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Rima BAKŠIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)
LIETUVIŲ TARMIŲ TRANSKRIPCIJA IPA SIMBOLIAIS: PIETŲ
AUKŠTAIČIŲ YPATYBIŲ ANALIZĖ
LIETUVIEŠU DIALEKTU TRANSKRIPCIJA AR IPA SIMBOLIEM:
DIENVIDAUKŠTAIŠU ĪPATNĪBU ANALĪZE
Prasminiai žodžiai: dialektologija, lietuvių tarmės, pietų aukštaičiai, transkripcija, tarptautinė
fonetinė abėcėlė (IPA).
Atslēgvārdi: dialektoloģija, lietuviešu dialekti, dienvidaukštaiši, transkripcija, starptautiskais
fonētiskais alfabēts (IPA).
Kopsavilkums
Rakstā tiek apskatītas lietuviešu dialektu tekstu transkripcijas iespējas, izmantojot IPA (angl.
International Phonetic Alphabet) simbolus. Lietuvā līdz šim dialektu tekstos visvairāk izmantota tā
saucamā Kopenhāgenas transkripcijas sistēma, ko 20. gadsimta sākumā latviešu dialektiem pielāgojis
Jurģis Ģerulis (Georg Gerullis). 21. gadsimta sākumā dialektoloģijā parādījās jaunas pētījumu metodes
(piem., uztveres dialektoloģija, ģeolingvistika u. c.), dialektālie dati bieži tiek analizēti, izmantojot
datorprogrammas, tāpēc ir palielinājusies ar IPA reģistrēto datu nepieciešamība.
2016. gadā Lietuviešu valodas institūta dialektologi sagatavojuši IPA simbolu komplektu
lietuviešu dialektu tekstu pierakstīšanai. Šis IPA simbolu komplekts tagad būtu piemērojams visām
lietuviešu valodas izloksnēm, pārbaudot tā izmantojamību visu iespējamos izlokšņu skaņu
reģistrēšanai. Līdz šim ir bijuši zinātniski raksti, kas veltīti rietumaukštaišu Kauņas un Šauļu izloksnēm.
Šajā rakstā tiek aplūkoti dienvidaukštaišu izloksnes piemēri, kas pierakstīti ar IPA
simboliem, un analizēta IPA transkripcijas sistēmas piemērotība izloksnes skaņu reģistrēšanai.
Lielākā daļa izlokšņu īpatnību neradīja nekādas transkripcijas problēmas. Dienvidaukštaišu
izloksne no transkripcijas viedokļa tiek uzskatīta par diezgan vienkāršu skaņu sistēmu. Patskaņu
un līdzskaņu simboli IPA komplektā lielākajā daļā gadījumu aptuveni atbilst izloksnes skaņām, no
kurām tikai dažas ir apzīmētas ar papildu diakritiskajām zīmēm.
Kā diskusiju un padziļinātu pētījumu priekšmets saglabājas prosodisko vienību, īpaši zilbju
intonāciju, attēlošana ar IPA simboliem. IPA sistēmā var viegli apzīmēt galveno akcentu un
palīgakcentus, taču garo zilbju modulācijas, kas saistītas ar zilbju intonāciju piezīmēm, nevar
adekvāti atspoguļot. Tomēr dienvidaukštaišu prosodijas sistēmu, salīdzinot ar minētām Kauņas un
Šauļu izloksnēm, arī var uzskatīt par diezgan vienkāršu, lielākajā daļā līdzīgu literārajai valodai un
rietumaukštaišu Kauņas izloksnei.

Įvadas
Tarmių tyrėjai nuolat susiduria su problema, kaip užrašyti tarminių garsų
įvairovę. Dialektologijos darbuose įprasta tarminius garsus transkribuoti, tačiau
teoretikų pripažįstama, kad bet kuria transkripcija užrašytas tekstas yra subjektyvus,
dėl daugelio priežasčių (ženklų sistemos netobulumo, transkribuotojo kalbinės
patirties, fonetinio įgudimo ir pan.) sakytinės kalbos fonetinis turinys perteikiamas
netiksliai (Ladefoged 1990, 32–36; Pandeli, Eska, Ball, Rahilly 1997, 65;
Widdowson 2012, 57 ir kt.).
Lyginant kelių kalbų tarmių duomenis bei tyrimų rezultatus, taip pat
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naudojantis kompiuterinėmis programomis1, labai svarbu, kad transkribuojama būtų
tais pačiais ženklais, tačiau dažnai skirtingose šalyse įsigali nevienodos (nors ir to
paties pagrindo) transkripcijos sistemos. Taip yra nutikę ir baltų kalbų
dialektologijoje – lietuvių ir latvių tarmių tyrėjų darbuose transkripcija iki šiol labai
skiriasi, plg. pavyzdžius iš šiuo metu leidžiamo „Baltų kalbų atlaso“2: lie. pas‿mùs
an‿kiẽmo· tai‿
ẽ
(Kazlų Rūda),
‿
(Kaltanėnai) ir la. takal' koâ źvìerbùl'ś; b'išku
i
ìḱņòabava koâ źv́ìerbùl'ś i àizgòaja (Aknysta),
tâdi zili, ka nuôplûc, naû tâdi
i
a
a
liẽl , bed gaļ i lab
(Džūkstė).
Lietuvių ir latvių transkripcijos tradicijose skiriasi įvairių fonetinių ir
prozodinių požymių žymėjimas. Pavyzdžiui, balsių kiekybė lietuvių žymima tašku
dešinėje raidės pusėje, ilgasis viršuje ir pusilgis apačioje (padã∙ri, sa.žın .ŋgi),
latvių – dvitaškiu po raidės arba brūkšneliu virš jos (so:ka, lapā); balsių kokybė:
atvirasis e lietuvių žymimas æ (n .ša, k .pa), latvių – (b rns); kirčiuotas skiemuo
lietuvių žymimas apostrofu (apˈru∙kɔ.), latvių – tašku viršuje (ne∙maz); gravio ženklu
lietuvių žymimas trumpasis kirčiuotas skiemuo (k tas, tàpt), latvių – krintančioji
priegaidė (kàzas, màize) ir kt. (plačiau žr. LKTChr 2004, 17–20; AV 2016, 14–15)
Lietuvoje jau šimtmetį gyvuoja Georgo Gerullio adaptuotos (1930)
vadinamosios kopenhaginės transkripcijos tradicija, kurią vėlesniais laikotarpiais
tobulino visi žymieji dialektologai (žr. Gerullis, Stang’as 1933; Jonikas 1939; Salys
1992 [1946]; Zinkevičius 1994; Skirmantas, Girdenis 2001 [1998] ir kt.). Nors per
šį laikotarpį išleistuose leidiniuose buvo nemažai varijuojančių transkripcijos dalykų
(pvz., balsio ilgumas žymėtas a∙ ir ā, atvirasis e – æ ir æ, redukuoti balsiai – a, (a) ir
(a), suužpakalėjęs e – ɛ ir э, abilūpis v – β, w ir v), tačiau dabartinė sistema
pakankamai aiškiai nusistovėjusi, naudojama daugelyje leidžiamų dialektologijos
veikalų (plačiau žr. Bakšienė, Čepaitienė 2017a).
Vis dėlto, kaip minėta, XXI a. pradžioje, baltų kalbų tyrėjams vykdant daugiau
bendrų projektų, labai padidėjo transkripcijos suvienodinimo poreikis. Tam reikalui
naudojamasi tarptautinės fonetinės abėcėlės (angl. IPA) naujausiu ženklų rinkiniu,
kuris paskutinį kartą buvo redaguotas 2015 m. (plačiau žr. IPA 2015). Pirmiausia
IPA ženklai buvo pritaikyti pastarųjų metų bendrinių baltų kalbų tyrėjų darbuose,
išdiskutuota jų atitikmenų baltų kalboms sistema (žr. Grigorjevs, Jaroslavienė 2014;
Jaroslavienė 2014; Jaroslavienė 2015; Jaroslavienė 2017; Urbanavičienė, Indričāne
2015; 2016). Lietuvių kalbos instituto dialektologai 2016 m. taip pat parengė
bandomąjį IPA dabartinės redakcijos simbolių rinkinį lietuvių tarmėms užrašyti.
Pastaruoju metu šis rinkinys pristatomas mokslo visuomenei, svarstomas baltų kalbų

