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Daudznozīmīgu vārdu nozīmju norobežošanas un to skaita noteikšanas problemātika ir viens 
no svarīgākajiem leksikoloģijas un semantikas jautājumiem. Vārda nozīmju nošķiršanas 
kritēriju trūkums vērojams arī latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās, kurās redzams, 
ka daudznozīmīgu vārdu nozīmju sistēmu veidošanā nav izmantota vienota pieeja. Tā, 
piem., atšķiras verba grūst definēto nozīmju skaits: Latviešu literārās valodas vārdnīcā tās 
ir deviņas, Latviešu valodas vārdnīcā – sešas, bet Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā – 
piecas. Lai gan vienas valodas skaidrojošās vārdnīcas atšķiras apjoma ziņā, vārdnīcu apjomu 
nevar uzskatīt par vārdu nozīmju skaita norobežošanas kritēriju.
Rakstā, ņemot vērā nozīmju noteikšanas kritēriju trūkumu latviešu valodas skaidrojošajās 
vārdnīcās, izmantojot kompleksu pieeju, analizēta daudznozīmīga kustības verba grūst 
nozīmju sistēma. Lai atspoguļotu daudznozīmīga verba semantiskās struktūras analīzes 
pieejas, izmantotas šādas teorijas un no tām izrietošās metodes: komponentu analīzes 
metode, saistāmības analīze, prototipu teorija, domu telpas teorija, kā arī sniegti šo teoriju 
pamatterminu skaidrojumi. 
Aplūkojot verba grūst nozīmju sistēmu ar dažādām metodēm, konstatēts, ka ar visām 
izmantotajām metodēm verbam grūst var noteikt četras nozīmes. Savukārt, salīdzinot 
raksta autores izveidoto verba grūst nozīmju sistēmu ar latviešu valodas skaidrojošajās 
vārdnīcās minētajām nozīmēm (to apkopojums dots tabulā Nr. 2 Verba „grūst” nozīmju 
sistēmas atspoguļojums latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās), redzams, ka tās atšķiras 
ar nozīmju skaitu un to formulējumiem. Tātad nozīmju noteikšanā, izmantojot kompleksu 
pieeju, var objektīvāk izstrādāt nozīmju sistēmu, kā arī padarīt precīzākus nozīmju 
skaidrojumus.

Atslēgvārdi: komponentu analīzes metode, saistāmības analīze, prototipu teorija, domu 
telpas teorija, daudznozīmīgi verbi.

Vārda nozīmju pētījumos problemātisks ir jautājums par vārda leksisko 
nozīmju skaitu. To noteikšanai leksikoloģijā un leksikogrāfijā izmantojamas 
vairākas pieejas. Lai panāktu precīzāku vārda nozīmju sistēmas atspoguļojumu, ir 
lietderīgi apvienot gan strukturālās, gan kognitīvās lingvistikas metodes.

Rakstā, izstrādājot verba grūst nozīmju sistēmu, detalizētāk raksturotas šādas 
teorijas un no tām izrietošās metodes: komponentu analīzes metode, saistāmības 
analīze, prototipu teorija un domu telpas teorija. 
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1. Komponentu analīzes metode
Strukturālajā semantikā viena no būtiskākajām vārda leksiskās nozīmes pētī-

šanas metodēm ir komponentu analīzes metode. Tās pamatā ir uzskats, ka vārda 
leksiskā nozīme nav mazākā semantiskā vienība. Vārda nozīmi veido mazāki 
nozīmes komponenti (semantiskie elementi), kuri dažādās kombinācijās ir 
apvienoti semantisko komponentu kopumos (Kobozeva 2007, 111). Komponentu 
analīze ir leksisko nozīmju analīze, kurā katras nozīmes vienības tiek atšķirtas, 
izmantojot semantiskos elementus (Matthews 2007, 69).

Valodas vienību analīzē, izmantojot šo metodi, vārda nozīme tiek dalīta 
mazākās vienībās, kuru apzīmēšanai valodnieciskajā literatūrā lieto dažādus sino-
nīmiskus terminus, piem., sēma (Kobozeva 2007, 110); nozīmes komponents 
(Lyons 1995, 108); semantiskais komponents (Kobozeva 2007, 110; Jakaitienė 
1988, 95); semantiskais reizinātājs (Kobozeva 2007, 111); semantiskais 
elements (Freimane 1983, 9) u. c. Rakstā nozīmes jēdzieniskā satura mazākās 
vienības apzīmēšanai autore lieto terminu semantiskais elements.

Daudznozīmības pētīšanā, izmantojot komponentu analīzes metodi, vispirms 
analizējamā vārda nozīmes jāsadala semantiskajos elementos. Kustības verbu 
nozīmju semantiskos elementus var iedalīt pēc noteiktiem parametriem, kurus, kā 
norāda Inta Freimane, var uzskatīt par verba nozīmes semantisko pazīmju lomām 
(Freimane 1983, 16). Rakstā analizētā kustības verba grūst semantisko elementu 
parametrus var noteikt, piem., pēc kustības virziena. Šādas semantisko pazīmju 
lomas veido noteiktas semantiskas opozīcijas, pēc kurām var noteikt kustības 
verbu semantiskos elementus, piem., uz augšu ↔ uz leju, pa labi ↔ pa kreisi, 
iekšā ↔ ārā u. c.

Izmantojot komponentu analīzes metodi, var izveidot šādu kustības verba 
grūst nozīmju sistēmu:

1. Pārvietot, veicot fizisku darbību, piem.:
 Nez no kurienes uzrodas satrakojies vīrs un sāk mani grūst ejā. (K)
Šo nozīmi veido semantiskie elementi ‘dzīvs subjekts’, ‘pārvietot’, ‘fiziska 

darbība’.
2. Fiziski iedarboties, ievainot, piem.:
 Tai pašā brīdī vecītis grūda ar savu spieķi briedim ribās. (K)
Šo nozīmi veido semantiskie elementi ‘dzīvs subjekts’, ‘fiziska iedarbība’, 

‘līdzeklis’.

