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Atvasinājumi ar priedēkli ne- latviešu valodā ir produktīvi, tas ir arī samērā vienkāršs 
vārddarināšanas modelis, jo bieži izsaka paredzamu nozīmi – motivētājvārda noliegumu 
vai pretstatu. Šie atvasinājumi ir saistāmi gan ar gramatizēšanos, gan ar leksikalizēšanos. 
No vienas puses, tie ir gramatizēšanās rezultāts, partikulai ne pārtopot par afiksu. Savukārt 
daļa atvasinājumu leksikalizējas. Latviešu valodā ne- plaši izmanto darbības vārdu un 
īpašības vārdu, arī lietvārdu atvasināšanā. Ir seni nomināli darinājumi ar ne-, kur nozīme 
ir noprotama, bet tā neizriet no valodā šobrīd esošajām nozīmēm un nav atvedināma no 
vārda sastāvdaļām, jo vairs nav sākotnējās vārddarināšanas motivācijas. Leksikalizēšanos 
balsta arī dažādi aizguvumi, kuros jau ir ne-. Dažreiz pamatvārds savu tagadējo nozīmi 
ieguvis no prefiksālā darinājuma. Priedēklis ne- var norādīt arī uz negatīvās nozīmes 
pastiprināšanu. Darinājumu nozīmes laika gaitā ir mainījušās. Daudzos gadījumos seniem 
nomināliem darinājumiem ar negāciju ne- mūsdienu latviešu valodā dominē pārnestā 
nozīme. Sufiksālajiem darinājumiem, kam ir priedēklis ne-, negācija bieži vien ir bijusi jau 
motivētājvārdā – piem., abstrakti lietvārdi darināti no verba ar ne-, izmantojot sufiksāciju, 
nevis vārddarināšanas celmam pievienojot negāciju. 

Atslēgvārdi: nominālā vārddarināšana, atvasināšana, prefiksācija, negācija ne-, demo ti vā-
cija, leksikalizēšanās.

Ievads
Indoeiropiešu *ne ir teikuma nolieguma jeb negācijas partikula, kas dažās 

valodās (latviešu, lietuviešu valodā, vairākās slāvu valodās) kļuvusi arī par vārda 
negācijas rādītāju (Karulis 2001, 621). Vārddarināšanā negācijai ne- ir priedēkļa 
funkcija, piem., laime – nelaime, tāls – netāls, viens – neviens, iet – neiet. 

Atvasinājumi ar priedēkli ne- ir gramatizēšanās rezultāts, partikulai pārtopot 
par morfēmu. Gramatiskās morfēmas bieži vien attīstās no vēsturiski neatkarīgiem 
vārdiem, kas ir zaudējuši savu fonoloģisko neatkarību un kā klītika piekļāvušies 
blakus vārdam, tad saplūduši ar to kā afikss (Booij 2000, 401).

Par šo procesu liecina arī svārstīgā negācijas ne- rakstība latviešu rakstu 
valodas vēsturē. 16. gadsimtā vācu valodas rakstības ietekmē izveidojas tradīcija 
ne rakstīt atsevišķi, ja tas noliedz verbu (lietvārdus un īpašības vārdus ar ne- 
raksta kopā), piem., ne pamet, ne baiļojies, ne brīnojies. Šāda rakstība redzama 
17., 18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē. 1841. gadā Heinrihs Heselbergs 
(Heinrich Hesselberg) aizrāda – tā kā latviešu valodā lietvārdu, īpašības vārdu un 
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verbu priekšā nolieguma partikula ir uzsvērta, tā ar sekojošo vārdu rakstāma kopā 
(negods, negudrs, negribēt). 1871. gadā Latviešu draugu biedrības gada sapulcē 
nolemj, ka ne ar darbības vārdiem rakstāms kopā. 20. gadsimta iespieddarbos 
atbilstoši mūsdienu normai ne- jau visos gadījumos raksta kopā ar verbu. Laika 
gaitā svārstīga bijusi arī negācijas ne- un skaitļa vārdu, vietniekvārdu un apstākļa 
vārdu rakstība (citēts pēc: Bergmane, Blinkena 1986, 99).

Latviešu valodniecībā ir mainījies uzskats par to, kā darinājumi ar ne- ir 
definējami. Jānis Endzelīns darinājumus ar negāciju ne- pirmajā daļā aplūkojis pie 
salikteņiem (Endzelīns 1951, 255). Mūsdienu latviešu valodniecībā darinājumus ar 
ne- neapšaubāmi uzskata par atvasinājumiem (Kalme, Smiltniece 2001, 64; Soida 
2009, 147).

Latviešu valodā ne- priedēkļa funkcijā izmanto vairāku vārdšķiru – lietvārda 
(nedarbs), īpašības vārda (neliels), vietniekvārda (nekāds), darbības vārda (nedot), 
apstākļa vārda (nekad) – atvasināšanā.

