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Emīlija Soida ir viena no sinhroniska un sistēmiska latviešu morfoloģijas un vārddarināšanas 
apraksta izveidotājām. Viņas uzskati aktualitāti nav zaudējuši arī mūsdienās, jo E. Soidas 
piedāvātajam latviešu valodas gramatiskās sistēmas aprakstam raksturīga augsta 
vispārinājuma pakāpe, kas savukārt ļauj latviešu valodas materiālu veiksmīgi interpretēt 
arī vispārīgās un tipoloģiskās valodniecības kontekstā. Īpaši novatoriska ir E. Soidas 
izveidotā vārddarināšanas un formveidošanas paņēmienu simetriskā tipoloģija, kas balstās 
uz šais procesos izmantotajiem valodas līdzekļiem. Tā E. Soida gan vārddarināšanā, gan 
formveidošanā šķir morfoloģisko, sintaktisko un semantisko paņēmienu. Morfoloģiskais 
paņēmiens balstās uz afiksāciju, sintaktiskais – uz sintaktiskajiem sakariem kontekstā, 
semantiskais – uz leksēmu kontekstuālu vai paradigmātisku lietojumu.

Atslēgvārdi: vārddarināšana, formveidošana, vārddarināšanas celms, formveidošanas 
celms, vārddarināšanas un formveidošanas paņēmieni un līdzekļi. 

Ievads
Emīlija Soida uzskatāma par vienu no mūsdienu latviešu morfoloģijas 

un vārddarināšanas apraksta izveidotājām. Viņa latviešu valodniecībā kopš 
20. gs. 60. un 70. gadiem ieviesusi un nostiprinājusi virkni būtisku sinhroniskās 
gramatikas un vārddarināšanas teorētisko principu, kas balstās galvenokārt uz 
Prāgas strukturālisma ideju metodoloģiju un skaidri iezīmē atteikšanos no iepriekš 
izmantotās jaungramatiķu pieejas valodas sistēmas aprakstā (plašāk sk. Kalnača 
2004, 8; Kalnača 2009; Paegle 2009). Rakstā E. Soidas idejas aplūkotas arī 
vispārīgās valodniecības un teorētiskās gramatikas aspektā, jo atziņas aktualitāti 
nav zaudējušas arī mūsdienās un vairākas joprojām uzskatāmas par novatoriskām.

1. Vārddarināšanas un formveidošanas šķīrums
Emīlija Soida latviešu valodas materiālā, gan balstoties uz funkcijām valodas 

