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Mūsdienās arī latviešu valodniecībā vērojama pastiprināta interese par gramatikalizācijas un 
leksikalizācijas procesiem, turklāt pētījumi rāda, ka dažādās valodās atsevišķu vārdu grupās 
šai ziņā ir vērojamas līdzīgas likumsakarības. Aplūkojot dažādus gramatikalizācijas gadī-
jumus latviešu valodā, kā arī sastatot tos ar vispārīgām, daudzām valodām kopīgām attīs-
tības likumībām, ir nepieciešams teorētiski un arī praktiski analizēt semantisko un formālo 
mehānismu, kas nosaka gan valodas leksisko elementu pāreju gramatiskajos, gan atseviš-
ķu gramatisku elementu kļūšanu par leksēmām. Lai arī gramatikalizācija un leksikalizācija 
parasti ietver noteiktu redukciju satura un formas ziņā, tipisks leksikalizācijas rezultāts ir 
individuāls, savukārt gramatikalizācijas rezultāts attiecībā pret dažādām leksisko vienību 
grupām parasti ir regulārs.
Pētījumi atklāj, ka noteiktas leksiskās vienības tiek īpaši bieži pakļautas gramatikalizācijai, 
kas balsta atzinumu, ka gramatikalizācijas procesu analīzē būtu lietderīgi pievērsties noteik-
tas leksiski semantiskas grupas vārdiem. Latviešu un krievu valodā viens no gramatikali-
zācijas un leksikalizācijas piemēriem ir tādi lietvārda un darbības vārda savienojumi, kur 
darbības vārds daļēji vai pilnīgi zaudējis savu leksisko nozīmi un nokļuvis palīgvārdu lomā. 
Oriģinālteksta un tulkojuma sastatāmā analīze ļauj secināt, ka lielākoties krievu valodas 
analītiskus savienojumus, kas aktualizē runāšanas nozīmi, konkrētā kontekstā iespējams 
adekvāti atveidot latviešu valodā, tieši tāpat kā vārdus, kuriem ir atbilstošs vienvārda 
ekvivalents. Pētījums rāda, ka latviešu valodai salīdzinājumā ar krievu valodu piemīt lielāks 
analītisms atsevišķu runas darbību nominācijā.

Atslēgvārdi: analītiska leksiska vienība, sintētiska leksiska vienība, verbs, semantika, 
tulkojums, ekvivalents.

Pēdējā desmitgadē arī latviešu valodniecībā vērojama pastiprināta interese par 
gramatikalizācijas un leksikalizācijas procesiem, kas saistīti, no vienas puses, ar 
valodas leksiskās sistēmas elementu pāreju gramatiskajā sistēmā, t. i., sākotnēju 
leksēmu pārtapšanu par gramatiskajiem elementiem (VPSV 2007, 133–134), un, 
no otras puses, valodas gramatiskās sistēmas elementu pāreju leksiskajā sistēmā, 
kas visbiežāk īstenojas, atsevišķām gramatiskajām formām kļūstot par patstāvīgām 
dažādu vārdšķiru leksēmām (VPSV 2007, 208). Turklāt, apzinot lingvistisko 
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literatūru, var secināt, ka gramatikalizācijas un leksikalizācijas parādības dažādās 
valodās atklāj līdzīgas iezīmes. 

Andra Kalnača raksta: „Aplūkojot dažādus gramatizēšanās gadījumus latviešu 
valodā, kā arī sastatot tos ar vispārīgām, daudzām valodām kopīgām attīstības 
likumībām, ir nepieciešams teorētiski un arī praktiski analizēt semantisko un formālo 
mehānismu, kas nosaka gan valodas leksisko elementu pāreju gramatiskajos, gan 
atsevišķu gramatisku elementu kļūšanu par leksēmām.” (Kalnača 2008, 254)

Zinātniskajā literatūrā pausts arī viedoklis, ka gramatikalizācijas un leksika-
lizācijas procesi ir savstarpēji saistīti – tie var norisināties paralēli vai autonomi, 
taču kopumā tie veido tandēmu. Analizējot krievu un lietuviešu darbības vārda vei-
da kategoriju, Bjērns Vīmers (Björn Wiemer) akcentē, ka valodā gramatiskajām un 
leksiskajām kategorijām nenoliedzami ir atšķirīgs statuss. Lai arī gramatikalizācija 
un leksikalizācija parasti ietver noteiktu redukciju satura un formas ziņā, tipisks 
leksikalizācijas rezultāts ir individuāls, savukārt gramatikalizācijas rezultāts attie-
cībā pret dažādām leksisko vienību klasēm (piemēram, vārdšķirām) lielā mērā ir 
regulārs. B. Vīmers piekrīt atziņai, ka gramatikalizācija un leksikalizācija veido 
viena kontinuuma polus (Wiemer 2000, 27; 31).

