
6

VALODA: NOZĪME UN FORMA 3

IEVADS
Paradigma morfoloģijā un sintaksē

The paradigm in porphology and syntax
Ilze Lokmane, Andra Kalnača

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte 
Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra 

Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050 
E-pasts: ilokmane@latnet.lv; kalnaca@latnet.lv

Rakstā iztirzāts paradigmas jēdziens, paradigmu tipoloģija un izpratne morfoloģijā 
un sintaksē gan vispārīgā aspektā, gan latviešu valodas gramatisko formu sistēmas un 
vienkārša teikuma struktūras analīzē. Latviešu valodā iespējamas gan pilnas, gan nepilnas 
paradigmas, no kurām katra var īstenoties kā jaukta vai homonīmiska (sinkrētiska) 
paradigma. Latviešu valodas morfoloģiskajā sistēmā iespējami visi paradigmu tipi visās 
kombinācijās, sintaktiskajā sistēmā parasti tiek runāts par pilnu vai nepilnu vienkārša 
teikuma paradigmu. Taču gan morfoloģijas, gan sintakses paradigmu struktūrā vērojama 
savstarpēja mijiedarbība, kas vismaz daļā gadījumu īstenojas kā formas un satura asimetrija. 
Kopumā paradigmatisks skatījums valodas analīzē ļauj īstenot sistēmiskuma principu, pēc 
līdzīgiem kritērijiem interpretējot kā formu, tā vienkārša teikuma savstarpējo semantisko un 
strukturālo hierarhiju. 

Atslēgvārdi: paradigma, paradigmu tipoloģija, morfoloģiskā paradigma, sintaktiskā 
paradigma.

1. Paradigmas jēdziens 
Pētījuma ideja radusies, virknē pētījumu aplūkojot gramatisko kategoriju 

formālu un semantisku īstenošanos latviešu valodas morfoloģijā un sintaksē 
(Kalnača 1999; Lokmane 2002; Kalnača, Lokmane 2010; Kalnača 2011, 72–81). 
Interesi par paradigmas jēdzienu un tā interpretāciju noteicis arī Andras Kalnačas 
un Ilzes Lokmanes iepriekšējo gadu darbs autoru kolektīvā Valentīnas Skujiņas 
vadībā, sagatavojot „Valodniecības pamatterminu skaidrojošo vārdnīcu” (Rīga, 
2007). Proti, pašreizējā vārdnīcas izdevumā īstenota ļoti plaša paradigmas izpratnes 
koncepcija, kas latviešu valodniecību atšķir no principiem, kuri dominē mūsdienu 
gramatikas teorijā: „1. Pēc noteikta principa, noteikta pazīmju kritērija grupēts 
(viena līmeņa) valodas vienību kopums, kurā katrs tās loceklis noteiktās attieksmēs 
saistīts ar citiem šīs kopas locekļiem. Sākotnēji paradigmas jēdziens attiecināts uz 
morfoloģijas parādībām. Mūsdienās paradigma tiek veidota visu valodas līmeņu 
vienībām – fonoloģijā, sintaksē, leksikā, arī vārddarināšanā. 2. Sk. morfoloģiskā 
paradigma. Sk. arī leksiskā paradigma; sintaktiskā paradigma; vienkārša teikuma 
paradigma.” (VPSV 2007, 279)
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Savukārt morfoloģiskajai paradigmai dota šāda definīcija: „Vārda gramatisko 
formu kopums atkarībā no izsakāmās gramatiskās nozīmes, piem., latviešu valodā 
lietvārda skaitļa paradigmā ietilpst vienskaitļa un daudzskaitļa formas, locījuma 
paradigmā – septiņas locījuma formas, darbības vārda izteiksmes paradigmā – 
piecas izteiksmju formas.” (VPSV 2007, 241) Sintaktiskā paradigma definēta šādi: 
„Plašākā nozīmē – sintaktiskās struktūras ziņā atšķirīgu, bet semantiskās struktūras 
ziņā vienādu vai tuvu sintakses vienību kopums. Piem., teikumi Mēs strādājam. 
Mēs sākam strādāt. Mēs gribam strādāt ietilpst vienā paradigmā. Šaurākā nozīmē – 
vienkārša teikuma paradigma.” (VPSV 2007, 357–358)

Tik plaša paradigmas izpratne nav atrodama nevienā citā valodniecības 
terminu vārdnīcā, ne arī gramatikas teorijas jautājumiem veltītās monogrāfijās – 
izņemot vienīgi, piemēram, čehu valodniecību, kur gramatikā iekļautas arī 
leksiskās paradigmas, ar kurām tiek saprasta sinonīmija un hiperonīmija (sk., 
piem., Příruční mluvnice čestiny 1995, 79–88). Lielākajā daļā avotu paradigmas 
jēdziens definēts tā, kā „Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” 
definēta morfoloģiskā paradigma un nekāda jēdziena paplašināšana attiecībā uz 
leksiskām vai sintaktiskām paradigmām nav pat pieminēta (sk., piem., Matthews 
1997; Crystal, Spencer 2000, 214–235; Haspelmath 2002, 115–147; Trask 2007, 
202–203; Aronoff & Fudeman 2011, 44).

Toties, piem., paradigmu definīciju komentāros un paradigmu aprakstos 
sastopams latviešu valodniecībā līdz šim neaktualizēts viedoklis, ka arī nomenu 
deklinācijas un verbu konjugācijas ir uzskatāmas par paradigmām (Spencer 2000; 
Haspelmath 2002 u. c.). Pie šī jautājuma rakstā tuvāk nepakavēsimies, jo tas ir 
atsevišķa pētījuma objekts.

