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Rakstā aplūkotas dažādas pieejas prievārdu analīzē, kas tika un tiek izmantotas gan baltu, 
gan ārzemju valodniecības tradīcijā. Ņemot vērā nozīmes izpratnes maiņu, teorētiskais 
pārskats sākas ar deskriptīvās un strukturālās valodniecības darbiem, pēc tam pievēršoties 
kognitīvās lingvistikas ieguldījumam prievārdu apraksta paņēmienos, kā arī semantiskas 
tipoloģijas pētījumiem.

Atslēgvārdi: prievārds, komponentu analīze, kognitīvā lingvistika, prototips, ideālā nozīme, 
leksiskie tīkli, attēlu shēma, radiālā kategorija.

1. Ievads
Prievārdu analīzes paņēmienus hronoloģiski vispārskatāmāk ir iedalīt divās 

daļās, vispirms aplūkojot prievārdiem veltītos darbus un to metodoloģiju pirms 
kognitīvās lingvistikas rašanās, pēc tam – kognitīvās lingvistikas ieguldījumu 
prievārdu aprakstā. Kognitīvo zinātņu sākumu 20. gs. 70. gados var uzskatīt par 
būtisku pagriezienu dažādu nozaru metodoloģijā. Valodniecībā kognitīvisms rodas 
kā pretstats strukturālismam, kas nespēj atspoguļot to, kā cilvēki uztver pasauli 
un kategorizē apkārtējos priekšmetus. Priekšplānā tiek izvirzīta valodas vienību 
semantika: katrs valodas elements sastāv no divām būtiskām daļām – fonoloģiskās 
un semantiskās – un nepastāv tādi elementi, kam būtu tikai forma, bet nebūtu 
nozīmes (no tā izriet galvenie kognitīvistu postulāti: grammar is meaningful 
(Langacker 2008, 3) un meaning is what language is all about (Langacker 
1987, 12). Baltu valodu un agrākā citu valodu prievārdu analīzē visvairāk tiek 
izmantoti deskriptīvi un strukturāli paņēmieni, ar kuriem arī sāksies šis teorētiskais 
pārskats, pakāpeniski pārejot pie kognitīvās metodoloģijas principiem.

Pirms aplūkojam darbus par prievārdiem un prievārdu pētīšanas metodes, 
iepazīsimies ar dažiem rakstā lietotiem terminiem. Teikumi ar prievārdiem, kam 
piemīt vietas nozīme, apzīmē kāda objekta atrašanās vietu attieksmē pret citu 
objektu, līdz ar to pirmais objekts tālāk tiek saukts par figūru, bet otrais – par 

1 Autore sirsnīgi pateicas 2011. gada 26. oktobra semināra Teorija un metodoloģija lat-
viešu valodniecībā dalībniekiem par interesantām un ierosinošām diskusijām. Liels 
paldies Guntai Nešporei par šī raksta latviešu valodas rediģēšanu (visas neprecizitātes 
neapšaubāmi paliek autores atbildībā).
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fonu (ang. Figure un Ground), reizēm arī par orientieri. Figūras un fona terminu 
no geštaltu psiholoģijas valodniecībā ieviesa Leonards Talmijs (Leonard Talmy) 
(Talmy 1972, 11).

2. Prievārdu analīze
2.1. Deskriptīvie darbi 

Līdz 20. gs. 70. gadiem prievārdu semantikai un tās apraksta metodēm netika 
veltīts daudz uzmanības un interese par prievārdu nozīmēm visvairāk izpaudās 
deskriptīvajos darbos. Piemēram, tālaika ārzemju lingvistikā raksturīgi ir Karla 
Gunara Lindkvista (Karl-Gunnar Lindkvist) darbi par angļu valodas prepozīcijām. 
Tajos autors sniedz piemēru sarakstus prievārdu lietošanai dažādās nozīmēs 
(Lindkvist 1972; Lindkvist 1976). Latviešu valodniecībā var minēt Dainas Nītiņas 
monogrāfiju par latviešu valodas prievārdiem (Nītiņa 1978). Monogrāfijas nodaļās, 
kas veltītas atsevišķiem prievārdiem, tiek aplūkota to etimoloģija, formālie varianti, 
nozīmes un semantikas pārmaiņas no latviešu rakstu valodas pirmsākumiem 
līdz monogrāfijas uzrakstīšanas gadam. Arī jaunākos autores darbos viņa aplūko 
prievārdu semantikas maiņu dažādos latviešu rakstu valodas attīstības posmos 
(Nītiņa 2007, 31–99) vai apspriež prievārdu semantikas apraksta metodes (Nītiņa 
2010, 197–202)2. Deskriptīvo darbu virknē ietilpst arī prievārdu apraksti gan 
lietuviešu, gan latviešu akadēmiskajās gramatikās. Mūsdienu latviešu literārās 
valodas gramatikā (Grabis 1959, 720–748) prievārdus apraksta

