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Šajā rakstā diftongiskie savienojumi aplūkoti no zilbes teorijas viedokļa, jo raksta autoram 
jau ilgāku laiku ir iebildumi pret diftongisko savienojumu līdzskaņa daļas iekļaušanu 
zilbes centrā jeb kodolā. Tas noved pat pie tādām aplamībām kā diftongisko savienojumu 
atzīšana par divskaņiem. Vienīgā diftongisko savienojumu līdzība ar divskaņiem ir to 
komponentu modulācija, ko latviešu tradicionālajā valodniecībā pieņemts saukt par zilbes 
intonāciju. Pašā latviešu tradicionālajā valodniecībā ir norāde uz šo skaņu savienojumu 
nepareizu iekļaušanu zilbes kodolā, jo daļējas līdzskaņu j un v vokalizācijas rezultātā iegūtie 
nezilbiskie patskaņi, kas pēc sonoritātes ir līdzīgi skaneņiem, netiek atzīti par zilbes kodola 
veidotājiem. Lai pierādītu savu viedokli, autors izmantojis autosegmentālajā fonoloģijā 
atzītos zilbes struktūras pamatprincipus – sonoritātes principu un relatīvā laika vienību 
līmeņa jeb X līmeņa principu.

Atslēgvārdi: diftongisks savienojums, zilbes struktūra, sonoritātes teorija, X līmeņa 
princips.

Diftongisks savienojums ir īsa patskaņa un tam sekojoša skaneņa (l, ļ, m, n, 
ņ, r) savienojums vienā zilbē (VPSV 2007, 91). Tātad priekšnoteikums ir šo skaņu 
atrašanās vienā zilbē, t. i., tautosillabiskā pozīcijā. Tradicionāli tiek uzskatīts, 
ka diftongiskie savienojumi funkcionē līdzīgi divskaņiem, veidojot garās zilbes 
(Strautiņa, Šulce 2004, 27) un nesot dažādu zilbes intonāciju (Laua 1997, 29). Daži 
valodnieki pat mēģina diftongiskos savienojumus uz šīs funkcionālās analoģijas 
pamata uzskatīt par divskaņiem.

Tas, ka abi diftongiskā savienojuma elementi var tikt tonāli modulēti līdzīgi 
tam, kā tiek modulēti divskaņa komponenti, izriet no skaneņu relatīvās sonoritātes 
jeb skanīguma (sk. tab.), ko nodrošina samērā atvērtais gaisa ceļš un balss saišu 
darbība skaneņa artikulācijas laikā. Pēc sonoritātes pieauguma tiek veidotas valodas 
skaņu sonoritātes skalas ar dažādu detalizācijas pakāpi, piem., troksneņi – nāseņi – 
plūdeņi – vokāļi (Roca, Johnson 2000, 255), troksneņi – nāseņi – plūdeņi – augsta 
pacēluma patskaņi – patskaņi, kas nav augsta pacēluma (Roca, Johnson 2000, 274), 
nebalsīgie slēdzeņi – balsīgie slēdzeņi – nebalsīgās afrikātas – balsīgās afrikātas – 
nebalsīgie berzeņi – balsīgie berzeņi – nāseņi – laterāļi – vibranti – puspatskaņi – 
augsta mēles pacēluma patskaņi – vidēja un zema mēles pacēluma patskaņi 
(Markus 2000, 9–10). Pēc līdzīgas shēmas ir veidota sonoritātes skala (sk. tab.), 
kura iekļauta šajā rakstā un kurai par pamatu ir izmantota Ilzes Auziņas piedāvātā 
sonoritātes skala (Auziņa 2007) ar nelieliem šī raksta autora papildinājumiem. 
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Atšķirībā no Daces Markus modeļa (Markus 2000), šajā skalā plūdeņi (laterāļi) 
atzīti par skanīgākiem nekā vibranti un ierindoti vienā sonoritātes pakāpē ar 
puspatskaņiem (nezilbiskajiem patskaņiem), bet visiem patskaņiem piešķirta 
viena sonoritātes pakāpe, kaut gan to atšķirīgā sonoritāte parādīta ar savstarpējo 
novietojumu. Latviešu valodas fonēmas šajā skalā apzīmētas ar starptautiskās 
fonētiskās transkripcijas simboliem, liekot tos slīpajās iekavās. Ar kvadrātiekavām 
parādīti arī galvenie fonēmu pozicionālie varianti.

10

zema mēles pacēluma patskaņi /æ æː ɑ ɑː/

vidēja mēles pacēluma patskaņi /e eː ɔ ɔː/

augsta mēles pacēluma patskaņi /i iː u uː/

9 plūdeņi un puspatskaņi (visi aproksimanti) /l ʎ/ un [j ʋ] = [i̯ u̯]

8 vibrants /r/

7 nāseņi /m n ɲ/ un [ŋ]

6 balsīgie berzeņi /v z ʒ ʝ/

5 nebalsīgie berzeņi /f s ʃ x/

4 balsīgās afrikātas /ʣ ʤ/

3 nebalsīgās afrikātas /ʦ ʧ/

2 balsīgie slēdzeņi /b d ɟ ɡ/

1 nebalsīgie slēdzeņi /p t c k/

Tabula. Latviešu valodas skaņu sonoritātes skala no 1 līdz 10 (balstoties uz I. Auziņas 
sonoritātes skalu (sk. Auziņa 2007)).