3. Spiežot drupināt, smalcināt, piem.:
 Gatavojot saldo kūku, riekstus nevajag malt vai grūst piestā, jo tad pazudīs 

riekstu struktūra. (K)
Šo nozīmi veido semantiskie elementi ‘dzīvs subjekts’, ‘fiziska darbība’.

4. Radīt (kādu stāvokli), piem.:
 Ja kaimiņš būtu nodomājis mūs grūst nelaimē vai iegūt mūsu māju, tad 

viņš tik rupji pret mani vis neizturētos. (K)
Šo nozīmi veido semantiskie elementi ‘dzīvs subjekts’, ‘izraisīt’, ‘sociāla 

darbība’.
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Tātad verba grūst nozīmju sistēmu veido šādi semantiskie elementi: ‘dzīvs 
subjekts’, ‘pārvietot’, ‘fiziska darbība’, ‘fiziska iedarbība’, ‘līdzeklis’, ‘izraisīt’, 
‘sociāla darbība’.

2. Saistāmības analīze
Pretstatā iepriekš aplūkotajai komponentu analīzes metodei, kurā vārda nozī-

mi pēta paradigmatiskā aspektā, vārda nozīmes pētīšanai sintagmatiskā aspektā 
izmanto vārdu saistāmības analīzi jeb valences teoriju, jo „vārda nozīmi un tās 
lietojumu nosaka ne tikai pēc tā vietas noteiktā tematiskā grupā, bet arī pēc tā 
saistāmības ar citiem vārdiem” (Gak 1977, 202). Saistāmības jeb valences teorijas 
pamatā ir pieņēmums, ka darbības vārds ir galvenais teikumā un tas ar savu nozīmi 
organizē teikuma kodolu, un no darbības vārda ir atkarīgs tas, vai visi teikuma 
elementi varēs realizēties (Rjatsep 1974, 3).

Pirmais terminu valence lietojis Lisjēns Tenjērs (Lucien Tesnière) pētījumos 
par franču valodas verbu saistāmību (Tesnière 1959 [1988]). Valence – „vārda 
spēja, veidojot sintaktiskus sakarus, piesaistīt citus vārdus noteiktās gramatiskās 
formās; vārda saistītājspēja. Valence ir atkarīga no vārda leksiskās nozīmes un 
vārdšķiras” (VPSV 2007, 417). Latviešu valodas pētījumos par verbu saistītājspēju 
I. Freimane (Freimane 1975, 11) terminu valence piedāvā aizstāt ar terminu 
saistāmība – „valodas vienību (fonēmu, morfēmu, vārdu) spēja saistīties tekstā 
citai ar citu” (VPSV 2007, 333). Rakstā abi šie termini uzskatīti par sinonīmiem, 
kā to pieļāvusi arī I. Freimane.

Valences teorijas pamatlicējs L. Tenjērs min divus iespējamos verbu piesaistīto 
paplašinātāju veidus – aktantus, kas nosauc dzīvas būtnes vai priekšmetus, kas 
jebkādā veidā ir iesaistīti ar verbu apzīmētajā darbībā, procesā, un tie vienmēr 
ir lietvārdi vai to ekvivalenti (Tesnière 1959 [1988, 138]), jeb „propozīcijas 
komponentus, leksēmas, kas nosauc predikāta izteiktās darbības, procesa un 
stāvokļa dalībnieku” (VPSV 2007, 23), un sirkonstantus, kas raksturo apstākļus, 
kādos ar verbu apzīmētā darbība, process norisinās, – laiku, vietu, veidu, skaitu 
utt., un tie vienmēr ir apstākļa vārdi vai to ekvivalenti (Tesnière 1959 [1988, 138]). 
Latviešu valodas darbības vārdu valences pētījumos, piem., I. Freimanes darbā 
Latviešu valodas skaņu verbi (Freimane 1983), kā arī šajā rakstā visi iespējamie 
verba paplašinātāji saukti par aktantiem, jo sirkonstanti netiek uzskatīti par verba 
paplašinātājiem.

Teorētiskajā literatūrā jēdziena situācijas dalībnieks nosaukšanai lieto dažā dus 
terminus, piem., tematiskās lomas (thematic roles) (Saeed 2003, 148), vārdkop-
terminu dziļie semantiskie locījumi (deep semantic cases) (Fillmore 1968, 20), 
locījumu lomas (case-roles) (Givón 1984, 85), semantiskās valences (Apresjan 
1974, 119), aktanti (Mustajoki 2006, 156–170; Holvoet 2009, 16) aktantu 
seman tiskās funkcijas jeb semantiskās lomas (Jakaitienė 1988, 61; 2009, 66); 
relatēma (Lokmane 2005, 9), situācijas dalībnieks jeb aktants (Freimane 
1983, 36), semantiskā loma (Nešpore 2009, 65–73; 2010b, 97–112 u. c.; Vogina 
2009, 237–242 u. c.). Raksta autore, aplūkojot teikumu semantiskās struktūras 
situācijas dalībniekus, to nosaukšanai izvēlējusies lietot terminu semantiskā loma, 
ar to saprotot „teikuma semantiskās struktūras komponentu, vispārinātu teikuma 
atspoguļotās situācijas dalībnieku” (VPSV 2007, 348–349), bet konkrētu situācijas 
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dalībnieku nosaukšanai lietojot terminu aktants – „leksēmu, kas nosauc predikāta 
izteiktās darbības, procesa vai stāvokļa dalībnieku” (VPSV 2007, 23).

