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Emīlija Soida latviešu valodas vārddarināšanas sistēmas analīzē īpašu uzmanību pievērsusi 
sintaktisko un semantisko procesu lomai jaunu leksisku vienību rašanās procesā. Rakstā 
analizētas vārdkopu sintaktiskās reducēšanās un semantiskās kondensēšanās attieksmes, 
kas realizējas konversijas (substantivēšanās) gaitā, kad īpašības vārds vai divdabis – 
vārdkopas atkarīgais komponents – viens pats pārņem visa vārdu savienojuma sintaktisko 
un semantisko slodzi.
Raksta mērķis ir parādīt, ka, balstoties uz sintaktisko un semantisko procesu attieksmju 
analīzi Emīlijas Soidas skatījumā, iespējams veidot substantivējumu tipoloģiju, kas atšķiras 
no latviešu vārddarināšanas teorijā visai izplatītā dalījuma daļējā jeb kontekstuālā un pilnīgā 
jeb morfoloģiskā konversijā.

Atslēgvārdi: sintaktiskā redukcija, konversija, substantivēšanās, semantiskā kondensācija.

Termins redukcija resp. reducēšanās tiek lietots dažādās valodniecības apakš-
nozarēs, ar to saprotot kādu valodas vienību sašaurināšanos vai samazināšanos.

„Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” termins redukcija 
skaidrots šādi: „Sintaksē – viena vai vairāku strukturāli nozīmīgu teikuma kompo-
nentu izlaidums teikumā. Redukcija parasti notiek konteksta, runas situācijas vai 
konsituācijas ietekmē, piem., salikta teikuma Viens padoms ir zelta vērts, bet divi – 
vēl vērtīgāki otrajā daļā reducēts teikuma priekšmets padomi un saitiņa ir, resp., 
divi padomi ir vēl vērtīgāki. Redukcija ir tekstveides paņēmiens, kas ļauj izvairīties 
no informatīva pārdaudzuma un nav uzskatāms par valodas kļūdu.” (Skujiņa 2007, 
322) Pasaules valodniecībā teikuma komponentu izlaidums konsituācijas ietekmē 
dēvēts arī par elipsi (sk. Crystal 1999, 102; Matthews 1997, 111). 

Fonētikā redukcijas izpratne ir šāda: „.. process, kurā segments vai segmentu 
virkne vājinās, t. i., reducējas, piem., īsa neuzsvērta patskaņa zudums: interesants 
[intresants] [..]” (Skujiņa 2007, 322; tāda pati termina redukcija nozīme arī 
Bussmann 1990, 631; Matthews 1997, 311; Crystal 1999, 285).

Sintaksē redukcijas izpratne ir plašāka un daudzveidīgāka, piem., tiek lietoti 
arī termini reducēts palīgteikums (angļu val. reduced clause) ar subjekta un 
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palīgverba izlaidumu (piem., angļu val. while driving), reducēts pasīvs (angļu val. 
reduced passive) ar darītāja nosaukuma izlaidumu (Matthews 1997, 311). Vācu 
lingvistiskajā literatūrā par redukciju tiek saukts arī transformācijas paveids, kurā 
komplekss elements tiek aizstāts ar vienkāršu (piem., pronomenu) (Bussmann 1990, 
631), arī paplašinātas sintaktiskas struktūras aizstāšana ar vienkāršu (Bartschat 
et. al. 1981, 216; Bussmann 1990, 631).

Latviešu valodniecībā sintaktiskā redukcija analizēta galvenokārt teksta 
sintakses pētījumos kā normatīvs tekstveides paņēmiens (sk. Kārkliņš 1978; 
Rozenbergs 1989; Lokmane 2005; Nītiņa 2013). Emīlija Soida analizējusi nominālu 
vārdkopu reducēšanos saistībā ar vienu no vārddarināšanas paņēmieniem – 
konversiju. 