sistēmā, gan terminoloģiski argumentē vārddarināšanas un formveidošanas 
analīzes atšķirību, kā arī afiksu funkcionāla dalījuma nepieciešamību vārd-
darinātājos afiksos un formveidotājos afiksos, jo tas izriet no valodas sistēmas 
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būtības un vārda kā leksiskas un gramatiskas vienības esamības šai sistēmā 
(par to sk. plašāk Kļaviņa 2000, 232–233; Kalnača 2009). Vārddarināšanas un 
formveidošanas procesu šķīrums, kas mūsdienu valodniecības teorijā un praksē 
ir pašsaprotams, veidojies Prāgas lingvistiskajā skolā, attīstot Ferdinanda de 
Sosīra (Ferdinand de Saussure) idejas par valodas zīmes funkcijām (par to arī 
Matthews 1997, 178, 405; Crystal 2000, 195, 421; Soida 2009, 32–33; Aronoff, 
Fudeman 2011, 109–110 u. c.). Kā norāda Marks Aronofs (Mark Aronoff) un 
Kirstina Fjudmena (Kirsten Fudeman), vārddarināšanas un formveidošanas 
pro cesi tikuši norobežoti tieši atšķirīgu valodas sistēmas funkciju dēļ, lai gan 
izmantotie līdzekļi (afiksi u. c.) ir vieni un tie paši (Aronoff & Fudeman 2011, 
171). Ja tiek norobežota vārddarināšana kā jaunu leksisku vienību radīša nas 
process un formveidošana kā vienas leksēmas gramatisko formu izteikšanas 
process, tad saistībā ar šīm funkcijām nošķirami arī, piem., vārddarināšanas un 
formveidošanas afiksi (sk. arī Plungian 2011, 47–49). Uzsverot vārddarināšanas 
saikni ar valodas vārdu krājumu resp. leksikoloģiju, E. Soida (2009, 33–34), 
atsaucoties uz vārddarināšanas teorētiķiem Vladimiru Lopatinu (Vladimir 
Lopatin) un Igoru Uluhanovu (Igor’ Uluhanov), iesaka vārddarināšanu interpretēt 
ne tikai kā vienu no valodas gramatiskās sistēmas procesiem, bet arī kā īpašu 
valodniecības nozari. Vienlaikus E. Soida arī min, ka čehu valodnieks Milošs 
Dokulils (Miloš Dokulil), kura idejas ir noteikušas straujo vārddarināšanas 
teorijas attīstību latviešu u. c. valodniecībā, tomēr ir piesardzīgs attiecībā pret 
vārddarināšanas kā valodniecības nozares postulēšanu, norādot, ka vārdu 
darināšana lielā daļā valodu īstenojas galvenokārt ar morfoloģiskiem līdzekļiem, 
tāpēc šis process neapšaubāmi pieder pie morfoloģijas (Dokulil 1969). E. Soida 
(2009, 33) arī citē M. Dokulilu [E. Soidas tulkojums]: „Atbilde uz jautājumu par 
to, vai vārddarināšana pieder .. pie gramatikas, .. protams, atkarīga no tā, ko mēs 
saprotam ar gramatiku.”

Jāatzīst, ka ideja par vārddarināšanu kā patstāvīgu valodniecības nozari tomēr 
nav guvusi vispārēju atbalstu. Vispārīgajā morfoloģijā, kā arī lietuviešu, angļu u. c. 
gramatiskajās tradīcijās joprojām dominē viedoklis, ka vārddarināšana afiksālās un 
morfosintaktiskās dabas dēļ tomēr ietilpināma morfoloģijā un gramatikā kopumā 
(sk., piem., Katamba 1993; Paulauskienė 1994; Ambrazas 1996; Ambrazas 1997; 
Spencer 2000; Haspelmath 2002; Trask 2008; Aronoff, Fudeman 2011; Veisbergs 
2013). Arī, piem., čehu valodniecībā vārddarināšana, lai gan norobežota no 
morfoloģijas, tomēr ir definēta un aprakstīta kā gramatikas apakšnozare (Karlík 
et al. 1995). 

Latviešu valodniecībā vārddarināšanas statuss joprojām ir diskusiju objekts. 
Par vārddarināšanu parasti ticis runāts galvenokārt morfoloģijas kontekstā, 
nereti akcentējot vārddarināšanas īpašās iezīmes un iespēju interpretēt to kā 
īpašu valodniecības apakšnozari (piem., Kalme, Smiltniece 2001; Paegle 2003; 
Kalnača 2013b; sk. arī Skujiņa 2007, 429; Veisbergs 2013). 2013. gadā iznākušajā 
„Latviešu valodas gramatikā” norādīts (ar atsauci uz E. Soidu (2009)): „Mūsdienās 
vārddarināšana jeb derivatoloģija (< lat. derivatus ‘atvasināts’ + gr. logos 
‘mācība’) tiek uzskatīta par patstāvīgu valodniecības nozari, kurā pēta sekundāro, 
resp., no citiem vārdiem darināto, vārdu struktūru, darināšanas paņēmienus 
un līdzekļus, raksturo vārddarināšanas tipus, modeļus un semantiku, kā arī 
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vārddarināšanas sistēmas attīstības tendences.” (Vulāne 2013, 190) Taču fakts, ka 
vārddarināšana tomēr aprakstīta kā latviešu gramatikas daļa blakus fonētikai un 
fonoloģijai, morfēmikai, morfonoloģijai, morfoloģijai un sintaksei, liek jautāt – 
vai tā patiesi ir atsevišķa valodniecības nozare, varbūt tomēr apakšnozare vai 
tieši gramatikai resp. morfoloģijai piederīga apakšnozare? Tātad vārddarināšanas 
vieta valodas sistēmas aprakstā ir cieši saistīta ar jau E. Soidas citēto M. Dokulila 
norādi – ko mēs saprotam ar gramatiku. Te noteikti vēl turpināmas diskusijas.