Semantiskās saistāmības analīzē būtiski ir noteikt aktantu semantiskās lomas. 
Pētījumos par semantisko lomu nosaukšanu dažādu autoru definēto seman-
tisko lomu skaits atšķiras, piem., Evalda Jakaitiene (Evalda Jakaitienė) min 21 
semantisko lomu (Jakaitienė 1988, 62–64; 2009, 67–68), Džons Saīds (John Saeed) 
norāda 10 tipiskākās semantiskās lomas (Saeed 2003, 149–151), Arto Mustajoki 
(Arto Mustajoki) nosauc 9 semantiskās lomas (Mustajoki 2006, 172–173), 
Vladimirs Plungjans (Vladimir Plungjan) min 13 semantiskās lomas (Plungjan 
2003, 165–166), Gunta Nešpore, pētot pārvietošanās verbu saistāmību latviešu 
valodā, šķir 19 semantiskās lomas, dalot tās sīkāk centrālajās (agenss, tēma, ceļš, 
mērķis, avots, virziens, vieta u. c.) un perifērajās lomās (vietap – vieta, kas nav tieši 
iesaistīta pārvietošanās situācijā, laiks, ilgums, veids, cēlonis, nolūks, kompānija, 
ātrums u. c.) (Nešpore 2010a, 189–196) u. c.

Rakstā, analizējot kustības verba grūst daudznozīmību, definētas semantiskās 
lomas, kas ļauj noteikt verba pamatnozīmi, tā tiešās atvasinātās nozīmes un pārnestās 
nozīmes, resp., metaforiski motivētas nozīmes. Nosakot semantiskās lomas, kas 
veido verba grūst nozīmju sistēmas semantisko lomu kombinācijas, ņemtas vērā 
vairāku valodnieku (Saeed 2003; Plungjan 2003; Mustajoki 2006; Jakaitienė 1988; 
2009; Sližienė 1994; Freimane 1983; Nešpore 2009; 2010a; 2010b; 2011; Palmer 
1994 u. c.), kā arī raksta autores disertācijā Kustības verbu daudznozīmība latviešu 
valodā (Kuplā 2013b) un rakstā Kustības verba „celt” daudznozīmība domu telpas 
teorijas aspektā (Kuplā 2013a, 75–86) izstrādātās semantisko lomu definīcijas. 

Tātad verba grūst nozīmju sistēmas analīzē būtiskas ir šādas semantiskās 
lomas:

Darītājs (Agenss) (D) – situācijas komponents, dzīva reālija, situācijas 
dalībnieks, kas ir darbības (kustības) iniciators un parasti darbību veic apzināti. 
Darītājs par darbības iniciatoru uzskatāms arī tādā gadījumā, ja kustība tiek veikta, 
izmantojot kādu līdzekli, instrumentu, piem.:

Ceļu policisti kvīts vietā dod ziedus autovadītājām. (K)

Cietējs (Pacienss) (C) – pasīvs situācijas komponents, dzīva vai nedzīva 
reālija, tās daļa, kas pakļauta kustībai, kuras rezultātā var tikt mainītas situācijas 
dalībnieka īpašības, stāvoklis, piem.:

Viņa no visa spēka grūda vāku uz augšu. (K)

Izjutējs (Eksperienss) (Iz.) – situācijas komponents, dzīva reālija, kas izjūt 
stāvokli vai darbību, bet nekontrolē to, piem.:

Komponista melodiskās dziesmas ķer skatītāju savos tīklos joprojām. (K)

Uztveres tēma (UT) – situācijas komponents, kas nepastāv reālajā pasaulē 
(tātad ir tukša pozīcija), bet rodas / ir darītāja apziņā, balstoties uz darītāja 
priekšstatiem, zināšanām, pieredzi par situācijas komponentu, piem.:

Marta vējš un aprīļa lietus nes mājā lielu svētību. (K)
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Uztveres tēmas semantiskā loma piešķirama arī situācijas komponentiem, 
reālijām, kuras cilvēks rada konkrētā situācijā, piem.:

Mākslīgā intelekta pētījumi rit nepārtraukti. (K)

Instruments (I) – situācijas komponents, ko darītājs izmanto, lai kustoties 
veiktu kādu darbību, un kas nav transporta līdzeklis, piem.:

Kalējs smēdē kaļ dzelzi ar āmuru. (K)

Vieta (V) – situācijas komponents, kurā noris darbība vai kurš ir darbības 
sākuma vai beigu punkts, piem.:

Tētis bērnu uz skolu ved ar automašīnu. (K)

Virziens (Virz.) – situācijas komponents, kas norāda kustības virzienu telpā, 
bet nenorāda kustības sākuma vai beigu punktu, piem.:

Viņa ir gribējusi celt acis uz augšu, bet bēdas spiedušas tās uz leju. (K)

Veids (Veids) – situācijas komponents, kas norāda darbības veidu, piem.:

Arī otrajā puslaikā spēle turpināja ritēt ātrā tempā. (K)
Verba grūst daudznozīmības analīzē, izmantojot sintagmatisko pieeju un 

nozīmju diferencēšanā lietojot saistāmības analīzi, galvenokārt izmantotas cen-
trā lās semantiskās lomas, piem., Darītājs, Cietējs, Izjutējs u. c., kas ietekmē no-
zīmes maiņu. Tātad verba grūst nozīmju sistēmu veido šādas semantisko lomu 
kombinācijas:

1. Darītājs + Cietējs, piem.:
 Viņa no visa spēka grūda vāku uz augšu. (K)
 Darītājs – viņa; Cietējs – vāks.

2. Darītājs + Cietējs + Instruments, piem.:
 Otrajā trešdaļā aizsargs grūda pretiniekam ar nūju. (K)
 Darītājs – aizsargs; Cietējs – pretinieks; Instruments – nūja.

3. Darītājs + Cietējs + Vieta, piem.:
 Saimniece iztaukšķētas kaņepes atdzisina, tad grūž piestā. (K)
 Darītājs – saimniece; Cietējs – kaņepes; Vieta – piesta.

