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siskās filoloģijas katedrā īstenotajā projektā Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti 
(vadītāja prof. I. Rūmniece) veiktais Aristoteļa Runas mākslas (Rētorikas) tulkojums latviešu 
valodā. Tas darīts sengrieķu valodas bagātīgā un daudzveidīgā substantivējumu klāsta 
latviskošanas iespēju šķautnē. Sengrieķu substantivējumu latviskošanas iespējas rakstā ir 
pētītas konversijas, eliptisko substantivējumu un substantivētu teikumu un vārdkopu gadī-
jumos, sniedzot sakārtotu latviskošanas pieredzes apkopojumu. Izpētes gaitā secināts, ka 
sengrieķu substantivējumus atveidot tieši ir iespējams tikai daļā gadījumu, bet lielākoties tos 
nākas aizstāt ar sintaktiskām vienībām, kurām latviešu valodā nav substantivējuma pazīmju. 
Tādējādi sengrieķu substantivējumu latviskošanas jautājums iezīmē plašāku tulkošanas 
jautājumloku, liekot domāt par salāgotību domas un gramatiskās izpausmes pārnesē.

Atslēgvārdi: Aristoteļa Runas māksla, latviskojums, substantivējums, konversija, eliptiskie / 
vārdkopu / teikumu substantivējumi.

Ievads 
Pētījums ir veikts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 

Klasiskās filoloģijas katedrā īstenotajā projektā Literatūrzinātnes un lingvistikas 
antīkie avoti: Aristoteļa „Runas mākslas” tulkojums (vadītāja prof. I. Rūmniece; 
par projektu plašāk sk. – Rūmniece 2012, 308). Aristoteļa Runas mākslai ir 
vienlīdz liela nozīme gan Rietumu literatūrzinātnisko, gan valodniecisko darbību 
pastāvēšanas vēsturē. Veicot Aristoteļa darba tulkojumu, tika izvirzīts mērķis 
latviskajā tulkojumā atspoguļot sengrieķu sacerējuma savdabību ar pamatotu un 
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izsvērtu daudzveidību un dažādos līmeņos. Šāda pieeja rosina pētnieku tulkotāju 
darba kopai izvērtēt gan vārdisku vienumu un vārddarinājumu, gan sintakses 
vienību tulkojamības dažādas pieejas un paņēmienus.

Šī raksta mērķis ir atsevišķa vārddarināšanas un tekstveides tipa, proti, 
substantivācijas, ietvaros radīt tulkojuma pieejas pamatnostādnes, kas ir vērstas 
uz tādu tulkošanas paņēmienu izveidi, kas bez trešo valodu pastarpinājuma 
pārnestu latviešu valodā sengrieķiski izteikto domu. Tulkojuma uzdevums ir 
atspoguļot pirmatnīgo sengrieķu valodas filoloģiskās domas tapšanas vidi latviešu 
valodas līdzekļiem, ko var panākt, latviešu valodas vidē rodot vai radot sengrieķu 
valodai līdzvērtīgus domas izteikšanas līdzekļus. Lai sasniegtu šādu mērķi, 
nederēs ne latīņu, ne angļu, ne arī kādas citas valodas starpniecība, jo sengrieķi 
savu jēdzienu kopumu un to satīklojumu veidoja paši un trešo valodu tulkojuma 
pastarpinājumu nepazina. Avotteksta jēdzienu kopuma atveide tikai latviešu 
valodas līdzekļiem varētu likties pūrisms, taču tas ir vienīgais ceļš, kā nonākt 
tiešās sarunas attiecībās (cik nu tādas vispār iespējamas) ar Aristoteļa valodu 
un viņa sarakstītajiem pārspriedumiem un iztirzājumiem. Tāpēc šo tulkošanas 
paņēmienu kopu varētu nosaukt par „iemājoto tulkojumu”, jo domas izteikšanai 
tiek meklēti avoti tulkojuma mērķvalodā tā, it kā Aristotelis izteiktos latviešu 
valodas līdzekļiem.

