noteiktu kārtu starpību, ir no sākuma iejēmušas
vienu kopēju zemes apgabalu, kādēļ arī savstarpēja satiksme

būs še spēlējusi savu lomu. Lietu vārdu kārtas meklē gan
arī kaukāziešu, dravidu, bantu un citās valodu saimēs jeb
grupās, bet šeit, cik līdz šim ir redzams, ir jārunā drīzāk par
vispārīgu priekšmetu šķirošanu pēc izskata un nozīmes.

Lietu vārdi mainās ne tikai pēc kārtām, bet arī pēc
skaitļiem, pie kam parasti izšķir vienskaitli un daudzskaitli.

Indoeiropiešu, semītu un somu-ugru valodas pazīst arī vēl
kādu divskaitli, kas tomēr visās šajās valodu saimēs jau tu-

vojas galīgai izmiršanai. Dažās mežoņu valodās izšķirot pat
vēl trijskaitli un četrskaitli. Turpretī vecā ķīniešu rakstu va-

loda nepazīst ne daudzskaitļa formu, ja neskaitām pie daudz-

skaitļa piedēkļiem tos lietu vārdus, kas parasti apzīmē tikai

sugu un daudzumu. Ķīniešu sarunas valodā tomēr jau vārds

mon, dzimta, saime, ir attīstījies par daudzskaitļa partikulu,
kas parasti stāv pie personiskiem vietnieku vārdiem un pa-
retis arī pie tādiem lietu vārdiem, kas apzīmē cilvēkus. Tā-
pat lietotu daudzskaitli mēs sastopam arī mandžūru, mon-

goļu un dažās kaukāziešu valodās. Ja tad nu daudzskaitļa
partikula varēja attīstīties no augšā minētā vārda mon un

arī pašu daudzskaitli lietoja vispirms tikai pie personiskiem
pronomeniem un cilvēku nosaukumiem, tad gan ir jādomā,
ka daudzskaitlis būs attīstījies no dzimtas jēdziena. Līdzīgā
veidā varam iedomāties arī divskaitļa un trij skaitļa attīstību,
jo ķīniešu valodā ir arī sevišķi apzīmējumi tēvam un mātei
ar vienu jeb diviem bērniem. 'Divskaitli varēja pabalstīt arī

zjnāmi priekšmetu pāri, kā : acis, ausis, rokas, kājas un citi
līdzīgi. Turpretī nav mums še jādomā par vīru un sievu, jo
primitīvās valodās mēs vēl neatrodam kopēju nosaukumu lau-
lātam pārim.

Nekatras kārtas daudzskaitlis ne tikai pēc galotnes, bet
arī pēc nozīmes var stāvēt tuvu vienskaitlim, tā ka abējādi
var tikt izteikts vienādu priekšmetu daudzums. Tā p. p. mēs
varam salīdzināt krievu vārdu cmada; lopu pulki, un moAna,
ļaužu pulks, kur abos piemēros akcents stāv uz galotnes a.

Tadeļ arī pie darbības vārdiem, kas atkarājas no šādiem lietu
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vārdiem, vienskaitļa vietā var sastapt daudzskaitli un daudz-

skaitļa vietā viens'kaitli. Tā p. p. veckrievu rakstos atrodam

šādu' teikumu: „JļpyjKūna moh cMtbamucn Hawymb
v

,
mans

karapulks smiesies (daudzskaitlī). Grieķu valodā turpretī pie

nekatras kārtas daudzskaitļa darbības vārds var stāvēt vien-

skaitlī. Pēc leišu valodnieka K. Jauņa domām arī baltu valo-

das šāda iemesla dēļ esot zaudējušas pie verbiem trešās per-

sonas daudzskaitļa formu.

Indoeiropiešu pirmvalodā esot pastāvējuši sekosi astoņi
lietu vārdu locījumi: nominātīvs, ģenitīvs, datīvs, akuzātīvs,

ablātīvs, lokātīvs, instrumentālis un vokātīvs. Pēc nozīmes

šos locījumus iedala trijās katēgorijās. 1) Par adverbāliem

sauc tādus locījumus, kas stāv kaut kādā atkarībā no verbiem.

Par tādiem tura nevien atkarīgus locījumus (casus obliqui),
bet arī nominātīvu. 2) Ja locījums atkarājas no lietu vārda,

tad viņu dēvē par adnominālu, p. p.: tēva māja, pavēle ka-

reivjiem, meža braucējs. Galvenais šās katēgorijās locījums
ir ģenitīvs un totiesu jo vairāk, ka daudz valodās (p. p. indo-

ķīniešu un altajiešu) viņš nekad nav atkarīgs no verba, pa-

turēdams vienīgi atribūta nozīmi. 3) Beidzot vokātīvs ir itin

kā saīsināts teikums, jo viņš netop par pilnīgāka teikuma sa-

stāvdaļu, palikdams tikai par izsaukuma nominālu formu.

Semītu valodās izšķir tikai trīs locījumus: nominātīvu

(subjektu), akuzātīvu (objektu) un ģenitīvu (atribūtu), ka-

mēr somu-ugru valodās skaita pat līdz divdesmit dažādu lo-

cījumu formu. Jādomā, ka šie pretējie virzieni pieder pie

ekstrēmiem valodniecības laukā, jo citās valodās mes sasto-

pam vairāk locījumu kā semītu valodās, bet tomēr mazāk kā

somu-ugru valodās. Ķīniešu valodā lietu: vārdu locījumiem

nav pastāvīgu morfoloģijas pazīmju, lai gan ģenitīvu neretis

apzīmē ar piedēkli, kas nav šķirams no vienkāršas galotnes,

būdams bez patstāvīgas nozīmes. Akuzātīvu, datīvu, lokātīvu

un instrumentāli ķīnieši zināmos gadījumos apzīmē ar dar-

bības vārdiem, kas pēc nozīmes tuvojas prepozicijām un pēc

morfoloģijas prefiksiem jeb priedēkļiem. Arī franču un angļu

valoda ir jau zaudējusi senās locījumu galotnes pie lietu un

īpašības vārdiem, paplašinādama viņu vietā prepoziciju iz-

lietošanu. No tā nu redzam, ka valoda va.r iztikt bez lietu

vārdu locīšanas, kas laikam attīstās tad, kad saīsinātie vārdu

pamati sāk atkal paplašināties ar visādiem afiksiem.

Kāda sevišķa nozīme bijusi deklinācijas galotnēm, nav

mums zināms; bet ar to nav tomēr sacīts, ka tās jau no paša

sākuma būtu bijušas tikai tukšas skaņas. Vairāk valodās ir
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novērota līdzība starp ģenitīvu, adjektīvu un adverbu, un ķī-
niešu valodā visas šīs formas tiek veidotas ar vienu pašu
partikulu (sarunas valodā di). Mandžūru valodā ir i tāpat
ģenitīva, kā arī adverba galotne. Altajiešu valodās, tāpat kā

ķīniešu valodā, ģenitīvam ir tikai adnomināla jeb atribūtiva

nozīme, un nekad tas nav atkarīgs no verba. Līdzīgus ap-

stākļus var vērot arī semītu un somu-ugru valodās. Tādā

ziņā tiek pabalstīta tā hipotēze, ka ģenitīvs senāk esot bijis
tikai kāds adjektīva veids, kas ar laiku ieviesies lietu vārdu

locījumu starpā. Siamiešu valodā (koni) un malajiešu sai-

mes maforu dialektā (ro) vārds „lieta" noder par ģenitīva
partikulu. Datīvu ķīnieši apzīmē ar verbu „dot", akuzātīvu

ar „jemt", lokātīvu ar „atrasties" un instrumentāli ar „lie-
tāt", bet pec morfoloģijas visi šie vārdi, kā jau minēts, ir

priedēkļi, nevis piedēkļi jeb galotnes. Arī altajiešu valodu lo-

katīva galotnē meklē verbu „atrasties", bet ne gluži bez fo-

nētikas kavēkļiem. Turpretī ablātīva piedēklī mongoļu un man-

džūru valodā var droši vērot darbības vārdu „iziet". No tā
var redzēt, ka arī locījumu afiksiem var būt sava patstāvīga
nozīme, bet piemēru vēl ir par maz, lai varētu izskaidrot visu

deklinācijas attīstības gaitu.

īpašības vārdus daži valodnieki tura par sevišķu
lietu vārdu šķiru, bet bez pietiekoša pamata, jo dažās valo-
dās (p. p. korejiešu valodā) īpašības vārdi stāv tuvāku dar-
bības vārdiem. Vispārīgi īpašības vārds teikumā var būt ne-

vien lietu vārda apzīmētājs, bet arī predikāts. Ķīniešu valodā

adjektīvs priekš substantīva līdzinās ģenitīvam,' bet pēc sub-
stantīva viegli pārvēršas par verbu.

Kā lietu vārdus, tā arī īpašības vārdus var veidot arī ar

dažādiem afiksiem un dažs tāds afikss atkal izrādās par se-

nāku patstāvīgu vārdu. Tā p. p. vācu vārds fruchtbar, au-

glīgs, ir cēlies no lietu vārda Frueht, auglis, un vecaugšvācu
vārda bari, nesošs, un tādēļ vispirms ir bijis saliktenis ar

nozīmi: augļus nesošs.

Indoeiropiešu valodās īpašības vārdi saskan ar apzīmē-
jamiem lietu vārdiem pēc kārtas, skaitļa un locījuma, bet šādu
kārtību nevaram attiecināt uz visām valodām, jo p. p. indo-

ķīniešu, altajiešu, lielākā daļā somu-ugru un pat tagadējā angļu
valoda tādu saskaņu nepazīst un īpašības vārdu pavisam no-
loka. To ievērojot, valodnieki domā, ka kārtas, skaitļi un lo-

cījumi vispirms ir attīstījušies pie lietu vārdiem un no tiem
ir vēlāku pārnesti arī uz īpašības vārdiem.
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Baltu un slavu valodās īpašības vārdiem ir divējādas

galotnes: nenoteicamā un noteicamā. Noteicamā galotne ir

cēlusies no trešās personas personālā vietnieku vārda, kas ir

piekārts pie īpašības vārda. Latviešu vārds labais ir cēlies

no laba-jis, leišu gerasis no geras-jis, krievu dočpbiū, no dočp'b-u:

tāpat latviešu labā no labāji, leišu geroji no gero-ji, krievu

dočpaa no dočpa-a v. t. pr. šie piedēkļi mums atkal atgādina

augšā minēto galotni s pie lietu vārdiem.

īpašības vārdi maina savus piedēkļus arī pēc komparā-

cijas jeb salīdzināmiem pakāpieniem (grādus), kurus sauc par

pamata pakāpienu (positivus), pārāko (comporativus) un vis-

pārāko (superlativus). Indo-ķīniešu un altajiešu valodas ne-

pazīst nekādas komparācijas formas un izteic līdzīgus jēdzie-

nus tikai aprakstot. Tā ka salīdzināmo pakāpienu formas nav

attiecināmas uz indoeiropiešu pirmvalodu, tad valodnieki domā,

ka šie pakāpieni ir attīstījušies tikai vēl pēc šīs pirmvalodas
dalīšanās.

Darbības vārdi, tāpat kā lietu vārdi un īpašības

vārdi, ir vienkārši jeb pirmatnīgi un atvasināti, pie kam pē-

dējie attīstās ar dažādu afiksu palīdzību, kas ķīniešu valodā

atbilst dažādiem palīga verbiem.

Pēc darbības dažādās dabas pie verbiem izšķir parasti

trīs kārtas (gēnus): darāmo (activum), vidējo (medium) un

ciešamo (passivum), pie kam darāmā kārta vēl dalās tran-

sitīvos jeb pārējošos un intransitīvos jeb nepārejošos dar-

bības vārdos. Svarīgākā un arī pirmatnīgākā ir darāmā

kārta, kas senāk turklāt ne visai stingri tika dalīta abās apakš-

kārtās. Ķīniešu valodā p. p. gandrīz katru darbības vārdu var

lietāt pārejošā un nepārejošā nozīmē. Tādi piemēri nav sveši

arī indoeiropiešu valodās, un arī latvieši runā, ka nevien

cepējs cep, bet arī maize cep. Ja tad nu viens pats verbs iz-

teic darbību, ko subjekts var tāpat darīt, kā arī pats just, tad

gluži tāpat varam iedomāties arī pasīvo jeb ciešamo kārtu

kā aktīvās jeb darāmās kārtas apakššķiru.