4. Darītājs + Izjutējs + Uztveres tēma, piem.:
 Vai tad tu drīkstētu otru tik droši grūst pēdīgā postā? (K)
 Darītājs – tu; Izjutējs – otrs; Uztveres tēma – posts.

3. Prototipu teorija
Par prototipu teorijas izveidotāju uzskata Eleanoru Rošu (Eleanor Rosch). 

Zinātniece pētījumos Cognitive Representations of Semantic Categories (Seman-
tisko kategoriju kognitīvā reprezentācija) (Rosch 1975, 192–233), Principles of 
Categorization (Kategorizācijas principi) (Rosch 1978, 27–48 [2005, 91–108]), 
aplūkojot kategorijas robežas un to nepastāvību, kā arī kategorijas tipiskākos 
un mazāk tipiskos locekļus, to raksturīgumu, prototipiskumu, ievieš terminu 
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prototips, kas nosaka raksturīgākā kategorijas locekļa pazīmes (Rosch 1975, 
192–233), līdzīgi prototipa jēdzienu raksturo arī citi autori (Croft, Cruse 2004, 77; 
Matthews 2007, 326; Evans 2007, 175).

Kategorijas no kognitīvās lingvistikas viedokļa raksturo šādas pazīmes:
1) pazīmju (atribūtu) kopums nav raksturīgs visai kategorijai, jo dažādus 

kategorijas locekļus nevar raksturot ar visām kategorijas pazīmēm. Visus 
kategoriju locekļus saista ģimeniska līdzība, t. i., tipiskākie, raksturīgākie 
(prototipiskākie) kategorijas locekļi un perifērie kategorijas locekļi, kam 
nepiemīt visas kategorijas prototipam konstatētās pazīmes. Piem., krēslu 
kategoriju, kuras prototips ir krēsls, raksturo šādas pazīmes: ‘sēdēšanai 
paredzēta mēbele’, ‘parasti ar četrām kājām’, ‘ar atzveltni’, ‘ar rokturiem’, 
savukārt krēslu kategorijas perifēros locekļus, piem., bāra krēslu, raksturo 
šādas pazīmes: ‘sēdēšanai paredzēta mēbele’, ‘uz vienas kājas’, ‘bez 
atzveltnes’, solu raksturo šādas pazīmes: ‘sēdēšanai paredzēta mēbele’, ‘uz 
divām kājām’, ‘bez atzveltnes’ u. c. Tātad perifēros kategorijas locekļus 
bāra krēslu, solu ar krēslu kategorijas prototipu saista kopēja pazīme 
‘sēdēšanai paredzēta mēbele’;

2) kategoriju robežas nav skaidri nosakāmas un ir saistītas ar kategorijām, 
kas atrodas blakus, piem., nav stingras robežas starp krēslu kategoriju un 
dīvānu kategoriju, jo grūti noteikt, kad krēslu kategorija pāriet dīvānu kate-
gorijā, piem., izvelkamais krēsls var būt gan krēslu, gan dīvānu kategorijas 
perifērais loceklis;

3) kategorijas locekļu statuss kategorijā nav vienāds. Attieksmes starp kate-
gorijas locekļiem nosaka to gradācija pēc kategorijas loceklim noteiktā 
kultūrā piešķirtām raksturīgākajām pazīmēm, piem., runājot par putnu 
kategoriju Eiropā, par tipiskāko kategorijas locekli varētu uzskatīt zvirbuli, 
nevis tītaru, strausu vai pingvīnu.

Izmantojot prototipu teoriju, tiek pētītas semantiskās kategorijas un vārdu 
nozīmes, kas veido semantisko kategoriju. Vārda nozīmes pamatu veido kate go-
rijas – pasaules priekšmetu, parādību, pazīmju klases, kurās vārdi ir sagrupēti. 
Prototipu teorijā tiek uzskatīts, ka kategorizācija jeb nozīmju piešķiršana cilvēka 
apziņā noris, ievērojot kognitīvās ekonomēšanas principu, kad cilvēks pieredzē 
nevis saglabā informāciju par katru individuālo stimulu, objektu atsevišķi, bet 
gan grupē līdzīgos stimulus, objektus kategorijās (Evans, Green 2006, 255; Evans 
2007, 176).

Kognitīvā pieeja polisēmijas pētīšanā nepiedāvā inventarizāciju klasifikācijā 
esošajām nozīmēm, bet skaidro kopējās likumsakarības starp uztveri un zināšanām. 
Tas ļauj noteikt saistības starp vārda nozīmēm un pieņemt tās kā atsevišķu sistēmu 
(Kustova 2004, 11). Aloīzs Gudavičs (Aloyzas Gudavičius) norāda, ka prototipu 
teorija izmantojama, skaidrojot dažādu tematisko grupu vārdu nozīmes, piem., 
krāsu nosaukumus, sajūtu nosaukumus, garšu nosaukumus u. c., to raksturošanai 
minot tipiskākās, raksturīgākās lietu pazīmes. Prototipiskie nozīmju skaidrojumi 
izmantojami, arī raksturojot verbu kategorijas, kuru nozīmju skaidrojumos 
norādāmas tipiskākās ar verbu nosauktās darbības un tipiskākie darbības veicēji 
(Gudavičius 2007, 28–34). Turklāt, izstrādājot šādus nozīmju skaidrojumus, 
tos var padarīt vienkāršākus un valodas lietotājam saprotamākus, nekā tie 
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doti skaidrojošajās vārdnīcās, kā arī ir iespējams izvairīties no enciklopēdiskā 
skaidrojuma.