Izvēlēto tulkošanas piegājienu varētu raksturot arī ar apzīmējumu „jaun
alunānisks”, jo arī Juris Alunāns pirms 150 gadiem latviešu valodas un daiļ-
rakstniecības attīstības labad, pievērsdamies valodu mijiedarbībai, centās apvienot 
tulkojuma uzticamību avotvielai ar latviski pašpietiekamas izteiksmes iespējām.

Domas skaidrības ieguvei tulkojuma gaitā svarīgi ir gramatisko parādību 
pārneses jautājumi. Viens, šķietami šaurs, bet, tulkojot no sengrieķu valodas, 
ārkārtīgi nozīmīgs tulkošanas jautājumu loks ir sengrieķu valodā plaši lietoto 
substantivējumu pārnese, jo sengrieķu valodā ar nekatrās dzimtes vienskaitļa 
artikula τό (to) palīdzību iespējams substantivēt jebkuru un jebkāda apjoma 
valodisku vienību vai veidojumu (retāk sastopami arī gadījumi ar vīriešu un sieviešu 
dzimtes vienskaitļa artikulu ὁ (ho) un ἡ (hē) izmantojumu). Anna Rāta grāmatā 
Īss sengrieķu valodas kurss artikula, kas var substantivēt it visu, spējas raksturo 
šādi: „Artikuls visās dzimtēs un skaitļos substantivē ikvienu vārdu, arī vārdkopu, 
pat veselu teikumu, kura priekšā tas stāv” (Rāta 1983, 206). Anna Rāta ir arī 
pamanījusi, ka sengrieķu substantivējumi tulkošanas gaitā var radīt sarežģījumus. 
Viņa min piemērus, kad „substantivācijas gadījumā tulkojums papildināms ar kādu 
vispārīga satura vārdu – ‘viss’, ‘lietas’, ‘intereses’ u. c.” (Rāta 1983, 206). Tomēr 
ne Anna Rāta, ne arī kāds cits sengrieķu valodas apcerētājs latviešu valodā nav 
pamatīgi un vispusīgi vērtējis sengrieķu substantivējumu pārneses iespējas, tās 
nošķirot pa veidiem un apkopojot uzskatāmos paraugos.

1. Par substantivāciju vispārīgi
Latviešu valodniecībā par substantivāciju jeb lietvārdiskošanu nav daudz 

pētījumu, jo pašā valodā šī parādība nav plaši sastopama. Citādi tas ir sengrieķu 
un latīņu valodā. Latviešu valodas gramatikā norādīts, ka „substantivācija latviešu 
valodā ir sena parādība, tomēr mūsdienu lietvārdu sistēmā šis process nav 
uzskatāms par aktīvu un produktīvu lietvārdu radīšanas paņēmienu” (LVG 2013, 
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209). Tālāk tiek secināts, ka substantivācijai visvairāk pakļauti īpašības vārdi un 
lokāmie divdabji. Neraugoties uz to, ka šī valodiskā norise ir mazlietota un līdz 
ar to mazražīga, tomēr jāatzīst, ka, attīstoties latviešu gramatikas aprakstīšanas 
zinātniskumam, substantivācijas jautājumi ir ieguvuši plašāku un izvērstāku 
nozīmi latviešu vārddarināšanas izvērtējumā, jo, piem., Mūsdienu latviešu literārās 
valodas gramatikā, kas izdota 1959. gadā, substantivācija aplūkota morfoloģijas 
daļas apakšdaļā Vārdu darināšana pie adjektīviem. Savukārt jaunajā Latviešu 
valodas gramatikā ir būtiski mainījies jautājuma aplūkojuma izkārtojums un 
substantivācija iekļauta daļas Vārddarināšana nodaļā Vārddarināšanas paņē mie-
ni un līdzekļi kā viena no konversijas izpausmēm. Tomēr jautājuma izvietojums 
ir nedaudz maldinošs, jo konversija un substantivācija tiek aplūkota nevis pakār-
totās, bet līdzvērtīgās iedaļās, un, tikai abas iedaļas izlasot kopā un aplūkojot 
kopsakarā, ir iespējams saprast, ka 445. § Substantivācija ir 444. § Konversija 
paplašināts izvērsums (LVG, 2013, 207–209). Pārskatāmāk substantivācijas vietu 
vārddarināšanas norisēs ir aprakstījusi Emīlija Soida grāmatā Vārddarināšana, kurā 
jautājumi par substantivāciju aplūkoti sadaļā Konversija kā viena no apakšsadaļām 
(Soida 2009, 70).