Savukārt, aplūkojot latviešu un norvēģu valodas darbības vārda gramatizē-
šanos, Ilze Lokmane uzsver: „Tā kā šajā procesā nenotiek nekādas formālas pār-
maiņas, ir svarīgi pateikt, kā konstatēt gramatizēšanās faktu, proti, kas notiek ar 
attiecīgās valodas vienības nozīmi.” (Lokmane 2008, 259–260) Kā norāda I. Lok-
mane, desemantizēšanos veicina vairāki faktori: pirmkārt, verba leksiskā semanti-
ka (vieglāk desemantizējas vispārīgas nozīmes vārdi, otrkārt, apkaime (te var būt 
svarīgi gan leksiski, gan gramatiski faktori), treškārt, apkaimes komponentu vārd-
šķira, piemēram, šķituma verbi vairāk desemantizējas tad, ja tiem blakus ir īpašī-
bas vārds, mazāk – saistījumā ar divdabi (Lokmane, 2010).

Apkopojot plašu lingvistisko materiālu, Timurs Maisaks (Tимур Майсак) 
secina: „Valodnieki ir vienisprātis, ka gramatikalizācijas avots ir visai ierobežots – 
šim procesam ir pakļautas nevis patvaļīgas leksēmas, bet gan noteiktu leksiski 
semantisko grupu vārdi. Visbiežāk gramatikalizācijai ir pakļauti vārdi, kas norāda 
ķermeņa daļas (galva, seja, roka u. c.), verbi ar eksistences nozīmi (būt, eksistēt, 
atrasties u. c.), kustības verbi (iet) utt.” (Майсак 2002, 26) Tas savukārt balsta 
atzinumu, ka, pētot gramatikalizācijas procesus kādā valodā vai dažādās valodās, 
lietderīgi ir pievērsties tieši noteiktas semantikas vārdu analīzei (Майсак 2000, 11). 

Gan latviešu, gan krievu valodā funkcionē nominācijas vienības, kuras atrodas 
gramatikalizācijas un leksikalizācijas procesu sadurā, proti, tie ir lietvārda un daļēji 
vai pilnīgi desemantizēta darbības vārda savienojumi. Pārsvarā šie verbālie kom-
ponenti pēc semantiskās struktūras ir daudznozīmīgi vārdi – jo plašāka ir vārda 
semantika, jo augstāks ir tā lietošanas biežums. Darbības vārda daudznozīmība var 
labvēlīgi ietekmēt analītisko savienojumu izplatību, un analītisko savienojumu ver-
bālie komponenti šajā ziņā nav izņēmums (Bankavs 1973, 18; Bankavs 1974, 10).

Tādi vārdu savienojumi kā dot atļauju, izdarīt aptauju u. tml. ir sintaktiski un 
semantiski nedalāmi, parasti apzīmē darbību un funkcionāli tuvojas vienkāršajam 
darbības vārdam. Desemantizētais darbības vārds izpilda gramatiskās funkcijas, 
piemēram, apzīmējot laika, izteiksmes un personas kategorijas, bet lietvārds kā 
jēdzieniskā satura nesējs – leksiskās funkcijas. Tādējādi šie analītiskie savienojumi 
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pēc struktūras līdzinās vārdkopām, bet pēc funkcijas teikumā – vārdam (Bankavs 
1973, 16). „Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” tie definēti ar 
terminu analītiska leksiska vienība (VPSV 2007, 31). 