Ķīniešu valodā darbības vārdiem nav nekādas sevišķas

pasīvās kārtas formas, un ciešamo darbību izteic parasti ar

palīga verbiem- Sekošo kārtu attīstības pakāpi mēs sastopam

altajiešu valodas, kurās pastāv savāda potenciāla kārta ar

kauzātīvām un pasīvām funkcijām. Ja p. p. saka, ka kas

liek sist (ķīniešu valodā še ir divi verbi, bet altajiešu valo-

dās viens pats verbs potenciālā formā), tad subjekts ir šās

darbības cēlonis, lai nu sitiens krīt vai uz citu priekšmetu,
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vai arī uz pašu subjektu. Tikai no blakus vārdiem var redzēt,
vai subjekts ir darītāja jeb cietēja lomā.

Pirmatnīgāki par kārtām ir darbības veidi, kur parasti

izšķir pabeigtu jeb vienreizēju (p. p. dot, atdot, braukt, aiz-

braukt) un nepabeigtu jeb ilgstošu darbības veidu (p. p. dā-

vāt, braukāt, braukalēt). Indoeiropiešu valodās darbības vei-

dus šķir pēc priedēkļiem un piedēkļiem, ķīniešu valodā pēc
palīga verbiem un arī apstākļu vārdiem. Kad verbi jau at-

tīsta dažādus darbības laikus, kas valodas aizvēsturē nav vē-

rojami, tad šie veidi paliek lieki un zaudē savu senāko no-

zīmi. Rietuma Eiropas valodās ar sešiem un vairāk laikiem

darbības vārdu veidi ir jau gandrīz pavisam izzuduši, bet
krievu valodā ar trim — patiesībā tikai diviem — laikiem,
veidiem ir vēl ļoti svarīga nozīme. Baltu valodas še iejem vi-
dus stāvokli. Ķīniešu valodā turpretī darbības vārdu laiki

vēl nav attīstījušies, jo arī palīga vārdi tiek samērā retis lie-
tāti un tie paši vēl nav zaudējuši savu patstāvīgo nozīmi.

No psīcholoģijas viedokļa pēc filozofa V. Vunta domām,
pavēlamā izteiksme pie verbiem būtu vispirmatnīgākā, šo

vērojumu, kā liekas, apstiprina arī valodas morfoloģija, jo
pavēlamā izteiksme pastāv neretis no vienkāršas verba sa-

knes. Vislabāki tas ir redzams altajiešu valodās, kur verbi
ir bagāti ar piedēkļiem, kamēr par pavēlamo izteiksmi noder

parasti tikai darbības vārda celms jeb sakne.

Par sekošo konjugācijas attīstības formu es gribētu tu-

rēt tādus participus jeb divdabjus, kādus atkal sastopam al-

tajiešu valodās, šāds particips var būt nevien par atribūtu

un formu (verbum finitum), bet arī par lietu vārdu.
Arī ķīniešu valodā pieder darbības vārdiem tāda pati loma

un neretis vēl bez palīga vārdu starpniecības. Uz šādu div-

dabju pamata tad arī būtu viegli izskaidrot visas citas dar-

bības vārdu locījumu formas.

Nav šaubu par to, ka ģerundiji jeb apstākļu divdabji
ir parasti tikai participu saīsinājumi (p. p. tekot no tekošs),
bet arī runas formas (verba finita) perfektā visbiežāki tiek

izteiktas ar pagātnes divdabi (p. p. ir sacījis, ir sacīts). Al-

tajiešu valodās runas formas ir attīstījušās arī no tagadnes
participiem, kādus piemērus retumis sastopam arī indoeiro-

piešu valodās. Latviešu tautas dziesmā sastopam šādu tei-
kumu: „Kur iedama, tautu meita, ko nesdama priekšautā?"
Līdzīgi runā arī angļi: „I am writing" (es esmu rakstīdams,
rakstošs) es rakstu (t. i. nodarbojos patlaban ar rakstīšanu).
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Daudz valodas, kā p. p. ķīniešu, japāniešu, mandžūru,

mongoļu un citas, nepazīst konjugācijā nekādas personu ga-

lotnes,' bet kur tādas pastāv (kā p. p. indoeiropiešu, semītu

un somu-ugru valodās, kā arī altajiešu saimes tungusu va-

lodā), tur tās saskan lielākā jeb mazākā mērā ar personi-
skiem vietnieku vārdiem. To ievērojot, valodnieki domā, ka

darbības vārdu locīšanā runas formu personu galotnes esot

cēlušās no personiskiem pronomeniem. Visvieglāki šo locī-

jumu attīstības gaitu varam iedomāties, ja minētie vietnieku

vārdi ir pielikti pie divdabjiem. Tā ka indoeiropiešu valo-

dās šādu konjugācijas attīstību fonētiski nevar droši pierā-

dīt, tad H. Hirts izteic šaubas par šo veco hipotēzi. Bet tā

ka jau visās indoeiropiešu valodās ir galotnes lielākā jeb ma-

zākā mērā nodilušas, tad katrreiz vairs nav iespējams re-

konstruēt pirmvalodas galotnes. Parādības, kas ir vērojamas
vairāk valodu saimēs, nav noliedzamas arī indoeiropiešu va-

lodās, ja tik šādam vērojumam ir kādi pieturas punkti.

Darbības vārdu laikus izšķir biežāki pēc nozīmes nekā

pēc konjugācijas galotnēm, kādu dažās valodās, kā jau teikts,

arī nemaz nav. Tā arī indoeiropiešu valodās valodnieki at-

rod lielu līdzību starp verbu tagadnes, nākotnes un aorista

galotnēm, pēc kā var vērot, ka senatnē šie laiki laikam ne-

būs šķirti. Tikai perfekts, kas pirmā kārtā ir izteicis tikai

pabeigtu darbību, indoeiropiešu valodās ir jau no sākuma at-

šķīries ar sevišķām formām.

Infinītīvu un supīnu nepazīst ne indoķīniešu, ne arī al-

tajiešu valodas, un arī indoeiropiešu valodās viņi pieder pie

samērā jaunākām parādībām, kas ir cēlušās no verbāliem sub-

stantīviem, kuri atkal, kā jau teikts, stāv tuvu augšā minētiem

pirmatnīgiem divdabjiem.

Numerāļus iedala pamata skaitļu vārdos (numeralia

cardinalia), kas apzīmē vienību daudzumu, un kārtas skaitļu

vārdos (numeralia ordinalia), kas apzīmē to vienību, kur skai-

tīšana apstājas. Tādai šķirošanai pēc nozīmes atbilst arī star-

pība pēc morfoloģijas: pamata skaitļu vārdi tuvojas substan-

tīviem, kamēr kārtas skaitļu vārdi nav šķirami no adjek-
tīviem.

Pēc vecuma skaitļu vārdus gan nevar pieskaitīt pie vis-

pirmatnīgākām vārdu saknēm, jo dažas mežoņu tautas vēl

tagad izšķir tikai divus skaitļus. Viens un divi arī ne visās

valodās ir jau tipiski skaitļu vārdi, jo pirmā vietā dažreiz

lieto galvu, iesākumu, gabalu, kamēr otru apzīmē ar pāri

jeb arī līdzīgiem un blakus stāvošiem priekšmetiem. No tā
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nu varam vērot, ka valoda var iztikt arī bez skaitļu vārdiem,

Cilvēki parasti skaitīja pie pirkstiem un tādēļ vecākie skaitļu
vārdi mēdz sniegties līdz pieciem un šo pēdējo skaitli dažās

valodās apzīmē ar roku, dūri un sprīdi. Tikai līdz pieciem ir

skaitījuši senie altajieši un, kā liekas, arī dažas palaioāziātu
tautas. Somu-ugru valodu saimei ir savi veci skaitļu vārdi

līdz sešiem, kamēr visi pārējie skaitļi tiek turēti par aizjem-
tiem. Mandžūru valodā no vārda ningu, virsa, ir attīstījies
skaitlis ningun, seši, kas senāk ir apzīmējis virsējo jeb pā-

rējo skaitli.

Kā ar roku daudz valodās apzīmē skaitli pieci, tā arī div

rokas pirmatnīgās valodās daudz reiz izteic jēdzienu desmit

Tā arī indoeiropiešu valodās vārds desmit (latīņu decem, leišu

dešimtis) esot cēlies no div rokām (sal. leišu kumste, dūre).
Tāpat mandžūru vārdā džmvan, desmit, ir jāmeklē džmve,

div, par pamatu. Skaitli divdesmit dažā primitīvā valodā iz-

teic, ar vārdiem: viss cilvēks. Latīņu viginti un senindiešu

vimcatih, divdesmit, ir divskaitļa formas un tā tad nozīmē

abas desmitis, t. i. roku un kāju pirkstus. Franču valodā

qiiatre-vingt, astoņdesmit ir burtiskā tulkojumā četrreiz div-

desmit, dāņu tresindstyve, sešdesmit, nozīmē trīsreiz divdesmit,
bet basku valodā bez šādiem vārdiem ir arī vēl skaitlis divreiz

divdesmit.

Visbiežāki tomēr cilvēki skaita pie četriem pirkstiem,
bet visu roku ar īkšķi jem palīgā tikai skaitļu noapaļošanai.
Tā grieķu vārds okto, astoņi, stāv divskaitli un tā tad vis-

pims ir nozīmējis abus četrus skaitāmos pirkstus. Ģermāņu
tautas skaita līdz divpadsmit ar/ vienkāršiem skaitļiem un

iesāk tikai no trīspadsmit. Ja jau bija skaitlis,
kas nozīmēja divreiz četri, tad varēja gaidīt arī kombināciju
no trīsreiz četriem.

Indoeiropiešu pirmvalodā mēs gan jau sastopam skaitļus
līdz tūkstotim, vismaz līdz simtam, bet senāk gan arī indo-

eiropieši būs skaitījuši tikai līdz pieciem. Seši un septiņi va-

rētu būt aizjemti no semītu valodām, ja pielaižam dažus skaņu

ffpzijumus, kādi skaitļu vārdos mēdz bieži gadīties. Asiriešu

šišši un ebrēju šēš ļoti atgādina senindiešu šaš un leišu seši,
lai gan indoeiropiešu sakne *seks ir še grūtāki pielīdzināma.
Vieglāki turpretī ir vest sakarā indoeiropiešu sakni septm,
septiņi, un gotu sibun ar asiriešu sibi, sibitti un arābiešu

sab'un, sab'atun. Tā kā nu skaitļi pāri par pieciem ir pa-
rasti jaunāki vārdi un bieži vien arī aizjēmumi, tad minētā

varbūtība še tomēr būtu piejemama.
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Skaitīšanu pie pirkstiem var vērot nevien pēc skaitļu

vārdiem, bet arī pēc skaitļu zīmēm jeb cipariem. Senie ebrēji

un grieķi apzīmēja skaitļus ar burtiem, tā tad ciparu tiem

nebija. Pēdējie vispirmāk parādās pie romiešiem. Zīmes:

I, 11, 111 un 1111 rāda mums rokas pirkstus, kamēr V attēlo

visu plaukstu ar īkšķi. Tikpat saprotami ir skaitļi: VI, VII,

VIII un VIIII, bet ciparā X mēs redzam divu plaukstu kom-

binējumu. Savienojumi IV un IX ienāca vēlāku augšā ierā-

dīto raibāko zīmju vietā.

Par tā sauktajiem arābiešu cipariem arvien vēl daudzina,

ka tie esot cēlušies no Indijas, lai gan fakti liecina drīzāk

par to, ka tie nākuši no Ķīnas, kur tie ne pēc vecuma, ne

arī pēc izskata nav šķirami no citām ideografiskām zīmēm.

Ap ceturto gadsimteni pēc Kr. šādas skaitļu zīmes esot parā-

dījušās arī Indijā, kad še jau ir vērojama arī satiksme ar

Ķīnu. Arābiešu literātūrā vispirms šos ciparus sastopam
9. gadsimtenī pēc Kr. kāda Muhameda ibn Mūsas rakstos,

kurš dzīvojis Chivā uz Ķīnas robežām. Nav šaubu par to,

ka arābiešu cipari līdzinās vairāk ķīniešu ātrrakstības zīmēm

nekā indiešu skaitļiem. Arī šie ķīniešu cipari, kā liecina viņu
senie raksti, ir cēlušies no skaitīšanas pie pirkstiem, pie kam,

tāpat kā pie romiešiem, četri pirksti ir noderējuši par pa-

matu, četri pirmie skaitļi pilnīgi saskan ar romiešu cipa-

riem, tikai ķīnieši raksta horizontāli un romieši vertikāli.

Ceturtais cipars, kas senāk rakstīts ar četrām horizontālām

zīmēm, nav bijis viegli šķirams no trim, kādēļ to sākuši rak-

stīt vertikāli un grozīt pēc kaligrāfijas likumiem. Skaitļi pieci

ir apzīmējuši ar izplēstiem rokas pirkstiem X> kas vēlāk rak-

stīts X, no kā beidzot attīstījies mūsu cipars 5. Sešus senie

ķīnieši rakstījuši ar četriem un diviem pirkstiem, septiņus

ar četriem un trim pirkstiem, astoņus ar divām plaukstām

bez īkšķiem. Skaitlis deviņi, kā liekas, ir apzīmēts ar astoņiem

un vienu virsū. Skaitlis -ļ-, desmit, ir pārgrozīts X» pieci.

