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Valoda semantiski funkcionālā aspektā 
Languague in semantic and functional aspect

Inta Freimane
Latvijas Universitātes emeritētā profesore

Valodas izpētē jāņem vērā semantikas loma un funkcionālais aspekts, ko nodrošina valodas 
formālā izveide. Tie ir cieši saistīti ar valodas līmeņu teorijas izpratni. Kardināli svarīga 
ir sintagmātisko un paradigmātisko attieksmju tīkla apzināšana un izpēte līmeņu teorijā. 
Rietumeiropas valodniecībā līdzīgas problēmas savam laikam atbilstoši izvirzītas un 
risinātas apmēram pēdējos divsimt gadus, taču joprojām ir aktuālas un dažkārt pretrunīgi 
interpretētas. Latviešu valodniecībā šo problēmu nozīmīgumu iezīmējis un iespēju robežās 
risinājis Jūlijs Kārkliņš. 
Autore latviešu valodas materiālā ir galvenokārt centusies risināt dažus ar minētajiem 
aspektiem saistītus jautājumus, it īpaši – interpretēt valodas līmeņu izpratni. Kopā izsecināti 
pieci līmeņi: 1) fonoloģiski fonētiskais, 2) derivatīvais, 3) morfoloģijas, 4) sintakses un 
5) teksta līmenis. Semantika neveido līmeni – tā ietilpst visos līmeņos. 
Abos zemākajos līmeņos dominē leksiskā semantika un top valodas leksiski semantiskā 
bāze. Gramatiskajā sistēmā no morfoloģijas uz augšu pieaug gramatiskās semantikas loma. 
Līmeņiem, izņemot tekstu, ir piramidāla uzbūve, un to balsta piramīdas pamatā esošas 
konkrētas attiecīgo līmeņu vienības. Pamatojoties uz līmeņu definīciju un J. Kārkliņa 
uzskatiem, esam izvirzījuši teksta līmeni kā visaugstāko valodas līmeni. Valodas vienību 
uzbūve kļūst sarežģītāka virzienā no zemākiem uz augstākiem līmeņiem. 
Tekstā izteikumu pamatā ir zemāko līmeņu (īpaši sintakses) modeļu pārveides potenciāls at-
karībā no komunikatīviem mērķiem. No funkcionāli komunikatīvā viedokļa valodā šķi rama 
1) derivatīvā sfēra – valodas līdzekļu (galvenokārt leksikas) derivatīvi formālās struk tū ras or-
ganizēšanai, 2) gramatiskās formalizācijas sfēra – valodas funkcionēšanai nepiecie ša mās for-
mālās izveides nodrošināšanai un 3) funkcionāli komunikatīvā sfēra – saziņas realizēšanai.
Kā semantikas, tā arī gramatikas resp. valodas funkcionālā aspekta izpētē aizvien aktuālāka 
kļūst opozīciju izpratne.

Atslēgvārdi: līmeņu hierarhija, paradigmātika, pozīcija, sintagmātika, valodas lauki, 
valodas leksiski semantiskā bāze, valodas līmeņi.

1. Valoda kā domas paudēja un attīstītāja

„Valodniecībai attiecībā pret visām citām zinātnēm par 
cilvēku ir jābūt galvenajai zinātnei, jo tā pētī pamatu,

uz kura veidojas domas augstākie procesi.”
(Potebnja 1999, 201–202)

Kas ir valoda, un vai mēs varam bez tās iztikt? Kāpēc valoda mums ir tik 
svarīga? Vispirms jau tāpēc, ka esam domājošas būtnes un savas domas ietērpjam 
valodā. Valodā mēs varam aprakstīt jebko: dabu un cilvēkus, sabiedrību, sadzīves 
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un tehnikas problēmas, humanitāro un eksakto zinātņu faktus, mākslu, tajā skaitā 
arī mūziku un tēlotājmākslu – visu mūsu apkārtējo pasauli un dzīvi tajā. 

1.1. Valodas un domāšanas savstarpējās sakarības
Valodas semantika (saturs) un struktūra (forma) realizējas saziņā un ir saistītas 

ar valodas funkcijām. Filozofiskā aspektā varētu minēt šādas valodas funkcijas 
(Freimane 1993, 6): 

1) domu materializāciju (valoda kā domāšanas un izziņas līdzeklis); 
2) komunikatīvo jeb saziņas funkciju (tā nodrošina sociālās attiecības starp 

runas subjektu, objektu un adresātu);
3) sociālās prakses organizēšanu resp. pragmatisko funkciju (vērsta gal ve-

no kārt uz objekta ietekmēšanu). 
Taču domāšanas un valodas savstarpējās attiecības ir visai pretrunīgas. Doma 

un valoda nav reāli savstarpēji nodalāmas, proti, „.. doma nav materiāls, kuram 
valoda piešķir formu, jo tās „saturs” nevienu brīdi nav iedomājams bez „formas” 
vai forma bez sava satura” (Benveniste 1974, 105). 

Domāšanas un valodas savstarpējās attieksmes ir specifiskas – nesimetriskas. 
Vārdu nozīmes kā reālo priekšmetu atspoguļotājas ir relatīvi patstāvīgas un rāda 
procesu un parādību milzīgo daudzumu un daudzveidību. 

Taču domas saturam, precizējot Emīla Benvenista (Émile Benveniste) teikto, 
ne vienmēr ir vajadzīga tieši valodas verbālā izteiksme. Domas apjoms var būt 
daudz plašāks par valodu, jo bez valodas zīmēm mēs izmantojam vēl citus līdzekļus 
(tēlus, simbolus, arī sadzīviski nosacītas zīmes – mīmiku, žestus, pat dažādus 
situatīvi nosacītus priekšmetus un pazīmes, piem., ziedus un krāsas). Valoda ir 
līdzeklis, ar kuru cilvēks cenšas izzināt un saprast pats sevi.

1.2. Teorija par nozīmi kā lietojumu
Nespeciālisti valodu bieži identificē ar vārdu – ar leksiku, un tas ir 

likumsakarīgi, jo valoda patiešām sākas ar vārdu kā priekšstata atveidotāju.1 (Par 
to sk. Humboldt 1984, 343.)2

Analītiski izzinot jutekliskos tēlus, mēs iegūstam ar vārdiem nosauktus 
jēdzienus, kuri mūsu apziņā veido noteiktu sistēmu. Tās izveidi ietekmē 

1) subjektīvais faktors – runātāja subjektīvā attieksme pret valodas līdzekļu 
izvēli;

2) objektīvais – valodā reāli un no valodas lietotāju gribas neatkarīgi 
pastāvošas relatīvi gatavas vispārinātas strukturālas vienības, kam piemīt 
spēja attīstīties mainoties. Valoda – tāpat kā Rīga – nekad nav gatava. 

Kad 20. gs. otrajā pusē vajadzēja projektēt jaunas skaitļošanas sistēmas, 
zinātnieki centās saprast, kā cilvēka smadzenes ierobežotā laika posmā spēj 
pārstrādāt un pārraidīt milzīgus zināšanu masīvus. Aktivizējās pētījumi filozofijā 
un lingvistikā un veidojās koncepcija par nozīmi kā lietojumu, saistot valodas un 
apziņas izpētes un modelēšanas jautājumus (Wittgenstein 1953; Dammit 1987; 

1 Šeit un turpmāk citējamo avotu teksta atstāstījumā izcēlumi mani – I. F.
2 Raksts datēts ar 1821. gadu.
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Searle 1987). Revidējot loģisko un filozofisko pieeju valodai, veidojās dažādas 
koncepcijas un virzieni. 

20. gs. 60. un 70. gados strauji sākās valodas funkcionēšanas reālo apstākļu 
un valodas pragmātisko aspektu izpēte. Ļoti ietekmīgas bija Ludviga Vitgenšteina 
(Ludwig Wittgenstein) vēlīnās idejas; galvenās no tām: 

1) jāanalizē parastā valoda neattīrītā, pirmatnējā veidā;
2) valodas izpētē jāņem vērā subjektīvi faktori. 
Ņemot vērā nevalodisko situāciju (ko veido cilvēka darbības sistēma kopumā), 

tapusi koncepcija par nozīmi kā lietojumu. Tā ir likusi pamatus daudziem 
pētījumiem pragmātikā un attīstījusies galvenokārt divos virzienos: 

1) analizējot dabīgās sarunvalodas faktisko lietojumu;
2) ar pretēju tendenci – secinot, ka nozīmi nedrīkst pielīdzināt lietojumam, 

bet jēdzienu – konvencijai. 
Konstruktīvāks ir bijis otrais virziens, jo tajā galvenā uzmanība veltīta nevis 

izteikumā dotajam, bet valodas lietojuma kontekstam. Konteksta izpratne ir 
paplašināta, ņemot vērā to, ka cilvēkiem ir atšķirīga izziņas un dzīves pieredze, 
individuāli nodomi un mērķi, nepieciešamība un normas, zināšanas un pārliecība 
u. tml. Valodas lietojums ir sarežģīts, jo lietotāji vienlaikus dara daudz darbu: 
plāno, veido un vada dialogus, uztver, glabā un pētī zināšanas u. tml. Šīs darbības 
ir grūti modelēt.

Filozofi min pilnu valodas lietojuma modeli, tā saistot valodas un apziņas 
jautājumus un izvirzot jautājumu par mākslīgo intelektu – tātad apziņas modelēšanu 
(kas, pēc autores domām, vispār ir apšaubāma).

Lai atvieglotu starpnāciju saziņu, visā civilizācijas vēsturē vērojami universālu 
valodu meklējumi. Tie notiek arī pašreiz. Pirmkārt, universālu valodu lomā ir 
tikušas izmantotas dabīgās valodas. Zinātnē izmantota grieķu un vēlāk arī latīņu 
valoda, 17. gs. diplomātijā un aristokrātu aprindās kā „pasaules valoda” izmantota 
franču valoda, pašreiz savā ziņā par starptautisku valodu varam uzskatīt angļu 
valodu. Tomēr neviena pastāvoša dzīvā valoda nespēj veikt universāla starpnāciju 
saziņas līdzekļa funkciju – traucē runātāju nacionālā pašapziņa. Neder arī mirusi 
valoda, jo tā nespēj reaģēt uz dažādām sociālām pārmaiņām. 

Universālai valodai vajadzētu būt no visiem viedokļiem neitrālai. Jau 17. gs. 
ir izvirzīts jautājums par vispārlietojamu zinātnes valodu – tātad par mākslīgu 
valodu. Ir projektētas dažādas klasifikāciju valodas un loģiski konstruētas valodas 
(piem., esperanto, ido u. c.). Secinājums: katra formāli veidota valoda ir ievērojami 
nabadzīgāka par jebkuru dabīgo valodu.

Nozīme attiecas uz ideālo sfēru cilvēka apziņā (Solncev 1974, 5). Vadims 
Solncevs (Vadim Solncev) uzsver, ka domu kā ideālu apziņas faktu nevar atdalīt 
no domājošām smadzenēm, izņemt, piestiprināt skaņu kompleksam un pārcelt 
citā sfērā, lai ieliktu klausītāja galvā. Pašā skaņu kompleksā – noteikta garuma 
skaņu viļņu svārstībās – nekādu domu nav (Solncev 1974, 5). Tomēr domas tiek 
pārraidītas un uztvertas. Ar skaņu kompleksu kaut kas tiek nosaukts, un zīmju 
izmantotājam ir jāzina, ko katra attiecīgā zīme nosauc. Runātājs ar fiziska signāla 
palīdzību paziņo, ka viņam galvā ir kāda doma vai ideja. Uztvērēja galvā savukārt 
parādās nevis doma vai ideja no ārienes, no runātāja galvas, bet gan sava, un tā 
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ir analoģiska runātāja paustajai domai vai idejai. Tātad sapratne ir sava veida 
rezonanse, un tās adekvātums runātāja domai var būt pilnīgs vai daļējs, var arī būt 
neatbilsme resp. nesapratne. Nozīme kā apziņas fakts kļūst par valodas faktu tad, 
kad tā tiek nostiprināta ar valodas zīmēm. Tā ir saistīta ar jēdzienu, kas pastāvīgi 
attīstās, lai adekvāti spētu atspoguļot īstenību.

Vārda nozīme ir stabila – tajā ir ietverts visiem valodas lietotājiem zināms 
jēdziena pazīmju minimums. Nozīme padara valodas zīmi lietojamu. Valodas 
vie nības kā satura vienības ar dažādām nozīmēm spēj izteikt dažādas domas un 
idejas. Tā kā reālo priekšmetu, procesu u. tml. apkārtējā pasaulē ir milzum daudz, 
nozīme spēj realizēt savu funkciju tikai tāpēc, ka tai ir atspoguļotājas raksturs. 
Noteiktā valodas attīstības posmā nozīmes ir stabilas – tā ir relatīva stabilitāte, kas 
nodrošina valodas nepārtrauktu lietošanu saziņā. 

Valodai attīstoties, nozīmes mainās, un tā ir galvenā valodas attīstības forma 
(Solncev 1974, 10). Domas saturiski attīstās, un pati doma ir kaut kas vairāk par 
vienkāršu valodas nozīmju summu, kaut arī valodas nozīmes tajā organiski ietilpst.

Radot jaunas nozīmes, domāšana balstās uz jau esošām un pati no tām 
materializējas. Valoda ir gan domas produkts, gan arī tehnisks līdzeklis domas 
materializēšanai. Radoša ir nevis valoda, bet domāšana (Solncev 1974, 11).

