
LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

ZINĀTNISKIE RAKSTI 
A C T A U N I V E R S I T A T I S L A T V I E N S I S 

579 
LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS 

PROBLĒMAS 
ПРОБЛЕМЫ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ 



Л А Т В И Й С К И Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Педагогический факультет 
Кафедра языков и литературы 

ПРОБЛЕМЫ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Научные труды 

Том Э79 

Латвийский университет 
Рига 1992 



L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E 

Pedagoģijas fakultāte 
Valodu un literatrtras katedra 

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS PROBLĒMAS 

7.inatnlBkia rakst? 

579. «e.fU»« 

LatviJam Universitāte 
Rīga 1992 



ЭВК 80 

Latviešu valoda» un literatūras problēmas/ Atb.red. 
A.Broidaksi Zin.raketi.  Rīgai LU. 1 9 9 2 .  579.sej. 
1 ? 1 I P P . 

Zinātnisko rakstu к г й ш т о iekļauti raksti par nozīmī
bām latviešu valodniecības un latviešu literatūrzinātnes 
problēmām. 

Krājums domāts zinātniekiem - latviešu valodas un li
teratūrzinātnes speciālistiem. To var izmantot arī latvie
šu valodas un literatūras specialitātes studenti. 

REDAKCIJAS KOLĒĢIJAI 
A-Breidiks («ь.гот.1. м./.tol tina. В.Магкива 

© Latvijas 
Universitātet 
1 9 9 2 

U ZIN/,"  I 

" L I O T t i 



M. Arāja 

5 

LAIKA APZĪMĒJUMI LATVIEŠU VALODĀ 

Laiks ir gan filozofiska, gan astronomisks jēdziens. 
Filozofija tā ir viena no matērijas eksistences pamat
formām. Kā astronomisks jēdziens tas Šodienas realitāte 
iekļaujas precīzi formulētā laika skaitīšanas sistēmā. 

Dabas procesu un līdz ar to ari cilvSku dzīves ri
tumu pašos pamatos nosaka divas kosmiskas parādības -
Zemes griešanās ap savu asi un Zemes griešanā» ap Sau
li. Gadsimtiem ilgi laika mērlaanai izmanto astronomis
kas parādības, kuras saistītas ar Zemes ил Кёпеьв kus
tību. Lielu laika intervālu mSrīšanai tiek izmentcts 
gadâ (Zeme.i kustības laiks ap Sauli), diennakts (Zemea 

Laika apzīmējumi,ņemot per pamatu gadu - par ga
diņu (LD 15743), pērngad (MB? II-229), algpBrcgad (1С 
143) , Pjc gada (LD 19230,1), prieki gada (LD 1331,2), 
līdz gadam (LD 1391,1), lids citam gadiņam (LD 32862), 
pjc oita gada (LD 6819), aiscitgadu (LD 17769,4), aiz-
citĶad(u) (МЕР I 14), aizaizoltvgada (MBP I 6), citugad 
(LLW II 207) , qitgad<LVPV 55), nākošu gadu (LD 33447.1), 
nākam gad (MB II 698), izgāļš'padu (LD 5913), sen gadl'r 

ņus (LD V 8470*), gengadiem, aengadia, s«igadua(ME III , 
817) .atgadlem (МЕР I 141), aizpegājušgad (Ш4Р I 41), 
šogad (MS IV 112), togad (MB IV 284), TJņugad•(MB IV 
601), viengad (MB IV 658), vltnugad (MB IV 667), iķ ga
da (MB I 702 ) . 
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griešam".3 laiks ap savu asi) .mēnesis (tfēness kustība ap 
7.e.Tii) .Lielāka nozīme ir gadam un diennaktij, kurus var 
izmantot īsāku un garāku laika intorv&lu mērīšanai un 
uzskaitei. Dianas un nakts mainas ir noderējušas par da-
Disku laika mēru no paša cilvēces attīstības sakuma. 

Domājams, ka mūsu senči, tāpat kā citi indoeiro-
pieši, sSkujā pazina tikai divus laikos1 - ziemu un va-

Laika apzīmējumi, ņemot par pamatu gadalaikus - šo
ziem (ЫЕ XV 113), vlenuzļerc (ME IV 668), vieņziem (ME IV 
668), nākošziem (ME? II 7), vidu ziemi (LD 4293,1),cauru 
ziemu (LD 2810,2), за ļjšSSļ ( L D 28542,2), par žiomu (LD 
15343), citu zieTiu (LD 27957), ziemā (LD 11439), alzpērn-
ziem (ME I 43), jaunu pcvssarj (LD 156,1), nākamu pavasa
ri (LD 15047), nākoša pavasari (LD IOĪ 79), šopavasar 
ГВ8 TV 113), pavasar (МЕР II 188), iķ pavasari (MB I 702) , 
pērnvasar (МЕР II 229), puEvesarc (MB III 436) , vasaru 
I'LL 13), vasaŗ' (LD 12948), ciVvasaru (LD 381,1), šova-
aaru 'LD 15275), ar vasaru (LD 2870), pa vasaru (LD ?8), 
gaŗ vasaru (LD 2843), to vasaru (LD 7713.I), uz vasaru 
(LD 15805), caur'vasaru (LD 2810,2), vagara (LD 102), 

Yftsarft (LD 404,1), citam vasarām (LD 11340,1),Щг 
citai vasarai (LD 28513), pēc vasarinas (LD 26417),aŗ šo 
pašu vasariņu (LD 34305), augu vakariņu (LD ЗЗИ8), cauru 
vajeŗiņu (LD 343) i uz citu vakariņu (LD 6082) , aispern-
vasaru (MB I 43 ) , iķ vasaras (MB I 702), ŗuden (ME III 
553), šoruden (MS XV И З ) , vienrudeņ (ME IV 663), aiz
runā (ME I 47 ) , iJērnrudeņ (МЕР II 229), citrudnn (IX 
2563ž,I), uz cita ŗuderitina (LD 15050), ņo 6ā ooša ŗu-
deņlņi: (LD 6139). uz to jaunu ŗudentiņu (LD 13776), uz 
tvlkamu rudeatiņu (LD 15033), U.Z. nākošu rudentiņu (LD 
7808), līdz nākamu ŗudenttgu (LD V 19815,1),līdz rude-
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saru, pi a karr s,ads sikān ar -.,1 emu, t. i., ar Uiķeļier.i 

vai Mārtiņiem^. Vastru sāka ar Lieldienām, Jurģiem vai 
mollu. Per šo gada divdalljumu liecina tas,ka no trin' 
kristīgās baznīcas svētkiem vieni nosaukti par ziemas, 
otri par vasaras svētkiem. Totlss pavasara 3vētkus lat
vieši nosauca nevis par pavasara svētkiem, bet no gada 
laikiem neatkarīgā Lieldienu vārda. Ari apzīmējuma pa
vasara etimoloģija rāda, ka tas ir vēlāk darināts vārds, 
lai apzinātu sējas laiku pretstatā vasarai Jeb pļaujas 
laikam. Četrdalljums kopā ar kalendāra dalījumu 12 mēne
šos līdz ar kribtlgo ticību ieviesās Ziemeļeiropā no 
Dienvideiroi да. Latvijas vēstures avoii liecina, ka vai 
13 gs. šķirti tikai divi vai trīs gadalaiki. 

Tāpat kā ģermāni, latvieši neteica savu svētku, * 
tiesas dienu u.c. sapulču sākumu pēc Mēness iāz?m jeb 

ņ»m (LD 33607), līdz cjĻjam rudenajp (LD 2702), rudens 
pusē, uz rudens pusi (MB III 426), līdz pašaņ rudenam 
(LD 10993), līdz vļņam ŗudeņara (LD 7684,4). da rudeņa 
(LD 7713), kas rudiņa (LD 30279,2), no rudens (LD 
13774), uz rudeņa (LD 13037), ļz rudiņa ILD 2в375 7), da 
citam ŗudeņara (LD 7158,3), pa rudeni (LD 13778) .nālcošā 
rudeņi (LD I5033,II),iķ rudeni (MB I 702). 

IŠmits P. Latviešu mitoloģija. - R., 1325.- 99-lpp. 



в 
laiks, griežiem. Tā dabūja laika dalījumu 14 dienu vienī
bām, kuras sauca par laikgadiem (kad laiks gadās), laika 
griežiem (kad laiks griežas) un laikmetiem (kad laiks 
meta3). Lai gan divas 14 dienu laika vienības dod veselu 
mēnesi ar 28 dienām un 13 mēneaiera gadā, tomSr nav ticams, 
ka mūsu senči sākumā būtu pazinuši stingri norobežotu ga
du un tā dalījumu mēnešos.* Gadu dalīja nevienādos laik
metos pēc 3vsrlgdkām maiņām dabas un darbu gadskārtējā 
ritumā2. 

Pēc prof. P. Šraita domām, vasaru latvieči iedalījuši 
?1есоз laikos: I) no Jura (23. aprīļa) līdz Jāņa dienai 
(24. jūnijam), 2) no Jāņa līdz Jēkaba dienai (25. jūlijam), 
3) no J3kab<, līdz Labrencim (IO. augustam), 4) no Labren
ča liaz Bērtulim (24. augustam), 5) no Bārtuļa lidz Mi-
kelii-. (29. septembrim). Piecos līdzīgos laikos iedalīta 
ari zie-na : I) no Miķoļa līdz Simjūdam (28. oktobrim), 
2) no Simjūda līdz Māriiņam (10. novombrim), 3) no Mārti
ņa līdz Katrīnai (25. novembrim), 4) no Katriņas līdz 
sveču dienai ( 2 . februārim), 5)- no sveču dienas līdz 
Jurim (23- aprīlim). 

Latviskie mšnešu nosaukumi - zlc-iraas mēnesis (jan
vāris), sveōu mēnesis (februāris).sērsnu jeb baložu 

"Laika apzīmējumi, ņemot par pamatu mēnesi - tptaēnes 
(LLW VII ? 566), šomēnes (LLW VII 2 401), rņēnešiem (LD 
13349). 

Latviešu konversācijas vārdnīca, 8. aēj. - R., 
1932. - 1913. - 15040 - 15043 sl. 
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тбпез!з (marta), sulu mSnesia (aprīlis),lapu jeb sēju.i 
...Snesis (maijs), ziedu jeb papuves aēnesis (jūni J3) ,siuna 
jeb Liepu mēnesis (jūlija), suņu jeb rudzu mēnesis (au
gusts), sila, t.i., viršu mēnesis (septembris), veļu jeb 
7,pm1.-;ļcu nenesis (oktobris), salnas mēnesis (novembris) un 
vilku mēnesis (decembris)-,kas 1649- gada minēti Kurzemes 
superintendents P. Einhorna grāmata "Historia Lettlca"1 

(latiņu mēnešu nosaukumi Rietumeiropa kļuvuši pazl3tami 
tikai kopš 15. gs., kad sāk parādīties pirmie iespiestie 
kalendāri), ne visi ir senas cilmes, un i.'anāms to mākslī
gais sa3kaņojum ar kalendāra mēnešiem. 

Senāk rēneša sākumu skaitīja no tft iaika.kad pirmo
reiz vakara. Mēness parādījās tikko saredzama sirpja vei
dā, un mēnesi skaitīja no vienas HSness Tases līda otrai 
tādri pašai fāzei (sinodiskais тёпезэ). Tā kā sinodis
kais кйпеаз ir 29^/2 dienas, bet laika skaitīšanā vaja
dzēja lietot apaļu dienu skaitu, ieveda kalendāra mēnesi, 
skaitot pārmaiņus 29 un 3o dienas garu. Vēlāk, lai pieska
ņotos Saules gada garumam, kalendāra mēneEi skaitīja 28, 
(29), 30, 31 dienu garu. 

^ПЭЭ. gadā izdotā "Jaunā un veca laika grāmatā*. • 
JanvāriE saukts ari par svētku mēnesi, bet 1795. gačā 
Virtzetnes kalendāru - par jaune gada mēnesit turpat -ga
vēņu mēnesis(inarts) un Miķels mēnesis (oktobris). 
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ļTedHļc ir ar kristietību ieviestu vārds. Krieviem 
un latviešiem nedēļas dienām patiesībā nav savu nosau
kumu - tfis vienkārši tiek skaitītas;. 

Diennakts ir senākā vienība, ar kuru ikdienas dzīve 
jāsastopas nepārtraukti, tāpēc tāo ieteikšanā daudz da
lījuma nianšu un izteiksmes paņēmienu. 
Pirckārt, tas ir laiks, kura eksistēšanas forma 1/paužas 
likumsakarīgā koordinācijā, kādā astronomiskas parādības 
laika plūdumā nomaina cita citu. Otrkfirt, laika moT.ents, 
kus ir tu fiksēts ciiv3ku apziņā, ka t o var uzskatīt par 
nemainīgu člennekte fāžu robežas. Treškārt, noteiktas 
norises (piemēram, ēdamlaiku)pastāvēšana diennakts ap
joms. Latviešiem tradicionāls dienas trīsdaļīga ieda-

ALEika aozlraējurai ņemot pnr pamatu nedSļu - alzvi-
j ļ i i nedēļu, aizviņ(u?nodēļ (ME I 60), viņnedēļ (МЕР II 
785), jaunnedēļ (KE II 101), savunedēļ (ME III 793), šo
nedēļ (MS IV 113), topedēļ(u) (MS IV 286), nākoSnedēļ 
(K3P II 7). nākamnedēļ (МЕР II 7), ̂ ffi^aŽjŠgSŽS Îi. 
(МЕР I 560), d.ļynedSļ (МЕР I 323), aizpagajusnedtl (ME? 
I 41), aizjaunnedēļ (МЕР I 27), nedēļām (ME II 710), 
cauru nedjilinu (LD 33636), kas fedelas (LD 24784,?), uz 
cedeļa3 (LD 5180),pa nedēļu (LD 2662), par nedēļu (LD 
2662), e.iscitu nedēļu (MK II 21), pārnedēļas. Plŗņe-
gfjgģ (ME III 168). 
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IIjuma - rlt3, diena, vakars. 
Hīts ir laika posms aptuveni no Saules lekta lld*. 

pusdienai, ziema un rudeni ari laiks pirms Saules likta, 
proti, piecelšanas un darbu uzsākšanas laiks. 5i posma 
nominācija ir visai daudzveidīga. Rītu tā dažādajās iz
pausmēs apzīmē pirmatnēji, atvasināti vai salikti vardi 
(lietvārdi, apstākļa vārdi) kā ari vārdu savienojumi -
ausa, euseknis - (kumeliņš) aiztecēja pretim dienas ausek 
ņam (MB I 226), ausma (MS I 227), ausums (Mb I 228), aņs-
tra - austra aizsitusi (MB I 229).rltauya'ME III 540), 
agrums 1MB I I~), saraina, agrj., paagri, cgŗinitiņ, §£.-
rītiņam (M" I II). paagrs rīts (MS III 4), agra rīta (IX 
4729), rīta dr.laann, dzeana (MB I 563), rltn ķrCslu (Мь 
II 276), nokrēsla - ritu celsimies laba EOķjēsla (МБ II 
802), rīta puse (LD 32160,3), pusrlta (LD 10577), pušu. 
rīta (LD 6787), rītā agri pirms saules (MB III 227), 
tumgiņa - saimnieks mazā tunsiņā piecēlās (MB IV 262), 
maza die_na - ar mazu dienu klupsim pie darba (МБ II 481), 
maza diena - тага , maza diena ausa, jau saulīte gabalā 
(LD 8687,2), no ritina (LD 168), ņp ritam (LD I 740,8), 
pa ritinu (LD 4744,4). Ш pat rīta (LC .15779), Щ $ rītam 
(LD 16832), pre_t rītu, p_rat gaismu - pr.e_t gaismu jau aiz-
kļuvuši lielu gabalu (ME III 336), brokastlaika (MS I . 
342), puebrpķasjfcš (LD 4439.', ap nuj_bi;okbsta Laiku (ME III 
423), broķastl (LD 1568), 11цг broķastej. (LD 30133», l£gg 
brokastīm (LD 4450), līdz labam b^kastera (LD 6729.I), 
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1Mb lieļeņ brokaat-nm (LD 6729,1), rīta launadztnS (LD 
2V:-75). 

Gaišo dieunakts daļu no priekšpusdienas l ī d z pēc
pusdienai apzīmē vārdieiu - priekšpusdiena (YE III 397), 

aŗifkj paealeaaa (LD 27398),ap pusdienu (LD 5379), ,aŗ 
pusdienu (LD 5701), da pusdienu (LD 30133), līdz pus
dienu (LD 25040), uz. pusdienu (LD 5879), pusdienā - jau 
saulīte puažlang (ME III 425), pušdieņ (МЕР II 335), dia-
naudu - dj.enas vidū (МЕР I. 327), vidusdiena (ME IV 581), 
aiena.Tvidus, &ienasyidu3 laiks, dienvidi (ME I 483),līdz 
lielai dienai gul/it (ME I 482), dļenā (LD 4265), g i e die
nas (LD 3000o,1/,pa dienu (LD 10585,4), par dienu (LD 
2367), lldgoloii' (LD 25036,1),līdz ar dienu (LD 1143,2), 
pēcpusdiena (UE III 205), RĒC pusdienas (LD 1680,1), lau
nags, (LD 425,1), launaglaiks - launagā ap pulkst. pieciem 
pēc puadienas, sad cauls zemāki, tad ēda launagu ( c i t i 

sauca per palaunagu) (MB II 429), launaga риз8 (LD 6756,1), 
ōic-паз lauuauziņš (LD 30696) , nie ļauņadziņa (LD I607I), 
līdz ļaban lbunopam (LD 6729,1), līdz lielam launagam 
(LD 6694,1), ņŗ. launaga (LD I08b), pār launagu (LD 4440), 

Vakars ir laika розта, kad diena beigusies un nakts 
•'£1 r.av iectūjusiea - уакага, vakar"Bt. vakarēti,as (ME IV 
448), novakarSties - kad jau b i j novakarējies (ME II 332), 
novakara (KE II £83), pievakare (ME III 307), pusvaķars 
(ME III 436) , pav£kars nolaižas, saulīte bijuse pus 
ņņvpJajri.i (MS III 132) , pja vakara, pusītei (LD 4'J?6,I), 
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vaķarija pusītē (LD I822I) vajcaŗpuse (MS IV 448), iz va
karu (LD 4414), līdz vakaram (LD 5973,2), ļļdz yt-lam va
karam (LD 26500), līdz pajiam vūkeram (LD 280954, uz to 
pagu vakariņu (LD 5879), ap pašu vakariņu (LD 5879), ņp 
vakara (LD 34672), pie vakara (LD 1286,8), pret vakaru 
(MS III 386), uz vakara (LD 136,1), veļa vakara, vēluraj-
nebrauc vis šinī vōlumā (ME IV 559), seba vakarā. зеЬшпз 
(ME III 881), ķrSslums, krēsla - ziemas rītos un vakaros, 
gaismai ar tumsu mijoties, gul krēslas miegu (ME II 276), 
mijkrēslis (ME II 625), nokrēsla (MB II 802), pakrēsla -
no pakrēsla līdz otras dienas vakaram (ME III 49 ), PJfs-
ķrēsļa (ME III 429), vakarkrēsla (Hi. IV 448), vakara 
launadziņž (LD 27 27, 5). 

Vakaram se'.jojošo laika ponrau no Saules rieta (vai 
arī pēc vakariņām, kad beidz darbu un iet gulēt) līdz 
Saules lēkšanai vai arī laikam, kad ceļas rīta darbiem, 
apzīmē vārdiem vai vārdsavienojumiem - nakts (ЫЕ II 690), 
naktslaika  naktslaikā visi dus šalca miegā, nuktsvidus 
 naktsvidū aiztecēju pie sudraba kalējiņa (MS II 691), 
vidusnaķ.ts - pusnakts (ME IV 581), pusnakts (ME III 43D, 
ap pusnakti (LD 33618,3), iz pusnakti (LD 33868), līdz 
pusnakti (LD 3554), no pusnakts (LD 31874,4), uz pusnakti 
(LD 33618), pret pusnakti (ME III 386), pa nakti (LD 
10585,4), par nakti (LD 10246), nakts melnums (ME II 599), 
melna nakts, vēla nakts, dziļa nakts (LLW V 326), naķts-
leunags (MB II 691), nu tik sietiņš pusnaktes līgo, pus-
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naktes līgo, puslaunadzlņa (t. i.,pusnakti) (ME II 429). 
Valodā laiks tiek fiksēta ar dažādiem līdzekļiem, 

kas vienlaicīgi saista vārdus, vārdfDrmae u.c. valodas 
vienības noteiktus attieksmēs. Laika atspoguļošanas 
funkciju veic dažādu vārdšķiru vārdi - sub3tantīvi -
diena, nakts, vakars, nedēļa, mēnesis, gad3; adjektlvi -
vēls, agrs', verbi - aust, krēslot, tumst, qvlst, vāka-
reties. Laika nojēgumu izsaka arī vārdu savienojumi -
prepozlcija un 3ubstantīvs - bez dienas, priekš pusdienas, 
partikula un substentīvs - ik vakarus, ik rudeņus un vēl 
citas plešākas sintaktiskās konstrukcijas. 

Raksturīgākie modeļi ir sekojoši i 

Sg + S K dienas yidug (MS I 483), rīta krēsla (MB II 276), 

VP sarās launadziņž (МЗ II 429), rīta puse 
(LD 32160,3), rīta dziesņa (ME I 563). 

Laika jēdzienu nosaucajvārdi ir arī salikteni saplū-
dušie substantīvi - vidusdiena (U.2 XV 581), launaglaiks 
(ЬЕ II 429), vakarpuse (MS IV 448), vidusņaķte - pusnakts 
(ME IV 531). 

Adj sask.+S liela diena laukā (LD 7643 )-

?ron + S до vus_aru (LD 7713,1). šo Gadiņu (LD 14795), 
cita godq (LD 6819). 

К un + S c^uŗtā vasara (LD 25348,13), devītajā gadiņā 
(LD 26636), pirmajā vakaru (LD 2 3386). 

Particips + S nākamu pavaaori (LD 15047), 
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nākošu cadu (LD 33447,1). 

P p + S bez dienaa (LD 19001), no pusnakts (LD 
31874,4), līdz brokastei (LD 30133), uz 
vakaru (LD 451,2), pa vasaru (LD 2848). 

P t + S ik gada (LD 16695), lķ mēneša (LD II9I5), 
ik dieniņas (LD 10379,6). 

P p • 3 • 3 pa vakara pusītei (LD 4976,1), līdz va
karu vakariem (LD 33618,2). 

Pp+ P p+ S līdz ar dienu (LD 1143,2). 

Pp+ AdJ + S līdz labam broķasjfcem (LD 6729,1), ļid_z 
lielam launagam (LD 6694,1), līdz yjlem 
vakaram (LD гбрОО), līdz lielam оrokastam 
(LD 6729,1), ļldz у61аш rudenim (LD 178,1), 

Pp+ Pron • S ap pašu vakariņu (LD 5879), fip pa_t rīta. 
(LD I57I9), uz сПа ŗudeņtiņa(LD 15050), 
ļldz viņam rudecam (LD 7684,4), līdz 
citai vasarai (LD 28513), 52 šā gada 
(LD 27493), рве pita gada (LD 6819,1), 
aiz citu nedēļu (MB I 21). 

Pp+ Particips +S uz nākošu rudeņtinu (LD 7808), 
ļldz nākamu rudeņtinu (V 19815,1). 

Pp+ Num + S uz trjjjtem gadiņiem (LD 26824,2), ļldz 
deviņas yjjoariJae (MS II 477), bez devi
ņu nedēļInu (LD 19780), pa divi mēnesi 
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Pt + Pp +s 

(MS III 2), paŗ pleciem gadi
ņiem (LD 31933,8). 

iķ ar dienu, gfc pa nedēļām, 
iķ pa dienām (MS I 702). 

Pt + Pp +Kum +3 iķ pa simts gadiem (ME 1702). 

Pp + Pron +Pron +S uz to pašu vakariņu (LD 5879), 
ņo |ft paša rudeņina (LD 6139). 

Pp + Pron +Adj+ S iiz -t_o jaunu rudeņtinu (LD 13776). 

Laika apzīmējumu pamatjēdzienus izsaka galvenokārt 
lietvārdi ; citu vārdšķiru vārdi šos laika nojēgumus 
precizē, ierobežo, paplašina vai sašaurina, vai arī kā 
citādi raksturo un nianse. 

Darbības aizsākumu laikā izsaka konstrukcijas ar 
prievārdiem* aŗ un pp - rītā agri līdz ar dienu ciršu 
zaļu ozoliņu (LD 1680), pp ritina agri, agri grezni, 
grezni pedziedāju (LD 740,4), dienu dzītu draviņā, no 
pusnakts piedarbā (LD 31874,4). Aptuvenu norises laiku 
izaakn prievārds _ap kopa ar lietvārdu - es redzēju nā-
burgos ep launagu pirti kūre (LD 1085). Nepiemitības vai 
neesības attieksmju izteikšnnai raksturīgas konstrukcijas 

n'ītiņa D. Prievārdu sistēma latviešu rakstu va
lodā. - P.. t Zinātne, 1978. - 24. lpp. 
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ar prievārdu bez - bez rīta viņi aizbrauca uz pilsētu 
(ME I 281), trl3 dieniņi ag pusdienas saul* ar *ienu 
ienaida (LD 34017), celies agri, brālīti, ķīlē v» Сиз, 
lai tautas nejāja bez dienas sētā (LD 13004). Darbības 
norises sākumu vai m ises gala robežu izsaka prievā .*&s 
līdz  ko darīja pieguļnieki,ļldz broķastei gulēdami (LD 
301. ), ka varētu kurmliņu līdz ar dienu apseglot(LD 
13937). Prepozicijas pa, pār izsaka laiku, каз nepiecie
šams, kādas da Ibas realizācijai un nereti izsal. vienai 
un tās pašas attieksmes  Jau par dienu piekusu: '. (LD 
2867,1), trīs reizinās pa gadiņu savas govi3 appušķoju 
(LD 29050.. Par -ada arī pēc cik ilga laika )-aa notiek -
par gadskārtu JSnit nfica, geds gar gadu Jānīts пйса (LO 
32937), par jūriņu pArlīgoja diva3 dii.gu vācelītes; par 
dieniņu, par naksniņu klāt būs pate šuvējiņa (LD 
1679 3,2). Prepoz.cija priekš rāda la:"kaposmu,attiecībā 
pret kuru каз norisinās agrāk vai pirms kura kas notiek 
 priekš .nedēļas, mjneja, gada (ME III 393). lai mana pā-
dlte grieķ.3 S a d* staigā (LD 1391,2). Dažblrt vērodams 
prepozīciju priekš un pirms paralēlisms laika nozīmē -
rokat mani priekš pjisdj^as , pēc pusdienas nerokat, 
priekš pusdienas gaiļi dzied, pēc pusdienai gaigallši 
(LD П398 ) , no ritina priekš gaismiņas sedloj' savu 
kumeliņu (LD 13266). То, каз notiek vēlāk pēc- lietvārdā 
nosauktā laika, izsaka vārdu savi lojumi ar \ -ievārdu 
pēc - es Itā pēc pusdienas cirtis' zaļu ozoliņu (LD 
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1680,1). Prepozicija pep izsaka ari secību - nāks die
niņa pep dieniņas (LD I08I6). Konstrukcijas ar prie
vārdu pie izteic darbības norises laiku - ritu pie 
dienas (ME III 236), es varēju tumaā jāti kā pie dienas 
saulīte (LD 30006,1). Konstrukcijas ar preporlciju pret 
izsaka laikaposmu, uz ko norises bridi v6rsts vai vir
zās laika ritums - prej ritu, pret vakaru, рг&$ pusnak
ti (ME III 386). Lai'» nozīme šis prievārds krustojas 
ar prievārdu uz, iz un pit, lietošanu, ar kuriem var le
tei. '1 atšķirīgas laika attieksmes nianses - griezās 
saule uz vasaru (ID 15805), ņp ritina padziedāju, uz 
vakara gavilPju (LD 136,1), ļca saulīte, jau saulīte 
iz vejcaru ritināja (LD 4< T4). 

Ari pronomeni konkretisB laika nojēgumu un v6rš 
. jmanlbu uz tfiis parādībām, kas no runātāja viedokļa 
ir tuvākas vai tālākai laika ziņa. Šo nozīmju izteikša
nai lieto norādāmos vietniekvārdus šis, šī, %ав \&, 
viņš, nenoteikta vietniekvāida pits un piederības viet
niekvārda savs locījumu formas. Piemēram, šī dieniņл.До 
vasaru, savu dienu, ŗtņu gadu, viņu dienu. 

Laika jēdziena pamatnozīmi izsaka arī adjektlvl 
vels, agrs, turpretim vārdsavlenojumos liela diena, 
maza diena, tumša nakts, dziļa ziema u. c. adjektlvam 
vairāk precizējoša nozīme. 

Ipsšibes vardi laika apzīmPjumos t'.ek lietoti gan 
ar ner teikto galotni, gau ar noteikto galotni - v5la 



19 

vakarā, vēlajā vakarā u. tml. Noteiktajai galotnei ~ie-
alt īpašības pastiprinātājas nozīme. 

Paralēli substintIviem otra laika izteitcšancs pamat
kategorija ir laika ac erbi. Visbiežāk adverba rakstu u 
ieguvušas substantlvu vienskaitļa lokatīva locījuma for
mas • /akariņā (LD 392*), naksniņā (LD 1074), pusdienā 
(LD 21995), pusnakti (LD 5201,1), pusrļtā (LD 10577), pus-
vakarā (LD 1085- ), launagā(LD 425,1), dienā (LD 4 55 ) , 

rītā (LD 67). 
Adverbējušās* ari vienskaitļa akuzatīva formas -. 

pujrltiņu .LD 298T2), puayaķar.u (LD 4976,4), vasaru (LD 
13) un daudzskaitļa • kuzatlva formas - dažus gadue at
pakaļ (US I 582). 

Ja adverbiz..cijas noteikšanā tiek lietots sintak-
t'.skās funkcijas kritērijs un tam līdzās sekundārie -
leksiski semantiskie un leksiski morfoloģiskie kritēriji, 
tad adverbi ietver visus tos vārdus, kuru leksiskā nozīme 
izsaka laika jēdzienu, bet kuri pēc savas jintaktiskās 
funkcijas ir laika apstākļi. 
Ozols A. Latviešu tautas dziesmu valoda - R. : LVI -
1961,- 100. lpp. 
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Strukturt.lb ziņā adverbi var būt neatvasirāti, atva
sināti vai salikti. 

Substentlvu cilmes adverbu plašāko strukturālo gru
pu veido saliktie adverbi, kas veidojušies no vietniek
vārda un lietvārda vienskaitļa, daudzskaitļa akuzatīva 
formām. Valodas materiāls rāda, ka ielikteņi un to moti-
vētājvārdi var funkcionēt paralBli, piemēram, _šp vasaru 
(LD 77I3,I),šovasaru(LD 15275), šovasar (LD 5869,3), Ifi 
ritinu (LD 16978,11), Soŗltiņu (LD 16892), šorltiņ (LD 
4239), šo gadiņu (LD 14795), šogadiņu (LD 22304), šoga-
diņ (LD 5869), citu gadu (US I 389), oitgadu (LD 20878,1), 
citgad (LVPV 55 ) . 

Gada, mēneša, nedēļas, diennakts un dienu rituma 
sakarā pieminami ari laika norises biežuma apzīmējumi. 
Tās, vispirms, ir regulāras norises katra noteiktā laika 
vienība; otrkārt, katrā otrajā laika vienībā; treškārt, 
norises, kuras seko viena otrai рве zināma laika posma; 
ceturtkf.rt, norises, kuru regularitāti'nosaka zināma ss-
cība : iķ rīta, iķ dienas, ļk. ņakjis (ME I 703),. iķ vaka
rus (ME I 705 ) , lk nedēļas (LD 20867,1), ik mēneša (LD 
II?I5), ik jādu (LD 16695), ik p^dleņfim (ME III I53i, iķ 
pārvaķarua (HE III 185), ik p&rnaķtla (MB III 168), JJc . 
pārnedēļas (ME III 168), Iķ parn^nešus (ME III 167), pār
gadiem (MS III 155), gads paŗ gadu Ш 32937), apkārt 
gadu (LD 32932), gadjs apkārtu (LD 32933,1), ceturtā 
gadiņā (LD 27417,1), devītajā gadiņu (LD 26686). 
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Skscerpētie materiāli, kuru pamoiā К. Baronr. 
"Latvju dainas", K. Mllenbaha un J. Sndzellna "Latviešu 
valodas vārdnīca" un ZA Valodas un literatūras institūta 
izdotā "Latviešu literārās valodas vārdnīca", protams, 
nerada absolūti pilnīgu pārskatu par latviešu lsika ap
zīmējumu sistēmu. Taču ari šādā informācijas apjomā at
klājas tās atsevišķās sastāvdaļas, plašākas struktūras 
un modeli, kas savulaik bagātīgi izmantoti praktiskajā 
laika dalījumā. Mūsdienu latviešu literārajā valodā dau
dzi laika jēdzienu apzīmējumi jau zuduši, saglāb?joties 
tikai folklorā,vecākaj08 tekstos >'n izloksnēs. Ar dažādu 
laika mērīšanai ierīču ievicšanos, šie apzīmējumi valodā 
pakāpeniski unificejušies, internacionalizējuiiies, kļuvu
ši racionālāki, bet no valcdiskā viedokļa ari nabagāki. 
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Saīsinājumu saraksts. 

КЗ  К. Mllenbahs. Latviešu valodas vārdnīca. 
Rediģējis, papildinājis, turpinājis 
J. Endzellna. I - IV s6j. - R., 1923- 1932. 

K3P - u. Endzellns un 3. Hauzenberga. Papildinājumi 
un labojumi K. Mllenbaha Latviešu valodas 
vārdnīcai. I - II sāj. - R.,I934. - 1946. 

LD - Kr. Barons un H. Visendorfs 
"Latvju dainas" I - VI sāj. Jelgava -
Petrograda 1894. - 1915. 

LLW - Latviešu literārās valodas vārdnīca. 
I - 7 2 sej.- Rf, 1972. - 1991. 

LVP\r - Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca 
R;, 1981. 

S - substantlvs. 
Adj - adjektlvs. 
Num - numerālis. 
Pron - pronomens. 
Adv - edverbs. 
Pt - partikula. 
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LPSR ZA izd-ba, 1959- - 1962. 
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Zinātne, 1978. 
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Rabinovičs A. No laika rēķinu vēstures. - R. : Zinātne, 
1967. 
Rūķe-Dravtaa V. Matlse Kaudzīte (18<,3 - 1926) kā valodniek3 
// Ceļi. Rakstu krūjums. XIX.- Stokholma, Ranave, 1991-
Soida E. Adverbs un adverbēšanās raū3dienu latviešu valoda. -. 
R. : LVU, 1969-
Šmit3 P. Latviešu mitoloģija. - R.,1926. 
Veidemane R. Adverbu loma .telpas valodiskajā atspoguļošanā 
// Valodas aktualitātes - 83. - R., 1984.-117. - 124- lpp. 
Гражатака литовского языка. 3. /ибразас, А.3аяецкиенэ, 
Э.Залалите и др. - Вильнюс : ".!окслас, I9B5. • 
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M.Arāja 

The time designations in the Latvian language 
Summary 

It seems, that Latvians as well as other Indoeuropean 
nations at the very beginning knew only two seasons 
winter and summer. The year was devlded into unequal pe
riods according to main changes in the yearly course 6f 
nature and work. Hot all the names of months that had been 
mentioned in the book "Historia Lettica" by P.Bluhorn in 
N.. ' •.'»•,**!?.-* •. 'i .^s.y4><^i'i . • 'Ич£ь--- ••' 
the year 1649, are of old origin, and you cen feel their 
artificial conformity with the calendar months. The word 
'nedela" (week) also is the notion introduced with the 
arise of Christianity. The oldest unit we meet in everyday 
life most of all is 'diennakts' (twenty  four  hours), 
therefore when pronouncing it there are so many devislon 
shades and expressing methods. 

In Latvian the function of depicting the time Is rea
lized by the words of different parte of speech, .such as 
nouns, adjectives, verbs, as well as by different syntac
tical combinations, such as noun and preposition, noun and 
parti:le, noun and pronoun etc. 

The basic notions of the time designations are mainly 
expressed by noun. The words belonging to other parte of 
speech елке them more precise, limit them as well as widen 
or contract or in some or other way characterize and shade 
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Besides the noun there is another principal category 
of expressing the times it is the adverb of timo. There 
are some noun forms in Latvian which most frequently ob
tain the character of adverb. They are nouns in locative 
and accusative case singular and accusative case plural. 

According to the course of year, month, week, day and 
night frequence designations of time notions, Tridescale 
structures and models that once were extensively used in 
practical time devision have been depicted. 

The conclusion is that many of the time notions once 
used in the Latvian language have vanished from the cbntem-
porary Latvi m literary language. 

They have remained only in folklore, old texts and 
dialects. With the introduction of various precise time 
measuring devices these-time notion designations gradually 
have unified, Internationalized, but from the point of 
view of language time notions have become more poor. 



26 

СО.ЮЖИЖЗЖАЯ ШШШШШ В ГЛУБОКИХ ГОВОРАХ ЛАТГАЖИ 

В результате ряда существенных фонетических изменений воо
точясбалткйская фонематическая система гласных1 в латгальском 
была преобразована в следуицув систему? 

X • « . 

8 о • 
£ 

Вследствие локальных фонетических изменений (вторлчной пе
регласовки ļeļ * [а]

 и 0 0 > [aļ и дифтонгиэациЕ 
[ēļ > [ieļ и [ōļ > ļ\ioj или отсутствия этой дифтон- " 
газации, напр. ,["egte]> [agfaļ «ель1 ,[*mefe] > [шайр 'лгунья•, 
[*5^]>[āat'ļ 'есть; кушать •£тв^в]>[ш^тЗ]'Я8ык',рез!вЗ?-[йв1в] 

*3а отправную точку развития общелатгальской фонематической 
системы гласных мы принимаем восточнобалтайскую систему глас
ных, вытекающую из гипотезы И. Казлаускаса и В. Мажюлиса о 
развитии общэбалтайской системы гласных, ом. К а з л а у о .
к а о И. К развитию общебалтийской сиотемн гласных.  ВЯ.. 
1962.й 4,— С. 24. 

% р а й д а к А. Б. Развитие фонематической оистемы глас
ных глубоких говоров Латгалии. //  Балтославянскле этно
языковые отпошения в историческом и ареальном плане: Тезисы 
докладов второй балтославянской конференции (Москва, 29 нояб
ря  2 декабря 1983 r.).M., 1983,0.4. 

A. 5. БреГщак 
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•дооча', [*mot!e3> ļmtotaj 'мать') общэлатх'альская фонемати
ческая подсистема гласных расщепилась на три варианта ( см. 
карту I I): 

а) первый вариант 
/i u i а 
в о 1в ио 
a a 2 й/; 

б) второй вариант 
Д u i а 
в о 1в со 
8 a a/j 

в) третий вариант 
Д u i а 
в о 5 

'a a a a /. 
Под влиянием разных факторов процесс дробления фонематичес

кой подсистемы гласных в глубоких говорах Латгалии продавал
ся. • У 

В говорах западной Латгалии гласные \_'ā, aļ под глшетием 
соседних селоноких говоров изменились в гласные [а, з] , 

напр., [egla]> [egleļ 'ель', [•&*]> ļmafeļ 'лгуеья'. 
^aet^ļget'ļ 'еоть; кушать', [Й]!а1>[Ц1?в] 'язык' в за
падной части Варакляп. Судя по записям устного народного 
творчества, эта ретроградная первглаоовха в говорах западной 
Латгалии осуществилась и XX отолетии. В результате этого фо
нетического изменения фоягкн /а, в/ стали фовеиачи /§, §/', 
но фонематическая подсистема гласных в целом в говорах 
западной Латгакии от этого нэ изменялась. 