Prefiksācija ar ne-, no vienas puses, ir ļoti produktīva, jo negācija ir viegli 
izmantojams līdzeklis – piem., latviešu valodā ne- var pievienot visiem verbiem 
un daudziem īpašības vārdiem. Latviešu valodā negācijai ne- priedēkļa funkcijā 
piemīt zināms universālums. Pirmkārt, to pievieno dažādu vārdšķiru vārdiem, 
atšķirībā no citām valodām, kur negatīva nozīme ir vairākiem priedēkļiem. Piem., 
angļu valodā ir negatīvie priedēkļi un-, in-, non-, dis-, kam atšķiras atvasinājumu 
produktivitāte, piesaistoties dažādām vārdšķirām, turklāt negatīvos verbus darina 
tikai ar priedēkļiem un- un dis-. Piem., unhappy ‘nelaimīgs’, inaccurate ‘neprecīzs’, 
nonflammable ‘nedegošs’, dislike ‘neieredzēt’. Šiem priedēkļiem ir dažāda cilme – 
un- ir mantots priedēklis, bet pārējie aizgūti. Ir atšķirīgas semantiskās funkcijas, 
piem., untruth ‘nepatiesība’, bet undress ‘noģērbties’ (Lieber 2004, 113). Nav 
iespējams paredzēt, kurš priedēklis tiek lietots ar konkrēto vārdu, tas nozīmē, ka 
pareizais atvasinājums ir jāiemācās. 

Latviešu valodā atvasinājumiem ar ne- lielākoties ir paredzama nozīme 
(darbības vārdiem ne- norāda uz pamatvārdā nosauktās darbības vai stāvokļa 
noliegumu, nākt – nenākt, īpašības vārdiem un lietvārdiem – uz pamatvārdā 
nosauktā noliegumu vai trūkumu, drošs – nedrošs, miers – nemiers), tāpēc šādi 
darinājumi ir viegli uztverami un nerada grūtības saziņas procesā. Latviešu valodā 
līdzīga nozīme ir arī atvasinājumiem ar priedēkli bez- – bezvējš, bezgaumīgs, 
kur priedēklis norāda uz kaut kā trūkumu. Tomēr atvasinājumu ar negāciju ne- 
darināšanas likumības dažādām vārdšķirām atšķiras, arī atvasinājumu nozīme ne 
vienmēr ir paredzama, kā tas varētu šķist, piem., negals, nejēga.  Ne vienmēr ir 
viegli nosakāms motivētājvārds, piem., vārdiem nevīžīgs, nemitīgs. Līdz ar to šie 
vārdi no mūsdienu runātāja viedokļa bieži vien vairs netiek sadalīti sastāvdaļās, bet 
uztverti kā vesels nedalāms jēdziens, ko iespējams saistīt ar leksikalizēšanos.

Lielāka uzmanība turpmāk rakstā tiks pievērsta nomenu resp. īpašības vārdu 
un lietvārdu darināšanai.

1. Īpašības vārds
Mūsdienu latviešu valodā negācija ne- ir produktīvs priedēklis īpašības vārdu 

darināšanā. To pievieno gan primāriem, gan sekundāriem īpašības vārdiem. Ar 
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ne- darinātie īpašības vārdi nosauc pazīmi, kas ir pamatvārda nosauktās noliegums 
(Soida 2009, 147) jeb motivētājvārdā ietvertās pazīmes trūkums (Kalme, Smiltniece 
2001, 121), piem., īsts – neīsts, līdzens – nelīdzens. 

Tādējādi negācijai ne- ir ļoti plašas lietošanas iespējas. To var pievienot gan 
primāriem nemotivētiem adjektīviem, piem., tīrs – netīrs, laipns – nelaipns, ērts – 
neērts, gan arī atvasinātiem adjektīviem, piem., kaunīgs – nekaunīgs, līdzens – 
nelīdzens, pateicīgs – nepateicīgs (Soida 2009, 147). 

Tādu darinājumu, kas jau pirms negācijas pievienošanas atvasināti ar kādu 
priedēkli, latviešu valodā nav daudz, bet tomēr ir sastopami, piem., apķērīgs – 
neapķērīgs, izveicīgs – neizveicīgs, saderīgs – nesaderīgs.

Jaunus adjektīvus ar negāciju ne- var atvasināt arī no internacionāliem ad-
jektīviem (MLLVG 1959, 297), piem., nereāls, nelegāls, nepopulārs, nenormāls.

Lietuviešu valodā no visiem īpašības vārdiem var darināt prefiksālu atva-
sinājumu ar negāciju ne- (Urbutis 2009, 317). Šie darinājumi apzīmē īpašību, kas 
pretēja motivētājvārda nosauktajai, piem., nemãžas ‘paliels, diezgan liels’, negẽras 
‘slikts, nelabs’.  

