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A. STELLE

UZSVĒRTO PATSKAŅU UN DIVSKAŅU ILGUMS

Šī raksta mērķis nav aplūkot visus uzsvērto patskaņu un div-

skaņu kvantitātes jautājumus, bet pārrunāt dažas problēmas, ku-

rām nevar paiet garām, veicot latviešu valodas uzsvērtā vokālisma

akustisku izpēti.

Aplūkojot skaņu kvantitāti — vienu no visbiežāk pētītajām fo-

nētikas parādībām —,
mūsdienās mēdz runāt par divām pieejām

kvantitātes pētīšanā — par fonētisko un fonoloģisko
(lingvistisko) aspektu.

Pētījot kvantitāti fonētiskajā aspektā, parasti aplūko skaņu

fizioloģisko un akustisko ilgumu. Par skaņas fizioloģisko ilgumu
sauc to laika posmu, kurā runas orgāni artikulē attiecīgo skaņu.
Par skaņas akustisko ilgumu sauc laika posmu, kurā pastāv attie-

cīgajai skaņai raksturīgais spektrs. Vienas un tās pašas skaņas
akustiskais un fizioloģiskais ilgums var būt atšķirīgs, piemēram,

nebalsīgo eksplozīvo slēdzeņu artikulācija vārda sākumā ir ilgāka
nekā to skanējums.

Fonētiskajā aspektā mēdz šķirt vairākas skaņu ilguma pakā-

pes — parasti 3—5, piemēram, O. Jespersens [14., 178. lpp.j. Pa-

kāpju skaitu var izvēlēties patvaļīgi, un to izvēles pamatā ling-
vistisku nosacījumu nav. Tātad fonētiskajā aspektā pētītāju inte-

resē vienīgi skaņu artikulācijas vai skanējuma ilgums.

Fonoloģiskajā (lingvistiskajā) aspektā tiek pētīts, kā il-

guma atšķirības izmanto runas plūsmas segmentu (parasti vārdu,
morfēmu) skanējuma atšķiršanai. Šajā aspektā mēdz runāt par
dažādām garuma pakāpēm. Tā latviešu valodā šķir īsās un garās
skaņas, bet igauņu valodā — trīs fonoloģiskā garuma pakāpes
(piemēram, [20.]).

Abu aspektu veidošanos skaņu kvantitātes pētīšanā apraksta
G. Linke [21.]. Autors kvantitātes pētījumos saskata divus galve-
nos problēmu lokus: 1) eksperimentālās fonētikas mērījumus (tīri



akustiskā vai fizioloģiskā analīze) un 2) fonometrisko analīzi (kas
cenšas rast lingvistisku pieeju runas plūsmas fonētiskajā pētī-

šanā).
Skaņu kvantitātes pētīšanā ar eksperimentālās fonētikas meto-

dēm — pēc G. Linkes domām — vērojamas vairākas attīstības

stadijas. Pirmkārt, lingvistikā definētā un no tās pārņemtā pret-

statījuma «īsie un garie» patskaņi kvantitatīvā noteikšana. Dažādi

pētnieki konstatējuši dažādu īso un garo patskaņu savstarpējo

attiecību, piemēram, garais patskanis pret īso attiecas kā 5:3, kā

3 : 2 vai kā 2 : 1 [21., 108. lpp.]. Otrkārt, ir mēģināts aizstāt «ling-
vistikas subjektīvos mērījumus» ar objektīviem mērījumiem un ar

pēdējo palīdzību noteikt, vai skaņa ir uzskatāma par īsu vai garu.

Treškārt, ilgums pētīts neatkarīgi no pretstatījuma «īss — garš».
Sājos eksperimentālās fonētikas mērījumos ir vairākas kopīgas
iezīmes: 1) pētīti izolēti izrunāti vārdi, teikumi, 2) pētījumi veikti

tikai grafiski (oscilogrammās) bez auditīvās analīzes, 3) pamat-

atšķirība starp lingvistiskajām opozīcijām, valodas izlietojumu un

atsevišķu skaņu funkcionēšanu nav ņemta vērā, tāpēc, kā norāda

G. Linke, mērījumu rezultātu statistiskā analīze nav veikta atbil-

stoši pētījuma priekšmetam.
Sādā situācijā parādījās E. Cvirnera referāta «Kvantitāte,

skaņu ilguma novērtēšana un skaņu līkņu mērījumi» Vispasaules
fonētikas zinātņu kongresā Amsterdamā 1932. gadā [30.]. E. Cvir-

ners mēģināja pierādīt, 1) ka normatīvā lingvistikā garumu un

īsumu atšķirība nav jaucama ar psiholoģiskajiem (auditīvajiem)
skaņas ilguma vērtējumiem; 2) kj abu veidu mērījumos (fizikā-

lajos un psiholoģiskajos) iegūtajiem rezultātiem vajadzētu būt

statistiski atšķirīgiem; 3) pētījumu progress ir gaidāms, tikai salī-

dzinot ar dažādām metodēm veiktu pētījumu rezultātus; 4) empī-
riskā materiāla mērījumus drīkst salīdzināt, ņemot vērā «nejau-
šās» statistiskās izkliedes likumības, kas noteiktas ar variāciju
statistikas metodēm.

Izvirzītās prasības E. un K. Cvirneri cenšas realizēt nākamo

gadu fonometriskajos pētījumos [31.], konstatējot valodas pazīmju
statistiskās izkliedes likumības (dažreiz runā par Cvirnera

likumu). Tomēr Cvirneri neizstrādā savu teoriju līdz galam (daž-
reiz tiek pētīti nevis lingvistiski garumi, bet psiholoģiski ilgumi).
Toties viņu izteiktās teorētiskās idejas pamatos apstiprinājās turp-
mākajos kvantitātes pētījumos.

Vērojot, kā attīstījusies latviešu valodas skaņu
kvantitātes eksperimentālā pētīšana, konstatējams,
ka jau kopš tās aizsākumiem (mūsu gadsimta sākumā) pētītāji
orientējušies pēc fonoloģiskā pretstatījuma «garš — īss» un mēģi-
nājuši atrast šī pretstatījuma akustisko (temporālo) pamatu runas

plūsmā. Pati fonoloģiskā pieeja nav formulēta, tā saskatāma eks-

perimenta izveidē un empīrisko faktu analīzē. Kā zināms, stingri
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fonoloģiskos terminos latviešu valodas fonēmu sistēma aprakstīta,
tikai sākot ar šā gadsimta piecdesmitajiem gadiem (M. Vecozo-

las, A. Lavas kand. disertācijas [25., 15.]).
Latviešu valodas skaņu kvantitāte (līdz ar zilbes intonāciju)

ir vairākkārt pētīta. Jau šā gadsimta sākumā to analizējuši
2. Puaro [24.] un R. Ekbloms [9.]. Vairākkārt, bet tomēr epizodiski

savos darbos kvantitāti aplūkojusi A. Ābele. Nozīmīgākais ieguldī-

jums kvantitātes jautājumu risināšanā ir viņas 1915. g. Pēterburgā

publicētais darbs «Об акцентуации ударенных простых гласных

в латышском языке», kurā autore pētījusi dažādi intonētas skaņas

un to kvantitāti. Minēto jautājumu skārušas arī vairākas studen-

tes, kas tolaik savus zinātniskos pētījumus veikušas tiešā A. Ābe-

les vadībā [3.], [22.] v. c. Visos šais darbos latviešu skaņu kvanti-

tātes problēmas risinātas kā sekundāri jautājumi. Arī padomju
laika latviešu fonētikas pētītāju lielākā daļa nav atstājusi neievē-

rotas skaņu kvantitātes problēmas, taču šie jautājumi lielākoties

skatīti kā piebildumi, kā papildu jautājumi.
Visvairāk latviešu valodas skaņu kvantitātes pētīšanā ir strā-

dājis un turpina strādāt E. Liepa [17., 18., 19.], kas pirmoreiz

pētījumu centrā izvirzījis dažādu skaņu kvantitātes jautājumus,
īsteni tikai ar E. Liepas pētījumiem var runāt par abu aspektu —

fonētiskā un fonoloģiskā — konsekventu šķīrumu latviešu skaņu
kvantitātes pētīšanā.

Tādējādi kvantitātes (un vispār akustiskā runas signāla) pētī-
šanā ar eksperimentālās fonētikas metodēm pamatā izvirzāmas

valodiski nozīmīgas parādības, šai gadījumā — īso un garo pat-

skaņu pretstatījums. Līdz ar to izvirzās vēl nepilnīgi atrisinātā

problēma par fonētiskā un fonoloģiskā «līmeņa» attieksmēm. Šai

rakstā atzīmēsim tikai to, ka akustiskās un fizioloģiskās parādības,
kas «signalizē» par vienu un to pašu fonoloģisko parādību, var

nebūt vienveidīgas.
Runājot par empīrisko datu matemātisko apstrādi

kvantitātes pētīšanā, jāatzīmē divējādi lielumi — absolūtais un

relatīvais ilgums. Parasti latviešu, tāpat kā citu valodu kvanti-

tātes pētījumos ņem vērā skaņu absolūto ilgumu, tas ir, il-

gumu raksturo ar laika mērvienību — sekundi, sekundes simtdaļu
jeb sigmu, sekundes tūkstošdaļu jeb milisekundi. Vairums pētītāju
ar šo absolūto ilgumu operējuši tālāk, parādot atsevišķu skaņu
raksturīgo ilgumu, šo dažādo skaņu ilgumu attieksmes utt. Bet ab-

solūtais ilgums ir ļoti atkarīgs no tempa, kādā runājis diktors.

«Patskaņu Kvantitāte (un vispār atsevišķu runas elementu kvanti-

tāte) ir atkarīga no runas tempa; tempa paātrināšana izraisa at-

sevišķu skaņu kvantitātes samazināšanos» [26., 191. Ipp.]. «Skaņu
garums, t. i., laika daudzums, kas nepieciešams to izrunai, ir at-

karīgs neapšaubāmi vispirms no mūsu runas tempa: jo straujāks
temps, jo īsākā laika vienībā tiek izrunāta skaņa salīdzinot ar
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lēnāku runas tempu» [23., 89. lpp.j. Absolūtais ilgums izslēdz no

aprēķiniem tādu svarīgu faktoru kā runas tempu. Absolūtās ska-

ņas ilguma vērtības stipri svārstās, līdz ar to galvenās likumības

grūtāk konstatējamas.
Relatīvais skaņas ilgums svārstās mazāk, jo ietver sevī abso-

lūtā ilguma un tempa attiecību. Par relatīvo ilgumu sauc

skaņu ilguma attieksmes, kas ir stacionārākas par absolūto ilgumu,
ko ietekmē dažādi faktori. Absolūtais ilgums parāda skaņu kvan-

titāti, bet galvenais ir attieksmes starp skaņām, nevis to absolū-

tais ilgums. Šīs temporālās attieksmes rāda relatīvie skaitļi. Re-

latīvo ilgumu [Trei.] aprēķina vairākos veidos:

1) vienas skaņas ilgums Ati tiek attiecināts pret kādas citas

skaņas ilgumu At2:

т _

At'
lrel "

At
2

'

2) laikam vispopulārākā ir metode, ko izveidojis V. Heinics.

Metodes būtība ir šāda: katram skaņu kompleksa komponentam
pieņem 1 par ideālo ilguma vērtību un aprēķina novirzi, kāda no

tās ir īstenībā. Tā, piemēram, ja vācu vārds Pakete ilgst 780 msec,

tad katras skaņas ilguma vienība ir 130 msec. Tā kā mūsu piemērā
к skaņa ilgst 160 msec, tad pēc formulas 130: 160 ir 1 : x iegūs-

tam, ka x=12,3 [13., 153. lpp.].
Abus šos paņēmienus ir grūti izlietot, ja jāsalīdzina skaņu

ilgumi plašākā tekstā vai tekstos.

Lai paturētu tempu skaņu ilguma aprēķināšanā, VLI fonētikas

laboratorijā izveidota šāda metode. Tempu [T] aprēķina pēc for-

mulas [5.]:

T= ļļr- 1000,

kur L — valodas vienību skaits (šai gadījumā skaņu skaits,

pie tam garais patskanis vai līdzskanis pieņemts par vienu

skaņu), AT — teksta (šai gadījumā vārdu saraksta) izrunas il-

gums (bez pauzēm) milisekundēs.

Tālāk aprēķina skaņas relatīvo ilgumu (ATrei.) pēc šādas for-

mulas:

лт _

At ' T
Alrel ~

1000~*

kur At — skaņas absolūtais ilgums (msec), T — temps.
Salīdzināsim dažus iegūtos absolūtā un relatīvā ilguma dotu-

mus diviem diktoriem (1. tabula).

Minētie piemēri rāda, ka relatīvais skaņas ilgums ir mazāk

mainīgs lielums un ļauj objektīvāk spriest par skaņu ilgumu at-
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/. tabula

tieksmēm. Ka tas tiešām tā, liecina arī variāciju koeficients, kas

tika aprēķināts gan absolūtajiem, gan relatīvajiem skaitļiem. Re-

zultāti ir redzami 2. tabulā.

2. tabula

Pievērsīsimies konkrētā valodas materiāla analī-

zei uzsvērtā vokālisma kvantitātes jautājumā. Analīze tika veikta

ZA Valodas un literatūras institūta fonētikas laboratorijā.
Patskaņu un divskaņu ilguma mērījumiem izmantoti apmēram

800 patskaņi un divskaņi. Analīzes objekts bija 54 vārdu saraksts,
kurā bija pārstāvēti visi patskaņi un divskaņi, ko magnetofona
lentē ierunāja 14 diktori (7 vīrieši un 7 sievietes), kas visi pēc
auditoru komisijas atzinuma ir literārās valodas runātāji. Izruna

diktoriem bija rūpīga, lasījuma temps katram diktoram vienāds.

Salīdzinot visu diktoru tempus, konstatējams, ka tas svārstās joslā
no 4,2 līdz 7,7 skaņām sekundē. Vārdi mērījumiem izvēlēti tā, lai

pētījamais īsais un garais patskanis un divskanis atrastos divzil-

bīga vārda pirmajā uzsvērtajā zilbē starp nebalsīgiem līdzskaņiem,
piemēram, pupa, sēsties, puika.

Triju skaņu grupu — īso, garo patskaņu un divskaņu —

ilguma mērījumu rezultāti attēloti grafikā (1. zīmējums), kur uz

iva un а ā s anas i urna sa li zināju

Vārds Skaņa Diktors
Absolūtais

ilgums
(msec)

Relatīvais
ilgums

pupa u
vs,

RG 3

70

140

0,45

0,59

pati а
VS,

RG 3

80

180

0,52

0,76

puote uo
VS,
RG3

170

440

1,09

1,85

saiklis ai
VS,

RG3

170

400

1,09

1,68

so u a un re īvā s aņas i guma mainīgums

Variāciju koeficients

īsie patskani ļgarie patskaņi divskaņi

Absolūtais

ilgums

Relatīvais
ilgums

76%

54%

54%

35%

47%

340/n
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abscisu ass atzīmēts relatīvais skaņu ilgums, bet uz ordinatu

ass — gadījumu biežums.

Mērījumi ļauj izdarīt dažus secinājumus par latviešu valodas

uzsvērto patskaņu un divskaņu kvantitāti. Seit galvenokārt tiks

aplūkoti šādi jautājumi: 1) skaņu vidējais relatīvais ilgums un

tā mainīgums, 2) skaņu īpatnējais ilgums, 3) dažādi intonetu pat-

skaņu un divskaņu temporālās attieksmes.

Vidējais relatīvais ilgums un tā mainīgums.
Kā tas grafikā un 3. tabulā redzams, īso patskaņu vidējais rela-

tīvais ilgums ir 0,50, tas var svārstīties par ±0,27 (standartno-
virze).

Garo patskaņu vidējais relatīvais ilgums ir 1,10, tas var svār-

stīties par ±0,39.

Divskaņu vidējais relatīvais ilgums ir 1,10 (tātad tāds pats kā

garajiem patskaņiem), kas savukārt var svārstīties par ±0,37.

1. zīmējumā redzams, ka kvantitātes josla no 0,40 līdz 1,60 ir

kopīga īsajiem un garajiem patskaņiem. Tas liecina, ka, mācoties

latviešu valodu, skolēniem var būt apgrūtināta īso un garo pat-
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skaņu uztvere. Temporāli nav stingri norobežota īso un garo

patskaņu kvantitāte. Ja skolēni šo fonoloģisko garumu atšķirību

uztver,' kaut gan noteikta fonētiskā signāla nav, tad šeit, acīm

redzot, liela nozīme ir kontekstam un vārda tēlam apziņā. Jāpie-
bilst, ka šis jautājums būtu jāpētī arī no uztveres psiholoģijas
viedokļa, jo iespējams, ka dažreiz svarīgāki ir psiholoģiskie, nevis

lingvistiskie garumi. Daži pētnieki saskata atšķirības arī garu un

īsu patskaņu spektros (tembrā), piemēram, K. Elerts [10.] un

B. Hala [12.].

3. tabula

Atsevišķu skaņu īpatnējais ilgums. Aplūkojot
latviešu valodas patskaņu un divskaņu ilgumus uzsvērtā pozīcijā

starp nebalsīgiem līdzskaņiem, var secināt, ka praksē daļēji ir

realizējusies O. Jespersena doma, ka «.. .vienādos apstākļos abso-

lūtais vokāļa garums ir atkarīgs no mēles pacēluma: jo tas ir aug-

stāks, jo īsāks ir patskanis» [14., 181. lpp.]. Atsevišķu skaņu īpat-

nējais relatīvais ilgums ir šāds: i — 0,40; c — 0,53; и — 0,61;

о — 0,62; c — 0,67; а — 0,67. Absolūtajos skaitļos, protams, at-

kārtojas tā pati secība: i — 68 msec; c — 94,5 msec; о — 106

msec; и — 107 msec; c — 117 msec; а — 117 msec.

Tātad uzsvērtā zilbē starp nebalsīgiem līdzskaņiem visīsākā

ir i skaņa, bet visgarākā a un c skaņa. Līdzīgus spriedumus par

latviešu valodas sKaņu kvantitāti var atrast arī literatūrā. Pie-

mēram, R. Ekbloms [9., 10. lpp.] raksta: «... latviešu i, tāpat kā

vispār citās valodās, ir īsāks par citiem patskaņiem. Jau и šķiet
nedaudz garāks. ... pārējie patskaņi uzrāda lielāku ilgumu.»
Z. Birzniece [3., 155. lpp.] saka: «lerunātie paraugvārdi rāda, ka

īsās a skaņas garums ir apmēram par 2/100 lielāks nekā и un i

skaņas garums.» Turpat 147. lpp. lasām: «... ā skaņa nedaudz

garāka par ū skaņu līdzīgos apstākļos.»
Relatīvā ilguma attieksmes starp dažādi in-

tonētiem garajiem patskaņiem un divskaņiem.
īpatnējā ilguma jautājums ir daudz sarežģītāks garajiem patska-

ņiem un divskaņiem, jo jāņem vērā, ar kādu zilbes intonāciju izru-

nāta attiecīgā skaņa Grūtības radīja apstāklis, ka diktori ne vien-

mēr izvēlētos vārdus izrunāja ar iepriekš paredzēto intonāciju, tā-

pēc materiāls, kurā veikti vērojumi, ir apjoma ziņā nesamērīgs:

Patskaņu un ivs aņu VI lejais re ivais i gurns

īsie patskaņi Зап'е patskaņi Divskaņi

'idējais relatī-

vais ilgums
tandart-

novirze

0,50

±0,27

1,10

±0,39

1,10

±0,37
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daudz ir stiepti un krītoši intonēto garo patskaņu un divskaņu,
bet mazāk lauzti intonēto. Turklāt salīdzināt savā starpā atseviš-

ķus garos patskaņus un divskaņus ir vēl grūtāk, jo dažos gadīju-
mos šeit nekā noteikta nav iespējams apgalvot. Visilgāk izrunāti

tiek stiepti intonētie garie patskaņi, tāpat divskaņi. Daži piemēri
redzami 4. tabulā.

4. tabula

Ilguma atšķirības vāji parādās krītoši un lauzti intonētajiem

divskaņiem un garajiem patskaņiem. Lauzti intonēti divskaņi ir

īsāki par krītoši intonētajiem divskaņiem, bet krītoši un lauzti into-

nēto garo patskaņu izrunas atšķirība ilguma ziņā ir stipri nive-

lējusies. Literatūrā par šo jautājumu atrodam līdzīgus spriedu-
mus. R. Ekbloms [9., 9. lpp.]: «Stieptajam A, kā redzams, ir maz-

liet lielāks, lauztajam A nedaudz mazāks garums nekā krītošajam
А.» A. Ābele [2., 88. lpp.]: «Lauztie garumi uzsvērtās zilbēs caur-

mērā drusku īsāki par krītošajiem, sasniedz balsīga līdzskaņa
priekšā ap 34/100, nebalsīga — ap 32/100".»

Vērtīgas domas par dažādi intonēto latviešu patskaņu kvanti-

tāti A. Ābele izteikusi savā 1915. gadā publicētajā rakstā [I.], kur

secina, ka latviešu valodas īso patskaņu vidējais absolūtais ga-

rums ir 12/100 sek, vidējais absolūtais garums stiepti intonētiem

patskaņiem ir 30/100 sek, krītoši intonētiem — 28/100 sek, bet

lauzti intonētiem 25/100 sek. īso patskaņu garumu attieksme pret
garajiem stiepti un krītoši intonētajiem_ patskaņiem — 2:5. Par

lauzti intonētu patskaņu garumiem A. Ābele runā īpaši, norādot,
ka šī tipa patskaņi no akustiskā viedokja ne vienmēr varot tikt

uztverti kā gari patskaņi un lauzta patskaņa pirmās daļas garums
līdz lauzuma momentam esot apmēram tikpat ilgs, cik attiecīgā
īsā patskaņa ilgums. Raksta nobeigumā A. Ābele saka, ka īsā

aža i in nē о pa aņ un ivs aņLi ilgumi

Vid Jais relatīvais ilgums

I
Skaņa

stiepti intonēta
skaņa

krītoši intonek

skaņa
lauzti intonēta

skaņa

!

ē

ū

а

ai

au

ie

1,03
1,36

1,51

1,40
1,46

1,47

1,27

1,46

1,21
1,20

1,39

0,91
0,76

0,75

1,14
1,0

1,17

1,01

1,03

1,03
1,07

1,00

0,86
0,82

0,86

1,11
0,68

0,82

0,94

0,99

0,58
0,94

0,91

no

ui

ei

oi
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patskaņa garums esot nedaudz mazāks par pusi no garo patskaņu
garuma.

Pēc pašreiz rīcībā esošiem datiem var secināt, ka stiepti into-

nētie garie patskaņi un divskaņi ir garāki par nestiepti intonē-

tiem. Lauzti intonētie divskaņi ir īsāki par krītoši intonētiem

divskaņiem, bet lauzti intonētie patskaņi neizdalās.

1. Salīdzinot absolūtā un relatīvā ilguma dotumus un tos ma-

temātiski novērtējot, var secināt, ka relatīvais skaņas ilgums ļauj
objektīvāk spriest par skaņu ilgumu attieksmēm, jo ietver sevī

tādu vērā ņemamu faktoru kā runas tempu.
2. Divzilbīgu vārdu pirmajā uzsvērtajā zilbē pozīcijā starp ne-

balsīgiem līdzskaņiem visīsākās ir skaņas, kuras izrunā ar augstu
mēles pacēlumu, bet visgarākās — skaņas, kuras izrunā ar zemu

mēles pacēlumu.
3. Temporāli īso un garo patskaņu kvantitāte nav stingri noro-

bežota. Ja tomēr, trūkstot noteiktam fonētiskam kritērijam, lat-

viešu valodā šķir īsus un garus patskaņus, tad, jādomā, šeit ir

nozīme arī kādiem citiem faktoriem.

4. Kvantitātes jēdzienā, šķiet, būtu jāietilpina arī artikulācijas
veids un tembrs kā kvantitāti ietekmējoši faktori.
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L. CEPLĪTIS

NORMAS JĒDZIENS SINTAKTISKAJĀ FONĒTIKĀ

Par normu sintaktiskās fonētikas (jeb intonoloģi-
jas) literatūrā runāts samērā reti. S. Bernšteins 1937. gadā
dod runas intonācijas lietošanas normām šādu raksturojumu: «Ar

akcentuāli intonatīvajām normām saprot fonētiskos līdzekļus, kas,

pirmkārt, organizē atsevišķās skaņas saistītā un sadalītā «runas

plūsmā» un, otrkārt, pauž intelektuālo un emocionālo nozīmī-

gumu» [4., 45. lpp.]. Formulējumā pieļauta neprecizitāte: normas

nav paši valodas līdzekļi, bet nosacījumi šo līdzekļu lietošanai.

Tai pašā gadā E. Rihtere [24., 65. lpp.] konstatē faktu, ka cilvēks,
runādams emfātiski, rīkojas pēc zināmām, attiecīgajā sabiedrībā

parastām normām. E. Cvirners, aplūkodams ar runas melodiju
saistītās problēmas, izsaka atzinumu, ka cilvēks var runāt melo-

diskā ziņā nepareizi. Bet nepareizi var runāt tikai tad, ja valodā

ir noteikti likumi korektai melodijas izrunai. «Līdz ar to jāizvirza

jautājums, vai pastāv galīgs klašu skaits, ar kuru palīdzību šos

likumus var noteikt un formulēt. E. Zīverss un viņa skola, pētījot
vācu valodu, ir devuši apstiprinošu atbildi un šo atbildi pamato-

juši» [30., 5. lpp.]. Pa» intonācijas atbilstību ortoēpiskajām, sin-

taktiskajām un stilistiskajām normām runā V. Artemovs [3.,
25. lpp.]. T. Gancka izvirza šādu uzdevumu fonētisko parādību pē-
tīšanā: «.. fonētikai, pētījot valodas skanisko uzbūvi, jāapraksta
ne tikai valodas skaņu sastāvs, bet arī normas intonatīvo līdzekļu
izlietošanai» [11., 101. lpp.]. M. Matuseviča, atzīdama intonatīvo

normu pastāvēšanu, norāda, ka pētījumu trūkums vēl neļauj no-

teikt šīs normas [19.]. Normatīvu, vispārpieņemtu intonāciju atzīst

E. Galkina-Fedoruka [10., 9. lpp.]. Norādījumi par intonatīvo

normu eksistēšanu atrodami V. Iļjinas rakstā [12.].

Intonācijas aprakstos, kur normas problēma lielākoties nav

iztirzāta, būtībā ir spēcīga tendence attēlot valodai raksturīgās,
runātājiem obligātās intonācijas, atšķirot tās no individuāliem,
gadījuma rakstura intonācijas lietojumiem. Ar šādu pieeju ir
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formulēti intonācijas lietošanas likumi gan retorikas un skatuves

mākslas literatūrā, gan grāmatās, kas paredzētas svešvalodu in-

tonācijas apgūšanai (piemēram, [I.]). Retorikas un skatuves runas

teorijā pie tam vēl izpaužas normatīva tendence nostiprināt tādus

intonatīvus līdzekļus, kas būtu sevišķi noderīgi publiskajā runā

(piemēram, tiek izvirzīta prasība, lai ar kāpjošu melodiju izrunātu

to sintagmu nobeigumu, kas novietotas teikuma sākumā vai vidū

un neietver pabeigtu domu). Šis pats viedoklis — vispārināt em-

pīriskos datus, lai varētu konstatēt kādus vairāk vai mazāk nor-

matīvus intonācijas modeļus, — izpaužas gandrīz visos eksperi-
mentālās fonētikas pētījumos (piemēram, [B.]).

Intonācijas valodisko (būtībā — normatīvo) un individuālo

iezīmju nošķīrums sevišķi skaidri izpaužas fonoloģiskā as-

pekta izmantošanā intonācijas analīzei. Kā zināms, šādu as-

pektu plaši formulē S. Karcevskis [13.] 1931. gadā. Sis aspekts ir

pamatā F. Daneša plašajam pētījumam par čehu valodas izteikuma

fonoloģisko struktūru [7.]. Mūsdienās — kā norāda H. Kleins [14.,
177. lpp.] — pastāv vienoti uzskati par intonācijas fonoloģisko
relevanci. Konkrētie jautājuma risinājumi, protams, ir atšķirīgi, jo

pētījumu autori pārstāv dažādus fonoloģijas novirzienus.

Par fonoloģiskās intonoloģijas pamatvienību padomju valodnie-

cībā uzskata intonēmu. N. Žinkins intonēmas raksturo kā no-

teiktas konstantas intonatīvas vienības, kuru kombinācijas rada

intonācijas daudzveidību runā [31., 262. lpp.]. Pēc V. Artemova

domām [2.], intonēmai iespējams dot akustisku raksturojumu ar

fizikāli matemātiskiem paņēmieniem. Intonēmām, tāpat kā fonē-

mām, ir fizikālas distinktīvās pazīmes: «Skaņas frekvences, inten-

sitātes un laika diapazoni, intervāli un līmeņi, kā arī vispārīgā

artikulācijas enerģija.» Pēc I. Torsujevas [26.] domām, galvenais
intonēmas veidojumā ir maksimālās distinktīvās pazīmes (lielā-
kais melodijas augstums, plašākais melodijas intervāls, lielākā

intensitāte un citas distinktīvās pazīmes attiecīgajā segmentā, pie-
mēram, teikumā, sintagmā). Distinktīvo pazīmju komplekss valo-

dās ir dažāds, un šai faktā meklējamas valodu intonatīvās atšķi-
rības.

Idejas par intonāciju kā fonoloģisku parādību un intonēmas

kategorija (to tālāk precizējot) būtu liekamas pamatā normu kon-

statēšanai un formulēšanai sintaktiskajā fonētikā (izdevīgāk šai

gadījumā laikam ir runāt par sintaktisko fonoloģiju).
Kā jau iepriekš aizrādīts, nevienas valodas intonācija nav iz-

pētīta tik pamatīgi, lai varētu konkrēti parādīt intonatīvu normu

sistēmu un dot pilnīgu normatīvo intonēmu sarakstu. Bez tam arī

tie diezgan daudzie intonācijas lietošanas likumi, kas atrodami

valodniecības, skatuves mākslas, retorikas literatūrā, kā aizrāda

E. Cvirners [30., 7. lpp.], nav formulēti pietiekami precīzi. Tā, pie-
mēram, jautājuma teikumos vai progredientajās sintagmās (t. i.,
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teikuma sākuma vai vidus sintagmās, kur izteiktā doma nav no-

beigta) pēc šiem likumiem var būt kāpjošs vai krītošs melodijas

intervāls, bet abu intervālu lietošanas nosacījumi aprakstīti ne-

pilnīgi.
Šai rakstā aplūkoti tikai daži pamatprincipi intonācijas nor-

mēšanā, par centrālo jautājumu izvirzot intonatīvās normas for-

mulēšanu un intonēmas kategorijas izmantošanu intonācijas nor-

mēšanā.

Valodas normas jēdziena izpratnē, kā zināms, pilnīgas
vienotības vēl nav. Neiedziļinoties šajā problēmā, atzīmēsim vie-

nīgi provizorisku valodas normas raksturojumu, kas pagaidām
ir pietiekams mūsu nolūkiem: par valodas normu sauksim kādā

valodas lietotāju grupā pieņemtus nosacījumus valodas līdzekļu
lietošanai. Intonācijas normēšanas sakarā mūs interesē tie nosacī-

jumi, pēc kuriem runātājam jālieto valodas intonatīvie līdzekļi.
Šos nosacījumus pēdējā laikā aplūko sakarā ar pareizrunas nor-

mām vispār [17.], [6.].

Normatīvie procesi valodā it sevišķi skaidri izpaužas tad, kad

jāizšķiras par vairākiem variantiem (piemēram, par morfolo-

ģijas formām lasām vai lasām). Viens (vai arī daži) varianti no

normas viedokļa tiek uzskatīti par pareiziem, pārējie — par nepa-

reiziem.

Pavērosim variantus runas intonācijā. Intonācijas varianti, kas

pakļaujami normatīvam vērtējumam, var būt 1) dažādās valodas

formās (izloksnēs, stilos v. tml.) un 2) atsevišķu indivīdu runā.

Nav pagaidām materiālu par intonācijas aizgūšanu no citām va-

lodām. Ja tāds process pastāvētu — un, šķiet, ka tas tiešām arī

pastāv, — «intonatīvie aizguvumi» būtu uzskatāmi par normatīvi

vērtējamiem variantiem.

Intonācijas dialektālās atšķirības latviešu valodā vēl ir pētī-

jams jautājums. (Arī citu valodu pētījumos šī problēma skarta

retumis, neiegūstot pilnīgi drošus rezultātus, piemēram, [16.], [20.],
[21.], [29.].) Varētu atzīmēt, ka kursiskajās izloksnēs ir tendence

runāt ar straujāk un plašākos intervālos modulētu melodiju nekā

Vidzemes vidus izloksnēs. Varbūt varētu runāt par tieksmi ritmi-

zēt runas plūsmu Kurzemes lībiskajās izloksnēs. Literārajā valodā
dialektālās intonācijas iezīmes, jādomā, līdz šim ienākušas un arī

turpmāk ienāks bez «normatīviem filtriem», un nevar runāt par
literāru un neliterāru intonāciju tādā pašā nozīmē kā par skaņu
literāru vai dialektāli neliterāru izrunu.

No literārās valodas viedokļa intonatīvās normas visvairāk at-

tiecināmas uz dažādiem publiskās runas paveidiem (piemēram,
aktieru, pedagogu, diktoru, lektoru, propagandistu runu). Tā kā

publiskā runa tiek pakļauta literārās valodas ortoēpiskajām, gra-

matiskajām, leksiskajām un stilistiskajām normām, varētu uzskatīt,



16

ka publiskās runas intonāciju regulē literārās valodas intona-

tīvās normas. Sevišķi šo normu ietekme vērojama publiskās runas

sadalījumā funkcionālajos vai ekspresīvajos stilos [6.]. Tad tās

nosaka intonācijas līdzekļu atlasi noteiktam sazināšanās mērķim.

Tā, piemēram, zinātnes stilam visvairāk raksturīgas ir tās into-

nēmas, kas palīdz paust runas intelektuālo saturu (nojēgumu šķi-

rojums nozīmīgākos un mazāk nozīmīgos, ko parāda loģiskie ak-

centi un tempa maiņas, vārdu grupu savstarpējās attieksmes, ko

parāda kāpjoši vai krītoši intervāli melodijā v. c). Turpretim
mākslas stila runā vairāk lieto «emocionālās intonācijas».

Valodā vispār un, protams, arī publiskajā runā vērojamas vai-

rāk vai mazāk krasas intonatīvas atšķirības atsevišķu indivīdu

runā. Cēlonis tām var būt runātāja psihiskās īpašības (raksturs,
temperaments) vai arī individuālās manieres intonācijas lietošanā,

Parasti tomēr individuālās intonācijas neatšķiras no valodas into-

natīvā standarta. Individuālās īpatnības bieži vien rodas no into-

natīvo līdzekļu atlases: runātājs apzināti vai neapzināti lieto daļu
no iespējamām intonēmām, bet pārējās intonēmas viņa runā pa-

rādās reti vai neparādās nemaz.

Ir daži vērojumi par to, ka intonāciju lietošanas ziņā atšķiras
vīriešu un sieviešu (kā arī bērnu) runa. H. Kociols [15.] atzīmē, ka

angļu valodas melodija skaidrāk parādās sieviešu un bērnu nekā

vīriešu runā. Ungāru valodas izloksnēs dažas melodijas formas

vairāk lieto sievietes, mazāk vīrieši [18.].

Jādomā, ka arī dažādu sociālo grupu pārstāvju runā būtu kon-

statējamas ne tikai leksiskas, gramatiskas un citas īpatnības, bet

arī īpatnības intonācijas lietošanā (precīzāk — intonatīvo līdzekļu

atlasē).
Kādu varētu iedomāties literārās valodas normatīvo at-

tieksmi pret visiem šiem intonācijas variantiem — dialektāla-

jiem, stilistiskajiem, individuālajiem? Kā jau iepriekš teikts, lite-

rārās valodas sakarā mūs visvairāk interesē to variantu vērtē-

jums, kas parādās publiskajā runā. Tā normu sistēma, kas regulē
sarunvalodu, šeit netiks aplūkota.

No literārās valodas viedokļa intonatīvajām normām ir jāre-
gulē divējādas parādības intonācijas lietošanā.

Pirmkārt, normēšanai jānodrošina valodai raksturīgais vispā-
rīgais intonatīvais skanējums, kas pats par sevi bieži vien nesig-
nalizē par kādām runas satura niansēm. Šādu skanējumu veido

kādu intonatīvu iezīmju bieža atkārtošanās, piemēram, augsti vai

zemi balss diapazona toņi, lieli vai mazi intervāli, monotona vai

modulēta melodija, ātrs vai lēns temps, lielāks vai mazāks ritmis-

kums, akcenta veidošana galvenokārt ar intensitāti, ar melodijas
modulācijām vai ar kvantitātes maiņām v. c. Visi varianti, kas

neatbilst valodas vispārīgajam intonatīvajam skanējumam, atzīs-

tami par nepareiziem.
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Otrkārt, normēšanai jānodrošina intonatīvo līdzekļu lietojuma
atbilstība runas saturam un runas situācijai. Šī prasība — izteikt

saturu ar atbilstošu intonāciju — nav gluži tik banāla, kā pirmajā
brīdī varētu likties. Atkāpes no satura un intonatīvās formas at-

bilstības ir diezgan bieži vērojamas publiskajā runā un var jūtami

apgrūtināt runas satura uztveri. Tāpēc minētā parādība būtu jāiz-
virza par pamatnormu intonācijas lietošanā un varianti, kas neat-

bilst šai pamatnormai, jāuzskata par nepareiziem.
Normu kompleksam, kas regulē intonācijas lietošanu, būtu jā-

norāda, kādos gadījumos lietojams viens vai otrs intonācijas tips —

intonēma. Tikai jāņem vērā, ka intonēma (tāpat kā fonēma) ir

abstrakcija, kaut arī jo bieži saistīta ar kādiem akustiskiem priekš-
statiem valodas pratēja apziņā. Konkrētā teikumā vienīgi pašas

galvenās intonācijas īpatnības atbilst tādam priekšstatam. Ja salī-

dzina intonēmas idealizēto skanējuma shēmu ar konkrēta teikuma

intonatīvo veidojumu, tad shēma izrādīsies vairāk vai mazāk pār-
veidota runas situācijas, runātāja psihiskā stāvokļa un citu fak-

toru ietekmē. Visas ietekmes, kas «deformē» idealizēto shēmu, un

visus «deformācijas» gadījumus nav iespējams teorētiski paredzēt.
Kā norāda O. Esens, raksturodams fonētiskās normas, «valodas

norma un runas parādība atšķiras viena no otras. Norma ir satura

ziņā nabadzīga, tā ietver sevī zināmas realizācijas direktīvas, bet

ne izpildes nosacījumus, tā savās direktīvās ir viennozīmīga un —

vismaz ilgākā laika posmā — nemainīga; runas parādība ir daudz-

veidīga, nenoturīga, vienmēr mainīga» [9., 124. Ipp.].
Izdevīgāk ir raksturot intonēmu nevis kā teikuma vai sintag-

mas vispārinātu, idealizētu akustisko shēmu (sal. šā raksta 14. Ipp.),
bet gan kā valodā tradicionāli izveidotu programmu, kas atrodas

valodas lietotāju apziņā un ir runātājam obligāta. Runātājs pēc
šīs programmas kodificē kādu semantisku vienību respektīvi no-

zīmi ar kādu no intonatīvajiem veidojumiem. Klausītājs pēc šīs

programmas dekodificē intonatīvo vienību un uztver informāciju
par attiecīgo semantisko vienību. Pieņemsim, ka ar vienu intonēmu

var kodificēt tikai vienu semantisko vienību. Ja teikuma intonācija
pauž vairākas semantiskās vienības, tad šā teikuma intonācija ir

veidota pēc vairākām intonēmām.

Analizēsim no minētā intonēmas jēdziena viedokļa intonāciju
jautājuma teikumā Vai tu nāksi?. Jautājuma intonēmas programma

būtu aptuveni šāda: loģiski uzsvērtā vārda akcentētajā zilbē nā-

(vai arī posmā, ko veido loģiski uzsvērtā vārda akcentētā zilbe

un iepriekšējā zilbe tu nā-) jābūt krītoši kāpjošam melodijas mo-

tīvam. Norādījumi par pārējo zilbju melodiju, par loģiskā akcenta

spēku, par intervālu plašumu krītoši kāpjošā motīvā un citi norā-

dījumi nav ietverti jautājuma intonēmā. Šīs intonatīvās iezīmes

paliek brīvas citu semantisko vienību izpausmei. ledomāsimies,
ka minētajā jautājuma teikumā izpaužas liela interese. Tad pēc
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«intereses intonēmas» programmas kāpjoši krītošais motīvs tiks

izrunāts ar plašiem intervāliem. Šai pašā teikumā izpaužoties jū-

tām, piemēram, bailēm, tiks palēnināts temps, melodijā parādīsies
vibrato pēc «baiļu intonēmas» programmas. Pēc intereses vai baiļu
intonēmu programmas attiecīgās intonatīvās parādības var veido-

ties jebkura tipa teikumos.

Kā rāda tikko minētais piemērs, intonēma neregulē visu tei-

kuma intonāciju, bet tikai atsevišķus intonācijas elementus vai pat
tikai dažus to raksturojumus: pauzes ilgumu un novietojumu, lo-

ģiski akcentējamā vārda izvēli un akcentējuma spēku, melodijas
motīvu un tā novietojumu, melodijas intervāla plašumu, tempu
utt.

Noteikt intonēmu skaitu valoda, to savstarpējas attieksmes, in-

tonēmās ietvertās kodificēšanas un dekodificēšanas programmas

vēl ir turpmāko pētījumu uzdevums.

Tāpat turpmākajiem pētījumiem būtu jāprecizē, kādas runas

satura semantiskās vienības var dekodificēt ar noteiktām, savstar-

pēji atšķirīgām intonēmām. (Nevienā intonācijas pētīšanas as-

pektā mūs neinteresē tās semantiskās vienības, kurām neatbilst

noteikta intonēma, t. i., kuras neizpaužas intonācijā, piemēram,

nojēgumi «galds», «mežs», spriedumi «divreiz divi ir četri» utt.)

Pagaidām intonācijas normēšanā iespējams izmantot viedok-

ļus, kas likti intonācijas pētījumu pamatā: gramatisko, precīzāk —

sintaktisko viedokli vai semantisko viedokli.

Pēc pirmā viedokļa intonācija tiek galvenokārt uzskatīta par

gramatisku līdzekli dažādu sintaktisku parādību (teikumu un to

daļu, savrupinājumu, teikuma locekļu utt.) veidošanai. Izmantojot
šo viedokli intonācijas normēšanai, būtu jāizvirza prasība, lai no-

teiktas sintaktiskās konstrukcijas tiktu izrunātas ar noteiktu into-

nēmu.

Pēc otrā — semantiskā — viedokļa intonācijas pauž kādas ru-

nas satura nianses neatkarīgi no teikuma gramatiskās izveides.

Šinī gadījumā norma ietvertu prasību par teikuma satura un

intonatīvā veidojuma atbilstību.

Tā kā gramatiskais viedoklis intonācijas pētīšanā ir

ļoti populārs, pakavēsimies pie tā sīkāk, atgādinot dažas valod-

niecībā it kā aizmirstas epizodes šā viedokļa attīstībā.

Parasti uzskata, ka gramatisko viedokli pirmais vispamatīgāk
ir formulējis A. Peškovskis (monogrāfijā «Русский синтаксис в

научном освещении» 1914. gadā), kaut arī retorikas un skatuves

mākslas teorētiķi jau pāris simtu gadu pirms tam intonācijas ap-
rakstus lielākoties balsta uz gramatiskajām kategorijām. A. Peš-

kovska formulēto viedokli plaši kritizē V. Vsevolodskis-Gerngross
1922. gadā [28.]. A. Peškovskis sakarā ar šo kritiku (1928. gadā)
sava darba «Intonācija un gramatika» [22.] iztirzā jautājumu par
intonācijas un sintaktisko parādību sakaru: «1914. gadā, kad es
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pirmo reizi kfievu literatūrā devu intonācijas parādību aprakstu
darbā par sintaksi, es nedomādams uz šo jautājumu būtu devis

apstiprinošu atbildi. Tagad es atbildēšu citādi. Frāzes intonācijas
un sintakses attieksmes ir daudz sarežģītākas, nekā man šķita

toreiz, un, kad saistām frāzes intonāciju ar pārējām sintaktiska-

jām parādībām, grūtības rodas ne tikai tradīcijas un «raksta hip-

nozes» dēļ, bet arī pašu frāzes intonācijas parādību īpašā rakstura

dēļ, kuras krasi atšķiras no visām pārējām sintaktiskajām parādī-
bām [462. Ipp.]. Tās (intonācijas) gramatiskās funkcijas tomēr ir

epizodiskas, nejaušas, nav saistītas ar tās galvenajām īpatnībām.

Tāpēc šīs funkcijas gramatikā jāpētī kā kaut kas būtībā svešs

gramatiskajām formām, kā īpaša parādību joma ar saviem liku-

miem, ar savām īpatnībām. «Intonatīvā gramatika» ir gandrīz
atsevišķa zinātne vai vismaz atsevišķa gramatikas nozare» [475.—

476. Ipp.].
A. Peškovska izteikta doma par sintaktisko un intonatīvo pa-

rādību attieksmju specifiku turpmākajos gados vairs intonācijas

pētījumos tikpat kā netiek ņemta vērā. Gramatiskais aspekts iz-

strādāts, pamatojoties uz grāmatu «Русский синтаксис в науч-

ном освещении». Tāpat netiek ņemta vērā V. Vsevolodska-Gern-

grosa izteiktā kritika par gramatisko aspektu. Un tā intonācijas
pētījumos meklē tiešas saites starp intonāciju un sintaktisku kon-

strukciju, sīkāk šo problēmu parasti neiztirzājot.
Vērā ņemamas domas par intonācijas un gramatikas attiek-

smēm izteicis F. Danešs: «Intonāciju nevar uzskatīt par grama-

tisku līdzekli, tā ir īpaša veida parādība. Valodas komunikatīvās

funkcijas jomā to lieto (pamatlietojums) kā līdzekli gan runas

veseluma, gan atsevišķa izteikuma organizēšanai: tā apvieno iz-

teikumu, to atdala no pārējiem un sadala sastāvdaļās; intonācija
ir viens no jēdzieniskās struktūras eksponentiem (parāda iztei-

kuma kodolu un noder izcelšanai), kas atkarā no apstākļiem pauž
arī izteikuma modālo vērtējumu. Attieksmes starp intonāciju un

teikuma sintaktisko un semantisko uzbūvi ir šādas: pirmkārt, to

iespējams lietot vienīgi uz leksiski gramatiskā materiāla bāzes,
otrkārt, runas semantiskā un sintaktiskā struktūra, var teikt, iz-

manto intonāciju» [7., 138. Ipp.].
Salīdzinot intonācijas pētījumus, kas veikti gramatiskajā as-

pektā, iegūstami divi secinājumi: 1) jebkuru sintaktisko konstruk-

ciju iespējams izrunāt ar jebkuru intonāciju atkarā no runas sa-

tura un 2) daudzās sintaktiskās attieksmes starp vārdiem, teikumu

sastāvdaļām intonatīvi var reducēt uz nedaudzām negramatiski
semantiskām vienībām (pabeigts — nepabeigts, vairāk nozīmīgs —

mazāk nozīmīgs, saistīts — nesaistīts v. tml.). Tā, piemēram,
M. Rumjancevs, izanalizējis vairāku saliktā teikuma tipu intonāciju,
secina: «

:
. pretstatījuma «pabeigtība — nepabeigtība» intonatī-

vais mehānisms ir viens un tas pats visiem teikumu tipiem. Nav



20

nekādu principiālu atšķirību starp tā saucamo teikumu pakārto-
jumu un sakārtojumu un tāpat arī starp dažādiem attieksmju ti-

piem pakārtojumā vai sakārtojumā» [25., 86. lpp.].
Jautājumā par sintakses un intonācijas parādību attieksmēm

ir lietderīgi ņemt vērā H. Pilha [23.] izvirzīto teoriju. Noteiktas

sintaktiskas konstrukcijas ir saistītas ar noteiktām «metaintonā-

cijām» (piemēram, jautājuma teikums saistīts ar jautājuma into-

nēmu). Šīs «metaintonācijas» veido sintaktisko konstrukciju mini-

mālu opozīciju. Bet konkrētā runas aktā «metaintonācijas» iespē-

jams transformēt (jautājuma teikumu izrunāt ar stāstījuma into-

nāciju). Transformācijas rezultātā iegūtā konkrētā intonācija var

būt neatkarīga no teikuma konstrukcijas. «Metaintonācijas» trans-

formēšanai ir vairāki cēloņi: emfāze, sakari ar kontekstu v. c. Into-

nācijām, kuras kā «tipiskas» sintakse saista ar noteiktiem sintak-

tisko konstrukciju modējiem, nav obligāti jāparādās konkrētā ru-

nas aktā. Tāpēc nevar izvirzīt normatīvu prasību par sintaktiskās

konstrukcijas un intonācijas atbilstību runas valodā. Gramatis-

kajam aspektam tomēr paliek nenoliedzama nozīme sintakses teo-

rijā, kur «metaintonācija» palīdz raksturot vismaz dažus sintak-

tiskos modeļus. «Metaintonācija» uzskatāma par sintakses teorijas

konstruktu, kas veidots uz intonēmu bāzes.

Intonācijas pētīšanā un normēšanā ir iespējams tieši pāriet no

semantiskajām vienībām respektīvi nozīmēm uz intonēmām, neņe-
mot vērā teksta gramatisko, kā arī leksisko veidojumu. Tādējādi,
izvirzot semantisko viedokli, intonācijas pētījumu un nor-

mēšanas procedūra kļūst vienkāršāka, jo izdodas izvairīties no

liekiem gramatisko nojēgumu iestarpinājumiem starp intonācijas
nozīmi un formu. Pati galvenā semantiskā viedokļa priekšrocība
ir tā, ka tas palīdz skaidrāk atklāt intonācijas specifiku komuni-

kācijas procesā.
No semantiskā viedokļa intonācijas pētīšanā izvirzāmi divi gal-

venie pētīšanas objekti: 1) semantiskās vienības respektīvi nozī-

mes, ko var izteikt ar intonāciju, un 2) intonēmas, kas valodā

izsaka šīs nozīmes.

Intonācijas nozīmes iespējams klasificēt pēc tā, ar kuru no

psihiskajām pamatnorisēm (domāšanu, gribu vai jūtām) tās gal-
venokārt ir saistītas. Šāds klasifikācijas princips izriet no fakta,
ka intonācijas forma tieši atspoguļo runātāja psihiskās norises,
tātad intonācijas semantika meklējama šajās norisēs.

Tātad intonācijas nozīmes iedalāmas trīs grupās: 1) nozīmes,
kas saistītas ar domāšanas procesu, 2) nozīmes, kas saistītas ar

gribas procesiem, ar gribas darbību (t. s. vārdiskās darbības), un

3) nozīmes, kas saistītas ar emocionālajiem stāvokļiem. Sīkāku

šā dalījuma raksturojumu sk. [6.].
Protams, šāds intonācijas nozīmju grupējums ir tikpat nosa-

cīts kā domāšanas, gribas un jūtu šķīrums psiholoģijā. īstenībā
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visas trīs pamatnorises ir cieši saistītas un atdalāmas viena no

otras tikai analītiska pētījuma labad. Tā, piemēram, runas sintag-

mātiskajam dalījumam pamatā ir domāšanas process, tomēr tas

mainās emocionālo stāvokļu ietekmē.

Atzīmēsim intonācijas nozīmes, kas zināmā mērā jau kļuvušas
tradicionālas intonācijas analīzē. Saraksts nav uzskatāms par

pilnīgu, tas precizējams turpmākajos pētījumos.
1. Nozīmes, kas saistītas ar domāšanas procesu: a) nojēgumu

vai nojēgumu grupu, spriedumu vai spriedumu grupu sadalījums,
kas runas plūsmā izpaužas kā intonatīvais sadalījums runas pos-

mos (teikumu grupās), teikumos, sintagmās, b) saistījuma pakāpe

starp nojēgumu vai spriedumu grupām, kas runas plūsmā izpau-
žas kā intonatīvā saistījuma pakāpes starp teikumiem un sintag-
mām (sākot ar ciešu saistījumu un beidzot ar jebkāda saistījuma

trūkumu), c) nojēgumu vai spriedumu nozīmīguma pakāpe, kas

runas plūsmā izpaužas dažāda spēka akcentos, tempa gradācijās
v. tml., ar kurām parāda vārdu, sintagmu, teikumu, runas posmu

nozīmīguma atšķirības, d) divas nozīmes, kas attiecas uz iztei-

kuma pamatveidu, — apgalvojums, ja runātājs sniedz klausītā-

jam informāciju par kādu faktu, apstiprinot vai arī noliedzot šī

fakta eksistēšanu, un jautājums, ja runātājs pieprasa informāciju
no klausītāja; abas šīs nozīmes, jādomā, pamatos ir saistītas ar

domāšanas procesu (jautājumam ir zināma saistība arī ar runā-

tāja gribu), proti — apgalvojuma vai jautājuma izvēles pamatā
ir racionāls runātāja konstatējums par to informāciju, kura sazi-

nāšanās brīdī atrodas viņa rīcībā.

2. Nozīmes, kas saistītas ar gribas procesiem, citiem vārdiem

sakot, dažādi iedarbības veidi uz klausītāja apziņu, t. i., vārdis-

kās darbības: a) stāstījums (konstatējums, tēlojums, vēlējums,
padoms v. c), b) pamudinājums (atļauja, lūgums, ieinteresēšana,

skubinājums, pierādījums, pārliecināšana, brīdinājums, pavēle
v. c.).

3. Nozīmes, kas saistītas ar emocionālajiem stāvokļiem. No

N. Vita pētījuma [27.] izriet, ka noteiktas intonēmas ir tikai kā-

diem 10 emocionālajiem stāvokļiem. Tie ir prieks, bailes, maigums,
izbrīns, vienaldzība, dusmas, skumjas, nicinājums, kauns, apvai-

nojums. Ar šīm pašām intonēmām runā izpaužas pārējie emocio-

nālie stāvokļi (draudzība maiguma intonēmā, naids nicinājuma
intonēmā v. c). Lai pareizi noteiktu cilvēka emocionālo stāvokli,
jāņem vērā ne tikai valodas signāls vien, bet gan viņa izturēšanās

kopumā. Protams, emocionālās intonācijas normēšana ir iespē-
jama tikai tad, ja pilnīgi tiktu pierādīta pēdējā laikā izvirzītā

doma, ka jūtu izpausme valodā ir nevis bioloģiska parādība (tā-
tad jūtas visās valodās izpaužas vienādi), bet gan sociāla parā-
dība — jūtu intonācijas dažādās valodās ir atšķirīgas [27.].

Kaut arī šis nozīmju saraksts būtu jāpapildina, intonācijas
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nozīmju un līdz ar to intonēmu skaits ir galīgs. Priekšstats par

bezgalīgi daudzajām intonācijas nozīmēm un akustiskajiem vei-

dojumiem (šāds priekšstats ir diezgan izplatīts) rodas,_ apzināti

vai neapzināti vērojot intonāciju fonētiskajā aspektā. Kā konkrē-

tajos runas aktos lietoto skaņu skaits praktiski ir bezgalīgs, tā

arī dažādie akustiskie intonatīvie veidojumi un to nozīmes nav

saskaitāmi. Tāpēc gan skaņu, gan intonācijas izrunas un lietošanas

normas var konstatēt, izmantojot vienīgi fonoloģisko pētījumu
dotumus.

Intonācijas nozīmēm atbilstošo intonēmu raksturošana ir

turpmāko pētījumu uzdevums. Dažus intonēmu raksturojumus ir

mēģināts parādīt grāmatā [6.].
Kādus praktiskus' rezultātus varētu dot intonācijas

normēšana? Lai atbildētu uz šo jautājumu, vispirms jānoskaidro
veids, kā formulēt konstatētās normas. Intonatīvās normas ir for-

mulējamas citādi nekā, piemēram, pareizrakstības vai gramatikas
normas. Pēdējās stingri un viennozīmīgi nosaka valodas signāla
formu (rakstījums bāze, lasām, normatīva forma pie verba vaja-
dzības izteiksmē jādara darbs). Intonatīvās normas nevar precīzi
noteikt konkrēto valodas signālu, tās intonēmas veidā dod tikai

vispārīgu programmu šā signāla veidošanai. Programma nodro-

šina minimālu intonācijas atbilstību saturam, bet pilnīga atbilstība

iespējama tikai tad, ja runātājs ņem vērā visus konkrētās runas

situācijas apstākļus un savu valodisko rīcību saskaņo ar tiem.

Intonatīvo normu apzināšana ļautu precizēt prasības, kādas

izvirzāmas publiskajai runai (pagaidām šīs prasības publiskās ru-

nas teorijā ir neskaidri formulētas). Stingrāka normatīvo prasību
ievērošana veicinātu publiskās runas kultūras attīstību, padarītu
publisko runu mērķtiecīgāku, vieglāk uztveramu.

Noskaidrojot jautājumu par to, kādas intonatīvās normas pie-
dalās runas procesa regulēšanā, mērķtiecīgāks kļūtu publiskās
runas mācīšanas process. Acīm redzot, šajā procesā ir jāapgūst
intonēmu inventārs (gluži tāpat, kā apgūst fonēmu inventāru) un

jāiemācās tās pareizi izmantot konkrēta satura izteikšanai kon-

krētos apstākļos. Šis mērķis, protams, nav sasniedzams, tikai mā-

coties intonēmas vien. Publiskajam runātājam ir jāattīsta runas

tehnika un jāapgūst noteiktas psihiskas iemaņas, lai varētu savā

runā realizēt valodas intonatīvās normas. Bet tas ir plašs jautā-
jumu komplekss, kas vairs neietilpst intonatīvo normu problēmā.
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V. STRAUTIŅA

PAR DAŽIEM INTERNACIONĀLISMU ASIMILĀCIJAS

JAUTĀJUMIEM

19. gadsimta vidū latviešu valoda sāka funkcionēt ekonomis-

kās un sabiedriskās dzīves, kā arī kultūras nozarēs. Latviešu va-

lodai tika izvirzīti jauni, augstāki uzdevumi — izteikt sava

laika kultūras vērtības. So jauno uzdevumu veikšanai bija nepie-
ciešams kopt un bagātināt valodas izteiksmes iespējas. Valodas

sabiedrisko tunkciju attīstības ietekmē sevišķi nepieciešams bija
paplašināt valodas vārdu krājumu. 1 Sai periodā vārdu krājuma
bagātināšanā visspēcīgāk izpaudās internacionālismu aizguves
tendenceiaktuāls Kļuva jautājums par internacionālismu atveido-

šanu latviešu valoda.

Jau 19. gadsimta sākumā šim jautājumam pievērsies J. Lund-

bergs, noraaidams uz nepieciešamību rūpīgi izstrādāt likumus, kas

jāievēro, «uzņemot latviešu valodā svešus vārdus».3 Tomēr nekā-

das noteiktības un vienveidības internacionālismu atveidošanā lat-

viešu valoda nebija arī 19. gadsimta vidū. R. Šulcs iesaka burtu

kopas «ch» vieta rakstīt «k», «h» vispār atmest, bet «f» vietā likt

«p», «sp» vai arī «v».
4 J. Alunāns savā raKstā «Kāds vārds par

latviešu valodu»0 arī ierosina latviešu valodā svešos burtus, pie-
mēram, «h», atmest vai aizstāt ar latviskiem, piemēram, «ch» ar

«k» vai «ķ».
J. Alunāns tomēr norādīja, ka burts «f» būtu paturams un

burtu «n» vārda saKuma ari varētu lietot. Pēc J. Alunāna domām,
arī divskanis [euj svešvārdos būtu saglabājams, bet ne aizstājams

IR. Grābis. Valodas sabiedriskās funkcijas un to attīstība. ZAV, 1969,
3. nr.

2 A. Ozols. Raksti valodniecībā. Rīgā, 1967, 481. lpp.
3 A. Ozols. Raksti valodniecībā. Rigā, 1967, 480. lpp.
4 K. Ancitis. Kādas valodnieciskas polemikas simtgadu piemiņai. Rakstu

krājums. Rīgā, 277. lpp.
5 J. Alunāns. Kāds vārds par latviešu valodu. Raksti, II d. Pēterburgā.

272. lpp.
X
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ar divskaņi [ci], jo latviešu valodā divskanis [eu] jau pazīstams
vietniekvārdu [tev] un [sev] formās. Šī J. Alunāna izteiktā doma

savu realizējumu gan guvusi tikai jaunākos aizguvumos. Divska-

nis [eu] kā latviešu valodas divskaņu sistēmas elements pirmo
reizi minēts tikai «Mūsdienu latviešu literārās valodas gramati-
kas» I daļā.6 Svešvārdu vārdnīcās jau agrāk konstatējami inter-

nacionālismi ar divskaņi [eu].7 J. Alunāns vadījies no principa, ka

svešvārdi latviski tā jāraksta, kā tos «svešās valodās izrunā».8

J. Alunāna norādījumiem bija milzīga nozīme svešvārdu latviskā

varianta veidošanā. Parādījās tendence aizguvumos saglabāt de-

vējvalodas fonētiskās īpatnības, internacionālismu atveidot tuvāku

oriģinālam. Jāievēro, ka latviešu valodā internacionālismi ienāca

ar vācu vai krievu valodas starpniecību, un šīs starpniekvalodas
ietekmēja internacionālisma latviskā varianta veidošanos. Inter-

nacionālismu fonētiskā atveidošanā 19. gadsimta vidū iezīmējās

atkāpes no svešo skaņu aizstāšanas tendences un parādījās imitā-

cijas tendence, kuras rezultātā radās pārmaiņas latviešu valodas

fonētiskajā sistēmā. Izmantojot latviešu valodas fonēmu sistē-

mas iespējas, tā papildinājās ar jauniem elementiem.

Patskaņi [о], [o]

Latviešu valodā vecos aizguvumos fonēmas [o] un [č] ir aiz-

stātas ar citām skaņām. Patskanis [o] aizstāts ar divskaņi [uo] vai

patskani [v], piemēram, [buode] < vlv bode, [buēmis] < vlv bom9
,

[zusteres] < soster. 10 Patskanis [o] aizstāts ar patskani [a], piemē-

ram, gavēt, кг. говеть,
11 vai ar patskani [v], piemēram, klucis <v.

Klotz 12
.

Tendence aizstāt šīs fonēmas ar citām skaņām vēl vēro-

jama atsevišķu vecākās paaudzes pārstāvju runā, kā arī pilnīgi

apgūto internacionālismu paralēlvariantos, piemēram, [rajuons] un

[rajons], [balkuons] un [balkons]. 13
Internacionālismos, kas ienāk

latviešu valodā 19. gadsimtā 50.—70. gados, tikai atsevišķos ga-

dījumos vērojama patskaņu [о], [o] aizstāšanas tendence, piemēram,
pracesas — (Р. A. 1862, 14. nr.); v. — der Prozeß, lat. proces-

sus, кг. процесс,

mudulis — (Р. A. 1862, 16. nr.); v. — der Modei od. Modul;
fr. modelē.

6 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I d. Rīgā, 1959, 26. Ipp.
7 1928. g., 1933. g. un 1934. g. izdotās svešvārdu vārdnīcas.
8 /. Alunāns. Kāds vārds par latviešu valodu. Raksti, II d. Pēterburgā,

272. Ipp.
9

J. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951, 64. Ipp.
10

Turpat, 63. Ipp.
11 Turpat, 64. Ipp.
12 Turpat, 63. Ipp.
13 A. Lava. Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētikas jautājumi. Rīgā,

1961, 94. Ipp.
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«Še arī bija muduļi (Modelle) redzami no tādām labības ma-

gaziņām, kādas Pavi kungs taisa.»

Var būt, ka latviskā internacionālisma variantā «pracesas»

skaņas «a» rašanos veicinājis krievu valodas internacionālisma

variants ar reducētu pirmās zilbes patskani.
Avīzē «Mājas Viesis» dažkārt blakus doti abi varianti, piemē-

ram, [forma] un [puorme] (M. V. 1857, 23. nr.), v. die Form, lat.

forma; кг. форма. īsā patskaņa [o] vietā būtu gaidāms [v] vai [a],
bet iespējams, ka pagarinājums, ko krievu valodā iegūst uzsvērti

patskaņi,
14

varēja ietekmēt [uo] rašanos. •

Šķiet, ka šajā periodā pārsvaru jau guvusi skaņu [о], [o] sagla-
bāšanas tendence. Tādējādi skaņas [о], [o] papildināja latviešu va-

lodas fonēmu sistēmu. Patskaņi [о], [o] atbilst patskaņiem [v], [ū],

tāpat kā [c], [ē] — patskaņiem [i], [ī]. Tātad, izmantojot latviešu

valodas patskaņu sistēmas iespējas, tā papildinājās ar jauniem
elementiem. Šo skaņu ātru ieviešanos varbūt sekmēja arī tas, ka

latviešu valodas dialektu patskaņu sistēmā ir skaņas [o], [6].