2. Vārddarināšana vs. formveidošana kā secīgs process
E. Soida (1970; 1976; 2009) izvirza arī vārddarināšanas celma un 

formveidošanas celma ideju, ar to akcentējot, ka valodā gan vārddarināšana, 
gan formveidošana ir ar noteiktiem principiem saistīti regulāri ķēdveida procesi, 
par kuru sākumpunktu mūsdienu valodā parasti uzskatāms vai nu vienskaitļa 
nominatīva, vai arī nenoteiksmes celms (retāk izmantoti citi lietvārda vai 
darbības vārda formu celmi). Vārddarināšanas vai formveidošanas gaitā šādi 
celmi var papildināties ar vārddarināšanas vai formveidošanas afiksiem, arī 
mainīties morfonoloģiski un kalpot jau par pamatu tālākiem atvasinājumiem vai 
gramatiskajām formām, piem.:
(1) a. Vārddarināšana
  māj-a → māj-īg-s → mājīg-um-s
  pērl-e → pērļ-u (GEN PL) → pērļ-ain-s
  nes-t → nēs-ā-t → nēsā-šan-a
  vēl-ē-t → vēlē-j-u (IMPV) → vēlēj-um-s
 b. Formveidošana
  zirn-is → zirņ-a (GEN SG)
  pirk-t → pērk-u (PRS), pirk-u (IMPV), pirk-š-u (FUT I)
  krau-t → krau-j-u (PRS), krāv-u (IMPV), krau-š-u (FUT I)
	 	 krauj-u (PRS) → krauj-am-s
	 	 krāv-u (IMPV) → krāv-us-i
	 	 krauš-u (FUT I) → krauš-ot

Šāds vārddarināšanas un formveidošanas celmu princips akcentē arī valodas 
kā hierahiskas sistēmas izpratni (sk. arī vispārīgās morfoloģijas atziņas, piem., 
Katamba 1993, 45–55; Haspelmath 2002, 130–133).

Latviešu valodniecībā tomēr joprojām ir atšķirīgi uzskati par to, kurš darbības 
vārda celms ir vienkāršo laika formu veidošanas pamats – nenoteiksmes celms vai 
blakus nenoteiksmei arī tagadnes un pagātnes celms. Dzintra Paegle monogrāfijā 
„Latviešu literārās valodas morfoloģija” raksta: „Laika formu veidošanas analīzē, 
pēc E. Soidas izstrādātās metodikas, par pamatu [izcēlums te un tālāk – DzP] 
ir ņemts verba nenoteiksmes celms. Līdz šim verba laika formu veidošanā 
nenoteiksmes celms izmantots tikai nākotnes formu tapšanas skaidrojumā, bet 
vienkāršās tagadnes un vienkāršās pagātnes veidošanā par pamatu tika ņemts jau 
gatavs tagadnes vai pagātnes celms.” (Paegle 2003, 98; sk. arī Soida et al. 1962, 
118–131) 
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Viedoklis, ka darbības vārda formas ir atvedināmas no kāda noteikta celma, 
kas ir uzskatāms par paradigmas sākumcelmu (baltu valodās šai funkcijā resp. 
vienkāršo laika formu veidošanas pamatā ir nenoteiksmes celms), saskan ar 
vispārīgās morfoloģijas teoriju (sk., piem., Spencer 2000, 226–227; Haspelmath 
2002, 130–133) un izmantots arī lietuviešu valodniecībā (sk., piem., Paulauskienė 
1994, 281). Arī Trevors G. Fennells (Trevor G. Fennell 1995, 80–87), aprakstot 
darbības vārda formu veidošanas sistēmu latviešu valodā un tās atspoguļojuma 
tradīcijas latviešu gramatikās kopš 17. gs., min, ka par centrālo resp. citu 
formu (tagadnes, pagātnes, nākotnes) veidošanas pamatformu uzlūkojama tieši 
nenoteiksme.

