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Rakstā aplūkots, kāpēc problemātiska ir dažādu valodas sistēmas pretstatu un to 
neitralizēšanās gadījumu analīze un klasifikācija, piem., gramatisko un leksisko parādību, 
vārddarināšanas un formveidošanas procesu, kā arī regulāru vārddarināšanas procesu 
īpatnību iztirzājumā. Lai gan visas minētās parādības balstās uz formālām, semantiskām 
un funkcionālām pazīmēm, tomēr to izpētē būtu lietderīgi ņemt vērā plašāku valodas kā 
kompleksas dinamiskas daudzu idiolektu sistēmas pastāvēšanas kontekstu un izmantot 
daudzveidīgākus datu avotus, it īpaši tādus, kas saistīti ar valodas mentālo aspektu.

Atslēgvārdi: vārddarināšana, regulāri atvasinājumi, mentālais leksikons, valodas sistēma.

Ievads
Valodas vārddarināšanas sistēmas apraksta pamatu veido formālas un 

semantiskas attieksmes starp valodas vārdiem. Sinhroniskā vārddarināšanas 
sistēmas analīzē tiek atklāti „dzīvie vārddarināšanas procesi, attieksmes, kas saista 
sekundāros vārdus ar valodas vārdu krājumu” (Vulāne 2013, 190). Attiecīgi par 
analīzes objektiem, veidojot valodas vārddarināšanas sistēmas aprakstu, un tātad 
par pamatu vārddarināšanas tipu un modeļu definējumiem kļūst dažādu procesu, 
tostarp nozīmju leksikalizēšanās, idiomatizēšanās, radošas vārdu darināšanas, ter-
mi nu darināšanas, rezultātā laika gaitā izveidojušās vārdu formālās un semantiskās 
īpašības. No vienas puses, šāda pieeja ļauj fiksēt tās formālās un semantiskās at-
tieksmes starp valodas vārdiem, ar kurām, valodu lietojot, saskaras un tātad 
kuras ar augstāku vai zemāku varbūtību uztver, apgūst un var izmantot jaunu 
vārdu darināšanā valodas runātāji. No otras puses, tā rezultējas tādu darinājumu 
sapludināšanā vienā tipā vai modelī, kas sinhroniskā skatījumā ir visai atšķirīgi 
to biežuma un arī semantiskās konkrētības un prognozējamības ziņā, kā arī tādu 
modeļu apvienošanā vienā vārddarināšanas sistēmā jeb valodas starplīmenī, kas 
ir atšķirīgi to produktivitātes, vārddarināšanas nozīmes regularitātes un potenciālo 
motivētājvārdu loka plašuma ziņā.

Tā latviešu valodas vārddarināšanas sistēmas aprakstā bakus citiem modeļiem 
ir atrodami arī tādi, kuriem piemīt virkne īpašību, kas drīzāk raksturīgas gramatikai 
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nekā leksikai, piem., deverbālu lietvārdu darināšana ar -šan-, -um-, -(t)āj-, -īb-, 
adjektīvu motivētu lietvārdu darināšana ar -um-, -īb- u. c. (sīkāk sk. Kuzņecova 
2014). Dažas no tām atbilst kritērijiem, kas valodniecībā tiek izmantoti gramatiskā 
nošķiršanai no leksiskā, piem., vispārinātas, abstraktas nozīmes, kas izsaka 
attieksmes un ļoti vispārīgas reāliju pazīmes, piemitība veselai valodas vienību 
grupai, regularitāte, formālu līdzekļu pieejamība nozīmju izteikšanai (par to 
sk., piem., Lokmane 2012, 11–12). Tajā pašā laikā valodā konstatējami arī tādi 
regulārajiem modeļiem formāli atbilstoši vārdi, kuru semantika ir konkretizēta 
un nav pilnībā atvedināma no motivētājvārda semantikas, tai pievienojot kādu 
vispārinātu nozīmes komponentu, piem., ‘darbība kā process’, ‘darbības veicējs’, 
‘īpašības piemitība’, kā tas ir regulāro atvasinājumu gadījumā (sk. tabulu).

Patstāvīga, konkretizēta vai pārnesta 
leksiska nozīme

Vispārīga, regulāra nozīme

-šan-
būšana, nebūšanas, uguņošana, darīšana, 
darīšanas, soļošana (sportā), barošana 
(tehn., piem., barošanas bloks)

paturēt – paturēšana, abstrahēties – 
abstrahēšanās, aizpārdot – aizpārdošana, 
aizrakstīties – aizrakstīšanās, pietikt – 
nepietikt – nepietikšana

-tāj-, -āj-, -ēj-
atgremotāji (biol.), apzīmētājs (val.), 
aizgājējs, apkopēja (amats), apsūdzētājs 
(jur.), atstarotājs, atkļūdotājs (IT), 
atskaņotājs (ierīce), pacēlājs

pamest – pametējs, aizvākt – aizvācējs, 
iztraucēt – iztraucētājs, negribēt – 
negribētājs, pilnīgot – pilnīgotājs (sk. 
1. piem.)

-um-
aizguvums (val.), atkritumi, dotumi, 
darījums, apdegums (med.), ticējums, 
spriedums (jur.), izvirdums (J. Endzelīna 
darinājums), sākums

akcentēt – akcentējums, sazaroties – 
sazarojums, pārapbedīt – pārapbedījums, 
pārzīmēt – pārzīmējums

lokāmie divdabji
aizklāts (par balsošanu), aizņemts, 
nosvērts, apdāvināts, apmierinošs, 
plūstošs, (ne)pārejošs (val.), tekošs 
(kārtējs), nākošais, nākamais

divdabju substantivējumi – pakaramais, 
aizšaujamais, attaisāmais, aizstāvamais 
(jur.), apgādājamais (jur.)

divdabji kā verba formas ar attiecīgām 
gramatiskām nozīmēm

priedēkļverbi
ar patstāvīgu leksisku nozīmi: dot, aizdot, 
pārdot, piedot; mest, pārmest; meklēt, 
apmeklēt; vainot, apvainot, atvainot, 
savainot; celt, atcelt, iecelt, apcelt; 
skatīties, izskatīties; baudīt, pārbaudīt; 
kustināt, aizkustināt

ar veida nozīmi: lasīt – izlasīt; mirt – 
nomirt; darīt – padarīt; programmēt – 
uzprogrammēt; maksāt – samaksāt; 
integrēt – ieintegrēt (sk. 2. piem.)
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Patstāvīga, konkretizēta vai pārnesta 
leksiska nozīme