Tā kā pat skanīgākie skaneņi (l un ļ) ir mazāk atvērti par patskaņiem, tos 
var salīdzināt ar nezilbiskajiem patskaņiem, kas rodas līdzskaņu v un j daļējas 
vokalizācijas rezultātā. Latviešu valodniecībā ir pieņemts, ka nezilbiskie patskaņi1 
nevar būt zilbes centra jeb kodola veidotāji (sk. 1. att.), tāpēc par aplamu uzskatāms 
arī tradicionālais diftongiskā savienojuma līdzskaņa iekļāvums zilbes centrā (Laua 
1997, 100; Strautiņa, Šulce 2004, 27, 46; VPSV 2007, 459), jo tas pēc būtības 
pieder zilbes beigām (sk. 2. att.). Šajā rakstā izmantotajās zilbes struktūras shēmās 
ar S ir apzīmēts zilbes sākums, ar R – zilbes ritma daļa, ar K – zilbes kodols 
jeb centrs, ar B – zilbes beigas, bet ar X – katra zilbes elementa relatīvās laika 
vienības. Atbilstoši sonoritātes teorijai zilbes kodolu veido sonoritātes virsotne, 

1 Daļa valodnieku (sk. Laua 1997, 81–82; Strautiņa, Šulce 2004, 36–37) nekritiski pieņem, 
ka daļēja vokalizācija notiek tikai aiz gariem patskaņiem un divskaņiem, kamēr aiz īsiem 
patskaņiem vienmēr jābūt pilnīgai vokalizācijai un pozicionāla divskaņa izveidei, tomēr 
eksperimentāli pētījumi (Grigorjevs, nepublicēti dati) rāda, ka arī aiz īsiem patskaņiem 
iespējama daļēja vokalizācija.
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t. i., zilbes skaņa ar vislielāko sonoritāti, bet zilbes sākumā skaņas izkārtojas 
sonoritātes pieauguma secībā (no kreisās uz labo pusi) un zilbes beigās – sonoritātes 
samazināšanās secībā (sk., piem., Markus 2000, 9; Roca, Johnson 2000, 255).

1. attēls. Vārda savs izruna ar pilnīgu un daļēju vokalizāciju un atbilstoša zilbes struktūras 
analīze.

Tā kā gan nezilbiskie patskaņi i un u, gan skaneņi ir ar mazāku sonoritāti 
nekā vokāļiem, tie kopā ar vokāli nevar veidot zilbes kodolu. Vārda sams zilbes 
struktūras analīze (sk. 2. att. B), kas veikta, ievērojot šo nosacījumu, sakrīt ar 
strukturāli līdzīgas zilbes analīzi (sk. 2. att. C) autosegmentālajā fonoloģijā (Roca, 
Johnson 2000, 266).

2. attēls. Vārda sams zilbes struktūras analīze (A un B) un tās struktūras salīdzinājums ar 
angļu valodas vārda silk struktūru (C).

Atbilstoši relatīvā laika jeb X līmeņa zilbes struktūras modelim (Roca, 
Johnson 2000, 251–252, 270) zilbes centrs jeb kodols nevar aizņemt vairāk par 
divām relatīvā laika vienībām, tāpēc zilbes centrā nav iespējami trīsskaņi (trīs īsu 
patskaņu savienojumi) vai gara patskaņa savienojums ar īsu patskani. Īsās skaņas 
(īsi patskaņi un līdzskaņi) aizņem vienu relatīvā laika vienību (sk. 3. att.) un veido 
vieglo jeb īso zilbju kodolus. 
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3. attēls. Vārdu lapa, lakta un lampa zilbju struktūras analīze (katru vārdu veido divas 
vieglās jeb īsās zilbes).

Garās skaņas (garie patskaņi un divskaņi) aizņem divas relatīvā laika vienības 
(sk. 4. att.) un veido smago jeb garo zilbju kodolus. Latviešu valodā ir iespējami arī 
gari līdzskaņi, kas aizņem divas relatīvā laika vienības un parasti ir ambisillabiski, 
t. i., divām zilbēm piederīgi, veidojot vienas zilbes beigas un sekojošās zilbes 
sākumu (sk. lapa 3. att.).

4. attēls. Vārdu lāpa un laipa zilbju struktūras analīze (katru vārdu veido viena smagā jeb 
garā (pirmā) un viena vieglā jeb īsā (otrā) zilbe).