Sevišķi nulles zīme liecina, ka to ir izdomājuši ķīnieši, kas

šo zīmi nevien raksta, bet dažos gadījumos arī izrunā. Ja ķī-

nietis saka: ji-bai-ji (burtiski: viens simts viens), tad tas

nozīmē: simts desmit; bet 101 ir ķīniski: ji-bai ling-ji (bur-

tiski: viens simts — sīkums [pile] viens). Turklāt ķīniešu
rakstībā skaitļi nav nekāds izjēmums, bet gan tādas pašas

rakstu zīmes, kā citas. Turpretī burtu rakstos cipari ir sveši

elementi, kas arī pēc vēstures ziņām ir ieviesušies tikai jau-
nākos laikos.
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Pēc pieliktās tabulas var redzēt šo ciparu attīstības gaitu.

Pronomeni, iejemdami lietu vai īpašības vārdu vietu,
ir dabūjuši vietnieku vārdu nosaukumu. Viņus parasti iedala

sešās katēgorijās: 1) personiskos (personalia), 2) piederuma
(possessiva), 3) norādāmos (demonstratīva), 4) jautājamos
(interrogativa), 5) attiecības (relativa) un 6) nenoteicamos

(indefinita) vietnieku vārdos. Visas šīs vietnieku vārdu šķi-
ras var sadalīt divās galvenās nodaļās: personiskos jeb pat-
stāvīgos, kuriem vēl var pievienot jautājamo pronomenu
„kas", un norādāmos pronomenos, kas aptver visus pārējos.
Tuvākus sakarus starp pēdējās nodaļas vārdiem mēs redzam

Ķīniešu cipari

i
•5;

1
Senlaiku

-—* viens pirksts "7
4

c//V/ pirksti 2 Z 2

/vvs pirksti X h 3
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X 4/#/ā/< J£piecipirksti 0 > 5

</n /\cfivipirķsti

0 un —-trīspirksti
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ī
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9 7

divreiz četri pirksti s

laikam 8a1pirksts C 9

Lietus pile, sīkums o o o
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pie jautājamiem pronomeniem, kuriem var sekot atbildes ar

dažādiem vietnieku vārdiem. Ķīniešu un altajiešu valodas ne-

pazīst nekādu attiecības vietnieku vārdu jeb relātīvu prono-

menu, bet katrs jautājamais vietineku vārds var tur piejemt
nenoteicamā pronomena nozīmi. Posesīvie pronomeni nav še
nekas cits, kā personisko vietnieku vārdu ģenitīvi.

Lai gan personiskie pronomeni indoeiropiešu, semītu,
somu-ugru un altajiešu valodās pieder, kā liekas, jau pie pašu
pirmvalodu pamatiem, tomēr dažās austruma valodās (p. p.:

ķīniešu, japāniešu un arī altajiešu) viņi vēl nav tā iesakņo-
jušies, kā pie mums rietumos, un tiek bieži pārmainīti ar 'ci-
tiem vārdiem. Arī pēc savas dabas pronomeni ir abstrakci-

jas, kas laikam nav attiecināmas uz primitīvu domāšanu.

Tādēļ arī mazi bērni nelietā vārdus: es, tu un viņš, nesapraz-
dami, kādēļ vienu pašu personu vienreiz sauc es, otrreiz tu,
trešo reiz viņš. Daudz valodās, neizjemot arī indoeiropiešu
valodu saimi, nav noteiktas robežas starp trešās personas

personisko pronomenu un norādāmo vietnieku vārdu. Vata-

kusi, es, un (mata, tu, japāniešu valodā izrādās par gariem
un samērā jauniem vārdiem. Vecajā ķīniešu rakstu valodā ir
daudz personisku pronomenu ar dažādām blakus nozīmēm,
no kā redzam, ka šie vietnieku vārdi atrodas še patlaban attīst-

bas stadijā, še varam minēt arī inkiūzīvo un eksklūzīvo mēs,

par ko jau augšā bija runa. Tā ka indo-ķīniešu valodās ne-

retis sakrīt vardi tu un sieva, kurus senāk ķīnieši rakstīja
ar vienu pašu rakstu zīmi, kamēr vārdu es mēdz apzīmēt ar

apbruņotu cilvēku, tad ir jādomā, ka pēdējais vārds no sā-

kuma būs apzīmējis vīru un tu sievu. Pretēju virzienu mēs

redzam kādā malajiešu valodā, kur amba, sulainis, nozīmē

es, bet tuwan, kungs, tu. Grenlandes eskimosu valodā tu esot

attīstījies no vārda tur, bet es no še.

Pēc šādiem piemēriem varam vērot, ka cilvēka valoda

var iztikt bez pronomeniem, kādēļ tie arī nav pieskaitāmi
pie visvecākām saknēm valodā. Kā kultūras vārdi, vini var

tikt arī aizjemti un pāriet no vienas valodas otrā. Tā va-

ram iedomāties, ka indoeiropieši, būdami kultūras ziņā pā-
rāki par dažiem kaimiņiem, būs laikam agrāk attīstījuši viet-

nieku vārdus, kas viegli varēja pāriet pie uraliešiem un no

tiem atkal pie altajiešiem. No altajiešiem dažs rets prono-

mens, kā vērojams, ir aizjemts arī vienā otrā palaioāziātu
valodā. Tāpat pronomeni varēja rasties vai nu pie seniem

ēģiptiešiem, vai arī pie seniem semītiem un caur hamītu starp-
niecību pāriet pie nūbiešiem jeb nēģeriem. Mēs vairs neva-

ram sekot tiem valodniekiem, kas pronomenus uzskatīja par
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ļoti pirmatnīgām vārdu saknēm, pēc kurām tad sprieda par

valodu saimju savstarpējo radniecību.

Somu-ugru valodās un dažās tungusu un goldu izloksnēs

personiskie pronomeni pievienojas pie lietu vārdiem par pie-

dēkļiem un apzīmē priekšmeta īpašnieku. Tādā kārtā attī-

stās savādas lietu vārdu formas, kas atgādina darbības vārdu

konjugāciju, p. p.: mana roka, tava roka, viņa roka. Līdzīgā

ceļā, kā mēs jau redzējām, būs cēlusies verbu locīšana, tā tad

vārds iemu var būt nozīmējis: ejošs es.

Norādāmie vietnieku vārdi, kas stāv priekš apzīmēja-
miem lietu vārdiem, zaudē ar laiku savu zīmīgumu un novā-

jinās par noteiktiem artikuliem, kā redzams indoeiropiešu
valodu vēsturē un arī tagadējā ķīniešu sarunas valodā. Tie

paši pronomeni var tikt nostādīti arī pēc apzīmējamiem lietu

un īpašības vārdiem un izvērsties par pēdējo piedēkļiem jeb

galotnēm, kā mēs jau augšā redzējām.
šādi fakti liecina, ka vietnieku vārdiem pieder ļoti sva-

rīga loma fleksijas attīstībā.

Adverbi, kā jau aizrāda pats nosaukums, stāv pie
verbiem apzīmētāju lomā un noder apstākļu izteikšanai tei-

kumā. Kā īpašības vārds ar ģenitīvu apzīmē lietu vārdu, tā-

pat arī adverbs jeb apstākļu vārds apzīmē darbības vārdu.

Vislabāki šo jēdzienu radniecību mēs redzam ķīniešu valodā,

kur tas pats piedēklis atvasina lietu vārdu ģenitīvus, saliktus

īpašības vārdus un saliktus adverbus. Arī mandžūru valodā,
kā jau minēts, tā pati galotne apzīmē gan lietu vārdu ģenitīvu,
gan arī apstākļa vārdu, šī līdzība atkarājas arī no pašiem
apzīmējamiem vārdiem, jo altajiešu valodās darbības vārdi

visbiežāki tiek lietāti divdabju formās, kas var būt nevien par

finītiem verbiem, bet arī par verbāliem lietu vārdiem.

Pēc etimoloģijas liecībām apstākļu vārdi var celties no

visām zīmīgām vārdu šķirām, bet visbiežāki tomēr no īpašī-
bas vārdiem. Lai gan adverbi jau ir'pastāvējuši indoeiropiešu
pirmvalodā, tomēr tagadējās valodās viņi ir pa lielākai da-

ļai samērā jaunāka parādība. Ķīniešu valodā turpretī pa-

visam nav tādu apstākļu vārdu, kas nebūtu vairs uzglabājuši
īpašības vārdu, retumis arī lietu vārdu nozīmi. No tā nu va-

ram vērot, ka. apstākļu vārdi ir jaunāka vārdu šķira nekā citi

zīmīgie vārdi.

Daži apstākļu vārdu piedēkļi ir cēlušies arī no patstāvī-
giem vārdiem ar savu nozīmi. Tā p. p. adverbu piedēklis ly
angļu valodā saskan ar īpašības vārdu sufiksu lich vācu va-

lodā (sal. angļu heartily un vācu herzlich, sirsnīgs), kas ir

cēlies no vecaugšvācu vārda lih, izskats. Gluži tāpat vecs ķī-
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niešu vārds hu-žan, piepēži, pastāv no pamata vārda hu un

palīga vārda žan, kas arī senāk ir nozīmējis izskatu. Franču

valodā adverbu piedēklis ment ir cēlies no latīņu vārda mens,

prāts, kādēļ franču vārds vraiment, patiesi, ir attiecināms

uz latīņu izteikumu vera mente, patiesā prātā, šādi piemēri

atkal pieder pie jaunākiem valodas elementiem.

Prepozicijas jeb satiksmes vārdi stāv tuvu iepriek-

šējiem apstākļu vārdiem. Adverbi tālākā attīstībā var ar

laiku zaudēt savu zīmīgumu, pamazām pārejot partikulās (t. i.

prepozicijās un konjunkcijās), kādēļ arī nav stingri noteiktu

robežu starp adverbiem, prepozicijām un konjunkcijām. Ap-

stākļu vārds ir saistīts ar apzīmējamo darbības vārdu, bet

pēdējais var stāvēt sakarā ar kādu lietu vārdu kā objektu

un vilkt sev līdz arī savu adverbu. Ja nu šis adverbs pieslie-

nas ciešāk lietu vārdam un līdz ar to attālinās no darbības

vārda, tad viņš top par satiksmes vārdu. Ja salīdzinām iz-

teikums: „pāriet pāri upei," un: „pāriet pār (jeb par) upi,"
tad pirmā piemērā pāri ir apstākļa vārds, bet otrā (pār)

satiksmes vārds. Satiksmes vārdi ir senāk parasti apzīmējuši
darbības vietu un vēlāk tikuši pārnesti arī uz laika nozīmi.

Ķīniešu valodā īstu vecu satiksmes vārdu pavisam nav,

bet tai vietā gan ļoti daudz viņu vietnieku, kas pastāv vienīgi

no agrākiem lietu vārdiem un darbības vārdiem. Ja verbi ie-

jem satiksmes vārdu vietu, tad tie stāv priekš apzīmējamiem

vārdiem kā objektiem; turpretī lietu vārdi prepoziciju lomā

stāv pēc apzīmējamiem vārdiem kā atribūtiem. Piemēri: dzai-

dzia (apdzīvojot māju) mājā, vu-li (istabas iekša) istabā.

Jo mazāk kādā valodā ir lietu vārdu locījumu, jo vai-

rāk viņa izlietā satiksmes vārdus. Tādēļ arī angļu valodā

prepozicijām pieder daudz lielāka loma nekā somu valodā,

kas ir ļoti bagāta ar locījumiem. No tā nu redzam, ka dekli-

nācijas' bojāšanās ir prepoziciju dzīvības avots.

Tomēr satiksmes vārds pēc lietu vārda var arī izvērsties

par pēdējā piedēkli jeb galotni un tādā ziņā veicināt morfo-

loģijas attīstību. Piemēri: latīņu mecum, ar mani, vācu wo-

mit, ar ko, latv. labad (no laba dēļ), vlrup (pie vīra).

Konjunkcijas jeb saikļi 'ir tādi vārdi, kas savieno

teikumus un teikumu locekļus. Ķīniešu valodā atkal trūkst

vecu un īstu konjunkciju, un viņu vietu izpilda parasti ap-

stākļu vārdi un augšā minētie satiksmes vārdu vietnieki. To

ievērojot, tās domas ir jāuzskata par nepareizām, it kā kon-

junkcijas būtu cēlušās visvairāk no pronomeniem, kaut arī

indoeiropiešu valodās daži šādi piemēri ir novēroti.
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Interjekcijas jeb sajutumu skaņu vārdi ir tāda

vārdu šķira, kas neizteic kādu ideju, bet gan emocijas stā-

vokli jeb jūtas. Pēc savas dabas interjekcijas ir ļoti pirmat-
nīgas un ir sastopamas ikkatrā valodā. Mandžūru valodā

daudz interjekcijas tiek lietātas nevien apstākļu vārdu, bet

arī lietu un īpašības vārdu nozīmē. Tāds izsaukums, kā lat-

viešu ai, ir sastopams arī ķīniešu, altajiešu un citās valodās.

