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PAR SVESU v ie tvā r d u  r a k st īb u

Vajadzība nosaukt īpašā vārdā kādu cilvēku ap
metni vai vietu dabā, bez šaubām, radusies jau tā
los senlaikos. Vietu apzīmējumi ir kļuvuši par neiz
trūkstošu parādību cilvēka domāšanā un ir  sastopa- 
mi visās pasaules valodās. Kā visiem labi zināms, 
rakstot mēs tos apzīmējam ar lielo burtu, tā norā
dīdami, ka doto vietu mēs uzlūkojam par kaut ko 
individuālu, vienreizīgu, citur nesastopamu.

.Varētu likties, ka vietvārdu pareizrakstībā nav 
nekādu sarežģījumu, ja mums jārikojas t i a i  ar 
mūsu pašu āpu vai apdzīvoto vieta vārdiem. Šķiet, 
tur taču,nav ko gudrot: rakstīsim tā, kā latviski 
šo vietu sauc. Patiesībā arī to sastopamies ar ievē
rojamām grūtībām.- Tā, piem., populāro Ziemeļkur- 
sas pagastu paši kurzemnieki citur sauc par Dunda
gu, citur par Dundegu, bet nācies dzirdēt, ka runā 
arī Dundanga. Turpat tuvumā ir otrs pagasts, ko 
plašos novados sauc раr  Ugulām, bet citur arī par 
Ugāli. (Kādām Stendes pag. mājām turpat pašu pa
gastā esmu dzirdējis veselas 8 dažādas vārda va
riācijas (Dridramkas, Drīdrankas, Dīdrankas, Dīd- 
ranki utt.).

Protams, rakstot šāds formu juceklis nav vēlams. 
Koptā rakstu valodā nevar atzīt par derīgu vienā 
vietā rakstīt, piem., Ape, c itur Ope (ko nezinātājs 
var lasīt  arī Uope!), tāpat jaukt, piem., formas Ma- 

  dona, Modona; Madone, Modane u. v. c.
Lai panāktu vienveidību, kas novērš pārpra-tumus 

un sevišķi vēlama skolas darbā, derīgi izraudzīt 
kādu noteiktu dotā v ietvārda formu. Tāpat kā kuģa 
taisīšanu uztic tikai šis nozares speciālistam, tā arī 
šādu vietvārdu rakstības jautājumu izpētīšanu un 
ieteicamākās formas izvēli parasti nodod attiecīgās 
tautas valodnieku (lingvistu) rokās. Ieteicamās for
mas pa laikam publicē vai nu dienas presē, īpašās 
brošūrās, vai kādos valodas kopšanai izdodamos žur
nālos (piem., slovaki savā Slovenskā reč, krievi sa
vā Russkij jazyk v. škole u. tml.). Tās bieži vien 
uzņem ari dažādās pareizrakstības vārdnīcās, tā, 
piem., zviedri savā „vārdu sarakstā" (Ordlista), ko 
laiku pa laikam publicē akadēmija.

Tādus ieteikumus (tās nav pavēles!), kā rakstīt 
vienu vai otru Latvijas vietu vārdu, atrodam mūsu 
Valodas krātuves izdotā Latviešu pareizrakstības 
vārdnīcā. Tur atrodamos vietu nosaukumus skatī
jusi cauri vesela valodnieku komisija (Endzelīns 
Ā bele, B lese, Tichovskis, Hauzenberga-Š turma, Rū- 
ķe). Šai sarakstā derēs ieskatīties katram, kam savā 
reizē rodas šaubas, vai jāraksta un jārunā, piem., 
Vidriši, Vidrīši vai Vidriži, Pabāži vai Pabaži u. tml.

Zināms, garie un dažkārt visai sarežģītie motivē
jumi, kāpēc valodniecības speciālisti vai veselas ko
misijas izšķīrušās tieši par šo ieteikto formu, šādās 
uzšķiramās pareizrakstības vārdnīcās parasti nav 
iespiesti.

