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Rakstā aplūkota nolieguma izteikšana sengrieķu valodā, īpašu uzmanību veltot divkārša 
nolieguma izteikšanas principiem un lietošanas gadījumiem sastatījumā ar to tulkojumu 
latviešu valodā. Sengrieķu valodas faktu analīze atklāj kompleksu sistēmu, rādot, ka 
daudzveidīgu līdzekļu (no vienkāršām negācijas partikulām līdz specifiskam izteikuma 
strukturējumam) variēts lietojums kalpo niansētas semantikas paušanai. 
Noliegums var būt daļējs vai pilnīgs, un tā izteikšanā nozīme ir gan noteiktai negācijas 
vienību pozīcijai teikumā, gan vairāku vienību savstarpējai kombinēšanai, gan vispārējam 
izteikuma strukturējumam, modalitātei un plašākam izteikuma kontekstam līdzās lietotu 
valodas vienību leksiskai nozīmei un gramatiskai formai.
Sengrieķu valodā izteiktais noliegums latviešu valodā tulkojams dažādi. Atsevišķos 
gadījumos noliegumu iespējams precīzi atveidot, bet citkārt, ņemot vērā kontekstu, 
izteikuma laiku un modalitāti, meklējami atbilstošāki valodas līdzekļi kompleksās 
semantikas atveidošanai, gan izmantojot vairāk negācijas vārdu, gan, tieši otrādi, atsakoties 
tulkojumā no nolieguma tieša ietvēruma.

Atslēgvārdi: divkāršs noliegums, sengrieķu valoda, izteikuma strukturējums, semantika, 
ekspresija.

Polaritāte – semantiska kategorija, ko veido apgalvojuma un nolieguma 
pretstats (Skujiņa 2007, 303) – ir būtiska ikvienai valodai, un kā apgalvojuma, tā 
nolieguma izteikšanai dažādās valodās izmantojami ļoti atšķirīgi valodas līdzekļi.

Ņemot vērā ilgo un bagātīgo grieķu valodas vēsturi, sengrieķu valodas faktu, 
elementu un procesu analīze arvien bijusi nozīmīga dažādiem, t. sk. salīdzinošiem, 
valodu pētījumiem, un arī par polaritātes, sevišķi nolieguma, izteikšanas veidiem 
un iespējām var sniegt nozīmīgas atziņas, ļaujot daudzpusīgi apjaust un vērtēt 
dažādas valodas parādības, to semantiku un noteiktas likumsakarības.

Noliegumu, t. i., apgalvojumu par predikatīvās pazīmes neesību (Skujiņa 2007, 
255–256), dažādās valodās var izteikt gan ar leksiskiem, gan frazeoloģiskiem, gan 
sintaktiskiem u. c. valodas līdzekļiem (Ahmanova 2012, 302).

Sengrieķu valodā nolieguma izteikšana atklāj kompleksu sistēmu, rādot, ka 
daudzveidīgu līdzekļu variēts lietojums kalpo niansētas semantikas paušanai.

Sengrieķu valodā pamatā tiek izmantoti divi negācijas vārdi, vienkāršas 
nolieguma partikulas οὐ (οὐκ, οὐχ) un μή. Tās var lietot kā atsevišķi (piem., 
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īsā noliedzošā atbildē), tā, iesaistot teikumā, kopā ar verbu, nomenu, adverbu, 
plašākām frāzēm u. tml. No šīm divām nolieguma partikulām tālāk veidoti arī 
daudzi salikteņi – gan noliegtie vietniekvārdi (οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν; μηδείς, 
μηδεμία, μηδέν ‘neviens, nekas’; οὐδέτερος, οὐδετέρα, οὐδέτερον; μηδέτερος, 
μηδετέρα, μηδέτερον ‘ne viens, ne otrs’), gan apstākļa vārdi (οὔποτε, οὐδέποτε; 
μήποτε, μηδέποτε ‘nekad’; οὐδαμοῖ; μηδαμοῖ ‘nekur, ne uz kurieni’; οὐκέτι; μηκέτι 
‘vairs ne’; οὐδαμόθεν; μηδαμόθεν ‘ne no kurienes’; οὐδαμοῦ; μηδαμοῦ ‘nekur’; 
οὐδαμῶς; μηδαμῶς ‘nekādi, nekādā ziņā’; οὔπω; μήπω ‘vēl ne’), gan saikļi un 
partikulas (οὔτε .. οὔτε ..; μήτε .. μήτε .. ‘ne .., ne .. (nedz .., nedz ..)’; οὐδέ; μηδέ 
‘un ne, pat ne’) u. c.

Negācijas vārds οὐ un visi salikteņi ar to tiek izmantoti, lai objektīvi noliegtu 
apgalvojuma (fakta, sprieduma) īstenību (t. sk. arī vienu vārdu), turpretī μή un tā 
salikteņi tiek lietoti, subjektīvi noraidot kādas domas vai gribas izpildīšanu (Rāta 
1983, 301; Smyth 1984, 608–628; LSJ 1992, 1123, 1266), un tāpēc tie plaši 
vērojami dažādos izteikumos, kur paustas emocijas, izteikta pavēle, aizliegums, 
vēlēšanās, cerība, bažas, lūgums, prasība, solījums u. tml. 

