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Nolieguma un modalitātes attieksmes latviešu valodniecībā līdz šim nav plaši pētīts 
jautājums. Modalitātes izpēte galvenokārt balstījusies uz izteiksmju, atsevišķos gadījumos 
arī modālu darbības vārdu analīzi, nepievēršot īpašu uzmanību izteicējam apgalvojumā vai 
noliegumā. Varbūt netieši tas apliecina faktu, ka latviešu valodā modalitātei un noliegumam 
nav savstarpēju saskarsmes punktu un ka abas nozīmes – modalitāte un noliegums – teikumā 
īstenojas neatkarīgi viens no otra? Šis aspekts tuvāk apskatīts rakstā.
Rakstā aplūkots arī cits svarīgs jautājums – kas īsti tiek noliegts latviešu valodā, ja teikumam 
piemīt modalitāte – propozīcija resp. spriedums, kas ir teikuma pamatā, vai modalitāte? 

Atslēgvārdi: noliegums, izteicējs, propozīcija, modalitāte, izteiksmes.

Šīs problēmas analīzei veltīts daudz pētījumu, galvenokārt balstoties uz 
angļu un vācu valodas modālo darbības vārdu sistēmu (sk., piem., Radden 2009; 
Benamara et al. 2012), kā arī nolieguma partikulas novietojumu teikumā, pieņemot, 
ka iespējams gan modalitātes, gan arī propozīcijas noliegums atkarībā no modālā 
darbības vārda semantikas un modālās partikulas novietojuma.

Deivids Kristals (David Crystal 1997, 257; līdzīgu izpratni sk. arī Matthews 
1997, 240) noliegumu interpretē kā gramatisku vai semantisku procesu (vai 
konstrukciju), izsakot visa teikuma vai tā daļas pretēju nozīmi. Nolieguma 
izteikšanas līdzekļi var būt partikulas, leksēmas, afiksi (priedēkļi vai piedēkļi) (sk. 
arī Dahl 2011). „Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” noliegums 
definēts šādi: „Apgalvojums par predikatīvās pazīmes neesamību, piem. Šodien 
nelīst. Vasara nav silta.” (Skujiņa 2007, 255–256)

Tātad, kā liecina nolieguma definīcijas, teksta autors katrā izteikumā ietver no-
teiktu spriedumu (propozīciju) – apgalvojošu vai noliedzošu, t. i., pozitīvu vai ne-
gatīvu attiecībā uz teikuma saturu. No definējumiem arī izriet, ka noliegums ir otrās 
pakāpes informācija tādā ziņā, ka tas balstās uz apgalvojuma – vispirms ir jābūt 
kaut kam apgalvotam, t. i., kādai bāzei, lai būtu, ko noliegt. Tā spriedums Es nelasu 
grāmatu iespējams tikai tāpēc, ka noliegums balstās uz informāciju Es lasu grāmatu.

Latviešu valoda saskaņā ar Metjū S. Draiera (Matthew S. Dryer 2011) 
klasifikāciju „The World Atlas of Language Structures” ietilpst to valodu grupā, 
kam noliegums teikumā tiek izteikts ar formulu S[Neg-V]O.
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Nolieguma formants latviešu valodā ir darbības vārda finītās formas resp. 
izteicēja priedēklis, kas pievienojas vai nu sintētiskai darbības vārda formai, vai arī 
palīgdarbības vārdam (Valkovska, Lokmane 2013, 789), veidojot t. s. simetrisko 
noliegumu (par nolieguma tipoloģiju plašāk sk. Dahl 2011):

(1) Es nelasu grāmatu. 
 Es neesmu lasījusi grāmatu. 

Nolieguma priedēklis latviešu valodā pievienojas darbības vārda celma 
priekšā neatkarīgi no izteiksmes formas, piem.:

(2) a. vēlējuma izteiksme
  Es nelasītu grāmatu. 
 b. atstāstījuma izteiksme
  Es nelasot grāmatu. 