Ja jau, mūsu pašu Latvijas vietvārdu rakstību 
apspriežot, valodniekiem sīki jāapsver visi par un, 
pret, vai rakstīt, piem,, Katlkalns, Katlukalns, Kat- 
akalns vai Katla kalns, Alšvanga vai Alsunga, Gai_ 

s iņš vai Gaiziņš, tad ar jo lielākām grūtībām jā- 
sostopas, kad jāieteic svešu zemju vietvārdu for
mas. Bez šo vārdu rakstīšanas iztikt nevaram, un 
tīri praktiska vajadzība vien spiež izšķirties  par kā
du konstantu formu. Jo kā lasītājs var būt pilnīgi 
drošs, ka domāta viena un tā pati Austrālijas pilsē
ta, ja vienā vietā viņš lasa Perth, otrā Pertha, trešā 
Persa, ceturtā Pērta!

Nespeciālstus dažreiz dzird spriežam gluži vien
kārši: „Jāraksta svešie vārdi tieši tā, kā tos raksta 
pašā svešajā valodā!" Šāds vāji pārdomāts ietei
kums tomēr atduras uz nepārvaramām grūtībām. 
Mums būs gan iespējams pārņemt rumāņu, itāliešu, 
angļu, vācu u. c. vietvārdus, jo tie būs rakstīti latī- 

  ņu ,(vai gotu burtiem, bet nevarēsim latviešu tekstā 
 iepīt piem., grieķu, gruzīnu, arābu u . d. c, tautu 
vietvārdus viņu alfabētā. Tos nevarēs arī salikt 
spiestuvēs, jo, gluži vienkārši, nebūs visu šo burtu. 
Un ja arī šādu tik milzīgi dārgu luksu atļautos, tad

— cik būtu tādu lasītāju, kas spētu izlasīt, piem., 
Aaranta kalna vārdu, ja tas būtu iespiests armēņu 
burtiem? Un cik būs tādu, kas spēs visādās svešās 
valodās rakstīt?

Viss tas spiež šādus svešus vietvārdus rakstīt ar 
pašu alfabēta burtiem , (transkribēt). Vācieši, piem., 
bulgāru, serbu, krievu, persiešu, .grieķu u. d. e. viet
vārdus r aksta saviem (latīņu vai gotu) 'burtiem, 
krievi, ukraiņi, serbi, grieķi u. c, transkribē dažā
du citu tautu vietvārdus saviem burtiem u. tml. 
Kā visiem zināms, tāda ir ari līdzšinēja prakse mū
su valodā.

2.
Transkribējot svešus vietvārdus mūsu alfabēta 

(latīņu) burtiem, jāsaduras ar jautājumu, kā to īsti 
darīt. Vientiesīga, dažu labu reizi dzirdēta atbilde 
ir: jāraksta latīņu burtiem, pie tam tieši tāpat kā 
svešajā valodā: kur viņiem ir a, b, c untt., tur ari 
mums jāraksta šie paši a, b, c. utt.

Ir tiesa daudzos gadījumos tas tā arī notiek, 
piem., bulgāru Sofija rakstām tieši tāpat: Sofija. 
Taču, sekodami šādam principam, mēs būtu spiesti 
rakstīt ari Toulouse, nevis Tulūza, Bordeaux, nevis 
Bordo, New York, nevis Ņujorka u. tml. Ari neva- 
lodnielkam būs viegli saprotams, cik kļūmīgs būtu 
šāds paņēmiens.

Vispirms, katrā valodā ir kāds daudzums kopš 
veciem laikiem pierastu, tradicionālu svešzemju 
vietu nosaukumu, kas vāji vai pat nemaz nesaskan 
ar oriģinātformu. Tā, piem., čechi Ķelnes vārdu 
raksta Kolin -(= K olīn), Ķīnas —  Č ina (= Čīna); 
bulgāri, poļi u. c. čechu Prahas vietā raksta Praga, 
vāciešiem Kuldīga ir Goldingen un Grobiņa —  Gro- 
bin, krieviem Jelgava ir nevis kā vāciešiem Mitau, 
bet Mitava, franči neraksta Moskva, bet Moscou utt. 
Šādu piemēru ir tūkstošiem. Tāpat ir rīkojušies 
mūsu vecvectēvi; kas nerunāja vis par Dörptu 
vai Dorpatu, Ibet par Tērbatu, neteica vis Jōniškis, 
bet Jānišķi u. tml. Nav nekādas vajadzības šos vār
dus varmācīgi skaust no mūsu valodas laukā; rau
got, ieviest piem., Krievijas; Roņu salas, S āmu salas 
veco vārdu vietā tādus vārdus kā Rossija, Ruhnu 
vai Saaremaa.