Atšķirībā no lietuviešu valodas latviešu valodā ne visiem īpašības vārdiem 
iespējams pievienot priedēkli ne-, piem., to nemēdz lietot vārdiem kluss, mazs, 
jauns, taisns. Teikumā negāciju šie adjektīvi iemanto ar saitiņas starpniecību, 
piem., kāts nav taisns, es neesmu mazs (Soida 2009, 147).

Tomēr tiešas nozīmes īpašības vārdiem atbilstošajiem abstraktas pazīmes 
izteicējiem adjektīviem ir iespējams negāciju ne- pievienot kā prefiksu, piem., 
taisns un netaisns (spriedums), šķīsts un nešķīsts (radījums).

Prefiksālo atvasinājumu ar ne- parasti nedarina krāsu nosaukumiem, piem., 
melns, sarkans, bet pārnestā nozīmē šiem īpašības vārdiem tāds atvasinājums mēdz 
būt, piem., baltas un nebaltas dienas ‘laimīgas un nelaimīgas, sliktas’ (ME II, 705).

Atvasinājumu ar ne- parasti nedarina adjektīviem, kas jau izsaka negatīvu 
īpašību, piem., briesmīgs, vājš, nikns, kails, pliks. Mīlenbaha un Endzelīna 
vārdnīcā (ME II, 705) pie šiem vārdiem minēts arī īpašības vārds slikts, bet 
mūsdienās, šķiet, darinājumu neslikts lieto visai bieži, par ko liecina tas, ka šis 
atvasinājums sastopams arī mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusā un īpaši bieži 
tīmekļa korpusā1. Šā atvasinājuma nozīme nav pretēja vārdam slikts, bet gan izsaka 
nozīmes gradāciju.

Parasti īpašības vārdiem nedarina atvasinājumu ar ne- tad, ja eksistē kāds cits 
adjektīvs, kas nosauc pretējo īpašību, piem., silts, auksts.

Daži īpašības vārdi mūsdienu latviešu valodā parasti sastopami ar negāciju, 
piem., neatlaidīgs, nejaušs, negants, nemitīgs, nevīžīgs (Soida 2009, 147).

Vairumam atvasinājumu motivētājvārdi atrodami mūsdienu valodā. Ir arī 
tādi ar negāciju ne- atvasināti īpašības vārdi, kuru sākotnējie motivētāji mūsdienu 
latviešu literārajā valodā netiek lietoti vai arī  ir maz pazīstami, un tādējādi vārdam 
nav motivācijas attieksmju ar pamatvārdu, piem., adjektīvi negants un neķītrs.

1 Atvasinājumu analīzei izmantots līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu 
korpuss „miljons-2.0” un tīmekļa korpuss „tīmeklis-1.0”, kas pieejami interneta vietnē 
www.korpuss.lv. 
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Par vārda negants cilmi ir dažādi uzskati. Tam pamatā ir apvidvārds 
gants ‘kārtīgs, tikumīgs’ < *gant ‘sist, pērt’ (‘pērts, rāts’ tādā izpratnē kā 
‘audzināts’) (Karulis 2001, 622). Pēc cita uzskata negants var būt no negantīgs 
(*neganta < *negamta, lie. gamtà ‘daba’), sal. arī lie. negand(a)s ‘posts, 
nelaime’ (ME II, 712). Ganta sieviete, gantums – sastopams Jēkaba Janševska 
darbos (EH II, 383). Literārajā valodā biežāk lieto negatīvo adjektīvu negants. 
Domājams, ka mūsdienās vārdu gants nelieto vispār. Līdzsvarotā latviešu valodas 
tekstu korpusā ir bieži lietots vārds negants, kā arī tā atvasinājumi – negantnieks, 
negantība, bet vārds gants nav minēts. 

Vārds neķītrs – aizguvums, kam pamatā senkrievu хытръ ‘veikls, zinīgs’. No 
tā arī apvidvārds ķītrs ‘veikls’, lie. kytras ‘gudrs, viltīgs’ (Karulis 2001, 623). ME 
vārdnīcā ķītrs ir minēts, piem., ar nozīmi ‘slikts, slinks’, arī ‘skops’, vēl arī ‘tīrs’ 
(bet attiecībā uz traukiem) (ME II, 389). Vārda neķītrs nozīme ‘netikumīgs, rupjš’ 
izveidojusies 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā.

Mūsdienās mēdz lietot vārdu ķītrs, atmetot vārdam neķītrs ne- – ar nozīmi 
‘kautrīgs, tikumīgs’. Piem., ar šādu nozīmi vārds ir sastopams internetā2, visbiežāk 
vārdu savienojumos tikls un ķītrs vai ķītrs un neķītrs. To varētu uzskatīt par nozīmes 
pārņemšanu no prefiksālā darinājuma, jo vārdam ķītrs šāda nozīme nav minēta.