Saskaņā ar „Valodniecības pamatterminu skaidrojošo vārdnīcu” konversija ir 
„jauna vārda darināšana, vārdam vai vārdformai (bez jebkādiem vārddarināšanas 
afiksiem) mainot vārdšķirisko piederību, piem., ar katru dienu kļūstam vecāki 
(īp. v.) un mani vecāki (lietv.) dzīvo laukos. Līdz ar vārdšķiras maiņu parasti mainās 
arī morfoloģiskā paradigma un sintaktiskās funkcijas, tāpēc šo paņēmienu mēdz 
dēvēt par morfoloģiski sintaktisko. Dažkārt to mēdz dēvēt tikai par sintaktisko 
paņēmienu un konversijā ietilpināt arī vienas vārdšķiras vārda lietošanu citas 
vārdšķiras funkcijā (nemainot vārdšķiru), piem., jaunais vienmēr šķiet neparasts”. 
(Skujiņa 2007, 194) 

Citos latviešu valodas vārddarināšanai veltītos pētījumos konversijas izpratne 
ir līdzīga – konversija ir vārdu pāreja no vienas vārdšķiras otrā bez morfēmiskās 
struktūras izmaiņām (Smiltniece 2001, 55; Vulāne 2013, 207). Norādīts arī, ka 
konversija saistīta ar leksikalizēšanās procesiem valodā (Vulāne 2013, 207).

Konversijas un tai radniecīgu parādību raksturošanai klasiskajos semantikas 
un gramatikas pētījumos lietota daudzveidīga terminoloģija, kas reizē atspoguļo 
parādības sarežģīto sintaktiski semantisko dabu. Piem., teorētiskās valodniecības 
klasiķis Džons Laionss (John Lyons 1969, 282–283) parādību, kad kāda vārdforma 
teikumā uzņemas citai vārdformai raksturīgu funkciju, sauc par sekundāru jeb 
otrreizēju kategorizāciju. Sintaktiskā forma iegūst jaunu (sekundāru) funkciju un 
līdz ar to jaunas vārdšķiras iezīmes. Ježijs Kurilovičs (Jerzy Kuryłowicz 1962, 
62–63) tādos teikumos kā Jaunais mūs vienmēr saista vairāk saskatījis sintaktisku 
derivāciju (šajā gadījumā – substantivāciju) un norādījis, ka tas ir priekšnoteikums 
pārejai citā vārdšķirā jeb leksiskai derivācijai. Savukārt semantikas pētnieks Mihails 
Ņikitins (Mihail Nikitin 1996, 633–634) lieto terminu okazionāli substantivējumi 
un uzsver, ka tie ir radniecīgi elipsei (resp., redukcijai) un te vērojama valodas 
struktūru kompresija runā.

Emīlijas Soidas devums konversijas izpētē latviešu valodniecībā saistāms 
galvenokārt ar diviem aspektiem. Pirmkārt, E. Soida atšķirībā no pārējiem pēt-
niekiem uzsver konversijas, konkrētāk, substantivēšanās, saikni ar vārdkopām, tā 
norādot uz sintaktisko procesu lomu vārddarināšanā. 

Vārdkopas atkarīgais komponents – īpašības vārds, vietniekvārds vai div-
dabis – viens pats pārņem visas vārdkopas nominatīvo un arī sintaktisko slodzi, 
un notiek substantivēšanās (Soida 1968, 317). Vārdkopas neatkarīgajam kompo-
nentam parasti ir tik ļoti vispārināta nozīme, ka to nemaz nav nepieciešams pie-
minēt:
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(1) Kāds [cilvēks] teica. 
 Viņu pamanīja arī citi [skolēni] klasē. 
 Sastaptā [sieviete] pārjautāja. 
 Katrs otrais [cilvēks] staigāja ar dūri kabatā. 
 Jaunajiem [ļaudīm] tāda mūzika nepatīk. 

„Ja arī šādai īpašības vārdu funkcionēšanai lietvārdu vietā vēsturiski ir kāds 
cits pamatojums, tad tomēr mūsdienu valodā, kad robežas starp šīm divām vārdu 
šķirām ir diezgan krasi iezīmējušās, īpašības vārdu lietošanu lietvārdu vietā, liekas, 
balsta tieši lietvārdu vārdkopas ar ļoti vispārinātas nozīmes centrālo komponentu. 
Atkarīgā komponenta izteiktā īpašība ir tik spilgta, ka ar laiku zināmos apstākļos 
tās nosaukums var kļūt par pašas raksturojamās parādības nosaukumu (jauni 
ļaudis – jaunie, pieauguši ļaudis – pieaugušie).” (Soida 1968, 307) 

Arī citi latviešu vārddarināšanas pētnieki konversijas (resp. substantivācijas) 
raksturojumā piemin sintaktiskus aspektus, bet priekšplānā izvirza ko citu – 
pirmkārt, sintaktisko funkciju maiņu un, otrkārt, konteksta ietekmi, vārdkopu 
reducēšanās aspektam īpašu uzmanību nepievēršot. 