Daudzās valodās funkcionē verbi, kas pieder pie leksikas pamatfonda un 
bieži ir gramatikalizācijas avots, piemēram, latviešu valodas verbs dot un tā krievu 
valodas ekvivalents дать / давать. Pamatnozīmē tie ir fiziskas darbības verbi (dot 
ziedus, dot atslēgas, дать книгу ‘iedot grāmatu’, дать денег на дорогу ‘iedot 
naudu ceļam’), taču metaforizācijas rezultātā verbs zaudējis nozīmes konkrētību 
un ieguvis spēju saistīties ar abstraktas semantikas substantīviem, piemēram, dot 
atļauju – atļaut, дать разрешение – разрешить. Inta Freimane atzīst, ka šādu 
vārdkopu lietojums galvenokārt ir kontekstuāli nosacīts: analītiskas leksiskas 
vienības ir raksturīgas zinātniskajam un oficiālajam stilam. Ne visas analītiskas 
leksiskas vienības no valodas kultūras viedokļa ir vēlamas vai pieņemamas, neitrālā 
lietojumā tās būtu aizstājamas ar vienvārda korelātu – parasti tas ir ar vārdkopas 
otro komponentu derivatīvi saistīts verbs, piemēram, uzlikt akcentu – akcentēt; dot 
apmācību – apmācīt; nodot balsi – balsot; nodot ziņojumu – ziņot u. c. (Freimane 
1993, 400). Tomēr kopumā analītiskas leksiskas vienības ir būtiska valodas vārdu 
krājuma daļa ar nominatīvām, ekspresīvām un stilistiskām īpašībām. 

Šis pētījums ir novērojums par gramatikalizācijas un leksikalizācijas proce-
siem krievu un latviešu valodā. Tas balstās uz visai ierobežotu lingvistisku ma-
teriālu, kurš ekscerpēts no Antona Čehova (Aнтон Чехов) oriģināltekstiem un 
to latviskajiem tulkojumiem1. Par pamatu analīzei ir ņemtas analītiskas leksiskas 
vienības, kuras veido verba un substantīva savienojums, kas kontekstā aktualizē 
runāšanas nozīmi.

Konstatētos piemērus atkarībā no atbilsmes rakstura var apvienot vairākās 
grupās. Pirmkārt, tie ir gadījumi, kad valodā bez analītiskām leksiskām vienībām 
nevar iztikt, jo tās valodas sistēmā aizpilda leksiskas lakūnas. Tie ir bezekvivalenta 
leksikas gadījumi, kad kādas valodas leksiskajai vienībai nav tiešas leksiski 
semantiskas atbilsmes citā valodā (Bankavs 2001, 9). Šādi krievu un latviešu 
valodas piemēri vienmēr ir piesaistījuši īpašu uzmanību, jo tos vēl var vērtēt no 
etnospecifiskā marķējuma viedokļa. 

Arī A. Čehova stāstos ir vairāki konteksti ar bezekvivalenta runas verbiem, 
kuriem latviešu valodas leksikas sistēmā nav atbilstoša vienvārda ekvivalenta. 
Divvalodu leksikogrāfijā jau ir nostiprinājusies pieeja bezekvivalenta leksiku 
atveidot aprakstoši, kas būtībā ir bezekvivalenta vārda skaidrojums citā valodā, 
taču daiļdarbu tulkošanas praksē šādas vienprātības nav, jo ekvivalenta atlasi 
parasti nosaka konteksts un tulkotāja radošās darbības īpatnības.

Analizētais valodas materiāls rāda, ka tulkotāji krievu valodas bezekvivalenta 
runas verbu parasti atveido tieši analītiski. No A. Čehova oriģināltekstiem ekscer-
pēti trīs konteksti ar krievu valodas bezekvivalenta runas verbiem намекать / 
намекнуть ar nozīmi ‘dot mājienu (netieši izteikta doma; izteikums, kas liek 
noprast, nojaust)’, sal.: Он намекал на Владимира IV степени ... (Анна на 
шее); Ar to bija dots mājiens uz IV pakāpes Vladimiru .. (Anna kaklā, tulk. 
R. Ezera, 271); ... говорили о грамоте с золотою печатью, ... намекали на 