1. pēc morfoloģiskā sastāva:
1.1. vienkāršie prievārdi, kurus iedala 

a) pirmatnīgajos (aiz, ar, ap, bez, dēļ, iz, no, pa, par, pār, pie, uz),
b) deadverbiālajos (apakš, zem, iekš, pēc, pirms, priekš, virs, gar, 

pret, starp, caur, līdz),
1.2. saliktie prievārdi 

a) ar otro komponentu pus- (ārpus, augšpus, apakšpus, lejpus, otrpus, 
šaipus, viņpus, virspus),

b) prievārds labad, kas cēlies no savienojuma laba dēļ;
2. pēc pārvaldījuma jeb rekcijas:

2.1. prievārdi, kas vienskaitlī pārvalda ģenitīvu (aiz, apakš, bez, dēļ, iekš, 
iz, kopš, labad, no, pēc, pie, pirms, priekš, virs, zem un visi saliktie 
prievārdi ar komponentu -pus otrajā daļā),

2.2. prievārds, kas pārvalda datīvu (līdz),
2.3. prievārdi, kas pārvalda vienskaitļa akuzatīva un instrumentāļa kopīgo 

formu (ap, ar, caur, gar, par, pār, pret, starp),
2.4. prievārds, kas vienskaitlī pārvalda datīvu un akuzatīvu (pa),
2.5. prievārds, kas vienskaitlī pārvalda ģenitīvu un akuzatīvu (uz);

3. pēc nozīmēm. Aprakstot prievārdu nozīmes, tie tiek grupēti pēc pārvadī-
juma (sākot ar ģenitīvu pārvaldošajiem), nevis pēc kādām semantiskajām 
grupām. Katram prievārdam tiek sniegts nozīmju saraksts. Ja prievārdam 

2 Šis darbs principiālo paņēmienu ziņā saskan ar iepriekšminēto autores monogrāfiju 
(Nītiņa 1978).



161

Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā

ir vietas nozīme, saraksts sākas ar vietas nozīmi, pakāpeniski pārejot uz 
abstraktākām nozīmēm.3

No šī apraksta redzams, ka pirmajā plānā tiek izvirzītas prievārdu formālās, 
nevis semantiskās pazīmes. Prievārds tiek uzskatīts par palīgvārdu, kas galvenokārt 
norāda attieksmes starp patstāvīgiem vārdiem, tajās ienesot savu semantisku 
nokrāsu (Grabis 1959, 720). Līdzīgas domas par prievārdu funkcijām atrodamas 
arī lietuviešu valodas gramatikas trešajā sējumā (Ulvydas et al. 1976), kas ir 
veltīts sintakses aprakstam. Prievārdi tiek aplūkoti sadaļā par verbu savienojumiem 
ar locījumiem un prievārdiem (tās autore – Elena Vaļulīte (Elena Valiulytė), 
Valiulytė 1976, 79–162), vispirms tos grupējot atsevišķās nodaļās pēc rekcijas 
(prievārdi, kas pārvalda ģenitīvu, akuzatīvu, instrumentāli; savienojumi ar diviem 
prievārdiem). Katram prievārdam veltītā nodaļā tiek aplūkota prievārda lietošana 
pēc semantikas. Piemēram, prievārda iš ‘no’ savienojumi apzīmē telpiskas 
attieksmes (piem., netrukus iš miško išbėgo didelis lokys ‘drīz no meža izskrēja 
liels lācis’), norāda objektu attieksmes (pyniau vainiką iš dobilėlių ‘pinu vainagu 
no āboliņiem’), laiku (tėvas iš vakaro prašė ką nors paskaityti ‘tēvs vakarā lūdza 
kaut ko palasīt’), cēloni un veidu (iš senumo nepaeina ‘aiz vecuma nevar paiet’, 
žmonės dirbo iš peties ‘cilvēki strādāja ar visu spēku’) (op. cit., 90–94). Mūsdienu 
lietuviešu valodas gramatikas nodaļā par apstākļu izteikšanas līdzekļiem atsevišķi 
tiek aplūkotas vietas, virziena un ceļa nozīmes un to izteikšanas līdzekļi (locījumi, 
prievārdi, adverbi), tomēr kādu plašāku komentāru par to lietošanu nav. Aprakstot 
vietas nozīmes prievārdu savienojumus (Valiulytė 1997a, 527–535), prievārdi arī 
vispirms tiek grupēti pēc pārvaldījuma (ar ģenitīvu, akuzatīvu, instrumentāli), 
atsevišķi grupējot tos pēc cilmes (pirmatnīgi/atvasināti). Piezīmes par figūras un 
fona pazīmēm atrodamas tikai reizēm: piemēram, tiek minēts – ja nomens apzīmē 
virsmu, prievārda ant ‘uz’ savienojumi ar ģenitīvu bieži vien ir lokatīva sinonīmi; 
prievārda pas ‘pie’ gadījumā – fons ir lietvārds, kas apzīmē dzīvu būtni, vai 
personu vietniekvārds. Šīs pašas gramatikas nodaļā par prievārdu (Valiulytė 1997b, 
437–455) tie grupēti pēc rekcijas un tikai pēc tam seko piezīmes par to semantiku.