Līdzskanis [f]

Senos aizguvumos ģermāņu līdzskani «f» aizstāja artikulācijas
ziņā tuvākas latviešu valodas skaņas [p] vai [v]. 15 Skaņu [f] aizgu-

vumos paturēt iesaka J. Alunāns. 16 Šim J. Alunāna ieteikumam

jau tūlīt 1857. gadā rodas sekotāji. Laikrakstā «Mājas Viesis»

1857. gada gājumā svešvārdos parādās burts «f». Attiecīgā skaņa
svešvārdos vēl netiek saglabāta konsekventi, dažkārt blakus doti

abi varianti, piemēram, [forma] — [puorma] (M. V. 1857, 23. nr.);
Franzose — Francūzis, Prancuzis, Sprands — (Deutsch —

lettisches W6rterbuch. 1880.).
Laikraksta «Pēterburgas Avīzes» satīriskajā pielikuma izsmej

tos, kas skaņu [f] aizstāj ar skaņu [p] 17
un attiecīgos internacio-

nālismos konsekventi saglabā skanu [f], piemēram, fizika (Р. A.

1863, 28. nr.), telegrāfs (Р. A. 1864, 38. nr.), grafits (Р. A. 1864,
44. nr.), fosfors (Р. A. 1862, 12. nr.), fabrika (Р. A. 1863, 3. nr.),
filozofija (Р. A. 1862, 24. nr.) v. c.

Jaunlatviešu konsekventie uzskati šajā jautājumā atainojas ari

1872. gadā izdotajā «Krievu-latviešu-vācu» vārdnīcā, kā ari 1879.

gadā izdotajā «Latviešu-krievu-vācu» vārdnīcā, kurās uzņemti in-

ternacionālismi, saglabājot skaņu [f], piemēram, aforisms, atmos-

fēra, amfibija, bibliogrāfija, biogrāfs v. c. (Krievu-latviešu-vācu
vārdnīca. 1872); flote, fronte, fantāzija, reforma, figūra, fanātisms

14 Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного языка.

1956, 66. Iрр.
15 J. Endzelins. Latviešu va'odas gramatika. Rīgā, 1951, 81. § un 69. §.
16 /. Alunāns. Raksti, II d. Pēterburgā, 272. Ipp.
17

Р. A. 1862, 2. nr. pielikums.
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v. с. (Latviešu-krievu-vācu vārdnīca. 1879). Turpretim vācu mācī-

tāja K. Ulmaņa sastādītajā vārdnīcā, kas iznākusi tajā pašā 1872.

gadā, 18 tikpat kā nav internacionālismu latvisko variantu ar

burtu «f», piemēram, pohrms [puorms], pohrme [puorme], porme

[porme] — die Form, pasunga — fiir Fasung, kapeja — der

Kaffee. Atsevišķos gadījumos otrs variants ar burtu «f» dots ieka-

vās, piemēram, pigurants (figurants).
Šīs vārdnīcas otrajā daļā, 19 kaut gan autori centušies izvairīties

no internacionālismiem, no to atveidošanas tuvu devējvalodai vai

starpniekvalodai, piemēram, der Flor — [pluore], tomēr tas pilnīgi
nav bijis iespējams. Vārdnīcā ir doti internacionālismi ar sagla-
bātu skaņu [f], bieži blakus tiek dots vēl otrs variants, cits vārds

vai perifrāze, piemēram,

das Fagat, Fagott — fagote;
die Fabrik — fabriķis, auch vvohl fabrika;
der Fabrikant — fabrikants;
die Form —

...porme, purma, forma;
die Amphibie — amfibija, abinieks;
das Alphabet — alfabete, ābece;
die Atmosphāre — atmosfere, lupte ap zemes lodi;
die Biographie — biogrāfija; dzīves gājuma apraksts.
Jaunlatviešu uzskati par skaņas [f] respektīvi burta «f» sagla-

bāšanu internacionālismos guva uzvaru. Latviešu valodas līdz-

skaņu sistēma tika papildināta ar jaunu skaņu [f]. Tāpat kā pārē-
jiem balsīgajiem troksneņiem ir atbilstoši nebalsīgie troksneņi, arī

balsīgajam troksnenim [v] fonēmu sistēmā atbilst nebalsīgais
troksnenis [f]. Latviešu valodas līdzskaņu sistēmā bija iespējams
šāds papildinājums.

Līdzskanis [h]

Vecos no vācu valodas aizgūtos vārdos skaņa [c] un [x] (vācu
valodā abas skaņas apzīmē ar burtu kopu «ch») latviešu valodā

aizstātas ar artikulācijas ziņā tuvākajām skaņām [k] vai [ķ] (pa-
latālu patskaņu priekšā), piemēram, slicht (vlv.) — slikts; schēre

(vlv.) — šķēres. No krievu valodas aizgūtos vārdos skaņu [x]
aizstāj latviešu [k], piemēram, холпъ (senkr.) — kalps. 20

Faringālais spraudzenis jeb tā saucamā dvesmas skaņa vārda

sākumā ir atmesta, piemēram, hovel (vlv.) — ēvele, hamer

(vlv.) — āmurs.21

18 K. Ulmann. Lettisches W6rterbuch. Erster Theil, Rīgā, 1872.
19 Lettisches Worterbuch von Ulmann und Brasche. Zweiter Theil. Riga v.

Leipzig, 1880.
20 /. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951, 76. §.
21 A. Lava. Mantotā un aizgūtā leksika. Rīgā, 1964, 37. Ipp. (LVU roto-

printa izd.).
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Šīs fonētiskās likumības ievērotas arī svešvārdu latviskā va-

rianta veidošanā 19. gadsimta 50. gados publicētajos tekstos,

piemēram,

trokaijs (L. A. 1856, 30. nr.), trokeis (M. V. 1859, 13. nr.),

kāns (M. V. 1859, 27. nr.), oriconts (S.d.p. 1860, I, 59. lpp.)
v. c.

Burtu kopa «ch» un burts «h» kā attiecīgo skaņu apzīmējumi

parādās laikrakstā «Pēterburgas Avīzes»:

harēms (Р. A. 1863, 5. nr.), herbariums (Р. A. 1864, 39. nr.),

hercogs (Р. A. 1863, 5. nr.), architektura (Р. A. 1862, 5. nr.),

monarchija (Р. A. 1864, 15. nr.), archivs (Р. A. 1863, 15. nr.),

jachta (Р. A. 1864, 42. nr.) v. c.

Tomēr laikrakstā «Pēterburgas Avīzes» vēl nav konsekventi

ievērots šis svešvārdu atveidošanas princips, piemēram,

chemija (Р. A. 1864, 24. nr.) — ķimija (Р. A. 1864, 48. nr.

piel.), mechanikis (Р. A. 1864, 15. nr.) — mekanika (Р. A. 1864,
23. nr.), architektura (Р. A. 1862, 5. nr.; 1864, 9. nr.) — arkitek-

tura (P A. 1863, 6. nr.), ercogs (Р. A. 1863, 3. nr.), Ollanda

(Р. A. 1863, 3. nr.). Par abu variantu lietošanu latviešu valodā

liecina ari ciii šaja laikā publicētie teksti, piemēram,

chirurgs (Р. A. 1864, 32. nr.) — ķirurgs (AI. M. b. 1873,
20. lpp.), architektura (D. un B. 1868, 24. nr.) — arkitektura

(K-l-v 1872, 5. lpp.) v. c.

Vārdnīcu materiāls liecina, ka šajā periodā spēcīgāka bijusi
tendence dvesmas skaņu atmest un līdzskani [x] aizstāt ar ska-

ņām [k] vai [ķ]. Piemēram,

arķitektura, arķitektors, anarķija, arķeoloģija, 22
ektārs, ekto-

liters, ektometers, arķitektura, arķeoloģija, arķitekts, arķivs, arķi-
vārs, ķēmija, kaos, kameleons. 23

Periodikā turpretim konstatējami internacionālismu latviskie

varianti ar burtu «h» un burtu kopu «ch», piemēram, Ausekļa
rakstos — hipotētisks, psichologs, chaoss v. c.

24

1890. gadā izdotajā krievu-latviešu vārdnīcā25 internacionā-

lismu latviskā varianta veidošanā konstatējamas abas tendences.

Piemēram, гериогъ — ercogs, герцогиня — ercoģiene, архео-

лопя — arķeoloģija, археологь — arķeologs, архиварlусь — ar-

ķivars, архивь — arķivs, bet гипена — hiģiena, гидра — hidra,
гидравлика — hidraulika, психичесюй — psichisks, психолопя —

psiholoģija, психологъ — psichologs v. c.

22 Krievu-latviešu-vācu vārdnīca. M., 1872.
23 Lettisches VVorterbuch. Zweiter Theil. Riga v. Leipzig, 1880.
24 Auseklis. Pedagoģiska gada grāmata. 1876.
25 Хр. Валдемар. Русско-латышский словарь. Jelgavā, 1890.



Līdzskaņa [x] nostabilizēšanās internacionālismu latviskajos
variantos salīdzinājumā ar līdzskani [f] notiek daudz lēnāk. Varbūt

tas izskaidrojams ar J. Alunāna izteiktās domas ietekmi:

«Bokstabi, kas latviešu valodā trūkst un vārdam svešā valodā

atgadās, vai pavisam jāatmet — kā «h», vai arī ar tādiem boksta-

biem jāpārmaina, ko latviešu valodā viņu vietā liek, kā «ch», kas

pa latviski paliek par «k» vai «ķ». Liels grēks arī nebūs, ja «h»

vārda iesākumā klāt patur, jebšu še viņu nemaz neizrunā.»26

Varbūt zināma loma bija tam faktoram, ka burts «h» latvie-

šiem bija pazīstams kā garuma zīme un nevis skaņas apzīmējumā.
19. gadsimta 50.—70. gados latviešu valodas fonēmu sistēma

papildinājās ar jauniem elementiem. lespējas uzņemt jaunas fo-

nēmas piemīt pašai latviešu valodas fonēmu sistēmai. Šo fonēmu

ienākšana turpretim neizrietēja no latviešu valodas fonēmu

sistēmas rakstura, bet no tendences iespējami precīzāk atvei-

dot svešvārdus atbilstoši devējvalodai. Tādēļ nevaram šajā gadī-
jumā runāt par latviešu valodas fonēmu sistēmas attīstību, bet

tikai par tās papildināšanos ar jauniem elementiem.

SAĪSINĀJUMI

L. A. — Latviešu Avīzes AI. M. b. — Alunāns. Mazais bodnieks

M. V. — Mājas Viesis D. un B.— Draugs un Biedrs

S. d. p. — Sēia, daba, pasaule K-l-v. — Krievu-latviešu-vācu

Р. A. — Pēterburgas Avīzes vārdnīca 1872

26 /. Alunāns. Kāds vārds par latviešu valodu. Raksti, II dala. Pēterburgā,
272. Ipp.
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В. CEPLĪTE

NOTEIKTĪBAS UN NENOTEIKTĪBAS KATEGORIJA

Šī raksta uzdevums ir parādīt, ka adjektīvu un participu no-

teiktās un nenoteiktās galotnes, kā arī adjektīviskie pronomeni
izsaka lietvārda noteiktības un nenoteiktības kategoriju. Izvirzītā

uzdevuma veikšanai noskaidrojami vairāki jautājumi: ko atzīstam

par gramatisku kategoriju; noteiktās galotnes un noteiktā arti-

kula cilmes tuvība; kādi nojēgumi lietoti artikulu pētījumos; kā

valodniecībā izprasta noteiktība un nenoteiktība; kā noteiktības

un nenoteiktības kategorija izpaužas latviešu valodā.

1. Gramatiskā kategorija

Latviešu valodas gramatikas teorija kā teorētiska sistēma ir

vaļēja [sk. 52., 89.] 1
, respektīvi, tai ir iespējams pievienot vēl kādu

līdz šim neapzinātu gramatisku kategoriju. Gramatiskā katego-
rija ir būtiska gramatiskās uzbūves parādība, kas izpaužas kore-

latīvās, savstarpēji pretstatītā sistēmā iekļautās formās un piemīt
vismaz vienai vārdu šķirai [sal. 63., 149].2

Viena no kategorijām, kas būtu iekļaujama latviešu valodas

gramatisko kategoriju sistēmā, ir noteiktības un nenoteiktības gra-
matiskā kategorija. Šo kategoriju izsaka noteiktās un nenoteiktās

galotnes, kā arī dažādu grupu adjektīviskie pronomeni. Nerunājot
pašlaik par šīs kategorijas saturu, pārbaudīsim, vai tās izpausmes
forma atbilst prasībām, kas minētas gramatiskās kategorijas de-

finīcijā. 1. Kā noteiktās un nenoteiktās galotnes, tā adjektīviskie

1 Norādes par literatūru dotas šādi: pirmais skaitlis kvadrātiekavās norāda

nosaukuma numuru literatūras sarakstā, nākošie skaitļi aiz komata — lappuses
numuru. Ar semikolu atdalīta viena literatūras norāde no otras.

2 Sī kategorijas definīcija attiecināma galvenokārt uz morfoloģijas parādī-
bām, tā ka sintakses parādības noteiktības un nenoteiktības sakarā ir īpaši
pētāms jautājums.
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pronomeni ir būtiska latviešu valodas gramatiskās uzbūves parā-
dība. 2. Noteiktās un nenoteiktās galotnes ir korelatīvas un sav-

starpēji pretstatītas. Korelatīvi un savstarpēji pretstatīti ir adjek-
tīviskie norādāmie un piederības pronomeni no vienas puses un

adjektīviskie nenoteiktie pronomeni no otras puses. 3. Noteiktības

un nenoteiktības kategorija piemīt vienai vārdu šķirai — lietvār-

dam. Pēdējā atzinuma pamatojumam pievērsīsimies turpmāk.

2. Noteiktās galotnes un noteiktā artikula cilmes tuvība

Noteiktās un nenoteiktās galotnes latviešu valodā nav analizē-

tas kā noteiktības un nenoteiktības kategorijas rādītājas. Bet no-

teiktības un nenoteiktības kategorija ir atzīta par lietvārda gra-

matisko kategoriju valodās, kur šo kategoriju izsaka artikuls.

Noteiktās un nenoteiktās galotnes, ka arī adjektīviskie prono-

meni funkcionē līdzīgi artikulam. Noteiktā galotne pēc cilmes ir

tuva noteiktajam artikulam — indoeiropiešu valodas noteiktais

artikuls ir cēlies no sena pronomena. Noteiktā galotne ir izvei-

dojusies, attiecīgā adjektīva, participa vai kārtas skaitļa vārda

formai pievienojot pronomena *jis locījumu [6., 255; 13., 151; 65.,

34]. H. Hirts ir atzinis, ka pronomena *jo celms lietuviešu un

slāvu valodās parādās kā artikuls noteiktā adjektīva galotnē
[19., 131]. Līdzīgas domas par lietuviešu valodas noteiktā adjek-
tīva galotni ir izteicis H. Baltcers [2., 82]. Arī A. Šahmatovs

uzskata, ka adjektīva noteiktā galotne ir postpozitīvs artikuls,
kas sākotnēji bijis norādāmais pronomens [64., 491].

Tālākajā attīstības gaitā pronomens *jis saplūdis ar adjek-
tīvu, participu vai kārtas skaitļa vārdu vienā vārdā, turpretī pro-

nomens, no kura radies noteiktais artikuls tādās valodās kā angļu,
franču, vācu un citās, ir palicis formāli patstāvīgs.

Tātad vieni un tie paši elementi — senie indoeiropiešu pro-

nomeni — ir pamatā kā noteiktajai galotnei, tā noteiktajam arti-

kulam. Tāpēc noteiktības un nenoteiktības kategorijas izpratnes
izveidei izmantosim pētījumus par dažādu valodu artikuliem.

3. Artikula pētījumos lietotie nojēgumi

Artikulu pētījumos vērojami divi atšķirīgi viedokļi par arti-

kulu kā gramatiskās uzbūves elementu. Pirmkārt, pētnieki, kas

artikulu atzīst par vienu no gramatiskās uzbūves elementiem, runā

vienīgi par tā funkcijām, lomu, uzdevumiem. Otrkārt, pētnieki, kas

artikulu uzskata par vienu no galvenajiem' elementiem gramatis-
kajā uzbūvē, to atzīt par lietvārda gramatiskās kategorijas
rādītāju.
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Pirmās grupas zinātnieku atzinumus par artikula funkcijām
atstāstīsim ļoti koncentrēti, galvenokārt tādēļ, lai redzētu, kā at-

šķiras artikula funkciju raksturojumi un kādi nojēgumi lietoti

artikula funkciju raksturošanai.

1. Artikuli izsaka noteiktību un nenoteiktību [61., 134]. Noteik-

tais artikuls norāda uz noteiktību [40., 115] vai uz noteiktību un

skaidrību [2., 82]. Noteiktais artikuls apzīmē kaut ko noteiktu,

pazīstamu, bet nenoteiktais artikuls — tādu vienību, kas ir izda-

līta no līdzīgu vienību klases [20., 272]. Noteiktais artikuls norāda

uz noteiktu personu vai priekšmetu, un tam ir anaforiska un de-

terminatīva funkcija [11., 510, 511]. Noteiktais artikuls norāda uz

priekšmeta noteiktību. Tam ir vispārinoša un arī individualizējoša
nozīme. Nenoteiktais artikuls izdala priekšmetu no līdzīgu priekš-
metu grupas [41.]. Artikuli izsaka noteiktību un nenoteiktību [49.,

B]. Artikuli norāda uz noteiktību un nenoteiktību, kā arī uz vis-

pārīgo un atsevišķo [65., 57].
2. Artikuls norāda, vai lietvārda nosauktais nojēgums ir pa-

zīstams vai ne [7., 62]. Artikuls palīdz radīt saprašanās bāzi; no-

teiktais artikuls izsaka pazīstamību, saista tikko nosaukto ar

iepriekšējā pieredzē iegūto, turpretī nenoteiktā artikula galvenā
funkcija ir nenoteiktības izteikšana [8., 72, 73, 75]. Noteiktais arti-

kuls norāda uz pazīstamu lielumu, tā galvenā funkcija ir anafo-

riskā; nenoteiktais artikuls norāda uz vienu lielumu no līdzīgu
lielumu klases [3., 39, 45]. Artikuls norāda uz pazīstamības kva-

litāti [16., 269].
3. Noteiktais artikuls norada uz kaut ko iepriekš minētu [1., 7;

21., 81, 82].
4. Artikula uzdevums ir konkretizēt un individualizēt [24., 78];

abi artikuli individualizē, bet noteiktajam artikulam bez tam vēl

ir anaforiska funkcija [32., 54, 55; 18., 256]. Artikulam ir individua-

lizējoša funkcija, kā arī noteiktības un nenoteiktības izteikšanas

funkcija [35., 269]. Artikulam ir individualizējoša un vispārinoša
funkcija [39., 34].

5. Artikula galvenā funkcija ir priekšmetiskuma izteikšana

[46.].
6. Noteikta artikula galvenais uzdevums ir specializācija, neie-

vērojot to, vai to pavada norādošs žests vai ne [43., 123].
7. Artikuli ir norādītāji (indicaters): noteiktais artikuls ir

demonstratīvais norādītājs jeb demonstratīvs, bet nenoteiktais

artikuls — negatīvais norādītājs, kas norāda uz piederību pie at-

tiecīgās klases [9., 24, 34].
8. Noteiktais artikuls pievērš klausītāja uzmanību kādam priekš-

metam vai jēdzienam; noteiktajam artikulam ir divi veidi — defi-

nējošais jeb determinējošais un deskriptīvais [12., 238].
Jāpiezīmē, ka lietojām parastos terminus — noteiktais un ne-

noteiktais artikuls, kaut arī dažiem autoriem ir savi īpaši termini,



33

piemēram, «Hinweisworl» vai «Grossenhinvveis» (H. Glincam),

«adjunkts» (O. Jespersenam), «the-article» un «a-article» (P. Kris-

tofersenam) v. c.

Mēģināsim izveidot pārskatu par šiem atzinumiem. Par no-

teiktā artikula galveno funkciju deviņi zinātnieki atzīst noteiktī-

bas izteikšanu (B. Serebreņņikovs, 2. Vandriess, H. Baltcers,
V. Jungs, G. Kurmē, O. Vasiļjeva-Švēde, G. Stepanovs, V. Kļepko,
E. Šendels). Četri zinātnieki par artikula galveno funkciju uzskata

pazīstamības izteikšanu (H. Brinkmans, P. Kristofersens, O. Be-

hāgels, H. Glincs). Par vienu no galvenajām artikula funkcijām
pieci zinātnieki atzīst individualizēšanu (H. Pauls, H. Švīts,

J. Heize, O. Vasiļjeva-Švēde, G. Stepanovs). īpaši uzskati par
artikula galveno funkciju ir O. Jespersenam, V. Kolinsonam un

M. Deičbeinam. Jāaizrāda, ka par vienu un to pašu parādību runā

gan tie autori, kas artikula funkcijā saskata norādīšanu uz

iepriekšminēto (P. Kristofersens, A. Ālgrēns, Fr. Kerns), gan tie,
kas runā par artikula anaforisko funkciju (O. Behāgels, G. Kurmē,
H. Švīts, J. Heize), tāpēc ka anaforiskā funkcija ir norādīšana

uz iepriekšminēto (mūsu izpratnē).
Atzinumi par nenoteiktā artikula galveno funkciju ir vienvei-

dīgāki: tas izsaka nenoteiktību vai arī tam ir vispārinoša funkcija.
Otrās grupas valodnieki, kas artikulu uzskata par vienu no

galvenajiem elementiem gramatiskajā uzbūvē, to atzīst par īpa-
šas lietvārda gramatiskās kategorijas rādītāju. Šīs kategorijas
nosaukšanai lieto dažādus terminus. Lielākā daļa artikulu pēt-
nieku to sauc par «noteiktības-nenoteiktības kategoriju» (катего-

рия определенности-неопределенности) .

E. Galkina-Fedoruka atzīst, ka noteiktība un nenoteiktība ne-

apšaubāmi eksistē vispirms kā domāšanas kategorijas. Ja šīs do-

māšanas kategorijas izsaka ar valodas līdzekļiem, tās gramati-
zējas, gūst savas izpausmes formas un kļūst par gramatiskām
kategorijām [42., s].

Artikula izteikto kategoriju par noteiktības un nenoteiktības

kategoriju sauc O. Moskaļska [54., 20], X- Krušeļņicka [51., 43],
V. Kirzners un N. Strahova [48., 12], S. Maslova-Lašanska [53.,
109], R. Piotrovskis [60., 183], L. Iļija [45., 36], G. Aļeksejevs
[36., 240], D. Baširovs [38., 270], P. Pavlovs 158., 2] un citi valod-

nieki. Lai gan artikula izteikto kategoriju šie zinātnieki nosauc

vienādi (vai gandrīz vienādi), tomēr šīs kategorijas izpratnē vē-

rojamas lielas atšķirības.
Dažos gadījumos artikula analīzē izmantots korelācijas jē-

dziens. No tā radīts termins «korelativitātes kategorija». I. Para-

monova [59., 60], T. Strojeva un L. Zinders [62.] uzskata, ka liet-

vārds runā vienmēr parādās vai nu kā korelatīvs ar kādu no-

teiktu priekšmetu, vai ārpus jebkādas korelativitātes kā vienkāršs

jēdziena nosaukums.
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Pieminēsim vēl dažus artikula izteiktās kategorijas nosauku-

mus: «priekšmetiskās korelativitātes kategorija» [47., 26], «vispā-

rīgā un atsevišķā kategorija» [56., 56], «kvalitatīvās neitralitātes

kategorija» [44., 197] v. c.

Kā redzams, nojēgumu skaits, kuri lietoti artikula funkciju vai

tā izteiktās kategorijas noskaidrošanai, ir visai liels. Salīdzināsim

šais nojēgumos ietverto saturu, lai atrastu racionālāko terminu,

ar kuru būtu apzīmējama artikula izteiktā kategorija.
Koncentrējot uzmanību uz nelielu daudzumu priekšmetu —

konkretizēšana, individualizēšana, specializēšana —, indivīda ap-

ziņa pēc kāda laika šos priekšmetus atzīs par pazīstamiem, zinā-

miem, noteiktiem. Tāpat pazīstams, noteikts ir arī konkrētais,
zināmais priekšmets, ar kuru korelē lietvārda nosauktais priekš-
mets. Zināmā mērā pazīstams, zināms ir arī iepriekšminētais. Tā-

dējādi visi šie nojēgumi ir reducējami uz nojēgumiem «zināms»,

«pazīstams», «noteikts». Savukārt, vispārinot zināmo, pazīstamo
var reducēt uz noteikto. Līdz ar to noteiktība un nenoteiktība kā

paši vispārīgākie nojēgumi būtu izvirzāmi par terminiem, ar ku-

riem apzīmējama artikula izteiktā kategorija.

4. Noteiktības un nenoteiktības izpratne

Vairāk valodnieku par noteiktības un nenoteiktības kategori-
jas saturu atzīst lietvārda noteiktības izteikšanu, bet lietvārda

noteiktība ir dažādi izprasta. Tā G. Aļeksejevs noteiktību atzīst

par gramatisku jēdzienu, kas raksturīgs lietvārdam kā vārdu

šķirai [36., 89, 90]. Noteiktību kā vārdam piemītošu leksisku no-

zīmi izprot L. Jakubinskis [66., 56] un D. Baširovs [38., 10]. Pre-

tēju uzskatu — lietvārdam pašam par sevi nepiemīt noteiktība

vai nenoteiktība — pārstāv E. Zvereva [44., 66]. V. Bataņins par

noteiktības un nenoteiktības kategorijas saturu uzskata jēdziena
loģiskās noteiktības izteikšanu [37., 66]. E. Šendels domā, ka no-

teiktība un nenoteiktība izsaka runātāja subjektīvo attieksmi pret
īstenību: reāli eksistējošu priekšmetu cilvēka apziņa var atspo-
guļot gan kā pazīstamu, noteiktu, gan kā nepazīstamu, neno-

teiktu, gan arī kā vispārinātu tipizētu jēdzienu [65., 23]. Līdzīgi
uzskati ir O. Moskaļskai [55., 713] un K. Krušeļņickai [51., 40, 43],
kas noteiktību un nenoteiktību atzīst par valodas komunikatīvā

aspekta parādību.
Pamatos šie otrās artikulu pētnieku grupas uzskati pieņemami,

tomēr tos nepieciešams precizēt.
Noteiktība un nenoteiktība nav attiecināma ne uz vārdu, ne

jēdzienu, ne priekšmetu. Izolēts vārds ir vienīgi vispārināts priekš-
meta vai parādības nosaukums. Jēdziens nevar būt ne noteikts,
ne nenoteikts, tāpēc ka tas ir vispārināta priekšmeta vai parā-
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dības abstrakcija. Ari priekšmeti paši par sevi nevar būt ne no-

teikti, ne nenoteikti, tāpat kā viss, kas ir ārpus cilvēka apziņas.

Tāpēc jānoraida uzskati, ka noteiktību un nenoteiktību saista ar

vārdu, jēdzienu vai priekšmetu.
Noteiktība un nenoteiktība ir saistīta ar cilvēka apziņas sfēru.

Tā ir apziņas attieksme pret ārējās pasaules priekšmetiem un pa-

rādībām no noteiktības un nenoteiktības aspekta. Ja runājam par

noteiktu vai nenoteiktu priekšmetu, tad ar to jāsaprot nevis paša

priekšmeta īpašība būt noteiktam vai nenoteiktam, bet gan apzi-

ņas attieksme pret mums noteiktu priekšmetu vai nenoteiktu

priekšmetu.
Par noteiktību un nenoteiktību, kā to pareizi uzsvēruši vairāki

pētnieki [54.; 55.; 58., 51], var runāt galvenokārt valodas komu-

nikatīvajā aspektā. Runāts vai rakstīts teksts parasti ir vērsts uz

klausītāju vai lasītāju ar nolūku darīt zināmu teksta saturu. Lai

nodrošinātu teksta saprašanu, tas tiek piemērots klausītāja vai

lasītāja informētībai. Teksta autoram aizvien jāņem vērā klausī-

tāju vai lasītāju apziņas attieksme pret tekstā minētajiem priekš-
metiem no noteiktības un nenoteiktības aspekta: klausītājam vai

lasītājam nepazīstamos nojēgumus autors parāda par nenoteik-

tiem, bet pazīstamos nojēgumus — par noteiktiem. Ilustrācijai
noder piemērs. Divi pasažieri vilcienā uzsākuši sarunu. Viens no

viņiem stāsta: «Savu bērnību es pavadīju mazā pilsētā. Sl pilsēta
atradās pie upes.» Runātājam pilsēta ir noteikta parādība, klau-

sītājam — nenoteikta, tāpēc angļu un vācu valodā pirmajā tei-

kumā pie lietvārda pilsēta tiks lietots nenoteiktais artikuls: / spend

ту childhood m a small town; Ich habe meine Kindheit m einer

kleinen Stadt verbracht. Nākamajā teikumā lietvārds pilsēta tiks

lietots ar noteikto artikulu — lietvārda nosauktā parādība (tieši
tā pilsēta, kur dzīvojis ceļabiedrs) ir jau bijusi klausītāja pieredzē
un apziņa to akceptē par noteiktu: The town lay on a river;

die Stadt befand sich an einem Flusse.

Tādējādi atzīstam, ka artikuls izsaka lietvārda noteiktības un

nenoteiktības kategoriju, kuras saturs ir cilvēka apziņas attiek-

smes izteikšana pret priekšmetiem un parādībām no noteiktības-

nenoteiktības aspekta.

5. Noteiktības un nenoteiktības kategorijas izpausme
latviešu valodā

lepriekš tika aizrādīts, ka noteiktajai galotnei un noteiktajam
artikulam ir tuva cilme. Izcelšanās tuvība var radīt domu par
šo valodas elementu funkciju tuvību. Bet pie šādas domas var

nonākt arī citā ceļā — pārbaudot, vai artikula izteiktā kategorija
(vai artikula funkcijas — pēc citu pētnieku domām) valodās, kur

artikula nav, negūst nekādu atspoguļojumu. Uz šo jautājumu
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vairākkārt ir atbildēts pozitīvi. P. Kristofersens atzīst, ka valo-

dās, kur artikula nav, artikula izteikto var atspoguļot ar citu gra-

matisku elementu palīdzību [8.; 20.]. Līdzīgi uzskati ir I. Kramski-

jam [55.; 26.] un B. Serebreņņikovam [50., 135, 136, 273]. O. Mos-

kaļska domā, ka artikula funkciju citās valodas veic intonācija,
vārdu kārta, pronomeni [55., 728]. Uz artikula un pronomenu

funkciju tuvību norāda R. Piotrovskis [60., 175] un G. Aļeksejevs
[36., 91]. V. Kirzners un N. Strahova uzskata, ka krievu valodā

noteiktību un nenoteiktību izsaka norādāmie un nenoteiktie pro-

nomeni, kā arī vārdu kārta [48., 13].
Balstoties uz tikko minētajiem atzinumiem, kā arī uz plaša

latviešu valodas materiāla analīzes, atzīstam, ka kategorija, ko

izsaka artikuls, latviešu valodā var tikt izteikta ar noteiktajām
un nenoteiktajām galotnēm, kā arī ar adjektīviskajiem pronome-

niem. Nav šaubu, ka šai kategorijai latviešu valodā ir savas iz-

pausmes īpatnības. Tās nosaka fakts, ka artikuls ar lietvārdu ir

vienmēr saistīts, turpretī adjektīvam, participam vai pronomenam

ir brīvs saistījums ar lietvārdu. Par šīs atšķirības būtību runāsim

turpmāk. Atgādināsim, ka vienāda nosaukuma gramatiskās kate-

gorijas katrā valodā izpaužas citādi. Tā, piemēram, runājam par

dzimtes kategoriju latviešu, krievu, vācu valodā, kaut gan lat-

viešu valodā ir divas dzimtes, turpretī krievu un vācu valodā —

trīs dzimtes.

Latviešu valodā adjektīvu un participu noteiktās un nenoteik-

tās galotnes ir korelatīvas. Šāda korelativitāte sastopama vēl vie-

nīgi leišu valodā, turpretī krievu valodā tā ir beigusi pastāvēt

[66., 7, 55]. Katrai formai valodā ir savs saturs un funkcija. Kāds

saturs un funkcija ir latviešu valodas noteiktajām un nenoteikta-

galotnēm?

īpašu pētījumu par noteiktajām un nenoteiktajām galotnēm
latviešu valodā nav. Dažādās gramatikas, kur runāts par noteik-

tās un nenoteiktās galotnes lietošanu, uzsver, ka, pazīstamus, zi-

nāmus noteiktus priekšmetus apzīmējot, lieto adjektīvu ar noteikto

galotni, bet adjektīvu ar nenoteikto galotni lieto, ja priekšmetus
apzīmē vispārīgi vai arī kā nezināmus, nepazīstamus, nenoteik-

tus [5.; 33.; 31.; 30.; 25.; 29.; 28.; 22.; 10.; 14.; 27.; 26.; 4.; 34.; 17.;

23.; 15.].

Tādējādi gramatikas galvenokārt runā par priekšmetu noteik-

tību, respektīvi, zināmību, pazīstamību. Kā jau aizrādījām, priekš-
meti paši par sevi nav ne noteikti, ne nenoteikti, vienīgi cilvēka

apziņa priekšmetus var vērtēt kā noteiktus vai nenoteiktus. 1

Ja noteiktās galotnes izsaka priekšmetu noteiktību, tad varētu

gaidīt, ka nenoteiktās galotnes izsaka nenoteiktību. Tomēr neno-

1 īsuma labad runāsim par priekšmetu noteiktību vai nenoteiktību, paturot
prātā, ka domāta ir apziņas attieksme pret priekšmetiem.
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teiktās galotnes ir sarežģītāka parādība: tās norāda kā uz neno-

teiktību, tā arī uz priekšmeta skatījumu ārpus noteiktības—neno-

teiktības aspekta. Šī nenoteiktās galotnes īpatnība atspoguļota arī

gramatikās (sk. iepriekšteikto). Lietvārda nosauktais priekšmets
atzīstams par skatītu ārpus noteiktības—nenoteiktības aspekta, ja

apziņas attieksme kvalificēt priekšmetus kā noteiktus vai neno-

teiktus nav klātesoša.

Atzīstot adjektīvu noteiktās un nenoteiktās galotnes par no-

teiktības un nenoteiktības kategorijas rādītājām, nedrīkst aizmirst,
ka adjektīvi un participi ir pilnnozīmes vārdi. Valodā izpaužas
ne vien adjektīvu noteiktās un nenoteiktās galotnes, bet arī to

leksiskā nozīme, pie tam leksiskā nozīme ir primāra: rakstītājs
vai runātājs vispirms izvēlas teksta saturam nepieciešamo adjek-
tīvu un tikai pēc tam domā, vai lietojama noteiktā vai nenoteiktā

galotne. Lietvārda nosaukta noteikta nojēguma apzīmēšanai lieto

adjektīvu ar noteikto galotni, nenoteikta nojēguma apzīmēšanai —

adjektīvu ar nenoteikto galotni, bet, ja lietvārda nosauktais nojē-

gums nav skaits no noteiktības—nenoteiktības aspekta, tad būtu

vajadzīga adjektīva galotne, kas neizsaka ne noteiktību, ne neno-

teiktību. Tā kā šādas nulles nozīmes galotnes latviešu valodā

nav, tad šīs galotnes funkciju veic nenoteiktā galotne. Līdz ar to

lietvārds kopā ar adjektīvu, kura nenoteiktajai galotnei ir nulles

nozīme, skatāms ārpus noteiktības—nenoteiktības aspekta. Šāds

lietvārds ir vispārināts attiecīgā priekšmeta nosaukums, bet ad-

jektīvs funkcionē vienīgi ar savu leksisko nozīmi. Izšķirt, vai ad-

jektīvs lietots ar nenoteikto galotni vai nulles nozīmes galotni,

lasītājam vai klausītājam palīdz teksta saturs.

Nenoteikto galotņu izteikto nenoteiktību, tāpat kā noteikto

galotņu izteikto noteiktību, pilnīgi izprast būs iespējams tikai

tad, kad smadzeņu darbības izpētes gaitā būs noskaidrots, kā

noris domāšanas process un kā doma iemiesojas vārdos.

Par noteiktības un nenoteiktības kategorijas rādītājām fun-

kcionē ne vien noteiktās un nenoteiktās galotnes, bet arī dažādu

grupu adjektīviskie pronomeni. Visraksturīgākie lietvārda no-

sauktā nojēguma noteiktības rādītāji ir norādāmie prono-
meni, īpaši pronomeni šis, tas. Noteiktību izsaka arī noteicamais

pronomens pats un piederības pronomeni. Lietvārda nosauktā

nojēguma nenoteiktību izsaka nenoteiktie pronomeni. Ad-

jektīviskie vispārināmie un noliedzamie pronomeni, tāpat kā ad-

jektīvi ar nulles nozīmes galotni, norāda uz lietvārda nosauktā

nojēguma skatījumu ārpus noteiktības—nenoteiktības aspekta,

tāpēc tie par noteiktības un nenoteiktības kategorijas rādītājiem
nav atzīstami.

Tādējādi noteiktās un nenoteiktās galotnes, kā arī dažu grupu

adjektīviskie pronomeni izsaka noteiktības un nenoteiktības gra-
matisko kategoriju. Noteiktās un nenoteiktās galotnes kā morfo-
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loģijas inventārs ir gramatisks kategorijas izteikšanas lī-

dzeklis, bet pronomeni kā vārdi ar patstāvīgu nozīmi (kon-
tekstā vai runas situācijā) ir leksisks kategorijas izteikšanas

līdzeklis. Tā kā pronomeni kā vārdu šķira ietilpst gramatikas
sastāvā un tā kā ar noteiktību un nenoteiktību saistītās seman-

tiskās parādības tiem piemīt nevis kā leksiskām vienībām, bet

gan kā vārdu šķirai, tad jārunā par vienu, noteikto un nenoteikto

galotņu un adjektīvisko pronomenu izteiktu gramatisku кa-

tegor i j v.

Atzīmējām, ka noteiktības un nenoteiktības kategorijas saturs

nemainās, ja tā izteikta ar citiem valodas līdzekļiem. Arī latviešu

valodā noteiktības un nenoteiktības kategorija izsaka cilvēka ap-

ziņas attieksmi pret priekšmetiem un parādībām no noteiktības

un nenoteiktības aspekta. Šīs kategorijas satura definīcijā ir runa

par apziņas attieksmi pret noteiktiem un nenoteiktiem priekšme-
tiem vai parādībām. Vienīgā vārdu šķira, kas nosauc priekšmetus
un parādības, ir lietvārds. Latviešu valodas gramatikas, apskatot
noteikto un nenoteikto galotņu lietošanu, runā par lietām, priekš-
metiem, dzīvām būtnēm, uz kuru noteiktību vai nenoteiktību no-

rāda adjektīva galotnes. Tādējādi arī latviešu valodā noteiktība

un nenoteiktība ir lietvārda gramatiskā kategorija.
Var rasties jautājums, kāda ir noteiktās un nenoteiktās galot-

nes ietekme uz adjektīvu no noteiktības —nenoteiktības viedokļa.
Adjektīva leksisko nozīmi galotne neietekmē no noteiktības—neno-

teiktības aspekta. Nav iespējama noteikta vai nenoteikta īpašība;
mēs nevaram iedomāties, kāds ir noteikts melns un kāds ir neno-

teikts melns. Izolēti lietotus adjektīvus ar noteiktajām galotnēm
melnais, lielais, labais uztveram ne vairs kā īpašības, bet kā

priekšmetus vai parādības. Šai gadījumā parādās noteiktās galot-
nes otra funkcija — substantivēšana. Taču substantivējumi vieni

paši bez noteiktības vai nenoteiktības rādītājiem ir skatīti ārpus
noteiktības—nenoteiktības aspekta tāpat kā lietvārdi. Varbūt no-

teikts ir nevis lietvārds viens pats, bet gan kopā ar adjektīva
nosaukto īpašību, piemēram, labais savienojumā ar draugs izsaka

nevis nojēguma «draugs» noteiktību, bet gan nojēguma «labs

draugs» noteiktību? Arī šis pieņēmums jānoraida: mūsu apziņa

par noteiktu (vai nenoteiktu) atzīst priekšmetu vai parādību heat-

karīgi no īpašības, kāda tai kuro reizi piemīt. Ja mums ir kāds

draugs, tad mūsu apziņā šis cilvēks ir noteikts nojēgums neat-

karīgi no tā, vai mēs sakām mifais draugs, labais draugs, lielais

draugs. Taču, ja izsakām savas domas runas vai rakstu vei-dā,
lietvārda nosaukto priekšmetu par noteiktu varam parādīt, lietojot
attiecīgos gramatiskos vai leksiskos noteiktības rādītājus.

Tātad noteiktās un nenoteiktās galotnes, kā arī dažu grupu

adjektīviskie pronomeni latviešu valodā izsaka lietvārda noteiktī-

bas un nenoteiktības gramatisko kategoriju. Šī kategorija atšķi-
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ribā no citām lietvārda gramatiskajām kategorijām piemīt liet-

vārdam tikai tad, kad lietvārda nosauktais nojēgums ir skatīts

noteiktības—nenoteiktības aspektā. Ārpus šī aspekta noteiktības

un nenoteiktības kategorija lietvārdam nepiemīt. Noteiktības un

nenoteiktības kategorija atspoguļo būtisku cilvēka apziņas īpat-
nību — tās spēju kvalificēt apkārtējos priekšmetus un parādības
kā zināmus, pazīstamus, respektīvi, noteiktus, vai kā nezināmus,

nepazīstamus, respektīvi, nenoteiktus. Ne mazāk svarīga ir arī

apziņas īpatnība tvert priekšmetus un parādības vispār, taču, tā

kā šai gadījumā nav atbilstošu rādītāju valodā, tad par grama-

tisku kategoriju nevar runāt. Analizējot noteiktības un nenoteiktī-

bas kategorijas izpausmi latviešu valodā, būtu vēlams aplūkot arī

tos gadījumus, kad nenoteiktā galotne, kam ir nulles nozīmes

galotne, un vispārināmie vai noliegtie pronomeni norāda uz liet-

vārda nosaukto priekšmetu vispār, tādējādi sastatot trīs iespēja-
mos lietvārda stāvokļus: noteiktību, nenoteiktību un vispārinā-

jumu.
Šai rakstā aplūkotais jautājums par latviešu valodas noteikto

galotni un adjektīvisko pronomenu izteikto noteiktības un neno-

teiktības kategoriju ir daļa no plašākas problēmas — noteiktība

un nenoteiktība kā psiholoģiski filozofiska parādība un tās iz-

pausme valodā. Turpmākā šīs problēmas risinājumā valodniecībā

būtu jāpievēršas noteiktības un nenoteiktības sintaktisko izteik-

šanas līdzekļu analīzei. Taču vispusīgai noteiktības un nenoteik-

tības problēmas izpētei jāpamatojas uz vairāku zinātņu discip-
līnu — psiholoģijas, fizioloģijas, filozofijas, lingvistikas — atzi-

ņām.
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В. CEPLĪTE

ADJEKTĪVU UN PARTICIPU NOTEIKTĀS UN NENOTEIKTĀS

GALOTNES KĀ SITUATĪVĀS NOTEIKTĪBAS UN SITUATĪVĀS

NENOTEIKTĪBAS LOKĀLĀ UN TEMPORĀLĀ ASPEKTA

RĀDĪTĀJAS

Pēc gramatiku tradicionālā raksturojuma adjektīvu un parti-

cipu noteiktās galotnes norāda, ka priekšmets vai parādība ir

zināms, pazīstams, noteikts, piemēram, stāvais kalns, lielais koks,
baltā māja, bet nenoteiktās galotnes norāda, ka priekšmets vai

parādība ir nezināms, nepazīstams, nenoteikts, piemēram, stāvs

kalns, liels koks, balta māja.

Domājam, ka adjektīvu un participu noteiktās un nenoteiktās

galotnes latviešu valodā izsaka noteiktības un nenoteiktības gra-
matisko kategoriju.

Noteiktība un nenoteiktība ir tāda bipolāra parādība, kas at-

tiecas uz cilvēka apziņas sfēru. Neatkarīgi no tā, kādā valodā

cilvēki runā, vieni priekšmeti vai parādības tiem var būt zināmi
r

pazīstami, tātad noteikti, citi — nezināmi, nepazīstami, tātad ne-

noteikti. Par lingvistisku kategoriju noteiktība un nenoteiktība

kļūst tikai tad, ja ir nepieciešamie valodas līdzekļi šādas kate-

gorijas izteikšanai.

Latviešu valodā adjektīvu un participu noteikto un nenoteikto

galotņu uzdevums ir parādīt, vai priekšmeti un parādības klau-

sītājam vai lasītājam ir zināmi, pazīstami, respektīvi, noteikti, vai

nezināmi, nepazīstami, respektīvi, nenoteikti. Tātad adjektīvu un

participu noteiktās un nenoteiktās galotnes funkcionē kā noteiktī-

bas vai nenoteiktības rādītājas. Līdz ar to šīs galotnes ir grama-
tisks līdzeklis noteiktības un nenoteiktības izteikšanai, tāpēc tās

var atzīt par noteiktības un nenoteiktības gramatiskās kategorijas
rādītājām.

Noteiktība un nenoteiktība valodā izpaužas atšķirīgi. Noteik-

tībai ir divi izpausmes veidi: kontekstuālā noteiktība un situatīvā
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noteiktība. Nenoteiktība izpaužas vienīgi ka situatīvā nenoteik-

tība.

īsuma par katru no šiem izpausmes veidiem.

Kontekstuālajā noteiktībā noteiktās galotnes lietošanu nosaka

konteksts, piemēram, Pēc brītiņa viņš paskatās, krūka tukša un

viņa priekšā stāv liels, briesmīgs vīrs. Lielais vīrs skatās zvē-

rošām acīm .. (Pas. un t. 1893, 42.)
Te noteiktais adjektīvs lielais izsaka nojēguma vīrs noteik-

tību, tāpēc ka vārds vīrs minēts iepriekšējā kontekstā, pie tam ar

saviem apzīmētājiem nenoteiktajiem adjektīviem liels, briesmīgs.

Kā zināms no gramatikas, atkārtoti minēts adjektīvs tiek lietots

ar noteikto galotni, respektīvi, tas norāda uz noteiktu nojēgumu.

Situatīvajā noteiktībā noteiktās galotnes lietošanu nosaka si-

tuācija. Situācija ir jēdziens ar ļoti plašu saturu. Galvenie faktori,
kas veido situāciju, ir telpa, laiks un vide. Ar vidi jāsaprot priekš-
metu un parādību tieša uztvere, personu savstarpējās attieksmes,
attieksmes pret priekšmetiem un parādībām, iepriekšējas zināša-

nas par priekšmetiem un parādībām v. tml. Paskaidrosim infor-

mācijas noteiktību, kas izriet no situācijas, ar šādu piemēru.
1967. gada «Padomju Jaunatnes» 246. numurā bija kāds raksts.

Raksta virsraksts: Sešas sekundes Dalasā. Zem virsraksta ievie-

tots attēls. Pirmais teikums zem attēla šāds: Grāmatā «Sešas

sekundes Dalasā» Dr. Džešuā Tompsons izvirza hipotēzi, ka slep-
kavībā piedalījušies trīs snaiperi. Par kādu slepkavību te ir runa?

Nelasot avīzē tālāk nevienu vārdu, visiem, kam zināms notikums

ar prezidentu Kenediju Dalasā, ir skaidrs, par kādu slepkavību
stāstīts. Šī informācija izriet no situācijas — no iepriekšējām zi-

nāšanām. Šai gadījumā zināšanas atmiņā izsauc virsrakstā mi-

nētais vārds Dalasā. Pieņemsim, ka kādam lasītājam ir zināms

vēsturiskais notikums, bet ir piemirsies, ka tas risinājies Dalasā.

Šim cilvēkam, izlasot pirmo teikumu zem attēla, nebūs skaidrs,

par kādu slepkavību ir runa, tas noskaidrosies, izlasot nākamos

teikumus, kur stāstīts par lodēm, kas skārušas prezidentu Kene-

diju. Tādējādi šis lasītājs informāciju par nojēgumu slepkavība

iegūs no konteksta, nevis no situācijas.
Minētais piemērs uzskatāmi raksturo informācijas vispārīgu

noteiktību, kas izriet no situācijas. Līdzīgi situatīvo noteiktību iz-

saka noteiktās galotnes.

Viņš ilgi skatījās uz skumjajām debesīm, vienmuļo līdze-

numu. (Grig. Dz. st. 1. 1956, 131.) Saslējās abi zaķīši uz pakaļ-
kājām, lai tāļāki pārredzētu.. Visgarām baltais lauks vien.

(8.-U. К. г., IV. 1961, 19.)
Šais piemēros jaruna par situatīvo noteiktību. Noteikto galotņu

lietošanu te nosaka situācija — parādību tieša uztvere: attēlotās

personas redz skumjās debesis, vienmuļo līdzenumu, balto lauku,
tāpēc šīs parādības tām ir noteiktas.
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Situatīvajā nenoteiktībā par priekšmetiem vai parādībām runā

vispārīgi, kā par nezināmām, nepazīstamām, nenoteiktām, tāpēc
tiek lietoti nenoteiktie adjektīvi un participi.

Bet slims cilvēks nepatīk ne kungam, ne saimniekam.

(J. Kaln. A. Pump. 1964, 10.) . .
Galvenie faktori, kas veido situāciju, kā jau minēts, ir telpa,

laiks un vide. Atkarā no tiem šķirami trīs situatīvās noteiktības

un situatīvās nenoteiktības aspekti: lokālais aspekts, te m p o-

rālais aspekts un vides aspekts. Vide, telpa un laiks ir kvali-

tatīvi vienādtiesīgi situācijas veidotāji faktori, taču šie faktori

atšķiras pēc sava kvantitatīvā īpatsvara situācijas veidošanā. Ja

vietas un laika faktoru katru pieņemtu par vienu vienību, tad vides

faktors ir desmit vienības. Tas nozīmē, ka situatīvās noteiktības

analīzē desmit noteiktās galotnes lietojumu pamato vides faktors

un tikai vienu — telpas vai laika faktors. Līdz ar to gan situatīvās

noteiktības, gan situatīvās nenoteiktības analīzē vides aspekta

apskats ieņem centrālo vietu, nobīdot lokālā un temporālā aspekta

apskatu otrajā plānā. Šī raksta uzdevums ir pievērst uzmanību

lokālā un temporālā aspekta lomai noteiktās un nenoteiktās ga-

lotnes lietojuma pamatošanā. Lokālais un temporālais aspekts
ir viena no problēmām, kas saistīta ar noteiktības un nenoteiktī-

bas kategorijas izpausmi latviešu valodā. Raksta ierobežotā uzde-

vuma dēj netiks aizskarts jautājums par nenoteikto galotņu divē-

jādajām funkcijām, tāpēc aplūkotajos piemēros nenoteiktība nav

šķirta no vispārinājuma.

I. Situatīvās noteiktības un situatīvās nenoteiktības

lokālais aspekts

Par situatīvās noteiktības lokālo aspektu var runāt tad, ja
rakstītā vai runātā tekstā par noteiktu ir parādīta vieta. Citiem

vārdiem sakot, noteikto adjektīvu un participu lietojums te pama-

tojams ar to, ka lasītājam vai klausītājam nododamās informā-

cijas precizitātes dēļ par noteiktu jāparāda vietas nojēgums.

..

tikai šur tur spīdēja pa sarkanam punktam tumšajā istabā.

(Jauns. B. gr. 1931, 57.)

Šai piemērā lietvārds istabā nosauc vietu, kurā vērojama tei-

kumā nosauktā parādība. Noteiktais adjektīvs tumšajā lietots tā-

dēļ, lai parādītu, ka sarkanie punkti spīd zināmā, pazīstamā —

noteiktā istabā.

Ja vietas nojēgums nav jāparāda par noteiktu, tad tiek lietots
nenoteiktais adjektīvs vai particips, piemēram,

Mana pils atrodas nepieejamā vietā. (L. P. St. izl. 1936, 17.)
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Vietas nojēgums var būt ietverts vai nu lietvārda leksiski se-

mantiskajā nozīmē, vai arī tas parādās dažos locījumos, parasti

lokatīvā. Līdz ar to situatīvās noteiktības un situatīvās nenoteik-

tības lokālā aspekta analīzē šķirami divi gadījumi.

1. Vietas nojēgums ietverts lietvārda leksiski

semantiskajā nozīmē

Latviešu valodā nav daudz tādu lietvārdu, kas nosauc vietas

nojēgumu. Tādi ir lietvārdi: vieta, telpa, zeme, teritorija, apvidus,

apgabals, rajons, plašums, klajums, izplatījums, tāle v. c.

Šie lietvārdi jebkurā locījumā kopā ar noteikto adjektīvu
vai participu nosauc zināmu, pazīstamu — noteiktu vietu.

..
senās jaukās vietas viņam tagad likās tik kailas un no-

žēlojamas. (A. Kurc. Dzīv. v. 1936, 44.)
Noteiktie adjektīvi senās, jaukās norāda, ka attiecīgajai perso-

nai vieta ir noteikta. Līdzīgi tas ir citos piemēros.
Caur muklājiem cauri mēs bridīsim, līdz solīto zemi sasnieg-

sim. (Rainis. К. г., I. 1947, 324.) Visu piepīpēto telpu patlaban
pārskanēja varena smieklu brāzma.. (A. U. Z. z. 1960, 171.)

Asfaltētajos klajumos vējš dzina zeltītus lapu viļņus. (Z. Sk.

K. m. 1961, 13.) Lēniem plato spārnu vēzieniem viņš it kā peldēja

zilajā izplatījumā. (K. Fimb. P. z. 1956, 199.)

Lietvārdi, kas nosauc vietas nojēgumu, kopā ar nenoteik-

tajiem adjektīviem vai participiem nosauc nezināmu, nepazīs-
tamu — nenoteiktu vietu.

Sastopama [sila ķirzaka] samērā bieži sausās, saulainās vie-

tās.. (J. Sl. LPSR abin. 1961, 49.) Rakstītājs domājis par jeb-
kuru sausu, saulainu vietu, tāpēc te ir nenoteikts vietas nojēgums.

Slimodams viņa tēvs bij vairākus gadus uzturējies svešās ze-

mē s. (R. 81. Andr. 1939, 8.) Milzīgas ..platības klāja ziemeļu
jūras. (ZT. 1967, 12, 7.)

2. Vietas nojēgums ietverts lietvārda locījumā

Vietas nojēgums parasti izteikts lokatīvā, retāk ģenitīvā sa-

vienojumā ar prievārdiem pie, zem vai akuzatīvā savienojumā ar

prievārdu uz.

Situatīvās noteiktības lokālā aspekta izteikšanai visbiežāk tiek

lietots lietvārds lokatīvā kopā ar noteikto adjektīvu vai parti-

cipu.

Slaikajā eglē upmalā dzīvoja vārnu pāris .. (8.-U. К. г., IV.

1961, 29.) Ar šo teikumu sākas stāsts. Tātad autora nolūks ir

bijis darbības vietu parādīt par noteiktu — slaikajā eglē.
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Vietas noteiktība uzsvērta arī citos piemēros:

Edgars un Taņa uz bridi palika vieni mazajā ēdamistabā.

(V. L. C. p. j. 1954, 134.) Es tikai sēdēju pie gala loga un rau-

dzījos tukšajā laukā. (Jauns. B. gr. 1926, 77.)

Situatīvās nenoteiktības lokālā aspekta izteikšanai lieto

lietvārda lokatīvu kopā ar nenoteikto adjektīvu vai participu.
Reiz dzīvoja mazā būdiņā vecs zvejnieks ar savu sievu.

(Ltp. 1956, 157.) Šeit, tāpat kā turpmākajos piemēros, dots vis-

pārīgs vietas nojēgums.

Auzu laukā aiz meža nelielā bedrītē paipala bija ietaisījusi
sev ligzdu.. (8.-U. К. г., IV. 1961, 32.) Sveces galiņš apputējušā
lukturī virs ejas Ūkai līdz krēslai spēja apgaismot vagonu.

(A. U. K. r. 12, 1952, 138.)

Retāk vietas nojēgums izteikts lietvārda ģenitīvā savienojumā
ar prievārdiem pie, zem vai akuzatīvā savienojumā ar prievārdu
uz.

Pēc viņa prāta viena tāda jūras skola būtu ietaisāma vai pašā

Rīgā vai pie baltās baznīcas Rīnūžu ciemā. (LA. 1870, 19,

145.) Kumeļš pacēlās gaisā un aizgāja kā tauriņš ar visu muļķīti
uz svešu pusi. (Ltp. 1956, 136.) Bezdelīgas klusu lidoja tālāk,
kamēr nonāca pie plaša ūdens. (8.-U. К. г., IV. 1961, 46.)

Salīdzinot abus aplūkotos situatīvās noteiktības un situatīvās

nenoteiktības lokālā aspekta gadījumus, jāsecina, ka lietvārda lo-

katīvā ietverts vietas nojēgums kopā ar noteikto adjektīvu vai

participu tiek plaši lietots situatīvās noteiktības lokālā aspekta

izteikšanai, bet kopā ar nenoteikto adjektīvu vai participu to lieto

situatīvās nenoteiktības lokālā aspekta izteikšanai. Retāk situatī-

vās noteiktības vai situatīvās nenoteiktības lokālo aspektu izsaka

attiecīgie adjektīvi vai participi kopā ar lietvārdu, kura nozīmē

ietverts vietas nojēgums. Tas skaidrojams ar to, ka šādu lietvārdu

valodā nav daudz, turpretī lietvārdu lokatīvi var veidot neiero-

bežoti daudz nojēgumu ar vietas* nozīmi.

11. Situatīvās noteiktības un situatīvās nenoteiktības temporālais

aspekts

Par situatīvās noteiktības temporālo aspektu var runāt tad, ja
tekstā par noteiktu ir parādīts laiks. Citiem vārdiem sakot, no-

teikto adjektīvu un participu lietojums te pamatojams ar to, ka

informācijas precizitātes dēļ par noteiktu jāparāda laika nojē-
gums.

Vecie, labie laiki bij beigušies. (Ķ. Sk. К. г., V. 1938, 33.)
Šai teikumā noteiktie adjektīvi vecie, labie lietoti tādēļ, lai parā-
dītu, ka lietvārda nosauktais laika nojēgums ir noteikts.
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Ja laika nojēgums nav jāparāda par noteiktu, tad lieto neno-

teikto adjektīvu vai participu.

Senos, vecos laikos visi māju lopi draudzīgi dzīvojuši kopā.

(Ltp. 1956, 106.)
Laika nojēgums var but ietverts vai nu lietvārda, vai lietvārda

un adjektīva leksiski semantiskajā nozīmē. Līdz ar to situatīvās

noteiktības un situatīvās nenoteiktības temporālā aspekta analīzē

šķirami divi gadījumi.

/. Laika nojēgums ietverts lietvārda leksiski

semantiskajā nozīmē

Lietvārdi, kuru nozīme saistīta ar laika nojēgumu, latviešu

valodā ir laiks, gads, mēnesis, diena, stunda, minūte, sekunde,

brīdis, mirklis, acumirklis, rīts, vakars, priekšpusdiena, pēcpus-
diena, nakts, pusnakts, ziema, vasara, rudens, pavasaris, bērnība,

jaunība, mūžs, tagadne, pagātne, nākotne v. c.

Sie lietvārdi kopā ar noteikto adjektīvu vai participu iz-

saka situatīvās noteiktības temporālo aspektu.
Pamazām pa ilgo laiku viņam bija sakrājusies liela biblio-

tēka. (J. Ez. Leij., I. 1923, 165.) Atskatoties uz nupat nodzīvoto

gadu. (MV. 1891, 52.) Pienāca rudens un garie vakari.

(8.-U. P. dgr. 31.)

Lietvārdi, kas nosauc laika nojēgumu, kopā ar nenoteik-

tajiem adjektīviem vai participiem izsaka situatīvās nenoteik-

tības temporālo aspektu.
Te vienā nebaltā dienā., velns iekūlies tai kalnā.. (Ltp.

1956, 138.) Rāma ziemas diena gāja uz galu. (Saul. К. г., I.

1904, 3.)
Та ka lietvārdu, kas nosauc laika nojēgumu, latviešu valoda

ir vairāk nekā lietvārdu, kas nosauc vietas nojēgumu, tad aplū-
kotās grupas temporālais aspekts sastopams biežāk nekā attiecīgi
izteiktais lokālais aspekts.

2. Laika nojēgums ietverts gan lietvārda, gan adjektīva
leksiski semantiskajā nozīmē

Adjektīvi, kas nosauc laika nojēgumu, ir jauns, vecs, sens, agrs,
vēls, mūžīgs.

Minētie adjektīvi ar noteiktajām galotnēm kopā ar liet-

vārdiem, kas nosauc laika nojēgumu, izsaka situatīvās noteiktības

temporālo aspektu.
Bieži Mārtiņš atmin senos laikus un nopūšas. (Akur. X- z. v.

1936, 28.) Senā vasara pamostas kā brūna nodegusi lauku mei-

tene. (Akur. K. z. v. 1936, 4.)



Lietvārdi, kas nosauc laika nojēgumu, kopā ar nenoteikta-

jiem adjektīviem, kuri nosauc laika nojēgumu, izsaka situatī-

vās nenoteiktības temporālo aspektu.
Mežainē viss kā no mūžīgiem laikiem. (A. Kurc. Dzīv. v.

1938, 5.) Mieni tu mietu vecā m ē ne s i un jaunā, tad redzēsi, katrs

ilgāk stāvēs? (Kaudz. M. 1. 1903, 119.) Agrā bērnībā viņa bija

zaudējusi ir māti, ir tēvu.. (A. S. D. c. 1948, 24.) ..šos rajonus
samērā nesenā pagātnē klāja nevis ledus vairogs, bet gan

jūra.. (ZT. 1967, 12, 17.)
Nav šaubu, ka reāli pastāvoša situācija ir nesaraujami saistīta

ar telpu un laiku. Noteikto un nenoteikto galotņu analīze no no-

teiktības un nenoteiktības gramatiskās kategorijas aspekta ierosi-

nāja telpu un laiku kā komponentus, kas piedalās situācijas vei-

došanā, iekjaut lingvistisko parādību skaitā. Tā rezultātā radās

situatīvās noteiktības un situatīvās nenoteiktības lokālais un tem-

porālais aspekts.

saīsinājumi un avotu radītājs
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J. ROZENBERGS

ĢENITĪVA FUNKCIONĀLO TIPU SISTĒMA

LATVIEŠU VALODĀ

1.0. Runājot par ģenitīva nozīmju klasifikācijas principiem,
tika atzīmēts, ka locījumu dažādo nozīmju respektīvi funkciju ana-

līzē ir nepieciešams kritiski novērtēt tradicionālos analīzes paņē-
mienus un no klasisko valodu gramatikām pārņemto locījumu
apskata sistēmu. 1

Šajā rakstā šim jautājumam tuvāk pievērsīsimies locījumu
respektīvi ģenitīva funkcionālo tipu sakarā.

1.1. Lingvistika sava objekta izpētē ir uzkrājusi ļoti plašu ma-

teriālu. Šī kvantitāte tiecas pāriet jaunā kvalitātē, pie tam šīs

pārejas tendences ir ļoti dažādas. Tās aplūkot ir cita darba uzde-

vums, te tikai minēsim pāris galējību. Vieni turpina reģistrēt
valodas parādības līdz vairāk vai mazāk pilnīgai inventarizācijai

2
,

citi to uzskata par pārāk darbietilpīgu un mazefektīvu metodi

un valodas respektīvi runas izpētē meklē raksturīgus modeļus,
tipus, to kvalificēšanā izvēloties pat tik abstraktus jēdzienus, at-

tieksmes, kam vairs nav tieša sakara ar pašas valodas respektīvi
runas būtību un specifiku kā sabiedrisku parādību.3

1.2. Jau no minētajiem piemēriem redzams, ka valodu respek-
tīvi runu var aplūkot ar dažādām metodēm, dažādos aspektos un

katram no tiem ir savs zināms pamats un attaisnojums, īpaši at-

1 /. Rozenbergs. Par ģenitīva nozīmju klasifikācijas principiem. — Latviešu

leksikas attīstība, Rīgā, 1968, 249.-266. Ipp.
2 Piem. A. Gāters. Der Genitiv der Verstārknung im Lettischen. — Centrē

international dc D alectologie gēnērale dc e'Universitē catholique dc Louvain

Orbis Bulletin international dc Documentation linguistique. Tome XII, 1963, I,
316.—343. Ipp.

3 R. Jakobson. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. — Travaux dv Cercle

linquistique dc Prague. 1936, 6, 240.—288. Ipp. L. Hjelmslev. La catēgorie des

cas. Etude dc grammaire gēnērale. — Aarsskrift for Aarhus universitet, VII,
Aarhus, 1935.
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kara no valodas respektīvi runas strukturāla elementa rakstura

un pētījuma nolūka.

1.3. Pēdējo 50 gadu valodniecības vēsture rāda, ka auglīgas
ir strukturālās valodas respektīvi runas pētīšanas metodes, jo tās

ir produktīvas, cenšas valodas respektīvi runas kategorijas no-

šķirt no loģikas, psiholoģijas un citām kategorijām un meklē

objektīvākus kritērijus atsevišķu kategoriju nošķiršanā un sav-

starpējo attieksmju noskaidrošanā, kas labi parādās valodas lī-

meņu, pakāpju, paradigmātikas, sintagmātikas, modeļu, valodas,

runas, runas akta un citās teorijās, kuras gan būtībā vēl ir tikai

meklējumu stadijā. Ir gan jau doti atsevišķi konkrēti teoriju ilus-

trējoši piemēri vai daži darbi par atsevišķām formām vai kate-

gorijām. Pie tam par valodas respektīvi runas zemākajiem līme-

ņiem konkrētais materiāls ir plašāks un pārliecinošāks par aug-

stākajiem, tajā skaitā arī par sintaksi, — trūcīgāks un polemis-
kāks.