Pvz.: RuG/L04, Gabmap (plačiau žr. Nerbonne ir kt. 2011, 65–89 tt.; Leinonen ir kt. 2016, 71–83 tt.).
Lietuvių ir latvių dialektologų apie transkripcijos problemas daugiausia diskutuota rengiant BA
Pr 2009, BA I 2013.
1
2
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tarmių tyrėjų bei geolingvistų3.
Kitas šio darbo etapas – išsami atrinktų IPA simbolių tinkamumo kiekvienai
lietuvių patarmei patikra. Šiuo tikslu buvo sudarytas 24 punktų tinklas (pagrindas –
LKA 1977), apimantis visas lietuvių patarmes bei kontrolinių žodžių, iliustruojančių
daugumą patarmių ypatybių, rinkinys (pagrindas LKTChr 2004). Remiantis šnektų
aprašais, visi žodžiai buvo sutranskribuoti tradicine kopenhagine rašyba ir IPA
simboliais. Kol kas mokslo spaudoje išamiai apžvelgta tik artimiausių bendrinei
kalbai patarmių – vakarų aukštaičių kauniškių ir šiauliškių – pavyzdžių transkripcija
IPA simboliais (žr. Bakšienė, Čepaitienė 2017a; Bakšienė 2017).
Šio straipsnio tikslas – aptarti IPA simbolių taikymo galimybes dar vienai
aukštaičių patarmei – pietų aukštaičiams, kurių fonetinė sistema jau kiek labiau
nutolusi nuo bendrinės lietuvių kalbos. Smulkesnieji uždaviniai: iš kontrolinio
žodžių rinkinio atrinkti pavyzdžius, geriausiai iliustruojančius pietų aukštaičių
patarmės fonetikos ir kirčiavimo ypatybes; atrinktus pavyzdžius užrašyti
kopenhagine transkripcija ir IPA simboliais; apžvelgti transkripcijos IPA simboliais
galimybes ir iškilusias problemas. Straipsniu siekiama tęsti baltų kalbų tarmių tyrėjų
diskusiją šiuo klausimu.
IPA ir kopenhaginės transkripcijos ženklų atitikmenys
Kopenhaginės transkripcijos ir IPA simbolių siejimo principai mokslo
spaudoje jau buvo aptarti (žr. Bakšienė, Čepaitienė 2017b), todėl čia pateikiama tik
apibendrinta atitikmenų lentelė (žr. 1 lent.) ir parodoma, kiek ir kurie balsių ir
priebalsių IPA simboliai buvo panaudoti (žr. 1, 2 pav.).
1 lentelė
Tarminių IPA ir kopenhaginės transkripcijos rašmenų atitikmenys
Garsai ir kiti fonetiniai
Kopenhaginė
IPA
vienetai
transkripcija
Balsiai
[ɑ]
[a]
[ɒ]
[å]
a tipas
[ɐ]
[α]
Lietuvių tarmių garsams parengtas IPA rinkinys 2016 05 03 apvarstytas Lietuvių kalbos instituto
Geolingvistikos centro posėdyje. Mokslo bendruomenei jis buvo pristatytas tarptautinėse
mokslinėse konferencijose Lietuvoje (Bakšienė R., Čepaitienė A. Tarptautinės fonetinės abėcėlės
(angl. IPA) taikymas lietuvių tarmių tekstams: galimybės ir problemos. Tarptautinė mokslinė
konferencija Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos. Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus
universitetas, Vilnius, 2016 10 19–21) ir Latvijoje (Bakšienė R., Čepaitienė A. Lietuvių tarmių
transkripcija: tradicija ir IPA. Tarptautinė mokslinė konferencija Teksts un vārds. LU Latvių kalbos
institutas, Ryga, 2017 02 22–23; Bakšienė R. Nuo garso iki žodžio: lietuvių tarmių transkripcijos
problemos. Tarptautinė mokslinė konferencija Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepojos
universitetas, Liepoja, 2017 11 30–12 01). Analogišką rinkinį, tinkamą latvių tarmėms
transkribuoti, šiuo metu rengia ir latvių dialektologai.
3
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[ɛ]
[e]
[æ]
[æ]
e tipas
[ɜ]
[ɛ]
[ə]
[ə]
[e]
[]
[e̞]
[ẹ]
ė tipas
[ɘ]
[]
[ɘ̞]
[]
[iː], [iˑ]
[i·], [i.]
[ɪ]
[i]
[ɪ̞]
[ ], [ι]
i tipas
[ɪ̠]
[ı]
[ɨ]
[ы]
[ɪ̯̯]̯̯
[]
[o]
[o]
[o̞]
[ọ]
o tipas
[ɔ]
[ɔ]
[uː], [uˑ]
[u·], [u.]
[ʊ]
[u]
u tipas
[ʊ̞]
[ ], [υ]
[ʊ̯̯]
[ ]
Balsių kiekybė ir redukcija
ː
·
ilgumas
ˑ
.
pusilgumas
a / (a), i / (i)
̆
redukcija
ъ ь
̚
,
klausa neskiriamas balsis
Priebalsių minkštumas ir balsingumas
ʲ
' / ’/ ͡
minkštumas
[s̬],[t̬]...
nežymus suskardėjimas
[g̊], [n̥]...
nežymus suduslėjimas
Kirtis ir priegaidės4
ˈ
pagrindinis kirtis
ˌ
šalutinis kirtis
trumpojo skiemens kirtis
nežymima
̂
tvirtapradė priegaidė
̌
tvirtagalė priegaidė
̌̌
tęstinė priegaidė
laužtinė priegaidė
nežymima
vidurinė priegaidė
nežymima
kirstinė priegaidė
nežymima

[s̬], [t̬]...
[ǧ], [ṋ]...
ˈ
ˌ
̀
́
͂
͂͂
̂
s
z

Kai kirčio ar priegaidės ženklai nežymimi, skiemens prozodinius požymius stengiamasi parodyti
kitais simboliais: trumpojo skiemens kirtį rodo pagrindinio kirčio ženklas, vidurinės ar kirstinės
priegaidės atveju skiemuo žymimas kaip pusilgis ir pan. Kai kurių alotonų, pvz., laužtinės
priegaidės, žymėjimas dar diskutuojamas, ieškoma optimalių variantų.
4
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1, 2 pav. Lietuvių tarmių transkripcijai pasirinkti IPA balsių ir priebalsių simboliai
Pagrindas: IPA 2015