2.2.  Loģiskā  pieeja  prievārdu analīzē balstās uz ģeometriju: tiek formulēti 
dažādi nosacījumi, kuriem prievārdam ir obligāti jāatbilst. Par raksturīgu šādas 
metodes piemēru var uzskatīt Glorijas Kūperes (Gloria Cooper) pētījumu, kurā 
tiek analizēta 33 angļu valodas prievārdu lietošana vietas nozīmē (Cooper 1968). 
Piemēram, prievārdiem out of un in viņa izvirza katram pa diviem nosacījumiem.

Izteiciens X is out of Y ir pareizs, ja 
1. X ir mazāks par Y, 
2. X un Y ir atsevišķi objekti.
Savukārt teikums X is in Y tiek atzīts par pareizu, ja 
1. X ir mazāks par Y,
2. X atrodas Y iekšpusē. 

3 Topošās Latviešu valodas gramatikas nodaļa par prievārdiem, kā var spriest pēc īsā 
izklāsta gramatikas prospektā (Jansone 2008; paredzētās nodaļas autore – D. Nītiņa, 
45.–46. lpp.), tiks organizēta pēc tādiem pašiem principiem: pēc vispārīga prievārda kā 
vārdšķiras raksturojuma un semantisko funkciju apraksta tie tiks grupēti pēc pārvaldījuma.
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Tomēr skaidri redzams, ka pirmajā gadījumā nosacījumi ir ļoti vispārīgi un 
tos varētu attiecināt arī uz citiem prievārdiem, savukārt otrajā – nosacījumi nespēj 
raksturot tādas nozīmes izteicienus, kuros lieto angļu valodas prievārdu in, kā 
pīpe mutē, spieķis rokā, puķu pušķis vāzē, bērns cilvēka rokās u. tml. Līdz ar to šī 
metode šķiet pārāk reducēta un formāla.

2.3. Strukturālajos aprakstos un komponentu analīzes metodē  fono lo-
ģijā lietoti principi tiek attiecināti uz valodas vienību nozīmju aprakstu. Struktu-
rālā semantika uz nozīmi skatās kā uz semantisko sastāvdaļu jeb vienību kopumu, 
tāpēc prievārda nozīme tiek definēta, izmantojot semantiskās pazīmes. Šādus 
darbus pārstāv Deivida Beneta (David Bennett) angļu valodas prievārdu analīze 
(Bennett 1975), kurā par semantiskiem komponentiem viņš izmanto Čārlza 
Filmora (Charles Fillmore) locījumu gramatikas dziļos locījumus LOCATIVE, 
SOURCE, PATH, GOAL, EXTENT un telpiskos jēdzienus interior, exterior, 
superior, inferior, posterior, anterior, higher, lower, surface, off, side, proximity, 
transverse, surround, length, wards, some. Prievārda in nozīme tiek definēta kā 
LOCATIVE interior, at – LOCATIVE, through – PATH LOCATIVE interior u. tml. 
Komponentu analīzes metode ļoti izteikti tiek izmantota arī Jona Kiļus (Jonas 
Kilius) rakstos par prievārdu sistēmu lietuviešu valodā (Kilius 1977, 40–49; 
Kilius 1980, 34–56), viņam seko arī E. Vaļulītes pētījums par lietuviešu valodas 
sintaktiskajiem sinonīmiem (Valiulytė 1998).

2.4. Iepriekšminētos  darbus  vieno līdzīga nozīmes izpratne. Parasti tiek 
meklēta invariantā prievārda nozīme, kura bieži vien tiek definēta pēc nepie-
ciešamajiem un pietiekamajiem nosacījumiem. Ja tiek minētas vairākas prievārda 
nozīmes, nav piezīmju par to, kura nozīme ir galvenā vai biežākā un kura atrodas 
kategorijas perifērijā. It īpaši tas ir redzams deskriptīvos darbos, kuros lasītājs 
atrod nozīmju sarakstus bez jebkādiem paskaidrojumiem par to savstarpējām 
attieksmēm.

3. Prievārdu apraksts kognitīvajā lingvistikā
Izveidojoties kognitīvajām zinātnēm, mainījās skatījums uz nozīmi. It īpaši 

to ietekmējuši Eleanoras Rošas (Eleanor Rosch) darbi par kategorizāciju un 
viņas formulētā prototipu teorija (Rosch 1978). Pakāpeniski notika pāreja no 
klasiskās kategorijas uz dabisko kategoriju: proti, kategorijai ir labākais pārstāvis, 
ap kuru pulcējas pārējie tās locekļi. Līdz ar to vienas un tās pašas kategorijas 
locekļu semantiskais svars nav vienāds, tiem nav jāatbilst nepieciešamajiem un 
pietiekamajiem nosacījumiem, kā to prasa strukturālā semantika.