Analītiskajās darbības vārda formās, arī vajadzības izteiksmē, negācija parasti 
pievienojas palīgdarbības vārdam:

(3) a. īstenības izteiksmes saliktā tagadne
  Es neesmu lasījis grāmatu. 
 b. vēlējuma izteiksmes saliktā tagadne
  Es nebūtu lasījis grāmatu. 
 c. atstāstījuma izteiksmes saliktā tagadne
  Es neesot lasījis grāmatu. 
 d. vajadzības izteiksme
  Man nebija jālasa grāmata.
  Man nebūtu jālasa grāmata.
  Man neesot jālasa grāmata. 

Izņēmums te ir īstenības izteiksmes saliktās tagadnes 3. persona (sk. (4a) 
piem.) un vajadzības izteiksmes vienkāršās tagadnes forma (sk. (4b) piem.), 
kur noliegumā tiek izmantota t. s. negatīvās polaritātes vienība – īpašs, tikai 
noliegumam raksturīgs vārds – (palīg)darbības vārds nav (par šādām vienībām 
plašāk sk. Matthews 1997, 240; Dahl 2011, 20–21):

(4) a. īstenības izteiksmes saliktās tagadnes 3. persona
  Viņš nav lasījis grāmatu.
 b. vajadzības izteiksmes vienkāršā tagadne
  Man nav jālasa grāmata.

Martins Haspelmats (Martin Haspelmath 2011), tipoloģiski aplūkojot ar 
vietniekvārdu izteikta subjekta un izteicēja noliegumu, latviešu valodu ietilpina 
to valodu grupā, kam blakus noliegtam izteicējam iespējams arī noliegts subjekts 
(formula [Neg-S][Neg-V]), piem.:

(5) Ne‑viens ne‑runā.
 Ne-kas ne-sāp.
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Respektīvi, ja teikumā ir noliegts subjekts, kas latviešu valodā parasti 
ir noliegts nenoteiktais vietniekvārds, tad noliegts ir arī izteicējs (Valkovska, 
Lokmane 2013, 791).

Latviešu valodā iespējams arī trīskāršs noliegums – ar noliegtu subjektu, 
izteicēju un objektu (Valkovska, Lokmane 2013, 791), taču tādā gadījumā vārdu 
secība teikumā ir SOV, turklāt noliegts objekts parasti ir nenoteiktais vietniekvārds 
(formula ir [Neg-S][Neg-O][Neg-V]):

(6) Ne‑viens ne‑ko (OACC) / ne‑kā (OGEN) ne‑zina. 

Taču noliegts objekts nav saistīts ar subjekta noliegumu – subjekts var būt 
arī apgalvojumā (formula tādā gadījumā ir S[Neg-V][Neg-O] / S[Neg-O][Neg-V]), 
piem.:

(7) Es ne‑ko ne‑zinu / Es ne‑zinu ne‑ko.

Turpmākajā pētījuma daļā nolieguma un modalitātes attieksmju analīzē pie-
vēr sīsimies tādiem teikumiem, kur noliegts ir tikai izteicējs, kas ir pilnnozīmes 
darbības vārds, jo modālo darbības vārdu u. c. modificētāju noliegums ir cita pē-
tījuma objekts. 

Tā kā latviešu valodā nolieguma priedēkli iespējams pievienot darbības 
vārdam nenoteiksmē, rodas zināma teorētiska problēma, kā interpretēt izteicēju, 
ja tam ir nolieguma priedēklis – vai nu kā vārddarināšanas parādību, t. i., kā 
noliegtu darbības vārdu, kas darināts jau nenoteiksmē (sk. Vulāne 2013) (izteicējs 
tādā gadījumā nepārstāv apgalvojuma opozīciju, sk. 1. shēmu), vai arī kā sintakses 
parādību, t. i., noliegtu izteicēju (kas veido opozīciju tādam pašam izteicējam 
apgalvojumā, sk. 2. shēmu):

lasīt – nelasīt

 Es lasu grāmatu Es nelasu grāmatu

1. shēma. Noliegums kā vārddarināšanas parādība

APGALVOJUMS  NOLIEGUMS
Es lasu grāmatu  →  Es nelasu grāmatu
Man ir jālasa grāmata  →  Man nav jālasa grāmata