Tāpat latviešu uū atbilst nevien krievu vārdam yebi, bet arī
vecam ķīniešu izsaukumam u-hu (senāk: u-u). Arī jaunākos
laikos tiek rakstītas interjekcijas, sevišķi saīsinot dažus zī-

mīgus vārdus, p. p. re (no redze), dzi (no dzirdi), ak mi (ak
mīļais).

Tā tad par visvecākām vārdu šķirām mums ir jāatzīst
lietu vārdi, darbības vārdi, īpašības vārdi un interjekcijas.
Turpretī skaitļu vārdi, vietnieku vārdi, apstākļu vārdi, sa-

tiksmes vārdi un saikļi izrādās par jaunākām parādībām, bez
kurām valoda ir varējusi arī iztikt. Vēl jaunāka vārdu šķira
ir artikuli, kas daudz valodās vēl nemaz nav attīstījušies.
Mēģinājumi valodas pamatos sameklēt tikai vienu pašu vārdu

šķiru ir tikai teorētiski prātojumi bez drošiem faktiem.

9. Morfoloģija.

Mūsu valodas vārdi apzīmē jēdzienus, kas pēc kontigui-
tātes jeb pieskares ir asociēti ar atbilstošiem skaņu kom-
pleksiem jeb kopojumiem. Katrai skaņai par sevi 'vēl nav

savas nozīmes, bet gan skaņu vienojumiem, kas var būt īsāki
un garāki, pie kam arī šo vienojumu daļas var būt zīmīgas.
Vārdos parasti var izšķirt pamatu jeb celmu un galotni, bet

pirmais savukārt var atkal pastāvēt no saknes un dažādiem
afiksiem jeb dēkļiem, kurus šķiro prefiksos jeb priedēkļos,
sufiksos jeb piedēkļos un infiksos jeb iedēkļos. Vārdā pār-
devējam, pārdevēja ir celms, m galotne, dcv sakne, pār prie-
dēklis, ēja piedēklis. Par infiksu tura p. p. skaņu n latīņu
verbā jungo (leišu jungiu), jūdzu, kā redzams no lietas vārda

(saskr. yugdm) jūgs. Indoeiropiešu valodās šādu ie-
dekļu ir tomēr ļoti maz. šādas vārdu sastāvdaļas, kā jau aiz-
rādīts iepriekšējā nodaļā, bieži vien mēdz būt arī zīmīgas.
Augšējā piemērā sakne dcv aizrāda uz darbību, priedēklis
par uz darbības virzienu un piedēklis ēja uz darbības darī-
tāju. Tādā ziņā arī zīmīgās vārda daļas satura zināmu no-

zīmi, kas pēc pieskares asociējas ar runājamiem un dzirda-
miem skaņu kompleksiem.
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Ka vārda morfoloģiskās daļas ir patiešām zīmīgas, bet

nav vis tik valodnieku fikcijas, to pierāda vairāk fakti. Pirm-

kārt, jaunus vārdus mēs atvasinām ar jau pazīstamu mor-

foloģijas elementu palīdzību; p. p. valodniecība ir darināta

no valodas ar pazīstamiem piedēkļiem pēc citu līdzīgu vārdu

parauga. Otrkārt, aizjemtos svešvārdus mēs pievienojam sa-

vai valodai, pielikdami tiem savus piedēkļus un priedēkļus;

p. p. no viduslejas vācu kopman ir cēlies mūsu kopmanis.

Treškārt, valoda neretis pārmaina vienu formu ar otru lī-

dzīgu; vecāku formu brālim un tirgū vietā mēs runājam arī

brāļam un Urgā. Visus augšā minētos piedēkļus mēs varam

iedomāties tikai kā zīmīgas vārdu sastāvdaļas.
Meklēdami vārdu saknes un pētīdami fleksijas attīstību,

pirmie valodnieki bija iedomājušies, ka viņi jau ir tuvu pa-

šiem cilvēka runas sākumiem. To arī varam viegli saprast,

jo priekš kādiem simtu gadiem aizvēsture un archaioloģija

bija gandrīz vēl svešas zinātnes. Daži zinātnieki bija pār-

lietināti, ka indoeiropiešu dzimtene esot bijusi vidus Āzijā,

kur tad nu sāka meklēt nevien vecāko kultūras centru pa-

saulē, bet arī visas cilvēces šūpuli, šāda vienpusība nevarēja

palikt bez savām sekām arī valodniecībā.

Tā izcēlās teorijas, pēc kurām pie mūsu laiku vārdiem

gribēja izdibināt pašu pirmo skaņu attīstību. Daži valodnieki

izskaidroja visus vārdus par onomatopoētiskiem, t. i. par tā-

diem, kas cēlušies no dabas skaņu atdarinājumiem (p. p.:

ūpis, žagata, kūkot, kāsēt, franču coucou, dzeguze, krievu

xoxomamb, smiet). Citi visos vārdu pamatos meklēja dabi-

skus izsaucienus (p. p.: vaidēt, no vai, vācu achzen no ach,

krievu oxamb no ox?>). Vēl citi piešķīra svarīgāko nozīmi

jūsmu pavadījuma izsaucieniem, ko cilvēks izteicis, kādu

priekšmetu jeb notikumu redzot. Tā p. p. pirmās artikulētās

skaņas pie maziem bērniem mēdzot būt: pa, ma, ta, kuras

viņi' parasti izrunājot, kad ieraugot citus cilvēkus. Ar ve-

cāku fantāzijas palīdzību no šādām skaņām ar laiku attīsto-

ties mātes, tēva, krūts, piena un ēdiena nosaukumi. Šādā

ceļā esot izskaidrojama šo vārdu līdzība ļoti daudz valodās.

Bet jau pašu nozīmju dažādība liecina, ka uz šādiem vār-

diem nevar dibināt valodu radniecību. Nevar liegt, ka tā

ir cēlies dažs labs vārds mūsu valodās, bet tādu piemēru ir

tomēr maz un neretis tie ir rādījušies jaunākos laikos. Ja

arī patiešām cilvēka valoda būtu attīstījusies no minētiem

trim un varbūt arī vēl kādiem pamatiem, tomēr mūsu dienās

tas vairs nav pierādāms, jo par neskaitāmiem gadu tūksto-

šiem valodas ir jau daudzkārt mainījušās.
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Tāpat valodniekiem nav izdevies izdibināt vārdu skaņu
tuvākus sakarus ar viņu nozīmēm. J. Grimms domāja, ka

jau skaņa k pati par sevi izteicot jautājumu (sal. kas?), ka-

mēr skaņa t aizrādot uz atbildi jeb apzīmējumu (sal. tas).
Bet jau pati vācu valoda runā tam pretī, atmezdama taisni

šo zīmīgo aukslējeņi k vārdā was (no augšvācu hwaz) un zo-

beni t vārdā dos.

Tāda paša iemesla dēļ valodnieki meklēja indoeiropiešu
pirmvalodā mazu vārdu skaitu un vēl mazāku sakņu dau-

dzumu. Daži fakti arī tiešām it kā runātu šādiem uzskatiem

par labu. Ebrēju vecā testamentā skaita mazāk par 6000

vārdiem, kamēr pie ķīniešiem Konfūcija sludinātos rakstos

sastopam tikai kādus 4600 vārdus. Turpretī senpersiešu uz-

rakstos esot atrodami mazāk par 400 vārdiem. Tādēļ arī pa-
zīstamais valodnieks Makss Mūllers apgalvo itin droši, ka

vienkāršu cilvēku saruna esot ļoti nabadzīga un pat angļu
zemnieki savā ikdienišķā runā lietojot tikai kādus 300 vār-
dus.

_

Bet patiesībā šāds prātojums ir ļoti vienpusīgs un ne-

pareizs. Jau Sibirijas mežoņu, kā: čukču, jukagiru, goldu,
giljaku un citu tautu vārdu krājumos mēs sastopam daudz

tūkstošu vārdu, kas vēl nebūt nav visi uzrakstīti. To ievē-

rojot, ir jādomā, ka Eiropas zemnieka valoda vārdu daudzuma

ziņā gan nestāvēs apakš kāda Sibirijas mežoņa valodas. Tā-

pat nav mums pietiekoša iemesla meklēt visu valodas vārdu

krājumu kādos senlaiku rakstos, kas parasti aprobežojas ar

zināmiem tematiem.

Ja jau indoeiropiešu pirmvalodu iztulkoja par ļoti naba-

dzīgu vārdu sastāva ziņā, tad sakņu skaitu, zināms, ierobe-

žoja vēl jo vairāk. Augšā minētais A. F. Pots gan bija uz-

stādījis kādas 1000 saknes, bet M. Mūllers jau runā tikai

vairs par 400—500 pirmsaknēm, kāds skaits ilgāku laiku uz-

turas valodniecības literatūrā. Mūsu laikos valodnieki gan
vairs še nemeklē tik nelielu sakņu skaitu. Indoeiropiešu pirm-
tauta jau sen vairs neatradās pirmatnējas mežonības stā-
voklī un runāja valodu, kas droši vien pastāvēja no daudz

tūkstoš vārdiem. Valodai daloties daudz nozarēs, daudz vec-

vārdi tika aizmirsti, gan pārveidojot citus pašu vārdus, gan
arī aizjemoties svešus vārdus. Mēs nevaram ne iedomāties,
ka visas indoeiropiešu vecās saknes jau būtu izpētītas. Vārdi
ar viegli saprotamu etimoloģiju uzglabājas allaž tīrāki un il-

gāki, bet bez etimoloģijas sakariem viņi ātri nodilst jeb arī
salīst kopā ar citām līdzīgām saknēm. Jemsim piemēram
angļu vārdu sole (vecangļu sāl, vācu Seil), valgs, kas ir pie-
vienojis sev aizjemtus franču vārdus sole (latīņu solea) zole
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un seul (lat. solus) vienīgs. Šādi gadījumi vienādi būs no-

tikuši. Tādēļ mums arī nav jābrīnās, ka nav atrastas daudz

indoeiropiešu pirmsaknes.

Saknes izskaidroja par pirmvalodas vārdiem, kas tur-

klāt visi esot pastāvējuši no vienas pašas zilbes. Lādzīgu

piemēru varot atrast vecajā ķīniešu rakstu valodā, kur esot

bijuši tikai vienzilbīgi un negrozāmi vārdi, ko mūsu dienās

gan vairs nevaram apgalvot. Kā šo senvārdu formas, tā arī

nozīmes ziņā, meklēja arvien lielāku vienkāršību. Pēc vārda

šķiru parauga Bops bija iedalījis arī saknes divās grupās:

zīmīgajā un formālajā. Pie pirmās viņš bija pieskaitījis lietu,

īpašības un darbības vārdus, bet otru bija sastādījis no viet-

nieku un satiksmes vārdiem un saikļiem. Pirmās saknes

M. Mūllers nosauc par predikātīvām un otrās par demon-

stratīvām, piejemdams tādā kārtā jau divas gluži noteiktas

sakņu šķiras. J. Grimms, šleichers un Vēbers (Albrecht We-

ber 1825—1901) pievieno jau visas demonstratīvās saknes

predikatīvajām jeb zīmīgajām. T. Benfejs un viņa skola, se-

kodami seno indiešu gramatiku paraugam, atzīst tikai vairs

darbības vārdus par pirmatnīgiem vārdu pamatiem. Pēdējā
laikā H. Hirts ir piegriezis lielāku vērību dažām austrumu

valodu gramatikām, kur ir runa par senajiem participiem,
kas dažreiz piejem arī lietu vārdu nozīmi. Pēc tādiem pie-
mēriem viņš domā, ka par valodas pamatu jānostāda lietu

vārdi, no kuriem tad nu esot cēlušās visas pārējās vārdu

šķiras.
Tādus teorētiskus slēdzienus par vārdu saknēm mēs vairs

pavisam nevaram saskaņot ar valodniecības faktiem. Jau pēc

vienkāršas loģikas spriežot, mums ir jāpiejem, ka arī indo-

eiropiešu pirmvaloda ir cēlusies no citas vecākas valodas,
kam atkal savukārt stāv ilga attīstības vēsture aiz mugu-

ras. Tādēļ arī šai pirmvalodā mums nav iemesla meklēt pir-
matnes cilvēka sarunas sākumus. Ja tad nu indoeiropiešu
valodu vārdi būtu cēlušies vienīgi no darbības, jeb arī no

lietu vārdiem, tad mums būtu jāpielaiž tāds valodas stāvo-

klis, kur cilvēki būtu runājuši tikai ar verbiem, vai arī ti-

kai ar substantīviem. Bet ja nu neviena tāda valoda mums

nav pazīstama, tad nevaram tādu meklēt arī valodniecībai

sasniedzamā pagātnē. Ja tikai neierobežotas hipotēzes snie-

dzas līdz tālās aizvēstures valodām priekš kādiem 6000 ga-

diem, tad vērojumi priekš 10,000 jeb pat 100,000 gadiem ir

jau jāpieskaita pie tīras fantāzijas. Jau iepriekšējā nodaļā

mēs redzējām, ka tikai hipotētiski mēs varam samazināt vārdu

pamatšķiras līdz trim, ja neskaitām līdz interjekcijas. Bet



134

kā lai mēs pamatojam īpašības un darbības vārdu pievieno-
šanu lietu vārdiem? Nevietā ir še arī atsaukties uz ķīniešu
valodu, kas it kā vārdu kārtu pavisam nepazīstot. Pašu ķī-
niešu valodnieki jau sen ir izšķīruši mirušus (substantīvus),
dzīvus (verbus) un tukšus vārdus (partikulas), bet sīkāki