Otrkārt, ja ari mēs lietātu tikai latīņu burtus, bet 
svešos vietvārdus rakstītu burtu pa burtam tieši tā-  
pat, kā to dara šai svešajā valodā, mēs nonāktu 
kļūmīgajā stāvoklī, ka daudzi neprot tos pareizi iz
lasīt. Te kā maz slavējams piemērs mūsu acu priek
šā ir lietuviešu prese. Dažā labā viņu laikrakstā, tīrā 
lietuviešu tekstā uzduramies uz tamlīdzīgām ne
pārveidotām formām kā Montreal, Ohippava, Wor- 
chester u. tml. Sastopamas arī dīvainas mistra for
mas: vietvārdam angļu grafiskā ietērpā pielikta 
lietuviešu galotne, piem.: ģenetīvs New Yorko, lo
katīvs New Yorke u. tml.

Šādi paņēmieni praksē pierādījušies par visai 
nelāgiem. Katrs, kam būs bijusi tuvāka saskare ar 
mūsu tautas brāļiem, droši vien, būs novērojis, cik 
grūti mazāk skolotiem ļaudīm pareizi izlasīt tam
līdzīgus Anglijas vai Amerikas pilsētu vār dus, kas 
viņu laikrakstā stāv angliskā formā. Pie tam šāda 
pielāgošanās tik un tā nesasniedz mērķi: līdz ko 
sarunā svešā vieta jāpiemin, tās vārds, gluži dabis
ki, tiek veidots ar parastajām lietuviešu valodas 
skaņām un šīs valodas garā. Kāda gan nozīme ir 
mocīties rakstīt, piem., Brooklyn, kad lietuviešu 
runātāji tik un tā lietā kādu citu formu, parasti 
Bruk linas.

Piebilstams, ka līdzīgos laikrakstu tekstos turpat 
blakus sastop simtiem citu, lietuviešu valodas tra
dīcijā pārveidotus svešos vietvārdus, piem., Edmon- 
tonas, Belgradas, Kaliforija .u. c. Iespējams, ka arī 
lietuvieši kādreiz atmetis tādus neorganiskus ie
spraudumus savā valodā kā formas Sydney, Wa
shington, Chicago u. c. un tā vietā rakstīs arī tagad 
plaši lietātās formas Sidnis, 'Vašingtonas, Oikaga u. 
tml. (Turpinājums sekos)
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(1. turpinājums)

Trešām kārtām, ja mēs rakstītu tieši tos pašus 
burtus, kas ir oriģinālvalodas vietvārdos, mums 
rastos vēl dažādas citas grūtības. Daudzām tautām, 
kas gan lietā latīņu alfabētu, ir vēl dažādas citas 
burtu zīmes, kas latviešiem svešas. Tā saduramies 
ar dāņu 0, čechu r, portugāļu un igauņu о ar lociņu 
virs tā, kroātu c un pārsvītrāto d u. c. Pie tam 
viens un tas pats burts atsevišķas valodās nozīmē 
pavisam citas skaņas. Tā jau minētais о ar lociņu 
augšā igauņiem apzīmē viņu īpatnējo ö skaņu, bet 
portugāļu valodā apmēram kādu mūsu о tuvu ska
ņu ar n pieskaņu.

Tāpēc, pārņemot visādus svešus burtus, mēs tik 
un tā daudzos gadījumos nemācēsim vārdu izlasīt 
tā, lai tas tiešām atgādinātu oriģinālvalodas izrunu. 
Lieki būtu skaidrot, kādas nepārvaramas grūtības 
tādā gadījumā būtu skolā: bērniem, kas taču ne
var prast kādas pārdesmit valodas, būtu jāmēģina 
pareizi lasīt franču, čechu, igauņu, dāņu u. c. vār
dus!