В говорах северное Латгалки гласный faļ под зля'ши^м 
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осенних латгальское говоров сезэровосточной Видземе изме
ни лея в полуоткрытый гласный [eļ , напр., [agisļ>[egt^ļ 
•ель', £ma2!nļ>[mel'eļ 'лгунья' в Зиляке. Гласный ļ̂ eļ , как 
видно из примеров, может наличествовать во воех позициях, т.е. 
б абсолютном начале слова, в середине слова и в абсолютном 
конца слово. Но.несмотря на это, гласный ["eļ не является 
самостоятельной фономой, ибо полуоткрытый гласный ["eļ и за
крытый гласный [еj в говорах северной Латгалии не противо
поставляются ни по одному бинарному дифференциально^ призна
ку (они оба являются недиффузными и некомпактными гласными). 
Притом гласный ^е] можно заменить гласным [ej , но от 
этого значение слова не меняется. Поэтому гласный £eļ явля
емся когбинаторновоашшонным, а иногда и факультативным 
вариантом фонемы /е/. 

Под влиянием латгальских говоров северовосточной Видзэме 
спорадический гласный [fļ - комбинаторнопозиционный вари
ант фонемы /а/  в ругайоком говоре изменился в полуоткры
тый гласный [а] и стал коглбинаторноговипионкым вариантом 
фонемы / 1в /. напр., В ПОТаМОНИШ [*pardeja]^ [p^rdejaļ. 
Б других говорах северной Латгалии этот потамоним имеет форму 
[ piarde.ļaļ или ļpierdejaļ . 

3 некоторых случаях в говорах северной Латгалии гласный 
ĻSj под влиянием славянских языков уже не мог употреблятьоя 
в абсолютном начале слова и изменился в гласный [а] .напр., 
£ 'ajit'] > ļajitļ 'идите!' в Лиепне. В таких случаях фо
нема /а/ вошла в состав фонемы /а/. 

3 говорах пооточной Латгалии и в некоторых говорах l<zho.? 

Лататаг кратка гласный faj и по, аналогии также долгий 
ГХаоПУЕ [?'] под славянских языков уже иа чогтя 
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употребляться в абсолютном начале слова,и они изменялись и 
этой позиции в гласные [а, aļ . напр., [agia"ļ> ļ̂ -gļa] 
•ель', [žat'ļ > ļžšt'ļ 'есть; кушать' в Пилде. 
Поэте му фонемы /в* , а/ в эти:: говорах стали иомбинаторпо-
позиционными вариантами [&, aļ фонем /а, а/. 

Итак, в результате изменения качества гласных [а, ¥ļ 

т.е. ретроградных перегласовок [a"ļ e"ļ и [š'J> 

f§• fļ п о д влиянием соседних селонских говоров западной 
Латгалии и юговосточной Видземе,и латгальских говоров севе
ровосточной Зидземв, и изменения фонологического статуса 
гласных £а, āļ под влиянием славянских языков, три вариан
та фонематической подсистемы гласных глубоких говоров Латга
лии трансформировались в пять вариантов (ом. карту S 2): 

а) первый вариант 

А и I о 
е о le uo 
а а а 6. / \ 

б) второй вариант ' 
Д u i о 

о О is uo 

9 * 9 .•/* 
в) третий вариант 

/i u i а 
в о ie uo 
a a a / t 

г) четвертый вариант 

A u i а 
е о ie uo 

a a / t 
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i. г) пятый вариант 
Д u i а 
в о о 
j a § a /. 
Развитие фонетической системы древнелатгалъского языка 

привело к тому, что главенствуюшую роль в фонологической сис
теме этого языка стала кгратл, фонематическая подсистема оо

гласчих.и качество каждого гласного стало зависеть от качест
ва (твердости или омягченности) предшествующего согласного. 
Но "кснсонантизапия" фонологической сиотемы в латгальском 
идиоме особенно усилилась после распада Ливонского ордена, на
чиная с конца ХУ1 в., когда началооь сильное влияние славянс
ких языков (польского, белорусского, руоокого) и частично ли
товского языка на местные говоры Латгалии. Из славянских язы ' 
ков и литовского языка в глубокие говоры Латгалии проникло 
большое количество слов с факультативными и комбинаторнопо
зиционными вариантами [а,а, и, о, ё , u ļ гласных фонем 
/ а, а, и, о, а, О /, напр. .[eogiye] *кирпич' в Аглоне, 
Карсава, ОзолаЙне и др. <. польск. oegia^ блр. цэглд 'кир
пич', [заскз1 'дядя' в Звиргздене, Каунате, Пилде и др. < 
блр, дзедзька 'дядя', [mant'aļ 'мешалка, болтушка' в Бри
гах, Кярзе, Цибле и др. <. лит. mantel «лопатка кельма; ло
патка (анато?л.); лопасть (весла)';£cukeļ'тюк' в Заркаве, 
Зидянах, Вилках и др. <. блр. пюк_ 'тек' ;[соса] 'тетя* в 
Лу..ое, Дагде, Дрицеяах и др. < блр. цёця_ 'тотя' .[j^kavuot] 
'благодарить»; в Карсаве, Каунате, Ликсне и др.< блр.дзякавапь 
•благодарить'; [t'Utuot] 'кречать тю' в Звиргддэяе, Пилде, 
• 1пбле и Др. < русск. диал. тшать кричать тю;. До кача
ла сильного влияния славянских ЯЗЫКОВ и частично литовского 
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языка удельный вес рассматриваемых факультативных и комбина
торнопозиционных вариантов в глубоких говорах Латгалли в 
большинстве случаев был небольшим. Таким образом за счет за
имствований из славянских языков и литовского языка з глубоких 
говорах Латгалии значительно увеличилось количество слов, в 
которых наличествовали факультативные я комбинатсрнопозицион

о 

вые варианты гласных фонем. 

II 
Депалатализация комбинаторнопозиционных вариаятов[е, 5,2,3*1 

фонем /6, 2, с,з / з говорах восточной и ганой Латгалии 
осуществилась под влиянием польског' и белорусского языков, в 
которых вышеуказанный согласные всегда являются твердыми.4 В 
одном говоре западной Латгалии (в Барке'е) этот процесс осущест
вился под влиянием соседних оелонских говоров, а в говорах се
верной Латгалии  год влиянием ооседних латгальских говоров 
северовосточной Видземе и среднелатышского диалекта. 
— — — — — — — — / 

% р е S д а к А.Б. Гласный е в говорах Латгале // 
Бачтийские языки и их взаимосвязи со славянскими, финноугорс
кими и германскими языками: Тезисы докладов научной конференции, 
посвященной ĪOOлотаю со дня рожд. акад. Я. Эндзелина.Рига, 
1973.С. 9193; е г о ж е . Некоторые периферийные гласные з 
говорах Латгалии // Baltietioa.ГЭ7>T.I0(2).C. 173175; 
ег о же. К вопросу о фонетической интар. зренции в Латгалии,^ 
Baltl'etioa.  1976.Т. 12(1).С 3137. 

% р е Я д а к А. Некоторые вопросы истерии консонантизма 
к развитие фонологической систем:' согласных в говорах Латгалии^ 
Saltiatica. — '9^ЦридоЯ. I.С. 4243. 
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Смягченные ооглаокыв| , 5, j j оохранилиоь перед тайны
ми переднего ряда и смягченными согласными лишь з глубоких го
ворах западной Латгалии, меньше всего подвергшихся влияние 
как со стороны славянских языков, так и со стороны оелонских 

Депалатализация согласной фонами / г / в глубоких гово
рах восточной и гаио£ Латгалии осуществилась под влиянием 
польского и белоручокого языков, в которых вышеуказанный со— 

а 

гласный всегда является тверда»!. В говорах же северной Лат
галии этот процвео осуществился под влиянием соседних лат
галисклх говоров севере—всю точной Видэеме п орэднелатышского 
диалекта. При этом депататалияация фонемы / т / осуществилась 
и в каши дни продолжает осуществляться поэтапно. На первом 
этапе согласный [ г] оохраняотоя перед гласными переднего 
ряда и смягченными согласными, в остальных же позициях стано
вится твердым, т.е. этот согласный становится комбинаторно
позидионнкм вариантом фонемы fa /, напр. .[paniri]'фонарь' 
в Лкдрупекэ. [emeierjļ 'свиное рыло' в 1акил0енах, но [**ļ< [ar] • падешь' в Андрупене, Шкилбегах. На втором этапе ком

бпнаторнопозюшонный вариант £г] становится твердым и пе
ред гласным поре дно го ряда и смягченными оогласными.т^в.оо

полностью исчезает ив звукового ооотава говоров. 

к 
L n t k o v s k s Ь. Varakļānu Izloksne // Filologu 

biedrības raketi.-I93I.-H. "BJ. -121., 122. lpp. 
U n e ft д а к А. Некоторые вопросы истерии консонантиз-

http://raketi.-I93I.-H
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Б р е й д а к А.Б. Некоторые особенности фонематичес
кой подсистемы согласных в глубоких говорах Латгалии // • 
Балтославянские исследования.М., 1Э82гС. 85; б г о ж е . 
Случаи фонологической интерференции в глубоких говорах Лат
галии. // .Мезщународнся конференция балтистов (912 ок
тября Ī985 г.): Тезисы докладов.Впльнво, 1985.^. 132. 

напр., [panaxeļ< ļpanareļ 'фонарь*, £varyļ< ļvaf-ij 'можешь' 
в Пилде.7 (Ареал сохранившегося согласного [rļ ^м. на карте 
I 4). 

Депалатализация смягченных согласных  основных вариантов 
фонем  в глубоких говорах северозападной Латгалии осущест
вилась под влиянием соседних латгальских говоров северовосточ
ной Видземе и среднелатышского диалекта. Смягченные согласные 
£ I*, Аļ стали согласными^!, п1,напр., [gaijļ 'мясо', [vaifieļ 
•вина' в Зиксне. Смягченность ооглаоных £ 1, п1в этих говорах 
еле ощутила. Притом процесс депалатализации этих согласных 
продолжается, и многие носители глубоких говоров севере—запад
ной Латгалии вместо оогласных [i, 8 j перед гласными переднего 
ряда уже употребляют твердые согласные [l, ли Комбинаторно
позиционные варианты £i, ģ] фонем / k, g / в говорах севе -
но—западной Латгалии уже в некоторой мере депалаталиэирова-
лиоь и стали согласг-гми [ k, gļ о еле ощутимой смягченностью 
перед гласными переднего ряда, напр. .[кЧвтв] 'кобыла, кобы
лица', [kugiaļ 'корабль' в Виксне. . 

В говорах северо-восточной Латгалии (в Впляке, Шкилбенах, 



• - 34 

°а а с а 1 t в Ы. Latviešu izlokSuu iekatl.—Riga, 
ГЭб? (iia оОложко IS54 )r90. - 94. lp?. ( Aug2zemnieku dit.lekta 
tokatlt LatgeltnkAs Izloksnes.Riga, I9P3.26.  31. , 134. 
137. ipp. 

'•Дятетввв) палатализация аогласннх перед гласными переднего 
О 

(•яда у смягченными согласными сохранилась , но противопостав
ление твердых и смягченных согласьых в этих говорах уже не 
имеет дистинктивной Функции, т.е. на фонологическом уровне 
сысгченнооть и твердость согласных уже найтралязовапась.я 
смягченные согласные стали колбияаторнопозиционными вариан
тами твердых СОГЛАСНЫХ Фонем. (Ареал явлений депалаталиэацта 
согласны:: в говорах северной Латгалии см. на картэ Л 5). 

Выводи 

К «ж видно из вктаизложепного. в становлении вариантов 
ссврег.'енноЧ фонематической системы глубоких говоров Латгалии 
немало? атную роль сыграла фонологическая интерференция. Старо
латгкльская уономатическая система согласных и гласных, учи
тывая сохранение не только основных вариантов, но и факульта
тивных и комотаторнолоз!лтио.чных вариантов Ф^нем, почти 
полностью законсервировалась в тех говорах (в южной части 
Ругаи^Берапихоб! Гайгалаве, восточной части Вараклян, Виля
нах, Дркцеяех, Сакстагачсе. Хакашенах, Галенах, Заркава, Акз
калие), которые не подверглись существенному влиянию ни со 
оТоронн славянских языков, нидругих диалектов латышского 
языка (ареал этой архр'гческоа фонематической системы см. на 
карго '.Ь С). 



Карта Л I. Варианты фонематической подеиотемы глаояых нос-, 
ле рясщвплвярк оощялатгальекоЯ фонематический подсистемы глас-



Карта 2. Вар*анты :5оне:.*а,пгчэско2 подсяотечк гласчьтс 
счв.твлетшх глубоких -узъогпъ Латгалет. 



Карта 'i 3. Ареал позиционных вариантов со

гласных фонем / 6, J5, 5, з / в глубоких говорах Латгалки: 
I  позиционные варианты [б, I, г, з 1 согласных фоне л 
/ ё, f. 8.3 /; 2  позиционные варианты [Š, 6 ļ соглас.шх 
фонем / 6, б /; 3  позжпояныэ варианты [2,- б] согласных 
Сснем / 2, 5 /; 1  позиционный i ряант [šļ согласно? фснеглы 
/ 5 /; 5 - позиционный вариант I 81 согласной фоне:.ш ' б /. 



Tta'.na Л 4. «Фонологический статус смягченного [г J J глу
боких говорах Латгг тии: Ī  регулярная оштозицл дэух фонем 
/ г / и / г / ; 2  оппозиция двух фонем / г / и /г / 
в речи представителей старте, о поколения носителей говора, 
з ррчи ze представителей среднего i младшего поколений носи
телей говора смятенный [rļ -лишь комботаторно-позлглонннй 
вариант фонемы / г /; 3 - смягченный [rļ - регулярный 
коглбикатэрно-поз:пданп-ъ-й вариант т-оне:л; / г /. 
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Карта Л 5. Депалатализация согласных в глубоких говорах 
северной Латгалии: Т  палатализация согласных на фонетичес
ком уровне сохранилась, но противопоставление твердых и 
смягченных согласных на фонологическом урсвне i значительной 
•лере {еГ.трализоаалооь; 2  смягченные оогласнке на фонеттчг i
ком уровне почти полностью депял* ализованы (чсключоние со
ставляют огласные [ £, g, 1, nj), противопоставление твердых 
л C:L4T4« =ГХ согласных нз фоншоглческом уровне полиостью 
ие'тчали зо*:алос ь. 



Карта * 6. Два ареала оохрчнивпюЯоя архаической фонемати
ческой системы глубоких говоров ,1атгалли (обозначены преры
виотнмя линиями). 
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Карта № 7. Нумераппя говоров восточно?. Латвии (расшифрова
ны только номера глубоких говоров Латгалии): 425  Баркава, 
426  Варакляны, 427  Виляны, 432  Атагаиеяе, 433  Стирпие
не. 434  Гелен», 436  Ливаны, 437  Рудаеты, 438  Заркава, 
•139  Прейди, 440  Силаяия, 444  Ницгале, 445  Калуге. 
446  Айзкалне. 447  Лглона. 150  Ликсна. 451  Вигаки.452 
Нлуене, 453  Б:гкерниеки, 469  Лиепна, 470  ЗшсоНО, 471 
Внллка. 473  Балвл, 474  Пкилбонн. 475  Ругай, 475  Берэ
ттилс. 477  Тклйа5 V3  Балткиаза, '179  Га": галопа, 489 
".я:;-:'у>"", Щ  "г :з"., &Щ - ' тхеч", Л83  1а'сстагалс. 
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Алфавитный описок глубоких говоров Латгалии. 

Аглона 447
 9 Барахляны 426 

Айзкалне 446 Баркава 438 
Андрупене 498 Виксна 470 
Асуне 504 Виляка 471 
Аташиене 432 i ' Виляны 427 
Аулвя 502 Вишки ' 451 
Бал ни 473 о Гайгалава 479 
Балтинаьа 478 Галены 431 
Баркава 425 Дагда 503 
Борзгале 485 Дрицены 482 
Берэпилс 476 Звиргздене 487 
Бикерниеки 453 

Извалта • 505 
Бриги 5 И 

Индра 510 

^Нумерацию глубоких говоров Латгалии см. на карте * 7. 

404  ?,'акапета, 485  Борзгале, 486  Мердэене, 487  Звиргзде
И9,488  Цибла, 489  Ружина, 490  Озолайне. 491  Резна, 
492  Пилда, 493  Нарва, 494  Малта, 495  Кауната, 496 
Рундены, 4Э7  Истра, 498  Андрупвнв, 499  Эгерниеки, 500 
1Пкяунв, 501  Капини, 502  Аулвя, 503  Дагда, 504  Аоунв, 
505  Извалта, 506  Краслава; 507  Скайста, 508  Робежнпе
ка, 510  Индра, 5ĪI  Бриги, 512  Паоиене. 
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Истра 497~ -
Калуге 445 
Капини 501 
Карсава 481 
Кауната 495 
Краолава 506 
Лпваны 436 
лиепна 469 

• 

Ликсна 450 j 

Макашены 484 
Малта 494 
Мердаене 486 
Науене 452 
Hay трены 480 
Нирза 493 
Ницгале 444 
Озолайне 490 
Паоиене 512 
Пидда 492 
Пресли 439 

Щ 
• ••25» 
• * ч 

Резка 
Робеяяиеки 
Ругай 
Рудзеты 
Ружина 
Рундены 
Сакотагалс 

Силаяни 
ОкаЕота 
Стирниено 
Тжлха 
Цибла 
Шкилбенн 
Шкяуне 
Эзерниеки 

491 
508 
475 
437 
489 

м 
483 

440 
.307 
433 
477 
488 
'474. 
.500 
499 
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A.Bred dales 
Phonological interference in the deep 

vernaculars of Latgale 
Summary 

The phonological system of the doep vernaculars of 
t 

Latgale has been affected by. tho phonological system of the 
contacting Selonio vernaculars of Latgale and Vidzeme and 
Latgaliau vernaculars of Vidzeme and the contacting Slavic 
languages (Polish, Byelorunsian and Russian). 

5?hn ahort vowel [ Й ] In the deep vernaculars of 
Eastern Latgale as well in the several vernaculars of 
Southern Letgale and in the one verna-ular of Hothern 
Latgale (Liepnu) and by the analogy also the long vowel 
С Ķ ] in the deep vernaculars of Eastern Latgale as well 
in tho several vernaculars of Southern Latgale could no 
longer be used after the phonological pause on account of 
the influence of the contacting Slavic languages (Ilussian, 
Byelorussian and Polish). In tills phonologically.relevant 
position the front vowels С Я, Ŗ 1 ware transformed into 
back vowels С a, a 3. As a result, the phonemes t Й, a I 
vnnlshod from the vovrel subsystem of the area and the vo
xels Г Я, S i in the deep vernaculars of Eastern Latgale 
and in the several vemacular.i of Southern Latgale became 
the positional variants of the phonemes /а, Я/. 

Ть© vjwela [ F, 3" J in the several deep vernaculars 
o f ffostern ĪAtgale transformed into tho vowel? £ S» 5 ' o n 
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account of the influence of the contacting Selonian verna
culars. As a result, the phonemes / 8, Š/ vanished from 
the vowel phonemic subsystem cf the araa and wer6 substi
tuted for the phonemes /б , § /• 

The depalatalization of the palatalized consonants 
t 8, Z, С, j J, the positional variants of the phonemes 
/ S, 2, 5, 57, in the deep vernaculars of Eastern and 
Southern Latgale has occurred on account of the influence 
of the contacting Slavic languages (Byelorussian orid Po
lish) . The same process of tho depaiatelization of the 
palatalize? consonants [8, 2, 5, ̂  ļ in one vernacular of 
Western Latgale (Barkava) and in the Northern vernaculars 
of Latgele has occurred on account of the influence of tho 
contacting Selonian and Latga^ien vernaculars of vidzeme 
and Low Latvian vernaculars of Vidzeme. 

The depalatalization of the palatalized consonant fr*j 
In the desp vernaculars of Eastern and Southern Latgale has 
occurred under the influence of the Polish and Byeloruosian 
languages, in whioh this consonant is always nor palata
lized (plain ). The depalatalization of the palatalized 
oonaonant С r' ] In the deep vernacuiaia of "astern Latgale 
and several vernaculars of Northern Latgale has occurren
under the Influence of the contacting Selonian and Latga
lian.vernaculars of Vidzeme a*id the Low Latvian vernaculars 
o* /idzeme, in which .this consonant is always plain. Be
sides, the depulatalization of the consonant f r' J has 
occurred gradually.At the ;Mrst stage the consonant [ r' J 
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was retained before the fro.it vowels snd palatull~ed con
sonants, but in other positions it came the hard consonant 
[ г 1. So, at this stag<? tho phoneme / г'/ vanished from 
the consonant phonemic subsyHtem and the palatalized con
sonant [ r' ļ became the positional variant of the phoneme 
/г/. At the second stage the palatalized consonant £ r* J 

became hard before the front vowels and palatalized conso
nants as well. Thus, at this stage the palatalized conso
nant f r'] completely disappeared from the sound system of 
the corresponding vernaculars. This process of the depala
te.lization of the palatalized consonct f r'J in tho dsep 
vernaculars of Latgale continues itself at the present ti
mes, embracing more and more vernaculars. 

http://fro.it
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Z.Ikere 

I .КАНТА TERMIHA Я Ш TULKOŠANAS 
VĒSTURE LATVIEŠU VALODA 

Izcilft vācu filozofa ImanuBla Kanta (17241804) teorē
tiskas domas aktīva popularizēšana Latvijā sakas ar pagājušu 
gadsimta 90. gadiem. Gaudrlz pirms simt gadiem  1893. g. 
Pēteris Zālīte kļūst par "Mājas Viooo" rodoktoru un filozo
fiskās ievirzes zina laikraksts pārvēršas per jaunkantiānio-
ma ideju propagandētāju1. 

Atkal ir kāda gaduslmteņa beigas un jauna iesākums. 
7iens laika loka ir noslēdzies un cilvSka gara acīm paveras 
noietā posma ceļi un atceļi. Lai gan I.Kanta biedrība Latvi
ja ir atjaunota, tomār par Kanta ideju esamību latvieSu kul
tūrā mūsdienu filozofi dažkārt izsakās skeptiski: "..pastāv 
tikai Kanta atgriešanās iespBjamlba (vai - neiespējamība at
griezties pie viņa) latviešu kultūrā. Kanta Idejas latvieSu 
kultūrā - mīts"2. 

Latviešu filozofiskās kultūras (es pieņemu, ka tfi pa
stāv ne priekšstatos, bet īstenībā) sakarā pavērosim kādas 
I.Kanta idejas latviskās izteiksmes ceļus viena gadusimteņa 
laikā. 

Pirms pievēršamies XIX ga. 90. gadiem, mazs atskats ue 
latviešu filozofiskās izteiksmes pašiem sākumiem. 

Latviešu filozofiskas valodas pirmsākumi meklējami 
O.P.Stendera darba "Augstas gudrības grāmata" (1796), kas ir 
enciklopēdija zemniekiem prāta pacilāšanai jeb (mūsdienu va
loda) garo izglītībai. Tās autors, kā zinām, рбо profesijas 
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bi,1a vācu mācītājs, pBc izcelsmes - atzars vecai hclandlenv 
dzimtai, kuras vārds sniedzas atpakaļ līdz 16, gs. beigām'. 
Latviešu kultūras darbinieks A.Birkerts G.F.Stendere paveik
to raksturo šādiem vardierat "No Stendera vine /latviešu tau
ta - Z.I»7 mācījās ābeci, pirmās dabas mācības, pirmo dabas 
filozofiju, kaut arī teleologljae un teoloģijas gaismā. 
Turpmākam inteliģences paaudzēm Stendero ilgu laiku ir pa
raugs. Viua "prāta cilāšanas" principi ir bāka, kas met 
gaismu veselu gadu simteni uz priekšu" *. 

Filozofs Pauls Jurēvižs, apcerot latviskas filozofis
kas domas izveidi latviešu kultūrā, G.P.Stenderu min kā 
pirmo autoru. Atzīm8dams viņa nopelnus no filozofijas as
pekta, P.JurBviče sakai "Filozofija jau nav tikai skolas 
lieta, bet lr ari dzīvības maize katram domājošam cilvēkam, 
Jo plašākā nozīmB par filozofiju var saukt katru mēģinājumu 
ar prātu izskaidrot kaut ko, izejot no kādiem pGdejierj 
principiem, vai vSrtSt lietas no zināmu vispārīgu ideju 
viedokļa, vispāri, fcatru pacelšanos pāri praktiskās dzīves 
un tās nepieciešamību ierobežotam redzos apvārsnim.. 

Par šāda veida netiešu zināmu filozofisku pārliecību 
paudēju un līdz arī par pirmo filozofisko domātāju pie mums 
uzlūkojams Jau Vecais Stendere (1714-96).." 5 . 

* Citātos ievērotas mūsdlonu ortogrāfijas likumības. 
Izņemot vārdu "filozofija". Tads izņemuna Izdarīts sakarā 
ar filozofu diskusijai! par šīs zinātnes nosaukuma rakstību 
- vai pec būtības vai рбс burta. Citējumi sniegs ieskatu 
arī par vārda rakstību 20.-30. gadu filozofiskijā litera
tūrā. 
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XIX ge. otrajā pueB uzsākas Jauns latviešu literārās 
valodas posma, kad "sākas.. latvieSu nacionālās literārās 
valodas izveide kā topošās latvieSu nācijas vienotāja, tāe 
kultūras un ekonomiskās kopības veicinātāja un atspoguļo
tajā" ̂ . Ar XIX gs. otro puai veidojas latviska filozofijas 
izteiksme, Jo topošajai latviešu nācijai, lai tā kļūtu par 
nflciju, ir nepieciešama eara kultūra - tāda bija toreizē
jās latviešu inteliģences visupirmā pārliecība. Jaunlatvie
šu kustības pārstāvju - publicistu, domātāju, literātu Jura 
Alun&na, Kaspara Biezbārža, Ata Kronvalda veikums ir vera 
ņemams arī no latvieSu filozofijas valodas izstrādes vie
dokļa^. Nenoliedzami, ka šajā laika posmā liela ietekme bi
ja vācu filozofiskajai domai un vācu valodā rakstītajai 
filozofiskajai literatūrai. 

Vācu filozofa I.Kanta ideju, pārsvarā viņa ētisko uz
skatu izgaismošana aizsākas ar P.Zālītes zurnālist'tsko 
darbību "Kājas Viesa" atbildīgā redaktora amatā. P.Zālītes 
vārds blakus līdzšinēja atbildīgā redaktora Arnolda Plāte-
oa vārdam pirmo reizi parādās "Mājas Viesa" 28. numuru 
1893. g. 10. jūlijā. Stājoties atbildīga redaktora amatā. 
P.Zālīte jau bija studējis filozofiju Vdcija un šajā -
1893» Б» aizstavōjis disertāciju par Kanta ētiskajiem ide
āliem "Kanta mācība par brīvību", iegūstot filozofijas zi
nātņu doktora grādu Jenas universitāte. P.Zālīte aktīvi 
pauž Kanta ttlakcc ideālus un līdz pat XX gs. 30. Radu 
beigām ir un paliok redzamākais un konsekventākais neokan-
tiskāo orientācijas rnr«rt*vi« 8 . 

1924. E- KTI-she.'jan (Knraļeu8u; universitāte riko 
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plašas avinlbes sakarā ar I.Kauta 200. dzimšanas dienas at
ceri. Sāļi gada Latvijā vieos sevi cienoaujoe periodiskajos 
izdevumos parādās apceres par šo izcilo vācu domātāju. Rak
stu a6riju aizsāk prof. P.Zālītes publikācijas laikraksta 

q 
"Taunfikfta Ziņas". P.Zālīte laikraksta vairfikcs numuroc 
publics atskatu par Kauta Jubilejas atcerei veltīto pasāku
mu norlei. Rekstn nosaukuma -"Iraanuela Kauta 200.gadi dzin-
аапвв diei.ue jubileja Karalaučoe".P.Zālīte informē lasītājus 
par šo svinību norisi no 19. - 23. aprīlim Karaļauču univer
sitāte, par dalībniekiem, runātājiem un svinībās valdošo 
gaisotni. Но tolaik Jaunās Latvijas Universitātes piedalās 
trīs delegāti» prof. P.Zālīte, doc. P.Dale un prof. V.Prosts. 
Interesanti, ke,informējot lasītājus par daudzajiem runātā
jiem un priekšlasījumiem, P.Zālīte izceļ domu, ko der atgā
dāties ari šodienas latviešu inteliģentam. Tā ir atziņa, ko 
paudis 0Ksforda3 universitātes prof. Steka: "Lai paliktu 
par pasaules pilsoni /kāds nepārprotami ir I.Rantn - Z.lJ, 

nemaz nav vajadzīgs atstāt dzimteni. Oluži otrādi» tik tad, 
kad kāds savā dzimtene laidis dziļas saknes, viņS pareizi 
tiks saprasts ari ārzemes" 

Latvijas Universitātes vārdā uzstājas P.Zālīte ar re
ferātu "Par kategoriskā imperatīva nozīmi". 5ajā re ferītā, 
kura galvenās idejas P.Zālīte rezumē savā rukntā, no l a t 
viešu valodas vestures viedokļa var saistīt teikumu.ii 
"Kants ir Jaunlaiku morāliskā sirdsapziņa (daa raOraliacbe 
Gewisoen), gluži tāpat kā Sokrāta bijn antīkās grieķu pa
saules sirdsapziņa". Tātad tobrīd'- 1924. g. latviešu vārds 
Rirdjaoztnu nav tik labi pazīstaiip \Л"~ I- lasītāju 1оЧшп, 
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kādam laikraksts domf.ts. P.Zalīte uzskata par vajadzīgu to 
paskaidrot аг vācu vārdu. 

Savā referātā P.Zālīte uzsver, ka "pBdojais un aug
stākais mērķis" saskaņā ar Kantu ir "mūžīga miera realizā
cija* un pie ta novedis gan apstākļu iespaids, gan "iiku-
miskais prāta ieskats". "Kants ir filozofiska saule", to
reiz rakstīja P.Zālīte11. 

1924. g. parādās pirmie Kanta darbu tulkojuma frag
menti, kuru3 veicis P.Dāle12. 1924. g. Latvija tike nodibi 
nata I.Kanta biedrība. To, kā zinām, Latvijā atjaunoja ti
kai 1988. gada. Vai šodienas latviešu kaltūrā Konte ideju 
mīts kļūs par īstenību? Vai šīm id9j"m viupār vajadzīgo 
īstenoties laikā, kad, filczofas M.ltebeces vārdiem runājot 
•bezdibenis ir atvāzies atarp filozc.Ciju Kā drīves foršu 
un filozofiju kā prāta sistēmu"1'? Bet - vai Kanta atziņa.'.» 
nebija domātas ari kā dzīves forma? Tie ir jautājumi, uz 
kuriem atbildes var sniegt tikai tagadnes latviešu domātā
ji. , ^ ^ ^ ^ ^ S - S i S v^r^'- • • ' , ; : ' • * 

I.Kanta filozofija lietotie termini divu dažādu domā
šanas līmeņu apzImSšanai ir Vcrstend un TerņanJft. Pirms 
latviešu filozofiskajā literatūrā izveidojfo tradīcija at
spoguļot Kanta terminu V^ŗnunft. kā grāts. un Varstand ka 
sapratne, Ir pastāvSjis zināms svfrstību jeriode. Filozo
fiskajā literatūrā ir bijis vesels laika posma, ked 
Vernunft tulkoja gan ka jprŜ B, gan acnratSj atbilstoši va-
rlBjot Verstaad^ tulkojunu. Šajā rakstu nerunāsim par abu 
5o terminu - Vernunft, im Verotaņd tulkošanas vSsturi. Rak
sta rcbežea ļauj aplūkot viena termina, t.i-, VgrtMggt 
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tulkošanu. 
Но šī termina tulkošanas vestures viedokļa Ip*ša uzma-

i-.ibo jāpievērš 1924. g. publikācijām, Jo pirmo reizi latvie
šu kultūrā Kanta teorētiskā doma tiek atspoguļota tik plaši 
un tik daudzveidīgos periodiskajos izdevumos. Ka Kanta filo
zofisko uzskatu izklāstā, tā ari viņa galveno darbu nosauku
mu atveids termins Vernunft tulkots gan kā prāto, gan в&_-

jjruts. Pārskatīdami Kanta termina Vjarnunft̂  tulkošanas vēs
turi, vienlaikus pievērsīsim uzmanību tēlaika Latvijas Uni
versitātes filozofu un Latvijas kultūras darbinieku atzinām 
un vērtējumiem par šo izcilo vācu domātāju. Jo starp vērtē
juma rindām atklājas pašu vērtētāju personība. 

P.Dāle rakstā "Imanuels Kante", iztirzādams vācu filo
zofa galvenās idejas un norādīdams uz to kvalitatīvo atšķi
rību no tradicionālās metafizikas Jēdzieniem, terminu 
Vernunft tulko kā saprāts, bet terminu Veretand_ kā pratāt 
"Tīru saprāta kritika" (Kritik der r^nen^Jernunf t) .. Rīgai 
pieder gods būt par to vietu, kur šis filosofijā Jaunu 
laikmetu radošais darbs tika vispirms iespiests un parādī
jās atklātībā.. Tradicionālas metafizikas galvenie jēdzieni 
- uubātanoionālā dvēsele, pasaule un Dievs ir aoprutn 
(Vernunft) idejas tikai ar regulatlvu nozīmi.. Ateiņao spē
ja pēc Kanta satur divus faktorus jeb puses - juteklību 
(Sinnlichkeit) un prātu (Vero^and).. Katrai šai pusei pie
mīt īpatnējas aprioras subjektīvas formas (kirtošanan un 
selai,ī.1uma veidi): laiks un telpa kā tīrus usshatāniībf-.s jeb 
intuīcijas, un uatveres n9piociefnmRc foi-цае un domāSr.naa 
к 3 \ i- ļ о r i i а с fi.V&Xaz AZC- 1 Л - Z.lj' (uamut-



jēdzieni an saprašanas viedokļi kā cēlonība, aubstanciali-

tāte, vienība, nepieciešamība, iespējamība u.c.).. .. Leib-

nica-Volfa skolas dogmatiskais racionālisms un ontologisms, 

kne bez saprāta spēju parbaudīšt-uas pretendēja aptvert 

transcendento lietu būtību, atrisināt visus metafizi*k08 
VJTT"*̂.L -i*- «fc*.- Ci'- . .*? 1 - '•• 'Will' "'̂"i. * . • • ... . , i. 

jautājumus ar tīrās spekulatīvās domāšanas palīdzību - un 
rezultātā radīja nepamatotu un pretēju uzskatu, heoau.."-^. 

Terminu Verņunft kā saprāta 1924. g. interpretē art 

prof. V.Maldoniei "Tie ir Kanta immanentās metafizikas pro

dukti, kas gan domājami logiaki, bet nav reāli. Kants ap

galvo, ka par realitātēm tie top cilvēkam tač, kad taa iz 

pilda savu pienākumu apzinīgi, jo cilvēka pienākums, kā ka

tegoriskais imperatīvs, neatlaidīgi skubinot praktisko, ne 

teorētisko saprfrtu, šās augstākas robežidejas pacelt pār 

neierobežotām, absolūtām realitātēm"1^. 

Vjernunft kā saprāts parādās v61 dažu autoru rakstos. 

Piemēram, K.Eliasa apcerējuma literatūras, mākslas un sa

biedriskās dzīves žurnālā "Skaidrība". Vārds saprāts termi

na funkcija lietots, gan atveidojot Kanta abu galveno darbu 

nosaukumus, gan izskaidrojot vīna teoriju: "Pēc apmēram 11 

gadu ilga darba Kants 57 gadu vecuma laiž klajā 1781. gadā 

savu galveno darbu "Kritik der reinen y^nvunfVļ (Tlrāsa-

prāta kritika).. 

1787. gada iznāk "Tīrā aaprāta kritikas" otrais., iz

devums. Gadu vBlāk iznāk "Praktlakā aajrāta kritika".. 

Kants atmeta pie mala? iepriekšējo filozofu dogmatis-

k&a mācības, uz kurām tika celtas dažādās metafizisko sis

tēmu Pkas, un iesāka «r to, ka kritiski izpētīja lilvēna 



domāšanas un filosofššanao izejaa punktu, un proti, cilvēka 
saprata spējas •>!» robežas"*^. 

Vairāki autori, to skaitā izcilais latviešu filozofa 
T.Celms, Kanta Vernunft tulkojuši nevis kā saprāts, bet 
prāts. T.Celma atzinums par I.Kanta zinātnisko ieguldījumu 
izteikta periodiskajā izdevumā "Domas" šādiem vārdiem: 
"X/anta/ filozofiju varētu savilkt īsumā sekošfis tēzēst 
1) viss ir padots nepielūdzami stingrai un nesatricināmai 
likumībai (Gesetzmaesigkelt), 2) šo likumību noteic pats 
prāta (Vernunft).. Jautājums per no prāta neatkarīgi pastā
vošu esamību (Ding an sien) ir ārpus atziņas robežām" 

Pie šāda atveides principa pieturējies arī Jānis Vese-
lis apcerē par I.Kautu periodiskajā izdevumā "Ilustrēts 
Žurnāls". J.Veselis Kanta teoriju nosauc par varenu un svi
nīgu domu katedrāli, salīdzinājumā ar oitu tā laika vācu 
filozofu teorētiskas atziņas vieglo vasaras namiņu: "Kanta 
apt'-er visu pasauli ar pratu, kurš no jutekļu pieredzēm Jeb 
prlekšsteriem /prieLšsti.tiem - iomSJams, te drukas kļūda -
Z.JJ (Anschauungen) veido jēdzienus (Begrlffe); šai ziņā 
Kanta paatulea aptveršana ar prātu ir tikpat pilnīga, clK 
pilnīga citādā veidā ir varbūt pasaules aptveršana ar ju
tām , gripu u.t.t. .. 

Nc vācu filozofiem smalkā s.iliata Šopenhauei-a un ira-
presionletiekf HlCna sacerēju ni liekas Kā vi eļļaa un ne-
. 3tipras vaseras ofi jas prat Kanta »-arenaJāe un svinīgajām 
doma katedrālēm, kādas ir viņa "tīcfl piāta kritikp" un 
"Praktl?-4a prata kriti ka" 1 8. 
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Līdzīgu termina Vernunft atveides principu ievēro ari 
Pēteris Oliņš literatūras un mākslas žurnālā "Ritums" pub
licētajā raksta: "Savos pētījumos pnr cilvēka prata spējām 
un apriorām formām Kants cenšas atsvabināties uo racionā-
liatu metafiziakiem un dogmatiskiem priekšnoteikumiem, ka 
ari no emplristu psiholoģiskiem pamatojumiem par prāta spē
ju izcelšanos un attlatlšanos, piegriežot visu uzmanību 
vienīgi šo spēju vērtīguma aplūkošanai.. 

Daiļi neapmierināts ar iepriekšējo racioiiālisti3ko me
tafiziku un emplristu mācībām, Kanta ilgus gadu3 domā par 
"metafizikas metodes uzlabošanu". Šo metodoloģisko meklēju
mu vērtīgie ieguvumi sakopoti Kanta tlrāprāte kritikā, ku
ra novelk zinātnei un ticībai viņu kompetences robežas.. 
Ciešā sistemātiskā sakarībā ar tīra prata kritiku atrodas 
Kanta otrais lielais darbs, praktiskā, prata kritika.."1^. 

LeksSmu prāts lieto ari V.Kancāns rakstā ГJuteklība un 
sapratne Kanta gnozeoloģijā": "Tīrā prāta kritikas ievadda
ļā Kants aizrāda, ka mūsu atziņai ir divas saknes: juteklī
ba (Sinnlichkeit) un'sapratne (Verstand), kas abas varbūt 

20 
nākot no kādas raums nezināmaa kopsaknes" 

Šī rakete robežas neļauj aplūkot visus 1924. g. perio
dikā publicētos materiālus, tomēr no minēta, domājams, var 
rasties pietiekams priekšstats.* 

* Raksta autore uzskatīja par nepieciešamu šo ieskatu 
publikācijās tomēr sniegt, kaut citējumi Ir pagari. Runa 
jau nav tikai par Kanta termina Vernunft tulkošanu, kaa ir 
jau pagātne, tulkojumi tradīcijai nostabilizējoties. Rur.a 
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Par pastāvošajām svārstībām I.Kanta termina Vernunft 
at/eidS lieciua art citējumi no prof. V.Prosta darbiem. 
Prof. V.Proats rakatījia lielākoties vācu valodā, bet P.Ju-
r6vl5a par viņu izsakās, ka "kā Latvijas universitātes mā
cību spēks ori latviski, un viņa prāta un latu smalkuma ie-

21 
zīmogotie raksti un kursi ir daudzus valdzinājuši" . Ja 
1921. g. rakbtā "Kanta ētikas būtība" V.Proats Kanta darbu 
•Kritik der praktischen Vernunft" tulko kā "Praktiskā prāta 

22 
kritika" , tad 1928. g. viņš raksta: ".. ir.ēo atrodam pie 
Kanta svarīgo un interesanto iedalījumu prātā (Verstand), 
spriešanas spējā (Urteilakraft) un snprātu (Vernunft)* '. 