Kaut gan prototipu teorija un kognitīvā lingvistika parasti tiek uzskatītas par 
atsevišķām nozarēm, jo pirmā ir cēlusies no kognitīvās psiholoģijas, tomēr daudzu 
kognitīvistu darbos prototipu teorija ir kļuvusi par līdzekli valodas struktūru 
aprakstam. Valodas kategorijas cilvēka konceptuālajā sistēmā ir organizētas tāpat 
kā visas pārējās kategorijas, proti, ar savu centru, perifēriju un plūstošām robežām. 
Nozīme tiek pielīdzināta konceptualizācijai, tā balstās uz ekstralingvistiskām, 
enciklopēdiskām zināšanām, kā arī uz cilvēka pieredzi. Konceptuālā struktūra 
ir iemiesota (ang. embodied): cilvēka prāts un konceptualizācija funkcionē tāpat 
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kā ķermenis mijiedarbojas ar apkārtējo vidi (plašāk par to – Evans, Green 2006, 
157, 27). Visi šie principi ļoti izteikti izpaužas prievārdu aprakstos.

3.1. Anete Herskovica un telpas uztvere 
Anetes Herskovicas (Annette Herskovits) pētījums ir viens no visvairāk citē-

tiem telpas izteikšanas līdzekļu aprakstiem (Herskovits 1986). Autore ir analizējusi 
trīs angļu valodas topoloģiskos prievārdus: in, on un at. Tradicionālās semantikas 
piedāvātā invarianta vietā A. Herskovica balstās uz divu līmeņu abstrakcijām. 
Pirmkārt, viņa sniedz ideālo prievārda nozīmi (ang. ideal meaning), kura, dažādi 
to modificējot, atspoguļojas visos prievārda lietošanas gadījumos. Ideālā nozīme 
ir līdzīga prototipam tādā veidā, ka uz to balstās vesela prievārda kategorija. 
Tomēr prototipa jēdziens vairāk der, runājot par konkrētiem priekšmetiem, ko var 
skaidri iztēloties, un autores piedāvātā ideālā nozīme vairāk izriet no ģeometriskas 
figūras un fona attieksmēm. Prievārda nozīmes izteicēji nav konkrēti priekšmeti, 
bet to ģeometriskās formas (punkti, līnijas, virsmas, tilpnes, kontūras, telpas daļas 
u. tml.). Otrkārt, A. Herskovica sniedz prievārda lietošanas tipus (use-types), kas 
ir cēlušies no tās pašas ideālās nozīmes, balstoties uz četriem pragmatiskiem 
principiem (autore tos nosauc par near-principles): svarīguma (salience), derīguma 
(relevance), tolerances (tolerance) un tipiskuma (typicality) (op. cit., 18, 73tt.). 
Prievārdu in un on ideālās nozīmes un lietošanas tipus var redzēt tabulā.

3.2. Attēlu shēmas (image schemas), leksiskie tīkli (lexical networks) un 
radiālās kategorijas – kognitīvistu darbos nostiprinājušies polisēmisku valodas 
vienību apraksta veidi. Klasiski to piemēri – Sjūzenas Dž. Lindneres (Suzanne 
J. Lindner) angļu valodas up un down adverbālo konstrukciju analīze (Lindner 
1983) un Klaudijas Brugmanas (Claudia Brugmann) prievārda over apraksts 
(Lakoff 1987, 416–461)4. Pēdējais guva tik daudz uzmanības, ka tam sekojošos 
pētījumus sauca par mūžīgo over stāstu (the (everlasting) Story of Over, Zlatev 
2007, 323): bez Dž. Leikofa to modificēja Roberts B. Djūels (Robert B. Dewell) 
(Dewell 1994), Andrea Tailere (Andrea Tyler) un Vivjens Evanss (Vyvyan Evans) 
(Tyler, Evans 2003, 64–106). Over kā atsevišķs šķirklis atrodams pat kognitīvās 
lingvistikas rokasgrāmatā (Evans 2007, 155–157). Vācu valodas ekvivalentu über 
analizēja Elena Belavija (Elena Bellavia) (Bellavia 1996), R. B. Djūels (Dewell 
1996) un Brigita Mēksa (Brigitta Meex) (Meex 2001). K. Brugmana šķir vairāk 
nekā 100 prievārda over (kas funkcionē arī kā adverbs, priedēklis, predikatīvais 
adjektīvs, postverbs) nozīmju, kas veido radiālo kategoriju.

Prievārda nozīmes K. Brugmanas pētījumā tiek sniegtas kā attēlu shēmas 
(image schemas), proti, abstraktas shēmas veida izpausmes, kas balstās uz cilvēka 
ķermeņa pieredzi un izriet no percepcijas (ir perceptuāla, proti, pirmskonceptuāla). 
Centrālo (galveno, prototipisko) over nozīmi jeb shēmu (1.) K. Brugmana raksturo 
kā virs un pār (above-across, piem., The plane flew over ‘lidmašīna pārlidoja pāri’, 
sk. 1. att.).