Šāda latviešu un citu valodniecisko tradīciju atšķirība, kā arī acīmredzamā 
morfoloģiskās un sintaktiskās paradigmas polaritāte klasificējamo objektu sakarā 
(paradigmātiski saistīts gramatisku formu kopums un sintagmātiskas teikuma 
modeļu variācijas) arī mudinājusi pievērsties paradigmas jautājuma izpētei 
gramatikā, jo latviešu valodniecībā līdz šim teorētiskā ziņā nav pievērsta pietiekama 
uzmanība gramatisko paradigmu struktūrai un tās tipoloģijai. Proti, tam, kādas 
morfoloģiskas un sintaktiskas paradigmas vispār iespējamas, kādas to variācijas 
latviešu valodā novērojamas un kas to varētu būt noteicis. Pētījums uzskatāms par 
ievirzi gramatisko paradigmu problemātikā, jo rakstā nav iespējams iztirzāt visus 
paradigmu tipoloģijas jautājumus.

2. Morfoloģiskās paradigmas
Ikvienas morfoloģiskās paradigmas pamatu veido noteikts formu kopums, 

kuru saista savstarpēja formāla un semantiska opozīcija, piem., lietvārda locījuma 
paradigma ar septiņām gramatiski marķētām locījumu formām (nominatīvu, 
ģenitīvu, datīvu, akuzatīvu, instrumentāli, lokatīvu un vokatīvu), darbības vārda 
laika paradigma ar sešām gramatiski marķētām laika formām (vienkāršo tagadni, 
vienkāršo pagātni, vienkāršo nākotni, salikto tagadni, salikto pagātni un salikto 
nākotni) u. tml. 

Minētā tipa paradigmas uzskatāmas par morfoloģisko paradigmu struktūras 
centru. Struktūras perifēriju veido dažādas atkāpes no minētā principa – paradigmas 
elementu sakritums, sajaukšanās vai neesamība. 
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Tātad attiecīgi var uzskatīt, ka morfoloģiskajām paradigmām kopumā 
iespējami šādi pamattipi:

1) pilnas paradigmas;
2) nepilnas jeb defektīvas paradigmas.
Gan pilnās, gan nepilnās paradigmas valodā var īstenoties divējādi:
1) kā jauktas jeb heteroklītiskas paradigmas;
2) kā homonīmiskas jeb sinkrētiskas paradigmas.
Tādējādi paradigmu tipi var arī kombinēties ar citām pazīmēm, piem., pilnās 

paradigmas var būt jauktas un homonīmiskas, arī nepilnās paradigmas var būt 
jauktas un homonīmiskas u. tml. 

Piem., latviešu valodā 4. deklinācijas lietvārdu pilnā paradigma, kas vienlaikus 
ir arī homonīmiska – sal. galotnes -as, -u un -ām (sk. 1. tab.).

MĀSA
Vienskaitlis Daudzskaitlis

Nominatīvs mās-a mās-as
Ģenitīvs mās-as mās-u
Datīvs mās-ai mās-ām
Akuzatīvs mās-u mās-as
Instrumentālis (ar) mās-u (ar) mās-ām
Lokatīvs mās-ā mās-ās
Vokatīvs mās-ø! mās-as!

1. tabula

Nepilnas un vienlaikus homonīmiskas paradigmas latviešu valodā ir, piem., 
atgriezeniskajiem lietvārdiem – tikai divas morfoloģiski dažādas formas vai nu ar 
galotni -ās, vai arī ar galotni -os (sk. 2. tab.).

ATGRIEŠANĀS
Vienskaitlis Daudzskaitlis

Nominatīvs atgriešan-ās atgriešan-ās
Ģenitīvs atgriešan-ās atgriešan-os
Datīvs - -
Akuzatīvs atgriešan-os atgriešan-ās
Instrumentālis (ar) atgriešan-os -
Lokatīvs - -
Vokatīvs atgriešan-ās! atgriešan-ās!

2. tabula

Jauktas un vienlaikus homonīmiskas paradigmas ir īpašības vārdiem, kuri 
darināti ar piedēkli -ēj- un kurus lieto ar noteikto galotni – abu skaitļu datīvā un 
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lokatīvā, kā arī daudzskaitļa instrumentālī parasti ir īpašības vārda nenoteikto 
galotņu formas (sk. 3. tab.).

PĒDĒJAIS
Vienskaitlis Daudzskaitlis

Nominatīvs pēdēj-ais pēdēj-ie
Ģenitīvs pēdēj-ā pēdēj-o
Datīvs pēdēj-am 

(*pēdēj-ajam)
pēdēj-iem
(*pēdēj-ajiem)

Akuzatīvs pēdēj-o pēdēj-os
Instrumentālis (ar) pēdēj-o (ar) pēdēj-iem

(*pēdēj-ajiem)
Lokatīvs pēdēj-ā

(*pēdēj-ajā)
pēdēj-os
(*pēdēj-ajos)

Vokatīvs pēdēj-ais! / pēdēj-o! pēdēj-ie!
3. tabula

Jauktās paradigmas šai gadījumā var uzskatīt par alternatīvu risinājumu 
nepilnajām paradigmām, lai izvairītos no neērtām skaņu kopām morfēmu 
kombinācijās, turklāt šādu īpašības vārdu paradigmatika un vispār īpašības vārdu 
ar noteikto galotni locīšana latviešu gramatikā ir sena problēma (par to sk. Blinkena 
2002, 158–159).