2.0. Ģenitīva funkcionālo tipu ir ļoti daudz, tie skatāmi un kla-

sificējami dažādās plāksnēs, līmeņos un pakāpēs.
Locījuma (arī ģenitīva) funkcionālais tips

ir valodas abstrakta zīme, kas norāda uz sub-

stances situāciju vai substanču attieksmi un

uz to izteiksmi valodā.

2.1. Locījumu funkcionālos tipus var klasificēt fonētikas

līmenī, t. i., noskaidrot locījumu speciālo morfēmu fonētisko

struktūru, sastāvu (pie tam dažādos aspektos, piemēram, fonētis-

kajā, fonoloģiskajā). Šāds mēģinājums vērojams R. Jakobsona

darbā «Морфологические наблюдения над славянским склоне-

нием».1

Teorētiski spriežot, locījumu funkcionālo tipu pētījumi fonē-

tikas līmenī pēc gadu desmitiem var noderēt dzīvās runas mašīn-

tulkošanas problēmu risināšanā.

2.2. Locījumu funkcionālos tipus var klasificēt morfoloģi-
jas līmenī, t. i., klasificēt deklināciju veidojošās morfēmas atse-

višķās formās, kategorijās, izveidot morfoloģiskās paradigmas.
Tāpēc arī morfoloģijas daļu, kas kataloģizē un sistematizē vārdu

formas, sauc par morfoloģisko paradigmātiku.
2.3. Locījumu funkcionālos tipus var klasificēt sintakses

līmenī, t. i., kataloģizēt un sistematizēt locījumu tipus atkarā

no to dažādajām funkcijām valodas respektīvi runas segmentā —

teikumā vai kādā citā runas nogriezni.
Valodas zīme respektīvi zimju tips funkcionalitāti iegūst tikai

attiecīgā līmenī respektīvi līmeņos. Tā, piemēram, sintakses līmenī

1 R. Jakobson. Морфологические наблюдения над славянским склонением.

—
American contributions to the Fourth International Congress of Slavi-

cists, Moscow, September 1958., The Hague. 1958, 127.—156. Ipp.
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fonēmorfoloģiskajiem tipiem koka zars — priedes zars —

paegļa zars — kļavas zars nav īpašu funkciju.
3.0. Sintakses līmenis ir viens no sarežģītākajiem un no struk-

turālā viedokļa mazāk izzinātiem. Pētījot valodas sistēmu un struk-

tūru, ģenitīva un vispār locījumu funkcionālie tipi nav izolējami
no citiem valodas funkcionālajiem tipiem.

Kā norāda X- Hauzenblass rakstā «К вопросу об исследова-

нии и истолковании языка», «jēdziens «strukturālā analīze» sa-

stāv no divām daļām: a) metodoloģiskās un b) teorētiskās (ter-
mina šaurākā nozīmē), ada) strukturālā analīze ir valodas pa-

rādību pētīšanas un izskaidrošanas metode, tā ir analītiska metode

(t. i., tāda, pēc kuras iet no veselā uz tā sastāvdaļām), ad b) šī

metode saistīta ar valodas parādību strukturālu izpratni.. Struk-

tūras jēdziens — dažādi skaidrots — izsaka galvenokārt daļas
dažāda veida atkarību no veselā (un otrādi) un veselā vienu daļu
attieksmi pret citām. Tādējādi strukturālie pētījumi pievērš uzma-

nību ne parādību būtībai vai to ģenēzei, bet gan attieksmju hier-

arhijai parādību kopumā kā veselā un tā vietai augstākas pakā-
pes veselumā.»1

Tāpēc nepieciešams izvirzīt kādu vispārēju teorētisku nostādni

teikumu (termina tradicionālajā nozīmē) un to elementu analīzē.

Jau līdzšinējie t. s. tradicionālās valodniecības sintakses lī-

meņa pētījumi rāda, ka valodā eksistē abstrakti modeļi, tipi, kurus

valodas lietotājs izmanto savā runā, tos variējot modeļa, tipa
robežās.

3.1. Rakstā «Par ģenitīva nozīmju klasifikācijas principiem»
2

tika atzīmēts, ka mēģinājumi atteikties no valodas elementu se-

mantiskās puses vai šīs semantikas mākslīga un formāla abstrā-

hēšana nav attaisnojusies un neatbilst valodas būtībai un fun-

kcijām, valodai kā zīmju sistēmai, kas atspoguļo objektīvo īste-

nību. Sāda atziņa spilgti tika pasvītrota IX un X Starptautiskajā
lingvistu kongresā.

Tā, piemēram, IX Starptautiskajā lingvistu kongresā E. Benve-

nists atzīmēja: «Formas un nozīmes savstarpējo attieksmi daudzi

zinātnieki gribēja identificēt ar formas jēdzienu, bet viņiem neiz-

devās atbrīvoties no tās korelāta — nozīmes. Kas tikai netika

darīts, lai netiktu ņemta vērā nozīme, lai no tās izvairītos, tiktu

vaļā. Veltīgi mēģinājumi — tā kā medūzai galva — vienmēr atro-

das valodas centrā . .
»3 X Starptautiskajā lingvistu kongresā

R. Budagovs sacīja: «Tie zinātnieki, kas vēl pirms dažiem gadiem

1 Ķ. Hausenblass. К вопросу об исследовании и истолковании языка.

Slovo а slovesnost, 1965, 2, 106. Ipp.
2 /. Rozenbergs. Par ģenitīva nozīmju klasifikācijas principiem, 249.-

-266. Ipp.
3 Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа. — Новое в лингвис-

тике, IV, М., стр. 443.
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dedzīgi noliedza nozīmes kategoriju, mūsdienās tikpat dedzīgi sāk

to aizstāvēt.» 1

Mēs pamatojamies uz atzinumu, ka valodas strukturālo ele-

mentu analīzē nedrīkst noliegt semantisko apsvērumu nozīmi,
tieši otrādi, tie analīzē ir nepieciešami, pat leksikas semantisko

grupu abstraktu tipu veidā.

3.2. Valodas struktūras un sistēmas izpētē sintakses līmenī

interesantas ieceres ir, piemēram, čehu valodniekiem2
un krievu

jaunās akadēmiskās gramatikas prospekta autoriem.3

Izmantojot čehu valodnieku (piem., M. Dokulila, Fr. Daneša)
idejas 4 latviešu valodas pētījumos, var izdalīt trīs pakāpes tei-

kuma analīzē:

1) teikuma modeļa pakāpi,

2) semantiskās struktūras pakāpi,

3) izteikuma organizācijas pakāpi.
Aplūkojot locījumu respektīvi ģenitīva funkcionālos tipus, katrā

pakāpē veidojas sava klasifikācija, sava tipoloģija, veidojas sa-

režģīta hierarhija. Ģenitīva funkcionālo tipu sakarā šajā darbā

tiks aplūkoti gramatiskās un semantiskās struktūras aspekti.
4.0. Teikuma modeļa pakāpē locījumu funkcionālos tipus var

klasificēt gramatiskās struktūras aspektā, norobežojoties no ekstra-

lirigvistiskiem un pārsintaktiskiem faktoriem, piemēram, no lek-

siskās semantikas, vārdu secības, konteksta organizācijas, no into-

nācijas, emfāzes utt.

Teikuma gramatiskās struktūras pamatā ir teikuma gramatis-
kais centrs vai, krievu valodas akadēmiskās gramatikas projekta
autoru vārdiem runājot, «teikuma struktūras pamats», vai V. Ma-

teziusa izpratnē «teikuma formula», kā arī ārpusgramatiskā centra

teikumlocekļi.
Šī centrālā problēma ir atkarā no daudzām citām teikuma

gramatiskās struktūras problēmām.
Teikuma locekļu tipu un to attieksmju galvenie kvalificētāji

faktori ir

1) gramatisko nozīmju izteikšanas veidi,

1 Будагов Р. А. Категория значения в общей теории языка. — Проблемы

языкознания Изд. Наука. М.. 1967. стр. 10.

2 Fr. Daneš, М. Dokulil. К tak zv. vejznamovč a mluvnicke stavbe vēty.

О vedeckēm poznanl soudobvch jazvku. Praha, 1958; Fr. Daneš. Syntakticky

modei a syntakticky vzorec.
'— Cesko-slovensk<?-pfednāšky pro V Mezinārodm

sjezd slāvistu v Sofii. Praha 1963; Fr. Daneš. A. Three-Level Approach to

syntax — Travaux Linguistiques dc Prague, I. Prague, 1964; Fr. Daneš. Vētny

vzorec a jeho semantīcka struktūra. —
Strukturni typy slovanskē vēty a iejich

vyvoj (Materiāly pro syntakticke symposium — Brno 19.—23. X 1966), Brno,

1966
3 Основы построения описательной грамматики современного русского ли-

тературного языка, под ред. Н. Ю. Шведовой. Изд. Наука, 1966.

* Fr Daneš. А Three-Level Approach to Syntax, 229. Ipp.
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2) vārda morfoloģiskās pazīmes,

3) attieksmes starp vārdiem.

4.1. Gramatisko nozīmju izteikšanas veidi ir vairāki. Locījumu
funkcionālo tipu gramatisko nozīmi var raksturot

1) fleksija,
2) prepozīcija,

3) vārdu secība,

4) vārdu darinātāji sufiksi.

1. Fleksija norāda uz vārdu attieksmi pret citiem vārdiem

respektīvi teikuma locekļiem koordinācijā, pārvaldījumā, saskaņo-

jumā (ārstu praktiķu, dzērāja puiša). Ģenitīva sakarā arī skaitļa

kategorijai ir noteiktas funkcijas (ganu puika — gana puika).
2. Prepozīcija arī norāda uz vārdu attieksmi teikumā, ir

locījuma prepozicionāli fleksīvais variants. 1

3. Vārdu secība arī var būt gramatisko nozīmju izteik-

šanas veids (sal.: Akis zelta — zelta āķis. Darba daudz — daudz

darba, glāze ūdens — ūdens glāze).
4. Vārdu darinātāji sufiksi deverbializācijā arī var

būt par gramatisko nozīmju izteicējiem (sal.: koka zāģis — koka

zāģēšana).
No gramatisko nozīmju izteikšanas veida var izdalīt 1) ģeni-

tīva fleksīvo, 2) prepozicionāli fleksīvo, 3) fleksīvo vārdu kārtas

un 4) fleksīvo vārddarinātāja sufiksa funkcionālo tipu.
4.2. Vārda morfoloģiskās pazīmes gramatikā ir viskonkrētākās

un no izpētes viedokļa visobjektīvākās teikuma locekļu un to at-

tieksmju izteicējas, jo tām ir formāli rādītāji. Vārdu var raksturot

visas morfoloģiskās kategorijas un formas, bet tas nenozīmē, ka

katrreiz tām ir kāda signalizācijas funkcija (sal.: sievietes ce-

pure — vīrieša cepure). Morfoloģiskās pazīmes var izteikt visas

vārda kategorijas un formas. Līdz ar to tās visas ir gramatisko
nozīmju izteicējas, un šeit apzināti tās tika izdalītas divās gru-

pās — «I2
,

II» — respektīvi jautājums skatīts divos aspektos.
Mūsu nolūks nav analizēt visas morfoloģiskās kategorijas un

formas, bet pievērsties tikai vienai — vārdšķirai kā kategorijai.
Pirmkārt, vārdšķira ir tā, kas valodas vēsturiskajā attīstībā

ir ieguvusi noteiktu sintaktisko funkciju teikumā, piemēra dēļ
šeit minēsim vārdšķiru primārās gramatiskās funkcijas: substan-

tīvam — subjekta, objekta funkcija, verbam — izteicēja funkcija,
adjektīvam — apzīmētāja funkcija, adverbam — apstākļa fun-

kcija utt.

Otrkārt, vārda morfoloģiskās pazīmes ir tās, pēc kurām vār-

dus klasificē vārdkopās. Šis princips ir racionāls, klasificējot ģe-

1 Skat. /. Rozenbergs. Par ģenitīva nozīmju klasifikācijas principiem,.
3.0.—4.0.

2 Atskaitot vardu kārtu.
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nitīva funkcionālos tipus vārdkopu pakāpē, kā arī klasificējot tos

ģenitīvus, kas ir ārpus vārdkopas (jpiemēram, gramatiskā centra

determinantus).
No šī viedokļa ārpusgramatiskā centra ģenitīva funkcionālos

tipus var klasificēt šādi: 1) piesubstantīva, 2) pieadjektīva, 3) pie-

numerāļa, 4) pieverba, 5) pieadverba un divattieksmju ģenitīva
funkcionālajos tipos.

Šis funkcionālo tipu klasifikācijas princips ir vārdu attieksmju
nosacīts.

4.3. Attieksmes starp vārdiem ir «4.1.» nodaļā aplūkoto un vēl

citu faktoru atkarā. Attieksmes starp vārdiem ir ļoti daudzveidī-

gas un dažādas, un ir dažādi to klasifikācijas principi.
Šeit aplūkotās problēmas sakarā tiek izvirzītas šādas attiek-

smes
1

starp vārdiem:

1) leksiskās attieksmes;

2) morfoloģiskās attieksmes;

3) strukturālās attieksmes.

4.3.1. Leksiskās attieksmes ir ar divējādu raksturu:

1) vienas izsaka leksiskās semantiskās attieksmes,

2) otras — leksikogramatiskās semantiskās attieksmes.

Leksiskās semantiskās attieksmes realizējas tei-

kuma semantiskās struktūras pakāpē vārdu semantisko grupu

abstrakcijas rezultātā. Tās tiks aplūkotas nākamajā nodaļā (skat.
«5.0.»).

Leksikogramatiskās semantiskas attieksmes iz-

saka pats vārds ar savu leksikogramatisko nozīmi (alkt laimes,
bail tumsas).

Leksiskās attieksmes ir tās, kas palīdz noteikt morfoloģiskās
un strukturālās attieksmes, citādi sakot, pēc šī viedokļa ģenitīva
funkcionālos tipus ir iespējams klasificēt 1) leksikosemantiskajos
un 2) leksikogramatiski semantiskajos tipos.

4.3.2. Morfoloģiskās attieksmes realizējas starp vārdkopu kom-

ponentiem, teikuma locekļiem ārpus vārdkopām un starp vārdkopu

komponentu un teikuma locekli ārpus vārdkopas. Morfoloģisko
attieksmju rādītāji ir gramatisko nozīmju izteikšanas veidi respek-
tīvi vārda morfoloģiskās pazīmes un leksikogramatiskās attiek-

smes.

Pēc latviešu un, piemēram, krievu lingvistiskās tradīcijas mēdz

izdalīt trīs morfoloģisko' attieksmju veidus: 1) saskaņojumu, 2)
pārvaldījumu, 3) piekļāvumu.

No šī viedokļa ģenitīvu var klasificēt 1) saskaņotā, 2) pār-
valdītā un 3) piekļautā ģenitīva funkcionālajā tipā. Morfoloģiskās
attieksmes būtībā kalpo abstraktāku — strukturālo attieksmju
izteikšanai.

1 Terminoloģija attieksmju nosaukšanai tiek lietota nosacīti.
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4.3.3. Strukturālās attieksmes ir gramatiski semantiskas attiek-

smes, kas realizējas starp teikuma locekļiem.

Kā kurai katrai gramatiskai parādībai, teikumam ir sava forma

(formālie rādītāji) un sava nozīme.

Forma atklājas teikuma abstraktajos modeļos — modeļu sis-

tēmā — paradigmā, nozīme — šo modeļu konkrētajā izlieto-

jumā — izteikumā, kam ir raksturīgas objektīvās modali-

tātes un sintaktiskā laika1 kategorijas, kas ir predika-
tivitātes kategorijas izteicējas.

1. Teikuma modeļa gramatiskajā'centrā korelācijas rezultātā

kā formā realizējas predikatīvās attieksmes.,

Prediкat īva jā sx ;a 11 ieкs mēs viena vārda noteikta

forma ir korelācijā ar otra vārda noteiktu formu vai formām.

2. Ārpusgramatiskā centra strukturālās attieksmes ir p а к ] a u-

tības attieksmes. Tās ir attieksmes starp viena vārda visām

formām un otra vārda vienu noteiktu formu (rakstīt — rakstu —

raksta... grāmatu, ļoti jauns — jauna — jaunam) vai viena

vārda visām formām un otra vārda tām pašām formām (zaļš
galds — zaļa galda — zaļam galdam ...). -

Locījumu respektīvi ģenitīva funkcionālie tipi piedalās gan tei-

kuma modeļa gramatiskā centra attieksmju, gan arī ārpusgrama-
tiskā centra attieksmju realizēšanā.

Lai noskaidrotu teikuma locekļu attieksmju sistēmas struk-

tūru, ir nepieciešams konstatēt arī pašu teikuma locekļu sisīēmas

struktūru.

4.3.3.1. Teikuma struktūrā kā valodas vienībā tā locekļi komu-

nikācijas procesā ir ar dažādu kvalitāti. 2

Galvenie ir dominējošie locekļi (dominanti), no kuriem

teikumā ir obligāti gramatiskā centra locekļi respektīvi
loceklis. Gramatisko centru var veidot 1) predikāts, 2) pre-

dikāts un subjekts, 3) tā saucamais galvenais lo-

ceklis, tas ir, loceklis, kas izteikts ar sintaktisko nomenu un

kam dotajā runas segmentā neveidojas predikatīvas attieksmes

1 Morfoloģiskā un sintaktiskā laika kategorijas nav identificējamas (skat.
Шведоьа H. Ю. Парадигматика простого предложения в современном рус-
ском языке. — Русский язык, под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1967, 12. и. с.

1рр.; Мухин А. М. Структура предложений иих модели, Л., 1968).
2 П. Адамец, В. Грабе. Трансформация, синтаксическая парадигматика

и члены предложения, Slavia, 1968, 2. пг., 185.—192. Iрр.
3 П. Адамец. К вопросу о синтаксической парадигматике, Ceskoslovenska

rusistika, 1966, 2. пг., 76.—80. Ipp.
Основы построения описательной грамматики современного русского лите-

ратурного языка, под ред. Шведовой Н. Ю., 134. Ipp.
/7. Адамец, В. Грабе. Трансформации, синтаксические парадигмы и члены

предложения. — VJ Mezinārodnj sj-ezd slavistū v Praze 1968, Resumē
pfednāsek, pfispevku a sdēleni. Praha, 1968, 580. Ipp.
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un determinatīvas attieksmes (ar objekta un adverbiālu nozīmi)

ar citiem segmenta locekļiem, — tas ir dinamiskās struktūras pro-

dukts, kas paradigmātiskās attieksmēs var iegūt valodas mate-

riāla predikatīvās attieksmes; 4) predikāts, subjekts un

adjekts, t. i., loceklis datīvā, kas ir ar predikātu nosauktā pro-

cesa veicējs. Tā, piemēram: S3 -<—>■ VF<—ADV —>- S pb — Jums

bijis jāpiedzīvo daudz nepatikšanu.
Lai teikuma formula iegūtu praktisku jēgu, lai tā atspoguļotu

sīkākā komunikatīvā segmenta būtību, lai tā būtu formula, kas

darbojas valodā, lietderīgi teikuma formulu nenorobežot ar gra-

matisko centru, bet paplašināt to kreisās un labās valences iespē-

jas robežās. Šī apsvēruma dēļ kā dominants teikuma struktūrā

tiek izvirzīts labās valences teikuma loceklis komplements.
Tas ir teikuma kodola loceklis, kas ir labās valences1 nosacīts un

kas ar predikātu ir komplementa attieksmēs ar objekta vai adver-

biālu nozīmi. Tā, piemēram: Si < pl2 ) — Viņš
nogulēja vairāk nedēļu. Kārlis saņēma vairāk

vēstuļu.
Tātad teikuma kodola locekļi ir dominanti: predikāts,

subjekts respektīvi galvenais loceklis, adjekts un

komplements, un starp tiem, kā minējām, veidojas specifis-
kas teikuma kodola pakāpes strukturālās attieksmes.

Teikuma struktūras izvērsumā iesaistās determinanti, kas

veido teikuma struktūras nākamo pakāpi — teikuma struktūras

pamatu. Determinanti ir tādi teikuma locekļi, kas nav valences

nosacīti, bet piedalās teikuma struktūras pamata veidošanā. Tie

attiecas uz predikātu vai verbu vispār, kā arī uz citu deverbālu

dominantu, kuri determinanta formu nenosaka. Determinanti var

būt ar objekta vai adverbiālu nozīmi. Tā, piemēram, Sj-<—v

-«—>-kADV->-prp S 2 — Vīri bij prom pie ciršanas.

Nākamā ir teikuma potenciālās struktūras pakāpe.

Šajā pakāpē teikuma struktūras izveidē iesaistās atribūti.

Tie neveido teikuma struktūras pamatu, bet pievienojas teikuma

struktūras pamata locekļiem, tā veidojot teikuma struktūras pa-

mata saliktas vienības. Atribūti var paplašināt visus teikuma struk-

tūras pamata locekļus, t. i., var attiekties uz nomenu (prono-
menu), verbu, adverbu, adjektīvu vai uz vairāku vārdu kompleksu,
paši veidojot kompleksus. Atribūta forma ir saliktās iekšējās vie-

nības nosacīta. Tādējādi atributīvās attieksmes var būt ar kvali-

tatīvu, temporālu, lokālu, kauzālu un citām nozīmēm. Tā, piemē-

ram, S2-*-Si-<—> VF-+- S4—»- prp S2 — Fizkultūras skolotājs sa-

stapa zvejniekus no Kaugurciema.

1 П. Адамец, В. Грабе. Трансформация, синтаксическая парадигматика и

члены предложения, 185.—192. Iрр.
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Teikuma struktūru var attēlot shematiski:

Р = predikāts, S = subjekts, G = t. s. galvenais loceklis, А = adjekts, К =

komplements, D = determinants, Atv = pieverbālais atribūts, Ats — pienomi-
nālais atribūts, Atj = pieadjektīvais atribūts, Ata = pieadverbāla'is atribūts.

Teikuma potenciālās struktūras elementu izvēli runā nosaka

komunikācijas faktori. Teikuma modeļu sistēma ir sarežģīta un

kodolteikumu izvēle plaša. Plaša ne tikai pašu kodolteikumu sis-

tēma, bet vēl lielākas izvēles iespējas teikumu paradigmātikā —

gan transformācijas, gan modifikācijas, gan variāciju sakarā. 1

Šo domu un doto shēmu lai ilustrē piemēri:
1 8 2a 2 13 1

Salst. Daudz skaistuma. Darba ir daudz. Jums bijis jāpiedzīvo
4 8 8 2 10 6

daudz nepatikšanu. Mūsu jaunais priekšsēdētājs ļoti tālredzīgi
18 8 4

vada kolhoza lopkopības attīstību.

2 Skat. П. Адамец. К вопросу о синтаксической парадигматике, 77. un se-

kojošās Ipp.
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4.3.3.2. Strukturālo attieksmju noteikšana grūtības rada vārdu

savstarpējo sakaru kvalificēšana. Tas īpaši sakāms par ārpusgra-
mātiskā centra teikuma locekļiem.

Ja teikuma gramatisko struktūru meklētu tikai tur, kur ir for-

māli gramatiskie rādītāji (piemēram, afiksi), tad sintaktiskās

orientācijas sakarā būtu iespējams izdalīt tikai atsevišķus gadī-
jumus, piemēram, vārdus predikatīvajās un komplementa attiek-

smēs.

Bet pārējos pārvaldījuma gadījumos, saskaņojumā un piekļā-
vumā šādas formālas orientācijas nav: morfēmas (kas te ir vie-

nīgie formālie faktori) -am (galdam) un -am (zaļam), -s (laiks)
un -t (strādāt), -am (zēnam) un ar -v (ar somu) uz sintaktisko

orientāciju nenorāda.

Valoda ir sazināšanās un domāšanas līdzeklis, tās struktūras

funkcionālie tipi ir sarežģītā un noteiktā hierarhijā, tāpēc arī sin-

taktiskā orientācija nav meklējama tikai formālajos rādītājos.
Teorētiski jāatzīst, ka ārpusgramatiskā centra teikuma locekļi

pilna teikummodeļa ietvaros nevar būt bez orientācijas, jo vārdi

teikumā ir noteiktā valodas strukturālā sistēmā. Teikuma locekļi
norāda uz vārdu attieksmi teikumā un uz to reāliju attieksmēm

objektīvajā īstenībā, ko šie teikuma locekļi — vārdi nosauc. Tāpēc
teikumā nevar būt teikuma locekļi bez sintak-

tiskā sakara respektīvi orientācijas. Teikuma struktū-

ras sakarā lietderīgi izvirzīt sintaktisko orientāciju, kuras

noteikšanā galvenā nozīme ir ne tikai formāliem rādītājiem, bet

vispār gramatiskiem faktoriem, piemēram,- vārdu šķirām (morfo-
sintaktiskā klasifikācijā), morfoloģiskām kategorijām un formām,
attiecībām starp vārdiem, vārdu secībai, ja tai ir gramatiska fun-

kcija, v. c.

Sintaktiskā orientācija var būt

1) specializētu gramatisku un leksikogramatisku līdzekļu iz-

teikta (stiprā orientācija, kas veido stipro atka-

rību);

2) nespecializētu leksisku līdzekļu izteikta (vājā orientā-

cija, kas veido vājo atkarību).

Stiprajā orientācijā valodas sistēmas gramatisko kategoriju
sintaktiskās orientācijas izteiksmes līdzekļi norāda uz tiem fun-

kcionālajiem tipiem, kuri formējušies gramatiskās kategorijās, tiem

ir ierobežota izteiksmes līdzekļu sistēma, pie tam noteiktu seman-

tisku kategoriju un sintaktisko attieksmju izteikšanai šie līdzekļi
ir specializēti. Orientāciju arī nosaka paskaidroja-
mais loceklis kā leksiska vienība, kuras seman-

tikā ietverta arī gramatiskā orientācija.

Vājā orientācijā ir tādi funkcionējošie tipi, kuriem dotās se-

mantiskās kategorijas izteikšanai nav stingri norobežotas izteik-

šanas līdzekļu sistēmas un, kas īpaši svarīgi, to formālie līdzekļi,
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kaut arī tie signalizē doto locekļu paskaidrojošo funkciju, tomēr

nenorāda uz teikuma struktūras locekļa gramatisko orientāciju.
Šādos gadījumos vienīgie orientācijas rādītāji ir abu locekļu se-

mantika, vārdu secība, piemēram, prepozicionāls ģenitīvs pie ad-

verba vājā atkarībā.

No sarežģītās teikuma locekļu sistēmas veidojas vairāki tei-

kuma modeļu tipi un to varianti. To izveidē redzamu vietu ieņem

ģenitīva funkcionālie tipi.
Balstoties uz iepriekš izvirzīto teoriju, ir iespējams kvalificēt

un klasificēt locījumu respektīvi ģenitīva funkcionālos tipus tei-

kuma locekļu pakāpē.
Tāpēc aplūkosim locījumu respektīvi ģenitīvu teikuma locekļu

funkcijā.
4.3.3.3. Teikuma modeļa 1 pakāpē locījumu funkcionālos tipus

var klasificēt no vairākiem viedokļiem.

Locījumu tipus var klasificēt atkarā no to funkcijām teikuma

modeļa strukturālajā izveidē:

1) dominējošie teikuma modeļa a) gramatiskā centra veido-

tāji tipi, b) ārpusgramatiskā centra funkcionālie tipi;

2) determinējošie funkcionālie tipi;

3) atributīvie funkcionālie tipi.
1. Determinējošos teikuma modeļa gramatiskā centra funkcio-

nālos tipus atkarā no gramatiskā centra struktūras savukārt var

sadalīt grupās:

a) vienlocekļa gramatiskā centra tipi,2

b) divlocekļu gramatiskā centra tipi.
a) Vienlocekļa gramatiskā centra funkcionā-

lie t i p i ir vairāki, kurus sīkāk var klasificēt atkarā no to mor-

foloģisko kategoriju un formu viedokļa.

Vienlocekļa gramatiskā centra teikuma modeļa veidošanā retu-

mis tiek izmantoti arī daži ģenitīva funkcionālie tipi. Teikuma

gramatiskās struktūras līmenī funkcionē, piemēram, tie ģenitīva
tipi, kas ir paplašinātā locekļa nebrīvais komponents:
četrdesmit galdu (nN->S

p i2);
daudz cilvēku (ADV—>- Spiž).

b) Divlocekļu gramatiskā centra funkcionālie

tipi latviešu valodas vienkāršā teikuma modelī ir visraksturīgā-
kie, visizplatītākie. Gramatiskā centra gan vienu locekli (kompo-
nentu), gan otru var klasificēt atkarā no locekļu morfoloģiskajām
kategorijām un formām. Gramatisko kategoriju un formu izvēle

ir gramatiskās korelācijas nosacīta.

1 Ar teikuma modeli tiek saprasta ne tikai teikuma gramatiskā centra for»

mula, bet ari šīs formulas tipveida abstrakti paplašinājumi.
2 Tā saucamie «bezkopas teikumi» (skat. LLVG, 11, 538. un sekojošās

Ipp.) ir runas segmenti, kas pētījami konteksta sintaksē.
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Latviešu valodā, tāpat kā tai radniecīgajās valodās, divlocekļu

gramatiskā centra pirmatnējā modeļa pamatā ir nomens nomina-

tīvā subjekta funkcijā + finītais verbs predikāta funkcijā
( sS,+-^Pvf).

Blakus šim primārajam gramatiska centra modelim valodas

attīstības gaitā ir izveidojušies daudzi citi, pēc komponentu mor-

foloģiskās izteiksmes pat pretēji primārajam modelim ( sVI-<

Šeit neaplūkosim visus šos modeļus, bet konkrētāk pievērsīsimies

tiem, kuru veidošanā piedalās ģenitīva funkcionālie tipi.

Divlocekļu gramatiskā centra ģenitīva funkcionālos tipus var

klasificēt atkarā no tā, vai tie ir ba) subjekta funkcijā vai bb) pre-

dikāta funkcijā.

ba) Ģenitīvam subjekta funkcijā ir vairākas tipu

grupas:

baa) vienu grupu veido tie ģenitīva funkcionālie tipi, kuros

ģenitīva formu nosaka subjekta saistītās vārdkopas otrs kompo-
nents, par kuru var būt x) daudzuma adverbi (daudz, maz, vai-

rāk, mazāk v. c.) (ADV->-Spi 2)-<—>-VF; y) nelokāmie numerāļi
B

(N+Spl2)4-+PvF,

bab) otrā grupā ir tie ģenitīva funkcionālie tipi, kuru ģenitīva
formu nosaka predikāts

1
.
Par predikātu var būt

x) daudzuma adverbi (S pi2 I7ADV; S
p i2 t^kADV); y) daudzuma

substantīvi (milzums, mazums; bez gala, bez skaita utt.)

(Spi 2 tz*Sr, S
pi2 :rpr S2); z) verba būt finīta forma (Sp i2^BF).2

bb) Ģenitīvam predikāta funkcijā arī ir vairākas

tipu grupas: bba) vienu grupu veido fleksīvie ģenitīva tipi: x) bez

kopulas (Si-<—>-pS
2); y) ar kopulu (Si-<—>-kS

2); bbb) otrā grupā
ir prepozicionāli fleksīvie ģenitīva tipi: x) bez kopulas (Si-<—>■

■<—>-prp
pS 2); y) ar kopulu (Si-<—>-k prp S2).

Dominējošais teikuma modeļa ārpusgramatiskā centra funkcio-

nālais tips ir komplementa funkcijā, piemēram, Si-<—>-VF—>-S
2

—

Kārlis neslāpa asiņu.
2. Determinējošie funkcionālie tipi ir vairāki, piemēram, ar ob-

jekta nozīmi Si-<—>-VF->-prp S 2
— Tēvs dzīvoja pie dēla, ar adver-

biālu nozīmi Si<— S
2

— Bērni aizbrauca pēc launaga.
3. Atributīvie funkcionālie tipi arī ir ar vairākām nozīmēm,

piemēram: ar piederības nozīmi — S
2-«-Si-<—A/F — Daces lelle

smaida, ar vietas nozīmi Si-<—>-VF->S4->-prp S
2

— Skolotājs sa-

stapa zvejniekus no Kaugurciema.
Dotā teikuma struktūras shēma un izvirzītie ģenitīva funkcio-

nālie tipi teikuma locekļa pakāpē nenoliedz esošos pētījumus lat-

viešu valodas gramatikā, bet, uz šīs pieredzes balstoties, esam

1 Nominālais vai adverbiālais predikāts var būt vienkāršs vai sastata («x),
y)» gadījumos).

2 «z)» funkcionālā tipa izveidē piedalās ari negramatiski faktori.
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radījuši teikuma struktūras locekļu hierarhiju. Metodisku apsvē-
rumu dēļ 2. un 3. tabulā tiek paturēta tradicionālā terminolo-

ģija.
Ģenitīva grupām sintaktiskas funkcijas ir tipizetas. Šo tipi-

zāciju nosaka gramatisko nozīmju izteikšanas veidi, morfoloģis-
kās pazīmes, attieksmes starp vārdiem un teikuma semantiskās

strukfūras faktori.

5.0. Teikuma semantiskās struktūras pakāpē locījumu respek-
tīvi ģenitīva funkcionālos tipus var klasificēt pēc tās semantikas,
kas pamatā teikuma strukturālajam saturam. Šajā pakāpē kon-

statējam negramatiskus, bet sistemātiskus teikuma organizēšanas
līdzekļus, piemēram, vārdu kārtu (negramatisko), aktuālo dalī-

jumu, intonāciju teikumu norobežošanai un sadalīšanai daļās,
modalitāti, emfāzi utt.

Teikuma semantiskās struktūras pakāpē locījumu funkcionālo

tipu sakarā var noderēt konkrētu leksisko nozīmju vispārinājumi.
Šādiem vispārinājumiem ir abstraktu vārdu — kategoriju forma,
piemēram, dzīva būtne, darbība, īpašība, stāvoklis, laiks, nolūks,
cēlonis utt. Un starp šīm kategorijām ir noteiktas semantiskas

attieksmes, piemēram, darītājs un darbība, īpašības vai stāvokļa

izjutējs un stāvoklis, darbība un darbības veicējs, darbība un tās

cēlonis, nolūks utt.

Lielas grūtības ir grupēt abstrahēto vārdu kategorijas un to

attieksmes vienā visas nozīmes aptverošā vienotā klasifikācijā.
Šo grūtību cēlonis sakņojas objektīvās pasaules izzināto objektu

daudzveidībā, kas paši vēl nav klasificēti vienā un vienotā sis-

tēmā. No teikuma semantiskās struktūras pakāpes lūkojoties, nav

pamata iebilst pret tradicionālajiem locījumu semantisko paveidu
nosaukumiem (piemēram, dalāmais ģenitīvs, pastiprinājuma ģeni-
tīvs, laika ģenitīvs utt.), jo ar tiem tiek apzīmēti noteikti funkcio-

nālie locījuma tipi.
5.1. No teiktā izriet, ka teikuma semantiskās struktūras pakāpē

var izdalīt

1) vārdu respektīvi locījumu semantisko grupu abstraktos

tipus,
2) vārdu semantisko grupu abstrakto attieksmju tipus respek-

tīvi locījumu tipus.

Pēdējo sakarā ir svarīga vārdu abstrakto grupu orientācija.
To nosaka strukturālās, morfoloģiskās un arī leksiskās attieksmes,

pie tam ne tikai leksikogramatiskās semantiskās, bet arī leksiskās

semantiskās attieksmes, — attieksmes, kas izriet no vārdu respek-
tīvi komponentu leksiskās nozīmes.

5.1.1. Vārdu semantisko grupu abstrakto tipu
noteikšana sintakses līmenī nav pašmērķis, bet tā nepieciešama
teikuma struktūras noteikšanā. Tāpēc, nosakot vārdu semantisko

grupu abstraktos tipus, jāņem vērā gan teikuma gramatiskās,
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gan semantiskās struktūras faktori. Tāpēc arī vienā konstrukcijā
vārdu semantiskā grupa var būt abstrakts tips, citā tā pati grupa

var arī nebūt tips, citiem vārdiem sakot, vienu tipu var veidot ari

vairākas vārdu semantiskās abstraktās grupas.

Та, piemēram, vārdkopās sudraba karote, dzelzs gulta, zelta

gredzens pirmais komponents nosauc vielu, otrs — priekšmetu.
Tās ir vārdu semantiskās abstraktās grupas (kuras leksikas līmenī,

protams, varētu papildināt vēl ar daudziem vārdiem), bet vārdko-

pās niedru laiva, linu krekls, salmu cepure otrs komponents tāpat
nosauc priekšmetu, bet pirmais nenosauc vis vielu, bet gan augus,

un tomēr tas ir viens un tas pats vārdu semantiskais abstraktais

tips. No piemēra var secināt, ka vārdu semantisko grupu abstrak-

tie tipi ir relatīva kategorija, ko nosaka citi teikuma gramatiskās

un semantiskās pakāpes faktori. Vārdu semantisko grupu abstrak-

tos tipus nosakot, vienmēr jācenšas, lai tips būtu atsevišķo vārdu

nozīmju ziņā maksimāli piesātināts. Vārdu semantisko grupu

abstraktie tipi vispirms ir nepieciešami vārdu semantisko grupu

abstrakto attieksmju tipu kvalificēšanā.

5.1.2. Vārdu semantisko grupu abstrakto at-

tieksmju tipi respektīvi locījumu tipi arī veidojas teikuma

gramatiskās un semantiskās pakāpes dažādu faktoru ietekmē. Pie-

substantīva fleksīvā ģenitīva varianta sakarā var minēt, piemēram,
šādus faktorus: 1) vārdu abstrakto grupu tipu savstarpējās hori-

zontālās attieksmes (sal.: (1) zirgu bars — (2) zirgu kūts — (3)

zirga kāja), 2) vārdu darinātāju afiksu nozīme (sal.: (4) koka

zāģis — (5) koka zāģēšana), 3) vārdu formu veidotāju afiksu

nozīme (sal.: (6) kalpa sieva — (7) kalpu sieva), 4) vārdu kārta

(sal.: (8) zirgu bars — (9) bars zirgu), 5) konteksts (piemēram,.

(10a

,
10b ) Puškina lasīšana).

Dotajos piemēros iespējams izsecināt, piemēram, šādus vārdu

abstrakto grupu attieksmju tipus: (1) kopums un tā materiālais

sastāvs, (2) priekšmets un tā izlietojuma nolūks, (3) daja un tās

piederība veselumam, (4) priekšmets un tā izlietojuma nolūks, (5)

patienss un process, (6) būtne un tās attieksme, (7) substance un

tās pasugas kvalifikācija, (8) kopums un tā materiālais sastāvs,.

(9) substances un to noformējuma nodalītais kopums, (10a) agenss

un tā process, (10b) patienss un process.
Šādu attieksmju tipu apzīmēšanai atsevišķiem locījumu fun-

kcionējošiem tipiem praksē ir izveidojušies īpaši nosaukumi, pie-
mēram, (1) satura ģenitīvs, (2) nolūka ģenitīvs, (3) piederības
ģenitīvs, (5) objekta ģenitīvs, (6) attieksmes ģenitīvs, (7) pieli-
kuma ģenitīvs, (9) dalāmais ģenitīvs, (10a) subjekta ģenitīvs,
(10b) objekta ģenitīvs.

5.2. Šāda terminoloģija praktiski ir ērta, un līdz šim konkrētā

valodas respektīvi runas analīzē neviens bez tās nav izticis. Līdz-

šinējais trūkums gan ir tas, ka šī terminoloģija 1) nav vienota.
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2) aptver tikai atsevišķus locījuma tipus, 3) tās lietošana tiek

jauktas gramatiskās un semantiskās struktūras pakāpes.
Šie attieksmju nosaukumu termini praktiskām vajadzībām ir

izlietojami gan gramatiskās struktūras, gan semantiskās struk-

tūras līmenī, kaut gan tie paši par sevi var arī neraksturot ne

gramatisko, ne semantisko locījumu funkcionālos tipus.
Tātad locījumu funkcionālo tipu kvalificēšanā nepieciešams iz-

veidot vienotu frontālu vārdu semantisko grupu abstrakto attiek-

smju sistēmu (un attiecīgu terminoloģiju).
5.3. Ģenitīva sakarā šo sistēmu attēlo, piemēram, 1. tabula.

Vārdu semantisko grupu abstrakto attieksmju tipi un citi tei-

kuma (semantiskās) struktūras faktori nosaka locījumu seman-

tisko tipu funkcijas, kas ir centrālais jautājums teikuma seman-

tiskās struktūras pakāpē (locījumu sakarā).
6.0. Teikuma respektīvi runas segmenta un tā elementu ana-

līzē jāņem vērā dažādo pakāpju specifika un elementu hierarhija.
Locījumu funkcionālo tipu noteikšanas sakarā daudz darījuši
L. Hjelmslevs, R. Jakobsons, A. dc Groots, J. Kurilovičs, A. Heincs,
K. Hauzenblass un Fr. Miko.

Katrs šo problēmu ir skatījis savā plāksnē un ar atšķirīgām
metodēm un nolūku. L. Hjelmsleva, R. Jakobsona idejas novēr-

tējuši 1
,

te varam atzīmēt A. dc Groota svarīgu domu, kas, aizstā-

vot locījumu sintaktisko raksturu, atzīst: «Man liekas, ka situā-

cija īstenībā ir sarežģītāka (nekā to domā Hjelmslevs un Jakob-

sons). Locījumiem ir gan sintaktiskās, gan semantiskās funkci-

jas .. Tāpēc vienmēr ir darīšana ar divām funkciju sistēmām,
vairāk vai mazāk patstāvīgām.»

2

Šo domu tālāk attīsta J. Kurilovičs un A. Heincs. J. Kurilo-

vičs3 visus locījumus klasificē «gramatiskajos locījumos» (piemē-
ram, akuzatīvs, ģenitīvs) un «konkrētajos locījumos» (piemēram,
instrumentālis, datīvs, lokatīvs), pie tam gan vieniem, gan otriem

izdala «primāro funkciju» (piemēram, akuzatīvs par tiešu objektu)
un «sekundāro funkciju» (piemēram, akuzatīvs adverba, respek-
tīvi, apstākļa, funkcijā). Šo abstrakto un lielos vilcienos tipizēto
shēmu ar klasisko valodu materiālu lietpratīgi konkretizē un at-

tīsta A. Heincs4
,

kurš semantisko funkciju atzīst tikai konkrēta-

jiem locījumiem. Semantisko funkciju atzīšana tikai konkrētajiem
locījumiem prasa vairāk argumentētu pamatojumu, jo gramatis-
kie locījumi ir ne tikai teikuma formas, bet arī satura veidotāji.

1 Skat. /. Rozenbergs. Par ģenitīva nozīmju klasifikācijas principiem.
2 A. W. dc Groot. Les oppositions dans les svstemes dc la syntaxe et des

cas. Melanges dc lingustique offerts ā Ch. Bally. Geneve, 1939, 122. Ipp.
3 Курилович E. Проблема классификации падежа. — Очерки по лингви-

стике. М., 1962, 182. Ipp. un sekojošās Ipp.
4 Skat. A. Heinz. Genetivus w indoeuropejskiro systemie przypadkowym,

Warszawa, 1955.
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6.1. Locījumu galvenās funkcijas ir divas: 1) sintaktiskā,

kas ir teikuma gramatiskās struktūras pakāpē, un 2) seman-

tiskā — teikuma semantiskās struktūras pakāpē. Atkarā no

iepriekš minētajiem gramatiskās un semantiskās struktūras pakā-

pes faktoriem locījumi respektīvi ģenitīvs sadalās funkcionālos

tipos. To klasifikācija ir turpmākā darba uzdevums. Šeit tikai

tabulas veidā fragmentāri vispārināsim

1) ģenitīva funkcionālos tipus latviešu valodas sistēmā un

2) ģenitīva funkcionālo tipu sistēmu latviešu valodā.

6.1.1. Ģenitīva funkcionālos tipus latviešu

valodas sistēmā izdalīsim no teikuma struktūras morfosin-

taktisko funkciju viedokļa.
Statistiskie fakti, kas ņemti no 20000 vārdu plaša dažā-du stilu

teksta, rāda, ka locījumu tipi latviešu valodā aptver 37,33% fun-

kciju, tajā skaitā ģenitīvs — 11,57%.' Ģenitīvs var būt par visiem

teikuma locekļiem, kā tas redzams 2. un 3. tabulā.2

6.1.2. Ģenitīvu tipu sistēma latviešu valodas

struktūrā ir bagāta un daudzveidīga.3

Dotajās tabulās un formulās šie jautājumi tiek risināti shema-

tiski, tas tomēr ļauj ieskatīties valodas sarežģītajā uzbūvē.

6.2. Šajā rakstā ģenitīva funkcionālo tipu un to noteicošo fak-

toru aplūkojums nepretendē uz jautājuma vispusīgu analīzi. Te

tika iecerēts dot galvenos principus un aspektus, jo «strukturālā

analīze ir kompleksa, tā sākas no veselā un virzās uz tā sastāv-

daļām un otrādi, tāpēc analīzei jābūt cikliskai — viena cikla re-

zultāti var mainīt izejas stāvokli nākošajam ciklam.»4

DAŽU SAĪSINĀJUMU UN ZĪMJU RĀDĪTĀJS

ADJ — adjektīvs dcv — deverbāls
ADV — adverbs n — nelokāms

В — verbs būt lp — vienpersonas verbs

N — numerālis pr — predikatīvs
S — substantīvs p — predikāts
V — verbs s — subjekts
VF — finītais verbs 1,2,3... — nominatīvs, ģenitīvs, datīvs...
VI — infinitīvs — orientācijas virziens

к — kopula «—■»> — koordinācija
pl — plurālis ( ) — vārdi kopumā attiecas

prp — prepozicionāls

1 Tabulās nav atspoguļoti funkcionālie tipi, kuru kvantitatīvais izlietojums
ir mazāks par 0,01 %.

2 Statistiskie dati, kas ņemti no visiem stiliem veclatviešu, jaunlatviešu un

mūsdienu tekstos, atsevišķajos izvēlētajos fragmentos ir ļoti atšķirīgi. Te doti

vidējie lielumi, kas tāpēc tad arī galvenokārt noder tikai shematiskam pārska-
tam, procentuāliem lielumiem nepieciešami plašāki teksti.

3 Skat. 1., 3. tabulu un formulas «4.3.».
4 O. Leška, P. Novak. К вопросу о «структурном анализе» языка. — Slovo

а slovesnost, 2, 1965, 112. Ipp.
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2. tabula

3. tabula

Teikuma struktūras morfosintaktisko tipu funkcionāli kvantitatīvais izlietojums
(procentos)

Vārdu funkcionāli kvantitatīvai

(procentos)

is iizliettojums

Vārdi kopā
1. Galveno vārdšķiru vārdi

a) Vārdi teikumlocekļi
b) Vārdi neteikumlocekļi
c) Locījumi
d) Ģenitīvi

2. Palīgvārdi
3. Izsauksmes vārdi
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Adjektīvs
Numerālis

Pronomens

Verbs

Adverbs

Substantīvs
KI

0,25

0,75
3,30

0,01

0,01

0,28

0,02

0,13
14,04

0,08

0,08

1,24

0,06

0,09

0,04

1,45
0,82

5,35
1,20

2,64

0,40
0,56

0,01

0,13

1,21
0,32

7,24

6,06
2,14

8,73

16,83
7,95
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Ģ. fleks.

prepoz.
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prepoz.
A. fleks.

6,74

0,91

0,12

1,47

0,26
0,45

0,03

0,26

0,06

0,08

1,07

0,40

. 1,74
1,07

4,02

1,53
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0,04
13,07

6,33
0,67
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0,22
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0,04
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R. VEIDEMANE

VĀRDA NOZĪMES STRUKTŪRA

UN DAŽI LEKSIKOSTILISTIKAS JAUTĀJUMI

Leksikoloģijas teorijā termins «vārda nozīme» tiek attiecināts

uz divām dažādām parādībām, starp kurām ir veselā un daļas
attieksmes. Pirmkārt, par vārda nozīmi sauc visu vārda iekšējo
saturu, attieksmē pret kuru skanējums parādās kā tā forma, ma-

teriālais apvalks. Otrkārt, ērtības labad par vārda nozīmi sauc

arī atsevišķus polisemantiska vārda leksiski semantiskos varian-

tus. Tā leksikoloģijā runā gan par vārda tiešajām un pārnestajām,
gan par galvenajām jeb nominatīvajām un atvasinātajām nozī-

mēm1
v. tml.

Šai rakstā risinātie jautājumi skar atsevišķus leksiski seman-

tiskos variantus kā funkcionāli patstāvīgas vienības, tāpēc arī

termins «vārda nozīme» te lietots kā sinonīms terminam «vārda

leksiski semantiskais variants».

Pat šādā izpratnē vārda nozīme nav nedalāms veselums, bet

vairāku elementu sistēma.

Šādas sistēmas aprakstītas vairākos lingvistiskos pētījumos.
Atkarībā no pētīšanas metodēm un mērķiem dažādi autori nonāk

pie dažādiem secinājumiem.
Strukturālajā valodniecībā izplatīts nozīmes leksiski seman-

tiskā varianta jeb semēmas dalījums sēmās2
, semantiskajos kom-

ponentos
3
, semantiskajos reizinātājos vai semantiskajās diferen-

ciālajās pazīmēs 4 v. c.

Neraugoties uz dažādo terminoloģiju, visiem šiem nozīmes

aprakstīšanas paņēmieniem ir kopīgs tas, ka sastāvdaļas netiek
vērtētas ne pēc to lomas vārda nozīmes veidošanā, ne pēc fun-

kcijām visā valodas sistēmā.

1 Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. ВЯ
1953, 5, 12. W. Schmidt. Lexikalische und aktuelle Bedeutung. Academie-Verlag,
Berlin, 1967, 49.

2
Долгопольский А. В. Изучение лексики с точки зрения трансформацион-

ного переводного анализа плана содержания в языке. Л. сб., 1962, 5.
3 Ельмслев А. Пролегомены к теории языка. Новое в лингвистике, 1.

М., 1960.
4 Жолковский А. К. Опыт составления списка слов для семантического

анализа. Тезисы докладов на конференции по обработке информации, машин-

ному переводу и автоматическому чтению текстов. М., 1961.
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Citā aspektā par vārda nozīmes dalāmību (Zerlegbarkeit der

Wortbedeutungen) runā vācu valodnieks Vilheliņs Šmits darbā

«Lexikalische und aktuelle Bedeutung»5
.

Par Šmita dalījuma principiem jārunā plašāk.
Vārda fallen nominatīvajā nozīmē autors saskata šādus četrus

elementus: ātra(a)-, nepatvajīga (b), uz leju virzīta (c), kustība

(d). Taču viņš tūliņ norāda, ka «. . visi šie elementi nav jāuzskata

par līdzvērtīgiem. Atkarībā no vārda kontekstuālo kaimiņu seman-

tiskās valences daži no šiem elementiem var tikt īpaši izcelti, do-

minēt pār citiem, kamēr pārējie tiek nobīdīti malā, vājināti vai

arī pavisam zūd»6. Dominējošais elements katrā leksiski seman-

tiskajā variantā ir cits, tādējādi vārda vispārīgā nozīme tiek va-

riēta. Bet, tā kā daļa elementu tomēr atkārtojas no varianta uz

variantu, sakari starp tiem nezūd un nezūd arī pamats uzskatīt

visu šo variantu kopumu par vienu vār d v. Те V. Šmits dod

ļoti skaidrus kritērijus polisēmijas norobežošanai no homonīmijas.
Atgriezīsimies pie V. Šmita tēzes, ka atsevišķu nozīmes struk-

tūras elementu izcēlums atkarīgs no vārda kontekstuālo kaimiņu
semantiskās valences un ka tātad vārda aktuālās nozīmes7

,
kas

ietilpst vārda leksiskajā nozīmē8 kā tās iespējamības (Moglich-
keiten), ir realizējamas tikai kontekstā 9

.

Ja redzeslokā patur tikai vārda nozīmi, kurā dialektiski apvie-

nojas vispārīgais un atsevišķais, un grib parādīt, kā šis vispārī-

gais izpaužas atsevišķajā, šādai interpretācijai var piekrist. Taču

nevaram pievienoties pretstatījumam: vārds kontekstā (jeb
vārda leksiski semantiskais variants) un vārds kā valodas

sistēmas sastāvdaļa. Arī vārda aktuālā nozīme jeb lek-

siski semantiskais variants ir valodas sistēmas sastāvdaļa, pie
tam daudzējādā ziņā funkcionāli patstāvīga.

Atsevišķi vārdi, pirms tie iekļaujas visā valodas sistēmā, sā-

kotnēji veido sīkākas sistēmas, tā saucamās mikrosistēmas. Šajās
sistēmās vārda atsevišķie leksiski semantiskie varianti iesaistās

kā patstāvīgas vienības. 10

5 W. Schmidt. Lexikalische und aktuelle Bedeutung. Berlin, 1967, 28.-30.,

47.—51.
6

Turpat, 49.
7 Turpat, 24.: «eindeutig determinierte Wortbedeutung im Kontext».
8 Turpat, 24.: «komplekse Inhalt des Wortes als Bestandteil des Svstems

der Sprache».
9 Turpat, 28.
10 Sal. arī К. Карпова. О семантических взаимоотношениях компонентов од-

ного синонимического ряда. Тезисы докладов Межвузовской конференции по

проблемам современных германских языков. Рига, 1937, 60.—61.:

«...kaut gan vārds pēc būtības ir nozīmju sistēma, tai pašā laikā katra tā

nozīme funkcionē kā patstāvīga vienība. Kā tāda tā veido patstāvīgus sakarus,

piemēram, sinonīmiskus, antonīmiskus, frazeoloģiskus, tādā veidā iekļaujoties
jaunās sistēmās, kas rodas, vājinoties vārda polisemantiskajiem sakariem.»
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Tā, piemēram, nav iespējams veidot sinonīmu rindu vārdam

sakrist, nesadalot to atsevišķās nozīmēs. Sadalījuma rezultātā

iegūstam vairākas rindas, kas atbilst katrai nozīmei:

sakrist (1) -> sabrukt sagāzties sagrūt;
i

sakrist (2) noliesēt izdilt izkalst izdēdēt izkāmēt

i izkrist (ies) -** sakristies;
sakrist (3) saskanēt ->- saderēt saderēties;

i

sakrist (4) —�- sagadīties -> satrapīties.
Arī šo sistēmu veidošanā visi vārda struktūras elementi nav

vienlīdz nozīmīgi.
Aplūkosim šādu vienkāršu piemēru. Vārdā spīguļot iespējams

konstatēt vismaz šādas elementāras jēdzieniskas vienības: vārds

norāda 1) uz gaismas izstarošanas (vai atstarošanas) procesu,

2) uz to, ka šis process norisinās nevienmērīgi, ar pārtrauku-
miem, 3) ka procesam raksturīga maza intensitāte. Ja vārdu salī-

dzināšanai par pamatu ņem pirmo minēto jēdzienisko vienību, tas

saistāms ar vārdiem laistīties (kas savukārt sastāv no vienībām

«izstarot vai atstarot gaismu» + «spilgti» + «daudzkrāsaini»),
starot («izstarot gaismu» + «spilgti» + «ar lielu intensitāti»).

Atsevišķi elementi nosauktos verbus saista arī ar šādiem vārdiem:

dvesmot («maza intensitāte»), rasināt («maza intensitāte»), du-

cināt («maza intensitāte» + «nevienmērīgums, pārtraukumi pro-

cesā»), joņot («liela intensitāte»).
Tātad kaut kādi jēdzieniski sakari ir starp šādām vārdu rin-

dām:

1) spīguļot, laistīties, starot;

2) starot, joņot;
3) spīguļot, ducināt, rasināt, dvesmot.

Taču valodas runātāji parasti no šiem sakariem uztver tikai

tos, kas saista pirmajā grupā apvienotos vārdus.

Acīm redzot, valodas leksiski semantiskajā sistēmā visi nozī-

mes elementi nav vienādi aktīvi. Tikai viens no tiem ir spējīgs

organizēt ap sevi reālas valodas mikrosistēmas. Tātad no fun-

kciju viedokļa ir pamats runāt par galveno nozīmes elementu.Tam

pretstatā pārējos sauksim par sekundārajiem elementiem.11

Kas nosaka to, ka visu elementu loma valodā nav vienāda?

Ar funkcionālajām atšķirībām mūsuprāt saistāma nozīmes

elementu teorija, ko izvirza padomju valodnieks A. Vasiļjevs. Nozī-

mes struktūrā viņš šķir divas daļas — loģisko saturu, kas atbilst

loģiskajai domāšanai, un ekspresīvo saturu, kas atbilst tēlainajai

11 Pretstatījums šai gadījumā neaptver emocionālās un stilistiskās nokrā-

sas, kā arī vietas, vides vai laika pazīmes, t. i., nozīmes papildkomponentus,
bet attiecas tikai uz jēdzienisko daļu.
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domāšanai. Pēc autora domām, «jēdzieniskais saturs ietver tikai

loģiski sadalītu, t. i., jēdzienos izteiktu (noformētu) intelektuālo

saturu, kas ir reālās īstenības vispārināta un pastarpināta atspo-

guļojuma rezultāts». 12

«Ekspresija kā leksiskās nozīmes strukturāls komponents ir

loģiski nesadalītais, t. i., precīzos loģiskos jēdzienos neizteiktais

intelektuālais saturs, kura pamatā ir ne jēdzieni, bet vāji vispā-
rināti priekšstati par īstenības priekšmetiem un parādībām, to

uzskatāmi jutekliskie attēli.» 13

Te jāpiezīmē, ka ekspresīvajā saturā autors neiekļauj stilis-

tisko un emocionālo ekspresiju, ko viņš vispār neuzskata par no-

zīmes sastāvdaļām. 14

Starp A. Vasiļjeva nozīmes interpretāciju un nozīmes satura

elementu dalījumu galvenajā un sekundārajos var saskatīt zinā-

mas paralēles. Dalījuma pamatā ir dažādi aspekti. Vienā gadī-
jumā ņemta vērā nozīmes elementu attieksme pret jēdzieniem,
otrā — šo elementu funkcijas valodas sistēmā, bet rezultāti pēc
būtības neatšķiras.

Tā nozīmes daļa, kas aktīvi organizē leksikas mikrosistēmas,
ir arī visciešāk saistīta ar jēdzieniem. Tādēļ arī vienas sinonīmu

sistēmas vārdi atbilst vienam un tikai vienam jēdzienam. 15 Nozī-

mes elementi, kas netiek ņemti vērā, veidojot valodas mikrosis-

tēmas, atbilst ne vairs jēdzieniem, bet priekšstatiem. Ar to ari

saistāmas, piemēram, sinonīmu diferencētas skaidrošanas grūtī-
bas— nozīmes ekspresīvie elementi, kas šķir sinonīmus citu no

cita, bieži vien nepakļaujas precīzam jēdzieniskam skaidrojumam.
Šādu divējādu elementu eksistēšana daudzos gadījumos pa-

līdz izskaidrot starpību starp leksikas parādībām, no vienas pu-

ses, un stilistiskiem paņēmieniem, no otras puses.

Ja semantisko vienību sakaru pamatā ir nozīmes galvenais
elements, veidojas samērā stabilas paradigmātiskas sistēmas,

piemēram, antonīmu pāri, sinonīmu rindas v. tml. Taču valodas

semantiskās vienības mainās un attīstās ne jau tikai diahroniski

vien. Arī sinhroniski tās nav statiskas, bet spēj transformēties da-

žādu kontekstuālu sakaru ietekmē. Nozīmes transformācija izpau-
žas kā struktūras elementu pārgrupēšanās un jēdzieniskā centra

maiņa. Šādas pārveidotas semēmas, kurās par galvenajiem iz-

virzās nozīmes sekundārie komponenti, uz šo komponentu bāzes

stājas sakaros ar citām valodas vienībām. Šai rakstā runāsim

12 Васильев А. M. Проблема лексического значения и вопросы синонимии.

Лексическая синонимия. М., 1967, 17.
13 Turpat, 18.
14 Sk. 11. parindi.
15 Евгеньева А. П. Проект словаря синонимов. М., 1964.
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tikai par diviem tādu sakaru veidiem — par kontekstuālo sino-

nīmiju un kontekstuālo antonīmiju, kas rodas kā nozīmes trans-

formācijas sekas, bet ir arī priekšnoteikums šādas transformācijas
konstatēšanai.

Kontekstuālo sinonīmu jēdziens tādu vārdu raksturošanai, kas

ir sinonīmiski tikai atsevišķos kontekstos, figurē vairāku ling-
vistu darbos.16 Pazīstami arī citi šāda tipa sinonīmu nosaukumi,

piemēram, okazionālie17
,

ekskluzīvie 18 vai stilistiskie 19 sinonīmi.

Ja vispār sinonīmu rindu raksturo kā valodas kopīgajā sistēmā

ietilpstošu mikrosistēmu, kontekstuālo sinonīmu tips būtībā ne-

pakļaujas sinonīmu kopīgajai definīcijai. Par kontekstuālo sino-

nīmu attieksmēm var runāt tikai nosacīti, izvēloties šo terminu

pēc analoģijas ar īstajiem sinonīmiem. Visu teikto var attiecināt

arī uz kontekstuālajiem antonīmiem.

Kontekstuālā sinonīmija ir tādi vārdu sakari, kuru pamatā ir

vienādi nozīmes ekspresīvie komponenti. Šie sakari vairāk izpau-
žas asociācijās, mazāk kā jēdzienisks tuvums.

Aplūkosim dažus piemērus. J. Grota rindās Un tu nāci no

kalna pret leju, Tvanigs skanēja vakara zvans. (J. Gr. Vak.

m. 91.) uzmanību saista vārds tvanigs neparastajā distribūcijā.
Vārda divkāršā atkarība no skanēja un zvans nosaka to, kā šādā

izlietojumā īpašības vārda semantika var attiekties tikai uz dzir-

des sfēru, pie kuras nebūt nepieder vārds savā leksiskajā nozīmē.

Ja vajadzētu nosaukt vārda tvanigs sinonīmus, attiecīgajā kon-

tekstā tādi būtu, piemēram, aizsmacis, dobjš, neskaidrs. Visus

četrus vārdus vieno grūti norobežojami priekšstati.
Līdzīgi lietots divdabis strandējis rindās:

..strandējis sapņotājs nelād vairs dzīvi. (A. Skuj. Dz.

240.)
Vārda tieša nozīme — izmests krastā (par kuģi), kas ietver

priekšstatu par neveiksmi, ļauj saistīt to ar nozīmes ziņā daudz

vispārīgāku vārdu neveiksmīgs. Starp vārdiem strandējis un ne-

veiksmīgs šai gadījumā veidojas kontekstuālo sinonīmu attiek-

smes.

Kontekstuālie sinonīmi nav analizējami vienā plāksnē ar reāli

eksistējošām sinonīmu rindām. Tie analizējami kā stilistisks

paņēmiens, kam ir svarīga loma daiļliteratūras specifikas izveidē.

16 Клюева В. H. Краткий словарь синонимов русского языка. М., 1961, 5.

S. Jodlovski. О definicije synonimu. Studia lingvistica m honorem. T. Lehr-

Splavinski. Warszawa, 1959, 2. Реформатский А. Введение в языкознание. М.,
IУОO, 30.

17 Андрусенко А. К вопросу об окказиональных синонимах. Очерки по

русскому языку. Киров, 1965.
18 Л Filipec. česka synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie. Praha,

1961., 56.
19 Будагов Р. Введение в науку о языке. М., 1965, 63.
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Otrs sakaru veids, kam pamatā nozīmes ekspresīvie elementi,
ir kontekstuālā antonīmija. Par to lingvistiskajā literatūrā parasti
nerunā, taču nozīmes ekspresīvo elementu pretstatījums sasto-

pams vismaz tikpat bieži kā vārdu sinonimizēšana uz šo elementu

bāzes.

I. Auziņa poēmā «Varavīksne pār mežu» ir šādas rindas: Kad

sāki pa labi, Pa kreisi tu piedot, Kad sāki ne atdot, Bet cēli —

ziedot. (I. Auziņš, Zilie griesti, 96.)

Ja ņem vērā nozīmes galvenos komponentus, vārdi ziedot un

atdot ir sinonīmiski, taču šeit uz ekspresīvo elementu bāzes tie ir

pretstatīti. Veidojas kontekstuālās antonīmijas attieksmes.

Uz pretstatījumiem veidota arī O. Vācieša glezna:
Viss —no galotnes līdz saknei, Viss — no pumpura

līdz praulam. (O. Vācietis, Elpa.)

Pirmajā kontekstuālo antonīmu pārī pretstatīti, pirmkārt, aug-

stākā un zemākā robeža telpā, otrkārt, sākuma un beigu moments

laikā. Otrajā pārī antonīmijas pamatā ir priekšstati par jaunību,
svaigumu, dzīvību, ko ietver vārds pumpurs, un vecumu, iznīcību,
kas ietilpst vārdā prauls. īpaši interesants mums šobrīd šķiet
tieši pēdējais kontekstuālo antonīmu pāris, kas ilustrē Ojāram
Vācietim zināmā mērā tradicionālu paņēmienu. Ar vārdu prauli
autors ne vienā dzejolī vien apzīmē parādības, kuras dzejnieka
uztverē saistās ar kaut ko novecojušu, iesīkstējušu, kaut ko iznī-

dējamu:

.. negribīgi, negribīgi prauli deg. (О. V. E. 94.)

