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Latviešu valodā partikulu galvenā funkcija ir saistīta ar epistēmiskās modalitātes 
izteikšanu, tomēr atkarībā no konteksta vai runas situācijas atsevišķas partikulas var 
izteikt arī evidenciālu nozīmi. Partikulu kā evidencialitātes marķētāju analīze ir aktuāls un 
problemātisks jautājums, jo analīzes gaitā cieši saskaras evidencialitātes un epistēmiskās 
modalitātes jēdziens, kuru savstarpējās attieksmes ir viens no visvairāk diskutētajiem 
evidencialitātes jēdziena teorētiskajiem jautājumiem. Partikulu saistība ar evidencialitātes 
marķēšanu vērtējama kā kontekstuāla un sekundāra parādība, jo to galvenā funkcija ir izteikt 
epistēmisko modalitāti. Tā kā partikulu funkcijas izpaužas tikai kontekstā, arī to saistība ar 
evidenciālas nozīmes marķēšanu fiksējama tikai plašākā teksta daļā. 
Rakstā tuvāk aplūkota partikula sak un tās modālās funkcijas. Partikula sak radusies 
darbības vārda formas saka leksikalizācijas rezultātā. Šī partikula norāda uz domas aptuvenu 
izpausmi, minējumu vai piedēvējumu. Partikula sak savā semantikā daļēji saglabājusi 
darbības vārda sacīt dabu, tādējādi katrā izteikumā sak vienlaikus ietver gan darbības vārda 
semantiku, gan partikulas modālo nozīmi. Izteikumos ar partikulu sak dominē epistēmiskā 
modalitāte vai epistēmiskās modalitātes un evidencialitātes nozīmju savstarpēja mijiedarbe.

Atslēgvārdi: partikulas, epistēmiskā modalitāte, evidencialitāte, teksta autors, domu 
piedēvējums, darbības vārda semantika. 

Partikula sak ir atšķirīga no pārējām latviešu valodas partikulām tieši savas 
semantikas un lietojuma dēļ. Atšķirībā no pārējām partikulām, kas izsaka teksta 
autora attieksmi pret īstenību, partikula sak norāda citas personas vai dzīvas 
būtnes iespējamo attieksmi, ko tai piedēvējis teksta autors, tādējādi izteikumā tiek 
atklāta gan teksta autora pozīcija, gan rādīta vēl kādas personas vai dzīvas būtnes 
iespējamā nostāja pret konkrēto situāciju. Teorētiskajā literatūrā šī partikula reti 
tiek minēta partikulu uzskaitījumā. 

Pamatojoties uz teikumā veicamo uzdevumu, tradicionāls ir partikulu dalījums 
niansētājās partikulās un modālajās jeb attieksmes partikulās (MLLVG I 1959, 
780; Kalme 2001, 56; Paegle 2003, 210).

Niansētājas partikulas niansē vārdu vai vārdu grupas nozīmi vai teikuma 
daļā vai visā teikumā ietverto jēgu. Atkarībā no izteiktās nozīmes tās iespējams 
dalīt ierobežojuma, pastiprinājuma un pavājinājuma, vispārinājuma, nenoteiktajās 
partikulās (Kalme 2001, 56–58; Paegle 2003, 210). Tiek minētas šādas niansētājas 
partikulas: ak, ar, arī, gan, ik, it, itin, jo, jel, kaut, tikai, vien u. c. Tās teikumā 
biežāk niansē konkrētu vārdu nozīmi.
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Attieksmes jeb modālās partikulas norāda teksta autora attieksmi pret īste-
nību, un šī attieksme var izpausties kā noliegums, apgalvojums, jautājums. Tās 
var atspoguļot arī citas nozīmju nianses – rosinājumu, vēlējumu, vērtējumu. Pa-
rasti attieksmes partikulas maina visā teikumā ietverto domu (Kalme 2001, 56). 
Pie attieksmes partikulām pieder partikulas diemžēl, droši vien, it kā, jā, nē, kā, 
laikam, nudien, sak, tā kā u. c.