Kā redzams no piemēriem 1.–3. tabulā, latviešu valodā pārstāvēti abi 
paradigmu pamattipi, kā arī to variācijas. Protams, ka visvairāk sastopamas pilnās 
paradigmas – lietvārda u. c. nomenu sistēmā ar septiņiem locījumiem, darbības 
vārda finīto formu sistēmā ar trim vienskaitļa un trim daudzskaitļa personām visās 
laika formās u. c. Uz pilnajām paradigmām balstās valodas sistēma, turklāt tās 
ir arī atskaites punkts nepilno u. c. veida paradigmu fiksēšanā. Tomēr mūsdienu 
latviešu valodā gan galotņu fonētisku un morfoloģisku pārveidojumu dēļ, gan 
dažādu analoģijas u. c. vēsturisku procesu dēļ nomenu, pronomenu un verbu 
sistēmā praktiski visās morfoloģiskajās paradigmās ir sastopams gramatisko formu 
sinkrētisms, t. i., homoformas. Piem., visā latviešu valodas darbības vārda finīto 
formu kopumā 3. persona ir gramatisks vienskaitļa un daudzskaitļa homonīms 
sintētiskajām darbības vārda formām: viņš nāk, run-ā-ø-ø, las-a un viņi nāk, 
run-ā-ø-ø, las-a (1., 2., un 3. konjugācijas darbības vārdi) (sk. 4. tab.).

NĀKT, RUNĀT, LASĪT
Vienskaitlis Daudzskaitlis

1. persona nāk-u, run-ā-j-u, las-u nāk-am, run-ā-j-am, las-ām
2. persona nāc-ø, run-ā-ø-ø, las-i nāk-at, run-ā-j-at, las-āt
3. persona nāk-ø, run-ā-ø-ø, las-a nāk-ø, runā-ø-ø, las-a

4. tabula
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Savukārt darbības vārda īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes personu 
formās lielai daļai darbības vārdu (1. un 2. konjugācijā) homonīmiska ir vienskaitļa 
2. un 3., kā arī daudzskaitļa 3. personas forma (sk. 5. tab.).

SIST, MEDĪT
Vienskaitlis Daudzskaitlis

1. persona sit-u, med-ī-j-u sit-am, med-ī-j-am
2. persona sit-ø, med-ī-ø-ø sit-at, med-ī-j-at
3. persona sit-ø, med-ī-ø-ø sit-ø, med-ī-ø-ø

5. tabula

Martins Haspelmats par morfoloģisko paradigmu struktūras perifēriju uzskata 
arī dažādu gramatisko elementu apvienojumu vienā paradigmā (Haspelmath 2002, 
143–144), piem., sintētisku un analītisku formu kopumu darbības vārda laika 
kategorijā vācu, angļu valodā u. c. valodās, kur vienkāršās laika formas ir sintētiskas 
un saliktās laika formas – analītiskas. Tas attiecināms arī uz latviešu valodas laika 
formu paradigmu, kur ietilpst sintētiskas un analītiskas, t. i., vienkāršas un saliktas 
formas (sk. 6. tab.).

LASĪT
Vienkāršā laika forma Saliktā laika forma

Tagadne lasu esmu lasījis, -usi
Pagātne lasīju biju lasījis, -usi
Nākotne lasīšu būšu lasījis, -usi

6. tabula

Šai kontekstā aplūkojams arī instrumentāļa kā vienīgās analītiskās nomenu 
formas iekļāvums latviešu valodas locījumu paradigmā. Tam ir vēsturiski 
cēloņi – locījuma galotņu vēsturiskā attīstība homonīmijas virzienā; tā radījusi 
nepieciešamību pēc prievārda ar lietojuma, lai formāli stiprinātu vienskaitļa 
instrumentāļa un akuzatīva vai daudzskaitļa instrumentāļa un datīva atšķirību, sk. 
1. tabulu, kur redzama vārda māsa locījumu paradigma (plašāk sk. Kalnača 1999). 

Par perifēriju uzskatāmas arī paradigmas ar supletīviem elementiem – piem., 
vietniekvārdu es, tu locījuma formas (N. es, tu, atkarīgie locījumi – sakne man-, 
tev-), darbības vārda būt laika un personas formas (esmu, ir, biju, būšu u. c.) (plašāk 
sk. Kalnača 2000).

Morfoloģisko paradigmu tipoloģijā vērojama arī morfoloģijas un sintakses 
visai cieša saikne resp. robežošanās. Pirmkārt, tā attiecas uz sintētisku un analītisku 
formu apvienojumu vienā paradigmā. Analītiska forma pēc savas struktūras parasti 
ir perifrastiska – tā sastāv no vairāku sintaktiskā statusa ziņā atšķirīgu vārdu 
savienojuma, t. i., patstāvīga vārda un palīgvārda apvienojuma (sk. arī VPSV 
2007, 31). Darbības vārda formu sistēmā perifrāze izpaužas kā palīgdarbības 
vārda un lokāmā pagātnes divdabja savienojums, lietvārda sistēmā – kā prievārda 
ar un lietvārda savienojums. Attiecībā uz darbības vārdiem Eiropā vēsturiski 
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valdošā latīņu gramatikas tradīcija noteikusi perifrastisku formu iekļāvumu laika 
kategorijas morfoloģiskajā paradigmā, joprojām piesardzīgi izturoties pret līdzīga 
tipa lietvārda formām (plašāk sk. Kalnača 2000). Taču ir iespējams šādas darbības 
vārda perifrastiskas formas traktēt nevis kā verbālu izteicēju, bet gan kā nominālu 
izteicēju – saitiņas un lokāmā pagātnes divdabja savienojumu (piem., latviešu 
valodas darbības vārda formu aprakstā Holst 2001).