Un mežā mirguļos No jauna tikai zaļie praulu meli Un

mežam acis Sliktus sapņus luminiscēs. (О. V. E. 95.)

Salīdzinājumā ar jēdzieniem priekšstati aptver daudz lielāku

pazīmju skaitu. Katru no tām var izvirzīt par centrālo, salīdzinot

vai pretstatot divas valodas vienības, tāpēc iespējami joti daudzi

kontekstuālās sinonīmijas vai antonīmijas varianti. Tas nozīmē,
ka daiļdarbu autoriem ir maksimāla izvēles brīvība. Tomēr šāda

brīvība nav absolūta. Vērojama zināma atkarība no literārās va-

lodas specifikas. Priekšstati, kas saistīti ar vienu vai otru se-

mēmu, dažādās valodās ir atšķirīgi. Ļoti uzskatāmi tas parādās,

piemēram, dažādu valodu atbilstošo vārdu etimoloģijas salīdzinā-

jumā. Latviešu vārds rudens saistāms ar krāsu apzīmējumu ruds,

turpretim krievu осень ar gotu asans, kas nozīmē «pļauja».20 Lat-

viešu vārdam vēstule ir sakars ar vārdu vēsts, krievu письмо ar

писать. Etimoloģisko sakaru pēdas nesaglabājas nozīmē kā jē-
dzieniski elementi, bet ietilpst tajā kā vāji apzināti priekšstati,

20 Серебренников Б. К проблеме типов лексической и грамматической аб-

стракции. Вопросы грамматического строя. М., 1965.
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kurus stilistiskos nolūkos iespējams apzināti izcelt un izmantot

par pamatu dažādu kontekstuālo sistēmu veidošanai.

Tātad katra vārda tēlaina izlietojuma pamatā ir, pirmkārt,
autora jaunrade, idejiskie un stilistiskie mērķi, otrkārt, arī attie-

cīgās valodas īpatnības un tradīcijas. Poēzijas valoda ir daudz

pētīta no literatūrzinātnes stilistikas viedokļa. Tieši aplūkojamo
stilistisko paņēmienu sakars ar valodas leksisko sistēmu un atka-

rība no tās ir interesants pētījuma objekts lingvostilistiem, īpaši
salīdzināmās stilistikas aspektā.

Ne vienmēr konteksts vien spēj parādīt neparasta vārda lieto-

juma saturu. Dažkārt saistījums ar valodas sistēmas faktiem ir

nepieciešams ķēdes loceklis, bez kura vārdam nebūtu iespējams
radīt vajadzīgās asociācijas. Tādos gadījumos adekvāti tulkojumi

iespējami tikai tādā valodā, kurā iespējams atrast ekvivalentu,
kas atbilst ne tikai pēc jēdzieniskā satura un funkcionēšanas īpat-
nībām, bet arī pēc paradigmātiskajiem sakariem. Ja tā nav, jē-
dzieniskā atbilstība parasti nozīmē ekspresijas zudumus, jo jau-
najā leksikas sistēmā nevar realizēties nozīmes ekspresīvie kom-

ponenti.

Ilustrācijai daži piemēri:

Austra Skujiņa:

Paklupis zem ātro kāļu paliem
ir Diogens (Dz. 91.);

Ārija Elksne:

Un tomēr nebij priecīga
šī ziedu palošana (Vas. v. 48.).

Vārdu pali un palošana saturā ekspresīvais komponents: «pār-
mērs, liels daudzums» nav vispārapzināts un parasts. Taču šāds

satura elements ir vārdā plūdi (runas plūdi v. tml.). Tādējādi
valodas sistēmā ir priekšnoteikumi šādu nozīmes komponentu iz-

celšanai un aktivizēšanai.

Samērā stabilas tradīcijas ir vārda peļķe lietojumam ar ekspre-
sīvu nozīmes komponentu, kas ietver priekšstatus par kaut ko ik-

dienišķu, pat banālu, netīru, pretstatot to kaut kam tīram, skais-

tam, cildenam.

Piemēri:

.. te (pilsētā) avoti pārvērtās par peļķēm. (K. Sk. Pas. 48.)
Nav upju lielāku par renstelēm un ezeru par peļķēm ..

{А. C. S. uz tr. 5.) Tik vien man šodien prieka bij kā norietošās

saules atspulgs sārts, kas varavīksnes svieda lietus peļķē. .

(A. Sk. Dz. 181.) Peļķēs gulēja laternu zeltainās astras. (А. C.
led. sp. 40.)



Konkrētā tēlainība katrā minētajā gadījumā ir bagātāka nekā

tā, kas ietveras tradicionālajā pretstatījumā. Tā, piemēram,
A. Skujiņas rindas un pēdējais A. Caka piemērs sniedz arī tīri

vizuālas gleznas. Šo konkrētību tulkošanas procesā ir iespējams
saglabāt arī jebkurā citā valodā, turpretī emocionālais zemteksts

bieži vien tiek zaudēts. Vārdi лужа vai Wasserpfūtze ir gan identi

ekvivalenti latviešu valodas vārdam peļķe, piemēram, kontektā:

«Es peļķē samērcēju kājas», bet ne iepriekš minētajos dzejas pie-
mēros.

Stilistisko paņēmienu pētīšana ciešā sakarā ar literārās valo-

das specifiku ir viens no ceļiem, kā konkretizējami dažkārt visai

neskaidrie norādījumi par bagātiem zemtekstiem, noskaņām, par
to «netveramo», kas daiļliteratūras valodu padara ne tikai par
mākslas darba formu, bet par materiālu, no kā tas veidots.
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E. SOIDA

VĀRDDARINĀŠANAS ANALĪZES PRINCIPI MŪSDIENU

VALODNIECĪBĀ UN VALODĀ

U Vārddarināšana ir plašs un vēsturiski aktīvs valodas leksi-

kas krājuma bagātināšanas process. Vārdu krājuma attīstības

gaitā tas ne vien simbiozē, bet pa reizei pat konkurē ar vārdu

aizgūšanu no citām valodām un ar citiem procesiem, kuru rezul-

tātā rodas jaunas nominālas vienības valodā.

Valodniecībā līdz šim galvenā uzmanība veltīta tieši vārdu

darināšanai, t. i., nosaukumu veidošanai no jauna izzinātām pa-

rādībām, procesiem, pazīmēm. Mazāk runāts par to, ka arī valodā

jau funkcionējošu nosaukumu struktūra un nozīme laika gaitā
tiek pārveidota, izmantojot pašas valodas rīcībā esošos aktīvos

vārddarināšanas paņēmienus un līdzekļus, ievērojot dzīvās vārd-

darināšanas normas.
1

Tādējādi valodniecībā lietotais termins vārddarināšana neap-

tver visu dzīvās valodas leksikas krājuma bagātināšanas un pār-
veidošanas procesu. Atkarā no zinātnieka izraudzītā pētīšanas

aspekta, lietotās teorijas, izmantotā valodas materiāla un citiem

faktoriem šis termins tikai daļēji, pilnīgāk vai mazāk pilnīgi, ap-
tver dzīvo un daudzveidīgo nominācijas procesu valodā.

Studējot teorētisko literatūru par vārdu darināšanu, varam

pārliecināties, ka līdz šim visilgāk, visplašāk un visdziļāk pētīts
morfoloģiskais vārddarināšanas paņēmiens. Padziļinot galveno-
kārt tieši šā vārddarināšanas paņēmiena izpēti, evolucionējusi
visa vārddarināšanas teorija, protams, ciešā sakarā ar pārējo va-

lodniecības nozaru, vispārīgās valodniecības, kā arī ar citu zi-

nātņu evolūciju un jaunām atziņām, kas tieši vai mazāk tieši

saistītas ar vārdu darināšanu, ar tās pētījamo objektu — vārdu.

1 Skat. Исаченко А. В. К вопросу о структурной типологии словарного
состава славянских литературных языков, «Slavia», XXII, 1953, № 3.
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2. Lingvistiku Eiropā strauji izvērsa un pavirzīja tālu uz

priekšu salīdzināmi vēsturiskās jeb tā sauktās tradicionālās ling-
vistikas pārstāvji, galvenokārt jaungramatiķi un viņu sekotāji.
Šo 19. gs. zinātnieku uzmanību saistīja valodas vēsture. Tādēļ
viņi izvērsa un nostiprināja vēsturisko jeb diahronisko izpēti, pie-
vērsdamies fonētikas, morfoloģijas, etimoloģijas, dialektoloģijas
materiālam un problēmām. Nosauktās valodniecības nozares viņu
darbības rezultātā ieguva teorētiski un praktiski pamatotu patstā-
vību.

Vārdu darināšanas jautājumus vēsturiskās valodniecības pār-

stāvji parasti aplūkojuši gramatikā — morfoloģijā jeb vārdu mā-

cībā. Tādēļ nav nejaušība, ka no visa plašā vārddarināšanas jau-
tājumu loka viņi visvairāk pētījuši tieši morfoloģiskos vārddari-

nāšanas līdzekļus. To, acīm redzot, veicinājuši vairāki faktori.

Vispirms jau tas, ka Eiropas valodās morfoloģiskais vārddarinā-

šanas paņēmiens ir produktīvs, un arī tas, ka vēsturiskā valod-

niecība pievērsusies galvenokārt morfoloģiskajai valodu iz-

pētei. 1
Kā derivatīvo jeb vārddarināšanas, tā gramatisko formu ana-

līzē salīdzināmi vēsturiskās valodniecības pārstāvji lieto noteik-

tus principus — viņus visvairāk interesē morfēmu fonētiskais

sastāvs, tā atbilsmes radnieciskajās ide valodās, morfēmu vēstu-

riskā attīstība. Šie priekšnoteikumi nosaka diahroniskās valodnie-

cības pētījamās problēmas vispār un arī vārddarināšanas pro-

blēmas.

Latviešu valodniecībā vēsturiskuma principus lingvistiskā
materiāla analīzē veiksmīgi iedzīvinājis prof. J. Endzelīns. Kapi-
tālajā darbā «Latviešu valodas gramatika» izveidotas trīs daļas:
1) skaņu mācība, 2) vārdu mācība, 3) teikumu mācība.2 Vārd-

darināšanas jautājumi šai darbā aplūkoti nodaļā par vārdu mā-

cību, un vārda kā valodas pamatvienības sakarā runāts gan par.

derivācijas, gan par gramatiskajām formām.

3. Mūsdienu modernās valodniecības pamatā likts sinhronis-
kais aspekts. Valoda tiek raksturota kā evolucionējoša sistēma,
kas sastāv no vairākām savā starpā saistītām un pakārtotām
apakšsistēmām.

Izvēršot vārddarināšanas faktu analīzi sinhroniskajā aspektā,
kļuva skaidrs, ka šis apskats nav ietilpināms morfoloģijā tādēļ,
ka vārddarināšana ir relatīvi patstāvīga valodas apakšsistēma jeb
valodas līmenis. Kļuva skaidrs arī tas, ka sinhroniskajā vārdda-

rināšanas analīzē nevar iztikt ar vēsturiskās jeb diahroniskās va-

lodniecības izveidotajiem analīzes principiem un tradīcijām. Ir

1 Skat. Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen
Sprachen. Zweiter Band. I Hālfte. Strasburg, 1889.

2 Skat. J. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. 1951.
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vajadzīga sava, sinhroniskajam aspektam piemērota teorija, savi

analīzes principi un paņēmieni. 1
3.1. Sinhroniskās vārddarināšanas analīzes principu izveidē

mūsdienu padomju valodniecībā liela loma ir G. Vinokura darbiem.

Viņš uzsver, ka morfēmu norobežošana vārdā nav tik vienkārša,
kā tas varētu likties sākumā, bet «darbos, kur pētīts vārddarinā-

šanas materiāls, parasti trūkst vispārīgās jautājuma nostādnes

par principiem (Izcēlums mans. E. S.), kurus vajadzētu ievērot,

ja gribētu uzzināt kāda vārda celma morfēmu sastāvu»2. G. Vino-

kurs tālāk pārmet, ka morfēmas parasti tiek parādītas apodik-
tiskā formā, t. i., it kā šāds dalījums būtu pats par sevi sapro-

tams un tam nebūtu vajadzīgs nekāds pamatojums. Bet faktiski

tā tas nedrīkstētu būt. Lai novērstu šo un veselu rindu citu trū-

kumu valodas materiāla analīzē, G. Vinokurs no jauna izvirza

prasību vārda morfoloģiskā sastāva analīzē norobežot morfolo-

ģiju no etimoloģijas, t. i., viņš prasa «analizēt vārda uzbūvi no

to attieksmju viedokļa, kas dzīvas un izjūtamas starp morfēmām

attiecīgās valodas sistēmas robežās neatkarīgi no atsevišķu vārdu

veidotāju skaņu un skaņu savienojumu ģenēzes»3
.

Tas darīts «no

jauna» tādēļ, ka šo prasību, kas koncentrējusies nepieciešamībā
«norobežot valodas dzīvē dažādus posmus un šo valodas dzīves

dažādo posmu faktus neapvienot kā vienveidīgus, nejaukt mirušās

korelācijas ar dzīvajām, ne reizi vien formulējuši paši jaungrama-

tiķi Krievijā — F. Fortunatovs, I. Boduēns dc Kurtenē, N. Kru-

ševskis v. c.»
4. Šī būtiski nozīmīgā prasība, kā redzams, vispirms

izskanējusi teorētiskajā literatūrā, bet praksē tā ilgi nav realizēta.

Pārskatīdams izcilu lingvistu analizēto valodas materiālu,
G. Vinokurs apšauba vairāku vārdu morfoloģiskās analīzes parei-
zību. Viņš nepieņem apgalvojumu, ka verbu забываю un добы-

ваю morfoloģiskajā sastāvā norobežojami priedēkļi за- un до-, kā

arī to, ka minētajos verbos ir tā pati sakne, kas verbā побываю.5

Meklēdams iespēju, kā novērst konstatētos trūkumus, G. Vino-

kurs vispirms pretstata motivētos un nemotivētos vārdus, parāda,
ka šā dalījumā pamatā ir atšķirība, kas veidojas starp vārdiem

un reālo īstenību: motivēto vārdu nozīme aizvien ir nosakāma pēc
atbilstošā pamatvārda nozīmes.6 Turpretī nemotivētā vārda nozī-

mei šāda pamatojuma nav.

1 Skat. Десницкая А. В. Об историзме в трактовке элементов структуры
слова, в сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов».

М, 1963, стр. 231—235.
2 Skat. Винокур Г. О. Заметки по русскому словообразованию, в кн.

«Избранные работы по русскому языку». Учпедгиз, М., 1959, стр. 419.

Pirmo reizi raksts iespiests «Известия АН СССР», ОЛЯ, т. V, вып. 4, 1946.
3 Turpat, 420. Ipp.
4 Turpat.
5 Turpat, 419. Ipp.
6 Turpat, 421. Ipp.
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G. Vinokurs sīki raksturo derivatīvo morfēmu norobežošanas

noteikumus, raksturo pašas derivatīvās morfēmas un vairākkārt

uzsver, ka jautājums par to, vai attiecīgajā vārdā ir attieksmes,

kas raksturo atvasinātu celmu, un vai šai celmā var norobežot

afiksus, jārisina un to var atrisināt, vienīgi nosakot attieksmes

starp vārdu nozīmēm pašreizējā valodas tradīcijā 1 (izcēlums

mans. E. S.).
Tā G. Vinokurs iepriekšējās paaudzes krievu valodnieku (Bo-

duēna dc Kurtenē, N. Kruševska) un moderno teoriju 2 ietekmē

pamato sinhronisko vārddarināšanas analīzi. Uz krievu valodas

faktu materiāla viņš veido interesantas, ierosinošas vispārīgās

atziņas vārddarināšanas teorijā, ieskicē šās valodniecības nozares

turpmākās attīstības līnijas, kā arī izvirza veselu rindu problēmu,
kas būtu pētījamas, protams, rakstā nevarēdams tās izvērst un

detalizēti risināt. 3

3.2. Piecdesmitajos un sešdesmitajos gados padomju valodnie-

cībā plaši diskutētas (konferencēs un speciālajā presē) vairākas

vispārīgas valodniecības problēmas: skaidrotas attieksmes starp
diahronisko un sinhronisko valodniecību4

,
raksturota valodas sis-

tēma un struktūra, vārds kā valodas vienība, kā arī daudzi citi

teorētiski un praktiski jautājumi. Kā visa šā plašā darba rezul-

tāts top pētījums par krievu valodas sistēmu un struktūru. Pa-

gaidām lasītāju rīcībā ir tikai krievu valodas sinhroniskās gra-

matikas izveides prospekts.
Vārdu darināšana prospektā jau norobežota par patstāvīgu va-

lodniecības nozari. Tās uzdevums ir pētīt vārddarināšanas sis-

tēmu. Par vārddarināšanas sistēmas klasifikācijas pamatvienību
izvirzīts vārddarināšanas tips. Norobežojot vārddarināšanas tipus
un noskaidrojot to savstarpējās attieksmes, kā arī attieksmes ar

pārējo, nemotivēto vārdu krājuma daļu, izmantojot noteiktus ana-

līzes principus, tiek veidots visas vārddarināšanas sistēmas ap-

raksts.

3.3. Tieša atbilde uz G. Vinokura izvirzīto prasību pēc prin-

cipu mācības vārddarināšanā ir 1962. gadā iznākusi čehu valod-

nieka M. Dokulila monogrāfija par vārdu darināšanu čehu va-

lodā.5 Šis darbs tapis kā teorētisks vispārinājums pēc plašas un

1 Skat. Винокур Г. О. Заметки по русскому словообразованию, в кн.

«Избранные работы по русскому языку». Учпедгиз. М., 1959, стр. 423.
2 F. dc Sosira «Vispārīgās valodniecības kursa» tulkojums krievu valodā

iznācis 1933. g.
3 1948. g. iespiests A. Smirņicka raksts Некоторые замечания о принципах

морфологического анализа основ. «Доклады и сообщения филологического
факультета», вып. пятый. Изд. Московского государственного университета.
1948. Sai rakstā visai pozitīvi vērtētas G. Vinokura atziņas, kā arī norādītas
nepilnības.

4 Основы построения описательной грамматики современного русского

литературного языка. М., 1966.
5 М. Dokulil. Tvofenl slov v češtinē. Praha, 1962.
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detalizētas čehu valodas vārddarināšanas materiāla analīzes. Tas

ir plašs un konsekvents vārddarināšanas analīzes principu iz-

klāsts un veidots atbilstoši mūsdienu vispārīgās valodniecības

teorijām, protams, vispirms jau saskaņā ar Prāgas funkcionālās

lingvistikas tradīcijām. Darbā izmantots un vērtēts arī pa-

domju valodnieku devums strukturālās vārddarināšanas teorijas
izveidē. 1

Kas tad oriģināls ir šai darbā?

Vispirms, vērtēdams tradicionālās valodniecības veikumu

vārddarināšanas izpētē, M. Dokulils norāda, ka tā savas intereses

sakoncentrējusi ap samērā šauru problēmu loku urr centusies gal-
venokārt inventarizēt kādas valodas vārddarināšanas vispārīgos

principus un paņēmienus, vārddarināšanas līdzekļus, kā arī liku-

mus, kas regulē vārddarināšanas paņēmienu, principu un līdzekļu

izlietojumu. 2 Un pat tad, kā uzsver M. Dokulils, zinātne neva-

rēja pilnīgi ignorēt vārda nozīmes ciešo saistījumu ar vārddari-

nāšanas formu. Bet tur tas darīts nekonsekventi. Tādēļ, padziļi-
not vārddarināšanas izpēti, M. Dokulils vispirms prasa konsek-

venti pievērsties vārda struktūras būtībai, parādot vārda nozīmes

ciešo saistījumu ar vārddarināšanas formu. Viņš prasa arī atklāt

šādas uztveres objektīvos nosacījumus.
Tiek arī prasīts ņemt vērā to, kā vārds uz savas uzbūves pa-

mata iekļaujas valodas vārdu krājumā, kā atvasinātie vārdi sais-

tīti savā starpā un ar visu valodas vārdu krājumu. M. Dokulils

uzsver arī vārddarināšanas formas funkcionēšanas ciešo sakaru

ar produktīvo vārddarināšanu un šā sakara lielo nozīmi. Tas viss

no metodoloģijas viedokļa pamato nepieciešamību norobežot ģe-
nētisko un funkcionāli strukturālo aspektu vārddarināšanas pētī-
šanā. Ģenētiskā aspektā vārddarināšana pētījama kā process, tur-

pretī funkcionāli strukturālajā aspektā tiek akcentēts rezultāts,

galvenā uzmanība pievēršama vārda uzbūvei un nozīmei valodas

sistēmā.3

Zīmīgi, ka M. Dokulila teorija par vārdu darināšanu sakņojas
un izaug no trim «vārda dzīves» posmiem. Ņemdams vērā šo

posmu specifiku, M. Dokulils arī veido vārddarināšanas analīzes

principus.

Pirmajam «vārda dzīves» posmam raksturīgs tas, ka izveido-

tais «vispārinātais reālās īstenības atspoguļojums apziņā (saturs)
sākumā tiek attiecīgi apdarināts, sadalīts un noformēts, piemē-

rojot to valodas nominācijas paņēmieniem. Šī jēdziena iekšējā
formēšanās un piemērošanās valodas iespējām to izteikt realizējas
ar tā saukto onomasioloģisko kategoriju starpniecību, t. i., ar

1 M. Dokulil. Tvoferri slov v češtinē. Praha, 1962, 9., 15., 192. Ipp.
2 Skat. turpat, 8., 191. Ipp.
3 Turpat, 8., 9., 191. Ipp.
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jēdzienisko pamatkategoriju starpniecību, kuras ikvienā valodā

veido nominācijas pamatu»
1
.

Kad ar onomasioloģisko kategoriju starpniecību izveidota ono-

masioloģiskā bāze, jau noteikts arī topošā vārda vārdšķiras rak-

sturs un struktūra. Pašas šis komplicētās gnozeoloģiskās kategori-

jas veidojas kā vispārinājumi no valodas empīrijas un veido pa-

matu vārddarināšanas kategorijām, kas jau ir tīri valodiskas.2

Otrs M. Dokulila izveidotais «vārda dzīves» posms jau ir tīri

valodisks. Tanī koncentrējas un to raksturo tīri lingvistiski pro-

cesi. Sim posmam M. Dokulils veltī visvairāk uzmanības, jo tajā

formējas pats vārds kā valodas vienība. Bet vārddarināšanas ana-

līzē jāņem vērā tas, ka mūsu rīcībā nonāk jau valodas sistēmā

funkcionējošais materiāls, kas faktiski «dzīvo» trešo savas dzīves

posmu.

Trešajā «vārda dzīves» posmā valodas vārddarināšanas sis-

tēmai atbilstoši noformētais vārdu krājuma komponents funkcio-

nēdams pamazām zaudē savu «iekšējo formu» — tiek pakļauts

leksikalizācijai un vienlaikus zaudē arī strukturālo dalāmību mor-

fēmās. Leksikalizācija nav vienlīdz intensīva visās vārdu grupās.
Šinī trešajā posmā tad arī izpaužas jaundarinājuma atkarība

no dzīvajiem vārdu darināšanas procesiem, no funkcionēšanas va-

lodas sistēmā. M. Dokulils uzsver, ka mēs analizējam funkcionē-

jošu mūsdienu valodas materiālu un «vārda dzīves» otrajā posmā
izveidotās derivatīvās attieksmes šai materiālā varam atklāt tikai

tik daudz un tādā pakāpē, kā tās saglabājušās, vārdam funkcio-

nējot un leksikalizējoties, t. i., tā, kā šīs attieksmes ļauj saskatīt

mūsdienu valodas vārddarināšanas un visa leksikas sistēma.

Vārddarināšanas struktūra, «iekšējā forma» tādēļ ir svarīgs fak-

tors, kas nosaka vārda funkcionēšanu un tā semantikas tālāko at-

tīstību. 3

Uz «vārda dzīves» fona M. Dokulils ļoti skaidri un pārlieci-
noši parāda vēsturiskā jeb diah'roniskā vārddarināšanas aspekta
atšķirību no sistemātiskā jeb sinhroniskā. Pirmajā gadījumā sva-

rīgi izzināt un fiksēt tos pārveidojumus, kas realizējušies «vārda

dzīves» pirmajā, otrajā un trešajā periodā. Turpretī sinhroniskajā
aspektā svarīgi atklāt, parādīt valodas funkcionējošā materiālā

tās derivatīvās attieksmes, kas vārdus saista savā starpā un ar

visu vārdu krājumu. Šo attieksmju raksturošanā svarīgs faktors

ir vārda «iekšējā forma», kas vārdā izpaužas kā motivācija. No-

sakot vārda motivāciju, tiek noskaidrotas arī tās morfēmas, kuras

apzinātas kā vārddarināšanas līdzekļi un kurās parādās analizē-

jamā vārda sakars ar pamatvārdu. Paturot vērā to, ka vārddari-

1 M. Dokulil. Tvofem slov v češtine. Praha, 1962, 29., 196. Ipp.
2 Skat. turpat, 49., 200. Ipp.
3 Skat. turpat, 207. Ipp.
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nāšanas procesā jauni vārdi veidojas kā formas un nozīmes vie-

nība, ir atrasta iespēja vārddarināšanas materiālu grupēt vārd-

darināšanas tipos. Vārddarināšanas tipa robežās iespējams deta-

lizēti izvērtēt atsevišķu vārddarināšanas līdzekļu produktīvumu

un arī regulārumu.
Tā pamazām izkristalizējas vārddarināšanas teorijas un ana-

līzes principi mūsdienu valodniecībā.

4. No mūsdienu sinhroniskās valodniecības viedokļa vērtējot
latviešu valodnieku veikumu vārddarināšanas sistēmas pētīšanā,

jākonstatē, ka padarīts liels darbs, bet vienlaikus jāpieņem arī

M. Dokulila izteiktais pārmetums, ka līdz šim nav akcentēts jau-

tājums par to, kā vārds ar savu vārddarināšanas struktūru iekļau-
jas visā vārdu krājumā, kā vārdi saistīti savā starpā un ar visu

vārdu krājumu. LPSR ZA Valodas un literatūras institūta izvei-

dotajā Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā vārddarinā-

šanas jautājumi vēl aplūkoti tradicionāli, daudzos gadījumos
tieši pārņemot prof. J. Endzelīna vēsturiskajā valodniecībā izvei-

doto analīzi, t. i., nenošķirot vēsturisko un sinhronisko aspektu
vārddarināšanas analīzē, neņemot vērā pārveidojumus, kas

radušies «vārda dzīves» trešajā posmā. Valodas materiāls

liecina, ka atšķirības te ir būtiskas un to pamatā ir visai da-

žādi cēloņi.
Atšķirību starp sinhronisko un diahronisko vārddarināšanas

analīzes aspektu labi ilustrē adverbi pareizi un patiesi. Etimolo-

ģiskie un vēsturiskie pētījumi liecina, ka šie adverbi veidojušies
no prepozīcijas pa un substantīvu reize, tiesa senākās datīva for-

mas reizi, tieši. 1 Turpretī mūsdienu valodas sistēmā šiem adver-

biem veidojas cita motivācija un citas vārddarināšanas attiek-

smes. Tā kā mūsdienu valodā lietojami adjektīvi pareizs, patiess
un tā kā produktīva ir adverbu darināšana ar -i no adjektīviem,
tad arī adverbi pareizi, patiesi mūsdienu valodas runātāja apziņā

asociējas ar attiecīgajiem adjektīviem un nevis ar minētajiem

prepozīciju un locījumu savienojumiem.
Vārda dzīves trešajā posmā var realizēties pārveidojumi gan

vārda morfoloģiskajā, gan semantiskajā struktūrā. Sie pārveido-

jumi veicina sekundāro vārdu pāreju primāro vārdu grupā.
Robežas starp morfēmām nivelē dažādi fonētiskie pārveido-

jumi. Tā substantīvs apīnis mūsdienu latviešu literārajā valodā

ir primārs vārds, bet vēsturiski tas saistīts ar verbu ap-vī-ties.
Sākotnēji arī substantīvs varēja būt ap-vī-n-is. Zūdot saknes līdz-

skanim v, substantīvam apīnis zudusi ārējā asociācija ar verbu

apvīties, zudušas robežas starp celma morfēmām, tas kļuvis par
nemotivētu vārdu. Analogs fonētisks pārveidojums realizējies ari

adjektīvā apaļš. Semantiski un etimoloģiski tas saistāms ar

1 Skat. /. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. R., 1951, 623. Ipp.
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apvelt (salīdz, ar liet. apvalus). Zūdot saknes līdzskanim v, ad-

jektīvs apaļš vairs neasociējas ar minēto verbu, šai vārdu pāri
saknes vairs nav identas. Adjektīvā priedēklis sakusis ar saknes

atliekām un veido jaunu patstāvīgu sakni apaļ-, kas funkcionē par

vārddarinātāju celmu, t. i., par motivētāju daļu vairākos citos at-

vasinājumos, piemēram: apaļ-um-s, apaļ-īg-s, no-apaļ-o-t v. c.

Vārdu derivatīvo attieksmju izzušanu veicina arī semantiskie

pārveidojumi. Laika gaitā vārdu nozīmes pārveidojas gan zaro-

joties un paplašinoties, gan sašaurinoties, gan arī pieņemot pil-

nīgi jaunas nozīmes. Tā, piemēram, mūsdienu latviešu valodas

gramatikā lietojami termini piedēklis un priedēklis. To morfolo-

ģiskajā sastāvā viegli norobežojami priedēkļi prie- un pie-, kā ari

kopīgs piedēklis -kl-. Rezultātā pāri paliek dē-. Ar šādu sakni lie-

tojams iepriekš analizētajiem vārdiem struktūras ziņā analogs sub-

stantīvs pa-dē-kl-is. Šo substantīvu motivē verbs dē-t. Zinot tikai

verba dēt mūsdienu aktīvo nozīmi, var domāt, ka tas motivē vie-

nīgi padēklis nozīmi. Bet saistītajos savienojumos verbs dē-t(ies)
lietots kā mūsdienu verba lik-t(ies) sinonīms (piemēram, nav kur

dēties, kur esi to dējis v. c). Tas liecina, ka terminos priedēklis

un piedēklis «dzīvo» tā saknes dē- nozīme, kas mūsdienu valo-

das vārdu krājumā pazīstamajam saknes vārdam vairs nav

aktīva.

Fonētiskie un semantiskie pārveidojumi vājinājuši un izdzē-

suši vārddarināšanas attieksmes starp kalns un celt, kā arī robe-

žas starp vārddarinātājām morfēmām substantīva celmā kal-n-. 1

Vārddarināšanas attieksmes, tāpat robežas starp morfēmām

ietekmē pārveidojumi valodas morfoloģiskajā struktūrā. Prof.

J. Endzelins vēsturiskajā gramatikā pamatoti kvalificējis par pie-
dēkļiem afiksus -o, -ā, -i, -v.

2 Tāpat vēsturiskajā gramatikā uz

noteiktu principu pamata nošķirts piedēklis -v- vārdos purvs,

darva, galva, dzērve, virve, kalve. Mūsdienu latviešu literārās va-

lodas sinhroniskajā sistēmā piedēklis -v- norobežojams vienīgi
vārdā kal-v-e, šo vārdu motivē verbs kal-t, bet -o, -ā, -i, -v vairs

nav piedēkļu morfēmas. Gala zilbju pārveidojumu rezultātā lat-

viešu valodas senākie piedēkļi -o, -i zuduši, uz -ā, -v pamata iz-

veidojušās deklinācijas galotnes. Dažām galotnēm vēl ir saglabā-
jusies vārddarināšanas spēja.

Varētu minēt arī citus piemērus, kas ilustrētu vārdu struktū-

ras pārveidojumus laika gaitā, kā arī pamatotu nepieciešamību
nošķirt etimoloģisko un vēsturisko vārddarināšanas analīzi no

sinhroniskās.

Veidojot sinhronisko vārddarināšanu par patstāvīgu valodnie-

cības nozari, mūsdienu latviešu valodniecībā ir jāinventarizē pēc

1 Skat. /. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. R., 1951, 289. Ipp.
2 Turpat, 266.—270. Ipp.
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iespējas plašs valodas materiāls un jānoskaidro vesela rinda ar

šo problēmu kompleksu saistītu jautājumu. Šoreiz aprobežosimies
tikai ar diviem svarīgākajiem. Vispirms norobežosim morfoloģisko
un vārddarināšanas analīzi un raksturosim motivāciju vārddari-

nāšanā.

4.1. lekams sākt tieši vārddarināšanas un galvenokārt mor-

foloģiskās vārddarināšanas jautājumu apskatu, jānoskaidro divu

jēdzienu, t. i., morfoloģiskās analīzes un vārddarināšanas analī-

zes, būtība un atšķirība.

Tāpat kā citās valodās, arī latviešu valodā vārda struktūrā no-

robežo sakni, piedēkli, priedēkli, galotni, t. i., morfēmas, kam nav

tā patstāvīguma, kas ir vārdam, un tās norobežojamas, pretstatot
un salīdzinot radnieciskus vārdus vai to formas.

Piemēram:

run-a, run-as, run-ai utt.

run-ā-t, run-ā-j-u, run-ā-š-u, run-ā-tu, run-ā-j-is utt.

run-ā-tāj-s, run-ā-tāj-a, run-ā-tāj-am utt.

pie-run-ā-t, pie-run-ā-j-u, pie-run-ā-š-u, pie-run-ā-j-is utt.

pie-run-ā-šan-a, pie-run-ā-šan-as, pie-run-ā-šan-ai utt.

Morfēmām vārda morfoloģiskajā sastāvā ir noteiktas funkcijas,
sava nozīme, tās veic vai nu vārda darinātāju, vai arī formu vei-

dotāju afiksu lomu. Pēc šīs funkcijas tad arī šķiramas vārddari-

nātājas un formveidotājas morfēmas. Formveidotājas morfēmas

parasti novietotas vārda beigās un veido jau gatavu vārdu gra-
matiskos variantus (skat. augšējā piemēra horizontālās ailes).
Katrs jauns patstāvīgas nozīmes vārds latviešu valodā ir arī

gramatiski noformēts. Tādēļ vārddarināšanā nākas rēķināties arī

ar šo formantu. Analizējot teksta materiālu, kur izmantotas da-

žādas vārda formas, vārddarināšanas analīzi latviešu valodā vis-

labāk veikt nominatīva un nenoteiksmes formā, jo šais formās

gramatiskais rādītājs ir tikai galotne. Bet citās formās, piemē-

ram, 111 konjugācijas verbu tagadnē, nemaz neparādās pilns
vārda celms: lasī-t, las-u, citreiz tas paplašināts ar formveidotā-

jiem piedēkļiem vai priedēkļiem, piemēram: las-ī-š-u, iz-las-ī-

---------j-us-i v. c.

Morfoloģisko un vārddarināšanas analīzi sāka pretstatīt un

norobežot tikai pēdējā laikā, t. i., pēc tam, kad vārddarināšanu

norobežoja no morfoloģijas un tā kļuva par patstāvīgu valodnie-

cības nozari, bet atšķirību starp tām meklēja, kā jau redzējām,
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pakāpeniski visā vārddarināšanas evolūcijas gaitā. Šo analī-

zes veidu atšķirība tā, ka morfoloģiskajā analīzē tiek noro-

bežotas visas zināma vārdu pretstatījuma rezultātā jau inventa-

rizētās un analizējamā vārda struktūrā esošās morfēmas, piemē-
ram:

deg-t: dedz-inā-t

dedz-ēj-s, dedz-inā-tāj-s
deg-šan-a, dedz-inā-šan-a

ap-deg-um-s, ap-dedz-inā-j-um-s

Derivatīvajā analīzē turpretī jānoskaidro tikai tās morfēmas

vai morfēmu grupas, kuras aktīvi piedalās analizējamā vārda

celma formēšanā un nosakāmas, pretstatot motivēto un motivē-

tāju vārdu.1 Ja vārdu darinātājas morfēmas savienotu ar +, bet

parastās morfēmas nošķirtu ar —,
tad piemēru materiāls būtu

pārrakstāms tā:

deg-t dedz+ inā-t

dedz-fēj-s dedz-inā+ tāj-s

deg +šan-a dedz-inā-fšan-a

ap-deg +um-s ap-dedz-inā-j + um-s

Redzam, ka derivatīvās analīzes dalījums ir binārs: vārda

celmā veidojas vārda darinātāja celma un vārda darinātāja afiksa

pretstatījums. Vārda darinātājs celms savukārt pēc sava morfo-

loģiskā sastāva var būt gan primārs, gan sekundārs.2 Tikai sa-

mērā nedaudzos gadījumos vārddarināšanas analīzē vārda celmā

norobežojamas trīs darinātājas morfēmas. Piemēram:

i

at+ jaun +o-t, jaun-s; at + mask-f o-t, mask-a;

ap +tumš + o-t, tumš-s; ap-f-mež-f-o-t, mež-s v. c.

Šoreiz aplūkoti ideāli vārdu darināšanas gadījumi, kad viegli

norobežojamas derivatīvās morfēmas. Valodas praksē ir daudz

sarežģītāku gadījumu, kuru atšifrēšanai arī nepieciešami stingri
analīzes principi, kas aptvertu maksimāli plašu pazīmju loku. De-

talizētu atbildi uz jautājumu par morfoloģiskās un derivatīvās

1 Par morfoloģisko un derivatīvo analīzi skat. Основы построения описа-

тельной грамматики современного русского литературного языка. М., 1966,

стр. 55, 56.

2 Plaši šis jautājums interpretēts rakstā Левковская К. В. О понятии про-

изводности основ, в сб. «Вопросы построения описательных грамматик.» М.,
1961, стр. 123—139.
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analīzes savstarpējo sakarību varēs veidot tikai pēc tam, kad

būsim iepazinuši sīkāk derivatīvā procesa būtību latviešu va-

lodā.

4.2. Derivatīvajā analīzē svarīgākais faktors ir motivācija. Pie-

vērsīsimies tai. Teorētiskajā literatūrā motivācija vārdu darinā-

šanā jau sen ņemta vērā, nosakot, no kādas vārdšķiras darināts

analizējamais atvasinājums. Bet tas darīts, izmantojot dažādus

analīzes principus un risinot visai atšķirīgus uzdevumus.

4.2.1. Lietvārdu kategorijā daudzveidīgākais vārddarinātājs
afikss ir piedēklis. Ar šo vārddarinātāju morfēmu formētos vār-

dus varam grupēt noteiktās kopās. Piemēram:

1 2 3 4 5 6 7

cel-t, cēl-ēj-s, cel-šan-a, cēl-um-s, cil-m-e, cil-n-is
„

kal-n-s

cirs-t, cirt-ēj-s, cir-šan-a, cirt-um-s, cir-s-ma, cir-v-is

kal-t, kal-ēj-s, kal-šan-a, kal-um-s, — — kal-v-is

kal-v-e

sal-t, sal-ēj-s, sal-šan-a, sal-um-s, — sal-n-a, —

sie-t, sēj-ēj-s, sie-šan-a, sēj-um-s, — sie-n-a, —

vel-t, vēl-ēj-s, vel-šan-a, vēl-um-s, — vil-n-is, —

Šis piemēru materiāls saistīts gan horizontālā, gan vertikālā

virzienā. Horizontālajām rindām struktūrā ir kopīga pamatmor-
fēma — sakne. Atvasinātajos vārdos tā veic vārddarinātāja celma

funkcijas, ir tikai strukturāla daļa no visa vārda celma un se-

mantiski saista visu horizontālo rindu ar pirmā stabiņa vārdu,
kuram celms ir primārs, resp., sakne šeit noformēta par

vārdu.

Vertikālā virzienā atvasinājumus saista kopīgais vārddari-

nāšanas formants. Tas modificē vārddarinātāja celma nozīmi. Bet

pirmajā stabiņā saknes noformētas par patstāvīgiem vārdiem, kas

parasti nav iespējams ar vārddarinātājiem afiksiem, šiem deriva-

tīvās nozīmes nesējiem.
Tā analizējamos vārdos ir kopīgas strukturālās un semantis-

kās pazīmes kā horizontālā, tā vertikālā virzienā. Bet nozīmes

ziņā derivātu saistījums visos piemēros nav vienlīdz stiprs kā

vienā, tā otrā virzienā. Mūsdienu valodas runātāju grūti būs pār-
liecināt, ka siena, kalns un pat cilnis ir sekundāri vārdi un tos

motivē verbi siet, celt. Tātad vertikālās saites, kas saista vārd-

darinātājus celmus, te ir nonivelējušās.
2. un 3. stabiņa piemēri šai ziņā šķiet monolīti. Šo darinā-

jumu latviešu valodā ir daudz, un, ja piemēru materiālu
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papildinātu, secinājums nepārveidotos. 4. stabiņa piemēri gan

vienveidīgi struktūras ziņā, bet pamatvārdu daudznozīmības un

funkcionālās individualizēšanās dēļ arī derivātos pieļauj plašākas
nozīmes atšķirības, piemēram, cirtums, sējums.1 Turpretī 5., 6. un

7. stabiņa piemēru nozīmes jau pilnīgi individualizētas. Tas

liecina, ka šais identajās struktūrās horizontāli kopīgajam vārd-

darinātājam celmam afikss vairs nepievieno kopīgu modificētāju
nozīmi.2

Tā arī latviešu valodā atvasinājumos veidojas vismaz divas

saiknes: ar valodas vārdu krājumu tos saista vārddarinātājs
celms un ar zināmu atvasinājumu grupu — vārddarinātājs for-

mants.3 Šis divējādais saistījums veido dubultu derivāta motivā-

ciju un pamatu apvienot atvasinājumus grupās ar identu struk-

turālo modeli un derivatīvo nozīmi. Šos sakarus var attēlot gra-
fiski struktūras formulas veidā ar pamatvārdu centrā:

4.2.2. Bieži vien saknes vārds «apaug» ar daudz plašāku deri-

vātu saimi, ar pirmās, otrās, trešās vai augstākas pakāpes atvasi-

nājumiem. Piemēram:

augt, audz-inā-t, aug-šan-a, aug-l-is, audz (cl) -īg-s, aug-um-s

audzinā-taj-s audzina-šan-a augl-īg-s audzelīg-um-s

auglīg-um-s

1 Faktiski šis faktors ir tikpat aktīvs arī 2. un 3. stabiņa piemēros, bet

atvasinājumi ar -um- biežāk tiek izmantoti par terminiem, tādēļ to nozīmes

individualizēšanās ir aktīvāka un spilgtāka.
2 Mllvg. piedēklis -n- nav aplūkots, kaut arī mūsdienu latviešu literārajā

valodā ir diezgan daudz vārdu ar šo piedēkli, un tas viegli norobežojams,
piem., skat. raksta 92. lpp.

3 Skat. M. Dokulil. Tvofeni slov v češtinē, 104. lpp.
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Struktūras formula tas izskatītos ta:

No shēmas redzams, ka ap darbības vārda augt sakni lat-

viešu valodā grupējas 1., 2. un pat 3. pakāpes atvasinājumi.
Bet horizontālajā rindā augt saista vairākus 1. pakāpes atvasi-

nājumus. Sais atvasinājumos derivatīvie piedēkli modificē attiecīgo
verbālās saknes nozīmi. 2. pakāpes atvasinājumu, kas horizontālā

izkārtojumā novietojas 2. rindā, morfoloģiskais sastāvs ir kom-

plicētāks, un te modificēts nevis augt, bet gan 1. pakāpes atva-

sinājumos iegūtais celms; 3. pakāpē savukārt modificē 2. pakāpes
sekundāros celmus. Un tomēr morfoloģiski komplicētos vārdos

latviešu valodā parasti norobežojumi tikai 2 vārddarināšanas kom-

ponenti, kas saista darinājumu ar valodas sistēmu horizontālā

un vertikālā virzienā. Jaunās nominatīvās vienības struktūras un

nozīmes formēšanās tādējādi risinās divos pamatvirzienos — no

vārdu krājuma tā paņem celma centrālo daļu — sauksim to par

vārddarinātāju celmu' — un no vārddarinātāju afiksu krājumiem
vajadz bai atbilstošo modificētāju — vārddarinātāju afiksu — pie-
dēkli, priedēkli vai arī galotni.

Tā, sastatot vārdus kā strukturāli semantiskas vienības, mēs

varam nošķirt mūsdienu valodā vārdu funkcionāli nozīmīgās
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daļas — vārddarinātājas morfēmas, kā ari savukārt raksturot šo

funkcionālo vienību morfoloģisko struktūru, jau izmantojot tīri

morfemātisko analīzi. Bet atkal jāatceras, ka attieksmes starp
morfēmām var būt visai komplicētas.

4.2.3. Latviešu valodā ir gadījumi, kad vārddarinātājs piedēk-
lis netiek pievienots vārddarinātājam celmam tieši, bet gan starp
šīm divām derivatīvajām morfēmām parādās kāda funkcionāli

nemotivēta skaņa vai arī skaņu savienojums — interfikss. Pie-

mēram, tāds ir -cl- vārdos audz-el-ig-s, kut-el-ig-s, ēd-el-ig-s l
un

-est-, -ast- lietvārdos mil-est-ib-a, žēl-ast-ib-a, pret-est-ib-a, briv-

est-īb-a и. c.
2
,
-ul- vārdos og-ul-āj-s, pried-ul-āj-s. 3

Šiem vārda struktūras elementiem nav nekādas nozīmes4
,
kaut

arī fonētiski tie šoreiz atbilst latviešu valodas piedēkļiem, piemē-

ram:

-cl-: vir-el-is; -ul-: skop-ul-is;
-ast-: miel-ast-s, cien-ast-s.

4.2.4. Ne katrreiz starp vārdiem, ko saista radniecības attiek-

smes, tik vienkārši pamatot un nošķirt vārddarinātājas morfē-

mas. Ir latviešu valodā derivātu grupas, kurām valodā vairs nav

atbilstošu saknes vārdu vai vārddarinātāja celma vārda. Bet

vārddarinātāji afiksi ir produktīvi un pārstāv aktīvus vārddarinā-

šanas modeļus. Piemēram:

strād-ā-t

strād-niek-s

iz-strād-e (Neder sastatīšanai strādātājs, jo atvasināts no

strādāt.)

Tas ļauj secināt, ka vārddarinātājs celms šiem vārdiem ir strād-

un vārda darinātājafiksi ir -ā-t, -niek-s, iz-, -c.

Līdzīgā kārtā, t. i., semantiski saistītos sekundāros vārdos,

pamatojams vārddarinātājs celms arī citās vārdu grupās. Pie-

mēram:

murd-ē-t put-ē-t rād-ī-t

murd-oņ-a put-ekļ-i pa-rād-e 5

1 Salīdz. Mllvg. 128. lpp.
2 Turpat, 129. lpp.
3 Turpat.
4 Ska . Основы построения описательной грамматики. М., 1966, стр. 54,

а также Земская Е. А. Интерфиксация в современном русском словообразо-
вании, в книге «Развитие грамматики и лексики современного русского язы-

ка». М., 1964, стр. 36 и след.

5 Tāpat uz semantiskās radniecības pamata varētu sastatīt un analizēt

vārdus āb-el-e un

āb-01-s. Sim vārdu pārim nav saknes vārda, norobežotie vārdu darinā-

šanas afiksi -cl- un -ol- latviešu valodā gan pazīstami, bet ne ar analizējamo
vārdu derivatīvo nozīmi. Skat. Mllvg. 94. lpp.
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Šādus sekundārus vārdus, kam celmu struktūrā ir kopīgā
galvenā morfēma, atšķirīgi, bet produktīvi vārddarinātāji afiksi

un nav saknes vārda, sauc par vārdiem ar semantiski saistītiem

celmiem. 1 To savstarpējā strukturālā un semantiskā tuvība ir par

pamatu derivatīvo morfēmu nošķiršanai.
4.2.5. Latviešu valodā morfoloģiskajā vārddarināšanas paņē-

mienā par derivāta nozīmes motivētāju var būt arī formas celms.

Šīs funkcijas piemīt darbības vārdu pagātnes celmam, piemēram:

gāj +um-s,
dcv +um-s,

las-ī-j + um-s v. c.

Dažos adjektīvos ar -ain-s par vārddarinātāju celmu ir liet-

vārdu daudzskaitļa ģenitīva formas celma pazīmes, piemēram:

smilš + ain-s,

akmeņ + ain-s, zvaigžņ-f-ain-s. 2

4.2.6. Par bāzi jaunu lietvārdu darināšanai ar piedēkļiem lat-

viešu valodā var būt arī salikteņi. Rezultātā morfoloģiskais deri-

vāts iegūst salikteņa struktūru, piemēram:

ventspil +niek-s, lielgruntniec-fīb-a, acumirkl +īg-s.

Šos vārdus motivē salikteņi Ventspils, lielgruntnieks, acumirklis.

Un to darināšana realizējusies kā vienkāršs morfoloģisks pro-

cess.

4.2.7. Ir latviešu valodā arī vārdi, kurus motivē vārdkopas. Šo

derivātu morfoloģiskā struktūra komplicētāka, jo to struktūrā

vienlaikus apvienojas divi patstāvīgi celmi un tos savukārt ar

derivatīvām attieksmēm saista vārddarinātājs piedēklis kā izska-

ņas komponents. Piemēram:

jaun-f gvard +ieš-i : jaunā gvarde
otr +gad +niek-s : otrs gads
pirm +klas + niek-s : pirmā klase

sveš+ tautīb +niek-s : sveša tautība

5. Derivatīvās motivācijas sakarā īpaši jāizvirza un jāaplūko
jautājums par nozīmes pārnesumu, t. i., dažādiem tropu pavei-
diem vai vismaz zināmām to analoģijām vārdu darināšanas pro-

cesā. Sevišķi vēl tādēļ, ka teorētiskajā literatūrā semantiskais

vārddarināšanas paņēmiens vispār tiek noraidīts. 3 Kā jau teikts,
morfoloģiskajā vārdu darināšanas procesā semantisko pārveido-

jumu ietekme parādās vairākos veidos.

1 Sal. Основы построения описательной грамматики... М., 1966, стр. 54.
2 Skat. Mllvg. 229. Ipp.
3 Skat. M. Dokulil. Tvofeni slov v češtinē, Praha, 1962, 20. Ipp. un Ос-

новы построения описательных грамматик... М., 1966, стр. 69.
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5.1. Vispirms daudznozīmīgiem vārdiem (tādi parasti latviešu

valodā ir darbības vārdi), no vienas puses, iespējams katrai no-

zīmei atbilstošs atvasinājums — homonīms, no otras puses, kat-

rai nozīmei veidojas savas vārddarināšanas iespējas. Tā, piemē-
ram, darbības vārdam celt latviešu valodā ir vairākas nozīmes.

Ņemsim no tām tikai dažas:

1) celt uz augšu,
2) «modināt»,

3) «kāpināt»,

4) «būvēt». 1

Katrai no šīm nozīmēm pretī latviešu valodā ir atbilstošs liet-

vārds ar -šana un -tājs. Turpretī atvasinājumi ar -ums, šo visai

produktīvo vārddarinātāju izskaņu, darbības vārdam celt pretī

gan iespējami, bet valodā nav parasti.
2 Lietvārds ar -tn-e iespē-

jams vienīgi verba celt 4. nozīmei. Tas liecina, ka daudznozīmī-

gākiem vārdiem veidojas katrai nozīmei atbilstoša derivātu sis-

tēma.

5.2. Otrkārt, mūsdienu latviešu valodā nozīmes pārnesums da-

žos gadījumos realizējas tieši vārddarinātājā celmā. Un šī pazīme
kļūst par raksturotāju vairākiem vārddarināšanas tipiem. Tā lat-

viešu valodā izskaņa -en-e ir sēņu, ogu, augu un arī dažu mazu

dzīvnieku nosaukumu struktūrā. Par vārda darinātājcelmu šais

vārdos savukārt funkcionē dažādu dzīvnieku, visbiežāk putnu,
nosaukumu celmi. Piemēram: augu nosaukumos: gandr+ en-e,

gail +ene, blakt +ene, blus +ene, dzeguz +ene, irb-\-ene, kazene;+ene;

ogu nosaukumos: dzērv +en-e, lācene,+ene, avene, +ene, kazene;+ene;

sēņu nosaukumos: gail + ene, lācene, +ene, bried+ene, vist + ene,

cūc +ene.

Motivācija šais vārdos saistīta ar pamatvārda nozīmes pārne-
sumu uz zināmas līdzības pamata. Tas šoreiz ir viens pārnesuma
paveids. Citās vārdu grupās motivācijas pamatā ir cita līdzība,

piemēram: tint-en-e, milt-en-e, plūm-en-e, adat-en-e, piltuv-en-e

v. c.

Tie ir tikai daži motivācijas paveidi, un šoreiz skatītas tikai

dažas problēmas, kas izvirzās, analizējot latviešu valodas substan-

1 Skat. Latviešu-krievu vārdnīca, 1963, 130. Ipp.
2 Atvasinājumiem ar -ums un darbības vārdiem latviešu valodā veidojas

interesantas attieksmes. Tā, piemēram, darbības vārdam siet ir divas nozīmes:

1) (ie) siet mezglu,
2) (ie)siet grāmatu. Abām pretī ir lietvārds sējums, bet pirmajai nozīmei atbil-

stošais atvasinājums ir verba derivatīvās iespējas nosacīts un tādēļ potenciāli
iespējams tāpat kā visi citi tipveida atvasinājumi. Turpretī otras nozīmes atva-

sinājums jau ir individualizēts un terminoloģizēts. Vispār -ums mūsdienu lat-

viešu valodā ir aktīvs terminu darinātājs afikss. Un tā visa rezultātā veidojas
ļoti komplicētas attieksmes starp atvasinājuma komponentiem.
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tīvus. Bet arī šai materiālā jau redzamas divas spilgtas savā

starpā saistītas iezīmes: no vienas puses, tipizēta, regulāra moti-

vācija, no otras puses, atkāpšanās no regulas, individualizēša-

nās. Un tā nonākam pie otras visai nozīmīgas vārdu darināšanas

analīze-s pazīmes — regulāruma.

6. Regulārums kā sinhroniskās vārddarināšanas analīzes fak-

tors, protams, ir nevis process, bet gan struktūras pazīme. Kaut

kādā ziņā tas atspoguļo arī vārddarināšanas procesa regulā-
rumu, bet sinhroniskajā analīzē tiek izvirzīts kā vārddarināšanas

tipu raksturotāja pazīme.

Kā tad saprotams šis vārddarināšanas tipu regulārums?
«Vārddarināšanas regulārums ir sinhronisku formālo un seman-

tisko attieksmju atkārtošanās starp derivatīvi saistītiem vārdiem,»
teikts krievu valodas aprakstošās gramatikas izveides pamatos. 1

Tālāk uzsvērts, ka «formālais un semantiskais regulārums tādē-

jādi ir tā pazīme, kas nosaka vārddarināšanas tipu».2

Vārddarināšanas tips, kā jau redzējām, tiek izvirzīts par dari-

nāšanas sistēmas pamatvienību, 3 un tā norobežošana ir visai sva-

rīgs priekšnoteikums vārddarināšanas materiāla klasificēšanā.

Citētajā M. Dokulila darbā un «Krievu valodas aprakstāmās

gramatikas pamatos» principiālu pretrunu šā jautājuma risinā-

jumā nejūt. Atšķirība vienīgi terminoloģijā.4 Pēdējā tiek ieviests

jēdziens par vārddarināšanas regularitāti, ar kuras starpniecību

vārddarināšanas tipu atsevišķu komponentu nozīme tiek pretsta-
tīta vispārinātai vārddarināšanas nozīmei, kas var būt kopīga
vairākiem tipiem, piemēram, «tādas pazīmes nesējs, kas izpaužas
kā attieksme ar darbību», «attieksmju ar priekšmetu, parādību

nesējs» v. c.
5 Šai vispārinātajai nozīmei paralēli vēl veidojas paša

tipa vārddarinātāja nozīme, piemēram, darbības veicējs: nesējs,

runātājs, pazīmes veidošanās, piemēram, sārtoties, bālēt v. tml.

Tipa regulārums tiek noteikts, «pretstatot katra vārda reālo no-

zīmi vispārinātajai vārddarināšanas nozīmei»6. Šis pretstatījums

ļauj konstatēt, vai vārdu darināšanas tipa nozīme ir regulāra, vai

te veidojas šaurākas, konkrētākas un pat pilnīgi individuālas

vārddarināšanas nozīmes. Tās veido apakštipus — sīkākus grupē-

jumus tipa robežās.7

1 Основы построения описательной грамматики. М., 1966, стр. 60.
2 Turpat, 60. Ipp.
3 Turpat, 60. Ipp., un M. Dokulil. О tvofeni slov v češtinē, 68. Ipp.
* M. Dokulila teoriju jautājumā par vārddarināšanas tipu skat. raksta 10.

un nāk. Ipp.
5 Skat. Основы построения описательной грамматики. М., 1966, стр. 60,61.

(Salīdz, ar М. Dokulila onomasioloģiskajām nozīmēm. Cit. darbā 29. Ipp.,
rakstā 79. Ipp.)

6

Turpat, 61. Ipp.
7 Skat. turpat, 71. Ipp.
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Tādējādi veidojas trīs nozīmju rindas, kas ņemamas vera

vārddarināšanas analīzē:

1) tipa vispārīgā vārddarināšanas nozīme;

2) tipa konkrētās («leksiski derivatīvās») nozīmes;

3) leksiskās nozīmes, kas raksturīgas atsevišķiem vārdiem. 1

Šīs trīs vārddarināšanas tipa dimensijas, t. i.,*motivācija, for-

mants un nozīme, ļauj ļoti operatīvi grupēt valodas materiālu un

pieļauj tipos plaši ietvert arī individuālus veidojumus.
Formālo regulārumu vai atkāpes no tā vieglāk noteikt, kā jau

iepriekš redzējām, sastatot analizējamo vārdu ar tā motivētāju
un norobežojot aktīvās vārddarinātājas morfēmas. Izmantojot šīs

pazīmes, ieskicēsim dažu vārddarināšanas tipu robežas arī lat-

viešu valodas lietvārdu derivātu materiālā. Tā ar piedēkli -n-

mūsdienu latviešu literārajā valodā lietoti lietvārdi ar vienādi

veidotu derivatīvo struktūru: verbāls vārddarinātājs celms + -n-

vārddarinātājā izskaņā. Pēc derivatīvās nozīmes šie lietvārdi gru-

pējami vairākos apakštipos:

1) darītājvārdi:

aizbildnis +nis : aizbilst

nokriš-f-ņi : nokrist

vižņi : viz-ē-t

2) darbības objekts vai rezultāts:

apmet-f-nis : apmest
atrad-t nes : atrast

sainis +nis : siet

sakas -f-n-īt-is : sakas-(ī)-t

3) darbības rīks, instruments:

kāp + nes : kāp-t
lauz-f-nis : lauz-t

griez + nes : griez-t

uzgriez + nis : uzgriez-t
cirtnis +nis : cirs-t

4) darbības vieta:

mīt + ne : mist, mīt-u

nomet+ne : nomes-ties

noviet+ne : novieto-t

slēp + nis : slēp-t

tilp +ne : tilp-t

' Tā praktiski tiek interpretētas trīs vārdu darināšanas tipa mērījumu di-

mensijas, ko izvirzīja M. Dokulils. Skat. citētā darba 75. un 204. Ipp.
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Visas šīs četras nozīmes apvieno tipa kopīgā vispārīgā deriva-

tīvā nozīme: attieksmē ar darbību izteiktas pazīmes nesējs.
Otrs -n- piedēkļa vārddarināšanas tips veidojas ar struktūru:

adjektīva vārddarinātājs celms -f- -n- vārddarinātājā izskaņā.

Vārddarinātāja tipa vispārināto nozīmi šai gadījumā varētu

formulēt šādi:

attieksmē ar īpašību izteiktas pazīmes nesējs:

smalk+ n-e : smalk-s

biež + ņ-a : biez-s

Pamatu trešā vārddarināšanas tipa formēšanai veido īpašī-
bas vārdi

kals-n-s : kals-t

staig-n-s : stig-t

To struktūra: verbāls vārddarinātājs celms + -n- vārddarinā-

tājā izskaņā.
Ar vispārīgo tipa vārddarinātāju nozīmi tas pievienosies tai

tipu grupai, kur realizēsies attieksmē ar darbību izteikta pazīme.

Pilnīgāku ieskatu par piedēkļa -n- motivētajiem darinājumiem
un tipu apjomu varēsim iegūt tikai pēc tam, kad būs inventari-

zēts maksimāli plašs valodas materiāls. Bet jau intuitīvi varam

paredzēt, ka 2. un 3. tips latviešu valodā nav nekāds piemēriem

bagātais.
Prof. J. Endzelīns vēsturiskajā gramatikā vēl min lietvārdus

nesaprat-ne : nesapras-t

palaid-nis : palais-t(ies)
noriet-nis : norietēt (?)

pūz-nis : pūt, pūs-t (?)
1

Mūsdienu valodā tie var būt individuāli veidojumi vai arī kādu

citu -n- tipu komponenti. Bet daļai lietvārdu, piemēram, piens,

pliens, delna, vārna, vilna, slienas v. c.
2
, piedēklis -n- vairs nav

motivēts. J. Endzelīna gramatikā ir diezgan daudz adjektīvu pie-
mēru ar -n-. Daži no tiem vēl motivēti, piemēram, staigns : stigt,

lepns : lepoties, bet daudz vairāk piemēru ir ar mūsdienās vairs

nemotivētiem -n- celma vārdiem, piemēram: pilns, plāns, nikns,

laipns, taisns, melns v. c. Tas liecina, ka piedēklim -n- ir tendence

sakust ar vārda sakni. 3 Un, ja valodā neradīsies jauna vajadzība
pēc šā piedēkļa aktivitātes vārddarināšanas sistēmā, tas var kļūt
tikai par atsevišķu vārdu morfoloģisko komponentu.

1 Skat. /. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. 1951, 289., 290. Ipp.
2 Turpat, 289. Ipp.
3 Skat. turpat.



No visa teiktā izriet, ka mūsdienu sinhroniskajā valodniecībā,
izvirzot vārddarināšanu par patstāvīgu valodniecības nozari, jā-
risina gan vispārīgās, gan konkrētās valodniecības jautājumi.
Vispirms jānorobežo pētījamais materiāls, jāizveido vārddarinā-

šanas analīzes principi un paņēmieni, kas atbilstu sinhroniskajā
valodniecībā pieņemtajam pētījamā objekta — valodas būtības

raksturojumam un ko pamatotu katras konkrētas valodas mate-

riāls.

Latviešu valodas vārddarināšanas sistēma šai aspektā vēl ne-

pietiekami analizēta.
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Ā. OZOLA

PAR VERBA TRANSITIVITĀTI UN INTRANSITIVITĀTI

Transitivitāte un intransitivitāte ir verba gramatiska katego-
rija, kas piemīt visiem latviešu valodas verbiem.

Verba transitivitātes un intransitivitātes kategorijai salīdzi-

nājumā ar citām verba kategorijām ir zināmas īpatnības. Ja verba

laika, izteiksmes, personas un citu kategoriju nozīmes izpaužas
morfoloģiskajās formās, tad verba transitivitātes un intransitivi-

tātes kategorijas transitīvajai un intransitīvajai nozīmei šādu

morfoloģisku rādītāju nav.

Verba transitivitātes un intransitivitātes gramatiskais rādī-

tājs ir sintaktiskais saistījums. Verbam ir transitīva gramatiskā
nozīme jeb, kā parasti saka, verbs ir transitīvs, ja ar verbu iz-

teiktā darbība ir vērsta uz kādu dzīvu būtni, priekšmetu, parā-
dību, kas izteikta ar tiešo papildinātāju, t. i., ar papildinātāju
akuzatīvā bez prievārda, piemēram, nest saini, celt namu, mīlēt

vecākus, redzēt gaismu, atcerēties notikumu.

Verbiem, kas nesaistās ar papildinātāju akuzatīvā bez prie-

vārda, ir intransitīva nozīme, piemēram, krist zemē, riņķot pa

apli, sēdēt uz krēsla, domāt par nākotni, sarunāties ar draugu,

zvaigznes mirgo, lietus līst, viņam salst rokas. Intransitīvie verbi

izsaka darbību, kas savā būtībā ir pilnīga bez darbības objekta.
Verba sintaktisko saistījumu nosaka verba semantika. Tieši

verba semantika ir tā, kas piešķir Verbam spēju saistīties vai ne-

saistīties ar tiešo papildinātāju. Līdz ar to transitīvā vai intran-

sitīvā verba gramatiskā nozīme ir ciešā vienībā ar attiecīgā verba

leksisko nozīmi. Tāpēc arī vienam un tam pašam verbam atkarā

no leksisko nozīmju satura var būt transitīvas un intransitīvas

gramatiskās nozīmes.

Tātad verba transitivitātes un intransitivitātes kategorijas pa-
matā ir verba semantika un gramatiskais saistījums. Sī katego-
rija raksturo verba attieksmi pret objektu.