Substantivējumi Eiropas senajās valodās tiek izmantoti daudz plašāk nekā 
latviešu valodā, jo ar artikula palīdzību ir ērti atspoguļot valodas ceļu no tieša-
mības un ikdienišķības uz vispārinājumu (Smith 1956, 291–293). Sengrieķu 
domātāji, tostarp arī Aristotelis, substantivējumus plaši izmanto jēdzienu apzī-
mēšanai, norobežošanai un radīšanai. Kā jau teikts iepriekš, ļoti pateicīgs 
paņēmiens substantivējumu darināšanā ir artikuls, ja tāds valodā ir sastopams. 
Mūsdienu angļu, bet jo īpaši vācu, valodā līdzīgi sengrieķu valodai, ir vērojama 
artikula lietošana substantivācijā. Piem., substantivāciju ar artikula palīdzību 
plaši izmanto vācu filosofs Martins Heidegers – das Äußerste (Heidegger 1980, 
323) (‘galējīgais’ (Heidegers 1998, 221)), das Einstige (Heidegger 1980, 323) 
(‘kādreizīgais’ (Heidegers 1998, 221)). Pretēji sengrieķu valodai, kurā plašākas 
sintaktiskas vienības tiek substantivētas ar artikulu, Heidegers, neatteikdamies no 
sintaktisku vienību substantivēšanas, tomēr meklē no sengrieķu valodas atšķirī-
gus paņēmienus. Apzinoties valodu darbības un lietojuma atšķirīgos apstākļus, 
bet vienlaikus nevēlēdamies atteikties no jaudīgā substantivācijas paņēmiena, 
viņš izmanto savdabīgu, sasaistošu interpunkciju, proti, savienojumzīmi – das 
Sich-ins-Werk-setzen (Heidegger 1980, 48) ‘sevis-pašas-statīšana’ (Heidegers 
1998, 41). Šis paņēmiens ar tulkošanas starpniecību ienāk arī latviešu valodā, 
tomēr nekļūst par noteicošu paraugu, bet saglabā vārddarināšanas pazīmes, kas 
lielākoties raksturīgas vienreizējiem gadījumiem vai arī savdabīgas izteiksmes 
radīšanai. Par vienreizēja rakstura substantivāciju ir iespējams runāt arī rakstu 
daiļradē un dzejisku sacerējumu tulkojumos, kad, balstoties senā īpašības vārdu 
substantivācijas paņēmienā, kura nolūks ir radīt īpašvārdus (piem., uzvārdi 
Čaklais, Stiprais un vārdi Ilga, Agra), tiek substantivēti gan izsauksmes vārdi, 
gan vārdkopas un citi valodiski veidojumi. Piem., Pētera Bauģa grāmatā 
bērniem Justiņš un brāļi Neredzamie ir sastopams varoņa vārds Hihaho, kas 
darināts, substantivējot izsauksmes vārdus. Šis paņēmiens ir pretēji vērsts valodā 
pazīstamajam konversijas paveidam – lietvārdu pārtapšanai par izsaukumiem 
(piem., kungs!, dievs!, laime! (Kalnača 2011, 95)). Savukārt Hjū Loftinga darba 
Stāsts par doktoru Dūlitlu tulkotāja Vizma Belševica, sekojot avotsacerējuma 
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paraugam, rada savdabīgu, noteiktam gadījumam pielāgotu substantivējumu 
sugas vārdu jomā – grūdmūs-velcjūs (angļu val. pushmi-pullyu (Lofting 
2013, 29)) (Loftings 1990, 179). Par paraugu ņemot substantivējumus, ar morfo-
loģiskiem pārveidojumiem ir darināts arī īpašvārds Mūsmācījs Lūisa Kerola 
darba Alises piedzīvojumi Brīnumzemē tulkojumā. Vērts norādīt, ka tulkotāja 
ar šo substantivācijas paņēmienu ir atveidojusi avotdarbā esošu vārdu rotaļu, 
kas izriet no skaniskā līdzīguma (We called him Tortoise because he taught us 
(Carrol 1994, 113) (Mēs iesaucām viņu par Mūsmācīju tāpēc, ka viņš mūs mācīja 
(Kerols 1990, 68))).