Morfoloģijas un sintakses robežošanās tieši gramatisko formu paradigmatikā 
fiksējama arī tad, ja nepilnas un homonīmiskas paradigmas sintaktiskā lietojuma 
iespaidā unificējas. Latviešu valodā te spilgts piemērs ir atgriezeniskie divdabji. 
Teikumā tie parasti tiek lietoti saskaņota apzīmētāja funkcijā, taču datīva un 
lokatīva formas neesamība un to kompensēšanas nepieciešamība radījusi pretēju 
efektu. Nereti reālais valodas materiāls rāda, ka atgriezeniskajiem divdabjiem visās 
saskaņotā apzīmētāja gramatiskajās formās tiek lietota tikai viena forma, t. i., zudusi 
formu atšķirība un notikusi paradigmas unifikācija (par šo problēmu valodas prakses 
aspektā sk. Endzelīns 1980, 14–15; atgriezenisko lietvārdu sakarā arī Kalnača 2011, 
80–81), piem., neliterāra atgriezeniskā divdabja darbojošies, darbojošās forma ar 
-amies dažādos locījumos – VSK. N. Aiz viņa nestāv pats nopietnākais – veiksmīgi 
uzcelts un darbojošamies bizness (G); VSK. Ģ. Ciemā nav centralizēta visu gadu 
darbojošamies ūdensvada (G); Nav spēcīgas, darbojošamies sociālās partnerības 
(G); VSK. D. Tam jābūt pastāvīgi darbojošamies parlamentam (G); DSK. N. 
Darbojošamies personas gausi slīd pa nejaušību trajektorijām (G); Ir arī patiesi 
mākslas darbi, bet vairāk tikai estētiskajā vai emocionālajā līmenī darbojošamies 
(G); DSK. D./I. Brauciens uz vienu no darbojošamies vulkāniem (G); DSK. A. 
..izmantojot maketus un darbojošamies mehanizācijas līdzekļus (G) (piemēri no 
Kalnača, Lokmane 2010). Apzīmētājā gramatiskā forma šādos gadījumos vairs 
nav būtiska, jo gramatisko pazīmju izsacītājs ir lietvārds, bet ne tam piesaistītais 
saskaņotais apzīmētājs (plašāk sk. Kalnača, Lokmane 2010). 

3. Paradigma sintaksē
Tradicionāli sintaksē nozīmīgāka bijusi sintagmatiska jeb distributīva 

pieeja. Paradigmas ideju sintaksē pirmie apzinājuši čehu valodnieki (Daneš 2000 
(1964), Адамец 1973 un 1978). Vēlāk šis jēdziens pārņemts krievu un latviešu 
valodniecībā (sk., piem., Kārkliņš 1985; Valdmanis 1988; Freimane 1992; СРЯ 
1999; Lokmane 2002). Čehu valodnieks Františeks Danešs 1964. gadā publicētajā 
darbā ”A Three Level Approach to Syntax” aplūko teikuma modeļus, norādot, ka 
teikuma modelim ir invariants un varianti (tātad teikuma modelis variējas noteiktās 
robežās), un secina, ka šis aspekts būtu saucams par sintaktisko paradigmatiku 
(Daneš 2000 (1964), 134).

Paradigmatisks skatījums uz sintakses parādībām palīdz realizēt sistēmiskuma 
principu, proti, padarīt sintakses sistēmu vienkāršāku, labāk izprotamu, 
apvienojot bezgalīgo izteikumu daudzveidību noteiktos tipos un apakštipos. Arī 
sintaksē iespējams iegūt sarežģītākas vienības no vienkāršākām ar noteiktiem 
pārveidojumiem (likumiem) (Санников 2008, 73).

Paradigmatiskas attieksmes tiek izmantotas par kritēriju, lai noteiktu teikumu 
piederību pie viena strukturāla tipa, resp., modeļa, vai pie dažādiem tipiem. Piem., 
teikumus Es to redzēju un Man to gribējās redzēt var uzskatīt vai nu par divām 
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viena un tā paša modeļa realizācijām, vai par diviem dažādiem strukturāliem 
paraugiem. Saskaņā ar paradigmatisko pieeju tās ir viena un tā paša modeļa jeb 
strukturālā parauga dažādas izpausmes jeb realizācijas.

Paradigmatiska pieeja atvieglo teikuma locekļu noteikšanu gadījumos, kad 
vērojama formas un satura asimetrija – formālās un semantiskās pazīmes nonāk 
pretrunā, tāpēc, balstoties uz šiem diviem kritērijiem, teikuma locekļu funkciju 
noteikt nevar. Tas attiecas, piem., uz darītāja un izjutēja datīva sintaktisko funkciju 
izpratni tādos teikumos kā Man jāiet, Viņam bail. Darītāja un izjutēja nozīme 
mudina datīva formas uzskatīt par teikuma priekšmetiem, bet atkarīgā locījuma 
forma liek domāt, ka tās jāuzskata par palīglocekļiem. Paradigmatiskais skatījums 
spēj atrisināt principiālo formas un satura asimetriju: teikumam Man jāiet varam 
konstatēt paradigmas pamatformu reālajā modalitātē Es eju, turpretim teikumam 
Viņam bail nav citas vienkāršākas paradigmas formas. Tātad paradigmatisks 
skatījums palīdz pamatot gramatiskā centra izveidi – pēc analoģijas ar pamatformu 
morfoloģijā. Datīva pozīcija vajadzības izteiksmē regulāri atbilst nominatīva 
pozīcijai citās izteiksmēs.

