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Prūšu valodas salikteņi līdz šim nav bijuši īpaši plaši pētīti. Tiem vel-
tīti īsāki apskati gramatikas darbos, kā arī divi plašāki raksti (Amato 1992, 
Stundžia 2009). Atsevišķi salikteņi ir sīkāk analizēti dažādos rakstos. Tāpēc 
nozīmīga ir Stokholmas universitātes baltu valodu lektores Jennijas Larsones 
pievēršanās visu prūšu valodas nominālo salikteņu formālai un semantiskai 
analīzei. Baltu valodu salikteņiem veltīti arī vairāki citi viņas darbi – gan 
formālajai un semantiskajai pusei (Larsson 2002), gan salikteņu akcentoloģijai 
(Larsson 2004). Arī šai studijā ir aplūkoti gan struktūras un semantikas, gan 
akcentoloģijas jautājumi. Aplūkojamās grāmatas agrāka versija ir daļa no 
J. Larsones disertācijas (Larsson 2003: 185–244). 

Darbu veido divas galvenās daļas – teorētisks ievads (13.–34. lpp.) un 
materiāla analīze (35.–98. lpp.). To papildina īss noslēgums, literatūras sa-
raksts, kā arī visu vārdu rādītājs. Pētījumam nozīmīga ir grāmatas pirmā 
daļa, jo tajā skaidrota salikteņu iedalījuma tipoloģija. Jāteic gan, ka tas nav 
izdarīts pietiekami skaidri, nav īsti saprotams, kāpēc autore izvēlas tieši šādu 
iedalījumu: determinatīvie salikteņi, verbālā pārvaldījuma salikteņi, posesīvie 
(arī eksocentriskie) salikteņi un prepozicionālā pārvaldījuma salikteņi. Tāds 
pats dalījums izmantots arī autores studijā par visu baltu valodu nominālajiem 
salikteņiem (Larsson 2002). Jādomā, ka iemesls pa daļai ir balstīšanās uz autori-
tātēm – līdzīgu dalījumu izmanto arī Birgita Olsena rakstā par armēņu valodas 
salikteņiem, tomēr apvienojot gan verbālā, gan prepozicionālā pārvaldījuma 
salikteņus vienā pārvaldījuma salikteņu grupā (Olsen 2002: 254–255). 

Baltistikas pētījumu tradīcijā tomēr grupu iedalījums parasti atšķiras no 
šā. Tā Jānis Endzelīns dala lietvārdu salikteņus četrās grupās: iteratīvsalikteņi, 
kopulatīvsalikteņi (šo grupu prūšu valodas materiālā nemaz nav), determina-
tīvie nominālsalikteņi (pie tiem kā apakšgrupa pieskaitīti arī eksocentriskie 
salikteņi) un salikteņi ar verbālsubstantīvu otrajā daļā (tie atbilst JL verbālā 
pārvaldījuma salikteņiem) (Endzelīns 1951: 257–258; 1948: 60–61). Atsevišķi 
viņš aplūko arī substantīvus, kas darināti ar prepozīcijām (Endzelīns 1951: 637 
u. c.). Vēl citāds dalījums ir P. Skardžum (Skardžius 1943: 405–415).

Arī mūsdienu valodas gramatikās tiek izmantota citāda klasifikācija. Tā 
latviešu valodas gramatikā runāts par determinatīvajiem, kuros iekļauti arī 
salikteņi ar deverbālu nomenu otrajā daļā (Sokols 1959: 198–199), un kopu-
latīvajiem salikteņiem. Minēti arī eksocentriskie salikteņi (Sokols 1959: 199, 
212–214), tomēr skaidri nenorādot to vietu starp abām iepriekšējām grupām. 
Savukārt lietvārdi ar prepozīciju pirmajā daļā aplūkoti kā atvasināti, ne salikti 
vārdi (Sokols 1959: 181–196). Saliktie adjektīvi tāpat aplūkoti atsevišķi pie 
adjektīvu darināšanas apraksta (Sokols 1959: 299–329).
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Lietuviešu gramatikās saliktie lietvārdi pēc komponentu nozīmju savstar-
pējā sakara tiek dalīti determinatīvajos un kopulatīvajos. Eksocentriskie jeb 
posesīvie (bahuvrihi) uzlūkoti kā determinatīvo salikteņu grupa pēc pārceltās 
(metonīmiskās) leksiskās nozīmes līdzās tiešas nozīmes, metaforiskas nozīmes, 
kā arī metonīmiski metaforiskas nozīmes salikteņiem (Ulvydas 1965: 437–442, 
449, 454, 457–458 u. c.; Ambrazas 2005: 151–153 u. c.). 

