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Gramatizēšanās un leksikalizēšanās ir savstarpēji saistīti valodas sistēmas attīstības procesi, 
to interpretācija un savstarpējās attieksmes ir viens no mūsdienu valodniecības izpētes 
objektiem. Rakstā uzmanība pievērsta leksikalizēšanās cēloņiem un gaitai. Gramatizēšanos 
iespējams kopumā uzlūkot par taisnvirziena procesu, kurš aizsākas diskursā resp. tekstā 
un noslēdzas visbiežāk afiksa fāzē, bet var noslēgties arī ar nulli, taču leksikalizēšanās ir 
interpretējama atšķirīgi. Leksikalizēšanās sākums ir valodas gramatiskajā sistēmā, parasti 
tas var būt afikss, no kā rodas jauns vārds. Procesa izejas punkts var būt arī no paradigmas 
atrāvusies vārdforma, kas kontekstā iegūst citas vārdšķiras funkcijas; valodniecībā šis 
process pazīstams kā konversija. Leksikalizēties var arī vārdu savienojumi, un rezultātā 
rodas salikteņi. Tādējādi leksikalizēšanās procesam ir arī kopīgi saskarsmes punkti ar 
vārddarināšanu.

Atslēgvārdi: gramatizēšanās, leksikalizēšanās, konversija, salikteņi, palīgvārdi, interjekcijas.

Pētījuma ideja pamatojas uz atziņu, ka gramatizēšanās un leksikalizēšanās 
ir valodas sistēmas attīstības divi ceļi. Proti, lai valoda spētu saglabāt aktualitāti 
un pielāgoties arvien jaunām individuālām un kolektīvām vajadzībām visplašākā 
nozīmē, tai arī ir jānotur leksiskās un gramatiskās sistēmas līdzsvars (plašāk sk. 
Kalnača 2005). Rakstā tiek piedāvāta šāda gramatizēšanās un leksikalizēšanās 
izpratne:

Gramatizēšanās ir valodas leksiskās sistēmas elementu pāreja gramatiskajā 
sistēmā. (VPSV 2007, 133–134)

Leksikalizēšanās ir valodas gramatiskās sistēmas elementu pāreja leksiskajā 
sistēmā. 

„Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” leksikalizēšanās tiek 
definēta konkrētāk: „Leksikalizēšanās ir process, kurā kāds afikss, vārdforma vai 
vārdu savienojums kļūst par atsevišķu vārdu vai tā ekvivalentu.” (VPSV 2007, 
208) Taču šai pētījumā definējums paplašināts, akcentējot vispārīgāku valodas 
gramatiskās un leksiskās sistēmas savstarpējās saiknes izpratni.

Abu procesu definīcijas apliecina, ka tiem vajadzētu virzīt valodas sistēmas 
attīstību pretējos virzienos, lai gan mērķis ir viens – valodas līdzekļu aktualizācija: 
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gramatizēšanās
valodas leksiskā sistēma    

     valodas gramatiskā sistēma
           leksikalizēšanās

Tātad vismaz teorētiski gan gramatizēšanās, gan leksikalizēšanās aprakstam 
vajadzētu būt balstītam uz līdzīgiem principiem. Tomēr jāatzīst, ka abu procesu 
apraksta tradīcijas ir atšķirīgas. Gramatizēšanās kopš 20. gs. 70. gadiem tiek 
interpretēta kā lineārs (ideālā variantā – secīgs apļveida) process ar skaidri 
definētiem attīstības posmiem (Givón 1979; Heine 1993, 1997, 2003; Heine, Kuteva 
2002), bet leksikalizēšanās iztirzājumam trūkst vienotības un skaidru kritēriju, nav 
arī kopīgas un vispāratzītas abstrahētas attīstības shēmas. Tā, piemēram, Ježijs 
Kurilovičs (Jerzy Kuriłowicz) leksikalizēšanos aprakstījis kā pretēju procesu gra-
ma tizēšanās gaitai (Kuriłowicz 1965). Savukārt Jouni Rostila (Jouni Rostila) lek-
sikalizēšanos aplūko kā vienu no gramatizēšanās posmiem (Rostila). Taču ir autori, 
kas leksikalizēšanos pilnībā vienādo ar vārddarināšanu un tās paveidiem, salikteņu 
darināšanu, konversiju, kā arī jebkuru piedēkļa vai priedēkļa atvasinājumu 
uzlūkojot par minētā procesa rezultātu (Lipka, Handl, Falkner 2004). Blakus tam 
ir arī autori, kas leksikalizācijā iekļauj tikai atsevišķus ar vārddarināšanu saistītus 
aspektus. Piemēram, Lorela Dž. Brintone (Laurel J. Brinton) un Elizabete K. 
Traugota (Elizabeth C. Traugott) (Brinton, Traugott 2005, 104) leksikalizēšanos 
saista tikai ar vārdu savienojumu pāreju leksēmās (vārddarināšanas procesiem):