2. Semantikas loma valodā
Ar polisēmisko terminu semantika valodniecībā tiek saprasta gan attiecīgā 

valodniecības nozare (semasioloģija), gan valodas vienības saturs (nozīme). 
Tieši satura izpratne rada reālas grūtības valodas izpētē, kaut gan empīriski katrs 
valodnieks zina, kas ir nozīme. Izpratni sarežģī fakts, ka nozīmi nav iespējams 
tieši novērot un izmērīt.3

Grieķu cilmes termins semantika valodniecībā ienācis 19. gs. beigās – to 
ieteicis Mišels Breals (Michel Bréal 1913). Semantika resp. nozīmes – gan leksis‑
kas, gan gramatiskas – piemīt kā visai valodas sistēmai kopumā, tā arī katrai no 
apakšsistēmām atsevišķi. Jo lielāks sistēmas apjoms, jo svarīgāka tajā tā sauktā dziļā 
semantika (t. i., visabstraktākā semantika, semantika ar vislielāko vispārinājumu). 

2.1. Semantika kā iekšējās opozīcijas saturs ↔ forma primārais 
loceklis

Analizējot valodu, mēs bieži sastopamies ar dažādu pazīmju nosacītu relatīvi 
opozicionāru raksturu valodas vienību iekšienē, un tas mums ļauj izvirzīt jēdzienu 
un tam atbilstošu terminu iekšējā opozīcija. Par iekšējo opozīciju valodā varētu 
saukt divas nedalāmas un tikai relatīvi resp. analītiski šķiramas daļas – saturu un 
formu. Saturs – semantika – ir valodas dvēsele (Solncev 1974, 4), tātad tā ir valodā 
galvenā un primārā – tā ir dominante. Tai pievērsīsim īpašu uzmanību. 

Senas vārdnīcas un citi materiāli rāda, ka valodnieki ar nozīmēm ir strādājuši 
jau ļoti sen. Ir izvirzīti dažādi jautājumi, piem., vai vispār pastāv īsta un patstāvīga 
vārda nozīme, vai savā starpā jānorobežo leksiskā nozīme no gramatiskās u. tml. 

3 Par to, piem., runā V. Čeifs (Chafe 1975, 92), V. Solncevs un citi.
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2.2. Valodas vienību semantiskais korektums
Daudzi pazīstami valodnieki, domājot par formas un satura savstarpējo 

atbilsmi, saskārušies ar svarīgu jautājumu: vai formāli korektas, bet no saziņas 
viedokļa aplamas sintaktiskas struktūras vajadzētu uzskatīt par pilntiesīgiem 
valodas faktiem. Tādas struktūras ir, piem., četrstūrains aplis, divreiz divi ir 
pieci u. tml. (Bréal 1913, 224; Jespersen 1925, 116; Budagov 1976, 56–59 u. c.) 
M. Breals uzskata, ka tādas struktūras kā četrstūrains aplis valodā ir iespējamas. 
Oto Jespersens (Otto Jespersen) struktūru divreiz divi ir pieci uzskata par gramatiski 
pareizu, bet leksiski kļūdainu, nepareizu. Vai šādas struktūras ir valodas fakti? 
Formāli it kā būtu. Vai tās var izmantot pilntiesīgai komunikācijai? Apšaubāmi, jo 
tās nav patiesas, neatbilst lietu dabai, ideju kārtībai un attiecībām sociumā. Jāņem 
vērā tēze, ka sapratne ir centrālā problēma valodā4, un arī tas, ka valoda īpatnēji 
translē mūsu domāšanas likumus. Galvenais nosacījums tam, lai katra vienība 
jebkurā līmenī iegūtu lingvistisku statusu, ir saprātīgums (Benveniste 1974, 132).

Semantika ir cieši saistīta ar valodas funkcijām. Vilhelms fon Humbolts 
(Wilhelm von Humboldt) par valodas vērtējuma kritērijiem uzskata skaidrību, 
noteiktību un tautas radīto ideju dzīvīgumu (Humboldt 1984, 329).

2.3. Lauku teorija valodniecībā
Pašreiz sabiedrības galvenā vēlme ir adekvāti izmantojamas informācijas 

pārraides un uztveres nodrošināšana. Atbilstoši informācijas teorijas prasībām 
informācijas nesēja spēj būt tikai pēc noteikta parauga organizēta sistēma. Valoda 
gan pēc formas, gan pēc satura atbilst šīm prasībām. Informācijas precizitāti un 
pilnīgumu nodrošina valodas līdzekļu izvēle no atbilstošiem valodas laukiem, kuri 
balstās uz attiecīgās valodas leksisko un gramatisko semantiku.

„Lauka princips ir viens no valodas faktu sistēmiskas analīzes veidiem.” 
(Bondarko 1972, 20) Lauka galvenā pazīme ir opozicionāls dalījums centrs ↔ 
perifērija. Centrs ir maksimāli specializēts, funkcionāli noslogots, un tā elementi 
ir regulāri un bieži lietoti. Perifērija ir mazāk specializēta, tās elementi ir mazāk 
regulāri vai neregulāri un tiek lietoti retāk.

2.3.1. Semantiskie, resp., leksiski semantiskie, lauki

Semantiskie lauki5 ir pētīti vairāk nekā gramatiskie, īpaši konkrētu vārdšķiru 
robežās. Piem., latviešu valodniecībā ir pētīti skaņu verbi, runāšanas verbi u. tml. 
Pašreiz latviešu valodniecībā plašāk un daudzpusīgāk pētīts, piem., personas 
semantiskais lauks (Freimane 2008, 122). Semantisko lauku tīklā cilvēka 
darbību rāda agensa lauks (Freimane 2008, 123), kurā ietilpst agensa fiziskais, 
psihiskais, intelektuālais un sociālais mikrolauks. Agensa sociālās darbības lauks 

4 Šo tēzi ir izvirzījis, piem., Ļevs Ščerba (Lev Shherba 1974, 25–30). Uz teikto neattiecas 
leksikas aktualizācija dzejā [mākonis biksēs V. Majakovskim], arī semantiskas 
nesavienojamības izmantojums vārdkopā atmiņas par nākotni u. tml. Minētie piemēri ir 
valodas fakti, jo šādos gadījumos semantiska nesavienojamība atkāpjas vārdu nozīmju 
apzinātas aktualizācijas priekšā

5 Tradīcijas un īsuma dēļ izmantosim šo valodniecībā ērtības dēļ parasti lietoto terminu, 
kaut gan precīzāks būtu termins leksiski semantiskie lauki, jo arī gramatiskajos laukos 
galvenā ir semantika – gramatiskā semantika.
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ir visplašākais no tiem (Freimane 2008, 125) – tajā ietilpst viss praktiskajā dzīvē 
nepieciešamais, visaktuālākā leksikas sistēmas daļa. Te reizēm aktualizējas īpašas 
tendences un, iespējams, izpaužas arī modes untumi. Piem., pašreiz ir aktualizējies 
semantiskais lauks, kurā ietilpst ar indivīda dzīvības funkciju uzturēšanu un 
aktivēšanu saistīti valodas līdzekļi: viss, kas saistīts ar uzturu, ēšanu, dzeršanu, 
dzēriena liešanu, ēdiena, dažādu produktu un priekšmetu svēršanu, ēdiena 
gatavošanu un tam izmantojamiem traukiem un instrumentiem u. tml. Piem., vārdi 
resp. vārdkopas garša, garšot, ēdiens, gardēdis, simt gramu u. tml. tiek iesaistītas 
intelektuālas nozīmes semantiskajos laukos un attiecinātas uz zinātni, kultūru – 
mākslu, literatūru u. tml. Piem., Simt gramu kultūras; Kurā katliņā mēs to [runa 
ir par filmām] liksim? (Dita Rietuma – Radio 1, 04.01.2013. – Kultūras Rondo); 
Mūsu mākslinieki nav ne par m .. [nepabeigts paliek frazeoloģisms ne par matu] ne 
par gramu sliktāki (Laima Slava – Radio 1, 17.02.2014. – Kultūras Rondo).

2.3.2. Gramatiskie lauki

Valodas gramatiskie lauki ir ne mazāk svarīgi par semantiskajiem. Tie rāda 
gramatiskās attieksmes ar gramatisko formu palīdzību.

Tieši gramatiskās nozīmes veido iekšējo kārtību – valodas struktūru – kā saziņā 
izmantojamu sistēmu. Daži gramatisko nozīmju veidi ir abstrakciju abstrakcijas, 
un tajās atspoguļoti ārpus valodas pastāvoši sakari un attieksmes.

Gramatiskās nozīmes, tāpat kā leksiskās, pārstāv cilvēka apziņas faktus, kuri 
pa lielākai daļai ir abstrahēti no jebkurām reālijām, tāpēc valodas lietotāji šīs 
reālijas neuztver. Piem., vārdi valodas sistēmā tiek klasificēti pēc gramatiskām 
īpašībām. Tāda, pirmkārt, ir vārdšķiru klasifikācija – tajā noteiktas klasifikācijas 
nozīmes pavada tā saukto priekšmetisko nozīmi (to vārdšķiru klasificētāji ne 
vienmēr uztver).

 Funkcionālās gramatikas principus, gramatiskās kategorijas un gramatiskos 
laukus visai pamatīgi ir pētījis Aleksandrs Bondarko (Aleksandr Bondarko). Pēc 
viņa domām, jēdzieniski gramatiskās kategorijas, piem., kauzativitāte, futuralitāte, 
attiecas uz dziļo semantisko līmeni, bet valodas semantiskās funkcijas saistītas ar 
virsējo semantiku (Bondarko 1974, 28). Valodas gramatisko uzbūvi A. Bondarko 
traktē kā dabīgu sistēmu, starp kuras komponentiem ir daudzveidīgas attieksmes 
(Bondarko 1981, 27). 

Gramatisko lauku centrā ir gramatiskās kategorijas. Piem., tādas morfo lo-
ģiskas kategorijas kā laiks, izteiksme, persona, skaitlis. A. Bondarko min dažādus 
funkcionāli semantiskos laukus: kārtas lauks, temporāluma lauks, modāluma 
lauks, noteiktības ↔ nenoteiktības lauks, posesīvuma lauks, kauzāluma lauks u. c. 
(Bondarko 1974, 27)6.

Veidojas gramatisko formu rindas ar koncentrētām diferenciālām gramatiskām 
pazīmēm, tāpēc gramatiskajos laukos visai svarīgas ir dažādas gramatiskās 
opozīcijas.

Par gramatiskajām formām un gramatiskajām attieksmēm savā laikā daudz 
domājis V. fon Humbolts. Viņš uzsver, ka valodā galvenās ir gramatiskās 

6 Latviešu valodniecībā, kā jau iepriekš teikts, ir pētīts personas gramatiskais lauks 
(Freimane 2008, 62).
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attieksmes, kas ir katrā valodā – gramatisko formu valodā var arī nebūt (Humboldt 
1984, 329). Gramatiskās attieksmes tiek izteiktas ar valodas līdzekļiem – ar 
gramatiskiem vārdiem (pirmām kārtām prievārdiem un saikļiem) un gramatiskām 
formām. Tās var būt tikai priekšmetus nosaucošu vārdu modifikācijas. Saistot 
valodu ar domāšanu, V. fon Humbolts uzskata, ka valoda kā materiāla parādība 
tieši attiecas tikai uz priekšmetu nosaukumiem, bet domāšana kā ideāla parādība 
vienmēr attiecas uz formu (Humboldt 1984, 343). Visi elementi valodā attiecas uz 
noteiktām vārdu šķirām, un tiem ir gan loģiska, gan arī gramatiska individualitāte. 
Valodas gramatiskā uzbūve dod priekšstatu par domāšanas iekšējo organizāciju 
(Humboldt 1984, 344).

E. Benvenists pēc apmēram 100 gadiem pamatoti aizrāda, ka neviens valodas 
tips pats par sevi nespēj ne veicināt, ne bremzēt domāšanas darbību. Domas 
progress drīzāk ir saistīts ar cilvēka dotībām, ar vispārējiem kultūras attīstības un 
sabiedrības uzbūves apstākļiem, nevis ar attiecīgās valodas īpatnībām. Domāšanas 
iespējas, protams, nav atraujamas no valodiskajām iespējām, jo domāt nozīmē 
operēt ar valodas zīmēm (Benveniste 1974, 114).

Tomēr V. fon Humbolts gramatisko formu rašanos ir skaidrojis pirmais, 
turklāt ļoti precīzi un pieņemami: viņš uzsver, ka valodā sākotnēji tikuši nosaukti 
priekšmeti un ka domājošam subjektam vajadzēja piedomāt formas, kas saistītu 
runu. Viņš prasa stingri norobežot savā starpā lietas un formas, priekšmetus un 
attieksmes. Forma rāda attieksmi tīrā veidā, un prātam pašam vajag izvēlēties 
formu (Humboldt 1984, 345–346). Te saskatāma zināma satura un formas opo-
zi cionāra pretstatīšana. Turklāt jāapzinās, ka fleksīvajās valodās attiecīgo formu 
sistēmu resp. paradigmu formālie afiksi kā gramatisko attieksmju rādītāji palīdz 
iekļaut gramatisko attieksmju tīklā pilnnozīmes vārdus ar noteiktām leksiskām 
nozīmēm. Vienmēr jāpatur prātā, ka valodas līdzekļu formalizācijas procesā 
leksiskā semantika saglabājas.

Arī gramatisko nozīmju dažādie veidi ir zināmi apziņas fakti, kaut gan tie 
nav tik tiešā veidā priekšmetiski orientēti kā leksiskās nozīmes. Elementārs 
piemērs ir noteiktas gramatiskas nozīmju kategorijas. Piem., indoeiropiešu valodās 
gramatiskās dzimtes nozīmes pamatā ir dzīvu būtņu klasifikācija pēc dzimuma. 
Tāda pati ir arī opozīcija dzīvs ↔ nedzīvs. Gramatiskajām nozīmēm ir augsta 
abstrakcijas pakāpe. Daudzas no tām ir izgājušas cauri dažādiem līkločiem apziņā, 
un ir ļoti grūti, dažkārt pat neiespējami aizrakties līdz pirmpamatam.