Vispārīga, regulāra nozīme

priedēkļverbi
ar galveno leksisko nozīmi dažādos veidos 
modificējošu papildnozīmi: rakstīt – 
pierakstīt, pārrakstīt; būvēt – pārbūvēt, 
iebūvēt; skatīties – ieskatīties; šūt – aizšūt

atgriezeniskie verbi
apslinkoties, atcerēties, atdzīvoties, 
atkarāties

apzināt, bet apzināties; aizņemt, bet 
aizņemties; apdomāt, bet apdomāties; 
apmiglot, bet apmigloties; apiet, bet 
apieties; apmest, bet apmesties; apņemt, 
bet apņemties; atskaitīt, bet atskaitīties; 
atsaukt, bet atsaukties; atnest, bet 
atnesties; atmest, bet atmesties; atrunāt, 
bet atrunāties; aprunāt, bet aprunāties

atgriezeniskie verbi kā pārsvarā transitīvu 
verbu vidējās kārtas / autokauzatīvās / 
dekauzatīvās nozīmes izteikšanas līdzeklis 
(sk. 3. piem.)

Tabula. Konkretizētu un regulāru atvasinātu vārdu nozīmju piemēri sinhroniskā 
skatījumā

(1) Pametējs ir vīlies, ka pamestais neizplūst vētrainās scēnās [..] (G)
 Ja sitējs izsit bumbiņu ārpus spēles laukuma, tad bumbiņas pametējs bļauj 

“šķībs” un sitējam ir jāpārsit [..] (G)
 Koenzīms Q10 – darbojas kā brīvo radikāļu aizvācējs, lai palīdzētu uzturēt 

veselīgas ādas šūnas [..] (G)
 Latviešu diakritisko zīmju aizvācējs (G) (par programmu)
 Kā latviešu zemniecības dzīves šķietamā rāmuma iztraucētājs 1905. gads 

atainots Valdemāra Kārkliņa iecerēto 12 romānu cikla pirmajā romānā 
„Dieva zeme”. (Latvijas Vēstnesis)

 Skaidrs arī tas, ka negribētājs apgūs to, tikai nepieciešamības spiests. (G)
 Pārvarot dažādas grūtības, latviešu valodas sintakses zinātne attīstījās, un 

šajā darbā savu ieguldījumu deva arī J. Kārkliņš: sākumā kā tradicionālās 
sintakses pilnīgotājs, bet, sākot ar 70. gadiem, pievērsās arī strukturālām 
metodēm. (valoda.ailab.lv)

(2) Nez, kas to sistēmu uzprogrammēja, jo vizuāli izskatās pēc kaut kā, ko varētu 
izgudrot centīgi 1. kursa puiši [..] (ir.lv)

 Kā vienu no lielākajiem gada panākumiem uzskatu, ka arvien vairāk 
uzņēmēju gatavi ieintegrēt savā darbā astroloģijas un numeroloģijas iespējas. 
(astrologi.lv)

(3) Pēc divpadsmitiem naktī atveras čakras un beidzot teksts sāk rakstīties pats 
no sevis. (G)

 Nu nelīmējas tā aploksne ciet! (G)
 [..] jo vairāk kuģu sūti, jo ātrāk tie piekrausies pilni. (G)
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 [..] norādīja, ka šis jautājums varētu modificēties katrā konkrētā gadījumā. 
(lza.lv)

 Purvciemā trolejbusiem nav elektrības, mans pārgājiens uz darbu ilgst 
bezgalību. Žēl, ka nepaņēmās līdzi sviestmaizes un limonāde. (G)

Tādējādi regulāro vārddarināšanas procesu sakarā rodas virkne jautājumu, 
tostarp par robežām starp gramatisko un leksisko valodā1; par reti lietotu regulāru 
atvasinājumu vietu valodas sistēmā (tikai modeļu ietvaros eksistējošas iespējas – 
leksikas daļa); par attieksmēm starp formāli identiskiem, bet funkciju vai/un 
nozīmes regularitātes, vispārinājuma un biežuma ziņā atšķirīgiem vārdlietojumiem, 
t. sk. par to piederību vienai vai dažādām leksēmām, kurus, pēc autores domām, 
ir iespējams konstruktīvi risināt, vienīgi skatot tos plašākā kontekstā, kopsakarā 
ar citiem valodas sistēmas līmeņiem un dažādiem tās kompleksās sistēmas pastā-
vēšanas aspektiem – mentālo2, sociālo, arī laika aspektu –, kura veido abstraktās 
valodas struktūras referentu reālajā īstenībā. Šī konteksta iezīmēšanai un tā nozīmes 
pamatošanai teorētiski neitrālā veidā (t. i., balstoties uz šobrīd pieejamajām 
zināšanām par to, kā un kur valoda eksistē, kā tā mainās, atražojas un tiek apgūta, 
nevis uz jebkādām, pat ļoti labām teorijām par valodas struktūru) attiecīgi ir veltīts 
šis raksts.

1. Datu veidu nosacītie ierobežojumi valodniecībā
Pētniecībā izmantojamo datu veidu nosacītie izziņas ierobežojumi un datu 

interpretācijas problēmas pastāv daudzās zinātnēs. Vispārīgajā valodniecībā 
to izpausmju nianses ir zināmā mērā atkarīgas no pētnieka izvēlētās valodas 
koncepcijas, piem., valoda kā sociāla vai individuāla sistēma, valoda kā daļēji 
iedzimta vai pilnībā apgūstama spēja, I-valoda vai E-valoda (par dažādām valodas 
koncepcijām sk., piem., Barber 2010), un pētniecības mērķiem, piem., valodas 

1 Valodas sistēma tradicionālajā aprakstā tiek dalīta divās daļās – gramatiskajā un leksiskajā, 
turklāt dalījums tiek attiecināts uz visiem līmeņiem – tiek runāts par gramatiskajām un 
leksiskajām nozīmēm, formveidošanas un vārddarināšanas morfoloģiskajām operācijām, 
gramatisku kategoriju klāsta noteikšanā, daļēji arī valodniecības apakšnozaru dalījumā 
morfoloģijā un vārddarināšanā. Tajā pašā laikā pastāv virkne valodas parādību, kuras 
šādā dalījumā neiekļaujas, piem., lokāmie divdabji (ņemot vērā tiem piemītošās adjektīva 
kategorijas un funkcijas); atgriezeniskie verbi, kurus no attiecīgajiem neatgriezeniskajiem 
verbiem saturiski šķir tikai vidējās kārtas nozīme; verbu aspekts; produktīvākie lietvārdu 
deminutīva darināšanas modeļi; adjektīvu motivēti adverbi u. c.