Tādējādi paradigmatiskās pieejas pamatā ir atzinums, ka teikuma struktūras 
shēma nav nemainīga, tā pieļauj variēšanos zināmās robežās. Vienkāršam teikumam, 
tāpat kā vārdam morfoloģijā, ir formu sistēma jeb paradigma. Vissvarīgākais ir 
jautājums par paradigmas robežām – kuras teikuma kategorijas paradigmā drīkst 
mainīties.

Par pamatu ņemot divas pieejas valodas izpētē – formālo un semantisko –, 
šķiramas gan formālas, gan semantiskas paradigmatiskas attieksmes. Šo attieksmju 
nosaukšanai latviešu valodniecībā tiek lietoti termini formāla realizācija un 
semantiska realizācija. Formālā realizācijā mainās teikuma forma tādā ziņā, ka 
trūkst kāda struktūras shēmas komponenta, bet nemainās semantika. Semantiskajā 
realizācijā mainās noteiktas gramatiskās nozīmes, bet nozīmju maiņa, protams, 
saistīta arī ar dažām formālām pārmaiņām.

3.1. Sintaktiskās paradigmas formālais aspekts: pilna un daļēja 
struktūras shēmas jeb teikuma modeļa realizācija

Vienkārša teikuma struktūras shēmas jeb modeļa formas realizācija var 
būt pilna vai daļēja. Par daļēju formas realizāciju runājam tad, ja kāds struktūras 
shēmas komponents paliek nerealizēts – virsējā struktūrā neparādās. Citiem vār-
diem, teikumā ir struktūras shēmas komponenta – teikuma priekšmeta vai iz-
teicēja – regulāra nullforma. Pilnā un nepilnā realizācijas forma ir vienas para-
digmas locekļi. Teikuma nozīme nemainās, var mainīties vienīgi stilistiskā nokrāsa 
un emocionālā ekspresija.

Latviešu valodā konstatēti divi nepilnas formas realizācijas gadījumi. Pirmkārt, 
teikumos ar izteicēju pirmās vai otrās personas formā iespējama teikuma priekšmeta 
nullforma: [Es] Gāju un gāju, taču viņu nepanācu. [Mēs] Iesim, izpētīsim bijušo 
ābeļdārzu. Vai [tu] nāksi man līdzi? Teikuma priekšmeta nullforma iespējama 
tāpēc, ka darbības vārda finītās formas galotne nepārprotami norāda uz vienīgo 
iespējamo teikuma priekšmetu – pirmās vai otrās personas vietniekvārdu. Tādēļ 
latviešu sintaksē šie teikumi saukti par teikumiem ar ietvertu teikuma priekšmetu.
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Otrkārt, izteicēja nullforma iespējama teikumos, kuros par izteicēju ir 
patstāvīgas nozīmes darbības vārds būt vai tam sinonīmisks verbs. Teikumi ar 
izteicēja nullformu pēc morfoloģiskā tipa ir potenciāli verbāli, un tie uzskatāmi par 
verbālu divkomponentu teikumu nepilnām formām: Uz vārtiņiem [ir] vējrādītājs 
ķēmīga putna izskatā. (S. Kaldupe); Galvā [ir] nošķiebta naģene, rokā [ir] zizlis ar 
sarkanu apli galā. (N. Ikstena) 

Potenciāli verbālos teikumos nav realizēts verbs būt visās trijās patstāvīgajās 
nozīmēs: Sāk palikt auksts, [ir] rudens (eksistenciāla nozīme), Laivas stūrī [ir] 
trīs lieli, lieli dzintara graudi (atrašanās nozīme), Kam [ir] prāts, tam [ir] bēdas 
(piederības nozīme). Potenciāli verbāli teikumi ir paradigmatiski ierobežoti, jo 
pastāv tikai indikatīvā vienkāršajā tagadnē. Pārējās realizācijas formās teikumā 
parādās verbāls izteicējs – darbības vārds būt: Laivas stūrī bija trīs lieli, lieli 
dzintara graudi.

Par divkomponentu shēmas daļēju realizācijas formu varam uzskatīt arī 
teikumus ar vispārinātas vai nenoteiktas personas nozīmi. Šādus teikumus veido, 
ja runātājs negrib uzsvērt konkrēto darbības veicēju un to vispārina: No šejienes 
[visi] var labi redzēt meža svītru tālumā. Viņiem [kāds, kādi] deva rīkojumu 
palīdzēt, bet neredzēt. Pamestajā laidarā [ikviens, jebkurš] varēja satilpināt veselu 
ganāmpulku. (Ē. Hānbergs)

Vērtējot formas daļēju realizāciju, jāņem vērā iespēja paralēli lietot pilno 
formu. Pavēles izteiksmē pilno formu parasti nelieto, vienīgi emfātiskā nolūkā, kā 
arī tad, ja darbības darītājs tiek īpaši izcelts, izdalīts no citu līdzīgu subjektu vidus: 
Lasi tu! Tātad pavēles izteiksmē teikuma priekšmeta klātiene nav brīvi regulējama, 
tomēr tā ir iespējama.