Ceturtkārt, svarīgas arī vietvārdu galotnes. Tais 
valodās, kur lokāmo galotņu tikpat kā nemaz nav, 
kādu svešu vietvārdu var rakstīt bez tām, kā, piem. 
zviedri bez kādiem sarežģījumiem raksta Krim, 
Dnjepr, Bukarest u. tml. Bet tā nevar rīkoties krie
vi, ukraiņi, poļi, čechi, slovaki, slovēņi, serbi, albā
ņi, grieķi, lietuvieši u. c., kubiem ,lai vārdu varētu 
locīt, galotne nepieciešama. Tā dažos locījumos it 
stipri pārgrozās, piem., poļi čechu galvaspilsētas 
vārdu raksta Praga, bet lokatīva forma ir w Pra
dze, krievi, apzīmēdami vietu, raksta v Izraile (Iz
raeli), v Livane (Lībanonā) u. tml.

Tāpat arī latviešu valodā svešus vietvārdus pa
rasti loka (ar galotnēm!) tāpat kā pašu valbdas vie
tu nosaukumus. Tā mēs angļu rakstītai formai 
London pieliekam klāt galā -a, kas mums atļauj 
rakstīt, piem., „dzīvot Londonā“. Runāt un rakstīt 
tā vietā kādu „dzīvot London“ vai „dzīvot iekš 
London" būtu nāves grēks pret latvišu valodas pa
reizību un daiļumu.

Tāpēc svešos vietvārdos tieši tos pašus burtus, 
kas stāv oriģinālvalodā, ne rakstām, ne varēsim 
rakstīt.

3.
Par citu zemju vietvārdu rakstību dzirdami vēl 

citi ieteikumi: transkribējot tos latviešu valodā, 
vajagot apzīmēt tieši tās pašas s k a ņ a s .  Neesot 
vajadzības rakstīt sarežģīti raibos vārdus kā Bor
deaux. New York, bet vienkārši Bordo, Ņūjorka. 
Tomēr latviešu alfabētu vajagot papildināt ar da
žiem jauniem burtiem. Ar cik un ar kuj-iem, par 
to domas ir dalījušās. Šķiet, ka lielākā daļa no 
tiem, kam ir šādi uzskati, visvairāk apraduši ar 
vācu valodu, jo visparastākie ieteikumi ir —  mūsu 
alfabēta burtem pievienot vēl ä, ü, Ö. Tad varēšot 
rakstīt, piem., Münchene, Kölne utt., kas esot tu
vāk oriģinālam. Protams, ka tādā gadījumā arī 
runāto latviešu skaņu kopums tiktu paplašināts ar 
šīm skaņām.

Tiešām, mūsu valodā šāda runājamo skaņu skai
ta papildināšana ar jaunām ir jau agrāk notikusi. 
Ne visai senā pagātnē ieviesās vairākas latviešiem 
agrāk svešas skaņas: f, h un ch. Vēl vidējās paau
dzes ļaudīm nācās dzirdēt, ka vecie vīri baronus 
Hānus sauca par Āniem, choleras sērgu par koleru 
un Fīlipu par Pīlupu, kamēr jaunā paaudze iemācī
jās izrunāt pat divas ch skaņas —  kā vācu Ich-Laut 
un Ach-Laut.

Ja nu šādi pārņēmumi ir bijuši, tad nav ko brī
nīties, ka daži atkal domā esam atnākušu laiku, 
kad jāievieš mūsu valodā vēl citas jaunas skaņas 
un, protms, arī attiecīgie burti.

Svarīgu iemeslu dēļ pret to tomēr noteikti jāuz
stājas.

Kā visiem labi zināms, mūsu valodā patskaņi ir 
gan gari, gan īsi, un mēs to savos rakstos arī atzī
mējam, lai vārdu spētu pareizi un bez pārpratuma 
izlasīt. Arī svešo valodu ö, ä, ü savā reizē būs gari 
izrunājami; mēs (savā valodā h garuma zīmi ne- 
lietādami) nevarēsim vis rakstīt kā piem., vācieši 
kādu Mühldorf vai Mühlheim, bet mums garums 
būs jāapzīmē ar svītriņu virs burta. Tas ir —  mums 
būs jāraksta un jāiespiež, piem., Mūlheima, Mūl- 
dorfa u. mtl., kur svītriņa būs vilkta virs burta 
abiem punktiem.

Bet šādi gari patskaņi nestāv tikai vārdu vidū, bet 
arī sākumā. Tāpēc neizbēgami būtu jāraksta ga
rumzīmes arī virs lielajiem burtiem, piem.: Ōre- 
brū, Ā rentūna (zviedru Örebro, Ärentuna), Ūber- 
lingena u. d. c. Lieki iztirzāt, cik daudz grūtību, kā 
lasot, tā rakstot sagādātu šādas „divstāvu“ zīmes, 
pie tam vēl virs lielajiem burtiem.