mazāk leksisks → vairāk leksisks
Gramatizēšanās shēmās parasti akcentēta diskursa resp. teksta loma valodas 

sistēmas attīstībā, jo tieši kontekstuālajā lietojumā aizsākas dažādas semantiskās 
un gramatiskās pārmaiņas, kuru rezultātā leksiskās nozīmes transformējas par 
gramatiskām un paši gramatizējušies elementi procesa noslēguma fāzē var arī 
pilnībā reducēties:

diskurss → sintakse → morfoloģija → morfonoloģija → nulle
      (Givón 1979)
leksiska vienība → klītika → afikss 
      (Hopper, Traugott 1997)
desemantizācija → dekategorizācija → klītizācija → erozija 
      (Heine, Kuteva 2002)

Teorētiski leksikalizēšanās gaitai vajadzētu virzīties pretēji:
nulle → morfonoloģija → morfoloģija → sintakse → diskurss
afikss → klītika → leksiska vienība
erozija → klītizācija → (de)kategorizācija → (de)semantizācija

Tomēr liekas, ka pilnīga apgriezta simetrija starp gramatizēšanos un leksi-
kalizēšanos nav iespējama. To nosaka valodas gramatisko un leksisko elementu 
atšķirīgās funkcijas valodas sistēmā – gramatiskās nozīmes vienmēr būs daudz 
abstraktākas un vairāk unificētas nekā leksiskās nozīmes, kas ir konkrētākas un 
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vairāk specificētas. Turklāt leksikā nozīme vienmēr balstās saknes morfēmā, kas 
ir brīvā morfēma un valodas sistēmā var funkcionēt patstāvīgi (Paegle 2003, 19; 
Kalnača 2004, 10–12). Turpretī liela daļa gramatisko nozīmju īstenojas ar afik-
su palīdzību, kas ir saistītās morfēmas. Tāpēc gramatizēšanās procesa virzība ir 
strukturējama skaidrāk gan formāli, gan saturiski. Leksikalizēšanās nav tik viegli 
klasificējama, jo tai trūkst kopīgas abstrahētas virzības.

Pirmkārt, jāatzīst, ka leksikalizēšanās nevar sākties ar nulli – ir jābūt kādam 
materiālam un nozīmīgam pamatam, vismaz afiksam, kas var, atraujoties no 
gramatiskās sistēmas, kļūt par leksēmu noteiktos sintaktiskos apstākļos. Piemēram, 
no afiksa resp. vārda daļas izveidojies valodniecības termins ēma ‘abstrakta, 
kompleksa, jēdzieniski vispārināta, ar noteiktu valodas līmeni saistīta valodas 
struktūrvienība kā dažādu šīs vienības izpausmes veidu kopums’ (VPSV 2007, 
105), kas abstrahēts no tādiem valodniecības terminiem kā fonēma, morfēma, 
leksēma. Latviešu valodniecībā termins ēma ir angļu valodas termina -eme analogs 
(-eme definējumu un cilmi no phoneme, morpheme, lexeme sk. Matthews 1997, 
112). Tātad leksikalizēšanās process, sākoties afiksa fāzē, virzījies šādi:

afikss → leksiska vienība
Otrkārt, problemātiska ir klītikas fāze. Klītikas ir neuzsvērti vārdi, kas runas 

plūsmā pieslienas blakus vārdiem (Anderson 2005, 10–12; VPSV 2007, 183). 
Ja kāds gramatisks elements, resp., afikss, kļūst par vārdu, it īpaši patstāvīgas 
vārd šķiras vārdu, tad tas teikumā tomēr parasti būs uzsvērts un tādējādi, šķiet, 
nefunkcionēs kā klītika (lai gan atsevišķos gadījumos iespējamas arī uzsvērtas 
klītikas – ja valodā ir kādi specifiski zilbes uzsvara likumi, par to plašāk sk. 
Anderson 2005, 76–79). Taču pēc L. Dž. Brintones un E. K. Traugotas domām, 
klītikas fāze atsevišķos gadījumos varētu būt iespējama (Brinton, Traugott 2005, 
59–60). Brintone un Traugota min valodniecībā plaši diskutētus piemērus no 
Enontekie sāmu valodas, kur abesīva afikss -taga kļuvis par klītiku, pēc tam 
postpozīciju, tad – apstākļa vārdu resp. patstāvīgu vārdu (Brinton, Traugott 
2005, 59). Tāpēc liekas, ka leksikalizēšanās procesā klītikas fāze nav tik būtiska kā 
gramatizēšanās gadījumā, bet to tomēr nevarētu arī izslēgt:

afikss → (klītika) → leksiska vienība
Tātad leksikalizēšanās procesā būtiska ir tieši valodas gramatiskā sistēma – tajā 

arī sākas leksēmu tapšana. Tieši atsevišķas vārdformas vai, retāk, afiksi ir tie, kas 
noteiktā kontekstuālā lietojumā atraujas no paradigmas vai vārdformas un iegūst 
leksēmas funkcijas. Tāpēc leksikalizēšanās shēma varētu būt interpretējama šādi:

morfoloģija → sintakse → diskurss
afikss → (klītika) → leksiska vienība
Piemēram, latviešu valodā apstākļa vārdi kā vārdšķira veidojusies tieši 

leksikalizācijas ceļā, jo lielākā daļa apstākļa vārdu ir dažādas nomenu, vietniek-
vārdu vai darbības vārda formas (plašāk sk. Soida 1969; Kalme 2001, 13–18; 
Paegle 2003, 157–159):

1) adverbētas locījuma formas – parasti lietvārda cilmes apstākļa vārdi, 
piemēram, VSK. N. gana, pulka, VSK. D. mūžam, laikam, brīžam, lieti, 
VSK. A. drusku, drusciņ(u), rīt(u), VSK. I. milzum(u), brīnum(u), krustu 
šķērsu, nomaļu, vienis prātis, VSK. L. vakar, tagad, augšā, ārā, laukā, 
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vaļā, kopā, reizē, DSK. A. teciņus, sāņus, DSK. I. retumis, vietumis, sānis, 
iesānis, izsenis, brīžiem, vietām, aumaļām, lēkšiem, DSK. L. lēkšos, pušu;

2) adverbētas divdabja formas:
a) apstākļa vārdi ar -u, -us, -šus ir senas darāmās kārtas tagadnes un 

nākotnes lokāmā divdabja formas – tupu rāpu, tupus rāpus, sēdus, 
stāvus, braukšus, skriešus, līšus, četrrāpus, līdztekus;

b) apstākļa vārdi ar -in ir sena, tagad zuduša ciešāmās kārtas divdabja 
forma – sviedin, braucin, ēdin;

c) apstākļa vārdi ar -tin ir sena, tagad zuduša ciešamās kārtas divdabja 
forma – dietin diet, koptin, sauktin. 

Tātad nenoliedzami šādos gadījumos leksikalizēšanās sākums ir morfolo-
ģisks – gramatisko formu atraušanās no paradigmas un pāreja citā vārdšķirā ar 
parasti sašaurinātu vai dažkārt arī mainītu leksisku nozīmi. Tradicionāli vārd da-
rināšanas teorijā tādus gadījumus uzskata par konversiju – vārdu lietojumu citas 
vārdšķiras funkcijā (Brinton, Traugott 2005, 33–34 un 37–40; VPSV 2007, 194). 
Turklāt konversija ir iespējama tikai kontekstā, tātad uzskatāma par diskursa 
parādību.

Morfoloģija var būt leksikalizēšanās resurss arī citos gadījumos. Piemēram, 
lietvārda vienskaitļa un daudzskaitļa paradigmas leksiska attālināšanās (zaļums 
‘vispārināta īpašība zaļš’ – zaļumi ‘apstādījumi; brīvā daba, lauki; svaigas augu 
lapas, laksti kā pārtikas produkts’ (LVV 1987, 870), saldums ‘vispārināta īpašība 
salds’ – saldumi ‘saldi miltu izstrādājumi; cukura izstrādājumi’ (LVV 1987, 687), 
gods ‘cilvēka morālā vērtība; tikums’ – godi ‘godības, svinības’ (LVV 1987, 237)). 

Arī lietvārda dzimšu lietojumā var vērot leksikalizēšanos, piemēram, grafiks 
‘zīmējums, kas rāda skaitliskas sakarības; sīks iedalījums, plānojums’, grafika 
‘tēlotājas mākslas veids’ (LVV 1987, 238), kastanis ‘kastaņas auglis’, kastaņa 
‘ozolu dzimtas vasarzaļš koks ar garām, smailām dzeloņaini zobainām lapām un 
brūniem augļiem’ (LVV 1987, 369).