Viena no kognitīvās lingvistikas pieejām polisēmijas pētīšanā ir daudznozīmīga 
vārda nozīmju sistēmas kā prototipiskas struktūras analīze. Šādā aspektā pamat-
nozīmi uzskata par prototipu, bet tiešās atvasinātās un pārnestās nozīmes – par 
perifēriem prototipiskās struktūras locekļiem. Vārda nozīmju noteikšanā proto-
tipiskās nozīmes situācijas dalībnieki pretstatāmi atvasināto nozīmju situācijas 
dalībniekiem, piem., lai raksturotu prototipiskās kategorijas iekšējo struktūru, var 
izmantot sintagmatisko pieeju – saistāmību, jo pēc piesaistītajiem paplašinātājiem 
var noteikt pamatnozīmes un atvasināto nozīmju attieksmes.

Analizējot verba grūst nozīmju sistēmu prototipu teorijas aspektā, var kon-
statēt šādu situāciju, kas raksturo verba grūst prototipa jeb pamatnozīmes un 
perifēro locekļu jeb atvasināto nozīmju tipus:

1. Dzīvs subjekts, dzīva vai nedzīva reālija, kas tiek pārvirzīta, piem.:
 Zēni prot grūst lodi. (K)

2. Dzīvs subjekts, dzīva reālija, kura tiek fiziski ietekmēta (arī izmantojot 
kādu instrumentu), piem.:

 Hokeja spēlētājs grūž pretiniekam ar nūju. (K)

3. Dzīvs subjekts, nedzīva reālija, kuras konsistence tiek mainīta, piem.:
 Saimniece grūda miežus un vārīja cūkgaļu. (K)

4. Dzīvs subjekts, kurš maina dzīva objekta stāvokli, to iesaistot abstraktā 
objektā, piem.:

 Traģēdija bija tad, kad krievi latviešus grūda karā pret latviešu 
leģionāriem. (K)

Kā redzams verba grūst ar prototipu teoriju izstrādātajā nozīmju sistēmā, gan 
prototipiskās situācijas jeb pamatnozīmes skaidrojumā, gan prototipiskās struktūras 
perifērijā jeb tiešo atvasināto un pārnesto nozīmju skaidrojumos tipiskākie situ-
ācijas dalībnieki atbilst ar saistāmības analīzi konstatētajām semantiskajām lomām, 
tāpēc rakstā, apkopojot kompleksās pieejas vārda semantiskās struktūras analīzē, 
atsevišķi netiek norādīti ar prototipu teoriju izstrādātie situāciju tipi.

4. Domu telpas teorija
Domu telpas teorijā (mental space theory) apvieno skatījumu uz prāta darbību 

un valodu. Tajā aplūko „telpas, kas atspoguļo mūsu zināšanas (uzskatus, vēlmes, 
hipotēzes, faktus u. c.), kas ir saistītas ar realitāti un to, kā valodā, ņemot vērā 
indivīda zināšanas, veidojas saikne starp dažādām telpām un kā noris zināšanu 
pārvirze starp tām” (Croft, Cruse 2004, 39).

Par „domu telpu uzskata pagaidu konceptuālas jomas, dalītas struktūras, kas 
veidojas cilvēka domāšanas un runāšanas procesā, tādējādi pieļaujot mūsu sarunu 
un zināšanu struktūru sadalīšanu. Tās veido elementi, kas var būt jaunas valodas 
vienības, kas tiek radītas sarunas laikā, vai konceptuālajā sistēmā jau esošas valodas 
vienības” (Fauconnier 1997, 11; Evans, Green 2006, 371), piem., pasakot teikumu 
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Zane uzskata, ka Latvija ir skaistākā valsts pasaulē, mēs izveidojām domu telpu 
ar Zanes domām, kurā ir informācija par to, ka Latvija ir skaistākā valsts pasaulē.

Lai aprakstītu zināšanu struktūras, kognitīvajā lingvistikā izmanto dažādus 
jēdzienus, piem., Zoltāns Kevečešs (Zoltán Kövecses) konstatējis šādus terminus: 
ietvari (frame), scenāriji (script), situācijas (scene), kultūras modeļi, kognitī
vie modeļi, idealizēti kognitīvie modeļi, sfēras (domain), shēmas (schema) 
(Kövecses 2006, 64). Raksta autore strukturēto zināšanu konstrukciju kopas sauc 
par ietvariem.

Ietvarus veido pozīcijas (slot) jeb „lomas kādas konstrukcijas vai citas 
līdzīgas struktūras ietvaros” (Matthews 2007, 370), piem., verba grūst ietvarā par 
pozīciju uzskatāms jēdziens Darītājs, un veidotājelementi (filler, space builders) – 
„jebkura vienība vai vienību klase, kas aizpilda pozīciju kādā konstrukcijā vai 
līdzīgā struktūrā” (Matthews 2007, 138–139), piem., verba grūst ietvarā Darītāja 
pozīciju ieņem konkrētas personas.

Domu telpas struktūru veido:
Domu telpa (vairāku ietvaru kopums), piem., kustība


Ietvars (idealizēti kognitīvi modeļi, shēmas, ainas, situācijas u. c.), piem., 

jēdziens grūst


Pozīcija, piem., darītājs


Veidotājelements, piem., konkrētas personas

Plašāk par šīs teorijas izmantošanu daudznozīmīga vārda nozīmju sistēmas 
analīzē sk. raksta autores pētījumos (Kuplā 2013a, 75–86; Kuplā 2013b).

Valodas vienības ietekmē domu telpas ietvaru izveidi, to iekšējo struktūru, 
aktivizē nozīmju izvietojumu starp jau zināmām domu telpām (fona zināšanām). 
Domu telpas teorija valodas vienības aplūko kā potenciālu, lai radītu nozīmes, 
nevis fiksētu iespējamās to interpretācijas (Fauconnier 1997, 38).

Domu telpas teorijas termins pozīcija aptuveni atbilst saistāmības analīzes 
terminam semantiskā loma, bet termins veidotājelements aptuveni atbilst 
saistāmības analīzes terminam aktants. Rakstā daudznozīmīgā verba grūst analīzē 
izmantoti domu telpas teorijas termini.