Pie tam —  ja jau vāciski orientēti ļaudis iesaka 
pārņemt vienu otru vācu skaņu, tad savukārt kādi 
poļu valodas pratēji (kādu Latgalē diezgan) atkal 
var būt domās, ka viens vai otrs poļu alfabēta 
burts un skaņa teicami papildinās latviešu valodu. 
Bet ja mēs —  kaut kādu iedomātu ērtību dēļ —  
turpinātu kaut vai tikai no apkārtējo tautu valo
dām pārņemt aizvien jaunas un jaunas skaņas un 
to apzīmējumus, tad būtu jāpārņem igauņu, krievu 
cietais i (y), poļu, Vācu dāņu utt. Tad mūsu alfabēts 
drīz vien būtu izstiepies par īstu milzeni ar saviem 
60-70 burtiem! Mūsu tēvu valodas skaņu apzīmēju
mi tur pazustu svešo burtu mudžeklī.

Par laimi nav paredzams, ka šādiem ieteikumiem 
rastos kāda kaut cik plašāka atbalss mūsu sabied
rībā. Latviešu patrioti, savas tautas valodas cienī
tāji un mīlētāji, tamlīdzīgus pārņēmumus izjutuši 
kā gluži liekus svešķermeņus, kas tikpat nepatīka
mi mūsu tēvu valodā, cik nepanesams kāds gruzis 
acī. Un lai nu cik dedzīgi kāds krievu kultūras cie
nītājs aģitētu, ka arī latviešiem jārunā un jāraksta 
lielās kaimiņtautas y, kas pie tam taču esot dau
dzās pašu latviešu austrumu izloksnēs pierasta 
skaņa, tam nekādas atsaucības nerast. Mūs nepār
liecinās arī žēlošanās, ka citādi nevarot Krievijas 
kartē uziet vienu vai otru vietu. Gluži vienkārši — 
mums pēc šāda krievu „cietā“ y, tāpat kā pēc kā
da dāņu 0 vai vācu ö, nav un arī nebūs nekādas 
vajadzības.

4.
Iepriekš jau redzējām, ka mūsu valodā svešos 

vietvārdus neder rakstīt tieši oriģinālformā. Tie, 
kas rakstīti kādā citā alfabētā, jātranskribē latvie
šu burtiem, bet jaunas burtu zīmes ir pilnīgi liekas. 
Tāpat kā daudzas citas tautas visā pasaulē, arī mēs 
savā valodā ar tās skaņām varam nosaukt un ar 
sava alfabēta burtiem uzrakstīt jebkuru svešu viet
vārdu. Zināms, tas izrunā un uzrakstījumā būs 
tikai a p t u v e n i  līdzīgs svešajai oriģinālformai — 
bet tā tas ir visās valodās. Piem., ja vācieši raksta 
un runā Riga, Tula, Lund u. mtl., tad patiesībā vi
ņu izruna nebūt nav un nevar būt tā pati, kas lat
viešiem, krieviem vai zviedriem šais pat vārdos. Te 
ir tikai tuvināta līdzība, kas būs jo mazāka, ja iz
nāks runāt vēl atstātāku un svešāku tautu vārdus. 
Dažu valodu skaņas eiropiešiem grūti vai gandrīz 
neiespējami izrunāt, piem., kādu Afrikas tautu 
sprakšķošos un šļupstošos līdzskaņus. Bet tas ne
nozīmē, ka mēs nespētu apmēram līdzīgi rakstīt 
kādus viņu zemes vietvārdus.

(Turpmāk nobeigums)
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PAR VIETVĀRDU RAKSTĪBU
(Nobeigums)

Sadas oriģinālizrunai tuvas vietvārdu formas (ai 
latvisku galotni) būtu jāuzlūko par ieteicamām 
kam mūsu valodā arī turpmāk būtu jāpaliek, tā sa
kot, par konstantu normu. Mūsu līdzšinējie paņē
mieni svešu vietvārdu rakstībā (latviešu labāko va
lodnieku ilgākā laikā izveidoti!) izrādījušies pai 
visai vērtīgiem un katrā ziņā paturamiem.