šķirojot, var vēl pie jemt arī īpašības, skaitļu un vietnieku

vārdus. Savādība še ir tikai tā, ka vārdu šķirām nav nekādu

formālu pazīmju un viena šķira var viegli pāriet otras šķi-
ras funkcijās. Ja ķīnietis saka: šui (ūdens), jin (dzert), san

(labs), tad ne pašam ķīnietim, ne arī eiropietim nav vaja-
dzīgs daudz prātot, pie kādas šķiras katrs vārds ir pieskai-
tāms. Pirmatnīgie altajiešu participi, kas tiek lietāti arī

par lietu vārdiem, ir un paliek tomēr darbības vārdi, kuru

pamati, kā jau iepriekšējā nodaļā ir aizrādīts, noder par pa-
vēles formām. Arī angļu valodā netrūkst vārdu, kas pieder
pie vairāk runas šķirām, p. p.: flat (līdzens, līdzenums, lī-

dzināt), sound (skaņa, skanēt, vesels) un daudz citi. Tādēļ
vien, ka šīs šķiras stāv viena otrai tuvu, mums vēl nav

sības runāt tikai par vienu pašu vārdu šķiru. Nav valodnie-

ciski dibināts arī tāds apgalvojums, ka ķīniešu vārdi pēc sa-

vas dabas izteicot tikai kādu vispārēju ideju, kuras konkrētā

nozīme atkarājoties tikai no vārda stāvokļa teikumā. Va-
lodniecība ir taču pierādījusi, ka konkrētās nozīmes ir pir-
matnīgākas, kamēr vispārinājumi un abstrakcijas attīstās

vēlāku.

Hipotēze par negrozāmām vārdu saknēm, kas turklāt va-

rot būt tikai vienzilbīgas, būs arī laikam radusies no mazāk

pazīstamu valodu pārprašanas. Nav gan šaubu, ka altajiešu
valodās vārdu pamati tiek daudz mazāk grozīti nekā indo-

eiropiešu valodās, bet šo valodu morfoloģija nav arī vēl pie-
nācīgi izpētīta. Daži fakti tomēr liecina, ka arī altajiešu va-

lodās var mainīties vārdu sakņu skaņas. Vairāk šādu pie-
mēru ir ķīniešu valodā, kur valodas filozofi negrib atzīt ne-

kādu fleksiju. Sekošus vārdus ķīnieši raksta katru ar vienu

zīmi: džung (ar stieptu garumā) vidus, un džung (ar krī-

tošu garumu) sasniegt vidu, džang (ar kāpjošu garumu) augt,
un čang (ar augstu stieptu garumu) garš (kas izaudzis),
džung (ar krītošu garumu) smags, un čung (ar augstu stieptu
garumu) slānis (kas smaguma saspiests). Tās ir vēl atliekas

no nodilušās flekcijas. Ir gan taisnība, ka lielum-lielā daļa
ķīniešu vārdu pastāv no vienas zilbes, kādēļ pie ķīniešiem
ir arī nodibinājušies ideografiskie zilbju raksti, bet no tā vēl
nevar slēgt, ka ķīniešu valodā pavisam nebūtu vairāk zilbju
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vārdu. Kā franču vārdu coucou, dzeguze, tā arī atbilstošo ķi-

niešu vārdu kd-gu nevaram attiecināt uz vienzilbīgu sakni.

Vārda sakne ir tikai pēc morfoloģijas vārda pamats bez

afiksiem jeb pagarinājumiem, bet nav turama par pirmvalo-
das vārdu, kā domāja agrākie valodnieki. Lai gan šāda māk-

slīgi rekonstruēta sakne var arī sakrist ar senatnē lietātu

vārdu, bet lielās pārmaiņu dažādības dēļ katrā gadījumā ne-

var izzināt vārda seno formu un izrunu. Tā p. p. franču va-

lodnieks Breals aizrāda, ka no franču vārdiem rouler, ritēt,

roulement, ritēšana un rouleaux, veltenis, varētu pie jemt sakni

roul, lai gan augšā minētie piemēri ir cēlušies no latīņu vārda

rotula, ritenītis.

Ar vārdu sakņu jautājumu stāv arī sakarā tā sauktā mor-

foloģiskā valodu klasifikācija, t. i. valodu šķirošana zināmās

grupās pēc vārdu struktūras jeb izbūves. Jau F. šlēgels bija

iedalījis valodas pēc viņu attīstības pakāpes trīs grupās. Bet

īstais vispārējās valodniecības nodibinātājs un līdz ar to arī

morfoloģiskās valodu klasifikācijas uzstādītājs bija V. Hum-

bolts. Viņš šķiro valodas četrās grupās : izolācijas, aglūtinā-

cijas, inkorporācijas un fleksijas valodās. Izolējošas valodas

vārdi netiekot locīti un līdzinoties citu valodu saknēm, kā to

sevišķi varot redzēt ķīniešu valodā. Aglūtinējošām valodām

fleksijas galotņu vietā esot tikai piedēkļi un priedēkļi, kas

nesalīstot kopā ar savām saknēm. Pie šīs grupas esot pieskai-

tāmas uraliešu un altajiešu valodas. Inkorporējošās valodās

galvenais vārds uzjemot sevī visādus palīga vārdus, veidojot

tādā ziņā ļoti garus salikteņus, šā iemesla dēļ šīs valodas

sauc arī par polisintētiskām.' Par tādām tura dažas indiāņu
valodas Amerikā. F. šlēgels abas pēdējās grupas ir uzskatījis

par vienu pašu pakāpi. Flektējošo valodu locīšana pastāvot

gan vārda saknes mainīšanā, gan arī afiksu jeb galotņu pie-

likšanā pie vārda saknes. Pie šās grupas parasti pieskaita

indoeiropiešu valodas, bet neretis arī semītu valodas.

Mums izklausās gan ļoti dabīgi, ka no vienkāršiem sakņu
vārdiem attīstās daži palīga vārdi, kas aglūtinējas pie saknēm

un tālākā evolūcijas gaitā izvēršas par fleksijas galotnēm,

bet patiesībā valodas vēsture ir daudz rezglīgāka, jo visas

valodas un visi vārdi nemainās pēc viena parauga. Nav tādu

tipisku valodu, kas skaidri raksturotu minētās grupas, kādēļ

arī pēdējo starpā nevar uzstādīt nekādas noteiktas robežas.

Sevišķi grūti ir atšķirt aglūtināciju no fleksijas un polisin-
tezes.' Liekas, ka aglūtinācija būtu pa daļai dibināta uz mon-

goļu un mandžūru savādās rakstības, kuri pēc ķīniešu pa-

rauga raksta lietu vārdu locījumu galotnes par sevi, nevis
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kopā ar vārdu celmiem, kā būtu jāraksta, piemērojoties iz-
runai.

Mums nav pazīstama neviena valoda, kas pastāvētu tikai

no sakņu vārdiem, kur nevarētu mainīties nekādas skaņas un

kur nebūtu nekā afiksiem līdzīga. Turpretī visās mums pa-
zīstamās valodās formālie vārdi līdz ar adverbiem ir nelokāmi.

Ja mēs salīdzinām latviešu vārdu cilvēks, ģen. cilvēka, ar

atbilstošu mongoļu vārdu kumiin, kūmūnū un ķīniešu žbn,
žbn-dzi, tad še nekā nevaram noliegt vienādu morfoloģijas pa-
rādību. Visās trijās valodās ģenitīva locījumā pie nepārgro-
zīta celma ir pielikts piedēklis jeb galotne, kam kāda patstā-
vīga nozīme nav zināma. Ķīnieši un parasti arī mongoļi
raksta gan šo galotni jeb piedēkli par sevi, bet tā ir ortogrā-
fijas savādība, nevis izrunas īpašība. Kā fonētikā mēs runā-

jam par skaņām, nevis par burtiem, tā arī morfoloģijā mums

ir jādibinās uz izrunas, nevis uz ortogrāfijas. Augšā minētā

vārda ģenitīvs ir angliski: of the man un franciski: dc

Vhomme, kur locījuma vietā sastopam nelokāmus satiksmes

vārdus ar tādiem pašiem nelocītiem lietas vārdiem, kas nav

šķirami no vārdu celmiem. Pēc teorijas nu iznāk abās pē-
dējās valodās izolācija, bet trijās pirmajās fleksi ja, lai gan

morfoloģiskā klasifikācija pieskaita latviešu, angļu un franču

valodu flektējošām, mongoļu valodu aglūtinējošām un ķīniešu
izolējošām valodām.

Visās valodās mēs atradīsim arī aglūtinācijas gadījumus,
kur kādam celmam ir pielikts klāt otrs patstāvīgs vārds, kas ir

izvērties par piedēkli jeb galotni. lepriekšējā nodaļā jau ir

sastopami šādi piemēri. Sevišķi daudz šādu paraugu nu va-

jadzētu būt aglūtinējošās altajiešu valodās, bet taisni tur mēs

varam izskaidrot tikai retis kāda piedēkļa attīstības vēsturi.

Tāpat visās valodās ir sastopami dažādi vārdu kopojumi
jeb salikteņi, kas mums atgādina polisintetiskas valodas. Ļoti
gari un raibi salikteņi ir sanskrita rakstos, bet tie varbūt ir
rakstnieku jaundarinājumi. No Eiropas valodām visraibākos

salikteņus atrodam vācu valodā, p. p.: Ostseeschiffahrt, kuģ-
niecība Baltijas jūrā, Weihnachtsgottesdienst, ziemas-svētku

dievkalpošana, Maulbeerbaumraupe, maulbērkoka kāpurs. Ļoti
bagāta ar salikteņiem ir arī ķīniešu valoda, bet savādās rak-
stības dēļ šī ķīniešu valodas īpašība nav vēl plašāki ievērota.

_

Arī inkorporācija nebūt nav aprobežota ar Amerikas va-

lodām, bet tāpat ir sastopama daudz citās valodās. Leišu vārds

apsilieti_ (sal. latgaliešu apsalīt) aplieties, ir inkorporējis viet-
nieku vārdu sevi. Diezgan rezglīga inkorporācija atrodas da-
žos latviešu tautas dziesmu archaiskos izteikumos, p. p.: „No-
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sa — skani — gavilēja" (Barons 632. 18891), „Ap — sa — mil-

tus— putināju" (B. 7981), „Ie —sa —māte —vaicājās" (B.

10237, 6). Angļu valodā inkorporē teikumu satiksmes vārds

ar atkarīgo jautājamo vietnieka vārdu, — p. p.: ff
What does

he laugh atV (Par ko viņš smejas?) Franču valodā divkār-

šais noliegums ietver darbības vārdu, p. p.: „Je ne sais pos."

(Es nezinu.) Ziemeļu ķīniešu sarunas valodā trīs savienoti

darbības vārdi šuo—ču—lai izteic jēdzienu: izrunāt, un var

tikt savienoti ar negāciju un objektu. Tā tad: „šuo—bu—ču—

hua—lai" nozīmē: „nevar (bu) izrunāt ne vārda (hua). Da-

žās Amerikas valodās inkorporācija, kā zināms, ir sevišķi at-

tīstījusies, bet ziņas par tām ir vēl tik trūcīgas, ka šāda va-

lodu saime jeb arī tikai grupa vēl līdz šim nav konstatēta.