1930. g. parādās P.Zālītes darba par I.Kantu. Kanta 
galveno darbu P.Zālīte tulko kā prāts. Piomcrarai "Beidzot 
1781. gadā iznāca .. Kanta r;ulv<maia darbs "Tīrā prāta kri
tika" ("Kritik der reinen Vernunft''), kurš filozofijas vēs
turē iezīmē jaunu laikmetu. "Tīrā prāta kritika" ir viens 
no viegrūtākiem, bet arī visdzilākiem filozoficklem dar
biem"2* . 

Ari Kanta pārējo darbu nosaukumu tulKojums ir tuvs 
mūsdienu atveidojumam. Piemēram: "Kritik der prakti3chen 
ir arī par toreizējai) latviešu radošās inteliģences (ne ti
kai filozofu) attieksmi, valdošo ŗuipotni, pf.r d?.Ivo at
saukšanos uz kultūras parādībām Eiropā. Vēl jau Edvardn 
Virzu latviešu Inteligenoi nebija -īod'vt: Jin par "augKto 
inteligen.-.i", ar to domājot nevis teņemnmo;i amatus, bet iz
virzītos uadevu.mis. Vēl ne, bet tādas Intell^oncer tapšana 
jau bija sākusies reiz* nr l-iivte' : 1 1 i . - . veidošanos. 
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Vernunft" ka "PrakUsķfa prata kri ika", "Kritik t>r I rteii-
skraft" kā "Spriešana spējas kritika1* (61. Ipp.). Piepil
dīsi?, ka ari Kanta darba "Kritik de." U^teilakraft" nosau
kuma tulkojumi latviešu kultūrvSstu V ir bijuši daudzveidī
gi. Konversācijas vārdnīcas 2. sējumā sniegta plašs raksta 
par Kantu. Tu- Konta darba nosaukums atveidots ka 1 Spriedu
ma spējas kritika"2^. Mūsu gadsimta 60. - 9C. -ņidu filozo
fiskajā literatūrā darba rosaukums tulkots gfļ . kā "Sprieša
nas jpēju kriti..a"26 gan ari ka "SprieatapēJIG kritika"27. 

Ja 1924. gadā P.Dale Kanta terminam /ejrnunft lieto at-
bilsml aaprats, tad jau 1936. g. atsevišķi publicētajā ap-
oerējuma pa.- Kanta регз mlbu un teorētisko atziņu filozofs 
konsekventi lieto atbilst.l prata gan vācu domātajā nosauku
ma latvlnkojumfi, gan ari visā grāmatā: "Kādā savā vBsti'lB 
drīz pēc sava disputa Kants aizrāda, ka ne tikai filozofu, 
bet viapari visu cilvēcīgo urdevumu labā svarīgi esot zināt 
izšķirību starp to, kas pieder mūsu atziņas spējai kā tādai, 
un to, kas ir dibināta uz cilvēka gara spēji subjektīviem 
principiem, ciktāl tie sakņojas ne tikai juteklība, bet ari 
prata funkcija.. 

Beidzot 1730. g. va<jarB Kants stājās pie sava llrgadl-
tļ& pētījuma uzraVntlšnnas. Pat» Kant» liecina, kn viņš "TS-
ra prāta kritiku" sarakstījis apo. 5 mēnešu laikā, pie tam 
ar viali>ldko uzmanību pret tā saturu, bet ļoti maz rūpējās 

28 
par izteil rail un pieietamlbu īssltt am" . 

Kanta terminu Vernunft ka jirātu un Verstand 1 i saprat
ni кОШМк enti lieto pirmaia Kanta darbu tulkotājs latvieSu 
valodt. '.ti:- Rolavs. '.Kanta darba "Tīrā pr9ta kritt4a" *ul-
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kojuma priekšvārdā viņā raksta: "Tlrfl prāta kritika" kante 
sniedzi! aavu kr-ltisko atziņas m pieredzes teoriju, tomēr 
Sin; -"-irbam ir plašf.ka nozīme: tas ir r *:Qr ikinei .s un ->amato-
jun risas Kanta kritisku Jeb t •anacendentātā ideāj urna 

sistēmai.. "Tīrā P,£āta kritika"* pieder ; le klasiskākiem 
darbi i visā filozofiskajā 3 '.teratō ā. Tas Ir viens no tiem 
f'-ndan9ntālajiem darbiem, kam ir mūžības vērtioa (ne par 
velti viņu dažkārt ulegoriski apzīmē par filozofu blbt i)"2? 

Tjziļāku ieskatu par Konta terminu tulkojumu un lieto
jumu lasītājs var gūt no A.Rolava sastādītā Kanta lietoto 
terminu rīdītāja "Sistemātisks rādītāja Kanta "Tīrā prāta 
kritikai"^*. Te sniegta vācu filozofa t Inu analīze gar. 
no valodas viedokļa, gan satura ziņā. 

Temina un jēdziena Verounf* (latviski prāts) analīze 
ar ekscerptiem no Konta darba "Tīrā prāta kritika" rv^egta. 
grāmatas 90. - 92. lpp., termina un Jēdziena Ve-stand (lat
viski sjipratne)-no 102. - 104. lpp. Tāda vārds kā saprāts 
tormina funkcijā /.Rolcva sastādītajā rūdītājā neparfldfln. 

A.Blrkerts, skaidrojot Kanta kritiskās nostādnes cē
loņus attiecībā pret 3iropā valdošo racionālismu virzienu, 
lieto vārdu prāts, kas tolaik Jau iekarojis termina statu
su. Kanta darbu "Kritik der reinen Vernunft" A.Birkorts 
tulko kā "Skaidra prāta kritika". Piemēram: "Volfe Zkristi-
ane Volfo (1679-1754) - Z.lJ un visi oiti rocionālisti 
ticēja prāta nemaldībai. Kad nu tik daudz un tik plaši pr r 
prātu bija runāta Anglija, Pranoijā, Vācija, tad, liekas, 
d.; laki vofējr pamooti.a Jautājuma, vai tlcj.'tm prāta ir 
nemaldīgs un kādas ir viņa atziņas un rieuurius ap;-ju vo-



bežas. SakerS ar racio: .1 ianu arī radās viņa kritika. 
I.Kantj rada monumentālus darbus filozofijā, it īpaši savu 
"Skaidra_prg to к itiku" (1781.). ." 3 1

. 
Tādu Kaa a termina Vr rnunft atveides vēsturi redzam 

publicētajā filozofiskajā un kultūrvēsturiskajā literatūrā 
 tātad termina funkcionēšanas sfērā. Var izd t secināju
mu, к Jeu 30. gcdu beigās г iespējams runāt par noteik
tas tradīcijas izveidošanos Kanti termina Vernunft tulko
šanā latviršu filozofiskajā literatūrā. 

Otra terminr. eksistences sfēra un .srmības forma ir to 
fiksācija leksikogrāfiskaj s nu 'erifilos. Termina tulkojuma 
analīze no valodnieciskā viedokļa ir tā, kas izskaidio 
svārstību cēloņi's termina atveidā. Tulkojuma dažād '.be n / 
bijusi tikai nejaušība. Šīs atziņas pamatojumpm veltīta 
nākamā rakāta daļa. 

Lai izpētītu Kanta termina tulkojunu vēsturi, kāda tā 
parādās fiksācij i sfērā,un atklātu Vernunft culkojuma da
žādības cēloņus, tad ir jāapskata šādi leksikogrāfiski ma
teriāli! 

1) Konversācijas vārdnīca (1906-1921, turpmāk KV) Ш 

Lrtviešu konversācijas vārdnīca (1927/19281939, turpmāk 
LKV)i 

2) ttrminoltgiokln vārdnīcas: "7"1 aātnisko terminu 
vārdnīca" (.322) un arī "Zinātņu term-ru krājums" •'Maskava, 
1937); 

3) tej ina tulkojumi izvēli iete'.im't arī pastāvošā 
vardu at-̂ p >guļo&tti«:q .-adlciji tuli.ojoals un ..̂ aid: oj„5ā3 
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vārdnīcās. Verni'.rift tulkošanas eakarā ap3kutāmaa gan sena
кбз, gan mūnditnu vārdnīcas. 

Vārdu skaidrojums konversācijas ār> nicāJ ir • tšķi-
rli no vardu semantikas atspo^aļojuma lingvi stisk. jās 
vārdnīcās. Pirmajās ekatralingvistiskit faktori vārda defi-
nlcij ietekme daudz liolāk raārā • tkā tas notiek pedejār. 
lo var kon3tatet ari šajā Kanta termina Vernuiift tulkošanas 
gadījumā. Vārdu skaidrojums lingvistiskajūs vārdnīcās oal-
stits uz valodas iekšējās attīstības likumībām un valodas 
viormu. 

Apskatīsim Kanta termina atveidi esošajās konversāci
jas vārdnīcās. 

Konversācijas vārdnīcas (KV) 2 . sējumā rakstā par 
Kantu lietots vārds prāts termiT.a funkcijā, gan tulkojot 
Kanta darba nosaukumu, gan skaidrojot Kanta jedzier 
Vernunft. Skaidrojums veikta ar izvelēto cltej'mu palīdzību 
no Kanta darba. Piome -am:"К/ап^а/ nodibināja Jaunu atzinās 
teoriju. K-a "ītrfi prāta kritikas" pamatjautājuma skani Kā 
atziņa iespējama?.. "Visa mūsu atzīšana", sako K/ants/, 
"sakas uo jotām, iet uz J6gu un beidzas pie prāta, par kuru 
mums nekā augstāka vairo nav". Prāts plašākā nozīme ir vis' 

nttau Г.'.-iņas spBju kopība, nū.IU spSja zlnftt viopari, Sp.urfi-
Vļ 

Yu nozīme prāta slēdzienu, principu 3p6Ja" v ~. 

Ari vārdu nrāts skaidrojot atsevišķa šķirkli 3. sēju
mā, vārdnīcas ou:orl atsaucas uz Kantu: "Pruts (ratio, i.i-
tellectuc), cilveka atziņas spēja, -npvnša. Tuvāki šo J6-

. lenu izskaidrojis Kants. Sal. arī jutekiiw". 
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TfcЗз ckaidrojums dod Iemeslu secinājumam, to vardi 
prata m sapraša (mūsaienu aapratna) Ir jSdzieniski sino
nīmi. Tādēļ minēsim piemēru arī no Šķirkļa par vārlu sapra-
sa, jo.ska.droj t šo vūrdu, autori, oa'-stoties uz Kanti iz
zinās teorij , tomēr jēdzieniski to norobeSo no Jēd -.ienr. un 
vārda prlts, Vā ari dod atbilstošos tulkojumi- vācu un 
krievu valodā. Piemēram: "Sapraša (intellect Verstand, 
рас? юк) viof'rīgā nozīmē  spēja saprast, t.i..spēja 
liof.Šķi pareizi m akurāti uztvert dotur faktus: domas vai 
viņu attiecības.. Atziņas., teorijā (j*e Kantu) par s-u nc-
ss.uc to pslh'sko (dvēseles) spēju, kas ruda jfdzienus 
(Begriffo, ПОНЯТИЯ ), ui nostāda s-ei pretim no vienas pu-
seu jutekļu ievadīto uzskatīšanu (Ansc)iaviung. созврЦйЯЯ'Э ), 
no otras .mses , rātu (Vernunft, разум ) " ' * . 

Kā šajā vārdnīcā, tā ari LKV nav šķirkļi, ar vārdu sa
prāts. 

Apskatot LKV sniegto materiālu, ir jāpieskaras ет-
vārdam prāts no īmes ziņā tuvu stfivošo vardu aprakstam. 
LKV vtsaj latviešu valodas 3istēraā mēģināts noteikt 'ādu 
vārdu kā jvrāts, sapratne, intelekts, saprašane (spējao no-
zlm5) jēdzieniskus robežas, t< semantisko telpu. Kā jau 
n.lnāts, LKV nav vārda saprāts. Atbilstošajā lappuse a'.ro.la-
mi SVirkļi saprr 5a (vaids skaidrots .:ā 'ar^rata, izpratne, 
prāta') saprašana un ;mpratre. 1п'г: santa ir ldOb iezīie, 
kas pnrā.lnn pie vārda .ларг išana skaidiojuma ur. kas āda, kā 
Sl vftrdo sem^ntiL'ko tolpu pumazām conšar aizņemt citi vār-
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di. Tātad vārda saprašana ka ipējas apzīmētājs . Vārdam tā
da gadījumā, vadoties no IJCV, p-'non mi ir» nrāts, sapratne, 
iut 'Ĵ tf"' Te v 8 * v n r piebilst, ka vāi .-. saprašana ā atzi
ņas pējas apzīmētājs ir sena latviešu vārds. Vārdu sapra
šana seSjas nozīmē apraksta jau, piemēram, Matīss 3tЛе 
(Stobbe) 1 7 9 7 . g. publicētāji pirms l latvieši žurnālā: 
".'mpraschana irr cilweku gli'.tuma, caur to winach Deewm 
lihdziga tohp, tas irr Deewa gihmis, Jo Deewa irr wissas 
atr.lhechanea un gudrības awotg; caur aapraschanu pahrwalda 
taa cilweka wlsstiprakus lohpus, caur sapraschanu sanalda 
winach sanas meesaa kahribas un wissedas ļaunas eugribesoha-
nas, kas no tahm ceļļahs. Bet kas irr ti ipraachana? Kur 
te i гаiа?.. Ta sapraschana irr tes spehks, kas mums peemlht, 
un kuŗŗu mens dohmat (apdobmat, pahrdohmat) atmlnottees, 
upcereht, nolemt, tensaht, spreest un apzinatees wai.-em"^. 

Citētajā M.Stobea tekstā mūsdienās būtu vā di saprāts 
pirmajā teksta daļā un prāts otrajā teksta daļā pēc divpunk-
tee. 

LKV interpretēto sinonīmu rindā prāta, sapratne, in
telekts, saprašana (3pPJas nozīmē) visplašākais Jēdziena 
apjoma ziņā ir vārda Intelekts. Vārda intele'.rta skaidro
juma: "Intelekts (lat. lntellectus), sapratne, prāts, sa
jēgšanas, domāšanas, ne jutekliskās atziņas npBja, kas rele-

* Autori vārdam devuši nozīmes ierobežojumu. Jo vār 1s 

ir daudznozīmīgs un līdz XX gs. sakumam publicētās tulkojo-
f i vārdnīcās šo latviešu vārdu izmni.to loti dn'ādu vācu 
vārdu atveidojumam. 
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tlvi neatkarīga no konkrētas apjautas un ii.pau?.-..r up̂ t '".a? 
datu iztulkošana un domu elementu saistīšana par lūtelktSm 
Jēctu.-Isflm vienībām. Idertifikācija, prieÛ îetlĶd attieci
nāšana un kārtoše.na ir 1-a būtiska funkcija: šīs aaroiban 
tipi3ki loģiski produkti ir jēdzieni, spriedumi un 3l?dzio-
ni. RmpīriaKā atziņa nepieciešami ietver sevī i-a veidotā
jus elementus.."^. 

Pie kam skaidrojuma turpmākajā daļā ir norāde ш vārdu 
intelekts ierobežojumu nozīmes ziņā: "..ar vārdu i/nte-
lekts/ (ŗ-āts) saprot arī visu a priori nozīmīgo jSdziemi 
un principu avotu. Mūsu i-a darbībai ir divkursiva rak
sturs"37. 

Verda prāts definīcija" atrodnnn LKV 193"- С rublice
tojā 17. sējumā. Tās autori atsauca3 uz Kautu, norādot, ke 
Kanta y_ernunft ir "praktiskais prāta", atšķiiltā no 
Verat and kā formāli loģiskas spējas. Sknidrojuuia ir zinā
mas neprecizitātes. Jo lasītājs var maldīgi iedomāties, ka 
Kanta Vernunft nozīmi vienīgi "praktisko prātu" un šo ter
minu nevar attiecināt uz "tīro prātu". LKV skaLdrcjumu: 
'-'Prāts (fr. raison, entendement, vāc. Vernunft, Ver.itand), 
tfl clDvlka parī'o sp3ju daļa, kas ir zināmā pretstatā jū
tām un iz.aužas kā objektīvi ievirzīta, loģikas likumiem 

* Pie šīs un prāts sakarā citām LKV def ir.IcLjftm nepia-
cleeiima nukavēiies, jo 30. gadu izdevuma atkārtotā publ.ika-
olj'j vārīgā la-jltājfi no jauna viesla šaibaa par Ka-.ta lie
toto- r.et-.».inu jēgu un tulkojamu. 
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sekojoša domāšana. Prātam šai nozīmē ir spēja veidot sprio-
duinus un slēdzienus un šķirt, vismaz principā, patieso no 
aplamā.. Ari Kants .. rāča, ka t.s. praktiskā prftā, kas īs
tenība ir tikai teorētiskā prāta dziļākais slānis, var at
rast motīvus īsti ētiskai rīcībai., intuitīvais i-rāts īste
nībā ir it kā diskurslvā prāta avots, pirms tas ietverts 
Jēdzienos. Intuitīvais prāts tāpēc nav tīri formāla spēja, 
bet tajā forma vienmēr ir dota kopā ar saturu, kamēr dia-
kurslvfi prātā fibae pūsts ver atdalīt. Snva īpatnējn satura 
nesējs prata (Vernunft) Ir arī Kantam, it sevišķi kā prak
tiskais prāts, atšķirībā no Verstand, kas jau ir vairāk 
formāla spēja, un tāpat Platonam nūas, atšķirībā no 
dianoia"38. 

Kants izšķir tīro un praktisko prātu. Но pieredzes 
neatkarīgais prāts ir "tīrais prāts" un atkarīgais  "prak
tiskais prāts". Latviešu lesītājam jēgums "praktiskais 
prāts" asociējas ar vārdu saprāts, un līdz ar to rodas doma 
 vai nevajadzētu Kanta terminu praktische Vernunft tulkot 
kā saprāts? Šādas Idejas atspulgu var nojaust arī LKV auto
ru domāšanā, šķirklī "Hūas": "HQss (gr. nūs, prāts, doma), 
sengrieķu filozofija jēdziens, kas apzīmēja prātu kā objek-

i 
tlvāa, sevišķi mērķsakarlgās kārtības izteicēju, reap, no
teicēju / tātad nozīmē, kas tuva logosn jēdzienam/. Pirmais 
so jēdzienu šādā nozīmē sāka lietot Annksagors.. Cilvēkā 
Aristotelis izšķīra diva veida n-us - aktīvo (nūs poieti-
kos), brīvo, no pieredzes neatkarīgo prātu, un pasīvo (nus 
pothētikos) , no sajūtām un atmiņas n+karlgo ŗ ittš к šī .Hs

tlnkcljn ir tuva vēlākai kantiskai ara l.s un saprāte izšķir-
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Sanai)"
39

. 
LKV doto grfite un пОяэ_ d finlclju lakar?. jāpiebilst, 

ka filozofa t.Celms Jau 1924. gadā rakst'S par KinU kriti
kas, grflmatnieclbrs un bibliogrāfijas mBnešrakstā "Latvju 
Grāmata" pSrliecinoSi lr pieradījis to, ku Kanta jādzienu 
rgine Уегпипд*; un praktisohe Vernunft atveide ir jālieto 
viens vārds, proti, prāts. Filozofa argumentācija ir šāda: 
"Teoretiakaie un praktiskais prāts nav divi dažādi prāti, 
bet gan viena un tas pats prāts; starpība tik tā, ka pirmā 
gadījumā viņš noteic esamību, otrā - dod priekšstatus dar
bībai. TeorOtiska lietojuma prāts tā tad vSrsts uz eaainlbu 
Hi.Celma izcēluma - Z.lJ (Sein), praktiska - uz Jābūtību 
(Sollen) un te viņš xekcta priekša noteikumus gribai.. 

Teorētiskam prātam padoti visi iespējamie atziņas 
priekšmeti, praktiskā prāta likumiem - visas iespējamās 
saprātīgās būtnes (vernUnttige Weaen).."40. 

Atziņa par abu jēdzienu saistību un vienojošo Je°.<i 
rodema LKV 17. sējumā, šķirkli "praktiskais prāts": "Prin-

• cipā tomer praktiskais prāta lr vispārīgais prāta, tikai 
īpaša izlietojumā, proti, kā tikumiska likuma noteicējs**41. 

LKV 19. sējumā, Īss klajā laista 1939* tādu, šķirkli 
sapratne, kur vārds skaidrots kā filozofijas jēdziena, var 
rasti *s lielāka skaidrība, ari par Kanta lietota termina 
Vernunft kā prāta apzīmētāju. Sapratne - diskuralvās izzi
ņas apBja, tāteu tas, kas attiecuo uz formāli logiciās do
māšanas limanl. Pi-āts - taa, kao spBJ izzināt lietu būtību 
un satfar;beo, tātad aintetisKāa Jeb dialektiska domāšana 
llienir». 
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Filozofijas jēdziena sapratne definīcija LKV« "Sa
pratne (vac. Veretand), speciālas filozofiskas tenninologi 
jas jēdziensj ko izcēlis it Suvišķi Kants un kes apzīmē in 
telektuālo funkciju, ciktāl tfi veido jēdzienus, dariua 
spriedumus un secinājumus, citiem vārdiem tā ir t.s. dis-
kursīvās atziņas spBja. Plašāka un dziļāka spēja ir prāts 
(Vernunft), kas \6ršas uz vispārīgo lietu sakarību, pa da
ļai vai pat pilnīgi pats veidodams to. Ikdienas valodā šo 
izšķirību starp a-i ui prātu nepazīst"**2. 

Tālāk pievērsīsimies Vernunft kā filozofijas termina 
tulkojumam terminoloģiskajās vārdnīcās. 

1922. g. tiek publicēta "Zinātniskā terminu vārdnīca" 
ko sagatavojusi Terminoloģijas komisija. Šajā vārdnīcā no
daļā "Pilozofija" parādās arī leksemas saprāts, sapratne, 
prāts ar atbilstošajiem tulkojumiem krievu un vācu velodā. 
Atbilsmes ir šādesi разуй  Vernunft  saprāts; рассудок 
 Verstand  sapratne; ум  Veratand  prāts (JBga) '. 
Tātad te redzam, ka latviešu vārdam prāts filozofiskā nozl 
me, pBc autoru domam, atbilst vāci Verstand, bet vācu 
Vernunft atbilst latviešu vārds saprāta. 

inamā .аЭгй ar to iri izskaidrojamas 1924. 3. publikā 
cijās per Kantu konstatētās svārstības Kauta V^rnunrt at
veide, kad P.Dāi» tulko %fi tantiņa kā saprāts, bet T.Celms 
kā prāta. 

Terml'iOlogifko vārdnīcu заката piemirBsams vertn ir 
faKta, ka J.I.ojas reds'.cijā '.авкд'й 1937. g. izdils,"» "31-

nātņu terminu krājumā" vācu Vemi..»'t ilota н Ияпк prāto 
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un, savukārt, Verstand atveidots kā saprāts. Atbilsmju а1з-

tSma Sājā ten.iinu krājumā i r šādai рассудок  eaprāts, sa

jēga, Verstand; разуУвНЯО  sapratno, VerstEndnis, разум 

 prātj (jēga?) Vernunft, ум  prāts, Vernunft* 4. 

Tiktfl par konversācijas un terminoloģiskajām vārdnī

cām latviešu valodā. Tālāk i r Jāapskata vācu vārda Vernunft 

kā vispārlietojamas leksikas elementa atspoguļojums tulko

jošās vārdnīcās, Jo šim atspoguļojumam ir oava ietekme ari 

Kanta termina atveidojuma. Tulkojumu nosaka tulkojošo vārd

nīcu gadsimtu ritumā izveidotas tradīci jas . 

Ieskatīsimies Vernunft latviskajā atveidē no vēsturis 

ka viedokļa. Līdz XX gs. sākumam publicētajās vārdnīcās 

Vernunft atbilamju sistēmā varde saprāts neparādās. Vācu 

Vernunft atspoguļots kā prāts un гaprāšana. Vārds sapraša

na i r arī citu nozīmes ziņā tuvu vācu vārdu Teratanfl, Sinn 

un Begriff latviskajā tulkojumā. Neapšaubāmi Vernunft t u l 

košanas vēsturi ietekmējis arī taa, kā tulkoti šln vārdam 

nozīmes ziņa tuvie vācu vārdi. 

Dažādu gadsimtu vārdnīcu dotumus parādīsim shēmas v e i 

dā. Šajā sakarā gribē-.os piebilst , ka šajā shēmā der i e l ū 

koties ari tiem filozofiem, kas lūkos tapt par īsteniem 

latviešu domātājiem un paust savas atskārtes latviešu valo

dā. Abstraktu jēdzienu valodiskaja izteiksmē atspoguļojas 

nācijas kultūras vēsture. Nācijas literāra valoda i r kultū

ras tradīcija. 

• Salīdzinot dažādu gt^simtu vārdnīcas, vēaturinkā aina 

ir šādai 



fārdu VernuTU'T, Verstfin£, Sinn, 3e£riff tulkošanas vi. 

vārdnīcas līdz XX ss. 

ļ-latvieSe 

VilrČnīCDS 

Sandali: 
A 638 

Vārdi 

Vernunft ! V erg t and Sinn 

r_ov prāts 
Beir-iff 

lietv. nav, 

ir verbe 1'0-rjR 11 э&

Klvjrsr r.rāts, prāta, pirāts saneir.āsr.a, 

17 Й сатэгазапс: sanrašcnc saorašana 

prāts saprašana prāts, samaņa, paciņa; = 

Г Р 7 domas Koncepc Oder Idee 

eine Sache, ziņa; 



Vārdnīcas Vārdi 

Vemur.fi Verstand 

Ulmania, prfits, prāts; 1) sajušanas spāksļ 1) dss 3egreifen s, 

Brase заргазапаа saprašana, 2) 3ev.us3tsein, saprašana, 

laso spēks; gudrība apsiņa, samaņa, noskāršana 

saprašana prāts; 2) Vorcteilung, 

3) Bedeutuns, samaņa, sajSga, 

padomE doma 

Stenders prāts, prātloa, prāts prāta, Bcgriff, Umfassung 

178S gaišs prāts domas saņemšana; 

Verstaiidnis. sa

prašana, sarr.dņs 

(paziņa, Lange) 

Х&бе, rtaaai 

. г!уг.. ^aziya _ 

"•tie vārda Bc^riff semantiskajā struktūrā ir 51 varde atsevišķi leksiski se-anti s.::?-з 

varianti. 

http://Vemur.fi


Virdulcas Vārdi Virdulcas 

Vernunft Verstand Sir л 3e cri.fr 

Vclūēsmārs * prāts 

1872 (разум) 
sapraaa, prāts 

(yil tulkojums); 

eapraša, sajēga 

prāta, 

(kārtīgas)** 

domas; 

sajēga, aapraia 

t u l k o j i s ) 

(с:.**гСПление nozīmēšana 
tulkojums) Bedeutung 

К.Valdemāra .ārdnlca ir krievulatviešuvācu vārdnīca, kur pirmajā vietā dots krievu 

valodas vārds, kas atbilstoši tulkota latviešu un vācu valodā. 

" я Te acīmredzot domātas 'sakārtotas', 'kārtībā esošas' domas. 

http://cri.fr
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Vārda saprāts neparādus ari atbilstošajās latviešu-
vācu vārdnīcās. Tāda vārda nav ne Ķiveres4** (1748), пэ 
Langes ( 1 7 7 7 ) 4 7 , ne Langija (1685) 4 8 , ne -i.F.StenierH 
/ 1789 / , ne J.Neikena un K.Ulmaņa vārdnīcā 4 9 . Šajās vārdnī
cās vārda prāta atbilsmju sistēmā vācu velodA ietverti abi 
vācu vārdi, gan Veratand, gan Vernunft. Vārdu jāraksta, 
kas sastādīts G.Blgera veiktajam Evaņģēlija 'да apustuļu 
vēstuļu tulkojumam, vārdam prāts starp citām atbilomēm do
tas ari 3inn, Verstāndnis un «ernimft^ 0. Stendere latvteau-
vficu vārdnīcā vārdam prāts tikai viena atbilamo Verstand un 
vārds skaidrota kā "a i les was zur dankenden und vrollenden 
Kraft gehBrt (von prast ) " . Tomēr atbilsme Vernunft sastopa
ma, kad autors vārdu ilustrē ar piemēriem, kā: "Pievs cil
vēkam prātu devis - Gott hat dem Menachen Ver3tand und Ver
nunft gegeben"^. 

Tādi i r fakti tulkojošās vārdnīcās līdz XX gs. sāku
mam. Vai līdztekus vārdiem prāts un saprašana vārds sa-

prāts parādās funkcionēšanas sfērā un kad to sāk lietot, uz 
to atbildi nākotne sniegs latviešu valodas vēsturiskā 

vārdnīca. Pagaidām jābalstās uz K.Mllenbaha, J.Sndzelīna 
vārdnīcās sniegtajiem faktiem, kar'vārds minēts no teksta, 
kas datēts ar 1897. gadu. 

Tātad pēc analizēto tulkojošo vārdnīcu dotumiem lPt-
viešu vārdam prāts kā vispārlietojamās leksikas vārdam vficu 
valodā atbilst tiklab Verstand, kā Vernunft. Lldzlge situā
cija i r mūsdienās, par ko liecina esošie lekalkogrāilskie 
materiāli. 
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Piemēram, 1990. g. publicētajā K.Grautas un C.Pampen 

vācu-latviešu vārdnīcā gan Vernunft, gan Veratand tulkots 

kā pvāta, aaprāta - ' 2 . Šo divu vārdu semantiskā atšķirība 

atspoguļota 1Л doc. V.Karpovas sastādītajā "Vācu valodas г 

nouīinu vārdnīcā". Sinonīmu rinda i r šādai Veratand  Ver

nunft  Intellekt  Gripa (ar nozīmi ' p r ā t a ' ) . Šajā sinon' 

mu rindā Verstand i r pamatvārda, semantiski viaietilpīgā

kaie vārds, kas "iespējami pilnīgāk Izsaka attiecīgās aino 

nīmu rindae kopīgo n o z ī m i " ^ . Latviski šie sinonīmi parādī 

šādā veidāi "der Verstand prāts; die Vernunft saprāta; der 

intellekt intelekts, prāts; der Gripa fam. /vārda ar fami

liāru nokrāsu'  8.1 «7 prāts, l ieto konstatējošā nozīmē""* 

Uo šī ieskata lekaikogrāfijas materiālos var aecināt 

ka gan vācu vārdu Vernunft un Verstand tulkošanas vesture, 

gan mūsdienu tulkojums vēlreiz apstiprina faktu, ka abus 

Š03 vārdus kā vispārlietojamās leksikas vārdus var tulkot 

gan kā prāts, gau saprāts. 

K.Kilenbeha un J.Bndzellna vārdnīcā vārda prāts skaid 

rojuraā elements Vernunft  tāpat kā J.Neikena un K.Ulmaņa 

vārdnīcā - nav ietverts. Vārda prāts skaidrojums ir šāds; 

"prāts ( l i protas, der Verstand), selten der Plur. , der 

Veratend; e'er Sinn, der Wille die Gesinnung, die Meinung, 

das Gemflt . . "^ . Blcnwtu Vernunft ckad. J.Endzelīns ietvē

ris io latviešu valodas vārdu ekaidrojumā, kuri i r atvasi

nājumi no verb-. ;aprast. Van's .-.epraša skaidrots kā 'Ver

stand', 'Vernunft'зарга+ne (iSndzelii.s *o atzīmē kā neolo 

gism'j) 'Vemun't ' , 'VeratSndnia1 • laprāts kā 'der Veratand 
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die Umsioht". Turpretī lietvārds saprata skaidrota kā 

•Verstāndis* un saprašana - 'Verstehen', 'Veratand'^ 0 . Tā

das šo latviešu un vācu vārdu atbilstības izpratnes dēļ 

krievu vārdam разум un vācu Vernunft, iespējams, i e te ik 

ta atbilsmo saprata minētajā terminoloģiskajā vārdnlofl f i 

lozofijas terminu sarakstā. Tas savukārt radījis svārst ī 

bas Kanta termina Vernunft atveidojumā latviešu f i l o z o f i 

ja. No analizētā materiāla var izdarīt slēdzienu, ka Kanta 

termina Vernunft tulkojumu dažādības pamatā ir divas a t 

šķirīgas pieejas vārda izpratne un traktējumā! vārds kā 

valodas sistēmas elements un vispārlietojamās leksikas 

piederums un vārds termina funkcijā, t . i . , vārds kā noteik

tas terminoloģiskas sistēmas elements. Šās divas dažādās 

tendences i r krustojušās un radušas izpausmi termina t u l 

košanas vBatures gaitā. 

Secinājumi 

1. Kanta termina- Vernunft atveide i r pastāvējis 

svārstību periods, kad to tulkoja gan kā prāta, gan aa-

pjrāts. Mūsdienu Kanta darbu tulkojumos to skaidro kā 

prāts. Tāda šī termina atveidošanas tradīcija nostabilizē

jās šī gs. 30. gadu beigās» kad radās plašāki teorētiski 

apcerējumi par I.Kanta teorētisko mantojumu (P.Dāle, P.Zā

l ī t e ) . 

2 . Kanta termina Vernunft tulkošanas vBaturB esošo 

svārstību cēloņi izriet kā no pastāvošās tulkošanas tradī

c i jas , ar kādiem vācu vārdus Vernunft un Verstand mBdza 
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atveidot latvieSu valoda, tā ari no 1922. g. publicētas 
termiaolcsiskāo vārdnīcas ieteikuma attiecībā uz filozofi
jas termina Vernunft latvisko at'oilsmi. 

terminoloģijas komisijes ieteikums 1922. g. publicē
tajā "Zinātniskā terminu vārdnīcā" par Vernunft atbilsmi 
saprāts filozofijas termina funkcijā attiecībā uz Kanta 
terminoloģiju ir maldīgs. Šāds ieteikums balstās uz vācu 
vārda Vernunft kā vispārlietojamās leksikas vārda izpratni, 
kas ir pretrunā ar Vernunft kā Kanta termina jēgu. Hav ti
kusi ņerata vērā arī tā Kanta terminu tulkošanas pieredze, 
kas zināmā mSrā jau iezīmējās 1906.-1921. g. izdotajā "Kon
versācijas vārdnīcā". 

3. Tulkošana kā tradīcija ir viena no nāoijas gara 
kultūras sastāvdaļām. Tulkošana kā tradīcija veidojas gad
simtu gaitā un deudzu autoru pieredzes rezultātā. Tradīciju 
var noliegt, bet tā ir jāapzina, lai droši lemtu, kas no 
tās pārmantojama, bet kas - atceļams. 

1. Sk.: Laizāns ?. Jaunstrāvnieku filozofiskie uzskati. -
П., 1966. - .34. lpp. 

2. Šuvajevsl. I.Kanta Idejao latvieSu kultūrā/^ 
Teleologija un estētika / Imanuēla Kanta "Spriestspējas 
kritikaa" 200. gadadienā, R., 1990.215. lpp. 

3. Blrkerta A. Kopoti Rajcoti.  8. sēj.  R., 1927. - 151. 

lpp. 
4. Blrkerta A. Turpat, 164. lpp.' 
5. JorēviSa Р. Pārskats par latvieSu filozofisko domu. 

R., 1937.  3. 4. lpp. 
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6. Blinkena A. Latviešu literāras valodas cilmes un avotu 

problēma / / LPSR ZA Vēstis . - R., 1986. - Nr. 1. - 65. 

lpp. 
7. Sk.: Laizāns P. Op. c i t . , 2 1 . lpp.; Apcerējumi par sa 

biedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā 

(1920. - 1940 . ) . - R., 1982. - 3 3 . - 34. lpp. 
8. Turpat, 33. lpp. 
9. Zālīte P. Imanuela Kanta 200. gadi dzimšanas dienas 

jubileja Karaļaučos // Jaunākās Ziņas. - 1924. - Sr. 94, 

95, 96, 99, 100, 102. 

10 . Zālīte P. Turpat, Kr. 9 6 . 
11. Zālīte P. Turpat, Nr. 100. 

12 . Sk.» Šuvajevs I . Op. c i t . , 216. , 226. lpp. /Žurnālā 

"3!:n.idrlba" ievietotā tulkojuпа "Тегез par mūžīgo mie

ru" autors ncv norādīts.  Z . I . / . 

13. Rubene M. Postmodernisms / / Grumata.  1991.  Mr. 12 . 

- 5. lpp. 
14 . Dāle P. Iraanuels Kants / / Izglītības Ministrijas Mē

nešraksts.  1924.  Kr. 4.  330.  384. lpp. 
15 . Knldonis V. Kanta re l iģ i jas f i losof i jn pēc viņa grāma-

tao " ' "e l l - ioa innerhnlb der Grenzen der blonssn Ver

nunft" / / Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - 1924. -

.".'r. 10. - 338. lpp. 
16. ЗИзла К. Imanuils Konts / / 3kaidrība. Pusmēneša meti 

l iteratūrpi, raSknlai un sabiedriskai dzīvei.  1924. 

Ilr. V.  2 1 .  23. lpp . 

17. Oelnir, ?. Imanuela '.'ants / / Comas.  1924.  ! .r . 5.  . 

474. lpp. 
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18. Vesells J. Kanta (1724-1804) / / I lustrēts Žurnflls. -

19?4. - Nr. 18. - 375- lpp. 

19. Oliņā P. Imer,ue13 Kanta / / Rituma. - 1924. - Nr. 4 . -

308. - 314. lpp. 

20. Kanoanc V. Juteklība un sapratne Kan a gnozeoloģiju 

/ / Ceļ i . - I I I . - R., 1924. - 53- lpp. 

21 . JurS-.-ičs P. Op. c i t . 

22. Pro3ts V. Kar-ta ētikas būtība / / Izgl ī t ības Ministri

jas MSnearaksta. - 1921. - Иг. 7. - 673- lpp. 

23. Frosts V. Psiholoģija, loģika un etiķa. Vidusskolas 

кигзв.  Я., 19.'. 3.  25 . lpp. 

24. Zālīte P. Imanueia Kants.  R.i Autora i z d . , 1930. 

127. lpp. 

25- Konversācijas vārdnīca.  2. s 6 j .  R., 1903.  1593. 

lpp. 

26. Karpovics E., Laizāns P. Ievads f i lozof i jas vBsture. 

R., 1969.  136. lpp.i Karpovics E. Klaoickā vācu f i l o 

zof i ja .  R., 1965.  75 . l p p . ; Kule M., Kūlis R. Ima

nuelu Kanta dzīve un darbība / / Kant3 I . Prak

tir'ā prāta kritika /No vācu vel . tulk. R.Kūlis. R., 

1988.  14. lpp. 

27. Šādu Sl termina lutvi3koj;inu ieviesis fi lozofs Anils 

Zunde.  3k. grām.: Toleologija un estētikai Imnnueia 

Kanta "Spriestspējas kritikas" 'гСО. gadadienu. 

1990.  145.  160. lpp. 

28. Dāle P: Imanueis Kant3 // ' l i e l a s peroor.ībaa. 2J

. 

Dzīves f i lozof i .  R., 1936, 239. 8T*> p. РыпЙсПя 
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ari atsevišķi kā Dale P. Imanuēli Xante. Izvilkuma no 
grāmatas "lielas Personlbae II". - R., 1936. - Citējums 
ir no šis publikācijas 22. - 23. lpp. 