Transitivitātes un intransitivitātes kategorija cieši saistās arī

ar verba kārtas kategoriju. No šī viedokļa galvenā transitivitātes
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būtības izpausme ir tā, ka tas, kas vienā gramatiskā konstruk-

cijā saistījumā ar šiem verbiem ir objekts, otrā — subjekts. Ci-

tiem vārdiem sakot, tas, kas darāmajā kārtā saistījumā ar šiem

verbiem ir papildinātājs, piemēram, es atradu grāmatu, ciešamajā
kārtā ir teikuma priekšmets, piemēram, grāmata ir atrasta. Šāda

gramatiskā saistījuma maiņa palielina valodiskās izteiksmes

iespējas. Ja darāmās kārtas konstrukcijā uzmanība pirmām kār-

tām tiek pievērsta darbības veicējam — subjektam — un tikai tad

objektam — darbības izjutējam, tad, izsakot šo pašu domu cie-

šamās kārtas konstrukcijā, uzmanības centrā ir par subjektu pār-
vērstais objekts, darbības veicējs ir palicis nemanāms, tas nemaz

netiek minēts.

Latviešu valodā tikai transitīvo verbu objekts var iegūt sub-

jekta sintaktisko funkciju un otrādi — atkarā no verba lietojuma
darāmajā vai ciešamajā kārtā. Tas iespējams tāpēc, ka transitīvie

verbi var veidot ciešamajā kārtā personas formas, piemēram, tu

būsi iepriecināts, durvis ir atvērtas, darbs bija pabeigts, māja
tiek celta, lauks līdz vakaram tiks aparts.

Latviešu valodā ir iespējams darināt arī no intransitīviem

verbiem ciešamās kārtas formas. Tikai no intransitīvajiem verbiem

darinātajām ciešamās kārtas formām ir citāda lietojuma nozīme.

Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā norādīts, ka lat-

viešu valodā lieto nedaudzus ciešamās kārtas tagadnes lokāmos

divdabjus, kas darināti no intransitīvajiem verbiem, 1 piemēram,
dzīvojamā māja, patīkams cilvēks, pietiekams pamatojums, gu-

ļamā istaba v. c. Arī ciešamās kārtas pagātnes divdabjus darina

no intransitīvajiem verbiem.2 Teikumā šādus pagātnes divdabjus
parasti lieto predikatīvi, piemēram, diezgan trakots, tad tika

braukts tālāk. Tikai dažus no intransitīvajiem verbiem darinātos

ciešamās kārtas pagātnes divdabjus lieto arī atributīvi, piemē-

ram, atcerēties daudzreiz staigāto ceļu.
Ja arī mūsu valodā paretam sastopam no intransitīvajiem ver-

biem darinātas tagadnes un pagātnes ciešamās kārtas divdabju
formas, tad tomēr tām nav ciešamās kārtas nozīmes, tās lietotas

ar darāmās kārtas nozīmi.

Verbu transitivitāte un intransitivitāte ir sena valodas parā-
dība. Tā veidojusies un diferencējusies valodas vēsturiskās attīs-

tības gaitā. Katrā valodā izveidojušās savas transitivitātes un

intransitivitātes kategorijas lietošanas īpatnības, kas cieši sais-

tītas ar verba semantiku un verba gramatiskajām attieksmēm.3

No transitīvo un intransitīvo nozīmju viedokļa visus latviešu

valodas verbus varam iedalīt 5 grupās: 1) verbi, kam ir tikai

1 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I. Rīgā, 1959, 648. Ipp.
2 Turpat, 653. Ipp.
3 Виноградов В. В. Русский язык. М.—Л., 1947, 646. Iрр.
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transitīvas nozīmes, 2) verbi, kam ir tikai intransitīvas nozīmes,

3) verbi, kam galvenā, pamata nozīme ir transitīva, bet citas no-

zīmes vai nozīmes nianses intransitīvas, 4) verbi, kam galvenā,
pamata nozīme ir intransitīva, bet citas nozīmes vai nozīmes

nianses transitīvas, 5) verbi, kam transitīvā un intransitīvā no-

zīme vienādi spēcīgi saistās ar verba galveno nozīmi.

Lai labāk parādītu verba transitivitātes un intransitivitātes

kategorijas ciešo saistību ar verba semantiku, iepriekš minēto

grupu raksturošanai verbi tiks doti leksikogrāfiskā atainojumā.

1. Verbi, kam ir tikai transitīvas nozīmes. Sajā
grupā ietilpst daļa nerefleksīvo verbu (piemēram, lauzt, nest, ti-

rit, aplaistīt, asināt, gaidīt, sargāt, bagātināt, aizmirst) un ne«

daudzi refleksīvie verbi, kas saistās ar tiešo papildinātāju akuza-

tīvā bez prievārda (piemēram, apzināties, atcerēties).

Piemēri,

aizmirst, trans.

1. Nesaglabāt atmiņā (datus, faktus). Aizmirst formulu. Aiz-

mirst telefona numuru. Ātri aizmirst izlasīto. ..dažai labai dzies-

mai jau sen aizmirsts autors un tā kļuvusi par tautas dziesmu.

(RB 1958, 82, 2.) Ц 1 Nesaglabāt atmiņā, izdzēst no atmiņas

(priekšstatu par cilvēkiem, priekšmetiem, notikumiem). Uģis ne-

kad neaizmirsīs Picu. Un tēvoci, krustmāti, Pica tēvu, brigadieri,
priekšsēdētāju — arī tos atcerēsies. (Vācz 109.) Mēs arī neaiz-

mirsīsim neko. Līdz pēdējam pulsa sitienam mēs atcerēsimies tos

četrus garos un drausmīgos kara gadus.. (Cilv 21.)
2. Aizmāršībā atstāt (ko, kur), izklaidībā nepaņemt līdzi.

Aizmirst lietussargu vilcienā. Piepeši viņai ienāca prātā, ka savu

izkapts strīķējamo galodu aizmirsusi Tālajā pļavā, šķūņa paksi

iespraustu. (Sakse 1, 49.)
3. Neiedomāties, neapzināties; nepaturēt prātā. Komjaunieši

bija tā aizrāvušies ar pļaušanu un kulšanu, ka dažas nedēļas pil-
nīgi aizmirsa tautas nama būvi. (Sakse 3, 302.) ..

Rainis pats bija
viens no tiem, kas nekad neaizmirsa dzimteni un tautu.. (P

1946, 19, 2.)
Arī pārejas (šeit neparādītas) verba aizmirst leksiskas nozī-

mes un nozīmju nianses ir transitīvas.

apzināties, trans.

Apzinīgi saprast. Apzināties mērķa lielumu. Apzināties savu

vainu.
..

mēs, padomju cilvēki, darba nebaidāmies, jo apzināmies,
ka strādājam sev, saviem bērniem, savai tautai.. (C 1954, 1, 1.)

2. Verbi, kam ir tikai intransitīvas nozīmes.

Šajā grupā ietilpst daļa nerefleksīvo verbu (piemēram, augt,
nākt, klaiņot, ogot, sāpēt, nogurt, mirdzēt, snigt, palīdzēt, ticēt,

1 Ar || izdalītas nozīmju nianses.
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glaimot) un gandrīz visi refleksīvie verbi (piemēram, steigties,

griezties, grūsties, burzīties, rasties, sarunāties, pūlēties). Tā kā

mūsu valodā gandrīz visiem transitīviem verbiem un arī daļai
intransitīvo verbu ir atbilstoši refleksīvie verbi, tad šī grupa, kurā

ietilpst verbi tikai ar intransitīvām nozīmēm, latviešu valodā ir

vislielākā.

Piemēri,

glaimot, intrans.

1. Sacīt glaimus. Visi, kas vien Lipstu pazina, kopš bērnības

glaimoja un iestāstīja: «Cik brīnišķīgi tu zīmē! Kā tu proti rīko-

ties ar krāsām! Tev ir talants.» (Skuj 12.)

2. Tikai 3. pers. Radīt apmierinājuma, lepnuma jūtas (kam);

patikt. Skolotājai glaimo bērnu uzmanība. Ilzei glaimo tas, ka

Stempu Rūdis pievērsies tieši viņai.. (X 1955, 6, 8.)

burzīties, intrans.

Viegli, ātri kļūt negludam (parasti par audumu). Kokvilnas

audums ātri burzās. Pelēkās plisētās kleitas drāna, lai kā sasē-

dēta, neburzījās ne drusku. (Birze 1, 112.)

3. Verbi, kam galvenā, pamata nozīme ir tran-

sitīva, bet citas nozīmes vai nozīmes nianses

ir intransitīvas. Šajā grupā ietilpst daļa nerefleksīvo verbu

(piemēram, cirst, gāzt, dzert, grabināt, atstarot, atsacīt, lasīt).

Liekas, ka latviešu valodā nav tādu refleksīvo verbu, kas atbilstu

šai grupai.

Piemēri,

dzert

1. trans. leņemt mutē (šķidrumu) un norīt. Dzert kafiju,
pienu, ūdeni. Visu mūžu labprāt esmu dzēris alu, īpaši, kad tas

vēl glāzē noslēpumaini čaukst, stāstīdams par miežu lauku un

par zviņaino apiņu galvu.. (Birze 2, 24.) || intrans. Uzņemt (or-

ganismā) šķidrumu. Ikvienā kolhozā ir cilvēki, kam darbs ir tāda

pati dzīves nepieciešamība kā ēst un dzert. (C 1962, 290, 1). Govis

sanāk pie dīka dzert. (B-U 1, 393.) || pārn. Uztvert, sajūtot (pie-

mēram, gaismu, skaistumu, svaigu gaisu v. tml.) baudīt. Un es

savaldzināts stepē gāju Rita daili kāriem malkiem dzert. (Sirm
52.) || Par medikamentiem (šķidrām zālēm, arī pulveriem, table-

tēm). Dzert zāles. Dzert aspirīnu trīsreiz dienā pa vienai tabletei.

2. intrans. Būt paradumam bieži un sistemātiski lietot alko-

holiskus dzērienus. Virs dzer tikai tad, ja mājās viss nav kārtībā,

ja sievai nav diezgan prāta pavērst sava laulātā drauga šaudī-

gās domas uz citu pusi. (Zigm 130). Tad viņš iesāka dzert. Va-

karu pēc vakara viņš streipuļodams no kroga pārnāca mājā..
(Blaum 248.) || Lietot alkoholiskus dzērienus. «Un tagad, Aivar,
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es dzeru uz jūsu laimi!» (Lukj 87.) Bramanis divas nedēļas bij
dzēris kā bez prāta. (AU 660.)

3. trans. Svinēt (kāzas, kristības, bēres). Kādu godu mēs

dzērām, Tādas dziesmas dziedājām: Kāzu godu mēs dzērām, Kāzu

dziesmas dziedājām. (DV 769.) .. tagad jādzer Brivina bēres.

(AU 243.)

grabināt
1. trans. Kustinot, skarot (ko) izraisīt grabēšanu. ..spaiņus

grabinādama un šķindinādama, Liena aiztipināja uz kūti. (Ez

282.) .. vējš.. grabināja pie [kareivju] vidusjostām piestiprinātās
kaskas. (Grants 47.) Arturs

.. raudzījās.. uz logu, kura rūtis

grabināja šikas lietus lāses. (VL 179.)
2. intrans. Atkārtoti pieskaroties, piesitoties radīt trokšņus;

grabināties. Kuplā kļava, kas augas naktis ar saviem kailajiem
zariem grabināja rūtis, nu pa atvērto logu stiepa istabā savus

agrīnos ziedus
.. (A Grig 2, 9.)

3. intrans. Pareti. Tas pats, kas grabēt. ..

rati izritēja pa

vārtiem
..

riteņiem rībot un dēļiem grabinot. (Sudr E 375.)
4. Verbi, kam galvenā, pamata nozīme ir intran-

sitīva, bet citas nozīmes vai nozīmes nianses tran-

sitīvas. Šajā grupā ietilpst daļa nerefleksīvo verbu (piemē-

ram, miglot, aiztraukt, atbalsot, dziedāt, kliegt) un daži refleksī-

vie verbi (piemēram, skatīties, iedomāties).

Piemēri,

aiztraukt

1. intrans. Ātri attālināties; ātri attālinoties, nokļūt (kur).
Aiztraukt citiem garām. ..

sacīkšu mašīna milzīgā ātrumā aiz-

trauc pa gludo asfalta ceļu. (Zv 1953, 24,9.) pārn. Diena aizlido

pēc dienas kā putni — nemaz nemani, kā aiztraukusi nedēļa ..

(X 1954, 10, 3.) pārn. Tūkstoš domu pacēlās Maijas smadzenēs kā

bites spietam, bet tās aiztrauca un palika tikai viena [doma]. .

(Sakse 2, 122.)
2. trans. Strauji aizvirzīt (parasti par vēju). Vējš aiztrauc

sakaltušās lapas. Dažu ziedu aiztrauca vējš. Citu skāra salna
. .,

bet vislielākā daļa izauga, nobrieda.. (Lit M 1961, 5, 3.) pārn.

Viņas galvā atkal atgriezās aiztrauktās domas par vakara skolu.
.

(Sakse 3, 242.) || Aizdzīt.
.. paslējās nikna roka aiztraukt uz-

bāzīgo mūdzi [mušu] no pieres vai deguna. (AU 130.)

skatīties

1. intrans. Vērst skatienu (kur, uz ko). Skatīties pa logu
laukā. Silabriedis skatījās savā mātē. (Blaum 95.) Viņš ilgi ska-

tījās uz skumjajām debesim. (A Grig 1, 131.) || Redzēt. Gaisma

[darbnīcā] tik spilgta, ka bez speciālām brillēm grūti skatīties.

(B 1950, 6, 30.)
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2. trans. Redzēt un vērot (lai ko uzzinātu, iepazītu v. tml.).
Skatīties lugu. Mārtiņš tikai pameta baltas acis: saskrējuši brīnu-

mus skatītiesl (AU 211.) Annele pakāpās augstāk skatīties svešo

apkārtni.. (Brig 62.)

3. intrans. Izturēties (ar noteiktu attieksmi). Vietējie iebū-

vieši skatījās ar naidu uz pienācējiem.. (B-U I, 241.) Bet nāve

neskatās, viņai viena alga, bagāts vai nabags .. (AU 147.)
5. Verbi, kam transitīvā un intransitīvā no-

zīme vienādi spēcīgi saistās ar verba galveno
nozīmi. Šiem verbiem nav iespējams izvirzīt kā galveno no-

zīmi ne transitīvo, ne intransitīvo. Šī grupa mūsu valodā ir maza.

Pie tās pieder, piemēram, verbi dzelt, atbildēt, klausīties.

dzelt

1. intrans. Durt ar dzeloni (kur, kam) (par kukaiņiem);
kost (par čūskām). Lapsene dzeļ pirkstā. Čūska dzeļ kājā. Tomēr

bites gāzās virsū, dzeldamas kā trakas
.. (LTP 266.) || trans.

levainot (ko) ar dzeloni (par kukaiņiem, čūskām). Tā kā viņš

nebaidījās no bitēm, tad bites viņu arī nedzēla. (B-U 11, 266.)
Kā (čūskas, odzes) dzelts — saka, ja pēkšņi (aiz bailēm, pār-

steiguma v. tml.) izdara ļoti strauju kustību. Pašķīru alkšņu la-

pas un paskatījos. Un tad kā dzelts parāvos atpakaļ. (Lēm 61.) ||
intrans. Būt spējai ievainot ar dzeloni. Bite dzeļ. Sirseņi dzeļ.
.. skorpioni nekož, bet dzeļ ar ķermeņa astes galā atrodošos dze-

loni.. (Zv 1957, 11, 29.)

2. intrans. Skarot ar auga adatveida izaugumiem, radīt sā-

pes, apsārtumu, arī ievainot; durties. Nātres dzeļ rokās.
.. pašā

lauka malā vairāk nekā citur auga usnes, kas neganti dzēla pirk-
stos un badīja kājas. (Lagzd 67.) Ceļā reizēm pagadījās tik bie-

zas egļu un priežu jaunaudzes, ka nekādi cauri tikt. Lokanie zari

sitās sejā, un skuju adatas sāpīgi dzēla vaigos. (Vācz 44.) ||

trans. Skart ar auga adatveida izaugumiem, radot sāpes, ap-
sārtumu, arī ievainot; durt ar auga adatveida izaugumiem. Ne-

dzel mani tu, nātrīte\ (ME 541.)

3. intrans. Radīt sūrstošu, dedzinošu sajūtu (par vēju, salu,
svelmi v. tml.). Tumšākas kļūst plaisas starp plīstošiem bangu
vāliem, asāk sejās dzeļ vējš. (Zv 1965, 16, 7.) Tava [degošas pil-
sētas] uguns dvaša Tūkstoš jūdzēm tālu sejā dzeļ.. (JS 100.) ||
trans. Asi kairināt (par vēju, salu, svelmi v. tml.). līmeņa vēji
dzeļ seju.. (X 1957, 3, 3.) Aukstums dzeļ vaigus un zodu.

(Grīva 8.)

Verba dzelt semantika rāda, ka šī vārda pamatnozīmes (arī
citu nozīmju) transitivitāte un intransitivitāte nesaistās ar īpašu
šī verba leksiskās nozīmes maiņu. Atšķirību var saskatīt vienīgi

1 Ar ф apzīmēts frazeoloģisms
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darbības intensitātē. Ja verbs dzelt lietots saistījumā ar tiešo

objektu, tad ar to izsacītajai darbībai ir lielāka intensitātes pa-

kāpe, tās iedarbe uz objektu spēcīgāka. Dotajā verba dzelt lek-

sisko nozīmju atainojumā intransitīvā nozīme parādīta kā pirmā,
bet tikpat labi pirmajā vietā var izvirzīt šī verba transitīvo no-

zīmi, jo abas saistās ar verba pamatnozīmi vienādā mērā. Tāda

pati transitivitātes un intransitivitātes mija vērojama arī pārējās

(iepriekš minētajās) šī verba leksiskajās nozīmēs. Tāpēc šādi

verbi izdalīti īpašā grupā.

Latviešu valodā no transitivitātes un intransitivitātes katego-
rijas izpausmes viedokļa visvairāk ir tādu verbu, kam ir tikai

transitīvas vai intransitīvas nozīmes. Verbu, kam ir abas nozī-

mes, ir daudz mazāk. Angļu valodā šajā sakarā vērojama pretēja

parādība. Kā norādījis V. N. Zigadlo 1
,

tad ļoti nedaudziem angļu
valodas verbiem ir tikai transitīva nozīme, nelielai daļai — tikai

intransitīvā nozīme, visvairāk angļu valodā ir tādu verbu, kam

ir gan transitīva, gan intransitīvā nozīme. Tas norāda, ka verbu

transitivitātes un intransitivitātes kategorijai katrā valodā ir

stipri atšķirīgas izpausmes.

SAĪSINĀJUMU un avotu rādītājs

А Grig 1 — A. G r i g v 1 i s. Dzejoji, stāsti, lugas. Rīgā, 1956.

A Grig 2 — A. G r i g v 1 i s. Kad lietus un vēji sitas logā. Rīgā, 1965.

AU — A. U pīts. Zajā zeme. Rīgā, 1947.

В — «Bērnība».

В Saul — B. S а v 1 ī t i s. Jaunības gadi. Rīga, 1956.

B-U — E. Birznieks-Upītis. Kopoti raksti, I—VI sēj., Rīga,
1946.—1950.

B-U 1 — E. Birznieks-Upītis. Izlase. Rīgā, 1959.

Birze 1 — M. Birze. Kā radās stāsts. Rīgā, 1961.

Birze 2 — M. Birze. Smilšu pulkstenis. Rīgā, 1964.

Blaum — R. Blaumanis. Izlase. Rīgā, 1958.

Brig — A. Brigadere. Triloģija. Rīgā, 1957.

С — «Cīņa».
Gilv — Cilvēces sirdsapziņas balss. Mieram veltīts prozas krājums.

Rīgā, 1951.

DV — Darba vara lielu dara. Tautasdziesmu izlase prof. J. A. J an-

sona sakārtojumā. Rīgā, 1960.

Ez — R. Ezera. Viņas bija trīs. Rīgā, 1963.

Grants — J. Grants. Ausma ceļā. Rīgā, 1959.

Grīva — 2. Grīva. Vai tu esi cilvēks? Rīgā, 1958.

JS — J. Sudrabkalns. Brāļu saimē. Rīgā, 1947.

К — «Karogs».
Lagzd — V. Lagzdiņš. Teltis pie upes. Rīgā, 1958.

Lēm — I. Lēmanis. Pa dzīves cejiem, 3. daļa. Rīgā, 1953.

Lit M — «Literatūra un Māksla».

1 Жигадло В. H. О переходности и непереходности глаголов в современ-
ном английском языке. Grāmatā: Исследование по грамматике. Л., 1945,
218.—221. Iрр.



LTP — Latviešu tautas pasakas. Izlase. Rīgā, 1956.

Lukj — E. L v к j a n s к i s. Izvēle. Rīgā, 1966.

ME — K. Milenbahs un J. Endzelins. Latviešu valodas vārd

nīca, I sēj., Rīgā, 1923.—1925.

P — «Pionieris».

RB — «Rīgas Balss».

Sakse 1 — A. Sa kse. Darba cilts. Rīgā, 1948.

Sakse 2 — A. S а к s c. Lūzums. Rīgā, 1949.

Sakse 3 — A. S а к s c. Pret kalnu, 2. da|a. Rīgā, 1960.

Sirm — J. Sirmbārdis. Asnu zobeni. Rīgā, 1962.

Skuj — Z. S к v j i ņ š. Kolumba mazdēli. Rīgā, 1961.

SudrE — Sudrabu Edžus. Izlase. Rīgā, 1952.

VL — V. L ā с i s. Uz jauno krastu. Rīgā, 1952.

Vācz — L. Vāczemnieks. Vasara Ziedu ciemā. Rīgā, 1958.

Zigm — D. Z i g m о n te. Jūras vārti. Rigā, 1963.

Zv — «Zvaigzne».
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J. KĀRKLIŅS

TEIKUMA STRUKTŪRAS RAKSTUROŠANAS ASPEKTI

0. Latviešu padomju valodniecībā pēdējos piecpadsmit gados
paveikts liels un vajadzīgs darbs dažādu sintakses faktu inven-

tarizēšanā, sistematizēšanā un aprakstīšanā. 1 Lai gan šajā jomā
nebūt vēl nav izdarts viss, tomēr jau tagad arvien aktuālāks kļūst
arī cits uzdevums. Nepieciešams izvērtēt metodes un paņēmienus,
ar kādiem veikta sintakses faktu interpretācija. Tas savukārt rada

vajadzību pārskatīt vispārīgās valodniecības un sintakses teori-

jas jaunāko atzinumu gaismā tos teorētiskos pamatus,
uz kādiem balstīti līdzšinējie pētījumi. Teiktais jo īpaši attiecas

uz tādiem kardināliem jautājumiem kā sintakses sistēmas

izveides principi un sintaksē aplūkojamās vie-

nības.

Arī vairums mūsdienu valodnieku nenoliedz, ka viena no cen-

trālajām sintakses vienībām ir teikums. Tomēr nevarētu

teikt, ka būtu panākta vienprātība uzskatos par to, kas ir tei-

kums, kā tas interpretējams, kādas metodes teikuma rak-
sturošanā ir visefektīvākās un racionālākās.

Raksta apjoms neļauj pievērsties visam iepriekšminētajam jau-

tājumu kompleksam. No daudzām aktuālām problēmām izraudzīta

tikai viena — par teikuma struktūras raksturošanas

aspektiem. Jautājumu loks, ko izvirza šī problēma, tēžu veidā

aplūkots rakstā «Vienkāršā teikuma statiskās struktūras interpre-

tācija»2
.

No minētajā rakstā skartā jautājumu kompleksa šajā
apcerējumā ietverti divi centrālie jautājumi: 1) teorētiskie pa-

mati, kas nosaka nepieciešamību pēc vairākiem aspektiem

1 Pārskatu un arī kritiski/vērtējumu par to, kas šajā ziņā sasniegts vien-

kārša teikuma sintakses izpētē, sk. /. Kārkliņš. Dažas vienkāršā teikuma

sintakses problēmas. Latvijas PSR ZA Vēstis. 1965, 11. (220), 37.—48. Ipp.
2 1. Kārkliņš. Vienkāršā teikuma statiskās struktūras interpretācija. —

V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta zinātniskās konferences mate-

riāli. Liepāja, 1968, 27.—33. Ipp.
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teikuma struktūras interpretācijā, 2) pretstatījums: sintagmātis-
kais — paradigmātiskais un statiskais — dinamiskais aspekts
teikuma raksturojumā.

0.1. Aspektus teikuma struktūras raksturojumā un teikuma bū-

tības izpratni vispirms nosaka sintakses objekta un sin-

takses priekšmeta interpretācija, kā arī vieta, kādu sin-

taksei ierāda valodas sistēmā. Attiecīgie teorētiskie uzskati savu-

kārt ir par pamatu analīzes metodei. Metodes izvēli bez tam

ietekmē arī mērķi un uzdevumi, kādus izvirza pētījumam.
0.2. Par sintakses objektu var uzskatīt vai nu tikai

runu, vai tikai valodu, vai arī gan runu, gan va-

lodu. Raksta autors pievienojas tiem valodniekiem, kas par sin-

takses objektu uzskata gan runu, gan valodu.3 Sintakses faktu

inventarizēšanā un interpretēšanā runas un valodas atšķirību var

neievērot vai arī var tai nepievērst vajadzīgo uzmanību. Teikuma

sintaksē runas un valodas atšķirības neievērošana rada neskaid-

rību un nekonsekvenci teikuma struktūras raksturošanā. Runas un

valodas kā divu atšķirīgu, kaut arī savā starpā cieši saistītu sin-

takses objektu apzināšanās ir viens no faktoriem, kas nosaka ne-

pieciešamību sintakses faktus skatīt vairākos aspektos. Tas

attiecas arī uz tādu sintakses vienību kā teikums.

Par sintakses priekšmetu atzīstamas tās sintak-

ses vienības, ko var izdalīt sintakses objektā — runā un

valodā.

Par sintakses vienībām un to savstarpējām attieksmēm pastāv

ļoti dažādi uzskati. Raksta autors pievienojas tiem valodniekiem,
kas par vienu no galvenajām sintakses vienībām atzīst teikumu.

0.3. Sintakses faktu interpretācijā jo svarīga loma ir struk-

tūras un sistēmas jēdzienu nošķiršanai, kā arī šo jēdzienu

savstarpējo attieksmju noteikšanai.

Raksta autors pievienojas tiem valodniekiem, kas valodu uz-

skata par tādu struktūru, kura veido sistēmu.4 Šajā valodas sis-

tēmā sintakse ir viens no valodas struktūras lī-

me ņ i c m.
5

Sintakse savukārt var tikt skatīta gan sistēmas, gan struk-

tūras aspektā. Sistēmu un struktūru sintakses līmenī ir lietderīgi

interpretēt kā divējāda tipa attieksmes.

3 Sk. /. Kārkliņš. Valodas un runas attieksmju problēma. — Ar Darba

Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte.

«Latviešu valodas struktūras jautājumi. Zinātniskie raksti, XCVIII», 1970"

(iespiešanā).
4 Sal. Zeichen und Svstem der Sprache. II. Band. Akademie Verlag. Ber-

lin, 1962, 6., 29. lpp.
5 Par līmeņa problēmu valodas sistēmā sk. Уровни языка и их

взаимодействие. Тезисы научной конференции. М., 1967; Единицы разных уров-
ней грамматического строя языка и их взаимодействие. Советско-чехословац-

кий симпозиум 18—22 апреля 1967 г. Доклады советских учёных. М., 1967.
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Tās attieksmes, kas raksturo sintakses sistēmu, ir pаr a-

digmātiskās attieksmes. Sintakses aspektu, kurā tiek

apskatītas paradigmātiskās attieksmes, saucam par pагa di g-

m ā t i к v.

Tās attieksmes, kas izriet no sintakses struktūras, ir

sintagmātiskās attieksmes. Sintakses aspektu, kurā tiek

raksturotas sintagmātiskās attieksmes, saucam par sint ag-

m ā t i к v.

Sintagmātiskās attieksmes parāda sintakses vienību lineā-

ros sakarus, bet paradigmātiskās attieksmes — vertikālos

sakarus.

Tekstā6 tiešam vērojumam dotas sintagmātiskās attieksmes.

Teksta sintagmātiskās attieksmes visvieglāk pakļaujas inventari-

zēšanai un analīzei. Tāpēc arī teikuma uzbūves skaidrojumā līdz

šim galvenā uzmanība pievērsta tieši sintagmātiskajam aspektam.
Tā tas ir arī latviešu valodniecībā.

1. Sintakses paradigmātiskā un sintagmātiskā aspekta tuvāks

raksturojums dodams īpašā apcerējumā. Pievērsīsimies tikai šī

jautājuma principiālajai pusei.

Paradigmātisko un sintagmātisko attieksmju loma un nozīme

visu sintakses parādību raksturošanā nav vienāda. Paradigmātis-
kās attieksmes kā sistēmas attieksmes parādās tikai tur, kur pats
sintakses objekts šādu sistēmu sniedz. Sintakses līmenī tādu sis-

tēmu var konstatēt teikuma pakāpē, piemēram, teikuma struktu-

rālā pamata sintaksē. Tādēļ ir pamats runāt ne tikai par teikuma

sintagmātisko raksturojumu, bet arī par teikuma para-

digmām.
Teikuma paradigmu interpretācijā pašreiz valodnieku domas

dalās. Vieni, kā, piemēram, N. Švedova, teikuma paradigmu
saista tikai ar sintaktiskā laika un sintaktiskās modalitātes rea-

lizēšanos teikumā, bet nepievērš uzmanību teikuma struktūras

potenciālām transformām.7 Citi, piemēram, J. Apresjans, P. Ada-

mecs, V. Grabe, 8 teikuma paradigmu izdalīšanā iesaista teikuma

struktūras transformācijas iespējas.
Vārdu savienojumu (vārdkopu) pakāpē par sintaktiskām

paradigmām runāt nevar. Vārdkopām gan ari ir formu sistēma,
taču to nosaka vārdkopas centrālā komponenta (kodolvārda) kā

6 Teksta interpretāciju sk. Ахманова О. С. Словарь лингвистических тер-
минов. М., 1966, 470. 1рр.

7 Sal. Шведова Н. Ю. Парадигматика простого предложения в современ-
ном русском языке (опыт типологии). — Русский язык. Грамматические ис-

следования. Изд-во «Наука». М., 1967, 3.—77. 1рр.
8 Sal. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингви-

стики. Изд-во «Просвещение». М., 1966, 184.—196. 1рр. П. Адамец. К вопросу
о синтаксической парадигматике. Ceskoslovenskā rusistika. XI. 1966, 2,
76.—80. lpp. П. Адамец, В. Грабе. Трансформация, синтаксическая парадиг-
матика и члены предложения. Slavia, XXXVII, 2, Praha, 1968, 185.—192. lpp.
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attiecīgas vārdšķiras vārda iespējamās formu maiņas.

Tādēļ vārdkopu paradigmas kā vārdkopu formu sistēma

ir nevis sintaktiskas, bet morfoloģiskas paradigmas

respektīvi šo paradigmu dažādas kombinācijas. Citiem vārdiem

sakot, vārdkopu paradigmātika nepaceļas līdz sintaktiskas para-

digmātikas līmenim.9 Tas tomēr nenozīmē, ka sintakses līmenī ne-

varētu runāt par vārdkopu tipiem jeb modeļiem, tikai šie tipi jeb

modeļi ir sintagmātiski. Sintagmātiski tipi jeb modeļi

iespējami ne vien vārdkopu, bet arī teikuma pakāpē. Tā, piemē-

ram, ar visu triju personu vietniekvārdiem un 3. personā arī ar

lietvārdu izteiktiem dzīvu būtņu nosaukumiem (teikuma priekš-
meta funkcijā) var saistīties ne tikai tādi verbi kā lasīt, rak-

stīt, smieties, bet ikviens trīspersonu verbs (izteicēja
funkcijā). Šajā gadījumā var runāt par īpašu verbālo teikumu

sintagmātisko modeli jeb tipu. Sintagmātisks bū-

tībā ir katrs teikuma modelis, ko nosaka verba (vai vispār predi-

kāta) saistāmības spēja jeb valence.10

Sintagmātiskā un paradigmātiskā aspekta atzīšana sintaksē

tātad prasa nošķirt sintagmātiskos un paradigmātis-
kos tipus jeb modeļus. Sintaktiskās struktūras raksturo-

šanā tam ir būtiska nozīme.

2. Sistēma un struktūra nav vienīgie aspekti, kādos var skatīt

valodas sintakses līmeni. Ir vēl lietderīgi nošķirt statisko un

dinamisko aspektu.
2.1. Sintakses statiskā aspekta objekts ir sintakses

statiskās struktūras, t. i., tādas struktūras, kas nav atka-

rīgas no konteksta un situācijas 11 jeb konsituā-

cijas.l2 Šādas sintakses statiskās struktūras ir vārdkopas

9 Sal. Адамец П. К вопросу о синтаксической парадигматике. Ceskoslo-
venskā rusistika. XI. 1966, 2, 76. Ipp.

10 Jāpiezīmē, ka teikuma sintagmātiskajā modelī īpatni krustojas t. s.

kreisā jeb subjekta valence, t. i., predikāta spēja piesaistīt to vai

citu subjektu, un labējā valence, kas faktiski raksturo predikāta kā

vārdkopas centrālā komponenta spēju piesaistīt noteiktus atkarīgos komponentus
un veidot dažādas nepredikatīvas attieksmes. Līdz ar to jāatzīst, ka

ne visu vārdkopu «īpatnējais svars» teikuma struktūras izveidē ir vienāds.

Dažas no tām var būt teikuma struktūras nepieciešama sastāvdaļa. Vārd-

kopu un teikuma attieksmes, šķiet, ir daudz sarežģītākas, nekā to parāda
N. Svedova. apcerot vārdkopu iesaistīšanos teikumā -kā vienu no vienkārša

teikuma paplašināšanas paņēmieniem. Sk. Основы построения описатель-

ной грамматики современного русского литературного языка. Изд-во «Наука».
М., 1956, 154.—156. Sal. П. Адамец, В. Грабе. Трансформация, синтаксическая

парадигматика и члены предложения. Slavia, XXXVII, 2, Praha, 1968, 185.—1

192. Ipp.
11 Sal. Белошапкова В. А. Сложное предложение в современном русском

языке. Изд-во «Просвещение». М, 1957, 14.—15. Ipp.
12 А. Mirovvicz. Z zagadnieii struktury zdania (VVskažniki jezykowe kon-

sytuacji). Biuletyn PTJ. IX. Krak6w, 1949.
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un teikums, kas kā strukturāli paraugi pastāv neatkarīgi no

runas konsituācijas.

2.2. Sintakses dinamiskā aspekta objekts turpretim
ir teikums kā dinamiska struktūra, t. i., kā komunika-

tīva vienība, kam ir sava intonācija un parasti arī noteikta

vārdu kārta. Vārdu kārtu teikumā kā dinamiskā struktūrā ietekmē

t. s. teikuma aktuālais dalījums. Teikuma aktuālā dalī-

juma rezultātā var mainīties arī teikumā iesaistīto vārdkopu kom-

ponentu parastais novietojums. Tādējādi vārdkopu funkcio-

nēšana teikumā lielā mērā attiecas tieši uz teikuma dina-

misko un nevis statisko aspektu. Sintakses dinamisko aspektu gal-
venokārt nosaka runas коnsit vāс i j a.

13 Tomēr sintakses

dinamiskais aspekts nav pielīdzināms runai14
.

Arī dinamiskā as-

pektā teikums skatāms no dinamiskās struktūras vispārinā-

juma viedokļa, piemēram, noteikti intonāciju tipi, noteikti vārdu

kārtas tipi v. tml.

Jāpievienojas V. Belošapkovas atzinumam, ka «atsevišķu,
konkrētu runā novērojamu izsacījumu vispārināšanu var izdarīt

dažādos virzienos: var no šī runas materiāla abstrahēt tipiskas
statiskās sintaktiskās struktūras iezīmes un tad var nonākt pie
«teikuma formulas» (pēc F. Daneša), bet var abstrahēt arī tipiskas
dinamiskās struktūras, komunikatīvās vienības iezīmes, un tad

var nonākt pie «teikuma komunikatīvi sintaktisko tipu» jēdziena

(pēc [. Raspopova) vai arī pie teikumu klasifikācijas «pēc aktuā-

lās informācijas tipa» (kā tas ir P. Adamecam) »
15

.

Tātad kā teikuma statiskā, tā dinamiskā struktūra ir zināma

abstrakcija, kas tieši nav dota runā. Runā uztverei un

fiksācijai pieejami tikai konkrēti teikumi kā teksta vie-

nības.16 No tā izriet nepieciešamība norobežot teikuma sin-

taksi un teksta sintaksi. 17

Teikuma sintakses un teksta sintakses robežu jautājums iz-

virza arī citu problēmu, kas pašreiz visai aktuāla transformatī-

vajā gramatikā, proti, problēmu par attieksmēm starp t. s. tei-

kuma «virspusējo» struktūru (поверхностная структура предло-

жения) un teikuma «dziļo» struktūru (глубинная структура^

13 Sal. Белошапкова В. А. Сложное предложение в современном русском
языке. 15. lpp.

14 Turpat.
15 Turpat, 13. lpp. Norādes uz citējumā minēto autoru darbiem sk. turpat

t. parindē 10. lpp. un 1. un 2. parindē 12. lpp.
16 Sal.: «Komunikācijas aktā teikums vienmēr ir teksta vienība.» Иса-

ченко А. В. Порядок слов в порождающей модели языка. Ceskoslovēnskē
pfednāšky pro VI. mezinārodni sjezd slāvistu v Praze. Praha, 1968, 51. lpp.

17 Turpat, 52. lpp. A. Isačenko šo jautājumu izvirza, runājot par vārdu
kārtas pētījumiem, taču šāda norobēžošana attiecināma arī uz teikuma struktū"
ras pētījumiem.
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предложения). 18 Konkrēts teikums tekstā kā teksta vienība ne katr-

reiz ļauj spriest par teikuma dziļo struktūru. Tādēļ tekstu inven-

tarizēšana pati ir-gan zināms priekšnosacījums teksta statiskās

un dinamiskās struktūras interpretācijai, tomēr var arī nesniegt
īstu priekšstatu par teikuma dziļāko struktūru. Šī ļoti interesantā

problēma latviešu valodniecībā līdz šim nav izvirzīta, jo nav pat

nopietnu mēģinājumu pētīt latviešu valodas sintaktisko struktūru

ar transformācijas metodes palīdzību.
2.3. Sintakses statiskā un dinamiskā aspekta izdalījums ļauj

raksturot sintakses parādības vairākos atšķirīgos skatījumos.
Nediferencēta pieeja sintakses faktiem, īpaši tādai sintakses vienī-

bai kā teikumam, ir tradicionālo sintakses teoriju trūkums. Lat-

viešu valodniecībā šajā sakarā jānorāda uz t. s. bezkopas tei-

kumu interpretāciju.
19 Bezkopas teikumi, to skaitā arī grama-

tiski saistītie bezkopas teikumi, tiek uzskatīti par īpašu
vienkāršā teikuma tipu un vienkāršu teikumu klasifikācijas
sistēmā tiek aplūkoti paralēli divkopu un vienkopas teikumiem.

Taču t. s. gramatiski saistītie bezkopas teikumi nepavisam nav

īpašs vienkārša teikuma strukturāls tips. Tie nav nekas cits kā

vienkāršu teikumu parcelācijas 20 rezultāts noteiktā konsi-

tuācijā. Kā vienkārša teikuma daļas (parcelāti) šādi bez-

kopas teikumi vispār nav teikumi. Parcelācija neiekļaujas
sintakses statiskajā aspektā. 21 Parcelācija attiecas uz sintakses

dinamisko struktūru. Tā kā sintakses dinamiskā struktūra nav

tieši pielīdzināma runai (sk. 2. 2., 107. Ipp.), tad parcelācijas ga-

dījumi rāda ne tikai teikuma struktūras atsevišķos, individuāli

konkrētos segmentus, respektīvi, tekstu, bet ar teksta starpniecību
arī katrai valodai tipiskās parcelācijas iespējas.22 Parcelācijas

18 Par nepieciešamību šķirt teikuma virspusējo un dziļo struktūru vārdu

kārtas pētījumos sk., piemēram, П. Сгалл. Порядок слов и актуальное члене-

ние предложения в генеративном описании славянских языков. VI междуна-
родный съезд славистов в Праге 1968. Прага, 1968, 39. Ipp.; G. Walther.

Порядок слов в русском языке. Turpat, 43. Ipp.
19 Sk. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika (turpmāk saīsināti

Mllvgr), 11. Sintakse. R., 1962, 779. §, 538. Ipp.; 785. §, l, 542.—543. Ipp.;
784.—799. §, 551.—557. Ipp. Sal. arī L. Ceplītis. Bezkopas konstrukcijas
mūsdienu latviešu literārajā valodā. Teikuma uzbūve. R., 1964, 111.—195. Ipp.

20 Parcelācija iespējama arī saliktos teikumos.
21 Arī F. Danešs, kas šķir trīs līmeņus teikuma raksturojumā — teikuma

gramatiskās uzbūves līmeni, teikuma semantiskās uzbūves līmeni un izteikuma

organizācijas līmeni, segmentāciju attiecina nevis uz teikuma gramatiskās
uzbūves līmeni resp. teikuma formulu jeb modeli (mūsu interpretācijā šim

līmenim visumā atbilst teikuma statiskā struktūra), bet gan uz izteikuma orga-
nizācijas līmeni (mūsu izpratnē šim līmenim daļēji atbilst teikuma dinamiskā

struktūra). F. Daneš, A three — level approach to syntax. — Travaux linguisti-
ques dc Prague, 1. L'Ēcol dc Prague d'aujourd'hui. Prague, 1964, 225. Ipp.

22
Interesantu parcelācijas komunikatīvi ekspresīvo un sintaktisko funkciju

izklāstu sniegusi E. Ivančikova. Sk. Парцеллация, ее коммуникативно-экспрес-
сивные и синтаксические функции. — Русский язык и советское общество.
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iespēju un parcelātu tipu apskats dodams teikuma dinamiskās

struktūras izklāstā. No tā izriet būtiski svarīgs atzinums, ka rak-

stīta vai runāta teksta segmenti, kas doti tiešam vērojumam un

uztverei, ne katrreiz sakrīt ar to sintakses vienību, ko var saukt

par teikumu.

Teksta segmentus, kam raksturīga strukturāla un ko-

munikatīva nepatstāvība, varētu saukt par teikuma

strukturālo tipu funkcionāliem variantiem, kā to esam

darījuši kādā citā darbā.23 Šķirot sintakses statisko un dinamisko

aspektu, kā tas proponēts šajā rakstā, minēto priekšlikumu var

precizēt. Teksta segmenti, kas rodas teikumu strukturālo tipu
parcelācijas (sadalīšanas) rezultātā, būtu saucami par par cē-

lāt iem. Ar to zūd nepieciešamība pēc teikumu dalījuma gra-

matiski saistītos un gramatiski nesaistīto s. 24

Rezultātā skaidrāka kļūst pati teikuma kategorija.
3. lepriekš izvirzītie sintakses parādību raksturošanas aspektu

pretstatījumi, proti, sintagmātiskais—paradigmātiskais un statis-

kais—dinamiskais aspekts, savā starpā ir asimetriskās attieksmēs.

Teikuma statiskā struktūra raksturojama gan si n-

tagmātiskā, gan paradigmātiskā aspektā, jo tieši tei-

kuma statiskā struktūra ietver kā lineāro sakaru (struktūras), tā

vertikālo sakaru (sistēmas) vispārinājumu iespējas. Lineāro sa-

karu (struktūras) vispārinājumi dod iespēju parādīt tipiskās
teikuma formas jeb tipus, jeb modeļus gan teikuma mini-

mālās formas (teikuma strukturālā pamata), gan teikuma maksi-

mālās formas ietvaros. Vertikālo sakaru (sistēmas) vispārinājumi

turpretim ļauj saskatīt sakarības starp dažādām tipiskām
teikuma formām, citiem vārdiem sakot, ļauj konstatēt tipisko
formu sistēmu. Šo tipisko formu sistēmu var saukt par tei-

kuma paradigmu. Kā jau iepriekš aizrādīts, ceļi, pa kuriem

var nonākt pie teikuma paradigmas, ir atšķirīgi un atkarīgi gan

no teikuma kā sintakses vienības izpratnes, gan arī no lietojamās
pētīšanas metodes.

Dinamiskā struktūra vispirms raksturojuma sintag-
mātiskā aspektā, jo dod pamatu tieši lineāro sakaru vis-

pārinājumiem.
3.1. Valoda un runa, sistēma un struktūra, statika un dinamika

reāli nepastāv katra par sevi, bet eksistē kopā dialektiskā

Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. Изд-во

«Наука». М., 1968, 277.—301. Iрр.
Ar parcelāciju saistītas teorētiskās problēmas risinājis J. Vaņņikovs. Sk.

Ванников Ю. В. Явление парцеллации в современном русском языке. Канд.
диссертация. Автореферат. М., 1965.

23 Sk. /. Kārkliņš. Vienkāršā teikuma struktūras jautājumi. Latviešu valo-

das teorijas un prakses jautājumi. Izd. «Zvaigzne», R., 1967, 6.—7. Ipp.
24 Turpat, 9. Ipp.
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vienībā. To nošķiršana ir izdevīgs pētīšanas paņēmiens, ļauj
dziļāk ieskatīties pētījamās parādības būtībā, izprast un raksturot

to. Sintagmātiskais un paradigmātiskais, statiskais un dinamis-

kais aspekts ir zināma abstrakcija, tādēļ vispirms attiecas uz sin-

taksi kā valodniecības nozari un tikai netieši uz pašu sintakses

objektu, kas reāli uztverams tikai kā teksts.

4. Jau iepriekš tika aizrādīts, ka ir velkamas robežas starp
teikuma sintaksi un teksta sintaksi (sk. 2.2., 107. lpp.). Tas ļāva
nonākt pie atzinuma, ka teikuma statiskā un dinamiskā struktūra

nav tieši pielīdzināma tekstam.

Teikuma sintakses un teksta sintakses norobežojumam ir vēl

kāds cits aspekts, kas ir ne mazāk svarīgs teikuma kā īpašas sin-

takses vienības interpretācijā.
4.1. Teikums kā dinamiska struktūra ir komunikatīva

vienība ar komunikatīvu funkciju. Komunikatīva funkcija ir

katram teksta segmentam. Sī funkcija piemīt arī tādiem teksta

segmentiem kā parcelātiem, lai gan tie nav patstāvīgi teikumi,
.bet tikai teikuma daļas. Parcelātu strukturālā un komunikatīvā

nepatstāvība tiem neliedz iespēju piedalīties komunikācijas pro-

cesā. Šādu iespēju parcelātiem nodrošina konsituācija.
Tekstā komunikatīvu funkciju iegūst arī tādu vārdšķiru vārdi,

kam nav pat savas formu sistēmas, piemēram, partikulas vai

to savienojumi (Jā! Nē! Jā gan! Nepavisam nē!), int cr-

jekcijas (Ak! Vai! Oho!) vai arī par tradicionālām

formulām kļuvuši izteicieni (Sveiki! Labrīt! Lab-

dien!) v. tml.

Kāda attieksme ar teikuma kategoriju ir šādiem teksta seg-

mentiem?

4.2. Pašreizējā normatīvā un aprakstošā gramatika parasti

par teikumu uzskata ikvienu teksta segmentu, kam ir komu-

nikatīva funkcija, arī minētās partikulas, interjekcijas un par tra-

dicionālām formulām kļuvušus izteicienus.25 Latviešu valodnie-

cībā šādi izteikumi ieguvuši bezkopas teikuma nosaukumu.26

Krievu valodniecībā bezkopas teikumi visbiežāk pazīstami ar no-

25 Sal. Mllvgr, II — Partikulu bezkopas teikumi. 802.—806.§, 557.—561.Ipp.;
Modālo vārdu bezkopas teikumi. 807.—808. §, 561.—562. Ipp.; Interjek-
ciju bezkopas teikumi. 804.—811. §, 562.—563. Ipp. Turpat vēl pieminēti ari

prievārdu bezkopas teikumi (812. §, 564. Ipp.), saik|u bezkopas (813. §, 564. Ipp.)
un vokatīva bezkopas teikumi (814.—816. §, 564.—565. Ipp.). Bezkopas teikuma

jēdziens jau iekļuvis arī latviešu valodas skolu gramatikā. Sk., piemēram, Lat-

viešu valoda 9.—11. klasei. LVI, R., 1963, 316. §, 255.-256. Ipp.
26 Bezkopas teikumus kā īpašu vienkāršā teikuma tipu sava laika izvirzījis

šī raksta autors. Sk. /. Kārkliņš. Galvenie vienkopas teikumu tipi mūsdienu

latviešu literārajā valodā. Kand. disert. (manuskripts). R., 1952, 145. Ipp. Lī-

dzīgā nozīmē par bezkopas teikumiem runājis arī prof. A. Ozols. Sk. A. Ozols.

Latviešu tautasdziesmu va.oda. R., 1961, 327. Ipp.
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saukumu vārdi teikumi (слова — предложения) un kā tei-

kumi ar nesadalītu sastāvu parasti ir iekļauti vienkopas teikumos

kā pēdējo īpatns paveids. Retumis tie tiek saukti arī par iz-

sauksmes vārdu teikumiem (междуметные предложе-

ния) un paliek ārpus tradicionālā dalījuma divkopu un vienkopas
teikumos.27

Šādas pieejas rezultātā teikuma kategorijā tiek apvienotas pa-

visam dažādas, uzbūves un funkciju ziņā krasi atšķirīgas teksta

parādības. Tas savukārt ir par pamatu tam, ka teikuma būtības

skaidrojumā jāsaduras ar lielām grūtībām, jo neizdodas atrast

tādas pazīmes, kas būtu tipiskas visām par teikumu nosauktām

sintakses vienībām.

4.3. Sazināšanās process nenoliedzami notiek ar teikumu palī-
dzību. No tā tomēr nebūtu secināms, ka komunikatīva funkcija ir

tikai teikumam.

Mūsdienu sintakses teorijai ir raksturīgi mēģinājumi (gan iz-

mantojot dažādu argumentāciju) no teikuma kategorijas pilnīgi
vai daļēji nošķirt citus izsacījumus, kam arī var būt komunika-

tīva funkcija, bet kas tomēr nav teikumi.

Tā Ц. Sedeļņikovs 28 domā, ka katrs teikums ir binārs (div-

daļīgs), t. i., veido sintagmu, kurā viens loceklis (teikuma priekš-
mets) veic identificēšanas funkciju, bet otrs loceklis (izteicējs) —

nošķiršanas (различения) funkciju. Tādēļ E. Sedeļņikovs neatzīst

par teikumiem t. s. «izsauksmes vārdu teikumus» un «vārdus tei-

kumus». Līdz ar dienvidslāvu valodnieku R. Mikušu 29 viņš šādas

komunikatīvas vienības ieteic nosaukt par nesadalītiem sin-

krētiskiem izsacījumiem.

Binaritāti tomēr nav izdevīgi izvirzīt par katra teikuma struk-

tūras pazīmi. Ir teikumi, kuru struktūra sintagmātiskā aspektā
tieši neparāda abus binārās sintagmas locekļus. Tādi ir ne tikai

nominālie vienkopas teikumi (Ziema. Ugunsgrēks. Tumšs.), daļa
adverbiālo teikumu (Auksti. Interesanti.), bet arī verbāli teikumi,
kuros teikuma priekšmeta klātiene ir fakultatīva (Lasu. Sarunā-

jamies. Palīdzi!).

Atzīstot binaritāti par katra teikuma pazīmi, šādos teikumos

tad jāmeklē sintagmas neizteiktais (nulles) locek-

lis,30
jārunā par slēptām (скрытые) sintagmām, kā to dara

27 Sk. /. Kārkliņš. Dažas vienkārša teikuma sintakses problēmas. Latvijas
PSR ZA Vēst;s. 1963, 11 (220), 39.—40. Ipp.

28 Седельников E. А. Структура простого предложения с точки зрения
синтагматических и парадигматических отношений. НДВШ ФН.1961, 3, 67. Ipp.

29 Р. Ф. Микуш. Principi sintagmatike — rasprava о strukturalno-sin-

tagmatskom jedinstvu čovječeg govora. Zagreb, 1958.
30 Седельников E. A. Sk. norādītā raksta 72. Ipp.
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A. Reformatskis 31
,

vai ari sintaktiskais binārisms jākompensē ar

morfoloģisko, kā to ieteic V. Admoni.32

4.4. Par racionālu pamatu teikuma gan kā statiskas, gan kā

dinamiskas struktūras nošķiršanai no citiem komunikatīviem izsa-

cījumiem var noderēt principi, ko padomju valodniecībā izvirzī-

jusi N. Švedova. 33

Teikuma pazīmes ir šādas:

1. Teikums ir produktīva sintaktiska shēma ar

abstraktu raksturu.

2. Uz teikuma kā abstraktas shēmas pamata var veidot kon-

krētus izsacījumus, kas var patstāvīgi (neatkarīgi) fun-

kcionēt kā sazināšanās vienības.34 Tas nozīmē, ka izolēti vei-

dojumi, kuru pamatā nav produktīvas (!), abstraktas, vispārinā-
tas shēmas, nevar būt teikumi. 35 Šādi izolēti veidojumi, pēc
N. Švedovas domām, ir, piemēram, leksiski nevariējamas vārd-

formas vai vārdkopas: apsveikumi (Labrīt! Visu labu! Uz jūsu
veselību!), pateicības izteikšana (Paldies!), uzaicinājumi (Marš!
Aidā!), novērtējumi (Labi.), pievienošanās vai nepievienošanās iz-

teikumi (Jā! Nē! Tik tiešām! Tieši tā!), dažādi skaņu atdarinā-

jumi (Tss! Kuš!). 36 Tie ir gatavi izteikumi, kam nav iespē-

jamas leksiskas variācijas, tātad tādi, kuru pamatā nav nekādas

vispārinātas shēmas, kas savu konkrēto realizāciju un konkrēto

leksisko sastāvu iegūst izsacījumā, resp., tekstā.

4.5. No teiktā izriet, ka ne visas komunikācijā iesaistītās fun-

kcionālās vienības ir teikumi. Tas savukārt nozīmē, ka no teikuma

kategorijas norobežojami t. s. gramatiski nesaistītie bezkopas tei-

kumi, par kādiem pašreiz runā latviešu valodniecībā.

Šādu izsacījumu norobežošanano teikuma kategorijas, tāpat kā

parcelātu neatzīšana par teikuma tipu, sekmē teikuma kā īpašas
strukturālas sintakses vienības interpretāciju.

Atsevišķi izšķirams jautājums, kur un kādā sakarā šādi kon-

krēti izsacījumi aplūkojami. Varbūt tie iekļaujami sintakses dina-

miskajā aspektā kā īpaša kategorija vai ari atstājami teksta sin-

taksei.

4.6. Dažu komunikatīvu izsacījumu norobežošana no teikuma

kategorijas izvirza arī problēmu par to, vai predikativitāte (vārda

31
Sal. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967, 326. Iрр.

32 Адмони В. Г. О двусоставности предложения. Уч. зап. 1-го ЛГПИИЯ,
новая серия, вып. 11. — Вопросы грамматики и лексикологии. 1955, 143. Iрр.

33 Шведова Н. Ю. Парадигматика простого предложения в современном

русском языке. — Русский язык. Грамматические исследования. Изд-во

«Наука». М., 1967,3.-77. Iрр.
34 Turpat, 7. Ipp.
35 Turpat, 6. Ipp.
36 Turpat, 6., 65.—67. Ipp.



plašā nozīmē) un intonācija ir pazīmes, kas attiecas tikai uz tei-

kuma kategoriju. Par to runājams īpašā apcerējumā.
Šī darba mērķis bija parādīt, ka vairāku aspektu izvirzīšana

teikuma struktūras raksturošanai palīdz noskaidrot gan to, kas

ir teikums, gan arī to, ko teikuma struktūras raksturošanai var

sniegt diferencēta pieeja.
Izvirzītie teorētiskie principi iedzīvināmi konkrētos latviešu

valodas teikuma struktūras pētījumos.
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M. MOZE

PREDIKATĪVIE KODOLI SALIKTĀ PAKĀRTOTĀ TEIKUMĀ

Ir pieņemts šķirt divus teikumu tipus pēc to struktūras —

vienkāršus teikumus un saliktus teikumus. Taču praksē var vērot

arī tādus teikumus, kas bez ierunām nav iekļaujami nevienā no

šiem tipiem. Šādi teikumi ir it kā pārejas posms no vienkārša

teikuma uz saliktu teikumu. Dažos gadījumos tie ir ieviesušies

latviešu valodā tieša tulkojuma ceļā, t. i., valodu mijiedarbības
rezultātā, dažos gadījumos tie ir latviešu valodā jau sensenis iz-

veidojušies teikumu veidi.

Pagaidām valodnieciskajā literatūrā maz runāts par šāda tipa
teikumiem, taču vienkārša un salikta teikuma robežu precizēšanai
ir liela nozīme gan teorijas jautājumu risināšanā, gan praktiskajā
analīzē. Uz to vairākkārt norādījuši mūsu valodnieki savos apce-

rējumos (A. Blinkena rakstā «Daži problemātiski interpunkcijas
jautājumi šķietamās pakārtojuma konstrukcijās» 1

,
L. Ceplītis rak-

stā «Bezkopas teikumu konstrukcijas mūsdienu latviešu literā-

rajā valodā»2
v. c). Plašāks teorētisks apcerējums par vienkārša

un salikta teikuma robežu dots prof. A. Ozola rakstā «Vienkāršā

un saliktā teikuma robežu problēma latviešu klasiskajās tautas-

dziesmās»3
un J. Kārkliņa rakstā «Vienkāršā un saliktā teikuma

robežu problēma»4
.

Par teikumu var runāt no vairākiem aspektiem. Mēs pievērša-
mies teikuma strukturālajam un funkcionālajam aspektam, kas ir

saistīti savā starpā, bet nav identi. Domājam, ka ir lietderīgi
šķirt teikumu kā valodas vienību un teikumu kā runas vienību,
uzsverot, ka teikums kā valodas vienība, izmantota par runas

vienību, savā struktūrā var dažādi pārmainīties. Tas ne vienmēr

1 Latviešu valodas teorijas un prakses jautājumi. Rīgā, 1967, 25.—33. Ipp.
2 Teikuma uzbūve. Rīgā, 1964, 110.—189. Ipp.
3 Teikuma uzbūve. Rīgā, 1964, 196.—206. Ipp.
4 Latviešu valodas apcerējumi. Rīgā, 1967, 193.—221. Ipp.
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ņemts vērā valodnieciskajā literatūrā. Jēdziens par šiem diviem

aspektiem cieši saistīts ar jēdzieniem — teikums kā struktūras

vienība un teikums kā komunikatīva vienība. Mēs pievērsīsimies
teikumam tikai kā struktūras vienībai. Latviešu padomju valod-

nieciskajā literatūrā ir samērā vienprātīgs uzskats par salikta

teikuma struktūru.

Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā norādīts, ka

«...salikts teikums atšķiras no vienkārša teikuma ar savu struk-

tūru. Vienkārša teikuma pamatsastāvdaļas ir vārdi un vārdu sa-

vienojumi, īpaši vārdkopas, bet salikta teikuma pamatsastāvdaļas
ir predikatīvas vienības ...»'

Jaunākajā skolu gramatikā teikts: «Salikts teikums ir teikums,
kurā apvienotas divas vai vairākas daļas, kas uzbūves ziņā at-

bilst vienkāršam teikumam.»2

Līdzīgā veidā saliktais teikums raksturots jaunās krievu va-

lodas gramatikas pamatu izklāstā: «Основы построения описа-

тельной грамматики современного русского литературного

языка».

«Vienkāršam un saliktam teikumam ir tā kopējā īpašība, ka

tie abi ir predikatīvas sintaktiskas struktūras; taču, ja vienkāršs

teikums ir «monopredikatīvs», t. i., vienkāršs teikums ir viena

predikatīva vienība, tad salikts teikums ir «polipredikatīvs», t. i.,
saliktā teikumā ir divas vai arī vairākas predikatīvas vienības,
kas noteiktā veidā saistītas savā starpā.» 3

Jautājumā par prediktīvajām vienībām valodnieku domas da-

lās. Izmantosim atzinumu, ka «vārda formu primārās pozīcijas,
predikatīvie vārda formu primāro pozīciju pāri ...

ir predikativi-
tātes realizēšanās bāze teikumā.»4 Tā kā «.

..
vienkārša teikuma

pozīcijai salikta teikuma sastāvā tipiska ir kādas vārda formas

primārās pozīcijas klātbūtne»5
,

secinām, ka noteiktam predikatī-
vam kodolam jeb predikatīvai vienībai jābūt katrā vienkāršā tei-

kumā vai salikta teikuma daļā.

Pamatojoties uz teikto, nevajadzētu būt grūtībām teikumu kla-

sificēšanā vienkāršos un saliktos teikumos. Tomēr, kā jau iepriekš

norādīts, ne visi teikumi atbilst šādai vienkārša vai salikta tei-

kuma shēmai. >

Aplūkosim dažas gramatiski nesaistītu tradicionālo nepapla-
šināto salikto pakārtoto saikļa teikumu grupas, konstatēsim, kā

1 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, 11. Rīgā, 1962, 587. Ipp.
2 R. Grābis, V. Niedra, E. Zirne. Latviešu valodas mācība 5.—8. kl., Rīgā,

1963, 327. Ipp.
3 Основы построения описательной грамматики современного русского

литературного языка. М., 1966, стр. 171.
4 Laiviešu valodas apcerējumi. Rīgā, 1967, 199. Ipp.
5 Turpat, 200. Ipp.
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tie pakļaujas prasībai par predikatīvā kodola klātbūtni abās sa-

liktā teikuma daļās, resp., struktūras vienībās.

Piezīme. Par «gramatiski nesaistītiem» teikumiem saukti

teikumi, kuru struktūru neietekmē distribūcija, t. i., teikumi kā

valodas vienības.

Raksturosim predikatīvo kodolu struktūru un to savstarpējo
attieksmju īpatnības.

Ir tādi salikti pakārtoti teikumi, kuru abām daļām ir tā sau-

camā divkopu teikumu struktūra, pie tam abās daļās ir sadalīts

predikatīvais kodols (gramatiskais centrs). Pēc tradicionālās

palīgteikumu klasifikācijas šādos saliktos pakārtotos teikumos ir

gan teikuma priekšmeta, gan papildinātāja, gan apzīmētāja, gan
citu nozīmju palīgteikumi.

Piemēri.

Bērziņš, 1 kas aug2
mums pie kājām, toreiz derēja tikai mak-

šķeres kātam.

I. Indr. Lazdu L, 5.

Kurš bērzs, kura vālodze pateiks, cik lieli šai laikā izauguši

mani bērni?

I. Indr. Lazdu 1., 6.

Kopība lietišķai mākslai un estētiski darinātam priekšmetam

ir tā, ka ne vienu, ne otru mēs nesauksim par mākslas tēlu.

P. Zeile. Dz. pat.
...,

284.

Šie saliktie pakārtotie teikumi nerada grūtības klasificēšanā.

To daļu struktūras pamatā ir predikatīvā kodola modelis

N(omens) V(erbs). N(omena) vietā var stāties P(ronomens), var

mainīties predikatīvā kodola vārdpāru kondominācijas tips, tam

nav būtiskas nozīmes, jo «salikta teikuma struktūra — tā ir vis-

pārināta shēma, «formula», kas ietver sevī visas būtiskās pazī-
mes, t. i., vispārinātās pazīmes, kas nošķirtas no individuālām,
nebūtiskām īpatnībām, kuras parādās dažādos šīs shēmas lieto-

juma gadījumos»
3

.

Pie šīs grupas saliktajiem pakārtotajiem teikumiem var pie-
skaitīt arī tos, kuru vienā daļā, respektīvi, palīgteikumā ir nesa-

dalīts predikatīvais kodols, t. i., tāds, kurā «nav skaidri izteiktas

jeb leksiski divos vārdos noformētas kondominantes»4. Otrās kon-

1 ■ teikuma priekšmets.
2 ■ izteicējs.
3 Основы построения описательной грамматики современного русского

литературного языка. М., 1966, стр. 175.
4 А. Ozols. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīgā, 1961, 504. Ipp.
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dominantes klātiene tādos teikumos ir parādīta ar verba l, vai 2.

personas galotni. Šo teikumu struktūras vērtējumā nav vienprā-
tības. Dažos pētījumos tie saukti par vienkopas teikumiem,1 ci-

tos — par divkopu teikumiem.2

Piemēri.

Es domāju, ka esat jau pie laipas.

I. Indr. Lazdu 1., 31.

Kādu ši pilsēta man atklās savu seju, kad iziešu

ielās pēc lietus?

I. Zied. Dzejnieka dienasgr., 6.

Vārdus, ko teici, iznesa3 reizē ar egli ...

A. Grig. Vējš dzied
...,

57.

šāds nesadalīts predikatīvais kodols var būt virsteikumā, kā

arī abās daļās.

Piemēri.

Vai esi redzējis, kā mostas magone?

D. Avotiņa. Mag. vas., 29.

Šķiroties varu vien dāvināt

Zvaigzni, kas deg virs meža.

A. Grig. Vējš dzied
...,

73.

Salikta pakārtota teikuma daļām var būt vienkopas teikuma

struktūra. Vienkopas teikumiem raksturīgais predikatīvais kodols

var būt gan virsteikumā, gan palīgteikumā, gan abās daļās.

Piemēri.

Pagaidi, kamēr atslēdz.

I. Indr. Lazdu 1., 4L

...Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijā
risina jautājumu, kā šajās fakultātēs uzņemt vairāk

lauku jauniešu.

Pad. Jaun., 1967, 297. nr.

