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Mūsdienu valodniecībā izplatītais jēdziens – leksikalizācija – ir attiecināms ne tikai 
uz sugas vārdiem, bet arī uz īpašvārdiem. Rakstā ir dots neliels ieskats iespējamā 
leksikalizācijas procesa rezultātā, ilustrējot to ar antroponīmu un toponīmu, galvenokārt 
hidronīmu, piemēriem, kas radušies no adjektīviem nulles afiksācijas ceļā, resp., darināti 
semantiski. Tie ir personvārdi (priekšvārdi), kuru etimons – adjektīvs ar nenoteikto 
galotni (Smuidra, Vingra), daļa no tiem sastopami tikai senos dokumentos (Bargs, Mazs). 
Vienīgais priekšvārds, kas radies no adjektīva ar noteikto galotni – Siltais –, uzskatāms par 
okazionālismu. Ievērojami vairāk šādu, iespējams, leksikalizācijas ceļā radušos antroponīmu 
ir starp latviešu uzvārdiem. Galvenokārt tie ir ārējā izskata un cilvēka rakstura motivēti 
uzvārdi. Izplatītākie šīs grupas uzvārdi ir ar īpašības vārda noteikto galotni: Baltais, Platais, 
Resnais, Smalkais, Kuplais, Lielais. Nereti latviešu valodā reģistrēti attiecīgās saknes 
uzvārdi gan ar nenoteikto, gan ar noteikto galotni: Jauns – Jaunais (arī pārākās pakāpes 
īpašības vārds Jaunākais), Skaists – Skaistais, Sīks – Sīkais. Šāda tipa leksikalizējušies 
adjektīvi īpaši bieži sastopami starp latviešu iesaukām: Bēdīgais, Čirkainais, Garais. Kā 
diskutabli personvārdi, kas varētu tikt traktēti gan kā deadjektīvi, gan kā desubstantīvi, ir 
daudzie salikteņi – Baltacis, Melgalvis, Lielbārdis. Adjektīvu leksikalizācijas pēdas var 
saskatīt arī Latvijas toponīmijā: ezeru nosaukumi Akls, Dūks, Rūgtens, Strups, arī Nelabais, 
lai gan mūsdienās acīmredzot pēc analoģijas lielākoties šos nosaukumus lieto kopā ar 
nomenklatūras vārdu, piemēram, Nelabais ezers. Vietvārdos ir plaši izplatīta daudzskaitļa 
formu leksikalizācija, resp., kad lietvārds daudzskaitlī iegūst citu leksisko nozīmi, piemēram, 
oikonīmi Plaši, Platie, Pliķi. Analizējamie procesi, ko tradicionālajā onomastikā dēvējam 
par substantivāciju un onimizāciju, latviešu valodā vēl nav pietiekoši izpētīti.

Atslēgvārdi: leksikalizācija, onomastika, antroponīmika, toponīmika, adjektīvi.

Leksikalizācijas un gramatizācijas jēdzieni latviešu valodniecībā, it īpaši 
onomastikā, ir samērā sveši, lai gan pasaules vispārīgās valodniecības kontekstā 
tie ir labi pazīstami – tas ir mūsdienīgs un pat moderns skatījums uz jau 
pazīstamām parādībām. Sākot ar būtiskāko – ar definīciju, kas atrodama jaunākajā 
„Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīcā”:

„Leksikalizācija – process, kurā kāds afikss, vārdforma vai vārdu savienojums 
kļūst par atsevišķu vārdu vai tā ekvivalentu.” (VPSV 2007, 208)
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Vebstera vārdnīca (Webster Dictionary) šo procesu skaidro tā:
„Lexicalization:
1. the realization of a meaning in a single word or morpheme rather than in a 

grammatical construction [nozīmes realizācija ikvienā vārdā vai morfēmā 
vairāk nekā noteiktā gramatiskā konstrukcijā]; 

2. the treatment of a formerly freely composed, grammatically regular, 
and semantically transparent phrase or inflected form as a formally or 
semantically idiomatic expression [sākotnēji brīvi izveidotas, gramatiski 
regulāras un semantiski caurspīdīgas frāzes vai nelokāmas formas 
uzskatīšana par formālu vai semantisku idiomu/idiomātisku izteicienu]”.
(Pieejams: http://www.websters-online-dictionary.org/, skatīts 03.05.2011.)