Tā, piem., οὐ izmanto
1) neatkarīgos teikumos un virsteikumos ar izteicēju indikatīvā, kā arī t. s. 

modus potentialis un modus irrealis gadījumos ar izteicēju indikatīvā un 
optatīvā kopā ar modālo partikulu ἄν;

2) netiešā jautājuma, cēloņa, apzīmētāja (norādot uz noteiktām personām, 
priekšmetiem, parādībām) palīgteikumos; papildinātāja palīgteikumos ar 
saikļiem ὅτι un ὡς; seku palīgteikumos ar izteicēju finītā verba formā un 
laika palīgteikumos, runājot par atsevišķām darbībām pagātnē vai tagadnē; 
arī ar infinitīva konstrukcijām (Accusativus cum infinitivo atkarībā no 
domāšanas un runāšanas verbiem, Nominativus cum infinitivo) un divdabi 
noteiktos gadījumos, piem., atributīvo divdabi (participium attributivum), 
kā arī ar t. s. saistīto (piekārtoto) divdabi (participium coniunctum) un 
patstāvīgo ģenitīvu (Genetivus absolutus), kad tie aizvieto laika, cēloņa un 
darbības veida palīgteikumus.

Savukārt μή izmanto
1) neatkarīgos teikumos un virsteikumos ar izteicēju imperatīvā, konjunktīvā, 

kā arī ar izteicēju optatīvā, izsakot uz tagadni vai pagātni attiecināmu 
vēlēšanos;

2) nolūka, pieļāvuma, nosacījuma palīgteikumos; papildinātāja palīgteikumos 
ar saikļiem ὅπως, ὡς un pie t. s. baidīšanās verbiem (verba timendi); netiešā 
jautājuma palīgteikumos ar coniunctivus dubitativus; seku palīgteikumos 
ar izteicēju infinitīvā un laika palīgteikumos, kas attiecas uz nākotni; ar 
infinitīvu (ar/bez artikula); kā arī ar saistīto divdabi un patstāvīgo ģenitīvu, 
kad tie aizvieto nosacījuma palīgteikumus u. tml. (plašāk un detalizētāk 
sk. Ķiķauka 1934, 53–85, 88–90; Smyth 1984, 611–623).

Laika gaitā grieķu valodā lietošanas prakse (sevišķi μή izmantojums) gan 
mainās (sk., piem., Smyth 1984, 609; LSJ 1992, 1124), tomēr šajā rakstā uzmanība 
pievērsta klasiskā perioda sengrieķu valodai, neiedziļinoties vēlāku laiku atsevišķās 
lietošanas niansēs.
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Noliegums var būt daļējs vai pilnīgs, tas var attiekties uz atsevišķu teikuma 
locekli, teikuma daļu vai arī uz visu izteikumu (sal. Crystal 1991, 231; LSJ 1992, 
1266; Nītiņa, Grigorjevs 2013, 786). Līdz ar to arī negācijas vārdu novietojums 
izteikumā iespējams dažāds. Gan οὐ, gan μή parasti atrodas pirms vārda vai 
izteikuma daļas, ko noliedz, taču var arī tam/tai sekot, ja konkrētais teikuma 
loceklis vai daļa tiek īpaši uzsvērta.

Atzīmējama arī nozīmīga semantiska nianse: ja negācijas vārds οὐ attiecas 
uz atsevišķu teikuma locekli, izteiktu ar darbības, īpašības vai apstākļa vārdu, un 
atrodas tieši pirms tā, negācijas vārds ne tikai noliedz konkrētā vārda nozīmi, bet 
piešķir tam pat pretēju nozīmi:
(1) a. οὐκ  ἔφη  ἰέναι  (X. An. 1. 3. 8)1 
  ne teikt.ipfv.3sg iet.inf

  ‘viņš atteicās iet’  

 b. οὐκ  ἐῶ τὴν μείρακα μισεῖν
  ne atļaut.prs.1sg tā.art.acc.sg meitene.acc.sg ienīst.inf

  σε  ταύτην.  (Ar. Pl. 1070)
  tu.acc šī.pron.acc.sg

  ‘es aizliedzu tev šo meiteni ienīst’

 c. μέρος  δέ  τι οὐκ  ὀλίγον  καὶ
  daļa.nom.n prt2 kāds.nom.n ne mazs/nedaudz.nom.n arī
  ἀπέθανεν  (Th. 7.85.4) 
  mirt.aor.3sg

  ‘kāda liela daļa arī nomira’

 d. οὐκ  ὀλίγοι  ἐτεθνήκεσαν (Th. 7. 85. 4) 
  ne  mazs/nedaudz.nom.pl.m mirt.plprf.3pl

  ‘daudzi bija nomiruši’ 

 e. οὐ  χαλεπῶς  ἀπανίσταντο (Th. 1. 2)
  ne  grūti.adv pārcelties.ipfv.3pl

  ‘viņi viegli (bez grūtībām) pārcēlās’ 

Tādējādi šajos gadījumos veidojas t. s. loģiskais noliegums (Ahmanova 
2012, 303).

