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RECENzIJAS – REVIEWS

Benita Laumane. Kāja un mārkāja: vārda lietojuma lauks. 
Liepāja: Liepājas Universitāte, 2011. 129 lpp.

ievērojamā latviešu valodniece, dialektoloģe un valodas vēstures pēt-
niece, profesore Benita Laumane līdz šim publicējusi vairākas monogrāfijas, 
kas veltītas zivju, zvejvietu nosaukumiem, dažādiem citiem latviešu valodas 
jautājumiem. Nupat izdotajā grāmatā apkopoti viņas pētījumi par lietvārdu 
kāja no dažādiem aspektiem. daļa materiāla nav pirmpublicējums, bet jau 
atrodama vairākos rakstos periodikā (Laumane 1995, 2004 u.c.). tomēr šāds 
materiāla un pētījumu apkopojums ļauj labāk uztvert viena lietvārda lieto-
jumu no dažādiem aspektiem kā vienotu veselumu visā daudzveidībā. Kaut 
autore grāmatu piesaka kā populārzinātnisku izdevumu (5. lpp.), taču tas ir 
interesants un noderīgs arī speciālistiem.

Grāmatu veido atsevišķas īsas nodaļas. Vispirms raksturota vārda kāja 
nozīmju daudzveidība, izmantojot dažādas latviešu valodas vārdnīcas, kā 
arī salīdzinot latviešu valodas lietvārda nozīmi ar atbilstošo vārdu nozīmi 
lietuviešu, arī igauņu un krievu valodā. Kopumā izvērstas desmit dažādas 
nozīmes (8. lpp.), daļa no tām tikai izloksnēs. Nepamatots gan liekas pieņē-
mums postulēt arī nozīmi ‘apaut; uzvilkt’: vilkt kurpes kājā (kājās). Faktiski 
lokatīvs kājā, kājās adverba nozīmē lietojams arī ar citiem verbiem, piem., 
kurpes ir kājās, tāpēc nozīmi šai gadījumā specificē verbs. turpat sniegti arī 
vairāki lietvārda kāja lietojuma paraugi no tautasdziesmām, kā arī ticējumiem 
(10.–14. lpp.). tomēr nez vai šeit vajadzēja ievietot piemērus ar adverbu kājām 
‘ejot, iešus’ (sal. LVV 352), tie iederētos nodaļā, kur aplūkoti arī adverbi 
(83.–86. lpp.).

Nākamā nodaļa sniedz plašu apskatu par dažādiem adjektīviem, kas 
tradicionāli tiek lietoti kopā ar lietvārdu kājas, piem., baltas, basas, klibas u.c. 
(15.–25. lpp.). te daudz interesanta materiāla gan no tautasdziesmām, gan 
no izlokšņu materiāla vākumiem. Pieminēti arī lietojumi Georga Manceļa 
vārdnīcā Lettus, kā arī lietvārda kāja sinonīmi izloksnēs: konca, ķenkle, koiba, 
jelga, kangas, klešņa. dažiem reti izloksnēs lietojamiem adjektīviem, piem., 
leinas, kulainas, ziedainas, kaustītas kājas, varēja būt dotas arī nozīmes. tagad 
to saprašanai jāņem palīgā kāda plašāka vārdnīca.

tālāk visai plaši ar piemēriem aplūkots vārda kāja lietojums dažādos 
izteicienos un frazeoloģismos (26.–42. lpp.). Frazeoloģismu minēts vairāk 
nekā 140, neapšaubāmi izmantots arī Latviešu frazeoloģijas vārdnīcas (LFV i 
444–472) materiāls, tā atrodamas arī literatūras sarakstā, tomēr nodaļā nav 
nevienas pašas atsauces uz šo izdevumu. Īsi autore pieminējusi arī analogus 
frazeoloģismus kaimiņu valodās. salīdzinot visu frazeoloģismu klāstu (piem., 
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frazeoloģismi ar vārdu koja lietuviešu Frazeologijos žodynas (Fž) aizņem vie-
tu no 321. līdz 340. lpp.), identu vai ļoti tuvu frazeoloģismu noteikti būtu 
vairāk. Grāmatas frazeoloģismi reizēm ilustrēti ar piemēriem, tās parasti ir 
tautasdziesmas, kaut tieši šai materiālā vārdkopu frazeoloģiskums nereti ir 
apšaubāms. Piem., Met, māsiņ, zelta krustu Zem savām kājiņām (31. lpp.), nez 
vai ir uzskatāms par piemēru frazeoloģismam būt zem kājām. Vairāki iekļautie 
izteicieni ir aplūkojami drīzāk nodaļā par sakāmvārdiem un parunām, piem., 
māja uz vistas kājas (37. lpp.), tur vajag ķēniņa prāta un zaķa kāju (40. lpp.). 
Acīmredzot vienkopus varēja aplūkot tādus frazeoloģismus kā ko (cik) kājas 
nes, cik kāju (36. lpp.) un laist, ko kājas nes (37. lpp.); ar vienu kāju kapā (stāvēt) 
(30. lpp.) un stāvēt ar vienu kāju kapā (40. lpp.). tālāk grāmatā uzskaitīts ap 
50 sakāmvārdu un parunu (43.–45. lpp.). Minētas arī atsevišķas paralēles 
lietuviešu valodā. diemžēl tekstā nav atsauču uz elzas Kokares Latviešu un 
lietuviešu sakāmvārdu paralēlēm, kaut literatūras sarakstā tā ir atrodama.