29. Rolavs A. Tulkotāja priekšvārds. - Grām.: Kants I. Tīrā 
prāta kritika / No vācu vai. tulk. A.Rolavs. R., 1931. 

5. - 6. lpp. 
30. Rolavs A. Sistemātisks rādītājs Kanta "Tīrā prāta kri

tikai". - R., 1935. 
31. Birkerts A. Kopoti Raksti. - 8. sēj. - R., 1927. - 147. 

lpp. 
32. Konversācijas vārdnīca. - 2. sēj. - R., 1903. - 1590. -

1592. lpp. 
33. Konversācijas vārdnīca. - 3» sēj. - 1 . , 1911. - 3275» 

lpp. 
34. Konversācijas vārdnīca. - 4. sēj. - R., 1921. - 3745. 

lpp. 
35. Stobbe M. Latwiska Gadda-Grahmata. - 17 - Jelgawa, 1797-

13. lpp. 
36. Latviešu konversācijas vārdnīca. - 7. sēj. - R., 1931. 

- 1932. - 12950. sl. 
37. Turpat, 12951. sl. 
38. Lexviesu konversācijas vārdnīca. - 17. sēj. - R., 1933. 

- 33740. - 33744. sl. 
39. Latviešu konversācijas vārdnīca. - 15. aēj. - R., 1937. 

- 29462. sl. 
40. Celma T. Imanuels Kant- // Latvju Gramsta. - 1924. -

Nr. 3. - 229. lpp. 
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41. Latviešu konversācijas vārdnīca. - 17. sēj. - R., 1933. 
- 33730. sl. 

42. tviešu konversācijas vārdnīca. - 19. sej. - I ., 1939-
- 37614. sl. 

43» 2: ātniskā terminu vfirdr'.ca. - P., 1922. - 2 . - 4. lpp. 
4'. Zinātņu terminu krājums. - Mask /а, 1937. • 94., 9)., 

118. lpp. Pie vārda разу!.', latviska tulkojuma kā ŗ 5ts 
iekavas un jautājuma zīmi rakstījuši vardnīc '.s autori. 

'Л. Mencelis. Lettus. Dus i3t '.Vortbuch Sarapt angehengten 
tāglichem Cobrauch der Lettischen Sprache; Allen vnd 
jeden Aussheimischen die in Churlan'". Semgallen vnd 
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TJlmann C. Chr. und ВгазсЬе G. Lettiaches WSrterDuch. 
T. 2. Deutschletti3ches .Voterbuch.  R^ga u. Leipzig, 
1880. ; Stender G.P. Letti3ches Lex_con.  Uitau, 1789.: 
Ваяьдомар Руссколаттаскокемецюй словарь.  U,, 

1872. 

46. Elvers С. Liber memoriālie Letticus.. Riga, 1748. 
47. Lange J. Vollstandigea deutschlett:aches und lettis".h

deutsches Lexicon.. Hitau, 1777. 
/ . !!lcaa un Bārtas m. jltāja Jāņa Lnngija 1685. gada lat-

vi-kl-vācioka vārdilca ar 1зи lc- .'IU gramatiku / Рос 

http://letti3ch-aeutscb.es
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49. Ulraann C. Chr. I.ettii ciies W3rterbuch. Т. 1. Letti3ch
deutsches JBrterbuch.  Riga, 1872. 

50. Evangelien und Eplsteln ins lettische ūb etzt von 
>org Elger / Zusammen.jestellt von K.Dravinš und K.0. 

1a.  Bd. 2. "ortregister.  Lund, 19'6. 
51. Stender G.P. Op. cit., S. 203. 

52. Granta K., Pampe E. Vāculatvieāu «urdnīca. Trešais 
izd., pāratrudāts un apil'ināts. Ap 52 000 vārdu. 
R., 1990.  643., 648. lpp. 
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 7. lpp. 
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THE HISTORY OP TRANSLATION I.KANT'S 

TERM VERNUKPT INTC LATVIAN 

.he systematic popularization of Immanuel Kant's ideas 

into Latvian was started by Latvian philosopher Pēteris Zālīte 

in the late nineteenth and e. rly tw t ieth centuries. The f irst 

translated fragments of Kant's philosophy appeared in the 

30ties of the twentieth century. 

To make two different degrees of reasoning I.Kant has 

used two different terms, i . e . Vernunft (reason) and Verstand^ 

(understanding). Each of them has i t s traditional mode of 

rendering in the Latvian version of I.Ki s philosophy. 

The present article deals with the translation of the 

term Vernunft and the reasons for the relevant choice of 

translation equivalerts into Latvian. 

In the history of i t s translation there wa a stage of 

indeterainoncy when the term was translated both saprata 

and prfitp. Nowadays the established tradition of Veriunft's 

translation into Latvian i s prāts, i t having a special defini 

tion in I.Kant's theory. 

To show the appearance and establishment of the traditional 

translation equivalent for the term Vernunft various 

publications by Latvian philosopher, э as well as different 

lexicographic materials have been analysed. The later include 

conversational as veil as special dictionaries euch as: "Kon

versācijas vārdnīca" (Conversational Dlotlonary, 1906-1921), 

""..tvleSu konversācijas vārdnīca" (Latvian Conversations! 

Dictionary, 1927/1928  1939), "Zinātnisko terminu vardrloa" 
(Dictionary of Scientific Terms, Riga, 1922) and "Zinātņu 

terminu krājums" (Collection of Terms in Science, lioscow, 

1937). 
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Sk. ari Ā b e l e A. u n L e p i k a l * . Par Apukalna i z 

loksnēm / / FBR - 1928. - V I I I . , 25. lpp . , B r e n c i s 

Ed.Nuoveruojumi nuo alūksniešu isluoksnes / / RKr -

- 1914. - 17. s ē j . , 128. lpp. 
2 

Z e m z a r e D. Valodas liecības par Lejasciema novadu.-

- Rīgai VAPP Praktisko zinātņu epgādniecībi 1940., 
93. lpp. 

- ' " i a u z e u b e r g a E . Par Vecgulbenoa izloksni / 7 FBS-
- 1S25. - V. - 142. - 158. lpp. 

D. U e r k u s e 

ZILBES INTONĀCIJA KONTRAEĒTAJĀS ZILBĒS ZISM3ĻAUSTRUMVIDZ2ME 

Valodnieki jau agrāk pievērsuši uzmanību Ziemeļaustrum-

vldzemē runātajās augšzemnieku dialekta nesēliskajās i z 

loksnēs dzirdamajai kontrakcijai, kuras rezultātā auditlvi 

var saklausīt divu veidu zilbes intonācijas. 

Uzsvērtās zilbēs kontrakcijas rezultāta radušos garumus 

šajās izloksnēs runā krītoši (tāpat kā vidus dialektā), 

piem., nāšu. ( ^ лае5u 'neesmu'), napiest ( < neapjēgt 'ne -

apēst ' ) , natnuoķ ( < naatnuok 'neatnāk'), vadiet ( < vajā

j i e t 'vajadzēt ' ) , vag ( < vajag)^u.c. Lizuma izloksnē 

D. Zemzare saklausījusi arī īorraaa auta ( < avuta ' avota ' ) , 

Pfil ( < Pavul), reiņas ( < rej Inas)2, bet Vecgulbenē 3 . Hau-

zenberga pierakstījusi ari pārnica « p_oya.rn.eica 'pavār

n ī c a ' ) , nasara ( < neasam 'neesam'), va_g ( < vajag)? Nav 

nekādu šaubu par krītošās zilbes intonācijas rašanos 

uzsvērtajās kontrahētajās zi lbēs , bet interesanti, ka š is 

http://p_oya.rn.eica
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3 

1. att. Monoftonga ā intensitātes līkne vārdā navag. 

zilbes saglabā savu krītoši intonSto raksturu arī tad, ja 
vārdam pievieno, piemēram, negāciju un tā rezultāta zilbe 
nokļūst neuzsvērtā stāvoklī (protams, šādā pozīcija pētāmā 
zilbe ir īsāka nekā uzsvērtā pozīcija), tā*, piemēram, formā 
navag (< nevajag 'nevajag') skaņai \ osoilogrāfiskā analī
ze rāda skaidru krītošas intonācijas raksturu» krītoša 
intensitātes un pamattoņa līkne (sk. 1., 2* att.), maza 
kvantitāte (143,1 ms). Tas, ka intensitātes un pamattoņa 
līknes ir stipri robotas, norāda, ka intonācijas raksturs 
šajā zilbē nav viengabalains, tātad notikusi kāda kontrak-
cija. 
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2 . at t . ;..onoftonga a pamattoņa līkne vārdā navāg. 

Citos gadījumos neuzsvērtās zilbSs kontrakcijaa rezul

tātu var rasties lauztā intonācija, piemēram, moksatpe 

( < moksajuse 'maksājusi'), vele^se ( velejuse 'velēju-

s l * ) , moksaišš ( <• moksajusi 'maksājuši') u.c. , bet var 

rasties ari citāda intonācija, par kuru A. Ābele rakstījusi» 

"Тоз gadījumos, kur piedēkļu zilbēs kontrakcijas ceļa redu-

Sies Jauni garumi, intonācija līdzīga vidus izlokšņu st iep

tajai , pie kum šādi patskaņi manāmi garāki nekā piedēkļu 

zilbju k r ī t o š i e garie patskaņi. KontrakciJ3S ceļā 

radušos stieptus ".arumus atrodam gan deklinācija, gan kon

jugāci jā " . ' д . Ābele šādus garumus konstatējusi 

1 B r e n c i s Ed. Nuovērucjuci.., 12Э. lpp. 

" " Ā b e l e A. un L o p i k a V . Par. . , 26. lpp. 
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I b e l e A . u n L e p i k a H . Pnr..., 26 . lpp. 

Jaunrozea izloksnē, piem., substantīvus skulate* 'skolotā-——-— 

j a ' , ari vsk. Ģ., D. un dzsk. N.. J.i skulataa, skulatal, 

skulatam; ari šova*'šuvēja* u.tn.1., verbus moiģii 'mazgā

ja* , mala* 'meloja', mjskjfi» 'meklēja', sieda 'sēdēja ' , 

stāva 'stāvēja*, ari mozgam 'mazgāja-*, mozgāft 'mazgājat' 

u . tnl . , refleksīvas formas, piem., mozgamižs 'mazgājā

mies', mozg'aties 'mazgājāties' u .tml . , valodniece arī 

secinājusi: "Ja pēdēja zilbē bijusi lauzta intonācija, 

kontrakci ja , ^ j - a.'-aoai zūdot, palaikam neiestājas un lau-

гишз pēdēja zilbe paliek: lok . s . pieuaa skulataa ( 'pē

dējā skolotājā*  D. M.) , lok. p l . fēm. piedaas skulžteas 

('pēdējās akolotājās'  D. M . ) " . 1 Šādas kontrahātaa for

mas Ziemelaustrumvidzemē var saklausīt arī mūsdienās, 

tiesa, daudzi lnformanti l i e to abas formas  kontrahētu 

un bez kontrakcijas, piemēram, 1991. g. Ziemeru izloks

nes informants vairākkārt stāst ī ja , ka "skulfitaja IAU 

muoja" 'skolotāja nav mājās', kamēr, ļ o t i aizrāvies, sā-

ka skaidrot, ka, patiesām, "akulata nau muoja" un "aku

lata šudxn nasB.uca" 'skolotāja šodien nesauca' viņa 

bērnus atbildēt. 

Lai konstatētu šādas kontrakcijas rezultātā radušās 

zilbes intonācijas atbilstību (vai neatbilstību) stiep

tās intonācijas tipam, nepieciešama atgādināt, ka trīs 

Intonāciju sistēmā stieptajai i n t o u c i j a i aastopami 

dažādi veidi . Vairāki latviešu valodnieki atzinuši, ka 

stieptās zilbes intonācijas izruna ir vienmērīga. 



līdzena. Atsaucoties uz Smlta-Vartenberj-.a, L. Ābeles un 

P. Šmita publikācijām, J. Sr.dzellns .Tecinājis, ka "Stiep
tā intonācija Skaļuma ziņā i r (vāji) kāpjoča vai ?.idze-
па" . A. Stol le , apkopojusi vairāku valodnieku atziг.шиз 
par 3tiepto intonāciju, secina, ka da'.i valodnieki (pisx. 
A. Laua, M. Heilande) šīs intonācijas raksturojumi izceļ 
intensitātes nozīmīgumu. Kas neesot pareizi, papato-cāki 
esot A. Ābeles secinājumi, kuros teikts, ka irtonei.āto 
ver būt vairāk vai mazāk paralēla pamattoņa svārutībām^ 

un atzīts , ka stieptās intonācijas raksturo i r Visai 

dažāds, nav iespējamo pateikt, kurš no visiem gaāljumiea 

uzskatāms par normālāko, kopīgs esot t ikai tas , 4a stiep
tajā intonācija nav iespējams spējš toņa kritums pēo 
maksimāla kāpuma.^ A. Stellē stieptās intonācijas anali
zēs rezultātā izdalījusi tr īs šis intonācijas pamatti-

pusi līdzena stiaptā intonācija, stieptā intonācija ar 

1 Sk. С e p 1 ī t i s L. , K a t l a p e l t . Istelkanfsaa 
runas pamati.  R.: Zinātne  1968 .-99. lp*.( VJlvg, 

6?. lpp. u.c. 
Latviešu valodas gramatika.  R.t LVI 1951 . -34 . -

- 35. lpp. 

"""S t e 1 x e A. Latvieeu literārās valodar usvvērtā 

vokfilisma akustiska skaidrojum;.. kand. d i s .  R., 1971. 

113-  114. lpp. 
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kāpjošu pamat toni1 un stiepta intonācija ar krītošu pamat-

2 v 3 toni . Aplūkojot šī trešā pamattipa grafiskos attēlus 
A. Stelles darbā, redzams, ka arī els tips faktiski ir 
?.īd=ona rakstura un būtiski neatšķiras no A. Stelles ap-
.•aketltā pirmā, t.i., līdzenā pemattipa4, pamattoņa kri
tums ir- tikai fragmentāra. 

Ekaperiaentam Ziemeļaustrumvidzeme tika izraudz īti 
tādi substantīvi, profesiju nosaukumi, sieviešu dzlmteo 
vienskaitļa nominatīvā un vīriešu dzimtes vienskaitļa 
ģenitīvā, kuros kontrakcijaa rezultātā varētu rasties 
stieptā intonācija. Vārdi tika izraudzīti tādi, lai pBtā-
mās zilbes būtu- ar iespSjami vienādu apkaimi (pirmais 
vārds irāzB, trešā zilbe vārdā, iepriekšBja skaņajfc. , 
sekojošs skanenis n vai jn ), piemBrami 

skulaVa^muoca bārnus_ ' skolotāja māca bērnus'* 
skulata nau muojas_ 'skolotajā nav mājās'. 
Auditīvi abās pBtamajas formas tika konstatēta stiep

tā intonācija. Oscilogrāfiekās analīzes rezultāti šo 
konstatējumu apstiprināt skaņas pamattonls dieviešu 

1 Arī līdzšinējos В. Markusaa veiktajos latviešu literā
rās valodas pētījumos konstatēta stieptā zilbes intonā
cija ar līdzenu un arī ar kāpjošu raksturu. 

2

S t r i i o A . Latviešu.., 132. lpp. 
' Sk. turpat, 45., 46., 47. att. 
4 Sk. turpat, liiem., 41. att. 
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3. att. Monoftonga a pamattoņa līkne-siev. dz. vsk. nom. 
forma skulata**. 

dzimtas vienskaitļa nominatīva forma kopuma ir UĪ kiipjoau 
raketuru, реи maksimāla kāpuma noseko spējš toņa kritumu 
(ak. 3. att.), bet vīriešu dzimtes vienskaitļa ģenitīva 
formā - ar līdzenu, beigās nedaudz krītošu raksturu (sk. 
4. att.), tātad abos gadījumos pamatconis atbilst iespē
jamajam stieptās intonācijas raksturam. 



iļ 3Ļ Sk It. Эр 10t fļē Jl/ff tpm) 

-2.5 
-J.0 
-3.1 1 
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4. at t . Monoftonga a pamattoņa līkne v lr . dz. vsk. ģen. 

forma skul^ta*. • 

Nozīmīga pamattoņa raksturotajā izrādījusies pamattoņa 

1. un 2. daļas vidējo vērtību starpība (Ptl - Pt2), kas d i 

ference abus p6tamo3 gadījumus, arī pamattoņa 2. daļaa v i 

dējā vērtība (Pt2) uzrāda tendenci diferencēt abas pētāmās 

formas (ak. 1. t a b . ) . 

ļ . t a b u l a 

UOi.'OPTONGA "J*. PAMATTONIS SIEV. DZ. VSK. NOM.i VlR. DZ. 

VSK. C3N. 

t£0 ,05 

T Int . (0,95) 

Di ferine 6 Senas 

ticamība 

(*) 

- - 1 , 6 -3.4-г-О.Э 
Ptl - Pt2 2 ,09>2 ,07 > 9 5 , 1 

- 0 , 0 -0,6-^0^6 



eg 
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t£0,05 Diferencēšanas 
x T Int. (0,95) ticamība 

(*) 

3.6 2,5r4,6 1,77<2,07 91,0 
DIAJ? 

2.7 2,2^3,2 
ли 

Sieviešu dzimtes vienskaitļa nominatīva formā skaņas а 
intensitāte ir ar viļņoti kāpjošu raksturu (pamattonis iz
teikti kāpjošs), bet vīriešu dzimtes vienskaitļa ģenitīva 
formā ar kāpjoši krītošu raksturu (sk. 5., 6. att.). Abās 
substantīvu formās a skaņas intensitāte, tāpat kā pamatto
nis, rāda, ka ir notikusi kādu skaņu kontrakclja, t.i., 
līkne Ir robota, tajā daudz nelielu izmaiņu. 

Kaut arī kopumā abos gadījušās £ skaņām ir stieptās 
intonācijas raksturs, šīs skaņas abās pētāmajās formās ne
būt aav identiskas. Tās ļoti spilgti «tftķiras kvantitātes 
ziņā. Vidējā skaņas kvantitāte sieviešu azimtoa vien
skaitļa nominatīva formā ir 167,3 ив, bet vīriešu dzimtes 
vienskaitļa ģenitīva formā - 149.2 irs, «tš.irību ir ļo+i 

Intensitātes raksturs izrādījies mazāk nozīmīgs -
tikai kopējais intensitātes diapazons uzrāda nozīmīguma 
tendenci (ek. 2. tab.). 

2. t a b u l a 

UGNOFTClIGAj? INTSHSITĀTE SIEV. DZ. VSK. КОМ.: VĪR. DZ. 
VSK. CEN. 
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Līdzšinējos D.Markusas pētījumos 1987. un 1990. gadā 
konstatēts, ka ilguma ir tikai relative stiapuma indika
tors, jo pilnībā markā stiepto tonēmu tikai zilbēs ar 
zema un vidēja mēles p'.cēluma monoftongiem, sal. 
M а г к u з а Л. Latviešu valodas zilbes intonācijas 
ргоЬ1етаз // Vispasaules latviešu zinātņu Kongress. -
Hlg*. 1991. gada 12. - 17. Jūlija. Referātu tuze*-, refe
rentu adrepes un isblogrāfijaa - 2 . sēj. - IC4. lpp. 

liela un diferencēšanas ticamība рас Stjūdenta kritā^la ir 
lielāka par 99.3 loapējams, ka atšķirību pamatojums mek
lējams valodas vēsturē, tādā gadījumā šķiet, ka sieviešu 
dzimtes vienskaitļa nominatīva formā kontrtkcija notikusi 
vel pirms stiuptā zilbe ieguva krītošu intonāciju, tādēļ 
kontrakcijas rezultāta radies stieptais ̂  ir gar4Ks, bet 
vīriešu dzimtes vienskaitļa ģenitīva forma kontrakcljā pie-
dalljueiea jau krītoši intoneta (tātad 'īsāka) zilbe, līdz 
ar to kontrakcijaa rezultātā radies stieptais-a ir īsāks. 
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1. Ā b e 1 9 Л. un L e p i к a M. Par Apukalna izloksnēm / , ' 

PBR  192Ь.  VIII .  19.  49. lpp. 

2 . B r e n c i s Ed. NuovBruojurai nuo alūksniešu izluok

aaes / / RKr  1914.  17. e6J.  103.  147. 1pp. 

3. C e p l ī t i э L., К a t 1 a p e N. Izteiksmīgas runas 

pamati.  R.i Zinātne, 1 9 6 8 .  9 9 . lpp. 

4. Sr. d z e l ī n s J . Latviešu valodas gramatika.  R.i 

LVI, 1951. 34. - 35. lpp. 

5 . H a u z e n b o r g a E . Par Vecgulbenee izloksni / / 

PBR  1925.  V.  142.  158. lpp. 

6. M a r k u e a D . Latviešu valodas zilbes intonācijas 

problēmas / / Vispasaules latviešu zinātņu kongresa. -

- Riga, 1991. gada 12. - 17 . j ū l i j s . Referātu tēzes, 

referentu adreses un Iebiogrāfijas. - 2 . s e j . -

. - 104. lpp. 

7. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I Pone-

tika un morfoloģija. - R.i LPSR ZA izd-ba, 1 9 5 9 . -

67. lpp. 

8. S t e l l ē Л. Latviešu l iterārās valodas uzsvērtā 

vokāllsma akustisks skaidrolums. Kand. die .  R., 

1971.  (3) 231. lpp. 

9. Z e m z a r e D . Valodas liecības par Lejasciema no

vedu.  R.i VAfF Praktisko zl"Utņu J pgadnieelb.I •, 
- 1 9 4 0 . - 93. lppi 

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 
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Г.Мегкиьа 
Contraction in Northeastern Vidzeme 

_ Summary 

Long vowels resulting from contraction in stressed 
syllables are pronounced with a falling intonation, e.g. 
nnpft (< uaapit 'neQpiet'). Thsse syllables also retain а 
falling tone when unstressed (in an unstressed position 
this typo of syllable is shorter than in a stressed posi
tion) as in the case of forming negation . Thus the oscillo
graphic analysis shows a clear characteristic of a falling 
intonation. The fact that the fundamental tone end intensity 
curves are conaiderably uneven points to the unhoraogeneoui 
character of the intonation in this type of syllable. This 
leaves no ground for doubt that contraction has occurred. 

Contraction in unstressed syllables usually results in 
broken intonation, e.g., yeleiae (•»£ velejuoe 'velējusi'). 
Sometimes, however, if the phoneme j disappears froл the 

•— 
finnl syllable which is pronounced with the broken intona
tion, contraction is not observed., e.g., ( Р1^з£_21У1й*a^ 

'p5dejā skolotajā'). Contracted forms of this kind were 
and are observed in Northeastern Vidzeme. 

Contraction in unstressed syllables may result in yet 
another type of intonation .vhich leaves a marked auditory 
resemblance to the drawling into.tation, e.g., mozg!T('maz

^eja'), mozgarniез ('mazgājamieз')i The resulte of oavillo
r̂ep'.iic analy?i3 here show that the fundarr.entil tone ani 



• 9» 

intensity correspond -so those cf the drawling intonation. 
Besides this, the Quantitative properties of the sound are 
more pronounced than in phonemes which are pronounced .»ith 
the falling and broken intonation. 

By juxtaposing different variations of the contracted 
ji_ in a number of different noun forms, we soe that the 
nouns in the feminine Nominative singular form drawl the a-

longer ( x - 167.3 oa )\ whereas, in masculine Genitive 
singular nouns the sound is shorter ( x = 149*2 m a )• There 
is a considerable difference in these figures. The credibi
lity quotient we obtained by using the Student's criterion 
exceeds 99.3 %• T.he hypothesio put forward in the article 
holds that differences in the intonation between the femi
nine and masculine nouns is due to the following: first 
contraction occurred and then the syllable with the drawl 
came to be pronounced with the falling Intonation. Therefore 
the drawling .a .Is longer. In the masculine Genitive singu
lar nouna contraction affected the syllable which wne alrea
dy pronounced with the falling intonation, and as the 
falling intonation makeo the sound shorter, the drawling a, 
occurring as tho result of contraction, is shorter. 
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A.Vulāne 
POSPRIEDĒKil MŪSDIBHU LATVIEŠU 

LITERĀRĀS VALODAS DERIVATĪVAJĀ SISTĒMĀ 

50. gadu beigās, iznākot "Mūsdienu latviešu literāras 
valodas gramatikai"1, latviešu valodniecībā tiek ieviesti 

2 

termini p u a p r l e d e k l l s u n p u s p r n e 
v ā r ā s 60. gadu otrajā puse termina p u s p r i e -
v A r d s lietošanu teorStioki pamato valodnieka I.Proi-
denfelds*, bet t.s. puspriedBkļi netiek plašāk petiti un 
analizēti. Tomēr šo jautājumu nevar uzskatīt par pilnīgi 
atrisinātu, ka gandrīz jebkuru morfēmu un vārdšķiru robež-
probiemas skarošu jautājumu. Analizējot vārdus derivative 
un morfoloģiskā aspekta, nākas saskarties ar teorijas nesa
skanu ar'valodas praksi, pat pretstatu tai. 

Kā zināms, valodas attīstības gaitā atsevišķi vārdi un 
vārdformas var iegūt oitai vārdšķirai raksturīgas semantis
kās un morfoloģiskās pazīmes, var pilnīgi pāriet oitā vārd
šķirā. Izmaiņām pakļauta ari vārdu derivatīvā 

1 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika.- R.i 
ZAI, 1959. - I. sBj. - 830 lpp. (Turpmāk - MLLVG, I) 

p 
Turpat, 84. lpp. 

3 Turpat, 701., 723. lpp. 
4 P r e l d e n r e l d s I. Pusprlavardi latvieSu 

valodā. // Latviešu valoda3 teorijas un prakses jautājumi.-
R.i Zvaigzne, 1967. - 45. - 54. lpp. 
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Sistēma - var notikt vārda morfēmiakā sastāva pārsadallša-
nās, morfēmu robežu pārbīde. Ari ateevišķi vārdi laika 
gaitā var sākt funkcionēt kā morfēmas, kā latviešu valoda 
tas ir noticis ar daudziem prievārdiem, piem., .aiz,, bez,, 
uz. и.о., no kuriem radušies atbilstoši priedēkļi. 

Ar terminu p r i e d ē k l i s saprotam vārda sastāv
daļu (morfēmu), kas atrodas saknes priekšā"''. Ar to atvasina 
jaunus vārdus, parasti no tās pašas vārdšķiras vārdiem, 
veido dažas gramatiskās formas. Priedēklis atvasinātajam < 
vārdam var piešķirt dažādas nozīmes nianses, piem., liels -
paliels, vai ari būtiski mainīt motivgtājvārda nozīmi, 
piem., laime -• nelaime. Ja priedēkļa semantiskais un 
funkcionālais raksturojums ir skaidrs un nerada jautājumus, 
tad puepriedēkļa raksturojums ir pretrunīga. Tā MLLVG lasāmi 
"Atsevišķs, daļēji ar salikteņu veidošanos, daļēji ar pre-
fiksāciju saistīts vārddarināšanas veids mūsdienu valoda ir 
vārdu darināšana ar p u s p r i e d ē k ļ l e m . Pusprie-
dēkļi ir vārdi (pa svītro Juma mans - A.V.), kam var būt 
patstāvīgu vārdu nozīme un funkcijas, bet kas bieži sasto
pami ari savienojumos ar lietvārdiem, adjektīviem un ver
biem, kur tie daļēji vai pilnīgi maina savu nozīmi un fak-
tieki veic afiksu uzdevumus". Tātad patstāvīgi vārdi tiek 
pielīdzināti morfēmām, netiek preolzi nošķirta prefikeācija 
un salikteņu veidošana, nav pamata, kā redzēsim vēlāk, ari 
pēdējam apgalvojumam par nozīmes maiņu. 

1 MLLVG, I, 77., 83- lpp.f LLW, 6 2, 370. lpp. 
2 MLLVG, I, 84. lpp. 
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Ari jaunāks, LLW ("Latviešu literārās valodas vārd
nīca") atrodamais definējums neievieš lielāku skaidrību. 
"Puspriedēklls - no apstākļa vārda vai lietvārda locījuma 
formas radies vārds, ko izmanto jaunu vārdu (parasti salik
teņu) darināšanai (piemēram, pret, £jarp_, ŗteķšj".1 Pirmkārt, 
raksturojamā derivativā vienība, kā pārliecināsimies, ana
lizējot konkrēto valodas materiālu, nav jauns vārds, bet ir 
apstākļa vārda vai lietvārda sakne., геьр. celms, otrkārt, 
ar priedēkļiem (tātad - ar tiem pielīdzinātajam valodas 
vienībām puspriedēkļiem) atvasina jaunus vārdus, nevis 
veido salikteņus. Protams, mēs varam uz konvencijas pamata 
pieņemt, ka šos derivatīvoa līdzekļus saucam par pusprie
dēkļiem, bet Janoekaidro, vai ir bijis lietderīgi ieviest 
Jaunu terminu. Tā lietošana būtu pamatota, jai I) dotu ie
spēju skaidrāk izprast jaunu vārdu darināšanas sistēmu, 
precīzāk noteikt morfēmu funkcijas, 2) ieviestu precizitā
ti un skaidrību vārddarināšanas terminoloģijā. Diemžēl 
termins 'puspriedēklls' neatbilst nevienai no šim prasī
bām. Tieši otrādi, rodas sarežģījumi un neskaidrības se
kundāru vārdu derivatlvās struktūras noteikšanā. 

Latviešu valodniecībā par- puspriedē' ļiem tiek dēvē
tas apstākļa vārdu (lietvārdu) saknes vai apstākļa vārdi 
•&ESJČ-, §£-. САЙГ-, ifikj-, līda-, RSk§ļ-, pjc-, pirms-, 
prst-, priekš-, etarpj-, virs-, 553-. Savukārt LLW šis va
lodas vienības tiek sauktas par apstākļa vārdu, prievārdu, 
saikli, kā ari par salikteņu pirmo daļu, nevis puspriedēk-

1 LLW, 6 2 , 470. lpp. 
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11, pienu, apakš - prievārds ar ģenitīvu; ajjakji- - salik
teņu pirmā daļa1; līdz - prievārda ar datīvu; apstākļa • 
vārds; līdz salikteņu pirmā daļa2; pirmā - apstākļa 
vārds; prievārds ar ģenitīvu; saiklis; pirms- - salikteņu 
pirmā daļa3. Vemsim vērā arī to, ka t.s. puspriedākļiem 
latviešu valoda ir vai ir bijuši atbilstoši prievārdi, sa
vukārt lielākajai daļai prievārdu nav atbilstošu apstākļa 
vārdu. Vairums latviešu valodas priedēkļu ir prepozicionā-
laa cilmes. J.EudzelIns savos darbos, starp citu, visus 
atvasinājumus ar priedēkļiem sauc nevis par preilksallem 
darinājumiem, bet gan par salikteņiem, atsevišķos gadījumos 
lietojot ari terminu •priedēklis'.4 

No vārddarināšanas teorijas zinām, ka priedēkļi и.о. 
afiksi tiek Izmantoti atvasinātu vārdu darināšanā,savukārt 
vārdi, to formas, saknes vai celmi  salikteņu darināšanā. 
Tātad, ja t.s. puspriedēklis ir afiksa morfēma, tad tas ne
var but vārds, ar ko veidoti salikteņi, bet, ja tas ir 
vārds vai tā sakne resp. celms, tad ar to darinātie vārdi 
jāapskata salikteņu grupā, nevis pie prefiksāliem atvasi
nājumiem. 

1 LLW, 1, 179. lpp. 
2 LLW, 4, 658., G62., 659. lpp. 
3 LLW, 6 2, 218. - 219. 3pp. 
4 Skat., piem., S n d z e l ī n s J. Latviešu valo

das gramatika. - R.t LVI, 1951. - 641. lpp. (tu.-ршак -
Lgr.) 
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Valodas materiāla analīze liecina, ka nav pamatots arī 
apgalvojums. "Lai gan lietvārdu darināšana ar puspriedltk-
ļieni ir genātlskl un strukturāli saistīta ar salikteņu da
rināšanu, tomēr par salikteņu pirmajiem komponentiem pus-
priedekļus nevar uzskatīt. Salikteņa pirmajam komponentam 
nav kopīgo semantisko funkciju attiecīgajā salikteņu grupā 
- saliktenī pirmais komponents patur savu leksisko nozīmi. 
Turpretī pusprledeklis savu leksisko nozīmi ir zaudējis. 
Salikteņa pirmajam komponentam pret otro lr ari Ipatas 
gramatiskās attieksmes. Pusprlodāklim gramatiskās attiek
smes pret pamatvārdu vairs neizjūt. Darinājumos ar liet
vārdiem puspriedekllm ir vispārināta leksiskā nozīme. Tā-' 
tad pusprledeklis, ieiedams veselās vārdu grupās ar vienu 
nozīmi, tikai piešķir īpašu nozīmes niansi darinājuma otra
jam komponentam."1 Карйс? I) Salikteņa pirmajam komponen
tam tomēr var būt kopīgas semantiskās funkcijas attiecīga
jā salikteņu grupā. Kaut ari vairums latviešu valodas sa
likteņu, šķiet, nepieder pie derivativejlem modeļiem ar 
vienu un to pašu pirmo komponentu, tomēr ir ne mazuma 
salikteņu, it īpaši lietvārdu grupā, ar kopīgu pirmo kom
ponentu. Šādos modeļos var ietilpt divi, pleci, divdesmit, 
četrdesmit un vairāk salikteņu un salikteņatvasināJumu, 
piem., .ābeļdārzs., ābeļziedi i augšdaļa. augšdeLma, augš
gala, augšistaba, augšlūpa. augSaaļa, augihiaaa, augšpuse, 

1 MLLVQ, I, 183.lpp. 
2 LLW, I, 29. - 30. lpp. 
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""FISNTFLTFLI augšzobl, augšžoklis*; acuļ{.ecinleka, acumirklis, 
jKŗuraugSj acļgpbj ; augatbūve, augstceltne, augs^ci^nība, 
auj^cilnls, augjtpapSžu, augstskola/-1 и.о.; njdc1-sSJ£iH_, 
aa^jaogēr^a, ņaķtsbars, nakts darba, nakts de žūra, ņakļsdu-
§§, naijĴ d̂ Sjŗjaioķa, ?lf.ķtagaļ.taa, nbktagaļdlaa, nal^aguļa, 
nâ ctsmājigs, ņaķtgraifig, naĵ ssjiļoa, najttgsvaga, naktatau-
rļuii, ņaķtsj/^ole, nak̂ azjreja.4 и.о. Salīdzinot šos salik
teņus ar tādiem vārdiem kā apakšdaļa, â akšdelraa, apajsšr 
gals, apakšistaba. apakšlūpa, apakšmala^ ajpaljjnamai, apakš
puse, apakĵ loklļs; eirjjovaje, .ārpuse., Дгв_1епа,, ārpiļaSta. 
kuru pirmā daļa tiek traktēta kā puspriedēklls, redzam, ka 
nedz strukturālā, nedz derivatlvi semantiskā, nedz ari 
komponentu vispārīgo attieksmju zinā starp derivativajiem 
modeļiem nav atšķirības. Visos gadījumos pirmais komponente 
ir patstāvīga vārda sakne resp. celms vai vārdforma, kas 
saliktenī nezaudē savu patstāvību; kā motivetājvārdi kalpo 
attiecīgi vārdu savienojumi, piem., augšas daļa_, ābeļu 
dārzs, acu lj^EIOIFIXG, augsifi oelfelS. Дак£е dzīvnieks, āra 
siena,, apakjģs daļa, utml., kuru pirmais komponents ietilpst 
veselās vārdu grupās ar vienu nozīmi, bet ar(a) un аракД^ав) 
nozīme nav vairāk vispārināta ka augstas) , Дк^еЦц) • ASO. и.о. 
izmantoto vārdu nozīme. Šiem vārdiem pašiem par sevi ir da

1 LLW, I, 497.  498. lrp. 
2 LLW, .1, 37. lpp. 
3 LLW, I, 493. - 495- lpp. , 
4 IXW, 5 , 327.  329. lpp. 
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2sdp. nozīmes obstrakcijas, vispārinājuma pakāpe, piem., 

vārdiem ābele, acis i r konkrētāka nozīme nokā vārdiem,g£3, 
Ttpakja. vel lztelktāk nozīmes abstrahēšanās notiek apstāk

ļa vārda sistēmā, tāpēc adverbs kā salikteņu pirmais kompo

nents ( l īdzīgi i:ā- abstraktie lietvārdi) derivātu siscēmā 

iekļaujas ar lielāku vispārinājuma pakāpi nekā, piem., kon

krētas nozīmes l ietvārdi . Nav vērojtana arī diferencēšanās 

gramatiskā ziņā-noskaidrojot motivētājvāo'dus, salikteņos 

vērojam tās pašas attieksmes, kas realizējas motivētāj-

vārdkopfi vai vārdu savienojumā. Tātad arī no š ī aspekta nav 

pamata iepriekš citētajam apgalvojumam, ka analizējamā? 

valodaa vienībās nevar uzskatīt par salikteņu pirmajiem 

komponentiem. 

Par teiktā pareizību vai nepareizību pārliecināsimies, 

analizējot konkrēto valodas materiālu.. 

Izpētot visus LLW septiņos aējumoa astoņās grāmatās 

e-pkopotos vārdus, kuru darināšanā izmantoti t . s . pusprie-

dēkli (aptuveni 610 vārdi) un LW ("Latviešu valodas vārd

nīca") reģistrētos ar starp- , v ira - , zem.- darinātos 64 

vārdus, nākas secināt, ka t ie i r salikteņi vai salikteņ-

atvasinājumi, neīris prefikaāli resp. ar puapriedēkļlem da

rināti vārdi. Seoantiskā ziņā analizējamās valodas vienī 

bas saglabā raotivētājvārda (parasti - apstākļa vārdu vai 

3i.etvi.-da) nozīmi, nevis tikai niansē otrā komponenta no

zīmi. Ka motivetā.Jvienība funkcionē vārdu savienojas , kurā 

viena komponents i r apstākļa vārds, lietvārds, da'kārt -

prievārds', otrs - lietvārds, īpašības varde vai darbības 

http://3i.etvi.-da
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vārdd. Eieži vien motivētājvārdu secība ir pretējs kompo
nentu secībai salikteni. To īielfikā daļa ir lietvārdi • 
(5S0), nedaudzi (45) - īpašības vārdi, 30 - darbības vārdi 
-;ai to di.vdt.bja formas, 9 - apstākļa vārdi. Šie skaitĻi, 
prc.tar.e, ir visai aptuveni, Joi I) vēl nav iznākuši viai 
LLW sējumi, bet L W reģistrēto vārdu ar starp-, virs-, 
_zcm.-, saraksts ir nepilnīgs; 2) arī LLW nav ietverti abso 
lūti visi latviešu literārajā valodā lietotie vārdi ar ana 
lizējeaajfim valodas vienībām. Tā, piem.. šķirklī ar £&ur-
minēti vārdi caurbraucot. caureļošs, caurĶaismotl. caiir-
brauķaaibi, caurasjjļošaaa. Nevienu no tiem vārdnīcā neatro
dam kā patstāvīgu leksisku vienību, kam būtu veidots atse
višķs šķirklis. Jāatzīmē arī, ka Mīlenbaha un Endzelīna 
"Latviešu valodas vārdnīcā"1 ir daudz tādu aalikteau un sa 
likteņatvasinājunu ar šiem komponentiem, kurus lieto arī 
mūsdienu valodā, bet kuri nav minēti LLW. 

Tālāk analizēsim esošo valodas materiālu derivatlvi 
semantiska aspektā. 

a p а к š 
Mūsdienām apakš sastopam kā apstākļa vārda apakšā, 

lietvārda ajjakja,'" sakni un kā prievārdu apakjS ar vienskait 
ļa ģenitīvu. Prievārds apakš tiek lietots reti. VLLVG 

1 Skat., piem., darina J';nus ar līdz Кj, 16., Г7. 
burtnīca, 479. - 4^3. lpp. 

2 Rakātā tiek minēti tikai .tie va.di, kuri ir oiešā 
saistība ar analizējamo materiālu. 

http://di.vdt.bja
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norādīts, ka ejaķš- funkcionē:I) k« puspriedēklls 1 , 2) kā 

produktīvs priedēklis jaunu vārdu atvasināšanai, 3) pavisam 
2 

reti - kā prievārds". 