Pēc tāda paša dalījuma principa partikulas aplūkotas arī Mūsdienu latviešu 
literārās valodas gramatikā (MLLVG I 1959, 780–801).

Tomēr šāds partikulu šķīrums ir diezgan grūti pamatojams, jo pēc būtības visas 
partikulas ir modālas un to galvenā funkcija ir norādīt uz dažādām nozīmju niansēm 
un teksta autora attieksmi pret izteikuma saturu. Valodniecības pamatterminu 
skaidrojošajā vārdnīcā minēts, ka partikulas piešķir „atsevišķam teikuma loceklim 
vai visam izteikumam kopumā modālas, emocionālas vai jēdzieniskas nozīmes 
niansi” (VPSV 2007, 288). Arī Dzintra Paegle norāda, ka jebkura partikula izsaka 
modalitāti (Paegle 2003, 210). Tādējādi nav pamatots to dalījums modālajās un 
niansētājās partikulās, jo abos tipos ietilpstošās partikulas izsaka gan modalitāti, 
gan niansē teikumā ietverto domu, šīs funkcijas izriet viena no otras. 

Partikulas izteikumam piešķir dažādas modālas nozīmes un galvenokārt 
saistītas ar epistēmiskās modalitātes izteikšanu, tomēr daļu partikulu, tajā skaitā 
partikulu sak, var analizēt arī saistībā ar evidenciālas nozīmes marķēšanu, jo tās 
lietojumā var saskatīt norādi uz teksta autora rīcībā esošo informācijas avotu. 
Epistēmiskā modalitāte izsaka teksta autora attieksmi pret izteikumu, tā vērtējumu 
(VPSV 2007, 107), savukārt evidencialitāte attiecas uz informācijas avotu, uz kura 
pamata runātājs izsaka savu apgalvojumu (Wiemer 2006, 34). Partikula sak tiek 
minēta Vilmas Kalmes pētījumā par nelokāmajām vārdšķirām latviešu valodā. Šai 
pētījumā tā ierindota attieksmes partikulu grupā un saistīta ar vērtējošās nozīmes 
izteikšanu (Kalme 2001, 56–63). V. Kalme raksta, ka vērtējuma partikulas, norādot 
uz runātāja attieksmi pret teikto, it kā novērtē teikuma saturu, izsakot nožēlu, 
iespējamību, šaubas, nedrošību un citas nozīmju nianses. Vēl pie vērtējuma 
partikulām minētas šādas partikulas: diemžēl, droši vien, laikam, nudien, tātad, 
varbūt (Kalme 2001, 63). V. Kalme partikulu sak raksturo šādi: „Ar partikulu sak 
norāda uz kādas citas personas teikto, uz domas minējumu. Dažkārt tā tiek lietota 
ar ironisku nozīmes nokrāsu.” (Kalme 2001, 63)

Latviešu literārās valodas vārdnīcā teikts, ka „partikulu sak lieto, lai 
samazinātu izteikuma kategoriskumu, arī lai norādītu uz domas aptuvenu izpausmi, 
minējumu u. tml.” (LLVV 71 1989, 126).

Savukārt Aksels Holvuts (Axel Holvoet) rakstā Denotatīvs un interpretatīvs 
lietojums: par dažu latviešu valodas verba modālo formu nozīmi, analizējot 
atstāstījuma un īstenības izteiksmes interpretatīvo un denotatīvo nozīmi, 
salīdzinājumam raksturo arī partikulas sak lietojumu. Autors norāda, ka, lietojot 
indikatīvu, blakus denotatīvajai nozīmei iespējama interpretatīvā: runātājs šķietami 
identificējas ar subjektu, runā it kā viņa vārdā, no kā var rasties ironijas efekts. 
A. Holvūts uzskata, ka līdzīgs efekts ir partikulas sak lietojumā:

„Partikulai sak nemēdz būt tieša citējuma nozīmes, jo tā ir raksturīga pilnīgi 
gramatikalizētajiem atstāstījuma rādītājiem. Tāpēc tā arī varēja specializēties 
„domas minējuma” (vai arī piedēvējuma) nozīmē. Bet šīs partikulas lietojums 
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nav gramatikalizēts vai obligāts, un parasti „citējuma” un „domas piedēvējuma” 
opozīcija atspoguļojas tikai izteiksmju lietojumā (atstāstījuma forma: indikatīvs).” 
(Holvuts 2002, 171–172)

Tomēr, aplūkojot partikulas sak lietojumu, jāsecina, ka ar tās palīdzību it 
kā tiek novirzīta atbildība par teikto, piedēvējot to citai personai, un samazināts 
izteikuma kategoriskums, taču tajā pašā laikā tā drīzāk izsaka attieksmi pret teikto 
no teksta autora pozīcijām, nevis balstoties uz kāda teikto. Tādā ziņā šīs partikulas 
lietojums ir īpatnējs: teksta autors izsaka pats savu attieksmi un minējumu, kas 
savukārt izsecināts no kādas personas rīcības, darbības. Apgalvojuma tiešums ir 
neitralizēts, izteikums iegūst minējuma, iespējamības modālu nozīmi. Respektīvi, 
teksta autoram ir savs situācijas redzējums, un konkrētam adresātam tiek piedēvēta 
iespējamā attieksme pret šo situāciju. Teksta autora subjektīvs vērtējums var tikt 
interpretēts kā citas personas viedoklis. 

Partikula sak radusies darbības vārda formas saka leksikalizācijas rezultātā. 
Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā leksikalizēšanās tiek definēta 
kā „process, kurā kāds afikss, vārdforma vai vārdu savienojums kļūst par atsevišķu 
vārdu vai tā ekvivalentu” (VPSV 2007, 208). Darbības vārda sacīt forma saka 
(sak’) saīsinājusies, atšķīrusies no paradigmas un sastingusi vienā formā – sak. 
Šī vārda lietojums valodā ir nostiprinājies, un tas tiek lietots partikulas funkcijā, 
norādot uz domas aptuvenu izpausmi, minējumu vai piedēvējumu. Andra Kalnača 
norāda, ka „leksēmu tapšanas ceļi ir vairāk sazaroti nekā gramatisko formu 
veidošanās iespējas. Leksikalizēšanās sākumpunkts var būt dažāds ..” (Kalnača 
2012, 22). Šajā gadījumā leksikalizēšanās sākumpunkts ir vārdforma, kas pārtapusi 
par leksisku vienību. Tomēr, kā tas būs redzams raksta turpmākajā daļā, partikula 
savā semantikā un arī lietojumā joprojām spilgti saglabājusi darbības vārda nozīmi.

Analizējot mūsdienu latviešu valodas korpusā atrastos piemērus, jāsecina, ka 
partikula sak lietota galvenokārt trīs tipu izteikumos.

Pirmkārt, partikula sak lietota izteikumos, kur ar tās palīdzību tiek norādīta 
teksta autora izpratnē radusies citas personas iespējamā atbilde vai reakcija uz kādu 
situāciju. Respektīvi, teksta autors izvērtē, kāda varētu būt personas attieksme pret 
konkrēto situāciju:

Vecim sejā noraustījās tā kā dusmas, sak, viņa veco, labo zābaku noaunamo 
dēlīti sadedzināt, uh, pagāni! (K)

Kāds puisis nosmejas, kāda kundzīte ar pirkstu griež pie deniņiem, sak’, 
prātiņ, nāc mājās. (K)

Elenas kundze piebremzēja, un viņa piesita priekškājiņu – sak, netraucējiet. 
Tas bija tik neprasti – pilsētas parkā stirnas. (K)

Labi, ka vecaistēvs bija mājās. Paņēma bisi. Sak, ja tu suni, tad es tevi. (K)

