
Vēstule jaunvārdu kaktam.
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Jāpievienojas V.Kalniņa domām (skat. MĒS 10. (48.) nru, 

1964), ka l ie lc e ļš  un d ižce ļš diezin vai būs diferencējami 

nozī mē : vārdā lie lc e ļš  jau sen sauc lie lo s  g r a n t ē t o s  

satiksmes ceļus, bet t ie š i tos pašus daudzos Kursas apvidos 

dévé par dižceļ iem.

Lielos va irāksleju ceļus ātrai satiksmei daudzi la tv ieš i 

Eiropā sauc svešvārdā par autostrādēm, bet arī  vienkārši par 

auto ceļiem. Latvijā šāda tipa ceļus (piem. no Rī gas uz Vec- 

āķiem) sauc ari par automaģistrāl ēm.

Nav šaubu, ka ārkār tāgā satiksme jau tuvåkå laikā

piespiedī s izveidot jaunus vé l varenāku tipu ceļus; vél pla

tākus daudzsleju ceļus varētu dévét par p latceļiem. Sevišķi 

ātras satiksmes ceļus, kas (vismaz kādās daļās) būs pacelti 

augstāk v irs  zemes un dažuviet būs t a is ī t i  va irākos stāvos 

viens v irs  otra, varétu dévét par āt r c e ļ iem. Personas, kam ši 

vārda izruna lik tos grūta, varétu to runāt arī  bez - r - , t . i .  

āt ceļš -  l ī dzigi tam, kā dažādus vārdus va irāk vai mazāk pār

veido mūsu valodas izloksnes!

Protams, būtu iespējami ari dažādi jauni atvasinājumi, pie 

ātren is , ātra in is u.c.

Ceļi, kas paredzéti vienī g i spékratiem, un motocikliem

būtu, varbūt, apzīmējami ar kopnosaukumu motorceļi.

Bērnu pieskatītājam (parasti s iev ie te i, bet arī  vīrietim ) 

kursenieku valodā jau sen i r  ļo t i  labs apzī mējums - bérnglabis 

(= tas, kas pielūko, pieskata, glabā bērnu (s)). Precī z ijas dēļ
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varétu pat d iferencét: bērnglabe (= sie v ie te ), bērnglabis( = 

v īr ie t is  ar šādiem pienākumiem).



Putnu robinu viņa izskata dēļ i t  labi varētu dēvēt, kā to 

daudzi jau ari dara, par sarkankrūt ī t i .  Ja tas katrā ziņā bū

tu jāatšķir  no Eiropas putna ar šādu vārdu, tad to taču var 

saukt par Amerikas sarkankrū tīt i . Šāda tipa saliktu nosaukumu 

mūsu valodā vai cik, sa l., piem., Doles nēģi, Daugavas laš i, 

Alpu v i jo l ī t e ,  Norvēģijas siļķe u tj.

Meditāja putnam derétu kāds no vecum vecajiem latviešu  

vārdiem, piem.: mēdeklis, mēdiķis, mēdaga (ar plato e! ) vai 

mēdulis (arī  p latais e ! ) .

Blakus telpas kuģim plaši pazīstams vēl  pasaules kuģis, 

arī  kosma kuģis resp. kosmiskais kuģis. Droši vien jau vistu

vākā nākotnē būs nepieciešams atrast nosaukumus vēl  citiem, 

tikko kā konstruētiem tāllidojumu kuģiem. Labi ieteikumi t ie 

šām būtu vietā !

Dažiem ikdienas lietāšanas priekšmetiem varētu iete ik t no

saukumus: gaisene (= aerogramma, vēstule, kur tas pats papīrs 

noder arī  par aploksni); lodene (= rakstul i s ,   kas p ild īts  

ar pastu un kam galā maza lod īte rakstīšanai); sūklene (= rak

stāmais, no kā tuša izp lūst pa pozozu, sūkļainu strēm elīti).

Nekādā ziņā nebūtu j ācenšas atrast kādai parādībai vai  

objektam apz īmējumu, kas sastāv tika i no viena vārda. Zinātņu 

un technikas reibinoši ātrās a ttīstības dēļ ikvienā pasaules 

valodā nepieciešams meklēt simtiem tūkstošiem jaunu  no

saukumu. Ar esošajiem vārdiem  un atvasinājumiem ne

pietiek , un tā rodas l ie ls  skaits d iv-, t r īs  un vairākvārdu 

apzīmējumu (skat., piem., kādu angļu, franču, poļu, krievu 

u tt. speciālu vārdnīcu farmācijas, fiz ikas, valodniecības 

vai kādā citā nozarē ) .
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