IPA taikymas pietų aukštaičių patarmei
Norint patikrinti sudaryto IPA simbolių rinkinio tinkamumą pietų aukštaičių
ypatybėms užrašyti, iš patarmės ploto buvo pasirinkti du ganėtinai skirtingi punktai –
vakarinei, tiksliau pietvakarinei, daliai priklausantys Veisiejai (684) ir labiau rytinėje
pusėje esanti Varėna (678) (žr. 3 pav.). Vakarinė ir rytinė pietų aukštaičių dalys
ryškiausiai skiriasi balsių o, ė atvirumo laipsniu. Be to, pietvakarinė dalis, į kurią
patenka Veisiejai, pasižymi ir ypač stipriu priebalsių kietinimu, minkštųjų priebalsių
čia beveik visai neturima (apie patarmės ypatybes žr. LKTChr 2004, 76–89;
Leskauskaitė 2006, 26–67; MŠT 2007, 29–42; SŠT 2016, 45–88).
Iš minėto kontrolinio visų patarmių žodžių rinkinio atsirinkti pavyzdžiai,
aktualiausi pietų aukštaičių patarmei, aiškiausiai iliustruojantys jos fonetikos ir
kirčiavimo ypatybes. Pagrindinės iš jų daugmaž vienodai realizuojamos abiejuose
tirtuose punktuose, smulkesniosios – ryškiai skiriasi. Remiantis šnektų aprašais, jie
sutranskribuoti IPA simboliais. Toliau pateikiama išsami transkripcijos apžvalga ir
užrašyti pavyzdžiai.
Bendrosios pietų aukštaičių fonetikos ypatybės
Kamieno kirčiuoti ir nekirčiuoti ie, uo, lemiantys pietų aukštaičių
priklausomybę aukštaičių tarmei, abiejuose kontroliniuose punktuose atliepiami
vienodai ir iš esmės taip pat kaip ir bendrinėje kalboje. Jų tarimas šiek tiek varijuoja
dėl priegaidės įtakos, todėl išsami šių garsų variantų transkripcija aptariama prie
kirčiavimo ypatybių (žr. toliau).
Labai svarbi pietų aukštaičių skiriamoji ypatybė – nosinių balsių ą, ę tarimas.
Patarmėje jie siaurinami ir visuotinai atliepiami garsais ų, į, nekirčiuoti gali
sutrumpėti iki pusilgių (LKTChr 2004, 77). Jų transkripcija jokių problemų nekelia,
garsai užrašomi reikiamais IPA atitikmenimis (žr. 1 lent.; 2, 3 pav.), pvz.: [ˈkûːsʲnʲɪs]
~ ką́snis, [ˈtʲǐːsʲæ] ~ tę̃sia, [ʒuːˈsʲɪs] ~ žąsìs, [tʲiˑˈsʲɛʊ̌ˑ] ~ tęsiaũ.
Dvigarsiai an, am, en, em pietų aukštaičių plote irgi tariami taip pat kaip ir
bendrinėje kalboje, variantų gali atsirasti tik dėl priegaidės įtakos (žr. toliau).
Abiejuose pasirinktuose punktuose vietoj e, ei žodžio pradžioje tariama a, ai
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(LKTChr 2004, 78). Ši ypatybė transkripcijos atžvilgiu irgi nesudėtinga, užrašoma
atitinkamais IPA simboliais, pvz.: [ˈɑˑʒʲɛrɑs / ˈɑˑʒɑrɑs] ~ ẽžeras, [ɑkʲɛˈtʲěˑ / ɑkʲɛˈtʲě ˑ]
~ eketė̃, [ˈɐɪ̌ ˑt͡s / ˈɐɪ̌ ˑt͡sʲ] (tvirtagaliame dvibalsyje pirmasis dėmuo kiek redukuotas)
~ eĩti.