1 Antons Čehovs. Stāsti. Rīga: Liesma, 1985.
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что-то ... (Мужики); .. tika mēļots par valdības rakstu ar zelta zīmogu, .. tika 
doti neskaidri mājieni .. (Zemnieki, tulk. P. Kalva, 312); И когда однажды 
директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за 
такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов ... (Человек 
в футляре); Un, kad direktora madāma viņam reiz pateica, cik labi būtu izdot 
māsu par sievu pie tik solīda, visu cienījama cilvēka, kāds ir Beļikovs .. (Cilvēks 
futrālī, tulk. P. Kalva, 343) R. Ezera bezekvivalenta runas verbu намекать tulko 
ar vārdkopu dot mājienu, kas sakrīt arī ar divvalodu vārdnīcā minētu paralēli; 
tulkotājs P. Kalva to atveido atšķirīgi: pirmajā gadījumā – dot neskaidrus mājienus, 
otrajā – pateikt. Domājams, ka tulkotājs precizitātes labad ir sadalījis vārdkopu 
ar precizējošu vārdu neskaidrus, tāpēc nozīme ‘netieši’ tiek aktualizēta atkārtoti 
(šo nozīmi eksplicē arī substantīvs mājiens). Savukārt pēdējā P. Kalvas tulkojuma 
fragmentā rodas nozīmes transformācija, jo runas verbs pateikt salīdzinājumā 
ar krievu valodas verbu намекать un tā analītisko ekvivalentu dot mājienu ir 
vispārinātas semantikas vienība (pateikt – runājot, parasti īsi, izpaust ko). Līdz ar 
to krievu valodas bezekvivalenta verbs намекать stāstā „Cilvēks futrālī” pilnīgi 
zaudē savu nozīmes specifiku.

Salīdzinājumā ar krievu valodu viens no latviešu valodas bezekvivalenta 
vārdiem ir runas verbs bildināt. Krievu valodā nozīmi ‘aicināt kļūt par sievu’ 
var izteikt tikai analītiski, ko apliecina arī A. Čehova oriģināltekstu konteksti, 
sal.: ... он поехал к Туркиным делать предложение (Ионыч); .. viņš brauca 
pie Turkiniem bildināt Jekaterinu Ivanovnu (Joničs, tulk. J. Ozols, 327); Он 
сделал предложение .. (Душечка); Kukins Oļu bildināja .. (Sirsniņa, tulk. 
J. Ozols, 378); И он не делал предложения ... (Человек в футляре); Un viņš 
viņu nebildināja .. (Cilvēks futrālī, tulk. P. Kalva, 342a); ... в конце концов он 
сделал бы предложение ... (Человек в футляре); .. ka beigu beigās viņš to būtu 
bildinājis .. (Cilvēks futrālī, tulk. P. Kalva, 342b); ... и в один прекрасный вечер 
вдруг – бац! cделал предложение ... (Попрыгунья); .. un kādā jaukā vakarā viņš 
pēkšņi – bāc! – bildina .. (Vējagrābsle, tulk. V. Grēviņš, 158); ... Андрей Андреич 
стал ухаживать за ней и сделал ей предложение ... (Невеста); .. Andrejs 
Andrejičs sāka ap viņu lakstoties un viņu bildināja .. (Līgava, tulk. A. Grēviņa, 
407); Сегодня предложение сделал (Учитель словесности); Šodien bildināju 
(Literatūras skolotājs, tulk. L. Rūmniece, 251); ... он предложения не делал ... 
(Учитель словесности); .. viņš bildinājumu nav izteicis .. (Literatūras skolotājs, 
tulk. L. Rūmniece, 257) Kā redzams, J. Ozola, P. Kalvas, V. Grēviņa, A. Grēviņas 
un vienā L. Rūmnieces tulkojuma fragmentā latviešu valodas runas verbs bildināt 
konsekventi lietots kā oriģinālteksta vārdkopu делать предложение un сделать 
предложение ekvivalents. Tulkotāja L. Rūmniece tajā pašā stāstā „Literatūras 
skolotājs” vārdkopu предложения не делал līdz ar runas verbu bildināt atveido 
analītiski kā bildinājumu nav izteicis. Šķiet, ka burtisks tulkojums varētu būt 
saistīts, pirmkārt, ar iespēju izvairīties no vienas un tās pašas leksiskas vienības 
atkārtojuma, otrkārt, oriģinālteksta iespaidā. Tomēr vienveidības labad, kā arī 
lai saglabātu leksiskā atkārtojuma māksliniecisko slodzi, tulkojumā būtu vēlams 
konsekventi lietot runas verbu bildināt.