4 K. Brugmanas maģistra darbs, kuru, mazliet modificējot rezultātus, aplūko darba vadītājs 
Džordžs Leikofs (Lakoff 1987, 416–461).
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Prievārds IN ON

Ideālā 
nozīme

in: inclusion of a geometric 
construct in one-, two- or three-
dimensional geometric construct.
‘in: ģeometriska ķermeņa ietveršana/
iekļaušana citā ģeometriskā 
ķermenī, kam ir viena, divas vai trīs 
dimensijas’

on: for a geometrical construct X to be 
contiguous with a line or surface Y; if Y is 
the surface of an object OY, and X is the 
space occupied by another object OX, for 
OY to support OX.
‘on: ģeometrisks ķermenis X atrodas uz 
līnijas vai virsmas Y; ja Y ir objekta OY 
virsma un ja X ir vieta, kuru aizņem cits 
objekts OX, tad OX balstās uz OY’

Lietošanas 
tipi

1. Spatial entity in container: milk 
in the glass ‘Telpisks ķermenis 
tvertnē/tilpnē: piens glāzē’
2. Gap/object „embedded” in 
physical object: the nail in the 
board ‘Atvere vai objekts, kas atrodas 
fiziskā objektā: nagla dēlī’
3. Physical object „in the air”: the 
bird is in the air ‘Fizisks objekts 
gaisā: putns gaisā’
4. Physical object in outline of 
another, or a group of objects: the 
bird in the tree ‘Fizisks objekts citā 
objektā vai objektu grupā: putns kokā’
5. Spatial entity in part of space or 
environment: he lives in the vicinity 
‘Telpisks ķermenis telpas daļā vai 
apkārtnē: viņš dzīvo tuvumā’
6. Accident/object part of physical 
or geometric object: a page in a 
book ‘Fiziska vai ģeometriska objekta 
daļa: grāmatas lapa (burtiski – lapa 
grāmatā)’
7. Person in clothing: a man in a 
red hat ‘Cilvēks apģērbā: cilvēks 
sarkanā cepurē’
8. Spatial entity in area: a line in 
the margin ‘Telpisks ķermenis kādā 
laukumā: svītra lappuses malā’
9. Physical object in a roadway: 
There is a truck in the road ‘Fizisks 
objekts ceļā: kravas mašīna ceļā’
10. Person in institution: the man 
in jail ‘Cilvēks institūcijā: cilvēks 
cietumā’
11. Participant in institution: 
My son is in college ‘Dalībnieks 
institūcijā: mans dēls [mācās] 
koledžā’

1. Spatial entity supported by physical 
object: the man on the chair ‘Telpisks 
ķermenis balstās uz kādu fizisku objektu: 
vīrietis uz krēsla’
2. Accident/object as part of physical 
object: the carving on the stone ‘Fiziska 
objekta daļa: grebums uz akmens resp. 
grebums akmenī’
3. Physical object attached to another: 
the pairs on the branch ‘Fizisks objekts, 
kas piestiprināts vai turas pie cita objekta: 
bumbieri pie zara’
4. Physical object transported by a large 
vehicle: the children on the bus ‘Fizisks 
objekts, kas tiek transportēts ar lielu 
transporta līdzekli: bērni autobusā’
5. Physical object contiguous with 
another: the shadow on the wall ‘Fizisks 
objekts, kas ir blakus citam objektam vai ar 
to sakrīt: ēna uz sienas’
6. Physical object contiguous with wall: 
on the left wall, there is a chest of drawers 
‘Fizisks objekts pie sienas: pie kreisās sienas 
atrodas kumode’
7. Physical object on part of itself: the 
man on his back ‘Fizisks objekts uz savas 
daļas: vīrietis, guļošs uz muguras’
8. Physical object over another: the dark 
clouds on the island ‘Fizisks objekts virs 
cita objekta: tumši mākoņi virs salas’
9. Spatial entity located on geographical 
location: the players on the football field 
‘Fizisks ķermenis uz ģeogrāfiska laukuma: 
spēlētāji futbola laukumā’
10. Physical or geometrical object 
contiguous with a line: a village on the 
boarder ‘Fizisks vai ģeometrisks objekts uz 
līnijas: ciemats uz valsts robežas’
11. Physical object contiguous with edge 
of geographical area: a garden on the lake 
‘Fizisks objekts uz ģeogrāfiska laukuma 
malas: dārzs pie ezera uz ezera krasta’

Tabula. Angļu valodas prievārdu in un on ideālās nozīmes un lietošanas tipi (pēc 
Herskovits 1986, 148–155).
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1. attēls. Centrālā prievārda over shēma 
(no Lakoff 1987, 419)5.

2. attēls. Otrā prievārda over shēma (no 
Lakoff 1987, 425).

