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Teikuma virsējā struktūra ir teikuma dziļās struktūras realizācija. Teikuma dziļā struktūra 
virsējā var tikt realizēta pilnībā – katram dziļajā struktūrā nosauktajam dalībniekam virsējā 
struktūrā ir atbilstošs teikuma loceklis. Taču starp dziļo un virsējo struktūru var veidoties 
asimetrija. Tas notiek tādā gadījumā, ja kāds no teikuma dziļās struktūras dalībniekiem 
netiek izteikts virsējā struktūrā. Ģeneratīvajā gramatikā pastāv viedoklis, ka ikvienā teikumā 
jābūt subjekta pozīcijai. Tā teikuma virsējā struktūrā var palikt nerealizēta. Nerealizētu 
sintaktisko pozīciju nosaukšanai tiek lietots nullformas jēdziens. Tas ļauj pilnīgāk izpētīt 
teikuma struktūras līmeņu savstarpējās attieksmes. 
Latviešu valodā var runāt par šķietamām nullformām teikumos, kuros par subjektu 
liecina darbības vārda personas forma, un par īstām nullformām teikumos, kuros par 
subjekta esamību neliecina nekas. Tie ir bezpersonas darbības vārdi, kas nosauc dažādus 
meteoroloģiskus un astronomiskus procesus, piemēram, snigt, miglot, krēslot.

Atslēgvārdi: subjekts, nullforma, gramatizēšanās, bezpersonas darbības vārdi, dziļā 
struktūra, virsējā struktūra, ģeneratīvā gramatika.

Ikviena teikuma pamatā ir noteikta īstenības situācija, kurā starp tās 
dalībniekiem pastāv noteiktas attieksmes, piemēram, darītāja un darbības objekta 
attieksmes teikumos Katrīna vāra kafiju un Miķelis pļauj zāli. Tā ir teikuma 
semantiskā struktūra. Savukārt teikuma dziļā sintaktiskā struktūra ir semantiskās 
struktūras gramatisks atspoguļojums, kur katru situācijas dalībnieku iespējams 
izteikt ar kādu no teikuma locekļiem. Teikuma virsējā sintaktiskā struktūra ir 
īstenības situācijas interpretācija – teksta autors veido izsakāmā teksta struktūru 
atkarībā no informācijas aktualizācijas, respektīvi, izceļ daļu informācijas kā 
zināmo, bet daļu – kā jauno. „Saziņas process, tā obligāta aktualitāte ikvienā runas 
vai rakstu situācijā nosaka nepieciešamību ne tikai atspoguļot, bet arī precizēt un 
atjaunināt cilvēka un apkārtējās pasaules attieksmes valodas sistēmā.” (Kalnača 
2008, 250) Tas nozīmē, ka saziņas situācijā notiek valodas elementu aktualizācija. 
Kā norāda Andra Kalnača, aktualizācija valodā izpaužas kā fonētisku pārmaiņu 
pavadīts gramatizēšanās un leksikalizēšanās process (Kalnača 2005, 125–126). 
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Teksta autora ziņā ir tas, vai teikumā nosaukt visus situācijas dalībniekus vai kādu 
no tiem neminēt. Tā, piemēram, teikumā Es lasu pārejošam darbības vārdam nav 
minēts objekts. Tas iespējams dažādu iemeslu dēļ – gan tādēļ, ka sarunas biedram 
var būt redzama lasāmviela, tāpēc nav nepieciešamības to nosaukt, gan arī tādēļ, 
ka sarunā svarīgākā var būt pati veicamā darbība, tātad lasīšana. Latviešu valodā 
teikuma virsējā struktūrā neizteikts var būt arī subjekts, piemēram, Noskatījos 
jaunāko filmu un Visu rītu smidzina. 

Raksta autore izvirzījusi hipotēzi par to, ka sintaktiskajā struktūrā nerealizētu 
subjektu iespējams saistīt ar gramatizēšanās teoriju (par to sk. turpmāk rakstā). 
Sintaktiskajā struktūrā neizteikta subjekta nosaukšanai rakstā lietots nullformas 
jēdziens un aplūkoti subjekta nullformas tipiskākie gadījumi.