Lai parādītu, ka konversija ir pakāpenisks process, kas sākas kontekstā un ne 
vienmēr skar valodas sistēmu, vairāki valodnieki šķir dažādas konversijas pakāpes. 
Kādas tās ir, un kas ir šķīruma pamatā? 

Anna Vulāne „Latviešu valodas gramatikas” nodaļā par vārddarināšanu norāda, 
ka lingvistiskajā literatūrā konversiju pieņemts skatīt trijos līmeņos: pilnīgā, daļējā 
un kontekstuālā. Autore uzsver, ka nav lietderīgi runāt par daļēju konversiju, jo 
tai nav būtiskas nozīmes vārdšķiru piederības un semantikas izpratnē, un proponē 
divus paveidus: pilnīgā (morfoloģiskā) un kontekstuālā (funkcionālā) konversija:

„Pirmā pakāpe ir t. s. kontekstuālā jeb funkcionālā konversija, kas notiek 
runā un ir saistīta ar vārdformas lietojumu konkrētā kontekstā un ierobežota ar to. 
Piem., teikumā Kas šodien būs saldajā? īpašības vārds saldais aizstājis lietvārdu 
saldēdiens. Vārdforma šā teikuma ietvaros veic citas vārdšķiras funkcijas, bet jauns 
vārds nerodas. Ja īpašības vārds tiek regulāri izmantots šādā funkcijā, tajā ietvertā 
pazīmes nozīme izbāl [šeit un citur citātos raksta autores pasvītrojumi – I. l.] un 
vārds iegūst priekšmeta nosaucēja nozīmi.” (Vulāne 2013, 208) 

„Pilnīgā jeb morfoloģiskā konversija notiek tad, ja vārdu arī ārpus konteksta 
uztver ar jauno nozīmi. Tad var uzskatīt, ka ir radies jauns vārds, kam ir savas 
leksiski gramatiskās pazīmes un funkcijas. Motivētājforma valodā lielākoties ir 
saglabājusies un tiek aktīvi lietota. Daļai vārdu tā ir reti sastopama.” (Vulāne 2013, 
208) 

Tātad izvirzīti šādi pilnīgās konversijas noteikšanas kritēriji: 
1) vārdu bieži lieto citas vārdšķiras funkcijā; 
2) vārdam ir mainīta nozīme, proti, sakotnējā nozīme izbāl; 
3) ārpus konteksta vārdu uztver ar jauno nozīmi. 
Līdzīgi kritēriji parādās arī citu autoru darbos, bet pēc tiem praktiski 

neiespējami nošķirt kontekstuālo konversiju no pilnīgās, un vērtējums ir subjektīvs. 
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Daina Nītiņa (2001, 23) šķir pilnīgus substantivējumus no daļējiem jeb 
konteksta substantivējumiem un norāda, ka visbiežāk kontekstā substantivējas 
vispārīgas nozīmes adjektīvi, kā mazais, lielais, jaunākie, vecākie, tuvākie, tālākie 
u. tml., arī skaitļa vārdi vieni, otri, pirmais, otrais, substantīviskā izmantojumā 
bieži sastopami divdabji, kā stāvošie, notiekošais, redzētais, nesamais u. tml., arī 
adjektīvi un divdabji saistījumā ar kas, kaut kas, nez kas, kāds: kaut kas silts un 
smeldzošs, viņam kas labs padomā. Tātad visi minētie piemēri ir uzskatāmi par 
daļējiem substantivējumiem, tomēr autore skaidrus nošķiršanas kritērijus nemin.

Arī Vilma Kalme un Daina Smiltniece (2001, 55) norāda uz dažādām 
konversijas pakāpēm un ar to saistītajām semantiskajām pārmaiņām: „Konversijas 
process ir pakāpenisks. Sākumā noris t. s. kontekstuālā konversija, kad runātājs vai 
rakstītājs kādu vārdu sāk lietot citas vārdšķiras vietā noteiktā kontekstā. Tā, piem., 
teikumā Ar kuru automašīnu brauksim, vai ar vieglo? īpašības vārds vieglo aizstājis 
lietvārdu automašīna. Līdzīgā kontekstā izmantojot vārdu vairākkārt, īpašības vārdā 
ietvertā pazīmes semantika pamazām izbāl, vārds kļūst par priekšmeta vai būtnes 
nosaucēju. .. Derivāta nozīme salīdzinājumā ar motivētājvārdu ir konkretizējusies 
un sašaurinājusies, tajā ietvertais jēdzieniskais saturs vairāk vai mazāk mainījies.”