Oriģinālteksta un tulkojuma sastatīšanas gaitā konstatēti piemēri, kas atklāj, 
ka runāšanas nozīme abās valodās var būt verbalizēta tikai analītiski, sal.: ... она 
мысленно молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет ... 
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(Попрыгунья); .. viņa domās lūdza dievu un deva solījumu – ja Dimovs 
atveseļosies .. (Vējagrābsle, tulk. V. Grēviņš, 177); ... как будто он дал обет 
никогда не возвышать голоса ... (Палата № 6); .. ka viņš būtu cieši nosolījies 
nekad nepacelt balsi .. (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 191) Krievu valodas 
vārdkopas давать обет / дать обет kontekstā realizē nozīmi ‘svinīgi apsolīt’, 
vienlaikus piešķirot tam arī pacilātas konotācijas, kuras aktualizē grāmatu stila 
substantīvs обет. Minētajos tulkojumu fragmentos oriģinālteksta konotācijas 
nivelējas, jo latviešu valodas analītiskas atbilsmes dot solījumu un cieši nosolīties 
šai ziņā ir neitrālas. Aktualizētās konotācijas ir būtiskas tekstveidē, jo pauž 
personāža portretējuma ētisko vērtējumu, kas tulkojumā pilnībā nerealizējas.

Vienu no plašākajām grupām veido krievu-latviešu paralēles, kurās lietotas 
sintētiskas un analītiskas leksiskas vienības. Tā, nozīmi ‘jautāt’ oriģināltekstā 
parasti realizē runas verbi спросить (vairāk nekā 140 vārdlietojumu) un 
спрашивать (vairāk nekā 70 lietojuma kontekstu), taču konstatēti piemēri, kad 
šādu nozīmi eksplicē arī analītiskas leksiskas vienības задавать вопросы / 
задать вопросы, sal.: Никитин и Манюся ... задавали изредка друг другу 
отрывистые вопросы ... (Учитель словесности); Ņikitins un Maņusja .. 
paretam uzdeva viens otram aprautus jautājumus .. (Literatūras skolotājs, tulk. 
L. Rūmniece, 250); Он задавал вопросы, а медик отвечал (Припадок); Ārsts 
uzdeva jautājumus, bet mediķis atbildēja (Lēkme, tulk. A. Rudzroga, 143); Андрей 
Ефимыч ... машинально задает вопросы (Палата № 6); Andrejs Jefimičs .. 
automātiski uzdod jautājumus (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 193); ... и свои 
собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати 
лет (Палата № 6); .. un paša vienveidīgie jautājumi, ko viņš uzdod jau vairāk 
nekā divdesmit gadu (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 194); Иван Дмитрич ... 
задавал вопросы ... (Палата № 6); Ivans Dmitričs .. uzdeva jautājumus .. (Sestā 
palāta, tulk. A. Rudzroga, 204); ... ему не задавали никаких вопросов (Палата 
№ 6); .. nekādus jautājumus viņam neuzdeva (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 
213); Он вспомнил вопросы, которые задавали ему ... (Палата № 6); Atcerējies 
uzdotos jautājumus .. (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 214); „Мне всё равно, – 
думал он, когда ему задавали вопросы (Палата № 6); „Man ir viss vienalga,” 
viņš domāja, kad viņam ko jautāja (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 229). L. Rūm-
niece un A. Rudzroga analītiskas leksiskas vienības задавать вопросы / задать 
вопросы (izņemot pēdējo lietojuma kontekstu) konsekventi atveidojušas ar 
semantiski un strukturāli identu vārdkopu uzdot jautājumus, kas arī tulkojumā ļauj 
aktualizēt analītisku konstrukciju stilistisko slodzi, šajā gadījumā – paspilgtināt 
lietišķajam stilam raksturīgas konotācijas. 