Dažiem darbības vārdiem tikai atsevišķu gramatisko formu veidošana norāda 
uz vismaz daļēju leksikalizēšanos, piemēram, degt – tagadnē viņš dedz gaismu un 
gaisma deg (sk. arī homonīmu pāra degt šķirkļu skaidrojumu LVV 1987, 174). 

Visos iepriekš aplūkotajos gadījumos leksikalizēšanās gaita būtu attēlojama 
šādi:

vārdforma > leksēma
a) vārdforma > tās pašas vārdšķiras leksēma (paradigmas sadalīšanās)
b) vārdforma > citas vārdšķiras leksēma (konversija)
Salikteņu darināšana arī ir saistāma ar vārdformu leksikalizēšanos. Proti, 

latviešu valodā parasti salikteņi rodas no vārdu savienojumiem – biežāk vārd-
kopām, retāk – vārdrindām, sašaurinoties vai specializējoties vārdu savienojuma 
nozīmei (Brinton, Traugott 2005, 34; VPSV 2007, 339), piemēram, tautas 
dziesma : tautasdziesma; diena, nakts : diennakts (par to sk. arī Kalnača 2008). 
Vārdu savienojumos parasti jau ir arī noteiktas vārdformu kombinācijas, it īpaši 
pārvaldījumā un saskaņojumā, piemēram, jūras mala : jūrmala, kalt zeltu : 
zeltkalis, sirmu galvu : sirmgalvis. Leksikalizēšanās gaita te attēlojama šādi:

vārdu / vārdformu savienojums > leksēma (saliktenis) 
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Jāatzīst, ka ne vienmēr ir iespējams norobežot leksikalizēšanos un gra ma-
tizēšanos. Tas attiecas uz gadījumiem, kur patstāvīgi vārdi kļūst par palīg vār-
diem vai interjekcijām. Daļa autoru to uzskata par gramatizēšanos, daļa – par 
leksikalizēšanos. Piemēram, Viljams Krofts šādus procesus interpretē kā grama-
tizēšanos (Croft 2003, 254):

1) pronomens > saiklis, piemēram, latviešu valodā pakārtojuma saikļi ja, jo, 
ka;

2) verbs > saiklis, piemēram, latviešu valodā pakārtojuma saiklis lai;
3) nomens > adpozīcija, piemēram, latviešu valodā prievārdi zem, caur, 

pirms.
Savukārt Lorela Dž. Brintone un Elizabete K. Traugota daudzu angļu valodas 

palīgvārdu cilmi skaidro kā leksikalizēšanos (demorfoloģizāciju), piemēram, 
aprakstot prievārdu about ‘par’ un besides ‘bez’ veidošanos (Brinton, Traugott 
2005, 52):

1) about < OE on + be + utan ‘on / at +by +outside’
2) besides < OE be + sidan + -es ‘by + sideGEN’
Latviešu valodas materiālā diskutējams jautājums par leksikalizēšanos un 

gramatizēšanos ir, piemēram, dažādu vārdšķiru vārdu un vārdformu, un vārdu 
savienojumu interjektivēšanās (sasodīts, labi, lūdzu, nu, ak tu, mīļo pasaulīt, vells 
ar ārā), kas ir aktīvs process arī mūsdienu valodā – it īpaši darbības vārda pavēles 
izteiksmes vienskaitļa 2. personas pāreja interjekcijās, piemēram, raugi / rau, 
redzi / re, klausies / klau, zini (plašāk sk. Kalnača 2011, 95–105). Tā kā interjekcijas 
neietilpst ne patstāvīgos vārdos, ne palīgvārdos, bet gan veido īpašas teksta vienības 
resp. diskursa marķētājas, kas runas plūsmā ir īpaši uzsvērtas un ar pauzi nošķirtas 
no pārējā teksta, tad dažādu vārdšķiru vārdu un vārdformu interjektivēšanās varētu 
būt uzlūkojama par sinkrētisku gramatizēšanos un leksikalizēšanos. To, starp citu, 
apliecina arī interjektivēšanās procesa testēšana saskaņā ar L. Dž. Brintones un 
E. K. Traugotas izveidoto gramatizēšanās un leksikalizēšanās tabulu (Brinton, 
Traugott 2005, 110).