2 Tendence valodniecības teoriju izstrādē un pilnīgošanā ņemt vērā valodas mentālo aspektu, 
balstoties uz psiholingvistikas un kognitīvās zinātnes atziņām, pasaulē ir vērojama jau 
vairākus gadu desmitus un ir vistiešāk atspoguļojusies, piem., tādās teorijās kā kognitīvā 
gramatika (Langacker 1987, sk. arī Taylor 2002), konstrukciju gramatika (sk. Goldberg 
2006), uz lietojumu balstīta valodas teorija (sk., piem., Bybee, Beckner 2010). Arī 
tradicionālās valodniecības koncepcijās ieturētos ārvalstu valodnieku darbos mūsdienās 
nereti tiek norādīts uz to, ka valodas teorijai jāatbilst tam, kā valodu apgūst, producē un 
uztver cilvēki (piem., Bauer 2003, 281, 291). Tomēr latviešu valodniecībā šāda prakse 
pagaidām nav iedibināta, turklāt literatūrā ir maz publikāciju par latviešu valodas izpēti ar 
psiholingvistikas metodēm, tātad šobrīd ir iespējams runāt tikai par vispārīgiem valodas 
mentālā aspekta izpētes virzieniem un to varbūtējo pienesumu valodas teorijai.
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apraksta izveide, valodas mentālās dabas izzināšana, valodas formalizēšana 
automatizācijas mērķiem, kas nosaka, kuri datu veidi ir svarīgāki un kā šie dati 
tiek projicēti. Tā introspektīvi pētnieka spriedumi par izteikumu gramatiskumu 
ģeneratīvajā gramatikā pārstāv idealizētā runātāja kompetenci, dažādu runātāju 
izteikumi vai to kolekcijas tradicionālajā gramatikā, uz lietojumu balstītajā valodas 
teorijā un virknē citu pieeju pārstāv valodu kā reālu vai abstraktu sociālu, t. i., 
visas valodas kopienas, sistēmu.

Latviešu valodniecībā dominējošajā pieejā valoda tiek konceptualizēta un 
pētīta kā abstrakta sociāla sistēma. Koncepcijas pamatā ir ideja par valodu kā 
difūzu, hierarhiski organizētu izteiksmes līdzekļu sistēmu, kura tiešā veidā nav 
novērojama, bet ir izzināma ar modeļu starpniecību, katram šādam modelim 
aprakstot kādu atsevišķu sistēmas aspektu (Kļaviņa 1983, 37). Tādējādi valodas 
struktūra ir abstrakcija, kas ir atklājama vienīgi teksta jeb runas (novērojuma 
aspekts) analīzē (abstrakcijas aspekts), taču eksistē objektīvi (Kļaviņa 1983, 10, 
20). 

Analīzē izmantojamais teksts jeb runa ir ar tehniskiem līdzekļiem fiksēti 
dažādu runātāju izteikumi jeb viņu valodas zināšanu un spēju ārējās izpausmes3. 
Tātad valodnieka uzdevums ir objektīvi eksistējošās valodas struktūras rekonstruēt 
resp. abstrahēt no dažādu idiolektu ārējo izpausmju fragmentiem, kuri turklāt nereti 
ir izkliedēti laikā4. Uzdevuma izpildi sarežģī tas, ka valodas materiāla analīze ļauj 
datos atklāt likumsakarību un izņēmumu interpretēšanu dažādos veidos un valodas 
materiāls pats par sevi ne vienmēr ļauj izdarīt pamatotu izvēli starp tiem. Par to 
liecina, piem., laika gaitā mainījušies priekšstati par valodas sistēmas līmeņiem 
un starplīmeņiem latviešu valodniecībā, par vārdšķiru skaitu un klāstu – angļu 
valodniecībā u. tml. 

Sarma Kļaviņa uz analīzes adekvātuma problēmu norāda, runājot par 
hierarhiskuma un veseluma paradoksu valodas izpētē – valodas apakšsistēmu 
„adekvāti aprakstīt var tikai, aprakstot to kā visas valodas sistēmas elementu, bet tas 
savukārt iespējams tad, ja ir jau adekvātas zināšanas par šo sistēmu kā apakšsistēmu 
[..]. Bez tam aprakstīt sistēmu kā veselumu var tikai, sadalot to elementos, bet 
savukārt sadalīt elementos var tad, ja ir izzināta sistēma kā veselums” (Kļaviņa 
1983, 15).

Turklāt runā pastāv arī tādas sakarības, kuras sniedzas pāri tradicionālo 
analīzes vienību robežām. Tā angļu valodas korpuslingvistikas pētījumi atklāj, ka, 
producējot runu, valodas lietotāji, iespējams, izmanto divas taktikas – izteikumu 
veidošana no atsevišķiem vārdiem (brīvās izvēles princips) un jau gatavu, iepriekš 
sastaptu vairākvārdu kombināciju izmantošana (idiomu5 princips) (Sinclair 1991). 
Tas, ka šādu pusfabrikātu (angļu val. prefabricated language, prefabs) īpatsvars 

3 Šeit un turpmāk indivīda valodas zināšanu un spēju kopums apzīmēts ar terminu idiolekts, 
kas “Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā” ir definēts kā „viena cilvēka 
valodas iemaņu un īpatnību kopums, atsevišķa indivīda valoda” (Skujiņa 2007, 148).

4 Piem., latviešu valodas tekstu korpusa koncepcijā norādīts, ka vispārīgajā korpusā iekļau-
jami vārdlietojumi kopš 20. gs. 80. gadiem (LVKK 2005, 14), kas pašlaik veidotu jau 
vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgu periodu.