Varam secināt, ka pastāv kopēji valodas lauki ar iekšēji opozicionāru 
semantisko un gramatisko daļu, kā, piem., personas lauks, kurā kā sastāvdaļas 
ietilpst 1) personas semantiskais lauks un 2) personas gramatiskais lauks.

2.4. Relatīva pārviržu josla starp saturu un formu
Ja valodā tiek ievērota formāla atbilsme, bet netiek ņemta vērā leksiskā 

semantika, var rasties dažādas novirzes un tendences. Šādus procesus varētu pētīt 
sociolingvistikā. Piem., forma savādāk (no pronominālas cilmes adverba savādi) 
tiek lietota kā ārpus semantiskās, tā arī ārpus gramatiskās sistēmas – sk. savāds 
‘dīvains’, savādi ‘dīvaini’. Turklāt šāda semantiski gramatiska pārvirze ir visai 
sena (apmēram 70–80 vai pat vairāk gadu) – autores bērnu dienu skolas albumā 
vairākkārt ierakstīts pantiņš: Ir daudz pie debesīm zvaigžņu, Un katra savādi mirdz, 
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Ir daudz uz pasaules ļaužu, Un katram savāda sirds. Pašreiz ir grūti saprast, kāpēc 
runātāju kolektīvs grib izvairīties no vārdiem citāds, atšķirīgs, citādi, atšķirīgi un 
to vietā ļoti uzstājīgi lieto savāds, savādi, savādāk (kur -āk ir lieks, jo tam nav 
gramatiskās salīdzinājuma nozīmes). Droši vien vārdiem citāds, atšķirīgs pietrūkst 
kādu svarīgu, līdz šim neapzinātu nianšu. No sistēmas viedokļa savāds, savādāks, 
savādāk nozīme būtu ‘dīvains, dīvaini, dīvaināk’.

Robežas starp semantiku un formu veido relatīvu pārviržu joslu, kas var gan 
paplašināties, gan sašaurināties. Joslas apjomu nosaka valodas politika sabiedrībā. 
Piem., lietotājs nešķiro pēc nozīmes teikumus: X ir labāks nekā Y. un X nav labāks 
kā Y. Piem., kā vai nekā lietojums teikumā: Jaunais aranžējums ir labāks kā 
iepriekšējais – nekā iepriekšējais. Skaidrojams pēc vēsturiskām pazīmēm valodas 
lietotājiem, iespējams, ir grūti uztverams – tas būtu: ‘ir labāks, ne tāds, kā ..’ un 
‘nav labāks, ir tāds pats, kā ..’. Reizēm lietotāji nekritiski pārņem svešu valodu 
formas resp. noteiktas formulas, nedomājot ne par nozīmi, ne par formu: Velga 
Vītola atrodas uz slimības lapas. (Ministrs TV) Tiek ignorētas arī refleksīvo 
verbu gramatiskās nozīmes, izmantojot aizgūtas formas: Tas labāk skatās. Viņš ir 
pazaudējies. (TV programma) Kas gudri rīkojas, tam labāk dzīvojas. (Swedbank 
„Seniora Ceļvedis” 2012. g. decembrī)

3. Saziņa kā valodas iekšējo procesu rezultāts
20. gs. sākumā, attīstot Leonarda Blūmfīlda (Leonard Bloomfield) un Fer-

dinanda de Sosīra (Ferdinand de Saussure) nostādnes (Bloomfield 1933; Saussure 
1977), zinātnieki galvenokārt ir analizējuši virsējās struktūras: konstatējuši un 
klasificējuši to elementus loģikā, attīstot Gotloba Frēges (Gotlob Frege) u. c. 
idejas, interesējušies par tradicionāliem loģikas semantikas jautājumiem, piem., 
par runas aktu, par referenci u. tml. (Frege 1966; Linsky 1967; Searle 1969; Searle 
1982; Arutjunova 1982; Austin 1986; Austin 1987 u. c.)

Līdz 20. gs. vidum nebija izveidota valodas filozofijas konceptuālā bāze kā 
zinātnes virziens. Strukturālā lingvistika un loģiskā semantika bija vāji saistītas ar 
realitāti un praksi.

3.1. Konteksts un situācija valodā
Valodai funkcionējot, svarīga ne vien tās verbālā izpausme, bet arī konteksts 

un situācija.7 Kontekstu un situāciju apvienojošo kontaminēto un ļoti nozīmīgo 
terminu konsituācija latviešu valodniecībā ir ieviesis Jūlijs Kārkliņš. Saziņas 
procesā katru valodas struktūru var konkretizēt un pārveidot. 

Situācija var veidoties gan ārpus valodas, gan pašā valodā. Piem., situācijas 
ietekmē var gluži negaidot pateikt „Labvakar!”, no spilgtas saules gaismas ieejot 
tumšā istabā (Budagov 1976, 2).

7 Situācija var būt 1) ārpus valodas: 1. ’stāvoklis, izvietojums’, 2. ‘noteiktā periodā pa stā vošs 
dzīves vai darbības apstākļu kopums’ (Svešvārdu vārdnīca 1999, 728), 2) valodniecībā: 
1. ‘runas situācija’, 2. attieksmes starp reālijām (situācijas dalībniekiem), ko valodā at spo-
guļo vār du savienojums, teikums vai teksts (Skujiņa 2007, 361). 

 Runas situācija (saziņas apstākļi, mērķis u. tml.), kurā notiek runas akts un kura var 
ietekmēt izteikuma struktūru; runas konteksts (Skujiņa 2007, 330). Faktiski runas situācija 
definēta kā ārpus valodas pastāvoša.
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Ar kontekstu it īpaši ir saistīta leksika. Pieminot uzskatus, ka vārds ārpus 
konteksta ir maldinošs un neko nenozīmē, ka vārda nozīmes ir vārda kontekstu 
summas u. tml., nevajadzētu pārspīlēt konteksta un situācijas lomu vārdu nozīmju 
vērtējumos, jo vārds glabājas mūsu atmiņā visās savās nozīmēs un tikai kā 
tāds ir mums pieejams un izmantojams. Vārda nozīmju izpratni un savstarpēju 
norobežošanu nav iespējams aizstāt ar vārdu saistāmības izpratni (Shvedova 
1970, 41). Par šo jautājumu ir daudz diskutēts. Rubens Budagovs (Ruben Budagov) 
ir secinājis: ja vārds nepastāv ārpus konteksta, tad arī valoda nepastāv ārpus 
situācijas (Budagov 1976, 65). 

Valodas vispārinājums ārpus konkrētas situācijas apliecina gramatiskās 
abstrakcijas spēku. Saziņas procesā iespējams konkretizēt katru struktūru resp. 
konstrukciju. Valodas sociālā daba ir tā, kas nodrošina visu valodas resursu – 
arī leksikas un gramatikas resursu – precizitāti un viennozīmīgumu (Budagov 
1976, 65). 

3.2. Gramatiskās semantikas loma komunikācijā
Gramatiskā semantika izpaužas formāli: lietojot valodu, mēs ņemam for mas 

no attiecīgām valodā pastāvošām formu sistēmām, resp., paradigmām, un izman-
tojam atbilstoši nozīmēm. Skaidri apzinātai un komunikatīvi motivētai leksiskai 
semantikai parasti atbilst noteiktas gramatiskas formas. Ļoti svarīga ir valodas 
lietotāju attieksme pret semantiku – gan leksisko, gan gramatisko.

Gerhards Helbigs (Gerhard Helbig) ir uzsvēris, ka „Valodas pētīšanu, struk-
turēšanu nedrīkst sākt ar nozīmes analīzi, tā ir jābeidz ar nozīmes analīzi kā valodas 
augstāko pakāpi” (Helbig 1977, 123–124).

Attīstītās valodās forma ir sistēmiski nosacīta, uzskatāmāka un tāpēc vieglāk 
uztverama nekā saturs. Tāpēc valodas lietotājiem pret formu parasti ir lielākas 
pretenzijas nekā pret saturu, kaut gan faktiski saturs nosaka formu – lietotāji to ne 
vienmēr uztver. 

Latviešu valodas substantīvu locījumu sistēma ir visai sazarota un pēc apjoma 
faktiski plašāka par mums pazīstamo morfoloģisko paradigmu ar septiņiem 
locījumiem divos skaitļos – pie tās pieder arī prepozicionālo locījumu sistēma, 
kas ir semantiski daudz sarežģītāka. Taču pēc prepozīciju novietojuma tā ir visai 
vienpusīga – prepozitīva, tikai ar dažiem izņēmumiem. Proti, locījuma priekšā 
nav lietojamas divas prepozīcijas: 1) dēļ un 2) labad (cēlusies no laba dēļ), kā 
arī 3) prepozīcija pēc iemesla nozīmē. Piem., draudzības dēļ, piesardzības labad, 
mīļā miera pēc. Sistēmā dominējošais prepozīcijas novietojums locījuma priekšā 
neuzmanīgu runātāju apziņā var radīt zināma sistēmas spaida ilūziju un vēlmi visas 
prepozīcijas lietot prepozitīvi. Tā varētu skaidrot prepozicionālo dēļ lietojumu 
pašreiz daudzos gadījumos (dēļ draudzības, dēļ piesardzības u. tml.). Tomēr visu 
prepozīciju unificēšanai sistēmā novietojuma ziņā nav loģiska pamata – te drīzāk 
vērojama lietotāju neuzmanība, paviršība un izglītības trūkums, varbūt arī centieni 
kaut ko valodā „reformēt”. Te būtu vietā uzsvērt, ka valoda ir visas sabiedrības, 
nevis atsevišķu īpatņu piederums. 

Tā kā gramatiskā semantika ir slēpta un tāpēc grūtāk uztverama un formulē-
ja ma par leksisko, tā ne vienmēr tiek adekvāti uztverta. Tā ir jāiemāca skaidrojot. 
Piem.: Pretim nākošais cilvēks [cilvēks, kurš reāli nāk pretim – turklāt jāņem vērā, 
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ka divdabis lietojams arī ar nenoteikto galotni]. – Mūsu nākamais kolēģis [cilvēks, 
kurš nākotnē būs mūsu kolēģis – divdabis lietojams tikai ar noteikto galotni]. 
Ieteikumu uztveršana ir atkarīga gan no adekvātas satura uztveres, gan arī no 
valodas lietotāju zināšanām un individuālās valodas izjūtas.

Komunikācijā teikums funkcionē kā predikatīva vienība, un tā izveidei 
vajadzīgi tādi nozīmīgi gramatiskās semantikas elementi, kuru saistījumā realizējas 
teikuma jēdzieniskais saturs, proti, teikuma attieksme pret īstenību, ko realizē pre-
dikativitātes pamatpazīmes – objektīvā modalitāte un sintaktiskais laiks. Teikuma 
semantika (tipveida nozīme) un struktūra ir savā starpā nesaraujami saistītas.

3.3. Problēmas formu sistēmas funkcionēšanā
Kā mums visiem labi zināms, pēc morfoloģiskajiem tipiem (tātad pēc 

gramatiskām nozīmēm) un to savstarpējām attieksmēm mūsdienu indoeiropiešu 
valodas iedalītas 1) analītiskās un 2) sintētiskās valodās. Analītiskajās valodās 
(ar analītisko formu pārsvaru) gramatiskās attieksmes realizē patstāvīgie vārdi 
saistījumā ar palīgvārdiem, vārdkārta u. tml., nevis vārdu formas. Sintētiskajās 
valodās dominē gramatisko resp. morfoloģisko vārdformu sistēmas.

Latviešu valodā kā sintētiskā valodā mēs strikti nošķiram vārdšķiras, 
kuru formas ir iesaistītas ļoti noteiktās mikrosistēmās un kuru komponentiem 
ir noteiktas gramatiskas nozīmes. Ja mēs nepazītu vārdšķiras, mēs nespētu 
konstatēt sakarus un attieksmes starp vārdiem teikumā – ne predikatīvo sakaru, 
ne jēdzieniski semantiskās (atributīvās, objekta u. tml.) attieksmes, ne citus tīri 
formālus gramatiskos sakarus. Tātad mēs nespētu attiecīgās jēdzienu sistēmas ne 
adekvāti uztvert un izprast, ne izmantot valodā.

Sintētiskām valodām raksturīgo precīzi izstrādāto gramatisko formu sistēmu 
balsta leksisko nozīmju diference. To neņemot vērā, valodā var ienākt analītiskām 
valodām raksturīgas tendences. Piem., mūsu valodā ir ļoti svarīgi izmantot verbu 
pārvaldījumu sistēmu atbilstoši verbu leksiskajām nozīmēm un to niansēm. Ja 
runātāji neuztver semantiskas nianses verbālos saistījumos, tiek ārdīts locījumu 
sistēmas noturīgums. Pašreiz latviešu valodā daudzos saistījumos pretēji pār-
valdītājverba semantikas prasībām sāk dominēt datīvs. Šis fakts valodu noplicina 
un valodas uztveri un izpratni valodas lietotājiem padara primitīvāku. Zūd nozīmju 
diferencētājas nianses (toties, iespējams, paātrinās komunikācija). Piem.: piederēt 
pārvalda locījumus kam? un pie kā?, atbildēt – kam? un uz ko?, iebilst – pret 
ko? un kam? u. tml. Valodas praksē sastopamas atkāpes no šīs prasības. Piem.: 
Kurš varētu kandidēt šim amatam? [Radio 1, 21.12.2012. plkst. 9.30]; Viņi iebilst 
jaunajai varai. [LTV1 Panorāma 27.02.2014.] Plaši lieto arī: atbildēt vēstulei 
u. c. Neviens taču neiedomāsies atbildēt, piem., durvīm vai grāmatai – tad kāpēc 
vajadzētu atbildēt vēstulei?! Notiek nozīmīgu semantisko pazīmju nivelēšanās, kas 
rada arī formālas pārvirzes valodā.