Ne vienmēr darinājumu ar ne- vārddarināšanas virziens ir pamatvārds + 
negācija, kā tas varētu šķist. Dažreiz tas ir pretējs. 

Piem., vārds nejaušs ir samērā jauns atvasinājums no adverba nejauši. 18., 
19. gadsimtā vārdnīcās ir minēts tikai šis adverbs. Adverbs nejauši ir darināts no 
verba jaust (just). Vārds bez negācijas jaušs ir mākslīgs darinājums pretstatā ar 
negāciju ne- atvasinātajam adjektīvam. To apzināti kā pretstatu darinājis J. Sirmais 
19. gadsimta beigās. „(..) kāda darbība, jauša vai nejauša, cerēta vai necerēta” 
(ME II, 104). Parasti šo vārdu arī lieto kopā ar negāciju. Tīmekļa korpusā adjektīvs 
nejaušs, adverbs nejauši sastopami ļoti bieži, jaušs – ļoti reti, piem., vārdu 
savienojumā jaušā nejaušība. Biežāk sastopams adverba lietojums, bet tad arī 
kopā ar negatīvo adverbu vārdu savienojumos jauši vai nejauši; drīzāk jauši, nekā 
nejauši u. c.

Arī nevilšs acīmredzot ir no adverba nevilšus (vilšus, vilšu < vilt) (ME IV, 596). 
To arī visbiežāk sastop kā negatīvu atvasinājumu, bet adverbu vilšus – vai nu vārdu 
savienojumā vilšus vīla (tautasdziesmās), vai arī mūsdienās internetā – vārdu 
savienojumā vilšus vai nevilšus.

Vārds necils ‘pieticīgs, vienkāršs’ ir apzināts darinājums, kas atvasināts no 
verba cilt, – tas ir Jāņa Endzelīna 20. gadsimta 30. gados darināts jaunvārds, 
pretmets vārdam izcils. Vārds izcils no fizisku parādību raksturojuma (‘uz augšu 
vai āru vērsts’) 19. gadsimta beigās attiecināts uz garīgām parādībām, pamatā 
sens verba izcelt(ies) lietojums cilvēka stājas vai spēju raksturošanai (Karulis 
2001, 621).

Tikai ar ne- sastopams arī īpašības vārds nemitīgs – tās pašas cilmes kā 
mitēties, atvasināts no verba mist ‘pārstāt’ (ME II, 638, 723) resp. nemitēties.

2 Sk. interneta vietnē www.google.lv
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Īpašības vārds nenovīdīgs atvasināts no verba nenovīdēt ‘neatļaut, nenovēlēt’. 
Pamatā verbs la. vīdēt ‘neskaidri redzēt, (tālumā) saskatīt’ (sal. kr. видеть un 
ненавидеть ‘ienīst, neieredzēt’; lie. pavydėti ‘apskaust’). Domā, ka no noliegta 
darbības vārda vai priedēkļa verbiem (piem., novīdēt) arī pamatvārds vīdēt ieguvis 
nozīmi ‘novēlēt, atļaut’ (Karulis 2001, 624).

Interesanta ir vārda nešpetns semantika. Nešpetns – no apvidvārda špetns 
‘dusmīgs, nesavaldīgs, ļauns, nejauks’, kas ir aizguvums no poļu valodas (Karulis 
2001, 625). Vārdā nešpetns partikula ne- nevis izsaka pamatvārda negāciju, bet gan 
pastiprina negatīvo nozīmi, tāpēc jau 18. gadsimtā špetns un nešpetns lieto vienādā 
nozīmē. Dažās izloksnēs pretstatā vārdam špetns šis nešpetns ir ‘labsirdīgs’. 
Lietuviešu valodā aizguvums špėtnas ir ‘nejauks, riebīgs, pretīgs’, bet nešpėtnas 
‘itin pieklājīgs, itin jauks’ (ME II, 735).

Daudzos gadījumos mūsdienu latviešu valodā dominē pārnestā, nevis tiešā 
nozīme. Vārdam neaptēsts tiešā nozīme ir radusies kā noliegums no verba aptēst, 
bet pārnestā nozīmē – cilvēka apzīmējums neaptēsts ir ‘tāds, kas neprot uzvesties; 
tāds, kam trūkst apķērības, iemaņu, dzīves pieredzes’ (LVV 2006, 673). Vārdu 
aptēsts nemēdz lietot šādā pārnestā nozīmē. 

2. Lietvārds 
Negācija ne- var pievienoties arī pie lietvārdiem (ne tik bieži kā pie īpašības 

vārdiem) un uzņemties priedēkļa funkcijas, piem., negals, negods, neziņa, nejēga, 
nelaime, nezvērs, nezāles.