Par kontekstuālās un pilnīgās konversijas norobežošanu teikts: „Kad konversija 
realizējusies pilnīgi? Par konversijas ceļā radušos kāda leksiska vienība uzlūkojama 
tad, kad runātāja apziņā ārpus konteksta vārds pirmām kārtām asociējas ar citu, ar 
„jauno” vārdšķiru un tam ir šīs vārdšķiras sintaktiskās funkcijas teikumā.” (Kalme, 
Smiltniece 2001, 55) Par piemēru minēts substantivējums vecāki, kas tiešām ir 
nepārprotams, bet arī nesistēmisks. Lai pārbaudītu, ar ko kāds vārds runātājiem 
asociējas, būtu jāveic psiholingvistisks eksperiments. Turklāt sintaktisko funkciju 
kritēriju nevar izmantot, jo tas tikpat labi der daļējiem substantivējumiem. 

„Daļējie substantivējumi ir vārdi, ko lieto gan kā lietvārdus, gan kā īpašības 
vārdus vai divdabjus.” (Kalme, Smiltniece 2001, 85) Tātad te parādās vēl viens 
kritērijs – ja īpašības vārdu kā apzīmētāju nemaz nelieto, tad tas ir pilnīgs 
substantivējums, ja var lietot abējādi – daļējs.

„Daļējo substantivējumu paveids ir konteksta substantivējumi. Par konteksta 
substantivējumu var kļūt jebkurš īpašības vārds, ja tekstā ir izlaists lietvārds, kuru 
tas apzīmē.” (Kalme, Smiltniece 2001, 85) Interesanti, ka tālāk minēti piemēri tikai 
ar nenoteiktajām formām, bet konteksts nav norādīts: 
(2) Ēst var sūru, piedzert klāt var rūgtu. 
 Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 
 Labs labu nemaitā. 
 Vecam tas nav pa spēkam. 

Neatbildēts paliek jautājums, kāpēc šajos piemēros būtu izlaists lietvārds, bet, 
ja īpašības vārds ir noteiktajā formā, tad izlaiduma nav. 

Dzintra Paegle (2003, 29) daļējas un pilnīgas konversijas raksturojumā min 
tās pašas šķīrējpazīmes: „Daļēja konversija ir tad, ja tikai kādā atsevišķā gadījumā 
vārds iegūst citas vārdšķiras sintaktisko lietojumu, ko nosaka noteikts sintaktisks 
konteksts. Piemēri. Jauns ar spēku, vecs ar prātu. Kur divi strīdas, tur trešam tiek. 
Paēdis izsalkušu nesaprot. .. Pilnīga konversija ir tad, kad kādas citas vārdšķiras 
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vārds, nemainoties tā gramatiskajai struktūrai, iegūst kādu citu, patstāvīgu nozīmi, 
kāda tam iepriekš nav bijusi. .. Tādējādi konversijas gadījumā vārds nemaina savu 
gramatisko struktūru, bet iegūst citas vārdšķiras sintaktisko lietojumu un pilnīgas 
konversijas gadījumā arī citu nozīmi.” 

Andrejs Veisbergs (2013, 95–96), salīdzinādams konversiju latviešu un angļu 
valodā, norāda, ka konversija ir vārda funkcijas maiņa, morfoloģiska transpozīcija. 
Pilnai konversijai raksturīgs tas, ka vārds tiek lietots kā citas vārdšķiras vārds bez 
jebkādiem ierobežojumiem, savukārt daļējai konversijai – tas, ka vārds pārņem 
tikai dažas jaunās vārdšķiras iezīmes, piem., vārdu the poor ‘nabagie’ angļu valodā 
nevar lietot daudzskaitlī, kaut gan semantiski tas ir daudzskaitlis. Latviešu valodas 
piemēri šīs tēzes ilustrācijai nav minēti, un netop skaidrs, kāpēc par stabiliem 
substantivētiem adjektīviem uzskatīti, piem., slimais, vecais, sīkais, mīļākais, 
kritušais, bet par kontekstuāliem, piem., klibais, trakais, paēdušais.