LT,VV reģistrēts i-Z l ietvārds, kam pirmajā daļā i r 

agaķfi-. Daļa salikteņu veidoti nc lietvārdu sondes vienskait

ļa ģenitīva formas celtne un lietvārda, piem., a5nkj£3la-< 

-ftCSksjis f&l:3• ©iS^SSlSJs -g apakšas тл1а; a£ak.šstiļbs. Sūda 

tipa salikteņu ir таг. 

Pirmais konpouents tajos funkcionē savā pamatnozīmē, 

norādot, ka otrajā daļā nosauktais atrodas kaut kā apakšas, 

apakšējā daļā. 

Otru, plašāko grupu veido salikteņi, kuru*-, domāj-i.iis, 

motivē apetākļa vārds anajcšg. UD lietvārds, piem., apakšbik

ses <• bikses, kas i r apakšā citām biksēm', ajjajcs^j-anjii, 

apakškārta, apakškrekļs, a^kjļajņa, e.pak_štase. Ari šajos 

salikteņos pirmais komoonents l ietots pamatnozīmē un izsaka 

to , ka ar otro komponentu nosauktā l i e t a , priekšmets atro

das kaut nam apakša. Tiesa, daudzos gadījumos ir pagrūti 

noteikt precīzi pirmās daļas motivētājverdu,- nozMmei» ziņā 

tie i r ļo t i tuvi. 

Trešo grupu veido salikteņi, kuru pirmajā daļā izman

tota apstākļa vārda apakšā sakne, bet tā nozīme i r a t t ā l i 

nāta, nav tieša, tā tuvojas prievārda se.nunt Lkui. Sle sa

likteņi norāda, ka ar otro komponentu nosauktais i r kam 

pakļauts, atkarīgs no kā, atrodas zemāk pa? kaut ko vai 

kādu, piem., ^pakj I rni eķs, apakšklase, .-ipakšķ omi tē ja , 

1 MLLVG, I , 191. lpp. 

2 Turpat, 727. lpp. 
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.aga^ānpjļaļe.; apakšpulkvedis, ajiakšfrĻtule, apakSvŗlenlba, 

apakšvlrgni eks; . 

Nevienā no sekundārajiem lietvārdiem piiaajam kompo- • 

ner.tam agakg- nav priedēkļa nozīmes un funkcijas. 

a r -

āj?- mūsdieuv latviešu literārajā valodā nelieto kā 

prievārdu, to sastop kā lietvārda ^js_ vai apstākļa vārda 

ārā. celmu.'' 

Sekundāru lietvārda sir sakni^lŗ- ka pirmo komponentu 

literārā valoda nav daudz - vārdnīcā reģistrēti tikai 19 

saliKteji. To lielāko daļu motivS vārdu savienojums, kura 

sastāvā iet i lpst lietvārda .grg vienskaitļa ģenitīva formas 

celms ar nozīmi ' tas, kas nosaukts ar otro komponentu, i r 

āra, ārējā puse, ir ā r ē j s ' , piem., .ardju-yi^ ^. .ā£6 durvis» 

ДгДр£в, ārmala, ārpuse, ārsiena,. Šī tipa salikteņos pirmā 

komponenta nozīme ir t ieša, konkrēta. To, ka pirmais kom

ponents i r lietvārda formas celms, nevis apstākļa vārda 

celms, liecina tādi valoda lietojamie vārdu savienojumi kā 

āra durvis. {Ļra loga utml. 

Tādos salikteņos kā firļmilība, Ĵrpŗftla celma .gŗ-nozīmt 

vairāk saistāma ar apstākļa vārda ārā nosīmi 'ārpus kaut kā 

resp. ārpus laulības esošs ' . 3ajā gadījumā pirmajam kompo

nentam saliktenī nozīme nav tik tiešā saistībā ar motivē-

tājvārda nozīmi, tā i r attālināta. Ar attālinātu nozīmi 

'ārējs , ārpus esošs' celms ^ār- funkcionē arī salikteņos_āŗ-

lU*i3> ftrDOvadjj. Sroagaaiaj ārjļasaul.., ftrpiloBta. М$аЩ~ 

1 LLW, I, 304. lpp. 
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tika, ārvalsts utml. tipa lietvārdiem nevai precīzi no
teikt , vai kā motivētājvārds izmantota lietvārda vai ap

stākļa vārdn celms. Pirmā komponenta nozīme tuvāka Spašī-
Ъаз vārda ārējs vai prievārda āro^a noslmei. 

0 e u r 

Latviešu velodā l i e to gan prievārdu слог, gar apstākļa 
vārdu cauri, no kura radies minētais prievārda. 

• J 
LLW reģistrēts 41 vārda, kura pirmais komponents i*-

caur-. No tiem 22 i r l ietvārdi , 15 - darblbae vāri i vai to 
divdabja formas, trla Īpašības vārdi un viens apstākļa 

vārda. Lielākā daļa vārdu i r salikteņi, piem., c^urceļotā-ļ?, 
deži - aallkteņetvaatnājumi, piem., ceursnldiba. 

Prievārds caur rorāda uz kaut kā virzību kem cauri*, 

apstākļa vārds cauri izsaka virzību cauri kādam objektam no 
viena gala līdz otram, no vienas puses l īdz otrai vai šfcēr-

2 * ' s l i , kas jāpārvar . šajā salikteņu grupā pirmais komponents 
- apstākļa vārda cauri celms - funkcionē ar minēto adverba 
nozīmi, pism. , с a urb rauc ēja « braucējs Žgļ cauri, caurdurts 
<. (tāds, kas ir) iz^UEtS caurij caurauet, c^rolOde, c_aur-

ļaļde utml. Īpaši spi lgt i motivētājvārdu savienojurr.s un se-
muntlke izpauSes saliktajos darbības vār-.os un ealiktoyat-

veotnājumos, piem., caurskatīt skatīt cauri» caur^Dldļ/^ 
*C (tāds, kas) ^epjd cauri.. Salikteņu pirmā komponenta se 

mantika un paša derivāta semantika Ir tieāā vaids aalstī.ta 
ar motivētā jvārdu noztuni. Nedz strukturāli, nedz semantiski 

1 LLW, 2, 154. lpp. 
2 LLW, 2 . 155. ' lpp. 
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na. pamatu š ī tipa salikteņus uzskatīt par prefiksāliera 

atvasina, jumiem, 

i о к & 

KQsdieu& igkš 1 sastopams (kaut ari ret i ) ku prievārcs 

ar visnt.kaitļu i-enitivu, kā 1 i^tvārda riekša vai apstākļa 

vārda ļekjjā sai.-ia un Ы saP.iKteņu pirmā daļa . 

uLVV reģistrēti tikai 17 rārdi, kuru pirmais komponents 

ir_i£kiS-. Sa'Jikteņos ^eka- funkcionē ar divējādu nezīmi: 

I) norādot, ka ar otro komponentu nosauktais atrodas, notiek 

kā iekšpusē, iekšianē, i r iekšējs . ŠI tipa salikteņu pirmais 

komponents parasti i r lietvārda iekša vienskaitļa ģenitīva 

celms, piem., iok^djirvj^s < ' iekšas durvis; ieķ^kab-ŗļa, 

Л2Й5. AfJŠS&ls. Iekštelpa, iskšpn_ae. i€XŠSAena; 2) nosaucot 

to, kas atrodas, notiek kaut kur iekšā. So salikteņu vai 

3allkteņatva3inājumu pirmajam komponentam i r adverba iekšā 

motivācija, piem., ĵ ekģded_zeg -^.(tāds, kurā degviela) ( s a ) -

jleg iekšā; iekšpilsēta, igkskontļgentāļs, ieķjk^'ejciāls. Ad

verba motivēto salikteņu i r caz. 

1 I d z -

Sakns recp. celms l ī d z - tiek diezgan aktīvi izmantota 

salikteņu un salikteņatvasinfijumu darināšanā. Vārdnīcā r e 

ģistrēti ~iQ vārdi, kuru pimais komponents i r . l īdz- . 46 no 

tiem ir lietvārdi, 9 - īpašības vārdi, divi dorbībaa vār

di un viens apstākļa vāraš. 

Iļģz latviešu valoda izmanto ka prlsvurdu ar vien-

1 LLW, 3, 295. lpp. 
2 Turpat, 295. - 296. Ifp. 
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skaitļa datīvu, saikli, salikteņu pirmo daļu un dažkftrt ari 
ka apstāxļa vārdu (Ij&z, līdgj).J" līda- salikteņos parasti 
funkcionē kā apstākļa vārda līdzi celms, vairumā gadījumu 
saglabājot tā pamatnozīmi - 'kāds pār/io Sojas, virsās, kaut 

2 

kas notiek, darbojas, раз tev kopā, vienlaikus ur kaut "cc'. 
Atšķirībā no citām salikteņu grupām, šī tipa salikteņus un 
salikteņatvasinājumus parasti motive aprakstoši veidotas 
plašākas sintaktiskas konstrukcijas, kurās ietverti konkrē
tie motivētājvārdi, piem., līdzvainīgs «tā vfiinlgj līuzi 
(līdz ar) citiem; līdzjūtīga *c tāda, kas Jūt līdzi; ļldz-
braupēja. ļļdzdota. līdzdarboties, ļldzaudzls, lldzc^nītājs, 
ļ^dzdzīvotgjg, ļld^parādnieka, līdzs^ejējs. 

Tādos salikteņos un salikteņatvasinājumos kā līdzsvars. 
līdztiesīgs, līdztiesība, līdztiesisks izteiktāk manāma se
nā adjektlya *llgus - IftL lypus 'vienāds, līdzens'3 semanti
ka, nevis adverba līdzi nozīme. 

Savukārt vārdā ļļc.zSln6jj kā pir-naia kooponents,šķiet, 
izmantots prievārda ļīp> - tāds, kas bijis 11-lz 5jj'l» 

p a k a ļ " -
LLW pakaļ(-) reģistrēts kā apstākļa vārds, salikteņu 

pirmā daļa, lietvārda pakaļa, apstākļa vār л jjakaļā celms4. 
Prievārds jākaļ , kas izloksnēs un tautasdziesmās atrodams 

1 LLW, 4, '.53. - 659. lpp. 
2 LLW, 4, 662. lpp. 
3 Lgr, 660. lpp. 
4 LLW, 6г, 159. - 161. lpp. 
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prievurdu aiz un pēc nozīmi, mūsdienu l iterārajai valodai 

nav raksturīgs. x 

Vārdnīcā iotvorti 23 sal ikteni , kuru pirmais komponentu 

ir lietvārda vai apstākļa vārda celms j ā k a ļ - . No tiem Г7 i r 

lietvārdi, 6 - darbības vārdi, piem., Ŗakaļstūrļs, paķaļ-ķj-

motics. Visos salikteņos pirmais komponente funkcionē ar 

attiecīgā motlvētājvārda pamatnozīmi. Derivatlvi semantiskā 

aspektā Sou vārdus var sadalīt divāa grupās. Pirmo 

veido salikteņi, kam otrais komponents i r primāra konkrētas 

nozīmes lietvārds. Tādā gadījumā piroals komponents perasti 

i r lietvārda pakala vienskaitļa ģenitīva formas celms, piem., 

•3aka.la_s.fi < рака1аз asa; pakaļdaļa, jaka^ldurvis, pj,ķalguls, 

pakaļkāja, pakaļklajs, pakal_puse, pakajĻrltenis. Sie заИк-

teņi l i e tot i ar nozīmi 'tāds, kas atrodas kā pakaļas, paka

ļēja daļā 1 . 

Otrajā grupā iet i lpst salikteņi, kuru otrai3 kompo

nents i r darbības vārda vai deverbāls lietvārds, lielākoties 

darītājvārda. Šos vārdus motivē apstākļa vārds pakaļ. Sa

likteņi parasti izteic , ka ar otro komponentu nosaukts dar

bība: I) i r virzīta kaut kara pakaļ, piem., pakaļdzļtit.n «c 

dzIJieg kādam pakaj,; takaļŗaeklētles; 2) tiek veikta, l a i 

kaut ko atdarināta, vi l totu, niem., pakaļdarlt « darīt kā

dam ko pakal; pakaļ darināt, pakaļķēmottea, pakārtojis! t i 

3) ka аагЪХЪаз veicējs dodas kam nai.nl vai ku atuarlna, 

vi l to , piem., pckalbraucējs <c b.reucC-js. kidai.i pakaļ, рьс"kū

da; gaķa^dp_j-jtā,ji. pakaļr-ācē^s., pakaļu:.viņātājs. Tādlam au-

• 
H ī t i ņ a D. Prievārdu sir- .n\ Jŗ.tvia^u .-ak«-,u 

valodā. - R . i 2?nātre, Ш 8 »  67.1,-у.'. tur ,«*•'. - Mlliina J.; 

http://?3aka.la_s.fi
http://nai.nl
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likteņiem kā p.eijalbŗaucējFj pakaļnācēļs, pakaj^al^ēji var 
būt divējāda motivācija un divējāda nozīme: I) pirmais kom
ponents ir lietvārda jjakaļs. ģenitīva formas celms, un sa
likteņa derivatlvā nozīme ir *tā("s, kaa virzās no pakaļņu-
ooo, kādam aizmugurē') 2) pirmais komponents ir apstākļa 
vārds pakaļ, un saliktenis nosauc būtni, kas dodas pēc kā, 
kam pakaļ. Ari šī nozīmju variēšanās atkarībā.no motlvē
tājvārda liecina par to, ka analizējamie vfiidi uzskatāmi 
par salikteņiem, nevis par atvasinājumiem ar moriēmu, kaa 
būtu prepozlcijas nozīme un funkcijas, 

p ē с -

jgēc(-) valodā -"-eic trejādas funkcijas - ir apstākļa 
vārds, prievārds, kas pārvalda vienskaitļa ģenitīvu, salik
teņu pirmā daļa.1 pēc (ari vēl kī adverbs) radies no adver
ba _р_еД1д, bet pedis ir daudzskaitļa instrumentālis no sub-

2 " 
stentīva^pēds. 

Prievārds вес. funkcionē kā secības, atbil3tibe3 un no
lūka reap, cēloņa, iemesla uttieksmju rādītājs.3 Savukārt 
apstākļa vārds p_6c norāda uz ko vēlāk notiekošu, laikpos
mu, kam beidzoties, sākas kāda darbība, norise, iestājas 
kāds stāvoklis.4 

LLW ka šķirkļa vienības regietrēti 62 vārdi, kuru da
rināšanā kā pirmais komponents izmantots pē_e_(-). 59 no tier. 

1 LLW, б_, 575. - 576. lpp. 
2 Lgr, 576. lpp. 
3 Я ī i 1 ļ A D., 130. lpp. 
4 LLV7, 6_, 575. lpp. 



110 

ir lietvārdi, 3  Īpašības vārdi, pleni., pjScaudzešaiia, рбс
embrlonāls. Domājama, ka mūsdienās reti lietotais apstākļa 
vārds Pēcgalā uzskatāms par adverbējusos lietvārda p6jjgala 
vienskaitļa lokatīva formu, tāpat kā pjScJaikS. ir lokatīvs 
no p_Bclaiks, un nav ietverams derivātu ar pjāp- apskatā. 

Analizējot āī tipa vārdua, jāņem verā, ka mūsdienās 
pjSc reti tiek Metots kā apstākļa vārda. Acīmredzot tāpēc 
derivātos ar рёд adverba motivācija nav saskatāma. Ja deri 
vatīvi aemantiskā ziņā vārdi ar оДс pirmajā daļā nav aais-
tfimi nedz ar apstākļa vārda, nedz kāda cita patstāvīga vār
da motivāciju, tad izvirzās jautājums, vai рДл() ir uz
skatāms par salikteņu pirmo komponentu ur. derivāti ar to -
par salikteņiem. Te ir divas iespējas: I) tie ir ar prie
dēkli darināti vārdi, un latviešu valodas prefiksu sistēma 
papildināma ar priedēkli pjc-; 2) tie ir salikteņi, kuru 
pirmais komponenta ir prievārds pēc, otrais komponente -
lietvārds, īpašības vārds vai cita3 vārdšķiras vārds. 

Par labu pirmajam pieņēmumam var sacīt sekojošo: 
I. Viei vārdi, kuru darināšanā izmantots ̂ Дор, saista 

mi ar prievārda pjc. un attiecīga lietvārda vai īpašības 
vārda motivāciju, piem., pjfcâ sjtrāde apstrāde pēc (kādas 
citas) apstrāde^} pēcauga < aupis, (ko izaudzē) ро£_ (cita) 
ayea (novākšanas); pēceksāmena^ oķsoŗr.eņ.i, (ico kārto vēl
reiz) pee (nenokārtota) екдатепа; li^csvojļci.(laiks) 
s^tkien.1 Jo spilgti šī motivācija prievārds + Uotvārda 
ģenitīvā parudāp atvasinājumos, kuri* i ņ-.zlatiiB ka gonitl-

1 I-LW, u j , 576. - 577 . . 5cv.. 
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veņus, pi era., pSjJggxantijaa •«''(tāds, kas pastāv) рбс. garaa
$_1Даз (laika izbeigšanās); p6cj..ekai3uma <(kas noris) jjjje 
iekaisuma; Р̂ с1п1агк$а_, pēckāzu, Pjcķongresa, pācledus, 
gSctra^unaa, pjcyj feces, utml. 

2. Kaut ari šāļos vārdos skaidri redzamas аЬчз struk
turālās vienības prievārds + lietvārds (Īpašības vārds) tsn 
saglabāta to semantika, tomēr pēc analoģijas ar tādiem ргэ-
fiksāliem un prefiksāli flelfJtīviem atvasinājumiem kā aļz.-
auss ^. (kaut kas) ai_z auss; oizdjļrv§ *f- (vieta) gļļ duryjjl; 
aizezere, ai^puŗvsj p_l_eJUra (vieta) рДе juras; pJ.elaoa_-<. 
(kas atrodas) p_ie laoas (pamata); p̂ erturve, piefgjŗa^; uz^ 
purnis *i (kas ir) uz_ pjorna; uzacs, uzDļeci_s utml. šoa vār
dus varētu uz3katlt par prefiksālierr. atvasinajumiem. 

3. Mūsdienu latviešu valodā vārdus, kuru darināšanā 
izmantoti prievārdi, parasti uzskata par prefiksāliem at
vasinājumiem, nevis salikteņiem. Jjēc-, tāpat kā priedēkļi, 
vairumā gadījumu lietot3 ar vispārinātu leksisko nozīmi. 

Tā kā gee šajos derivātos nav adverba sakne, tam ārpus 
atvasinājuma nav patstāvīga vārda nozīmes, »ad tas nekādi 
nesaistās ari ar puspriedēkļa definīciju. Protama, šis jau
tājums ir diskutējams. 

Līdzīga situācija ir ar vārdiem, kuru darināšanā iz
mantota zem-, daļēji prefiksa nozīme un funkcijas parādās 
ari tacan vulodas vienībām kā oret- un atarj}-. (?ar šiem 
dorlvatiem sk.it. talf-k.) Iespējams, ka valodas attlstlbfls 
gaitā prievārdu pēc, pret, яДчгр, zem ".er.der.ce veikt pre
fiksu funkcijas .aridarināšenā realizēsies pilnībā un lat
viešu valodas prefiksu ilsTttaa papildināsies ar jaur.ie.r. 

http://sk.it


н а 

priedēkļiem. 

p i r m s -

ŠI valodas vienība funkcionē kā apstākļa vārds, prie

vārds ar ģenitīvu, saiklis. L L W norādīts, ka pirms- iz

mantots ari kā salikteņu pirmā daļa, kas norāda, ka kaut 

kas pastāv, noris pirms salikteņa otrajā daļā nosauktā. 1 

Vārdnīcā reģistrēti 70 lietvārdi un 4 Ipašlbaa vārdi, 

kuru darināšanā izmantots joirms. Nevienu no tiem nemotivē 

adverbs, visu vārdu pamatā ir prievārda un lietvārda vai 

īpašības vārda savienojums, piem., д1гтзкаг_|, pirmsfeodāl3, 

pilTOSVBBia. nļrc3^j3^tuŗe_, pjlrm^p^dējais. Kā otrās daļas 

motivētājvārds parasti funkcionē attiecīgā nomena vien

skaitļa ģenitīva forma. Lielākā daļa derivātu ar jJirjns ir 

genitlveņi un tiešā veidā atapoguļo motivētājvārdu savieno

jumu, saglabājot ari to semantiku, piem., ^irmsausmas ^-

(tāds, kas pastfiy) jjiŗms ausmas; girmjļdarba, pirmаД1д^1ота, 

pirm^sf^ativāla, pirmskatastrofas, pjirmsledāja, pjijnņ^pjensi-

jas, pj.rm8_3ļaukšanas, pirmstermiņa, pjirm̂ sv.ējt̂ ŗas. Vārdos, 

kuri ir daudzskaitļa formā, otrais komponents ir mainījis* 

savu gramatisko noformējumu - motivfctājvārds parasti ir 

daudzskaitļa datīva formā, derivāta - ģenitīva formā, 

piem., pirmseksāTieņu ^ (tas, kas notiek) pirms eksujneniemļ 

pirraskāzu, pirm8iaulIbu, p^rmsglūdu, rāgnazvaigžņu. 

pirms parasti ir oaelabājls prievārda nozīmi, nezūd 

ari starp motivētājvārdiem pastāvošās gramatiskus attiek

smes. Tāpēc šos derivātus varam"гакоturot vai nu kā salik-

L L W , 6_, 219. lpp. 
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team ( s a l . ar vietniekvārdiem, kuru darināšanā izmantoti 

palīgvārdi, piem., ikkatra), vai a r ' kā prefikaālus atvasi 

nājumus, l īdz īg i kā lietvārdus piemājas, pierobežas, aizro

bežu. 

p r i e k š -

priekš(-) latviešu valodā sastopams kā •ievārds ar 

vie kait ļa gen tlvu, apstākļa vārda priekšā, lietvārda 

prij-kja. sakne re»p. celms, salikteņu pil ais komponents. 

LLW regietrBtl 134 l ietvārdi , 4 īpašības vārdi, 3 

apstākļa Vārdi, 3 darbības vārdi vai to formas, kuru deri -

vācijā Izmantots priekš-. Semantiski šie vārdi s a i s t ī t i gan 

ar rpstākļa vārda, gan lietvārda nozīmi, kuri izmantoti kā 

footivStājvārdi. Tie norāda, ka salikteņa otrajā daļā no-

•auktais atrodas kam priekšā, i r priekšas, priekšējā daļā, 

boris, paatāv pirms otrajā daļā nosauktā. 

Tādu salikteņu un aalikteņatvasinūjunu. kuru pirn.ais 

komponents i r apstākļa vārda priekša celms, i r diezgan 

daudz, piem., priekšhalle ^prjlekšā (esoša) balle» r iekj -

Istaba, prlekšlasljurna. ^rl^kšlaeltājs,, .priekJdevuLijs, 

firiekšsedls, priekškarams, bet vairumā gadījumu tie funk-

olone nevis ar nozīmi 'atrodas kam priekšā' , bet gan ar no

zīmi 'pastāv, noris pirms kaut kā ' , piem., priekšeksānenu, 

prlekškap? tāl iat isks , griekšķ ltOrj , p r i ^ š ļ a j . c l g i . Šiem 

derivātiem lidz er te ad\ erba motivācija i r i t ka attālinā

ta, nereti., i t īpaši semantiskā ziņā, yrutak uztverame. 

Ir acaevišķi d r ivat l , kuru motivācije tuvtka prie 

vārds un lietvārda, kas dažkārt i r gen ".tlva formā, motivā

c i j a i , piem., prlekāinfarķta. prlekšpārbaude, ^riek?3acīk-
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stes, priej-̂ sjcrfliens, pr^eķse^arta. Jaundarinātais vārda 
izsaka, ka kaut kas pastāv, notiek -lirms tā, kas nosaukta 
er • • tivStāolietvurdu, vai pirms kā o. ta. Biezi vi i para-
151 Sl tipa salikteņie-n valodā lieto sinonīmus, kus dari
nāti ar pirms-, piem., pj,ŗnginf arkta, pirmās t arte, kuros 
tiesā reidā ar pirmās daļas palīdz' u izteikte nozīme 
'pirms kaut k£'. 

Daļu salikteņu, sevišķi konkrētu priekšmetu, lietu, 
ķermeņa daļu nosaukumus, motivē lietvārda priekša vienskait 
ļa ģenitīva formas celms un attiecīgais lietvārds, kas no
sauc to, kas atrodas priekšas puse, ir priekšējais, piem., 
priekškāja -< priekšas (priekšējā) kāja; ;ieķšāda, priekš-
дза, priekšdaļa, priekfeala, p_r̂ kš_£le_cs, priekšstilbs. 

p r e t -
oret, tāpat kā oējj, mūsdienās funkcionē galven kārt 

kā prievārds ar vienskaitļa akuzatīvu, kā arī i pstākļa 
vardu pretī, prejim ststāvā un kā salikteņu pirmā daļa. 

L1W reģistrēti 125 vardi, kuru darinaSānā izmantots 
pret-, 106 ir lietvārdi, 17 - īpašības vārdi, 2 - darbības 
vārdi. Tikai kādi 28 no tiem ir uztverami kā salikteņi, ku
ru pirmā daļa ir apstākļa vārda prati celms» To derivatlvā 
nozīme saistīta ar adverba nozīmi, un salikteņi izsaka to, 
ka otrajā daļā nosauktais atrodas, darbojas, noris, virzās 
pretī, pretējā virzienā kam līdzīgam, piem., pretieloce «с 
ieloce, (kas atrodas) pretī (citai) ielocei| pŗetleņkis, 
pretmīla, pretmaļe, pretnostatīt, gretpakalpojums, pret-
8 te, pretstraune, Jjŗetugims, pretvējš, pretvizīte, pret-
zoba. 
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Visi pārējie de: .vāti nav uzskatāmi par sal Ikteņ: эт ar 

apst-iKļa vārda sakni pirmajā deļf. Tiem i r prievārda un 

lietvārda, ipe :lbas vārda vai darb. ая vārda mot.".vāclja ; 

piem., pret ķcija akc/ ja pre.$ (kaut ko) ; pretbaku, pret-

dcbīga, pretčOrau, pretgrigas, pre_tierpcis, pretlīdzeklis , 

pratpasāķuma, pretraksts, pr^^rokšaa, pret ātnisks. Šie 

der vāti izsaka to, ka ar patstāvīgo vārdu nosauktais i r 

versts, darbojas, notiek pret kaut ko, piem., pretlldzeķļiu, 

pretpote. vai ar i kaut kas i r vBrsts, notiek, darbojas pret 

to , kas nosaukts ar patstāvīgo vārdu, piem., pretklepus. Da

ži vārdi darināti, izmi_r"-ojo ; pret- un piedēkli, ko pievieno 

patstāvīgā vārda celmam, piem., pjr^tjy.kumlba, pretlikumīgs, 

prejtdablgs, pr^tziņātnisks. 

s t a r p -

Būedienu latvieSu valoda l ieto prievārdu starp ar vien

skaitļa akuzatīvu, apstākļa vārdu ajarpā, lietvārdu starpa. 

ftāEB.- funkcie -6 ari kā salikteņu pirmais komponents. 

PriekSstats par vārdiem ar starp- pirmajā daļ?, dienuiēl, 

veidojas nepilnīga, Jo LW reģistrēta tikai daļa no š i tipa 

derivātiem. No 26 vārdnīcā ietvertajiem lietvārdiem, kuru 

darināšanā izmantots starp- , daži, iespējams, raksturojami 

kā salikteņi, kurus motive apstākļa vārds starpā un a t t i e 

cīgs liotvārda. Šo derivātu nozln» i r ' t a s , kas nosaukts 

ar otro Icvratonentu, i r о tārpu stori, kiut ko ' , piem., ottvrp

sauciens .e sauciens vtarpg; starpbrīdis g. bridis < stundu) 

starp/i; arplaik?, starpkarta, 8jeirj"lapa. Otru grupa veido 

derivāti, кигиз по. .v>G Drievārda un lietvārds из kuri no

rāda, ka ar otro komponentu nosauetaia atrodas, pastāv starp 



116 

kaut ko, piem., starpbiblletSķu ^ 3tarp_ bibliotēkām (ре

stāvošs)?, starpvalstu, starpplanētu, s.tarpsugll, starpstundu. 

Tiesa, robeža starp abām derivātu grupām l r plū itoša, nevar 

pilnīgi droši noteirft motivāciju un līdz ar to  piederību 

pie vienas vai otras grupas. Piem., lintvārdu starpmflrls 

var motivēt gan vārdu savienojums mūris, (kas l r kaut kā) 

starpa, gan  m.ūrj.8 starp (kaut ko); starpresoru--g- at arc 

resoriem vai resoru starpā (esošs, notiekošs). 

Ari derivāti ar btarp. tāpat kā vardi ar prot pirma

jā daļā, acīmredzot atrodas uz robežas starp salikteņiem un 

prefiksāliem atvasinājumiem, jo vērojama tendence morfēmu 

gtarp- pielīdzināt priedēklim gan derivatlvo funkciju, gan 

semantikas ziņā. Тотабг, ņemot vBrā to , ka ar pret- un starn-

darinātie vārdi derivatlvās struktūras un motivācijas ziņā 

nav vienveidīgi - t ie i r gan patstāvīgu vārdu, gan palīg

vārdu un patstāvīgu vārdu aotivBti - tos nevar uzskatīt par 

prefiksāliem atvasinājumiem, jo tikai daļai vārdu pirmais 

komponents (prievārds) nozīmes ziņa tuvojas priedēkļa deri

vative jām funkcijām un semantikai. PBc analoģijas ar tādiem 

salikteņiem kā jebjfcfls, ikviens ari analizējamos lietvārdus, 

var uzskatīt par salikteņiem. 

T i г a 

v l rs (  ) latviešu valodā funkcionē kā prievārds ar vien

skaitļa ģenitīvu, kā apstākļa vārda У Ч

Г В Ц . lietvārda virsa 

sakne reap, celma. 

LW reģistrēti 37 lietvārdi, ' kuru pirmais komponenVs ir 

v i r s - . Vairumu no tiem motive apstākļ" vārds 'lrsfl un l i e t 

vārds, kas nosauo to, kas atrodas kam virsū, i r viroejuis , 
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pienu, ylrsbiksqs, virskrekla, virjsdrjbe, virspalaps, y i r s 

m^sLojujng, yiralOpa, ylj^sjlauis. Iespējams, ka tādus deri 

vātus kā у1гдЬ0уа, yirokilrta motivē lietvārda virsa vien

skaitlī, ģenitīva formas celms un attiecīgais l ietvārds. 

D«ļa derivātu saistāma ar prievārda un lietvārda moti

vāciju, kas nosauc to , kes atrodas virs kaut kā, i r virs 

normas, paceļas kam pari, i r pārāks par kaut ko, piem., 

viradarba. virsdienests, virsdiriģents. viŗojaudaa. v i r s 

kundzība, virnmāsa, TirapavBlnleke. virsplāna, virsskaņas, 

vira teiktus, vj^ŗsvadlba, vlrsvertlba. 

Ari š ī tipa derivātus nevaram vērtēt kā prefiksālu3 
atvasinājumus (kaut ari pastāv diezgan plaša liotvurdu gru

pa, kuri pretendē uz t o ) , jo daļai sekundāro vārdu ir divu 

patstāvīgu vārdu motivācija un līdz ar to - salikteņa 

struktūra un nozīme. 

z e m -

Uūadienu latviešu valoda funkcionē prievārds zem ar 

vlensknitļn ģenitīvu, apstākļa vārds _zejiē. 

L W reģistrēti astoņi vārdi, kuru darināšanā izmantoto 

zem-. Tie nav vārtējami lcā atvasinājumi ar acverbālas cilmes 

morfēmu. Visus šos vārdus iespējams sais t ī t tikai ar pr ie 

vārda дет un lietvārda motivāciju, piem., де;пд^1к1а «£. (tāds, 

kas atrodaa) zem sjtikla» zsmadas. zemaiena, zemteksts, zem

ūdene, zemapmetuma. Derivāti norāda, ka attiecīgais objekts 

atrodas zem vai tā apakšā, кам nosaukts ar lietvārdu, un 

l ielākoties saglabā starp prievārdu un xietvfirdu pastāvošā.* 

attlekames. Pēc analoģijas ar aiz.-, pa- u .c . prefiksiem da

rinātajiem lietvārdiem, kuru.i faktiski motivē prievārds un 
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lietvārda, ari derivātus ar zem- varētu uzskatīt par prefik-
aāliem atvasinājumiem. 

Kobeigumā varam secināt, ka« 
1) nav pamata lietot terminu p u s p r i e d ē k l l s ,joi 

a) derivāti ar apaķž-,jār-, caur-, iekš-, līdz-, pakaļ-, 
(pēc-), (pirŗrja-), jiret-, priekš-, starp—, virs-, 

(zem-) ir salikteni vai salikteņatvasinājumi, kuru pirmais 
komponents ir atbilstoša apstākļa vārda vai lietvārda celms, 
kas saglabā savu semantiku, 

b) lielu dalu vārdu, kuru pirmā dala ir analizējamās va
lodas vienības, motivē prievārda kā pirmais komponents, 

kas nav ņemts vērā, definējot puapriedēkli; 
2) ar Pēc.-, pirms-, zem- darinātie lietvārdi 3aiatāmi ar 
prievārda un lietvārdu, īpašības vārda vai darblbaa vārda 
motivāciju, līdz ar to nav uzskatāmi par atvasinājumiem ar 
puspriedēkļiem. Vērojamo šo valodas vienību tendence vārdōa-
rināšanas procesā tuvināties priedēkļu nozīmei un funkcijām. 
Tāpēc derivātus ar pēc.-, pirmā-, zem- varētu raksturot vai 
nu kā atvasinājumus ar priedēkli, vai kā salikteņus (līdzīgi 
kā vietniekvārdus ĵ fekāda, ikķurjD. 
3) Tdtad vārdi, kuru darināšana izmantotas rakstā analizē
tās valodas vienības, lielākoties pieder pio aaliktoviem, 
bet dažas derivātu grupas varētu vērtēt kā prefiksālus utva-
sinfijumus. 
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A.Vulāne 
Semipreflxes in derivational system of the 

Standard Latvian 
Summary 

This article focuses on the useful effect of term 
s e o l p r e f i x in Latvian. The conclusions are based 
on the analyses of words formed with morphemes apakS_-, ar-, 

the term s e m i p r e f i z In the theory of Latvian 
word formation because derivatives with mentioned morphemes 
mostly are compound words (motivated by adverb, substantive 
or preposition as first component), but some groups of 
words can be estimated as prefixal derivatives. 

It can be inferred that there are no reasons to use 
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If. Аболтиня 

ОСЮЕНЫЕ ФОРМЫ И Х7?70ЖЕСТЗЕННЫЕ ф Щ Щ КОЛЬПЕЩЦЧС!* К0МПО

ЕИЩИ ГОЗТИЧЕСКЖ СБОРНИКОВ Я. РАЙНИСА 

Стихотворные сборники Я. Райниса ("дальние отзвуки в си

нем вечере", "Посев бури", "Тихая книга", "Тэ, которые не 

забывают", "Конец и начало", "Пять эскизных тетрадей Дагды"). 

в сущности, являются лирическими циклами большого плана, 

так как созданы на основа разнообразной связанности и сьшс

ловой взаимоопределяемости всех элементов, единиц и микро

структур композиции. 

Эти поэтические книги преимущественно строятся таким об

разом, что заглавие, подзаголовок, посвящение а один или не

сколько эпиграфов, согласуясь по принципу взаимодополняемос

ти, вооружают читателя смысловым ключом для ориентации в 

сложных лабиринтах художественно!! образности, а непосредст

венное воспроизведение и оживление поэтического мира осущест

вляется в композиционно взаимосвязанных стихотворных циклах. 

Лирическая экспозиция (первая глава) сразу же вовлекает 

читателя в напряженную эмоциональную атмосферу. Во вигупи

тельном цикле, как правило, дается обобщенный эскиз разви

тия центральной темы и осуществляется расчленение ее моно

литной формы. Остальные циклы функционируют как определен

ные этапы развертывания лирического сюжета, раскрывающие 

различные аспекты смысловой и эмоциональной та.лт расчленен

ного поэтического мотива. Так, напри/ер, в л.грической экс

позиции сборника "Посев бури" изображается ожесточеннее сра

жение, происходящее в природе в период наступления весны. 
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В последующих циклах мотав борьбы получает болбб конкрет

коэ социальное звучание, однако процесс развития теш в 

общих чертах повторяет сюжет, представленный во вступи

тельной части. 

Следовательно, "органические" сборники Я, Райниса по

стгэеач по принципу "куста жасмина"*, который предполага

ет композиционное взаимодействие лирической экспозиции со 

смысловым ключом стихотворной книги и каждой из остальных 

поэтических глав. 

Связанность вступительного цикла с заглавием, подзаго

ловком, эпиграфами и последним разделом сборника  залог 

идейноэстетической согласованности начальной и конечной 

фазы поэтичоокого контекста. Данная согласованность, т .е . 

кольце видная композиция отихотворной книги, может быть 

представлена в разных формах: как конструктивно подчеркну

тая аналогия заглавия и последнего стихотворения ("Конец 

и начало"), эпиграфа и эпилога ("Дочь Луны"), как смысло

вая параллель или контраст первого и последнего стихотворе

ний ("Дальние отзвуки в синем вечере", "Тихая книга") или 

как скрытая ассоциативная связанность первого и завершаю

щего циклов ("Посев бури", "Те, которые не забывают", "До

мой", "Серебристый свет" ) . 

Композиционное кольцо призвано выполнять несколько ху

дожественных функции. 

Вопервых, оно ооуществл.=*от симметрическое обрагу.е'гие 

Uainis J. Priekšvārds dz. krSj. "Tie, kas neaizmirst" 
//It.cp. г.-.30 s£j.2. sej.rt., 1977.-66. lpp. 
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ную шгЬормацию о своем историческом происхождении и связан

ности с конкретной лавровой формой  романсом. Ки^лг.озиция 

романса основана на формгльной к содержательной соглгсозан

ности, а также строго установленной очередности »: сюкетной 

связанности поэтических этроф. Исследования литературоведа 

В. Жирмунского показывают, что в русской поэзии конца ХУШ 

и начала XIX века кольцевидная композиция выступает еще к 

как непосредственный жанровый признак. ОЙ этом свидетельству

ет даже то обстоятельство, что первые примеры кольца всегда 

были озаглавлены как "Романсы" или "Песни". . 

В поэтическом творчестве Я. Райниса наблюдается следующая 

картина: три стихотворных сборника в подзаголовках именуются 

"песнями" ("Посев бури", "Те, которые не забывают", "Конец 

и начало"), один  "фатаморганой" ("Серебристый свет " ) ; в 

эпическом комментарии стихотворная книга "Дочь Луны" названа 

"рассказом, повеллой", а в предисловии к сборнику "Те, кото

рые не забывают" автор сравнивает своя "органические"книги 

поэзии с "драмой", "романом", "симфонией", "кустом жасмина". 

Такое обилие метафорических обозначений позволяет предпола

гать, что в стихотворных сборниках Я. Райниса кольцевидная 

композиция не выступает как признак конкретного жанра, однако 

она не утратила своей генетической связанности с целостным, 

гармоничны.!, сюжетно единым произведение! . 

Третья функция кольцевидной композиции проявляется в со

поставлении смыслового ключа и экспозиции, с одной стороны, 

п заключительной главы,с другой стороны. Данное сопоставле

ние происходит на основе содержательной аналогии или контрас

та и, таким образо!* призвано выявить то новое, что ")&звит.те 

'йзффющА 3. М. Композиция .лирических стихотворьн&£.