Priedēkļa ne- galvenā funkcija ir motivētājvārdā ietvertās nozīmes noliegšana, 
bet atvasinājumiem var būt dažādas nozīmes nianses (Kalme, Smiltniece 2001, 66). 

Motivētājvārdā izteiktajam jēdzienam pretēja nozīme: negods, nemiers, 
neraža, nespēks, neveiksme, nevaļa.

Šādi atvasinājumi var apzīmēt gan konkrētus, gan abstraktus nojēgumus 
(MLLVG 1959, 190), piem., nemetāls, nevieta (biežāk apstākļa vārds  nevietā), 
nemiers, neraža, neslava, nespēks, nespēja, nevaļa, neveiksme, nebrīvība, 
nekārtība, nevērtība u. c.

Ar negāciju ne- atvasinātie lietvārdi var apzīmēt arī pamatvārdā izteiktā 
nojēguma trūkumu, piem., nekauņa, negodis, nebēd(n)is vai ar piedēkli atvasinātā 
forma nebēdnieks, arī necilvēks, nelietis.

Bieži vien atvasinājumi iegūst jaunu, parasti pārnestu nozīmi: nestunda, 
nediena(s), nedarbs, nezvērs, nelaiķis, neceļš (aiziet neceļos), negaiss, negadījums, 
nevalodas. Negācija ne- šais darinājumos funkcionē ar nozīmi ‘nelabs’, ‘nevērtīgs’. 
Izmantojot šo vārddarināšanas modeli, darinājumu rinda mūsdienu latviešu valodā 
tiek papildināta ļoti bieži, piem., nesaite, nekoki u. c. (Soida 1975, 141). Šiem 
jaunajiem darinājumiem, protams, ir svarīgs lietojuma konteksts.

Atvasinot lietvārdus ar negāciju ne- kā priedēkli, motivētājvārds pa lielākajai 
daļai vārddarināšanas procesā nemainās, piem., negods, negals, nediena. Nereti 
lietvārds ir atvasināts vienlaikus ar priedēkli ne- un ar derivatīvo galotni -is vai 
-a, piem., tas raksturīgs atvasinātajiem personu nosaukumiem nekauņa (no kauns), 
negodis (no gods). Šādos atvasinājumos var būt arī skaņu mija.
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Daudzi lietvārdu darinājumi ar ne- tradicionāli tiek lietoti noteiktā locījumā, 
piem., lokatīvā – neceļos, bieži tiek lietoti daži apstākļa vārdi, kas cilmes ziņā ir 
adverbializējušās lietvārdu lokatīva formas, piem., nelaikā, nevietā (LVIV). Daži 
atvasinājumi ar ne- veido stabilu frazeoloģismu, piem., uz nebēdu (LFV). 

Negācija ne- nav raksturīga prefiksāliem substantīviem (ap-cer-e, pa-saul-e, 
pār-cel-tuv-e), tādu darinājumu kā ne-sa-skaņ-a, ne-ap-dom-īb-a latviešu valodā 
nav daudz (Kalnača 2004, 19). 

Substantīvu ar negāciju ne- nozīme ļoti bieži nav atvasināma no pamatvārda 
nozīmes. Vārdam negaiss nav pretējas nozīmes vārdam gaiss mūsdienu nozīmē, 
bet agrāk šim vārdam bijusi arī nozīme ‘laiks’ (ME I, 587), kas varētu būt šī 
darinājuma nozīmes pamatā (sal. vācu Wetter – Unwetter). Negācijai ne- varētu būt 
arī pastiprinājuma nozīme. 

Par vārda negals cilmi ir dažādi uzskati: negals ‘posts, nelaime’ < ‘nevarēšana, 
nespēšana’ (sal. lie. galėti – ‘varēt, spēt’). Iespējams, ka vārds saplūdis ar 
atvasinājumu no gals ‘beigas’, ja ne- šajā gadījumā lietots negatīvās nozīmes 
pastiprināšanai (Karulis 2001, 622). 

Vārdam negausis (arī negauša) pamatā ir substantīvs gausa, gauss ar 
nozīmi ‘sātīgs’ (gausa maize ‘sātīga maize’) (ME I, 612). Bieži sastopami arī citi 
darinājumi, kas atvasināti gan ar priedēkli ne-, gan ar piedēkli, piem., negausīgs, 
negausība, savukārt gausīgs, gausība – reti. Mūsdienās vārdu gauss parasti lieto ar 
nozīmi ‘lēns; tāds, kas norit, notiek lēni, nesteidzīgi’ (LVV). 