3. attēls. Trešā prievārda over shēma (no Lakoff 1987, 427).5

Centrālajai shēmai ir 8 konkretizācijas jeb lietošanas tipi (ang. instances), 
un tās tiek definētas pēc pazīmju kombinācijām (piem., vai starp figūru un fonu 
pastāv vai nepastāv kontakts; vai fons stiepjas horizontāli vai vertikāli u. tml.). 
Tātad centrālo shēmu ar apakšshēmām vieno konkretizāciju sakars (instance link), 
savukārt apakšshēmas saista līdzības sakars (similarity link), sk. 4. att.

4. attēls. Centrālā prievārda over shēma ar apakšshēmām (no Lakoff 1987, 424).

Otrā nozīmju grupa (2.) ir virs (above, piem., Hang the painting over 
the fireplace ‘pakar gleznu virs kamīna’, sk. 2. att.), ko no pirmās atšķir divi 
kritēriji – nav ceļa nozīmes un starp figūru un fonu nav kontakta – un vieno figūras 
novietojums attieksmē pret fonu – tā atrodas virs fona. Trešā nozīmju grupa (3.) – 
segšanas nozīme (covering, piem., The board is over the hole ‘dēlis ir uz cauruma’, 
sk. 3. att.), kurā figūrai noteikti jābūt divu dimensiju; kā arī starp figūru un fonu ir 
iespējams kontakts. Ceturtā nozīme (4.) – atgriezeniskā (reflexive, piem., Roll the 
log over, turn the paper over ‘apgriezt papīru uz otru pusi’); šādos over lietošanas 
gadījumos figūra un fons sakrīt un to veiktais ceļš tiek saukts par refleksīvo ceļu. 
Piekto nozīmju grupu (5.) K. Brugmana sauc par pārsniegšanas nozīmi (excess, 
piem., The bathtub overflowed ‘vanna pārplūda’), over šādos gadījumos funkcionē 
kā darbības vārdu priedēklis. Un pēdējā, sestā, atkārtošanas shēma (repetition, 

5 Attēlu shēmās TR (ang. trajector) apzīmē figūru un LM (ang. landmark) – fonu 
(R. V. Langakera ieviesti termini, ko lieto arī daži lietuviešu valodnieki, – liet. trajektorius 
un riboženklis, – piem., Mikulskas 2009).
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piem., Do it over ‘atkārto to vēlreiz’) tiek saistīta ar pirmās grupas apakšshēmu, 
kurā figūra kustas pa horizontāli garenu fonu. Figūras ceļš ir uztverams kā 
metaforiska darbība, balstoties nevis uz shēmu transformācijām, bet vairāk uz 
konceptuālo metaforu nodarbošanās ir ceļojums (activity is a journey).

Īsi aplūkotās K. Brugmanas analīzes rezultāts – radiālā prievārda kategorijas 
struktūra, kas realizēta ar leksisko prievārda over tīklu, kura centrā ir 1. shēma un 
tās konkretizācijas (sk. 5. att.). Sakarus starp nozīmēm motivē Ludviga Vitgenšteina 
formulētais radnieciskās līdzības princips (family resemblance principle), tomēr 
apakšshēmas ne vienmēr vieno tikai kopīgi atribūti, reizēm arī dabiskas shēmu 
transformācijas vai konceptuālās metaforas.

 
5. attēls. Pilns prievārda over tīkls (no Lakoff 1987, 436).

6. attēls. Vispārināts leksiskā tīkla skats (no Rice 1996, 137).
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3.3. Leksisko tīklu priekšrocības un kritika 
Tīkls ir ērts deskriptīvs līdzeklis, kas ir saskaņā ar dabisko kategoriju uz-

tveri – tās ir struktūras ar centru un perifēriju, prototipu un tā modifikācijām. Pro-
totips nav kategorijas kopējā nozīme, jo bieži vien perifērie kategorijas locekļi nav 
ar to saistīti tieši, proti, bez citu blakuslocekļu starpniecības. Tātad dabiskajām 
kategorijām nav stingru robežu, to locekļiem ir dažāds semantiskais svars un daži no 
tiem ir līdzīgāki kaimiņkategoriju locekļiem, – tas noteikti ir tuvāk psiholoģiskajai 
kategoriju uztverei. Milzīgs solis uz priekšu vēl ir arī tas, ka nozīmes leksiskajā 
tīklā nav patvaļīgas, tās motivē dažādi iepriekšminētie principi.