Nākamajā nodaļā sīkāk ar piemēriem raksturotas lietvārda kāja pārnestās 
nozīmes ‘balsts, balsta daļa; kāda priekšmeta vai rīka daļa; auga daļa; zemes 
gabala daļa’ (46.–50. lpp.). Arī šīs nozīmes salīdzinātas ar citu valodu līdzīgiem 
nozīmju pārnesumiem. interesants un jauns materiāls sniegts nākamajā nodaļā, 
kur apkopoti salikti vai atvasināti mājvārdi un uzvārdi, kam viena no sastāv-
daļām ir kāj-, piem., aškāji, baltkāji, Platkājis, Suņkāja u.c. (51.–61. lpp.). Autore 
te apkopojusi materiālu, kas ņemts no ernesta Bleses, Jura Plāķa vākumiem, 
izmantojusi arī edgara dunsdorfa izdotos Vidzemes 1638. gada arklu revīzijas 
materiālus, kas glabā vēl daudz interesanta un valodniecībā maz aprakstīta 
materiāla. Latviešu onomastikas materiāls salīdzināts arī ar lietuviešu datiem, 
ko aprakstījis Zigms Zinkevičs. Pavisam īsi pieminētas arī iesaukas un to 
pētītāji latviešu un lietuviešu valodniecībā, taču tekstā nosaukto ilzes Štrausas 
un ineses Zuģickas publikācijas nav atrodamas literatūras sarakstā.

tālāk apkopoti augu un augu slimību (62.–63. lpp.), dažādu dzīvnieku 
un personu (64.–76. lpp.) nosaukumi, kuru sastāvdaļa ir morfēma kāj-. te 
ir gan tautā lietoti nosaukumi, gan jaunradīti termini. interesants apraksts 
veltīts kājgriežiem – Kurzemes jūrmalas iedzīvotājiem, kas nodarbojušies ar 
garām braucošu kuģu aplaupīšanu (66. lpp.). uzmanības vērts ir saliktenis 
klinkājis, kas uzskatāms par lamu vārdu, negatīvu apzīmējumu, kas fiksēts 
tautasdziesmās – klinkājīši (69. lpp.). Vārda izcelsmi skaidrojis Jānis endzelīns 
(Me ii 228): „verächtliche Bezeichnung einer Person – eig. wohl klinkkājis, der 
Hinkende“. Aplūkojot Latvju Dainās esošās tautasdziesmas (Ld 28833, 28834) 
ar šo un līdzīgām leksēmām, atrodams arī cits variants, kas fiksēts piecas 
reizes no dažādām Kurzemes pusēm – klinklāviņi. Šī vārda cilmi skaidrojis 
Johans Zēvers: „stammt wahrscheinlich aus nd. klingklās „Knecht rupre-
cht“.“ (sehwers 1953: 50) Lejasvācu Klingklās, tāpat kā vācu Knecht Ruprecht 
ir folkloras un tautas ticējumu tēli, kas parādās parasti kopā ar sv. Nikolaju. 
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Līdzīgi latviešu valodā ienācis arī aizguvums ķiņķēziņš ‘zum scherz verklei-
dete, vermummte Menschen, die allerlei Kurzweil treiben’ (Me ii 382), kam 
pamatā lv. kindjēs ‘Jēzus bērns’ (sehwers 1953: 66). Arī šis tēls parādās lejasvācu 
tautas tradīcijās masku gājienos Ziemassvētku laikā. Atgriežoties pie grāmatā 
minētā varianta klinkājiņi, jādomā, ka te var būt darīšana ar tautas etimoloģiju 
līdzīgi kā gadījumā ar mālkāju mārkājas vietā (110. lpp.).