Lietvārds neģēlis, domājams, ir aizguvums no krievu недель, неделец vai 
līdzīgiem vārdiem (pamatā krievu – дело). Vārds ir aizgūts ar visu negāciju un 
tāpēc no latviešu valodas viedokļa nebūtu dalāms morfēmās (Kalnača 2004, 
29). Par nozīmi – sal. la. lieta: nelietis. 17. gadsimtā neģēlis lietots ar nozīmi 
‘dīkdienis, nederīgs cilvēks’, vēlāk arī ‘nelietis, riebīgs cilvēks’ (Karulis 2001, 
623). J. Endzelīnam ir cits uzskats par šā vārda cilmi – no *gēl- vai arī varbūt -ģēlis 
no ēverģēlis (ME II 714). Pēteris Šmits savukārt raksta, ka „no vācu māņticības 
(vecvācu auergeloue – Aberglaube) ir nākusi mūsu āverģēlība (ēverģēlība), no 
neticības (ungeloue – Unglaube) – neģēlība” (Šmits I, 80).  Šo vārdu rašanās tiek 
saistīta ar aizguvumu remotivāciju.

Daudziem lietvārdiem, seniem darinājumiem ar ne- nozīme laika gaitā ir 
mainījusies. Vārds nelietis darināts no lieta tā senākajā nozīmē ‘kas labs, derīgs, 
piemērots’. Sākotnēji ‘(kas) nelabs, nederīgs, nepiemērots’. Ar pārnesumu 
izveidojusies nozīme ‘nelabs, nederīgs cilvēks’ > ‘nemorāls, ļauns cilvēks’. 
Atvasinājuma starpposms varēja būt adjektīvs neliets ‘nederīgs’ (Kristoferam 
Fīrekeram) pretstatā liets ‘derīgs’ (lietas koks) (Karulis 2001, 624).

Vārds nelaiķis atvasināts no nelaiks ‘stāvoklis, brīdis, kad vēl nav pienācis 
īstais (noteiktais) laiks; priekšlaiks’. Tātad nelaiķis sākotnēji ‘nelaikā atnācis, 
aizgājis, miris’ (Karulis 2001, 624).

3. Atvasinājumu motivācija
Daudziem prefiksālajiem atvasinājumiem ar ne- pamatā ir abstraktas nozīmes 

lietvārdi, kuriem var būt ne tikai pirmatnīgs, bet reizēm arī atvasināts vārd-
darināšanas celms. Priedēkļa ne- darinājumus no jau atvasinātiem lietvārdiem ne 
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vienmēr ir viegli atšķirt no citu vārdšķiru darinājumiem. Daudzi lietvārdi, kam ir 
priedēklis ne-, īstenībā nav priedēkļa ne- atvasinājumi, bet ir darināti ar piedēkli, 
galotni no tāda motivētājvārda, kurā jau bijusi morfēma ne-, piem., gaidīt – 
negaidīt – negaidītība, varēt –  nevarēt – nevarība.

Motivētājvārdu ir svarīgi noteikt, piem., analizējot abstraktu lietvārdu ar pie-
dēkli -īb- darināšanu. Kaut gan vairumā gadījumu sekundāros vārdus mo tivē viens 
vārds, ir arī tādi darinājumi, kam iespējami divi motivētājvārdi. Pakāpeniskiem 
darinājumiem ar vairākiem afiksiem bez precīzas informācijas par konkrētā 
vārda rašanās mehānismu afiksu pievienošanas secība nav skaidri nosakāma. No 
darinājumiem, kuru struktūrā ir piedēklis -īb- un arī priedēklis ne-, tikai nedaudzi 
ir nepārprotami priedēkļu atvasinājumi, bet pārējos priedēklis parasti jau ietilpst 
vārddarināšanas celmā. Piem., nešķīstība varētu būt gan no nešķīsts, gan no 
šķīstība; netaisnība – gan no netaisns, gan no taisnība. Var būt gadījumi, kur no 
interpretācijas ir atkarīga darinājuma piederība tai vai citai grupai, atkarībā no 
izvēlētā motivētājvārda mainās semantisko nianšu traktējums (Vulāne 2008, 93). 
Tādiem darinājumiem kā negantība, kam pamatvārds bez ne- lietojumā nemaz nav 
atrodams, ir skaidrs, ka motivētājvārds ir negants, nevis gantība.

4. Dažādu vārdšķiru atvasinājumu atšķirības
Valodas vārddarināšanas sistēmas centrā ir tipiski darinājumi. Blakus tiem 

ir t. s. potenciālie darinājumi – kāda regulāra un produktīva vārddarināšanas tipa 
vārdi, kuri valodā nepastāv kā atsevišķas leksikas vienības, bet var tikt realizēti 
jebkurā brīdī, kad vajadzīgs. Darinājums ir tik dabisks un saprotams, ka netiek 
uztverts kā jaundarinājums, bieži vien arī tas netiek iekļauts vārdnīcās, jo tiek 
īstenota valodā jau esoša vārddarināšanas shēma (Urbutis 2009, 316). To var 
attiecināt arī uz visiem darbības vārdiem un lielu daļu īpašības vārdu, kam var 
darināt atbilstošu atvasinājumu ar priedēkli ne-.