Valodniecībā šī parādība tiek iekļauta leksiskās semantikas teorijas lokā. Ir 
konstatēts, ka pastāv stingra korelācija starp nozīmes komponentu kombinācijām 
un sintaktiskām konstrukcijām, ko pieļauj iekļautie vārdi vai saknes (sk. Talmy 
1985, Jackendoff 1983, 1990). Katrs sistēmas elements sistemātiski tiek asociēts 
ar tā „leksisko senci”. Šo jauno teorētisko pieeju ir plaši aprakstījušas amerikāņu 
lingvistes Lorela Brintone (Laurel J. Brinton) un Elizabete Traugota (Elizabeth 
Traugott), kuras savā monogrāfijā (2005) aplūko leksikalizāciju kā valodas 
pārmaiņu procesu, kas var būt konceptualizēts dažādos veidos: sintakses pētnieki 
to uztver kā gramatizācijai pretēju procesu, morfoloģijas pētnieki to uzskata par 
vārddarināšanas procesu, semantiķi – par konkrētas nozīmes attīstību. Pētnieces, 
balstoties uz daudzu valodu piemēriem, piedāvā jaunu leksikalizācijas un 
gramatizācijas modeli. Plašu rakstu Grammaticalization versus lexicalization, 
kur gramatizācijas un leksikalizācijas procesi tiek salīdzināti un zināmā mērā pat 
pretstatīti, ir publicējusi Ilze Višere (Wischer, 2000) no Potsdamas Universitātes. 
Leksikalizāciju kā valodas izmaiņu procesu, kā ceļu uz gramatizāciju, balstoties 
uz somu un franču valodas bāzes, ir aprakstījis somu valodnieks no Tamperes 
Universitātes Jouni Rostila (2004, 2006). Leksikalizācijas datu rezultāti tiek atzīti 
kā nozīmīgi vārdu nozīmju nošķiršanā, datorizētajā tulkošanā utt. 

Meklējot, kas ir rakstīts par leksikalizācijas jautājumiem onomastikā, resp., 
īpašvārdu sakarā, izdevās atrast vienīgi Minhenes valodnieku (Lipka et al. 2004) 
rakstu Lexicalization & Institutionalization: The State of the Art in 2004, kur 
starp citiem piemēriem ļoti lakoniski tiek runāts arī par īpašvārdiem (galvenokārt 
eponīmiem), kas darināti no antroponīmiem vai toponīmiem, bet vairs netiek 
saistīti ar konkrētu cilvēku vai konkrētu vietu, minot tādus piemērus kā angļu 
Marxism, Leninism, Thatcherism. 

Šī raksta uzdevums ir aplūkot, kā īpašības vārdu jeb adjektīvu formas 
leksikalizācijas ceļā ir kļuvušas par īpašvārdiem – par personvārdiem un viet-
vārdiem. 

Vairāk šādu uzskatāmu leksikalizācijas piemēru ir konstatēts latviešu antro-
ponīmijā. Balstoties uz Klāva Siliņa Personvārdu vārdnīcā (Siliņš 1991) fiksētajiem 
datiem, kā arī uz Veltas Staltmanes sastādīto latviešu uzvārdu atgriezenisko 
vārdnīcu (Сталтмане 1981) un uz Paula Baloža promocijas darbā apkopotajiem 
materiāliem (Balodis 2008), var minēt vairākus cilvēka ārējā izskata un fizisko 
īpašību motivētus priekšvārdus (te tiek minēti tikai tādi piemēri, kuru pamatā 
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ir iespējams īpašības vārds, kas bez ārējām izmaiņām, resp., semantiskā ceļā, ir 
kļuvis par lietvārdu, resp., par īpašvārdu = personvārdu):

Mazs: latv. mazs. Vienīgo reizi reģistrēts Kurzemē (Valtaiķos) 1582. g. KS 
235.
Sārta: latv. sārts ‘iesarkans’ vai sārts ‘ugunskurs’. Pirmo un vienīgo reizi 
pierakstīts Zemgalē (Dobelē) 1929. g., lai gan kalendārā bijis jau 1879. g. KS 
285. 
Smuidra: latv. smuidrs. Personvārds pirmo reizi fiksēts Rīgā 19. gs. IV c., 
kalendārā iekļauts 1874. g., tomēr vārds nav kļuvis populārs. KS 294. 2011. g. 
Latvijā kopumā reģistrētas 49 personas ar šādu vārdu (PMD).
Vingra: latv. vingrs. Pirmo reizi fiksēts Kurzemē (Liepājā) 20. gs. III c., 
kalendārā bijis iekļauts 1951. g. KS 329. 2011. gadā Latvijā kopumā ir 
zināmas 15 personas ar šādu vārdu (PMD).

K. Siliņa vārdnīcā ir minēts arī tāds neskaidrs, tikai senos dokumentos fiksēts 
antroponīms, kas varētu būt arī priekšvārds:

? Garais: latv. garais, bet sal. arī vācu pv. Gareis, kas ir radies no Gregorius. 
Vārds vienīgo reizi pierakstīts Kurzemē (Kazdangā) 1582. g. KS 133. 
Mūsdienās tas ir zināms tikai kā uzvārds.
Tikai divi no šiem minētajiem vārdiem (Smuidra un Vingra) ir pazīstami 

arī mūsdienās, pārējie – tikai senos dokumentos fiksēti personvārdi. Kā atzīst 
P. Balodis (2008, 45), pārsteidzoši, ka latviešu valodā nav daudz priekšvārdu, kas 
raksturotu ārējo cilvēka izskatu, fiziskās īpašības (ievērojami vairāk ir cilvēka 
rakstura motivētu personvārdu). Ar šādas pirmatnējās semantikas vārdiem vecāki 
bieži pauž vēlmi savam bērnam piešķirt attiecīgas īpašības.