Tas, ka skanenis savas sonoritātes dēļ netiek iekļauts zilbes kodolā (sk. lampa 
3. att.), lai gan tajā aiz īsa patskaņa ir „brīva” viena relatīvā laika vienība, nesaskan 
ar teoriju par latviešu valodas zilbes intonācijām, kurā tiek pieņemts, ka intonācija 
īstenojas tikai garajās zilbēs, t. i., zilbēs, kuru kodolu veido arī diftongiskie 
savienojumi (Laua 1997, 103; Strautiņa, Šulce 2004, 48; VPSV 2007, 127). Tā 
kā diftongiskā savienojuma līdzskanis nepieder zilbes kodolam, būtu jāmaina 
norāde par intonācijas īstenošanās nosacījumiem, vai nu nosakot, ka intonācija 
realizējas garajās zilbēs un īsajās zilbēs, kurās īsam patskanim seko tautosillabisks 
skanenis, vai arī, ka intonācija realizējas zilbēs, kurās ir garš patskanis, divskanis 
un diftongisks savienojums. Izmainot zilbju intonāciju īstenošanās nosacījumus 
pēc minētā parauga, tiek atrisināta pretruna starp X līmeņa un sonoritātes principa 
noteikto zilbes struktūru un tradicionālo sapratni par zilbes tonālo modulāciju.
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5. attēls. Vārda salms zilbju struktūras analīze (pa kreisi tradicionālā, pa labi – analīze 
atbilstoši X teorijas un sonoritātes principa nosacījumiem).

Vairāku skaneņu atrašanās zilbes beigās nav pretrunā ne ar X līmeņa, ne 
sonoritātes principu. Atbilstoši tradicionālajai latviešu fonētikas teorijai l vārdā 
salms būtu diftongiskā savienojuma komponents (sk. 5. att. pārsvītroto daļu) un 
piederētu zilbes kodolam, veidojot smagu jeb garu zilbi pēc analoģijas ar vārdiem 
sāms un soms (sk. 6. att.).

6. attēls. Vārdu sāms un soms zilbju struktūras analīze (katru vārdu veido viena smagā jeb 
garā zilbe, kuras beigās līdzskaņi izkārtoti sonoritātes samazināšanās secībā).

Kā iepriekš tika noskaidrots, nezilbiskie patskaņi un skaneņi (ja tie nav 
zilbiski skaneņi, kas vieni paši veido zilbes centru) neietilpst zilbes kodolā, tāpēc 
vārdā salms līdzskanis l jāanalizē kā zilbes beigu līdzskaņu grupas loceklis pēc 
analoģijas ar vārdu sārms (sk. 7. att.). Abos minētajos vienzilbes vārdos salms un 
sārms līdzskaņi zilbes beigās izkārtojas sonoritātes samazināšanās secībā (sk. tab.), 
tāpēc atbilst sonoritātes principa interpretācijai arī latviešu fonoloģijā (Markus 
2000, 9). Atšķirība starp šiem vārdiem ir tāda, ka atbilstoši zilbes kodola struktūrai 
(relatīvo laika vienību skaitam) vārds salms veido īsu zilbi, bet vārds sārms – garu.
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7. attēls. Vārda sārms zilbju struktūras analīze (vārdu veido viena smagā jeb garā zilbe, 
kuras beigās līdzskaņi izkārtoti sonoritātes samazināšanās secībā).

Tas, ka vārdā salms (sk. 5. att.) zilbes kodols neaizņem maksimālo iespējamo 
relatīvo laika vienību skaitu, nekādā gadījumā nav iemesls līdzskaņa l iekļaušanai 
kodolā.

Secinājumi
1. Skaneņi, izņemot gadījumus, kad tie vieni paši veido zilbes kodolu, nav 

uzskatāmi par zilbes kodola komponentiem, jo zilbē izkārtojas pēc visiem 
zilbes perifērijas veidošanas nosacījumiem, veidojot vai nu zilbes sākumu, vai 
beigas.

2. Analizētajā latviešu valodas materiālā ir ticis novērots – ja zilbes beigās ir 
vairāki skaneņi, tie izkārtojas sonoritātes samazināšanās secībā.

3. Uz analizētā materiāla pamata var izteikt pieņēmumu, ka nav jābūt zilbes 
kodola loceklim, lai tas būtu zilbes intonācijas nesējas vienības daļa.
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Summary
The diphthongical combinations (short vowel + tautosyllabic resonant) found in Standard 
Latvian are traditionally regarded as constituents of the syllable nucleus and are thought 
to form long, i. e., heavy syllables, as well as bear the so called syllable intonation. As 
such they erroneously are even considered being a sort of diphthongs. Such an approach 
contradicts with syllable structures traditional to the World’s phonology schools. Therefore 
the diphthongical combinations of Latvian are discussed in this article from the viewpoint 
of syllable theory taking into account the sonority and timing tier principles of the 
Autosegmental Phonology. It has to be noted that the Latvian linguistic theory itself has a 
principle not to include non-syllabic vowels (semivowels) into the syllable nuclei although 
the sonority of these semivowels is equal or greater than that of sonorant consonants.


