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PRIEKŠVĀRDS

Sapnī viņš aizvēra durvis ar zemeņu logiem un citronu logiem, 
ar logiem kā baltiem mākoņiem un logiem kā laukos plūstošu skaid-
ru ūdeni. Pārdesmit mazākas rūtis ietvēra vienu lielu rūti, kura bija 
ietonēta augļu sulu krāsā un želatīna krāsā, un vēsa ūdens ledus ga-
balu krāsā. .. caur zaļo stiklu pasaule bija smaragdzaļa, sūnu zaļa 
un vasaras piparmētru zaļā krāsā .. Ceriņkrāsas stikls padarīja visus 
garāmgājējus līķa bālus. Un visbeidzot zemeņu krāsas stikls peldi-
nāja ciemu pastāvīgā rožsārtā siltumā, izklāja pasauli rozā saullēk-
tu tepiķiem un nopļautam zālienam lika izskatīties kā importētam 
no kāda Persijas grīdsegu bazāra. Zemeņu logs, labākais no visiem, 
dziedināja ļaudis no bāluma, sasildīja auksto lietu un iededza liesmu 
februāra sniegputeņos un vēja vērpetēs. (Bradbury 2005, 260)1 

Kad darbs pie grāmatas bija jau gandrīz pabeigts, palika vēl 
kāda problēma. Tai trūka virsraksta. Bet grāmata bez atbilstoša 
virsraksta ir kā cilvēks bez vārda. Un tad reiz, kādā sestdienas rītā, 
man gadījās dzirdēt šos vārdus no Reja Bredberija stāsta «Zemeņu 
logs». Tie mani uzrunāja ar savu neparasto krāsainību, spilgto ainu, 
kādu pavēra iztēlei. Tie deva vārdu grāmatai. Tāds bija nobeigums. 
Bet ceļš uz šo grāmatu sākās jau ilgu laiku pirms tam, un viens no 
pirmajiem pakāpieniem šai ceļā bija 2006.  gada 14.  februārī Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas Sēžu zālē aizstāvētais promocijas darbs 
«Krāsu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts». Kopš tā 
laika pakāpienu iznācis samērā daudz – darbs ir krietni papildināts, 
pilnveidots, patiesībā pietiekami krietni, lai iegūtu kvantitatīvi un, 
gribas cerēt, arī kvalitatīvi pilnīgi citu veidolu. 

Par grāmatas tapšanu esmu no sirds pateicīga Latvie-
šu valodas institūta direktorei Ilgai Jansonei, bez kuras atbalsta, 
 
1 No angļu valodas tulkojis Guntis Bukalders.



uzmundrinājuma, iedrošinājuma un vispusīgās palīdzības nebūtu 
tapis ne promocijas darbs toreiz, ne grāmata tagad. 

Īpaši sirsnīgu, vērtīgu atbalstu un daudzus padomus grāmatas 
tapšanas laikā (un ne tikai tad) esmu saņēmusi arī no saviem insti-
tūta kolēģiem – Ojāra Buša un Antas Trumpas. Liels paldies viņiem 
par to! Tāpat lielu pateicību parādā esmu Dzintrai Lelei-Rozentālei 
par būtiskām piezīmēm, labojumiem un ieteikumiem, kā arī par 
labiem un uzmundrinošiem vārdiem.

Paldies latviskā teksta redaktorei Sandai Rapai par rūpīgo 
darbu, pacietību un labajiem vārdiem, paldies Gunitai Arnavai par 
radošo pieeju un sirsnīgo atsaucību grāmatas tapšanā. Pateicība 
Dacei Strelēvicai-Ošiņai par angliskā kopsavilkuma tulkošanu, an-
gļu kopsavilkuma redaktorei Sintijai Kuršinskai, kā arī Ilgai Miglai 
un Renātei Siliņai-Piņķei par palīdzību dažu vācu tekstu tulkoša-
nā. Paldies Brigitai Bušmanei par padomiem mājdzīvnieku krāsu 
nosaukumu papildināšanā un Maritai Silkānei par palīdzību teksta 
koriģēšanā. Liels paldies arī Annai Vulānei par vērtīgām konsultā-
cijām gramatikas jautājumos.

Atsevišķu pateicību vēlos izteikt cilvēkiem, kuri palīdzēju-
ši papildināt šo grāmatu ar skaistajiem fotoattēliem: Inesei Tonei 
(paldies arī par konsultācijām un padomiem zirgu krāsu jautāju-
mos), portālam zirgam.lv un personiski Marei Pētersonei, Jānim 
Avotiņam, Intai Lapiņai, Gvido Mūrniekam (un Ingai Sirkesalo par 
atsaucīgo sirdi), Ilzei Štrausai, Daigai Šimkevicai, Ilgai Jansonei, 
Andrim Jansonam, Rūdolfam Zvagūzim, Ivetai Sarmanovai, Elīnai 
Reķei-Bērziņai, Līgai Salmanei, Mārītei Keišai (Ramšai), Ainaram 
Mankum, Ritai Kočmarjovai, Lāsmai Pilverei un Danielam Rozem.

Liels paldies manai ģimenei par līdzi dzīvošanu grāmatas tap-
šanas laikā, par pacietību, par izrādīto interesi un atbalstu.

Un visam pāri paldies Tam, kurš visu radījis, ka man vispār 
bijusi iespēja veikt šo darbu.

Anitra Roze