2. shēma. Noliegums kā sintakses parādība

Nolieguma un arī modalitātes analīzē par pamatu tomēr izmantojama noliegta 
izteicēja ideja, t. i., sintaktiska pieeja (sk. Valkovska, Lokmane 2013), jo gan 
darbības vārda izteiksmju izteiktā modalitāte, gan noliegums attiecas uz teikuma 
saturu kopumā, tāpēc lietderīgi ne tikai izteiksmes, bet arī noliegumu aplūkot 
saistībā ar predikativitāti (par to sk. arī Dahl 2011, 11).
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Kā norāda Frenks R. Palmers (Frank R. Palmer 2001, 13), Eiropas valodās 
noliegums parasti netiek marķēts saistībā ar modalitāti, t. i., noliegums nav 
gramatizēts ireālu nozīmju izteikšanā, taču, piem., Amerikas indiāņu un Austrālijas 
aborigēnu valodā ir nolieguma afiksi, kas vienlaikus izsaka arī subjunktīva (gribas 
izteikšanas) un arī izvēles jautājuma nozīmi. F. R. Palmera teikto apliecina arī 
latviešu valoda – tās piecu izteiksmju sistēma un tai raksturīgā deontiskā vai 
epistēmiskā modalitāte (plašāk sk. Kalnača 2013, 498–502) kopumā funkcionē 
neatkarīgi no verba apgalvojumā vai noliegumā:

Deontiskā modalitāte
Pavēles izteiksme
(8) Nu, lūdzu, apsēdies! (Skujiņš)
 Neklausies, ko viņš tur pļāpā, – sacīja Zigrīdiņa. (Skujiņš)
Vajadzības izteiksme
(9) Cilvēkiem ir jāsaprot, ka brīvdienas nebūtu regulāri jāpavada lielveikalos. 

(Diena)
 Pēc gadiem gan māte, gan tēvs teiks, ka meita allaž ir bijusi viņu prieks, par 

ko nav bijis jāraizējas. (Zole) 

Epistēmiskā modalitāte
Vēlējuma izteiksme

(10) Tas [atvaļinājums] ir īstais laiks, lai dotos mazos ceļojumos. (Ieva)
 Ja man nebūtu garīgās platformas, ja nebūtu pie kā pieturēties, nezinu, kur 

dzīve būtu mani aizvedusi. (www.kasjauns.lv)

Tātad jāatzīst, ka latviešu valodā, ja teikums (vai tā daļa) ir neīstenības 
(pavēles, vajadzības, vēlējuma) izteiksmē un tā izteicējs (pilnnozīmes darbības 
vārds) ir noliegts, tad noliegta ir arī propozīcija, bet ne modalitāte. Tā, iespējams, 
uzskatāma par būtisku atšķirību „izteiksmju valodu” un „modālo darbības vārdu 
valodu” nolieguma un modalitātes saikņu analīzē. Tomēr teikumos ar modālajiem 
darbības vārdiem varētu arī pieņemt, ka noliegums iespaido modalitāti, bet ne 
pašu spriedumu (propozīciju). Taču modalitātes un nolieguma attieksmes modālo 
darbības vārdu sakarā latviešu valodā, kā jau minēts, būtu pētāmas plašāk, jo šādi 
darbības vārdi latviešu valodā var tik lietoti arī dažādās neīstenības izteiksmēs, sk. 
modālo darbības vārdu mēģināt un varēt piemērus noliegumā:

(11) a. pavēles izteiksme
  Tikai, dieva dēļ, nemēģiniet publiski izklāstīt šīs domas. (Ikstena)
  vajadzības izteiksme
  Domāju, ka nav nemaz visiem jāmēģina tos [Vivaldi skaņdarbus] atskaņot  

 „senlaicīgi”. (Diena)
 b. vēlējuma izteiksme
  Vai tiešām šo stundu vietā nevarētu mācīties matemātiku vai citus svarīgus  

 priekšmetus? (www.tvnet.lv)
  vajadzības izteiksme
  Nav jāvar nopirkt mašīnu, lai saprastu, ka šis auto ir pilnīga parodija.  

 (www.tvnet.lv)
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Kā norāda F. R. Palmers (2001, 106), nolieguma un modalitātes saikne balstās 
iespējamībā un vajadzībā, t. i., faktā, ka noliegums ietver zināmu iespējamību vai 
vajadzību. Tas labi redzams arī latviešu valodā.