Lai saprastu valodu, protams, jāzina semantika. Taču, lai attiecīgo valodu 
pilnībā saprastu un varētu tajā runāt, ir jāpazīst, jāidentificē arī valodā dotie objekti.8 

8 Varam šķirt semantisko un pragmatisko objektu. Semantiskais parasti ir idealizēts, 
teoretizēts, bet pragmatiskais – empīriskāks un individuālāks. Protams, atšķirības starp 
tiem ir dziļas un būtiskas.
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Semantiskas vienības valodā nepastāv izolētā veidā – tās ietilpst dažādās 
konfigurācijās. Konkrētu semantisku vienību saistāmību limitē daudz specifisku 
ierobežojumu. Piem., var teikt Es nobiedēju suni un Es samontēju sekciju, bet ne 
otrādi.9 (Chafe l975, 101–103). V. Čeifs uzsver, ka ierobežojumu pamatā ir visiem 
cilvēkiem kopējas zināšanas un ka nevienā valodā par loģiski saprotamu neatzīs 
teikumu Manam sunim ir spārni. Tāpat teikumus Man kaķis rej un Es gatavojos 
apēst laukakmeni nevienā valodā neatzīs par pareiziem un pieņemamiem. 

Valodas kategorijas raksturīgas katrai atsevišķai konkrētai valodai, bet 
domāšanas kategorijas ir universālas. Un šīs universālās domāšanas kategorijas tiek 
sekmīgi izmantotas valodniecībā. Tā, piem., priekšmeti, kuri nebaidās, nedusmojas, 
neēd, neguļ, nemīl u. tml., veido nedzīvu priekšmetu klasi kā universālu kategoriju. 
Uz universālām zināšanām balstīti ierobežojumi ir aprakstāmi un valodu pētniekiem 
pieejami.

4. Līmeņu loma valodā 
Iekams pievēršamies valodas līmeņiem, der atgādināt sev un citiem, ka mūs-

dienīgas teorijas balstās uz iepriekšējiem pētījumiem – sākot ar antīkās pasaules 
filozofiem un valodniekiem. Viņi ir pamatoti uzskatījuši, ka vārds ir semantiski 
un morfoloģiski pabeigta vienība – valodas pamatvienība – ar gramatiski no for-
mētu skaņu kompleksu un relatīvi patstāvīgu nozīmi. Ņemot vērā, ka šajā laikā 
vārds vēl nav detalizēti pētīts ne no gramatiskā, ne no derivatīvā viedokļa, dotais 
vispārinātais raksturojums ir precīzs. Vārds arī mūsu laikmetā tiek uzskatīts par 
valodas pamatvienību, par pamatelementu valodas sistēmā (Laua 1981, 13). 
Leksika ir tiešā veidā vērsta pret īstenību, būdama vienā un tajā pašā laikā gan 
konkrēta, gan arī semantiski nenoteikta (piem., vārdu nozīmes bieži ir kontekstuāli 
nosacītas). Mēs runājam un rakstām, lai kaut ko pateiktu, paziņotu, lai sazinātos – 
tas ir mūsu vienīgais mērķis. Tāpēc vārds kā galvenais semantikas nesējs valodā ir 
vissvarīgākais – centrālā figūra. Visi valodas procesi notiek vārdā, ar vārdu, ap 
vārdu u. tml. Jāpiebilst, ka te runa ir par leksiski patstāvīgiem pilnnozīmes vārdiem 
(precīzāk – to nozīmēm), nevis par palīgvārdiem, kuri funkcionē kā gramatiski 
līdzekļi.

Leksiski semantiskā bāze (LSB)10 veido valodas centrālos semantiskos 
resursus. Taču vārdi paši vien nevar nodrošināt komunikāciju. Leksiski 
semantiskās bāzes vienībām nepieciešams funkcionēt, un šo funkcionēšanu 
nodrošina gramatika.

4.1. Līmeņu izpratnes sākotne
Senie grieķi pirmie Eiropā secināja, ka valodā valda stingri, visiem valodas 

lietotājiem obligāti likumi, nevis haoss un ka objektīvas likumsakarības ir tās, kas 
nodrošina valodas parādību raksturu un attieksmes pret loģiskām kategorijām. 

Dēmokrits valodas parādībām ir piemērojis atomisma koncepciju: elements ↔ 
zilbe ↔ vārds ↔ teikums un tādā veidā faktiski iezīmējis valodas līmeņu teorijas 
pamatideju par valodas vienību hierarhiju. Jau kopš senseniem laikiem idejas 

  9 Šie un turpmākie piemēri dotajā apakšiedalījumā ir no V. Čeifa.
10 Par to detalizētāk sk. tālāk – 5., kā arī 4.6. un 4.7.
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par valodas uzbūvi ir nodarbinājušas valodniekus, taču 20. gs. bija nobriedusi 
nepieciešamība valodas dažādās vienības „salikt pa plauktiņiem”.

4.2. Pamatattieksmes valodas sistēmā un valodas līmeņi
Līmeņu teorija nav izprotama, ja nav noskaidrotas divas galvenās attieksmes 

valodas sistēmā, proti, sintagmātiskās (lineārās, resp., horizontālās jeb strukturālās) 
un paradigmātiskās (vertikālās jeb sistēmiskās) attieksmes. Abi šie tipi valodā 
realizējas vienlaikus un veido sistēmu, kurā pastāv un funkcionē valodas vienības.

Jēdzieni sintagmātika un paradigmātika, sintagmātiskās un paradigmātiskās 
attieksmes ir saistīti ar F. de Sosīra teoriju: viņš ir konstatējis divus pamata 
attieksmju veidus starp valodas elementiem un precīzi formulējis tieši attieksmes 
lineārā secībā (Saussure 1977, 155–158), kaut vispār tās bija zināmas jau pirms 
viņa. Minētie divi pamatattieksmju tipi faktiski tiek ņemti vērā visos mūsdienu 
valodnieciskajos pētījumos neatkarīgi no tā, vai pētnieki tos ir apzinājušies un 
pieminējuši vai nav.11

Sintagmātiskās attieksmes ir valodas funkcionālās attieksmes – ar to palīdzību 
tiek realizēta saziņas funkcija: no valodas elementiem veidojas valodas vienības 
ar noteiktu informāciju (parasti tie ir teikumi, bet iespējamas arī citas vienības). 
Vēsturiski sintagmātiskās attieksmes veidojušās pirmās un pastāvējušas pirms 
paradigmātiskajām12 – paradigmātiskās ir no tām izsecinātas. Notiek arī pretējs 
process – izmantojot paradigmātiskās attieksmes, tiek bagātinātas sintagmātiskās. 
Vienu sintagmātisko attieksmju ietvaros – noteiktā modelī – var ievietot vārdus ar 
priekšmetiski atšķirīgu, bet gramatiski vienādu jēgu., piem., Es pērku maizi, lasu 
grāmatu, klausos raidījumu u. tml. 

Jo bagātāka resp. plašāka ir paradigma, jo ietilpīgākas kļūst arī sintagmātiskās 
attieksmes: paradigmas locekļus izmanto, lai piepildītu vietas attiecīgajos modeļos. 
Attieksmes sintagmātikā ir vispārinātas. Piem., teikuma locekļa funkcija tiek 
definēta nevis kā konkrēta vārda funkcija, bet gan kā vārdu klašu attieksmes, kaut 
arī konkrētā teikumā konkrēts teikuma loceklis ir tieši vārds. 

Sintagmātiskās attieksmes pastāv visā sistēmā: fonētikā, vārda derivatīvajā 
struktūrā un gramatikā. Piem., mēs varam runāt par morfēmu sintagmātiku un to 
savstarpējām attieksmēm sintagmātiskā rindā: skol‑niek‑s u. tml.

Kā sintagmātiskās, tā arī paradigmātiskās attieksmes ir raksturīgas gan 
valodai kā potenciāli cilvēka apziņā esošai abstraktu zīmju sistēmai, gan runai kā 
tās konkrētai realizācijai.13

Sintagmātiskajās attieksmēs vienmēr savā starpā iedarbojas reāli valodas 
līdzekļi, turpretim paradigmātiskās attieksmes balstās uz saprāta asociācijām. 
Runa kā konkrētu sistēmu komplekts sniedz informāciju, un sintagmātika tajā 
dota aktuāli, bet paradigmātiskās attieksmes parādās slēptā veidā. Valodā kopumā 
veidojas paradigmātisko un sintagmātisko attieksmju tīkls. 

11 Pats jēdziens sintagma valodnieciskajā analīzē nav obligāts, toties jēdziens paradigma 
paradigmātiskajā analīzē ir obligāts.

12 F. de Sosīrs ir uzsvēris, ka runas fakts ir primārs attieksmē pret valodas faktu.
13 Tātad valoda un runa de Sosīra izpratnē.
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Sintagmātisko attieksmju modeļos simbolu veidā tiek izmantotas valodas 
universālijas ar augstu vispārinājuma pakāpi. Simboli ir modeļu, shēmu u. tml. 
pamatā, bet tās savukārt var rasties tikai tad, ja izziņas process ir pacelts augstā 
pakāpē.

Sintagmātiskas resp. lineāras attieksmes ir starp tādiem vienādas sarežģītības 
elementiem, starp kuriem nav hierarhisku attieksmju. Piem., morfēmas vārdā 
var saistīties tikai savā starpā, pilnnozīmes vārdi savā starpā saistās teikumā. 
Runas ķēdē ietvertās hierarhiskās resp. paradigmātiskās attieksmes veido visu 
valodā atrodamo vienas sarežģītības pakāpes vienību vai relatīvi vienādu vienību 
kopumus, ko valodniecībā sauc par līmeņiem.14

Latviešu valodniecībā sintagmātiskās un paradigmātiskās attieksmes un 
valodas līmeņu izpratni pirmais ļoti uzskatāmi ir skaidrojis J. Kārkliņš. To viņš 
ir darījis, piem., sestajā A. Ozola dienas starptautiskajā konferencē, kas notika 
1970. gada 18. un 19. martā ar nosaukumu Sintagmātika, paradigmātika un to 
savstarpējās attieksmes sintakses līmenī (Kārkliņš 1970). Šo konferenci Latvijas 
Universitātē iniciēja un organizēja J. Kārkliņš, tās materiālos minēti 53 referāti, 
un tajā ir piedalījušies pazīstami, teorētiskās valodniecības attīstībā nozīmīgi 
valodnieki, piem., I. Susovs, G. Zolotova un citi. J. Kārkliņš, ņemot vērā tā laika 
tendences attiecīgo jautājumu izpratnē, savā referātā Par dažiem sintagmātikas un 
paradigmātikas jautājumiem latviešu valodas sintaksē uzsver, ka nevajag pretstatīt 
sintagmātiku kā runas parādību paradigmātikai kā valodas parādībai, jo arī 
sintagmātiskās attieksmes ir vispārināmas. Viņa secinājums – ka latviešu sintaksē 
līdz 1970. gadam vairāk paveikts sintagmātikas jomā – ir likumsakarīgs, jo tā tam 
ir jābūt: valodas analītiska izpēte sākas ar sintagmātiku.

No līmeņiem J. Kārkliņš minējis sintakses un morfoloģijas līmeni. Viņš runā 
arī par verbu kreiso valenci sintagmātiskā aspektā un izvirza teorētiskas atziņas 
vienkārša teikuma klasifikācijā, uzskatot tradicionālo dalījumu vienkopas un 
divkopu teikumos par visai nosacītu. Turpmāk sintakses teorijā šis dalījums ir 
ievērojami precizēts, ņemot vērā arī J. Kārkliņa teorētisko pieeju.

Teikumu sintagmātikā un paradigmātikā J. Kārkliņš iesaka šķirt opozicionārās 
centra un perifērijas parādības. Pie perifērijas viņš ir pieskaitījis teikumus 
ar nesadalītu gramatisko centru, kā arī konsituatīvus un situatīvus teikuma 
reducējumus, kas ir uz robežas starp sintakses statiskās un dinamiskās struktūras 
parādībām. Teikuma struktūrā viņš izceļ jautājumus par obligāti valento, fakultatīvi 
valento un nevalento (ar situantu resp. determinantu problēmu saistīto) locekļu un 
attieksmju izpratni un savstarpēju norobežošanu.

4.3. Pozīcijas jēdziens paradigmā 
Katram valodas elementam sintagmātiskajā ķēdē ir noteikta vieta resp. 

pozīcija. Tā raksturo attiecīgā elementa lomu šajā ķēdē un pašu elementu savukārt 
kā tās vai citas paradigmas locekli. Elementa pozīcijas jēdziens ir cieši saistīts ar tā 
funkcionēšanu un attieksmēm pret citiem elementiem: pozīciju identums ir saistīts 
ar funkciju identumu, bet funkciju atšķirība nosaka atšķirīgas pozīcijas. Pozīcijas 
jēdziens ir relatīvs.

14 Līmeņa jēdziens nāk no deskriptīvistiem.
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Lai raksturotu paradigmu, jānosaka pareizas pozīcijas. Piem., teikumos: Es 
lasu grāmatu. Tu pērc papīru. Viņš šķirsta avīzi visu vārdu pozīcijas ir vienādas un 
tiešā papildinātāja pozīcija dod iespēju izšķirt nomenu klasi akuzatīvā.