Nullformas jēdziens saistāms ar ģeneratīvo gramatiku. Tā, piemēram, Noama 
Čomska (Noam Chomsky) Pārvaldījuma un saistījuma teorijā norādīts, ka katrā 
teikumā, precīzāk, katra teikuma dziļajā struktūrā, jābūt ietvertam subjektam, kurš 
teikuma virsējā struktūrā var būt realizēts vai arī var palikt nerealizēts (sk., piem., 
Chomsky 1982, 10; Holvoet 2001, 55). Tādā gadījumā runā par subjekta nullformu. 
Pārvaldījuma un saistījuma teorijā lietots arī vārdkoptermins tukša kategorija, ar 
to saprotot elementu, kas aizņem sintaktisku pozīciju, bet kurš fonētiski netiek 
izteikts (Matthews 2007, 121). Teikuma virsējā struktūrā neizteikti subjekti saukti 
arī par trūkstošajiem subjektiem (missing subjects) (sk., piem., Chomsky 1982; 
Safir 1984; Hoeing 1994). Pārvaldījuma un saistījuma teorijā izvirzīts nulles 
subjekta parametrs (jeb pro-drop parametrs), kas tiek izmantots, lai šķirtu valodas, 
kurās verbam nepieciešams eksplicīts subjekts, no tām valodām, kurās eksplicīts 
subjekts nav obligāts (Matthews 2007, 271). Tā, piemēram, angļu vai vācu valodā 
subjektam jābūt eksplicītam. Tātad teikuma struktūrā tam ir atvēlēta noteikta 
pozīcija, kurai jābūt leksiski piepildītai, savukārt latviešu valodā subjekta vieta 
var palikt leksiski nepiepildīta (sal. latv. Līst un ang. It rains). Tādus subjektus, 
kuri formāli aizpilda noteikto pozīciju, sauc par neīstajiem subjektiem („dummy 
subjects”) (Malchukov, Ogawa 2011, 25). Pīters Metjūss (Peter Matthews) 
norādījis, ka lietderīgāk būtu attiecināt tukšās kategorijas jēdzienu uz neīstajiem 
elementiem, bet nulles jēdzienu – uz elementiem, kuriem nav fonētiskas, tātad 
formālas izpausmes (Matthews 2007, 121).

Latviešu valodniecībā ar nullformu saprot „formālās izpausmes trūkumu 
vārdformai, kas veic noteiktu sintaktisku funkciju un konstatējama pretstatā formāli 
izteiktiem tās pašas paradigmas elementiem” (VPSV 2007, 265). 

Nullformas jēdziens saistīts ar teikuma struktūras izpratni. Šķirot teikuma 
dziļo sintaktisko un virsējo sintaktisko struktūru, iespējams runāt par sintaktiskajām 
pozīcijām, kuras teikuma virsējā struktūrā var būt piepildītas vai arī var palikt 
tukšas. Ņina Valgina (Нина Валгина) norāda, ka sintaktiskās pozīcijas jēdziens 
ļauj atklāt daudzu sintaktisko parādību gramatisko dabu, piemēram, vienveidīgu 
teikuma locekļu, nepilnu teikumu gramatisko dabu. Ņ. Valgina uzsvērusi šī 
jēdziena noderīgumu, runājot tieši par nepilniem teikumiem. Autore norādījusi, ka 
nepilnu teikumu vispār nav, jo ikvienā teikumā vajadzīgās sintaktiskās pozīcijas ir. 
Taču runas situācijā šīs pozīcijas var palikt neaizņemtas, tātad leksiski nepiepildītas 
(Валгина 2000). Ņ. Valginas viedoklis sasaucas ar N. Čomska Pārvaldījuma un 
saistījuma teorijā izteikto viedokli par to, ka katrā teikumā jābūt subjektam. Aksels 
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Holvūts (Axel Holvoet) norādījis, ka subjekta nulles realizācija, tātad nerealizēts 
subjekts nenorāda uz subjekta dzēšanu no semantiskās struktūras, bet gan uz 
subjekta nenoteiktību un/vai to, ka subjektam nav references (Holvoet 2001, 56). 
Tātad nullformas jēdziens ir lietderīgs, pētot teikuma struktūras līmeņu attieksmes.