5 Termins idioma šajā kontekstā nav sinonīmisks terminam frazeoloģisms un nenorāda uz 
nozīmes pārnesumu.
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gan rakstveida, gan mutvārdu tekstos ir visai liels, pēc vairāku pētnieku datiem, 
apmēram puse (sk. Erman, Warren 2000), neļauj šīs valodas parādības uzskatīt par 
retām vai maznozīmīgām (sk. arī Hoey 2005 par vārdu tendenci tekstos parādīties 
noteiktā apkaimē biežāk, nekā tas iespējams nejauši). Ilustrācijai kā dažus iespē-
jamus sagatavju piemērus latviešu valodā var minēt vairākvārdu kombinācijas 
vairāk jautājumu nekā atbilžu, no (veikalu) plauktiem izķer, dzīvot saskaņā ar 
sevi / dabu / savu dabu, patiesās dzīves vērtības, izdarīt pareizo/īsto izvēli, viss būs 
labi, nekas vēl nav beidzies, dzīve/stāsts turpinās, nav nekas cits kā, pats par sevi 
tas vēl nebūtu / nav nekas / nekas īpašs / nekas ļauns / nekas slikts utt., neko labu 
nesola, (bet) ne par to ir (šis) stāsts, tālu nav jāmeklē, kuras sastopamas dažādos 
teikumos integrētā veidā, tomēr konkrētākiem spriedumiem par latviešu valodas 
materiālu, protams, nepieciešami kvantitatīvi pētījumi.

Lai gan aplūkojamā koncepcijā valodas sistēma tiek uzskatīta par difūzu un 
tātad par tādu, kas nepakļaujas stingrai klasificēšanai, metodoloģija praksē tomēr 
veicina centienus katru valodas parādību klasificēt un atrast tai vietu valodas 
sistēmas hierarhijā. Tādējādi veidojas pretruna starp sistēmas difūzumu un tās 
apraksta stingrību.

Sastatot abstrahētu valodas sistēmu ar tās referentu reālajā īstenībā, ir 
iespējams izdarīt vairākus secinājumus par tās īpašībām. Valodas sistēma elementu 
kopuma un sistēmas struktūras nozīmē turpmāk ērtības labad dēvēta par valodas 
struktūru.

2. Valodas struktūras veidotāja sistēma
Teorētiski neitrālā skatījumā, resp., atturoties no apgalvojumiem par tādiem 

pretrunīgiem jautājumiem kā valodas iedzimtība, valodas kompetences un snieguma 
šķīrums, valodas zināšanu un spēju izolētības pakāpe no citām kognitīvajām spējām 
un zināšanām, valodas modularitāte, lokalizētu leksisku zināšanu esamība mentālajā 
leksikonā u. tml. (tomēr sk. Beckner et al. 2009, kur sniegts daudz detalizētāks, 
taču teorētisku pieņēmumu ziņā sarežģītāks skatījums uz valodu kā kompleksu 
sistēmu), ir iespējams apgalvot, ka tā objektīvi eksistējošā valodas struktūra, 
kuras abstrakcija tiek atklāta dažādu runātāju producēta teksta resp. runas analīzē, 
rodas, funkcionē un attīstās kompleksā, dinamiskā sociālā sistēmā valodas runātāju 
saziņā. Tā diahroniski pētījumi rāda, kā, konkrētās valodās laika gaitā norisinoties 
fonoloģiskām, leksiskām, gramatiskām pārmaiņām, attīstās šo valodu struktūra; 
salīdzināmi vēsturiskā valodu pētniecība rāda, ka daudzas mūsdienu valodas tālā 
pagātnē, visticamāk, attīstījušās no kopīgiem priekštečiem – pirmvalodām. Pētījumi 
bērnu valodas apguves jomā rāda, pirmkārt, ka spēju runāt savā pirmajā valodā 
bērni apgūst, pakāpeniski virzoties cauri vairākiem nosacīti izdalāmiem posmiem, 
piem., lalināšanai, vienvārda izteikumiem, divvārdu izteikumiem, telegrāfiskajai 
runai, un pakāpeniski saziņā attīstot spēju lietot, piem., valodas formveidošanas 
un vārddarināšanas modeļus atbilstoši tam, kā to dara pieaugušie (par dažām 
formveidošanas un vārddarināšanas īpatnībām latviešu bērnu valodā no 3 gadu 
vecuma, sk. Markus 2013, 309–311). Otrkārt, ka nav zināmi gadījumi, kad bērni, 
kuri ir uzauguši izolēti no jebkādas valodiskas (tostarp kurlmēmo mīmikas un žestu 
valodu) pieredzes, būtu patstāvīgi attīstījuši valodas lietošanas spēju. Pētījumi 
psiholingvistikā apliecina sistemātisku valodiskas pieredzes ietekmi uz pieaugušo 
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idiolektiem mūža laikā, kas atklājas, piem., biežuma efektos vārdu atpazīšanā, 
leksiskā, morfoloģiskā un sintaktiskā praiminga efektos. Arī korpuslingvistikas 
pētījumos konstatēta tādu sakarību pastāvēšana runā, kuras pārliecinoši norāda uz 
daudzveidīgu valodiskas pieredzes datu kopumu runātāju idiolektos (sk. iepriekš). 

Citiem vārdiem, katra atsevišķa runātāja valodas zināšanas un spējas jeb 
idiolekts attīstās komunikatīvā mijiedarbībā ar citiem runātājiem, visu valodas 
kopienas runātāju mijiedarbības kopumam laika gaitā veidojot valodas struktūru. 
Ir loģiski pieņemt, ka tās veidošanās un attīstības ceļu zināmā mērā ietekmē 
dažādi faktori, tostarp funkcionālas prasības pret valodu kā komunikatīvu sistēmu, 
cilvēkam piemītošās kognitīvās spējas un to ierobežojumi, izglītība.

Valodas struktūras veidotājas sistēmas sarežģītības pakāpi var iztēloties, 
padomājot par to, ka (latviešu valodas gadījumā) tajā ik dienas tiek veikti miljoni 
izteikumu, kuros, uztverot un producējot runu, ir iesaistīti simtiem tūkstošu 
runātāju. Turklāt sistēmas darbību ietekmē virkne daudzveidīgu procesu un faktoru, 
piem.:

1) katra runātāja uztverē notiekošie procesi, piem., signālu uztveršana, 
atpazīšana, interpretēšana, propozīciju, pragmatisku nozīmju veidošanās, 
radošs valodas lietojums; 

2) ar konkrētiem izteikumiem saistīti apstākļi, piem., situācija, konteksts, 
izteikuma veikšanas līdzeklis, žanrs, kuri var ietekmēt izteikumu formu un 
saturu kā leksikā, tā gramatikā – morfoloģijā, piem., valodas morfoloģisko 
elementu paradigmātisko un sintagmātisko stilistisko funkciju īstenojumā 
(par morfoloģijas stilistiku sk. Kalnača 2011);

3) izteikumu mūžs un auditorija, sākot ar tādiem, kuru loma mijiedarbības 
nodrošināšanā starp idiolektiem aprobežojas ar runas brīdi un vienu – paša 
autora – idiolektu, līdz pat tādiem, kuri rakstītā vai citā veidā saglabājas 
simtiem gadu, visu šo laiku nodrošinot saikni starp sen miruša autora 
idiolektu un dažādu laikmetu auditorijas idiolektiem6;

4) formālās valodas apguves un normēšanas ietekme uz idiolektiem;
5) sakari, kas ar runātāju starpniecību minētajai sociālajai sistēmai veidojas 

ar citām sistēmām un kas dažreiz izpaužas kā, piem., elementu, vienību, 
paņēmienu aizgūšana no citām valodām.