N. . 192Г.. Й5. 



поэтического ко.чтегота. Зарисованные Я. Райнисом проекти 

композиции cii^oTBopHKX сборников, в которых неоднократно 

улояшается слово "рала", наглядно свидетельствуют о том, 

что четкому обозкагет.о границ художественного произвздепия 

гшсатапь прад. )ал исключительно важное эстетическое значе

ние. В зачетке, датированной от 28 мая I9II года, например, 

запечатлен слшдущий облик поэтической книги "Конеп и нача

ло": 

"ГИ Как сказка, как сон рассказан. 

Рама вокруг. 

7 голосов: внутренность. 7 цветов 7 цветков 7 венков 

из ритурнелей"* 

Композиционно подчеркивая границы художественного произ

ведения, Я. Райнис руководствовался оледующим эстетическим 

убеждением: "Наше сознание во всем требует охватыгаемости, 

всегда к этому стремится, ему нравится то, что можно охва

тить, то, что не полностью удается (охватить  М. А . ) , вызы

вает чувство неудовлетворенности". Согласно теоретической 

концепции писателя, кольцевидная композиция облегчает вос

приятие художественного произведения, так как благодаря 

ей. поэтический мир обретает относительно замкнутую л за

вершенную форму. 

Вторая функция поэтической "рамы" заключается в том, что

бы подчеркну?», цельность и органичность стихотворного сбор

Hioca. Кольцевидная композиция несет в себе внеконтекс.уаль

^Rainis J. rtadamāfc domas dz. krāj. "Gals un sākums" ,f 
Kop. r.I. var. uej.R., 1979.~4I5. lpp. 

2

kei.Ti3 J. Ieraksta dienasgrāmata 1 V 28. jūniji // 
Kop. r.~24. 05J..K., I'JB>'.294. 1' . 
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центрального мотива внесло в раслглровку смыслового ключа, 

а также в конкретизацию общего сюжетного, образного и эмо

ционального плана. 

Начальная фраза композиции, э которой осуществляется р е 

презентация и расчленение центрального этического мотива, 

выступает в качестве величии: отсчета, ЕО которой опрад,елябТ

ся идейноэстетическая значимость финале* 

Заключительная глава, в свою сэдродь, наделена сичтезирул

щей ролью: именно на этом этаге композиции рь.счлене!шая ПОО 
тпческая тема вторично обретает монолитную фои*у. Сущность 

синтезирующей функции финала заключается в том, что, ппв&ря 

разные стадии размышлений и пережкваник, лирический г е 

рой наконец приходит к итоговому эмоциональному состоянию, 

к решению какоголибо конфликта или проблемы, окончатель

ной оценке событий. Его обретенная точна зрения фактичес

ки согласуется с идеей эпиграфа или экспозиции, однако отли

чается глубино?1 и конкретностью содержания, а также перспекти

вой дальнейзэхо развития на новом этапе познания. Так, напри

мер,в экспозиции сборника "Конец и начало" диалектический мо

тив отражается • в магистральных линия:: У абстрактных поэтичес

ких образах: 

"Две сущности великие  одно: 

Растет дупа  неведомую даль 

3 себя вбирает, вызывая к жизни; 

И на земле, и там, в одно сойдясь, 

Они ведут конец к началу вновь. " 

*?аанис Л. От сноп :юсбытсчннх j Конец и начало /Перевод 
Г. Горского.-?., 1\'Г.-С. 18. 
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В финале последней главы обрагы души и неведомой дали 

представлены уже Е качестве совершенно определенных катего

рий, подлинный смысл которых рас .срывается по ходу развер

тывания лирического стжета, а диалектический мотив  ктк 

конкретный процесс познанил и совершенствования духовных 

сил человека, как безграничное саморазвитие j беспрестан

ной сменой концов и начал. 

Вышеприведенный пример свидетельствует о том, что поэти

ческое кольцо затрагивалт не только вступительную и заверша

ющую фазы стихотворного сборника, но и лирический сюжет, и, 

следовательно, выполняет еще одну функцию  определяет дина

мику поэтического мотива по кругу. Движение по замкнутому 

кругу для Я. Райниса, однако, было принципиально неприемле

мым. Чтобы избежать такой "метафизической ошибки", поэт не 

строит свои органические сборники по принципу простого повто

рения начальной и конечной фаз поэтического контекста, а из

брал форму витка опирали. Этот вариант кольцевидной компози

ции наиболее органично согласуется с оообенноотями диалекти

ческого мышления писателя, поскольку песет в себе следы раз

вития, превращения и обогащения заданного поэтического моти

ва. 
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M.Āboltiņa 
Summary 

T.io Majority of the collections of Rainis' poetry ere 
arranged according to the prliciple of riiig composition. In 
his creative work this principle manifests itself in diver
se forms. It carries several artistic functions - it marks 
tho boundaries of the poetic context} it provides a 
harmonious ur.ity of componerts, It makes the rr.adva com
pare the Ideas exprs3sed at the beginning and the end of 
the collection, it brings out the development of tne lyri
cal plot. 
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J.RAIŅA DZEJOĻU KRĀJUMI BĒRNIEM KOMPOZĪCIJAS ASPEKTĀ 

1912. gada 22. jūlijā J.Rainis tiecās apzināt savu 
poētisko ciklu kompozīciju pasaules literatūras kontekstā 
un ierakstīja dienasgrāmatā Šādu secinājumu! 

"Horicke pats par iekārto JŪDU nerūpējās, viņam pet nafu 
csurejošas sajūtas, no rrvara tikai atsevišķi dzejoļi, kā in
divīdi. Gootho šķīris pBo dsojao šķiram, pSo cunftēm. Šille 
rem ir laika periodi, vēsture. Heinem pirmajam drusku griba" 
momenta. Tur bija individual i ems, men kārtotā masa, organi
zācija, šķira, kas iet uz risuma aptveršanu."1 

Redzam, ka, analizēdams B.H6rikes, J.V.Gates, P.Sillers 
un H.Ķelnes daiļrade sastopamos dzejoļu grupējuma veidus, 
J.Rainis visaugstāk ir novērtējis tieši H.Heines (reap, li
riskā cikla) kompozīcijas tradīciju. Tas ari saprotams, jo 
liriskajā cikla poētiskās vienības tiek saliedētas kāda no
teikta emocionāla pārdzīvojuma atklāsmei, un šādā harmonis
kā, asociatīvi daudzveidīgā dzejas konteksta vispilnīgāk 
var realizēties iecere filozofiski izzināt personībes soci
ālo sūtību, tās pretrunīgās, mainīgas, evolucionējošās 

R e i n i a J. Ieraksta dienasgrāmata 1912. g. 22. jū
lijā. - Kop. r. JO. sēj., 24. s8 J. R., 1986.-479. lpp. 
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attieksmes ar apkārtējo pasauli. 
Dzejoļu grāmatas "Tālas повкараз zilā vakarā", "Vētras; 

sēja", "Klusā grāmata", "Tie, kas neaizmirst", "fiala un sā
kums", "Dagdas piecas skiču burtnīcas" ir uzskatāmas liecī
bas liriskā cikla produktivitātei J.Raiņa шакз1а. lower 
H.Helnes tradīcija, t. i. dzejoļu emocionālās konsolidācijas 
tendence, J.Raiņa poētiskajā daiļradē nebūt nav vienīgā. 
Veidojot dzejoļu grāmatas bērniem, rakstnieks ir izvēlējies 
citus ciklizācijas veidus (dzejoļu kārtojumu pēc tēmas va
riāciju principa, kā ari pēc laika rituma un notikumu attīs
tības hronoloģijas), kuros palaikam aktualizējas arī poētis
ko vienību suverenitāti apliecinošās E.Mērikes, J.V.Gētes 
un F.Šlllera tradīcijas. . 

J.Raiņa pieminētā E.Uērikes tradīcija visuzskatāmāk ie
zīmējas tematisko variāciju ciklos. Šl ciklizācijas veida 
visvienkāršākais paraugs reprezentēts krājumā "Puķu lodziņš". 

Minētajai dzejoļu grāmatai ir 5 nodaļas. Katres nodaļas 
nosaukums ("Mazulīši vabullši", "Māju kustoņi visvisādi", 
"Zēni ne lēni", "Vēla vakarā klusā nodabā", "Pasakaa pašas 
nesakās") informē lasītāju par to, kāds poētiskais motīvs 
tiks variēts konkrētās dzejoļu grupas iotvaros. Atsevišķie 
dzejoļi atklāj ciklā risinātās tēmaa daudzveidīgos varian
tus. Satura ziņā poētiskās vienības neturpina un nepapildinu 
viena otru. Tfie funkcionē kā izolētas, eevetarpoji nesaistī
tas mākjlas vērtības. Dzejoļu izvietojumam nav loģiskas mo
tivācijas, jo visa poētiskais kontoksto netiecas atklāt tē
mas attīstības Gaitu, kā tas būtu liriskajā ciklā, bet pie-
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dāvā lasītājam Iepazīt motīva realizācijas daudzveidīgos 

variantus, tā emocionālo krāsainību un skanējuma polifonlju-

Tematisko variāciju cikliem "Zelta sietiņā" un "Vasa-

га.ч princīši un prlncītes" i r jau nedaudz salledētāka 

kompozīcija. 

Dzejoļu grāmata "Zelta sietiņš" veidota pēc kaleido

skopa principa. Katra poētiskā vienība izgaismo kādu spi lg 

tu, izteiksmīgu epizodi raibajā kaleidoskopa ainā. Vienotu 

koptēlu šie krāsaini.' fragmenti neveido, jo dzejoļi nav 

saturiski s a i s t ī t i . Visām poētiskajāa vienībām tomēr 

ir asociatīva saik_.a ar zelta sietiņa tēlu, kurš iezīmēts 

cikla pirmajā dzejolī! 

"Kurš cauri skatās 

Sietiņa acīm, 

Redz visu pasauli 

Dimantos mirdzam"1 

("Zelta s i e t i ņ š " ) . 

Ko tad nozīmē skatīt pasauli zelta sietiņa iezīmēta

jā raiuirsā? Atbildi uz šo jautājumu sniedz nākamās cikla 

poētis!:ās vienības, rosinādamas ui-lūkot daudzveidīgās dzī

ves norises naivām, izbrīna pilnām bērna acīm. Šāda ska
tījumā brēcošais Kfirlltis, un gavilējošais c ī r u l ī t i s , zirņa 

1 R a i n i a J. Zelta s iet iņš . - Kop. r . 4. sēj. R., 
1978,-7. lpp. 
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bērni, bērziņš, kaķei t e , mākonīši un viea raiba epkāi ":nee 

pano л а iezaigojas brīnumaini gaiši , labestīgā mirdzuma. 

Pirmajā d ejol ī zelta eie . iņš «zīmēts ka nekonkrēto 

geiamas poir . Mazajam lpeltājem šis tele vCl l r mīkla, kas 

jāuzmin, iepa-.lstot visu kaleidoskopā ietverto pasuules 

ainu. Tikai cikla noslēgumā bērna apej a tš i '• t un nosaukt 

vār^ā noslēpumaino zelta " le t iņu , rasp, zelto kamolītit 

"Es to mīk^u minu, 

Zelte kemollti zinui 

Saule i r tea ksmolīte, -

Atminējs m a z u l ī t i , 1 

("Atminējums"). 

Miklas atminējums faktiski identificē pirmā i.n рве tjfi 

dzejoļa centrālos tSlua - zelta sietiņu un sauli , tādejādi 

iezīmēdams visa krējuma кошр. z īc i jā savdabīgu gaismas a p l i , 

kura brīnumaini un labestīgi mirdz bērna aoīm skatītās dzī 

ves norises. 

Tāpat kā "Zelta s i e t i ņ š " , ari tematisko variāciju 

oikls "Vasaras princīši un priccltes" veidots рве radiA

lā prinoipe. Vasaras motīva, kā ori princīšu tēlu atš f r e 

jums enlugta pirmajā dzejolli 

"Zel t ī tas vasaras 

Ir visas ilenlņas. 

Kad iriekan ve l t ī tas . 

1R а 1 n 1 в J. Zelte s iet iņš . - Kop. r . 4 . e 6 j . -
34. lpp. 
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Prieks, tea i r ķēniņš, 

Ķēniņiene laime, 

i meitenīte, zēniņš 

. г viņu saime"^ 

( "Zeltītas vaaaraa"; . 

Pārējās ciKle poētiskās vienīlas ^ruj jas notei' ";ās tematis

kās kopās, tādās Kā bērnu rotaļas, bērni un dzīvnieki, b ' m i 

un pieaugušie, bērni un grāmatas, pasakas bērniem. Asociatī

vi sasaistot šos kompozīcijas segmentus ar pirmo dzejoli , 

гагат kvalificēt "princīšu" dzīves daudzveidīgās norises kā 

ekspozīcijā iezīmētā "vasaras" noskaņojuma apstiprinājumu 

vai noliegumu. 

Dzejoļu grāmatu "Putniņš uz zaru". " L e l l ī t e Lollte" un 

"Saulīte slimnīcā" kompozīcijā jaušama J.Raiņa pieminētās 

P.ŠIileru tradīcijas rīdošā att lat iba . 

Krājuma "Putniņš uz zara" abās nodaļās dzejc^i grupēti 

pje aākslinieciska laika hronoložl.iaa principa. Laika ritums 

sākas rudeil, t . 1 . ,bridi , kad zēni un meitenes vēl e'ceras 

tikko pagājušaa vasaras notikumus ("Vasaras darbiniece", 

"Vasarae darbinieks"), bot viņu iz tē lē Jau aāk zlm^tiee zie

mas ainas ar unlegu, vēju, salu un jautriem kamaniņu brau

cieniem ("Labā zlaoia"). 3 i urna vēl bridi kavējas ("Savvaļ

nieks un ziema"), taču šis sezonu pā-'ejaa periods ir reple-

oleštuna, la i bērni un viņu vei.uki pagūtu sagatavoties auk

stējam gadalaikam <"Ziemelitl, p ū t . " ) . Ueldzot gaidītā z i e -

ЧЙ a i n i s .J. Vaaaras princīši ui p.li.clива.  Kop. 

r. 4. aēj . " " 103. lrp. 

http://vei.uk
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ma Ir klāt , un i.azajiem sportistiem sākas slēpošana-, a. 1-

došp^aa un kamanlvu jiaukšanas prieki ("Ziemas jportr. . e k i " , 

"Vlie veļā " , "Sniega diena", " A i l ā l " ) . 

Uzaki tāmi iezīmējis mākslinlec-s>S laika ritumu, autora 

pievēršas 3rnu rakstu) u izziņai ("Augšām cēlusies l e l l ī t e " , 

"Trlnlte - ppltniece", "Anolša brokastis" u. c ) . Zēnu un 

meiteņu rīcības, pārdzīvojumu un pasaules ' utas tēlojumos 

pp ilkam samanāmas ari l . ika rituma kocrdināted. Ja ie ikat-i-

miis blakus izvetotajoa dzejoļos "Kaķl^e" un "Abi mtguži", 

tad re) : am, ka kaķītei sniegā vēl salst ķepiņas, bet abus 

"migužus" \nai un Jancl jau pamodina s. irdzinošs pavasara 

l i e t u s . Dzejoli "Pinku ikuu" pieminētā ogošana,, savukārt, 

lieoina par to, ka pavasari i r nomainījusi vasara, bet cikla 

finālā itkal eakanaa rudenīgs -notīvs: strazds l.-kā p lazdu 

un piedāvā savem sarunu biedram riekstus ("Stazdipš un 

r i e k s t s " ) . 

Krājuma "Putniņš uz zara" otrajā nodaļa ("Lielajiem 

bērn_era") lai a koordinātes nav tik s tr ikt i iezīmētas, tādu 

cikla noslēguma reprezentētā Ziemsvētku un Jaunga^ tēma 

("Balta saules roze", "Rudais, baltais un za ļa is " , "Ziem

svētku v īr iņš " , "Jaungada pasaka", "Ko nesīs Jaunais, gads") 

uztverama kā norāde laika rituma turpinājumam ziemas fāzP, 

bet pēdējais dzejolis akcentē diennakts un sezonu mijas mū

žīgo, nebeidzamo cikliakumui 

"Stingušais zariņš 

Gul, bet sapņ.'i 

P • s a n Li, ziedoni. 
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R a i n i e J. Г .tniņš uz zaru. - Kop. r. 4 . s ē j . -

264. lpp. 

Par zaļām lapām. 

Par Jaunu gadu, 

Par jaunu laimi, -

Kad dziedās atkal 

Putniņš uz zara"^ 

("Zara bez mtniņu") . 

Krājuma "Lel l ī te Lolita" mākaliniuciskajfi veidoji* г 

f.SUlera tradīcija Īstenojas ne tikai kā laika rituma hro

noloģija, bet ari kā poētiskajās vienībās iezīmēto teļu un 

notikumu saistība, šajā kompozicionāll integrētajā a ižet is -

ksjā ciklā katrs dzejolis funkcionē kā teikta pakāpe 

spraigā vēstījumā par l e l l ī t e s Lolītes Kteni. Atsevišķo 

poēticko vienību izkārtojuma aeolbā atspoguļojas konkrētas 

fabulas risinājuma gaita. 

Mazā Laimiņa tirdziņā ierauga l e l l i un ļ c t i veiae kļūt 

par tāa īpašnieci ("Laimlņas i l g a s " , "Leļļu t irdziņš " ) . 

Ziemsvētkos meitenei š ī rotaļ l ieta tiek uzdāvināta ("Ziem-

s v i t k i " / . Lalmiņa nosauc jauno l e l l i par Lolīt l un sāk ar to 

speietiesi ārsts slimo Lolītl , uztic tai noslēpumu par kaķe

nes Princes mazajiem incīšiem, liek ,ju 5t diendusu, strādāt 

leļļu ķeķl u. t o l . ( " L o l l t ē " , "Le l l ī te allmu", "Noslēpums", 

"Nemierīfās mājas", "Leļļu ķ6ķī" u.' c ) . Dažkārt aizraujo

šajās nodarbības tiek iesaist ī tas arī citas rotaļlietas - no 

tēva spieķu lzgrebtals Stulģla ( " S t u ļ ģ l t i a " ) , Lalmlņoe рнбае 
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pagatavotā lellīte Lai Ite ("Mazā lellīte", "Lellīte"), kft 
ari cU vnieki Incis un Krancie ("Inciз ar Kranci", "Labas 
mācības", "Inōa ģīmetne"). Pekšri no :ek nelaime: Lai miņa 
atrod savu lell,. sasistu ("Lolinas nelaime"). Kādu laika vel 
Lolite tiek ārstēta ("Bažas per Lollņu"), bet, kad Qd cerī
bas uz izveseļošanos, Laimiņe iegulda lelli i a cigāru kas
te un sarīko bēres ("Sirga un neatspirga", "K-. tālāk noti
ka?" ). 

'•Saulīte slimnīcā" ir netradicionāli omponets sižetis
kais cikls. Radāmajās domās 1926. gada 16. februāri J .Rain.а 
šo dzejoļu t-amatu ir nc >aucis per "Bērnu dokemeronu".'1' Ie
zīmējot sava poētiskā cik_a analoģiju ar Dž.Bokačo "Dokame-
ronur, dzejnieks, acīmredzot, velējās akcentēt nevis ebr 
dalļdarbu seturlsko līdzību, bet tieši mākslinieciska veido
juma paralēles. 

J.Rainis, tāpat kā Dž.Bokačo, tēlo notikumus 10 dienu 
ilga laika periodā (dekamerons tulkojumā' no ,;rieķu valodas 
nozīmē 10 dienas). Krājumā "Saulīte slimnīcā" kompozīcijas 
vienības (gen dzejoli, gen prozas teksts) ir rrupēti 10 
segmentos, atbilstoši dit.iu skaitam. 3ižeta meti ir iezinēti 
episkajā autora komentārā, kas informē lasītāju per to, ka 
šarlaka epldēmijes laikā 5 bērni ir nokļuvuši vienā slimnī
cas palātā, sadraudzējušies un norunājuši katru dienu deklc-

^ R a l n i s J . Radāmie domas dz. krāj. "Saul, e slim
nīcā". - K"p. r. 2. variantu sēj. R., 1У79.-453. lpp. 
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met dzejoļus. Prozas teksts raksturo arī notikumus slimnīca. 

Ъбгпи noskaņojumu un Izturēšanas īpatnības, ka arī paskaidr' 

kat-ii dienai atbilstošas "koncertprc~ra :a j " i z v ē l i . 

Dzejoļu atlaae neapšaubām'' respektēta J.V.G61 я tradī

ci ja , t . i.jpoCtiako vienību saturiskā, vai formālās analo

ģija, akcbntficija, jo katri no ber lem izveļas tematiski un 

i t i l ist iski vienotu repertuāru» Mi-dzlņas ek(_udetajos dze

joļos parasti risinātas ааЬаз vai morāles tēmas, Vik1 ņš dod 

priekšroku fabulām, Maiga lasa poētiskus dialogus, Mudīte 

deklamē dzejoļus, kuros attēlotas bBrnu dzīves ainas, bet 

Valdis izvBlas koniskas ievirzes sacerējumus. 

Cikla kompozīcija veidota рбс slm ljaa principal kat

ru dienu tiek Izpildīts noteikta skaits dzejoļu un zināmā 

secībā uzstājas vienas un tās pašus personas. Palaikam kon-

certprogramas norise tomBr vērojamas.ismaiņBs. Otrrjd dien.: 

Mudīte nespēj atcerēties nevienu dzejo l i , tādPļ visas vieta 

uzstājas Maiga. Piek+ajā dieni, dzejoļu deklamēšanu uzsāk 

Mudīte, jo Mirdziņa ir sarūgtināta (viņu nav apciemojuši ve

cāki). Devītajā dienā izskan tikai 4 dzejoļli šoreiz satrauk

ta ir Mudīte par to, ka drīz Mlrdziņn un Vlktiņš tiks 

Izrakstīti no slimnīcas. Desmitajā dib.ia uzstājas tikai Ml r-

dziņa un visa kolektīva vi.riā sūta lasītājiem Ziemsvētku 

evelcien-ia. Šādas psiholoģiski motivētas vuriācijaa poētisko 

vienību atlase un izvietojuma novērš repertuāra vienmuļības 

draudus, ka ari padara bērnu dzīves atspoguļojušu dzlve':u, 

spraigāku un ticamāku. 

Prozas fragment- un dzejoļu konpozluionula saliedējumu 

rezultāta episkais vBstljums kļūst . .akāks, umocionūli 
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ii и 1 n i s J. Ieraksts dienasgrāmatā 1912.g. 5. mai
jā.  Kop. r. 24. sēj. 418. lpp. 

krāsaināka, bet tematiski, žanriski un s t i l i s t i s k i nevien

dabīgie dzejoļi iekļaujas hronoloģiski saistītu notikumu 

ķēde. 

Analizējot J.Raiņa dzejoļu krājumus bērniem» esam pār

liecinājusies, ka poētisko ciklu izveidē rakctnieko ir ope

rē j is ar bagātu māksliniecisko paņēmienu arsenālu, novato

riski attīutldams E.Mērikes, J .V.Gētes, F.Šillera mākslā 

sastopamās dzejoļu grupējuma tradīci jas . Ikviens radošais 

meklējuma un eksperimenta i r iezīmējis kādu jaunu šķautni 

J.Raiņa savdabīgajā domāšanā un pasaules izjūta, atklādama 

viņa talanta daudzveidīgās ieapājas un pastāvīgo tieksmi 

pilnveidot, atjaunot un a t t ī s t ī t savu poētisko daiļradi. Ne 

jau velt i 1912. gada 5« maijā dzejnieka ierakstīja dienas

grāmatai 

"Nē, ea esmu mākalanieks un kā tāds neesmu iespiežams 

nevienā šablonā un virzienā. Virzieni vajadzīgi tikai d i l e 

tantiem. Pēc tenniskiem paņēmieniem nevar iedalīt mākslenie-

kus, Maksi, l ieto visus paņēmienus, piemērojoties ketrai 

vielul un savam temperamentam."1 



138 

M.Āboltiņa 
Summary 

There o-e more than ICO cycles In Rainis literary he
ritage. These poetic context differs in composition,aa wel 
as the plot. The lyrical cycle undoubtedly prevails in his 
creative work, however, in the collections of poems dedi
cated to children we can find other ways of grouping the 
poeme - according to groups' theme variations and diverse 
variants of the plot cycle. 
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A.Mende 

JAUA PORUKA PASAULES INTERPRETĀCIJAS SAYDAElBA 

Latviešu filozofiskus domas attīstība, kea daudzveidī
gi sazarojas jau 19- uu 20. gs. ci jā, izpaužes gan māksli" 
nieclskaja, gan teorētiskajā domāšanā. Lielā mērā to nosaka 
romantisma kā kultūras parādības uzplaukums, "ar kura starp
niecību garīgā dzīvē Latvija 19. un 20. gs. mijā tika ie-
naletīta Eiropas kultflraa kontekstā".1 Romantisms (kas vis
spilgtāk izteicas literatūra un mākslā) ka īpašo pasaules 
uztveres modelis rosinājis un veidojis jeuno kultūras tra
dīciju, kura ka galvenie pasaules izzinās oeļi dominē intuī
cija, dabiskums,- daudznozīmlba. Ka atzīst romantisma teorē
tiķis vācu filozofa Sellings, romantisms ir cilvēka gara 
brīvības filozofija, kas atsiet gara tiesības visam esoša
jam pretstatīt savu brīvību un risināt jautājumu nevis par 
jau esošo, bet par iespējamo. Romantisms, per savu mērķi un 
ideālu izvirzot brīvu garu, brīvu personību, ļauj "apzinā
ties cilvēku ne tikai ka sociālās vai reliģiskās kopības 
locekli, bet kā indivīdu, neatkārtоjemu individualitāti, 
pievēršoties ari oilvēke iekšējās, subjektīvās pasaules iz
ziņai un atklāsmei".2 

19. un 20. gs. mijas romantisma aizstāvētais individu
ālisms latviešu garīgajā un mākslinieciskajā domā uzslauka 

1 P r i e d l t e A. Romentieme tradīcija latviešu 
kultūra // Grāmata. - I99I#-Nr.l.-55. lpp. 

о 
Turpat. . . 
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ka "vētran un dzi?.u laikmets". Literatūrā tas centās no

skaidrot personībai nozīmīgus "māžībaa jautājumus". Kā l i 

terāra parādība (Poruks, Aspazija, Rainis, Barda, Skalbe) 

latviešu kultūras dzīv* tas iezī.aS modernās rekstniecībaa 

aizsākumu. 

Romantisms kļuva par universālu pasaules uztveres mo

deli , kas balstījās mākslas, re l iģi jas un f i lozofi jas sin

tēzē. Latviešu literatūrā visnopietnāk to uztvēruši un mo

delējuši Jānis Poruke un Pricia Bārda, savā mākslā un f i l o 

zofiskajās apcerēs iezīmējot meklējumu un atziņu ceļu, 

kurš līdzās folklorai veido pirmo respektablo latviešu f i 

lozofiskās domas slāni. 

āfidfi konteksta būtiska i r f i lozof iski ievirzīta dze j 

nieka Jāņa Poruka (1871 - I9II ) pasaules uztveres modeļa 

noskaidrošana, jo "J.Poruka pirmais latviešu literatūrā 

tik dziļi nodevās augstākiem, mūžīgiem jautājumiem un mū

žīgām idejām" 1 . Poruks l r pirmais l ielākais latviešu dzej 

nieks - domātājs, pirmais rakstnieks, kas latviešu l i teratū

rā ienesis tik daudz bagāta un ierosinoša materiāla, tuvi

not latviešu literatūru un garīgo kultūru pasaules kultū

ras sasniegumiem. Trāpīgi un tēlaini J.Poruku novērtējis 

A.Upīte i "starp latviešu rakstniekiem nav otras tik psiho

loģiski interesantos dabas. Poruka ir Ints zemnieka dēla 

t ips . Viņa darbos tik jaucami attēlota moderna latviešu 

cilvēka dvēsele ar viņas, iedzimto patriarhālo konservaf.-

1 D a 1 e p . poruka - domātājs / / Gara probllamas. -
a., 1339.-16. lpp 
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vismu цц ieaudzināta re l iģ ioz i tā t i , ar jaunlaiku dzlveti uc 

izglītības radīto plaisu vecos pamatos, ar skumjam рбс ve

cā un nervozo tieksmi рбс jaunas atziņas, ar mūžīgo avār-

stīšanos starp diviem pretcetiem, r.r izmisumā krišanu, epSk 

pacelēanos un grimšanu, poruka atspoguļoja"» divu beidzamo 

gadu deemitu garīgās pārvērtības - visa kultūras g lezna. " " 

J.Poruka devums latviašu literatūrā un fi lozofiskajā 

domā ir apcerēta samērā plaši (V .Bgl l t is , P.Enaanis, ft .Egli 

Ligotņu JBkabs, V.Ualdonis, J.Lapiņš, Z.Mauriņa, P.L'āle, 

R.Rudzltls и . о . ) , taču vel joprojām trūksti 

1) vienota, monolīta pētījuma par Poruka māksliniecis

kas domāšanas savdabību, uzrādot Eiropas kultūras 

iespaidu, reliģiskā redzesloka, latviskās pasaules 

Izjūtas un personības uztveres īpatnību kval i tat ī 

vās proporcijas, 

2) pamatotas koncepcijas par to, cik nestabila un In

tuitīva vai organiska un vienota i r Poruka f i l o z o 

fiskā из psiholoģiskā Individualitāte (šos jautāju

mus, domfijams, l īdz šim visdziļāk atsedzis f i lozofs 

Pauls Dāle apceres "Poruks - domātā]s"(I9I4) un "Po 

ruka problēmu un lejtttu pasaule" ( 1 9 2 1 ) ) . 

Kā jau dzejniekam, Porukam filozofiskās ргсЫ&таз dažā 

dfia to izstrādātības ракарби izpaužas gan teorētiskajos ap 

cerejumos ("«skotnes r e l i ģ i j a " , "Mīlestība dabā un dzejā" , 

"Ideālu kā Ideja un jēdziena", "Laika, telpa-- un pamats" 

О p I t а A. Latviešu jaunākās rakstiiecības vestu

re .  R., 1911,-152. lpp. 
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д.с), grji dzeja un vēstules, gan ari prozas un dramaturģi
jas sacerējumos ("Pērļu zvejnieks", "Nebijušais un divi 
viontuļi", "Baltās drānas", "Perpetum mobile", "Asaras", 
"Heroklesa ieevētišana Eleuslnas mistērijā", "Hernhūtieši" 
и.о.). 

3avu vietu latviešu garīgās dzīves un mākslas kopainā 
Poruka aozxuājās pietiekami labi. Tāpēc viņa ciešanas sa-
oicdrtbas uzmanības nepietiekamības, nesapratnes un nievā
šanas dēļ ir viens no viņa naida uzplūdu cēloņiem pret oil-
vēoi kā peloim, inertu masu. "Xo es priekš latviešu garīgās 
uzplaukšanas darījis, to viņi tikai pēc gadu desmitiem zi
nās atzīt. Tas nav nekāds stingrs plans, nekāds apzinīgs 
Tiērkts, per ko man latvieši pateicību parāda, bet bezparte
jiska sajūte un doma tik tīri cilvēciska, kāda acumirklī 
nav vairāk iespējama. Modernās mākslas jēdzienu es pirmais 
esmu Ietvēris latviešu nacionālajā elementa, lai arī manu 
darbu tehnika daudzējāda ziņā ir vēl trūcīga."1 

Visi nopietnākie Poruka pētnieki vienojušies apgalvo-
jrxiā, ka Poruks nenonāca pie noskaidrota un sintētiska pa
saules uzskata. Tam iemesls bijusi viņa impulsīvā,' neno
svērtā deba, kā arī prāta un jūtu dzīves nesaskaņotība, kas 
pāraugusi pastāvīga un mocošā šaubu cīņā, cīņā starp atzī
šanu un noliegšanu. Prof. P.Dale izsekfist "Sirds un prāta 
konfliktam, kas izteicās arī kā konfliktē starp mākslinie
ku un domātāju, pievienojas nesaskaņas paša sirdī, пеза-

1 Vē3tule Ernai Pētersonei 1901. g. 28. sept. - Kopoti 
raknti , I929.-XVIII.-I27. lpp. . 
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skanas starp jūtam un tieksmēm, kas radušās no Tina hern-

hūtisma iespaida audzinātā rakstura un dzīvā, sevišķi ār 

zemju rafinētajām indēm bagātajā kultūras dzīvē smeltiem 

izbaudijumiem un pārdzīvoJumiem( tā l r tautiskā nesaskaņa 

starp jūtam un tieksmēm, kaa pieķeras zemei, viņas k a i s l ī 

bām un maldiem, un jūtam un dziņām, kaa liek i lgoties pSc 

debess, рве skaidrākām un augstākām gara sfairfim." 1 

Lai rastu priekšstatu par Poruku kā domātāju un izpras

tu viņa filozofiskās pasaules izjūtas īpatnības un pretru

nīgumu, Jāņem vērā Poruka cilvēciskās kvalitātes, duālisms 

viņa dvēsele. Kā norāda prof. P.Dale (арсегв "Poruks  do

mātājs") , Poruku raksturo bagāta iedvesma un intuīci ja , 

daudz atsevišķu dziļu domu un refleksiju, taču viņam bieži 

pietrūkst konstruktīvisma, tādēļ domāšana vairāk l r analī 

tiska un aforistlaka (viena no Poruka mākslas būtiskākajām 

pazīmēm). "Vakareiropas skeptiskā un meklējumu kultūrā pār

baudītais un izsmalcinātais intelekts nāk traģiskā sadursmē 

ar ticīgo s irdi , prāts sāk apšaubīt viņas patiesības par pa

tiesībām, bet uzskata tās kā i lūz i jas , kaut gan cēlas, šinī 

ziņā Poruks padziļinātā un paasinātā mērā pārdzīvoja to pašu, 

ko pārdzīvo katrs, kas izcīna reliģiozas šaubas, kas nevar 

ātri un vienaldzīgi atmest un nokaut reliģiozas patiesības 
2 

tieksmes un tradīci jas . " 
Poruks kā dzejnieks - domātājs veidojies dažādu f l l o -

D a 1 e P. Poruks - domātāja / / Gara problēmas. -
К., 19Э9.-19. lpp. 

Turpat, 18. ipp. 
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zofieku ietekmju iespaidu: viņa personībā un darbo-i iespē

jama gandrīz vienlaicīgi noverot dažādus, pat pretējus uz

tveres un izteiksmes elementua - jaunromantiamu, simbolis

mu un reālismu. Poruku valdzinājuši un filozofiskam pārdo

mām ierosinājuši gan Kristus t ā l s , gan Nice, Platons, Šo-

penhsuers, Kants, gan GBte, Tolstojs , Vāgners. 3udama in

tuitīvs un emocionāli dzīvs domātājs, Poruks alkalnl tvē

ris katru ceļa norādi atklāsmes iegūšanai, dzīvos mūžīgo 

uīklu atminēšanai. Romnr.tlķim tik raksturīgās mūžam urdo-

Sls un neapslāpējamas patiesības izzināšanas alāpes ļāvu-

čas Porukara sev par ceļabiedriem vai Īslaicīgiem pavado

ņiem izvBlētiee pat radikāli atšķirīgu uzskatu pārstāvjus, 

simpatizējot to'atsevišķiem atzinumiem Un cenšotlos to 

iespaida veidot pašam savu neordināru pasaules uztveres un 

izziņas modeli. Prof. P.Dale pirmais atz inis , ka Poruks 

nobijā "ne r.īšaanietis, ne šopenhauerianietie, no plato-

niķia, tte vagnerietis. Porukam bija l'"ela un dziļr snvn 

рана individualitāte, kas visu no ārienes uzņemto sevi 

īpatnēji pārkausŖja un pārveideja,un īpatnēji atstaroja 

atpakaļ savi paša - Poruku Jāņa dzīves un раоа»1ез izjūtā 

un uzskatā." 1 

Studēdama DrBzdene, J.Poruks uzņem sevī spilgtus un 

māksliniekā domā.āJa ceļam nepieciešamus garīgos idrōol-

1 D ā 1 e ? . Poruka problēmu un izjūtu pasaule / / 
Gara Problēmas. - R., 1939,-36. lpp. 



nājumus, gan iepazīstoties or topošo mākslinieku un muziķu 

aprlncufli u.i sajūsminoties par GSti, Bnlronu, Vāgneru и.о . , 

gen pievēršoties klasisko filozofu studijām (Platons, Kants, 

Šopennauere, Nīše) . Poruku vairāk saistī jusi tie f i lozof i , 

kuri viņam lielākā vai mazāka mērā bija radniecīgi un sim

pātiski . Kā jau romantiķis, Poruks arī savos filozofiskajos 

uzskatos nereti i r dualists ("Mierīgais kļūst pašapzinīgs 

tikai parādības parādoties, pie kara Viens top Divi, jo tikai 

dualitātē i r Īsta esamība - ī s t e n ī b a . " 1 ) . Jebkura noslēgta 

sistSma viņam Šķiet naidīga un iegrožojoša. Tieši tādēļ Po-

rukam klasisko filozofu darbos galvenokārt simpatizē atse

višķas atziņas. Idejas, izjūtu vienība, īpaši , ja tfis i z 

teiktas spilgtās mākslinieciskās gleznās (Pr.HIče, Dš. 

Bruno). Arī pats Poruks savoa teorētiskajos darbos (arī f i 

lozofiskas ievirzes literārajos darbos) "t iecas impulsīvi 

esejiekl meditēt, bieži neviļus pārejot no viena Jautājuma 

uz citu, ne katrreiz cenšoties tajos iedzi ļ ināt ies . " 

Visdziļāko iespaidu uz Poruku atstājuši Platone un N1-

š e . Platone ar domu, ka visas absolūtās vBrtlbao, ideāli sa

stopami tikai transcendentālajā pasaule, un Nice ar atziņu, 

ka ar gribas ("pārcilvēka") palīdzību Iespējams ideālus sa

sniegt arī гетэа virsū. Platona un Hīčee iespaidu Poruka 

filozofiskajā docfišanā uzradījuši gandrīz v i s i nopietnākie 

Poruka pētnieki (P.Dale, 7, .Mauriņa, R.RudzItia, V.Maldonie 

1 Vāstule P.ZālItitD 1896. g. 4. Jūn. Kopoti raksti , 
1929.-XX.-227. lpp. 

2 Z e i 1 e P. Poruks / /Estētiskā doma Latvijā. -
R.i Liesma, 1976,-295. lpp. 
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Poruku ka kristīgas izjūtas cilvēku, pirmkārt, pie 

saist ī ja Platons kā mūžīgo ideju aizstāvis , kā transcenden

tālās pasaules atzinējs . "Pērļu zvejnieks" uzskatāmi i l u s 

trē Poruka ideālistisko, platonisko uzskatu par divējādām 

pasaulēm, divējādām mīlestībām un dzīves uzdevumu. Reizē 

Poruku valdzina ari Nice kā Platona pretpols, kurš māca 

uzticību zemes dzīvei, radošam garam un spēcīgai gribai. 

Poruks vienmēr centies attaisnot Mici ("Nākotnes r e l i ģ i j a " ļ 

uztvert viņu pēc iespējas ideāl i ("Nemirstīgie", " I d e ā l i " , 

" V i e s i s " ) , Jo sajuta Nīšē daudz simpātiska un sev radnie

cīga - svētu naidu pret pelēcību, inertumu, statlskumu un 

gara nespēcību; spēju mīlēt dzīvi (Poruks nebūt nebija t i 

kai askētiska sapņotājs). Porukam likās nozīmīgi, ka Nice 

ne muskuļos, bet gara pilnībā meklē nākotni, atgādinot, ka 
cilvēkiem jāprot saņemt savu mentojumu, kas i r visa plašā 

pasaule. 

Jāatzīmē, ka Poruka pasaules uztveri sākotnēji v i s 

vairāk ietekmē hernhūtisms (drāma "Hernhūtieši") ar saviem 

principiem» esi personiski tuvs Kristum, mīli savu tuvāko, 

turi katru labāku par sevi pašu ut t . Taču Porukam tuvās 

filozofiskās atzine3, mācības jāskata kontekstā ar раза 

Poruka īpatnību, viņa psiholoģisko, fi lozofisko un māksli

niecisko virzību. 