Šāda veida izteikumos, piedēvējot kādai personai (trešajā piemērā – arī 
dzīvniekam) iespējamu reakciju, atbildi vai rīcību, vienlaikus tiek pausta arī teksta 
autora attieksme pret izteikumu, kas izriet no secinājuma (balstoties uz personas 
izturēšanos, izskatu) vai zināšanām par otru personu. Sak lietojumā tādos gadījumos 
diezgan spēcīgi var sajust darbības vārda sacīt semantiku. Teksta autors savā veidā 
interpretē, ko otra persona konkrētajā situācijā varētu sacīt, kā reaģēt. Tas, vai 
konkrētajā brīdī persona tiešām izsaka savu attieksmi, un tas, kāda tā ir, netiek 
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konkretizēts. Sak tādos gadījumos izsaka evidenciālu nozīmi, jo apgalvojums tiek 
izteikts un iespējamā personas vai dzīvas būtnes reakcija prognozēta, balstoties uz 
dažādām ārējām pazīmēm, kas ļāvušas teksta autoram paust konkrēto apgalvojumu. 
Domu piedēvējums vienlaikus raksturo arī teksta autora attieksmi, tādējādi 
izteikumā pamanāmas arī epistēmiskās modalitātes iezīmes.

Partikula sak sastopama divējādā rakstībā – ar apostrofu un bez tā. Aina 
Blinkena norāda, ka apostrofu lietojums partikulu un izsauksmes vārdu formās, 
kas veidojušās, saīsinoties kādām patstāvīgu vārdu formām, sastopams vecākajā 
literatūrā. „Mūsdienu latviešu literārajā valodā vairums šādu partikulu un 
izsauksmes vārdu formas jau ir pilnīgi nostabilizējušās savā īsajā formā vai vismaz 
abas formas ir paralēli lietojamas un apostrofs aiz partikulām ar, nez, diez, sak, 
tik nav vajadzīgs.” (Blinkena 2010, 414) Tomēr šāda partikulas sak divējāda 
rakstība nereti var radīt neskaidrības, jo dažos gadījumos ir grūti konstatēt, vai 
sak pauž teksta autora vērtējumu un lietots partikulas funkcijā vai darbības vārda 
bezgalotnes formā vai ar apostrofētu galotni un tiešām norāda uz personas teikto: 

Darbiniece sākusi lasīt morāli: bijusi neapmierināta, pārmetusi, sak’, ko te 
meklējat, vai nezināt, ka svešiem neko nedrīkst dot. (K)

Bērni nāca pie manis. Jā, toreiz nāca, sak, mamm’, dod to un to. Naudu, to 
viņiem vajadzēja. Nekad nelūdza padomu. (K)

Vai nav aizdomīgi, ja laika prognozē paziņo, sak, vietām līs, bet līst Druvienā, 
Lizumā, Galgauskā, tikai „Mežķidās” ne .. (K)

Daudzos gadījumos attieksme tiek piedēvēta nevis konkrētai personai, bet 
personu grupu pārstāvošam veidojumam – valdībai, mūziķiem, ministrijai u. c.:

Es nesūkstīšos par atsevišķu dziedātāju „pofigismu” pret savu sniegumu – 
sak – manam sponsoram patīk, tādēļ viss ir o. k. (K)

 .. izmetīs vēstures mēslainē visus tos solījumus, kas ir doti pirms vēlēšanām? 
Sak’, muļķe tauta – ievēlējāt mūs, un nu tagad jūs redzēsiet! (K)

.. bet es ļoti negribētu, lai, plānojot 2010. gada budžetu, valdība atkal plātītu 
rokas: sak’, mēs neko nevaram izdarīt. (K)

Otrkārt, sak norāda uz paša teksta autora domām un attieksmi, respektīvi, kā 
pats runātājs reaģē, attiecas pret konkrēto situāciju: 