Kā norādīts iepriekš, autore izvirzījusi hipotēzi par iespēju nullformas jē-
dzienu saistīt ar gramatizēšanās teoriju. Gramatizēšanās, gramatizācija latviešu 
valodniecībā definēta kā „valodas leksiskās sistēmas elementu pāreja gra-
matiskajā sistēmā. Piemēram, [..] visi palīgdarbības vārdi ir gramatizējušies 
patstāvīgas nozīmes un funkciju darbības vārdi. Gramatizācija parasti sākas ar 
desemantizēšanos, vārdam zaudējot savu leksisko nozīmi, turpinās kā dekate-
gorizēšanās, vārdam sastingstot vienā gramatiskajā formā un zaudējot locīšanas 
paradigmu, un parasti beidzas ar fonētisku redukciju, vārdam fonētiski saīsinoties” 
(VPSV 2007, 133–134). Bernds Heine (Bernd Heine) un Taņa Kuteva (Tania 
Kuteva) skaidro gramatizēšanos kā procesu, kurā leksiskas vienības kļūst 
gramatiskas un gramatiskas vienības kļūst vēl gramatiskākas (Heine, Kuteva 
2005, 14). Kā norādīts definīcijā, gramatizēšanās notiek pakāpeniski – vispirms 
vārds desemantizējas, tātad zaudē savu leksisko nozīmi. Desemantizēšanās ir 
„valodas vienības (parasti vārda vai morfēmas) sākotnējās nozīmes pilnīgs vai 
daļējs zudums” (VPSV 2007, 86). B. Heine un T. Kuteva desemantizēšanos skaidro 
plašāk – tā ir semantiska izbalēšana, nozīmes zudums vai nozīmes vispārināšanās 
(Heine, Kuteva 2005, 14). Tātad gramatizēšanās sākumpunkts ir valodas vie-
nība, kurai ir noteikta nozīme, kas var zust, vārds var kļūt par klītiku, pēc tam – 
par afiksu. Gramatizēšanās noslēdzas ar nulli (sk., piem., Hopper, Traugott 
1997; Givón 1979). Izstrādājot pētījumu par subjekta nullformām, sākotnēji 
šķita, ka nerealizēts subjekts varētu būt zaudējis savu leksisko nozīmi, tātad 
desemantizējies. Tā kā gramatizēšanos iespējams aplūkot gan diahroniski, gan 
sinhroniski, bija jānoskaidro, kurš no aspektiem varētu būt piemērots nullformu 
aprakstam. Gramatizēšanās diahroniskā aspektā nozīmē lingvistisku pārmaiņu 
kopumu, kam tiek pakļauta kāda leksiska vienība un kas noteiktā lietojumā 
kļūst par gramatisku vienību vai no gramatiskas vienības kļūst par vēl vairāk 
gramatisku vienību. Savukārt sinhroniskajā aspektā gramatizēšanās tiek aplūkota 
kā primāri sintaktiska, ar diskursu saistīta parādība (Hopper, Traugott 1997, 2). 
No teiktā izriet, ka latviešu valodā subjekta nullformu sakarā noteikti nevar runāt 
par gramatizēšanos kā pabeigtu procesu. Tātad nullformas nav iespējams skatīt 
diahroniskā aspektā, jo vienā un tajā pašā teikumā var būt gan sintaktiski realizēts, 
gan sintaktiski nerealizēts subjekts, piemēram, Vakar mēs braucām pētīt zvaigznes 
un Vakar braucām pētīt zvaigznes. Savukārt par sinhronisko aspektu Ilze Lokmane 
norāda, ka „sinhroniskā aspektā gramatizēšanās process ir vērojams tādējādi, ka 
viena un tā pati valodas vienība dažādā apkaimē var būt gan leksiska vienība ar 
patstāvīgu nozīmi, gan gramatiska vienība ar daļēji vai pilnīgi zaudētu leksisko 
nozīmi. [..] Tātad valodā sistēmā varam vienlaikus novērot dažādas gramatizēšanās 
attīstības stadijas” (Lokmane 2008, 259). Iepriekš teiktais liecina par to, ka 
subjekta nullformas tomēr nevar aplūkot arī gramatizēšanās sinhroniskajā aspektā. 
Neatkarīgi no tā, kādā kontekstā ir subjekta nullforma, subjekts nezaudē savu 
leksisko nozīmi. Pat ja teikumā izlaists nenoteiktas vai vispārinātas nozīmes 
subjekts, tik un tā varam iedomāties kādu subjektu kopumu, kas varētu iederēties 
attiecīgajā situācijā. Tā, piemēram, teikumā Pašmāju dārzeņus pērk labi subjekts 
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ir vispārināts, taču tas var būt tikai cilvēks, jo pirkšana ir darbība, ko veic cilvēks. 
Tātad subjekta nozīmes vispārināšanās nenozīmē nozīmes izbalēšanu vai zudumu, 
tādēļ pētījuma sākumā izvirzītā hipotēze pētījuma laikā nav guvusi apstiprinājumu.