Iespējams, ka šajā sakarā ir vietā minēt vēl pāris latviešu priekšvārdu piemēru, 
lai gan par to etimonu – vai tas ir īpašības vārds vai arī lietvārds – varētu diskutēt:

Baltgalve: latv. baltgalvis, -e vai latv. balts + galva. Vārds reģistrēts tikai 
vienreiz Rīgā 1925. g. KS 77, tāpēc uzskatāms par okazionālismu.
Spulgace: latv. spulgace. Vārds zināms no 16. gs. beigām, vēlāk bijis iekļauts 
arī kalendārā 1879. g., bet nav izplatījies. KS 296. Mūsdienās kā personvārds 
nav sastopams.
Priekšvārdu, kas raksturotu cilvēka dabu, latviešu antroponimikonā ir 

ievērojami vairāk nekā ārēju izskatu raksturojošu personvārdu. Daudzi no šiem 
priekšvārdiem varētu būt ļoti seni. Lielākoties tie attēlo cilvēku pozitīvi, izceļot 
raksturīgākās īpašības un liecinot par to, ko vecāki novēl savam jaundzimušajam. 
Tomēr dažiem ir arī pejoratīva nozīme. Piemēri, kas ir zināmi no vēsturiskiem 
dokumentiem un kas liecina par iespējamo leksikalizācijas rezultātu onomastikā:

Aša ?: latv. aša ‘strauja’ ?, vārds vienīgo reizi pamanīts lietojumā 19. gs. IV c. 
Rīgā, 1845. g. bijis iekļauts pat kalendārā. KS 73.
Bargs ?: latv. bargs. vai seno ziemeļvalodu bergan (vācu bergen, barg) 
‘glabāt’. Vārds vienīgo reizi pierakstīts Zemgalē (Zaļeniekos) 1566. g. KS 78.
Gaiķis ?: latv. gaiķis ‘nevaldāms’ ME I 584 ? Vienīgo reizi vārds pierakstīts 
Rīgā 1547. g. KS 132. 
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Stiprs ?: latv. stiprs. Vienīgo reizi reģistrēts Rīgā 1476. g., nav īsti zināms, vai 
tas ir priekšvārds. KS 298.
Varens ?: latv. varens. Pirmo un vienīgo reizi fiksēts Kurzemē 1530. g. KS 
317. 
Arī 20. gs. daži reti reģistrētie latviešu priekšvārdi ir radušies no adjektīviem 

bez vārddarināšanas afiksu palīdzības:
Brīva: latv. brīvs vai brīvība. Pirmo reizi reģistrēts Rīgā 1931. g. KS 87. 
2011. g. Latvijā bijušas 4 Brīvas (PMD). 
Tīra: sal. latv. tīrs ?. Vienīgo reizi fiksēts Kurzemē (Liepājā) 1911. g. KS 307.
Siltais: latv. siltais, pirmo un vienīgo reizi reģistrēts Vidzemē (Lizumā) 
1931. g. KS 290. Mūsdienās PMD nav fiksēts.
Daudzi šīs grupas latviešu personvārdi ir plaši izplatīti arī mūsdienās:
Dzidra: latv. dzidrs. Pirmo reizi pierakstīts Rūjienā 1917. g., popularitātes 
virsotni sasniedzis no 1920. līdz 1944. g., kalendārā – kopš 1908. g. KS 103. 
1998. g. šāds vārds dots tikai vienai jaundzimušai meitenei. 2011. g. visā 
Latvijā – 4171 Dzidras (PMD).
Jautra: latv. jautrs. Pirmo reizi fiksēts Vidzemē (Alūksnē) 1922. g., kalendārā 
minēts jau 1874. g. KS 176. 2011. g. ir bijušas 58 Jautras (PMD).
Liega: latv. Liegs ‘viegls, maigs’. Pirmo reizi vārds fiksēts Kurzemē (Talsu 
raj.) 20. gs. III c., kalendārā iekļauts 1925. g. KS 214. Mūsdienās PMLP 
reģistros ir 80 Liegas. 
Līksma: latv. līksms. Pirmo reizi fiksēts Vidzemē (Alūksnē) 20. gs. I c., 
vispopulārākais bijis no 1920. līdz 1944. g., kalendārā – 1908. g. KS 215. 
2011. g. Latvijā ir bijušas 54 personas ar šādu vārdu. 
Maiga: latv. maigs. Vārds pirmo reizi pamanīts Kurzemē (Nīcā) 1750. g., 
visizplatītākais bijis no 1920. līdz 1944. g. KS 224. 2003. g. šāds vārds 
dots vienai jaundzimušajai, 2011. g. visā Latvijā ar šādu vārdu bijušas 1575 
personas (PMD).
Modra: latv. modrs. Vārds ir pazīstams kopš 19. gs. beigām, kad pirmo reizi 
reģistrēts Vidzemē, kalendārā iekļauts kopš 1908. g., vispopulārākais bijis 
1945.–1970. g. KS 242. 2011. g. Latvijā bija 249 Modras (PMD).
Mudra: latv. mudrs ‘mundrs, ātrs’ ME II 659. Pirmo reizi fiksēts Rīgā 20. gs. 
I c., kalendārā 1879. g. KS 244. Latvijā 2011. g. bija 35 Mudras (PMD).
Mundra: latv. mundrs. Pirmo reizi fiksēts Kurzemē (Saldū) 1931. g., 
kalendārā – 1921. g. KS 244. 2011. g. Latvijā bija 12 Mundras (PMD). 
Raita: latv. raits ‘veikls, ātrs’ ?. Sal. arī somu pv. Raita: som. raitis ‘svaigs, 
vēss, tīrs’ ?. Pirmo reizi vārds fiksēts Vidzemē (Raunā) 1935. g., populārākais 
bijis no 1945. līdz 1970. g., kalendārā kopš 1932. g. KS 267. Saskaņā ar 2011. 
g. datiem Latvijā kopumā ir reģistrētas 309 Raitas (PMD).
Salda: latv. salds, kalendārā vārds iekļauts 1882. g., pirmo reizi pierakstīts 
Zemgalē (Tukumā) 1922. g. KS 282. Mūsdienās reti sastopams – 2011. g. 
zināmas tikai 2 Saldas. (PMD) 
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Skaidra: latv. skaidrs. Pirmo reizi sarakstos parādās Vidzemē 19. gs. beigās, 
vārds kļuvis populārs no 1920. līdz 1944. g., kalendārā iekļauts 1928. g. KS 
293. 2011. g. Latvijā kopumā bija 224 Skaidras (PMD). 
Strauja: latv. straujš. Pirmo reizi fiksēts Vidzemē (Alojā) 1925. g., kalendārā 
bijis 1879. g. KS 298. 2011. g. Latvijā bijušas 7 Straujas (PMD). 
Tikla ?: latv. tikls. Vai no pv. Tekla ? Pirmo reizi pierakstīts Latgalē 19. gs. 
beigās. KS 306. 2011. g. visā Latvijā bijušas 3 Tiklas (PMD).
Veikla: latv. veikls. Pirmo reizi fiksēts 20. gs. I c., kalendārā 1874. g. KS 319. 
2011. g. Latvijā bijušas 17 Veiklas (PMD).
Vienīgais personvārds, kas radies no adjektīva ar noteikto galotni – Siltais –, 