Tāpēc vārdnīcās, piem., Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas 
vārdnīcā, ir samērā daudz īpašības vārdu un lietvārdu ar negāciju ne-, bet tajās 
netiek iekļauti darbības vārdi. Tas ir saprotams, jo, atšķirībā no nomeniem, kas ar 
negāciju bieži vien saplūst jaunā jēdzienā, darbības vārdiem jauna nozīme nerodas, 
parasti tā ir paredzama. To nozīme ir pretēja motivētājvārda nozīmei, viegli no tā 
izsecināma un nav jāiemācās. Izņēmums ir, piem., vārds nebēdņot, kas iekļauts 
vārdnīcā, savukārt vārda nebēdāt vārdnīcā nav. 

Arī gramatikās darbības vārdu darināšana ar negāciju ne- lielākoties netiek 
aplūkota. Tikai retumis šie atvasinājumi tiek pieminēti pie darbības vārdu 
priedēkļiem (Kalme, Smiltniece 2001, 199), piem., nenākt, necelt, nebīties.

Izņēmums ir darbības vārds nevīžot, ko mēdz iekļaut vārdnīcās. Darbības 
vārds nevīžot atvasināts no vīžot, kas ir aizguvums no igauņu valodas. Darbības 
vār du vīžot ‘spēt, gribēt, pūlēties; prast, būt manīgam’ biežāk lieto negatīvā for-
mā (EH II, 794), parasti saistot ar slinkumu un neizdarību. Bieži sastopami atva-
si nājumi nevīža, nevīžīgs. To motivētājvārds ir darbības vārds nevīžot, jo bez ne-
gācijas vārdu parasti nelieto. Arī pirmie aizguvuma minējumi avotos ir negatīvā 
nozīmē: nevīžāju (Georgam Elgeram), nevīžs u. c. (Karulis 2001, 625). 
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5. Atvasinājumu leksikalizēšanās
Viena no leksikalizēšanās izpratnēm – vārdi, kas agrāk ir bijuši morfoloģiski 

analizējami, to pašreizējā nozīmē ar valodā pastāvošajiem vārddarināšanas liku-
miem nav atveidojami (Brinton, Traugot 2005, 56). Vārds kā valodas vārddarinā-
šanas sistēmai atbilstoši noformēts vārdu krājuma komponents funkcionēdams 
zaudē strukturālo dalāmību morfēmās. Pāreja no nozīmes, kas izriet no vārda 
uzbūves, uz tā saucamo kodēto (tradicionālo) nozīmi. Vārda nozīme nav izsecināma 
no tās sastāvdaļām, sākotnējā motivācija ir rekonstruējama tikai tad, ja ir zināšanas 
par tā etimoloģiju, piem., negals, nelaiķis, negausis.

Leksikalizēšanos saista ar vārda desemantizēšanos, jo notiek demotivācija jeb 
identificējamu sastāvdaļu zaudēšana. Lorijs Bauers (Laurie Bauer) nosaucis to par 
semantisko leksikalizēšanos, uzskatot par vienu no leksikalizēšanās veidiem (Bauer 
1983, 55). L. Bauers uzskata leksikalizāciju par pretēju parādību produktivitātei.

Plašākā nozīmē ar leksikalizēšanos tiek saprasta vārda iekļaušana leksikonā 
(Brinton, Traugot 2005, 21).

Seni nomināli darinājumi daudzos gadījumos var tikt saistīti ar leksikalizēšanos 
tādā nozīmē, ka vārdā vairs netiek atpazīti konkrēti vārddarināšanas procesi, jo 
tas ir vispārzināms kā atsevišķs vārds. No vārddarināšanas viedokļa vārdi pāriet 
no sekundāro vārdu grupas primāro vārdu grupā, piem., nelga, kā arī vārdi 
negants, necils, kur gan negācija ir saskatāma, tomēr valodas lietotājs tos vairs par 
atvasinājumiem neizjūt.

Tādējādi var teikt, ka leksikalizēšanās ir pārmaiņas, kuru rezultātā noteiktā 
lingvistiskā kontekstā runātāji lieto vārdu kā jaunu, jēgpilnu veidojumu ar formā-
lām un semantiskām īpašībām, kas nav pilnībā atvasināmas vai paredzamas no tā 
struktūras sastāvdaļām vai vārddarināšanas modeļa (Brinton, Traugot 2005, 56). 
Laika gaitā valodas vienība var vēl vairāk leksikalizēties. Vincs Urbutis (Vincas 
Urbutis) šķir leksikalizētos darinājumus un „īstos” jeb potenciālos, piem., darbības 
vārdus, kas atvasināti ar priedēkli ne-, deminutīvus (Urbutis 2009, 56). Taču 
neatbildēts paliek jautājums, kurā brīdī, piem., semantiska izolācija ir uzskatāma 
par leksikalizētu darinājumu pazīmi.

