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Opozīcijas sintaksē un semantikā

Priekšvārdi

Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma. 5. Opozīcijas sintaksē un 
semantikā” ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un 
vispārīgās valodniecības katedras 2013. un 2014. gadā rīkoto zinātnisko semināru 
referātu apkopojums. Semināra temats 2013. gadā bija „Noliegums un tā izpausme 
valodā”, 2014. gadā šis temats tika turpināts jau plašākā kontekstā – „Opozīcijas 
sintaksē un semantikā”. 

2014. gada seminārs un arī rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma. 5. 
Opozīcijas sintaksē un semantikā” veltīts latviešu sintakses pētnieka, ilggadēja LU 
docētāja Jūlija Kārkliņa (1924–1982) 90 gadu jubilejai. J. Kārkliņa personība un 
sintakses idejas plašāk aplūkotas Intas Freimanes („Jūlija Kārkliņa (l924–1982) 
ceļš latviešu valodniecībā” un „Valoda semantiski funkcionālā aspektā”) un Jāņa 
Valdmaņa („Jūlijs Kārkliņš – nozīmīga personība latviešu valodniecībā”) rakstos. 
Jūlija Kārkliņa devums aktualizēts arī citos sintaksei veltītos krājuma rakstos, 
piem., Ilzes Lokmanes, Lindas Lauzes, Baibas Saulītes un Agitas Kazakevičas 
pētījumos.

Īpašs 2014. gada semināra „Opozīcijas sintaksē un semantikā” viesis bija 
Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes profesors un kopš 2014. gada arī 
Latvijas Universitātes goda doktors Aksels Holvūts (Axel Holvoet) ar priekšlasījumu 
„Nenoteikto un noteikto formu opozīcija latviešu valodas adjektīvā: sintaktiski un 
semantiski aspekti”, kas raksta veidolā publicēts krājumā.

Kopumā rakstu krājumā „Valoda: nozīme un forma. 5. Opozīcijas sintaksē 
un semantikā” ietilpst četrpadsmit rakstu. Visus pētījumus vieno valodas vienību 
semantikas analīze. Bez jau iepriekš minētajiem I. Freimanes, J. Valdmaņa un 
A. Holvūta rakstiem pārstāvēti gan pētījumi sintaksē (Ilze Lokmane „Vai sintaksē 
pastāv bināra opozīcija obligāts/neobligāts?”, Linda Lauze „Dialoga izpēte mut-
vārdu tekstā”, Baiba Saulīte „Apzīmētāja, sekundāri predikatīva komponenta un 
izteicēja robežgadījumi”, Agita Kazakeviča „Infinitīvs kā sekundāri predikatīvs 
komponents”, Toms Voits „Discourse-related word order variation in Latvian”), 
gan nolieguma dažādu aspektu interpretācijā (Andra Kalnača „Nolieguma un 
modalitātes attieksmes”, Gita Bērziņa „Divkāršais noliegums sengrieķu valodā”, 
Svetlana Polkovņikova „Noliegtie runas verbi oriģinālā un tulkojumā”), gan 
valodas vienību semantiskā un pragmatiskā analīzē (Evelīna Zilgalve „Ja un jā, ne 
un nē funkcijas”, Santa Logina „Rezultatīvi latviešu valodā”).

Rakstu autoru loks ir ļoti plašs – Aksels Holvūts no Viļņas Universitātes 
un Varšavas Universitātes, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 
un Latviešu valodas aģentūras kolēģis Jānis Valdmanis, LU emeritētā profesore 
Inta Freimane, LU Humanitāro zinātņu fakultātes docētāji (Ilze Lokmane, Andra 
Kalnača, Gita Bērziņa) un doktoranti vai jaunie zinātnieki (Evelīna Zilgalve, Agita 
Kazakeviča (kura pārstāv arī LU Latviešu valodas institūta kolēģus), Santa Logina), 
Linda Lauze no Liepājas Universitātes, Daugavpils Universitātes valodniece 
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Svetlana Polkovņikova, LU Matemātikas un informātikas institūta pētniece Baiba 
Saulīte, kā arī Londonas Universitātes koledžas absolvents Toms Voits. 

Īpašs sintaktisko un semantisko opozīciju un polaritātes analīzei veltīts rakstu 
krājums latviešu valodniecībā tiek publicēts pirmo reizi. Tas būs noderīgs ne 
tikai kā mūsdienīgas valodniecības teorijas izmantojuma avots, bet arī kā mācību 
līdzeklis dažādos latviešu, vispārīgās valodniecības u. c. studiju kursos.

Krājuma sastādītājas pateicas visiem autoriem par ieguldīto darbu rakstu 
sagatavošanā, kā arī recenzentiem par ieteikumiem publikāciju pilnīgošanā. Īpaša 
pateicība pienākas LR Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultātei, kā arī LU Akadēmiskajam apgādam.

Andra Kalnača, Ilze Lokmane,
krājuma „Valoda: nozīme un forma. 5. Opozīcijas sintaksē un semantikā” 
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