Ne tikai baltu valodu gramatiku tradīcijā, bet arī citu valodu aprakstos 
eksocentriskos salikteņus nemin kā atsevišķu grupu, bet aplūko kā determina-
tīvos ar nozīmes pārnesumu. Tā tas redzams arī vairākos jaunos vācu valodas 
salikteņu apskatos, piem., Donalies 2005: 59–60; Lohde 2006: 36–38; u. c.

Ne tikai mūsdienu valodu vai sinhroniskos aprakstos, bet pat indoeirope-
istikas literatūrā pastāv dažādi dalījumi, turklāt tradicionālie tiek arī apšaubīti. 
Tā Torstens Meisners un Olga Tribulato tai pašā 2002. gada žurnāla Trans-
actions of the Philological Society sējumā, kas veltīts nominālajiem salikteņiem 
indoeiropiešu valodās, izsakās: „There is obviously a manifest weakness in 
the traditional classification. .. There may thus be reason to rethink the entire 
classification..” (Meisner, Tribulato 2002: 300). Šo zināmo klasifikācijas vājumu 
un analīzes problemātiskumu rāda arī J. Larsones studija.

Visplašāko un skaidrāk nošķiramo prūšu valodas salikteņu grupu autores 
darbā veido atkarīgie determinatīvie salikteņi (dependent determinatives) no divu 
lietvārdu salikuma, piem., butta taws ‘namatēvs’, daggaydis ‘vasaras kvieši’ u. c. 
Tādu ir pavisam 38. To klasifikācija nekādas problēmas nerada, izņemot atseviš-
ķus gadījumus, kad nav īsti skaidra kādas daļas etimoloģija, piem., noseproly ‘nāss’. 
Turpinot aplūkoti aprakstošie determinatīvi (descriptive determinatives), kas darināti 
no adjektīvu vai adverbu un lietvārdu salikuma. Tādu ir 9, piem., greiwakaulin 
‘sānkaulu’, draugiwaldūnen ‘līdzmantinieku’. Šai grupā iekļauti arī 4 salikteņi, kas 
klasificēti kā salikteņi ar adjektīvu otrajā daļā. To struktūra un nozīme tomēr ir 
pilnīgi individuāla, tāpēc iekļaušana vienā grupā ir stipri nosacīta.

Atsevišķā grupā nošķirti determinatīvie salikteņi ar verbālu lietvārdu otra-
jā daļā (7), piem., karyago ‘karagājiens’, labbapodingausnan ‘labpatikšanu’. Tiem 
pievienots saliktenis ar verbāladjektīvu otrajā daļā – dwigubbus ‘divkārtīgs’. 

Īpaši runāts par t. s. juxtapositions (22), kas ir uz robežas starp vārdu 
savienojumu un salikteni. Patiesībā to praktiski nav iespējams noteikt. Vairākos 
gadījumos arī autore atzīst, ka vārdu savienojums nav saliktenis, piemēram, 
ainangimmusin ‘vienpiedzimušu’, ructandadan ‘rūgušpiens’. Grupas vārdu pirmo 
daļu veido ne tikai ģenitīva, bet arī citas formas. Tā autore izvirza domu, ka 
formas ar sallubai pirmajā daļā – sallubai busennis ‘laulība’, sallūbaiwīrins ‘laulātus 
vīrus’, salaūbaiganan ‘laulātu sievu’, sallūbi gennāmans ‘laulātām sievām’ – varētu 
būt formas ar datīvu (69.–70., arī 25.–26. lpp.). Tomēr vērā ņemams arguments 
var būt tikai tas, ka agrāk piedāvātā o-celma lokatīva forma ar -ai (Endzelīns 
1943: 42) citādi ir sastopama tikai adverbā bītai ‘vakarā’. Semantiski lokatīva 
nozīme ‘laulībā būšana’, ‘vīrs, sieva laulībā’ ir vairāk pieņemama nekā datīva 
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nozīme. Nez vai šai grupā ar pirmo prioritāti ievietojams dinkausegisnan ‘pal-
diesteikšanu, pateikšanos’, arī autore atzīst, ka to var analizēt kā determinatīvu 
salikteni ar verbālu lietvārdu otrajā daļā (72. lpp.). Citādi analizēt varētu arī 
medenixtaurw’ [medenix tatarwis] ‘fazāns’ (īsti iespējams ‘mednis’, ko var uzskatīt 
par kopulatīvsavienojumu ‘mežinieks’ + ‘teteris’ – Mažiulis 1996: 118–119).