Kā liecina J.Poruka episkie un liriskie darbi, vēstu
les un teorētiskie apcerējumi, viņu visvairāk nodarbināju
ši jautājumi par: 
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1 Vēstule B.Pētarsonei 1901. g. 15. aug. - Kspotl 

raksti , 1929.-XVIII. -88. lpp. 

1) cilvēka dzīves jēgu un taa attaisnojumu», 

2) dzlvlbes un nāves robežām, tās ietvbroo - par cilvēka 
dveeeles likteņiem». 

3) разаи1еа pirmgaru un ta saistību ar pasauli, cilvēku; 
4) absolūtas ētiskas normas Jeb ideāla iespējamību; 

5) cilvēka un dabas (dvēseles un dab»»s, mākslas ЛВ dzīves) 
savstarpējām attlecībfi&i; 

6) labā un ļaunā attiecībām cilvēkā, dabā un cilvēku kopī

bā» 

7) mīlsstībaa nozīmi personības pilnvelde un garīgā a t 

brīvošanā. 

Porukam raksturīgi skatīties uz dzīvi no mūžības v i e 

dokļa, tādejādi- cenšoties atdalīt būtisko no nebūtiska, 

paliekošo no laicīgā. Tieksme pBo garīgas pilnības Poruks 

jāskata vienīgo dzīves uzdevumu un attaisnojumu, uzskatot 

to par vienīgo ieapGJu cilvēkam kļūt svētam savā ceļā uz 

mūžību. Bet "cik bezgalīgi grūti i r dzīvot, kad grib dzī 

vot kā labs, pieklājīgs c i l v B k s . " 1 

Pēc Poruka domām, oilvBkam JfiopBJ'ik dienas no jauna 

pacelties pāri pelēcībai, haosam, kļūstot" tīram, šķīstam, 

slidaskaidram. Personībai jāreallzB tie patiesības un 

skaistuma ideāli , kurus cilvēka dvBselB ielikusi" augstrka 

vara -
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dievišķais pirmgars. Ilgas pBc sirdsskaidrlbes, "baltas 

dvēseles" un nemirstības i r vienas no raksturīgākajam Poru

ka pasaules uztvers un simbolizē īpatnēju pilnības meklēša

nas veidu ("Baltas drānas", "Pērļu zvejnieks" , "Melnais 

Baltais " , "Sirdsšķīsti ļaudis, "Baltā puķe", "Zelte adata", 

epcere 'Mīlestība dabā un d z e j ā " ) . Te i r v iss viņa ilgu un 

atzinu pamats, kura visspilgtāk saskatāmie i r hernhotisma 

iespaidi . 

"Mans mīļākais nomoda sapnis i r mazgāt sevi skaidru, 

gluži skaidru no š is pasaules, tad uzvilkt gluži baltas, 

smaržojošas drēbes un ar Tevi, mana mīļā, mierīgi kopā l e -

m i g r . " 1 

TI':ai dzīvojot tādu dzīvi , cilvēka var sasniegt Ietu 

laimi, tikai tāds gars ver t ikt atpestīt , kurš trauksmē 

pēc pilnības cenšas skaidrības ideālu p iepi ld ī t . Poruka c i l 

vēkam, lai viņš kļūtu laimīgs, sirdsskaidrība i r pat vairāk 

nepieciešama kā mīlestībai. 

"Ss gan esmu tajā ieskatā, ka ne mīlestība, vēl mazāk 

darbs var cilvēkus laimīgus darīt» bet galvenā kārtā, pie 
u 

tam, lai būtu laimīgs, vajadzīga sirds un dvēseles skaidrī

b a . " 2 

Sirdsskaidrība Porukam asociējas ar augstāko varu 

("Piesaulē"), un vienīgi dzīve svētā saskaņā ar to var būt 

patikai cilvēcīga ш attaisnojama, var nodrošināt dvōoolea 
1 Vēstule E.Pēteruonei 1901. g. 4. okt.  Kopoti 

raksti , 1929,-XVIII,132. lpp. 
Vēetule K.Pētersonei 1901. g. 28. sept.  Kopoti 

raksti , I929. XVIII . - I26. lpp. 
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atpakaļceļu pilnīgajā mūžības pasaule. Patiesa šķīstībā No

rūks prasa to, kā trūkst bBrnara (Cibiņam, Matlsiņam) - epzi-

nfitību. jo ir Jāmāk bQt šķīstam, jāmāk atšķīri, labo no ļauna 

būtisko no nebūtiчка. Tikai tas, kas būs apzinajiea savu 

grēcīgumu (princis "Maldu p i l ī " ) , spes pacelties tam pāri 

(te ieskanas viena no kristietības vadmotīviem). Skaidrības 

un patiesības ideals Porukam saistās ar īpašu apziņas 

stāvokli , ar ko cilvēks no cilvēka atšķiras. 

Viens no Poruka māksla bieži pieminētiem vārdiem ir 

klusums. Sevī noslēgtais, intīmais, bieži nesaprastais 

Poruks māca, ka tikai klusumā mīt skaistums uz. gudrībai 

"Esi tik sev pašam, tas i r kius- , sava paša dvesele 

nogremdBJotiesl Tavā dvlselē l r vies tas pats, ko 

tu pie citiem meklB, KfipBo tu uzbāzies citiem? Topi 

kā nakts, aizslēgta, nesaprotama citiem, topi 

klussl 

Klusumā cilvēks dzimst kā Bilska personība. Klusumā ko-

ordinBjas visas vSrtlbas - skaistums, šķīstība, mīlestība 

u t t . , klusumā noskaidrojas gara, dzimst idejas un ideāl i . 

TāpBc 

"Lūdz, l a i es skaidrāks topu, 

Lai mierīga top mana sirda, , 

Lai svētu klusumu baudu." 

•{"Ar mati pie baznīcas") 

Porrks intuitīvi nojauš, ka klusums i r neliela atblāzma 

1 P о r u к в J. PBrļu zvejnieks. - Kopoti rakst i . , 
I9Y1 . -1 , -429 . lpp. 
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no neaptveramās tranacendonoee pasaules un cilvēkam ļauj 
kaut mirklīgi savi sajust dievišķo plrmgaru. Tādēļ ari Po
ruks tik loti alkst "svēta klusuma1*, kurā gremdējoties cil
vēks nojauš, uzmin savu uzdevumu. 

"Un laimīgi tie, kuri таг klusēt, kuriem slepšus norit 
asara pār mīļi emaidīdāmiem vaigiem, lt ka vies būtu 
sasniegts, it kā būtu jau parādījies,un vairs nevajag 
runāt, bet kur jau visi to pašu Bin un domā, to pašu 
jot. Labi tea, кал я en prot klusēt, jo viņš spēj ari 
savu ienaidnieku mliet, viņi neprot ienīdēt, vīnam 
visi ir mīļi. Un ari mana cenšanās Ir nevis dzejas 
rakstīt, bet dzejās klusēt." 1 

Poruka (ari viņa varoņu) šķīstības alkām vienmēr blakus 
stāvējis sevis un pasaules vērtējuma, tādēļ daudzos Poruka 
varoņos šīs alkas top traģiskas (Ansis Vairogs), izaug pat 
līdz slimīgumam. Nežēlīga, ideāla paģērēta sevis un oltu 
tiesāšana noved pat pie dabes un cilvēku nīšanas. Te izpau-

O 

žas nespēja samierināties ar to relatīvismu, kādā. pat vis
skaidrākās un cēlākas idejas piepildījums iespējams pasau
līgajā dzīva. 

"Esmu noguriu ... ka tik es nepalikšu mūžam nomoda? Kas 
lai panes šis šausmas - būt bezmiega ļaundarim un mūžam laba 
gribētajam," saka dramatiskas studijas "Nakta" varonis An
dri eva, Šajos vārdos izsāpot ari paša Poruka ciešanas un 
šaubas, kurās nežēlīga paškritika jaucas ar līdzcilvēku ne-

1 Vēstule Pr. Ansabergam 1894. g. 31. jūlija, - Kopoti 
raksti , 1929,-XVIII,-68. lpp. 
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sapratni, gara truluma un vienaldzības šaustīšanu. Kidi no 
vBstulBm līgavai Poruks patieaa sarūgtinājumā un aizvainotī
bā rakātai "Cilvēki ir slepkavas, ar savu dzīvi tie izsūku
ši man jūtas no miesām, visi mani spīdzinājuši, kad es tīrs 
un gluži nevainīgs biju, apvainojuši mani, kad es tikko grē
ku pazinu. No savaa sirds es tiem savas dziesmas dziedāju, 
labāki sakot, es savaa dziesmas rakstīju asarām un varu vēl 
tikai raudāt. ... Ir svētība būt par dzejnieku tautai, kura 
saprot mākslu, bet mežoņiem un bezsiržiem dzejot ir lāsts. 
Cik rupji un netīri man izliekas cilvēki.»1 Vai citur» "Cil
vēku mīlēt es nevarui un Ienīst - ari ne - man visu ļoti 
SB1." 2 

SavS traģiskajA nespēja harmonizēt, dvBaelē izlīdzināt 
līdzcilvēkos izjusto nesapratr'., mīlestības nievāšanu, dai
ļa nenovērtēšanu Poruks saskata sevī radniecību ar Mīci: 
"Nīše ienīda cilvēkus tādēļ, ka gribBja tos mīlBt, bet ne-
varēja, viņš, ateists, nenosodīja baznīcu, bet Bzeļua, kas . 
gribBja piederBt pie baznīcas".' 

Tašu mirklīgos naida uzplūdua, kas gan konkrBti (vBs-
tulēs), gan vispārināti (dzejā, prozā, apoerBs) adresēti 
cilvēkiem, kuri neizjūt nepieciešamību pBo garīgas pilnības, 

1 Vēstule E.Pētersonei 1901. g. 4. okt. - Kopoti rak
eti , I929,-XVIII,-I3I. lpp. 

? Vēstule V.Eglītlm 1905. g. 30. martā. - Kopoti rak
eti ., 1929.-XVIII,-181. lpp. 

' VBstule E.PBtersonei 1901. 3. 7. sept. - Kopoti rak
sti , 1929.-XVIII,-109. lpp. 
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turpat blakua nomaina apliecinošas emocijas un prātojumi, 

vēlēšanās atrast aevi spCku padarīt "nepilnīgo cilvēku" un 

cilvēku kopību pilnīgāku, tuvinot to savam cilvēcības ideā

lam ("Poruks savā nolieguma, sava tumšajā dēmoniski s p ī t ī 

gajā dvēseles elementa negāja l īdz galam." 1 " ) . Šis misijas, 

dzīves uzdevuma realizācija ( l ī d z ī g i Kantam, Platonam) Po

ruks saredz vienīgo iespēju garantēt dvēseles nemirstību. 
p 

"Personisko nemirstību Poruks pieņem kā ētisku postulātu." 

Kāda vēstule Poruks rakstāt "Es esmu oieši pārliecināts, ka 

augstais dabas plrmgars tā cilvēka dabai arī pēc nāves naks 

pretim, kurš centās klāt labāks un īstāks, kurš dzīve c īnī 

jās pēc harmonijas, - ka Dievs, kā arī es vBietoe nosaukt šo 

pirmgaru, tam garam pēc nāves dos dzīvību, kurš ar savu mie

su uzrādīs smeldzošas sāpes par valdošiem dzīves on dabas 

apstākļiem, jo reiz vajaga patiešām un patiesi dzīvot, reiz 

vajag kļūt laimīgam, jo mēs lolojam laimes un evBtlalmības 

i d e j a s . " 3 

Kā ne vienreiz vien savas vBstulBs uzsvērts Poruks, kā 

liecina viņa literārie varoņi (Ansis Vairogs) , dzīve spēj 

sniegt tikai vilšanos, mocības, bet nespēj sniegt t ik i lgo 

to harmoniju. "Cik es pazīstu pasauli un cilvēkus, man nav 

1 D ā 1 e P. Poruks - domātājs / / Gara problēmas. - li . , 
19 39,-21. lpp. 

2 D ā 1 e P. Poruka problēmu un izjātu pasaulē // Gara 
problēmas. - Ft., 1939."37.lpp. 

3 Vēotule B.petersonei 1901. g. 4» au/-. - Kopoti rak
eti, I929.-XVIIl,-97. lpp. 
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ne mazākā Iemesla cerēt uz r ainu nākotni . " 1 Vaii ' ' ies 

mans mūžs b i j i s nemitīga cīna, maz laimes starp ci? /ekicfo, 

toties vairāk mākslas baudījuma, ar kuriem man tagad Jāaj

o 
mierinājās." 

Poruk.i jūt , ka miers un harmonija nav a.rodami dz'.vo 

valst Л, bet tikai "mirušo evBtlaimlbā", ka ī s t s klusums 

iespējams tikai aiz nāves, Iets miers tikai kapā. "Rel iģis 

kais klusums pīt i ilgstošu iekšēju mieru, un Poru un kā 

disharmoniskai dabai tā nebija. TāpBc Poruka klusina ir v i s 

biežāk ar melanholisku nokrāsu." 3 Tādei ari Porukam ( l īdzīgi 

kā Platonam vīna i leju valsta mācībā un hernkotiskajā t i c ī 

bā, kas dcd zināmu si lierlnujumu ar empīriskās pasaules re 

lat iv i tāt i ) visas abs lūtās vērtības vienojas un realizējas 

aiz dzīves robežas, t.l.,transcendence. Ar to izskaidrojamas 

Poruka un vina varoņu (Ansis Vairogs) ilgas mirti mirt pa

saulīgajai dzīvei gan vissmagākajos dvēseles šaubu brīžos, 

gan mīlestības aŗskaidrotībā. 
"... vai es slikts vai laba esmu, par to os ciešu tikai 

pats. Neka vairāki negribas, ka tikai galu bez daudz mokām 

un sāpēm, kuru man .jau te pārāk daudz bijis."* Vai ari Ansis 

1 VBstule B.Petorsonel 1901. g. 6. sept. - Kopoti rak
s t i , .' 29.-XVIII.-I07. lpp. 

2 VPatule B.Petersonei 1901. g. 9. eept. - Kopoti rfk-
s t i , 1929, -XVIII , -111. lpp. 

3 R r z ī t i e R. Poruka traģiskais dievs / / DOJ. 
I93C. g. . 

4 VBstule 3.Pātersonei 1901. 3. X. nov. - Kopoti rak
sti , I929 . -XVIII. -X39. lpp-
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"PBr'lu zvejnieka"! "Es чети laimīgai Es jūtu, ka esmu visu 
sasniedzis, kas lanim bija jāsasniedz» tagad varu mirt..."1 

Apziņa, ka meklējoša un pilnību a-kst^ša dvēsele atpes
tīšanu no pasaules dlsharmonijam un netaisnības var gflt t i 
kai mūžība, bija Poruka ļcti stipra, ta art vistu īsākajos 
šaubu brīžos ļāva skatltiee dzIvB gaišāk, ticat un cerēt. 
Tašu, tuvojoties mūža galam, Poruku aizvien biežāk saka no
mākt un šausmiuāt apjauti, ka harmonijas un atpestīšanas 
nav arī nfivB, ka ari aiz nāves, transcendence, nav miera un 
hi.rmoniū .s. Ka aizsniegtajā nekad nevar rast mieru un laimi, 
jo Izsniegts ideāls top par cēloni jaunām ilgām. Tādēļ arī, 
pēc Poruka domam, tieši Dievu pasaule slēpj aevl vislielāko 
traģiku, jo vara sev līdz nes .jūžīgu nemieru, cīņu un cieša-
nes (Г-ieva traģisma apjausmā Poruku visvairāk, iespējams, ie
tekmēts Vāgners, daļēji ari Šopenhauers). TadBļ arī Cejs 
zantar.iJA "HBrakla iesvētīšana Eleuslnaa mistērijās" sāpju 
pilnā balsī atzīstasi "tfanaa ilg • л ir neizsakāmas, manas sā
pes neizciBrojamaal Es radu Jau no mūžības, bet viss raa ii ne
apmierina... Tikai Jaunas parādības apmierina ani uz īsu 
bridi, tad atkal jaunas, citas domas valdzina manim prātus... 
Es gribētu mirt, iznīkt, bet nevaru. Ее esmu vientulis, mū
žīgs vientulis... Tikai tāpBc ее tevim sūdzu savas mokas, 
lai tu nelūdz no iranib pilnības, jo manim viņas nav un es 
nezinu, kur viņa atrodas... Katram lr savs spBks, l a i cīnās 

pats,jo arī es cīnos t ikai priekš sevis un nevaru priekā c i -

1 Г о г и к з » . Pērļu z r e j n i c : s . - Kopoti raksti , 
1971,- I.-498. lpp. 
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tiem cīnīties." 1 

Dieva nespēka apjausma orukā izraisa gan cii cisku 

žēlumu, gan traģisku izjūtut jo, ja Jau Dievs lr tik cilvō-

ciak:' 'ājš, ko gan va gaidīt un gribēt no cilvēka? "... 

tas Ir bīstami, sapra it tās augstās -ietas, tas ņemtas no 

diev dzīves, jeb,labāki sakot, ar apdomu tām tuvoties. 

Viegli var palikt bez kādas izredzes, traģisms debesu sfē

rās sagādā dves lei daudz lielākas sāpes nekā šīs remes 

t m g i s m s . Un tomēr labi tam, Vnm tr tik dnnt 7. fiziska apāka, 

savu garīgo krājumu prātīgi pārvaldīti Tāds cilvēks vienā 

un tajā реэа laikā stāv uz šis zemes un debesu sliekšņa un 
2 

tikpat labi pārre< s vienu kā otru, nekrīt nesamaņā pie tamB 

Poruks izjūt moKOŠu divdabībui no vienas puses - neap

slāpējamas alkas pēc pilnības, no otras puses - balles aiz

sniegt šo pilnlbe1 rtāvokli, kļūt statiskam un noaktlvau, 

1 ārvēraties akmens tēla ("Maldu pils"). "Tas ir vislielā

kais traģisms, kadu pārdzīvo tikai ar ģeniālu izjūtu un 

domu apveltītas būtnes. Un taisni šai tj-aŗiskajd cīņā, cīņā 

par būt vai nebūt, Poruks jūtas kā augstākiem gariem lī

dzīga." 3 TādBl ari fantāzija "Hērakla iesvētīšana Bleuslnas 

mistērijās" noslēdzas apliecinoši! 

P o r u k s J. Hērakla iesvētīšana Bleuslnas mistē
rijās. - Kopoti raksti, 1929.-V,-47. lpp. 

• 2 Vēstule E.Pētersonei 1902. . 5. febr. - Kopoti rak
sti, 1929,-XVIII.-161. lpp. 

3 P. d z ī t i e R. P o n k a traģiskais dievs // M , 
1930. g. 1. 
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" ••• ja varStu palīdzēt dievietc. . . U n vino gara redz sāpju 

pilno olimpieša i eju. . . Bet neviena nezina, kāpēc Hērakla 

l r atteicies no eaves varonības. . . 

. . . Luk, ifipēc nav trepju, pa kurān varēju kāpt mūžīgi 

augsiāk, arvienu augstāk.. . Kāptuvēm ir s k a i t l i s , un augšā 

valda vēl karu tūka j ciešanas, nekā l e j ā uz zemes. Un kas to 

i r Etzinis, tas saprot, kāpflo Hei-aklesa gara saplaka.. . 

. . . Lielais varonis i r taŗis mlketu l ie . . . 

Bet "iva atkal ce lr ies , celsies savās gara mokās, un 

milzīgā vāle no jauna satricinās g a i s u s . " 1 

"Heraklesa iesvētīšana Eleusinaa mistērijās" i r viens 

no f i lozof iski dziļākiem Poruka darbiem, kura viņš tēlo "aug

stākai inteliģences" traģismu, ciešanas,ko sagādā esamības 

apjaui ie. un nespēja to pieņemt tā3 re lat ivitātes dēļ . Kādā 

vēstulē Poruks izsukāsi"Cik neapmierināt* un bezgala vlen-
2 

tūļa i r augstākā inteliģence, ko mēs par Dievu saucam." 

Poukam dieva ir loģisku pr-trunu p i lns . Kaut gan 

bieva arī Porukem simbolizē bezgalību un mūžību, viņš .Л 

tēls i r cilvēka 11? ;inieks, l īdz ar to nes sev. ar', ci lvē 

kam plomītošo nepilnību. Ari Dievs nesaprot ļaunuma pirm

cēloņus i Poruka baltais Kara:ia un Demons abi noraugās visu

ma traģēdijā, bezpalīdzīgi atraat 13з cēloņus. Tāds pats 

l iktenis sagaide i r l Jebkādu ģēniju, kuru kongeniāli nevleii3 
ntkad nespēs saprast. 

1 P о г а к 3 Л. RevfckTa ieavetīšurc 31еиз1паз mistē

r i j ā s .  KopotJ r t k t t i . й » 9 . V, ļtif lpp. 
/ēstule S.Pēterso-ir-i 1901. ģ. 7. u«pt. - Kopoti 

raketi. 1)29, XVilL 110. . pp. 
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Profeiora P.DSle sav* īpoerS "Poruka - lomā js " s p n e z , 

kn Poruka,līdzīgi Geten, neatzldani3 abstraktu un individuā

lismu izkausējošu penteitmu, nevarēja pilnīgi atzīt erī 

"transcendentu (ārēju) tei3mu", pēr kura T'.evs i r pilnīgi 

at''""irts no pasaules. Abstrakts panteisms, kas visas pasau

les parādības un 1 atnes padara par akli radošās dievišķības 

pārejošām forrām, nevarēja epmie.'ii'.at romantisku un roli la

ku dvēseli, kurai dārga bija personīgās nemirstības ideja. 

Tādēļ Poruka pasaules uzskatā sintezējas panteiskie un t e i s -

kie elementi, izpaužoties Ipetnejā Dieva un pasaules a t t i e 

cību modelī - penenteismā ( l īdzīgi kā Pr.3ārdatr.) .Panenteiomā 

Dievs kā pasaules inūžīgā inteliģence jeb prāts i r a t t ā l i 

nāts no materiālās pasaules, bet Kā pasauli organizējošs, 

dzīvību radošs i jBks tas dzīvo un darbojas visas pašai Ies 

parādības, i r visur klātesošs. "N..v pareizi, ka telpa, p i l 

dīta ar substanci, i r Dievs - viņa ir tikai Dieva parādība, 

bet ne Dievs pats, kurš i r pirmbūtne kā tāda, ārpus telpas 

un laika un i i patiesi esošais. Viņš i r Uoira liktenis, no 

kura savukārt tad atkarīgs katras parādības l iktenis , š i s 

mūžīgais kļūst pašapzinīgs tikai parādībās parādot ies . . . " 1 

PilozofiJa3 vēsture radniecīga koncepcija pausta rene-

san. s dabas filozofa, mistiķa Džordar.o Bruno mf.cībā (tā 

izteikta mākslinieciski spilgtu valodā, aptverot з г ! Plato

na, Aristoteļa atsevišķus uzskatus), kuru Poruka pietielcc-

mi la t i rzināja. Dž. Bruno mācībā pasaule.-*. 3iu% iekala, 

1 Vfistule P.zalītim Г89ь. g. 4. jūnijā  Kopoti rak

s t i , 1?29.XX,2?I. Irp. 



radošais gara (prāts) realizē рчваи1в savas iekšējās formas 
jeb potences. D .eve viņam ir pasaules mērķis (ideja) un cē
lonis (spBks), un daba - Dieva domu iemiefojums un ārējeis 
atsnoguļojume. Līdzīgi pasaules un Dieva attiecības izprata 
ari vflcu romantiķi, piemēram. Novellas. 

Ari Dieva un pasaules attieksmju modeli Poruka pasau
les uzskate tālāk per vispārSjām kontūrām neattīstījās, pa
lika nepietiekoši diferejcēts. "svērdamies reizēm vairāk uz 
tīra per.teiama, reizēm uz teisma pusi un draudēdams izver
aties vairāk par poētisku un mistisku fantāziju vijumu neka 
e: īgru un noskaidrotu filozofisku atzinu." 1 

"Dvēsele" ir visbiežāk piesauktais varde gadsimtu mijas 
latviešu literatūra, un līdzi tam Poruka dzeja ienāk cilvēka 
subj'ktīvBe, Intīmas pasaules atklāsme, moderni psiholoģisks 
tēlojums. DvBsele, peo Poruks domam, lr nākuai no mūžības, 
lai iemiesotos, piepildītu seru ideju un pec tam atgrieztos 
tajā atpakaļ. DvCaele pati sevi лее neizsmeļamu gara pasau
li, kurB kā mikro ковш osā atspoguļojas visa makrokosraj, jo 
"katre cilvēka ir kādas dievišķas idejas lēmi eojurna."2 

"Zem dvēseles es saprotu visu piecu pratu sakopojumu. Dvēse
le lr sevi atmošanās, augat ka pašapziņa, savas individuali
tātes - sevis paša, sava Ipa.nlgu-na pilnīga saprašana. Kas 
zina, kas vīnam 'ādere, lai nepaliktu savai individuālita-

1 D ā 1 e P. Poruks - domātājs // Gara problēmas. -
P... 1939.-27. lpp. 

c P о r u к s I. Nākotnes reliģija. - Kopoti raksti, 
I929.-XVI.-29. lpp. 
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t e i , t . i . , sev pašam neuzticīgs, tam ir dvēsele, kas nezin, 
tam viņas trūkst. . . . Ko mēs ikdienišķa dzīvē Jeb kustīgā 

re l iģ i jā zem dvēseles saprotam, tas i r cilvēka jeb visas 
cilvēces ideja jeb sakara ar dievību. "Dievs iepūta cilvēkā 

dvašu ", taa i r , viņš tam deva sevišķu nozīmi, dievība ietērpa 

savu cilvēcības ideju miesās . " 1 

Porukam dvēsele i r tikai apzinātajā, un t ieši personī

gās ciešana.*) un dieonanses nostiprina tās vērtības apziņu, 

attīra to un sagatavo atpakaļceļam dievišķajā. Tomēr i r brī 

ži, kad Poruks pasauli skata dvēseles skumjās, sarūgtinājumā 

vai Izmisumā, tad dzīves jēgas izjūta no viņa aizvien attā

l inās . 

Poruks tloēje ne vien dvēseles pēceKsistencei, bot arī 

tās pirmseksistencei, saredzot dvēseles atdzimšanas iespēja

mībā tikai vienu kritēriju - pilnību. Bet tā relatīvajam 

cilvēkam i r tik tālu, ka, liekas, cilvēks lemts mūžīgai ne-
saenlegšanai. Šaubas arvien atgriežaa Porukā un liedz viņa 

Idejām galīgo skaidrību, viņš arvien savos prātojumos un ne-

pteciefiumība t icēt atg.-ležaa tur. kur saciet absolūtais šai 

pasaulē nav sasniedzams. 

Poruka traģikas dziļākais cēlonie slēpjas apziņā, ka 

dvēaelea ideālos centienus un tieksmes ierobežo pasaulīga 

real i tāte , pirmatnējas dziņas un egoistisks ļaunums. Poruks 

redz, ka pasaulē clnSs Ideja un matērija, pruts un Jūtas, 

plānākā nozīmē - kosmoss un иаовэ, pie kam viņa iekšējā 

1 P o r u k s . Mīlestība daba un dzeja. - Kopcti rak
sti, 19?9.-XVI,-39, lpp. 
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ivēseliskā prasība ir dzīvot saskaņā ar ideālu paoauli. 
" I d e j a " , "Ideāla" kā jēdzieni ienāk ne tikai Poruka filozo-
f_skajās apcerēs ("Ideāla kā ideja un jēdziens", "Mīlestība 
dabā un dzejā", "Nākotnes reliģija" и.о.), bet ari literā
rajos darboe (drāmās "Ideāli", "Hemhutieši", fantāzija 
"PGrlu zvejnieks" и.о.). 

"No tā epatākļa, kas neapmierina oilvēka prasības, ce
ļas I d e ā l s . " 1 Poruks idejā redz galveno cilvēka pasaules 
attīstības dzinuli, kaut ari tas atrodas ārpus esamības: 
"Ideāls atronas ārpus esamības un tomēr viņš tiešām ir, jo 
viss tiecas uz to, kas attīstās. Tā mēs nokļūstam pie tā 
l ie lā brīnuma, ka ir lletae, kuras vispirmā sākuma lr biju
šas un kuras paliks ari vispēdajās, kā tas visaugstākais, 
vispilnīgākais un visdaiļākais. Ideāls ir tas maldu tele, 
kurš nāk no pirmatnības gara dziļuma idejas, kurš spiežas 
cauri visai matērijai un to vilina sev līdz uz beigu pilnī
bu, kur jau bija kā nelokāms princips pirmatnībā. ...Tālu 
priekšā visām lietām ir ideals. Bet mūžība visas lietas tu
vina ideālam. ... Viss tieoas uz to,viss ir, lai būtu priekš 
vina - idefila. ..Un tu jūti, ka tevim jātaisās ceļā uz la
bāku nākotni . " 2 

Katrā indivīdā iemiesotais Ideāls (jo "nav tāda cilvē
ka, kuram nebūtu nemaz ideāla"3) liecina par dievestības 

1 P o r u k s . Ideālo kā ideja un jēdziens. - Kopoti 
raksti , I9?9 ,-XVT,-60. lpp. 

2 P о г и к a . Ideāls kā ideja un jēdziens. - Kopoti 
raksti , 1929,-XVI,-64. lpp. 

3 Turpat, 59. lpp. 
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klātbūtni, apliecina cilvēka saistību ar dievišķo pirmgaru. 
Platona un jaunplatonisma Ideālistiskā duālisma idejas to 
Īpatnēja interpretācijā lr vispār ļoti raksturīgas un dzī
vas Poruka pasaules uzskata, apstiprinot individuāli ētisko 
duālismu cilvēka dvēselē, Poruks tomBr cenšas pārvarēt šo 
duālismu, izvirzot domu par "mūžīgās vienības" (ka ideālu 
ideāla) iespējamību. 5ādā kontekstā Poruka mākslā parādā3 
Nebijuša tBls ("Nebijušais un divi vientuļi"), kas pāri vi
siem pretstatiem izteic augstāko vienības principu, kādu 
vien cilvēks var meklēt un gaidīt. Poruka Nebijušais lielā 
mērā radniecīgo jaunplatonlķa Plotlna ilgi objektam - Vis-
vienlgara un Parssošam, kas noved reibinošos abstrakciju aug
stumos. Ari Poruks, līdzīgi ka Plotlna, atzīst absolūto 
pirmgaru, mūžīgo garu, kas paceļas pari prate saprašanas 
robežām un tādēļ nav vārdos aprakstāms un racionālos jēdzie
nos aplūkojama, līdz ar to Poruka Nebijušais kļūst par Dieva 
kā absolūtas idejas atsevišķu aspektu un reizē vBl dziļākas 
un augstākas būtības simbolu! "Dieva, debess un zemes radī
tāja, uzturētāja un tiesneša būtība ir tik neizmērojami pla
ša, visa parādību veidi tik neskaitāmi, ka no viena nosauku
ma vien nevar būt runa. Ka visas pagātnes zinātāju un pamatu 
nesēju viņu var dzeja saukt par Bijušo no mūžības kā vieas 
nākotnes nesēju un valdnieku, kuru pilnīga tērpa viņš vil 
nav redzēts, nedz sajusta, viņu var saukt par Nebijušu. Uūsu, 
cilvēku, runa un vardi viņam lr nleolgl."1 

1 Poruka Jāņa raksti. 1913.-1,-39. - 90. lpp. 
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Nebijušais Porukaa i r pārpersoniskais, irraiionslaio 

Dievišķa aapektā, tas l r Poruka nākotnes Dievs jeb Dievu 

Dievi, kaa pārzin tiklab laba ka ļaunā izcelšanās cēloņus 

un kas vada viņu att īst ību. "Tomēr par labā un ļauna ideju, 

liekas, Poruks "īekad nenokļuva īstā skaidrībai vieš bija un 

palika dualists, kamēr attiecībā t i e " l uz Dievu kā Nebijušo 

bija monista. " 1 

Poruks savaa ilgas pēc visu l ie tu izlīdzināšanas, e t -

pestišanas i e l i c i s Kristus tēlā (stāats " V i e s i s " ) . Visam Jā

būt atpestītam, apskaidrotam, arī ļaunajam. Taču šaubas a t 

kal fcc'ara Poruku nepārliecinātu: Mūžīgi svētais taču i r un 

paliek Nebijušais - t ē l s , kas vieumēr paliks tāls un beigās 

pārvērtīsies Nesasniedzamajā, kas cilvēka dvēselei mūžam 

l iks i lgot ies , t iekties , būt nemierā ar sevi un savu esošo 

attīstības stāvokli . Tādēļ ar i apcerējumā "Hākotnea r e l i ģ i 

ja " Foruks izsaka domu, ka, Ja ari debess valstība būtu i e -

cpējama zemes virsū, tad ne mēs t ie būsim, kas spēs to rea

l i z ē t . Ir jānāk nākotnes gara varoņiem, kas spēs atrast har-

-iioni3ku koutaktn ar dabu un iemiesot dievišķo visā tā p i ln ī 

ba - esošajā "Mēs sevi nekad aiz matiem neizcelsim no tik 

cilvēciskā juras. >• Ne mēsl Bet gan t i e , kuru dzina, bot 

kuru зрекз nemīt mūsu krūtis . Tie i r nākotnes varoņi. Tie i r 

varoņi . . . ka;? nekā nezin, ne no sala, ne aukstuma. Pareizās 

attiecības savā starpā un pret spēcīgo dabu, ta viņi izpra

t ī s ид baudīs pasauli, priekš kā mēs vēl esum par nespēcī

giem ит meziom. ..Caur ,nQsu nespējības apziņu, kura tik 

Г. u d z ī t i s R . Poruka traģiskais dievs // ЖМ, 
19 4 ' . g. jenv. 
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skaidri parādās ausu llgāa pBo paradīzes, mēs esam no visa 

tā, kas spēcīgs, šķirti un atstati savā zinā. 

. . lakotnes ticība nāks, jo daba grib tikt atzīta un sa
prasta . " 1 

Poruka ideālistiska un visu apšaubošā būtība i r pretru

nīga arī savā attieksme pret dabu. Но vienas puses  t ieš i 

daba Poruks saskata pasaulīgajā iespējamo harmoniju, log is 

kumui "Daba var visur būt: pilsētā un uz laukiem, daba l r uz 

cietzemes un uz jūras. Visur, kur daba, tur saskaņa - harmo
ni ja . Kur šās saskaņas trūkst, tur i r vi lt ība un ārprātība. 

Daba, saskaņa, mīlestība. Visi tr īs i r viens un tas pats . " 

Vai arī - kādā vēstulē izteiktais šīs domas apstiprinājums« 

"Daba i r brīnišķīgai- ta i r reālistiska, tā i r ideālistiska, 

un bieži nav zināms, kur un kad reālistiskais beidzas un 

ideālistiskais sākas . " 3 

Tašu arī daba Poruks saskata grēcīgumu un ļaunumu, jo 

tā nespēj cilvēkam dot to, ko no tas gaida. Daba ierauj c i l 

vēkus nesaskaņā pašiem ar sevi , un tādos brīžjs daba Poru

kam šķiet bezjēdzīga un ļaunai " I r laikmeti, kur cilvēks da

bai un daba cilvēkam vBlīga, bet,ked viņi savstarplgi iepa

zinušies, tad viens no otra izvairās, cik vien iespējams. 

Cilvēks sāk ilgoties pBc paradīzes, daba atrauj viņam savu 

" P o r u k s J. Nākotnes r e l i ģ i j a . -Kopoti raksti , 
1929.-XVI.-27. - 28. lpp. 

2 P o r u k s J. Mīlestība dabā un dzejā. - Kopoti 
raketi, 1929,-XVI,-37. lpp. 

3 VBstule B.PBtersonei 1901. g. 3. oktobri - Kopoti 
raksti, 1929.-ХПII.-129. lpp. 
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veru un tani pamet tikai brūces un slimības."1 

Cilvēks ir nepieciešamībā saistīta ar neapzinīgo dabu, 
nespēj bez tā3 pastāvēt, tādēļ ari cilvēka gribu (un iespē
jas) roruka redz tik vāju un bezspēcīgu. "Nākotnes reliģijā" 
viņš aaka, ka cilvēki nevar citādi tapt, nekā viņi ir - "vā
ji un dabas izmantoti, mūsu gribas spēks, tāpat kā mūsu pat
stāvība ir līdzīgs aull6i". Poruks ir ne vien determinists, 
bet reizēm sajūt sevi ari kā fatālistu. Tādēļ ari viņš nīst 
dabu, izjūtot to kā tam2u,neapzinīgu spēku, kas iegrožo cil
vēku viņa labajā gribā, tādēļ Poruks bi9Ži saskata dabā savu 
lielāko ienaidnieku: "Lielās dzīvības jūtas ziedoni nav ne
būt inīlestība pret dabu. Daba ir mana lielākā ienaidniece. 
К* visādi viņa nav ap mani ņēmušiesJ Jau maziņu tā mani mo
cījusi! Kā gan lai v.'ņu mīlu?"2 

'/ienīgāa iespējas pasaulīgajā sajust Dievišķā elpu ?o-
гикз ssrodz r;iāk3lā (īpaši mūzikā) un mīlestībā  tur meklētā 
saskena, atjaunotne, dvēseles lidojums pretim savam pirmsā
kumam. "Tā ir varena dzīvība un dzīve māksla. Tur cilvēks 
tik apej dzīvot, īsti  idoāli dzīvot, atšķirties no kusto
ņiem."3 Mākslas jēgu Poruks saskata tās uzdevumā apskaidrot, 

1 P о г и к e J. Nākotnes reliģija. - Kopoti reketi, 
1929 .-XVI,-24. lpp. 

2 Vēstule Pr.Ansabergam 1897. g. 21. febr. - Kopoti 
raksti, 1929,-X-/lll,-80. 1PP« 

3 Vēstule Pr.An3aborgam I89<3. с o j £

*
  Kopoti rak

sti, I929.XVIII.76. lpp. 
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enisg-; ideālus. Mākslas sapņos un ideālās vīzijās i "spē
jams paglābties no pasaules relativitātes, tb ir iespSja 
ideāli dzīvot, kaut uz mirkli fizsniegt tiro iespējamības 
robežu. Poruks (līdzīgi Šoņenhaueran, Dostojev3kim и.о.) 
tic mākslas pestītājam, atbrīvotājam spSkami "Briesmīga ār-
prfitlba būtu cilvēka likteņa, ja vine sevi nenestu daiļumu. 
Tas sargā viņu no galīgas pagrimšanas, un dabai par spīti 
viņš rada mākslu. Mākslā mīt daile un diženums un mākslinie
ka neapzinīga velēšanās ir viņu dabiski radīt. Ari dabai lr 
šis vēlēšanās, un tā daba un cilvēks top no jauna vērsti 
viens pie otra. Idejas, ko mfikelinieJ.i eevl nes, ir paraugi 
nākotnes dabai, un cilvēks ir tas vienīgais, kat viņai ruda 
tos daiļākos."1 

Porukam "daiļā" jēdziens bieži vien sevi ietvēris ne 
vien ētisko, bet ari reliģisko slāni. Līdzīgi kā Platonam, 
Porukam daiļais ir vairāk "daiļi labais", kas reizēm spBj 
slnonimizēt arī mīlestību. 

Dzeja kā dievišķa atsvešināšanās no pasaules bieži 
vien spēj paglābt dzejnieku no traģiskas apjausmas brīžiem. 
Ta5u, līdzko dzeja pieskaras īstenībai kā objekta*, līdzko 
dzejniekā atmostas vērtētājs, dzeja top traģiska, vēlreiz 
un vēlreiz pierādot, ka ari daiļajā nav iespējams ilgstoši 
izbēgt no sāpēm par pasaules relativitāti. 