uzskatāms par okazionālismu un Latvijā reģistrēts tikai vienreiz (1931. g.). 
Dažreiz rodas pamatotas šaubas, vai senie vārdi, kas minēti K. Siliņa Latviešu 

personvārdu vārdnīcā, nav tikai iesaukas: sk. Bargs (1566. g.), Mazs (1582. g.), 
Varens (1530. g). Daudzi no šiem latviešu vārdiem ir ļoti reti, piemēram, pēc 
K. Siliņa datiem, kā arī pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistriem, 
tādi vārdi kā Brīva, Salda, Tikla, Tīra ir minēti tikai dažas reizes.

Vispopulārākie no šīs apakšgrupas vārdiem, kas plaši sastopami arī mūsdie-
nās (2011. g. PMD): Dzidra (4171), Maiga (1575), Raita (309), Modra (249), 
Skaidra (224). Šis sociolingvistiskais akcents – personvārdu popularitātes rādī-
tājs – liecina par leksikalizācijas procesā radītu antroponīmu noturīgumu. Savu kārt 
daudzi retie, pat okazionālie personvārdi liecina par šī procesa aktualitāti, dzīvīgu-
mu, par darināšanas parauga produktivitāti.

Nevar nepamanīt, ka šajā priekšvārdu grupā eksistē daudz pretējā dzimuma 
vārdu pāru: Dzidra–Dzidris, Jautra–Jautris, Modra–Modris, Mudra–Mudris, 
Mundra–Mundris, Raita–Raitis, Skaidra–Skaidris. Vairāki vīriešu dzimtes per-
son vārdi darināti no sieviešu personvārdiem ar derivatīvās galotnes -is palīdzību. 
Tātad tikai sieviešu dzimtes personvārdi šajā gadījumā varētu būt uzskatāmi par 
leksikalizācijas rezultātu. Lai gan arī te varētu būt pamats diskusijai: ja sākotnēji 
bijis vīriešu dzimtes vārds, piemēram, Modris, tad attiecīgais sieviešu dzimtes 
vārds – Modra, kas darināts no vīriešu dzimtes vārda, būtu uzskatāms nevis par 
leksikalizācijas rezultātu, bet gan par galotnes -a atvasinājumu. 