Uzrunas latviešu valodā ir lauks, kur bieži sastopami substantivējumi un 
substantivēti vārdu savienojumi, – „uzrunu izsaka ar lietvārdu vai lietvārda nozīmē 
lietotu, respektīvi, substantivētu citas vārdšķiras vārdu vai vārdu savienojumu” 
(LVG 2013, 820). Piem., „Baltais Kurzemes ceļš, ved mani mājās!” (LVG 
2013, 820).

Sengrieķu valodā substantivācijas lietojums ir ļoti plašs un daudzveidīgs. 
Tulkojot seno domātāju rakstīto, liela uzmanība jāvelta tieši substantivējumu 
pārneses jautājumiem, jo tikai nelielā daļā gadījumu sengrieķu valodas substan-
tivējumus ir iespējams tulkot ar substantivējumiem latviešu valodā. Lielākā daļā 
gadījumu nākas substantivējumus aizvietot ar sintaktiskām vienībām vai arī 
substan tivējumu vietā tulkojumā lietot substantīvu. Sengrieķu substantivējumu 
daudzveidības ziņā Aristoteļa Runas māksla ir lielisks substantivējumu paraugu 
avots, ar kura palīdzību ir iespējams iegūt diezgan pilnīgu pārskatu par sengrieķu 
substantivācijas paņēmieniem. Neraugoties uz to, nav iespējams šajā pētījumā 
nonākt pie pilnīga sengrieķu substantivācijas paņēmienu visaptveroša pārskata, un 
šī pētījuma mērķis ir aplūkot tādu substantivējumu jēdzienisku aprakstīšanu, kas 
saistīti ar runas mākslu. Aplūkojot sengrieķu substantivējumus Aristoteļa Runas 
mākslā un meklējot tiem labāko atveidojumu latviešu valodā, pētījuma veicēji 
ir nonākuši pie atziņas, ka sengrieķu substantivējumu atveide aplūkojama četru 
paņēmienu ielokā, kuri ir: 

1) substantivējumi → substantivējumi; 
2) substantivējumi → substantīvi; 
3) eliptiskie substantivējumi → substantīvi (it īpaši salikteņi) / vārdkopas; 
4) substantivētas vārdkopas un teikumi → aprakstoši paņēmieni.

2. Aristoteļa lietoto substantivējumu tulkojuma iespējas  
latviešu valodā

2.1. Substantivējumi  substantivējumi
Par substantivējumu pamatgadījumu gan sengrieķu, gan latviešu valodā 

būtu uzskatāma konversija. Daļa filosofijas un estētikas terminu latviešu un arī 
citās jaunajās valodās tiek izteikta ar īpašības vārdu substantivējumiem. Šāda 
vārddarināšanas parauga pamatā ir tieši kalkojumi no sengrieķu valodas. Piem., 
‘skaistais’, ‘cildenais’, ‘labais’ vai arī tādi, kas bez tulkošanas tomēr ir iekļauti 
latviešu valodā kā īpašības vārdu substantivējumi, piem., ‘traģiskais’, ‘komiskais’. 
Aristoteļa Runas mākslā substantivēti īpašības vārdi (konvertēti īpašības vārdi) 
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bagātīgi sastopami aprakstos par jēdzieniem, kas, pēc Aristoteļa domām, saistīti ar 
runu, piem.:

(1) τὸ  ἐναντίον
 tas.art.nom.n pretējs.adj.nom.n
 ‘pretējais’ (1362b30)1

Sengrieķu valodā ir gadījumi, kad substantivējuma veidotājdaļa netiek 
atklāti izteikta, taču tā ir vai nu visiem zināma, vai arī drošticami nojaušama, 
piem., τὰ κεκριμένα [πράγματα] (ta kekrīmena [pragmata]) – ‘izspriestās 
[lietas]’ vai arī ἡ ῥητορική [τέχνη] (hē rhētorikē [tekhnē]) – ‘runas [māksla]’ (sk. 
sadaļu II. 3.). Līdz ar to tulkojumā izmantotas divas iespējas: viena, kad atklāti 
neizpaustā substantivējuma daļa netiek uzrādīta arī tulkojumā, piem., τὰ κεκριμένα 
[πράγματα] – ‘izspriestais’ (1402a37); otra, kad tā, lai gan sengrieķu sacerējumā 
nav sastopama, tiek pievienota un skaidri parādīta, piem., ἡ ῥητορική [τέχνη] – 
‘runas māksla’ (1354a1).

(2) τὰ  κεκριμένα
 tas.art.nom.n.pl izspriestās[lietas].ptcp.prf.pass.nom.n.pl

 ‘izspriestais’ (1402a37)

Šādi piemēri labi pakļaujas pārnesei uz latviešu valodu, izmantojot tos pašus 
gramatiskos paņēmienus kā sengrieķu valodā, taču pānesei latviešu valodā bez 
pieejas plašākam izklāstam to substantīvais raksturs ir grūti uztverams. Substan-
ti vācijas uztverei ir nepieciešams izveidot skaidru un pārliecinošu sintaktisko vei-
dojumu, un, ja tulkotājam tādu izdodas radīt, tad jau iepriekš paredzamie uztveres 
sarežģījumi tiek novērsti.

2.2. Substantivējumi  substantīvi
Ir gadījumi, kad sengrieķu valodā substantivēto īpašības vārdu pārnese latviski 

ar šo pašu vārddarināšanas paņēmienu rada uztveres grūtības. Jau vēsturiski plaši 
izmantoti ir substantīvi substantivējumu vietā, un bieži tas ir ceļš uz lielāku domas 
skaidrību un dzidrāku valodu. Anna Rāta pat iesaka τὸ καλόν (to kalon, ‘skaistais’), 
kas latviski jau ir pieņemts kā ‘skaistais’, latviskot kā ‘skaistums’ (Rāta 1983, 206). 
Ja mainītu viena estētiska pamatakmeņa veidolu, tad būtu jāmaina arī visi pārējie. 
Tomēr Annai Rātai ir taisnība, ka neveiklā vai nepietiekamā saziņas vidē ‘skaistais’ 
ir pārprotams, piem., tāds neveikls stāvoklis rodas Gadamera darba Die Aktualität 
der Schönen latviskojumā Skaistā aktualitāte, kas nezinātājam pirmajā iepazīšanās 
brīdī rada neskaidrību par izteikuma nozīmi. Izvērsti par šo senajās valodās 
substantivēto īpašības vārdu tulkošanas jautājumloku raksta Agnese Gaile, vērtējot 
Boēcija Par mierinājumu filosofijā latviskojumu, ko veicis Leons Briedis: „bonum 
Leons Briedis izvēlējies tulkot kā ‘labums’, ko var saprast tādā mērā, ka no ‘labais’ 
nevar izveidot kontekstam atbilstošu daudzskaitli. Šī ir tā pati vecā problēma ar 
1 Atsauces Aristoteļa Runas mākslai sniegtas pēc starptautiski pieņemtās vācu filologa 