Mīlestība Porukam piepilda viņa svētās ilgas pēc aug
stākās pilnības, ilgas pēo dvēseles harmonijas, miera un 

1 P o r u k s J. Nākotnes reliģija. - Kopoti raksti, 
I929.-XVI.-25. lpp. 
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alrdskai&rtb&e. "ielii Dievi3ķajā mīleatlbā Poruka saskata 

to noslēpumaino aušības speķu, kas apskaidro dvēseli , a t 

raisa tfia radošos spēkus un pietuvina mūžībai. Mīlestības 

visdziļāko un skaistāko piepildījumu Poruks redz absolūta

jā mīlestībā, kas pārkāpj individuālas iekšpasaules robežas 

un ved to nāvē, la i gars varētu atdzimt apskaidrots. "Tā i r 

Poruka dziļa pārliecība, ka absolūta mīlestība sakrīt ar 

absolūtu patiesību un skaistumu, bet ka š inī mīlestībā ne

var dzīvot, bet tikai u.irt;un ka š ī dv've i r tikai patiesī 

bas зарп!з,ип š ī patiesība eeot n ā v e . " 1 Poruka milas ue

tverē i r t ī r i platonisks, vira ideālā mīlestība nepazīst 

saldkarlbu, tā ir atsvešināšanās no ārpasaules. Protams, 

Poruks Izfikir ari dabisko mīlestību, ar ko saprot radošu, 

instinktīvu dabas spēku, taču vienīgi dzejiskajā - Ideālajā 

mīlestībā izpaužas svētais un dievišķais. Tikai tādā gadī

juma, ja dabiskai mīlestībai nāk l īdz ideālā, tā spēj dot 

cilvēkam augstāku nozīmību, atpestīšanu un piepildījumu 

("Mīlestība dabā un d z e j ā " ) . 

Poruka mīlestības f i l o z o f i j a krustojas Platona, Vāgne

ra, arī romantiķu ŠISgeļa un Novelise uzskatu Iespaidi. 

Ideālā mīlestība Porukam i r saite , kas vieno debesis un ze

mi, dilvēku un mūžību, un t i e š i So Ideālo mīlestības aspek

tu arvien no Jauna meklē, рбс tā alkst v i s i Poruka varoni. 

("Tik vienu acumirkli gribae / Man mīlestība svētam k ļ ū t . / 

1 D ā 1 e P. Poruka problēmu un iz jūtu pasaulē / / 
Gara problēmas. - R., 1939, 39. lpp. 
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Un mīlēt tā kā dievi mile,/ Tad gribu labprāt miris kļūt.") 
Poruks bieži (gan dzejā, gan apceres un vēstules) it-

kārto, ka īsti mtiet ir mirt, jo mīlestības svētums saistī
bā ar lealltāti (piem., laulībām) zūd, tiek apgānīts, tādēļ 
mīlestības daiļumu spēj saglabāt tikai nāve vai labprātīga 
šķiršanās ( "Pērļu zvejnieka"). "Kur Īsta mīlestība, tur lr 
miesas nāve vai Šķiršanās no visa, kas cilvēku saista pie 
ļaunuma. īsta mīlestība ir kā miegs, kurš aizmidzina cilvē
ku uz nekadneatraošanos."1 

Mīlestība Porukam рбо savas būtības vispār liekas tra
ģiska, jo tā nes vairāk ciešanu un asaru nekā laimes. Bet 
tikai tas, kurš lr ciešanās šķīstījies un audzis, kļūst 
pilnīgs, jo "ir jāiet ar sirdi boja",lai sauktos par cilvē
ku. Vēstule līgavai Poruks rakstāt "Un tomēr es mierinu se
vi ar to, ka ciešanas cilvēku "pskaldro, tā ka viņš apzinās 
savu uzdevumu, катбг prieki tieoaa viņu novilkt pie tā, kas 
vienkāršo un parasts. .. Tas galvenais mīlestība taču pie 
visiem ir viens un tas pats'i tiek&m&s pēc otra, caur kuru . 
tieci dvēsele un garā papildināts, kurš neapzinoties dod 
solījumu, sagādāt apmierinājumu un cieņu, un tomēr mīlestī
ba mani ir ka tiekšanās pašaia atsvabināties Un no jauna at
dzīvoties otra. .. Та lr manis paša atIzimSena, kas traucas 
nokratīt no manis veco gadījuma un atgadījumu dzīvi, lai 
manu dvēseles dzīvi vestu tieša sakara ar aušīgām idejām un 
lielās pasaul's dzīves pamata "ilcieniem. Priekš tam man 

1 P о r u к a J. PCrļu zvejnieks. - Kopoti raketi, 
1972,-1,-44?.. ipp. 
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vajadzēja tikai ticības uz dzīvi, un Tu man to devi."1 

Poruka nāves alkas mīlestības kulminācijas bridi vai
rāk uztveramas kā atdzimt dzina, jo " .. tikai tas, kurš at
gadījumu dzīvei mirst, jā, pat vispārīgi grib būt mirla šai 
nesaskaņu pasaulē, var iedrošināties stāties jaunā un īstā 
dzīvē." 

Poruku kā dzejnieku un domātāju cilvēka dvēsele, dzīve 
un pasaule interesēja vairāk ideālā nozīme. Savā dvēsele 
viņa bija un palika romantiķis, kurš pirmais latviešu lite
ratūrā lzdslvoja "cilvēces mūžīgo problēmu un ideju burvju 
riņķi un tādejādi tuvināja un tuvina latviešu literatūru un 
gerīgo kultūru pasaulos kultūras augstākajiem uzdevumiem un 
tradīcijām."3 Poruks vairāk bija meklētājs (turklāt Intuitī
vi emocionālas dabas), ne piepildītājs. Tādēļ ari vlnS neat
rada sevi apeju samierināties ar pasaules relativitāti, bet 
nespCja nonākt arī pie vienotas, pabeigtas, universālas at
ziņas, pie gara dzīves un mākslinieciskā vērojuma vieaptve-
ramXbae. Ka atzīmē J.Veselie, "Poruka gara Ietvere sevī pa
sauli, un šajā. pasaule visas vietas bija brīvas, skaistas 
un mīlamas. Tur bija aukains nemiers un drudžainas sadur
smes, klusums un gara spārnu Salka -. viss, kas sastāda pa-

1 VSstule B.PBtereonei 1901. g. 31. sug. - Kopoti rak
eti, 1929,- XVTH.-103. - 104. lpp. . . 

2 Turpat, 104. lpp. 
3 D ā 1 e P. Poruks - domātājs // Gara problēmas. -

R., 19Э9.-31. lpp. 
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• • • V e s e l i e J. Piezīmes par Poruku // Latvijas 
Vēstnesis.-1921. g. 25. jūn. 

mulsa dzīvo bfltlbu."1 

Poruka godīgi un daiļi atsaucas visiem lielajiem mū
žības jautājumiem ("Mūžība lr par daiļu Iesakņojusies manās 
amedzcaes"), smalkjūtīgi klausījās dvēseles intīmajās valo
dā, dzīvoja un Iejutās dažādos laikmetos, tautas un domāša
nas tipos* Kaut gan Poruks savā gara. daiva un literārajā 
izpausme bija romantiķis, risa augstākais ideāls tomēr bija 
klasiķa ideāla, kuru visi ka pilnīgāko saskatīja Gēte. Ta
ču no pirmās latviešu filozofiskās domas (kas turklāt slēp
jas mākslinieciskos teļos un abstrakcijas) nevar prasīt kla
sisku briedumu un sistemātisku skaidrību. Tādēļ Poruka iz
raisa ciesu, pirmkārt un galvenokārt, ka izcils gara un do
mu dzīves ierosinātājs, augstākās cilvēcības sludinātājs. 
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A.licnde 
JGnis Poruls' original interpretations of the world 

Summary 

J.Рогдкз is one of the remarkable romanticists of 
Latvian literature at the end 19th and beginning of 2Cth 
century. In his art ia especially reflected modem nan's 
interpretation of the 7/orld. 

J.Poruks characterizes the philosophical perception 
and interpretation of different things end processes: it 
manifests itself both in theoretical works and letters, in 
poetry, prose and dramatic compositions. 

J.Poruka коз mostly interested in peoples reason for 
being, life and death, Ood, ideals and lo.«, the relation
ship between people and nature, art and life. Often he 
looked for advice and direction in погкз of the classic 
philosophers. / 

Because of hi г." impulsive, emotional and romantic inter
pretation of the world, his works and ideas expounded his 
duallatic feelinge and thoughts. J.Poruks'interpretation of 
the .rorld яаз left incomplete, but his word is moat impor
tant in the histories of Latvian literature and philosophy, 
because he .таз the first renorraed Latvian poet and philosop
her, .vho brought Latvian literature and intelect nearer the 
world literature. 
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I.Stikāne 

MITOLOĢISKIE- MOTĪVI UK TELI 
MŪSDIENU LATVIEŠU DZEJA 

Folklora i» tautas Esknes, pieredze, atmina un 
aizsargs. Tā saista ar savu universālismu un vispār -
cilvSci3Kiem ideāliem. Mitoloģija caur folkloru ieiet 
mūsdienu literatūra. Sākoties trešajai atmodai, padejos 
gados māsu literatūra stipri politizējuad.ee un nezini -
gāku darbu паи, tāpēc rakstā izmantots galvenokārt 70. 
80. gadu dzejas devums. 

Dzejas ciešās saites ar folkloru ir viena no būtis
kākajām mūsdienu latviešu literārā procesa izpausmēm. 

Folkloras motīvu un tēlu bagātīgais izmantojums 
/mitoloģiskie, dabas, cilvēku а. c. tēli/ sekmē dzejas 
satura un māksliniecisko iespēju attīstību. Tradicio 
nālie folkloras tēli jaunā politiskā kontekstā iegūst 
asociatīvu daudzveidību un spēju iemiesot dažādus 
mākslinieciskus nodomus. 

Īpašu interesi izraisa mitoloģisko tēlu un motīvu 
grupa,jo mitoloģiskais slānis ir senāko kultūras vēr -
tlbu saturētājs. Mitoloģiskie tēli bieži dzejā izoan -
totl kā īpašs 3imbolu paveids, kas nebūt nav saistīti 
ar ticību dieviem, bet lietoti kā mākslinieciski II -

http://juad.ee
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dzekļi, kā dažādu parādību personificējumi. 1 

Dzejā sastopamo mitoloģisko teļu grupā īpaši izceļas 

kosmisko parādību personifiesjumi - Pērkons, Saule, Mē

ness. Daudzslāņainfikais, ietilpīgākais un nozīmīgākais no 

tiem i r Saule. ŠI tela izveides tradīcijas dz i ļ i sakņotas 

tautasdziesmās un latviešu dzejas klasikā - Raiņa, Aspa

z i j a s , V.Plūdona, J.Jaunsudrabina darbos. Mūsdienu lirikā 

saules tela dominē alegorija un simbolika, " 'laši vispāri

nāts saules tē ls izsaka ētiski estētisko ideālu, vairākas 

simboliskas abstrakcijas, ko grūti norobežot citu no citas. 

Tela daudzplākšnainlbu veido tiešās un pārnestās nozīmes 

lietojuma, nereti to saplūsme. 

Bieži dzejā saule tēlota, izmantojot tautasdziesmām 

raksturīgos izteiksmes līdzekļus - personifikāciju un 

epitetus " z e l t a " , "sudraba", "dimanta". Tā Ī r i j a s Elksnes 

dzejolī "Nevaicā, tautu meita" ar šiem Izteiksmes līdzek-

liem radītais saules krāšņuma atveidojume noder kā simbols 

cilvēka spožajam ārējam krāšņumam. 

Dzejā bieži saules tais izmantota laika ritējuma, ne

mitīgas dzīves gaitas tēlojumam. Tā J.Peteram saules tēls 

palīdz radīt laika nepārtrauktības, dabas ritmu mūžīguma 

izjūtu» 

1 Valoinis V. Dzīve - metafora - dzeja. - R., 
1982. - 101. lpp. 

2Blkane I . Klusuma kraata. - R., 1973. - 105. lpp. 



174 
. . Saule ceļu 1ез 

un Kāve ceļu zinās 
1 tad, kad mūs rel nositis, 

kad Rīgu nolīdzinās. 
(Neticiet mana л 

dzejolim.)
 A 

Ar mitoloģiju šaja dzejoli saistāma dzīvības un nāves 
at-ieclbu striktūra, jo mitoloģiskā domāšana saistās 
vispirms ar tādām problēmām _a dzimšanas un nāves 
ncalS) .as, liktenis u.c, kuru tīri loģiski lzskaid-
j- jumi ne vienmēr apmierina cilvēkus pat mūsdienu sa-
Diedrlbā. Šodien mitoloģiskus st-Uktūras un tēli funk
cionē kā literāra tradīcija. 

Ar saules gaitu, tās cikliskumu saistīti Saulgrie
žu riokšstati un seno tautas gadskārtu ieražu motīvi, 
kas latviešu mūsdienu dzejā Ienāk samērā bieži. Tā 
.ī. Pētera dzejoli "Ziemas Saulgrieži. Bluķa vakara" 
ar raibu senlatviešu etnogrāfi_*o un svētku ieražu 
mikrotēlu uzskaitījumu atainots saulgriežu prieks par 
to, ka "tjnsa iox mazumā". Konkretizējot mūžseno gais
mas un tumsas pretstatījumu, dzeja apliecināta attīs
tības gaitas perspektīva. 

Peters J. Tautas skaitīšana. - R., 1984. - 91. lpp. 
2Petere J. Mans bišu koks. - R., 1973- - 46. lpp. 
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Bioži dzejā lzmeaito! folklorai raksturīgs iaule. 
un mates paralēle, Jo viņas abas ir dzīvības df .dja3, 
siltuma, mīļuma un gaisma izstarotajās. Šādi motīvi 
sastopami X.Ziedoņu, 0.Vācieša, L.Brieža. U.Misiņt-s, 
V-Belševicas. M. Losbergas un citu daiļradē. Mūs di -nu 
d^jjnieki tradicionālo mātes un saules līdzības izprat
ni padziļina un paplašina. Saules tēls dzejā iegūst 
vispārināta . ilvības radītāja simbola nozīmi. i 
I.Ziedoņa liriskais varonis sauli izjūt kā vi-as dabas, 
dzīvības māti un vēršas pie tās ar retorisku lūgumu: 

Tu, liela vakara sajle. 
Palīdzi piedzimt dēliem. 
— — 
Palīdzi tautai, oaule, 
Palīdzi rums šai lietā! 1 ' 

(Lūgšana). 
Asociācijas ar senajiem mitoloģiskajiem priekšstatiem, 
kad sauli uz vēra ka personificētu dievību, ticēja tās 
palīdzībai, modina pagātnes un šodienas garīgās saiknes 
apjausmu. 

Saules tēls ka simbols visam, kas veicina cilvēka, 

te '.as un cilvāoes dzīvību, himniski atklājas A.Skalbes 

''vieru £., Ziedonis I. Mate. - R., 198/. - 79. lpp. 
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zejolu krājunā "Mūžam saule debesis" /1981/. Notauku-
mā citētā tautasdziesmas rinda, rosinot asociācijas ar 
pazīstamu lai viešu tautasdziesmu, -<"jdina uz pārdomām par 
cilvēka dzīves un mūžības sakarībām. A.Jkalbe, T.Peters, 
Ā.Elksne, V.Belšev-1 ca, K.Skujenieks un daudzi citi dzej
nieki radījuši ietilpīgu saules simbolu: saule dod lai
mes sajūtu, dara pasauli krāsainu un dzīvespriecīgu, 
dvēseles tumsas brīžos liek atcerēties gaišumu. Tā dze
jā saules tēls izaug arī pe .« nākotnes simbolu. Ticēt 
saul- nozīmē ticēt nākotnei, brīvībai, laimei. 
X.Ziedoņa filozofiskajā skatījumā saule izvēršas par 
isu lietu un parādību pilnība?, pasaules sakārtotības 

zīmi! "Un nav ne stūra. Saule tikai. Aplis."1 

Saules simboliku papildina gaismas tēls. Gaismas 
pt ekšstatam latviešu kultūrā senas tradīcijas - gaisma 
un tumsa ir mitoloģisko pretstatījumu pāris, kur ar gais
mu asociējas viss cilvēkam labvēlīgala, bet ar tumsu -
visa naidīgais, ļaunais. Gait аз tele folklorā uztve
rams kā harmonijas, kā ētisko un estētisku vērtību kop
tēls, ko sastād daudzu mikrotēlu, priekšstatu, izpaus
mju, ideālu kopums. Tādā nozīmē tēla simbolika sastopa
ma latvi3Šu literatūras klasikā  Raiņa lugā "Uguns un 
nakts", V.Plūdona poēmā "Uz saulaino tāli" - un turpināa 

•""Ziedonis Re, kā. - R., - 103. lpp. 
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ari mūsdienu dzejā. Mūsdienu rakstnieki ar gaismas 

teļu akcenta gan personlbae augstu kultūru un ētisko 

skaidrību /А.Skalbe 1 / , gan cilvēka radošo garu, talan

tu / ī .Ziedonis / . I.Ziedonis uzsver, ka dzejnieka misija 

ir vākt, krāt un kopt gaismu, ka no gaismas rodas dze

2 
ja , rodas varenākie vārdi . I.Ziedoņa dzejā neveidojas 

tradicionālā gaismas un tumsas pretstatu sistēma. Gluži 

otrādi - krājumā "Man labvēlīgā tumsā" /1979/ l iriskais 

varonis dodas tumsā - gaismas šūpuli - uzkrāt, a t t ī s t ī t 

sevī, audzināt gaismu. Viņš saskata tumsas daudzveidību 

un tajā dialektisku gaismas priekšnojautu. Ja nebūtu 

tumsas, nebūtu arī gaismas 3. -

Citu nozīmee niansi dzejā galenas teis iegūst tur, 

kur tas saist ī ts ar vestures notikumiem. J.Peteram gais 

ma - patiesība, cerība un nākotnes nojausma*. Gaismas 

simbolā ietvertas arī brīvības alkas un sabiedriskās 

cīņas ideāl i . 

Saule un gaisma dzejā savā daudzveidībā un aapek-

tu bagātībā izeaka idejiski estētisku spēku, kas sekmē 

gan tautas vēsturiskās gaitas, gan atsevišķas personl-

ISkalbe A.Mūžam saule debesis. -R. ,1981. - 44. lpp. 
2 Z!edonisI . Re, kā. - 59. ,142. lpp. 
3Ziedonis I.Man labvēlīgā tumsā. - R . ,1979.- 124.lpp. 

4Petera J. Priekšnojautae. - R., 1979. - I9.1pp. 
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bas tapšanu un ir personības un sabiedrības harmoni
zētais. Līdzīga nozīme šo tēlu Izpratnē iezīmējusies 
jau seno austrumu, Ēģiptes un antīkajā kultūrā, cauri 
gadsimtiem vijusien folklorā, jaunā pakāpē radusi iz
pausmi latviešu literatūrā. Mūsdienas saules un gais
mas tēli kļuvuši par polifoniskiem ētiska, estētiskā un 
sabiedriskā ideāla nesējiem. 

Citu kosmisko parādību - Pērkona, Mēness - mitolo
ģiskie personificējumi dzejā galvenokārt aprobežojas 
ar reāli dabā manāmo izpausmju tēlainu atainojumu! 
pērkons draud, per dzīvo radību, "sper ar zirga kāju"1, 

2 
"trakas dzīres grand" , baras, dārdinās. Msness, "zobos 
iekodis, tura gaišu skalu"3. I.Ziedoņa dzejoll"Re, 
kāda karote."* izmantota tiešāka folkloras tēlainība -
Pērkons,debesu kalējs, birdina ogles uz zemes. 

Dzejā sastopamo mitoloģisko tēlu vidū liela vieta 
ir likteņišmējām un sargātājām dievībām - Laimai, Mārai 
Dēklai, kā ari dažādām mātēm - Meža, Vēja, Gausa, Zemes 
Jūras mātei un citām. Pārsvarā šie tēli lietoti tradi
cionālajās погЬпез kā folklora atspoguļoto savu uzdevu
mu veicēji.Ar Laimu visbiežāk saistās cilvēka ilgas pēc 

I?eiorsJ. Asinszāle. - R., 1970. - 21. lpp. 
2Briedis L. Laiks mest ēnu. - R., 1977. - 33.1pp. 
3Peter3 J. Asinszāle. - 91.lpp. 
^Ziedonis 1. Re, ka. - 48.lpp. 
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laimes, cerība uz izdošanos. Ari šodienas dzejas va
roņi dzīves norises nereti tēlaini saista ar Laimas 
lēmumui 

Par rozi pļavas puķu vidū 
Nav Laima lēmusi man bat. 
Капе mūža tads pats ka tūkstoš citu, 
Kas sīkumos un steigā zūd.1 

(Kens mūžs). 
Līdzīgās funkcijās bieži dzejā izmantots ari Māras tēls 
taču dažu dzejnieku (M. Zālītes, I. Ziedoņa) daiļradē 
Māra, saglabājot mitoloģiskas būtnes veidolu, kļuvusi 
par visaptverošu matērijas simbolu. No folkloras nāk 
Māras kā īpaši sieviešu un bērnu sargātājas, palīdzes 
grūtus dienās, govju aizgādnes uztvērums. I. Ziedonis 

2 N-

"Poēmā par pienu" to vērš plašumā un traktē ilāru kā 
pašu galveno sieviešu kārtas dievību, kas sevī it kā 
apvieno visas pārējas un ir labā un ļaunā, dzīvības un 
nāves lēmēja, pasaules kārtības noteicēja un uzvarētāja 

T 
Elksne A. Metamorfozes. - R., 1980. - 95. lpp. 

2Ziedonis I. Poēma par pienu. - R., 1977. 77., 
102., 142.lpp. 

^Tādā plaši simboliskā nozīmē Māras tēls spilgti 
izvērsts U. Zālītes dramatiskajā poēmā "Pilna Māras 
istabiņa" //Zālīte M. Divas dramatiskas роётаз. - R., 

1987. - 7. -123. 
lpp-
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'"ādu Лага it ka paatūvlgi sajūtama klāt visā poēmā 
tēlotajā lauku vidē (to dzejnieks panāk ar reizumis 
Kāres pieminējumu mikrotēla funkcijā). Māras dota ir 
Ыагийаз gudrība - tautas ticējumi, dziesmas, sapņu 
skaidrojumi, piena un citi vārdi - resp., gadsimtos 
uzkrātais mantojums, caur kuru dzejnieks ielūkojas 
tauta3 pasaules skatījumā, tās tikumisko vērtību sis
tēmā. 

Dažādu māšu tēli dzejā galvenokārt saglabā savas 
tradicionālās nozīmes, kas nāk no tautas mitoloģiskajiem 
priekšstatiem. Katrai mātei ir sava darbības sfēra, 
kurā arī veidojas viņas attiecības ar cilvēkiem. 
Ā. Elksne Meža mātes tēlā personificē visu dabu, kas 
laipni "savā zaļā mājā uzņem mūs 1. Izskan aicinājums 
aizlūgt pa:- visu dzīvo, kam draud iznīcība, saprast, 
saudzēt dabu. Tādā nozīmē Ā. Elksnes dzejā lietots arī 

2 
Zenesmātes tēl3 . Tas simbolizē zemi, tas auglību, 
dāsnumu un ir tiešā sakarā ar zemes un mātes paralēli. 
Turpretī A. Skalbe izmanto no folkloras. Zemes mātei 
līdzi nākošo mirušo saņēmējas un glabātājas nozīmi 3. 

• 
•""Elksne A. Pie sirsnības strauta. - R.,1982. - 118.lpp. 
2

Е1кчпе A. Līdz saulei aizdomāt.  R., 1977.  131.lpp. 
3

5kalbe A. Mūžam saule debesis.  62.lpp. 
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Līdzīga satura izteikšanai dzeja lietoti ari Ueln&s ш 
Veļu mātes tēli ( 0 . Vācietis1, Ā. Elksne2). Tie funkci
onē kā nozīmīgi mikrotōli.kas ierosina ar nāvi, miršanu 
saistl.as asociācijas un rada skunju, smeldzīgu aoskaņu. 

Pārējo mitoloģisko tālu vidū īpašu interesi izraisa 
Dieva un Velna tēli. Dievs mūsdienu dzeja galvenokārt 
sastopams kā latviešu zemnieka "rnīlais Dieviņš", kas 
tautasdziesmās un pasakās tēlots kā ļoti vienkāršs, 
labsirdīgs vīriņš, bieži vecītis, zemnieks. Viņš ir ļoti 
tuvs dabai, zemes darbiem un cilvēku rupēP». J. Pētera 
poēmā "Kakcs pēc tautaadzieeuas" tāds Dieviņa tSlā lie
tots kā tautas dvēseles, garīguma simbols» 

brien Dieviņā rudzus, mS.eliu tem pelēks, 
kā tikai rudzus būtu bridis vien. 

tik peļu pelēks, rudzu ?ei?ks vīriņš, 
tik kungu zaimots, kalpu svētīts, skaists3. 

Tēla tuvību folklorai akcentē arī bieži lietotā deminu
tīva forma "dieviņš". Šis tēls dzejā rada mierīguma un 
labvSUb.s atmosfēru, pelidz atklāt tautas doaašanas, 
pasaules uztveres savdabību. 

Vācietis 0. Dzegužlaiks. - R., 1968. - 136.lpp. 
2Slksne Ā. Stari. - R., 1982. - 23-lpp. 
3Peters J. Tautas skaitīšana. - 95-, 96.lpp. 
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Vfciet is 0. Zibens pareizrakstība.  Я.,1980. 

67. lpp. 

'Klkene i . Metamorfozes.  120. lpp. 

Daudi bagātīgāks un savdabīgāka mūsdienu dzeja l r 

Vaina tela lietojuma. Samazinās tradicionālais velna kā 

tumšo, ļauno, postošo sņf-ku uztvēruma. Tam blakus pa

rādās vairākas jaunas nozīmes. Dažkārt vecajā pasaku 

Velnā dzejnieki personifies folkloras brīnumu pasauli. 

0 . Vācieša l ir iskais varonis cenšas glābt "veco velnu, / 

l a i to bērniem neatņēma" 1 ,jo bērniem, l a i viņus ievadītu 

mākslac pasaules burvībā, vajadzīga pasaka ar tas fan-

taotiku, lebā un ļauna cīņu, optimismu. I . Elkenes varone 

jūt l īdzi sirmajam, nogurušajam, grūtsirdīgajam velnam, 

kurš pasaule jūtas aizvien nevajadzīgāks, Jo 

Tagad dvēseli nepārdod velnam, 

Bet kaut kara, ko par komfortu sauc, 

Un es t ikai ar nasokāra pelnos. 

Un, kā redzi , man nesanāk daudz . 

(Vecais ve lns) . 

Skumji izskan atziņa, ka tāda mūsdienu cilvēka iztēles 

noplicināšanās, pārmērīga racionallzSšanfie rada garīgās 

pasaules nabadzību un l īdz ar to mazinās tautas spSks un 

v i t a l i t ā t e . 

Gitā aspektā, bet arī ar pozitīvu attieksmi velna 
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Peters J. Priekšnojautas. - 4-2.lpp. 
2ZālIte M. Nav vārdam vietas. - R., 1965. - 63.lpp. 
•̂ Turpat, 64.lpp. 

tela izmantots, tara piešķirot Īpaši gudras, veiklas un 
daudz pieredzējušas būtnes veidolu. Velns daudz ir re
dzējis, daudz zin un var dot cilvēkam gudrus padomus1. 
Id. Zālītes "Dzejoli par velnu un krāsām" tieši velns, 
kurš no senatnes tiek zīmēts melna krāsā, mudina iedzi
ļināties mūsu dzīves norisēs, saskatīt dažādus toņus, 
pārvērtēt tradicionālos priekšstatus par melnu un baltu, 
par labu un ļaunu. Un izrādās, ka pats velna jau ir pa
visam citāds: 

Sirds plīsa vainām pušu. 
Un baltas asaras bira 

- 2 
Pār viņa seju tik nogurušu. 

Kad ieskatās, melnais neaaz vairs neliekas melns, un 
"balts nav tik balts,/ Kā to raāle.,,3Velna māca saska
tīt ari citas krāsas, apzināt dzīves daudzveidību un 
krāšņumu, rosina uz dialektisku pasaules skatījumu. So 
personificē со fantastisko būtni dzejolī var uztvert erī 
kā cilvēka šaubu garu, kas neļauj pieņemt gatavas at
ziņas, bet liek domāt un spriest pašam. Velna tēls te 
iegūst vispārināta gudrībaa ntsōja nozīmi un tuvjas . 
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•'Vācietis 0. 3 i minors. - R., 1982. - 174.lpp. 

simbola līmenim. Tādai uztverei tuvi i r a r i dzejoli , 

kur velna ts lu izteikta uzdrīkstēšanas, protests pret 

sastlngunu un vispārpieņemtajām normām. 0 . Vācieša l i 

riskais varonis dzejoli "Balts uz melna" atzīst i 

man i r ar viņu 

dzīvS sarāsts. 

. . . un esmu no tiem velniem 

r a u t s 1 . 

Viuš sajūt savu kopību ar velnu aizrautībā, velmē "degt 

līda pēdīgajam pelnām" un to apzinās kā savu spēku, ko 

nedrīkst pazaudēt. Velna t ē l s ar tem l ī d z i nākošo tradi

cionālo asociāciju loku rada dzejolim mazli9t fantastis 

ku nokrāsu, tiešo atsiņu ietērpj poētiskākā izteiksmē un 

pārsteidz ar neparasto traktējumu. 

14. Zāl ī te , J. Peters, Ā. Blkene, 0 . Vācietis , 

li, Losberga, M. Čaklais un c i t i dzejnieki velna tēlā 

iotver dažādu, bet l ie lākoties pozitīvu, dzīvi apl iec i 

nošu spēku. Velns i r kāds īpašs dullums, trakums, no

māktību un nlgrumu uzvarošs prieks, nebēdnība, draisku

lība, v i t a l i t ā t e . Kopunō mūsdienu latviešu dzeja ar vel

na tēlu akcentēta dzīves pilnskanlba un krāsainība. ČI 

tēla sazarotais risinājums l iecina , ka velns ir viens 

no folkloras tēliem, kas visvairāk iet l ī d z i laikam un 
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каш lr vislielākā attlotlbaa perspektīva. 
Folklorā un latviešu klasiskajā literatūrā dziļi 

sakņots ir čūskas tele. To sastopam vairākās nozīmes. 
Izplatītāks ir čūskas kā ļaunuma, tumšo speķu pārstāves 
un nāves nesējas uztvērums. Šis,kā viens no trim aspek-
tiem. ietverts ari Raiņa filozofiskajā čūskas tela veido
jumā. Blakus tam Rainis čūskas simbolā ietvēris ari ne
mirstības un attīstības, atjaunotnes idejas: 

Ir čūska - nāve: dzelons mokām biodē; 
Ir čūska - nemirtne; 
Ir čūska - atjaunotne: dzeļot dzied?.1 

Visi šie a:pekti sakņojas mitoloģijā un folklorā un tur
pina pastāvēt arī mūsdienu dzejā. J. Peters dzejolī "Un 
tad tu esi dzīvojis" čūskas tēlā ietilpina visu pasaules 
morālo un sociālo ļaunumu: 

DSls, lai nes mūžam dblvotu uu 
. lai mēs nepazustu, 

ej aizliedz čūskai novaLkāt un 
2 

zaimot ugunskrustu. 

^Rainis J. Kopoti raksti: 30. sBj. - R.,1978. -
- 3-sēj. - 151.lpp. 

2Psters J. Priekšnojautas. - 56.lpp. 
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'I. Biksne dzejoli "Čūskas vārdi"1 čūskā personificē vis
lielāko iedomību, uzpūtību un augstprātību, tā izsmejot 
cilvēku lielmanlbu, egocentrismu un varaskāri. 

īpaša nozīme latviešu kultūrā ir melnās čūskas 
tēlam. Tā oākotno ir tautasdziesmā par melno čūsku, kas 
maļ miltus jūras vidū uz akmeņa, un šie milti būs jeēd 
bargajiem, ļaunajiem kungiem. Melnā čūska folklorā -
tautaa naida pret viaiem verdzinātājiem simbols. Te čūs
kas nāvīgais apēks ir ierocis tautas гокйя pret apspie
dējiem. Vairāki dzejnieki šo motīvu izmanto ari dzejā. 
Tā Ķempe dzejoli "Dainu atbalsis" ar šī motīva palī
dzību tSlo tautas atbrīvošanās cīnu - melnā čūska ir 
gadoimtisii mnlusi miltus, ko ēdot, ienaidnieki ir iz
nīkuši: 

Čūska aim tiem gadu mala, 
Un, šos miltus ēdot, tiem 
Mieua kalta, kļuva vāja, 

2 
Pārvērtās par putekļiem . 

Melnā Čūak-i reizē ir arī tautas neuzvarama spēka, sīk-
c 

stuna, spītības iemiesotāja, un kamēr viņa mals,.tikmēr 
tauta dzīvos. Tādā nozīmē kā zīmīgs raikrotēls, kas at-

TBlksne Ā. Trešā bezgalība. - R., 197I. - 46.lpp. 
2Ķempe M. Kopoti raksti: 3.sēj. - R., 1981. -

- 357.lpp. 
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sauc atmiņa tautas vēstures traģismu un apliecina nesa

laužamo pretsparu iznīcību rosošajiem spf-giet.-i, melnā 

čūska sastopama J. Pētera dzejol? "dievvārdi " . 1 Citu 

nozīmes niansi š i s tēls Ir ieguvis Ā. Elksues dzejoli 
о 

"P l ī s t dzelme.." Dzejniecei melnā čūska simbolizē nai

du pret jebkuriem attīstības kavēkļiem, uzsver domu, ka 

šis naids var vērsties ar i pret to tautas dalu, kas 

ieslīguši mietpilsonībā un alkoholismā. 

Mūsdienu dzejā sastopam ari dzi ļ i mitoloģijā un 

folklorā sakņotais čūskas kā nemirstības, dzīves attīs
tības simbols. Daudziem dzejniekiem čūskas tē ls rada 

asociācijas ar skaistumu, gudrību,ap'.nlau, augi IJU, 
gaismu. L. Briedi, dzejoli "Trīs pirksti " 3 starp o i t i M 
motaforiskiem tēliem, kas izsaka iauta3 gudrības pār

mantojamību paaudžu gaitā, min arī čūsku paralēlē ar 

māti.Asociācijas ar čūsku kā dziļāku gudrību, kā at

jaunotni ļauj to uztvert par iespējamo ceļa pavērēju un 

patiesības paudēju gaitā uz nākotni.. 

Vēl viena čūskas tēla modifikācija mūsdienu dzejā 

i r zalkša tē ls . Zalktis baltu tautu mitoloģijā i r svēts 

un neaizskarama. Ari mūsdienu dzejā zalktis simbolizē 

IPeters J. Tautas skaitīšana. - 87 . lpp. 
2Klksne X. Stari . - 17. lpp. 

^Briedis L. Laiks mest ēnu. - IOO.lpp. 
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to, key tautā ir pirmatnēja, svēts, nemirstīga. Zalkša 

ojt īvs vi jas cauri J. Pētera dzeJol-Lu "Dzērvju dejas" 

un kopā ar citiem talklorisklem mikrotēliem ieved l a a l -

sāju neaizskaramā, ideālā tlrlbao un skaidrības pa

saule» 

Ezērves kliedziens - vistīrākā stiga, 

zalkša mugura - aūraina raksts, 

pirms vSl uzceļ pie Daugavas Rīgu, 

pirms v§l zobenu izvelk no makets 1 , 

.folkloras mikroteiu, starp kuriem četras reizes minēts 

zalktis , aizvien lielāka koncontrScija no panta panta 

rade Īpašu domas aasprJngtību, kāpinājumu, kas izsaka 

nemitīgu cilvēka pilnveidošanos, dziļāk ieaugot tautā. 

Zalkša tēls asociējas ar tautas dvēseli , kuru bagātināt 

aicināti radoši ci lvēki , mākHlinieki(dzejolis velt ī to 

Raimondam Paulam). 

L. Briedis ar zalkša tēlu krājuma "Liepao koks, 

zalkša asins" /1974/ nosaukumā uzsver savu saikni ar 

mājam, dubu, tautu. Zalkša priekšstats palīdz radīt 

dzimtenes izjūtu, kas savukārt l iek liriskajam varonim 

apzināties savu uzdevumu - iepazīt un veidot vispirms 

pašao, sevi kā dzimtās zemes dalu un turpināt paaudzēs 
koptās tradīci jas . 

APeters J. Mans bišu koks. - 44 . lpp . 
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I. Ziedonis, К. Losberga un vēl daži citi ar zalk
ša teļu lasītāju ieved senc latviešu ticējumu un ieražu 
atmosfēra, kad ļaudis pielūdza un godāja zalkšm kā 
mājas dieviņus, kas mājai nes svētību. Tādā pasaulē mēs 
nonākam X. Ziedoņa "Poēmā par pienv", kur Mp.ružas apziņā 
ir dzīvi senia tautas priekšstati par Pienamāti, kas 
dažkārt parādās zalkša veidā. Maruža ir Pienamātes uz
turētāja, piena vārdu zinātāja, viņa stāsta par vācu 
krustnešu attieksmi pret Pienamāti, kad viņus "saniknoja 
kāds īpašs tīrības likums. Vispirms sita zalkSus un zā
ģēja upurllepas, tad sāka dedzināt raganas.Bet noslēpums 
palika noslēpuns." 1 Lasītājs ielūkojas senajā tautas 
vērtību sistēmā, reizē atklājas ari tautas lik.-eņ/i tra
ģika, vfiou iekarotāju nestais post3 un tiek apliecināta 
tradīciju un gara pasaules neiznīcināmība. Tātad mūedie-
nu dzejā zslkša (ari krupja ) tēls bieži noder nacio
nālā kolorīta radīšanai, tas Izraisa emocionālu sprie
gumu un liek apjaust tautas dzīvības alkas. • 

Šeit minēta tikai daļa no mūsdienu dzejā sastopa
majiem mitoloģiskajiem motīviem un tēliem. Dzejā Ienāk 
ari vēl citi - Jumia, Bēda, Have, veļu prlekSsteti, 
dažādi gari u. tml., bet retāk un ar mazāku jēdzieniв , 

^Ziedonis I. Poēma par pienu.  I75«lpp
'

 2
Ziedonis I. Re, ka.  49.lpp. 
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ku slodzi. Parasti tie lietoti ka mikrotSli asociāciju 
radīšanai ar savām tradicionālajām nozīmēm. 

Вея mitoloģiskajiem mūsdienu dzejā bieži sastopami 
ari vel citi ar folkloras pasauli saistīti teli - gan 
dabas (ozols, liepa, ābele, zaķis, vilks, lapsa, lācis, 
bite,.krauklis u. o.) , gan cilvēku (uāte, barenlte, 
trešais dēls, princese),gan citi raksturīgi priekšstati 
(maģiskie skaitļi - trie, septiņi, deviņi, trīspadsmit 
u. е.). Lielākoties tie psiholoģiski un filozofiski 
interproteti, lietoti kā tēlainības materiāla šodienae 
dzīves norišu, cilvBka pārdzīvojumu, izjūtu, pārdomu 
atsagsmel. Daudzi no tiem dzejā ieguvuši plašu simboli*-. - . 
ku nozī-дер izvērsumu, kļuvuši par svarīgu vispārcilvē
cisku ideju un atziņu izteicējiem. Izmantojot folkloras 
laotlvus un tēlus, kā arī mākalinleciekos izteiksmes 
līdzekļus, dzejā tiek pastiprināts raetaforiakās ietil
pības dziļums un paplašināta intonatīvā sistēma. Folklo
ras materiāle, pārejot dzejā, iegūst jaunu kvalitāti, 
tas it kā atjaunojas un ektualizējae. īpaši nozīmīgs ir 
mitoloģiskais slānis, kura aktualizācija ir viens no 
veidiem, kā atgūt paoaulee vienotības apziņu. Agrāko 
laikmetu māksliniecisko naaniegumu pārņemšana ir nozī
mīgs faktors tālākajā literatūrae attīstībā. 
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Summary 

Mythological images and motifs in the modern Latvian 

poetry express most ancient cultural values. Such images 

as the Sun, fhe Moon, the Thunder, the Light, Laima, 

МЗга, the God, the 1 'evil, the Snake, Meža mate / the Mo

ther of Wood/, Veja mate / the Mother of Wind/, Jūras ma

te / the Mother of Sea/ etc. for the most part have ob

tained wide symbolic meaning as personifications of va

rious phenomena. By such means greater metaphorical ef

fect and intonative variety are reached. 
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