1 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, 11. Rīgā, 1961, 321. Ipp.
2 A. Ozols. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīgā, 1961, 322. Ipp.
3 galvenais loceklis.



118

Kad sals un vēji staigā laukā,

Var rozi iemest tējas traukā.

A. Grig. Vējš dzied..., 52.

Visi nosauktie saliktie pakārtotie teikumi pilnīgi atbilst dota-

jai saliktu teikumu definīcijai, t. i., šie saliktie pakārtotie teikumi

ir «polipredikatīvi», pie tam predikatīvais kodols ir «pilns» katrā

saliktā pakārtotā teikuma daļā.
Taču ir arī tādi salikti pakārtoti teikumi, kuros palīgteikuma

predikatīvais kodols nav «pilns», t. i., palīgteikuma predikatīvā
kodola viens komponents atrodas teikuma otrajā daļā, respektīvi,
virsteikumā.

P i c m ē r i.

Gājiens uz avotu ir skaists, kaut ari atkārtojas

tūkstoš un vienu reizi.

I. Indr. Lazdu 1., 36.

P .. viņi darīs visu, ko varēs.

I. Indr. Cepure ar kast., 46.

Šajā gadījumā veidojas it kā visam saliktajam teikumam viens

kopējs predikatīvais kodols, jo iespējams virsteikuma predikatīvā
kodola vienu komponentu respektīvi nomenu saistīt ar palīg-
teikuma predikatīvā kodola vienīgo komponentu respektīvi verbu.

Tādējādi šiem saliktajiem teikumiem ir zināma līdzība ar tādiem

vienkāršiem teikumiem, kuros ir vienlīdzīgi izteicēji. Atšķirība —

starp abām daļām ir pakārtojuma gramatiskais sakars.

«Krievu valodas gramatikā» šādi teikumi saukti par «nepil-
niem» teikumiem ar izlaistu teikuma locekli. «Parasti netiek at-

kārtots teikuma loceklis, kas ir kādā citā teikuma daļā un ir ko-

pējs visām attiecīgā saliktā teikuma daļām.»1
Par raksturīgāko atzīts gadījums, kad palīgteikumā netiek

atkārtots virsteikumā nosauktais teikuma priekšmets.

Piezīme.

Šāda veida saliktiem pakārtotiem teikumiem ir zināma lī-

dzība ar tiem saliktajiem pakārtotajiem teikumiem, kur palīgtei-
kuma predikatīvais kodols ir nesadalīts, t. i., to veido verbs 1.

vai 2. personas formā un abās daļās izsacītajai darbībai ir ko-

pējs darītājs.

• Грамматика русского языка, 11. M., 1954. стр. 117
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Piemēri.

Un, izrunājuši tisu, ko zinām par simpozijiem,

antidaļiņām, aniipasauli, anticilvēku un relati-

vitātes teoriju, mēs pētītu senos akmens rakstus

klintis.

I Zied.

Izmeklē, kādus ziedus vien vēlies.

\. Indr. Lazdu 1., 41.

Tiec nu galā, kā proti.

I. Indr. Lazdu 1., 40.

Atšķirība starp minētajiem saliktajiem pakārtotajiem teiku-

miem ir tā, ka nosauktie verbi 1. un 2. personas formā veido pre-
dikatīvā kodola modeli, bet 3. personā — neveido.

Tātad šī salikto pakārtoto teikumu grupa ar palīgteikuma
predikatīvā kodola struktūru atšķiras no tiem, par kuru piederību
pie salikta teikuma nerodas nekādu šaubu.

Arī turpmāk raksturotie teikumi pilnīgi vai daļēji neatbilst

līdz šim izplatītajām salikta teikuma definīcijām.
Tā, piemēram, īpatnēji ir saliktie pakārtotie teikumi ar tei*

kuma priekšmeta palīgteikumu, «... kas attieksmē pret virstei-

kuma izteicēju respektīvi galveno locekli ir teikuma priekšmetam
atbilstošā funkcijā»1.

Piemēri.

Jāatzīst, ka Kokto zīmējumus ir viegli atdarināt.

LuM, 1967, 49. nr.

Šādās sarunās nereti atklājas, ka skolēniem nav

skaidri pat sarunvalodā bieži sastopami izteicieni,

kā «sāp sirds» и. c.
...

A. Laure. Latv. leks. att., 1968, 353.

Skaidrs, ka tu viņu aizstāvēsi.

I. Indr. Lazdu 1., 83.

Arī šajos teikumos ir it kā viens kopējs predikatīvais kodols

visam saliktajam teikumam, kas tos tuvina vienkāršam teiku-

mam. Palīgteikumā gan ir «pilns» predikatīvais kodols, taču viss

palīgteikums iekļaujas virsteikuma predikatīvajā kodolā kā viens

tā komponents. Eksistē predikatīvs kodols predikatīvā kodolā.

1 Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, 11. Rīga, 1962, 663. Ipp.
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Ir salikti pakārtoti teikumi, kuru palīgteikums vispār neatbilst

vienkārša teikuma struktūrai. Pirmām kārtām var minēt daļu no-

lūka apstākļa palīgteikumu. Tie ir palīgteikumi, kuros verbs ir

vēlējuma izteiksmes formā. Virsteikums ir nenoteiktas personas
teikums.

Piemēri.

Dažreiz pietiek ar uzturēšanos svaigā gaisā,

lai uzlabotu atmiņu.

Pad. Jaun., 1967, 232. nr.

Te naktīs sadzen 600—800 aitu, lai pasargātu

no vilkiem
...

I. Zied. Dzejnieka dienasgr., 42.

Ir jābūt speciālistam, lai izstrādātu materiālus

programmētai apmācībai.

Pad. Jaun., 1967, 237. nr.

Eksistē teikumi, kuros ietilpst vārdu savienojums «cik iespē-

jams». Šo teikumu apcerē trūkst konsekvences. Dažreiz tie atzīti

par saliktiem pakārtotiem teikumiem ar mēra apstākļa palīgtei-
kumu 1

, piemēram,

...Anna centās, cik vien iespējams, mazāk

pievērst uzmanību sev.

Dažkārt — par vienkāršiem teikumiem ar iespraudumu,2 piemē-

ram,
Tās (mājas) veidotas taisnās līnijās, taču

nesimetriski, cik vien iespējams.

Teorētiskais pamatojums nepārliecina, jo atsaucas tikai uz tei-

kumu satura niansēm. Kāpēc pirmajā gadījumā savienojums ir

predikatīva vienība, bet otrajā — ne?

Ir teikumi, kuros pakārtojuma vārds ievada vārdus vai vārdu

grupu, kam ir zināma līdzība ar savrupinātiem teikuma locek-

ļiem respektīvi savrupinātām teikuma locekļu grupām.

Piemēri.

Es gribēju lieku reizi, kaut vai piedzīvojumu filmas veidā,

brīdināt pasauli par iespējamām fašisma briesmām.

Rīgas Kinoekr., 1967, 48. nr.

1 Mūsdienu latviešu literāras valodas gramatika, 11. Rīgā, 1962, 736. Ipp.
2 Turpat, 571. Ipp.



Fonētikas laukā valodas sistēma, kaut arī netieši,

gandrīz nemaz neļaujas saistīties ar sabiedriskās

attīstības momentiem.

A. Ozols. R. vai., 508.

Ar pakārtojuma vārdu ievadītajā daļā nav predikatīvā kodola,
tātad viss teikums ir monopredikatīvs. Saliktam teikumam tos

tuvina tikai tāds elements kā pakārtojuma vārds.

Tātad daļa salikto pakārtoto teikumu bez ierunām neatbilst

salikta teikuma definīcijai. Izvirzās jautājums par iespējamu pār-

ejas pakāpi no vienkārša uz saliktu teikumu vai arī jautājums
par vienkārša un salikta teikuma robežjoslu, 1

jo ir jāšaubās, vai

absolūti visus teikumus var iekļaut vienkāršo vai salikto teikumu

robežās.

Runājot par saliktiem pakārtotiem teikumiem, šādas robež-

joslas eksistēšanu, acīm redzot, var skaidrot ar dažādu faktoru

ietekmi. Var domāt, ka

1) salikta pakārtota teikuma daļu struktūru ietekmē stilistis-

kais faktors, jo salikts teikums respektīvi salikts pakārtots tei-

kums nav mehānisks divu predikatīvu vienību apvienojums un

virsteikuma struktūra var ietekmēt palīgteikuma predikatīvā ko-

dola struktūru, t. i., palīgteikuma predikatīvais kodols var būt

daļēji reducēts, pateicoties virsteikumam;

2) starp virsteikumu un palīgteikumu ir pakārtojuma grama-
tiskais sakars. Arī tam var būt zināma loma salikta pakārtota
teikuma daļu predikatīvo kodolu struktūrā. lespējami arī vēl citi

faktori, kas ietekmē salikta pakārtota teikuma daļu struktūru.

Jautājums prasa tālākus pētījumus.

1 Основы построения описательной грамматики современного русского

литературного языка. М., 1966, стр. 176.
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I. FREIDENFELDS

PAR LINGVOSTATISTIKU LATVIEŠU LITERĀRĀS

VALODAS VĒSTURĒ

0. Statistiskā analīze latviešu valodniecībā vēl lietota samērā

maz. Galvenokārt tā izmantota viena perioda avotu leksikas ele-

mentu [13.; 15.] un retāk valodas gramatiskās struktūras elementu

[14.; 3.] biežuma pētījumos. Ļeņingradas valodnieks V. Bogdanovs
pamatoti norādījis, ka morfoloģija, sintakse un semantika līdz

šim vispār atrodas lingvostatistisko pētījumu perifērijā [2.]. Pa-

visam niecīgs ir to apcerējumu skaits, kuros statistikas paņēmieni

noderējuši valodas vēstures izzināšanai.

Mūsu republikā tikai A. Miķelsones disertācijā [18.] un trijos
šā raksta autora referātos [7.; 8.; 10.] salīdzināta latviešu valodas

elementu izplatība dažādu periodu avotos.

Liekas, latviešu literārās valodas vēsture, kas prasa no pētī-

tāja «noskaidrot attiecīgā laikposma un teksta valodas sistēmu
...

salīdzinājumā ar šās valodas cita laikposma un citu tekstu va-

lodas sistēmu» [20., 458], mudināt mudina pievērsties arī vēstu-

riski salīdzinošai valodas elementu biežuma analīzei, jo tikai tā

iegūstams priekšstats par rakstu valodas un literārās valodas at-

tīstības tendencēm vārdu, formu un konstrukciju izplatības jomā.
Ar tādas analīzes palīdzību iespējams arī precizēt vairāku valo-

das elementu izplatības pārmaiņu laiku.

Tālāk aplūkoti daži no rezultātiem, kas iegūti plašākā latviešu

literārās valodas attīstības pētījumā, kurā ar lingvostatistikas

palīdzību salīdzinoši analizēta vārdšķiru un speciāli prievārdu

izplatība visos mūsu rakstu valodas posmos.

1. Pētījuma avoti un darba paņēmieni

1. Lai iegūtu ticamus rezultātus par vārdšķiru lietojuma bie-

žumu un sadalījumu, rūpīgi jāapsver, kādus avotus izvēlēties

ekscerpēšanai.
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1.1. Rakstu valodu (un literāro valodu) var uzlūkot par tās

«apakšvalodu» respektīvi stilu kopumu. Tāpēc, acīm redzot, rakstu

valodas respektīvi literārās valodas attīstības likumi vairāk vai

mazāk izpaužas katrā stilā. Līdzās literārās valodas (un rakstu

valodas) vispārējiem attīstības likumiem, protams, eksistē arī

specifiski atsevišķu stilu attīstības likumi, kas vērojami galveno-
kārt attiecīgā stila tekstos. Valodas stili cits no cita atšķiras ar

tajos sastopamo valodas elementu (vārdu, formu, konstrukciju,
mākslinieciskās izteiksmes līdzekju) relatīvo biežumu [12.].

Tātad jebkura stila avotos var saskatīt attiecīgās literārās va-

lodas attīstības likumu izpausmi, un, jo mazāk specifisks tema-

tikas un žanru ziņā pētījamais avots, jo spilgtāk tajā vērojamas
visai rakstu valodai respektīvi literārajai valodai zīmīgās tenden-

ces. Citu avotu vidū tematikas un žanru daudzveidības ziņā ievē-

rojama vieta ir laikrakstiem, kas salīdzinājumā ar daiļliteratūru,
darījumu rakstiem un zinātniskiem apcerējumiem ir mazāk speci-
fiski. Bez tam laikraksti izdoti it visos latviešu literārās valodas

attīstības posmos un arī pirms nācijas literārās valodas izveides.

Daudziem laikrakstiem bijusi liela nozīme literārās valodas

normu noteikšanā un popularizēšanā. Šo nozīmi laikraksti nav

zaudējuši arī mūsu dienās (piemēram, internacionālismu pareiz-
rakstības normu izveidē un popularizēšanā). Tas viss devis pa-

matu par vārdšķiru un konkrētu prievārdu izplatības pētījuma

galvenajiem avotiem izraudzīties laikrakstus, salīdzinājumam iz-

mantojot arī atbilstošus cita rakstura avotu datus.

1.2. Tālāk minēti pētījuma pamatavoti.
L — «Latviešu Avīzes» (1822.—1915. g.). Vārdšķiru izplatī-

bas dati iegūti no divām izlasēm, kurās katrā ietilpst 10 000 pēc
kārtas ņemti vārdlietojumi; konkrētu prievārdu izplatības dati

iegūti no izlases, kurā ietilpst 10 000 pēc kārtas izrakstīti prie-

vārdlietojumi. Ekscerpēts 1822. gada 1.—52., 1823. gada 1.—15.

un 17.—21. numurs.

P 1
— «Pēterburgas Avīzes» (1862. —1865. g.). Ekscerpēts

1862. gada 1.—16. un 18.—26. numurs.

D1 — «Dienas Lapa» (1886.—1905. g.). Ekscerpēts 1894. gada
1.—17. un 64. numurs.

Z1 — «Jaunākās Ziņas» (1911.—1940. g.). Ekscerpēts 1938.

gada 150., 151., 162., 178., 196.—202. numurs.

ji — «Padomju Jaunatne» (1945.—). Ekscerpēts 1960. gada
22., 28., 30., 38., 39., 40., 42., 51., 54., 86., 87., 91., 92., 94., 95.,

108., 113., 114., 153., 154., 156., 160., 161., 162., 194., 216. un 235.

numurs.

1 P, D, Z, J avotu dati iegūti no tikpat lielām un tāpat veidotām izlasēm

kā L izlases.
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Tikai prievārdu izplatības pētīšanai izmantoti vēl divi citi

laikraksti, no kuriem materiālus kursa darbiem vākušas V. Lāča

Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta latviešu valodas un litera-

tūras fakultātes studentes. Sie laikraksti ir

В — «Rīgas Balss» (1957.—); no tā valodas materiāla veidota

10000 pēc kārtas ņemtu prievārdlietojumu izlase, kurā ietilpst
1966. gada 160.—168. un 178.—187. numura prievārdlietojumi,

К — «Komunists» (1919.—), Latvijas KP Liepājas pilsētas

komitejas un pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes laikraksts;

no tā valodas materiāla veidota arī 10000 pēc kārtas ņemtu prie-
vārdlietojumu izlase, kurā ietilpst 1966. gada 51., 53.—70., 72. un

178.—197. numura prievārdlietojumi.
Cita rakstura avoti, kuru dati izmantoti salīdzinājumam ar

atbilstošajiem laikrakstu valodas datiem, ir šādi:

А —
«Austrums» (1885.—1906. g.). No 1894. gada izdevu-

miem komplektēta viena pēc kārtas ņemtu 10000 vārdlietojumu
un viena pēc kārtas ņemtu 10000 prievārdlietojumu izlase.

R2
— «Tālas noskaņas zilā vakarā» (1903. g.); no krājuma

izrakstīti visi vārdlietojumi, kopskaitā 7480.

R
v

— Raiņa «Vētras sēja» (1905. g.); no krājuma izrakstīti
visi vārdlietojumi, kopskaitā 6275.

Rk — Raiņa «Klusā grāmata» (1910. g.); no krājuma izrak-

stīti visi vārdlietojumi, kopskaitā 7676.

R a
— Raiņa poēma «Ave sol!» (1910. g.); no tās izrakstīti arī

visi vārdlietojumi, kopskaitā 3120.

T3
— K. Barona un H. Visendorfa «Latvju dainas», I—VI

(1894.—1915. g.). Tautas dziesmu materiālu pārstāv piecas at-

šķirīgi komplektētas izlases, no kurām divas (2 T un 3T) 10000

vārdlietojumu apjoma un trīs (T, T
b

T
2) —10000 prievārdlieto-

jumu apjoma.
1.3. Tā kā izraudzītie pamatavoti (L, P, D, Z, J) pārstāv katrs

savu latviešu rakstu valodas periodu un bijuši populāri iznākša-

nas laikā, tad pēc attiecīgo izlašu datu salīdzinājuma rezultātu

novērtējuma būtu iespējams zināmā mērā spriest par vārdu šķiru
izplatības un atsevišķu prievārdu izplatības pārmaiņām publicis-
tikas valodā un, kā norādīts iepriekš, latviešu rakstu valodā

vispār.
Lai konstatētu avotu stilistisko un žanrisko īpatnību hipotē-

tisko ietekmi uz vārdšķiru respektīvi prievārdu izplatību un avotu

vārdu krājuma morfoloģisko sadalījumu, salīdzināti arī 1) viena

2 Datus par Raiņa dzejoļu krājumiem un poēmu «Ave sol!» vākuši V. Lāča

Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta absolvente L. Lūciņa kursa darba, diplom-
darba un zinātnisku referātu vajadzībām. Ekscerpēts «Kopotu rakstu» I sējums
(1947. g.) un II sējums (1948. g.).

3 Datus par tautas dziesmām vākušas tā paša institūta absolventes S. Gri-

gore un M. Cikovska.
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perioda vienāda rakstura avotu dati (B ar КunJ; Rar Rv , Rk

un Ra,
2T ar 3T), 2) viena perioda dažāda rakstura avotu dati

(A ar D, ar R), 3) dažādu periodu dažāda rakstura avotu dati

(T izlases ar ikvienu no pārējām izlasēm), 4) visu laikrakstu

avotu izlašu dati (L, P, D, Z, J) ar visu dzejas valodas izlašu

datiem (T izlases, R, Rv,
Rk, Ra), kā ari visu laikrakstu avotu

izlašu dati (L, P, D, Z, J, В, X) ar tautas dziesmu valodas iz-

lašu datiem (T, Tb T2).
1.4. Pirms izlašu datu apskata precizējams pētījamo valodas

vienību jēdziens.
1.4.1. Par vārdlietojumu nosacīti uzlūkota burtu vai ciparu

kopa starp tukšām burtvietām tekstā.4

Tā, piemēram, teikumā Mīdīšana, svilpošana, bļaušana tur bes

galla bij, vissvairak no gallerijas (P 62—14, 160) 5 konstatēti 10

vārdlietojumi. Par vārdlietojumiem uzlūkoti arī saīsinājumi vai

speciāli apzīmējumi, kas lasījumā tiek uztverti ar atsevišķu vārdu

nozīmi.

Piemēri.

Ceikenēts un graverēts no A. Daugell (P 62—14, 129) —

6 vārdlietojumi;
37. g. v. E. Zālīte nodots Rīgas apg. tiesai par slepkavības

mēģinājumu (Z 38—196, 3) — 12 vārdlietojumi;
Rūpējoties par lauku auglību, pavasarī uz tīrumiem 49 jau-

niešu brigādes izvedušas 92 540 mēslojuma (J 60—

95,2) — 16 vārdlietojumi.
Arī ar pēdiņām norādītie vārdu atkārtojumi atzīti par atse-

višķiem vārdlietojumiem. Tā sludinājuma tekstā

Abonēšanas maksa:

Ar piesūtīšanu uz 1 mēn. Ls 2. —

„
3

„ „
5.70 (Z 38—201,1) —

saskatīti 15 vārdlietojumi.

Rakstījumi ar defisi uzlūkoti par diviem vārdlietojumiem, ja

rakstījuma pirmās daļas forma ir pilna — pabeigta, piemēram,

... top no Skederes pagasta - tiesas (2 vārdlietojumi) pēc uz-

saukšanas ta Dlimta - kunga (2 vārdlietojumi) pretī to klausītāju
saimnieku Ķraukle Adam

...
konkurzes - pracesis (2 vārdlietojumi)

spriests (L 23—1,2).

Tādi defisrakstījumi, kuros atdalītas morfēmas vai kādas nepil-
nas formas, atzīti par vienu vārdlietojumu, piemēram, Apakšnamā
(1 vārdlietojums) sēž minēti deputāti, kas pa lielākai daļai ari

4 Citādi vārdlietojumu traktējusi S. Kļaviņa (15., 202—203) un Latviešu

valodas biežuma vārdnīcas sastādītājas (13., 13—14).
5 Avotu norādēs pirmā ciparkopa norāda uz izdevuma gadu, otrā — uz

laikraksta numuru, trešā — uz lappusi.
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ir lordi jeb lielkungi... (P 62—10,93); ...latviešiem būs grūti
karot ar saviem buru kuģiem pret.. . pie-augošo (1 vārdlietojums)
skaitu tvaikoņu ... (D 94—7,1).

Atbilstoši izvirzītajai nostādnei salikto laiku formās ietilpsto
šais palīga darbības vārds un lokāmais pagātnes divdabis uzlū-

koti katrs par atsevišķu vārdlietojumu. Tātad, piemēram, teikumā

Viņi bija sākuši par parastajiem jautājumiem... (D 94—13,1)
saskatīti 6 vārdlietojumi, teikumā ... tagad šie audekli daudz tiek

lietoti (D 94—13,2) — arī 6 vārdlietojumi.
Skaitļa vārdu un to savienojumu rakstījumos par vārdlieto-

jumu atzīta katra atsevišķi iespiesta ciparu vai burtu kopa. Tā

teikumā ... piedāvāju . ..
zelta gredzenus dažādos musturos par

250 kap., 3,4 rbļ. un dārgāki (D 94—14,4) ir 13 vārdlietojumi, tei-

kumā Ar gandarījumu ... izlasījām laikrakstos ... par visu

strādnieku un kalpotāju pilnīgu pāreju 1960. gadā uz septiņu vai

sešu stundu darba dienu (J 60—92,1) — 20 vārdlietojumi.
Vienīgi saikļu skaitīšanā apzināti pieļauta atkāpe no iepriekš

izvirzītās vārdlietojumu izpratnes.-Tā kā vairākdaļu saikļi (tā kā,

tā ka, kā — tā, ne vien — bet v. c.) iespiestā tekstā veido vairā-

kas nošķirtas vienības, tad būtu labi, ja katru no tām varētu at-

zīt par atsevišķu vārdlietojumu. Taču šāds jautājuma risinājums
noraidāms, jo saikļa nozīme ir tikai daļu kopumam, nevis katrai

daļai par sevi. Tā, piemēram, vairākdaļu saikļa ne vien — bet

pirmās daļas atsevišķi rakstītajām vienībām ne vienai, ne

otrai nav saikļa nozīmes, kamēr darbības vārdu salikto laiku for-

mās katra vienība atsevišķi arī ir darbības vārds, skaitļa vārdu

savienojumos — katra vienība ir skaitļa vārds. Tāpēc visas vairāk-

daļu saikļu daļas kopā reģistrētas par vienu vārdlietojumu. Tie

saikļi, kas viena un tā paša uzdevuma veikšanai atkārtoti (gan —

gan, vai — vai, ir — fr), katrā iespieduma gadījumā uzlūkoti par

īpašu vārdlietojumu atbilstoši zinātniskajā gramatikā dotajai no-

stādnei [19., 750].
1.4.2. Par prievārdu atzīts katrs tads un tikai tads palīgvārds,

kas biedrojas ar noteiktām deklinējamu vārdu locījumu formām

[9., 36], un tāpēc pusprievārdi [11., 51] nav reģistrēti par prie-
vārdiem. Pētītajos avotos sastapti prievārdi aiz, ap, apakš, ar,

bez, caur, da, dēļ, gar, iekš, iz, kopš, labad, līdz, no, pa, par, pār,

pēc, pie, pirms, pret, priekš, -pus, starp, uz, virs un zem. Kāda

avota visu prievārdlietojumu kopa saukta par attiecīgā avota

prievārdkopumu. Prievārdkopuma komponentu skaits un to lieto-

juma biežuma attiecību sistēma veido prievārdkopuma struktūru.

[Skat. arī 10.!]
1.5. Pētījamo avotu valodas materiāla atšķirību un sakaru kon-

statēšanai izmantots korelācijas noteikšanas paņēmiens. Ar kore-

lāciju saprasts tāds sakars starp variējošiem lielumiem, kurš iz-

paužas viena lieluma varianšu rindas vidējā aritmētiskā maiņā
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atkarā no otra lieluma vērtības maiņas. Konkrētajā gadījumā ko-

relanti ir divu izlašu (izlašu grupu) vārdšķiru skaits un to lieto-

juma biežums vai divu izlašu (izlašu grupu) atšķirīgo prievārdu
skaits un to lietojuma biežums. Korelācijas paņēmiens lingvistikā

īpaši noderīgs tāpēc, ka dod iespēju noteikt ne tikai tiešus, fun-

kcionālus sakarus, bet arī vairāku faktoru radītus netiešus sakarus

starp pētīļamām parādībām. Taisni tādu vairāku, dažkārt pat pre-

cīzi nezināmu faktoru radīta saistība raksturīga valodas elementu

kopām [17., 54].

Korelācijas konstatēšanai sastādīti paralēli izlašu respektīvi
to grupu vārdšķiru rēspektīvi konkrēto prievārdu biežuma sa-

raksti.

Noteicot korelāciju, ievēroti ari tie valodas elementi, kuri da-

žos no avotiem pārstāvēti, bet citos ne, piemēram, prievārds

apakš (ir T, L, P, A, D izlasēs, bet nav Z, J, К, В izlasēs), prie-
vārds pirms (ir A, D, Z, J, К, В izlasēs, bet nav L un P izlasēs)
v. c. Korelācija aprēķināta nevis pēc attiecīgo valodas elementu

ranga skaitļiem (tas dod mazāk precīzus rezultātus), bet pēc šo

elementu relatīvajiem biežumiem. Korelācijas koeficients r rak-

sturo korelācijas pakāpi.

r=

Z (Xļ-Mx ) (yi-My )

ПОхОу

kur Xi ir viena korelanta x skaitliskās vērtības vai to klases, yt —

otra korelanta у skaitliskās vērtības vai to klases, bet M
x,

M
y,

Ox, Gy
— atbilstoši lielumu X un V vidējie aritmētiskie un stan-

dartnovirzes. (Standartnovirze, kā zināms, ir aritmētiskā kvad-

rātsakne no dispersijas, t. i., no noviržu xi щ- M
x respektīvi yi —M

y

kvadrātu vidējā aritmētiskā.) Korelācijas koeficients г var svārstī-

ties robežās no —1 līdz -f-1. Jo tuvāks —1 respektīvi -f l ir koe-

ficients r, jo lielāka ir negatīvā (ačgārnā) respektīvi pozitīvā
(tiešā) korelācija. Taču, novērtējot korelācijas ticamību, jāievēro
korelējošo elementu (vārdšķiru, atšķirīgo prievārdu) skaits. Tā-

pēc katram korelācijas koeficientam r noteikta atbilstošā korelā-

cijas ticamības pakāpe a, kas aprēķināta pēc formulas

t
- m+l

шт 2

dx
'

cf V m '

<*=■—— (2). kurā t ir speciāli konstruēts lielums,
-m + l

/(l+-*)'dx
{ x

m
7

ko definē formula r= —? (3),
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ar n apzīmēts korelējošo elementu skaits, bet m=n —2 (tā sau-

camais «brīvības pakāpju» skaits). Ticamības pakāpes skaitlis-

kās vērtības var svārstīties robežās no 0 līdz 1, pie tam, ja tica-

mības pakāpe a=\, korelācija ir neapšaubāma, ja ticamības pa-

kāpe a=0, korelācija ir izslēgta. Korelācijas koeficienti r, kas

raksturo korelāciju starp dažādu avotu vārdšķiru kopumiem res-

pektīvi prievārdkopumiem, un atbilstošās korelācijas ticamības

pakāpes cc skaitliskās vērtības dotas tabulās (131., 132., 136., 137.

lappusē).
Korelācijas un citu statistisko raksturojumu aprēķini veikti

Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās P. Stučkas Latvijas
Valsts universitātes Skaitļošanas centrā ar elektronisko skaitļo-

jamo mašīnu BESM-2M, kuras darba programmu izstrādājuši
Latvijas PSR ZA Fizikas institūta matemātikas sektora vadītājs
fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts docents L. Reiziņš un

aspirants J. Kriķis.
1.6.1. Kā visos statistiskos pētījumos, tā arī šai konkrētajā

gadījumā rodas jautājums par aprēķinu ticamību. Tā kā korelē-

jošie lielumi ir vārdšķiru lietojumu biežumi un atsevišķu prie-
vārdu lietojumu biežumi, tad, protams, lietderīgi noskaidrot, cik

ticami ir attiecīgo elementu relatīvie biežumi. Acīm redzot, pil-
nīgi ticami ir Raiņa dzejas vārdšķiru lietojumu biežumi, jo iz-

rakstīti un reģistrēti visi attiecīgo daiļdarbu (R, Rv,
Rk, Ra) vārd-

lietojumi.

Pārējos gadījumos avotu valodu reprezentē izlases, kuru izpētē

iegūto statistisko raksturojumu sistēma atzīstama, kā norādījis
prof. R. Piotrovskis [22., 20], par attiecīgā universa — avota valo-

das statistisku modeli, kurš vairāk vai mazāk līdzīgs oriģi-
nālam.

Pēc izlašu datiem aprēķinātas 96,5% ticamās attiecīgo ele-

mentu relatīvā biežuma robežas atbilstošajiem universiem. Izman-

tota B. van der Vardena formula, no kuras izriet, ka

m+-^g2 ±gļ/m(l-G)) +-1-S2

o)* li2
= ■—; (4). Te ar оЛ,2

n + g
2

apzīmētas relatīvā biežuma ticamās robežas universā; ar m —

elementa absolūtais, ar w — relatīvais biežums izlasē, ar n —

izlases apjoms (kopējais vārdlietojumu respektīvi prievārdlieto-
jumu skaits izlasē), ar g — konstante, kuras lielums 96,5% tica-

mības pakāpei ir 2.

Tā aprēķināto (o*i
t2

intervālu zemākā robeža nevienā avotā

nav mazāka par 30% lietvārdam, par 15% darbības vārdam, par

10% vietniekvārdam, par 5% īpašības vārdam, par 4% apstākļa
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vārdam, par 2% prievārdam, par 1% skaitļa vārdam, saiklim un

partikulai un par 0,1% — izsauksmes vārdam.6

Konkrētu prievārdu biežuma 96,5% ticamie intervāli galvena-

jos pētījuma avotos (L, P, D, Z un J) redzami I tabulā.

1.6.2. Vēl jānoskaidro, cik reprezentatīvas ir izraudzītās izla-

ses. Tām jābūt pietiekami plašām apjoma ziņā un kvalitātes ziņā

jāraksturo pareizi attiecīgais elementu sadalījums avotā. Lai

būtu šāda kvalitatīva izlases atbilstība universam, laikrakstu

/ tabula

96: ticamie pr ievar lu re atīva

(pr<

biezuma in

centos)

erva (0 i
4- (0 avo os

Prie-

vārdi

aiz 0,02ч- 0,12

0,21ч- 0,43

0,16-=- 0,36 0,65ч- 1,01

0,38 ч- 0,66 0,53ч- 0,87

0,67 -г- 1,04 0,06ч- 0,20

12,244-13,59 12,33ч-13,68

1,90 ч- 2,48 2,41ч- 3,06

2,82 ч- 3,52 2,704- 3,38

0,85ч- 1,25 0,70ч- 1,08
"

0,19ч- 0,41 0,15+ 0,35

0,31ч- 0,57 0,05ч- 0,17

0,334- 0,61

0,384- 0,66 ļ
0,484- 0,80

0,144- 0,32ар

apakš

ar

bez

caur

dēļ

0,92ч- 1,34

14,00ч-15,41

1,244- 1,73

2,784- 3,47

0,41ч- 0,71

0,17ч- 0,37
4,864- 5,76

0,014- 0,07

27,224-29,02

1,564- 2,10

0,234- 0,47

0,964- 1,38

0,244- 0,48

1,54 ч- 2,08

0,07ч- 0,21

0,28ч- 0,52

20,974-22,62

gar
iekš

0,19ч- 0,41

0,01ч- 0,07

iz 0,07ч- 0,21 1,46ч- 1,98

— 0,03ч- 0,13

0,01ч- 0,09 0,02ч- 0,10

2,09ч- 2,70 2,00 ч- 2,60

21,26ч-22,92 19,09ч-20,69

3,02ч- 3,74 2,94ч- 3,66

15,574-17,05 16,684-18,20

1,52ч- 2,04 0,33ч- 0,59

4,07ч- 4,90 4,68ч- 5,56

9,264-10,45 8,394- 9,54

— 0,014-0,07

0,024- 0,12

0,144- 0,34

0,00ч- 0,06

kopš
labad

līdz

0,28ч- 0,52

no

pa

0,27ч- 0,51
2,684- 3,36

21,204-22,86

0,96ч- 1,38

11,404-12^70
0,08ч- 0,24

2,894- 3,59

18,554-20,13

4,094- 4,92

10,964-12,24

0,17ч- 0,37

3,10ч- 3,83

16,984-18,50

3,67 ч- 4,46

20,274-21,90

0,29 ч- 0,55

par

par

pec

pie

pirms

3,824- 4,62

13,244-14,63

3,76ч- 4,56

8,43ч- 9,58

0,03ч- 0,13

5,88ч- 6,86

4,18ч- 5,02

1,22ч- 1,70

1,86ч- 2,44pret 0.304- 0,56 1,02ч- 1,46 2,084^2,69
3,75 ч- 4,55 2,96ч- 3,68

0.00 ч- 0,06 0,05ч- 0,17

0,72ч- 1,10 0,73ч- 1Д1

11,034-J2,32 П ,55 ч- 12,86

0,14ч- 0,34 0,034- 0,15

2,00ч- 2,60

0,54ч- 0,88

0,16ч- 0,36

0,62ч- 0,98

9,854-11,08

0,07ч- 0,21

priekš

-pus

starp

2,26ч- 2,90

0,014- 0,09
0,264- 0,50

0,05ч- 0,17

0,88ч- 1,30

10,36ч-11,61

0,604- 0,90

0,234- "0,47

uz

virs 0,034- 0,15

zem 0,01ч- 0,07 | 0,28ч- 0,52 0,32ч- 0,58

6 1

līzē Li

niekvā

>ar šim minlm

viešu vaVas

dam — 5,7%, :

ilajām robežām zemākas mūs

biežuma vārdnīcas autori kor

zsauksmes vārdam — 0,004%

dienu zinātnisk

īslatējuši 2 gac

[14., 6].

э tekstu апа-

lījumos (viet-
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valodas materiāla izlases komplektētas, pilnīgi ekscerpējot dau-

dzus attiecīgā izdevuma viena gadagājuma vai blaku gadagājumu
numurus (skat. 123.—124. lappusē), bet tautas dziesmas analīzei

izvēlētas pēc nejaušo skaitļu tabulas.

Nosakot izlašu apjoma pietiekamību, vispirms jānosaka pie-

ļaujamais relatīvās kļūdas 6 lielums. Valodnieciskos pētījumos

pieņemts, ka Šai pētījumā 6 maksimālais pieļautais
lielums ir 30%. Sakarību starp attiecīgā elementa relatīvo bie-

žumu со, relatīvo kļūdu 6 un atbilstošo izlases apjomu N izsaka

Z
formula 6= —— (5), kur ar Z

p
apzīmēta konstante, kuras lie-

ļ/Nco
_

ļums ir 1,96. Tādā gadījumā minimālā
со robeža, kurai garantēta

6<3o%,ira) = -^-(6).
Pētījumā (skat. 123.—124. lappusi) izmantotas 20000 vārd-

lietojumu apjoma izlases vārdšķiru lietojuma biežuma noteikša-

nai un 10000 vārdlietojumu apjoma izlases vārdšķiru lietojuma
biežuma un konkrētu prievārdu lietojuma biežuma noteikšanai.

Aprēķinot attiecīgās skaitliskās vērtības, dabūjam 1. gadījumā

m=OT^~0
'
002 <0 2%);

2. gadījumā

Redzams, ka izlases pilnīgi nodrošina visu patstāvīgo vārd-

šķiru un palīgvārdu šķiru biežuma aprēķinu ticamību, bet nav

pietiekamas izsauksmes vārdu lietojuma biežuma aprēķiniem, jo
šai gadījumā 6>30%.

Konkrētu prievārdu biežuma pētījumos izlases apjoms ir pie-
tiekams pirmo 13—17 biežāk sastopamo katras izlases prievārdu
biežuma noteikšanai ar pieļaujamo relatīvo kļūdu. (I tabulā at-

tiecīgie intervāli izcelti.) Ja relatīvās kļūdas pieļaujamo vērtību

pieņemtu par tad izlašu apjoms nodrošinātu vēl 2—5

nākamo katra avota prievārdu biežuma atbilstošu ticamību. Tādā

gadījumā minimālā ticamā ы vērtība nedrīkstētu būt mazāka

par 0,24%.
Taču jāievēro, ka vairāki no tiem prievārdiem, kuru biežuma

ticamību ar pieļaujamo relatīvo kļūdu vienas izlases apjoms at-

bilstoši 6. formulai negarantē, vairākās hronoloģiski tuvās izla-

sēs vai pat visās sastopami apmēram vienādā biežumā (sk. I ta-

bulā). Tādi prievārdi ir, piemēram, gar, -pus, virs v. c. Tas lie-

cina, ka attieksmē pret šiem prievārdiem, kuru biežums publicis-
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tikā zināmā rakstu valodas periodā nav jūtami mainījies, vairā-

kas hronoloģiski tuvas izlases var uzskatīt par vienu plašāka ap-

joma izlasi, kas nodrošina biežumu ticamību arī elementiem ar

zemāku со vērtību.

1.6.3. Avotu vārdšķiru izplatības un prievārdkopumu korelā-

ciju, kā jau iepriekš minēts, raksturo pēc 2. formulas aprēķinātās
ticamības pakāpes cc skaitliskās vērtības, kas šai pētījumā ir mak-

simālas vai tuvas tām, tā ka korelācija praktiski nav apšau-
bāma.

2. Avotu vārdšķiru lietojuma biežuma sakari

un to interpretācija

2.1. Avotu vārdšķiru lietojuma biežuma korelācijas koeficientu

г un atbilstošo ticamības pakāpju а skaitliskās vērtības dotas 11,

111 un IV tabulā.

// tabula

Avotu izlašu korelācija vārdšķiru skaita un izplatības ziņā7

/// tabula

Avotu izlašu grupu korelācija vārdšķiru skaita

un izplatības ziņā

7 11, IV, VII un IX tabulā г vērtības dotas bez koeficienta r apzīmējuma.

L х
0,964
а=1

0,984
а=1

0,952
а=1

0,974
а=1

0,882

а=0,999

0,931
а=1

Р
0,964
а=1

х
0,930
а=1

0,864
а=0,999

0,927
а=1

0,969
а=1

0,976
а=1

D
0,984
а=1

0,930
а=1

х
0,986
а=1

0,992
а=1

0,837
а=0,998

0,908
а=1

Z
0,952
а=1

0,864

а=0,999

0,986
а=1

х

0,983
а=1

0,752

а=0,988

0,853

а= 0,998

J
0,974
а=1

0,927

а=1

0,992
а=1

0,983
а=1

х
0,840

а=0,998
0,925
а=1

А
0,882

а= 0,999

0,969
а=1

0,837

а=0,998

0,752

а=0,988
0,840

а=0,998 х
0,973
а=1

R
0,931
ct=l

0,976
а=1

0,908
а=1

0,853
а=0,998

0,925
a=l

0,973
а=1

х

I korelants II korelants

L+P+D+Z+J
2T

R+Rv+Rk + Ra
3T

0,934

0,998
1,0
1,0



132

IV tabula

2.2.1. Redzams, ka vārdšķiru izplatības ziņā it visi avoti ir

ļoti līdzīgi, atbilstošie korelācijas koeficienti г un korelācijas pa-

kāpes a tuvojas maksimālajām vērtībām. Tas arī saprotams, jo
katras vārdšķiras izplatību tekstā stipri ietekmē sintaktisko fun-

kciju skaits un nozīme, ko nosaka valodas gramatiskā struktūra

(vārdu savienojumu, kondominācijas, dominanšu tipi v. tml.).
Valodas gramatiskā struktūra salīdzinājumā ar leksiku ir stabi-

lāka, tāpēc arī vārdšķiru izplatība vienāda ilguma laikposmā ma-

zāk pakļauta pārmaiņām nekā konkrētu vārdu izplatība.
Visaugstākā korelācija vērojama viena stila respektīvi vie-

nāda rakstura avotu izlasēm. Tā Raiņa dzejoļu krājumu korelā-

ciju vārdšķiru skaita un izplatības ziņā raksturo r robežās

ч-0,999 (a=l), poēmas korelācija ar dzejoļu krājumiem, lai gan
tā arī ļoti cieša, tomēr zemāka: r = 0,942-i-0,960 (a=l); līdzīgi
arī tautas dziesmu izlašu korelācija ļoti cieša: r = 0,998 (а= 1).
Laikrakstu izlasēm, kas tematikas un stila ziņā vairāk atšķirīgas,
raksturīgi arī vairāk atšķirīgi korelācijas koeficienti: r =0,864-f-

--f-0,992 (а = 0,999ч- 1,000), pie tam korelācijas koeficientu aritmētis-

kais vidējais M
r

ir 0,956. Laikrakstu izlašu kopas un Raiņa darbu

izlašu kopas raksturo jau zemākā korelācija (r =0,934; a=l), bet

atsevišķu laikrakstu korelācija ar atsevišķiem cita rakstura avo-

tiem (R; A) uzrāda vēl lielākas atšķirības (r =

а = 0,988-M ,000).

lespējams secināt, ka avotu tematiskas un stilistiskas atšķirī-
bas gan ietekmē šo avotu korelāciju vārdšķiru izplatības ziņā,
taču it visos gadījumos šāda korelācija ir praktiski neapšaubāma
un augsta; pie tam avotu izdošanas laika atšķirības korelāciju
ietekmējušas maz, jo latviešu publicistikas pastāvēšanas pusotra
simta gados valodas gramatiskā struktūra jūtami nav mainī-

jusies.

aina artbu korelācija

un izplatības

vardš

ziņā7

ru s ai

X
0,994

a=l

0,999
a=l

0,960
a=l

0,994
ct=l

X
0,993
a=l

0,942
a=l

0,999
ct=l

0,993
a=l

X
0,958
a=l

0,960
a=l

0,942
a=l

0,958
GC=1

X
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2.2.2. Visām vārdšķirām nav raksturīga vienāda noturība lie-

tojumu skaita un vienmērīguma ziņā.
Pēc katras vārdšķiras relatīvā biežuma (со) vērtības iespējams

sastādīt izlasēm raksturīgos vārdšķiru rangu sarakstus, kuros

vārdšķiras sakārtotas biežuma diluma secībā tā, ka 1. vietā mi-

nēta visvairāk izplatītā vārdšķira (tās ranga skaitlis — 1),
2. vietā — otrā vairāk izplatītā vārdšķira (tās ranga skaitlis —2)
utt. Tā kā vārdšķiras rangs raksturo tās nozīmi attiecīgā avota

vārdu krājuma morfoloģiskajā sadalījumā, ir lietderīgi aplūkot
un salīdzināt rangus pa avotiem, jo tādā kārtā iespējams no-

skaidrot, kuru vārdšķiru vieta avotos vairāk un kuru mazāk at-

karīga no avotu stila un tematikas īpatnībām. Salīdzinājumam
izmantoti laikrakstu izlašu dati un daži citāda rakstura avotu

dati.

V tabula

Vārdšķiru rangu salīdzinājums

Var redzēt, ka lietvārdi visu avotu izlasēs stabili ieņem
1. vietu, darbības vārdi — 2. vietu rangu sarakstā. Trešā vārdu

šķira, kuras rangu skaitļu diference visās izlasēs D=0, ir izsauk-

smes vārds. Var zināmās robežās mainīties šo vārdšķiru relatī-

vais biežums izlasēs, taču to nozīme tekstveidošanā ir nemainīga:
lietvārdam un darbības vārdam tā ir vislielākā, izsauksmes vār-

dam vismazākā.

Rangu ziņā noturīgas vārdšķiras ir arī vietniekvārds (D =2)
un prievārds (D= 3); pie tam vietniekvārds visās izlasēs, izņemot

Z, ir 3. vietā. Arī partikulai ir diezgan noteikta vieta vienāda

Avoti Rangu skaitli publicistikas
avotos

Ra

cii

ngu skaitli
ios avotos 3 =

c

Rangu skaitļi
maksimālā

diference D

Vārd-

šķiras L I P D Z J Л R L-J L—R2T

Lietvārds

Darbības

vārds

īpašības
vārds

Skaitļa
vārds

Vietniek-

vārds

Apstākļa
vārds

Prievārds

Saiklis

Partikula

Izsauksmes
vārds

1
2

8

7

3

1

2

7

9

3

1

2

7

8

3

1

2

6

3

5

1

2

4

8

3

1

2

4

8

3

1

2

7

9

3

1

2

5

9

3

8

16

48

61

26

0

0

I

6

2

0

0

4

6

2

6 4 4 8 6 5 4 4 41 4 4

4

5

9

10

6

5

8

10

5

6

9

10

4

7

9

10

7

5

9

10

7

9

6
10

6
5

8

10

7

6

8

10

46

4»

66

80

3

2

1

0

3

4

3

0
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rakstura avotu tekstos: laikrakstu izlasēs tā ieņem 9. vietu (vienā
izlasē 8. vietu), turpretim dzejā (2T, R) un «Austrumā» tā lietota

biežāk, tautas dziesmās sasniegdama pat 6. vietu.

Lielākās svārstības rangu skaitļos vērojamas skaitļa vārdam

(D= 6), īpašības vārdam, apstākļa vārdam un saiklim (D =4).
Šo vārdšķiru nozīme tekstveidošanā, acīm redzot, visvairāk atka-

rīga no avota tematiskās un stilistiskās specifikas. Visspilgtāk
tas redzams saikļa piemērā. Laikrakstos un arī modernajā dzejā,
kur daudz saliktu saikļa teikumu, saiklis ieņem 5.—7. vietu, tur-

pretim tautas dziesmu četrrindēs, kur saliktu saikļa teikumu lie-

tošanas iespējas ir niecīgas, saiklis aiz izsauksmes vārda ir otrā

retāk sastopamā vārdšķira.
Par vārdšķiru lietojuma vienmērīgumu var spriest no variā-

ciju procenta V%, ko aprēķina pēc formulas V% = °% (7),

kur ar M apzīmēts attiecīgās vārdšķiras biežuma varianšu arit-

mētiskais vidējais. V% noteikšanai katra izlase sadalīta četrdesmit

tekstos, kuros katrā ietilpst 250 vārdlietojumu. Atbilstošie V%
doti VI tabulā.

VI tabula

* Izlasē izsauksmes vārdu nav pietiekami a respektīvi V% aprēķināšanai.

Relatīvi liels V% liecina, ka attiecīgās vārdšķiras vārdu lie-

tojuma biežums izlases dažādos tekstos ir stipri atšķirīgs. V%
šādos gadījumos ietekmējušas tekstu satura, žanra un autor-

stila atšķirības. Turpretim relatīvi mazs V% rāda, ka attiecīgās
vārdšķiras vārdu lietojuma biežums izlases tekstos ir noturīgs,
maz atkarīgs no tekstu satura un formas specifikas. V%, pro-
tams, ir atkarīgs no vārdšķiras izplatības tekstā; tāpēc jau iz-

sauksmes vārdu nelielā lietojuma skaita dēļ vien tie visos tekstos

ari ru urna V av tos

Avoti V% la ikrakstu izlasēs un cit avotu izlasēs

L

1
p

V%

maksi-
mālās
dife-

rences

2T

Vārdšķiras

Lietvārds

Darbības vārds

īpašības vārds

Skaitļa vārds

Vietniekvārds

Apstākļa vārds

Prievārds

Saiklis

Partikula

Izsauksmes vārds

21,4
26,7

36,2

78,3
24,9

44,2

36,0

40,6
61,1

273,3

20,3

21,4
44,7

131,7

49,1

29,3
25,7

20,5
42,5

343,4

31,9
41,7

47,6

108,1

60,2
51,5

30,9

49,9

73,3
632,5

15,0
36,0

42,6

68,4
65,4

73,3

51,6

44,4

77,9

22,9
29,8

32,9

104,2

45,3

47,4
40,7

26,9

68,8

201,5

7,9
10,9

24,7

68,8

19,1
34,2

38,4

62,1
51,8

113,1

19,9

8,9
42,4

101,9

43,2

20,4
24,8

22,1

60,2

147,5

20,7
14,5

34,5

125,9

37,5

23,9
35,3

49,7

56,5

217,2

24,0

32,8
22,9

63,3

46,3

52,9
26,8

41,6

35,4
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nav pārstāvēti, un rezultātā izlasēs sastopami ļoti nevienmērīgā

sadalījumā.
Līdzās izsauksmes vārdam izlasēs liels V% raksturīgs skaitļa

vārdam, kuru izvēli arī stipri ietekmē attiecīgo tekstu saturs un

stils.

Samērā vienmērīgais darbības vārdu un lietvārdu lietojums
tekstos izskaidrojams ar to, ka šo vārdšķiru vārdi ir visvairāk

parastie divkopu teikumu gramatisko centru veidotāji un tāpēc

sastopami gandrīz ikkatrā teikumā respektīvi salikta teikuma

daļā.

Vārdšķiru lietojuma vienmērīgumā kādas diahroniskās tenden-

ces nav konstatējamas, jo, kā iepriekš minēts, latviešu rakstu

valodas pastāvēšanas laikā kopš pagājušā gadsimta sākuma bū-

tiskas gramatiskās struktūras pārmaiņas nav notikušas. Mainīju-
sies gan ir rakstu ideoloģija, tematika, stils, to vārdu krājuma
sastāvs un konkrētu vārdu lietojuma biežums un nozīmes. To

varam vērot arī konkrētu prievārdu izplatībā.
Tā kā vārdšķiru lietojuma V% raksturo to biežuma vienmē-

rību vienas izlases dažādos tekstos, tad pēc visu vārdšķiru V%

summas vienā avotā var spriest par attiecīgā avota tekstu vien-

dabīgumu vārdšķiru izplatības ziņā. Vismazāk atšķirīgi ir tautas

dziesmu teksti (patstāvīgo vārdu un palīgvārdu V% summa —

317,9) un «Austruma» teksti (343,8). Tas netieši liecina par tau-

tas dziesmu respektīvi «Austruma» stilistisko viendabīgumu. No

laikrakstiem vismazākā V% summa ir L izlasei (369,5), kurā

grūti saskatīt žanru un autoru valodas spilgtākas atšķirības. Vis-

lielākā V% summa (495,1) ir D izlasei. Sai laikrakstā vērojama

patiešām liela rakstu žanru un satura dažādība: līdzās sludinā-

jumiem, tiesas sēžu aprakstiem, sensāciju rakstiem, kas mūsdienu

laikrakstiem vairs nav zīmīgi, tur lasāmi plaši pārspriedumi par

ārpolitikas, iekšpolitikas un kultūras jautājumiem, kā arī daiļ-
darbi.

3. Avotu prievārdkopumu sakari un šo sakaru interpretācija

3.1. Citu vārdšķiru vidū prievārds pētītajās izlasēs ieņem 4.—

7. vietu. Vērojama pakāpeniska prievārdlietojumu skaita sama-

zināšanās. 96,5% ticamie prievārdlietojumu relatīvā biežuma in-

tervāli procentos pa avotiem dilst šādi:

L P D Z J

7,4-8,2 7,0-7,8 6,4-7,1 5,7-6,6 4,3-4,9

Šo dilumu, uz ko norādīts jau tēžu krājumā «Leksikoloģijas
un leksikogrāfijas jautājumi» [10., 42], var skaidrot ar literārās

valodas atbrīvošanos no dažām vāciskām prepozicionālām
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konstrukcijām un ar stilistiskiem faktoriem: daudzi prievārdlieto-

jumi apgrūtina teksta uztveri, bez tam palielina vienzilbes vārdu

blaku lietojumu iespējas. Kā zināms, tādus vairāku vienzilbes

vārdu virknējumus atzīst par labskaņas traucēkļiem [16., 22].

Tā kā šiem konstatējumiem temata iztirzājumā ir tikai blaku

nozīme, tie šai rakstā sīkāk nav aplūkoti.
3.2. Avotu prievārdkopumu korelācijas koeficientu r un atbil-

stošo ticamības pakāpju a skaitliskās vērtības redzamas VII, VIII

un IX tabulā.

VII tabula

VIII tabula

Avotu izlašu grupu korelācija prievārdu skaita un izplatības ziņa

No aprēķinu rezultātiem redzams, ka ikviena pētītā avota

prievārdkopuma korelācija ar jebkuru no pārējo pētīto avotu

prievārdkopumiem ir neapšaubāma (a=l). Tas liecina par la.

valodas avotu prievārdkopumu augstu statisko kontinuitāti. Kore-

lācijas ciešums, ko raksturo r, dažādu avotu pāru respektīvi avotu

grupu pāru prievārdkopumiem tomēr nav gluži vienāds. Tālāk

dota konstatētās korelācijas analīze un interpretācija.

vo u iz asu ore aci a prievar u s ai a un izp II ias ziņa'

L

L X
0,956
ct=l

0,940
ct=l

0,876
a=l

0,850
a=l

0,760

a=1

0,847
a=l

P
0,956
a=l

X
0,991
a=l

0,868
<x=l

0,910
a=l

0,828
a=l

0,897
a=l

D
0,940
a=l

0,991
a=l

X
0,870
a=l

0,933
a=l

0,846
a=l

0,921
a=l

Z
0,876
a=l

0,868
a=l

0,870
a=l

X
0,928
a=l

0,890
cc=l

0,940
a=l

J
0,850
a=l

0,910
a=l

0,933
a=l

0,928
a=l

X

0,951
a=l

0,997
a=l

0,951
a=l

0,997
cc=l

В
0,760
cc=l

0,828
a=l

0,846
a=l

0,890
a=l

X
0,953
a= 1

К
0,847
a=l

0,897
a=l

0,921
a=l

0,940
a=l

0,953
a=l

X

I korelants II korelants

L+ P+ D +Z+J + B+ K T+T,+Ta 0,874 1,0
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3.3. Ja pareizs ir iepriekš izteiktais pieņēmums, ka jebkurā
rakstu valodas respektīvi literārās valodas stilā atspoguļojas va-

lodas attīstības kopējās likumības, tātad arī prievārdkopumu pār-
maiņu likumības, tad gaidāma ciešāka korelācija starp laika ziņā
tuvāku avotu prievārdkopumiem un mazāk cieša — starp laika

IX tabula

Dažādi komplektēto tautas dziesmu izlašu korelācija
prievārdu skaita un izplatības ziņā7

ziņā atstatāku avotu prievārdkopumiem. Te jānorāda, ka J, В un

К izlases praktiski uzlūkojamas par viena perioda avotu izlasēm,

turpretim pārējās izlases šķir 30—40 gadu periods.
3.4. Ja apzīmē avotu vienlaicīguma attieksmi ar simbolu H

bez indeksa un nevienlaicīguma attieksmi ar tā paša simbola un

indeksa 0,1,2,3 apvienojumu, pie tam cipari norāda uz avotu

temporālajām atstatuma pakāpēm (0 — blaku periodu avoti, 1 —

avoti, starp kuriem ir 1 starppakāpe, utt.), tad iespējams sastā-

dīt tabulu, kurā katrai avotu temporālajai attieksmei atbilst savs

attiecīgo korelācijas koeficientu vidējais aritmētiskais M
r .

Avotu temporālā attieksme M
r

H 0,967
H

0 0,963

Hi 0,911
H2 0,893
H3 0,850

Var konstatēt, ka avotu korelācijas koeficientu salīdzinājums
tiešām apstiprina atzinumu par prievārdkopumu korelācijas at-

karību no avotu temporālajām attieksmēm.

3.5. Kā iepriekš norādīts, katrā avotā izpaužas ne tikai visai

valodai raksturīgās attīstības likumības, bet arī specifiskās stilu

un žanru īpatnības. To apliecina arī prievārdkopumu korelācijas
koeficientu salīdzinājums. Laikrakstu prievārdkopumu savstarpē-

jās korelācijas M
r ir 0,912, bet visu laikrakstu prievārdkopumu

un T izlašu prievārdkopumu korelācijas г ir 0,874. Laikrakstu

vidū stilistiski atšķirīgas ir Z, kur lielu daļu teksta aizņem slu-

dinājumi, kuros īpaši organizēti valodas elementi. Tāpēc arī Z

Ti т 2

T X
0,994
ct=l

0,987
a=l

T,
0,994
a=l

X
0,997
ct=l

T
2

0,987
a=l

0,997
a=l

X
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prievārdkopuma korelāciju ar visu pārējo laikrakstu prievārd-
kopumiem raksturo relatīvi zems M

r (0,890).
3.6. Pēc avotu prievārdkopumu korelācijas pierādīšanas un ko-

relācijas ietekmētāju faktoru noskaidrošanas iespējams pievērsties
to atviržu apskatam, kuras atšķir katra avota prievārdkopumu
no citu periodu avotu prievārdkopumiem. Profesors A. Ozols no-

rādījis: «Literārās valodas vēstures apraksta uzdevums fiksēt pē-

tījamā avotā atšķirības no mūsdienu literārās valodas normām.

Kad (visi) literārās valodas pieminekļi tādā kārtā būs aprakstīti,
būs iespējams parādīt valodas dinamisko kontinuitāti prospek-
ti vi — no senākiem laikiem līdz mūsdienām.» [21., 459.]

Pārskatu par pētīto avotu prievārdkopumu struktūru un tās

komponentu (t. i., atsevišķu prievārdu) lietojumu biežumu var

gūt no I tabulas.

Pētījums liecina, ka visu analizēto publicistikas avotu prie-

vārdkopumu komponentu skaits ir apmēram vienāds: 23—25 at-

šķirīgi prievārdi katrā prievārdkopumā. Vienīgi D prievārdkopumā
ietilpst 27 atšķirīgi komponenti. Tautas dziesmu prievārdkopu-
mos sastopams arī augšzemnieku dialektam raksturīgais prie-
vārds da un daži fonētiski prievārdu varianti, piemēram, ūz, vez,

āz un citi.

Samērā stabilais komponentu skaits pētīto avotu prievārd-
kopumos izskaidrojams laikam ar to, ka 1) pēdējā gadsimta va-

lodā, ko, izņemot T izlases, pārstāv avoti, saglabājušās vienas

un tās pašas ar prievārdu starpniecību izsakāmās pamattieksmes
un 2) nav jūtami mainījusies arī locījumu lietošanas sistēma.

Pastāvot abiem šiem faktoriem, saprotams, nav bijis vajadzī-
bas pēc prievārdu jaundarinājumiem. Sai ziņā latviešu valoda

atšķiras no krievu valodas, kurā gramatikas atzīst plašu sekun-

dāro prievārdu slāni, par ko, piemēram, interesantu apcerējumu

uzrakstījis A. Finkels [6.]. Tāpēc kāda prievārda izplatības sama-

zināšanās latviešu valodā saistīta parasti ar cita prievārda izpla-
tības pieaugumu. Daži prievārdi (apakš, iekš, iz, priekš, labad)
no literārās publicistikas izzuduši, un to funkcionālās nozīmes

pārņēmuši vai nu prievārdi, kas agrāk rakstu valodā tikpat kā

nav lietoti (zem, kopš, pirms), vai arī prievārdi, kuri jau iepriekš
lietoti citās funkcionālās nozīmēs.

3.7. Konkrētu prievārdu izplatības maiņai latviešu rakstu va-

lodā un literārajā valodā ir dažādi cēloņi. Te aplūkoti galvenie no

šiem cēloņiem.
3.7.1. Vairāku prievārdu izplatības maiņa pētītajos avotos at-

spoguļo latviešu literārās valodas normēšanas procesu, nācijas
valodas norobežošanos no dialektu parādībām un vācu sintakses

spaidiem.
Nācijas valodas normēšana it īpaši ietekmējusi prievārdu iz-

vēli Z un J respektīvi В un К avotos.
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Diezgan liels L, P un D avotos ir prievārda priekš lietojumu
biežums (L 2,26-2,90, P 3,75-4,55, D 2,96-3,68), kamēr prie-
vārds pirms L un P izlase vispār nav konstatēts, bet D izlasē

(un ari T izlasē) — reģistrēts 2 reizes. Buržuāziskās Latvijas
gados un ari mūsu dienās literārās valodas norma pieļauj prie-
vārda priekš lietojumu tikai laika nozīmē un vietas nozīmē (šī
funkcionālā nozīme mūsu dienās vairs nav dzīva), bet tā lietojumu
atbilstības un fināla datīva nozīmē noliedz, atzīstot par ģermā-
nismu vai rusicismu, lai gan prof. J. Endzelins norādījis, ka tāds

prievārda priekš lietojums varējis izveidoties arī pilnīgi patstā-

vīgi, bez kādas ārējas ietekmes [4., 186]. (Tautas dziesmu izlasēs

prievārds priekš lietots reti. Atbilstības un fināla nozīmē tajās

parasti lietots datīvs.) Tāda lietošanas ierobežojuma rezultātā

rakstītāji, nevēlēdamies kļūdīties, vispār centušies šo prievārdu
nelietot (arī laika nozīmē). Uz šo parādību norādījis ari prof.
J. Endzelīns [5., 29]. Mūsu dienās prievārda priekš zušanas pro-

cess aizgājis tik tālu, ka šī prievārda vairs nav ne J, ne B, ne К

prievārdkopumos, jebšu sarunvalodā tas dzirdams un zināmos

gadījumos būtu noderīgs arī rakstu valodā. Laika nozīmē prie-
vārdu priekš aizstājis prievārds pirms, kas ne L, ne P prievārd-
kopumos nav sastopams, D un A izlasēs lietots ļoti reti, Z iz-

lasē — pareti, bet padomju laikrakstos citu prievārdu vidū bie-

žuma ziņā ieņem jau 10.—11. vietu.

Literārās valodas normu ietekmē nav nācijas literārajā va-

lodā noturējies arī prievārds iz, kaut gan atbilstošais priedēklis
ir visai izplatīts. Jāatzīmē, ka prievārds iz bieži lietots 90. gadu
publicistikā — D un A prievārdkopumos, bet iepriekšējos avotos

ir diezgan rets. Acīm redzot, nācijas literārās valodas stabilizē-

šanās periodā te augšzemnieku parastais prievārds cīnījies par

tiesībām iekļūt literārajā valodā, taču normas ietekmē tas palicis
dialektu leksikas elements un jau Z izlasē praktiski nav sasto-

pams. Ar prievārda iz funkcionālo nozīmi tagad lieto prie-
vārdu no.

3.7.2. Dažu prievārdu izplatību ietekmējusi latviešu nācijas
valodas cīņa ar svešām, vācu sintakses spaidā ieviestām kon-

strukcijām.
Tā salīdzinājumā ar pārējiem avotiem jūtami biežāks ir prie-

vārda no lietojumu skaits L un P avotos, kuri pārstāv periodu,
kad rakstu valodā vēl bija parastas vāciskās prepozicionālās pa-

sīva konstrukcijas, kurās darītāja vārds pievienots verbam ar

prievārda no starpniecību.
Piemēri.

1) tad esiet Jūs cienigi Kungi, no milestibas spiesti,

par to gādājuši, ka L 22—12,3;

2) dzirksteles no liela vēja us rijas jumtu tape
nestas L 22—17,2;
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3) Montenegrieši, no ģenerāļa vaditi, Turku ģenerā-
ļiem virsā krituši P 62—1,4;

4) tie no vinu ienaidniekiem grūtāki ieraugāmi
P 62—5,47.
P un jo īpaši L izlase ir arī citādas vāciskas konstrukcijas, kuras

lietots prievārds no, piemēram,

1) Kas no šiem zagtiem zirgiem taisnu zinu dos, tas

L 22—12,4;

2) tapec musu zināšana no tas pašas [-lietas I. F.] ti-

kai nieka, lieka lieta P 62—3,24.

Pakāpeniski atbrīvojoties no tādām svešām konstrukcijām, lat-

viešu rakstu valoda respektīvi literārā valoda samazinājusi prie-
vārda no funkcionālo nozīmju skaitu. Tāpēc samazinājusies šī

prievārda izplatība.

Tāpat rupjā vācu sintakses ietekmē L, P un D rakstu autori

lieto prievārdu caur ne tikai vietas nozīmē, bet arī darbības sek-

mētāja respektīvi kavētāja nozīmē.

1) šis domas caur apriņķa Daktera apskatišanu vēl top
apstiprinātas L 22—11,1;

2) tāds augstāks spēks ir, kas caur brāķēšanu un mā-

cīšanu vairinajams un audzinajams ir P 62—5,45;

3) lielais zemes iebrukums noticis caur zemes satrici-

nājumu D 94—7,3.

Kopš literārās valodas norma pamatoti šādas konstrukcijas
noliegusi, jūtami samazinājies prievārda caur lietojumu biežums.