Taču pasaules norišu mūžīgajā dinamikā nekas 
nepaliek mūžīgi sastindzis, arī cilvēku valoda nē. 
Tā visām tautām laiku pa laikam kaut kas jāgroza 
pašā pareizrakstībā, citādi raksts sāk pārāk atšķir
ties no dzīvās, pašreiz runājamās valodas. Arī mēs, 
piem., sen vairs nerakstām „lieliems kokiems", ve- 
cāms sievāms", kaut gan kādās atsevišķās Kursas 
izloksnēs šādus senatnīgus datīvus varēja dzirdēt 
vēl mūsu dienās.

Ari vietvārdu rakstībā latviešu valodā ne viss 
vienmēr palicis un, droši vien, arī nepaliks kon
stantā veidā. Šādām parādībām var būt diezgan 
dažādi iemesli. Tā jau augstāk iznāca pieminēt h, 
f un ch ieviešanos. Sekas bija tās ka grozījās arī 
dažu vietvārdu izruna (piem., Hamburga agrākās 
Amburgas vietā u. mtl.). Citreiz kādu vecu formu, 
vispirmām kārtām jau tādu, kas nav pārāk cieši 
iesakņojusies valodā, izspiedusi kāda cita. Tautas
dziesmās tiek minēta Danska, bet vēlāk esam sā
kuši runāt par Dancigu. Tāpat 17. g. s. Stukalmes 
vietā tagad pilnīgi dominē Stokholma.

Dažu pilsētu vārdi svešvalodā strauji un vairāk
kārt mainīti, pie kam latvieši šādiem grozījumiem 
it drīz sekojuši arī savā valodā. Tā mūsu vectēvi 
brauca uz Pēterburgu. 1. pasaules kara bēgļi bija 
cietuši badu Petrogradā, bet vācu armija mēģināja 
ieņemt Ļeņinģradu! Cits piemērs: kamēr norvēģi 
paši savu galvaspilsētu dēvēja par Kristiāniju, arī 
mēs darījām tāpat. Kad nu ap 1924. g. šī vārda 
vietā nāca Oslo, arī latvieši drīz vien rakstīja tā
pat, sekodami rakstam (izrunai sekojot, vajdzētu 
drīzāk rakstīt Uslu!).

Pamatotus jauninājumus, kas paliek lietderīgo, 
agrāk izveidoto un praksē daudzkārt pārbaudīto 
principu robežās, nevajadzētu noraidīt tikai tāpēc, 
ka tie ir jauninājumi. Ietiepīgs konservatīvisms 
te būtu tikpat nevietā, cik kaitīgas būtu nepārdo
mātas, karstgalvīgas „reformas".

Nu būtu jājautā, vai svešu vietvārdu rakstībā 
latviešu valodā tomēr nav kas lietderīgi grozāms 
vai papildināms. Tā esam nokļuvuši jau novadā, 
kur vieta diskusijām, personīgiem uzskatiem par 
un pret, arī tīri personīgām simpātijām vai nepa
tikai. Vietā te būtu vērtīgu novērojumu publicēju
mi un pozitīvi ieteikumi.

No dažādām emigrācijā pamanāmām parādībām 
šinī laukā pirmā kārtā būtu jiāatzīmē, ka pastipri
nājies kāds process, kas allaž ir bijis aktīvs: daža 
laba jauna forma grasās nomākt kādu vecu, tradi
cionālu vietvārdu. It īpaši tas notiek, kopš latvieši 
Sākuši izklīst pa visu pasauli un tuvāk iepazinu
šies ar vietvārdu izrunu dažādās tautās. Piem., 
Zviedrijas latvieši aizvien plašāk sākuši runāt par 
Jēteborju (Göteborg, latv. senāk Gēteborga), Hel- 
sinborju (agrāk Helsingborga), Karlskrūnu (agrāk 
Karlskrona), pat par Cebenhavnu vai Kjebenhav- 
nu (tradionālās Kopenhāgenas vietā) u. c. ,Šķiet, ka 
šāda parādība nebūtu apkarojama, tāpat kā nebū

tu ko vicināt dūres, ja Bairona vai Džonsona vietā 
redzam rakstītu Bairens, Džonsens.