Turpmāk rakstā aplūkoti gadījumi, kad latviešu valodā subjekts teikuma 
virsējā struktūrā var nebūt izteikts eksplicīti.

Latviešu valodas materiālā (piemēri ekscerpēti no līdzsvarotā mūsdienu 
latviešu valodas tekstu korpusa (pieejams: www.korpuss.lv), turpmāk tekstā – K) 
iespējams šķirt teikumus, kuros par subjekta esamību liecina darbības vārda finītā 
forma, piemēram:

Aromterapijas kursos [..] mācu gatavot kosmētiskos līdzekļus no dabiskām 
vielām. (K)
Iepriekš spiningoju arī pērkona negaisā bez kāda satraukuma, tagad gan 
uzmanos. (K)
Vai tā ir taisnība, ka sagatavošanās procesā strādāji ar Andri Veismani? (K)
Izdomājām paskatīties Zvārtes iezi. [..]gājām baudīt dabu. (K)
Ja braucat ar auto, līdzi jābūt tiem pašiem dokumentiem kā Latvijā. (K)
Kā zināms, latviešu valodā personas kategorija tiek izteikta morfoloģiski – ar 

darbības vārdu finītajām formām (Paegle 2003, 92). Tās skaidri norāda subjektu 
teikumā. Ja personas nozīmi iespējams izteikt ar darbības vārda personas galotni, 
kā tas redzams iepriekšējos piemēros, tad teikuma sintaktiskajā struktūrā var nebūt 
eksplicīta subjekta. 

Var būt tādi teikumi, kuros ir vienlīdzīgi izteicēji, piemēram, Tādēļ 
nesmīkņā, nekurni, ņem slotu un strādā. (K) Darbības vārdu nesmīkņāt, ņemt un 
strādāt vienskaitļa 2. un 3. personas formas ir vienādas. Tā kā minētajā teikumā 
izteikts rosinājums vai pavēle, subjekts netiek nosaukts. Parasti rosinājumu vai 
pavēli adresē 2. personai. To apstiprina arī darbības vārda nekurnēt 2. personas 
forma. Šādi teikumi latviešu valodniecībā tiek aplūkoti gan kā divkopu teikumi 
ar potenciāli sadalāmu gramatisko centru (sk., piem., Ceplītis, Rozenbergs, 
Valdmanis 1989; Ozols 1993; Beitiņa 2009), gan kā vienkopas teikumi (sk., piem., 
MLLVG 1962). Raksta autore pievienojas viedoklim, ka šādi teikumi jāuzlūko 
par divkopu teikumiem ar potenciāli sadalāmu gramatisko centru, jo darbības 
vārda personas forma norāda uz konkrētu semantiski iespējamu subjektu. Minētie 
teikumi nosauc noteiktu personu – vai nu atsevišķu runātāju/runātāju grupu, vai 
uzrunāto personu. Par šādiem teikumiem rakstīts jau agrāk. Piemēram, Kārlis 
Mīlenbahs norādījis, ka „latvietis [..] personas var bez kaut kāda pārpratuma 
apzīmēt ar personas apzīmētāju galotni, patstāvīgu vietnieka vārdu talkā nemaz 
nesaucot. P. piem.: Vai iesi? Iešu. Bet, ja personai sevišķs svars piešķirams, tā, 
p. piem., pretstādījumos, tad arī latviešu valodā patstāvīgais personiskais vietnieka 
vārds lietojams. P. piem.: Vai tu iesi jeb vai viņš?” (Mīlenbahs 2009, 225). Tāpat 
arī Jānis Endzelīns norādījis, ka „verba pirmajā un otrajā personā subjekts jau ir 
personas galotnē, un bieži [..] tam blakus atbilstošais personas vietniekvārds (kā 
subjekts) var būt neizteikts” (Endzelīns 1951, 1019). J. Endzelīna teiktais sasaucas 
ar iepriekš minēto K. Mīlenbaha atziņu. Tātad pirmās vai otrās personas formā 
subjekta nosaukums blakus darbības vārdam nemaz nav vajadzīgs, jo tas jau tāpat 
norāda vai nu uz runātāju (ja darbības vārdam ir pirmās personas galotne), vai uz 
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uzrunāto (ja darbības vārdam ir otrās personas galotne). Tātad teikumos Es lasu 
grāmatu vai Tu vāri kafiju subjekts var palikt neminēts – Lasu grāmatu un Vāri 
kafiju. Šajos teikumos subjekts ir implicēts darbības vārda personas galotnē. Tādēļ 
jāsecina, ka tādu piemēru sakarā tomēr nevar runāt par īstu subjekta nullformu, 
jo subjekta nozīme tiek izteikta ar citiem līdzekļiem. Šādas subjekta nullformas 
varētu dēvēt par šķietamām nullformām. 