Augusta Immanuela Bekera izveidotās paginācijas Aristoteļa darbu kopai. Šī paginācija 
tiek izmantota arī latviešu tulkojumā.
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substantivētajiem īpašības vārdiem, kas sengrieķiem un romiešiem bija cieņā. 
Varbūt vismaz dažās pasāžās Platona un Plotīna ietekmē bonum varēja atveidot 
kā ‘labais’ vai pat ‘Labais’ un tā izvairīties no dīvainiem, gandrīz smieklīgiem 
apgalvojumiem” (Gaile). Ja runa nav par nozīmīgiem atslēgjēdzieniem, attiecībā 
pret kuriem starp dažādām valodām pastāv noteikta sasaiste, tad latviskojumā bez 
liekām rūpēm un raizēm lietojami latvieša ausij ierasti substantīvi. Piemēri:

(3) a. τὸ  ἀληθές
  tas.art.nom.n patiess.adj.nom.n
  ‘patiesība’ (1354b9)

 b. οἱ  μέλλοντες
  tas.art.nom.m.pl nākošs.ptcp.prs.act.nom.m.pl

  ‘pēcteči’ (1371a12)

 c. ὁ  μέλλων
  tas.art.nom.m nākošs.ptcp.prs.act.nom.m
  ‘nākotne’ (1358b14)

 d. ὁ  γενόμενος
  tas.art.nom.m tapis ptcp.aor.med.nom.m
  ‘pagātne’ (1358b15)

 e. ὁ  παρών
  tas.art.nom.m klātesošs.ptcp.prs.act.nom.m
  ‘tagadne’ (1358b17)

2.3. Eliptiskie substantivējumi  substantīvi (it īpaši salikteņi) / 
vārdkopas

Sengrieķu valodā ir plaši izplatīts tāds substantivējumu veids, kad kādas 
parādības apzīmēšanai sākotnēji ir lietota vārdkopa (īpašības vārds + substantīvs), 
bet sengrieķu valodā substantīvs ir ticis atmests, turpmākā lietojumā izmantojot 
tikai substantivētu īpašības vārdu, piem., [οἱ] Ὀλύμπιοι [θεοί] ([hoi] olympioi 
[theoi]), kas burtiski būtu ‘olimpiskie [dievi]’. Jāpiebilst, ka sengrieķu valodā 
substantivētiem īpašvārdiem bieži vien netiek pievienots artikuls. Piemēri:

(4) [οἱ]   Ὀλύμπιοι  [θεοί]
 [tas].art.nom.m.pl  olimpisks.adj.nom.m.pl [dievs].subst.nom.m.pl

 ‘Olimpdievi’ (1410a18)

 ἡ  ῥητορική [τέχνη]
 tas.art.nom.f runisks.adj.nom.f  [māksla].subst.nom.f
 ‘runas māksla’ (1354a1)
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Aristotelis šādu eliptiskā substantivējuma paraugu lieto, pieminot arī savu 
sacerējumu nosaukumus, piem.:

(5) τὰ  Ἀναλυτικά [πράγματα]
 tas.art.nom.n.pl iztirzāts.adj.nom.n.pl [lieta].subst.nom.n.pl

 ‘Par iztirzājumiem’ (1357a29)

Raksta izstrādātāji šo substantivējuma veidu tam piemītošā izlaiduma dēļ dēvē 
par eliptisko substantivējumu. Latviešu tulkotājam, balstoties sengrieķu sarakstīto 
darbu kopumā, ir jāmēģina atjaunot izlaisto lietvārdu, jo citādi šie jēdzieni latviešu 
valodā paliks neuztverami.