Kustības verba grūst analīzē, izmantojot rakstā iepriekš aplūkotās metodes, 
resp., komponentu analīzes metodi, saistāmības analīzi, prototipu teorijas metodi 
un domu telpas teoriju, tā nozīmju sistēmu iespējams klasificēt šādi:

1. Ar strauju kustību panākt stāvokļa maiņu (virzīt kur, pie kā u. c.), piem.:
 Apsargs, pamanot piebraucam mašīnu, steidzīgi sāka grūst vārtus plaši 

vaļā. (K)
 Mācību stundas laikā zēns slepus grūda roku kabatā, lai paslēptu 

špikeri. (K)



85

Kategoriju robežas gramatikā

GRŪST1 

D 
C 
V 

Virz. 
Veids (‘strauji’) 

Domu telpas KUSTĪBA ietvaru GRŪST1 veido semantiskais elements 
‘strauji’, kas atbilst Veida pozīcijai, veidotājelements, piem., apsargs, zēns, kas 
atbilst pozīcijai Darītājs (D), veidotājelements, piem., vārti, roka, kas atbilst 
pozīcijai Cietējs (C), veidotājelements, piem., kabata, kas atbilst pozīcijai Vieta 
(V), veidotājelements, piem., vaļā, kas atbilst pozīcijai Virziens (Virz.).

2. Fiziski iedarboties, ievainot, piem.:
 Noziedznieks izraudzītajam upurim grūž ar nazi mugurā. (K)

GRŪST1 GRŪST2 IEVAINOT

 
C 
I 

D 
C 
I 

Veids (‘strauji’) 

D 
C 
V 

Virz. 
Veids (‘strauji’) 

Domu telpas KUSTĪBA ietvars GRŪST1 un domu telpas FIZISKA 
IEDARBĪBA ietvars IEVAINOT veido jaunu ietvaru GRŪST2. To raksturo 
ietvara GRŪST1 semantiskais elements ‘strauji’, kas atbilst pozīcijai Veids, 
veidotājelements, piem., noziedznieks, kas atbilst pozīcijai Darītājs (D), kā arī 
ietvara IEVAINOT veidotājelements, piem., upura mugura, kas atbilst pozīcijai 
Cietējs (C), un veidotājelements, piem., nazis, kas atbilst pozīcijai Instruments (I).

3. Spiežot drupināt, smalcināt, piem.:
 Pavārs piestā grūž garšvielas. (K)

 

GRŪST1 GRŪST3 SMALCINĀT 

 
C 
V 

D 
C 
V 

D 
C 
V 

Virz. 
Veids (‘strauji’) 

Domu telpas KUSTĪBA ietvars GRŪST1 un domu telpas FIZISKI PROCESI 
ietvars SMALCINĀT veido jaunu ietvaru GRŪST3, ko raksturo veidotājelements, 
piem., pavārs, kas atbilst ietvara GRŪST1 pozīcijai Darītājs (D), kā arī ietvara 
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SMALCINĀT veidotājelements, piem., garšvielas, kas atbilst pozīcijai Cietējs (C), 
un veidotājelements, piem., piestā, kas atbilst pozīcijai Vieta (V).

4. Pasliktināt, būt par cēloni apstākļu maiņai, panākot, ka kāds nonāk 
nevēlamā stāvoklī, piem.:

 Nacisti apzināti grūda cilvēkus nāvē. (K)

 

 

GRŪST1  GRŪST4  STĀVOKĻI 

D 
Iz. 
UT 

D 
C 
V 

Virz. 
Veids (‘strauji’) 

 
 

UT 

Domu telpas KUSTĪBA ietvars GRŪST1 un domu telpa STĀVOKĻI 
veido jaunu ietvaru GRŪST4. Attieksmes starp ietvaru GRŪST1 un domu telpu 
STĀVOKĻI ir metaforiskas, resp., ietvaru GRŪST4 raksturo veidotājelements, 
piem., nacisti, kas atbilst pozīcijai Darītājs (D), savukārt ietvara GRŪST1 pozīciju 
Cietējs (C) aizstāj pozīcija Izjutējs (Iz.), kuru raksturo veidotājelements, piem., 
cilvēki, savukārt pozīcijā Vieta (V) kā apzīmējamais tiek izmantots domu telpas 
STĀVOKĻI veidotājelements, piem., nāve, kas atbilst pozīcijai Uztveres tēma 
(UT).

Secinājumi
1. Aplūkojot verba grūst nozīmju sistēmu ar dažādām metodēm, konstatēts, ka 

ar visām izmantotajām metodēm verbam grūst var noteikt četras nozīmes.

1. tabula
Verba grūst nozīmju sistēma, izmantojot dažādās pētīšanas pieejas

Komponentu analīzes 
metode

Saistāmības 
analīze

Prototipu  
teorija

Domu telpas teorija

1. Pārvietot, veicot  
fizisku darbību.  
(Semantiskie elementi – 
‘dzīvs subjekts’, ‘pār-
vietot’, ‘fiziska darbība’)

1. Darītājs + 
Cietējs

1. Dzīvs subjekts, 
dzīva vai nedzīva 
reālija, kas tiek 
pārvir zīta.

1. Ar strauju kustību panākt 
stāvokļa maiņu (virzīt kur,  
pie kā u. c.).
(Domu telpas KUSTĪBA  
ietvars GRŪST1, kura  
veido tāj  elementi – D, C, V  
un Virz.)