Pilnā un daļējā forma var atšķirties ar stilistisku ekspresiju, piem., teikuma 
priekšmeta nullforma biežāk sastopama daiļliteratūrā un publicistikā, retāk – 
sarunvalodā.

3.2. Sintaktiskās paradigmas semantiskais aspekts: šaura paradigmas 
izpratne

Saskaņā ar šauru izpratni paradigma ir teikuma formu sistēma, kas saistīta ar 
predikativitātes izteikšanu (Freimane 1992). Šajā izpratnē paradigmā mainās tikai 
laiks un modalitāte – gramatiskās nozīmes, kas teikumu padara par saziņas vienību. 
Paradigma balstās uz dabības vārda morfoloģiskās formu sistēmas. Dabības vārda 
forma var mainīties tikai laikos un izteiksmēs, bet teikuma priekšmets var mainīt 
locījuma formu: Es skrienu, Es skrietu, Es skriešu, Man jāskrien utt. Tātad, ja 
izteicējs ir vajadzības izteiksmē, teikuma priekšmets nostājas datīvā. Viens no 
paradigmatiskā skatījuma pamatpostulātiem ir tāds, ka teikuma predikatīvā kodola 
komponenti var mainīt formu noteiktās robežās, paturot savu sintaktisko funkciju.

Tādējādi teikuma paradigma ir līdzīga vārda formu sistēmai jeb paradigmai 
morfoloģijā. Šādas izpratnes trūkums ir tas, ka sintaktiskā paradigma balstās uz 
darbības vārda morfoloģiskās paradigmas, turklāt tikai uz vienas tās daļas. Tomēr 
nevar noliegt, ka darbības vārda laika un modalitātes formu maiņai teikumā 
ir būtiska nozīme, jo laiks un modalitāte ir gramatiskās nozīmes, kas veido 
predikativitāti.
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Konkrēta teikuma paradigma var būt pilna un nepilna. Kādas paradigmas 
formas trūkums var būt atkarīgs gan no struktūras shēmas īpatnībām, gan 
leksēmām, kas veido konkrētu teikumu. Piem., teikumiem ar nenoteiksmi izteicēja 
vai galvenā locekļa funkcijā nav laika formu un nav reālās modalitātes formu: Ko 
nu tur runāt! Kāpēc bēdāties?

Konkrētā informācija, kas teikumā ietverta, var būt šķērslis kādas paradigmas 
formas veidošanai. Piem., teikumi pēc modeļa Vinf ar kategoriska aizlieguma 
nozīmi (Netrokšņot!) iespējami tikai vienā noteiktā formā (Valdmanis 1988, 82). 
Tādējādi teikuma paradigma ir vispārināts noteikta modeļa pārmaiņu tips, bet ne 
obligāts katra konkrēta teikuma pārmaiņu kopums.

3.3. Plaša paradigmas izpratne: struktūras shēmas semantiskā 
realizācija

Saskaņā ar plašu sintaktiskās paradigmas izpratni tajā ietilpst ne tikai dažādas 
teikuma laika un modālās formas, bet arī regulārās semantiskās realizācijas 
formas. Semantiskā realizācija ir struktūras shēmas variēšanās noteiktās robežās: 
teikuma denotatīvais saturs nemainās, bet mainās dažādas gramatiskas vai tām 
tuvas nozīmes, kas tiek izteiktas nevis ar darbības vārda formu (kā šaurā izpratnē), 
bet ar atsevišķām leksēmām. Teikuma modelī iesaistās kāds vārds palīgnozīmē – 
modificētājs, pievienojot modālu, fāzes vai nejaušības nozīmi: Es strādāju 
literatūras kritikas nozarē – Es gribu strādāt literatūras kritikas nozarē, Es sāku 
strādāt literatūras kritikas nozarē, Man laimējās strādāt literatūras kritikas nozarē 
utt. Plašā teikuma sintaktiskās paradigmas izpratnē paradigmatiskās attieksmes 
sintaksē līdzinās derivatīvām attieksmēm, bet teikuma paradigma – vārddarināšanas 
ligzdai (СРЯ 1999, 752–753).

Šīs modifikācijas ir teikuma modeļa izmaiņas, kas neizjauc modeļa identitāti. 
Tomēr pieļaujamo paradigmatisko pārmaiņu robežas nepavisam nav acīmredzamas, 
un dažādu autoru darbos tās tiek noteiktas atšķirīgi. Robežas, kurās modelis saglabā 
savu identitāti, savu kādību, var tikt noteiktas šaurākas vai plašākas (Valdmanis 
1988, 86).