Pozīciju lomu valodas pamatattieksmju tīklā latviešu valodniecībā ir uztvēris 
un īpaši izcēlis J. Kārkliņš. Par to viņš ir lasījis referātu Valodas sintaktiskās 
struktūras problēmas otrajā A. Ozola dienas konferencē 1966. gadā. Referātā 
Vienkāršā un saliktā teikuma robežu problēma viņš runā par vienkārša teikuma 
izveidē galvenajām pozīcijām – primārām vārda formu pozīcijām. Viņš min vienu 
galveno jeb primāro vārda formas pozīciju (A. Ozolam tā – citā izpratnes sistēmā – 
ir dominante) un galveno jeb primāro vārda formu pozīciju pāri (A. Ozolam – 
kondominantes). Pamatelements salikta teikuma uzbūvē J. Kārkliņam ir vienkāršs 
teikums resp. vienkārša teikuma pozīcija. Viņš uzsver, ka saliktā teikumā vienmēr ir 
vismaz divas vienkārša teikuma pozīcijas resp. vismaz divas vārda formu primārās 
pozīcijas vai divi predikatīvo pozīciju pāri (Kārkliņš 1966, 19).

Jo mazāk ierobežojumu ir kādai pozīcijai, jo lielāku elementu skaitu tajā var 
izmantot un jo plašāka veidojas paradigma. Minimāli ierobežotas pozīcijas veidojas 
maksimāli plašās paradigmās. 

4.4. Pretrunas līmeņu pašreizējā izpratnē
Pašreiz latviešu (un ne tikai latviešu) valodniecībā sastopami dažādi visai 

atšķirīgi uzskati par līmeņiem valodā. Ir izteiktas domas, ka pastāv semantikas un 
leksikas līmenis. Latviešu valodniecībā šo uzskatu pauž Valentīna Skujiņa (Skujiņa 
1993, 29). Vladimirs Gaks (Vladimir Gak) min leksikas un semantikas līmeni 
atbilstoši savai īpašai koncepcijai – par semantikas līmeni viņš sauc valodas satura 
struktūras atbilsmi izteikuma situācijai (Gак 1971, 80). To varētu saukt par valodas 
semantisko tīklu, kurā pastāv semantiskie komponenti – sēmas, bet situācijas 
elementam kopumā atbilst sēmu kopums – semantēma. 

Leksikas līmeni pieminējusi Olga Ahmanova (Ol’ga Ahmanova) (Ahmanova 
1966, 487). Arī „Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” minēts 
leksikas līmenis (Skujiņa 2007, 208).

Bieži leksikas un semantikas pētījumos par leksikas un semantikas līmeni 
runā ārpus valodas līmeņu sistēmas izpratnes – nedomājot par līmeņiem kā par 
lielajām paradigmām. Tā, piem., to darījusi Anna Ufimceva (Anna Ufimceva) laikā, 
kad līmeņu teorija vēl nebija pietiekami izstrādāta un īpaši populāra (Ufimceva 
1962, 41).

V. Solncevs ir minējis arī vārddarināšanas līmeni (Solncev 1977, 83). Vārd-
dari nāšanas līmenis faktiski minēts „Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā 
vārdnīcā” pie termina paradigma – te minēta derivatīvā paradigma (Skujiņa 
2007, 279), bet tuvāk tās izpratne nav skaidrota. 

Paradigmas var būt maksimāli plašas, plašas vai šauras. Šaurās paradigmas 
ietilpst plašajās, un katra augstāka paradigma ir zemāko paradigmu apvienojums. 
Vislielākās paradigmas jeb virsparadigmas pašas neietilpst nekādās citās – tās 
veido līmeņus. Tātad līmeņus varam saukt arī par valodas lielajām paradigmām.

Daži vārdi par līmeņu raksturojumu latviešu lingvistiskajā leksikogrāfijā. 
„Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” par valodas līmeni teikts: 
„Valodas sistēmas daļa – valodas apakšsistēma, kurā pēc kopīgām pazīmēm 
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apvie nojas viena veida savstarpēji saistītas valodas vienības un kategorijas. 
Starp dažādiem valodas līmeņiem – fonētiku, morfoloģiju, leksiku, sintaksi – ir 
hierarhiskas attieksmes, t. i., katrs augstākais līmenis balstās uz secīgi zemāko. 
Sīkākā dalījumā izšķir vēl citus valodas līmeņus un starplīmeņus. Valodas līmeņi 
nav tieši novērojami, tie ir izsecināmi, analizējot valodas sistēmu.” (Skujiņa 2007, 
420) [Izcēlumi mani – I. F.] Šis skaidrojums rada daudz jautājumu. Pirmkārt, kā 
saprast: viena veida savstarpēji saistītas valodas vienības. Kādas ir viena veida 
vienības? Kā tās saistītas? Teikts, ka katrs augstākais līmenis balstās uz secīgi 
zemāko, bet nav uzskatāmi ilustrēta līmeņu hierarhija. Kādi citi valodas līmeņi 
var būt, ja ir runa par tā sauktajām lielajām paradigmām, kuras pašas neietilpst 
kādās augstākās paradigmās? Kas ir starplīmenis? Tā kā paradigmas jēdziens 
„Valod nie cības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” saistīts ar valodas līmeņa 
izpratni, tad neskaidrības tiek pārceltas arī uz šo terminu. Definīcija skan: „Pēc 
noteikta principa, noteikta pazīmju kritērija grupēts (viena līmeņa) valodas vienību 
kopums, kurā katrs tās loceklis noteiktās attieksmēs saistīts ar citiem šīs kopas 
locekļiem. Sākotnēji paradigmas jēdziens attiecināts uz morfoloģijas parādībām. 
Mūsdienās paradigma tiek veidota visu valodas līmeņu vienībām – fonoloģijā, 
sintaksē, leksikā, arī vārddarināšanā.” Un minēts piemērs: derivatīvā paradigma 
(Skujiņa 2007, 279). 

Šaurāka (atbilstoši avota uzdevumiem), bet toties vērtīgāka ir valodas 
paradigmas definīcija „Svešvārdu vārdnīcā” – te pateikts pats galvenais, proti, 
paradigma definēta gan kā valodas vienību (piem., gramatisko vienību) kopums, 
gan kā šo vienību (piem., gramatisko formu) paraugs (Svešvārdu vārdnīca 1999, 
556–557). No šīs definīcijas varam izsecināt paradigmas paramidālo struktūru. 

Līmeņiem, izņemot teksta līmeni, ir piramidāla (piramīdas veida) uzbūve. 
Kā to saprast? Katrā līmenī pastāv valodas vienību modeļi, ko pamatnē balsta 
konkrētas vienības, un to vispārināšanas rezultātā mēs esam ieguvuši attiecīgā 
līmeņa visaugstāk abstrahētos modeļus – tādi ir fonēmas, derivatīvie afiksi, 
formveidotāji afiksi, teikums – pēdējais ar vislielāko dažādību reālajā pamatnē un 
visaugstāko funkcionāli pamatoto vispārinājumu modeļos. Teksta līmenī izteikumu 
pamatā ir zemāko līmeņu (it īpaši sintakses) modeļu pārveides potenciāls – to 
nosaka komunikatīvie mērķi. 

4.5. Līmeņu struktūra un funkcionēšana
Valodas līmeņu pamattendences ir funkcionālo potenču realizācijas iespēju 

nodrošināšana. Virzienā uz augstākajiem līmeņiem valodas vienību uzbūve kļūst 
sarežģītāka. Vārdiem ir citas īpašības nekā morfēmām, bet teikumam pavisam cita 
kvalitāte nekā vārdiem, kas to veido noteiktās formās un savstarpējās gramatiskās 
attieksmēs resp. sakaros: tam piemīt predikativitāte un tas veic komunikatīvo 
funkciju. Tātad komunikatīvās potences pilnā mērā strukturējas sintakses līmenī – 
iepriekš iespējamas tikai šo potenču iezīmes. Tekstā realizējas sintakses līmeņa 
vienību, galvenokārt teikuma, potenciālās pārveides resp. pārdales modeļi, un 
tiem ir komunikatīvi nosacīta struktūra. Tādi ir parcelāti, reducējumi, eliptiskas 
struktūras u. tml.

Vispār ir svarīgi saprast, kā veidojas līmeņu struktūras. To izveide saistāma 
ar valodas vienību savstarpējām sintagmātiskām un paradigmātiskām attieksmēm. 
Vienādas sarežģītības vienības sintagmātiskās attieksmēs var saistīties tikai lineāri – 
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piem., morfēmas vārda struktūrā savā starpā, vārdi teikumā u. tml. Tātad: vienība 
X ietilpst vienībā Y paralēli, blakus vienībām X1, X2, X3 u. tml. No sintagmātiski 
saistītām vienībām veidojas runas ķēde, kurā savukārt ir atrodamas hierarhisku 
resp. paradigmātisku attieksmju iezīmes. Tādas ir, piem., pirmās valodniecībā 
izsecinātās – morfoloģisko formu – paradigmas. 

Valodai funkcionējot, visi līmeņi darbojas vienā laikā un no to vienībām 
veidojas komunikatīvas valodas vienības. Augstākajiem līmeņiem ir sarežģītāka 
uzbūve nekā zemākajiem – tās ir sistēmas, kurās zemāko līmeņu vienības 
funkcionē kā elementi, kā sastāvdaļas. Vārdiem ir citas īpašības nekā morfēmām, 
bet teikumam ir pavisam cita kvalitāte nekā vārdiem, kas to veido – atbilstoši tam 
piemītošajai predikativitātei tas veic komunikatīvu funkciju. Atsevišķu vienību vai 
vienību grupu lineāras kombinācijas kā konkrētas sistēmas veido pāreju uz blaku, 
kaimiņu līmeni un aktuāli pastāv runas ķēdē. Bezgalīgi atritinot sintagmātisko 
ķēdi, tajā būs atrodamas visas valodas vienības, visi elementi, kas veido para dig
mas un līmeņus.

Līmenī kā relatīvi vienādu vienību pabeigtā kopumā pilnībā realizējas šo 
vienību paradigmātiskās un sintagmātiskās īpašības. Līmeņi zināmā mērā ir 
autonomas sistēmas ar noteiktiem vienību komplektiem un sakaru tīklu (struktūru). 
Līmeņi it kā ieiet cits citā, tie nav novietoti cits virs cita, tie ir savīti (Solncev 
1977, 86) un veido sarežģītas daudzpakāpju sistēmas. 

Līmeņi valodā konstatējami sakarā ar galvenajiem komunikācijas, resp., 
saziņas, procesiem, un tajos šķirami trīs svarīgākie posmi: 

1) valodas līdzekļu bāzes (galvenokārt vārdu, bet ne tikai to) tapšana;
2) gramatisko attieksmju formālā ietērpa realizācija, piešķirot leksiski 

semantiskās bāzes vienībām funkcionālas potences;
3) funkcionāli komunikatīvo mērķu realizācijas nodrošināšana atbilstoši 

komunikatīvā mērķtiecīguma principam.15 

15 Par komunikatīvo mērķtiecīgumu sk. Freimane 1993, 66.
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4.6. Valodas līmeņu definīcija
Ņemot vērā iepriekš teikto, skaidrības labad nepieciešams definēt valodas 

līmeņus. Pašreiz par vērā ņemamu varētu uzskatīt V. Solnceva doto līmeņa 
definīciju: līmenis ir tādu relatīvi vienādu vienību kopums, kuras savā starpā 
neatrodas hierarhiskās attieksmēs, bet kurām ir hierarhiskas attieksmes ar citām 
vienībām, un tās savukārt arī veido zināmu kopumu (Solncev 1977, 89). Starp 
atšķirīgu līmeņu vienībām ir hierarhiskas attieksmes, ko varētu formulēt: sastāv 
no ..; ietilpst u. tml.

Valodas saturisko pamatu veido leksiski semantiskā bāze. Leksika noteikti 
neveido valodas līmeni – tā (ar funkcionālām atšķirībām) ietilpst visos līmeņos.

Iepriekš minētā uzskatu dažādība un sintagmātikas ↔ paradigmātikas 
iekšējās opozīcijas vienotība ļauj mums precizēt līmeņu izpratni valodā, proti: 
valodas līmeņi veido hierarhisku, analītiskos pētījumos teorētiski izsecinātu 
daudzpakāpju sistēmu, kurā katra zemākā līmeņa vienības ietilpst un 
funkcionē augstākajos līmeņos kā sastāvdaļas.

4.7. Valodas līmeņu hierarhija
Pašreiz latviešu valodā atbilstoši dotajai līmeņu definīcijai izsecināmi pieci 

valodas līmeņi ar tiem piederošiem valodas līdzekļiem noteiktās savstarpējās 
attieksmēs.

Divi zemākie līmeņi – fonoloģiski fonētiskais līmenis16 (Skujiņa 2007, 116) 
ar semantiski diferencētspējīgu fonēmu centrā un derivācijas līmenis ar derivatīvi 
motivētu afiksu centrā – attiecināmi uz valodas līdzekļu tapšanu resp. strukturālo 
organizēšanu un atbilstošu identificēšanu. To vienības veido valodas centrālo 
leksiski semantisko kodolu – leksiski semantisko bāzi – un nodrošina valodas 
eksistenci.

Trīs augstākie līmeņi vērsti uz valodas funkcionēšanas sfēru. Gramatiku 
pārstāv morfoloģijas līmenis ar morfēmu centrā un sintakses līmenis ar teikumu 
centrā. 

Visaugstākais valodas līmenis ir teksta līmenis ar daudzveidīgu izteikumu sistē‑
mu centrā. Visos trijos augstākajos līmeņos kopā tiek realizētas valodas funkcionā
lās potences. Turklāt piektais – teksta – līmenis ir komunikatīvi nosacīts un no ze-
mākajiem līmeņiem atšķiras ar ļoti dažādu vienību – izteikumu – kopumu. Izteiku-
mu pamatkodolu veido iepriekšējā, t. i., sintakses, līmeņa pamatvienība – teikums.