Oriģināltekstā ar vārdkopu задавать вопросы saskārās arī tulkotāja R. Ezera, 
sal.: Она ... задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, 
то страхом, что он недостаточно ее уважает (Дама с собачкой); Viņa .. 
uzplijās viņam ar vienu un to pašu jautājumu – vai viņš joprojām viņu cienot 
(Dāma ar sunīti, tulk. R. Ezera, 394). Salīdzinot minētos ekscerptus, redzams, ka 
latviešu valodas vārdkopa uzplīties ar jautājumiem salīdzinājumā ar krievu valodas 
задавать вопросы ir semantiski un stilistiski komplicētāka, jo kontekstā papildus 
eksplicē adverbiālas sēmas ‘neatlaidīgi’, ‘netaktiski’ un negatīvi vērtējamas 
konotācijas. 
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Ar vienvārda ekvivalentu pavaicāt un jautāt tulkotas arī analītiskas kon-
strukcijas задать вопрос un задавать вопрос, kurās piesaistītais substantīvs 
ir vienskaitlī, sal.: Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно 
(Горе); Kaut ko viņai pavaicāt un nesaņemt atbildi arī ir baismi (Bēda, tulk. 
A. Rudzroga, 44); ... и когда говорили при нем о религии или чудесном и 
задавали ему какой-нибудь вопрос ... (Мужики); .. un, kad viņa klātbūtnē sprie-
delēja par ticību vai par brīnumiem un viņam kaut ko jautāja .. (Zemnieki, tulk. 
P. Kalva, 313) Iespējams, šādu tulkojumu provocējis sarunvalodas konteksts, kurā 
iederīgāks šķiet tieši runas verbs. 

Konstatēti gadījumi, kad analītisku leksisku vienību lietojumu acīmredzami 
balsta to semantiskā un stilistiskā niansētība. Tā, piemēram, vairāku analītisku 
leksisku vienību nozīmes struktūrā ietilpst komunikatīvi pragmatiskā sēma ‘lai 
noticētu’, kuru aktualizē substantīvs vārds / goda vārds, sal.: ... давал себе клятвы 
... (Припадок); .. deva pats sev zvērestus .. (Lēkme, tulk. A. Rudzroga, 140); – Он 
дал мне слово, что займется вами (Палата № 6); – Viņš deva man vārdu, ka 
veltīs jums uzmanību (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 223); Даю себе честное 
слово, клянусь богом, что не буду робеть ... (Учитель словесности); „Dodu 
sev goda vārdu, zvēru dieva priekšā, ka nekautrēšos .. (Literatūras skolotājs, 
tulk. L. Rūmniece, 340) Minētajos piemēros A. Rudzroga un L. Rūmniece lieto 
semantiski un strukturāli pilnīgus ekvivalentus dot vārdu / dot goda vārdu, kas ļauj 
arī tulkojumā aktualizēt identiskas sēmas un konotācijas. 

Tomēr jāsecina, ka vairumā gadījumu tulkotāji ir izvēlējušies daļēju – 
semantiski vai strukturāli atšķirīgu – ekvivalentu, sal.: ... человек с таким лицом 
может и украсть, и убить, и дать ложную клятву (Припадок); .. cilvēks, 
kam tāda seja, var gan nozagt, gan nogalināt, gan nepatiesi zvērēt (Lēkme, tulk. 
A. Rudzroga, 129); – Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во 
всем Евгения Федорыча (Палата № 6); – Apsolieties, mīļais, ka visās lietās 
klausīsiet Jevgeņiju Fjodoriču (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 224a); – Извольте, 
даю слово (Палата № 6); – Lūdzu: apsolos (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 
224b); ... и он дал слово, что уедет первого июля ... (Невеста); .. viņš apsolījās, 
ka aizbrauks pirmajā jūlijā .. (Līgava, tulk. A. Grēviņa, 411); – И зачем я, дура, 
дала слово телеграфисту? (Попрыгунья); – Kālab gan es, muļķe, apsolīju 
telegrāfistam? (Vējagrābsle, tulk. V. Grēviņš, 164); – Даю тебе честное слово, 
уж больше никогда не пойду с тобой в другой раз (Припадок); – Ar godavārdu 
solos – nekad vairs kopā ar tevi nekur neiešu (Lēkme, tulk. A. Rudzroga, 136); 
Мы ... дали ему честное слово быть у него на свадьбе ... (Попрыгунья); 
Mēs .. apsolījāmies ar godavārdu būt viņa kāzās … (Vējagrābsle, tulk. V. Grēviņš, 
163); – Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один 
час (Враги); – Un es jums svēti apsolu, ka jūs stundas laikā aizvizināšu turp un 
atpakaļ (Ienaidnieki, tulk. P. Kalva, 96). Salīdzinot krievu un latviešu ekvivalentu 
semantiku, jāatzīst, ka tulkojumā sintētiskas leksiskas vienības lietojuma dēļ 
oriģinālteksta komunikatīvi pragmatiskā nianse nivelējas.