Latviešu valodā ir iespējami arī teikumi bez subjekta pie darbības vārda trešajā 
personā. Tomēr te jāšķir tādi teikumi, kuros darbības vārdu iespējams lietot visās 
trīs personās, no teikumiem, kuros ir bezpersonas darbības vārdi (tātad darbības 
vārdi, kuri nosauc darbību, kurai parasti nav darītāja). Teikumus ar šādiem darbības 
vārdiem latviešu valodniecībā neuzlūko par divkopu teikumiem ar potenciāli 
sadalāmu gramatisko centru, jo tikai darbības vārds 1. un 2. personas formā 
nepārprotami norāda uz noteiktu darītāju – uz runātāju vai uzrunāto personu (Beitiņa 
2009, 88). Tādējādi teikumi ar vienpersonas darbības vārdiem būtu analizējami 
kā vienkopas teikumi. Vienkopas teikums ir „teikums, kura gramatiskajā centrā 
ir tikai viens virsloceklis – galvenais loceklis – un par otru iespējamo virslocekli 
nekas neliecina, piemēram, Ārā piesalst. Krēslo.” (VPSV 2007, 447–448). 
K. Mīlenbahs norādījis, ka subjekta nosaukums pie darbības vārda trešajā personā 
ir nepieciešams. Pirmā persona „apzīmē tikai runātāju, tāpat otrā persona tikai 
uzrunāto”, savukārt „trešajai personai ir plašas jo plašas robežas: viņa var attiekties 
uz visu, tikai ne uz runātāju un uzrunāto [..] No tam izskaidrojas, kamdēļ sevišķi 
trešajai personai visnepieciešamāk piešķirams zubjekta vārds” (Mīlenbahs 2009, 
226). Līdzīgu viedokli izteikusi A. Kalnača, norādot, ka „pirmā un otrā persona 
ir dialoga dalībnieces, tāpēc tās ir opozīcijā trešajai personai, kurai nav saiknes ar 
dialogu. Darbības vārda trešā persona attēlo to, kas ir ārpus komunikatīvā akta. 
[..] Darbības vārda trešajai personai nav ierobežota darbības subjekta, tas var būt 
jebkas – dzīva būtne, nedzīvs priekšmets, abstrakts nojēgums, dabas parādība utt. 
[..] Tā kā darbības vārda 3. persona latviešu valodā ir morfoloģiski nemarķēta 
forma, tad, lai būtu skaidrs teikuma saturs, parasti darbības subjektu 3. personā 
teikumā neatmet” (Kalnača 2011, 45–46). 

Teikumus ar izlaistu subjektu pie darbības vārda trešajā personā var sīkāk 
aplūkot noteiktas personas, nenoteiktas personas, vispārinātas personas vai 
bezpersonas aspektā. 