LEKSIKALI-
ZĒŠANĀS 

GRAMATI-
ZĒŠANĀS 

INTERJEKTIVĒ-
ŠANĀS LATVIE-

ŠU VALODĀ
PAKĀPENISKUMS + + + 
VIENVIRZIENA GAITA + + + 
FŪZIJA + + + 
DEMOTIVĀCIJA + + + 
METAFORIZĀCIJA / 
METONIMIZĀCIJA + + ?*

DEKATEGORIZĀCIJA - + + 
SPECIALIZĀCIJA - + + 
PRODUKTIVITĀTE - + ? 
BIEŽUMS - + ? 
TIPOLOĢISKA LIKUMSAKARĪBA - + + 

* Ar jautājuma zīmi norādīta skaidras atbildes neiespējamība.
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Paradoksāli, bet interjektivēšanās latviešu valodā pēc visām pazīmēm 
vairāk atbilst gramatizēšanās procesam (sk. tabulu), lai gan pēc būtības tomēr 
uzskatāma par leksikalizēšanos. Interjektivēšanās gadījumā neveidojas attieksmes 
mazāk gramatisks → vairāk gramatisks, tieši pretēji – skaidri fiksējama valodas 
gramatisku elementu, resp., vārdformu, kļūšana par specifiskiem valodas sistēmas 
elementiem interjekcijām, kas vienlaikus funkcionē kā teikuma resp. teksta analogi 
un kā diskursa marķētāji, tātad īstenojas attieksmes gramatisks → leksisks.

Tādējādi gadījumos, kur patstāvīgi vārdi maina vārdšķiras piederību kon ver-
sijas ceļā, ir iespējams runāt par leksikalizēšanos, taču, ja patstāvīgi vārdi kļūst par 
palīgvārdiem vai interjekcijām, ne vienmēr iespējams skaidrs leksikalizēšanās un 
gramatizēšanās šķīrums.

Secinājumi
Gramatizēšanos iespējams uzskatīt par kopumā prognozējamu taisnvirziena 

kustību, kur valodas leksiskās sistēmas elementi pārtop gramatiskos elementos, 
bet leksikalizēšanās procesam trūkst vienotas sistēmas, tas ir vairāk individualizēts 
katrā valodā. To nosaka tas, ka leksēmu tapšanas ceļi ir vairāk sazaroti nekā 
gramatisko formu veidošanās iespējas. Leksikalizēšanās sākumpunkts var būt 
dažāds:

1) afikss → (klītika) → leksiska vienība;
2) vārdforma → leksiska vienība;
3) vārdu / vārdformu savienojums → leksiska vienība.
Šie gadījumi kontekstuālās īstenošanās dēļ kopumā saistāmi ar valodas 

gramatisko sistēmu:

morfoloģija → sintakse → diskurss

Tādējādi, kā norāda Kristians Lēmans (Christian Lehmann), leksikalizēšanās 
izpausme atšķirībā no gramatizēšanās vienvirziena gaitas ir daudzveidīgāka; 
leksikalizēšanās būtu uzlūkojama par īpašu valodas sistēmas attīstības procesu, 
kas var aizsākties kādā gramatizēšanās fāzē, vērsties tai pretēji, bet dažkārt var arī 
īstenoties neatkarīgi (Lehmann 2002, sk. arī Matthews 1997, 206).

Leksikalizēšanās sakarā izvirzās arī jautājums par tās attieksmēm ar 
vārddarināšanu, bet tas jau ir cita pētījuma objekts. Tāpat cita pētījuma objekts būtu 
arī patstāvīgu vārdu palīgvārdu semantisko un gramatisko atšķirību interpretācija 
leksikalizēšanās un gramatizēšanās procesā.

Saīsinājumi un apzīmējumi
A.  akuzatīvs
D.  datīvs
DSK. daudzskaitlis
I.  instrumentālis
L.  lokatīvs
LVV  Latviešu valodas vārdnīca
OE  Old English
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VPSV  Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca
VSK.  vienskaitlis
:   vārddarināšanas / formveidošanas ķēde 
<   cēlies no
>   pārvērties par
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Summary
Unlike grammaticalization, lexicalization is a process without a single system and 
development. In addition, lexicalization is more or less individualized in every language. 
The starting point of the lexicalization process can be at least of three kinds:
 1 affix → (clitics) → lexeme
 2 word form → lexeme
 3 word / wordform group → lexeme
All mentioned cases strongly depend on the context; they are closely connected with the 
grammatical system of language: morphology → syntax → discourse.
Thus, as pointed out by Lehmann, manifestation of lexicalization is manifold to compare 
with grammaticalization and it lacks one-direction development. Lexicalization can start 
at any stage of grammaticalization, redound to grammaticalization or materialize as an 
independent process.


