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Latviešu valoda Eiropas zinātniskos izdevumos.

Kādas tautas valodas fakti parasti tikai tad ī sti mēdz 
kl āt par salīdzināmu materiālu lielāka stila  valodnieciskos 
darbos, j a radušies pietiekami augstvērtīgi to apraksti zināt 
nisku (un kādā no lielajām valodām sarakstītu) gramatiku vei
dā; visai svarīgi a r ī, ka jau izdotas daudzmaz pilnīgas, krie- 
vu speciālistu apdarinātas šī s valodas vārdnīcas.

Ar gandarījumu jāsaka, ka par latviešu valodu tādi darbi 
(K.Mī lenbacha, J.Endzelīna un Ed. Hauzenbergas-Šturmas no
pelns) jau publicēti. Drīzumā, cik zināms, tiem pievienosies 
pašreiz vēl rakstāmā Ed. Hauzenbergas-Šturmas plašā un moder
nā latviešu valodas gramatika, gar ko autore strādājusi jau 
ilgāku laiku. Tā būs vācu valodā. Rīgā izdotajā Mūsdienu lat- 
viešu literārās valodas gramatikā (1 -  2, 1959 -  1962) arī 
iestrādāts daudz nozīmīga materiāla, ī paši plaši izvēršot da
ļu par teikuma uzbūv i, bet tā sarakstīta latviski un tāpēc 
cittautu zinātnieku vairumam paliek neizmantojama.

Kā iz c i l i  jaunāko gadu darbi, kur u z e ja m s  vairāk vai ma-
zāk plašs latviešu valodas materiāls, jāatzīmē divu nu jau mi- 
rušu valodnieku leksikoni. Abi tie  sarakstīti ar skaidrojumiem 
vācu valodās prof. Ernsta Frenkeļa (Fraenkel) lietuviešu valo-
das etimoloģiskā vārdnīca (IiLtauisches etymologisches Worter-
buch), Heidelbergā 1955 -  1965,  un prof. Makša Fasmera (Vasme:

 tāda pat rakstura darbs par krievu valodu (Russischi
etymologisches Worterbuch), Heidelbergā 1950 -  1958.   Latviešu 
valodas fakti tur sastopami bagātīgā izlietojumā un pie ļo ti 
daudzu vārdu skaidrojumiem.



Plašus mūsu valodas mateiālus uzejam izmantotus franču 
prof. Andre Vajāna (Vaillant) plašajā, franciski sarakstīta
jā Slavu valodu salīdzināmā gramatikā (Grammaire comparee 
des langues slaves). Tās pirmā daļa (skaņu mācība) nāca klajā 
Parī zē jau 1950. gada, nākamā daļa (lietvārdu, pronomenu u .c. 
apskats) 1958. gadā. Tām tagad sekojis vel trešais sējums d i- 
vās grāmatās (tuvu pie 600 lapp. biezs darbības vārdu aplūko
jums). Tur uzejami pat veseli gabali, kuyos salīdzinājumam 
aplūkoti baltu valodu, to starpā arī latviešu vārdi (tā noda
ļās ar titulu Le type en baltique). 51 iemesla dēļ  A.Vajāna 
darbs būs stipri noderīgs arī baltu valodniecības interesen
tiem.

Latviešu valodas materiāli izmantoti arī prof. Jaņa Ot- 
rembska (Otrebski) Lietuviešu valodas gramatikā (Gramatyka
j ezyka litewskiego), kas izdota Varšavā (formu mācība 1956. 
g ., vārdu darināšana 1965. g .) .  Kaut gan šis poļu valodā sa
rakstītais darbs aplūko speciāli lietuviešu valodas parādī
bas, daudz vietās izmantoti arī māsu valodas fakti, piem., 
norādot uz līdzīgiem atvasinājumu tipiem, sakņu formām u.tml.

Heidelbergā nākusi klajā pašreiz ASV dzīvojošā prof. Al
frēda Zenna (Senn) Lietuviešu valodas rokas grāmata (Handbuch

 der litauischen Sprache). Otram sējuma, kas satur dažādu 
laikmetu lietuviešu tekstus un kas bija publicēts jau 1957. 
g ., tagad pievienojies pirmais sējums (1966.g.). Kaut arī 
Zenna  darbs domāts kā lietuviešu valodas faktu sniegums, 
tā gramatikas daļas (1. sēj . )  bagātīgajos materiālos vietu
mis pieminētas arī mūsu valodas parādības.

Īpaši iz c ils  darbs, kas, nav šaubu, blakus Endzelī na u .c. 
mūsu pašu zinātnieku grāmatām, plaši pašķirs ceļu latviešu



valodai salīdzināmās valodniecības laukā, ir  norvēģu zināt
nieka prof. Christiāna S. Stanga (Stang) vāciski sarakstītā 
Baltu valodu salīdzināmā gramatika (Vergleichende Grammatik 
der baltischen Sprachen). Tā pavisam nesen publicēta Norvē-  
ģ ijā , universitāšu apgādā, Oslo. 485 lappuses biezajā darbā, 
izmantojot  daudzus avotus, aplūkotas visas 
tr īs  tagad pazīstamās baltu valodas -  senprūšu, lietuviešu 
un latviešu, pievienojot, kur vien tas šķitis lietderīgi, 
salīdzinājumiem sanskrita, grieķu, latiņu, senslāvu, gotu 
un dažādu jaunāku valodu materiālus. Stanga grāmatā, kas im- 
ponē nevien ar saviem apmēriem, bet arī ar savu rūpī gumu, 
vietumis izmantoti arī Latvijas, Lietuvas, Prūsijas u .c. 
vietvārdu materiāli.

Par pašu autoru piebilstams, ka prof. Chr. S. Stangs, la i 
padziļinātu savas zināšanas baltoloģijā , 30-os gados strādā
ja kādu laiku pie prof. J.Endzelīna Latvijas universitāti. 
Viņš nevien labi pazīst latviešu, lietuviešu un senprūšu va
lodas pieminekļus, bet bez tam vēl  darbojies arī Lietu
vā, vākdams turienes izlokšņu materiālus. Tie vēlāk publicē
t i ; autoram nākuši klajā vēl  daudzi c it i  ievērojami pēt ī ju— 
mi. Ar viņa Baltu valodu salīdzināmo gramatiku mūsu valoda 
tiek vēl  vairāk populārizēta, stādot to cienījamā goda vie
tā blakus citām eiropiešu valodām.