Ja teikumā izmantots salikts negācijas vārds (piem., οὐδείς ‘neviens’, οὐδέποτε 
‘nekad’), sengrieķu valodā (tāpat kā, piem., latīņu, arī angļu valodā) citu noliegumu 
vairs nav vajadzības izmantot. Latviešu un krievu valodā turpretim izteikumos ar 
saliktiem negācijas vārdiem (noliegtiem vietniekvārdiem, apstākļa vārdiem) parasti 
tiek lietots vēl vienkāršs noliegums pie izteicēja resp. tiek noliegts predikāts (RJ 
2003, 312; Nītiņa, Grigorjevs 2013, 449, 791): 

1 Atsauces uz antīko avotu tekstvietām tiek dotas, izmantojot klasiskajā filoloģijā tradicionāli 
pieņemto atsauču sistēmu, sk. LSJ 1992.

2 Šī partikula kalpo izteikumu sasaistei tekstā (‘un/bet’) un nereti nav tulkojama.
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(2) a.  οὐδεὶς  εἶδε.
  neviens.nom redzēt.aor.3sg

  Nikto  ne  videl.
  neviens.nom ne redzēt.pst.3sg

  ‘Neviens neredzēja.’

 b. οὐδένα  εἶδον.
  neviens.acc redzēt.aor.1sg

  Ja  nikogo  ne videl.
  Es neviens.acc ne redzēt.pst.1sg

  ‘Es nevienu neredzēju.’

Tomēr arī sengrieķu valodā izteikumos nereti izmanto vairāk nekā divus 
noliegumus.

Ir gadījumi, kad izvērstā, paplašinātā, sevišķi saliktā teikumā, dažādās teikuma 
daļās ir lietoti vairāki noliegumi, kas attiecas uz dažādiem izteikuma locekļiem, 
dažādām predikatīvām pazīmēm. Tad spēkā ir vispārējie, iepriekš minētie 
noliegumu lietojuma principi. Tā negācijas vārdi μή un οὐ darbojas savstarpēji 
neatkarīgi, piem.: 
(3) μὴ  τοίνυν ὅ γε οὐ χρὴ ποίει,
 ne tad kas.acc.n patiesi ne vajag darīt.imp.2sg

 ὦ  Κρίτων  (Pl. Euthd. 307b)
 intj Kritons.voc

 ‘Tad nedari, Kriton, [to], ko patiesi nevajag!’

Pirmais noliegums μή saistās ar verba formu imperatīvā ποίει, izsakot 
konkrētas rīcības aizliegumu, savukārt otrais noliegums οὐ ar verba formu χρή 
apzīmētāja palīgteikumā, paskaidrojot/precizējot, kas tiek aizliegts. Latviešu 
tulkojumā noliegumu lietojums ir idents.

Tāpat nākamajā piemērā lietotās divu noliegto vietniekvārdu μηδείς un οὐδείς 
(salikteņu ar pamatnozīmēm ‘neviens, nekas, nekāds’) formas attiecas uz dažādiem 
izteikuma elementiem:
(4) ὁ μηδὲν ἀδικῶν
 tas.art.nom.m neviens/nekas.acc.n netaisnīgu_darošs.ptcp.prs.act.nom.m
 οὐδενὸς  δεῖται νόμου  (Antiph. 288)
 neviens.gen. vajadzēt.prs.med.3sg likums.gen

 ‘tam, kurš nerīkojas netaisnīgi (burt. ‘neko netaisnīgu nedara’), nevajag 
nevienu likumu’

μηδέν kalpo kā papildinātājs divdabja formai ἀδικῶν, kas apzīmē/paskaidro 
teikuma priekšmetu, bet ģenitīvs οὐδενός saistās ar lietvārdu νόμου, papildinot 
izteicēju δεῖται (‘vajag’). Šī teikuma latviskajā tulkojumā atbilstīgas semantiskas 
izpausmei izmantojams vairāk negācijas vārdu, noliegtajiem vietniekvārdiem 
papildus lietojot noliegtas verbu formas.

Taču ir gadījumi sengrieķu valodā, kad divi vai vairāki noliegumi savstarpēji 
papildina viens otru attiecībā uz vienu un to pašu izteikuma locekli, vienu izteikuma 
domu, vienu un to pašu predikatīvo pazīmi. 
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Tad atkarībā no lietoto negācijas vārdu veida, verbu formām, ar ko saistās, un 
novietojuma pozīcijas teikumā darbojas dažādi principi un veidojas krasi atšķirīga 
izteikuma semantika, pastiprinot izteikto noliegumu vai – tieši otrādi – pārvēršot 
to apgalvojumā.

Proti, ja sengrieķu valodas izteikumā vienkāršam noliegumam seko noliegtais 
saliktenis vai arī izteikumā lietoti tikai salikti negācijas vārdi un vienkāršā 
nolieguma vispār nav, izteiktā negācija tiek pastiprināta. 
(5) a. μὴ  θορυβήσῃ  μηδείς  (D. 5. 15)
  ne trokšņot.sbjv.aor.act.3sg neviens.nom

  ‘Lai neviens netrokšņo!’

 b. οὐκ  ἔστι  μητρὸς  οὐδὲν
  ne būt.prs.3sg māte.gen neviens/nekas.nom.n
  ἥδιον τέκνοις. (Eur. frgm. 358)
  patīkamāks.adj.nom.n bērns.dat.pl

  ‘Bērniem nav nekā mīļāka par māti.’

 c. [ὁ νόμος] οὐκ ἐᾷ εἰσιέναι, οὗ ἂν ᾖ
  [likums.nom] ne atļaut.prs.3sg ieiet.inf kur prt būt.sbjv.3sg

  ὁ τετελευτηκώς, οὐδεμίαν 
  tas.art.nom.m miris.ptcp.prf.act.nom.m neviena.acc

  γυναῖκα... (D. 43. 63)
  sieviete.acc

  ‘[Likums] neļauj (aizliedz) nevienai sievietei ieiet [tur], kur var būt  
 mirušais.’ 