3. Par valodas struktūras dabu
No iezīmētās sociālās sistēmas būtības ir iespējams izdarīt dažus vispārīgus 

secinājumus. Pirmkārt, nav pamata pieņemt, ka valodas struktūra noteiktā 
sinhroniskā periodā obligāti funkcionē realitātē, t. i., ārpus analīzes, kā „iekšēji 
organizēts, formas un satura resp. nozīmes ziņā savstarpēji saistītu un nosacītu 
valodas elementu strukturēts kopums” (Skujiņa 2007, 422). Katrs valodas elements, 
vienība vai to kopums nav obligāti pārstāvēts vienādi visu (vai vairākuma) valodas 
runātāju idiolektos un lietots vienādi viņu izteikumos, kuri savukārt veido abstraktās 

6 Pārfrāzējot populāro Ralfa V. Emersona (Ralph W. Emerson) metaforu, ka „valoda ir 
pilsēta, kuras uzcelšanai ikviens ir atnesis kādu akmeni” (Emerson 1875) [raksta autores 
tulkojums – T. P.], var teikt, ka, iespējams, ir runātāji, kuri varētu būt  uzcēluši tajā veselu 
ēku vai pat kvartālu.
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valodas struktūras pamatmateriālu7 (variatīvums starp indivīdiem). Reālā valodas 
lietojuma individuālais variatīvums tiek risināts, vai nu iekļaujot plaši izplatītus 
un/vai vēsturiski pamatotus variantus normā, piem., verbu vienkāršās nākotnes 
otrās personas daudzskaitļa formas -iet un -it, vai arī nošķirot okazionālas, resp., 
individuālas, parādības. Piem., vārddarināšanas sakarā Emīlija Soida norāda: 

„Runas un valodas pretstatījumam vārdu darināšanā un analīzē ir svarīga loma. 
Ekscerpējot materiālu, parasti ir darīšana ar tekstu, t. i., ar runas atveidojumu rakstā. 
Tanī realizējas gan tādas parādības, kam jau ir noteikta vieta valodas sistēmā, un 
arī tādas, kam ir individuāls, okazionāls raksturs un kas valodas sistēmā ne katrreiz 
tiek fiksēta.” (Soida 2009, 10)

Turklāt valodas struktūras difūzums izpaužas arī robežu novirzē resp. neno-
teiktībā starp kategorijām šī vārda plašajā jeb „grupējuma pēc pazīmēm vai īpa-
šībām” (LLVV) nozīmē. Vienu no robežu novirzes rašanās mehānismiem skaidro 
gramatizēšanās teorija, kas, balstoties uz diahroniskiem pētījumiem, rāda, kā gra-
matika var veidoties un attīstīties laika gaitā no leksikas materiāla, katrā nosacīti 
sinhroniskā periodā daļai valodas vienību atrodoties gramatizēšanās vai leksika-
lizēšanās procesā. Šis process var arī apstāties, līdz savam loģiskajam noslēgu-
mam nenonākot (par gramatizēšanos un leksikalizēšanos latviešu valodniecībā sk. 
 Kalnača, Lokmane 2012, par gramatizēšanās pētījumu implikācijām valodas gra-
matikas koncepcijas sakarā sk., piem., Bybee 2003; Bybee 2009, par robežu novir-
zes izpratni un uz lietojumu balstītu teoriju sk. McClelland & Bybee 2007; Bybee 
& Beckner 2010). 

Pēc raksta autores domām, robežu nenoteiktības ziņā, iespējams, būtu jānošķir 
vairāki atšķirīgi nenoteiktības veidi. Piem., invarianta un to variantu nepilnīga 
iekļau šanās kādā kategorijā formālu, semantisku vai funkcionālu īpatnību dēļ, 
variantu spēja iekļauties kādā no kategorijām atkarībā no to konkrētajām iz-
pausmēm kontekstā, it sevišķi, piem., noteiktās gramatiskās konstrukcijās (šādā 
gadījumā būtu iespējami vairāki attiecīgo variantu invarianti), taču to aplūkošana 
būtu atsevišķa pētījuma uzdevums.

Uz vienotas valodas sistēmas problemātiskumu norāda arī, piem., Deivids 
Denisons (David Denison) angļu valodas vārdšķiru norobežošanas sakarā: 

„Argumentācija šeit, domājams, ir tāda, ka, ja vien mums izdosies valodu 
izprast pilnībā, mēs redzēsim, ka tā ir ‘un système où tout se tient’: viena sistēma 
(nevis viena no sistēmām), kurā viss darbojas saskaņoti. Tomēr es šaubos, ka tā 
patiešām ir viena sistēma, pat katra atsevišķa runātāja gadījumā. Mēģinājumi salikt 
kopā pilnīgi visus fragmentus noved pie tā, ka modelis kļūst arvien jocīgāks [..]. 
Bez šaubām, attiecībā uz valodu kā sociālu konstruktu neviens nevarētu apgalvot, 
ka tā ir tikai viena sistēma. Pastāv variatīvums starp runātājiem, un pastāv valodas 
pārmaiņas.” (Denison 2013, 170–171) [raksta autores tulkojums – T. P.].

Otrkārt, tas, ka valodas individuālā un sociālā dimensija ir nesaraujami 
saistītas, sociālajai valodai veidojot individuālo, un otrādi, norāda uz valodas 
7 Interesantu analoģiju, kas ilustrē ideju par neidentiskām, bet tajā pašā laikā funkcionāli 

pietiekami līdzīgām dažādu indivīdu valodas spējām, piedāvā filozofs Deniels Denets 
(Daniel C. Dennett), salīdzinot tās ar programmatūras kodā dažādi īstenotām, bet ārēji 
un funkcionāli ļoti līdzīgām virtuālām mašīnām šī termina plašajā nozīmē (Dennett 
2013, 138).
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mentālā (psiholoģiskā un neirobioloģiskā) aspekta saikni ar valodas teoriju. No 
datu projekcijas viedokļa valodas mentālais aspekts iekļaujas valodas struktūras 
izpētes kopainā tāpat, kā tajā iekļaujas valodas struktūras analīzē izmantojamie 
dažādu runātāju izteikumi.