Ievērojami vairāk šādu, iespējams, leksikalizācijas ceļā radušos antroponīmu 
ir starp latviešu uzvārdiem. Vispirms būtu jārunā par ārējā izskata un vecuma 
motivētiem uzvārdiem, jo šī pirmatnējās semantikas apakšgrupa ir ļoti plaša. Šos 
uzvārdus var iedalīt tādos, kuru pamatā ir adjektīvs ar nenoteikto galotni, un tādos, 
kuru pamatā adjektīvs ar noteikto galotni. Kā liecina 1. tabula, daudzi uzvārdi 
Latvijā ir reģistrēti „pāros”, resp., gan ar nenoteikto, gan ar noteikto galotni, 
tomēr šāda tipa uzvārdu ar nenoteikto galotni ir ievērojami mazāk. Izplatītākie 
šīs apakšgrupas uzvārdi – Baltais (50), Platais (22), Resnais (20), Smalkais (20), 
Kuplais (17), Lielais (17) – ir ar īpašības vārda noteikto galotni. 
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1. tabula 
Cilvēka vecuma un ārējā izskata motivēti uzvārdi1

Latviešu uzvārdi <                                                                      Latviešu uzvārdi <
īpašības vārdi ar nenoteikto galotni                       īpašības vārdi ar noteikto galotni 
Jauns (1)1  Jaunais (4) un Jaunākais (1)
Skaists (1) Skaistais 
Balts (3) Baltais (50)
Sarkans (13) Sarkanais (2)
Sīks (1) Sīkais (2)
Strups (3)  Strupais (2)
Sārts (?) (10)  --
Stalts (7)  Staltais
Šmaugs (1)  Šmaugais (1)
Ķeirs (3) un Čeirs ’tāds, kas darbojas ar kreiso roku’  --
Vidējs      --
--    Vecais (3) 
--    Smukais 
--     Sirmais (17)
--    Tumšais 
--    Plikais (1)
--   Kudlais (2)
--   Zaļais (8) 
--   Zilais 
--   Raibais (6)
--   Apaļais (5)
--   Dižais (8)
--   Garais (9)
--   Kuplais (17)
--   Klibais (3)
--   Lielais (17)
--   Līkais (5)
--   Mazais (5)
--    Mīkstais (2)
--   Platais (22), Pusplatais (2)
--   Resnais (20)
--   Sausais (6)
--    Slaikais (1)
--    Smalkais (20)
--    Tievais (2)
--    Treknais (2)
--    Vieglais (10)

1 Uzvārdu biežums tiek norādīts pēc V. Staltmanes sastādītās Latviešu uzvārdu atgriezeniskās 
vārdnīcas datiem (Staltmane 1981).
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Šie cilvēka izskatu raksturojoši uzvārdi, visticamāk, ir cēlušies no iesaukām: 
gan auguma, gan miesas uzbūves, gan matu, acu krāsas motivēti, gan anatomisku 
trūkumu, gan apģērba motivēti personvārdi (plašāk sk. Balodis 2008, 114–128).

Visiem vai gandrīz visiem šiem latviešu uzvārdiem ir sastopamas derivatīvās 
un semantiskās paralēles citās valodās: sal. latv. Jauns (1), Jaunais (4) – lietuviešu 
Jaunas, igauņu Noor, vācu Jung; latv. Vecais (3) – igauņu Vana, somu Vanha, vācu 
Alt. (sk. Balodis 2008, 104). 

Tabulā minētais latviešu uzvārds Vidējs, kas, iespējams, raksturo vidēja 
auguma cilvēku, lai gan nav izslēgts, ka tam sākotnēji piemitusi semantika ‘vidējais 
bērns ģimenē’. Šādas semantikas un šādas izcelsmes uzvārdi ir arī somu valodā 
Keskinen, poļu valodā Średni, vācu valodā Mittler (sk. Balodis 2008, 117).

Arī uzvārds Raibais no etimoloģiskās semantikas viedokļa nav īsti skaidrs: 
varbūt tas norāda uz apģērba īpatnībām, bet varbūt uz kādu netikumu; analoģiskā 
leksēma krievu valodā var nozīmēt arī ‘bakurētainais’, savukārt lietuviešu valodā – 
‘ar vasarraibumiem’: sal. uzvārdu paralēles somu Kirjava, krievu Рябой (Balodis 
2008, 129). Arī ar krāsu adjektīviem saistītie uzvārdi varētu norādīt gan uz apģērba, 
gan ādas krāsu, kā arī uz citu, mūsdienās vairs nezināmu motivāciju. Piemēram, 
latviešu uzvārds Zilais var norādīt arī uz sirmu matu krāsu (sal. liet. žilas ’sirms’).

Kā vienīgais latviešu uzvārds, kas varētu būt leksikalizējies no adjektīva 
salīdzināmās pakāpes formas, ir ļoti reti sastopamais personvārds Jaunākais (1). 
Ir gadījumi, kad uzvārda forma var būt maldinoša, piemēram, latviešu uzvārds 
Ašāks nav adjektīva ašs salīdzināmā pakāpe, bet gan, visticamāk, aizgūts no lie-
tu vie šu valodas, sal. liet. ašaka ‘asaka’, turklāt uzvārds sastopams Lietuvas pie-
robežā.

Uzskatāmi var redzēt, ka uzvārdos dominē adjektīvu ar noteikto galotni 
leksikalizējušās formas (kas nebija sastopamas priekšvārdos). Visticamāk šis fakts 
saistīts ar iesaukām, kas lielākoties arī ir lietojamas ar noteikto galotni.