Minētajos piemēros salikts noliegums (noliegto vietniekvārdu formas) 
papildina vienkāršo noliegumu, kas lietots ar galveno verbu.

Runājot par vienu predikatīvo pazīmi, latviskā tulkojumā tāpat kā grieķu 
valodas variantā te visur izmantojami divi noliegumi: noliegums pie verba un 
noliegts attiecīgais vietniekvārds.

Atbilstoši sengrieķu valodas normām vienkāršais negācijas vārds šādā 
gadījumā netiek lietots līdzās saliktenim – tas jāatdala ar vienu vai vairākiem 
citiem vārdiem, kā tas arī vērojams minētos piemēros, kur par atdalītājiem lietoti 
θορυβήσῃ; ἔστι μητρὸς un ἐᾷ εἰσιέναι kopā ar apzīmētāja palīgteikumu.

Noliegtie salikteņi turpretim var atrasties arī līdzās:
(6) a. μηδέποτε  μηδὲν  αἰσχρὸν
  nekad.adv nekas.acc.n apkaunojošs.acc.n
  ποιήσας ἔλπιζε
  izdarījis.ptcp.aor.act.nom.m  cerēt.imp.2sg

  λήσειν. (Isoc. 1. 16)
  būt/tikt_apslēptam.inf.fut.act.
  ‘Nekad, izdarījis ko apkaunojošu, neceri (burt. ‘neko ceri’), ka tas paliks  

 apslēpts.’ 
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 b. πολέμιον  οὐκέτι  οὐδένα  ἑωρῶμεν (X. An. 7. 6. 29)
  ienaidnieks.acc vairs_ne.adv neviens.acc redzēt.ipfv.1sg

  ‘Nevienu ienaidnieku mēs vairs neredzējām.’ 

 c.  φαίην  δ’  ἂν  ἔγωγε  μηδενὶ  
  teikt.opt.1sg prt prt es_patiesi.nom neviens.dat

  μηδεμίαν  εἶναι παίδευσιν  παρὰ  τοῦ
  neviens.acc.f būt.inf izglītība.acc no tas.art.gen

  μὴ  ἀρέσκοντος.  (X. Mem. 1. 2. 39)
  ne patīkošs.ptcp.prs.act.gen.m
  ‘Bet es teiktu, ka neviens negūst izglītību no [skolotāja], kurš nepatīk.’
  (burt. ‘nav nekāda izglītība no nepatīkama/-oša [skolotāja]’)

Pirmajos divos piemēros sengrieķu valodā līdzās lietoti noliegtais adverbs 
(μηδέποτε ‘nekad’, οὐκέτι ‘vairs ne’) un noliegtais vietniekvārds (μηδὲν ‘neko’, 
οὐδένα ‘nevienu’), trešajā piemērā – divi noliegtie vietniekvārdi. Negācijas vārds 
μή attiecas uz ἀρέσκοντος, un tādējādi te veidojas atsevišķa predikatīva pazīme. 
Turklāt abi noliegumi katrā piemērā ir viena veida: ar οὐ vai μή pamatā. Visos 
piemēros atkārtotais (divkāršotais) noliegums pastiprina izteikto negāciju. Latviešu 
valodas tulkojumā šajos gadījumos izmantojams gan noliegtais apstākļa vārds vai 
vietniekvārds (sengrieķu izteikumu pirmais noliegtais komponents), gan noliegtais 
predikāts (sengrieķu izteikumu otrais noliegtais komponents).

Citādi turpretim ir, ja, runājot par vienu predikatīvo pazīmi, sengrieķu valodas 
izteikumā pēc salikta negācijas vārda lietots vienkāršs noliegums (οὐ vai μή). Šajā 
gadījumā noliegumi it kā savstarpēji dzēš viens otru un izteikumā kopumā veidojas 
apstiprinājuma semantika: 
(7) a.  οὐδείς  οὐκ  ἔπασχε τι  (X. Smp. 1. 9)
  neviens.nom ne ciest.ipfv.3sg kaut_kas.acc.n
  ‘ikviens ko cieta’

 b. οὐδὲ  τὸν Φορμίωνα ἐκεῖνος οὐχ
  un_ne tas.art.acc. Formions.acc tas.pron.nom ne
  ὁρᾷ. (D. 36. 46)
  redzēt.prs.3sg

  ‘Viņš redz arī Formionu.’ 

 c. οὐδέ  γε  ὁ  ἰδίᾳ  πονηρὸς
  un_ne patiesi tas.art.nom.m privāti.adv nekrietns.adj.nom

  οὐκ  ἂν  γένοιτο δημοσίᾳ χρηστός  (Aes. 3. 78)
  ne prt kļūt.opt.aor.3sg tautā/publiski.adv krietns.adj.nom