Kādreiz viņam prātā bija ienākušas tādas domas, sak, kas būtu, ja Anna 
aizbrauktu projām uz kādu nedēļu .. (K)

.. es attopos, ka nedrīkst pieminēt tās nešķīstenes, pieliku pirkstu pie lūpām, 
sak, kuš! Valdies! Nepiemini! (K)

„Iegāju veikalā, bet te ir tikai sieviete!” Sak, kāda tur vairs var būt runa par 
tehniku. (K)

Arī tādā gadījumā var just partikulas un darbības vārda semantisko mijiedarbi, 
jo runāšanas semantika nenoliedzami saglabājas arī šādos piemēros. 

Treškārt, sak atkarībā no konteksta norāda arī attieksmi pret situāciju, tikai 
tā drīzāk ir nevis kādas konkrētas personas attieksme, bet sabiedrības attieksme 
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kopumā, nekonkretizējot personu. Arī tādos gadījumos pats teksta autors norāda, 
kāda šī attieksme varētu būt:

Viens otrs pat varbūt neatminas tādu aktieri. Sak, Džeku Nikolsonu zinām, 
Bredu Pitu arī, bet kas, pie velna, ir Vinnijs Džonss? (K)

.. bija jaunu brīvdomātāju pulciņš, kuru tobrīd vēl neviens neuztvēra nopietni, 
sak, paplosīsies jaunieši un norims. (K)

.. jo sliktāk kādai nozarei mūsu valstī klājas, jo stabilāk ministrs jūtas savā 
krēslā. Sak’, tikai viņš viens var izstrebt to, ko pats savārījis! (K)

Visos aplūkotajos gadījumos var secināt, ka partikulas sak semantikā blakus tā 
modālajai nozīmei, kas pauž teksta autora attieksmi, saglabājas arī darbības vārda 
sacīt daba. Aplūkojot analizēto piemēru struktūru, redzams, ka teikumi vai teikuma 
daļas pirms un pēc partikulas sak pilnībā atšķiras laika un verba izteiksmes ziņā. 
Tas liecina, ka partikula it kā shematiski sadala teikumu tiešās runas un piebildes 
daļā:

Labi, ka vecaistēvs bija mājās. Paņēma bisi. Sak, ja tu suni, tad es tevi. (K)

                           X saka (vai cits runāšanas verbs): „xxx xxx xxx.”

                                                                
                                                       Piebilde  Tiešā runa

Labi, ka vecaistēvs bija mājās. Paņēma bisi. Sacīja: „Ja tu suni, tad es tevi.”

Arī šis fakts norāda uz partikulas ciešo saistību ar darbības vārda dabu, jo sak 
semantiski it kā veic darbības vārda funkcijas. 

Izteikumiem, kuros lietota partikula sak, izsakot teksta autora attieksmi un 
vienlaikus situācijas dalībnieka domu minējumu vai piedēvējumu, piemīt epistē-
miskā modalitāte. Gadījumos, kad situācijas vērtējums balstīts uz konkrētām pa-
zīmēm, resp., teksta autors izsaka situācijas dalībnieku domu minējumu, ņemot 
vērā to pazīmes vai rīcību, iespējams runāt par evidencialitātes un epistēmiskās 
modalitātes mijiedarbi.

Partikula sak tiek lietota tādos gadījumos, kad teksta autors savu izteikto 
spriedumu piedēvē citam subjektam, resp., izsaka to kā citas personas viedokli, 
domu minējumu. Iespējami gadījumi, kad sak tiek attiecināts arī uz paša teksta 
autora domām, norādot runātāja attieksmi. Izsakot citas personas domu minējumu, 
teksta autors zināmā mērā pauž arī savu konkrētās situācijas redzējumu, tādēļ 
partikula sak, no vienas puses, norāda uz domu piedēvējumu citai personai, bet, no 
otras puses, izsaka arī teksta autora nostāju.

Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas liek paraudzīties uz šo partikulu kā 
atšķirīgu no pārējām, ir tāds, ka šī partikula savā semantikā joprojām ir spilgti 
saglabājusi darbības vārda nozīmi. Lai gan partikula ir nošķīrusies no darbības 
vārda paradigmas un sastingusi noteiktā formā, tā tomēr nepārprotami norāda uz 



72

VALODA: NOZĪME UN FORMA 3

runāšanas semantiku un savā būtībā saikni ar darbības vārda kodolu nav zaudējusi. 
Kaut arī tā norāda teksta autora attieksmi, tā norāda arī šīs attieksmes saturu, it kā 
projicē teksta autora domas. Lai arī partikulas ir palīgvārdi, tomēr sak gadījumā 
spilgti izceļas partikulas iekšējs patstāvīgums. No vienas puses, tas ir palīgvārds, 
no otras puses, saglabā sevī patstāvīga vārda kodolu. 

Vladimirs Plungjans (Владимир Плунгян) ir analizējis dažādu krievu valodas 
partikulu saistību ar evidenciālas nozīmes izteikšanu, arī partikulas мол ‘sak’ 
lietojumu. Partikula мол krievu valodā izsaka līdzīgu nozīmi kā partikula sak, bet 
teorētiskajā literatūrā bieži tiek saistīta tieši ar evidenciālas nozīmes izteikšanu 
jeb norādi, ka teksta autors informāciju saņēmis no citiem avotiem (Bronnikov 
2007; Плунгян 2008, 285; Aikhenvald 2009, 10). Tomēr V. Plungjans, iztirzājot 
partikulas мол lietojumu, secina, ka tās lietojums ne vienmēr ir attiecināms 
uz netieši saņemtu informāciju un ka tā var papildināt izteikumu arī ar citām 
nozīmes niansēm. Partikulu мол bieži lieto, lai norādītu, piemēram, uz žesta, 
skatiena, mīmikas nozīmi vai izteiktu nepateiktus, bet, iespējams, nodomātus 
vārdus (Плунгян 2008, 292–293). Līdzīgi kā latviešu valodā arī krievu valodā ar 
partikulas мол palīdzību iespējams interpretēt citas personas vārdus vai piedēvēt 
domas dzīvniekam vai pat nedzīvai būtnei.

Izmantojot partikulu sak, teksta autors vai nu piedēvē kādai personai, dzīvai 
būtnei vai pat lietai domas, vai interpretē vārdus, kuru autors var būt vai nu viņš pats, 
vai cita persona. Zīmīgi, ka teiktā interpretācija var attiekties gan uz reāli izteiktiem 
vārdiem, gan arī uz vārdos neizteikto, bet teksta autora apziņā radušos nojautu par 
to, kā konkrētā persona attiecīgajā situācijā varētu reaģēt. V. Plungjans norāda, ka, 
analizējot partikulu мол, tās galvenais nozīmes komponents ir aptuvens sākotnējā 
teksta (ja vien tāds eksistē) pārstāsts. Partikula signalizē, ka teiktā saturs netiek 
atstāstīts precīzi, bet tiek it kā transformēts atkarībā no teksta autora komunikatīvā 
nolūka. Transformācija attiecas arī uz dažādu ārēji redzamu pazīmju, kā žests, 
mīmika un tamlīdzīgi, interpretēšanu. Tādā gadījumā teksta autors pats iedomājas, 
ko persona konkrētajā situācijā varētu sacīt, un izsaka šo domu minējumu jau savā 
vārdā, ar partikulas palīdzību norādot, ka par teiktā patiesumu nav drošs un ka tas 
ir tikai pieņēmums (Плунгян 2008, 292–293). V. Plungjans noraida partikulas мол 
saistību ar evidenciālas nozīmes izteikšanu, jo tā galvenokārt saistīta ar paša teksta 
autora attieksmes paušanu, nevis sveša teksta pārraidi. Tādējādi izteikumi ar šo 
partikulu tiek saistīti nevis ar norādi uz netieši saņemtu informāciju, bet ar modālas 
nozīmes izteikšanu. Turklāt konkrētais modalitātes tips nosaukts netiek, jo, pēc 
V. Plungjana domām, partikula saistāma ar īpašu vērtējošās modalitātes tipu, kam 
pagaidām modalitātes teorētiskajā aprakstā vēl nav atbilstoša termina (Плунгян 
2008, 308). Attiecinot V. Plungjana sacīto arī uz partikulas sak funkcijām, jāsecina, 
ka teiktais lielākoties saistās arī ar sak lietojumu. Partikula sak galvenokārt raksturo 
teksta autora pozīciju, nevis norāda uz informācijas pastarpināto raksturu. Turklāt 
arī norāde uz informācijas netiešo raksturu var vienlaikus būt saistīta ar minējuma 
izteikšanu, resp., teksta autors izsaka minējumu jeb piedēvē domas citai personai, 
balstoties uz konkrētām pazīmēm. Daudzos gadījumos teksta autors savā apziņā 
rada minējumu, ko izsaka kā citas personas viedokli, vai arī interpretē iepriekš 
sacītus vārdus. Abējādā gadījumā teiktais nosacīts ar teksta autora pozīciju, 
attieksmi pret situāciju. Var piekrist arī V. Plungjana viedoklim par partikulas 
semantisko saistību ar īpašu modālu nozīmi, kas ir atšķirīga no epistēmiskās 
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modalitātes un ietver īpašu vērtējošas nozīmes niansi, kas nepiemīt nevienai citai 
partikulai. 