Teikums ir stabils strukturāls veidojums un tekstā funkcionē kā centrālā 
struktūras analīzes vienība, jo lielāko daļu no pārējām teksta vienībām iespējams 
identificēt tikai salīdzinājumā ar teikuma struktūru. 

Galvenie procesi resp. darbības zemākajos līmeņos: 
1) viszemākajā – fonoloģiski fonētiskajā līmenī – skaņu un prosodisku 

elementu artikulēšana un fiksēšana noteiktā, pēc iespējas ērti izmantojamā 
sistēmā;

2) otrajā – derivācijas līmenī – vārdu un citu nozīmīgu valodas līdzekļu 
formālā izveide un sistematizēšana. 

16 V. Solncevs izdalījis fonoloģijas līmeni. (Solncev 1977, 83)
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Fonoloģiski fonētiskā līmeņa vienībās dominē semantiskais potenciāls kā 
nosacījums to iekļaušanai nākamajās – augstākās vienībās. Derivācijas līmenī tai 
pievienojas tādas nozīmes, kas ir orientētas kā uz darināmo vienību semantisko, 
tā arī uz formālo aspektu. Derivācijas sistēmas mērķis – nodrošināt leksikai 
tādas formas, kas ļautu tai funkcionēt. Vienību galvenie komponenti – fonēmas, 
vārddarināšanas afiksi u. tml. – piešķir tām semantisku nozīmību. Abu šo līmeņu 
vienības kā semantiski, tā arī formāli iekļaujas valodas leksiski semantiskajā bāzē, 
veido valodas derivatīvi nozīmīgu kompleksu17 un nodrošina valodas vienību 
identifikāciju un nominācijas procesa realizāciju. 

Tātad varētu teikt, ka divos zemākajos līmeņos dominē leksiskā semantika. 
Ar šo līmeņu līdzdalību tiek organizēta leksika un ir tapis leksiski semantiskās 
bāzes pamats – tās leksiski semantiskais kodols. Šī kodola pastāvēšanas iespējas 
nodrošina arī noteikta forma. Tā ir gan katrai leksikas vienībai konkrēta, gan arī 
vispārināta – pēc vārdšķiru atbilsmes un ar to saistītām gramatiskām kategorijām 
(kā dzimte, skaitlis u. tml.), lai varētu šīs vienības savā starpā nošķirt un atpazīt.

Tātad semantiski nosacītajā leksiski semantiskajā bāzē parādās arī gramatisko 
formu potences (galvenie te ir vārddarināšanas afiksi), kas savukārt ļauj leksikas 
funkcionēšanā iekļaut gramatiskos līdzekļus. Bāzes centrā ir vārds kā valodas resp. 
leksikas mazākā semantiski patstāvīgā vienība. Attiecīgā semantiskās analīzes 
vienība ir vārda nozīme.

Valodas funkcionāli gramatiskā sistēma realizējas galvenokārt trijos 
līmeņos – zemākais ir morfoloģija, vidējais – sintakse, augstākais – teksts. 
Gramatisko līmeņu kompleksā liela loma ir gramatiskajai semantikai – tā precizē 
leksiskās sistēmas realizāciju ar gramatiskiem līdzekļiem. No gramatikas zemākā – 
morfoloģijas – līmeņa uz augšu arvien pieaug gramatiskās semantikas loma. 

Starp visiem līmeņiem pastāv saskares joslas. Īpaši svarīga ir saskares 
josla starp abiem minētajiem nozīmīgajiem līmeņu kompleksiem – fonētisko un 
derivācijas kompleksu.

Lai gan leksiski semantiskā bāze ir semantiski nosacīta, tajā tomēr, kā iepriekš 
teikts, ietilpst arī gramatisko formu iezīmes, un galvenokārt to rāda vārddarināšanas 
afiksi, kas savukārt leksikas funkcionēšanā ļauj iekļaut gramatiskos līdzekļus. Te 
veidojas viena no iepriekš minētajām līmeņu pārejas joslām. Tās nav starpjoslas, 
starplīmeņi – tās ir augstāko līmeņu iezīmes zemākajos līmeņos. Leksiski 
semantiskās bāzes centrā ir vārds (precīzāk: vārda nozīme) kā valodas mazākā 
semantiski patstāvīgā vienība.

Pārejas iezīmes starp līmeņiem visai spilgti izpaužas starp abiem kompleksiem – 
derivatīvo un gramatiski funkcionālo. Kā derivācijas, tā morfoloģijas līmenī tiek 
izmantoti afiksi, bet katrā no līmeņiem tiem ir atšķirīgas funkcijas: derivācijā tie ir 
darinātāji, bet morfoloģijā – formveidotāji.

Par tekstu „Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” teikts: „.. lo-
ģiski strukturēts, funkcionāli vienots jēdzieniski saistītu izteikumu kopums vai atse-
višķs izteikums.” (Skujiņa 2007, 392) Teksts te nav uzskatīts par valodas līmeni.

17 Varētu domāt, ka te der jēdziens un termins makrolīmenis, taču tas neatbilst līmeņu 
teorijas galvenajai prasībai – vienotai līmeņa iekšējai piramidālai uzbūvei un līmenim 
atbilstošu viennozīmīgu paraugu izvēlei. 
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Visi valodas līmeņi ir savā starpā saistīti un kopumā nodrošina leksiski seman-
tiskās bāzes funkcionālās potences. Jo augstāks līmenis, jo vairāk tajā gramatisku 
vispārinājumu un lielāka brīvība vienību savstarpējās attieksmēs. Zemākajos 
līmeņos dominē leksiskā semantika – to akceptē valodas lietotāji. Augstākajos 
līmeņos tai pievienojas gramatiskā semantika, kam piemīt strukturētājas potences. 

Leksika resp. patstāvīgas nozīmes vārdi ir iesaistīti un ietilpst visā valodā – 
visos līmeņos. Paši līmeņi reāli veido valodu, ir izsecināmi valodas sistēmā ar 
analītiskām metodēm, un tiem var būt visai sarežģītas attieksmes kā savā starpā, tā 
arī ar leksiski semantisko bāzi.

Valodas līdzekļu identificēšanas iespējas uzskatāmi izpaužas pārejā no 
leksiski derivatīvā uz funkcionāli gramatisko kompleksu. Līmeņu hierarhijā, 
sākot ar morfoloģijas līmeni, sāk dominēt gramatiskā forma kā valodas gramatisko 
attieksmju realizētāja resp. valodas līdzekļu formālās semantikas organizētāja.

Ņemot vērā atšķirības līmeņu izpratnē un konsekvences mūsu izpratnē, 
varam minēt neīstus jeb kvazilīmeņus. Tie ir galvenokārt divi iepriekš minētie – 
semantikas līmenis un leksikas līmenis. Šo līmeņu izdalīšanu varētu skaidrot 
ar vārda līmenis izpratni vispārlietojamā nozīmē, ignorējot valodas līmeņu 
lingvistisko, terminoloģisko izpratni. Semantika piemīt visai valodai visos līmeņos. 
Leksika pastāv un funkcionē visā valodā visos līmeņos, jo vārds ir galvenais visā 
valodas sintagmātisko attieksmju ķēdē un savas funkcionālās potences realizē 
valodas gramatiskās organizēšanas procesā.

Iepriekš raksturoto valodas līmeņu hierarhiju shematiski varam atspoguļot 
šādi:
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2. shēma. Valodas līmeņu hierarhijas sarežģītība

Komentāri par 
valodas līmeņu 

hierarhijas tabulu
F – fonoloģiski 
fonētiskais līmenis,
D – derivācijas 
līmenis,
M – morfoloģijas 
līmenis, 
S – sintakses līmenis, 
T – teksts kā 
līmeņu augstākā – 
realizācijas – pakāpe, 
realizācijas līmenis,
LSB – valodas 
leksiski semantiskā 
bāze,
KU – komunikatīvie 
uzdevumi.
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Apvienotie zemākie līmeņi F+D (1) nodrošina vienību tapšanas un 
nominācijas potences un veido derivācijas kompleksu, kurā tiek identificētas 
turpmāk formalizējamas vienības resp. vārdi. 

Apvienotie augstākie līmeņi M+S (2) nodrošina vienību formāli gramatiskās 
funkcionālās potences un veido funkcionāli gramatisko kompleksu, kurā tiek 
identificēti galvenie funkcionāli nozīmīgie modeļi. Derivācijas un morfoloģijas 
līmeni saista afiksi, kas tiek šķirti pēc iepriekš minētām atšķirīgām funkcijām. 

Tekstā T (3) kā līmeņu hierarhijas virsotnē realizējas visu līmeņu vienību 
semantiski formālās potences.

Pārtrauktās līnijas līmeņu iekšienē ilustrē līmeņu iekšējo piramidālo 
struktūru – vispārinātu paraugu resp. modeļu konstatāciju.

Pārtrauktās horizontālās līnijas relatīvi norobežo kompleksus savā starpā un 
ilustrē relatīvas atšķirības starp tiem.

Bultas, kas vērstas uz LSB un starp līmeņiem, ilustrē leksiski semantiskās 
bāzes saistījumu ar līmeņiem un nozīmību tajos. Bultas starp pašiem līmeņiem 
ilustrē valodas vienību tapšanas procesa hierarhisko raksturu – no zemākā uz 
augstāko. Bultas starp KU un T ilustrē komunikatīvo pieprasījumu pēc noteiktiem 
valodas līdzekļiem. Četros līmeņos F-S notiek saziņas funkcionālo modeļu 
izstrāde, bet realizācijas līmenī T realizējas pati saziņa pēc īpašiem, tikai šim 
līmenim raksturīgiem nosacījumiem. Līmeņu teorijas būtības un analītiskās pieejas 
realizācijas kvintesence ir valodas parādību iespējami precīza vispārināšana un 
attiecīgo modeļu resp. formulu izveide. 

5. Valodas leksiski semantiskās sistēmas loma valodā
Valodas fundamentāla atbalsta bāze visos līmeņos ir leksika. Tās pamatu 

veido pilnnozīmes vārdi, un tā, tāpat kā valoda kopumā, ir sistēmiski organizēta. 
Pati nebūdama valodas līmenis, tā veido savdabīgu sistēmu, kurā, tāpat kā valodā 
kopumā, pastāv paradigmātiskās un sintagmātiskās attieksmes, tikai ar citādu 
izpratni nekā iepriekš minētajos valodas līmeņos. Leksikas paradigmas ir tikai 
semantiski nosacītas.

Paradigmātiskās attieksmes leksikā veido vārdu nozīmju identiskums ↔ 
atšķirīgums mikrosistēmās. To var pētīt ar komponentu analīzes, opozīciju vai 
neitralizācijas metodi. Vārda semantiskā struktūra nosaka likumsakarības vārda 
iespējās saistīties ar citiem vārdiem, un uz to pamata veidojas sintagmātiskās 
attieksmes leksikā.

Valodas leksisko nozīmju sistēmismu pamato divi faktori (Solncev 1974, 12): 
1) objektīvais sistēmisms un kārtība apkārtējā pasaulē, kas atspoguļojas 

nozīmēs;
2) nozīmju savstarpējā mijiedarbe un ietekme. 
Vārdu nozīmēs ir ietvertas attiecīgās tautas zināšanas par to pasauli, kurā tā 

dzīvo. Šīm nozīmēm pietiekami adekvāti jāatspoguļo ārējās pasaules parādības, 
lai sekmētu cilvēku praktisko darbību. Leksēmām kā priekšmetiski orientētām ir 
skaidri zināmi ekstralingvistiski korelāti.
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Leksikas sistēmā bez tam vēl veidojas no leksikas vienību savstarpējas 
iedarbes un ietekmes atkarīgas specifiskas attieksmes. Piem., sinonīmu, homonīmu, 
antonīmu u. tml. attieksmes.

Leksika veido valodas aktīvos un pasīvos resursus, ar kuru palīdzību realizējas 
valodas līdzekļu funkcionālā aprite (Freimane 1993, 434). 

5.1. Leksiskās semantikas izpētes iespējas
Runājot par leksikas sistēmu, būtu jāpiemin arī semantikas pētīšanas ie spē-

jas. Valodas nozīmes kā apziņas fakti ir noteikts semantisks veselums, kas netiek 
dalīts sastāvdaļās. Taču nozīmēs ir atspoguļotas tās īpašības un pazīmes, kas 
raksturīgas priekšmetiem, procesiem, parādībām – analizējot nozīmju saturu, mēs 
varam šīs īpašības un pazīmes atrast. Nozīmju satura iekšējai detalizētai izpētei 
un aprakstīšanai tiek izmantota komponentu analīzes metode. Tā pārstāv vienu 
no svarīgākajām nozīmes satura izpētes metodikām. Tomēr ir jāņem vērā, ka 
komponentu pārdalīšana un dažāda kombinēšana neveido jaunas nozīmes – tā būtu 
ilūzija, jo nozīme ir apziņas fakts, kas rodas vēsturiski, neatkarīgi no pētnieka gribas 
vai vēlēšanās (Solncev 1974, 15). Neviens valodnieks nav varējis iegūt jaunas 
nozīmes, atņemot vai pieliekot klāt kādus komponentus. Valodnieks var gan pēc 
kādām pazīmēm salīdzināt divas vai vairākas nozīmes un konstatēt, ka tās atšķiras 
ar to vai citu pazīmi. Uzmanīgi izmantojot komponentu analīzes metodi, var veikt 
klasifikatīvus pētījumus un apzināt leksikas paradigmātiskās rindas un sistēmas.