Mēs redzējām, ka pasaulē nav tādu valodu, kas pastāvētu

no absolūti vienzilbīgiem vārdiem un negrozāmiem vārdu pa-

matiem; turpretī katrā valodā mēs sastopam vārdus ar izolā-

cijas, aglūtinācijas, inkorporācijas un fleksijas pazīmēm. Ne-

vienā valodā netrūkst polisintezes pamatu, tā saukto salikteņu,
kuros beigu sastāvdaļa var attīstīties par aglūtinācijas jeb

fleksijas piedēkli jeb galotni. Tādā ziņā arī starp četrām

minētām valodu morfoloģiskās klasifikācijas grupām var vilkt

tikai teorētisku robežu, kāda faktiski nav pierādāma. Ir

taisnība, ka indoeiropiešu valodās ir pārsvars lokāmiem vār-

diem, kamēr ķīniešu valodā celmu jeb sakņu pārmaiņas un

dažādi piedēkļi pieder pie retām parādībām, kādēļ te gan bez

šaubām varam runāt par divām savādām valodu īpašībām, bet

nevis īsti par principiālu starpību. Vēl grūtāki ir pierādīt
noteiktu starpību starp indoeiropiešu valodu „fleksiju" un

somu-ugru „aglūtināciju". Mūsu dienās valodnieki, kā liekas,

ir jau atsacījušies no morfoloģiskās valodu klasifikācijas, iz-

jemot varbūt tikai kādus vecākos darbiniekus. Gribēdams

vēl šo klasifikāciju glābt, F. N. Finks (Finck) ir uzstādījis

pat līdz astoņām grupām, bet jau holandiešu valodnieks Šrei-

nens (J. Schrijnen) uzskata šo hipotēzi par nelaimīgu. Teo-

rētiski vēl varam iedomāties trīs agrākās attīstības pakāpes,

bet jo vairāk ir lūkots šo klasifikāciju labot, jo gaišāk ir

pierādījušies viņas trūkumi.

Ķīniešu valodu pēc šīs morfoloģiskās klasifikācijas iz-

skaidroja parasti par kādu sastingušu tālās aizvēstures lie-

cinieci; bet pēc jaunākiem faktiem mums ir drīzāk jādomā,

ka tā ir visvairāk nodilusi un laikam arī visvairāk samaisītā

valoda, kāda tik mums ir pazīstama. Turpretī fleksijas dēļ

indoeiropiešu valodas slavēja par visvairāk attīstītām; bet ta-

gad mēs zinām, ka šās pirmvalodas bagātā fleksi ja ir pastā-
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vīgi dilusi un vienkāršojusies. Visvairāk samaisijusies un

nodilusi Eiropas valoda ir taisni angļu valoda, kurai pašlaik

pieder lielākā loma pasaulē. Dabiska dilšana var būt arī va-

lodas progresa zīme, kamēr konservātīva fleksi ja var varbūt

arī šo progresu kavēt.

Angļu vārds son un krievu cum, dēls, ir vienkārši

vārdi, kādus pēc formas varētu turēt arī par vecām saknēm.

Bet nu son vietā sastopam vecos angļu rakstos sone un vēl

agrāki sune, kas jau atgādina angļu-sakšu un vecaugšvācu

sunu, un tas stāv tuvu gotu vārdam suņus, kas tiek atzīta par
visvecāko formu ģermāņu valodās. Vecāks par krievu cum

ir slavu syn&, kad caur *sūnu ir attiecināms uz leišu sūnūs,
kādu formu jau meklē indoeiropiešu pirmvalodā. Bet ar visu

to vēl nebeidzas valodnieku vērojumi. Galotne s, kā jau aiz-

rādīts iepriekšējā nodaļā, ir cēlusies no veca vietnieka vārda

so, kādēļ varam iedomāties vēl vecāku formu pirmvalodā *sū-

nuso. Tā tad mūsu laiku vienzilbīgie vārdi ir radušies no

triju zilbju vārda aizvēstures laikā. Bet ja nu zilbe so ir

aglūtinēta, tad kādreiz runāja gan arī *sūnu, kur atkal va-

ram izšķirt darbības rezultāta piedēkli nu un darbības sakni

sū, dzemdēt. Tā nu triju zilbju vārds laikam atkal ir attīstī-

jies no vienzilbīgas saknes. Bet vai šis sū jau pieder pie cil-

vēka runas pirmsākuma? Arī tam droši vien ir sava aiz-

vēsture, kādēļ to atkal var uzskatīt par kādu saīsinājumu.
Jemsim citu piemēru no ķīniešu valodas, kur no pirmā uzskata

redzēsim itin kā citu evolūcijas gaitu. Ziemeļa ķīniešu saru-

nas valodā vārds liu-go ir seši, kas senāk nozīmēja: seši ga-
bali. Pamata vārds liv ir cēlies no vecāka lū, ko dažās iz-
loksnēs izrunā vēl vecākā veidā luk un lok. Kamēr augšējā
piemērā no senā divu zilbju pamata ir iznācis vienzilbīgs angļu
un krievu vārds, tikmēr ķīniešu valodā senākais lū ir attīstī-

jies par tagadējo liu-go, bet meklējot pēc vēl vecākām formām,
m?s

.

atkal to pašu valodas pārveidošanās principu.
Ķīniešu luk un lok nav šķirami no radniecīgo nagaju (nagas)
vārdiem Himalaja kalnos thelok un tarok un tibetiešu drug,
kas gan ir jāpiejem par pilnīgākām un vecākām formām, kā

tas_jau ir pierādīts ar daudz citiem piemēriem. Kā liu-go ir

attīstījies no vienkārša lū, tāpat arī vārdiem thelok un tarok

var atkal būt kāds senāks un vienkāršāks pamats. Pēc šādiem
faktiem mums ir jāatmet vecā pasaciņa par pirmatnes veidā

sastingušo ķīniešu valodu. Tāpat Eiropā kā Āzijā vienzilbīgi
vārdi var būt cēlušies no vairāk zilbju pamatiem, kas sav-

kārt var atkal rasties no vēl vecākām vienas zilbes saknēm.
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Valoda ar gariem vārdiem paliek izrunā par neērtu un

sāk dilt, atmezdama vienkrāsas galotnes skaņas, bet arī vese-

las gala zilbes. īss patskanis bez akcenta bieži vien izkrīt

arī no vārda vidus. Kad vārdi ir jau par daudz nodiluši un

dažreiz div trīs pamati salīst vienādā izrunā, tad valoda sāk

atkal paplašināties ar visādiem palīga vārdiem, kas saistās

arvien ciešāki ar apzīmējamiem pamatiem. Nav mums tomēr

tādu piemēru, kur valoda būtu tapusi absolūti vienzilbīga un

galīgi zaudējusi fleksijas pamatus, tāpat kā nav otra ekstrēma

valodas, kur visi vārdi būtu padoti fleksijai. Ja ģeologiem ir

taisnība, ka cilvēki jau dzīvo pasaulē simtiem tūkstošu gadu,
tad var arī būt, ka mūsu valodas jau neskaitāmas reizas ir

pārdzīvojušas šādu svaidīšanos no viena ekstrēma uz otru.

Šis fakts mums ir jāievēro sevišķi tādos gadījumos, kad mēs

gribam salīdzināt divas dažādas valodu saimes savā starpā.

Ir viegli sameklēt līdzīgus vārdus ar līdzīgām nozīmēm dažā-

dās valodu saimēs jeb grupās, bet uz tādiem materiāliem ne-

var dibināt ģenealoģisku, fonētisku un vēsturisku radniecību.

10. Teikums.

Cilvēka runa pastāv no teikumiem, kādēļ valodnieki agrāk

domāja, ka nevis atsevišķi vārdi, bet gan teikumi esot meklē-

jami runas sākumā. Bet savas domas var cilvēks izteikt arī

ar vienu pašu vārdu un katram vārdam teikumā ir sava pat-

stāvīga nozīme, kādēļ tagad jau piejem vārdus par runas pa-

matu. Formālie vārdi, kas nav domājami bez zīmīgiem, kā

jau aizrādīts 8. nodaļā, ir attīstījušies tikai vēlāku.

Lai gan morfoloģija nodarbojas ar vārda sastāvdaļām un

sintakse ar teikumiem, tomēr atdalīt vārdu no teikuma nav

viegls uzdevums. Kā vienkārši vārdi dažreiz var izpildīt ve-

sela teikuma lomu (p. p.: Uguns! Uzklausīt! Nāc! Līst!), tā

arī teikumi ir tikai vārdu savienojumi, kur atkal nevaram izr

šķirt, cik tālu sniedzas morfoloģijas saites, un kur iesākas

sintakses likumi. Lielu lomu var še spēlēt arī rakstība. Mēs

rakstām kopā tādas vārdu kombinācijas, kā: mežsargs, jūr-

mala, lielskungs, kamēr ķīnietis raksta ar trim vārdiem fū-~

cm—di tādu vienkāršu jēdzienu kā: tēva. Tā tad jautājumi,

kādi vārdi ir rakstāmi kopā, attiecas neretis vairāk uz orto-

grāfiju nekā uz gramatiku. Tā tad morfoloģija un sintakse

stāv tuvu kopā un daži valodnieki ir arī jau izdevuši grama-

tikas, kur morfoloģija vairs nav šķirta no sintakses. Ja zi-
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nātnē šāda dalīšana tomēr vēl pastāv, tad gan tikai praktiskās
vienkāršbīas dēļ.

Tādēļ arī var saprast, ka definēt teikumu ir tikpat grūti
kā pašu valodu. Agrākais izskaidrojums, ka teikums ir vār-

dos izteiktas domas, neiztur kritiku, jo teikums nav vis tikai

domas, bet gan pati runa. Arī citas teikuma definīcijas ir vai

nu par daudz garas, vai arī nepilnīgas.

Agrāk zinātnieki lūkoja labot valodu pēc loģikas likumiem,
bet mūsu laiku valodnieki, sevišķi sākot ar šteintālu (H. Stein-

thal, 1823—1899), loģikas vietā ir nostādījuši psīcholoģiju.

Eiropas valodas gan jau ilgu laiku ir stāvējušas zem agrākās
zinātniskās gramatikas iespaida un tādēļ arī stipri vien ir

piemērotas loģikas prasībām, turpretī mazāk attīstītās valodās

sastopam daudz biežāki nesaskaņu ar loģiku.
Loģika dala spriedumu tikai divos locekļos: subjektā un

predikātā, kas tā tad ne katrreiz var saskanēt ar līdzīgiem
gramatikas jēdzieniem. Teikumā: „Mazā upīte strauji tek",
mazā upīte ir loģiskais subjekts, bet „strauji tek" ir predikāts,
lai gan pēc gramatikas še ir veseli četri teikuma locekļi.

Pēc vācu valodnieku Gābelenca (Georg von der Gabelentz

1840—1893) un Paula (Hermann Paul 1846—1921) priekšzī-
mes daži valodnieki grib izskaidrot teikumu no psīcholoģijas
viedokļa, izšķirot teikumā psīcholoģisko subjektu un psīcholo-
ģisko predikātu. Psīcholoģiskais subjekts ir pārrunājamais
priekšmets jeb priekšmetu kopojums, kas papriekšu atrodas

runātāju apziņā, bet psīcholoģiskais predikāts ir tas teikuma

loceklis, kas par minēto subjektu izteic kaut ko jaunu. Ru-

nātājs domā, ka psīcholoģiskais subjekts ir arī uzrunātai per-
sonai zināms, bet psīcholoģiskais predikāts ir runātāja jaunais
ziņojums, šis predikāts var būt katrs gramatiskais teikuma

loceklis, ja uz viņa ir koncentrēta galvenā uzmanība, ko pa-
rasti izteic ar lielāku balss svaru. Ja mēs sakām: „Tēvs
nāk", tad psīcholoģiskie teikuma locekļi saskan ar gramati-
skiem un loģiskiem. Bet ja mēs runājam: „Tēvs nāk", tad

psīcholoģiskais subjekts ir „nāk", bet predikāts „tēvs". Ka

kas varēja nākt, to zināja arī uzrunātais, bet ka nācējs ir

tēvs, to runātājs ziņo no jauna, šāda pārmaiņa ir viegli iedo-

mājama tādās valodās, kur runas formu (verba fenita) vietā

tiek lietoti pirmatnīgie participi, par kuriem jau agrāk ir

runāts.
_

Teikumā: „J āņ a (sal. Jānim)' tēvs nāk" vārds

„Jāņa" ir psīcholoģiskais predikāts. Ja mēs zinām, ka tēvs

nāks, bet nezinām tikai nākšanas laiku, tad runātājs var zi-

ņot : „Tēvs nāks tū 1 i ņ". šai piemērā
„
tūliņ" ir psīcholo-

ģiskais predikāts. Mūsu attīstītās valodās šāda teikuma da-
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līšana nav viegli saprotama, bet pirmatnīgās valodās šāda tei-

kuma locekļi būs saskanējuši arī ar gramatiskiem. Dažās

Āzijas valodās vēl tagad ir sastopama viena otra šāda tei-

kuma konstrukcija.