Tomēr aplūkoto pieeju prievārdu aprakstam pētnieki kritizē dažādu iemeslu 
dēļ (Sandra, Rice 1995, 91–92). Pirmkārt, metodoloģiskas nenoteiktības dēļ: 
K. Brugmana un Džordžs Leikofs (George Lakoff) vienā vietā ņem vērā figūras 
un fona trajektorijas pazīmes, citur – vairs ne; līdz ar to var nojaust, ka dažādi 
pētnieki nošķirs dažādas nozīmes un piedāvās dažādus leksiskos tīklus. Otrkārt, 
liela polisēmisko valodas vienību nozīmju apjoma dēļ (tā sauktās maksimālistu 
pieejas, ang. maximalist/fine-grained approach). Viņuprāt, tik liels savstarpēji 
saistītu nozīmju tīkls visticamāk pastāv tikai pētnieka, nevis runātāja apziņā. Īpaši 
sarežģīts ir sīkāku nozīmju nošķiršanas jautājums: cik to vajag un pēc kādiem 
principiem tām jābūt norobežotām. Treškārt, rodas jautājums par centrālās nozīmes 
vai prototipa nošķiršanu (prototips kognitīvajos pētījumos tiek definēts ļoti dažādi): 
kādiem kritērijiem – piemēram, biežuma vai psiholoģiskās pamatotības, – tam ir 
vairāk jāatbilst.

3.4. Principiālās polisēmijas metode 
Kā iepriekšminētās problēmas risinājumu A. Tailere un V. Evanss piedāvā 

principiālo polisēmiju (principled polysemy approach), kuras mērķis – samazināt 
subjektivitāti, nosakot centrālo nozīmi un nošķirot pārējās nozīmes (Tyler, Evans 
2003). Viņuprāt, prievārda kategorijas centru veido protoscēna, kas sastāv no 
kādas figūras un fona telpiskās konfigurācijas un funkcionālās īpašības. Centrālajai 
nozīmei jāatbilst pieciem kritērijiem:

1) tai jābūt pirmajai fiksētajai pētāmas valodas rakstu avotos; 
2) leksiskajā tīklā tai ir jādominē (tās telpiskā konfigurācija atspoguļojas 

vairākumā citu shēmu); 
3) ja prievārds funkcionē kā prefikss, tad prefiksam piemīt centrālā nozīme; 
4) centrālo nozīmi ierobežo citi prievārdi, kas ar attiecīgo prievārdu veido 

kontrastīvu grupu (piemēram, above, over, under un below); 
5) citas prievārda nozīmes tieši vai netieši ir saistītas ar centrālo nozīmi un no 

tās izriet.
A. Tailere un V. Evanss formulē arī pārējo nozīmju nošķiršanas kritērijus. 

Prievārdam atsevišķa nozīme ir tad, ja
1) tai ir semantiskais komponents, kura nav nevienai citai nozīmei (proti, ja 

prievārds ir telpisks, tā lietošanā parādās vairs ne vietas, bet, piem., laika, 
cēloņa, nozīme, vai arī atklājas kāda cita telpiskā konfigurācija);

2) tā nav atkarīga no konteksta, piem., jauna nozīme nav izveidojama no 
informācijas par citu nozīmi un konteksta; tai jābūt fiksētai atmiņā.
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Kaut gan autoru mēģinājums ieviest stingrākus principus ir apsveicams, tomēr 
viņu piedāvātie kritēriji arī ne vienmēr iztur kritiku. Īpaši skaidri tas ir redzams, 
runājot par centrālās nozīmes nošķiršanu: kā jārīkojas, ja prievārds pirmajā 
attiecīgās valodas rakstu avotos fiksētajā nozīmē vairs netiek lietots? Var atrast arī 
dažas līdzvērtīgas pirmās nozīmes. Kas jādara, ja agrākā nozīme un nozīme, kas 
dominē leksiskajā tīklā, atšķiras? Ir skaidrs, ka jāmeklē arī citi precizējumi.

3.5. Citas problēmas 
Problemātiski ir arī tas, ka kognitīvā pieeja dažādos pētījumos parasti tiek 

piemērota tikai vienam vai diviem prievārdiem, līdz ar to vispārinoši vai sistēmiski 
darbi vēl ir ļoti vajadzīgi. Bieži vien par pētījuma objektu tiek izvēlētas analītiskās 
valodas (galvenokārt ģermāņu valodas, it īpaši – angļu valoda). Aprakstot fleksīvo 
valodu vietas nozīmes konstrukcijas ar prievārdiem, uzmanība jāpievērš ne tikai 
figūras un fona īpašībām, bet arī fonu izsakošā nomena locījumam, kuru prievārds 
pārvalda. Tādā gadījumā vajadzīgs gan prievārda, gan pārvaldāmā locījuma 
semantikas apraksts (viņiem abiem teorētiski jābūt līdzīgiem nozīmju ziņā). Viens 
no tādiem pētījumiem ir Lilianas Šaričas (Ljiljana Šarić) grāmata par dienvidslāvu 
(bosniešu, horvātu un serbu) valodu prievārdiem un attiecīgajiem locījumiem (Šarić 
2008). Prievārda un locījuma nozīmēm kognitīvā aspektā uzmanību ir pievērsis 
Sturla Bergs-Olsens (Sturla Berg-Olsen) (Berg-Olsen 2005, 101–107; 160–162), 
latviešu valodas ģenitīva un datīva semantikas aprakstā balstoties uz kognitīvās 
gramatikas paņēmieniem. Lietuviešu valodniecībā līdzīgu prievārdu analīzes darbu 
pagaidām nav, jānorāda tikai metodiski pārskati un ierosinājumi (Malesa 2003; 
Mikulskas 2009)6.