Var piekrist tam, ka konversija ir pakāpenisks process, un novilkt robežu starp 
daļēju jeb kontekstuālu un pilnīgu konversiju ir grūti. Tāpēc substantivējumu kla-
sifikāciju vajadzētu balstīt uz kādām citām pazīmēm. Pirmkārt, daudzos minē tajos 
piemēros var saskatīt sintaktisku redukciju, resp., kāda vispārīgas nozīmes vārda 
izlaidumu, nevis aizstāšanu. Otrkārt, konversijas procesā pazīmes no zīme neizbāl, 
notiek semantiska kondensēšanās. Pēc raksta autores domām, tieši šī E. Soidas 
ideja turpmākajos pētījumos ir palikusi nenovērtēta. 

Tātad, otrkārt, Emīlija Soida (1968, 301) uzsvērusi semantiskos procesus, kas 
raksturo konversiju, un norādījusi, ka šāda veida vārdkopu reducēšanos var saukt 
arī par semantisko kondensāciju. Ja šis process notiek bez jebkādām formālām 
pārmaiņām, tā ir konversija (substantivācija). „Pārveidojumi šā vārddarināšanas 
paņēmiena [substantivācijas –  I. L.] rezultātā skar satura plānu. Bāzes vārds iegūst 
substantīva funkcijas, pārņemdams šai vārdšķirai raksturīgās gramatiskās nozīmes. 
Rezultātā veidojas jauna nominatīva vienība, kas ārēji homonīma ar bāzes vārdu, 
bet semantiski atšķiras tai ziņā, ka bāzes vārdā kā pazīmes izteicējā implicēts 
jēdziens par apzīmējamo. .. Substantivācija tādējādi ir patstāvīgs univerbizācijas 
paņēmiens, kura rezultātā apzīmētājs kļūst par apzīmējamā nosaukumu. No vienas 
puses substantivācijai ir zināma līdzība ar salikteņiem – tās rezultātā dari nāto 
vārdu nozīmes bāzi veido apzīmējamā un apzīmētāja vārda sintaktisks savie-
nojums. Substantivējumā šā savienojuma nozīme tiek sakoncentrēta nevis vārd-
kopas galvenajā, bet gan atkarīgajā – pazīmes izteicējā komponentā.” (Soida 2009, 
70–71)

Semantisko pārmaiņu raksturojumā būtisks ir E. Soidas (1968, 309) atzi-
nums: „Substantivācijas procesā atkarīgā komponenta forma nepārveidojas. Tas 
tādēļ, ka substantivē saskaņotus apzīmētājus. Toties jo dziļāki un būtiskāki ir 
seman tiskie pārveidojumi – atributīvā nozīme tiek pārtransformēta par priekš-
metisko. Šis vārdkopas reducēšanās process cieši jo cieši saistīts ar teikumu, ar 
vārd kopas ele mentu funkcionēšanu teikumā.” Autore norādījusi, ka semantis-
ka vārdkopas kon densācija ir arī salikteņu darināšana un atvasinājuma darināšana 
no  vārdkopas atkarīgā komponenta:
(3) Krievu zeme – Krievija
 tēvu zeme – tēvija 
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Tātad E. Soidas izpratnē konversija ir vārdkopu semantiska kondensēšanās, 
resp., vārddarināšanas process, kad viens komponents (atkarīgais) pārņem visas 
vārdkopas semantisko un funkcionālo slodzi. Dažos gadījumos te saskatāma arī 
sintaktiska redukcija, bet citos ne, piem., substantivējumiem neticamais, labais, 
skaistais, jaunais u. c. nevaram konkrēti atrast reducēto vispārīgas nozīmes 
lietvārdu, kam īpašības vārds vai divdabis būtu pakārtots. Tas liek domāt, ka 
konversijas pamatā tikai dažos gadījumos ir sintaktiskā redukcija. Tādējādi būtu 
lietderīgi noskaidrot semantiskās reducēšanās un sintaktiskās redukcijas attieksmes.