2. Fiziski iedarboties, 
ievainot.  
(Semantiskie elementi – 
‘dzīvs subjekts’, ‘fiziska 
iedarbība’, ‘līdzeklis’)

2. Darītājs + 
Cietējs +  
Instruments

2. Dzīvs subjekts, 
dzīva reālija, 
kura tiek fiziski 
ietekmēta (arī 
izmantojot kādu 
instrumentu).

2. Fiziski iedarboties, ievainot. 
(Domu telpas KUSTĪBA  
ietvars GRŪST1 un domu 
telpas FIZISKA IEDARBĪBA 
ietvars IEVAINOT veido ie-
tvaru GRŪST2, kura veidotā-
jelementi – D, C, I un Veids)
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Komponentu analīzes 
metode

Saistāmības 
analīze

Prototipu  
teorija

Domu telpas teorija

3. Spiežot drupināt, 
smalcināt.  
(Semantiskie elementi – 
‘dzīvs subjekts’, ‘fiziska 
darbība’)

3. Darītājs + 
Cietējs + 
Vieta

3. Dzīvs subjekts, 
nedzīva reālija, 
kuras konsistence 
tiek mainīta.

3. Spiežot drupināt, smalcināt. 
(Domu telpas KUSTĪBA  
ietvars GRŪST1 un domu  
telpas FIZISKI PROCESI 
ietvars SMALCINĀT veido 
ietvaru GRŪST3, kura  
veidotājelementi – D, C, V)

4. Radīt (kādu stāvokli). 
(Semantiskie elementi – 
‘dzīvs subjekts’, ‘izrai-
sīt’, ‘sociāla darbība’)

4. Darītājs + 
Izjutējs + 
Uztveres 
tēma

4. Dzīvs subjekts, 
kurš maina dzīva 
objekta stāvokli, 
to iesaistot abs-
traktā objektā.

4. Pasliktināt, būt par cēloni 
apstākļu maiņai, panākot, ka 
kāds nonāk nevēlamā stāvoklī. 
(Domu telpas KUSTĪBA  
ietvars GRŪST1 un domu  
telpa STĀVOKĻI veido  
ietvaru GRŪST4, kura 
veidotāj elementi – D, Iz., UT)

2. Salīdzinot raksta autores izveidoto verba grūst nozīmju sistēmu ar latviešu 
valodas skaidrojošajās vārdnīcās minētajām nozīmēm (to apkopojums 
dots tabulā Nr. 2 Verba „grūst” nozīmju sistēmas atspoguļojums latviešu 
valodas skaidrojošajās vārdnīcas), redzams, ka tās atšķiras ar nozīmju 
skaitu un to formulējumiem. 

3. Daudznozīmīga vārda leksiski semantiskās paradigmas pētīšanā, izman to-
jot kompleksu pieeju, iespējams:
a) ar komponentu analīzes metodi noskaidrot kopējo semantisko ele men-

tu, kā arī atšķirīgo semantisko elementu kopumu un, salīdzinot pa-
mat nozīmē ietvertos semantiskos elementus ar atvasinātajās nozīmēs 
ietvertajiem semantiskajiem elementiem, noteikt attieksmes starp vārdu 
nozīmēm;

b) ar saistāmības analīzi veidot vārda nozīmju izteikšanas modeļus, piem., 
verba grūst pamatnozīmes modeli atspoguļo semantisko lomu Darītājs 
un Cietējs kombinācija, kā arī noteikt analizējamo nozīmju kopējās un 
atšķirīgās semantiskās lomas;

c) ar prototipu teoriju sistematizēt konkrētu kategoriju locekļu skaid-
rojumus, tajos minot semantiskās kategorijas virsjēdzienu un tikai 
būtiskākās pazīmes, kas atšķir konkrēto kategorijas locekli no prototipa;

d) ar domu telpas teoriju konstatēt, no kuras nozīmes veidojušās tiešās 
atvasinātās nozīmes, kā arī noteikt, no kurām domu telpām nāk 
jēdzieni, uz kuru pamata tiek veidotas pārnestās nozīmes.

4. Domu telpas teorijas izmantošana daudznozīmīga verba nozīmju sistēmas 
analīzē ļauj apvienot komponentu analīzi, saistāmības analīzi, prototipu 
teoriju, kā arī padarīt sistēmiskāku un objektīvāku daudznozīmīgu 
verbu nozīmju sistēmu izstrādi un ņemt vērā gan paradigmatisko, gan 
sintagmatisko aspektu.
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2. tabula
Verba grūst nozīmju sistēmas atspoguļojums latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcas

Latviešu literārās valodas 
vārdnīca – Rīga: Zinātne, 3. sēj., 

1975, 158. lpp.

Latviešu valodas 
vārdnīca – Rīga: 

Avots, 2006,  
547.–549. lpp.

Mūsdienu latviešu valodas 
vārdnīca – Rīga: LU Latviešu 
valodas institūts, 2003–2008

1. trans. Ar spēcīgu, strauju kus-
tību, pieskārienu censties atvirzīt 
(ko) no sevis, panākt (kā) virziena 
vai stāvokļa maiņu.
Grūst bluķi. Grūst galdu. Grūst 
solu.
Grūst lodi fizk. – ar spēcīgu, 
strauju kustību virzīt uz priekšu 
(lodi).
Grūst dunku – iesist dunku. 
Grūst vainu (uz citu) sar. – vainot 
(citu).
Grūst (biežāk bāzt, retāk badīt) 
acīs sar. – 
nekautrīgi, arī ar ļaunu prieku 
teikt (ko nepatīkamu).
// Stumt, bīdīt (noteiktā virzienā, 
piemēram, transporta līdzekļus). 
// parasti savienojumā ar „ciet”, 
«vaļā». Ar spēcīgu, strauju kustī-
bu, pieskārienu vērt (durvis, logu 
u. tml.). 
Grūst durvis ciet. Grūst vaļā logu. 