Ekscerpēti arī piemēri, kad originālteksta runas verbam tulkojumā atbilst 
analītiska leksiska vienība, sal.: ... он стал советовать своему другу оставить 
водку и пиво ... (Палата № 6); .. viņš bija pasācis draugam dot padomus, lai 
atsakoties no degvīna un alus .. (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 211–212); ... он 
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тоже советовал оставить спиртные напитки ... (Палата № 6); .. arī tas deva 
padomu atsacīties no alkoholiskiem dzērieniem .. (Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 
212); Ну, придешь распорядишься, посоветуешь ... (Бабы); Aizgāju, izrīkoju, 
devu padomu .. (Sievišķi, tulk. J. Ozols, 147); ... после завтрака они поехали к 
себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы ... (О любви); .. pēc 
bro kastīm viņi brauca uz savu vasaras mītni, lai nodotu rīkojumus sakarā ar tuvo 
ziemu .. (Par mīlestību, tulk. P. Kalva, 362); Недолго думаючи, благословили и 
в одну неделю всё дело оборудовали (Бабы); Bez kādas prātošanas vecāki deva 
savu svētību, un vienā nedēļā viss bija nokārtots (Sievišķi, tulk. J. Ozols, 147); ... но 
тут горбач вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали 
(Тоска); .. taču tanī brīdī kuprītis atviegloti nopūšas un dara zināmu, ka, paldies 
dievam, beigu beigās šie esot atbraukuši (Sirds smeldz, tulk. R. Ezera, 49). Šajā 
gadījumā starp krievu valodas sintētisku un latviešu valodas analītisku leksisku 
vienību nav vērojamas būtiskas semantiskas atšķirības, tomēr dažos kontekstos būtu 
vēlams lietot struktūras ziņā identisku ekvivalentu. Piemēram, R. Ezeras tulkojumā 
par krievu verba заявлять atbilstošāku ekvivalentu jāatzīst kāds cits runas 
verbs, piemēram, sacīt, kas sarunvalodas kontekstā iederētos labāk, jo analītisks 
savienojums darīt zināmu aktualizē citādas – lietišķajam stilam – raksturīgas 
nokrāsas. No latviskajiem tulkojumiem ekscerpēti piemēri, kuros lietots strukturāli 
identisks ekvivalents, sal.: ... приказчик Булдеева Иван Евсеич ... посоветовал 
полечиться заговором (Лошадиная фамилия); .. Buldejeva muižas pārvaldnieks 
Ivans Jevsejičs .. ieteica ārstēties ar vārdošanu (Zirdziskais uzvārds, tulk. V. Grē-
viņš, 14); Ну, придешь распорядишься, посоветуешь ... (Бабы); Aizgāju, 
izrīkoju, devu padomu .. (Sievišķi, tulk. J. Ozols, 147); – Господь благословит! – 
кричала с крыльца бабушка (Невеста); – Lai dievs svētī! – vecmāmuļa sauca no 
lieveņa (Līgava, tulk. A. Grēviņa, 416); – Из-за этих решеток благословляю 
вас! (Палата № 6); – Aiz šīm restēm nīkdams, es svētīju jūs! (Sestā palāta, tulk. 
A. Rudzroga, 203); – Я в этом ничего не понимаю, – угрюмо заявляет Иван 
Дмитрич (Палата № 6); – Es nekā tur nesaprotu, – Ivans Dmitričs drūmi nosaka 
(Sestā palāta, tulk. A. Rudzroga, 188).

Atšķirības starp oriģināltekstu un tulkojumu vērojamas vienā V. Grēviņa 
tekstā, sal.: Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? (Унтер 
Пришибеев); Kāpēc, saku, tu, uradņik, neziņo priekšniecībai? (Unters Prišibejevs, 
tulk. V. Grēviņš, 39) Arī šajā kontekstā stilistiski iederīgāks būtu analītisks 
ekvivalents darīt zināmu, kas ļautu arī V. Grēviņa tulkojumā paspilgtināt lietišķas 
un klišejiskas izteiksmes konotācijas.