  ‘un [vīrs], kurš privātā [dzīvē] nekrietns, nevarētu kļūt tautā (publiski)  
 krietns’

Visos piemēros izteikuma sākumā lietots saliktenis ar οὐ pamatā (οὐδείς 
‘neviens’, οὐδέ ‘nedz’) un vai nu tūlīt blakus, vai arī tālākā izteikuma daļā pēc 
dažiem vārdiem izmantota vēl vienkārša negācijas partikula, kas attiecas uz to 
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pašu izteikuma izteicēju, raksturo to pašu predikatīvo darbību, atceļot/dzēšot 
pirmo noliegumu. Izteikumam kopumā veidojas apgalvojuma semantika. Jāatzīst 
gan, ka šādi noliegumu kombinējumi, salīdzinot ar iepriekš minētajiem, vērojami 
retāk. 

Taču sengrieķu valodā ir arī specifiskāki gadījumi, kam vērts pievērst 
uzmanību. Proti, kad līdzās izteikumā izmantotas abas dažādās nolieguma 
partikulas οὐ un μή. 

Grieķu valodā (tāpat kā citās) ir vārdi, sevišķi darbības vārdi, un vārdu 
savienojumi, kuru nozīme jau savā ziņā izsaka negāciju, piem., kā latviešu valodā 
atteikties, noraidīt, aizliegt, izvairīties u. tml., tā sengrieķu valodā ἀντιλέγειν 
(‘iebilst’), ἀπαγορεύειν (‘aizliegt’), ἀμφιλέγειν, ἀμφισβητεῖν (‘strīdēties’), ἀπιστεῖν 
(‘neticēt, šaubīties’), ἀποκρύπτεσθαι (‘noslēpt, noklusēt’), ἀποψηφίζεσθαι (‘balsot 
pret’), ἀρνεῖσθαι (‘noliegt, noraidīt’), διαμάχεσθαι (‘strīdēties, pretoties’), 
ἀντέχειν, ἐναντιοῦσθαι (‘pretoties’), ἔχειν, ἀπέχειν (‘atturēt’), κωλύειν (‘kavēt, 
neļaut’), φεύγειν (‘bēgt, izvairīties’), παύειν (‘pārtraukt’), t. sk. baidīšanās/
piesargāšanās verbi εὐλαβεῖσθαι (‘piesargāties’), φυλάττεσθαι (‘sargāties’), 
δεδιέναι, φοβεῖσθαι (‘baidīties’), δεινόν ἐστι, δέoς ἐστί, φοβερόν ἐστι (‘ir/pastāv 
briesmas’) u. tml. 

Šos negatīvas nozīmes verbus un vārdu savienojumus izteikumā nereti 
papildina infinitīvs ar it kā lieku nolieguma partikulu μή, lai pastiprinātu galvenā 
verba negatīvo nozīmi.
(8) a. ἀποκωλῦσαι  τοὺς Ἕλληνας
  atturēt.inf.aor tas.art.acc.pl.m grieķis.acc.pl

  μὴ ἐλθεῖν (X. An. 6.4.24)
  ne iet/nākt.inf.aor

  ‘atturēt grieķus no nākšanas’ 

 b. φὴς  ἢ  καταρνεῖ μὴ  δεδρακέναι
  teikt.prs.2sg vai noliegt.prs.med.2sg ne darīt.inf.prf

  τάδε;  (S. Ant. 442)
  šis/tas.pron.acc.pl.n
  ‘Saki, vai tu noliedz, ka esi to darījusi?’ 

 c. τὸν  ἱρέα  ἀπέκτεινε
  tas.art.acc.sg.m priesteris.acc nogalināt.aor.3sg

  ἀπαγορεύοντα μὴ  κινέειν  
  aizliedzošs.ptcp.prs.act.acc.m ne kustināt.inf

  τὸν  ἀνδριάντα. (Hdt. 1. 183) 
  tas.art.acc.sg.m statuja.acc.sg.m
  ‘viņš nogalināja priesteri, kurš aizliedza kustināt statuju’

 d. εὐλαβήσεσθε  μὴ  πολλῶν  ἐναντίον 
  piesargāties.fut.med.2pl ne daudz.gen.pl klātbūtnē/klātesot.adv

  λέγειν (Pl. Euthd. 304a)
  runāt/teikt.inf

  ‘Jūs piesargāsieties runāt daudzu klātbūtnē (publiski).’
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Visos piemēros infinitīvs papildināts ar nolieguma partikulu μή, kas pastiprina 
jau galvenajā verbā ietverto negatīvo nozīmi, bet citu, papildu semantisku niansi 
nesniedz. Uzsvērta doma: ‘lai grieķi nenāk’, ‘neesi darījis’, ‘nekustināt’, ‘jūs 
nerunāsiet’. Noliegums šajos gadījumos latviešu valodā nav tulkojams.