Turklāt, ņemot vērā, ka valodas sistēma nepastarpināti nav novērojama, tās 
aprakstā izmantojamās kategorijas (klases, grupas), kā arī valodas parādību gra-
matisks un leksisks dalījums ir valodnieku radīti jēdzieni. Jautājumā par kategoriju 
robežām vispār un starp gramatisko un leksisko aspektu skaidrības labad ir jānoda-
la objektīvi pastāvošā valodas sistēma kā daudzu runātāju mijiedarbības rezultāts 
no abstraktās, analīzē atklājamās valodas struktūras kā valodnieku kognitīvās dar-
bības rezultāta. Proti, kategorijas (klases, grupas) vienmēr ir kognitīvas darbības 
rezultāts, savukārt objektīvajā realitātē pastāv vien tām vairāk vai mazāk atbilstoši 
kategorizējošas darbības objekti. Kategorijas saturs ir atkarīgs no tās definējuma, 
kurš savukārt ir atkarīgs no tām objektu pazīmēm, kuras ir izvēlētas kā būtiskas, 
t. i., kā pamats objektu iekļaušanai kādā kategorijā. Lai ilustrētu šo atšķirību starp 
objektīvajā realitātē pastāvošajiem kategorizējošās darbības objektiem un šiem pa-
šiem objektiem kā kategoriju locekļiem, var minēt, piem., Viljama Labova (Wil-
liam Labov) veiktos priekšmetu zīmējumu kategorizēšanas eksperimentus. To gaitā 
vieni un tie paši priekšmeti, ja to forma bija pietiekami vispārīga, tika kategorizēti 
par tasēm (angļu val. cups) vai bļodām (bowl), par krūzēm (mug) vai vāzēm (vase) 
utt., pašiem priekšmetu zīmējumiem paliekot nemainīgiem8 (Labov 1973).

Par būtiskām valodniecībā kalpo dažādas tekstā resp. runā fiksējamas formā-
las, semantiskas, funkcionālas elementu un vienību īpašības. Taču attiecīgajiem 
kategorizējošās darbības objektiem piemīt arī citas pazīmes, it īpaši tādas, kas sais-
tītas ar producēšanas un uztveršanas mentālo aspektu (runas producēšanā un uz-
tveršanā iesaistītie mehānismi, valodas zināšanas runātāja apziņā, valodas zināšanu 
reprezentācija runātāja smadzenēs, t. i., konkrētajā neirobioloģiskajā līmenī) un kas 
var tikt izmantotas kā papildu pazīmes valodas vienību kategorizēšanā. To izpētē, 
pēc raksta autores domām, veidojas viens no valodniecības, psiholingvistikas un 
kognitīvās zinātnes saskarsmes punktiem.

4. Mentālais leksikons un morfoloģiski kompleksi vārdi: īss 
ieskats

Mentālā leksikona9 satura un struktūras jautājumi tiek aplūkoti gan 
valodniecībā, gan psiholingvistikā. Dažādu pētnieku koncepcijas atšķiras ar 
detalizācijas pakāpi, piedāvātajiem mentālā leksikona satura un struktūras 
modeļiem, autoru nostāju valodas zināšanu mentālās reprezentācijas modularitātes 
un izolētības jautājumā, kā arī ar to, cik lielā mērā šie modeļi ir iecerēti atbilstoši 
psiholoģiskajai un neirobioloģiskajai realitātei, cik lielā mērā – kā abstrakcijas. 

8 Minētajos eksperimentos par būtiskām pazīmēm neitrālajā kontekstā kalpoja forma, bet 
kafijas, ēdienu, ziedu kontekstos – forma un funkcijas.

9 Kā jēdziens mentālais leksikons ir abstrakcija, kā termins – metafora, kuras izmantošana 
nenozīmē nedz strukturālas, nedz saturiskas līdzības postulēšanu starp mentālo leksikonu 
un tiem cilvēku veidotajiem leksikoniem un vārdnīcām, no kuriem tas ir aizguvis savu 
vārdu.
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Tomēr visu šādu koncepciju pamatā ir vienkārša un empīriska ideja par to, ka 
cilvēkam, lai varētu lietot valodu, ir nepieciešams kāds veids, kā glabāt atmiņā 
valodas vienības, ar kuru palīdzību var veidot un interpretēt citas (turpmāk – 
leksiskas vienības, leksiskas zināšanas). Pēc raksta autores domām, vislabāk šī 
vispārīgā ideja atspoguļota šajā mentālā leksikona definīcijā (bet sk. arī, piem., 
Harley 2014, 7):

„Mentālais leksikons ir kognitīva sistēma, kura veido [runātāja] spēju uz 
apzinātām un neapzinātām leksiskām darbībām [..]. Termins sistēma norāda uz 
noteiktu funkcionālas integritātes pakāpi, kura, kā mēs zinām, piemīt leksiskām 
darbībām. Neatkarīgi no tā, vai prātā/smadzenēs visi vārdi ir pārstāvēti vienādi, 
par to, ka tie ir savstarpēji sasaistīti, šaubu nav. Termins kognitīva sistēma izceļ 
šo faktu, tajā pašā laikā neizdarot nekādus apgalvojumus par mentālā leksikona 
monolītumu un strukturālo vai funkcionālo izolētību.” (Jarema, Libben 2007, 2–3) 
[raksta autores tulkojums – T. P.].

Lai gan angļu valoda joprojām ir visvairāk pētītā valoda psiholingvistikā, 
pēdējos gadu desmitos ir aktivizējusies arī citu, piem., arābu, ķīniešu, franču, 
holandiešu, poļu u. c. valodu izpēte, koncentrējoties galvenokārt uz morfoloģiski 
kompleksu formu, regulārās un neregulārās formveidošanas un starpvalodu 
atšķirību pētīšanu (Marslen-Wilson 2006). 

Jautājumā par leksikonā pārstāvēto leksisko vienību loku laika gaitā ir tikušas 
izvirzītas dažādas teorijas, valodniecībā – piem., morfēmu leksikons, kuram „būtu 
jāietver tikai tās vienību īpašības, kuras ir idiosinkrētiskas resp. nav prognozējamas, 
balstoties uz vispārīgiem noteikumiem” [raksta autores tulkojums – T. P.], agrīnajā 
ģeneratīvajā fonoloģijā (Chomsky, Halle 1968, 12), formas un satura atbilsmju ziņā 
neprognozējamu vienību leksikons mūsdienās (angļu val. listeme, sk., piem., Allan 
2006, kur tas attiecināts uz leksikonu vispār, tajā skaitā uz mentālo leksikonu), arī 
dažādas pilnformu leksikona versijas. 