Par kontekstuālās (jeb funkcionālās) un morfoloģiskās (jeb pilnīgās) 
substantivācijas šķīrumu E. Soida nav runājusi. Vai tas vispār ir lietderīgs? Pēc raksta 
autores domām, balstoties uz sintaktiskās redukcijas iespējamības, kontekstuālās 
atkarības un semantiskajiem procesiem, var konstatēt citus substantivējumu tipus. 

Substantivējumu tipi
Var šķirt dažādas kontekstuālās atkarības pakāpes, kas, kā redzēsim, ir 

cieši saistītas ar semantiskajiem procesiem.
1. Reducētais komponents minēts iepriekš kontekstā, piem.: 

(4) Pa ceļu gāja divi vīri, tad viens	otram/jaunais	vecajam teica. 

Šī būtu atzīstama par īsti kontekstuālu konversiju, kas vienmēr ir saistīta ar 
sintaktisku redukciju. Tādējādi nav lietderīgi nosaukt kontekstuālus substantivēju-
mus bez konteksta (kā sarakstu), tā analizējama vienīgi tekstā.

2. Apzīmējamo vārdu, kas tekstā nav tieši nosaukts, var izsecināt no paša 
teikuma, vispārīgām zināšanām vai plašāka konteksta, piem.: 

(5) Laimīgie stundas neskaita.

Te vērojams vārdkopas komponenta izlaidums (tātad sintaktiska redukcija), 
un substantivējums nozīmē tieši to pašu, ko vārdkopa laimīgie [cilvēki]. Šādā 
funkcijā var lietot gan īpašības vārdus ((6) piemērs), gan divdabjus ((7) piemērs):
(6) svešais, jaunais, laimīgais, piederīgais, aklais, kurlais, klibais, garais, trakais, 

bagātais, varenais, mīļais, dārgais, svešais, ticīgais, vainīgais, mirstīgais 
[cilvēks]; mazais, sīkais [bērns, cilvēks]

(7) apsūdzētais, laulātais, jaunlaulātais, pazīstamais, kritušais, mirušais, 
pieaugušais, ievainotais, izredzētais, sabiedrotais, klātesošais [cilvēks]

Šo substantivējumu gramatiskās nozīmes izriet no vārdkopas kā veseluma 
un tās lietojuma teikumā. Visbiežāk tiem raksturīga vīriešu dzimte kā dzimtes 
opozīcijas nemarķētais loceklis, īpaši, ja runājam par cilvēku vispār, kaut 
gan personu nosaukumiem kontekstā iespējams arī lietojums sieviešu dzimtē. 
Daudzskaitlis vai vienskaitlis ir kontekstuāli motivēti un izriet no reducētā vārda 
skaitļa nozīmes, savukārt noteiktība rāda, ka nosauktā reālija adresātam ir jau 
zināma. Reducētā komponenta vispārīgā nozīme (kā redzams pēc piemēriem, tas 
gandrīz vienmēr ir vārds cilvēks) un adjektīva vai divdabja noteiktība ļauj saprast 
substantivējuma nozīmi ārpus konteksta. Arī V. Kalme un G. Smiltniece (2001, 85) 
norādījušas, ka substantivējumi bieži ir personu nosaukumi pēc kādām fiziskām, 
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psihiskām pazīmēm, sabiedriskā stāvokļa. Semantiski izņēmumi šajā grupā ir 
saldais [ēdiens], sīvais [dzēriens].

Teikumā šādi substantivējumi „paceļas“ vienu pakāpi augstāk un sāk funkcio-
nēt reducētā vārdkopas neatkarīgā komponenta vietā.

3. Substantivējumi ar mainītu nozīmi. Šajā gadījumā par sintaktisko reduk-
ciju, vismaz sinhroniskā aspektā, runāt nevar, kaut gan formāli paskaidro-
jamo lietvārdu var pievienot: 

(8) bērna vecāki [*cilvēki?]
 klases vecākais [*skolēns?]
 mīļākais [*cilvēks?] 

To varētu dēvēt par pilnīgu konversiju, ko raksturo leksiskās nozīmes 
specializēšanās. Tātad nevis biežais lietojums noteic, ka konversija ir pilnīga jeb 
morfoloģiska, bet gan semantiskas pārmaiņas. Šādu pilnīgu substantivējumu ir 
maz.

