
Kārlis Draviņš

Piebilde pie prof. P.Ķiķaukas raksta Dažas piezīmes 
par mūsu literāro valodu Jaunas Gaitas 34. nrā.

Prof. P.Ķiķauka savi raksta, starp citu, akinfaa par Jau
nu skāris ne vienu vien reizi diskutēto jautājumu kādos 
gadījumos mūsu valodā būtu lietājams divdabis ar izskaņu 
-ošs. Gluži pareizi ir viņa novērojumi, ka paņēmiens šo 
divdabju vietu aizstāt ar atvasinājumiem ar -tājs, -ējs 
u.v.c. reizēm rezultējas tīri ērmotās konstrukcijas. Tie
šām, dažkārt gadās lasīt apmēram tāda tipa izteicienus kā 

es redzu tur to savu auto mazgātāju vīru.
Labs latviešu valodas pratējs tā nekad nesacītu; tā vietā 
viņš teiktu, gluži vienkārši,

es redzu to vīru, kas tur mazgā savu auto, 
vai arī

es redzu tur to vīru, kas mazgā savu auto, 
event. vēl kaut kā citādi.

Gandrīz vai visi tie, kas pārmērīga pūrisma garā apkar 
divdabjus ar -ošs, mēdz kā uz augstāko autoritāti atsauk
ties uz prof. J.Endzelīna spriēdumiem. Bet kā 
di patiesībā bija šī mūsu izcilā valodnieka (un visas vi
dējās paaudzes baltologu cienījamā skolotāja) uzskati šinī 
jautājumā, iespējams droši liecināt, jo tālāk atstāstītā, 
saruna notika, man tieši klāt esot.

Ta notika apmēram 1935. gadā (vai arī nedaudz vēlāk), 
Rīgas Latviešu Biedrības namā, kādā ceturtdienas vakarā, 
pēc tikko kā pabeigtas R.L.B. Valodniecības nodaļas sēdes.
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Pēdējās vadīja J.Endzelīns, un tanīs tika tirzāti mazāk pa
zīstamu latviešu vārdu nozīmes un pēdējo nianses, tā gādā
jot materiālus lielajai latviešu valodas vārdnīcai. Šinīs 
sēdēs bez tam vēl mēdza pārspriest  latviešu valodas 
prakses jautājumus.

Minētajā vakarā, tikko sēde beidzās, pie J.Endzelīna pie
nāca divas valodnieces (ja atmiņa gluži neviļ, viena no tām 
bija M.Saule-Sleine) un uzsāka ar viņu sarunu par divdab
jiem ar izskaņu -ošs. Viena no dāmām aizrādīja, ka pašreiz 
esot vērojama šo divdabju skaušana un ka nebūtu pilnīgi 
noliedzami šie participi ari no pārejošiem (transitīviem) 
verbiem. Uz to prof. Endzelīns atbildēja:

"....kur tas vajadzīgs, tos [t.i. divdabjus ar izskaņu 
-ošs no pārejošiem verbiem. K.Dr.] var arī lietāt. Rei-

 

zēm tie tie'šām nepiecie'šami, piemēram tulkojumos".
Ar šiem J.Endzelīna atzinumiem saskan arī jaunākā lat

viešu n o r m a t ī v ā  valodas mācība. So darbu - Mūs
dienu latviešu literārās valodas gramatiku (1. daļa, Fonē
tika un morfoloģija, Rīgā 1959.g.) izdevusi Latvijas Zināt
ņu akadēmija un to sastādījuši pa lielākai daļai paša prof. 
Endzelīna skolnieki (R.Grabis, M.Lepika, M.Saule-Sleine 
u.c.). Divdabji ar -ošs tur aplūkoti 634. - 639. lpp., 
starp citu norādot, ka "divdabi ar izskaņām -ošs, -oša da
rina no visiem nepārejošiem un daudziem pārejošiem ver
biem" .

Par tautas dziesmām un pasakām sacīts, ka tur no pārejo
šiem verbiem šis divdabis atgadās tikai retumis, maz to ar 
R.Blaumaņa un Raiņa darbos, bet te jau daļa nostabilizēju- 
šos veidojumu, piem., kairinošs, valdošs utt."Arī mūsu die- 
nās no pārejošiem verbiem atvasināto divdabju lietāšanā 
v ē l  j ū t a m i  [mans retinājums! K.Dr.] zināmi iero-
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bežojumi  tā, piem., nelietājot divdabjus lasošs, rakstošs, 
zīmejošs u.c.
V ē l ā k  akcentēts, ka šie divdabji adjektīvējas, daudz
kārt pat pilnīgi (zaudē laika nozīmi, vairs nesaistās ar 
vietas laika un.c. apstākļa vārdiem utt., piem., nicinošs,
pārejošs, pietiekošs u.c. Tas parasti notiek, ja blakus 
pamatnozīmei radusies pārnestā (piem.: šurp nākošais cil
vēks, bet nākošais gads).

Ja minētā Rīgas gramatika norāda, ka joprojām jūtami 
ierobežojumi šo divdabju (ar izskaņu -ošs) lietāšanā, tad 
tomēr dažādie materiāli, kas ir mūsu rīcībā, liecina, ka 
laika skrejā šinī ziņā vērojamas aizvien brīvākas tenden- 
ces. Var domāt, ka to lietāšana paplašināsies pat vēl vai
rāk, dzimtenē, droši vien, arī krievu valodas atbilstošo 
divdabju konstrukciju ietekmē.

 Ja pārmērīga vairīšanās no divdabjiem ar -ošs var re- 
zultēties tādos stila grumbuļos, nozīmju neprecizitātēs 
un pat galīgās valodas aplamībās, kā to savā rakstā uzska
tāmi rādījis P.Ķiķauka, tad, tam pretstatā, var viegli 
ieslīdēt arī otrā galējībā un pārmērībās, veidojot nemāku
līgus, latviešu valodas garam un vijīgajai izteiksmei sve- 
šus izteicienus, apmēram kā, piem.:

es iepazinos ar šiem savus dārzus rūpīgi apstrādājoša- 
jiem un savus laukus krietni apkopjošajiem ļaudim, 

vai pat
viņšs piesēdās pie abiem ar stipriem dzērieniem atspir—  
dzinošiemies vīriem...
Tāpēc joprojām varam atkārtot valodnieka Al. Kalniņa 

(Čikāgā) vārdus, kurus viņš kādreiz teicis savā referātā
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tieši par šo pašu jautājumu (Fišbachā, Vācijā, 1947.g.): 
mineto divdabju un viņu event. vietas aizstājēju lietaša- 
na ir galvenokārt stila jautājums.

Nav 'šaubu, ka izkopta izteiksme un laba valodas izjūta, 
iegūta, studējot labāko latviešu autoru darbus, pasargās 
rakstītājus un runātājus no piedauzīgām kļūmām vienas vai 
otras galējības virzienā.

Lundā, Zviedrijā.