4. Semantiskā tipoloģija 
Beidzot nedrīkst nepieminēt vēl vienu prievārdu apraksta iespēju, kam ir 

vairāk onomasioloģisks raksturs un kas jāierindo semantiskās tipoloģijas darbu 
virknē: tie ir Stīvena Levinsona (Stephen Levinson) un Maksa Planka (Max Plank) 
psiholingvistikas institūta pārējo pētnieku darbi par vietas izteikšanas līdzekļiem 
dažādās pasaules valodās (Levinson 1992, 2003; Levinson et al. 2003; Levinson, 
Wilkins 2006). Autori atsevišķi apraksta statiskus un dinamiskus kontekstus. 
Pirmie tiek iedalīti divos tipos – topoloģiskajos (ang. topological) un leņķa (ang. 
angular), bet pēdējie tiek analizēti galvenokārt pēc L. Talmija verba un satelītu 
valodu tipoloģijas (verb-framed un satellite-framed languages, Talmy 2000, 102). 
Topoloģiskie konteksti raksturo situācijas, kurās figūras un fona novietojums 
sakrīt vai tie atrodas pavisam netālu viens no otra. Autori analizē, kā informanti 
ir raksturojuši 71 attēlā uzzīmētas situācijas, atbildot uz jautājumu kur?7. Leņķa 
nozīmes kontekstos figūra atrodas konkrētā fona pusē: tā priekšā, aizmugurē, pa 
kreisi vai pa labi. Šādu situāciju aprakstam ir izmantota S. Levinsona formulēto 

6 Te būtu jāpiemin arī divi bakalaura darbi, kuri uzrakstīti Viļņas Universitātē un kuros 
sistēmiski tika izmantota kognitīvā pieeja (proti, leksiskie tīkli): viens no tiem analizē 
prievārdu liet. per un latv. pār semantiku (Gaigalaitė 2012), bet otrais – verbālo prefiksu 
liet. at- un latv. at- nozīmes (Dzikaras 2011).

7 Pētījuma materiāls un rezultāti ir atrodami darba grupas mājaslapā. Pieejams: http://
fieldmanuals.mpi.nl/volumes/1992/bowped/.
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triju atskaites sistēmu (ang. reference frames) – iekšējās, relatīvās un absolūtās 
sistēmas – tipoloģija. Pētījuma rezultāti – 12 areāli un ģenētiski atšķirīgu valodu 
dati – apkopoti grāmatā Grammars of Space (Levinson, Wilkins 2006).

Secinājumi
Apkopojot aplūkotos prievārdu analīzes paņēmienus, jāsecina, ka kognitīvo 

zinātņu sākums, pāreja no klasiskās kategorijas izpratnes uz dabisko izpratni un 
semantikas lomas aktualizācija ļoti spēcīgi mainījusi polisēmisko valodas vienību 
analīzes veidus, kas jau apmēram 40 gadu tiek izmantoti ārzemju valodniecības 
tradīcijā. Jācer uz prievārdu apraksta pieeju daudzveidības palielināšanos baltu 
valodniecībā: gan kognitīvajā lingvistikā, gan semantiskajā tipoloģijā.
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Summary
The article presents various approaches to semantic analysis of prepositions. It starts with 
the descriptive and structural methods (e.g., Grabis 1959; Lindkvist 1972, 1976; Nītiņa 
1978, 2007; Valiulytė 1976, 1997a, 1997b, 1998), taking into account componential analysis 
(Bennett 1975; Kilius 1977, 1980) and logical approach to prepositional semantics (Cooper 
1968). The abovementioned works are mostly concerned with defining the semantic invariant 
or presenting the lists of the uses of the preposition without any additional information 
about the relations among the senses.
Prepositional semantics received a fair amount of attention from the beginning of cognitive 
sciences in the early eighties of the 20th century. Rosch’s principles of categorization 
(Rosch 1978) and prototype theory led to understanding of the preposition as a natural 
category with the prototypical (or ideal) member, fuzzy boundaries and well interrelated 
senses (or use types, e.g., Herskovits 1986), which were represented as image-schemas or 
lexical networks (Lakoff 1987; Lindner 1983; Bellavia 1996; Dewell 1994, 1996; Meex 
2001; Tyler, Evans 2003).
Another approach to prepositional semantics was proposed by Steven C. Levinson and 
the Language and Cognition group at the Max Planck Institute for Psycholinguistics 
(Levinson 1992, 2003; Levinson et al. 2003, 2006). It is an onomasiologically based 
method to investigate spatial description and conception, in which the locational situations 
are described according to either topological or angular (i.e., intrinsic, relative or absolute 
frames of reference) information, while the dynamic contexts – according to Talmyan 
typology of the verb-framed and satellite-framed languages (Talmy 2000) and other criteria.