Nepiejemdams tādu teikuma izskaidrojumu, profesors
Dēlbrūks nosauc šo psīcholoģisko predikātu gluži vienkārši par

valdošo priekšstatu (dominierende Vorstellung) teikumā. Dēl-

brūkam šai jautājumā piebiedrojas arī filozofs Vunts un daži

citi zinātnieki. Psīcholoģiskā teikuma izskaidrojuma preti-
nieki atsaucas tikai uz indoeiropiešu valodu vēsturi, kādā ceļā
ne katrreiz varam izšķirt plašākus valodniecības jautājumus.

Turpretī salīdzinot dažādu saimju valodas, mēs redzam, ka pa-

tiešām gramatiskie teikuma locekļi stāv ļoti tuvu psīcholoģi-
skiem. Ir arī speciālisti indoeiropiešu valodās, kuri aizstāv

Gābelenca un Paula teoriju, to starpā varam minēt arī lat-

viešu valodnieku K. Mulenbachu.

Ja predikāts teikumā ir substantīvs, adjektīvs, pronēmens,
numerālis vai arī particips, tad subjektu ar predikātu savieno

parasti palīga laika vārds būt, ko mēdz saukt par saitīti (co-
pula). Sevišķi šāda saitīte ir ieviesusies grieķu, latīņu un

jaunajās rietuma Eiropas valodās, kamēr krievu valodā šādas

saitītes parasti trūkst. Latviešu valodā verba ir lietošana

stāv uz vidus ceļa. Ķīniešu un altajiešu valodās šāds palīga
darbības vārds vēl nav galīgi attīstījies un kur tāds ir nepie-
ciešams, tur lieto verbus darīt un tapt. Agrāki valodnieki

domāja, ka predikātā darbības vārds ir nepieciešams, un kur

tāda nebija, tur piejēma, ka saitīte esot izzudusi. Tagad tur-

pretī valodniecībā jau valda pretējais uzskats, ka saitīte ir ra-

dusies tikai vēlāku, kad jau bija attīstījies minētais palīga verbs.

Arī grieķu, latīņu un jaunās valodās mēs sastopam tautiskus

izteikumus bez šāda palīga verba. Latīņu valodā: „Summum

jus summa injuria" (lielākā taisnība ir lielākā netaisnība).

Vācu valodā: „Ehestand VVehestand" (laulības stāvoklis ir ne-

laimes stāvoklis), „Trāume Schaume" (sapņi ir putas). Sub-

jektu no predikāta še varam izšķirt vai nu pēc vārdu kārtības

teikumā, vai arī tikai pēc balss svara, kā redzam sekošā Gotes

izteikumā: „Lumpenhunde die Reiter" (neliešu suņi ir šie

jātnieki).
Liela starpība starp subjektu un predikātu mums izliekas

tādos teikumos, kur pēdējie ir darbības vārds, sevišķi vēl finīts

verbs jeb runas forma. Bet jau 8. nodaļā mēs redzējām, ka

runas formas valodā ir jaunāka parādība, un ka to vietu

agrāk iejēma pirmatnīgie participi, kas varēja būt arī par

lietu vārdiem. Kā vēl tagad perfektu daudz valodas izteic ar
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participu, tā senāk izteica arī tagadējo laiku. Latviešu valodā

varam sacīt: „Tēvs atnācis", un arī: „Atnācis (t. i. atnā-

kušais) ir tēv s". No šiem piemēriem mēs atkal redzam, ka

starpība starp subjektu un predikātu nav tik liela, ka viens

nevarētu iejemt otra vietu. Tā tad teikuma loceklis ar balss-

svaru šajos un iepriekšējos piemēros mums tomēr izliekas kā

predikāts, nevis tikai
„
valdošais priekšstats", jeb vārds ar

„loģisko akcentu", kā agrāk mēdza izskaidrot.

Tālāku valodnieki domā, ka no subjekta un predikāta esot

attīstījušies visi citi teikuma locekļi. Teikumu paplašinot ar

diviem jeb vairākiem predikātiem, viens jeb otrs predikāts

var zaudēt savu zīmīgumu un izvērsties par atribūtu. Tei-

kumu: „Klusi ūdeņi ir dziļi", mēs varam iedomāties šādā pir-
matnīgā veidā: „ūdeņi klusi, dziļi." Dažreiz mēs pat nevaram

īsti noteikt, vai kāds īpašības vārds teikumā ir predikāts jeb
atribūts. Mīklu par apini mēs sastopam divos šādos varian-

tos: „Taisns tēvs, līka māte, plakans auklis (lapas), sprogaini
bērni (galviņas)", un: „Tēvs taisns, māte līka, meitas plaka-

nas, dēli apaļi." Pēc pēdējā varianta priekšzīmes mēs arī

pirmajā varam meklēt atribūtu vietā predikātus. Tādu pašu
savādību mēs redzam krievu sakāmā vārdā:

//
CTpanieH'b coht>,

Aa MHJiocTHB-b Bort." (Sapnis briesmīgs, Dievs žēlīgs).

Kā atribūti jeb apzīmētāji ir attīstījušies no predikātiem,

tāpat objekti ir cēlušies no subjektiem, ūlenbeks (Uhlenbeck)

bija izteicis tās domas, ka indoeiropiešu pirmvalodā senāk ne-

būšot bijis ne nominātīva, ne arī akuzātīva, bet šo locījumu
vietā izteiktas tikai substantīvu pasīvas un aktīvas attiecības

pret verbu, šādu hipotēzi pabalsta līdzība starp nominātīva

un akuzātīva formām, un starpības trūkums starp transitīviem

un intransitīviem verbiem. Bez tam vēl objekta akuzātīvs tei-

kuma aktīvā konstrukcijā atbilst nominātīvam pie verba pa-

sīvas formas. Starp izteikumiem: „pļauj sienu" un: „siens
tiek pļauts", ir gan starpība pēc gramatikas, bet ne pēc no-

zīmes. Teikumā: „Cepējs cep maizi", mēs varam iedomāties

vienu aktīvu (cepējs) un vienu pasīvu subjektu (maize), jo
mēs varam sacīt tāpat: „cepējs cep", kā arī: „maize cep".
Pāreju no subjekta objektā mēs vislabāki redzam ķīniešu va-

lodā. Ķīniešu teikums: „Sia jū", nozīmē: „līst lietus", bet

tā kā intransitīvi verbi tiek lietāti arī transitīvā nozīmē un

objekts parasti stāv pēc verba, tad nav pret gramatiku arī

tulkojums: „līst lietu". To ievērojot, tauta arī tiešām daž-

reiz pieliek še klāt jaunu subjektu tien, debess, un tā izceļas
teikums: „Tien sia jū", debess līst lietu. Locījumu formu še,
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zināms, nav, kādēļ tien var tulkot par aktīvu un jū par pasīvu
subjektu.

Apstākļi jeb adverbiāļi ir jaunāki teikuma locekļi, kas, kā

liekas, ir cēlušies no visām četrām minētām teikuma sastāvda-

ļām. Vismaz ķīniešu valodā gandrīz katru adverbiāļi var at-

tiecināt uz objektu, atribūtu, predikātu jeb subjektu. Tā tad

tie uzskati nav dibināti, it kā katrs adverbiālis būtu radies

vienīgi no objekta.

Daudz ķīniešu izteikumos mēs patiešām sastopam objektu
mūsu apstākļa vietā, p. p.: džū dzia, dzīvot mājā (burtiski:
apdzīvot māju, dzia), hui guo, atgriezties uz dzimteni (bur-
tiski: dzimteni guo), dzou lū, iet pa ceļu (burtiski: ceļu, lū).
Līdzīgus piemērus sastopam arī latviešu tautas dziesmās, p. p. :

kalnus raud." „Laima manu mūžu vēl, divus krēslus

sēdēdama." Arī dažas apstākļu vārdu galotnes indoeiropiešu
valodās nav nekas cits, kā vecas nekatras kārtas akuzātīva

formas. Tā krievu teikums: „OH-b numerb xopomo" un lat-

viešu tulkojums: „Viņš raksta labi", senāk nozīmēja: viņš
raksta labu.

Jau 8. nodaļā runājot par adverbiem, mēs redzējām tuvus

sakarus starp apstākļu vārdiem no vienas puses un īpašības
vārdiem ar lietu vārdu ģenitīvu no otras puses, šī līdzība ir

izskaidrojama arī no sintakses viedokļa, jo visi minētie vārdi

noder apzīmētājiem, tikai ar to starpību, ka pēdējie zīmējas
uz substantīviem, bet pirmie uz verbiem, kas tomēr var iz-

pildīt arī substantīvu lomu. Tādu teikumu, kā:

mācās trīs gadi", ķīnietis izteic burtiskā tulkojumā šā:

nieks lasa triju gadu (jeb trijgadīgu) grāmatu". Te nu

skaidri redzam atribūtu adverbiāļa vietā.

Teikums: „Zirgs skrien ātri", pēc psīcholoģiskas sintak-

ses līdzinātos šādai versijai: „Zirga skriešana ir ātra", jo
ātra ir psīcholoģiskais predikāts, kas attiecas uz zirga skrie-

šanu. Ķīniešu valodā teikums: „Mā pao-do kuai", ir taisni pē-

dējās versijas tulkojums, jo pirmā konstrukcija ķīniešu valodā

nav pielaižama. „Pao-do" (skrejošs, skriešana) ir particips,
kas var būt arī substantīvs. Pie mā, zirgs, ģenitīva piedēklis
nav vajadzīgs, jo šā vārda sakars ar apzīmējamo vārdu ir

tuvs un viegli saprotams. Turpretī mandžūru un mongoļu
tulkojumā zirgs še visādā ziņā stāv ar ģenitīva galotni un skriet

participa formā. Ka šeit particips atbilst lietas vārdam, ir

redzams no iepriekšējā ģenitīva, kas, kā jau 8. nodaļā ir minēts,

apzīmē tikai lietu vārdu un nekad nav atkarīgs no verba.

Tā tad minētās valodās arī par gramatisko subjektu iznāk
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zirga skriešana, kam var sekot tikai predikāts ātra, nevis

kāds adverbiālis bez predikāta.
Ka subjekts var pāriet adverbiāļi, to vislabāk var redzēt

pie apstākļu vārdiem, kas cēlušies no lietu vārdu nominātīva.

Teikumā: '„Liela pulka tautu jāja", izteikums „liela pulka"

nav vairs īsts subjekts, bet jau stāv tuvāku adverbiāļa nozī-

mei. Turpretī citā tautas dziesmā: „Sajāj tautas pilna sēta",

izteikums „pilna sēta" ir jau skaidrs adverbiālis. Sevišķi

daudz šādu piemēru varētu jemt no austruma valodām.

Nekādā ziņā nav jādomā, ka visas valodas varētu iespiest

indoeiropiešu sintakses robežās. Ķīniešu teikums: „Tā sy-guo

jī-go sī-fū", burtiskā tulkojumā iznāk: „Viņš (tā) nomira

(sy-guo) viena (jī-go) sieva (sī-fū)". No pirmā uzskata mēs

še varam vērot psīeholoģisko predikātu „sy-guo", nomira. Kā

jau redzējām pie viena iepriekšējā teikuma, tad aktīvais sub-

jekts te ir jāmeklē priekš un pasīvais pēc darbības vārda.

Tādā ziņā iznāk brīvs tulkojums latviešu valodā: „Viņam no-

mira viena sieva".

Jemsim vēl citu teikumu ķīniešu valodā, kur no pirmā
skata varēsim vērot tikai psīeholoģisko subjektu. „Lao-jie-di
mā mai-la mei-mai", vārdu pa vārdam būtu jātulko: „Kunga

(lao-jie-di) zirgs (mā) pirka (mai-la) nepirka (mei-mai)".
Mēs še redzam, ka runa ir par kādu zirgu, kas tad nu arī ir

psīcholoģiskais subjekts. Ar kontrastiem: „pirka nepirka"

ķīnietis izteic jautājumu: „vai pirka?" Kungs daudz reiz tiek

lietāts jūs vietā, kā arī šai gadījumā. Ģenitīvs (kunga) gan

parasti apzīmē piederību, bet še mēs redzam pēc konteksta

tikai tuvākas attiecības jeb interesi. Tā tad „kunga zirgs"
še nozīmē zirgu, „par kuru jūs interesējaties". „Vai pirka?"

nu iznāk predikāts pēc gramatikas un psīcholoģijas. „Kunga"
ir loģiskais subjekts (jūs), gramatiskais atribūts un psīcholo-
ģiskais otras šķiras predikāts. Brīvā tulkojumā šis teikums

iznāk: „Vai jūs to zirgu nopirkāt?" Bet ko lai mēs iesākam

ar šādu teikumu, turoties pie indoeiropiešu valodu sintakses?