3 pav. Tiriamųjų Veisiejų ir Varėnos punktų lokalizacija pietų aukštaičių plote

Visame pietų aukštaičių plote dzūkuojama, t. y. vietoj afrikatų č, dž (pirmoji
dzūkavimo ypatybė) ir priebalsių t, d bei junginių tv, dv (antroji dzūkavimo ypatybė)
tam tikrais atvejais tariama c, dz (LKTChr 2004, 79, 80). Kontroliniuose punktuose
priklausomai nuo priebalsių kietinimo intensyvumo bei pozicijos žodyje dzūkiškieji
c, dz gali būti ir kietieji (Veisiejuose), ir minkštieji (Varėnoje), jie tuomet rašomi su
IPA minkštumo simboliu – pakelta raidele j, pvz., [ˈkʲǐːst͡s / ˈkʲǐːsʲt͡sʲ] ~ kę̃sti. Po
kietųjų c, dz pakinta ir balsio kokybė, jis suužpakalėja, todėl tokiais atvejais rašomi
IPA simboliai [i̠ ], [ɪ̠ ] su diakritiku, žyminčiu šiek tiek atitrauktą atgal garsą (angl.
retracted), plg.: [ˈnɑˑkt͡si̠ ˑ / ˈnɑˑkʲt͡sʲiˑ] ~ nãktį, [ˈpɑ̂ˑnt͡sɪ̠ s / ˈpɑ̂ˑnʲt͡sʲɪs] ~ pántis,
[ˈgɐɪ̌ ˑd͡zi̠ ˑ / ˈgɐɪ̌ ˑd͡zʲiˑ] ~ gaĩdį, [ˈmʲæˑd͡zɪ̠ s / ˈmʲæˑd͡zʲɪs] ~ mẽdis. Atitinkamai po kietųjų
c, dz pakinta ir pirmasis ie dėmuo, jis taip pat fiksuojamas IPA simboliais [i̠ ], [ɪ̠ ],
plg.: [ˈt͡sɪ̠ ɛ̌sʲɛɪ / ˈt͡sʲɪɛ̌sʲɛɪ] ~ tiẽsiai, [rʊˈd͡zî̠ ɛm / rʊˈd͡zʲîɛm] ~ rudíems, [ˈd͡zɪ̠ ɛ̌ʋɑs /
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ˈd͡zʲɪɛ̌ʋɑs] ~ Diẽvas. Po kietųjų c, dz, vartojamų vietoj č, dž, vietoj priešakinio balsio
vartojami užpakaliniai, jie irgi užrašomi atitinkamais IPA simboliais, plg.:
[ˈjɑ̂ˑʊt͡sɑɪ / ˈjɑ̂ˑʊt͡sʲɛɪ] ~ jáučiai, [ˈmʲæˑd͡zɑɪ / ˈmʲæˑd͡zʲɛɪ] ~ mẽdžiai.
Visoje pietų aukštaičių patarmėje, taigi ir abiejuose kontroliniuose punktuose,
kietai tariami junginiai le, lė (LKTChr 2004, 80). Balsis e po kietojo l tokiuose
junginiuose įprastai virsta užpakaliniu balsiu, jis tokiais atvejais žymėtinas IPA simboliu
[ɑ], pvz.: [ˈlɑˑdɑs] ~ lẽdas, [ˈlɑ̂ˑɪsʲt͡sʲ / ˈlɑ̂ˑɪst͡s] ~ léisti. Nosinės kilmės ę po kietojo l
susiaurėjęs ir stipriai suužpakalėjęs, tradicinėje lietuvių transkripcijoje jis buvo
žymimas ženklu ы. IPA sistemoje šį garsą pasirinkta žymėti simboliu [ɨ], reiškiančiu
uždarą vidurinės eilės garsą (žr. 1 pav.), pvz., [ˈsɑ̂ˑʊlɨˑ] ~ sáulę. Taip pat stipriai šiame
junginyje suužpakalėja ir balsis ė, apie jo žymėjimą IPA rašmenimis žr. toliau.
Veisiejų ir Varėnos punktų skiriamosios fonetikos ypatybės
Kaip minėta, viena iš ryškesnių ypatybių, kuriomis skiriasi pasirinktieji Veisiejų
ir Varėnos punktai, – balsių ė ir o kokybė. Visoje rytinėje pietų aukštaičių patarmės
dalyje, maždaug iki Nemuno upės, šie balsiai tariami uždaresni ir įtemptesni (panašūs
kaip ir bendrinėje kalboje), vakarinėje – gerokai atviresni ir mažiau įtempti (LKTChr
2004, 78). Uždarieji ir įtemptieji garsai transkribuotini IPA simboliais [e], [o],
atviresnieji – [e] (su diakritiku, žyminčiu kiek žemesnio pakilimo garsą, angl.
lowered) ir [ɔ], plg.: [ˈbrôːlʲɪs / ˈbrɔ̂ːlʲɪs] ~ brólis, [ˈtʲêːʋɑs / ˈtʲê ːʋɑs] ~ tė́ vas.
Dėl priebalsių kietinimo patarmėje vartojama balsio ė suužpakalėjusių
variantų. Beveik visame patarmės plote kietai tariamas junginys lė, kuriame po
priebalsio l Varėnos punkte turimas suužpakalėjęs uždaresnis balsis, Veisiejų –
atviresnis. Šį suužpakalėjusį variantą siūloma žymėti IPA simboliu [ɘ], žyminčiu
artimą uždarajam vidurinės eilės balsį, prie atviresniojo varianto pridedant tą patį
diakritiką, reiškiantį pažemintą pakilimą – [ɘ], plg.: [ʒoˑˈlɘ̂ː / ʒɔˑˈlɘ̌ ː] ~ žolė̃,
[ˈsɑ̂ˑʊlɘˑ / ˈsɑ̂ˑʊlɘˑ] ~ sáulė.
Veisiejų punkte kietinamas ne tik l, bet ir r, š, ž, s, taigi toks suužpakalėjęs ė
gali būti vartojamas ir po kitų sukietėjusių priebalsių, pvz.: [ˈrɘ̌ ːkʲeˑ] ~ rė̃kia, [ˈdɑˑrɘˑ]
~ dãrė, [ˈsɘ̂ ːt͡s] ~ sė́ ti. Po kietųjų priebalsių suužpakalėjęs i žymimas minėtais
diakritikais kaip ir po kietųjų c, dz, pvz.: [ˈʃɪ̠ ɛ̌nɑs] ~ šiẽnas, [kɐmˈʃî̠ ːt͡s] ~ kamšýti,
[ʒɪ̠ ɛˈmɑ] ~ žiemà, [ˈʒɪ̠ bɑ] ~ žìba, [dʊˈrɪ̠ s] ~ durìs. Veisiejų apylinkėse po kietųjų
priebalsių gali pakisti ir kiti balsiai, jie tada fiksuotini reikiamais IPA balsių
simboliais, pvz.: [ˈgrɑˑʒɔˑs] ~ grãžios, [ˈɑˑʒɑrɑs] ~ ẽžeras, [rɑˈʃɐɪ̌ ˑ] ~ rašeĩ,
[ˈʃɑˑʃɑtɑs] ~ šẽšetas, [ˈsɑˑkɑ] ~ sẽka, [ˈsɑ̂ˑnstɑ] ~ sénsta, [ˈtrɑˑt͡sɑs] ~ trẽčias ir kt.
Bendrosios pietų aukštaičių prozodijos ypatybės
Vienu iš sudėtingiausių transkripcijos IPA simboliais aspektų lieka lietuvių
tarmių prozodinių vienetų perteikimas. Transkribuojant tradicine kopenhagine
transkripcija, lietuvių dialektologijoje kirčio ir priegaidės ženklais (graviu, akūtu ir
cirkumfleksu, žr. 1 lent.) parodoma kirčio vieta žodyje ir skiemens prozodinė
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struktūra: kirčiuotas ar nekirčiuotas, ilgasis ar trumpasis, tvirtapradis ar tvirtagalis.
Jei žodis turi tik vieną kirtį, jokių papildomų diakritikų prieš kirčiuotą skiemenį
nerašoma, pagrindinio ir šalutinio kirčio ženklai būdavo žymimi tik esant dviem (ar
daugiau) kirčiams. IPA sistemoje kiekvienas kirčiuotas skiemuo žymimas
diakritiku ˈ (angl. primary stress) prieš jį, jei jis trumpas, papildomai jokių ženklų
nežymėtina, pvz.: [ʒuːˈsʲɪs] ~ žąsìs, [ˈbʊʋoˑ] ~ bùvo, [ˈmʲɪʃkɑs] ~ mìškas. Papildomų
diakritikų siūloma nerašyti ir tais atvejais, kai kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro
pozicinio ilgumo a, e. Iš prigimties jie yra trumpi, tik daugelyje patarmių, tarp jų ir
pietų aukštaičių, pailgėja iki pusilgių, tačiau juose neįmanomas realus priegaidžių
kontrastas. Transkribuojant tokius skiemenis IPA simboliais siūloma tik pažymėti
kirčio vietą ir skiemens pagrindo kiekybę pusilgumo ženklu (angl. half-long), pvz.:
[ˈlɑˑpʲiˑ] ~ lãpę, [tʲeˑˈʋʲæˑlʲɪs] ~ tėvẽlis.
Visų lietuvių tarmių ir bendrinės kalbos pagrindiniu kirčiu kirčiuotuose
ilguosiuose skiemenyse kontrastuoja dvi fonologinės priegaidės – tvirtapradė ir
tvirtagalė (arba akūtas ir cirkumfleksas). Dėl priegaidžių fonetinių požymių išraiškos
ir svarbos lietuvių kalbotyroje iki šiol aktyviai diskutuojama, bet dažniausiai
sutariama jog tai – sudėtinės prigimties reiškinys, realizuojamas pagrindinio tono,
intensyvumo, kiekybės ir kokybės požymių kompleksu. Tiksliai perteikti šią
kompleksinę priegaidžių prigimtį nėra lengva bet kuria transkripcijos sistema. Vis
dėlto pastaruoju metu pasirodė nemažai tyrmų, teigiančių jog lietuvių priegaidės
esančios labiau toninio pobūdžio (apžvalgą žr. Švageris 2015, 20–36; Bakšienė 2016,
46–55), lietuvių kalba iš dalies priskiriama toninėms (kontūrinio tono) kalboms.
Todėl transkribuojant IPA sistema lietuvių priegaidžių žymėjimui pasirinkti tono
moduliaciją rodantys diakritikai: ̂ (angl. falling tone) ir ̌ (angl. rising tone). Tarminių
alotonų perteikimo IPA simboliais galimybės dar turės būti ateities tyrimų ir
diskusijų objektas (plačiau žr. Bakšienė, Čepaitienė 2017a).
Pietų aukštaičių balsių atveju šie ženklai tieiog rašomi virš atitinkamų raidžių,
pvz.: [ˈtʲêːʋuˑ] ~ tė́vą, [ˈkûːsʲnʲɪs] ~ ką́snis, [ʒmoˑˈnǒːs] ~ žmonõs, [uˑʒʊɔˈlǔː]
~ ąžuolų̃. Dvibalsių ir mišrių jų dvigarsių priegaidėms žymėti šie IPA diakritikai
rašomi virš pirmojo arba antrojo dėmens, tačiau parinktini reikiami balsių simboliai,
perteikiantys dėl priegaidžių atsiradusius kokybinius variantus.
Tvirtapradžiai ie, uo, kaip ir daugelyje tarmių, pietų aukštaičių realizuojami
stipriai pabrėžiant kintamojo garso pradžią. IPA jie žymėtini [iɛ] ir [uɔ] – pradžioje
rašomi simboliai [i], [u], žymintys uždaruosius garsus, virš jų dedamas tono kritimą
žymintis diakritikas, pvz.: [ˈsʲʋʲîɛstɑs] ~ svíestas, [ˈdûɔnɑ] ~ dúona. Tvirtagalių ie, uo
pabrėžiama antroji dalis, tačiau ji vis tiek išlieka labai atvira. Pradžioje taip pat tariami
neįtempti garsai. IPA simboliais pietų aukštaičių tvirtagaliai ie, uo gali būti užrašomi
[ɪɛ] ir [ʊɔ] su tono kilimą žyminčiu diakritiku, pvz.: [ˈkʲɪɛ̌mɑs] ~ kiẽmas, [ˈjʊɔ̌kɑs]
~ juõkas. Taip pat būtų žymimi ir nekirčiuoti ie, uo: [kʲɪɛˈmʲæˑlʲɪs] ~ kiemẽlis,
[jʊɔˈkʲæˑlʲɪs] ~ juõkẽlis. Atsižvelgiant į kintamą šių garsų artikuliaciją, galima juos
transkribuoti ir su jungiamuoju lankeliu (angl. linking) apačioje – [ɪ͜ɛ], [ʊ͜ɔ].
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Nuo priegaidžių ypač priklauso dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių dėmenų (ypač
pirmojo) kiekybė ir kokybė. Tvirtapradžių dvibalsių / dvigarsių pirmieji dėmenys a,
e visame pietų aukštaičių plote pailgėja iki pusilgių, pabrėžti jie išsaugo prigimtinius
balsio požymius, nėra redukuojami. Taigi jie IPA simboliais transkribuojami žymint
krintančio tono diakritiką ant balsio ir dešinėje jo pusėje dedant pusilgumo ženklą,
pvz.: [ˈsɑ̂ˑʊlɨˑ] ~ sáulę, [ˈjɑ̂ˑʊt͡sʲɛɪ] ~ jáučiai; [ˈkɑ̂ˑrʲʋʲiˑ] ~ kárvę, [ˈʒʲʋʲæ̂ˑŋʲgʲæ]
~ žvéngia. Dėmenys i, u pietų aukštaičių tariami ilgieji, tad jie transkribuotini su IPA
ilgojo balsio (angl. long) simboliu dešinėje raidės pusėje, pvz.: [ˈsʲpʲîːntɑ] ~ spìnta,
[ˈdûːndɑ] ~ dùnda.
Tvirtagalių ir nekirčiuotų dvibalsių / dvigarsių dėmenys a, e patarmėje
pastebimai redukuojami, taigi jie žymėtini IPA balsių simboliais [ɐ], [ɒ] (dvibalsyje
au), [ɛ], [ɪ], [ʊ], pvz.: [rɑˈʃɐɪ̌ ˑ] ~ rašaĩ, [ˈʋʲîːrɐɪ] ~ výrai, [rɑˈʃɒʊ̌ˑ] ~ rašaũ, [ˈd͡zʲîːrbɒʊ]
~ dìrbau, [ˈrɐŋ̌ˑkuˑ] ~ rañką, [dɐŋˈgʊs] ~ dangùs, [ˈʃʲʋʲɛňˑtɑs] ~ šveñtas, [pʲɛŋʲˈkʲɪ]
~ penkì, [ˈʋʲɪľˑkɑs] ~ vilk̃ as, [ˈpʊľˑkɑs] ~ pulk̃ as.
Apibendrinimas
Apžvelgus IPA simboliais užrašytus pietų aukštaičių pavyzdžius,
iliustruojančius svarbiausias jų ypatybes, darytina išvada, kad didžioji dalis patarmės
ypatybių transkripcijos problemų nekėlė. Pietų aukštaičiai transkripcijos atžvilgiu
vertintini kaip viena iš paprastesnių tarminių sistemų. IPA rinkinyje esantys balsių ir
priebalsių simboliai daugeliu atvejų apytiksliai atitinka patarmės garsus, kai kurie iš
jų užrašomi su papildomais diakritikais.
Diskutuotini išlieka ir išsamesniuose tyrimuose turėtų būti tikslinamas
prozodinių vienetų, ypač priegaidžių variantų, fiksavimas IPA simboliais. Jais
galima pažymėti pagrindiniu ir šalutiniu kirčiu pabrėžtus skiemenis, bet ilgojo
kirčiuoto skiemens moduliacijos, susijusios su skirtingomis priegaidėmis,
perteikiamos ne visai adekvačiai. Tačiau pietų aukštaičių prozodinė sistema, lyginant
su jau anksčiau aptartomis transkripcijos atžvilgiu patarmėmis – kauniškiais ir
šiauliškiais, irgi vertintina kaip paprastesnė, nedaug nutolusi nuo bendrinės kalbos ir
labai panaši į vakarų aukštaičių kauniškių prozodiją.
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SĪKU KLIMPIŅU NOSAUKUMI LATVIEŠU VALODAS IZLOKSNĒS
NAMES OF SMALL DUMPLINGS IN REGIONAL SUBDIALECTS OF LATVIAN
Atslēgvārdi: izloksne, leksika, varianti, izplatība, semantika.
Keywords: regional subdialect, vocabulary, variants, distribution, semantics.
Summary
Names of small dumplings, resp. dumpling soup, form a rather wide dialectal vocabulary
group comprising ca. 80 attested derivatives (incl. variant names). For their designation in Standard
Latvian, resp. cookery literature, they commonly word-group names are used with the standard
word klimpa, the superordinate concept name, as the independent component and an explanatory
word (including a reference to the preparation method of a dish) as the dependent component, e. g.
sīkas klimpiņas, b rztās klimpiņas.
Small dumplings, resp. dumpling soup, were initially made of tight dough from barley-meal
of fine grinding, but in the 2nd half of the 19th century they began to cook quickly preparable
dumplings from wheat-meal as well, and these became a more favourite dish. Small dunpling soup
is cooked also by pouring thin dough from wheat-meal and eggs into milk.
Many names for small dumplings, resp. their soup, are of verbal origin and comprise a
reference to an activity related to the preparation of this dish. They are derived, for instance, from
the verbs berzt ‘to grind’, birzt ‘to crumble’, burzīt ‘to crinkle’, drupt ‘to crumble’, knaibīt ‘to
pinch’, laistīt ‘to sprinkle’, liet ‘to pour’. Semantically formed names for dumplings are usually
based on the component ‘small, also round(ish)’, e. g. drupačas, drumstaliņas, pinkuči, kunkulīši.
From the angle of word-formation one may conclude that the most productive suffixes in this
thematic vocabulary group are -en-, e. g. berzenis, burzenis, drupeņi, laistenes, -ul-, e. g. birzuļi,
birzules, burzuļi, -um-, e. g. b rzumi, birzumi, biržumi, suffixes with the consonant cluster -kn-, e. g.
berzekņi, birzeknis, burzeknis, burzīknis, suffixes with the consonant cluster -kl-, e. g. burzeklis,
laistekļi. To denote small dumplings, resp. dumpling soup, in regional subdialects have been attested
also many word-group names with a passive past participle as the first component, e. g. b rztās klimpas,
lietās klimpas, laistītie kunkulīši, laistītie ķiļķēnīši, birzināta putra, as well as containing a derivative of
verbal origin spread in the subdialect, e. g. birzumu klimpas, also putra, birzuļu putra.
Many names recorded in the subdialects embrace larger or smaller areas, e. g. b rzum(iņ)i,
birzum(iņ)i, drunči, koņčiņi. Some names have been attested sporadically, e. g. brauceklīši,
druoztalas, palseņi.