Aplūkojot cilvēka rakstura motivētus uzvārdus, paveras līdzīga aina. 2. tabulas 
dati liecina, ka pārsvarā tie ir adjektīvi ar noteikto galotni, kas leksikalizācijas ceļā 
ir kļuvuši par latviešu uzvārdiem. No pirmatnējās semantikas viedokļa var konstatēt 
uzvārdus, kas izceļ gan cilvēka rakstura pozitīvās, gan arī negatīvās īpašības.

2. tabula
Cilvēka rakstura motivēti uzvārdi

Latviešu uzvārdi <  Latviešu uzvārdi <    
īpašības vārdi ar noteikto galotni  īpašības vārdi ar nenoteikto galotni
Brašs (1)         --
Godīgs (1)         --
Kluss (1)         --
Priecīgs (2)         --
Raits (10) (liela uzvārda frekvence)      --
Šķīsts (1)         --
Sekls         --
Skābs (2)         --
Skarbs (1)         --
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Smails         --
--         Ātrais (1)
--         Čaklais
 --         Gudrais (6)
--         Labais (1)
--         Mīļais (8)
--         Rāmais (1)
--         Saldais
--         Saldenais (5)
--         Skaidrais (5)
--         Bargais (1) 
--         Karstais (2)
--         Kārais
--         Slīpais
--         Straujais (1)
Silts (5)         Siltais (1)
Varens (2)         Varenais (3)

Vienīgie šīs grupas uzvārdi, kas ir reģistrēti gan ar adjektīva nenoteikto galotni, 
gan ar noteikto galotni, ir: Varens–Varenais un Silts–Siltais (lai gan iespējamas arī 
citas cilmes hipotēzes: varbūt uzv. Silts ir aizguvums – somugrisms, sal. ig. sild 
’tilts’ un somu silta ‘tas pats’).

Iespējams, kā leksikalizācijas rezultātu varētu minēt arī tādu uzvārdu kā Leins 
(1) – sal. lèins I ‘schiefbeinig, auswärts gedreht’ („uz āru ar pirkstiem izgrieztas 
kājas sauc par leinām”) ME II 446, bet nav noliedzama arī otra šī adjektīva nozīme 
lèins II ‘neuzvedīgs, nekārtīgs cilvēks’ ME II 446. Sal. arī liet. uzv. Leinas LPŽ II 
47 < liet. adj. leinas ‘tievs, lokans’ (plašāk sk. Balodis 2008, 124).

Ir ļoti daudzi latviešu uzvārdi – galotņu derivāti, kas radušies no adjektīviem 
(Greizis, Kuplis, Kurlis, Melnis, Mēmis, Resnis, Smuidris, Šauris, Šaure – vīr. dz. 
uzv. u. c.), tomēr tie neietilpst apspriežamajā leksikalizācijas kategorijas jautājumā. 

Pie diskutabliem piemēriem, resp., vai uzvārds ir leksikalizējies adjektīvs vai 
arī radies no attiecīgā substantīva, varētu minēt veselu virkni salikteņuzvārdu: Balt-
acis, Melnacis, Mellacis, Melacis, Platacis, Šauracis, Rudacis, Zilacis, arī Maln-
ačs, Platačs; Balgalvis, Baltgalvis, Melgalvis, Rudgalvis, Sarkangalvis, Zilgalvis, 
Dižgalvis; Melnmatis; Biezbārdis, Greizbārdis, Lielbārdis, Linbārdis, Līkbārdis, 
Melbārdis, Melnbārdis, Misiņbārdis, Platbārdis, Rudbārdis, Sarkan bārdis, Sirm-
bārdis, Stakelbārdis, Svinabārdis, Zilbārdis; Mazrocis; Garkaklis; Garkājis u. c. 
(sk. Balodis 2008, 112–133). Tomēr vairumā gadījumu šķiet, ka minēto uzvārdu 
pamatā ir nevis adjektīvs, bet gan substantīvs, piemēram, ‘cilvēks ar noteiktas krā-
sas acīm’ (tā šie salikteņi tiek definēti arī Latviešu valodas vārdnīcas komentāros). 
Turpretī Latviešu literārās valodas vārdnīca tos interpretē gan kā substantīvus, gan 
kā adjektīvus, piemēram: lielacis – ‘tas (tāds), kam ir lielas acis’, garkājis – ‘tas 
(tāds), kam ir garas kājas’ u. tml. (pieejams: http://www.tezaurs.lv/llvv/). Lietuviešu 
valodas vārdnīca (Lietuvių kalbos žodynas) šāda tipa lietuviešu valodas leksēmu kā 
baltakis ‘baltacis’ klasificē kā adjektīvu un skaidro šādi: ‘kas baltų akių’: baltakis 
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arklys; rudakis ‘rudacis’ ‘kas rudų akių’: rudakė mergaičiukė (pieejams: http://
www.lkz.lt/startas.htm).