Par paradigmatiskiem pārveidojumiem būtu lietderīgi atzīt tādus pārvei do-
jumus, kuros nemainīga paliek gan teikuma propozīcija, gan komponentu vārdšķira, 
gan to sintaktiskās funkcijas. Mainās nozīmes, kas neskar teikuma propozitīvo 
saturu, proti, nozīmes, kas izteikumu piesaista runas situācijai: laika nozīme un 
modāla nozīme (tas var būt arī subjektīvs runātāja viedoklis par propozitīvā satura 
ticamību). Tātad paradigmā mainās modāli, temporāli vai aspektuāli nozīmes 
elementi, piem., Es varu studēt filoloģiju. Es sāku studēt filoloģiju. Man laimējās 
studēt filoloģiju. Nav svarīgi, vai attiecīgo nozīmi izsaka struktūras shēmas 
komponenta morfoloģiskā forma vai palīgnozīmē lietots vārds: Man jāstudē. Man 
vajag studēt. Tādus pārveidojumus kā Es studēju. Es sāku studēt. Es gribu studēt. 
Man laimējās studēt var saukt par viena modeļa semantiskām realizācijām, resp., 
vienas sintaktiskas paradigmas locekļiem. Tajās teikuma strukturālais paraugs 
paliek nemainīgs, savu tāpatību nezaudē – līdz ar to visi komponenti patur savu 
teikumlocekļa funkciju: Es studēju. Es sāku studēt. (Abos piemēros es ir teikuma 
priekšmets, bet studēju un sāku studēt – izteicēji.)
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Ja modificētājs finītajā formā iesaistās teikuma struktūras shēmā, izteicēja 
dabības vārds maina formu un nostājas infinitīvā. Iesaistoties teikumā, modificētājs 
var mainīt arī teikuma priekšmeta formu, proti, nominatīva vietā piesaistīt datīvu, 
kuram paliek tā pati nozīme un teikuma priekšmeta funkcija kā nominatīvam, 
piem., Pirmā pasaules kara bēgļu laikos mums iznāca nejauši iegadīties vienā un 
tanī pašā aizmirstā kaktā .. (A. Eglītis); Man ir nācies strādāt literatūras kritikas 
nozarē. (K. Skujenieks)

Latviešu valodā konstatēti trīs galvenie semantiskās realizācijas tipi. Fāzes 
realizācijā shēmā iesaistās semantiskie modificētāji ar fāzes nozīmi; parasti tie 
ir verbi, kuri nosauc darbības sākumu, turpinājumu un nobeigumu: sākt, beigt, 
turpināt, pārstāt, mitēties. Puķes sāk atdzīvoties. Lietus bija mitējies līņāt. Modālajā 
realizācijā shēmā iesaistās semantiskie modificētāji ar dažādām modālām nozīmēm 
(iespējamība un nepieciešamība vai to noliegums), piem., drīkstēt, jaudāt, mācēt, 
spēt, prast, varēt, mēgt, gribēt, censties, gatavoties, kārot, tīkot, mēģināt, vēlēties; 
dergties, kaunēties, kautrēties, riebties, vilcināties, vairīties, baidīties; vajadzēt, 
nākties, klāties, pieklāties. Tādās runās klausīties viņai nepieklājās. Man pietika 
grāmatā tikai vienu aci iemest. Ar piedzērušiem cilvēkiem pat runāt derdzas. Visi 
grib izskatīties smuki un čakli, saņemt lielākas algas. (A. Kolbergs); Kas gan var 
būt riebīgāks par vienprātības trūkumu! (Z. Skujiņš) 

Izpausmes veida realizācijā shēmā iesaistās modificētāji ar nejaušības, 
gadījuma nozīmi: gadīties, izdoties, laimēties, iznākt, veikties. Man aizvien biežāk 
iznāca viņu satikt. Reiz man gadījās viņu redzēt. Pēdīgi man izdevās viņu pierunāt. 
Varbūt laimēsies satikt cilvēces dižgaru dvēseles .. (Ē. Kūlis)

Nav nepieciešams, lai visas iespējamās paradigmas formas varētu veidot 
no jebkura teikuma, kas veidots pēc attiecīgas shēmas. Tas atkarīgs no vārdu 
leksiskajām nozīmēm un visa teikuma satura – īstenības situācijas, ko teikums 
apraksta. Piem., ja teikumam ir stihiskas darbības vai stāvokļa nozīme, tam nav 
iespējama modāla realizācija ar vēlējuma vai gribas nozīmi, piem., Bērns baidās. 
*Bērns grib baidīties. Satumst. *Grib satumst. Savukārt teikumiem ar pabeigtas 
darbības nozīmi, piem., Grāmatas ir izmētātas, nav iespējama fāzes realizācija 
(*Grāmatas sāk būt izmētātas) utt.

Par semantisku realizāciju varētu uzskatīt arī noliegto realizāciju (Kārkliņš 
1985, 178; СРЯ 1999, 744). Eksistenciālas nozīmes teikumos, ja noliegums 
attiecas uz predikatīvo centru, mainās teikuma priekšmeta forma no nominatīva 
uz ģenitīvu: Saule bija visu dienu – Saules nebija visu dienu. Tomēr nolieguma 
veidošanā nav pietiekama regulāruma – teikuma priekšmeta formas maiņa attiecas 
tikai uz eksistenciālas nozīmes teikumiem. Ģenitīvs teikuma priekšmeta funkcijā 
sastopams ne tikai pie verba nebūt, bet arī pie (ne)trūkt un (ne)pietikt. Tāpēc 
noliegti teikumi ar ģenitīvu teikuma priekšmeta funkcijā uzskatāmi par atsevišķu 
modeli jeb strukturālu tipu.