Savukārt, ja šāds noliegšanas, aizliegšanas, atteikšanās u. tml. verbs lietots ar 
noliegumu vai izmantots jautājumā, uz kuru gaidāma noliedzoša atbilde, infinitīvu 
lieto kopā ar līdzās minētām divām negācijas partikulām μὴ οὐ. Izņēmumi ir tikai 
savienojumi οὔ φημι (‘es noliedzu’), οὐκ ἐῶ (‘aizliedzu’), οὐκ ἐθέλω (‘negribu’). 
Minētajos gadījumos tad abām – gan ievadošajai, gan pakļautajai (atkarīgajai) 
teikuma daļai – veidojas apgalvojuma nozīme.
(9) a. οὐκ ἀνατίθεμαι  μὴ  οὐ  καλῶς λέγεσθαι (Pl. Men. 89d)
  ne mainīt.prs.med.1sg ne ne labi.adv runāt/teikt.inf.med

  ‘es nenoliedzu, ka labi/pareizi teikts’ (burt. ‘nemainu [savu viedokli]’) 
  (resp. palieku pie sava viedokļa/sacītā)

 b. οὐδεὶς πώποτε ἀντεῖπεν μὴ οὐ καλῶς 
  neviens.nom jebkad.adv iebilst.inf.aor ne ne labi.adv

  ἔχειν αὐτούς (νόμους) (D. 24. 24)
  turēt/būt.inf tas.pron.acc.pl.m likums.acc.pl

  ‘neviens nekad nenoliedza, ka tie (likumi) ir labi’ 
  (resp. ‘visi apgalvoja, ka tie ir labi’)

 c. τίνα οἴει ἀπαρνήσεσθαι μὴ οὐχὶ 
  kas/kurš.acc.sg.m domāt.prs.2sg noliegt.inf.fut.med ne ne
  καὶ αὐτὸν ἐπίστασθαι  τὰ
  arī tas/viņš.acc.sg.m zināt.inf.prs.med tas.art.acc.pl.n
  δίκαια; (Pl. Grg. 461c)
  taisnīgs.adj.acc.pl.n
  ‘Kurš, tavuprāt (burt. ‘tu domā’), noliegs, ka arī viņš zina, kas ir taisnīgs  

 (burt. ‘to taisnīgo’)?’ (resp. ‘ikviens apgalvos, ka arī viņš zina, kas ir  
 taisnīgs’)

Uzmanīgi tverama šādu izteikumu nozīme, un rūpīgi veidojams tulkojums 
latviešu valodā. Valodas līdzekļu ar nolieguma semantiku blīvējums šādos 
gadījumos kalpo apstiprinošas domas, izteikti spēcīga apgalvojuma paušanai. 
Jo sevišķi jautājumu gadījumā jaušama stilistiska konotācija: izteikuma autors 
ir pārliecināts par savu pozīciju un lielā mērā arī adresāta reakciju un netieši 
izteikumā atklāj savu attieksmi, ko marķē izmantotie valodas līdzekļi, tostarp – 
lietotais noliegums. Virsteikumā latviešu valodas tulkojumā noliegumu iespējams 
iekļaut, bet negācijas vārdus μὴ οὐ ar atbilstīgu noliegumu nav iespējams atveidot.

Abas negācijas partikulas μὴ οὐ ierasti sengrieķu valodā lietotas arī izteikumos 
ar baidīšanos (arī bažas, piesardzību) izsakošiem darbības vārdiem vai vārdu 
savienojumiem (piem., εὐλαβεῖσθαι (‘piesargāties’), φυλάττεσθαι (‘sargāties’), 
δεδιέναι, φοβεῖσθαι (‘baidīties’), δεινόν ἐστι, δέoς ἐστί, φοβερόν ἐστι (‘ir/pastāv 
briesmas’)). Šādos izteikumos palīgteikumā vienmēr izmantota partikula μή 
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(kas tālāk attīstās kā saiklis (Smyth 1984, 500)), taču atkarībā no tā, vai līdzās 
izmantota arī otra negācijas partikula οὐ, mainās izteikuma semantika: μή norāda 
uz runātāja bailēm/bažām, ka minētais notiek/var notikt, μὴ οὐκ norāda uz bažām, 
ka tas nenotiek/var nenotikt.
(10) a. φροντίζω μὴ κράτιστον ᾖ
  apsvērt.prs.1sg ne vislabākais.adj.nom.sg.n būt.sbjv.3sg

  μοι σιγᾶν. (X. Mem. 4. 2. 39) 
  es.dat klusēt.inf.prs

  ‘Es apsveru [ar bažām], vai tikai man vislabāk nebūtu klusēt.’ 

 b. ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες μὴ
  baidīties.aor.3pl tas.art.nom.pl.m grieķi.nom.pl ne
  προσάγοιεν πρὸς τὸ
  virzīties_pret.opt.prs.3pl uz/pret tas.art.acc.sg.n
  κέρας (X. An. 1.10.9) 
  rags/spārns.acc.sg.n
  ‘grieķi baidījās, ka viņi varētu uzbrukt [karaspēka] spārnam’ 

 c. οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω
  ne tas.pron.acc.sg.n baidīties.prf.1sg ne ne turēt.prs.1sg

  ὅ τι δῶ ἑκάστῳ
  kas.pron.acc.sg.n dot.sbjv.aor.1sg katrs.dat.sg

  τῶν  φίλῶν .. ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω
  tas.art.gen.pl  draugs.gen.pl bet ne ne turēt.prs.1sg

  ἱκανοὺς οἷς δῶ. (X. An. 1. 7. 7)
  pietiekams.acc.pl.m kas.pron.dat.pl dot.sbjv.aor.1sg