Šāds leksikalizējies vārds ir jāiemācās atsevišķi no tā sākotnējā motivētāja. 
Sākotnējā motivācija zudusi daudziem augu, dzīvnieku nosaukumiem, leksi-
ka lizējies ir, piem., vārds neaizmirstule, kas acīmredzot ir kalks, jo nosaukums 
dau dzās valodās ir līdzīgs (sal. vācu Vergißmeinnicht, angļu forget-me-not, lie. 
neužmirštuolė, krievu незабудка).

Negācijas ne- pievienošana priedēkļa funkcijā mūsdienu latviešu valodā tiek 
izmantota ļoti bieži, it īpaši, darinot okazionālismus, daiļliteratūrā, publicistikā 
utt. Kaut vai populārais Jāņa Petera dzejolis par pasaku un nepasaku, kurš balstās 
uz pretstatu spēli starp pamatvārdu un darinājumu ar negāciju ne-. Labiņam ar 
nelabiņu, darbiņam ar nedarbiņu – tie tiešām ir valodas lietotājam zināmi 
darinājumi, bet līdzās pēc analoģijas tiek darināti arī okazionālismi nevācieti, 
nepeteru, neziedoni, arī nezālīti, ko, atkarībā no konteksta, var saprast dažādi, u. c. 
Vai, piem., apzīmējums gada nevārds, kas darināts kā pretstats jēdzienam gada 
vārds.



36

VALODA: NOZĪME UN FORMA 3

Secinājumi
Prefiksācija ar ne- ir produktīvs vārddarināšanas modelis latviešu valodā, it 

sevišķi īpašības vārdu un darbības vārdu darināšanā, bet vienlaikus arī mānīgi 
vienkāršs, jo dažkārt nav tik viegli izmantojams un interpretējams kā pirmajā 
mirklī šķiet. Modelis ir šķietami vienkāršs, jo bieži izsaka paredzamu nozīmi – 
motivētājvārda noliegumu vai pretstatu; ir vārdi, kur negatīvā nozīme ir nojaušama, 
bet tā neizriet no valodā šobrīd zināmajām nozīmēm. Tiem ir zudusi sākotnējā 
motivācija. It īpaši tas attiecas uz nomeniem, runātāji vārdu bieži vien uztver 
kā noliegumu vai pretstatu kaut kam (piem., neģēlis, necils), bet derivatīvi tas 
nav dalāms – resp. neveidojas vārddarināšanas celma un formanta pretstatījums 
(dažos gadījumos varbūt vairs nav dalāms, kā, piem., negausis). Tātad vārds ir 
leksikalizējies.

Daudzos gadījumos lietvārds vai īpašības vārds ar negāciju mūsdienu latviešu 
valodā ir sastopams daudz biežāk, piem., nevīžīgs, negants. Dažreiz darinājums 
neizsaka pretēju nozīmi, bet gan pastiprina negatīvo pazīmi (nešpetns, iespējams, 
arī negals, negaiss).

Dažreiz pamatvārds savu tagadējo nozīmi ieguvis no prefiksālā darinājuma 
(nevis otrādi), piem., nenovīdīgs, nejaušs, neķītrs.

Mūsdienu latviešu valodā daudziem darinājumiem ar negāciju ne-, it īpaši 
lietvārdiem, dominē pārnestā nozīme, piem., negaiss, nestunda, arī neaptēsts, 
nebalts. Nozīmes laika gaitā ir mainījušās, piem., vārdiem nelietis, nelaiķis, neķītrs.
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Summary
Derivation with the negation ne- is a very productive word formation pattern in Latvian 
and also comparatively simple, as it usually expresses predictable meaning – negative or 
reversative, and does not depend on category of the base. These derivatives are related both 
with grammaticalization and lexicalization. They are the result of grammaticalization as 
a particle has become an affix. Derivatives have a tendency to lexicalize, too. In Latvian 
negative prefix ne- is widely used in the formation of verbs and adjectives, as well as nouns. 
The meaning of some old nominal formatives with ne- is not derivable from the present 
meanings existing in the language or predictable from the constituents of the word. The 
original motivation of word formation is not recognizable. Different loanwords already with 
ne- also support lexicalization. Sometimes the base word has gained its present meaning 
from the prefixed derivative. Negation ne- can also indicate reinforcement of the meaning. 
The meanings of negated derivatives have changed in the course of time. In many cases 
figurative meaning in old nominal negated derivatives dominates. The order of affixation 
sometimes is hard to determine, but suffixed derivatives with ne- are often coined from 
the base already containing this prefix – for example, abstract nouns are formed from the 
negated verb by the means of suffixation and not by means of prefixation adding negation 
to the base.