Savukārt „Mūsdienu latviešu literārās valodas morfoloģijā” (I daļā) (Ahero 
et al. 1959, 583), Vilmas Kalmes, Guntas Smiltnieces (2001, 197–198) un Dainas 
Nītiņas (2001, 66–67, 71) veidotajos vienkāršo laika formu veidošanas aprakstos 
pausts, ka vienkāršo laika formu veidošanas pamats ir trīs celmi – nenoteiksmes 
celms, kā arī tagadnes un pagātnes celms. Šis viedoklis faktiski atspoguļo t. s. 
Prisciāna formveidošanas principus, kas gramatikā pazīstami, kopš tos m. ē. 6. gs. 
formulējis latīņu gramatiķis Prisciāns, bet kas mūsdienu gramatikas teorijā jau 
tiek traktēti citādi (plašāk Haspelmath 2002, 132; sk. arī Kalnača 2013a, 459; 
Kalnača 2014, 78–79). Dažādi darbības vārda laika formu celmi nereti ir saistīti 
ar formveidošanas afiksu vai morfonoloģisku elementu piemitību, proti, ir ar kādu 
pazīmi marķēti attiecībā pret nenoteiksmi, tāpēc nav uzskatāmi par primāriem. Tas 
savukārt ļauj runāt par īpašām darbības vārda formveidošanas ķēdēm, kuru formāls 
un semantisks sākumpunkts ir kāda sākotnēja forma.

Latviešu (un līdzīgi arī lietuviešu) valodā par verba paradigmas sākumpunktu 
uzskatāma nenoteiksme, jo nenoteiksmei nepiemīt neviena no darbības vārda 
pamatkategorijām – tā neizsaka personu, laiku, izteiksmi, kā arī kārtu, taču lielākā 
daļa dažādu izteiksmju vienkāršo formu, arī daļa divdabja formu, ir veidotas 
no nenoteiksmes celma. Tāpēc jāatzīst, ka E. Soidas uzskati vārddarināšanas 
un formveidošanas celmu sakarā jau 20. gs. 60. gadu pirmajā pusē bijuši ļoti 
mūsdienīgi.

3. Vārddarināšanas vs. formveidošanas paņēmieni un līdzekļi
E. Soida būtiski ir attīstījusi vārddarināšanas un formveidošanas paņēmienu un 

līdzekļu izpratni. Proti, vārddarināšanas un formveidošanas paņēmienus atkarībā 
no izmantotā līdzekļa var grupēt morfoloģiskajā, sintaktiskajā un semantiskajā. 
Savukārt līdzekļi var būt afiksācija, sintaktiskie sakari resp. konteksts, skaņu 
mijas un polisēmija vārddarināšanā vai saknes maiņa formveidošanā (par to 
sk. arī Paegle 2003, 15–16; Skujiņa 2007; Nītiņa, Grigorjevs 2013, 200–210, 
304). Lai gan šī vārddarināšanas un formveidošanas paņēmienu un līdzekļu 
sistēma modelēta latviešu valodai, tā uzskatāma par universālu un izmantojama 
arī tipoloģiski atšķirīgu valodu analīzē. Iespējams, ka tieši E. Soidas postulētā 
vārddarināšanas un formveidošanas paņēmienu un līdzekļu sistēma ir viens no 

Andra
Sticky Note
Jābūt: vienkāršo laika formu



21

Valodas sistēma un lietojums

oriģinālākajiem pienesumiem ne tikai latviešu valodas aprakstā, bet valodniecībā 
kopumā. 