2.4. Substantivētas vārdkopas un teikumi  aprakstoši paņēmieni
Neraugoties uz iepriekš izklāstītām sengrieķu substantivējumu atveides 

iespējām, kas sakārtojamas noteiktā apkopojumā, ārpus aplūkotajiem piemēriem 
paliek diezgan daudz gadījumu, kuros latviešu valodā substantivējuma pazīmes 
nav iespējams saglabāt, jo sengrieķu sacerējumā substantivētā vienība ir pārāk 
apjomīga, lai to būtu iespējams substantivēt ar vienu līdzvērtīgu vienību 
latviski, neradot grūtības to uztvert. Šajos gadījumos tulkotājam jāizvēlas no 
dažādiem aprakstošiem paņēmieniem, balstoties latviešu valodas labskanības un 
lietojuma paražās. Tulkotājs, protams, var mēģināt radīt kādu jaunu un neierastu 
substantivējumu, tomēr viņam ir jāņem vērā, ka tam būs izteikti vienreizējs, 
uztverei svešāds raksturs un būs apgrūtināta tā iekļaušanās dabīgā valodas 
plūdumā un lietojumā. Sniegtajos piemēros redzams, ka vesela sengrieķu teikuma 
substantivējumus tulkotāji atveidojuši dažādiem paņēmieniem – gan pārveidojot 
tos par maza apjoma vārdkopu ((6) piemērs), gan arī iespēju robežās saglabājot 
izvērsta teikuma apveidu ((7) piemērs):

(6) τὸ  προδεδοξάσθαι  ποιόν
 tas.art.nom.n iepriekš_spriest.inf.prf.med kāds.adj.acc.m
 τινα  εἶναι  τὸν
 kurš.pron.acc.m  būt.inf.prs.act tas.art.acc.m
 λέγοντα
 runājošs.part.prs.act.acc.m
 ‘iepriekšpieņēmumi par runātāju’ (1356a9)

(7) τὸ  ἰδεῖν  τὰ  
 tas.art.nom.n redzēt.inf.aor.act tas.art.nom.n.pl

 ὑπάρχοντα πιθανὰ
 pastāvošs.part.prs.act.acc.n.pl pārliecinošs.adj.acc.n.pl

 περὶ ἕκαστον
 par.prep katrs.pron.acc.n
 ‘ikvienā gadījumā saskatīt esošos pārliecināšanas līdzekļus’ (1355b10-1)
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Secinājumi
Četri aplūkotie substantivācijas paveidi neaptver visu sengrieķu substan-

tivējumu paraugu kopumu, bet ir pilnīgi pietiekami, lai uzskatāmi parādītu tul ko-
juma gaitā risināmos valodu mijsaskarsmes jautājumus.

Sengrieķu valodas bagātīgās substantivējumu iespējas var atbilstoši atveidot 
latviešu valodā tikai ierobežoti.

Latviešu valoda piedāvā plašu cita veida vārddarināšanas un sintaktisko paņē-
mienu klāstu, kas ļauj tulkojuma gaitā nezaudēt domu, neraugoties uz to, ka lat vis-
kojumā jāmaina gramatisko vienību veidols.

Saīsinājumi
ACC akuzatīvs
ADJ īpašības vārds
AOR aorists
ART artikuls
F sieviešu dzimte
INF nenoteiksme
LVG Latviešu valodas gramatika
M vīriešu dzimte
MED vidējā kārta
N nekatrā dzimte
NOM nominatīvs
PTCP divdabis
PASS ciešamā kārta
PRF pabeigtā pagātne
PL daudzskaitlis
PRS tagadne
PREP prievārds
PRON vietniekvārds
SUBST lietvārds
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Summary
The focus of this article is on the prolific and variegated translation possibilities of the 
substantivations of Ancient Greek in the text under translation into Latvian – Aristotle’s 
„Rhetoric”. The potential translations of Ancient Greek substantivations are examined from 
the viewpoint of conversion, elliptic substantivations and substantivated sentences and wider 
linguistic formations in an attempt to establish an experience-based, motivated system for 
translating Ancient Greek substantivations into Latvian. In the course of this inquisition 
the authors come to the conclusion that it is only partially possible to translate directly 
the Ancient Greek substantivations, but for the most part one has to find an equivalent 
syntactical construction that has no signs of a substantivation in the Latvian language. Thus 
the inquiry into the translation of substantivations summons a larger-scale discussion about 
the difficulties of translation, causing to thoroughly think over the sought for translational 
harmony both of the thought and grammatical expression.