Semantikas neprecizitātes vērojamas arī J. Ozola un P. Kalvas tulkojumu 
fragmentos, sal.: ... она ... на репетициях вмешивалась, поправляла актеров ... 
(Душечка); .. viņa .. mēģinājumos iejaucās aktieru darbā, deva tiem norā
dī ju mus .. (Sirsniņa, tulk. J. Ozols, 378); – Я тоже за обедом и на охоте 
поучал, как жить ... (Крыжовник); – Arī es, ēzdams pusdienas un iedams un 
medībām, esmu devis padomus, ka jādzīvo .. (Ērkšķogas, tulk. P. Kalva, 356) Gan 
krievu valodas runas verbs поправлять, gan поучать pauž apzīmētās darbības 
negatīvu vērtējumu, ko kontekstā realizē voluntatīvā sēma ‘uzspiežot savu gribu’, 
savukārt latviešu atbilsmes dot norādījumus un dot padomu šai ziņā ir neitrālas, 
kas nenoliedzami mazina valodas līdzekļu izteiksmīgumu. Te noteikti jāpiebilst, 
ka krievu valodas verbam поучать latviešu valodas leksikas sistēmā atrodams 
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semantiski un stilistiski precīzs ekvivalents pamācīt ar nozīmi ‘izteikt pamācības 
(kā rīkoties, izturēties)’, kura lietojums tulkojumā ļautu izvairīties no diametrāli 
pretēju konotāciju realizācijas.

Tātad pētījuma gaitā ir konstatēts, ka latviešu un krievu valodā gramatikalizā-
cijas un leksikalizācijas piemēri ilustrē līdzīgas tendences to veidošanā un lieto-
jumā. Nenoliedzami, ekscerpēto krievu un latviešu valodas paralēļu salīdzināšana 
atklāj, ka liela daļa gadījumu apliecina kādu būtisku iezīmi, proti, sintētisku un 
analītisku leksisku vienību sinonīmiku, dažkārt – arī konkurenci. Parasti analītiska 
leksiska vienība salīdzinājumā ar vienvārda ekvivalentu ir semantiski un stilistiski 
diferencētāka. 

Piemēri rāda, ka daiļdarbā analītiskas leksiskas vienības veic vairākas stilis-
tiskas funkcijas, piemēram, ar dažādām konotācijām paspilgtina vēstījumu, aso-
ciatīvi sasaista teksta fragmentus, individualizē personāžu runu, un citas.

Gadījumi, kad analītiska leksiska vienība ir tulkota ar vienvārda ekvivalentu, 
ir saistīti ar tulkotāja vēlmi izvairīties no smagnējas un stilistiski neveiksmīgas 
konstrukcijas, kas varētu izveidoties kontekstā, ja tiktu lietota analītiska atbilsme. 
Semantiski un strukturāli atšķirīgu ekvivalentu lietojuma dēļ tulkojumā nivelējas 
sintētisku un analītisku leksisku vienību korelācija un sinonīmika. Atsevišķos 
gadījumos tomēr būtu vēlams pilnīgu ekvivalentu lietojums, jo nepārdomātas 
atveides dēļ tulkojumā zūd būtiskas oriģinālteksta nianses.
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Summary 
In the last decade the processes of grammaticalization and lexicalization have also come 
into the focus of Latvian linguistics; furthermore, the research results demonstrate that, 
in this respect, similar regularities across the same word classes can be found in different 
languages.
While examining various cases of grammaticalization in Latvian and contrasting them 
with the respective recurrent developmental regularities, I have tried to provide a 
theoretical and practical account of the semantic and formal mechanisms that determine 
both the development of lexical items into grammatical ones and grammatical elements 
into lexemes. Although both the grammaticalization and lexicalization involve semantic 
bleaching and erosion, a typical result of the lexicalization is individual, while the result of 
grammaticalization in relation to different semantic classes of lexical units is largely regular.
The research results indicate that certain lexical items are subjected to grammaticalization 
particularly frequently, thus supporting the approach which requires the examination of 
different semantic classes separately. 
Combinations of a noun with a verb constitute examples of grammaticalization and 
lexicalization in Latvian and Russian. Here, the verb has partially or completely lost its 
lexical meaning and become a functional word. As to its semantic structure, such verbal 
components are mostly polysemous words. This is expected given that the polysemy of a 
word can further the distribution of analytic combinations. 