Latviešu valodā partikulas sak galvenā funkcija ir domu piedēvējuma vai 
minējuma izteikšana, un atkarībā no konteksta šī partikula var papildināt izteikumu 
ar epistēmiskas nozīmes komponentu vai piešķirt teiktajam evidenciālu nozīmi. 
Tomēr partikulas īpašā semantika un tās tuvā saistība ar darbības vārdu sacīt 
rosina tās lietojumā saskatīt ne tikai evidencialitātes vai epistēmiskās modalitātes 
iezīmes, bet arī īpašu, tikai šai partikulai piemītošu pazīmi. Proti, partikula sak, 
neraugoties uz savu palīgvārda statusu, zināmā mērā funkcionē arī kā patstāvīga 
leksiska vienība. Tieši šis apstāklis liek uztvert sak ne tikai kā palīgvārdu un saistīt 
to ar kādas konkrētas modālas nozīmes izteikšanu, bet rosina joprojām saskatīt tās 
semantikā arī runāšanas verba nozīmi. 
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Summary
The main function of particles in Latvian is the expression of the epistemic modality. 
However, some particles can be associated with evidential meaning depending mostly on 
the context and speech situation. The analysis of particles as evidential markers is a topical 
and problematic issue in Latvian because of the intersection of notions of evidentiality and 
epistemic modality. One of the most complicated questions that scholars of evidentiality are 
faced with is the relation between the evidentiality (marking of the source of information 
of the statement) and epistemic modality (the degree of confidence the speaker has for his 
statement). The connection between particles and marking of evidentiality rather depends 
on context and is of secondary importance in Latvian. Consequently, the focus is on the 
content of the utterance, emphasizing the indirect nature of the information or the speaker’s 
attitude to the proposition.
This article pays attention to the analysis of the Latvian particle sak ‘that is to say’ and 
its modal functions in different statements. Sak can introduce the speaker’s own words 
(previously uttered), as well as verbalized thoughts or gestures. The main semantic 
component shared by this particle is a way the speaker interprets some pre-existent situation 
of what was perceived by the speaker. Particle sak semantically is very close to verb form 
sacīt ‘to say’ and every statement includes both the semantics of verb and the modality of 
particle. Statements with the particle sak usually express epistemic modality or some way of 
coexistence of epistemic modality and evidentiality. 