Šiem nosaukumiem seko parādību un priekšmetu nosaukumi ar morfēmu 
kāj-, kā arī no lietvārda kāja atvasināti apstākļa, darbības un īpašības vārdi, 
piem., kājām, kājīgs, kājot u.c. (77.–86. lpp.) Folkloras materiālos kāja minēta 
arī daudzās mīklās, no kurām ap 90 ir dotas īsā nodaļā (89.–95. lpp.).

Nākamo tematisko daļu grāmatā veido frazeoloģismu apskats (96.–
105. lpp.), kur aplūkoti Kurzemes izloksnēs pazīstamie lelles kāja ‘raudzības’ un 
kāju nauda ‘cienasts, ko no raudzībām nes mājās’ (izsmeļošāk par to Laumane 
2004). Šīs frazēmas fiksētas tikai dienvidrietumu Kurzemē. salīdzinājums ar 
kaimiņvalodām liecina, ka līdzīgus frazeoloģismu pazīst arī rietumlietuviešu 
(lėlės koja) un vācu izloksnēs. Vācu Kindsfuss turklāt lietots Austrumprūsijā. 
sal. „in Ostpreuszen kindsfusz, was man an backwerk oder speisen von einer 
mahlzeit mit nach hause nimmt. Hennig 122; eig. ‚zuckerwerk beim kindtaufen‘, 
kindsfôt RicHey 116, als geschenk das das neugeborne für die geschwister u. a. 
am fusze mitgebracht habe, s. mehr DäHneRt 227b . ScHütze 2, 256.“ (dWB) 
tādējādi tiem ir areāla izplatība, taču sākotnējo avotu acīmredzot īsti nemaz 
nav iespējams noteikt.

Grāmatas pēdējā etīde veltīta arī tikai Kurzemē sastopamam sila ķirzakas 
nosaukumam – mārkāja (106.–118. lpp.). tas nav fiksēts leksikogrāfiskajos 
avotos, pierakstīts tikai 20. gs. otrajā pusē. Autore par to jau plašāk rakstījusi 
LZA Vēstīs (Laumane 1995). Vārds ir īpaši interesants, jo tā pirmajā daļā 
saskatāms Māras vārds. Kā jau autore norāda, šai latviešu mitoloģiskajai būtnei 
ir gan pagāniskas, gan kristietiskas saknes. turklāt arī vārds var būt cēlies 
no Jaunavas Marijas, kā arī no pagāniskās *māras (sal. liet. morė, kr. мара, 
мора). sila ķirzakai mārkājai piedēvētās mītiskās spējas un īpašības liek to 
tomēr saistīt ar htonisko pagānisko mitoloģisko tēlu.

Noslēgumā atrodams kopsavilkums, kurā ietverts arī iepriekš neaplūkots 
materiāls par Bībeles tulkojumā esošo konstrukciju mīt medu pa kājām (sak 27: 
7). tas salīdzināts gan ar Georga Manceļa tulkojumu, gan versijām vairākās 
valodās, kuru vidū nav ne augšvācu, ne lejasvācu tekstu. Jāteic gan, ka arī tajos 
nav tādas prepozicionālas konstrukcijas kā latviešu valodā – sal. av. Ein volle 
Seele zutrittet wol honigseim (Luther 1545); lv. Eyne vordratige seele teet wol vp 
honichsem (Luther 1533). tādējādi mīt medu pa kājām neapšaubāmi ir ernesta 
Glika ieviests Bībeles tulkojumā, iespējams pat no tautas valodas.

Benitas Laumanes grāmata, kas veltīta vienai leksēmai – kāja – no 
dažādiem aspektiem ir labs pienesums latviešu valodas izpētē un arī valodas 
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vēstures popularizēšanā. Cerams, ka gan šo, gan arī daudzus citus Liepājas 
universitātes valodnieciskos izdevumus turpmāk varēs iegādāties arī rīgā un 
citviet, lai tie nebūtu tikai atskaitēm un plauktam, bet plašam lietojumam. 
Citādi uzraksts uz pēdējā vāka: „grāmata veltīta lasītājam, kam ir interese 
par latviešu valodas vēsturi un kam patiesi rūp tās nākotne” būtu vien 
tukši vārdi.
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