Ideja, ka tās valodas parādības, kuras ir pietiekami regulāras, lai tās varētu 
aprakstīt vispārīgu modeļu vai shēmu veidā, ir racionāla un tādēļ intuitīvi pievilcīga, 
turklāt tā ir raksturīga valodnieciskajai domai kopumā, būdama, piem., gramatikas 
koncepcijas pamatā. Tomēr attiecībā uz mentālo leksikonu racionalitāte pati par 
sevi nav pietiekams arguments. Pirmkārt, valodas vienību individuālās īpašības 
var sniegties pāri vārdu robežām, piem., stabilajās vārdkopās, frazeoloģismos, 
izsacījumos, dažādās bieži lietotās frāzēs (par tām sk. iepriekš), tātad jebkurā ga-
dījumā paliek atklāts jautājums par leksikonā ietvertā idiosinkrētiskuma robežām. 
Otrkārt, ja valodas spēja ir izveidojusies evolūcijas ceļā (par valodu valodas evo-
lū cijas skatījumā sk., piem., Hurford 2007; Hurford 2011), nav pamata pieņemt, 
ka mentālais leksikons ir attīstījies tā, lai tas būtu optimizēts pēc iespējas 
efektīvākai, ekonomiskākai leksisku zināšanu uzglabāšanai. Piem., psiholingviste 
Džīna Eičisone (Jean Aitchison 2012, 10–11, 263) norāda, ka tas, visticamāk, ir 
izveidojies kā kompromiss starp dažādu vajadzību un prasību apmierināšanu.

Mentālā leksikona izpētē nošķirami novērojumu un eksperimentu dati jeb 
fakti un uz tiem balstīti leksisku zināšanu un leksiskās piekļuves modeļi. Leksiskās 
piekļuves modeļi iedalāmi obligātas morfoloģiskas dalīšanas (angļu val. fully 
decompositional), divmaršrutu (dual-route, dual-path) un pilnformu (full listing) 
modeļos. 
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Obligātas morfoloģiskas dalīšanas un divmaršrutu modeļi paredz morfoloģiski 
strukturētas leksiskas zināšanas ar lokalizētiem leksiskiem šķirkļiem un simboliski 
pārstāvētām formas un satura atbilsmēm, savukārt mūsdienu pilnformu modeļos 
centrālu leksisku šķirkļu nav, bet formas un satura atbilsme tiek konceptualizēta 
kā struktūra, kas rodas vai ir apgūstama, balstoties uz daudzslāņu tīklā sasaistītu 
elementāru vienību saiknēm. Modeļu salīdzināšana un izvērtēšana nav šī raksta 
uzdevums, tādēļ sīkāk tie šeit aprakstīti netiks, tā vietā īsumā aplūkojot faktus, kas 
saistīti ar morfoloģiski kompleksu vārdu apstrādi. Par vārdu morfoloģiskās struktūras 
nozīmi morfoloģiski kompleksu vārdu apstrādē liecina dati vairākos avotos:

1) novērojumi par tādiem pacientiem ar smadzeņu bojājumiem, kuri runā 
nespēj lietot regulāras formveidošanas morfēmas angļu valodā, saglabā-
jot spēju izmantot neregulāras vārdformas un vārdus bez formveidošanas 
sufiksiem,10 liecina par formveidošanas un leksikas neirobioloģisku šķī-
rumu; 

2) noteiktos pārteikšanās kļūdu tipos konstatēts, piem., ka formveidošanas 
sufiksi var palikt tiem teikumā paredzētajā vietā tad, kad vārdu secība tiek 
sajaukta (sk., piem., Aitchison 2012, 147–150);

3) atšķirīgas smadzeņu garozas aktivācijas ainas regulāru un neregulāru verbu 
formu atpazīšanā angļu valodā, piem., pozitronu emisijas tomogrāfijas 
eksperimentā (Jaeger et al. 1996), norāda, ka regulāras un neregulāras 
vārdformas neirobioloģiski tiek apstrādātas atšķirīgi;

4) celma biežuma ietekme uz leksiskās izšķiršanās11 ātrumu, kas izpaužas 
tā, ka no vārdformām ar vienādu vārdformu biežumu ātrāk un nekļūdīgāk 
tiek atpazītas tās, kurām ir augstāks celma biežums (pārskatam sk. Harley 
2014, 191; eksperimentu aprakstam sk., piem., Taft 2004); tas liecina par 
iespējamu saikni starp vārdformām un tām atbilstošajiem leksiskajiem 
šķirkļiem, kuri tādā gadījumā kalpo par biežuma datu uzkrāšanās punktiem. 
Tomēr jāatzīst, ka celmu biežuma efekts nav novērojams visos gadījumos 
un valodās vienādi, un daļa pētnieku uzskata, ka nav izslēgta citu fakto-
ru, piem., produktivitātes un afiksu homonīmijas, ietekme (Bertram et al. 
2000), lai gan diskusijas par attiecīgo eksperimentu interpretāciju valod-
nieciskajā literatūrā vēl turpinās;

5) starpmodālos praiminga eksperimentos un vienas modalitātes nemaskēta 
praiminga eksperimentos vārdi, starp kuriem pastāv sinhroniski prog no-
zējamas, regulāras semantiskas attieksmes, uzrāda skaidru savstarpēju 
veicinošu efektu pretstatā vārdiem, kuru semantiskās attieksmes ir ne-
skaid rākas (Marslen-Wilson et. al. 1994);

6) pēdējos gados ar funkcionālās magnētiskās rezonanses (fMRI) metodi 
veikti eksperimenti ir uzrādījuši atšķirības starp regulāru vārdformu un 
semantiski prognozējamu atvasinājumu neirobioloģisku apstrādi gan 
angļu, gan poļu valodā (Bozic et al. 2013a; Bozic et al. 2013b).