Piem., deontiskās modalitātes izpausme noliegumā atšķiras pavēles un vaja-
dzības izteiksmei (imperatīva un modālo verbu sakarā par to sk. Radden 2009):

IZTEICĒJS APGALVOJUMĀ IZTEICĒJS NOLIEGUMĀ
Pavēles izteiksme

LIKŠANA AIZLIEGŠANA
Ej mājās!  Neej mājās!
Lasi grāmatu! Nelasi grāmatu!

Vajadzības izteiksme
LIKŠANA ATBRĪVOŠANA
Tev ir jāiet mājās. Tev nav jāiet mājās. 
Tev ir jālasa grāmata. Tev nav jālasa grāmata.

3. shēma. Pavēles izteiksmes, vēlējuma izteiksmes un deontiskās modalitātes 
semantika

Atšķirība nolieguma semantikā šai gadījumā izriet no abu izteiksmju funkciju 
atšķirībām. Ar pavēles izteiksmi teksta autors vienmēr vēršas pie teksta adresāta 
tieši, izsakot lūgumu, aicinājumu vai pavēli kaut ko darīt (Kalnača 2013, 498). 
Turpretī vajadzības izteiksme norāda, ka teksta autors vai kāda cita persona kaut 
kādā mērā ir atkarīga no noteikti veicamas darbības, kuru liek veikt kāds ārējs 
vai iekšējs cēlonis (Lokmane, Kalnača 2014, 178; sk. arī Portner 2007, 380–381). 
Attiecīgi atšķiras arī deontiskās modalitātes nianses noliegumā – pavēles izteiksme 
izsaka aizliegumu, vajadzības izteiksme – atbrīvojumu no kādas darbības veikšanas, 
sk., piem., noliegumu vajadzības izteiksmē:

(12) Par darbu nav jādomā, darbs ir jādara. (Skujiņš)

Latviešu valodā aizliegumu resp. deontisko modalitāti var izteikt arī ar 
vēlējuma izteiksmi, piem.:

(13) Lai es tevi te vairs neredzētu! (Diena) 
 Lai vismaz pusstundu jūs savu kāju te nespertu! (www.google.lv) 

Tas gan varbūt nav tipisks gadījums, jo vēlējuma izteiksme parasti ir saistīta ar 
epistēmisko modalitāti (Kalnača 2013, 499). Turklāt šādus teikumus var interpretēt 
arī no teikuma satura inversijas viedokļa – kā pavēli, kuras slēptais saturs ir 
apgalvojumā ‘Ej prom!’.

Arī epistēmiskai modalitātei, ar kuru latviešu valodā ir saistīta vēlējuma 
izteiksme, vērojama saikne ar noliegumu. Piem., vēlēšanās par kādu hipotētiski 
iespējamu darbību nereti ir noliegumā:
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(14) Kaut nu rīt no rīta nelītu! (www.korpuss.lv) 
Reizēm es vēlos, kaut nebūtu laimējis loterijā! (www.apollo.lv) 

Te var uzskatīt, ka teksta autors ar noliegumu ietver norādi uz savu pieredzi, 
kas kādu iemeslu dēļ nav veiksmīga. 

Nolieguma un modalitātes marķētāju savstarpēja atkarība vērojama arī dažādās 
pieklājības frāzēs, kas strukturētas kā jautājums ar vēlējuma izteiksmi noliegumā 
(par jautājuma un nolieguma saikni sk. Palmer 2001, 13, 52–53; Kalnača 2013, 
497), piem.:

(15) Vai jūs nebūtu tik laipns un nepateiktu man, kur es varētu sastapt misteru 
Hairāmu Džeremiju Perkinsu? (Eglītis)

 Vai tu nebūtu tik laipns un neiedotu man grāmatu burtiski uz pāris minūtēm? 
(www.google.lv)

Šādos jautājumos ar noliegumu implicēta pretēja nozīme – apgalvojums, resp., 
pieklājīgs lūgums, ko var uzskatīt par slēpto saturu: Esiet tik laipns un pasakiet ..; 
Esi tik laipns un iedod grāmatu. D. Kristals (1997, 257) šādu lietojumu uzskata par 
stilistiski marķētu, un tam var tikai piekrist. 