No psīcholoģiska viedokļa sintakse ir vēl maz apgaismota,

un var jau būt, ka dažs termiņš un izskaidrojums ir vēl jā-

groza. Bet tomēr mēs redzam, ka tikai šādā kārtā var sa-

prast daudz neparastas savādības austrumu valodās. Turpretī
Dēlbrūks un viņa domu biedri ar savām šaubām ir gan aizrā-

dījuši uz Gābelenca un Paula teorijas vājo pusi, bet tai vietā

nav devuši citus labākus izskaidrojumus par teikuma attīstību.

To ievērojot, mums arī nav iemesla atsacīties no psīcholoģiskā

subjekta un predikāta, kādus termiņus ir jau piejēmuši vairāk

valodnieki.
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Pēc satura psīchologi iedala teikumus skubināmos, jau-

tājamos un stāstāmos teikumos.

Skubināmie teikumi ir vispirmatnīgākie un ar tiem mēs

izteicam lūgumus, vēlēšanās, pavēles, noliegumus, brīdināju-

mus un uzmudinājumus. Par šo teikumu vecumu liecina arī

darbības vārdu vienkāršās pavēles formas, kas, kā jau minēts,

pastāv parasti no vienkāršas vārda saknes.

Otrā vietā stāv jautājamie teikumi, kurus iedala divās

šķirās: teikuma un vārda jautājumos. Pie pirmās šķiras pie-
der teikums: „Vai tu runā vāciski?" Te var atbildēt ar ve-

selu teikumu: es runāju jeb nerunāju vāciski. Teikuma vietā

var arī stāvēt viņa vietnieki, vienkāršie vārdiņi jā un ne.

Vārda jautājums ir šāds teikums: „Kam pieder šis nams?"

Uz to var atbildēt ar vienu vārdu: tam un tam.

Tagadējā sarunā pārvalda trešā un jaunākā teikumu šķira,
tā sauktie stāstāmie teikumi, ar kuriem mēs izsakām savas

domas un vērojumus.

11. Valodas pareizība.

Latvijā vēl ir maz latviešu valodas skolotāju ar speciālu

augstskolas izglītību, kādēļ arī, izjemot filologus, tikai retu-

mis sastopam latviešus, kas pūlās pareizi rakstīt un runāt.

Izglītots latvietis parasti domā, ka viņš jau latviski prot, kā-

dēļ lai viņš tur vēl ko mācītos? Mācītie angļi, franči, vācieši,

krievi un citu tautu piederīgie tomēr tā nedomā. Rakstot viņi
cenšas ievērot ortogrāfijas un gramatikas likumus, lai lasītāji

varētu viegli saprast viņu rakstus. Tam nolūkam izglītoti

ārzemnieki, arī savā valodā rakstot, bieži vien lieto vārdnīcas

un gramatikas. Tā arī latvietis bez mācīšanās nesapratīs ne

savas valodas gramatiku, ne arī ortogrāfiju. Vārds gods

mums apzīmēs godu, bet latgalietim gadu. Rācenis ir mums

vācu Rūbe, bet gar Kurzemes jūrmalu tā sauc kartupeli. Viens

runā par zodu, otrs zodu, trešais par smakru. Kas vienam ir

grozs, tas otram ir kurvis un trešajam pītenis. Ne katrs

arī zinās, ka sērmūkslis, cērmauksis, pīlādzis un pucene ir

viens pats koks. No tā nu redzam, ka rakstniekam vajaga tu-

rēties pie noteiktas kārtības, lai lasītāji viņa rakstus varētu

saprast. Tādēļ arī rakstītāji jau no seniem laikiem ir prā-

tojuši, kāda ir' pareiza valoda, kas lietojama rakstos. Pašu-

laik šai jautājumā varam vērot pie dažādām tautām trīs gal-

venos virzienus: priekšzīmju, dabisko un lietderības virzienu.
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Pēc priekšzīmju virziena rakstītāji izvēlas kāda pagājuša
laikmeta rakstu valodu par paraugu un lūko tai pilnīgi sekot.

Pie romiešiem ilgu laiku noderēja Cicerona un Cēzara valoda

rakstniekiem par priekšzīmi. Franči meklē savu parauga va-

lodu pie Voltēra (Voltaire 1694—1778), Ruso (J. J. Rousseau

1712—1778) un citiem tā laika rakstniekiem. Vācieši turējās
savā laikā pie Gotes (J. W. Goethe 1749—1832), šillera

(J. C. F. Schiller 1759—1805) un Lesinga (G. E. Lessing
(1729—1781) valodas, pēc tam pie Freitāga (G. Freytag
1816—1895), Heizes (Paul Heyse 1830—1914) un Rankes

(Leopold Ranke 1795'—1886), bet pēdējā laikā arī pie jaunā-
kiem rakstniekiem, šis virziens ir labs ar savu noteiktību,
bet kaitīgs tai ziņā, ka rakstu valoda ar laiku noveco tik tālu,
ka tauta vairs to nesaprot. Tā p. p. ķīnieši vēl tagad turas

pie Koniūeija valodas, ko pat zinātniekiem vairs nav viegli
saprast. Tomēr šī valoda vēl tura kopā visus ķīniešus, kas

tagad runā vairāk dialektus, saucamus jau drīzāk par patstā-
vīgām valodām. Tāpat klasiskā sanskrita valoda noder In-

dijā par starptautisku valodu pie dažādām turienes tautām.

Vecais grabars vieno visus armeniešus, kas arī ir dalījušies
vairāk patstāvīgos dialektos, žīdi atkal pūlas atjaunot veco

ebrēju valodu, lai viņi varētu no jauna apvienoties par vienu

tautu ar vienu valodu. Pie tagadējiem grieķiem ir pat divas

rakstu valodas attīstījušās: 1. katarevusa, kas turas pie veco

klasisko rakstu paraugiem, un 2. dēmotike, kas tuvojas dzī-

vai tautas valodai. Priekšzīmju virzienu varam attaisnot pie
vecām kultūras tautām ar seniem rakstiem, kas atbalsta tau-

tas vienību un pašapziņu. Turpretī pie jaunākām tautām no-

vecojusi rakstu valoda šķir intelliģenci par daudz tālu no vien-

kāršās tautas. Pie veciem paraugiem turoties, latvieši var-

būt vēl rakstītu: visiems ļaudims, ar sirmis zirgis, abi roki,
mēs būtum, jūs būtut, nāc ēstu, iesim mazgātos.

Dabiskais valodas virziens ir taisni pretējs iepriekšējam.
Pēc šā virziena valodas pārmaiņas un saīsinājumi nenozīmē

vis viņas bojāšanos, bet gan liecina par viņas progresu un

attīstību. Viss ir pareizs, ko pati tauta runā, bet no otras

puses nepareizs, ko rakstnieki tīšām groza un izdomā. Pie

šādiem uzskatiem turas valodnieki valodas pētīšanas nolūkā.

Rakstu valodā šim virzienam, kā liekas, ir sekojuši tikai

angļi vidusangļu valodas attīstības laikā. Toreiz samērā īsā

laikā tika atmestas vecās fleksijas galotnes un uzjemts mil-

zīgas daudzums franču vārdu. Latvijā drusku līdzīgi rīkojās
daži vācu mācītāji, kas savos garīgos latviešu rakstos gribēja
turēties vienīgi pie agrāko rakstu paraugiem, tikai nepiecie-
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samos gadījumos jemot arī tautas valodu palīgā. Lai gan no

dabiskā valodas virziena būtu tas labums, ka intelliģence ar

savu valodu neatšķirtos no vienkāršas tautas, tomēr ļaunumu
būtu daudz vairāk. Sveši modes vārdi bieži vien izspiestu
vecus tautas vārdus, gari vārdi tiktu par daudz ātri saīsināti,
un stipri tiktu veicināta valodas skaldīšanās dialektos. Simtu

gadu laikā valoda būtu stipri pārgrozījusies, tā kā vecākos

rakstus tauta vairs īsti nesaprastu un negribētu lasīt. Da-

biskam virzienam sekojot, latviešu rakstos drīz ieviestos tādi

vārdi, kā: bānis (dzelzceļš), sprišs, kreņķēties, kaņpes, palgi,

vaig (vajag), sacīse (sacījusi), brāls, sirde, sunis, apakle
v. t. t.

Lielākā daļa tautu turas savos rakstos pie trešā, tā

camā lietderības virziena. Pēc šā virziena vislabākā valoda ir

tā, kas visvieglāki ir saprotama un arī visvieglāki izrunājama.
Tādā ziņā nav labi, ka valoda tiek par daudz ātri attīstīta,
bet viņa nedrīkst arī palikt progresam pakaļā. Labā stilā

sacerētie raksti ir jājem par paraugiem, bet paraugu cienības

dēļ nav atstājami novecojuši un pusaizmirsti vārdi. Tālāk liet-

derības virziena valodnieki atzīst arī valodas tīrīšanu no sve-

šiem aizjēmumiem, bet aizstāv vecus un iesakņojušos svešvār-

dus un aizjēmumus. Uzjemot par daudz svešu elementu, va-

loda var zaudēt savu patstāvību; turpretī radot par daudz

neoloģismu, tauta tiek atsvešināta no kultūras valodām, čechi,

poļi un ungāri jau sāk nožēlot, ka viņi izmetuši par daudz

svešvārdu un tai vietā piejēmuši visādus jaunvārdus. Šo pār-

maiņu dēļ cittautiešiem šīs valodas ir tagad grūtāki iemācīties,

bet arī paštautiešu bērniem nav tik viegli piesavināties sve-

šas valodas. Ķīnas ķeizars Cien-lung's no mandžūru dinasti-

jas gribējis atturēt savus tautiešus mandžūrus no pāriešanas

ķīniešos. Tam nolūkam viņš licis izdot daudz grāmatu man-

džūru valodā un vispirms lielu mandžūru vārdnīcu ar vairāk

kā 5000 neologismiem. Bet svešie jaunvārdi, kā liekas, man-

džūrus vēl vairāk atsvešinājuši no savas valodas un drīz vien

viņi piejēmuši ķīniešu valodu. No tā nu redzam, ka pārmērīga
valodas tīrīšana var,būt tikpat kaitīga, kā pilnīga vienal-

dzība valodas attīstības jautājumos. Tā arī latviešu rakst-

nieki ir pārsteigušies, atmezdami starptautiskos svešvārdus un

piejemdami to vietā nevajadzīgus jauninājumus, kā: vēsture

(istorija), raksturs (karakters), tālrunis (telefons), zilonis

(elefants).

Valodas likumība un ērtība tiek bojāta ar tādiem jauni-

nājumiem, kas nesaskan ar gramatikas likumiem, kā p. p.:
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pilsonis (pareizāks būtu pilietis), mīla (mīlestība), ziegums

.(noziegums).
lecienīti modes vārdi ar dažādām nozīmēm var tikt pār-

prasti un tādēļ pēc lietderības ir visādā ziņā ierobežojami.

Sevišķi viņi traucē lirisko dzeju, kas necieš nekādu nenoteik-

tību;'bet tur diemžēl viņi visbiežāki tiek lietoti. Latviešu

dzejoļos visvairāk sastopam šādus modes vārdus: maigs, liegs,

spalgs, spīvs, zalgot, zaigot. Tāds vārds bez noteiktas nozīmes

ir arī daiņa, kas vispirms nozīmēja leišu tautas dziesmu. Lat-

viešiem tas vēl derētu tautas romances jeb ziņģes nozīmē un

dzejiskā valodā varbūt arī kā tautas dziesma vispārīgi. Bet

ja nu daudzina arī tautas dainas, tad jau tiek piejemtas arī

mākslīgas dainas, kādēļ tas vārds jau pilnīgi saskan ar

dziesmu, šāds tīšām radīts homonims nav vēlams. Vācu

vārdu smēķēt, tagad grib izskaust ar jaunvārdu garšot. Bet

nu pēdējais nav pareizi darināts un pēc nozīmes paliek tāds

pats ģermānisms kā smēķēt. Latviešiem jau pašiem ir vecs

verbs transitīvā jeb pārejošā nozīmē baudīt, pabaudīt. Tur-

pretī intrasitīvā jeb nepārejošā nozīmē šādu verbu nelietā ne

angļi, ne franči, ne arī krievi. Kādēļ tad lai latvieši aizjemas
nevajadzīgu homonīmu? Vācu teikuma vietā (das schmeckt

mir) latvietis saka: „Tas man pa garšai", jeb: „Tas ir pēc
manas garšas", jeb: „Tas man patīk". Līdzīgi runā arī angļi,
franči un krievi. Drīzāk jau tad varam attaisnot verbu smē-

ķēt nekā garšot.

Cerēsim, ka lietderības virziens arī latviešu rakstos jems
virsroku un ka valoda tiks kuplināta ar mēru un apdomu.
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