Teikumā darbības vārda trešās personas formai ir noteikta subjekta nozīme, 
ja subjekta nosaukums atrodams kontekstā, piemēram, Viņa studējusi filmu režiju 
Lietuvas Mūzikas akadēmijā. Kopš 1975. gada strādā Lietuvas televīzijā. (K) 
2. teikumā nav minēts subjekts pie darbības vārda strādāt, taču iepriekšējā teikumā 
atrodams 3. personas vietniekvārds viņa, kas ir subjekts ne vien pie darbības vārda 
studēt, bet arī pie darbības vārda strādāt. Savukārt sludinājuma teikumā Pārdod 
zemi subjekts nav izteikts, taču semantiski tas var būt tikai kāds konkrēts cilvēks, 
kuram zeme pieder.

Subjekta nullforma iespējama arī pie dzīvniekskaņu darbības vārdiem. 
Piemēram, darbības vārds kūkot varētu būt lietots bez eksplicīta subjekta 
nosaukuma, turklāt saglabājot noteikta subjekta nozīmi, jo šī darbības vārda 
leksiskajā nozīmē ir iekļauta darītāja nozīme, proti, kūkošana ir raksturīga tikai 
dzeguzei. Inta Freimane norādījusi, ka implicēts subjekta nosaukums ir nozīmīgs 
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semantiskais elements darbības vārda nozīmē. Šī darbības vārda saistījumā ar 
subjekta nosaukumu dzeguze kūko divas reizes atkārtojas semantiskais elements 
‘dzeguze’. Rodas iespēja vienu semantisko elementu nenosaukt. Atmetamu 
semantisko elementu pārstāv patstāvīgais subjekta nosaukums (Freimane 1983, 
42). Tomēr kaut arī darbības vārda nozīmē jau skaidri norādīts darītājs, mūsdienu 
latviešu valodas līdzsvarotajā korpusā vaicājumam „kūko” atrasti 140 vārdlietojumi 
ar eksplicītu subjekta nosaukumu dzeguze, taču nav atrasts neviens vārdlietojums 
bez subjekta nosaukuma. Līdzīgi arī darbības vārdu ņaudēt, kurkstēt, klukstēt 
nozīmē jau ietverta subjekta nozīme, taču piemērus bez eksplicīta subjekta 
nosaukuma latviešu valodas korpusā raksta autorei nav izdevies atrast. Tādējādi 
var sacīt, ka attiecīgie darbības vārdi tomēr biežāk tiek lietoti ar eksplicītu subjekta 
nosaukumu, turklāt noteikta subjekta nozīmē, nevis vispārināta subjekta nozīmē, 
kā tas ir ar subjektu – cilvēku. 

Noteikta subjekta nozīme ir arī teikumos ar nedzīva subjekta nullformu, 
piemēram:

No griestiem pilēja. (K)
Devos iekšā siltā lietus pielietajā mežiņā. Visur pilēja un žļarkstēja. (K)
Kad mēs abi ienācām smalkajā un stilīgajā kafūzī, tagad, ar ofisa mēbeli 
līdzās man kaut kā bija stipri vienalga, ka no manis pil kā no sieta. (K)
Kaut arī minētajos teikumos nav eksplicīta subjekta, tomēr darbības vārda pilēt 

leksiskā nozīme (līdzīgi kā dzīvniekskaņu darbības vārdu leksiskā nozīme) norāda, 
ka teikumos var būt tikai konkrēts subjekts, respektīvi, pilēt var tikai šķidrums. 

Ja subjekta nosaukums nav atrodams kontekstā, tad teikumā darbības vārdam 
ir nenoteiktas personas nozīme, piemēram: 

Ruti pārdod izsolē. (K)
Mūs ar brālīti izšķīra, kad viņš vēl negāja skolā, un tikāmies tikai jau kā lieli 
puiši. (K)
Minētajiem teikumiem ir nenoteiktas personas nozīme – „darītājs runātājam 