Klimpas ir viens no ēdieniem, kam latviešu valodas izloksnēs zināmi daudzi
apzīmējumi. Daļa no tiem aptver plašus areālus, kas uzskatāmi atspoguļo
ģermāniskās un slāviskās cilmes aizguvumu izplatību. Piemēram, Kurzemē un
Rietumzemgalē ir sastopams ģermānisms ķiļķ ni un tā varianti, Vidzemē un arī
vietām Rietumzemgalē ģermānisms klimpas, galvenokārt Ziemeļvidzemē un
Vidzemes dienvidos no Ikšķiles līdz Aizkrauklei ģermānisms kluči, bet slāvisms
kļockas un tā varianti reģistrēti Latgalē, retāk – Austrumzemgalē.
Lielākus vai mazākus areālus veido arī sīku klimpiņu resp. ar sīkām klimpiņām
gatavota ēdiena nosaukumi. Pēc etnogrāfu pētījumiem, sākotnēji klimpiņas gatavotas
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no stingras miežu miltu mīklas, to sīki saberžot, sadrupinot vai sakapājot. Bet
19. gadsimta otrajā pusē tādas ātri pagatavojamas klimpas sāka vārīt arī no kviešu
miltiem un tās kļuva iecienītākas uzturā (Dumpe 1998, 168). Pārsvarā no stingras
mīklas sīku, drupinātu klimpu apzīmēšanai galvenokārt Zemgales rietumos un
centrālajā daļā tiek lietots vārds parpalas, arī parpaliņas, kas iekļaujas mantotajā
vārdu krājumā. (Par tiem sk. Bušmane 2015.) Savukārt Latgalē, bet retāk
Austrumzemgalē ir sastopams slāviskas cilmes ēdiena nosaukums zacierka un tā
varianti. (Sk. Bušmane 2016.) Lejzemnieku izloksnēs ir izplatīts sīku klimpiņu piena
zupas (ēdiens gatavots, ielaistot pienā šķidru kviešu miltu un olu mīklu) nosaukums
kunkuļmuozis (un tā varianti), kas cilmes skatījumā ir puskalks – sal. vācu Klunkermus.
Atšķirībā no parasta lieluma klimpu nosaukumiem sīko klimpiņu apzīmēšanai
izloksnēs lielākoties ir reģistrēti latviešu valodā darināti nosaukumi. 5 Tie veido visai
plašu dialektālās leksikas tematisku grupu, kurā, ieskaitot vārdu variantus, ir fiksēts
apmēram 80 atvasinājumu un vairāk nekā 30 vārdkopnosaukumu resp.
salikteņnosaukumu. Piebilstams, ka literārajā valodā, t. i., kulinārijas literatūrā, to
apzīmēšanai tiek lietoti vārdkopnosaukumi ar literāro vārdu – virsjēdziena
nosaukumu – klimpa jeb deminutīvu klimpiņa neatkarīgajā komponentā un
paskaidrojošo vārdu, kas ietver norādi uz ēdiena gatavošanu vai uz kādu tā pazīmi,
atkarīgajā komponentā (piem., b rztās klimpiņas, sīkas klimpiņas).
Daļai no sīko klimpiņu nosaukumiem ir verbāla cilme – tie ietver norādi uz
darbību, ko veic, gatavojot ēdienu. Turklāt jāuzsver, ka atvasinājumi ar konkrēto verba
sakni nereti apzīmē ne tikai ēdiena sastāvdaļu – sīkās klimpiņas –, bet daži no tiem
(parasti vienskaitļa formā, piem., birzeknis, burzēknis) arī ēdienu – zupu ar sīkajām
klimpiņām.6
Vidzemē ir sastopami ar sakni berz- darināti sīko, drupināto klimpiņu
nosaukumi (sk. 1. att.). Izplatītāki ir atvasinājumi ar piedēkli -um-:
, piem.,
Augstrozē, Bilskā, Kocēnos, Lodē, Mujānos, Ozolos, Palsmanē, Rencēnos
(b zumus taĩsija, a pi kstìm be za ìekšã [zupā], bi dinãja), Sēļos, Valmierā, Vecatē,
Gaujienā,
, piem., Aiviekstē, Bērzaunē, Kalsnavā, Ķeipenē, Sausnējā,
Vestienā,
, piem., Burtniekos (b zumĩni nùo mìežu mi tìm ùn
bĩdèļmi tìm, be za ìekšã vàrîtã ûdenĩ, beĩgâs pìelêja piẽnu klâtĩ), Ķieģeļos,
Mārsnēnos,
, piem., Lauberē, Lēdmanē, Secē,
Kārķos (E 13,
3619). Sal. arī
Ķieģeļos,
Odzienā.
Retāk ar sakni berz- reģistrēti citi sufiksāli varianti: atvasinājumi ar -en-,
piem., berzenis ‘eine Art Speise (Mehl wird in Wasser oder Milch eingemengt und
abgekocht)’ Alojā (EH I, 213), Meirānos, berzenes Kalsnavā, ar -ekn- vai -ēkn-,
piem., berzekņi Aiviekstē, berzēkņi Krustpilī, ar -el-, piem., berzel(īt)es un berzeļi
Rakstā galvenokārt ir izmantoti Latviešu valodas institūta izlokšņu leksikas kartotēkas materiāli
un autores pieraksti izloksnēs. Attēlus zīmējusi Dr. philol. Liene Markus-Narvila.
6
Rakstam pievienotajās kartēs šī semantiskā atšķirība nav uzrādīta.
5
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Odzienā, ar -in-, piem., berziņi Nabē, ar piedēkli -tel-, piem., berzteļi Bārtā (J. Ķ.),
ar -tul-, piem.,
Zalvē, ar -ten-, piem., berzteņi Neretā. Vietām ir konstatēti
vārdkopnosaukumi ar divdabja formu pirmajā komponentā, piem.,
Krimuldā, Naukšēnos, Ropažos, Rūjienā, Stopiņos,
Aiviekstē,
Viskāļos. Sal. arī
Liepnā,
Kazdangā.