Interesanti, ka vārddarināšanas un formveidošanas paņēmienu un līdzekļu 
interpretācijā ir labi redzama E. Soidas uzskatu attīstība. Vārddarināšanas teorijai, 
arī formveidošanai veltītajos rakstos, kā arī monogrāfijā „Vārddarināšana”, kas 
izstrādāta 20. gs. 70. gados, bet publicēta 2009. gadā, E. Soida (2009, 68–74) par 
vārddarināšanas paņēmieniem uzskatījusi sufiksāciju, prefiksāciju un konversiju, 
salikteņu darināšana aplūkota sufiksācijas un prefiksācijas sakarā, minēts arī 
invertētais (vēlāk arī reversais) vārddarināšanas paņēmiens (sk. (2a) piemēru), 
tāpat norādīti arī vairāki kombinēti vārddarināšanas paņēmieni (sk. (2b) piemēru):
(2) a. pārzināt : pārzinis, izklaidēt : izklaide, iekārtot : iekārta
 b. akmens : pārakmeņoties, kaļķis : pārkaļķoties

Konkrēti valodas elementi – sufiksi, prefiksi, galotnes –, ar kuru palīdzību tiek 
darināti jauni vārdi, uzskatīti par vārddarinātājiem formantiem resp. līdzekļiem 
(Soida 2009, 49–56). Tas pats attiecināms arī uz formveidošanu.

Kopumā šāds vārddarināšanas paņēmienu un līdzekļu apraksts sastopams 
arī vispārīgos formveidošanas un vārddarināšanas aprakstos morfoloģijas resp. 
gramatikas kontekstā – tiek runāts galvenokārt par tādiem paņēmieniem kā 
afiksācija, salikteņu darināšana, konversija (jeb nulles derivācija), savukārt 
apvienošana (arī teleskopēšana, angļu val. blending, sk. (3a) piemēru), strupināšana 
(angļu val. clipping, sk. (3b) piemēru), abreviācija (sk. (3c) piemēru), reversā 
vārddarināšana (arī invertētā vārddarināšana, angļu val. backformation, sk. (3d) 
piemēru) uzskatītas par perifēriem un mazāk svarīgiem paņēmieniem (sk., piem., 
Aronoff, Fudeman 2011, 110–130; arī Katamba 1993; Haspelmath 2002; Veisbergs 
2013). 
(3) a. mēstule < mēsls + vēstule (piemērs no Skujiņa 2007, 393)
 b. Robis < Roberts, Beta < Elizabete
 c. LU < Latvijas Universitāte, HZF < Humanitāro zinātņu fakultāte
 d. ieteka < ietecēt, nodoms < nodomāt

Taču, kā liecina E. Soidas docētā „Mūsdienu latviešu literārās valodas 
morfoloģijas” kursa materiāli (Dr. philol. Ilzes Bīberes (Lokmanes) lekciju 
pieraksti) 1983. gadā, šai laikā E. Soida jau bija attīstījusi savu oriģinālu 
skatījumu vārddarināšanas un formveidošanas procesu interpretācijā. Gan lekciju 
materiāls, gan E. Soidas izveidotā „Morfoloģiskās analīzes tabula”, kas izmantota 
semināru nodarbībās, apliecina izteiktu kursa docētājas uzskatu evolūciju, 
nošķirot vārddarināšanas/formveidošanas paņēmienus un līdzekļus (sk. attēlu). 
„Morfoloģiskās analīzes tabulai” ir divas daļas – vārddarināšana (no ailes „Vārds” 
līdz ailei „Paņēmiens”) un formveidošana (no ailes „Forma, tās raksturojums” līdz 
ailei „Formas tips”).
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Vārds