  ‘Es baidos nevis, ka man nav (varētu nebūt) pietiekami, ko dot katram no  
 draugiem .., bet ka man nav pietiekami [draugu], kam dot.’

 d. δέδιμεν μὴ οὐ βέβαιοι ἦτε (Th. 3. 57)
  baidīties.prf.1pl ne ne uzticams.nom.pl būt.sbjv.2pl

  ‘baidāmies, ka neesat/vai esat uzticami’

Kā vērojams minētajos piemēros, šādi izteikumi ar bažu/baidīšanās nozīmi 
latviešu valodā tulkojami dažādi. To kompleksā semantika liek katrā gadījumā, 
ņemot vērā kontekstu, izteikuma laiku un modalitāti, meklēt atbilstošāko nozīmes 
atveidošanas formu un valodas līdzekļus. Iespējams saglabāt sengrieķu izteikumā 
lietoto noliegumu, bet iespējams arī no tā pilnībā atteikties.

Tāpat sengrieķu valodā partikulas μὴ οὐ līdzās izmanto vēl arī citos gadījumos 
gan ar finītām verbu formām, gan, piem., ar infinitīvu un ar divdabi, kas atkarīgs 
no noliegta verba (plašāk sk., piem., Smyth 1984, 624–626; LSJ 1992, 1129).

Visbeidzot jāatzīmē, ka dažkārt sastopami arī savienojumi ar otrādu vienkāršo 
negācijas partikulu secību, proti, οὐ μή. Pirmkārt, tas tiek izmantots apgalvojumos 
par nākotni, izsakot spēcīgu noliegumu, piem.:
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(11) a. μὰ τὸν Ἀπόλλω οὐ μή σε 
  [zvēru].prt tas.art.acc.sg.m Apollons.acc ne ne tu.acc

  ἐγὼ περιόψομαι ἀπελθόντα (Ar. Ra 508)
  es.nom pieļaut.fut.1sg aizgājis.ptcp.aor.act.acc.m
  ‘zvēru pie Apollona, es neļaušu tev aiziet’
 b. ἢν νικήσωμεν, οὐ μή ποτε ὑμῖν
  ja uzvarēt.sbjv.aor.1pl ne ne kaut_kad jūs.dat

  Πελοποννήσιοι ἐς τὴν χώραν
  peloponēsietis.nom.pl uz/iekš tā.art.acc.sg.f zeme.acc

  ἐσβάλωσιν (T. 4. 95. 2)
  iebrukt.sbjv.aor.3pl

  ‘ja uzvarēsim, peloponēsieši nekad neiebruks jūsu zemē’ 
 c. καὶ τοῦτο γὰρ εὖ εἰδέναι χρὴ 
  un tas.pron.acc.sg.n jo labi.adv zināt.inf vajag
  ὅτι οὐ μὴ δυνήσεται Κῦρος εὑρεῖν .. (X. Cyr. 8. 1. 5)
  ka ne ne varēt.fut.med.3sg Kīrs.nom atrast.inf.aor

  ‘jo tas labi jāpatur prātā, ka Kīrs nevarēs atrast ..’
 d. οὐ μή σοι δύνωνται ἀντέχειν
  ne ne tu.dat varēt.sbjv.prs.med.3pl pretoties.inf

  οἱ πολέμιοι (X. HG. 11. 15)
  tas.art.nom.pl.m ienaidnieks.nom.pl

  ‘ienaidnieki tev nevarēs pretoties’

Šādā secībā abas vienkāršās nolieguma partikulas var tikt lietotas gan 
virsteikumā, gan palīgteikumā. Lielākoties tās izmanto kopā ar predikātu aorista, 
retāk prēzenta konjunktīvā, kā arī futūra indikatīvā. 

Visos gadījumos – neatkarīgi no teikuma daļas, kā arī predikāta formas – 
te vērojama pausta spēcīga subjektīva runātāja pārliecība par izteikto. Un nereti 
tas tiek marķēts vēl ar citiem valodas līdzekļiem, kā a. un c. piemērā: ar zvēresta 
formulu μὰ τὸν Ἀπόλλω (‘zvēru pie Apollona’) un noteiktas leksikas izmantojumu 
τοῦτο γὰρ εὖ εἰδέναι χρὴ (‘jo tas labi jāpatur prātā’).

Otrkārt, οὐ un μή līdzās šādā secībā sengrieķu valodā lieto spēcīgos 
aizliegumos. Parasti ar darbības vārdu futūra indikatīvā un lielākoties vienskaitļa 
2. personā.
(12) a. ὦ θύγατερ, οὐ μὴ μῦθον ἐς
  intj meita.voc ne ne vārds/runa.acc uz/iekš
  πολλοὺς ἐρεῖς. (Eur. Supp. 1066)
  daudz.acc.pl.m runāt.fut.2sg

  ‘Ak, meit, nerunā tā daudzu klātbūtnē!’
 b. ὦ μιαρώτατε τί ποιεῖς; 
  intj visneģēlīgākais.voc kas.pron.acc.sg.n darīt.prs.2sg

  οὐ μὴ καταβήσει; (Ar. Vesp. 397)
  ne ne nokāpt.fut.2sg

  ‘Ak, visneģēlīgais, ko dari? Nekāp lejā!’
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 c. ποῖος Ζεύς; οὐ μὴ ληρήσεις: 
  kāds.pron.nom Zevs.nom ne ne pļāpāt.fut.2sg

  οὐδ᾽ ἔστι Ζεύς. (Ar. Nu. 367)
  un_ne būt.prs3sg Zevs.nom

  ‘Kāds Zevs?! Nepļāpā [niekus]: nav Zeva!’ 