nav īsti zināms vai arī nav īpašas vajadzības to nosaukt, jo pats svarīgākais ir 
darbība, nevis tās veicējs” (MLLVG 1962, 512). Šajā sakarā A. Kalnača rakstījusi, 
ka teikumos ar subjekta nullformu „tā var būt arī kāda fakta konstatācija, kur nav 
svarīgs darbības veicējs” (Kalnača 2011, 48). Par nenoteiktas personas subjekta 
nullformām rakstījis arī A. Holvūts, norādot, ka iespējams šķirt divus nenoteiktas 
personas subjekta nullformu tipus: nenoteiktas personas subjekta nullformu 
ar subjekta referenci un nenoteiktas personas subjekta nullformu bez subjekta 
references (Holvoet 2001, 54). Šķiet, ka teikumi ar nenoteiktas personas subjekta 
nullformām, kurām ir subjekta reference, ir teikumi, kuros iespējams viens vai 
daži subjekti. Par subjekta references esamību varētu domāt teikumu Ruti pārdod 
izsolē un Mūs ar brālīti izšķīra [..] sakarā, jo tajos, visdrīzāk, ir viens vai nedaudzi 
iespējamie subjekti.

Savukārt vispārinātas personas nozīme atklājas šādos teikumos:
Runā, ka kartē kāds strauts bijis. (K) 
Ja sapnī lasa ogas, tad būs jāraud. (K)
Kad sapnī ātri zirgus brauc vai govis ganot skrien, tad būs liels vējš. (K)
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Izrādēs, filmās rāda, ka tādā traģiskā mirklī sākas histērija, asaru plūdi. (K)
„Ar tādām lietām nejoko!” es dusmīgi atbildēju. (K) 
Tā jau saka: „Dievi nemīl laimīgos.” (K)
Vispārinātas personas nozīme piemīt subjektam, ja tas ir cilvēks. Turklāt tas 

var būt jebkurš cilvēks. 
Par teikuma virsējā struktūrā nerealizētu subjektu var runāt arī pie bezpersonas 

darbības vārdiem. Tie ir darbības vārdi, kuru nosauktai darbībai parasti nav 
veicēja un kurus lieto tikai vienskaitļa vai daudzskaitļa 3. personā (VPSV 2007, 
63). Bezsubjekta teikumus (arī bezpersonas un vienkopas teikumus), kā norāda 
I. Freimane, veido darbības vārdi, kas nosauc meteoroloģiskus procesus (līst, snieg, 
miglo) un implicē subjekta nosaukumu, kā arī astronomiskus procesus (krēslo, 
tumst) (Freimane 1983, 43), piemēram:

Pēdējoreiz lija krietni pirms Jāņiem. (K)
Ārā līst. (K)
Ja otrā martā pa zemi puteņo, tad kustoņiem trūkst barības. (K)
Pirmās dekādes pašā sākumā laiks bija auksts, sniga un puteņoja, pēc tam 
strauji kļuva siltāks. (K)
Jau krēslo un mums laiks meklēt vietu nakšņošanai. (K)
Tālāk braucam jau lēnāk, visu laiku smidzina. (K)
Minētie piemēri būtu aplūkojami saskaņā ar A. Holvūta viedokli par subjekta 

nullformām bez subjekta references (Holvoet 2001, 54). 
Tomēr, kā norādījis K. Mīlenbahs, reizēm šādos piemēros parādās arī subjekta 