Vārda celms Priedēklis Vārda morfēmiskais 
satāvsSakne

Piedēklis
Galotne

Motivētājvārds

Vārddarināšanas celms

Līdzeklis

Paņēmiens

Forma, tās raksturojums

Formas celms Priedēklis Formas 
morfēmiskais 
sastāvs

Sakne
Piedēklis

Galotne
Vārda celma un formas celma salīdinājums
Formveidošanas celms

Formants

Paņēmiens

Formas tips

Attēls. E. Soidas izveidotā morfoloģiskās analīzes tabula

Gan vārdu darināšanā, gan formu veidošanā iespējami trīs paņēmieni, kas 
norobežoti pēc izmantotajiem līdzekļiem – afiksiem (priedēkļiem, piedēkļiem, 
galotnēm), sintaktiskajiem sakariem un leksēmu lietojuma konteksta (par to plašāk 
sk. arī attiecīgajās definīcijās „Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” 
(Skujiņa 2007)):

1) morfoloģiskais (gan vārddarināšanas, gan formveidošanas līdzekļi – afiksi, 
kopā ar tiem arī skaņu mijas); morfoloģiskajā paņēmienā tādējādi kā 
līdzekļi ietilpināti sufiksācija, prefiksācija, fleksācija, kas iepriekš uzskatīti 
par atsevišķiem paņēmieniem;

2) sintaktiskais (vārddarināšanā – salikteņu darināšana no vārdu savie no-
jumiem, kā arī vārdu lietojums citas vārdšķiras funkcijā resp. konversija, 
formveidošanā – divu vārdu kombinācija gramatiskas nozīmes izteikšanā);

3) semantiskais (vārddarināšanā – polisēmija, formveidošanā – dažādu sakņu 
izmantojums vienā paradigmā). 
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Šāda klasifikācija nepārprotami apliecina vārddarināšanas ciešo saikni 
ar morfoloģiju resp. gramatiku. Šīs E. Soidas idejas atspoguļojas Dz. Paegles 
(2003) veidotajā latviešu morfoloģijas aprakstā, tās iestrādātas arī „Valodniecības 
pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” (Skujiņa 2007), daļēji transformētā veidolā 
izmantotas arī „Latviešu valodas gramatikā” (Nītiņa, Grigorjevs 2013).

Secinājumi
1. E. Soidas izveidotie latviešu valodas vārddarināšanas un formveidošanas 

principi atspoguļo mūsdienīgu un sistēmisku, uz valodas funkciju izpratni 
balstītu sinhroniskās valodniecības skatījumu.

2. E. Soidas izveidotie latviešu valodas vārddarināšanas un formveidošanas 
principi atbilst vispārīgiem sinhroniskās valodniecības apraksta principiem, 
kas paredz arī vārddarināšanas un formveidošanas procesu funkcionālu 
šķīrumu.

3. Vārddarināšanas/formveidošanas aprakstu E. Soida papildinājusi ar abu pro-
cesu paņēmienu un līdzekļu šķīrumu, tādējādi izveidojot formāli simetrisku, 
bet saturiski atšķirīgu morfoloģiskā apraksta sistēmu:
a) ar trim vārddarināšanas paņēmieniem (morfoloģisko, sintaktisko, seman-

tisko);
b) ar trim formveidošanas paņēmieniem (morfoloģisko, sintaktisko, seman-

tisko), kam atbilst trīs gramatisko formu tipi – sintētiskais, analītiskais, 
supletīvais.

Saīsinājumi
FUT I vienkāršā nākotne
GEN ģenitīvs
IMPV vienkāršā pagātne
PL  daudzskaitlis
PRS  vienkāršā tagadne
SG  vienskaitlis
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Summary
Emīlija Soida is one of the founders of the synchronic and systemic description of Latvian 
morphology and word formation. The description of Latvian grammar made by Soida is 
characterised by a high level of generalization, thus allowing her to treat the material of 
Latvian grammar in the context of typological and general linguistics. The symmetric 
typology of word formation/inflection patterns and means established by Soida is especially 
innovative. In word formation and inflection Soida postulates morphological, syntactic 
and semantic patterns. Every pattern is based on specific language elements – affixation 
in the morphological pattern, syntactic relations and context in the syntactic pattern, and 
contextual or paradigmatic usage of lexemes in the semantic pattern. 
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