Līdzīgs pretēja satura ietvērums ir arī šādā pieklājības frāzē: 

(16) Es gribēju vaicāt, vai lietderīgāk nebūtu braukt atpakaļ uz bāzi. (Skujiņš) 

Teksta autors šeit saka – ‘Es uzskatu, ka labāk ir braukt atpakaļ uz bāzi’, taču 
apgalvojuma tiešums tiek mazināts gan ar vēlējuma izteiksmi, gan ar inversiju – 
noliedzot izteicēju. No morfostilistikas viedokļa jautājumus ar noliegumu un 
vēlējuma izteiksmi varētu uzskatīt arī par īpašu stila figūru jautājumos (sk. arī 
Valkovska, Lokmane 2013, 786–787). F. R. Palmers (2001, 52–53) arī secina, ka 
šādu jautājumu esamība valodā norāda uz to, ka gan jautājums, gan noliegums 
ir epistēmiskās modalitātes izpausme, ko latviešu valodā papildina arī vēlējuma 
izteiksme.

Secinājumi
1. Lai gan latviešu valodā kopumā noliegums un modalitāte īstenojas kā 

savstarpēji neatkarīgas nozīmju grupas, tomēr starp tām atsevišķos gadījumos 
vērojama arī mijiedarbība.

2. Deontiskās modalitātes semantika noliegumā var atšķirties pavēles un 
vajadzības izteiksmei. Izsakot slēptu pavēli ar vēlējuma izteiksmi noliegumā, 
deontiska modalitāte iespējama arī šai izteiksmei, kam parasti raksturīga 
epistēmiskā modalitāte.

3. Epistēmiskās modalitātes saikne ar noliegumu latviešu valodā vērojama 
noliegtos jautājumos vēlējuma izteiksmē, kur parasti ietverts pretējs saturs 
apgalvojumā. Noliegums kopā ar izteicēju vēlējuma izteiksmē šai gadījumā 
kalpo kā teksta autora viedokļa neitralizētājs.
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4. Arī izsaukuma teikumos vēlējuma izteiksmē, ko ievada partikula kaut, 
redzama epistēmiskās modalitātes (arī evidencialitātes) un nolieguma saikne, 
jo teksta autors šādi norāda uz savu, iespējams, ne pārāk veiksmīgu pieredzi. 

Saīsinājumi
ACC akuzatīvs
GEN ģenitīvs
Neg noliegums
O objekts
S subjekts
V verbs

Avoti
1. Diena (laikraksts).
2. Eglītis, Anšlavs.1992. Misters Sorrijs. Rīga: Liesma.
3. Ieva (žurnāls).
4. Ikstena, Nora. 2007. Esamība ar Regīnu. Rīga: Dienas Grāmata.
5. Līdzsvarots mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss. www.korpuss.lv.
6. Skujiņš, Zigmunds. 2005–2006. Raksti. 1.–3. Rīga: Mansards.
7. Zole, Ieva. 2000. Pēteris Pētersons. Rīga: Jumava.
8. www.apollo.lv.lv
9. www.google.lv
10. www.kasjauns.lv
11. www.tvnet.lv
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Summary
Traditionally, the analysis of modality in Latvian is mainly concerned with the mood 
system, and partly with the observation of some modal verbs; affirmation or negation of 
the predicate in different moods is not the object of discussion. Therefore, it is important to 
discuss the relations between negation and modality in Latvian theoretically and practically. 
However, the analysis of the negated mood forms in Latvian shows that, generally, negation 
and modality function separately. Nevertheless, in the phrases of politeness, if they are 
expressed by the negated verb in the conditional mood, the interdependence of modality and 
negation can be observed. The speaker here wants either to diminish the responsibility of 
the statement’s content or to express covert order or request. The conditional mood is also 
involved in some other cases of the interdependence of modality and negation.
Another topic of the paper is the nature of negation if the predicate is in the non-indicative 
mood form. The question is – what is negated in such sentences: proposition or modality? 
The examples show that in such cases it is possible to speak of the negated proposition; 
modal meanings expressed by the predicate are realized more or less separately. 

 