1. att. Vārdu ar sakni

- izplatība

Verba berzt pamatā ir indoeiropiešu *bher- ‘griêzt, berzt, šķelt; sist’ (LEV I,
123). Konstantīns Karulis norāda, ka saknes zudumpakāpē *bh - > baltu *birž- >
latviešu birz-, no kā intransitīvais verbs birzt (LEV I, 123).
Vidzemē visai bieži sīko klimpiņu apzīmēšanai fiksēti arī atvasinājumi ar sakni
birz- (sk. 2. att.). Izplatītākie ir atvasinājumi ar piedēkli -um-, piem., Ērģemē
‘stingras, cietas mīklas mazas klimpas, ko (ar pirkstiem) iedrupina zupā; šķidras
mīklas klimpas (kas vāroties sašķīst)’ (kli pa jàu turâs viênã gabalã, bet tiẽ bi zumi
izjùk ĒIV I, 172), Augstrozē (tâdu pašķidru tuõ mîklu nuo bĩde mi tiem kratija piẽnâ,
bi zumi saûca), Dzērbenē, Palsmanē, Rankā, Vaidavā, Umurgā, Kalncempjos (ìsita
ùlu, sameîcija labi cîtus, èisti mìltaînus. bu zija àr rùkâm kotlâ mozus klučkiņus. pàr
bi zumu putru sàuca), biŕzumi Ērgļos, Jumurdā, Kārzdabā, Mārcienā, Vietalvā u. c.
Bieži reģistrēti arī deminutīvi, piem.,
Kūdumā, Ķēčos, Rencēnos, Skultē,
Vecpiebalgā, Ikšķilē, biŕzumiņi Bebros, Praulienā,
Bilskā, Grundzālē,
Vijciemā. Vārdkopnosaukums
konstatēts Trikātā.
Sal. birzums ‘no bīdelētiem miltiem vārīta putra ar pienu’, birzumu putra,
piem., Odzienā (birzumu putru vāra nuo bīd l tiem (miežu, rudzu, kviešu) miltiem,
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kuŗiem bļuodā uzlej karstu ūdeni (vai ari pienu) un sajauc labi biezi; tad ar ruokām
berž un m t katlā un, kad gatavs, pielej pienu Etn. I, 57; sk. arī ME I, 300), bi zumu
putr(īn)a Blomē, Cirgaļos, Ēvelē, Kārķos, bi zumu putra Litenē, Trapenē, biŕzuma
putra Meirānos,
Vecpiebalgā,
Kūdumā,
Kārķos.
Fonētiskais variants
fiksēts Vainižos.
Galvenokārt Vidzemes izloksnēs sastopami arī vairāki citi ar sakni birzdarināti sufiksāli varianti:
‘piena zupa ar sīkām, drupinātām klimpiņām’
Vecpiebalgā, biŕzēknītis Ļaudonā, biŕzekņu putra (biŕzekņi) Sausnējā; biŕzakas
Liezērē, Mēdzūlā; biŕzas Liezērē; bi zuļi Jaungulbenē, biŕzuliņi Druvienā,
biŕzules Lubānā, biŕzuļu putra Cesvainē; biŕziņi Koknesē, Mazzalvē. Sinolē
reģistrēts vārdkopnosaukums ar divdabi pirmajā komponentā –
.

2. att. Vārdu ar sakni birz- izplatība

Vidzemes dienvidaustrumos, pārsvarā sēliskajās izloksnēs, izplatīti
atvasinājumi no verba burzīt (sk. 3. att.). Tie parasti ir vienskaitlinieki un apzīmē
zupu ar sīkām klimpiņām, bet atbilstošās daudzskaitļa formas – sīkās klimpiņas,
piem., buŕzenis Oļos,
Jaungulbenē, buŕzakls (mit hochle. a aus )
Lubānā ‘piena putra ar ieburzītiem (ar karstu ūdeni aplietiem) rudzu vai miežu
miltiem’ (EH I, 255), Dzelzavā, Meirānos, buŕzeknis Kusā, Lazdonā, Lubānā,
Ļaudonā, Praulienā, buŕzēknis Lazdonā, Mētrienā, Praulienā, buŕziknis, arī
buŕzīknis Lubānā, buŕzeklis Praulienā, bu
Drustos; sal. buŕzekņi
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‘sīkas, drupinātas klimpiņas’ Virānē, buŕzuļi Cesvainē, burzumiņi Vecogrē,
buŕzumu putra Mārcienā, burzītās klimpas Meirānos (E 17, 5962), Aiviekstē un
Sāvienā (Dumpe 1998, 168).
Arī verbs burzīt etimoloģiski saistāms ar verbu berzt (LEV I, 157).
Jāpiezīmē, ka vairākās Austrumvidzemes izloksnēs atvasinājumi ar saknēm
berz-, birz- un burz- ilustrē izlokšņu ēdienu leksikā konstatētu parādību, ka līdzīgi
gatavotu ēdienu, produktu apzīmēšanai tiek lietoti vieni un tie paši vārdi, proti, tie
sastopami arī nevārīta maizes ēdiena (tas gatavots no maizes, iedrupinot to ūdenī vai
(rūguš)pienā) apzīmēšanai. (Sk. Bušmane 1986, 24–29.) Semantiskā aspektā sal. krievu
izlokšņu з тирка vai зат рка ‘каша из пшеничной или ячменной муки на молоке,
с клецками’ (Словарь 11, 93) – no krievu тереть (Tрубачев 1960, 23–24).