1. Ar spēcīgu, strauju 
kustību censties atvir-
zīt no sevis.

1. Ar spēcīgu, strauju kustību 
virzīt (kur, pie kā, nost u. tml.); 
spēcīgi, strauji stumt. G. krēslu 
malā. G. ar abām rokām 
galdu. G. laivu ūdenī. G. zēnus 
nost no durvīm. G. lodi sp. – 
ar asu kustību sviest lodi. 
G. vainu (uz citu) – vainot 
(citu). // Strauji, spēji virzīt, 
bāzt (kur iekšā, kam klāt). 
G. roku kabatā. G. lāpstu 
zemē. G. malku krāsnī. Suns 
ostīdams grūž purnu visam 
klāt. G. dunku – dunkāt.

2. trans. Ar strauju kustību virzīt, 
bāzt (kur iekšā). Ar strauju kustību 
skart (ko). 
Grūst roku kabatā. Grūst malku 
krāsnī. 
Grūst (arī bāzt) galvu cilpā (retāk 
murdā).
(apzināti) iesaistīties riskantā pa-
sākumā. 
// pārn. Ar spēcīgu, spēju gaisa 
strāvu, spēju plūsmu virzīt (dūmus, 
tvaiku u. tml.). Skurstenis grūž 
dūmu mutuļus. Tvaika mutuļus 
grūzdama, iet lokomotīve. 

2. Stumt, bīdīt (no-
teiktā virzienā).

2. Spiežot, beržot drupināt, 
smalcināt. G. piestā piparus. 
Piestā grūstas garšvielas.
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Latviešu literārās valodas 
vārdnīca – Rīga: Zinātne, 3. sēj., 

1975, 158. lpp.

Latviešu valodas 
vārdnīca – Rīga: 

Avots, 2006,  
547.–549. lpp.

Mūsdienu latviešu valodas 
vārdnīca – Rīga: LU Latviešu 
valodas institūts, 2003–2008

3. trans. Spiežot drupināt,  
smalcināt. 
Grūst sāli. Grūst piparus. 

3. Ar strauju kustību 
virzīt (kur iekšā). 

3. Panākt, būt par cēloni, ka 
(kāds) nokļūst nevēlamā stā-
voklī, grūtos apstākļos. G. iz-
misumā. G. postā, nelaimē.

4. trans. Panākt, būt par cēloni, ka 
(kāds) nokļūst nevēlamā stāvoklī, 
grūtos apstākļos. Grūst postā. 
Grūst izmisumā. 

4. Spiežot drupināt, 
smalcināt. 

4. sar. Izšķērdīgi, neapdomīgi 
tērēt, izdot (naudu). G. lielu 
naudu ārā par niekiem. Nav 
kur naudu g. – saka, ja ir ļoti 
daudz naudas.

5. trans.; sar. Izšķērdīgi, neapdo-
mīgi, arī nevērīgi izdot (naudu), 
dot (ko). 
Nezināt (retāk zināt), kur grūst – 
nezināt (zināt), kur likt, kā iztērēt 
(pārāk lielu daudzumu). 
// vienk. Dot ēst, dzert (parasti 
nevērīgi). 

5. Panākt, būt par 
cēloni, ka (kāds) 
nokļūst nevēlamā 
stāvoklī. sar. 

5. sar. Dot ēst (parasti strauji, 
nevērīgi). G. cūkām ēdienu 
priekšā, cik lien. // Strauji,  
nevērīgi likt. G. mapi zemē.

6. trans.; sar. Nevērīgi, arī steigā 
likt. Arī slēpt (kur). 

6. Pavirši darīt.

7. trans.; sar. Steigā, pavirši veikt. 

8. intrans.; sar. Lielā steigā doties 
(uz kurieni). 

9. intrans.; sar. Raidīt šāviņu. Šaut. 

Saīsinājumi
D Darītājs
C Cietējs
I Instruments 
Iz. Izjutējs  
K Mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusi
UT Uztveres tēma 
V Vieta 
Veids Veids  
Virz. Virziens
VPSV Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca
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Avots
Mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss. Pieejams: http://www.korpuss.lv/
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Summary
One of the hardest-to-solve problems in lexicology and semantics is distinguishing the 
meanings of polysemous words and establishing their number. The lack of criteria for the 
distinguishing of the word meanings is also observed in the Latvian language explanatory 
dictionaries where a consistent approach has not been used to create polysemous word 
systems, e.g. the verb grūst ‘to push’ in “Latviešu literārās valodas vārdnīca” (“The 
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Dictionary of Standard Latvian”) has nine meanings, “Latviešu valodas vārdnīca” (“The 
Latvian Language Dictionary”) lists six meanings, while “Mūsdienu latviešu valodas 
vārdnīca” (“The Modern Latvian Language Dictionary”) provides five meanings. Although 
explanatory dictionaries in one language differ in terms of volume, it cannot be treated as a 
criterion for limiting the number of word meanings presented therein.
In the article, taking into account the lack of criteria for determination of the meanings 
in the Latvian language explanatory dictionaries, the system of meanings of polysemous 
verb of movement grūst ‘to push’ has been analysed by using a complex approach. In 
order to demonstrate approaches to semantic structure analysis of polysemous verb the 
following theories and the methods arising therefrom have been employed: the method of 
componential analysis, the distributional analysis, prototype theory and the mental spaces 
theory, as well as explanations of basic terms of these theories have been provided. 
In discussing the system of meanings of the verb grūst ‘to push’ by using different methods, 
it was established that four meanings might be determined for the verb grūst ‘to push’ by all 
methods used. In turn, when comparing the system of meanings of the verb grūst ‘to push’ 
created by the author of the article with the meanings provided in the Latvian language 
explanatory dictionaries (the meanings are summarised in Table No. 2 “Reflection of the 
system of meanings of the verb grūst ‘to push’ in the Latvian explanatory dictionaries”) it 
can be concluded that they differ in the number of meanings and their definitions. Thus in 
determining the meanings by using the complex approach, the system of meanings can be 
established more objectively, as well as explanations of the meanings can be made more 
precise.