3.7.3. Līdz attiecīgu normu izveidošanai rakstu valodā nebija
īsti norobežotas prievārdu paronīmu pa, par un pār funkcionālās

nozīmes. Ar to izskaidrojama prievārda pār neparasti lielā izpla-
tība P izlasē.

3.7.4. Var domāt, ka prievārdu izplatību ietekmējis arī lab-

skaņas faktors. Mūsdienu literārajā publicistikā netiek lietots

vairs neviens prievārds, kura beigās būtu nedaiļā skaņu kopa -kš.

Zudis prievārds apakš, zudis prievārds iekš, un zudis prievārds
priekš.

3.8. Prievārdkopumu korelācijas analīze, īpaši prievārdkopumu
komponentu izplatības atšķirību filoloģiskā interpretācija, lie-

cina, ka D (un A) prievārdkopumos vērojama agrāko rakstu va-

lodas īpatnību un jauno, literārajai mūsdienu valodai raksturīgo
īpatnību koeksistence. Pie tam, kā liecina kvantitatīvā analīze,

prievārdu izplatības ziņā dažos gadījumos (prievārdu caur, kopš,

pirms, priekš lietojumos) pārsvars ir agrākajai tradīcijai, citos

turpretim (prievārdu apakš, iekš, zem lietojumos) — jaunajām

īpatnībām. Tas dod pamatu apgalvot, ka D un A periodā, t. i.,

90. gados, vēl pilnīgi nav stabilizējušās literārās valodas nor-

mas, notiek pārvērsums uz moderno prievārdlietojumu sistēmu.
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šis atzinums ir arguments par labu prof. A. Ozola apgalvoju-
mam, kuru te nobeigumam būtu vietā citēt:

«Rakstu valoda un literārā valoda nav vēl sinonīmi pat jaun-
latviešu kustības laikā, kad šīs kustības ideologi it sevišķi pie-
vēršas rakstu valodas tīrīšanai, bagātināšanai un normēšanai,
bet paši vēl savos rakstos nav atbrīvojušies no veclatvisko rakstu

tradīcijām, barbariskajiem valodas piesārņojumiem. Tāpēc tad arī

jārunā par jaunlatviešu rakstu valodu un nevis par jaunlatviešu
literāro valodu. Līdz pat 19. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem,
tas ir, līdz pat mūsdienu latviešu literārajai valodai, jēdzieni rak-

stu valoda un literārā valoda tātad šķirami.» [21., 7—B.] Piezīmē-

sim vienīgi, ka pat deviņdesmitajos gados vācisko prepozicionālo
konstrukciju, kuras balsta, prof. A. Ozola vārdiem runājot, vec-

latviešu rakstu valodas tradīcija, publicistikā vēl diezgan daudz.

* *

No rakstā minētajiem avotu vārdšķiru lietojuma biežuma un

prievārdlietojumu biežuma statistiskās analīzes piemēriem re-

dzams, ka matemātikas paņēmienus, konkrēti — korelācijas no-

teikšanu, lietderīgi izmantot arī literārās valodas vēstures pētī-

jumos.
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A. FELDHŪNS

ABSOLŪTĀ DATĪVA KONSTRUKCIJA JAUNĀS DERĪBAS

TULKOJUMA PIRMIZDEVUMĀ

Rakstā ir 5 nodaļas. To saturs:

I. Statistiskie dati. Absolūtā datīva teicienu biežums atseviš-

ķajās Jaunās derības grāmatās. Konstrukcijas stilistiskā izlieto-

juma tendences.

11. Absolūtā datīva teicienu elementi un uzbūves īpatnības.
111. Absolūtā datīva teicienu semantika un temporālā attiek-

sme pret teikuma pārējo daļu.
IV. Absolūtā datīva teicienu saistījums ar teikuma pārējo daļu.

Teiciena subjekts kā finītā verba papildinātājs.
V. Pārskats par grieķu oriģināla parādībām, kas atveidotas

ar absolūtā datīva teicieniem.

Raksta beigās dots absolūtā datīva teicienu rādītājs un saīsi-

nājumu saraksts.

I

Jaunās derības tulkojuma pirmizdevumā (1685. g.) sastopami

pavisam 80 absolūtā datīva teicienu, to skaitā viens priekšvārdos.

Pārējo 79 gadījumu salīdzinājums ar grieķu oriģinālu šķita visai

pateicīgs uzdevums arī tāpēc, ka grieķu valodas absolūtais ģeni-
tīvs savā struktūrā un izlietojumā daudzējādā ziņā līdzīgs lat-

viešu valodas absolūtajam datīvam.

Atzīmējot grieķu valodas absolūtā ģenitīva un latviešu valo-

das absolūtā datīva līdzību, tomēr jāatceras, ka šīs grieķu div-

dabja konstrukcijas izlietojuma diapazons ir daudz plašāks, jo
grieķu absolūtā ģenitīva konstrukcijā iespējams izmantot triju
laiku — prēzenta, aorista un perfekta, kā arī ne vien aktīva un

medija, bet arī pasīva participus.
No minētajiem 79 absolūtā datīva lietošanas gadījumiem 17

konstatēti Mateja evaņģēlijā, 18 — Marka evaņģēlijā, 26 — Lū-
kas evaņģēlijā, 14 — Apustuļu darbos, 2 — vēstulē filipiešiem un
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pa vienam gadījumam II vēstulē korintiešiem un I vēstulē Timo-

tejam.
Šis pārskats rāda, ka Mateja, Marka un Lūkas evaņģēlijā, kā

arī Apustuļu darbos, kas sastāda ap 48% no visa Jaunās derības

teksta, sastopami 96% no visiem absolūtajiem datīviem, t. i., no-

apaļojot — vienā pusē no visa Jaunās derības teksta gandrīz visi

absolūtie datīvi. Šī parādība varētu pārsteigt un uzvedināt uz

domām, ka šeit meklējama viena no stilistiskajām pazīmēm, kas

ļautu spriest par dažādu tulkotāju (vai redaktoru) dažādu pie-
eju zināmām tulkošanas problēmām. Tomēr šāds spriedums būtu

principiāli maldīgs un atbilde uz jautājumu, kāpēc tieši minētajos
teksta posmos sakoncentrēti gandrīz visi absolūtie datīvi, meklē-

jama šo posmu teksta raksturā, kā arī absolūtā datīva stilistiskā

izlietojuma tendencēs.

Tāpat kā grieķu valodas absolūtais ģenitīvs, arī latviešu valo-

das absolūtais datīvs uzskatāms par raksturīgu vēstītāja stila

atribūtu, un tieši minētajos trijos evaņģēlijos un Apustuļu darbu

grāmatā vēstījums aptver lielāko daļu teksta. Jāņa evaņģēlijā

salīdzinājumā ar pārējiem trim evaņģēlijiem vēstījuma elementu

ir daudz mazāk, bet pārējos Jaunās derības posmos to nav tik-

pat kā nemaz.

Absolūtā datīva lietošanas gadījumu sablīvējumam iepriekš

norādītajās grāmatās atbilst līdzīga aina oriģināltekstā. Proti,

šajās grāmatās sastopami 210 absolūtā ģenitīva teicieni no ap-

mēram 250 visā Jaunajā derībā, t. i., apmēram 84%. Tādējādi šīs

konstrukcijas lietošanas respektīvi nelietošanas fakts vien dažā-

dos tulkojuma teksta posmos vēl nevar noderēt par norādījumu
dažādu tulkotāju konstatēšanai.

II

Visos 80 absolūtā datīva teicienos izmantots nelokāmais div-

dabis ar -ot. Šā divdabja atgriezeniskā forma nav izmantota ne

reizi.

Tikai 10 gadījumos absolūtā datīva teiciena subjekts ir sub-

stantīvs (tajā skaitā 4 reizes īpašvārds Pēteris un 3 reizes sugas
vārds ļaudis). Visos pārējos gadījumos teiciena subjekts ir viet-

niekvārds.

No absolūtā datīva teiciena uzbūves viedokļa vispirms atzīmē-

jami 6 gadījumi ar teiciena subjekta elipsi. Subjekta elipse visos

šajos gadījumos rada neskaidrību vai pat pārpratumu par to, uz

ko attiecas divdabis.

Daži piemēri:
Bet no-eijoht /redji zitti no teem Jargeem nahkufchi/

ftahjtija teem Augjteem Preejtereem to wi£fu ... Mt 28.11.
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Izlaists absolūtā datīva teiciena subjekts «viņām», jo divdabis

«no-eijoht» attiecas uz iepriekš minētajām Mariju un Mariju Ma-

daļu. Teicienam tādējādi jāskan: Bet viņām noeijot...
To wehl runnajoht/ nahze zitti no tha Bajnizas-Wirfneeka

(Namma)
...

Mk 5.35.

Divdabis «runnajoht» attiecas uz iepriekš minēto Jēzu. Div-

dabja teicienā tātad izlaists subjekts «viņam» vai «Jēzum», un

līdz ar to teiciens skanētu: Jēzum [viņam] to vēl runājot...

Līdzīgā kārtā pārprotami ir arī pārējie 4 teikumi ar absolūtā
datīva teiciena subjekta elipsi (Mt 17.9, Mk 9.9, 11.27, 15.20).

Atzīmējams, ka tikai vienā no visiem sešiem gadījumiem Jau-

nās derības tulkojuma II izdevumā (1739. g.) eliptiskais absolūtā

datīva teiciens papildināts ar subjektu, tādējādi novēršot iespē-

jamu pārpratumu:

Un tee nahze atkal uhs Jeruzalemi/ un Deewa-Nammā Jtaiga-
joht/ nahze pee wiņņu tee Augjtee-Preefteree ...

Mk 11.27.

II izdevumā teiciens skan: Un wiņņam Deewa-Namma Jtaiga-

joht...

Piezīmējams, ka arī grieķu valodā sastopama absolūtā div-

dabja teiciena subjekta elipse, turklāt jau klasiskajā periodā. 1

AD 20.11 sastopam īpatnējo absolūtā datīva konstrukciju «lindj
Deenai J. Endzelins Latviešu valodas gramatikas 806. §
atzīmē, ka absolūtais datīvs aiz «līdz» sastopams dažās izloksnēs,
kā arī norāda uz analogu parādību lietuviešu valodā. Turpat
J. Endzelins citē Stendera piemērus «līdz saulītei lecot» un «līdz

dieniņai austot».

Konstrukcija Kor II 8.24 «preekfch Draudjibahm

redjoht» mūsuprāt izskaidrojama kā divu redakcionālu variantu —

«preekfch wi£?ahm Draudjibahm» (t. i., visu draudžu priekšā) un

«wi£fahm Draudjibahm redjoht» — nesaskanīga kontaminācija,
kas nav novērsta arī II izdevumā.

111

Semantiskajā ziņā Jaunajā derībā sastopamie absolūtā datīva

teicieni lielākoties ir laika apstākļa, retāk pavadapstākļa, dažos

gadījumos cēloņa apstākļa funkcijā. Vairākos absolūtā datīva tei-

cienos saskatāma dažādu apstākļu semantisko līniju krustošanās.

1. Absolūtā datīva teicienos laika apstākļa funkcijā divdabja
izteiktā darbība pret attiecīgā finītā verba izteikto darbību pa-

rasti atrodas vienlaicīguma, dažkārt arī priekšlaicīguma attiek-

smē.

1 Blass-Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 5. Auf

lage, Gottingen, 1921, § 423.
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a) Divdabja apzimētā darbība notiek vienlaikus ar finītā verba

apzīmēto darbību:

Un tūdaļ \vinņam \vehl runnajoht/ atnahze Jūdas ... Mk 14.43.

b) Divdabja apzīmētā darbība notiek pirms īinītā verba ap-

zīmētās darbības:

Un Jahņa по-eijoht/ runnaht us

teem Ļaudim ...
L 7.24.

Ja divdabja apzīmētā darbība pret finītā verba apzīmēto dar-

bību ir vienlaicīguma attieksmē un šis absolūtā datīva teiciens

ir grieķu oriģināla absolūtā ģenitīva atveidojums, tad grieķu va-

lodā izmantots prēzenta particips. Ja turpretim latviskā divdabja
apzīmētā darbība pret finītā verba apzīmēto darbību ir priekš-
laicīguma attieksmē, grieķu absolūtā ģenitīva teicienā izmantots

aorista divdabis. Tā tas arī ir abos minētajos piemēros

2. Absolūtā datīva teiciens pavadapstākļa funkcijā:
Un daudj no leem . .. tahs Grahmatas kohpā/ un sade-

dzināja tahs \vi£?eem redjoht
...

AD 19.19.

Kad nu \vi£;us Wahrdus teem Ļaudim djirdohf

bija pabeidjis/ eegahje Kapernāumā L 7.1.

3. Absolūtā datīva teiciens cēloņa apstākļa funkcijā:
Un \vinnam to kaunejahs wi£?i \vinna Prettibneeki...

L 13.17.

Un tee un tee kritte uhs un tas

tappe gribboht teem peelikts AD 1.26.

Šajos abos gadījumos tomēr saskatāmas arī citu apstākļu se-

mantiskās iezīmes, pirmajā — laika apstākļa, otrajā — pavad-
apstākļa.

IV

Pievēršoties absolūtā datīva teiciena saistījumam ar pārējo
teikuma daļu, vispirms atzīmējams, ka trijos gadījumos absolūtā

datīva teiciens ir palīgteikuma (L 7.1, AD 1.10, 5.15), visos pārē-

jos gadījumos virsteikuma sastāvdaļa.

Atsevišķi izdalāmi gadījumi, kur pretrunā ar latviešu valodas

normām teikums pēc absolūtā datīva teiciena turpināts ar «tad».

Visi šie gadījumi sastopami Mateja evaņģēlijā.
Piemēram:

Bet vviņņam tā cfavvā Prahtā dohmajoht/ raugi/ tad rahdijahs
tam tha Kunga Eņģelis ... MtT.2O.

Analogi vēl divos gadījumos pēc absolūta datīva teiciena un

iestarpinātā «raugi» vai «redji» (gr. i6ou) teikums turpināts ar

«tžM», bet Mt 8.28 tas notiek arī bez šāda iestarpinājuma:
Un wiņņam ohjrā Juhrmallā nahkoht... /tad lajtappe vviņņam

diwi no Wella •
• •
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Tiesa, šajos piemēros varētu teikuma sākumā esošo «un»

respektivi «bet» saistīt ar «tad» un absolūtā datīva teicienu uz-

skatīt par iespraustu, tādējādi «reabilitējot» visu teikuma uzbūvi.
Tomēr šāda interpretācija šķiet pārāk samākslota, un bez tam to

nepieļauj arī salīdzinājums ar oriģinālu.
Visi pārējie absolūtā datīva teicieni ar teikuma turpinājumu

saistīti pareizi, atbilstoši latviešu valodas normai.

īpaši minami teikumi, kas ievadīti ar «tas notikkahs».

Jaunās derības oriģināla vienā daļā ļoti raksturīgs ir vēstī-

juma turpinājums ar eveveio «notika». Šis zināmā mērā

desemantizējies un kļuvis par vēstījuma turpinājuma ievadfor-

mulu. Ir gadījumi — un šeit sevišķi spilgti izjūtama tā formul-
veida daba

—,
kur tas, ievadot teikumu, savrupināts, sintaktiski

nav saistīts ar teikuma turpinājumu.

Izskaidrojums šādam savrupinājumam meklējams apstāklī, ka

Jaunās derības autori, arī rakstot grieķiski, palikuši savas dzim-

tās valodas sintakses un Vecās derības stila ietekmē. Kas attiecas

uz pirmajiem trim evaņģēlijiem (Mateja, Marka un Lūkas), kā

arī Apustuļu darbu grāmatas pirmo pusi, tad šo Jaunās derības

posmu pamatā bijis teksts ebreju, precīzāk, aramiešu valodā 1
.

Tā-

dējādi grieķu ryevFTo uzskatāms par hebraismu, par tiešu ana-

loga savrupinatā ebreju 'p//(«un bija») atveidojumu.

17 gadījumos pēc grieķu oriģināla parauga veidotajai ievad-

formulai «tas notikkahs» seko absolūtā datīva teiciens. Tur, kur

oriģināla еуехЕто dažādiem sintaktiskiem līdzekļiem saistīts ar

teikuma turpinājumu, arī latviskie teikumi izveidoti saprotami un

no sintakses viedokļa korekti, piemēram:

Un tas notikkahs/ ohtrā augjto-j'vvehtku Deena \viņņam zaur

Labbibu eijoht/ tad ispluhze vviņņa Mahzekļi Wahrpas/ un

ehde... L 6.1.

Šādos gadījumos absolūtā datīva teiciens saistits ar «tas no-

tikkahs». Abi elementi veido virsteikumu, kam seko cits, ar «tad»

pievienots virsteikums.

Turpretim gadījumos, kur «tas notikkahs», parasti sekojot ori-

ģinālam, savrupinats, teikums kļūst neveikls. Šādi teikumi sasto-

pami Lūkas evaņģēlijā un Apustuļu darbos, piemēram:
Un tas notikkahs/ \viņņeems jfavvu Zeļļu Jtaigajoht/ nahze

vviņfch weenā Pilsētiņā L 10.38.

Šādos gadījumos absolūtā datīva teiciens vairs nav saistīts ar

«tas notikkahs», bet ar teikuma turpinājumu, un «tas notikkahs»

paliek izolēts.

Šeit tulkotājs, cenšoties pārāk burtiski atdarināt savrupināto

oriģināla ёу£\гтощ
kas, kā redzējām, savukārt ir ebreju bur-

1 Blass—Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, § 2.,
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tisks atdarinājums, savu uzdevumu nav spējis sekmīgi veikt, ra-

dīdams grūti saprotamus, neveiklus teikumus.

* *

*

Absolūtā datīva teiciena subjekts teikumā lielākoties vairs nav

sastopams nekādā citā sintaktiskā funkcijā kā, piemēram, teikumā

Bet Ļaudim gulloht nahze wiņņa Eenaidneeks/ un nik-

nahs ifahlehs
...

Mt 13.25.

Atsevišķos gadījumos absolūtā datīva subjekts teikumā vēl sa-

stopams kā papildinātājs datīvā, akuzatīvā vai pēc kāda prie-
vārda. Reizēm vietniekvārds, kas veido absolūtā datīva subjektu,
šāda papildinātāja funkcijā aizstāts ar sinonīmisku vietniek-

vārdu.

Piemēri.

1. Absolūtā datīva subjekts kā papildinātājs datīvā:

Luk/ jums ее-eijoht/ #ajtaps jums weens Zilweks

Uhdens-Kruhji nejdams L 22.10.

Variants ar sinonīmisku vietniekvārdu:

Un tam no Laiwas iseijoht/ tūdaļ wiņņam is teem

Kappeem weens Zilweks ar Garru Mk 5.2.

2. Absolūtā datīva subjekts kā papildinātājs akuzatīvā:

Un wiņņam nahkot uswedde tee wiņņu augjtā IJtabā AD 9.39.

Variants ar sinonīmisku vietniekvārdu:

Bet winnam wehl tā runnajoht/ luhdje to weens Warijeēris...
L 11.37.

3. Absolūta datīva subjekts ka papildinātājs ar prievārdu:
Un wiņnam us Eļjes Kalna #ehJchoht/ peegahje pee winnu tet

Mahzekļi... Mt 24.3.

Variants ar sinonīmisku vietniekvārdu:

Bet jfcheem uhs teem Ļaudim runnajoht/ peegahje pee teem

tee Preejteree ...
AD 4.1.

Salīdzinājumam atzīmējams, ka sengrieķu valodas klasiskajā
periodā absolūtā ģenitīva teiciena subjekts teikumā vairs nekādā

citā sintaktiskā funkcijā nav sastopams. Vēlāk šo stilistisko normu

vairs tik stingri neievēroja, un to neievēro arī Jaunās derības

autori, kas, kā zināms, nav grieķu tautības. Ir pat gadījums, kad

absolūtā ģenitīva subjekts atkārtojas kā teikuma priekšmets

(Mt 1.18), bet tas no grieķu valodas viedokļa ir nepieļaujams va-

lodas normas pārkāpums.

V

Attiecībā uz jautājumu, kādas grieķu oriģināla parādības lat-

viskajā tulkojumā atveidotas ar absolūto datīvu, vispirms konsta-

tējams, ka 43 gadījumos (55%) tam atbilst grieķu absolūtais
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ģenitīvs. Šī parādība ir likumsakarīga: tā kā tulkotāju rīcībā bija
gramatiski radniecīga un stilistiski adekvāta konstrukcija, tās

izmantošana šķiet visai dabiska.

Kādas oriģinālteksta parādības tulkotājs atveidojis ar absolūtā

datīva teicieniem pārējos gadījumos?
1. Visbiežāk — 16 reizes — ar šo konstrukciju atveidota ori-

ļģināla konstrukcija, ko veido prepozīcija čv («iekš») + substan-

tivēts infinitīvs.

Piemēram:

Bet Ļaudim gulloht nahze ...Mt 13.25 —

cv 6e tčo xar}eo6eiv тоис; avdptonouc; f)Ā.ftev а&тои 6 ех^рос, . . .
2. 4'gadījumos ar absolūtā datīva teicieniem «wiņņeem[s] (zit-

teem, redjoht» tulkota grieķu prepozīcija

(atbilst latviešu adverbam «...priekšā») vai evomiov (atbilst lat-

viešu «... acu priekšā») 4- vietniekvārds.

Piemēram:

...un tappe vviņņeems redjoht apjkaidrohts... Mt 17.2 —

xcv ретецорсрсотЗт] eļinpocrfjev autčov
. . .

Un ņehme un ehde to vviņņeems redjoht L 24.43 —

xat >.aBo)v ēvdmiov abx<Sv 'ecpavev.
3. 4 gadījumos absolūtā datīva teiciens atveido vieiniekvārdu

ar atributīvi respektīvi apozitīvi lietotu participu datīvā.

Piemēram:

... vviņņam Nammā ee-eijoht peegahje tee Akli pee vviņņa ...
Mt 9.28 — žAf}6vTi 6e elg, xr)v oixiav лроагрсдоу аота> oi тщ/.0i ...

(«viņam namā iegājušam pienāca aklie»).
Sal. šo grieķu konstrukciju ar analogo latviešu valodas kon-

strukciju, ko uzskata par absolūtā datīva sākumu. J. Endzelins

tai Latv. vai. gram. 806. § min vairākus piemērus. Viens no tiem:

«gulīšam tev neviens maizes klāt nenesīs».

4. Viena gadījumā absolūtais datīvs atveido vietniekvārdu ar

atributīvi lietotu participu akuzatīvā:

...
un vviņņam nahkoht usvvedde tee vviņņu augjtā IJtabā

...

AD 9.39 —.
. .

*6v napavevoļievov avīļvavov eig то илеракту ... («tie
viņu atnākušu uzveda augšstāva istabā»).

5. Tikai 5 gadījumos ar absolūtā datīva teicienu pārtulkots
laika apstākļa palīgteikums.

Piemēram:

Un tam no teem Ļaudim Nammā nahkoht/ vvaizaja to vviņņa
Mahzekļi ...

Mk 7.17 —

r6xe eig oTxov
... («kad viņš

iegāja namā ...»).
6. Vienā gadījumā ar absolūtā datīva teicienu atveidots ne-

atkarīgs teikums:

Un tas notikkahs vveenā Deenā/ vviņņam mahzijoht/ tad ben-

dēja tur tee Warijeeri ...
L 5.1 — ха\ гуе\ето cv p,ia tcov

'fjļiepoh' xal аитос, rjv 6t6daxo)v, xai rjaav xa<hļp.evoi OapiaaToi.. л
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(«ил tas notika kādu dienu, un viņš tieši mācīja, un tur sēdēja
fariseji ...»).

7. 2 gadījumos ar absolūto datīvu atveidoti adverbi:

...
vviņfch ne wairs vvarreja zitteem redjoht eet...

Mk 1.45.

Ar «zitteem redjoht» pārtulkots grieķu adverbs фауерак; «at-

klāti».

Un noteizoht leels irr tahs Deevva Nojleh-

purns... Tim I 3.16 — xai бролоуоицёЧ-мс, [«vienprātīgi», t. i.,

pēc vienprātīga atzinuma] цеуа eoViv то тцо, euoepe'iac, u.uaTTļpiov.

8. Vienā teikumā ar diviem absolūtajiem datīviem atveidotas
vārdu kopas, ko veido prepozīcija cv -b substantīvs:

...ne tikkai man jums klaht bet nu daudj wairak man

nohjt e#oht...Fp 2.12.

Ar «man jums klaht pārtulkots oriģināla cv ttj

яароиоча p.ou («manā klātbūtnē»), bet ar «man nohjt e£?oht» —-

oriģināla cv Trfdnoooia цои («manā prombūtnē»).
9. 2 gadījumos absolūtais datīvs atveido vārdu kopu, ko veido

prepozīcija cv + substantīvs akuzatīvā (abi elementi kopumā tul-

kojumā atbilst absolūtā datīva teiciena divdabim) + substantīvs

ģenitīvā (atbilst absolūtā datīva subjektam):

.
. . Ļaudim djirdoht

...

L 7.1 — eig та: ахоас; тои kādu
. ..

... preekj'ch wi£?ahrn Draudjibahm redjoht1 Kor 11 8.24 —

eig лроочилоу tcuv еу.у./.цошх*.

10. Ar jau iepriekš minēto absolūtā datīva teicienu — «lihdj
Deenai atveidots oriģināla &XPI абул? М'o"2 ausmai»).

11. ...tas tappe gribboht teem ween

peelikts AD 1.26 ir visai neprecīzs tulkojums. Oriģinālā ... xal

оиухате\l)Г|ф(от>Г| (лета tojv f'v6exa алоатблыу izteicējs nozīmē

«tika papildus lozējot ievēlēts». Tulkojumam «\vij?eem gribboht»
tulkotājs pamatojumu laikam būs saskatījis priedēklī ouv-.

Sniegtais pārskats liecina, ka absolūtais datīvs bijis visai spē-

cīgs ierocis tulkotāju arsenālā un ka tie ar šās konstrukcijas pa-
līdzību lielākoties prasmīgi atrisinājuši ne vienu vien tulkošanas

problēmu.

АВ SOĻOTA DATĪVA TEICIENU RADĪTĀJS

Priekšvārdos: 2. lappusē.
Mt 1.20, 8.2a, 9.10, 9.28, 12.46, 13.4. 13.25, 17.2. 17.5. 17.9. 21.23, 24.3. 26.7,

26.21, 27.19, 28.11. 28.13.

Mk 1.42. 145, 2.15. 2.23, 5.2. 5.35, 7.17. 9.9. 1046, 11.27, 13.1, 14.3, 14.18.

14.22, 14.43, 16.2, 16.12, 16.14

1 Par šo absolūtā datīva teicienu sk. arī 145. lappusē



L 1.8, 2.6, 5.17, 5.25, 6.1, 6.6, 7.1, 7.24, 8.27, 8.42, 8.49, 9.29, 9.34, 9.42, 9.57,

10.38, 11.37, 13.17, 15.20, 19.15, 19.29, 19.36, 20.45, 22.10, 22.47, 24.43.

AD 1.9, 1.10, 1.26, 4.1, 5.15, 9.3, 9.32, 9.39, 10.25, 10.44, 14.1, 16.16, 19.19,
20.11.

Kor II 8.24.

Fp 2.12 (2 absolūtie datīvi).
Tim I 3.16

SAĪSINĀJUMI

Mt — Mateja evaņģēlijs Kor II — II vēstule korintiešiem

Mk — Marka evaņģēlijs Fp — vēstule filipiešiem
L — Lūkas evaņģēlijs Tim I — I vēstule Timotejam
AD — Apustuļu darbi
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A. REĶĒNA

LATVIEŠU VALODAS SAKARI AR LIETUVIEŠU VALODU

UN SLĀVU VALODĀM KALUPES TOPONĪMU

ATSPOGUĻOJUMĀ

А. Latgales vietvārdiem piemīt īpatnības, kuru dēļ tie labi iz-

mantojami latviešu un lietuviešu valodas, kā arī latviešu un slāvu

valodu sakaru tālākā pētīšanā.
Somiskie valodas elementi Kalupes vietvārdos nav atrasti.

Viena daļa Kalupes vietvārdu 1 ir sādžu nosaukumi, bet vis-

lielāko skaitu dod lauku respektīvi šņoru nosaukumi. Lielai lauku

nosaukumu daļai blakus īpašvārdam tiek lietots sugas vārds

šņore «zemes strēmele» (blakus lietuviešu šniūras, poļu sznur,

baltkrievu шнур, Baltijas krievu izlokšņu шнур
2
,

vācu Schnur,
etimoloģiju sk. Fr 10203

), piemēram, Dubā grāvja šņuore la

v. tml.

Vēsturiskās attīstības īpatnības noteica to, ka Latgales ag-
rārā iekārta vairāk līdzinājās lekškrievijas apgabalu nekā Vid-

zemes un Kurzemes agrārajai iekārtai.

Latgales zemnieki dzīvoja sādžās (kalupiešu izrunā soluos),
kurās ietilpa atsevišķu ģimeņu saimniecības jeb sētas. Katras

sētas pastāvīgā lietošanā bija sētas vieta un zemes «šņore», pa-

stāvīgas dalības tiesības koplietošanas objektos — ganībās v. c.
4

1 Novads, kurā runā Kalupes izloksni un no kura vākti vietvārdi, aptver
bijušā Daugavpils apriņķa Kalupes pagastu; pēc tagadējā administratīvā ieda-

lījuma bijušā pagasta viena daļa ietilpst Daugavpils rajonā, otra — Preiļu
rajonā. Kalupes vietvārdi vākti 1958. gadā un iesūtīti ZA Valodas un literatūras

institūta dialektoloģijas sektoram.
2 Немченко В. H., Синица А. И., Мурникова Т. Ф. Материалы для сло-

варя русских старожильческих говоров Прибалтики; под ред. Семеновой М. Ф.

Рига, 1963, 354. Turpmāk: Мат. русск. гов.

3Е. Fraenkel. Litauisches etymologisches W6rterbuch. Gottingen, 1962,
1020. Turpmāk: Fr.

4
Par to sk. A. Svikis. Agrārais jautājums buržuāziskajā Latvijā. Rīgā,

1960, 68.-69. Ipp.
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Lai laukkopji varētu orientēties zemes strēmelēs un atrast

savu šņori, laukiem un pļavām tika dots savs nosaukums. Pēc

katriem 15—20 gadiem šņores tika dalītas par jaunu, bet nosau-

kums, kas bija dots šādai šņorei, saglabājās no paaudzes uz pa-
audzi. Šajos lauku un pļavu nosaukumos atspoguļojas attiecīga
novada fauna (Briedine 5 la, Bukine la, Āzine pļ); flora (Krūšļu

pļava pļ «ciņaina pļava», Llepines šņuore la); attiecīgā objekta
īpašas pazīmes (Ārines šņuores la «laba, auglīga zeme», Rieš-

male pļ, Riešas tilts ti, lietuviešu nesas «plaukstas, pēdas pa-

mats»); cilvēku savstarpējās attiecības (Dzeda šņuore la: pie
viena dēla dzīvoja tēvs, bet otrs dēls deva šņori) un daudzas citas

parādības.

Kalupes vietvārdi dod zināmu ieskatu arī par sabiedrisko (feo-
dālo) iekārtu. Kalupes centrā bija galvenā muiža (Kalupes muiža)
un dažas izrentētas pusmuižas jeb folvarkas, par to liecina izno-

mātās pusmuižas Arendoles \\ Rāndāukas nosaukums (krievu

аренда, ренда6 ) : Ķolupa ble eistiio muiža, a šyte, Rāndāuka iz-

reņtelta.
Muižu rentnieki plaši izmantoja apakšnomu, sadalot dažus

muižu laukus mazos gabaliņos sādžu zemniekiem, arī par šo faktu

stāsta lauka nosaukums kontraks (krievu контракт) : kdntročniki

nu kunga reņtie zemi i moksava rāndu, i addarie pār tu zemis

gobolu.

Kalupes vietvārdu pētījumi liecina, ka objekts atbilst nosau-

kuma nozīmei, t. i., apstiprina reālijas raksturu. Šādos gadījumos,
kā atzīmē А. X- Matvejevs7

,
arī toponīma etimoloģija ir precīza.

Vēsturiskie apstākļi ir radījuši latviešu valodas austrumiz-

lokšņu īpašu tuvību lietuviešu valodai un dažām slāvu valodām.

Kalupes vietvārdos šī tuvība vērojama gan fonētikas un morfolo-

ģijas parādību aspektā, gan arī no izloksnes leksikas attīstības

viedokļa.
B. Kalupes vietvārdu pētījumi liecina, ka daudzas valodas pa-

rādības, kas šai izloksnei kopīgas ar lietuviešu valodu, varējušas
izveidoties patstāvīgi, pastāvot līdzīgām latviešu valodas austrum-

izlokšņu un lietuviešu valodas attīstības iekšējām tendencēm, bet

laba daļa vietvārdu pārņemta no lietuviešu valodas vēlākā laikā

gadsimtiem ilgo kopīgo politisko un ekonomisko apstākļu ietekmē.

I. Uz Kalupes izloksnes un lietuviešu valodas sakariem fonē-

tikā norāda Kalupes vietvārdi ar tautosillabisku m vai n. Atbil-

stošie sugas vārdi vairākos gadījumos Kalupē vairs netiek

5 Kalupes vietu nosaukumi fonētiski pārcelti la'.viešu li'erārajā valodā.

6 Etimoloģiju sk. M. Vasmer. Russisches etimologisches VVorterbuch, I—II.

Heidelberg, 19 3—19:8.
7 Матвеев А. К. О лингвистическом анализе субстратной топонимики. Во-

просы языкознания. Москва, 1966, 6, 11.
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lietoti, bet dažkārt dzirdami vēl citās Latgales izloksnēs. Tas lie-

cina, ka izloksnes attistibas posmos tāda vietvārdu un attiecīgo

sugas vārdu atbilstība bijusi arī Kalupē.

Piemēri. i

Kāmpine pu, Kāmpinkas pūrs pu. Vārdi saistāmi ar lietuviešu

valodas sugas vārdu kampas «stūris, kakts», kampinis,-e «stūra,

kakta». Toponīmi ar sakni kamp- sastopami kā Latvijas terito-

rijā: Karhpaiši z, Kampāni z v. c.
8

,

tā arī Lietuvā: Kampdi ez,

Kampas ez, Ķamplnis vp9
.

Aņdeņi s, Andeņu upe up, Aņdeņāuka pļ. Šeit and- salīdzi-

nāms ar lietuviešu and- vārdos ahdai «viņdien, todien, nesen» un

andāinykštis «nesenējs».
Aņčāuka pu, pļ. Domājams, ka šā vārda sakne saistāma ar

lietuviešu āntis «pīle», ančiāganis «pīļu gans», anciūkas «pīlēns»

(sal. ar Lietuvas vietvārdiem Ānčio ez., Ančlaukine v. c, Liet.

vard. 6). Tā kā Kalupē personvārdus Ansis, Ancis gandrīz nesa-

stop, tad minēto vietvārdu sakars ar personvārdu Ancis < vācu

Hans nebūtu atzīstams. Vairāku citu apvidu vietvārdos ar anc-,

anč- saknē šis J. Endzelīna skaidrojums (EV I
b 27, 28) droši vien

ir pareizs.

Bāndāja la. Kalupē un citur vārdam bonda, bondys ir bijusi
nozīme «par darbu piešķirts zemes gabals»: lync sleja bondā, ku

kūnks ble idevs. Šis vārds salīdzināms ar lietuviešu vairāknozīmju
vārdu banda. Vietvārdi ar sakni band- plaši izplatīti Latvijā
(EV I, 84).

Dunciški s. Tikai retumis Kalupes izloksnes runātāji lieto

vārdu duncis «garš nazis». Šīs reālijas apzīmēšanai lieto vārdu

tutijnc.
Mendriki s. Sakne mendr- radusies disimilācijas procesā no

nendr-, kam atbilst lietuviešu mendre < nendre «niedre»10 (sal.
ar Lietuvas vietvārdu Mendrežeris ez).

Oņtežas šņuores la un Oņtežas krasts kr. Kalupē sugas vārds

unteža dzirdēts tikai Kalupes centrā, pārējos Kalupes stūros šo

vārdu neizdevās konstatēt. Vārdi unteža2
,

untežmala2
,

ūntežmalas2

sastopami Kaldabruņā. J. Endzelīns vārdu unteža ir salīdzinājis
ar lietuviešu valodas antežis (ar un no an) «ežmala» (ME IV

299).

Sveņči s. Domājams, ka ši vārda sakne svenč- salīdzināma ar

lietuviešu valodas šventas «svēts», švenčia «svēta». E. Frenkelis

8 J. Endzelins. Latvijas PSR vietvārdi. I daļa, 2. sēj., Rīgā, 1961, 33. Ipp.
Turpmāk: EV 1,, EV 12.I 2.

9
Lietuvos TSR upu, ir ezeru, vardvnas. Vilnius, 1963, 63. Ipp. Turpmāk:

Liet. vard.
10 Par to sk. K. Milenbahs. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildi-

nājis, turpinājis /. Endzelins. 11, Rīgā, 1925—1927, 601. Ipp. Turpmāk: ME.
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atzīmē, ka lietuviešu valodas vārdam svētītas ir kopīga cilme ar

slāvu svetb, sanskrita svet un citu indoeiropiešu valodu formas

un nozīmes ziņā līdzīgo vārdu (Fr 1042).

11. Uz izloksnes un lietuviešu valodas sakariem morfoloģijā
norāda Kalupē izplatītie vietvārdi ar piedēk|iem -išk-, -m-, -ait-

vai citiem tādiem piedēkļiem, kas saskan ar lietuviešu valodas

piedēkļiem.

1. Lietuviešu valodnieks K. Būga ir atzīmējis, ka Latvijas
dienvidrietumu daļā, tāpat kā Lietuvā, ļoti raksturīgi vietvārdi ar

piedēkli -išk-. Pēc K. Būgas domam, šis fakts skaidrojams ar to,
ka lietuvieši jau pirms 1200. gada ir apmetušies Daugavas labajā
krastā un dzīvojuši Daugavpils un Rēzeknes apgabalā. 11

Šo K. Būgas uzskatu par vietvārdu ar piedēkli -išk- rašanos

dažos Latgales apvidos apstiprina vēl tāds fakts, ka Kalupē un

citur Latgalē ar piedēkli -išk- ir atvasināti galvenokārt sādžu

nosaukumi (Kalupē apmēram 60%), kas cilmes ziņā ir vecāki

par citu objektu nosaukumiem. Turpretī lauku un citu objektu no-

saukumos piedēklis -išk- reti sastopams, apmēram 3% gadījumu.
Vietvārdiem, kas atvasināti ar piedēkli -išk-, pamatvārds no

fonētikas, morfoloģijas, kā arī no cilmes viedokļa var būt ļoti
dažāds.

Kalupes vietvārdu ar piedēkli -išk- pamatvārdā vērojamas da-

žas fonētiskas īpatnības, piemēram, v zudums uo, и priekšā 12
:

(V)ārniški s, pamatvārds vārna, izloksnē viiorna, līdzskaņu zu-

dums disimilējoties: Lielie Stradiški s, Mazie Stradiški s, pamat-
vārds strads, radies no strazds disimilējoties, par to ME 111 1080;

sastop arī tautosillabisko un: Dunciški s, sk. 154. lpp. v. c.

No morfoloģijas aspekta raugoties, vietvārdi ar piedēkli -išk-

atvasināti galvenokārt no lietvārdiem, piemēram, Sturiški s,

pamatvārds stūris, Zilišku tīrums la, pamatvārds zile. Dažos ga-

dījumos vietvārdi ar piedēkli -išk- atvasināti arī no darbības vār-

diem, piemēram, Sludiniški, arī Sludiniški s, pamatvārds ir verbs

sludināt, izloksnē arī stādināt v. c.

Vietvārdiem ar piedēkli -išk- pamatvārda cilme ir dažāda. Šo

vietvārdu lielākajai daļai pamatā ir baltu cilmes vārds, piemē-

ram, Lāuciski s, pamatvārds lauks. Šī vārda sakne lauk-, lauc-

sastopama dažos citos Latgales vietvārdos, piemēram, Lāucines2

pļ Barkavā, Lauciniškas z Skaistā. J. Endzelins minētos vietvār-

dus salīdzina ar Lietuvas vietvārdiem Laukine pu, Laukiniai pļ
un arī prūšu Laucyn, Laukins, par to sk. EV I 2 268 v. c.

11 K. Būga. Rinktiniai rastai, II tomas. Vilnius, 1961, 570—574. Turp-
māk: Būga.

12
Par to sk. /. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951, 101. § a,

212. Turpmāk: Lalv. vai. gram.
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Dažiem vietvārdiem ar -išk- pamatā ir uzvārds vai person-
vārds, piemēram, Kukliški s, pamatvārds ir uzvārds Kuklis, Lau*

riski s, pamatvārds ir personvārds Lauris.

Slāviskas cilmes pamatvārds prama-, krievu прамо rodams

vietvārdā Pramaniški s. Sajā sādžā dzīvo tikai krievu tautības

iedzīvotāji.

* 2. Kalupes novadā sastop veselu virkni vietvārdu ar piedēkli
-m- respektīvi ar izskaņu -ine. Te pieder tīrumu respektīvi lauku

un pļavu (35%), retāk apdzīvotu vietu un citu objektu nosaukumi.

Vietvārdi ar izskaņu -ine rāda, ka pamatvārdā izteikta attie-

cīgajam raksturīga īpašība. Dažkārt šādi vietvārdi no»

rāda, ka vairumā bijuši tādi objekti, uz kuriem norādīts vārdā

saknē, vai arī uz to, kam šis objekts piederējis.
Piemēri: Augšpaline pļ, Ārines šņuores la, Azine pļ, Babritie

la, Bukine la. Cirsine la, Darimines šņuores la, Dzeguzine la, Gfl»

luodine pļ, Grauzine la, Ješkine ap, Kakine la, Ķrāmpine la,
Krauklines Ūnija cc mežā, Lakšine pļ, Leitine la, Leperine pļ,
Liepines šņuores la, Luzine la, Naudine pu, Plāciņi s, Smāilines

eglītes la, Uozuolines šņuores la, Zakarines tīrums la, Zuosini

pasts, Zvirines šņuores la v. c.

Kalupes vietvārdi ar piedēkli -m- respektīvi izskaņu -mes a*

skan ar daudzajiem vietvārdiem Lietuvas teritorijā, piemēram,
Alksninē up, Anglinis ez, Ažuolinis ez, Babrinis ez. v. d. c. (Liet,
vard. 6, 11).

Piedēklis -m- ir raksturīgs ne tikai vietvārdiem vien, bet to

(Kalupes izloksnē) bagātīgi izmanto dažādu citu nosaukumu at-

vasināšanai. Ar izskaņām -iņč (<-inis, sal. lietuviešu valodas

-mis), -ine (<-ine, sal. lietuviešu valodas -ine) tiek atvasināti

(lietvārdi) augu nosaukumi (skuobine «skābene» v. c); sēņu no»

saukumi (ceļmine «celmene», luocine «apšu beka» v. c); ogu
nosaukumi (girtine «zilene», kāuline, «kaulene» v. c); apģērba
piederumu nosaukumi (āusine «ausaina cepure», vatine «vamzis»

v. c); darba rīku, saimniecības piederumu un vēl citu priekšmetu
nosaukumi (bradiņc «bridenis — zvejas rīks», peitlņc «pīts grozs»

v. c); vēju nosaukumi (vokorlņc «vak.arvējš jeb rietumu vējš»,
rettiņc «rīta vējš jeb austrumu vējš v. c).

Kalupes izloksnē, tāpat kā lietuviešu valodā, sastop adjektīvus
ar -iņč (<-inis), -ine (<-ine), kurus lieto latviešu literārās va-

lodas un lejzemnieku izlokšņu lietvārda ģenitīva vietā, kas, do-

mājams, radies rietumsomu valodu ietekmē. 13 Piemēri: muoliņč

рис «māla pods», sal. lietuviešu molinis puodas, ūzuliņč skaps
«ozola skapis», sal. lietuviešu qzuol\nē spinta.

13 Par to sk. M. Lepika. Par atributīvo ģenitīvu mūsdienu latviešu valodā.
LPSR ZA Valodas un literatūras institūta Raksti, 111, 1954. 50.—51. Ipp.
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Kalupes izloksnes adjektīvi ar -iņč, -ine tiek saskaņoti ar ap-

zīmējamo vārdu dzimtē, skaitlī, locījumā, piemēram, miioliņām
pudam «māla podam» v. tml. Tāpat arī vietvārds ar izskaņu -ine

tiek saskaņots ar apzīmējamo vārdu, piemēram, Āzinei šņuorei
v. tml. Taču dažkārt ir vērojams, ka vietvārdu ar izskaņu -ine

lieto ģenitīva formā un šī ģenitīva forma netiek mainīta, piemē-

ram, Uoziiolines šņuore, Uoziiolines šņuorei v. tml. Šādas kon-

strukcijas laikam radušās latviešu literārās valodas lietvārda ģe-
nitīva ietekmē.

3. Kalupes izloksnē ir diezgan parasti substantīvi ar izskaņu
-aite, kuri norāda vietu, kur kas audzis (kāda labība, dārzeņi
v. tml.), piemēram, mizāite, āuzāite, lunāite, buļvāite
(lauks, kur auguši kartupeļi).

Vietvārdu ar izskaņu -aite Kalupē samērā maz, piemēram, Mu-

kānāite la (tas kādreiz piederējis Mukānam); Pllenāites šņuores
la (šajā laukā ir pliena zeme); Kāļva Rācināite la (kalējs šajā
laukā esot audzējis rāceņus). Turpretī Lietuvas teritorijā viet-

vārdu ar piedēkli -ait- ir ļoti daudz: Alksnāitē ez, Bitāitis ez, Dar-

žinaitēs up v. d. c. (Liet. vard. 4, 19, 27).
Vietas nosaukumu darināšanai izmantots arī piedēklis -kl-,

piemēram, Ezerklis pļ (līdz Dubnas (up) nosusināšanai šajā vietā

esot bijis ezeriņš, tagad ir pļava). Kalupes Ezerklis nozīmes un

formas ziņā saskan ar lietuviešu ežeruklis «ūdens purvs, zaļais

purvs, akls ezers».
14

J. Endzelīna «Latviešu valodas gramatikā» arī atzīmēts vie-

tas nosaukums ar piedēkli -kl-, piemēram, muceklis «purvs».
15

Dažos vietu nosaukumos ir vārds kalvis, izloksnē kāļvs «ka-

lējs», kas ir atvasināts ar piedēkli -iio-. Kāļva pļava pļ, Kāļva

Rācināite la v. c. Šis vārds ir saistāms ar lietuviešu kalvis «ka-

lējs». Kalupē, tāpat arī tās kaimiņu izloksnēs, vārdiem ar sakni

kalv- citu nozīmi nesastop.
16

111. Uz izloksnes un lietuviešu valodas sakariem leksikā no-

rāda tādi Kalupes vietvārdi, kuriem atbilstošie sugas vārdi gan

sastopami lietuviešu valodā un tāpat citās latviešu valodas iz-

loksnēs, bet Kalupes izloksnē ir izzuduši vai tikai retumis dzir-

dami.

Piemēri: Atbū(l)da, arī Atbuldeņa pļ un lī.

Pēc teicēja nostāsta, šāds nosaukums pļavai radies tāpēc, ka

no upes ūdens pret krastu ir atsities atpakaļ. Nozīmes ziņā šis

vārds saistāms ar lietuviešu ātbulas, -a «ačgārns; pretējs; otrāds,

14 /. Riteris. Lietuviski-latviska vārdnīca. Rīgā, 1929, 216. Ipp. Turpmāk: Rī.
15 Latv. vai. gram. 351., 178. §.
16 Citāds ir J. Endzelīna nozīmju skaidrojums vārdiem ar sakni kalv-, EV

I 2 29.
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atmugurisks»; verbs aibulāoti nozīmē «iet (rāpties) atmuguriski
(atpakaliski)».

Darimi pļ, arī Darimines šņuores la.

Vietas nosaukumi Darījums, arī Darīmi sastopami galvenokārt
Vidzemes un Zemgales sēliskajos apvidos (EV I, 196). Tie ir sa-

līdzināmi ar Lietuvas apvidvārdiem Dārtjmai pļ, Dārumas up,

Dārymo upelis up (Liet. vard. 27).
Dubāis grāvis un Dubā grāvja šņuores la. Plūdu laikā ūdens

šo grāvi ir izveidojis. Lauks, kas atrodas blakus šim grāvim, no-

saukts par Dubā grāvja šņuori.
Sakne dub- atrodama Kalupes sugas vārdā duboks «dīķis».

Vietvārdus ar sakni dub- sastop arī citur Latvijā, un tos J. Endze-

lins salīdzina ar Lietuvas vietvārdiem Dubā pļ, Dube pļ, pu un

up, Dubiai c, Dūbis up, c, pļ (EV I, 231, 232).
Jau(j)dārzs pļ. Laikam šī pļava atrodas kādreizējās rijas

vietā. Publicētie vietvārdi (EV Ii 380) rāda, ka jāujas nosaukums

sastopams Latvijas dažādos novados. Vārds jūlija salīdzināms ar

lietuviešu jāuja «rija».
Kāupris ap un Ķāupru kalns ka. Par kāupri jeb kaupriti arī

tagad Kalupē šur tur sauc «paugurainas vietas»: mes naskot

Seivavbm Ķāuprie, ti bie tuoc kaļneņc — kāupreic («mēs kād-

reiz dzīvojam Kauprī, tur bija tāds kalniņš — kauprītis»).

Ķāupre — vietas nosaukums pa lielākajai daļai sastopams Lat-

galē un kādreizējā Sēlijā, retāk Vidzemē (EV I 2 68). Sugas vārds

kāupre 2 «pakalns, uzkalns, paugurs» sastopams Viļakā, Ludzā

un citur Latgalē (ME II 177). Tā pati nozīme ir arī lietuviešu

vārdam kaupre (Fr 231), blakus lietuviešu kaūbras, kauburys

«paugurs, uzkalns», kaūbrē (Būga I 368), kauprā (Būga I 441).
Lietuvas teritorijā sastop vietvārdu Ķaūpre (Liet. vard; 71).

Riešmale pļ un Riešas tilts ti. Pļava atrodas pie mazas upītes,
tilts pār šo upīti tiek dēvēts par Riešas tiltu. Salīdzināms ar lie-

tuviešu riešas «plaukstas pamats, pēdas pamats».
Varčas pļava pļ. Dūksnaina pļava, bieži kājas grimst iekšā.

Var būt salīdzināmas ar lietuviešu vartyti (-tau, -čiau) «grozīt, vār-

tīt, valstīt», varčia «vārste, aizvars; durvju puse» (Rī 1282), var-

čia (Fr 1204).

Kalupē sastop arī tādus vietvārdus, kuriem atbilstošais sugas
vārds saglabājies izloksnes runātāju aktīvajā leksikā. Šie vārdi

formas un nozīmes ziņā saistāmi ar lietuviešu valodas vārdiem.

Piemēri.

Krušļu pļava pļ un Ķrušļu šņuores la. Kalupē sugas vārds

krūslis, resp., krušlis (ar asimilāciju), nozīmē «cinis, cers»: tamā

pļava kryušli vīn tik jir, navā ni'kuodys lobys zuolis».

Arī citās augšzemnieku dialekta izloksnēs sastop vārdu krūslis

«kruveši» (ME II 292), krūslis, krūšlis «cinis», vēl arī «kauls virs
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acīm» (Domopole, Pilda, Varakļānos, Auleja v. с. EH I 662,

663) 17
.

Latgalē atrodami vietvārdi: Krūšļi pļ (ciņaina, krūšļaina)
Preiļos, Maltā, Vidsmuižā (EVI2 153).

Lietuviešu valoda sastop vārdus krāoslas «skropsta», kraūkšlas

«kruvesis» (Rī 551), kriaukšlys, blakus* kreus-, krous-, krus-

(Fr 303).
Lietuvas teritorija ir vietvārdi Ķrokšlys, Krošlē v. c. (Liet.

vard. 80,81).
Peisa ceļš cc. Kalupē un citur ir sugas vārds peisaks «gara

matu šķipsna», peisāki Aknīstē (EH II 218). Salīdzināms ar lie-

tuviešu peisai «vaigu bārda».

Stimbināuka meža stūris, stimblns nozīmē «(koka) stumbrs».

Meža stūris par Stimbināuku tika iesaukts tāpēc, ka tur kādreiz

vētra bija nolauzusi koku galotnes un palikuši tikai stlmbini,
stimbens (ME 111 1069, 1070), stimbins (EH II 580) sastopams
vairākās vietas Latvija. Blakus lietuviešu stāmbas «stumbrs,

stūbrs, stublājs» un stimburys «astes kauls, stumbrs, (nolauzts)

gals»; stimbti, stimbēti, stimburļ/s, stimbiras (Fr 906).

Latgales vietvārdu salīdzinājums ar līdzīgiem Lietuvas viet-

vārdiem var noderēt baltu cilšu aizvēstures etnogrāfisko robežu

precizēšanā un latviešu un lietuviešu vēlāko sakaru noteikšanā.

C. Kalupes vietvārdi liecina par izloksnes tuvību dažām slāvu

valodām un par latviešu un slāvu sakariem visās dzīves nozarēs.

I. Par Kalupes izloksnes un slāvu valodu sakariem morfolo-

ģijā liecina vesela virkne sufiksu, kas izmantoti vietu nosaukumu

darināšanā. Viens no vairāk izplatītiem slāviskajiem sufiksiem, ar

kuru darināti vietvārdi (apmēram 35% lauku un pļavu nosau-

kumu), ir -auk-, kas salīdzināms ar krievu -овка, -евка. Padomju
Savienības teritorijā sastop ļoti daudz toponīmu un hidronīmu ar

minētajām izskaņām. V. Toporovs un O. Trubačevs atzīmē: «Суф-

фикс -овка/евка принадлежит к числу самых распространенных

гидронимических формантов рассматриваемого района, в коли-

чественном отношении он вне конкуренции не только среди всех

видов гидронимов на -ка, но и вообще среди всех других фор-
мантов.»

18

Kalupes vietvārdiem ar izskaņu -auka bieži vien ir latviskas

(respektīvi baltu) cilmes sakne, retāk sastop slāviskas cilmes

sakni. Piemēri. Aņdeņāuka ti un pļ, Ažāuka pļ, Deļāuka pļ, Le-

mešāuka la, Līppauka la, Nicāuka pļ, PUntāuka, Puļciņāuka la,
Putnāuka la, Rāndāuka + pūsmu, Ritiņāuka ap, Rubiņāuka la,

17 /. Endzelins un E. Hauzenberga. Papildinājumi un labojumi K. Mīlen-

baha latviešu valodas vārdnīcai, I. Rīgā, 1934—1938. Turpmāk: EH.
18 Топоров В. H., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов

Верхнего Поднепровья. Москва, 1962, 73.
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Siļāuka mc, Stanāuka la, Svilušāukas šņuores la, Zaļāuka pļ.
Zeļtāuka s v. c.

Turpretī Kalupes izloksnes sugas vārdi ar izskaņu -auka ir

tikai tieši aizguvumi no slāvu valodām, piemēram, besāuka «velna

māte», krievu бесовка; vintauka «šautene», krievu винтовка:

padmarāuka «ēkas pamats», poļu podmurowka, krievu izlokšņu
подмуровка v. c.

Sastop nedaudz vietvārdu arī ar citiem slāviskiem piedēkļiem:
-k- (Ķolupka up, sal. ar krievu hidronīmiem Березка, Каменка

v. с.) 19
,

-ink-, -mc- (Baravinka la, Ķāmplnkas pūrs pu, Maska-

llnka la, Zverlnca la v. c, sal. ar krievu hidronīmiem Залазинка,

Козелинка, Добринка v. с.) 20
,

-ausk- (vietvārdiem ar piedēkli
-ausk- pamatā slāviskas cilmes uzvārdi: Barāusku lineja cc mežā,
Mizāuski s, Sālkāusku lineja cc mežā, Raščāuski ap) v. c.

Nedaudzi vietvārdi sastopami (galvenokārt bijušo pusmuižu

nosaukumi) ar izskaņu -ava || -ova: Grāncava \\ Grāncova +

+ pūsmu, Grāncavas duobes be, Jedvigava \\ Jadvigava + pūsmu,

Masinava + pūsmu; par izskaņu -ava || -ova cilmi Latgales vietu

nosaukumos būtu pieņemams A. Bīlenšteina skaidrojums.21

11. Uz izloksnes un slāvu valodu sakariem leksikā norāda no

slāvu valodām tieši aizgūti vārdi. Kalupes izloksnē, tāpat kā citās

augšzemnieku dialekta izloksnēs, salīdzinājumā ar literāro valodu,
kā arī ar lejzemnieku izloksnēm ir visvairāk aizguvumu no slāvu

valodām. Slāvismi latviešu valodā radušies vairāku gadsimtu ilgā
laika posmā, pastāvot tirdznieciskiem, kultūras un politiskiem sa-

kariem. Latgales izlokšņu leksiku ir ietekmējusi ne tikai krievu

valoda, bet arī baltkrievu un poļu valoda.

Viena daļa Kalupes izloksnes slāvisko aizguvumu ir radusies

krievu (arī baltkrievu, poļu) tautības pārstāvju ietekmē, kuri ap-
dzīvo Latgales teritoriju.

Laba daļa slāvisko aizguvumu saglabāti vēl tikai vietvārdos,
kuri tādēļ ir neaizstājami izloksnes leksikas vēsturiskā pētīšanā.
Piemēri: Baga3elnes kapi kp. Kapi atrodas netālu no bijušā
Arendoles invalīdu nama; «invalīdu nams»: ka паи

kam tureit, to vācu i slymu vat da Krievu богадельня.

Bārsuki s (tagad Cepļuku sādža). Atbilstošā sugas vārda nav.

Sādža atrodas smilšainā vietā. Šeit kādreiz bijis mežs, te ir mā-

jojuši āpši. Krievu барсук, baltkrievu барсук.

Cegāļne ap. ceglys «ķieģelis»: ti naskot ceglys tāisie «tur se-

nāk ķieģeļus taisīja». Dažādu objektu nosaukums Ceglinica sa-

19 Топоров В. H., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов

Верхнего Поднепровья. Москва, 1962, 30, 72.

20 Turpat, 58.-64., 75.-76. Ipp.
21 А. Bielenstein. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der let-

tischen. Sprache m der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. St. Peterburg.
1892, 15.
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stopams Aglonā, Dricānos, Varakļānos, Viļānos. Ceglinieki с

Līksnā. J. Endzelīns norāda, ka nosaukums ceglinieki radies no

poļu cegielnik (EV Ii 156), sal. ar poļu cegla «ķieģelis».
Čvārtaka gabals la. čvārtaks «zemes mērs»: seņuok zemi

mierie čvartakās. 16 lobys zemis sāucuds vinc čvārtaka

gobols, a ka švoka zems, 20 3es(e)cinu bie čvārtaka. Krievu

чвартка, четвёртка, baltkrievu чвэртка, poļu cwartka.

Dzeda šņuore la., зес.-da «vectēvs». Krievu дед, baltkrievu

дзед.

Majaka vieta la. majaks «bāka». Kalupes izloksnes runātāji
citu nosaukumu šai reālijai nelieto, te ir tikai majaks. Krievu

маяк.

Paromba ap. Parbmbas apvidus atrodas pie Kalupes meža

Arendoles muižas pusē. Sajā vietā 19. gs. vidū ir ienākuši no

citurienes iedzīvotāji, izcirtuši Kalupes meža vienu daļu (gar
Dubnas upes krastiem) un ierīkojuši saimniecības. Kalupē, tāpat
kā Kaldabruņā un citur, lielāks meža izcirtums, respektīvi, līdums,
kur iekopa tīrumus, tiek saukts par parombu (EH II 166). Poļu

porqb «iecirtums, meža izcirtums», poreba «aizsprostojums no no-

cirstajiem kokiem».

Plašs pu, Plaša dubaki di. Plaša dikis radies no aizauguša
ezera. Plaša purvā grimst kājas, nevar pabraukt: traktors tagad

igrima i kuodu mienesi stuovie. es рас, ka gonūs зЫпи, navarieju
pa Plaša pāru puorit. plaša ME 111 320, krievu плёс, плёсо, balt-

krievu плёс.

Plintāuka pļ. Kalupē, Līksnā, Vārkavā v. c. plintāuka nozīmē

«līdums kādā ielejā, kur iekopa pļavas». Izloksnes leksikā sastop
verbu plintavuot «plēst, izart, izcirst krūmus». Krievu плинтовка

«plēsuma nolīdzināšana».

Pragona pūrs pu, tilts ti un ceļš cc. Nosaukums Pragčns cē-

lies sakarā ar to, ka purvā ir ceļš, pa kuru var pārbraukt un pār-

dzīt lopus; pūrā jir puorbrāucīņč pa vydām. Nozīmes un formas

ziņā salīdzināms ar krievu прогон.

Stanāuka la. stanāuka atbilstošajā īpašvārdā nozīmē «zemes

strēmele, lauka respektīvi šņuores daļa»: visim pa vasalāi šņūrei
natyka: da lie (lauku) mozuokus gabalenus i iti gabaleni saucās

stanāuka. Salīdzināms ar Baltijas krievu izlokšņu становка «по-

лоса земли»
22

.

Topkās šņuores la. Pēc teicēja dotā skaidrojuma, te ir bijusi
staigna vieta: Dubnu nūsāusynava, tuo palyka sauss, da tām lāi-

kām kluoja dieļš, grimuša šņura. Izloksnes runātāju leksikā (su-

gas vārds) sastopams tikai verbs ar to pašu sakni: topuotis «mī-

citiem (pa dubļiem)». Krievu топкий.

22
Мат. русск. гов. 312.
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Viena daļa Kalupes slāvisko vietvārdu ir radusies tieši tur dzī-

vojošo krievu tautības pārstāvju ietekmē. Raksturīgi ir tas, ka

daļēji arī apzīmētā objekta nosaukums var būt krievu valodā. '

Šādi vietvārdi sastopami Vērdiņu un Dubencu sādžā, kur dzīvo

daži krievu tautības pārstāvji.
Kalupes izloksnes runātāju leksikā tādus sugas vārdus nesa-

stop, kaut gan attiecīgos vietvārdus lieto apkārtnē.

Piemēri.

Divi padzeli tīrums la. Laikam saistāms ar krievu поделить

«sadalīt, izdalīt». Te varētu būt imperatīva forma подели. A. Mat-

vejevs atzīmē, ka imperatīva konstrukcijas krievu toponīmikā sa-

stopamas tādā daudzumā, ka par to var runāt nevis kā par retu

gadījumu, bet kā par īpašu toponīmu tipu. Turpat viņš min ve-

selu virkni vietvārdu no Arhangeļskas ar imperatīva konstruk-

ciju: Валивон, Боли серцо, Разломи ноги
22

и. с.

Kazdnnāis mežs те, krievu казённый.

Magiļnieks pļ un kp. Pļava atrodas Dubencu sādžā blakus

krievu kapiem. Krievu могильник.

Gneloj mosts ti, krievu гнилой, мост.

Berozavaja balota pu. Tāds purvs, kur aug bērzi. Krievu бе-

рёза, болото.

Te pieder arī tādi vietvārdi, kuru pamatā ir slāvu tautības per-

sonvārds vai uzvārds.

Usces pļava pļ, Signeja lineja cc mežā, Cimušku sala s. šajā
sādžā kādreiz dzīvojis krievs Timoks.

Kalupes novadā sastop veselu virkni tādu slāvisko toponīmu,
kuriem atbilstošais sugas vārds ienācis no poļu vai baltkrievu

valodas ar lietuviešu valodas starpniecību. Piemēri:

Ķapčinieki s. kapes- «robežu zīme», atmierie myus kutari

(1925. g.) i sastātie kapes vys'apleik. kapčis «robežu zīme» (EH I

586), lietuviešu kāpčius no baltkrievu vai poļu kopiec (Fr 217).
Vietvārdi ar sakni kapi- sastopami vairākās vietās Latvijā
<EVI2 43).

Piravozs pļ. Atbilstošais sugas vārds parasti ir puorvoss (arī
puorcattive). pārvazs 2 (EH II 215). E. Frenkelis (579) skaidro,

jka lietuviešu pervāzas, latgaliešu pārvazs ir slāvisks aizguvums;
baltkrievu перавоз, krievu перевоз, poļu przemoz.

Pulku pūrs pu. Sugas vārds pulka «tukšums olai»: ulai

pulka jir sūonā vai golā, ka pulka gola, to byus visteņa, a ka —

isūonā, to byus gaileic. puolka atzīmēta arī Kaldabruņā (EH II

(345), lietuviešu pulkā, poļu puszka (Fr 660).

23 Матвеев А. К. О лингвистическом анализе субстратной топонимики. Во-

просы языкознания. 1965, 6. Москва, 5. «
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Ruobežnica la. Sugas vārds rubešs(-žs): iz rubeža siedieju i

ganieju lups. ruobežs (ME 111 575). Blakus lietuviešu rubēžius

no krievu рубеж.

Skrāuka, arī Skrāuča pūrs pu. Sugas vārds skrāukis «drēb-

nieks» ar sekundāru s: juoit da skrāukām is pimāra. Blakus lietu-

viešu kr(i)aūčius no baltkrievu кравец vai poļu kramiec (skraucis
ME 111 888, Fr 295).