Tālāk, emigrācijā var novērot, ka daudz plašāk 
izplatījies paņēmiens aiz kāda sveša vietvārda, kas 
rakstīts latviski, likt iekavās pašu oriģinālformu, 
piem.: Milvēka (Milwaukee), Sidnija (Sydney),
Romfeda (Romford) u. d. c. Šāds visai ieteicams 
paņēmiens būtu plaši lietājams —  katru reizi, kad 
varētu rasties šaubas, vai lasītājs pazīst vietvārdu 
svešās valodas formā. Zināms, kādā rakstā šī ori- 
ģinālforma nav jāatkārto; pietiek, ja to min vien
reiz, sākumā.

Var arī vērot, ka pavairojies to gadījumu skaits, 
kad rakstītājs liek garumzīmi uz garā ē (kas nav 
divskanis uo, kā vārdā uoga, bet vienskanis kā vār
dā Londona!). Tā kā pareizas izrunas norādīšanai

tas visai svarīgi, derētu to jo plaši kultivēt. Pie
mēram, tiešām derīgi rakstīt Sköne (Dienvidzvied- 
rijas apgabals), nevis vienkārši Skone. Pēdējo ne
zinātājs var izlasīt vai nu ar īsu o, vai arī kā Sku- 
one. Mūsu citādi visai labā alfabēta liels trūkums 
ir, ka о un divskanis uo tiek abi apzīmēti ar vienu 
un to pašu burtu.

Būs arī visiem zināms fakts, ka tagad sastop ga
ru rindu vietvārdu, kurus agrāk mūsu presē ne
kad nepamanīja. It īpaši tas sakāms par vietām, 
kas ir kādas nelielas pilsētas vai pat miestiņi attā
lākās zemēs. Var novērot, ka šo vietvārdu rakstība 
dažkārt svārstās. Nevar taču arī prasīt, lai katrs 
latvietis, nokļuvis kaut kur Indijā vai Venecuēlā, 
spētu orientēties vietvārdu izrunā iezemiešu valo
dās —  un šīs formas rakstītu ar piedzīvojuša va
lodnieka erudīciju.

Taču, latviešiem tur dzīvojot un mūsu presei par 
šīm vietām rakstot, pastāv un joprojām pastāvēs 
konkrēta vajadzība palikt pie kādas noteiktas un 
stabilas dotā vietvārda formas, lai nebūtu pārpra
tumu, kā agrāk minētā piemērā ar veselām četrām 
Pērtas vārda variācijām.

Tā saskaramies ar jautājumu par svešo vietvār
du pareizrakstības vārdnīcu latviešiem. Kaut arī 
neaptverdama it visus kādreiz rakstāmus nosau
kumus (šāds ideāls gandrīz nesasniedzams viet
vārdu milzīgā skaita dēļ), tā tomēr varētu būt tei
cams padomdevējs ik rakstītājam ļoti daudzos ga
dījumos.

Ir jājautā, vai vispār būtu iespējams tādu sastā
dīt. Grūti iedomāties, ka to spētu tūlīt veikt kāds 
no latviešu valodniekiem emigrācijā un pie tam 
viens pats. Kavēs maizes darbs, nebūs lāgā pieeja
mas ziņas par vietvārdu izrunu un cita informāci
ja, arī zinātniskā literatūra, jo sevišķi par visai at
tālām zemēm.

Pavisam citāda lieta būtu, ja šāds pasākums, reiz 
ierosināts, tiktu sekmēts visās zemēs, kur dzīvo 
latvieši un kur ir latviešu valodas cienītāji un go
dā turētāji. Visos pasaules stūros tagad iznāk lat
viešu laikraksti. Savākt, piem., kādas Austrālijas 
pavalsts vai Jaunzēlandes novada nozīmīgākos 
vietvārdus, šķiet, nebūtu neveicama lieta. Noskaid
rojot to izrunu turienes valodā un blakus minot 
ieteicamās latviešu formas, šādus sarakstus varētu 
periodiski iespiest un pārrunās apspriest tuvākajos 
latviešu laikrakstos. Šādas ziņas tad gan varētu 
būt jau zināms materiāls (kaut arī vēl diskutējams) 
veidojamai vietvārdu pareizrakstības vārdnīcai.