4. Substantivējumi, kam raksturīgi tikai semantiski pārveidojumi, sintaktis-
kas redukcijas nav, jo paskaidrojamo lietvārdu nevar pievienot. Substanti-
vējumiem, kuru pamatā ir ciešamās kārtas divdabis, ir objekta nozīme: 

(9) ēdamais ‘tas, ko ēd’, kurināmais ‘tas, ko kurina’, nezināmais,  zināmais, 
neticamais, redzamais, neredzamais, sapņojamais, dzirdamais, jaušamais, 
sakāmais, uzkožamais, rakstāmais, pakaramais, sitamais, dzirdētais, 
meklētais u. c. 

Emīlija Soida (2009, 71) par šiem substantivējumiem teikusi: „Substantivācija 
tādējādi ir patstāvīgs vārddarināšanas paņēmiens. Tā rezultātā veidojas leksiskas 
vienības ar koncentrētu nozīmi, kas diezgan regulāri ļaujas transformēties ar 
plašākām sintaktiskajām konstrukcijām, piem., dzeramais – tas, ko var dzert; 
ēdamais – tas, ko var ēst; pakaramais – tas, ar ko pakar; sitamais – tas, ar ko sit.” 

Ja substantivējuma pamatā ir īpašības vārda noteiktā forma, tam ir pazīmes 
priekšmetiskojuma nozīme: 
(10) skaistais ‘tas, kas ir skaists’ 
 ļaunais ‘tas, kas ir ļauns’ 
 labais, jaunais, neglītais u. c. 

Visbiežāk substantivējums izsaka pazīmes vispārinājumu (līdzīgi kā lietvārdi 
skaistums, ļaunums utt.), retāk tie ir konkrētu reāliju nosaukumi (nelabais ‘velns’, 
zaļais ‘dolārs’ , melnie ‘dusmas, trakums’). Varētu teikt, ka gandrīz visu šīs grupas 
substantivējumu nozīmē ietilpst sēma ‘lieta’. Tiem raksturīgas gramatiskās nozīmes, 
kas (atšķirībā no kontekstuāli atkarīgajiem substantīviem) nav variatīvas, – 
vienskaitlis un vīriešu dzimte kā opozīciju nemarķētie locekļi; savukārt noteiktība 
arī šajā gadījumā liecina, ka parādība adresātam jau ir pazīstama. Ja runājam 
par zināmo, pati lieta, kam raksturīga pazīme, nav jānosauc – tāpēc visbiežāk 
substantivējas tieši noteiktās formas. Tas saskan ar apgalvojumu, ka pilnīgas 
substantivācijas gadījumā sašaurinās gramatiskā paradigma (par to sk. arī Vulāne 
2013, 208). 
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Arī citos gadījumos sintaktiska reducēšanās kombinējas ar semantisku kon-
densēšanos vai kādiem citiem semantiskiem procesiem, piem., objekta vis pā-
ri nājums un redukcija verbālā vārdkopā pievieno darbības vārdam semantisko 
elementu ‘prast’ – Bērns jau lasa. 

Secinājumi 
Emīlijas Soidas devumu substantivēšanās izpētē īsi iespējams raksturot šādi:
1) ir apzināta sintaktisko procesu loma vārddarināšanā,
2) semantiskie pārveidojumi skatīti ciešā saistībā ar sintaktiskiem procesiem 

un jaunu leksisku vienību rašanos (konversija un semantiskā kondensē-
šanās).

Īpaši jāuzsver tas, ka uz minētajām pazīmēm iespējams balstīt derivātu tipo-
loģiju, kas, pēc raksta autores domām, precīzāk raksturo substantivēšanās procesu 
nekā visai apšaubāmais daļējās un pilnīgās konversijas šķīrums, kura pamatā (kā 
redzējām raksta sākuma daļā) ir tikai lietojuma biežums, runātāju asociācijas vai 
subjektīvs spriedums par nozīmes maiņu.
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Summary
The article deals with syntactic and semantic processes observed in substantivization of 
the definite forms of adjectives and declinable participles. Emīlija Soida has analysed the 
syntactic reduction of word-groups as the basis of conversion – a process in which a word 
or a word-form acquires the semantics and syntactic functions of another part of speech 
without any change in form. Latvian grammarians working on conversion afterwards have 
emphasized other aspects of the process, concentrating mainly on distinction between 
complete or morphological and partial or contextual conversion.
The aim of the article is to show that typology of substantivizations can be based on the 
analysis of semantic and syntactic aspects of conversion as proposed by Emīlija Soida.