nosaukums. Tā par iespēju latviešu valodā lietot gan teikumu Līst, gan teikumu 
Lietus līst K. Mīlenbahs rakstījis, ka līt latviešu valodā nesaistās tikai ar lietu. 
Latviešu valodā „ūdens līst, alus līst, asaras līst, asinis līst un ikviens cits šķidrums 
līst. Ja latvietim ūdens un visi šķidrumi līst, kamdēļ tad lietum nelīt?” (Mīlenbahs 
2009, 233). Tas izskaidro, kādēļ „leitis nesaka lytus lyja = lietus līst [..], tāpat 
kā vācu valodā nesaka der Regnen regnet” (Mīlenbahs 2009, 233), savukārt 
latviešu valodā šāda veida teikumi ir iespējami: Sniegs snieg. Putenis puteņo. 
Migla miglo. Šādos piemēros divreiz tiek pastiprināta teiktā nozīme, jo darbības 
vārdi snigt, puteņot, miglot, kā norādīts iepriekš, implicē subjekta nosaukumu. 
Gramatizēšanās teorijā tiek šķirti tā sauktie satura vārdi jeb leksiskās vienības un 
funkcionālie vārdi jeb gramatiskās vienības. Lietvārdi, darbības vārdi un īpašības 
vārdi (piemērs, apstiprināt, zaļš) ir leksiskās vienības, kas tiek lietotas, lai nosauktu 
vai raksturotu lietas, darbības, pazīmes. Savukārt prievārdi, saikļi, personu un 
norādāmie vietniekvārdi (no, un, viņš, tas) ir funkciju vārdi (Hopper, Traugott 
1997, 4). Tātad atbilstoši šim viedoklim teikumā Vasarā es katru dienu peldējos 
ezerā vietniekvārds es ir gramatiska vienība, kuru zināmā mērā var salīdzināt ar 
vācu vai angļu valodas piemēros atrodamajiem neīstajiem subjektiem, piemēram, 
Es regnet vai It rains, kas, burtiski tulkojot, nozīmē ‘tas līst’. Tas aizpilda vācu un 
angļu valodā teikumā obligāti nepieciešamo subjekta pozīciju, tātad var runāt par 
funkciju vārdiem, kuriem nav semantiskas slodzes teikumā. Taču latviešu valodas 
piemēru sakarā personas vietniekvārdu es nevar saukt par funkcijas vārdu. Kaut arī 
tam nav savas leksiskās nozīmes, tomēr tas izsaka personas nozīmi, kura valodā 
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ir svarīga. Subjekta nozīme tiek izteikta arī ar darbības vārda personas formu 
peldējos. Tātad personas nozīme tiek divkārši pastiprināta. 

Nobeigumā var secināt, ka latviešu valodā īstas subjekta nullformas ir tikai 
vienkopas teikumos, savukārt divkopu teikumos par sintaktiski neizteiktiem 
subjektiem var runāt kā par šķietamām nullformām, jo subjekta nozīme izteikta 
ar darbības vārdu personu galotnēm. Subjekta nullformas tipiski ir teikumos, 
kuros subjekts ir cilvēks. Autores ekscerpētajā valodas materiālā pagaidām nav 
atrodami gadījumi ar izlaistiem subjektiem – dzīvniekiem, kaut gan, kā norādīts 
rakstā, tādus varētu sagaidīt, jo nereti subjekta nozīme jau ietverta pašā darbības 
vārdā (rej, čiepst, kūko, ņaud utt.), tādēļ nullformu pētījumi noteikti ir turpināmi. 
Analizētais valodas materiāls nav ļāvis apstiprināt sākotnēji izvirzīto hipotēzi par 
to, ka subjekta nullformas saistāmas ar gramatizēšanos. Kā jau iepriekš minēts, 
gramatizēšanās dēļ no leksiskām valodas vienībām rodas gramatiskas vienības vai 
no gramatiskām tās kļūst vēl gramatiskākas. Analizētajā valodas materiālā nav 
izdevies gūt apliecinājumu tam, ka subjekta nullforma teikumā nozīmē subjekta 
nozīmes izbalēšanu vai pat zudumu. Salīdzinot teikumus ar konkrēta subjekta un 
vispārināta subjekta nullformu, jāsecina, ka atšķiras tikai vispārinājuma līmenis, 
bet subjekta nozīme, palielinoties vispārinājumam, tik un tā saglabājas. 

Avots
Līdzsvarots mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss. Pieejams: www.korpuss.lv 
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Summary
Surface sentence structure is the realization of deep sentence structure. The deep sentence 
structure can be completely realized in surface sentence structure as every participant of deep 
structure has a corresponding sentence part in surface structure. However, an asymmetry 
can develop between deep and surface structure, in case one of participants included in deep 
sentence structure is not overtly expressed. There is a point of view in generative grammar 
stating that every sentence must contain a subject position. The last one may be not realized 
in the surface structure. A notion of zero form is used to describe unrealized syntactical 
positions. It allows exploring mutual relations of sentence structure levels.
In Latvian there are quasi zero subjects in the sentences, where a personal form of a verb 
testifies to the presence of a subject; and real zero subjects in sentences, where there is 
nothing that testifies to the presence of a subject, e.g. if the predicate is an impersonal 
verb (snigt ‘to snow’, miglot ‘to become misty’, krēslot ‘to be getting dark’) that describes 
various meteorological and astronomical processes.