Džons Laionss (John Lyons) piemin transformatīvo gramatiku, kas pētī dziļo 
un virsējo struktūru. Tieši vērot iespējams vienīgi virsējo struktūru, dziļā struktūra 
guļ zem virsējās. Tehnoloģiski ir grūti noteikt, ko īsti var saukt par transformatīvo 
gramatiku. Transformācijas jēdziens mūsdienu valodniecībā ir attiecināms uz 
dziļo un virsējo struktūru un to savstarpējo attieksmju analīzi. Vairums valodnieku 
pieņem uzskatu, ka starp dziļo sintaksi un semantiku pastāv īpaši ciešs sakars; tā 
domā arī Dž. Laionss (Lyons 1978, 262–263). Varam viņiem pievienoties.

5.2. Leksiskās semantikas loma gramatiskās struktūrās
Gramatisko attieksmju perifērijā atrodas tādi situatīvi nozīmīgi valodas 

līdzekļi, kas bieži ir formas ziņā nelokāmi un tāpēc strukturālā ziņā visai brīvi, 
jo to lietojums ir galvenokārt semantiski nosacīts. Jo mazāks svars formai resp. 
gramatikai, jo lielāka nozīme semantikai. Tas redzams, salīdzinot deklinējamus 
vārdus ar adverbiem vai arī ar īpašu statusu ieguvušām lokāmu vārdu formām 
apstākļu funkcijā. Adverbu resp. apstākļu funkcionēšana teikumā ir pilnībā 
situatīvās semantikas nosacīta. Determinantu resp. situantu teorijā sintaksē galvenā 
loma ir semantikai. Piem., reālā pakārtojumā ir svarīga kā pārvaldītāja verba, tā arī 
tam piesaistītā nominālā komponenta semantika un vārdkopu izveides iespējas – 
situanti paliek ārpus vārdkopām (paši tie spēj veidot vārdkopas). Piem.: Bērnībā/
savā dzimtajā pusē/viņa bija dzirdējusi teiksmu par pili ezera dzelmē. Šodien/Rīgā/
saulains laiks. Dažādas locījumu – arī prepozicionālu locījumu – formas situantu 
funkcijā it kā sastingst, zaudē savu formālo lokāmību, un tad sāk prevalēt leksiskā 
semantika.

Stabilu vietu valodā visai negaidīti, turklāt pilnīgi likumsakarīgi var ieņemt 
sistēmiski pamatoti, bet līdz šim nelietoti, tātad netradicionāli valodas līdzekļi. 
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Piem., latviešu valodā tāds ir verbs aprunāt, kas iepriekš, vēl apmēram pirms pāris 
desmitiem gadu, lietots tikai ar nozīmi ‘sarunā noniecināt (kādu, kura nav klāt)’ 
(LVV 1987, 62). Taču priedēkļa ap- nozīme ‘kaut kam visapkārt, aptverot (no 
visām pusēm)’ un atbilstoši lietotie verbi, kā apņemt, apspriest, apsvērt, apdomāt 
u. tml., nedod pamatu noraidīt verba aprunāt lietojumu attiecīgajā nozīmē. Pašreiz 
tas ir ieņēmis sev pienācīgu vietu valodā.

Komunikācijā teikuma kā predikatīvas vienības izveidei vajadzīgi tādi 
nozīmīgi gramatiskās semantikas elementi, kuri kopā spēj realizēt teikuma 
jēdzienisko saturu, proti, teikuma attieksmi pret īstenību ar predikativitātes 
pamatpazīmju – objektīvās modalitātes un sintaktiskā laika – formām. Teikuma 
semantika (tipveida nozīme) un struktūra ir savā starpā nesaraujami saistītas.

6. Galvenās saziņas vienības 
Katram līmenim ir savas valodas vienības. Viena no tām parasti ir 

konstruktīva attiecīgajā līmenī un uzskatāma par galveno. Fonoloģiski fonētiskajā 
līmenī tā ir fonēma, derivācijas līmenī tas ir vārddarinātājs afikss, morfoloģijas 
līmenī formveidotājs afikss, bet sintakses līmenī tā ir galvenā saziņas vienība – 
teikums. Teikumam piemīt vislielākās strukturāli komunikatīvās potences. Tas var 
funkcionēt tekstā pilnā veidā, bet var arī tikt dažādi pārveidots atbilstoši saziņas 
vajadzībām resp. komunikatīvajam uzdevumam. 

6.1. Izteikumu resp. komunikātu sistēma teksta līmenī
Jaunajā „Latviešu valodas gramatikā” (Nītiņa, Grigorjevs 2013) minētas teksta 

vienības. Par mazāko (?) teksta vienību uzskatīts izteikums jeb komunikāts, un 
teikts, ka tam var būt nepārveidota teikuma struktūra, bet bieži teikuma struktūra 
ir nepilna jeb reducēta (tātad reducējums ?) vai arī tas ir parcelāts. Pateikts, ka 
vienību struktūru ietekmē konteksts un situācija. 

Minēts arī, ka komunikātu var veidot atsevišķi vārdi – nosaucējvienības, kam 
nepiemīt predikativitāte, bet kas veic komunikatīvo uzdevumu (Nītiņa, Grigorjevs 
2013, 885). Tālāk dots nosaucējvienību iespējamais formālais raksturojums: viens 
vārds, vārdkopa, blīvējumi un to kopas, nosaucējvienība ar pakārtotu palīgteikumu 
u. tml., arī konkrētas formas – nominatīvs, infinitīvs u. tml. (Nītiņa, Grigorjevs 
2013, 886 u. c.) Te izmantota tradicionālā pieeja struktūru raksturojumā.

Vēl tiek minētas vienības, kam nav teikuma struktūras un kas neveic arī 
nosaucējfunkcijas – izsacījumi (Nītiņa, Grigorjevs 2913, 889 u. c.). Nosaukti 
izsacījumi pēc formas: modāli vārdi, partikulas un to savienojumi, izsauksmes 
vārdi, saikļi, prievārdi, dažādi izsaucieni (?!), uzruna vai tās grupa. Teksta 
vienību analīze „Latviešu valodas gramatikā” reizēm mēdz būt visai sarežģīta un 
neviennozīmīga. Piem., 889. lpp. pie izsacījumiem minētais laikam taču attiecīgajā 
piemērā varētu būt arī reducējums: Vai tiešām es domāju braukt dzīvot uz Tallinu? 
Laikam taču. (Z. Skujiņš) Tās analizējot, noderētu precīzi izstrādāta un formulēta 
metodika.

Minēti arī mikroteksti jeb frāžkopas (ar atsaucēm uz izmantoto avotu 
autoriem), ko veido divi vai vairāki komunikāti. Tie būtu īpaši izceļami kā 
izteikumu kopas resp. apvienojumi.
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Pašreizējais teksta vienību raksturojums „Latviešu valodas gramatikā” (2013) 
rada zināmas grūtības teksta vienību izpratnē un tipoloģijā. Strādājot ar tradicionālo 
pieeju18, proti, ar aprakstošām metodēm, teksta vienības nedodas rokā – ir jāizstrādā 
un jāizmanto īpaša metodoloģija. 

Tā kā teksts ir īpaša komunikatīvi motivēta valodas lietojuma sfēra, ieteicams 
izmantot struktūru izpratnei un to iespējamo pārveižu konstatēšanai piemērotas 
metodes. Tādas varētu būt, piem., transformācija, substitūcija vai neitralizācija. 
Turklāt izteikumi jāvērtē no struktūru iespējamā pilnīguma resp. „ideālā” modeļa 
viedokļa. Protams, sava noteikta vieta tajā ir arī formālajam raksturojumam. 

Jāņem vērā, ka izteikums nav strukturāli viendabīga vienība vai strukturāls 
paraugs – izteikums ir funkcionāla saziņas vienība. Izteikums nebūt nav mazākā 
vienība, tas ir virsjēdziens, kas var apvienot ļoti dažādas, savstarpēji atšķirīgas 
vienības no zemākajiem līmeņiem. Faktiski ir jārunā par izteikumu sistēmu, kuras 
centrā ir sintakses līmeņa pamatvienība – teikums – kā sintaktiski organizēta un 
uz noteiktām shēmām resp. strukturāliem paraugiem balstīta struktūra.

6.2. Teikums kā paraugstruktūra
Teikums ir paraugstruktūra, un ar to tiek salīdzinātas visas pārējās iespējamās 

vienības izteikumu sistēmā. Struktūru pilnīgums vērtējams galvenokārt divos 
aspektos: 

1) semantiskā resp. saturiskā aspektā;
2) formālā resp. strukturālā aspektā. 
Semantiskajā aspektā savukārt būtu jāšķir:
1) objektīvais jeb saprotamības aspekts;
2) subjektīvais jeb informācijas izvēles aspekts. 
Ļoti nozīmīgs ir pirmais – semantiski saturiskais aspekts, jo katra struktūra 

spēj saziņā funkcionēt tikai saprotamā veidā (par to sk. iepriekš 1.2. un 2.2.). Tieši 
no šī viedokļa valodas lietotāji izvēlas sintaktiskās vienības. Atkāpes sintaktisko 
struktūru formālajā izveidē savukārt ļauj spriest par to pārveides iespējām, tātad 
par šo struktūru tuvināšanu „ideālam” resp. iespējami adekvātai sapratnei.

Lai pētītu teksta vienības, nepieciešams atklāt satura un formas savstarpējās 
attieksmes, tāpēc jāizmanto struktūru izpratnei un to iespējamo pārveižu 
konstatēšanai piemērotas metodes.19 

Vispirms jāizvēlas strukturāls paraugs – ideāla, neitrāla literārās valodas 
konstrukcija ar visiem saturiski un formāli nepieciešamiem elementiem, ar kuras 
palīdzību iespējams izteikt vēlamo domu (saturu) pilnīgi adekvāti [atkāpes no tās 
iespējamas citos nacionālās valodas paveidos, piem., sarunvalodā]. Tālāk būtu 
jākonstatē satura un formas iespējamā atbilsme vai neatbilsme. Lai to izdarītu, 
nepieciešams noskaidrot satura resp. nozīmju izteikšanas formālās iespējas. Šajā 
sakarā rodas jautājums par dziļajām un virsējām struktūrām. 

Jēdzienus dziļā struktūra un virsējā struktūra visbiežāk attiecina uz 
sintaktiskām struktūrām, galvenokārt teikumu. Uzskatot par teikuma semantisko 

18 Par to liecina, piem., ilustrētā materiāla izvēle un demonstrējums.
19 Kā iepriekš minēts, tās varētu būt, piem., transformācija, substitūcija vai neitralizācija.
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struktūru20 teikuma abstrakto nozīmi, paņēmienu, formu, ar ko tiek atspoguļota 
īstenība mūsu domāšanā un valodā, mēs nonāktu pie sintaktiskās semantikas, kura 
balstās uz tādām universālām kategorijām kā subjekts, objekts, predikāts u. tml. 
Strukturāli resp. gramatiski atšķirīgiem teikumiem var būt identiska semantiskā 
struktūra (sal.: Meitenei ir zilas acis. Meitene ir zilace), bet pēc viena gramatiska 
parauga savukārt tiek veidoti semantiskās struktūras ziņā ļoti atšķirīgi teikumi 
(piem., Laiks kļūst auksts. Jautājums kļūst aktuāls). Tātad semantiskā struktūra 
saistāma ar leksiski semantiskiem vispārinājumiem. 

Teikuma dziļās struktūras pētnieks I. Susovs ir izvirzījis elementāras 
sintaktiskas vienības – relatēmas; tās veido tādi universāli jēdzieni kā agenss, 
pacienss, instruments, adresāts u. tml., kas ietilpst relāciju struktūrās un 
pārstāv dziļo sintaktisko semantiku (Susov 1974, 60). Predikācijas struktūru 
var pārstāvēt bināras struktūras ar atšķirīgiem izejas punktiem – agensu vai 
paciensu centrā, piem., Es rakstu vēstuli. → Vēstule tiek rakstīta. Pēc I. Susova 
domām, teikuma semantiskās relācijas struktūru nedrīkst uzskatīt par primāro 
un dziļāko, bet predikācijas struktūru – par sekundāru, virspusēju resp. virsēju, 
jo attieksmes starp abām struktūrām ir visai sarežģītas. Predikācijas struktūrā var 
būt no denotatīvā viedokļa „tukši” locekļi, kas nepārstāv nevienu relatēmu, bet 
gramatiskajā predikācijā veido izejas punktu: Es regnet, Es schneit u. tml. Var būt 
arī tā, ka agensa relatēma iegūst regulāru izpausmi nulles pakāpē (nulles veidā) 
predikatīvā līmenī Viņu palūdza aiziet. Tātad teikuma semantiskā struktūra pamatā 
ir divkārša – ir relācijas struktūra un predikācijas struktūra. Relācijas struktūrai 
ir objektīva atbilsme, predikācijas struktūra atspoguļo runātāja subjektīvo izvēli 
attiecīgajā situācijā.

Latviešu valodā, it īpaši sarunvalodā, predikācijas struktūrās tiek izmantoti 
struktūras komponentu aizstājēji resp. substitūti, piem., pronomens tas: Viņa atkal 
nokavēja darbu. Tas [pilnā veidā: viņas darba nokavēšana] man ļoti nepatīk. Šeit 
pronomens ir nevis tikai substantīva, bet gan plašākas struktūras aizstājējs resp. 
substitūts. Tātad starp relācijas struktūru un predikācijas struktūru ne vienmēr 
pastāv simetriskas attieksmes.