Prūšu tekstos ir 6 determinatīvi salikteņi, kam pirmajā daļā prepozīcija, 
piem., pasons ‘padēls’, pomatre ‘pamāte’.

Tālāk seko verbālā pārvaldījuma salikteņi. Te skaidri var nošķirt lietvār-
dus ar verbālnomenu otrajā daļā, piemēram, crauyawirps ‘asinslaidējs’, kel-
lewesze ‘vezumnieks’, vairāk apšaubāms ir adjektīvu wisemūkin ‘visu protošu’, 
wisemūsingis ‘visu varošs’ iekļāvums šai grupā (85. lpp.) – tos var uzskatīt arī 
par eksocentriskiem jeb posesīviem salikteņiem.

Nākamā analizētā grupa ir tieši posesīvie salikteņi, kuru ir pavisam devi-
ņi. Tomēr liela daļa no tiem ir problemātiska. To var teikt gan par brendekermen, 
kuram pat nozīme nav īsti skaidra (sal. Endzelīns 1943: 153 – ‘ar piebriedušu 
miesu’; P. Dini (2009) vārdam piedāvā jaunu skaidrojumu, uzskatot to par 
determinatīvu salikteni ar kopnozīmi ‘dzemde’), gan par tusawortes ‘zarnas’ 
un ainaseilingi ‘vientuļa’. Pilnīgi piekrītot, ka prūšu valodā ir lietoti un darināti 
eksocentriskie (bahuvrihi tipa) salikteņi, jāatzīst, ka, problemātisko gadījumu 
dēļ, īpašā atsevišķā grupā tos aprakstīt nav īsti iespējams. To, kā jau teikts, 
uztver arī mūsdienu valodu pētnieki.

Kā pēdējā grupa aprakstīti 13 lietvārdi, kam pirmajā daļā ir prepozīcija, 
turklāt starp daļām ir pārvaldījuma sintaktiski semantiskā attieksme, piem., 
prēipīrstans ‘gredzenus’, ponasse ‘virslūpa’. Mūsdienu valodu aprakstos, kā 
minēts, šādi darinājumi tiek analizēti kā atvasinājumi, ne salikteņi.

Vēl jāatgriežas pie salikteņu akcentuācijas apraksta. Te nozīmīga ir grāma-
tas daļa, kurā aplūkota determinatīvo salikteņu uzsvara vietas un savienotāj-
patskaņa saistība (17.–24. lpp.). Autore ar piemēriem pamato viedokli, ka 
gadījumos, ja salikteņa pirmo komponentu veido lietvārds, kam austrumbaltu 
valodās atbilst vārds ar mobilo uzsvara paradigmu, – savienotājpatskanis vien-
mēr ir saglabāts, piem., dagagaydis ‘vasaras kvieši’, dantimax ‘smaganas’, nage-
pirstis ‘kājas pirksts’, un, jādomā, bijis uzsvērts. Savukārt, ja salikteņa pirmajai 
daļai atbilst austrumbaltu lietvārds ar nemobilu uzsvaru, savienotājpatskanis 
ir reducēts, piem., keleranco ‘ratu sānu balsts (burtiski – rata roka)’, lapiwarto 
‘lapsu vārti’, vai pat zudis, piem., colwarnis (jeb coswarnis) ‘krauķis’, kerberse 
‘krūmbērzs’. Uzsvars šai gadījumā acīmredzot bijis uz pirmās zilbes (23. lpp.). 
Tādējādi šī prūšu valodas salikteņu uzsvara sistēma atbilst lietuviešu valodā, 
it īpaši senajos rakstos, atrodamajai sistēmai (19.–20. lpp; arī Larsson 2004).

Kā jau bieži, analizējot prūšu valodas materiālu un tai veltītos pētījumus, 
daudzos gadījumos var šaubīties vai pat nepiekrist kādam viedoklim ierobežotā 
un nereti pat hipotētiskā materiāla dēļ, tomēr kopumā J. Larsones pētījums par 
prūšu valodas nominālajiem salikteņiem ir vērā ņemams pienesums 21. gad-
simta sākumā visai koši plaukstošajā prūsistikas jomā.
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