Tiesa, daudzi no šiem salikteņiem (Aškājis, Augstkājs, Baltkājis, Lāčkājis, 
Melnkājis, Ozolkājis, Platkājis, Plikkājis, Salmkājis; Melnbiksis, Lielbiksis, 
Sarkanbiksis u. c.) kā sugas vārdi nav atrodami Latviešu literārās valodas 
vārdnīcā. Tāpēc arī īstais personvārdu etimons – substantīvs vai adjektīvs – nav 
noskaidrojams. Ja tos varētu interpretēt kā tādus, kam pamatā adjektīvs, tad tie 
būtu arī šī raksta analīzes objekts.

Lielu grupu personvārdu, kas varētu tikt uzskatīti par adjektīvu leksikalizācijas 
rezultātu, veido iesaukas (piemēram, Bēdīgais, Čirkainais, Garais, Leikais, 
Resnais, Mazā, Sterilā u. c.), par ko ir plaši rakstījusi Latgales iesauku pētniece 
Inese Zuģicka (2006, 2008, 2009, 2011), tāpēc šajā rakstā iesaukām nepieskaršos.

Adjektīvu leksikalizācijas pēdas, iespējams, var atrast arī Latvijas toponīmijā. 
Daži latviešu hidronīmu, precīzāk – limnonīmu, piemēri, kas varētu liecināt par šo 
procesu arī vietvārdu darināšanā:

Akls ezers Elkšņos U V 330: akls ‘1. blind (akls), 2. lichtlos, finster, dunkel 
(tumšs, neskaidrs)’ ME I 63; ‘grundlos: akls bezdibens eine grundlose Tiefe’ 
EH I 66; ‘aizaugošs ezers, kura dibenu nevar saskatīt pat skaidrā laikā’ 
(Endzelin 1934, 124). Sal. liet. ãklas ‘slēgts, aizaugošs’ LKŽ I 74. Analoģiski 
ezeru nosaukumi Ãklas ir reģistrēti arī Lietuvā (Vanagas 1970, 50).
Dūks ezers Ļaudonā p, Dùks2 ezers Mārcienā: dūks ‘benommen, dumm, 
verrückt (dulls, traks, negudrs)’ ME I 525. Sal. arī dũka I ‘1. die Pfeife am 
Dudelsack; 5. ein Störenfried’ ME I 565, kura nozīmes gan liekas mazāk 
piemērotas hidronīma motivācijai. Sal. arī uzv. Dūks (Staltmane 1981, 176). 
Rûgtens ezers Krāslavā: rûgtens ‘etwas bitter, bitterlich’ ME III 568 (tā arī 
Endzelin 1934, 125). Sal. arī Rûgtens pļava Krāslavā 1957.
Strups ezers Vecpiebalgā ?: strups, strupjš ‘kurz’ ME III 1096. Sal. liet. upes 
Striùpė, Striupỹs (Vanagas 1981, 317).
Ir arī vairāki limnonīmi, kuru cilme ir diezgan neskaidra, bet nevar pilnīgi 

noliegt arī adjektīvu kā hidronīmu iespējamo etimonu, piemēram: 
„Àrdavs2” ezers Krāslavā E II 168: àrdavs2 ‘gewandt, geläufig; geräumig 
(skaidrs, plašs)’ ME I 240–241. Par šo vārdu sk. arī Endzelin 1934, 127.
„Lovans” ezers (|| Lovāns) Vārkavā: pārveidots ļavans ‘sich bewegend, 
moorig (kustīgs, purvains)’ ME II 533. Sal. arī apvidvārdu ļevans ‘kas palaiž 
muti’ EH I 769, J. Endzelīns izdala piedēkli -ān- un uzskata, ka < Lavāns 
(Endzelin 1934, 131). 
 Velkans ? ezers Bērzgalē: velk̃ans, vèlkans2 ‘sich ziehend (nostiepies)’ ME IV 
531 (no verba vilkt – ‘ziehen’) ME IV 590.
Visu iepriekš minēto limnonīmu pamatā – adjektīvs ar nenoteikto galotni. 

Vienīgais ezera nosaukums, kas reģistrēts ar noteikto galotni, ir
Nelabais ezers Ķēčos: nelabs ‘schlecht’ ME II 719 (tā arī J. Endzelīns Lvv 
II 476). Sal. arī Nelabīte upe, Ogres pieteka E I 115, Lvv II 476. Bet sal. arī 
substantivējušos adjektīvu nelabais ‘euphemistische Bezeichnung des Teufels 
(eifēmisks velna nosaukums)’ ME II 719.
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Tomēr nevar noliegt, ka minētie piemēri varētu būt uzskatāmi par sekundāriem – 
par saīsinātām formām, kas radušās no vārdkopām, piemēram: Nelabais < Nelabais 
ezers. Šāds limnonīmu tips – kvalitatīvās vārdkopas, kur pirmais komponents – 
adjektīvs ar noteikto galotni, bet otrais – nomenklatūras vārds, ir plaši izplatīts arī 
mūsdienās, sal. Aklais ezers, Apaļais ezers, Garais ezers, Dzidrais ezers, Dziļais 
ezers, Gaišais ezers, Garenais ezers, Ilgais ezers, Klusais ezers, Kurlais ezers, 
Līkais ezers, Luknais ezers, Seklais ezers, Stulbais ezers u. c., taču šie mūsdienu 
piemēri vairs neattiecas uz leksikalizācijas procesu valodā. Lai gan nevar izslēgt, 
ka sākotnēji daļa no šiem nosaukumiem funkcionējuši tikai kā adjektivējušies 
substantīvi *Dziļais, *Gaišais, *Seklais, bet laika gaitā pēc analoģijas ar citiem 
vārdkopnosaukumiem ticis pievienots arī attiecīgais nomenklatūras vārds.