Skaplernica la. Sugas vārds škapleri «lentīte ar svēto attē-

liem, ko katoļi liek ap kaklu»: itām teirumām vlnc gols arams i

utrys arams, vyda pļava, atguodynoj škaplers. Blakus lietuviešu

škāplieriai no poļu szkaplerz (Fr 996).

Übaga pūrs pu. Sugas vārds üboks «nabags»: tu 3it ku6

Aglyunys üboks. Blakus lietuviešu übagas no poļu vai baltkrievu

übog (ME IV 293, FR 1156).
Žvirines šņuore la, Žviras Ruokāni z. Sugas vārds žvyra

«grants»: Stradiškuos jir žvyrys dups. dcl kļāva žvyru vedom ār

tolku. Sugas vārds žvira, žvirs ir sastopams Saikavā, Vārkavā,

Varakļānos v. c. (ME IV 846, EH II 824). Blakus lietuviešu

žvūras, poļu žwir (Fr 1328), baltkrievu otceip, Baltijas krievu iz-

loksnēs жвир.

* * *

Latgales toponīmu pētījumi sniedz vērtīgu materiālu par lat-

viešu valodas sakariem ar lietuviešu valodu un slāvu valodām.

Valodu sakaru problēmas noskaidrošanā, kā arī baltu cilšu

aizvēstures etnogrāfisko robežu precizēšanā galvenā nozīme ir

tiem Latgales vietu nosaukumiem, kuri radušies līdz XX gadsimta
20. gadiem.

Pētījamā novada vietu nosaukumos atklājas interesanti fakti

par toponīmu un attiecīgo sugas vārdu savstarpējām attieksmēm.

Kā baltu, tā slāvu cilmes toponīmu vienai daļai sugas vārds vairs

neatbilst vai tiek reti lietots, galvenokārt vecākās paaudzes ļaužu
runā. Šādi toponīmi ir neaizstājami izloksnes leksikas vēstures

pētīšanā.
Reizēm tikai toponīmos sastop īpašas slāviskas gramatiskās

konstrukcijas, kā arī tādus vārdu savienojumus, kur ir ne tikai

slāvisks toponīms, bet arī slāvisks atbilstošais objekta nosau-

kums.

Piedēkļi -išk-, -auk-, -ausk- raksturīgi galvenokārt toponīmiem.

Sugas vārdi ar piedēkli -auk- ir tikai tieši aizguvumi no slāvu

valodām.

Sastop veselu virkni toponīmu, kur baltu sakne paplašināta ar

slāviskiem formantiem, sevišķi ar piedēkli -auk-. Pretēja tipa ga-

dījumi sastopami retāk: slāvu sakne paplašināta ar baltu piedēk-
ļiem -išk- un -in-.
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No Kalupes toponīmiem (apmēram 1000 vienību) ir visbiežāk

izplatīti nosaukumi ar piedēkli -m- respektīvi izskaņu -ine (tāpat
kā Lietuvas teritorijā), tad seko toponīmi ar piedēkli -auk- respek-
tīvi izskaņu -auka (arī Piedņepras rajonā ir visvairāk hidronīmu

ar piedēkļiem -obk-, -ebk-: sk. V. Toporova un O. Trubačeva pētī-

jumus) un piedēkli -išk- respektīvi izskaņu -iški (tāpat kā Lietu-

vas teritorijā).
Lai varētu izdarīt plašākus vispārinājumus par latviešu valo-

das.sakariem ar lietuviešu valodu un slāvu valodām, būtu nepie-
ciešami Latgales mikrotoponīmu publicējumi.

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS

ap — apdzīvota vieta pūsmu — bijusī pusmuiža
be — bedre resp.

— respektīvi
cc — ceļš s — sādža

dī — dīķis sal. — salīdzini

ez — ezers sk. — skaties

ka — kalns t. i. — tas ir

kp — kapi ti — tilts

kr — krasts v. c. — un citi

la — lauks, tīrums v. d. c. — un daudzi citi

lī — līcis up — upe

pļ — pļava v. tml. — un tamlīdzīgi
pu — purvs
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A. REĶĒNA

LATVIEŠU VALODAS UN SLĀVU VALODU SAKARU

IZPAUSME KALUPES IZLOKSNES ZEMKOPĪBAS LEKSIKĀ

Zemkopības darba rīki pēc formas ir diezgan vienveidīgi visā

Latvijas teritorijā, tomēr dažu darba rīku detaļu veidojumā ir lo-

kālas atšķirības. Ne visur vienādi ir darba rīku, kā arī to detaļu
nosaukumi.

Latvijas austrumu apvidos salīdzinājumā ar pārējiem Latvi-

jas novadiem ir dažas atšķirības darba rīku detaļu veidojumā,
kā arī terminoloģijā, kurā daudz kas kopīgs ar krievu, baltkrievu,

poļu un arī lietuviešu attiecīgo terminoloģiju. Daļa zemkopības
nosaukumu (arī internacionālismu) pētījamā izloksnē pārņemta
ar slāvu valodu starpniecību.

Kalupes izloksnē saglabājušies tādi baltu cilmes vārdi, kuri

pārņemti austrumslāvu dialektos — krievu un baltkrievu izlokšņu

leksikā, kā arī poļu valodā (viena daļa vārdu attiecas uz zemko-

pības leksiku), piemēram: di/rvonc «atmata», girsa «lāčauzas»,
oruc «apcirknis», pošoruojs «lopbarība (siens vai salmi)» v. c.

1

Senākos pašu gatavoto darba rīku nosaukumos slāvismu sa-

mērā maz. Attīstoties vienotai tirdzniecības sistēmai, kapitālisma,
kā arī sociālisma apstākļos visvairāk slāvismu ieviesušies kom-

plicēto, fabrikās ražoto zemkopības darba rīku — dzelzs arkla,

tāpat pļaujmašīnas, kuļmašīnas vai kombaina detaļu nosaukumos.

Kalupes izloksnes zemkopības leksikas pētījumi liecina, ka tie

nosaukumi, kas attiecas uz zemkopības mašīnu detaļām un ra-

dušies XIX gs. beigās un XX gs., galvenokārt aizgūti no krievu

valodas vai ar krievu valodas starpniecību pārņemti no citām

valodām.

1
Latviešu literārajā valodā un lejzemnieku izloksnēs minētos vārdus lieto

reti, daži no tiem ieguvuši citu nozīmi, piemēram, aruods. Par baltu leksikas

aizguvumiem slāvu valodās sk.

Топоров В. H., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верх-
него Поднепровья. Москва, 1962, 21, 159—214, 229—251. Lietuviu. kalbos leksi

kos raida. Vilnius, 1966, 84—89.
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Daži zemkopības nosaukumi ir kopīgi Kalupes izloksnei un

lietuviešu valodai. Liela daļa Kalupes izloksnes un lietuviešu va-

lodai kopīgo zemkopības nosaukumu aizgūti no poļu vai baltkrievu

valodas. Šie nosaukumi galvenokārt attiecas uz dažādām mēra

vienībām, uz dārzeņiem vai garšaugiem. Lielāko tiesu tie ir ievie-

sušies feodālisma apstākļos.
Kā jau iepriekš norādīts, ir arī daži tādi zemkopības nosau-

kumi, kas no lietuviešu valodas (tādus nosaukumus sastop arī

Kalupes izloksnē) ienākuši krievu valodas izloksnēs vai poļu un

baltkrievu valodā.

Vairākums slāvisko zemkopības nosaukumu, tāpat arī inter-

nacionālismu, sakarā ar daudzu reāliju zudumu ir tikai pagātnes

attiecīgo ražošanas spēku stāvokļa raksturotāji. Turpretī pēdējos
gadu desmitos tieši no krievu valodas (arī visā latviešu valodā)
ir ienākusi vesela virkne jaunu zemkopības nosaukumu (to skaitā

arī internacionālismi), kas attiecas uz sociālistisko lauksaim-

niecību.

Izšķiramas vairākas zemkopības nosaukumu semantiskās

grupas.
1. Nosaukumi, kas attiecas uz zemnieku sabiedrisko stāvokli.

a) Nosaukumi, kas radušies feodālisma laikā un arī drīz pēc
dzimtbūšanas atcelšanas. XVIII gs. bija viena daļa tādu zem-

nieku, kuri feodālo renti kārtoja galvenokārt graudā un naudā.

Tādu feodālās rentes nodokli sauca par čģnčiem, cynčy, poļu

czynsz, kas savukārt cēlies no latīņu cenšus.

Dzimtbūšanas atcelšanu jeb brīvlaišanu raksturo nosaukums

vdļnica «brīvlaišana», krievu вольница, baltkrievu вольнща. Pēc

dzimtbūšanas atcelšanas viena daļa zemnieku ieguva zemi. No-

saukums sopslnnlks apzīmē «zemnieku, kas ieguva zemi pēc dzimt-

būšanas atcelšanas»: piec vbļnicys daži zemniki dabava zemi, i

tus zemniks sāuce pār sopsinnikim. sopsinniki kungām namoksava

rāndys. sopsinniki tik samoksava čynčs volosnajā.
Lai iegūtu lielāku peļņu, muižnieki dažādā veidā palielināja

zemes renti. Šai sakarā minami tādi nosaukumi kā rānda «noma»,

krievu аренда, ренда, poļu arenda, baltkrievu аренда, ранда;
kbntračniks «zemnieks, kas bija noslēdzis ar muižnieku līgumu

par zemes renti», krievu контракт, no latīņu kontractus.

b) Nosaukumi, kas raksturo zemnieku stāvokli kapitālisma

apstākļos. 1920. gada agrārreformas likums noteica sādžu šņoru

zemju pārdalīšanu viensētu saimniecībās, sakarā ar to parādās

jauni nosaukumi: kutārs nozīmē 1) «zemes gabals, ko zemnieks

ieguva pēc 1920. gada agrārreformas»; 2) «viensēta», krievu ху-

тор; kutārniks «viensētnieks» v. c.

c) Nosaukumi, kas radušies sakarā ar kolektīvo saimniecību

izveidošanos sociālisma apstākļos: kblkbss (arī kāukass) «kol-

hozs», kblkozniks (arī kāukazniks) «kolhoznieks» (šādi nosaukumi
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pazīstami visā latviešu valodā), adnaličniks «tāds zemnieks,,
kas kolektīvo saimniecību veidošanās sākumā nebija iestājies kol-

hozā», krievu одно, личный, trudzlnka «izstrādes diena», krievu

трудодень.
2. Nosaukumi, kas raksturo aramzemes platību palielināšanu,

tie attiecas uz līdumu līšanu, pļavu uzplēšanu, grāvju rakšanu.

Līdumu un atmatu apstrādāšanai, kā arī pļavu tīrīšanai no krū-

miem un ciņiem viens no senākajiem un primitīvākajiem darba rī-

kiem bija kaplim līdzīgs rīks, ko Kalupē sauca par lepušku-le-
puška (citur Latvijā to sauc par raukni). Šis nosaukums formas

ziņā saskan ar krievu лепёшка, semantiskā ziņā būtu saistāms

ar Kalupes izloksnes vārdu lepeit «veidot kaut ko no māla; lipi-
nāt kaut ko», salīdzināms ar krievu лепить. Līdumu nosaukumus

kalupieši (tāpat arī citi Austrumlatvijas iedzīvotāji) ir aizguvuši
no slāviem, piemēram: paromba «līdums, kur iekopa tīrumus»,
poļu porqb; plintāuka «līdums kādā ielejā, kur iekopa pļavas» r

krievu плинтовка, baltkrievu плштоука. Pļavu un lauku nosusi-

nāšanai tika rakti dziļi un samērā plati grāvji, ko Kalupē sauc

par kanavom — kanava (bet šaurs un nedziļš grāvis, tāpat kā

literārajā valodā, tiek saukts par gruovi), šāda grāvja racējs ir

kanāuracs «grāvracis».
Vecaiņu un atmatu apstrādāšanai, pļavu un purvu nosusinā-

šanai pēdējos gadu desmitos parādījušies tādi darba rīki (pa-
zīstami visā Latvijā) kā eskavatdrs «ekskavators», kuļtivators
(ar traktoru darbināms) v. c. Sakarā ar jaunās tehnikas izman-

tošanu, jaunu darbības veidu apguvi un daudzu veco reāliju zu-

dumu stipras pārmaiņas notikušas izloksnes runātāju leksikā.

Tikai vecākās paaudzes ļaudis atceras un zina lepušku, reti tiek

pieminēta paromba, kanāuracs, bet visu paaudžu pārstāvji lieto

nosaukumus kanava, plintāuka. Izloksnes runātāju aktīvajā lek-

sikā (samērā nesen) ienākuši vārdi kuļtiviet, izkuļtiviet, izakuļti-
vieiis v. d. c.

3. Nosaukumi, kas raksturo zemes aršanas un irdināšanas

darba rīkus. Pakāpeniski tika paplašināti līdumu tīrumi. Tikko

iekoptajā līdumā bija nepieciešams darba rīks, kuru viegli varēja
izcelt no augsnes, ja priekšā bija celms vai saknes. Sākotnējā
zemkopības sistēma, līdumu saimniecība, radīja rīku — spīļarklu
zemes apstrādāšanai. Tā kapļa respektīvi lepuškas vietā zemes

apstrādāšanai izgatavoja spīļarklu, ko Kalupē sauc par orklu jeb
dakšāini orklu, par to stāsta arī izloksnes pārstāvji (teicēji):
naskot zemi aplepuškava ār lepuškom, cytu reiku nabie. tyka le-

lučki teiruma laukumi, lepušku vītā izgudrava orklu «senāk zemi

apstrādāja ar lepuškām, citu rīku nebija. Kļuva lielāki tīruma

laukumi, lepušku vietā izgudroja arklu». Spīļarkla detaļu nosau-

kumos Kalupes apvidū nesastop slāvismus (izņēmumi ir tādi no-

saukumi kā lemesis, lemesnīca), turpretim citos Latgales apvidos



spījarkla detaļu nosaukumos ir daudz slāvismu. Zemkopības at-

tīstības pieaugošās prasības radīja jauna veida arklu — dzelzs

arklu, ko Kalupē sauc par plušku, krievu плуг, krievu valodas iz-

lokšņu плуга, плужок, плужка, poļu plug, no vācu Pflug. Kalu-

pes apkārtnē dzelzs arklu sāka izmantot tikai XIX gs. beigās un

XX gs. sākumā. Dzelzs arkla detaļu nosaukumos sastop galveno-
kārt slāvismus: rezaks «arkla nazis jeb arkla griezējdaļa», krievu

резак, baltkrievu разак; orcuks «zveņģele», poļu orczyk, krievu

valodas izlokšņu орчак; dyšlis «vidus dīsele jeb lielā dīsele»,
krievu дышло.

Lai gan XX gs. 50. un 60. gados zemes aršanai jau sāka iz-

mantot galvenokārt traktora arklus, tomēr iepriekš minētās reāli-

jas un attiecīgie nosaukumi ir saglabājušies līdz mūsdienām.

Apvelto velēnu sairdināšanai un sēklas ierušināšanai augsnē
izmantoja atsperecēšas, ko Kalupē sauca par trapaku (trapaks),
baltkrievu драпак «культиватор». Aizguvumā trapaks notikusi

balsīgā un nebalsīgā troksneņa maiņa, tāpat kā vārdos trupt un

drupt.
4. Nosaukumi, kas attiecas uz pļaušanu un ražas novākšanu.

Ar pļaušanu un ražas novākšanu saistītie Kalupes izloksnes no-

saukumi arī atspoguļo kaimiņtautu terminoloģijas ietekmi. Senā-

kais pļaujamais rīks Kalupē, kā arī dažos citos Latgales apvidos
tiek saukts par pļāutivi (pļāutivs «sirpis»), lietuviešu piāutuvas.
Te paturēts baltu cilmes nosaukums. Slāvismi rodami dažu zārdu

veidu nosaukumos: stoks,-ga «trīsstūrainas piramīdas veida zārds

labības vai āboliņa kaltēšanai», krievu стог, baltkrievu стог; ba-

raks «gareniska divslīpju jumta veida zārds labības vai āboliņa
kaltēšanai», krievu барак, poļu barak. Siena jeb labības vedama-

jiem ratiem (kas ir ar redelēm) Kalupē ir īpašs nosaukums dāļ-

žonc, salīdzināms ar krievu дилижанс, krievu izlokšņu дилижа-

нец, kas aizgūts no franču diligence un radies no latīņu dīligēns
(M. Фасмер, 515). Višķos (Kalupes kaimiņos) krievu tautības

pārstāvji ar to pašu nozīmi lieto vārdu дилижан.

Lai sienu vai salmus varētu transportēt, bija jāsaliek ķīpās —

«salikt sienu ķīpās» Kalupē ir nosaukums cukavuot sinu, krievu

тюковать.

Visvairāk slāvismu parādās siena grābjamās mašīnas, siena

pļaujamās un tāpat labības pļaujamās mašīnas detaļu nosauku-

mos. (Minētās mašīnas Kalupē sāka izmantot XX gs. 20. gados,
daļēji XX gs. 50. un 60. gados.) Te pieder nosaukumi: rama «rā-

mis» (jebkurai mašīnai) — kašamuos mašynys rama sastuov nu

и goļnikim, pi ramys pistyprynudti ilyūkšy, krievu рама; ugdļniks
«uzstūris» — kāšamajai mašynāi jira diustyuraiņc ugdļniks, kur

sakabynudti zubi, krievu угольник; šesterna «mazais zobrats» —

šesterņa dalykta pi ritineiša, kas zuogi vdlkoj, krievu шестерня;

dyšlis (sk. iepriekš).

16Э
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5. Nosaukumi, kas attiecas uz labības kulšanu un vētīšanu.

Daži nosaukumi, kas atspoguļo darbu rijā, ir kopīgi Kalupes iz-

loksnei un lietuviešu valodai: grundus «ārdi (rijā labības kaltē-

šanai)» — salyka is sejdm kūorc, tuos sāuce pār grundom, lietu-

viešu grandas.
Vecākajos kulšanas un vētīšanas darba rīku nosaukumos slā-

vismi nav tik raksturīgi. Turpretī gandrīz visi kuļmašīnas detaļu
nosaukumi ir ienākuši no slāvu valodām (kuļmašīnu Kalupes ap-

vidū sāka izmantot XIX gs. beigās un XX gs. sākumā): barabānc

«kuļmašīnas trumulis» — kuļamajāi mašynāi bie barabānc ar

zubim dēļ gryudu iskuļšonys, krievu барабан; dyšlis (sk.

iepriekš) — dyšlis savinava mašynu ar rota; peradača «zobratu

pārvads» — kuļamuos mašynys rotām vierss izlic nu čugunu,

apakša ar peradaču, krievu передача, baltkrievu передача; ku-

luoks «bremzes izcilnis kuļmašīnai» — kuļamuos mašynys

ļām nu apakšys ble kuluoki satāiseiti, is kuortis bie spule i veļ
kūka kuluoki, krievu кулак, poļu kutak; pot'šypniks «gultnis»,
krievu подшипник; treska «kratāmās restes salmu atsijāšanai» —

ka kiule labeibu ār zyrgu mašynu, treska iskratie cysys; gryudi
krita zamyn, a cysys āizguo tučļuok, krievu тряска, poļu trzqska.

Ja labību kūla ar zirgu darbināmu kuļmašīnu, tad pēc tam

izkultā labība bija jāvētī. Reizē ar zirgu darbināmo kuļmašīnu ir

izgatavota graudu vētījamā mašīna. Sākumā zemnieki paši tai-

sīja vētījamās mašīnas. Graudu vētījamo mašīnu sauca par ārpu

(ārpa) — suokuma ārpys bie pošu tāiseitys, tuos bie gryutys
grist, lietuviešu arpas, baltkrievu арфа, Baltijas krievu izlokšņu

арфа, no vācu Harfe 2. No pamatvārda ārpa atvasināts verbs ārpa-
vuot «vētīt» (lietuviešu arpuoti), tāpat substantīvs ārpavuotuojs,
-a «tas, kas vētī labību».

Graudu šķirošanai XX gs. 30. gados sāka izmantot ierīci, ko

sauca par pukteli (pukteļs), Baltijas krievu izloksnēs фуктэль,
krievu valodā verbs фукать. Šo pašu ierīci (mazliet uzlabotu) pē-
dējos gadu desmitos (pēc literārās valodas parauga) sauc par

trajeri (trajers) «trijers», krievu триер, baltkrievu трыер. pukteļs
acškir girsu nu gryudim. smolkus, lelus i. vidējus gryuc acškeira

ār trajeri.
Vētījamai un graudu šķirojamai mašīnai, kā arī tīrkūlējam ir

mehānisms — vēja dzinējs. Kalupes izloksnē šai reālijai ir para-
lēli nosaukumi: viejiniks un vetriniks, krievu ветряк: vetriniks jir
tys рас viejiniks, kas ļān vieju ārpa, puktelie vāi teirkluliejā.

Divdesmitā gadsimta 30. gados parādījās jauna kuļmašīna —

tīrkūlējs (izloksnē tēirki'uliejs). Uz. tīrkūlēja mehānismu attieci-

nāti gan vienkāršās kuļmašīnas, gan vētījamās mašīnas, gan tri-

2 Sk. Lietuviiļ kalbos leksikos raida. Vilnius, 1966, 92. un Af. Фасмер, l 197.
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jera detaļu nosaukumi: rama, treska, ārpa. Klāt nākuši tikai daži

jauni nosaukumi, kas pazīstami arī literārajā valodā: ventilators,
krievu вентилятор, trānspbrmatbrs, krievu трансформатор.

Divdesmitā gadsimta 50. un 60. gados tiek izmantota viena no

visvairāk sarežģītām mašīnām lauku tehnikā — labības kombains

(Kalupē kbnbāiņc, krievu valodas izloksnēs конбайн). Liela daļa
kombaina detaju nosaukumu ir tie paši slāvismi, kas attiecas uz

pļaujmašīnu vai kuļmašīnu, daži arī jauni nosaukumi, kas rak-

sturo komplicēto mehānismu: tross «trose salmu izsviešanai ārā»,

krievu трос; bunkurs «tilpne graudu uzkrāšanai» — konbāiņa bun-

kurie pijit pulnc ār gryudim. tot pajit mašyna apakšā i āizvat

gryuc prujbm, krievu бункер v. c. Izmanto arī skābbarības sastrā-

dāšanas kombainu, Kalupes izloksnē to sauc par silosa kbnbāini,

krievu силос. Nosaukums siloss Kalupes izloksnē ir ienācis pēdē-

jos gadu desmitos.

6. Nosaukumi, kas attiecas uz labību un zālājiem. Kalupes iz-

loksnē šie nosaukumi lielāko tiesu saskan ar visas latviešu valo-

das attiecīgajiem nosaukumiem. Reizēm sastop arī atšķirīgus no-

saukumus: cynapēika «timotiņš», baltkrievu цlмафеейка, krievu

тимофеевка; girsa «lāčauzas» — nikūo nabyus,

girsa lajis golā issleika, labi veļ, ka girsa saauga, lietu-

viešu girsa, krievu izlokšņu гирса, poļu girsa. Valodnieki E. Fren-

kelis (Fr 18) un M. Fasmers (M. Фасмер 1 408) savos pētījumos

atzīmējuši, ka lietuviešu valodas vārds girsa ienācis krievu un

baltkrievu izlokšņu leksikā, kā arī poļu valoda.

Slāvismi bieži sastopami lauksaimniecības kultūraugu pārstrā-

dājumu nosaukumos: gručš «grūbas», lietuviešu gruce, gručē, no

poļu gruca (Fr 173); otrobys «lopbarības rauši», krievu отруби,

poļu otreby; izbojs «linsēklu atlikumi pēc eļļas iegūšanas», krievu

izlokšņu избоина. Pēdējos gadu desmitos ienākuši jauni nosau-

kumi: kbmbitkbrma «kombinētā lopbarība», krievu комбикорм; si-

loss «skābbarība», krievu силос'

Turpretī baltu cilmes lopbarības nosaukums pošoruojs (citās
latviešu valodas izloksnēs pasars — ME 111 94), blakus lietuviešu

pāšaras, pārņemts poļu valodā — poszor (sk. ari kalbos

leksikos raida, 87)
7. Nosaukumi, kas attiecas uz tehniskajiem kultūraugiem vai

uz dārzeņiem. Daļa slāvismu ieviesusies sakarā ar linu apstrādā-
šanu: trepes «linu kulstītājs», krievu трепец, poļu trzepacz, balt-

krievu трапальщик. Daži slāvismi sastopami linu apstrādes darba

rīku detaju nosaukumos: rutka «linu maļamās mašīnas rokturis»,

krievu ручка, baltkrievu ручка; stajaks «rīks linu saujas uzlikša-

nai», krievu стояк, poļu stojak.
Slāvisms ieviesies linu šķiedras raksturošanai. Ja linu šķiedra

izskatās kā apsvilusi, apsarkuši, tad tādiem liniem ir prismāļs:
nalobajim, pasorkonajim linim bie prismāļs. tuodini prismaļubtim
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linlm spaļi nācstuoj nūstyn nu šklznys; baltkrievu присмалены,

присмалщь.

Daži slāvismi rodami arī linu mērcēšanas vietu nosaukumos,

tā, piemēram, lielu, platu ūdens vietu, kur mērcēja linus (parasti

upes vai ezera tuvumā), sauca par stāuku (stāuka), baltkrievu

apvidvārds ставок (ģen. стаука) «ūdens krātuve».

Visiem zemniekiem nebija pieejamas tādas bagātas ūdens krā-

tuves linu mērcēšanai, tam nolūkam izmantoja parasto dīķi. Šīs

reālijas apzīmēšanai paralēli tika lietoti divi nosaukumi: pruc,-da

(krievu пруд) un duboks, blakus dubt. Salīdzini ar lietuviešu du-

blis «dziļš»!
Samērā maz slāvismu ir labības kultūru nosaukumos, toties

Kalupes izloksnes dārzeņu nosaukumi ir bagāti slāvismiem: kar-

tupelis tiek saukts par buļvi (buļvs), arī lietuviešu valodā būlbē,
bulve. Pēc valodnieku E. Frenkeļa un M. Fasmera atzinumiem,

latviešu buļvs un lietuviešu biilve, bulbē ir aizguvumi no poļu va-

lodas bulba, bulma. Biete tiek saukta par buruoku (buruoks); bu-

riioks nozīmē 1) «lopbarības biete» — ka dut giivdm buruoks. to

i dāuc pina dut; 2) (vārdkopa) sorkonāis buruoks vai buruoceņč

«galda biete» — sorkonus buruoceņč isskučbejām i vārdam kuo-

pusc; lietuviešu burokas, poļu burak, baltkrievu 6ypak, krievu iz-

lokšņu (vārdkopa) красный бурачок.

Gurķis tiek saukts par agurku (agūrks), lietuviešu agurkas,

poļu ogorek, ogurek, baltkrievu ozypok, krievu izlokšņu ozypok.
Vecākās paaudzes ļaudis tomātu sauc par pamidoru (pami-

ddrs), krievu помидор. Šis vārds slāvu valodā ar franču valodas

starpniecību ienācis no itāļu valodas pomidoro «zelta āboli»

(КЭСл. 260).

Garšaugu nosaukumos pa lielākajai daļai sastop slavismus:

kropi «dilles», lietuviešu krāpās, krapaī, poļu krop, baltkrievu kpon;

petruška «pētersīlis», krievu петрушка, poļu pietruszka.

Tāpat kā slāvu valodu runātāji, arī Kalupes izloksnes vecākās

paaudzes pārstāvji augļu dārzu sauc par suodu (sūoc, lietuviešu

sodas, krievu сад, poļu sad, baltkrievu сад), bet dārzeņu audzē-

šanas vietu sauc par duorzu (duorss). Arī lecekts nosaukumā Kal-

upes izloksnē ir ieviesies slāvisms — rosuoc, lietuviešu valodas

izlokšņu rasodā, krievu рассада, poļu rozsada. Pēdējos gadu des-

mitos literārās valodas ietekmē sāk lietot arī vārdu lecekc.

8. Zemes platības mēra vienību, tāpat arī labības mēru nosau-

kumos sastopami galvenokārt slāvismi vai arī vārdi, kas ar slāvu

valodu starpniecību ienākuši latviešu valodā no citām valodām.

Daļa šo terminu norāda uz feodālisma apstākļiem: morga,

morgs «zemes mērs, 5—6 āri» — lāuki naskot bie sadaleiti mor-

guos. vina morga drusceņ mozuoka nakuo gekters. muižys kunks

nuteice, kučduos morgučs kā siet; lietuviešu mārgas, krievu морга,.

poļu morga, ar poļu valodas starpniecību aizgūts no vācu Morgen,
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čvārtaks «zemes mērs, apmēram 20—25 hektāri» — seņudk zemi

mierie čvārtakus. 16 lobys zemis sāucučs vinc čvārtaka

gobols, a ka švoka zems, to divdesmit bie čvārtakā;
krievu чвартка, baltkrievu чвэртка; (arī sescina) —

«desetīna — 1,09 hektāra», iz 3esecinys variē issiet pici pudi lynu;
krievu десятина, baltkrievu дзесяцша.

Te minami arī tādi nosaukumi, kas raksturo robežu starp ze-

mes gabaliem: granica, arī rubešs «eža, kas atdala vienu saim-

niecību no citas» — sāimestetbu nu sāimesteibys addalie ār gra-

nicu vai rubežu, krievu граница, рубеж. Tīrumu galos jeb stūros

uz robežas tika ielikts robežstabs, ko sauca par kapču (kapčs)
«kupica», lietuviešu kāpčius, krievu izlokšņu конец, po|u kopiec.
Labības mēra vienības ir gārča «12 kg», krievu гарнец, baltkrievu

гарнец, poļu garniec; kopa «sešdesmit vienību» — seši stoti гизи

skāituos vina kopa, stotā desmit kiu\u, sešus stotus sešdesmit

kiuļu, krievu kona, baltkrievu kana.

Mūsdienās izloksnes pārstāvji lieto svara vienības kilagrāms,

centners, tona jeb tonna: tagat vysa kā mierej kilagramus. symc

kilogrami jir centners.

Secinājumi

Liela daļa Kalupes izloksnes zemkopības nosaukumu atspoguļo
visai latviešu valodai raksturīgo leksiku. Tomēr šajā vārdu se-

mantiskajā grupā ir vesela virkne atšķirīgu nosaukumu, sevišķi
daudz slāvisku aizguvumu, jo pētījamai izloksnei bijuši citi kon-

takti ar kaimiņtautu valodām nekā literārajai valodai un lejzem-
nieku izloksnēm.

Savāktie izlokšņu materiāli (ZA Valodas un literatūras insti-

tūtā, ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās Pētera Stučkas

Latvijas Valsts universitātes Latviešu valodas katedrā un Viļa
Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un

literatūras katedrā) liecina, ka slāviskie nosaukumi zemkopības
leksikā, tāpat arī citās vārdu semantiskajās grupās, dažreiz nav

vienādi visām augšzemnieku dialekta izloksnēm. Te izdalās kat-

ras slāvu valodas — krievu, poļu vai baltkrievu valodas loma

aizguvuma pārņemšanā. Pašreiz grūti šai sakarā izdarīt plašākus
secinājumus, jo trūkst publicētu materiālu.

Kalupes izloksnes zemkopības leksikas pētījumi dod konkrētu

liecību, kura no slāvu valodām attiecīgajā laika posmā vairāk

ietekmējusi kādas zemkopības nozares leksiku, kaut gan ne visos

gadījumos to precīzi var noteikt.

Pēdējos gadu desmitos radies daudz tādu slāvismu, kas attie-

cas uz lauksaimniecības darba rīkiem un dažādiem lauksaimnie-

cībā izmantojamiem mehānismiem. Šie slāvismi ienākuši tieši no

krievu valodas vai ar krievu valodas starpniecību. Visa attiecīgā
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literārajā valodā bieži vien trūkst attiecīgā latviskā nosaukuma.

Tāpēc lauksaimniecības speciālistu un arī pārējo darbaļaužu
valodā te sastop slāvismus, kuri daļēji asimilēti latviešu valodas

respektīvi kādas izloksnes īpatnību ietekmē.

Lai gan Kalupes izloksnes zemkopības leksikā ir ļoti daudz

aizguvumu no slāvu valodām, tomēr šajā izloksnē sastop dažus

tādus baltu cilmes vārdus, kam literārajā valodā atbilst aizguvums
(plāutivs «sirpis» v. c). Darināti arī jauni nosaukumi (duboks
«dīķis», blakus dupt, lietuviešu dubus «dziļš» v. c), saglabājušies
veci baltu cilmes vārdi (girsa «lāčauzas», daguc «ratu smēre»,

durvonc «atmata» v. c), pošoruojs «lopbarība (siens vai salmi)»).
Konstatējams, ka augšzemnieku dialekta izloksnes (tāpat kā

lietuviešu valoda) paglābušas vienu daļu baltu cilmes vārdu, kuri

aizgūti slāvu valodās.

Zemkopības leksikas pētījumi izmantojami kaimiņtautu valodu

sakaru noskaidrošanai, etnogrāfijas jautājumu, kā arī materiālās

kultūras mijiedarbības problēmu risināšanai.

SAĪSINĀJUMI

sk. — skaties

v. c. — un citi

v. d. c. — un daudzi citi
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H. GRASE

PĀRSTATĪTAIS AKCENTS LATVIEŠU VĀRSMOTAJĀ

VALODĀ

Pārstatītais akcents latviešu vārsmotajā valodā pastāv turpat
3 gadsimtus un vispirms atrodams Fīrekera baznīcas dziesmās

17. gadsimtā, vēlāk vācu mācītāju laicīgajā dzejā 18. gadsimtā
un 19. gadsimta sākumā.

Pārstatīto akcentu dzejā ar priedēkli atvasinātajos vārdos kā

tradīciju pārņēmuši ne tikai dzejnieki — veclatvieši (Neredzīgais
Indriķis, A. Līventāls, E. Dinsberģis v. c), bet arī nacionālās dze-

jas nodibinātāji un izveidotāji 50.—80. gados — J. Alunāns,
A. Pumpurs, Auseklis. Daži piemēri:

Uz kurieni jūs, latvieši, nu skreita,

Ķa tagad nepaklausiet vairs neviena,
It kā jums citur austu zelta diena?

Nostājaties, atpūšaties, tad eita\

(J. Alunāns. «Vicinātājiem». 1
)

Dotais piemērs zīmīgs tai ziņā, ka ar priedēkli atvasinātie vārdi

lietoti gan ar uzsvaru pirmajā zilbē (nepaklausiet), gan arī ar

pārstatīto akcentu (nostājaties, atpūšaties).
A. Pumpura dzejā daudz vārdu ar pārstatīto akcentu, kas lie-

toti blakus vārdiem ar parasto akcentu, piemēram:

Es klajā laukā rados

Noguris, piekusis.

Tos ērkšķus drīz izcirst,

Lai ienaidnieks nespētu

Vairs dārzu izpostīt.
(«Sapnis». 2 )

1 /. Alunāns. Izlase. LVI, Rīgā, 1956, 86. Ipp.
2 Andreja Pumpura raksti, I. A. Gulbja apg., Rīga, 1925, 189.—191. Ipp:
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Tīrākas šai ziņā ir Ausekļa vārsmas, taču arī tajās sameklē-

jami vārdi ar pārstatīto akcentu, kas lietoti ar zināmu veclaicī-

guma nokrāsu, piemēram:

Vai tu mani še atstāsi,

Asiņainā nāvē jāsi
Atstāt savu asins lāsi?

(«Krievu dziesma.» 1 )

Dzenā mani, kur sastop.

(«Kupleja no bizmaņa». 2 )

Regularitāte lietojumā neļauj pārstatīto akcentu vērtēt tikai

par valodas kļūdu.

Tā K. Ancītis ar konkrētiem piemēriem parādījis, ka pārsta-
tītais akcents saistās ar noteiktas formas vārdiem.3 Autors ieda-

lījis šos vārdus vairākās grupās: 1) nelatviskas cilmes vārdos,

2) salikteņos, 3) emfātiski lietotajos vārdos, 4) vārdos ar kļūdainu

uzsvaru, 5) ar priedēkļiem atvasinātajos vārdos. Pārstatītā ak-

centa biežuma konstatējums apstiprina K. Ancīša iedalījumu. Sa-

skaitot novirzes no parastā uzsvara K. Fīrekera, Vecā Stendera

un K. Hugenbergera dzejā (katrā pa 800 vārsmām), jākonstatē,
ka visplašāko grupu veido ar priedēkļiem atvasinātie vārdi, kuru

vidū tikai reti lietoti ar emfāzi. Skaita ziņā daudz ar negāciju
ne- darināto vārdu. Maz piemēru K. Ancīša minētajām pārējām
vārdu grupām. Autors savā rakstā nerunā par vārdiem, kuros

akcents atvilkts uz pirmo zilbi (neviens, nekur, nekad, tāpat). Tie

iedalīti īpašā grupā (skat. sekojošo pārskata tabulu!).

Pārskats par pārstatītā akcenta piemēru biežumu

1 Auseklis. Izlase. LVI, Rīgā, 1955, 49. lpp.
2 Turpat, 51. lpp.
3 K. Ancitis. «Pārstatītais akcents nevācu dzejā». Ceļi, VII, Rīgā, 1936,

116.—125. lpp.

Autors

Ekscer-

pēto vār-

smu

skaits

Ar priedēkļiem atva-

sinātie vārdi

Nelatvis-
kas cilmes

vārdi

Vārdi ar

pirmajā
zilbē at-

vilktu
akcentu

Atsevišķi

pārstatītā
akcenta

piemēri
Salikteņi

ļrekers 800 58 (no tiem ar

ne- 20)
102 (no tiem ar

ne- 24)
53 (no tiem ar

ne- 31)

8 5 4 2

Vecais
•tenders

lugenber-
;ers

800 8 8 4

800 2 1 2
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Kā redzams no pārskata, pārstatītais akcents ar priedēkļiem
atvasinātajos vārdos vislielākajā skaitā atrodams Vecā Stendera

ziņģēs. Hugenbergera darbos šāds akcents stipri sarucis. Turpretī
vārdi ar priedēkli ne- visu triju autoru vārsmās turas visai sta-

bili. Acīm redzot, viņi nav izjutuši abus komponentus par vienu

vārdu; parasti tie rakstīti atsevišķi.
Pārstatītā akcenta stabilitāte un regularitāte laika skrejā vedi-

nājusi zinātniekus meklēt parādībai cēloņus. Par šo problēmu rak-

stījis J. Endzelīns, izteikdams domu, ka vārdi ar pārstatīto akcentu

varētu būt liecība par seno brīvo akcentu, kas laikam pastāvējis
blakus uzsvaram pirmajā zilbē. Taču autors nenoliedz, ka Fīrekers

varētu būt arī kļūdījies. 1 J. Endzelīns izvirzīja hipotēzi, kas vēl

prasīja pierādījumu. X- Ancītis akcentu ar priedēkļiem darinātajos
vārdos atzīst par īpašu formas elementu, kura pamatā dzejas tra-

dīcija, kas izvērtusies par «poēta licenci».2 A. Ozols grāmatā
«Veclatviešu rakstu valoda» interpretē minēto pētnieku atzinumu

galvenās tēzes. Autors vēršas pret K. Ancīša pausto domu, «ka

savā laikā pārstatītais akcents nebija nekāds piedauzības akmens

un dzejas baudīšanu netraucēja daudz vairāk nekā mūsu tautas

dzejas akcenta savdabības».3

Visvairāk ticams, ka pārstatītais akcents izskaidrojams ar

«poēta licenci» — ar dzejnieka brīvību izvēlēties valodas līdzekļus
un tos piemērot vārsmojuma prasībām. Tradīcija laiku ritējumā
šo brīvību nostiprinājusi.

Par labu K. Ancīša izvirzītajām atziņām runā Fīrekera laika-

biedri. Adolfija gramatikā nav nekādu ziņu par svārstīgo akcentu.

Tikai starp citu viņš piezīmē, ka dzejā uzsvars varētu būt ari

otrajā zilbē. Interesanti atzīmēt, ka dotais piemērs ir atvasināts

vārds (salīdzināšana).* Jādomā, ka Ādolfijs izmantojis Fīrekera

atziņas.

Par mainīgo akcentu latviešu valodā nav liecību arī J. Viš-

maņa grāmatā «Nevācu Opics» (1697. g.), kurā apskatīts un no-

vērtēts tas, kas vācu mācītāju sarakstītās dzejas jomā sasniegts.

Autors piemin pārstatīto akcentu un, jaukdams metrisko un to-

nisko principu, izskaidro to ar zilbes garumu. Svarīgs Višmaņa
piebildums, ka pārstatīto akcentu nav ieteicams pārāk bieži lietot

(2. nod.). Paša autora pantos nedabiskie uzsvari nav retums. Viš-

manis teorijā un praksē apliecina, ka pārstatīto akcentu pieļauj
tikai dzejnieki.

1 /. Endzelins. «Piezīmes par mūsu tautas-dziesmu formālo pusi». Ce|i, 11,

Rīgā, 1933, 15.—16. lpp.
2 K. Ancitis. «Pārstatītais akcents nevācu dzejā». Ceļi, VII, Rīgā, 1936,

116.—125. lpp.
8 A. Ozols. «Veclatviešu rakstu valoda». «Liesma», Rīgā, 1965, 218.—220. lpp.
4 K. Ancitis. «Pārstatītais akcents nevācu dzejā». Ceļi, VII, Rīgā, 1936,

124. lpp.
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Dzejnieku brīvībai akcenta izvēlē par labu runā ari tas, ka

vācu autoru dzejā vārdi ar pārstatīto akcentu sastopami mazākā

skaitā nekā vārdi ar parasto akcentu. Tā, piemēram, 15 pantu
garajā X- Fīrekera dziesmā «No debesīm būs man atnest» 15 ar

priedēkļiem atvasinātie vārdi ir ar uzsvaru pirmajā zilbē un tikai

3 ar uzsvaru otrajā zilbē. Vārdi ar pārstatīto akcentu mazākumā

arī Vecā Stendera dzejā. Raksturīgi, ka autors dažreiz vienā un

tai pašā vārsmā lieto vārdu gan ar pārstatīto, gan parasto uz-

svaru:

Neraud, ak, neraud, zeltenīte!

(«Šķiršana». 1 )

Pārstatītā akcenta nesaderību ar latviešu valodas raksturu teo-

rētiski pamato E. Dinsberģis savā «Metrikā» (1890. g.). Autors,

tāpat kā iepriekšējā posma teorētiķi, metriskā vārsmojuma prin-

cipa ietekmē jauc zilbes garuma un uzsvara jēdzienu. Viņš operē
ar akcenta jēdzienu, tomēr dzejā uzsvērto zilbi pielīdzina ga-

rajai:
«Balss krišanu jeb stiprāku skaņu nosauc arī par akcenti jeb

balss svaru; tas mūsu valodā ir arvien uz vārda pirmo locekli, vai

tas pēc savas dabas ir garš vai ne, tomēr izrunā un īpaši dzejā
garo locekļu vietā liekams.»2

Pārstatīto akcentu Dinsberģis neatzīst par pareizu, tādējādi
atspoguļodams sava laika uzskatus:

«Citi un īpaši vecie dzejnieki atkal ņēmuši to vaļu savos pēr-

šos tādu vārdu priekšvārdiņus likt īsu locekļu vietā. Visa mūsu

vecā dziesmu grāmata ir puslīdz tādā vīzē sadzejota. Arī Vecais

Stenders un Hugenberģeris un tāpat arī šo rakstu rakstītājs ir

puslīdz tādā ziņā dzejojuši.»3

Autors spriež, ka ar pārstatīto akcentu vārdi ritmā «vieglāk

tek», tomēr piemetina, ka «šī dzejošanas vīze» ir pret latviešu

valodas raksturu un ritumu un tādēļ atmetama:

«Jaunie dzejnieki, kas pazīst dzejas mākslu un ritumu, visu

to jau atmetuši, tik vien šādi tādi peršu kalēji to vai neprot vai

nevēro.»4

Dzejnieku brīvība akcenta pārstatīšanā radusies un latviešu

vārsmotajā valodā spējusi noturēties līdz pat 19. gadsimta bei-

gām vairāku apstākļu dēļ.

Visai nozīmīga ir valodas apguves un izpētes pakāpe. Fīreke-

ram un pārējiem vācu autoriem latviešu valoda nebija dzimtā.

1 Vecais Stenders. Dzīve un darbi, I. Rīgā, 1939, 139. Ipp
2 E. Dinsberģis. «Metrika», Liepājā, 1890, 5. Ipp.
3 Turpat, 13. Ipp.
4 Turpat, 14. Ipp.



179

Viņi iemācījās to patstāvīgi un pētīja pirmie, tāpēc daudz ko tajā
varēja nesaprast un pārprast.

lespējams, ka Fīrekera laikā Zemgalē, kā norāda J. Endzelīns,
dažos vārdos, piemēram, patikt, palikt, bija akcenta svārstības,
kas pamudināja baznīcas dziesmu autoru attiecināt parādību uz

citiem ar priedēkļiem atvasinātajiem vārdiem. 1 Turklāt Fīrekeru

ietekmēja vācu valoda, kurā ir vārdi un formas gan ar uzsvēr-

tiem, gan neuzsvērtiem priedēkļiem.2
Paraugam noderēja arī tau-

tas dziesmas, kurās enklīzes dēļ palīgakcents ritma plūdumā no-

tušē vārda galveno akcentu, piemēram: Tie nekūla, tie nemēza

(LD 4988), Kad nelītu lietutiņš (Izlase I 96). Uz šo ietekmi no-

rāda arī L. Bērziņš3
un K. Ancītis4

.

Tautas dziesmās daudzos gadījumos akcents pārstatīts pir-

majā zilbē ar ne- atvasinātajos vārdos, piemēram: Nevienā vie-

tiņā (Izlase I 819), Nekur celt ienaidiņa (Izlase II 770). Šādu

piemēru ietekmē varēja rasties vārsmas:

Ne kāds jaunums bij mūs kost.

(K. Fīrekers. «Redz, šī diena jau pagalam».5 )

Se neviens gaustās,

Kur visas bēdas zūd.

Se neko sajūt,

Kur prieki norimstas.

(A. J. Stenders. «Kapeņu domas».6)

Ne mazāka loma pārstatītā uzsvara ģenēzē un izplatībā ir mū-

zikai. Raksturīgi, ka pārstatīto uzsvaru balsta ritmiskie akcentē-

jumi motīvā, piemēram, Fīrekera dziesmā «No debesīm būs man

atnest».

1 /. Endzelins. «Piezīmes par musu tautas-dziesmu formālo pusi». Ceļi, 11,

Rīgā, 1933, 15.—16. lpp.
2 K. Ancitis. «Pārstatītais akcents nevācu dzejā». Ceļi, VII, Rīgā, 1936,

116.—125. lpp.
3 L Bērziņš. «Kristofors Fīrekers». Novilkums no Filologu B-as Rakstu

VIII ižd., Rīgā,' 1928, 55. lpp.
4 Ķ. Ancitis. «Pārstatītais akcents nevācu dzejā». Ceļi, VII, Rīgā, 1936,

116.—125. lpp.
5 /. Bičolis. «Vecākās latviešu literatūras hrestomātija». Rīga, 1933, 32. lpp.
6 Turpat, 81. lpp.



Vārda atnest uzsvērtā saknes zilbe sakrīt ar pauzi motīva nobei-

gumā. Kā rāda tālākais piemērs, pārstatītais akcents saskan arī

ar uzsvērto noti aiz uztakts:

Protams, vēlākajā dzejā ne visi apskatītie faktori nozīmīgi, te

pārņemta tradīcija. Līdz ar latviešu nacionālās dzejas un tās teo-

rijas attīstību 19. gadsimta beigās pārstatītais akcents strauji
izzūd. Procesu sekmē arī latviešu nacionālās lingvistikas augšup-
eja.
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H. GRASE

М. ĶEMPES DZEJAS VĀRSMOJUMA ĪPATNĪBAS

Pirmais Mirdzas Ķempes dzejoļu krājums «Rīta vējš» (1946. g.)
liecina, ka viņas dzejas forma veidojusies klasisko vārsmojuma
tradīciju ietekmē. J. Sudrabkalns krājuma ievadā teicis:

«Mirdzas Ķempes dzeju grāmata nav liela, bet šo grāmatu
varam pieskaitīt latviešu dzejas krietnākajiem sasniegumiem.
Skaidrs klasisks pants, reālistiska dzīves uztvere, mīlestība, kas

ieskauj dzīvi, dabu un ļaudis, dzimteni un cilvēci, dedzīga sirds.» 1

Lielākajā daļā dzejoļu ievēroti sillabotoniskā vārsmojuma prin-
cipi. 27 dzejoļos no 64 grāmatā ievietotajiem darbiem vārsmā ir

noteikts pēdu skaits. Tās ir jambiskās (13) un trohajiskās pēdas
(13); tīrs daktils sastopams vienā dzejolī — «Lilijas»2

.
Vārsmā

ir divi pilni daktili, tās izskaņā — viena saīsināta pēda:

«Kāpēc tu mani vēl dzīvo,
Savādais, gaistošais malds?

Zeltainā bālumā plīvo

Liliju viesulis salds.»

28 dzejoļos pēdu raksturs noteikts, bet mainās pēdu skaits.

Visvairāk tādu ir jambā sacerēto dzejoļu. Tā rodas brīvās vār-

smas, kurās pēdu skaita variēšana izteiksmi padara elastīgāku,
frāzi intonācijām bagātāku, piemēram:

Andante maestozo — milzu tālums dzirdas, 6

Pret nakti neizsakāms vēršas debess vaigs — 6

Sviež bezgalības roka tumšas ūdens virdas, 6

Kur krastā augums vientulīgs un slaiks. 5

Vai es tā esmu? Lāsa smagi sūra — 5

Kā tur tas ūdens — man uz vaiga krīt. 5

Vai arī man ir acis, jūra? 4

Vējš nebeidz viļņus irdā krastā dzīt. 5

(«Krastā». 3 )

IM. Ķempe. «Rīta vējš». VAPP gr. apg., Rīgā, 1946, 11.—12. Ipp
2

Turpat, 41. Ipp.
3 Turpat, 26. Ipp.
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Maz (9) M. Ķempes pirmajā dzejoļu krājumā mainīgā pant-
mērā sacerētu darbu. Vārsmās mijas daktili ar trohajiem, amfibra-

hiji ar daktiliem un trohajiem. Rodas tā saucamie savilkumi un

palaikam arī atrisinājumi. 1 Pantmēru regulē noteikta skaita rit-

miskie uzsvari, kas, parasti saskanēdami ar gramatisko uzsvaru,

palīdz izcelt saturā loģiski un emocionāli noslogotos vārdus.

Vieglo zilbju reducējums starp uzsvariem atbrīvo valodu no lie-

kiem vārdiem un zilbēm, tā, piemēram, pantā

Zīle dziedāja aši

Latviešu likteņa dziesmu,
Saukdama viņus, kur debess

Dega ar draudīgu liesmu.

(«Latvieši iet kaujā».2)

Trohajiskā vārda zīle vietā daktilu veidotu deminutīvs zīlīte, kas

kontekstā stilistiski neiederētos.

Atrisinājums ļauj ietilpināt vārsmā lieku zilbi. Tādējādi saturs

lauž formas spaidus, un dabiski veidojas pāreja uz tonisko vār-

smojumu. Ķempes pirmajā dzejoļu krājumā konstatējami šā vār-

smojuma atsevišķi elementi, tā, piemēram:

Slavēts lai pavasaris!
Šalcošie, briedīgie, rasmainie lieti,

Zaļganie, smaragda dzirstošie dzieti,
Saules kaislīgais stars.

Sēklu un pumpuru slepenā, trīcošā kaisma,

Ūdeņu dūkšana, tālumu rožainā gaisma,
Gaistošu tauriņu bars.

(«Himna pavasarim».3 )

Dzejolī pārsvarā ir daktila pēdas, izskaņās un retumis arī vārsmu

iekšienē — trohaji. Dominējošais pantmērs, trīsakcentu un četr-

akcentu respektīvi piecakcentu vārsmu grupējums ar gredzenveida
atskaņām un iekšējām blaku atskaņām labi atbilst dzejoļa him-

niskajai noskaņai.
Toniskā vārsmojuma elementi izpaužas arī dzejolī «Viņš

teica»4
:

Viņš teica: es saprotu mākoņus,
Bet tevi es nesaprotu,
Un tad viņš acis pacēla kluss,

Lai debesis uzlūkotu.

1 M. Dombrovska, S. Sirsone. «Latviešu dzeja». «Zinātne», Rīgā, 1966,
114. Ipp.

2 M. Ķempe. «Rita vējš». VAPP gr. apg., Rīgā, 1946, 57. Ipp.
3 Turpat, 89. Ipp.
* Turpat, 22. Ipp.
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Pantā ritmiski nozīmīga četrakcentu un trīsakčentu vārsmu

regulāra maiņa, ko pastiprina vīrišķo un sievišķo atskaņu mija.
Amfibrahijus nomaina daktili un trohaji, un ritmiski nejūtam at-

šķirību starp pirmo un trešo vārsmu.

Jau konsekventāk toniskais princips ievērots dzejolī «Sēņo-
'

«Ū — ū», tā bērni sauc — v/v/v/
Ir mežā sēņu tik daudz! v/v/vv/
Pie zāļainās taciņas v/vv/vv

Aug sviesta beciņas, v/v/vv
Zib dzeltenas gailenītes v/vv/v/v
Un sarkanas bērzlapītes, v/vv/v/v
Zem eglītēm sūnās v/vv/v
Stāv baravikas brūnas, v/vvv/v
Gan mīkstas, gan cietas — v/vv/v
Tām visām groziņā vietas. v/v/vv/v
Tik ne jau tai ļaundarei, v/vv/vv

Sārtbaltajai mušmirei! v/vv/vv
Tai garām ar vieglām kājām v/vv/v/v
Steidz sēņotāji uz mājām. v/vvvv/v

Dzejolī atsevišķas pēdas nav iespējams izdalīt. Neregulāri mi-

jas vārsmas ar trim un diviem akcentiem, kas izceļ saturā nozī-

mīgus vārdus. Ar blaku atskaņām saistītās īsās rindas saskan ar

dzejoļa rotaļīgo noskaņu.
Dzejoļu krājumā pārsvarā jambi (41 dzejolī), kas labi atbilst

liriskā varoņa pārdomu un pārdzīvojumu notēlojumam Lielā Tē-

vijas kara skarbo cīņu laikā.

Cita noskaņa nākamajam dzejoļu krājumam «Drauga vārdi»

(1950, 51 dzejolis). Tajā izpaužas prieks par atbrīvoto Dzimteni,

par rosīgo celtniecības darbu, par tautu draudzību. Pārsvarā

mainīgos pantmēros sacerēti dzejoļi, kuros mijas amfibrahiji, dak-

tili un trohaji (21 dzejolis), kā arī precīzi izveidotie trohaji, dak-

tili un amfibrahiji (11 dzejoļi). Jambi ir mazākumā (19 dzejoļi).
Šai krājumā spilgti iezīmējas M. Ķempes dzejai raksturīga

īpašība — veidot saturam atbilstošu formu, kurā svarīga vieta

arī pantmēram. Tā, piemēram, Volgas lēnā, varenā plūduma notē-

lojumam piemērotas piecpēdu un sešpēdu daktiliski trohajiskās
vārsmas:

Cauri zālainām stepēm Volgas ūdeņi veļas,
Mākoņi, staigājot pāri, valgmi dziļumos smeļas,
Tūkstoš mirdzošās upēs straume varenā šķeļas
Ķaspijas vārtos.

(«Pie Volgas ietekas».2 )

1 M. Ķempe. «Rīta vējš». VAPP gr. apg., Rīgā, 1946, 46. Ipp.
2 Af. Ķempe. «Drauga vārdi», LVI, Rīgā, 1950, 22. Ipp.
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Turpretī straujo kalnu upi Bzibi dzejniece apdzied tercīnās ar

īsām trohajiskām vārsmām:

Zaļā upe Bzibi,

Viegliem viļņiem zibi

Abhāzijas kraujās.
Zibsnīdama smaidi,
Pāri radzēm svaidi

Putu sprogas straujās.
(«Pie upes Bzibi». 1 )

Dzejoļu krājumā «Drauga vārdi» pārsvarā sillabotoniskais

vārsmojums (31 dzejolis). Toniskā vārsmojuma elementi izmantoti

plašāk nekā pirmajā dzejoļu krājumā (20 dzejoļi).
Sillabotoniskās dzejas pārsvars konstatējams arī krājumā

«Mieram un dzīvībai» (1951. g.), izlasē «Dzejas» (1955. g.) pirmo-
reiz sakopotajos dzejoļos, kā arī krājumā «Es nevaru klusēt»

(1959. g.). Dominē jamba pantmērs. Parādās brīvās dzejas ele-

menti (skat. tabulu).

M. Ķempes brīvajā dzejā izjūtam smago un vieglo zilbju, kā

arī atskaņu maiņu, taču dzejniece lauž vienmērīgo vārsmas plū-
dumu, izceldama saturā nozīmīgas, intonatīvi vienotas frāzes un

vārdu savienojumus. Piemērs:

Tu pacēli spārnos manas visgaišākās alkas

Un izdzēsi manas visgrūtākās mokas.

Ne vergs, ne dzīvnieks, ne rotaļu lieta

1 M. Ķempe. «Drauga vārdi», LVI, Rīgā, 1950, 73. Ipp
2 Turpat, 49. Ipp.
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Es nebūšu vairs!

Manas rokas, tik biklas un vājas,
Ir kļuvušas stipras.

Tu devi man cilvēcē īsteno vietu,
Arī es pati kļuvu vētra, kas neapstājas,
Ķad man rokās bij ielikts tavs degošais,

trauksmainais karogs
Un šautene cietā.

Līdz ar viņiem kaujās es traucos

Un brūces dziedēju. Redzēju: dzīvība staro.

Ne tikai māte un mīļā,
ari draugs un biedrs es saucos,

Ar tevi es tapu cilvēks.

Vislielākiem varoņiem nostājos blakus.

(«Sieviete Oktobrim». 1
)

Vārsmas pārtraukums, kas palaikam sadala pēdu (skat.
4. vārsmu), pastiprina sintaktisko pauzi.

Ar dzejoļu krājumu «Skaudrā liesma» un ar izlasē «Mirkļu
mūžība» pirmoreiz sakopotajiem dzejoļiem pārsvars no jauna no-

sveras uz toniskā vārsmojuma un mainīgā pantmēra pusi. (Skat.

tabulu!)
Talaka konsekvence izpaužas krājuma «Gaisma akmenī»

(1967. g.). Tajā plaši pārstāvēta brīvā dzeja (no 42 dzejoļiem 19).
Regulāri veidotu vārsmu vietā stājas ritmiskas vienības, ko saista

sintaktiskā struktūra, izteiksmīguma līdzekļi un attiecīgā intonā-

cija— stāstījuma, jautājuma, rosinājuma, vēlējuma un izsaukuma,
turklāt katra no tām var būt ar zināmu emocionālu nokrāsu.

1 M. Ķempe. «Es nevaru klusēt». LVI, Rīgā, 1959, 123. lpp.
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Та, piemēram, dzejolī «Sīkumi»1:

Stāstījuma Ap lielām bēdām nemetu likumu,

intonācija eju tām pretim, tieši acis ieskatos.

Zinu: ciešanu skorpions pats sevi dzels,

dziļāk sāpju ieplaka laimes lidojošo smaili cels.

Izsaukuma Bet jūs, neizturamie sīkumi,

intonācija no jums man bailes!

Jautājuma Kas vienkāršo, neiemācāmo gudrību dos

intonācija ar jums diendienā, gadu gados cīnīties?

Izsaukuma Par nespēka spēku sevī un citos

intonācija nebeidzu brīnīties!

Stāstījuma Prāts kā taurenis stiklā sitas —

intonācija no jums man bailes:

acis, kas tukšas bezsāls asaras lej,
mutes, kas sausi bez prieka smej,
sirdis, no kurām gruži un usnes birst.

Izsaukuma No neizprotamas niecības dažreiz

intonācija cilvēks mirst!

Jautājuma Kādās lamatās spīvās
un izsaukuma noķert man peli, kas — sīkzobe — sirdi grib krimst!

intonācija

Rosinājuma Māci man, stingrā un mīļotā dzīve,

intonācija kā grauzējs jānāvē, kā pašai jāpārdzimst!

Dažas, it īpaši plašākas ritmiskas vienības tiek izkārtotas pa-

kāpienveida rindās, ievērojot daļu konstrukciju un teikumu into-

nācijas fāzes — kāpinājumu un kritumu, kā arī fāzes kulminācijas
punktu. Izkārtojums rindās krasāk izceļ pauzes, regulē runas pa-

ātrinājumu un palēninājumu.
Jaunā rindā palaikam dzejniece izdala teikumu neatkarīgās

daļas, palīgteikumus, kā arī divdabja teicienus. Piemēri:

1. Tu taču neesi sala,
es stāvu uz kuģa klāja!

(«Mazā sala Sventas ezerā».2)

2. Sai pēkšņā niknumā,
kas izverd karsts un auksts,

Nāk, akli ziedošā, tev neizturams sods.

(«Akli ziedošā».3 )

1 M. Ķempe. «Gaisma akmenī». «Liesma», Rīga, 1967, 60. Ipp.
2 Turpat, 14. Ipp.
3 Turpaf, 33. Ipp.
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3. ... alpam pērkona mākonis draudēdams skrej,
rasojot spējš.

(«Mazā sala Sventas ezerā». 1
)

Atsevišķā rindā M. Ķempe parasti izceļ uzrunas un pielikuma
grupu, no piebildes atdala tiešo runu.

Piemēri:

1. Neizsakāmā orķestra tutti,

es dzirdu tevi, es dzirdu!

(«Mūzika».2 )

2. No Ķalkutas man raksta indietis,

augsti mācīts un vecs,

Tagores mūža draugs.

(«No Kalkutas man raksta indietis».3)

3. Turp, Okeānā, pasaules jūru jomā —

Es ieplūsmošu cilvēku domās,
Un tie sacīs man:

— Miera draugs,
Kāpēc nava tev dusas?

(«Džavaharlala Neru pelni». 4 )

Pakāpītēs izkārtoti ari vienlīdzīgie teikuma locekļi. Visai bieži

teikuma priekšmeta grupa atdalīta no izteicēja grupas, no neatka-

rīgiem teikuma locekļiem — pakārtoti teikuma locekji, it īpaši ap-

stākļu grupa.

Piemēri:

1. Strādnieki,

jūrnieki,
karavīri,

komjaunieši
Savai mātei Brīvībai piekļāvās cieši

un Nāvei pie atvāztiem žokļiem grāba.

(«Heroisks rekviēms».5
)

2. Vissmagāko bungu orkāna dārdi

Sit dzīvībai ritmu: traucies!

(«Mūzika». 6 )

1 M. Ķempe. «Gaisma akmenī», «Liesma», Rīgā, 1967, 14. Ipp.
2 Turpat, 6. Ipp.
3 Turpat, 22. Ipp.
4 Turpat, 19. Ipp.
5 Turpat, 71. Ipp.
6

Turpat, 6. Ipp.
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3. No vasaras baltajiem mākoņiem
atskan Mocarta flautas.

(«Mūzika». 1)

4. No katras acs krīt dzeltens stariņš
uz manas mātes rokām,
uz balto saulessargu ar ziloņkaula kātu,

pirmajā mīlā mana tēva tai dāvinātu.

(«Bezdelīgactiņas». 2)

Dzejniece rindās izkārto konstrukcijas, kam katrai sava into-

nācija, piemēram:

(Viļņveida Mazā, līkā Bernātu iela,

int.)

(Kāpjošā pa tavām smiltīm brien

int.)

(Viļņveida manas bērnības diena.

int.)

(«Bernātu iela».3)

(Viļņveida Skaists,

int.) bet kā dziestoša zvaigzne tam skatiens.

(Krītošā Krūtīs kā trausli stikli lūst,

int.)

(Krītošā int.) vaigs ar ledainu rasu slacīts.

(«Bernātu iela».4 )

Palaikam ar pārnesumu jaunā rindā M. Ķempe izceļ intonā-

cijas kulmināciju, piemēram:

— Jūs — manu smilšu strādnieces skudras,
Jūs — neiznīcināmā pamatšķira.

(«Bernātu iela».5 )

Abas rindas ir kāpjoši intonētas, turklāt otrā rinda ar spēcī-

gāku augstuma pakāpi nekā pirmā.
Ar pakāpīti dzejniece pastiprina balss nolaidumu, piemēram:

Uz leju, uz leju,
krīt dzīvības spriegums.

(«Bernātu iela».6)

1 M. Ķempe. «Gaisma akmenī». «Liesma», Rīgā, 1967, 6. Ipp.
2 Turpat, 49. Ipp.
3 Turpat, 66. Ipp.
4 Turpat, 66. Ipp.
5 Turpat, 67. Ipp.
6 Turpat, 66. Ipp.



M. Ķempes brīvajā dzejā savu nozīmi nav zaudējuši arī rit-

miskie uzsvari, taču tie nav regulāri kā sillabotoniskajā un

toniskajā dzejā, tie, tāpat kā atskaņas, kļuvuši par ritma palīg-
līdzekļiem.

Pārskatot M. Ķempes dzeju, jākonstatē, ka tās attīstības ceļš
ved no sillabotoniskā vārsmojuma uz tonisko, no toniskā — uz

brīvo dzeju. Sis ceļš raksturīgs ne tikai Latvijas PSR Tautas dzej-
nieces mākslai, bet arī citiem latviešu dzejniekiem. Tas atspoguļo
vārda meistaru meklējumus dziļāk, daudzveidīgāk, elastīgāk iz-

teikt saturu.
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