Kā rāda piemēri no Eiripīda traģēdijas un Aristofana komēdiju tekstiem, šiem 
sarunvalodai piederīgiem izteikumiem raksturīga spēcīga ekspresija. Runātājs 
negatīvi vērtē kādus konkrētās komunikatīvās situācijas apstākļus vai sarunbiedra 
komunikatīvo darbību un attiecīgi reaģē, cenšoties ietekmēt situāciju. To marķē 
noteiktu līdzekļu no dažādiem valodas līmeņiem lietojums – gan attiecīgas 
leksikas, gan noteiktu gramatisko formu, gan sintaktiskās struktūras izvēle. Kā 
vērojams 12b. piemērā, šāds spēcīgs aizliegums sengrieķu valodā var tikt izteikts 
savā ziņā ar jautājuma intonāciju, ko gan nav iespējams atbilstoši precīzi atveidot 
latviešu tulkojumā.

Tādējādi, kaut šajā rakstā bija iespējams pieminēt tikai galvenos pamat-
principus, aplūkotais valodas materiāls rāda, ka sengrieķu valodā veidojusies 
sarežģīta nolieguma izteikšanas sistēma, kur noteiktas izteikuma semantikas 
nodrošināšanā sava nozīme ir dažādiem elementiem un to savstarpēja lietojuma 
principiem. 

Noliegums var būt daļējs vai pilnīgs, un tā izteikšanai tiek izmantotas daudz-
veidīgas dažādu līmeņu valodas vienības, sākot ar vienkāršām negācijas partikulām 
un dažāda veida salikteņiem (noliegtiem vietniekvārdiem, apstākļa vārdiem, 
saikļiem un partikulām) un beidzot ar specifisku izteikuma strukturējumu. 

Nozīme ir noteiktai negācijas vienību pozīcijai teikumā, kā arī vairāku vienību 
savstarpējai kombinēšanai. Tāpat svarīga nozīme ir arvien arī plašākam izteikuma 
kontekstam, vispārējam izteikuma strukturējumam, modalitātei, citiem vārdiem, 
kas lietoti ar noliegumu, to gramatiskai formai, kā arī leksiskai nozīmei.

Sengrieķu valodā izteiktais noliegums latviešu valodā tulkojams dažādi. Ir 
gadījumi, kad atbilstīgi latviešu valodas likumībām noliegumu iespējams precīzi 
atveidot, citkārt turpretim, ņemot vērā kontekstu, izteikuma laiku un modalitāti, 
meklējami atbilstošāki valodas līdzekļi kompleksās semantikas atveidošanai, 
tostarp – izmantojot vairāk negācijas vārdu vai, tieši otrādi, atsakoties tulkojumā 
no nolieguma tieša ietvēruma.

Saīsinājumi un apzīmējumi
1, 2, 3 persona
ACC akuzatīvs
ADJ īpašības vārds
ADV apstākļa vārds
AOR aorists
ART artikuls
DAT datīvs
F sieviešu dzimte
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FUT nākotne (futūrs)
GEN ģenitīvs
IMP pavēles izteiksme (imperatīvs)
INF nenoteiksme (infinitīvs)
INTJ izsauksmes vārds (interjekcija)
IPFV vienkāršā pagātne (imperfekts)
LSJ  Liddell, Henry G., Scott, Robert, Jones, Henry S., Mackenzie, Roderick 

(eds.). A Greek – English Lexicon
M vīriešu dzimte
N nekatrā dzimte
NOM nominatīvs
PL daudzskaitlis
PLPRF plūskvamperfekts (pabeigtā pagātne ar rezultātu pagātnē)
PRF perfekts (pabeigtā pagātne ar rezultātu tagadnē)
PRON vietniekvārds
PRS tagadne (prēzents)
PRT partikula
PST pagātne
PTCP divdabis (particips)
RJ Russkij jazyk. Enciklopedija
SBJV konjunktīvs
SG vienskaitlis
VOC vokatīvs
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Summary
The paper deals with the negation in Ancient Greek. Special attention is devoted to the 
principles and practise of using the double negation, and the possibilities to translate it in 
Latvian.
The analysis of the Ancient Greek language material discloses a complex system and shows 
that a varied use of different linguistic elements and means (from simple negative particles 
to specialized structure of utterance) serves to render nuanced semantics of negation.
Negation may be partial or absolute. Furthermore, a variety of elements and aspects have 
their significance in expression of negative meaning, namely, particular position of negative 
unit in the utterance, accumulation and mutual combination of several negative units, lexical 
meaning and grammatical form of the nearby elements, general structure and modality of 
the utterance, as well as the wider context. 
Possibilities to translate negation expressed in Ancient Greek into Latvian are varied. In 
some cases, it is possible to translate the negation precisely, however, in other cases different 
linguistic means must be used to render the complex semantics of the Ancient Greek 
utterance, taking into account the particular context, time and modality of the utterance.