Pētījot tādas teksta vienības kā, piem., reducējumus, nepieciešams galvenokārt 
izvēlēties redukcijas noteikšanas veidu sintaktiskā struktūrā gadījumos, kad virsējā 
struktūrā neparādās visi nepieciešamie relatēmu locekļi, un veidu, kā tos konstatēt. 
To var izdarīt, izmantojot transformāciju, proti, viena tipa struktūru pārvēršot cita 
tipa struktūrā. Reducēta struktūra var būt ļoti kompakta un saturēt sevī vismaz divas 
savstarpēji sakārtotas predikācijas struktūras: Mārīte un Jānis dzīvo Rīgā. < Mārīte 
dzīvo Rīgā un Jānis dzīvo Rīgā. Pirmais teikums veidojas no divām minētajām 
struktūrām kompresijas rezultātā. Kompresija ir viens no redukcijas paveidiem.

Arī sekundārās predikativitātes gadījumos dziļā struktūra rāda otru, virsējā 
struktūrā neredzamu predikativitāti. Virsējās struktūrā konstatētie nepredikatīvo 
sakaru locekļi ietver sevī slēptu predikativitāti. Piem., Dienvidu straume neredzama 
un viltīga lieca laivas priekšgalu nost no uzņemtā kursa. (E. Līvs) Sekundāri 
predikatīvo komponentu neredzama un viltīga predikatīvo dabu var parādīt, 
struktūru transformējot: Dienvidu straume lieca laivas priekšgalu nost no uzņemtā 
kursa. + Dienvidu straume [to darot] bija neredzama un viltīga.

20 Arī loģiski semantisko struktūru, jēgu.
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Varētu domāt, ka redukcijas gadījumos realizējas tikai valodas līdzekļu 
ekonomijas princips, taču no citiem pētījumiem ir zināms, ka šis princips valodā 
realizējas visai nekonsekventi un parasti pakārtojas citiem principiem, tas nav 
noteicošais. Galvenais ir valodas funkcionēšanas princips, kas būtu definējams kā 
satura adekvāta prezentēšana attiecīgajā valodas paveidā. Tā, piem., stilistiskos 
nolūkos – sarunvalodā – runātājs var īpaši aktualizēt vienu no vārdkopas kom-
ponentiem kāda teikuma sastāvā, turklāt tieši strukturāli mazāk nozīmīgo, tātad 
atkarīgo komponentu, centrālo neitralizējot un atmetot kā pašsaprotamu un tāpēc 
kompaktā runā pieciešamu vai nevajadzīgu. Piem.: Pēc brauciena ar motociklu 
pa lauku ceļiem mājās viņš pārrodas balts no putekļiem kā melderis, jo asfaltēto 
[reducētais loceklis ceļu ir kompensēts virsteikumā] nav daudz. Viņai labi veicas ar 
gurķiem [pilnā veidā: gurķu audzēšanu]. Vasarā jāatceras, ka parks [pilnā veidā: 
parka zāliens] regulāri jāpļauj. Minētajos gadījumos redukcija it kā robežojas ar 
elipsi21 – tās savā starpā mainās atšķirīgos valodas paveidos: kļūda standartizētā li-
terārā valodā, no sarunvalodas viedokļa uzskatāma par redukciju un ir pieļaujama. 

7. Valodas līdzekļu semantiskās motivācijas nosacījumi
Lai nodrošinātu autora nolūkiem atbilstošu izteikuma saturu, jāpanāk se man

tiski adekvātu gramatisko attieksmju realizācija tajā. Izteikuma funkcionēšanu 
nodrošina tā gramatiski nosacītais centrs ar gramatisko formu palīdzību un arī 
iespējamiem leksiski semantiskiem līdzekļiem noteiktā semantiskā līdzsvarā. Jo 
vairāk izteikumā ir gramatiski formalizētu līdzekļu – deklinējamu un konjugējamu 
formu, jo lielākā mērā saturs ir gramatiski korekts. Gramatiskais korektums ir 
sintētisko valodu priekšrocība. 

Leksiski semantisko pilnīgumu atbilstoši satura prasībām nodrošina situatīvā 
perifērija. Sintētiska tipa valodās ļoti bieži, varētu teikt, parasti, to panāk, lietojot 
situatīvi nosacītus nelokāmus valodas līdzekļus: 

1) nelokāmu vārdšķiru pilnnozīmes vārdus (piem., adverbus) vai arī 
2) zināmā mērā izolētas atsevišķas lietojumā it kā sastingušas deklinējamu 

vārdu formas (piem., lokatīvu, kādu prepozicionāla locījuma formu vai 
tml.). 

Te valodā parādās analītiskuma iezīmes. Jautājums – vai ir iespējamas pilnīgi 
„tīra” morfoloģiskā tipa valodas? Varam tikai piekrist Džonam Laionsam, kurš uz 
šo jautāju atbildējis ar kategorisku „nē” (Lyons 1978, 204).

8. Valodas attīstības nosacījumi
Valodas attīstība ir situatīvi nosacīta. Valodniecībā ir īpaši izdalīti un ievēroti 

galvenokārt trīs valodas situāciju veidojoši faktori: laiks, vieta un vide. 
Laikam gan attīstībā pats svarīgākais ir laika faktors, un sakarā ar to varam 

runāt par galvenajām valodas attīstības fāzēm. Tās mūsu sintētiskajā valodā ar 
attīstītu formu sistēmu rāda tagadni, pagātni un nākotni. Pamatfāze ir tagadnes 
fāze – neitrāla, aktuāla, balstīta uz pašreizējo, mūsdienīgo un aktīvo valodas 
līdzekļu funkcionēšanu saziņā. 

21 Elipse, atšķirībā no redukcijas, pēc autores domām, uzskatāma par valodas kļūdu.
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Pašreizējo valodas līdzekļu klāsts vienmēr ir jāpapildina, un papildinājumu 
var meklēt resursos, ko veido 

1) pagātnes fāze – relatīvi pasīvā valodas līdzekļu krājuma – resursu – 
funkcionēšanas iespējas un 

2) saikne ar nākotni – nākotnes fāze, proti, jaunu valodas līdzekļu tapšana, 
ko garantē novitātes – vēl nebijuši valodas līdzekļi, kas jāplāno un jāveido 
a) ar derivāciju resp. vārddarināšanu, konstrukciju veidošanu u. tml. un 
b) aizgūstot no citām valodām. 

Mērķis – nodrošināt sabiedrību ar sociāli pilnvērtīgiem, tātad arī novatoriskiem 
valodas līdzekļiem. Literārajā valodā nākotnes fāze visciešāk saistīta ar termi-
noloģijas izstrādi, jo tieši terminoloģijā valodnieki spēj sekmēt un realizēt literārās 
valodas attīstības prognozes.

Valodas līdzekļu aprite ir funkcionāli nosacīta un realizējas, valodas līdzekļiem 
pārejot no vienas fāzes citā.

Taču valodas līdzekļu izpratnē laiks, tāpat kā vieta un vide, semantiku niansē 
arī citā termina situatīvs izpratnē. Valodu analizējot, semantiskais aspekts parasti 
tiek norobežots no formālā: semantisko pamatu veido denotatīvais komponents, 
bet konotatīvie resp. ekspresīvie ir situatīvi iezīmēti un tos veido novecojušie 
un jaunie valodas līdzekļi. Valodas resursi ir valodas attīstības relatīvi pasīvais 
posms – te nonācis viss pašreiz liekais, nevajadzīgais: arhaismi, historismi, 
nelietotas vārdu nozīmes, viss, kas citā veidā ir ticis kompensēts mūsdienu valodā. 
Te vietu atrod arī jauninājumi, kas reģistrēti, ieteikti u. tml., bet nav ieviesušies. Arī 
aizmirsti dialektismi. Jaunie valodas līdzekļi (galvenokārt ordinārie) var pamazām 
tikt iedzīvināti valodā, bet savukārt no funkcionēšanas sfēras pamazām aiziet 
novecojušie valodas līdzekļi. Daļa no tiem vispār atmirst. Tie var iekonservēties uz 
ilgu laiku, lai kādreiz tomēr atgrieztos – sk., piem., bode, zapte u. tml. Piem., īpašu 
vietu valodā pašreiz ir ieņēmis adjektīvs foršs un adverbs forši – tie ir zaudējuši 
pagājušā gadsimtā tiem piemītošo negatīvo ekspresiju. Daļa nefunkcionējošo 
valodas līdzekļu paliek relatīvi patstāvīgā stāvoklī līdz tam laikam, kad pēc tiem 
atkal rodas vajadzība. Atgriešanās iespējamību nosaka valodas līdzekļu fiksācija 
rakstos vai arī funkcionēšana šauros runātāju kolektīvos, lai tie saglabātos un tos 
varētu atrast. Tie atgriežas valodā citā kvalitātē un var iegūt citu funkciju. Piem., 
bijušie poētismi var kļūt par neitrāliem valodas līdzekļiem u. tml. Tā poētismu mīla 
20. gs. vidū sāka uzskatīt par neitrālu salīdzinājumā ar novecojušu vārdu mīlestība, 
un tas ieviesās ikdienas lietojumā, bet uz gadsimta beigām šie vārdi it kā mainījās 
vietām – par neitrālāku atkal sāka uzskatīt vārdu mīlestība. 

Neekspresīvie valodas līdzekļi kā neitrāli un automatizēti ir valodas pamatu 
pamats, ar tiem salīdzina ekspresīvos valodas līdzekļus un konstatē ekspresivitāti. 
Tomēr tie ir vienpusīgi un neelastīgi. Ar to palīdzību tiek uzkrāta un pārraidīta 
informācija, un tādā veidā realizējas saziņa. Neekspresīvie valodas līdzekļi ir 
divējādi – vispārlietojami un specializēti (galvenokārt termini). Tieši terminu sfērā 
notiek dažādi aktīvi procesi. 

Ekspresīvie valodas līdzekļi veido mainīgo sfēru: mainību nosaka ekspresīvi 
izmantojamie paralēlismi, it īpaši sinonīmi. Ekspresivitāte rada priekšstatus un 
asociācijas ar attiecīgo valodas lietojumu pagātnē, arī ar tradīcijām, konkrētiem 
ieradumiem u. tml. Svarīga ir valodas līdzekļu izplatība, konkrētuma pakāpe 
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pēc satura, līdzība ar citiem valodas līdzekļiem, atkāpes no literārajām normām, 
oriģinalitāte. Lietojumā noteicošā ir tā harmonija, kas ekspresīvuma dēļ veidojas 
starp formu un saturu. Tīri formāli, protams, ir vēlama to atbilsme normām, taču 
galvenā ir meistarība, resp., valodas līdzekļu iederīgums, valodas bagātināšanas 
iespējas u. tml. Valodas lietotājiem var būt, piem., atšķirīga skaistuma vai 
iederīguma izjūta: caurmēra cilvēkam skaists bieži vien ir tas, kas atbilst normām, 
bet māksliniekam, rakstniekam u. tml. skaistas var šķist tieši atkāpes no normām, 
ekstraordinaritāte, izņēmumi, neregulāri valodas līdzekļi u. tml. Tad sāk dominēt 
subjektīvs, arī iracionāls viedoklis.

Ņemot vērā minētās fāzes un valodas līdzekļu attīstību tajās, būtu likumsakarīgi 
runāt par valodas līdzekļu potenciālās nezūdamības likumu, jo valodā nekas 
pilnīgi nezūd. Neviens nekad nevar garantēt, ka kāds novecojis valodas līdzeklis 
kādā noteiktā sociālā situācijā, noteiktos nosacījumos nevarētu atkal atgriezties 
valodā. Tiesa, bieži vien jau citā statusā. Katram neaktuālam valodas līdzeklim ir 
potenciāla iespēja aktualizēties. Šo potenču realizācija ir atkarīga no sociālajiem 
apstākļiem.

Valodiskā saziņa ir personības tapšanas obligāts nosacījums, tāpēc zināšanas 
par kultūru tiek uztvertas tieši verbālā formā. Personība apgūst sabiedrības kultūru 
nevis stihiski, bet gan sabiedrības kontrolē, izmantojot sociālo lomu kopumus. 
Kultūras zināšanas tiek apgūtas tik dziļi un tik plaši, lai varētu veikt attiecīgas 
sociālās lomas. Viena no tām – nacionālā loma – ir kopīga visiem kādas valodas 
lietotājiem. Tā tiek apgūta ģimenē un skolā, un kultūras vērtības šīs lomas 
ietvaros veido domāšanas nacionālo specifiku. Domāšanā atrodams tikai tas, kas 
iepriekš bijis sabiedrības praksē. Piem., tulkojot tekstu no vienas valodas citā, tiek 
salīdzināti nevis vārdi, bet sociumi, kas tulkotāja apziņā eksistē kā divas nacionāli 
nosacītas „pasaules ainas”. 

Valoda var ietekmēt cilvēku uzvedību, jo sociāli atzīti uzvedības paraugi 
pastāv verbālā formā un tādā veidā tiek zināmi indivīdam. Objektīvās īstenības 
atspoguļošanas likumības dažādām tautām (kultūrām) ir kopējas, bet valodas 
nozīmju sistēma atspoguļo saziņas nacionālās kultūras specifiku.
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Summary
In linguistic investigations, the role of semantics as well as the functional aspect should be 
taken into account. These aspects are closely related to the theory of levels or sub-systems 
of the language. It must be emphasized that the investigations of the system of syntagmatic 
and paradigmatic relations within the theory of levels is crucial. 
In Western linguistics, issues related to linguistic sub-systems have been brought forward 
and discussed in different aspects during the previous two hundred years, yet they are still 
important and sometimes interpreted in a contradictory manner. In Latvian linguistics, 
the importance of these aspects has been accentuated and examined by Jūlijs Kārkliņš. 
The author of the current article discusses several aspects of the problem on the basis of 
the Latvian language, mostly those linked to the interpretation of levels of the language. 
Altogether five levels are distinguished: 1) phonological and phonetic, 2) derivative, 
3) morphological, 4) syntactic and 5) textual level. Semantics does not constitute a separate 
level – it is an integral part of all of them.