Gan latviešu, gan slāvu valodniecībā izteikts uzskats, ka arī teikumi ar 
nenoteiksmi izteicējā būtu uzskatāmi par atkarīgām paradigmas formām (Kārkliņš 
1985, 178), piem., Visi pieceļas – Visiem piecelties, Ko mēs tagad darām – Ko 
mums tagad darīt? Es neceru uz atpūtu – Man uz atpūtu necerēt. Teikumu 
pārveidojumos mainās modālās nozīmes, mainoties izteicēja gramatiskajai formai. 
Šādi teikumi latviešu valodā ir perifēriska parādība, un minētie pārveidojumi nav 
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pietiekami regulāri, lai te varētu saskatīt paradigmatiskas attieksmes. Tāpēc teikumi 
ar nenoteiksmi izteicēja vai galvenā locekļa funkcijā uzskatāmi par atsevišķu 
strukturālu tipu.

3.4. Sintaktiskā sinonīmija
No sintaktiskās paradigmas jāšķir sintaktiskā sinonīmija, kas ietver vienas 

propozīcijas izteikšanas visas iespējas: es atvēru durvis; durvju atvēršana; manis 
atvērtas durvis; durvis, kuras es atvēru; es, durvis atvēris, .. u. c. Sinonīmijā 
apvienojas dažādu sintakses līmeņu parādības – vārdkopa, vienkāršs teikums, 
salikts teikums. Par sintaktisko sinonīmiju jeb transformatīvām attieksmēm 
uzskatāmas attieksmes starp teikumiem ar vienu propozīciju, bet dažādu gramatisko 
realizāciju (Адамец 1978, 13). Sinonīmiskos pārveidojumos nemainās leksēmas, 
bet var mainīties to forma un vārdšķiras piederība. Noteikti mainās komponentu 
sintaktiskās funkcijas, piem., Vējā lokās koki, Vējš loka kokus, Koki tiek locīti 
vējā. Tieši tāpēc šajā gadījumā terminu sintaktiskā paradigma lietot nevajadzētu. 
Paradigmatiskas attieksmes sintaksē veidojas starp viena modeļa variantiem, 
bet transformatīvas jeb sinonīmiskas attieksmes – starp dažādiem sintaktiskiem 
modeļiem (Daneš 2000 (1964), 134). 

Par vienas sintaktiskas paradigmas locekļiem, resp., viena modeļa pār vei-
dojumiem, nebūtu atzīstami tādi teikumi kā Es baidos, Man bail, jo te mainās 
komponentu vārdšķiras piederība, turklāt šādi pārveidojumi valodas sistēmā nav 
regulāri. Par regulārām paradigmatiskām attieksmēm neliecina arī teikumi Man 
salst, Es salstu. Paradigmā nevar mainīties personas nozīme, jo personai ir ļoti 
daudz leksisku ierobežojumu – valodā ir vienpersonas darbības vārdi, kurus vai 
nu vispār nevar lietot pirmās un otrās personas formā (vajadzēt, gribēties, rūpēt, 
sāpēt, klāties, veikties), vai arī var lietot tikai pārnestā nozīmē: Es līstu, Es skanu 
(bet ne *Es rību, *Es ducinu, *Es čurkstu). Tad pilna paradigma būtu iespējama 
vienīgi teikumiem, kur subjekts ir personas nosaukums, un būtu ārkārtīgi daudz 
teikumu ar nepilnu paradigmu. 

Secinājumi
1. Raksts uzskatāms par tēmas pieteikumu, jo latviešu valodas gramatisko 

paradigmu struktūras izpēte vēl turpināma gan vispārīgu likumību izzināšanā, 
gan atsevišķu vārdšķiru paradigmatikas un sintagmatikas analīzē. 

2. Morfoloģisko paradigmu struktūras analīzē svarīgs ir paradigmas elementu 
savstarpējās saiknes interpretācijas jautājums – vai paradigma strukturējas no 
formveidošanas ziņā nesaistītiem celmiem, vai arī tās struktūra izriet no viena 
formveidošanas celma.

3. Gan morfoloģisko, gan sintaktisko paradigmu struktūrā latviešu valodā 
vērojama arī morfoloģijas un sintakses robežošanās.

4. Neraugoties uz dažādiem risināmiem jautājumiem, kas saistīti galvenokārt 
ar sintaktiskās paradigmas robežu noteikšanu, paradigmas jēdziens sintaksē 
ir lietderīgs, jo ļauj, pirmkārt, īstenot līdzīgu pieeju abās gramatikas daļās – 
morfoloģijā un sintaksē, otrkārt, īstenot sistēmisma principu. 
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Saīsinājumi un apzīmējumi
A. akuzatīvs
D. datīvs
DSK. daudzskaitlis
G www.google.lv
Ģ. ģenitīvs
I. instrumentālis
inf nenoteiksme
N. nominatīvs
СРЯ Современный русский язык
V darbības vārds
VPSV Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca
VSK. vienskaitlis
* neesoša forma vai tās lietojums
Ø nulles morfēma
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Summary
The current paper is devoted to the analysis of morphological and syntactical paradigms 
in Latvian. Syntactical paradigms are understood as morphosyntactic realizations of the 
simple sentence in different personal, mood and voice forms as well as representations of 
structural variations of the subject or the predicate. If the morphological system of Latvian 
demonstrates full / defective and mixed / syncretic paradigms (in different combinations in 
the system of nouns, adjectives and verbs), for the syntactic paradigms only the first type 
is possible. 
Therefore, the article discusses theoretical problems of notion and interprets the readings of 
paradigm. Traditionally, the paradigm is understood as the object of morphology. However, 
following the ideas of the Prague linguistic circle the Latvian grammarians have accepted 
that it is possible to postulate paradigms in the syntactical level of language system as well.