3. att. Vārdu ar sakni burz- izplatība

Dažās Ziemeļkurzemes un Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs sastopamas
semantiskās paralēles – ar verba drupt (drupināt) sakni darināti sīko, drupināto
klimpiņu nosaukumi (sk. 4. att.), piem., drupatiņas Ārlavā, Lībagos un Nogalē,
drupačas Ipiķos, Lielstraupē, Mazsalacā, drupačiņas Ārlavā, drupaniņas ārpus šā
areāla – Atašienē, drupšiņi Ancē, Dundagā (tuõs pa drupšiņ m mẽs såûc – sataĩs a
ruôkam tâ:ds sma ciņs), Lubezerē, drupšiņas Dundagā (Dumpe 1998, 168),
drupšliņi Lubezerē, drupšliņas Nogalē. Sakā fiksēts atvasinājums drupeņi, Bārtā –
drupiņi (J. Ķ.). No minētajiem nosaukumiem rakstu avotos pamanīti tikai Dundagā
reģistrētie vārdi drupšiņi ‘feine Klösse’ (ME I, 505; arī LKV III, 5965) un drupši
‘= drupšiņi, in eine Milchsuppe hineingeriebene Teigstückchen’ (EH I, 336). Sal.
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drupinātas kli pas Tūjā. Minētajā areālā, tas ir, galvenokārt Kurzemē un dažviet
Rietumzemgalē, atvasinājumi ar sakni drup- ir sastopami arī nevārīta maizes ēdiena
apzīmēšanai. (Sk. Bušmane 1986, 28–29, 36–38.)
Semantiskā aspektā līdzīgi darināti šā ēdiena nosaukumi sastopami arī
kaimiņvalodās, piem., lietuviešu trupỹnė ‘pieniška trupintos miltų tešlos sriuba,
kukuliėnė’ (LKŽ XVI, 1037; sal. liet. trùpynti ‘dalyti, ardyti į trupinius’), krievu valodas
Pleskavas izloksnēs крошонка (Mихайлова 1964, 70–71) – sal. крошить ‘drupināt’.
Cilmes skatījumā verbs drupt sakņojas indoeiropiešu valodās – tā pamatā ide.
*dher-, *der- ‘plēst, raut, šķelt’; latviešu valodā tās pašas cilmes vārds ir arī drumsla
(LEV I, 233–234).
Semantiski tuvs ir Vitrupē reģistrētais nosaukums birdinātās klimpas (Dumpe
1998, 168).
Atvasinājumi no drumsla sīku klimpiņu apzīmēšanai sastopami sporādiski,
piem.,
Lubezerē,
Rozēnos,
Padurē.
Domājams, ka šie klimpiņu nosaukumi darināti ar semantisku pārnesumu – sal.
drumstala ‘sīka daļiņa, kas atdalījusies no kā (tam drūpot, plīstot u. tml.)’ (LLVV II,
398). Sal. drumstalu zupa Pālē.

4. att. Vārdu ar saknēm drup- un laist-, liet- izplatība

Ar līdzīgu semantisku pārnesumu, šķiet, skaidrojams arī ME I, 508 no
Naukšēniem minētais nosaukums druoztalis ‘Krümchensuppe’ – sal. druoztala ‘ein
Schnitzel, ein Stückchen, ein Krümchen’). Taču pieļaujama arī verbāla cilme – sal.
druoztalāt ‘hin und wieder ein wenig schnitzeln, drāztelēt’ (ME I, 508).
26

Rietumkurzemē konstatēti no verba laist resp. liet darināti sufiksāli atvasinājumi
sīku, no šķidras mīklas gatavotu, klimpiņu apzīmēšanai (sk. 4. att.), piem., laîstenes
Dzērvē, Ēdolē, Sakā, laîstenīši Ēdolē, Embūtē, laîsteklīši un laîstekliņi Gudeniekos,
laîstekļi Rudbāržos, laîstītes Cīravā, laîstīši Ēdolē. Sal. lietine Rucavā (Dumpe 1998,
169). Sastopami arī vārdkopnosaukumi, piem., laîstītie kuñkulīši jeb laîstītie
Medzē, laîstītie kuñkulīši, laîstītie kuñkuļi un
Vecpilī
(G. Sm.), vārdkopnosaukumi arī Vidzemē, piem.,
Mārsnēnos, laîstās
Vecpiebalgā,
, piem., Vijciemā, liêtās klìmpas Gaujienā, lietās
klimpas Aiviekstē, Sāvienā un Vīpē (Dumpe 1998, 169),
Vaivē.
Sal. laist ‘panākt, būt par cēloni, ka (piem., šķidrums, gāze, gaisma) plūst, izplatās
(noteiktā virzienā, uz noteiktu vietu)’ (LLVV IV, 579). Latv. laist pamatā ir indoeiropiešu
*l (i)- ‘palaist, atlaist; ļaut’, tas ir radniecīgs latv. liet, leja (LEV I, 492–493).
Semantiskā skatījumā līdzīgs nosaukums tiek lietots lietuviešu valodā:
leistìniai ‘tešlos kukuliai, šaukštu leidžiami į verdantį vandenį’ (DLKŽ 359).
Dažviet Ziemeļkurzemē konstatēts no šķidras mīklas gatavotu klimpiņu resp.
klimpiņu zupas nosaukums – substantivējies ciešamās kārtas tagadnes divdabis –
laîžamais Dundagā, iekšlaîžamais Piltenē, iekšlaîžamie Ugālē, Užavā. Sal. arī
iekšlaîžama zupa Zūrās.
Sporādiski ir reģistrēti daži citi verbālas cilmes sīko klimpiņu nosaukumi, piem.,
knaĩbļi Piltenē, knaîbiņi Jūrkalnē, knaîbiņas Alsungā, Jūrkalnē, knaibiķi Rucavā
(Dumpe 1998, 168) (sal. knaibīt ‘vairākkārt kniebt’ LLVV IV, 279), knibulīši Ķoņos
(sal. knibināt ‘vairākkārt viegli skart (ko) ar pirkstiem (piem., burzot, grozot)’ LLVV
IV, 281), brauceklīši Rucavā (Dumpe 1998, 168) (sal. braucīt ‘berzēt ar plaukstu’),
kratītas klimpas Ainažos (sal. kratīt ‘kustinot panākt, ka kas krīt, birst’).
Kurzemes ziemeļaustrumos izplatīts kā no cietas mīklas, tā arī no šķidras
mīklas gatavotu klimpu nosaukums koņčiņi un tā varianti (sk. 5. att.), piem.,
‘no miltiem un piena vārīts ēdiens, sīkas klimpas’ Laidzē (VLIR VIII, 266),
Dundagā, ‘piena zupa ar sīkām miltu klimpām’ Popē (Pope 2002, 107), Ancē,
Ārlavā, Upesgrīvā, Usmā, Vandzenē, Ventā, koñčiņi Dundagā (končiņus vāra nuo
bīd l tiem miltiem ME II, 254), Talsos un Lībagos (No miltiem, ūdens un olām
sataisa pašķidru mīklu, pieliek sāli. Uzliek vārīties pienu (pieliek sāli). Pienam
vāroties, tecina mīklu pienā ar maziem pārtraukumiem, lai iznāktu kunkuliņi. Kad
ku kulìņ sanāk augšā, koñč:iņ gatavi. Ku kuli:ņs var taisīt arī no rãce:ņ mi tìm, tad
iznāk glume koñči:ņ Ceļi XIII, 46), ‘Klösse’ Dundagā (ME II, 254), Ārlavā,
Lubezerē, (bez int.) Stendē (Draviņš 2000, 269), koñčiņas Ancē,
Laidzē. Sal.
arī
Mērsragā (E 27, 10662),
‘klimpu zupa, ko vāra ar
žāvētiem cūku taukiem’ Popē.
Minētie vārdi, domājams, ir atvasināti no verba koñčât, kam K. Mīlenbaha
vārdnīcā (ME II, 254) minēta nozīme ‘die Klösse im Kessel rühren’.
Nosaukums kuñčiņi (ar skaidrojumu parpalas 2) reģistrēts Džūkstē (EH I,
675), etimoloģiski tas varētu būt saistīts ar koņčiņi.
27