Vietvārdos ir plaši izplatīta daudzskaitļa formu leksikalizācija, resp., kad 
lietvārds daudzskaitlī iegūst citu leksisko nozīmi, piemēram, mājvārdi Avoti, Kalni, 
Lejas, Bērzi, Liepas, tostarp arī leksikalizējušās adjektīva daudzskaitļa formas: 
Plaši sādža Dricēnos Lvv IV 184, Platie jaunsaimniecība Misā Lvv IV 184, Pliķi 
zemniekmāja Bērzē E II 72, Pliķi māja Džūkstē Lvv IV 236, „Plikke” (= Plikie vai 
Pliķi) zemniekmāja Vircavā U V 446 (Lvv IV 233) u. c. Šajā gadījumā process ir 
vēl sarežģītāks, jo kā starpnieks var būt bijis personvārds (piemēram, saimnieka 
uzvārds), tomēr vienalga tas ietilpst leksikalizācijas izpratnē (toponīmikā tas tiek 
dēvēts par transonimizācijas procesu).

Analizējamie procesi, ko tradicionālajā onomastikā dēvējam par substanti-
vāciju un onimizāciju, latviešu valodā vēl nav pietiekoši izpētīti.

Saīsinājumi
adj. – adjektīvs
EH – Endzelīns, Jānis, Hauzenberga, Edīte. 1934–1946. Papildinājumi un labojumi 

K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, 1.–2. sēj.
KS – Siliņš, Klāvs. 1991. Latviešu personvārdu vārdnīca. Rīga
latv. – latviešu
liet. – lietuviešu 
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas. 1–20, Vilnius, 1941–2002
LPŽ – Lietuvių pavardžių žodynas, I, II. Vilnius, 1985–1989
Lvv I – Endzelīns, Jānis. 1956. Latvijas PSR vietvārdi. I d. 1. sēj. A–J. Rīga
Lvv II – Endzelīns, Jānis. 1961. Latvijas PSR vietvārdi. I d. 2. sēj. K–Ō. Rīga
Lvv IV – Latvijas vietvārdu vārdnīca, Pilaci – Pracapole. Rīga: Latviešu valodas in-

stitūts, 2006
ME – Mülenbachs, Karlis. Latviešu valodas vārdnīca. 1.–4. sēj. Rediģējis, papildinājis, 

turpinājis J. Endzelīns. Rīga, 1923–1932
p – papildmateriāli 
PMD – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. Pieejams: http://www.pmlp.gov.lv/

lv/statistika/personvardu.html (skatīts 04.04.2011.)
U V – Plāķis, Juris. 1939. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi, II : Zemgales vārdi. 

LU Raksti. Filoloģijas un filozofijas sērija, 5 (5), 213-585. 
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Summary
The modern linguistic term of lexicalization is well-known not only in the analysis of 
appellative lexica, but also in the derivation of proper names. This article gives a small 
insight into the possible result of the process of lexicalization, illustrating it with examples 
of Latvian anthroponyms and toponyms, mostly hydronyms. They are Latvian first-names 
whose etymon - adjective with an indefinite ending (Smuidra, Vingra), some of them are 
found only in ancient documents (Bargs, Mazs). The only Latvian first-name which comes 
from the adjective with the definite ending - Siltais - considered to be an occasional name, 
recorded only once, in 1931. There are significantly more such anthroponyms of de-adjective 
nature among Latvian surnames: mostly they are motivated by a person’s outward appearance 
and the person’s character. The most popular surnames of this group are coined from the 
adjectives with definite endings: Baltais, Platais, Resnais, Smalkais, Kuplais, Lielais. Quite 
often surnames are recorded with the same root both with definite and indefinite ending 
Jauns – Jaunais (even comparative degree Jaunākais), Skaists – Skaistais, Sīks – Sīkais. 
This type of the lexicalization of adjectives is especially frequent among Latvian nicknames: 
Bēdīgais, Čirkainais, Garais. Many compound names might be treated as questionable de-
adjective or de-substative anthroponyms - Baltace, Melgalvis, Lielbārdis. Such lake names 
as Akls, Dūks, Rūgtens, Strups, also Nelabais in Latvian toponymy can be seen as traces 
of possible process of the lexicalization of adjectives, though now apparently, by analogy, 
most of these names are used together with the nomenclature word, for example, Nelabais 
ezers. Processes of lexicalization, in traditional onomastics known as substantivization and 
onymization, have not yet sufficiently been studied in Latvian.