10 Angļu valodā sufiksi atrodas vārdu beigās.
11 Angļu val. lexical decision. Leksiskās izšķiršanās uzdevumos respondentam ir īsā laikā 

jānolemj, vai piedāvātais vārds valodā eksistē.
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Nobeigums
1. Valodas sistēma kā abstraktās valodas struktūras referents realitātē ne-

funkcionē vienota, iekšēji organizēta, formas un satura ziņā savstarpēji 
nosacītu valodas elementu strukturēta kopuma nozīmē, tai piemīt individuāls 
variatīvums un robežu nenoteiktība starp kategorijām (klasēm, grupām). 
Attiecībā uz regulārajiem atvasinājumiem individuāls variatīvums nozīmē 
to, ka regulārie vārddarināšanas procesi var būt pārstāvēti atšķirīgi dažādu 
runātāju idiolektos atkarībā no katra runātāja valodiskās pieredzes un citām 
individuālām īpatnībām, piem., paškoriģēšanas ieradumiem. Tādējādi var 
variēties, pirmkārt, vārddarināšanas procesu loma runātāju izteikumu plāno-
šanā un producēšanā, resp., biežāk vai retāk izvēloties tos kā līdzekli noteiktu 
nozīmju paušanai, otrkārt, valodas runātāju spriedumi par regulāro atvasi-
nājumu atbilsmi valodas sistēmai. Savukārt kategoriju robežu nenoteiktība 
nozīmē to, ka dažādu procesu rezultātā valodā var veidoties regulārajiem 
vārddarināšanas modeļiem atbilstoši vārdi ar vairāk vai mazāk konkretizētu, 
leksikalizētu nozīmi (sk. piemērus tabulā) un dažkārt arī ar atšķirīgu 
distribūciju un lietojamo gramatisko formu klāstu (piem., daudzskaitlis 
ir vairāk iespējams nozīmē ‘darāmie darbi, uzdevumi’: daudz steidzamu 
darīšanu, braukt darīšanās nekā nozīmē ‘darbība kā process’: Vīnogu vīna 
darīšana ieteicama kā blakusnodarbe [..] Vai daudzu darbu darīšana reizē 
nāk Tev par labu? (G)). Turklāt vienlaikus var saglabāties arī regulārā 
nozīme, tādējādi potenciāli rodoties formāli līdzīgām, bet semantiski vai/un 
funkcionāli atšķirīgām leksēmām.

2. Daudzveidīgu valodiskas pieredzes datu loma idiolektu veidošanās un 
attīstības procesā, it īpaši tādu, kas sniedzas pāri vārdu robežām, norāda uz 
iespējamu kontekstuālas apkaimes nozīmi regulāro atvasinājumu lietojuma 
izpētē.

3. Valodas individuālās un sociālās dimensijas savstarpējā saikne norāda uz va-
lodas mentālā aspekta tiešu saikni ar valodas teoriju. Par būtiskām pazī mēm 
valodas faktu klasificēšanā valodniecībā kalpo dažādas formālas, semantis-
kas, funkcionālas runā konstatējamu elementu un vienību īpašības. Taču vien-
laikus šiem elementiem un vienībām piemīt arī citas pazīmes, it īpaši saistītas 
ar to producēšanas un uztveres mentālo aspektu. Tās var tikt izmantotas kā 
papildu pazīmes valodas vienību klasificēšanā. Lai gan raksta 4. sadaļā aplū-
kotie citās valodās veiktu eksperimentu un novērojumu rezultāti nav tieši at-
tiecināmi uz latviešu valodu, tie parāda morfoloģiski kompleksu vārdu struk-
tūras nozīmi vārdu apstrādē dažādās valodās un iezīmē semantiskas progno-
zējamības jeb regularitātes lomu produktīvu atvasinājumu apstrādē. Tāpat tie 
liecina, ka daļā valodu ir iespējams konstatēt neirobioloģiskas atšķirības starp 
neregulāru un regulāru formveidošanu un starp gramatiskām un leksiskām 
darbībām, kas savukārt dod cerības, ka gramatika un leksika var būt objektīvi 
nošķiramas vismaz idiolektu līmenī. 

4. Viena no būtiskākajām regulāro atvasinājumu pazīmēm ir tā, ka regulārie 
vārd darināšanas procesi galvenokārt tiek izmantoti nevis lai radītu vārdus 
jaunu jēdzienu apzīmēšanai, bet lai noteiktā vispārinātā veidā runas laikā 
mo di ficētu esošus jēdzienus atbilstoši izteikuma formai un idejai. Tāpēc 
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regulāro atvasinājumu mentālajā izpētē, pēc raksta autores domām, būtu 
svarīgi nošķirt tādus atvasinājumus, ar kuriem runātāji noteikti ir saskārušies 
iepriekš, t. i., kuri var būt viņu mentālajos leksikonos kā veseli vārdi 
(piem., rakstīšana, atvēršana, nedabiskums), no tādiem, kuri, visticamāk, 
nevar būt, jo to iespējamā lietojuma nosacījumi ir pietiekami specifiski, lai 
iepriekšēja pieredze būtu maz ticama (piem., neatmaskojamība teikumā 
Šāda neatmaskojamība šajā konkrētajā gadījumā tiek panākta, vienīgo 
demokrātijas apstākļos iespējamo patiesības noskaidrotāju – izmeklēšanas 
iestādes un tiesu sistēmu vispār – piepulcinot sazvērniekiem [..] (diena.lv)).
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Summary
In theories of language, inflection and word formation are traditionally referred to as 
grammar and lexis, respectively. However, there are some long-standing problems with 
this distinction. Firstly, the word-formational resources of language are a collection 
of very different morphological models in terms of form, semantics and function, and 
at least some of them are quite relevant to syntax. Secondly, it has proved impossible 
to draw a distinct boundary between word formation and inflection (borderline cases in 
Latvian include declinable participles, the diminutives of nouns, deadjectival -i adverbs, 
certain types of prefixal verbs, reflexive verbs). Furthermore, the general criteria normally 
used to substantiate the distinction between inflection and word formation are either 
prone to exceptions or circular, i.e. depend on definition. On the other hand, regular word 
formation processes (such as deverbal nouns with -šan-, -um-, -tāj-, -īb- or deadjectival 
nouns with -īb-, -um- in Latvian) and regular inflectional processes share a number of 
important properties, such as regularity, high productivity, synchronic availability, 
which enables language users to produce word forms and regular derivatives online, 
by using morphological models based on systematic form – meaning correspondences 
between words found in language use, as opposed to acquiring individual, more specific 
correspondences. The article attempts to place the study of regular derivatives in Latvian 
in a wider context, i.e. if language is viewed as a complex dynamic system shaped by 
communicative interactions of numerous idiolects over time, the mental aspect of language 
in individual speakers becomes directly relevant to the study of language structure.