Benita Laumane uz ēdiena nosaukumiem kuñčiņi (Džūkstē), končiņķiļķeni
(Mērsragā) ir atsaukusies, skaidrojot vēdzeles nosaukumu kuncele, kuncis cilmi,
atzīstot, ka to saistījums ir semantiski motivēts. Norādot uz vēdzeles resno, glumo
ķermeni, B. Laumane secina, ka sakne kunc- ir sastopama vairākos vārdos, kas
apzīmē ko apaļu, tostarp arī klimpiņas. (Plašāk sk. Laumane 1973, 236–237.)

5. att. Vārdu koņčiņi, drunči un to variantu izplatība

Ziemeļrietumkurzemē nelielu areālu aptver nosaukums drunči un tā varianti
(sk. 5. att.), piem., druñči Puzē, Zūrās, druñcīši Ēdolē, druñčiņi Piltenē, Ventā (
tâ:ʒ druñčiņs,
ʒ
Pope 2002, 50),
Piltenē, Ugālē,
Zlēkās,
Piltenē, Ugālē, Užavā, Ventā, Zirās, Zūrās. Sal. arī piena drunči
‘piena zupa ar sīkām klimpiņām’ Puzē, druñčzupa, druñčiņzupiņa Puzē un
Zūrās ‘zupa ar smalkām, drupinātām klimpiņām’.
Šajā apvidū reģistrēti arī kausētu dzīvnieku iekšu tauku pārpalikumu
nosaukumi druñči (Ancē un Popē), druncīši (Spārē), dru či (Usmā), dru dži
(Piltenē; sk. LVDA 1999, 73. karti, 170. lpp.). Domājams, ka abās tematiskajās
grupās šie nosaukumi darināti ar semantisku pārnesumu – to primārā (vispārinātā)
nozīme parasti ir kādu atlieku, arī kā sīka apzīmējumi. Sal. arī taûkdruñči,
maîzdruñči ‘maizes drupatas’, druñčmaîze ‘drumstalu maize’ Popē.
Vārda drunči cilme ir neskaidra.
Kurzemē ir izplatīts nosaukums kunkulīši un tā varianti (sk. 6. att.), kas tiek lietoti
kā drupināto, tā ielaistīto klimpiņu apzīmēšanai, piem., kuñkulīši Bārtā (pa∙visa sîkus
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ķi ķinus saûc pa kuñkulîšiêm), Kazdangā, Priekulē, kuñkuliņi Talsos (Ceļi XIII, 46),
Laidzē (VLIR VIII, 267), Alsungā, Engurē (tuõ a pa tâd strebek saûc, pa kuñkuliņim),
kuñkulīni Dunikā,
Aisterē, kuñkuļi Durbē (kuñkuļi bi tâdi mazâki, ķi ķ ni
liẽlâki), Gaviezē (vakariêm, ka naû laĩka, isvãra piẽna kuñkuļus. tuõs tâ∙pat a ruôkâm
sabêrž. kuñkuļiêm labi ciêti samîca mîklu). ME II, 315 vārds kunkulīši ‘ein Mehlkloss,
Klümpchen von Mehl’ (kunkulīši – ēdiens nuo kviešu vai miežu miltiem) pārņemts no
19. gadsimta rakstu avota (Etn. I, 19), EH I, 676 tas (kuñkulīši) minēts no Īvandes, kā
arī ietverts Strazdē fiksētais nosaukums kuñkuliņi ‘Klunkermus’.
Dažviet Kurzemē ir fiksēti vārdkopnosaukumi ar minētajiem vārdiem otrajā
komponentā, to pirmajā daļā ir norāde uz darbību, ko veic, gatavojot ēdienu, piem.,
laîstīti kuñkulīši Dunalkā, Kazdangā, Lažā, liêtie kuñkulīši Jūrkalnē, lejamie
kuñkulīši Padurē, knaîbītie kuñkulīši Lažā, brucināti kuñkulīši Cīravā. Paretam
vārdkopnosaukuma pirmajā daļā ir norāde uz produktu, ko izmanto ēdiena
gatavošanā, piem., piena kunkulīši Kalētos (LVM 2347, 560), pirmā piẽna
kuñkulīši Vērgalē, uõlu kuñkulīši Ēdolē.
Vairākās Kurzemes izloksnēs reģistrēts klimpiņu zupas nosaukums
kuñkulīne, piem., Basos, Īvandē, Kurmālē, Rucavā, Turlavā, Vērgalē (kuñkulĩne – a
kaŗaûti laîžu iêkšâ vãruôšâ piẽnâ). Sal. lietuviešu kunkulỹnė ‘sriuba su kankolais’
(LKŽ VI, 900; LKŽ V, 216).

6. att. Vārda kunkulīši un tā variantu izplatība

Vārds kunkulis ir polisēmisks. Tas ir sastopams kā ēdienu, tā citu parasti
nelielu, (ie)apaļu reāliju apzīmēšanai. Piem., vairākas nozīmes tam minētas ME II,
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315, 316: ‘eine zusammengeballte Masse, ein rundes Stück; ein Kloss’, ‘ein
Klumpen geronnener Milch’, ‘ein Klumpen, Stück Erde, Fleisch’, ‘der Klumpen im
Werg, Knoten im Garn’, ‘eine kleine Wolke’, ‘jeder Klumpen überhaupt’, ‘ein
kleines, dickes, rundes Kind’, ‘der Adamsapfel’. Arī literārajā valodā tam reģistrētas
vairākas nozīmes resp. nozīmju nianses: ‘sabiezējusi, sarecējusi neliela pika
(šķidrumā, masā, piem., ēdienā)’ (par šīs nozīmes lietojumu izloksnēs sk. Bušmane
2007, 303–304), ‘pika; neliels apaļš vai ieapaļš veidojums; arī kankālis’,
‘nelīdzenums (parasti ieapaļš), arī mezgls’, ‘mazs bērns’ (LLVV IV, 491).
Latviešu kunkulis ir radniecīgs lietuviešu kuñkulis, kuñkulỹs ‘burbulis, (dūmu,
tvaika) mutulītis’; tās pašas cilmes vārds ir arī kukulis, kas arī lietots klimpu (parasti
lielu) apzīmēšanai (sk. LEV I, 445, 437, 438). No latviešu valodas tas ir aizgūts
lībiešu valodā: ku kil’, kūn̨ il’: sēmd’a k. ‘milchklumpen (in der sauren grütze)’
(Kettunen 1938, 162).
Sīko, drupināto klimpiņu nosaukums pinkuči ir konstatēts Neretā (Dumpe
1998, 168). Sal. piñkucis piñkulis (ein Klunker, Klumpen), saistāms ar piñka, pît,
pika (sk. ME III, 220, 219; arī LEV II, 46–47).
Ēdiena nosaukums pa seņi ‘eine Art Speise (Klunkermus)’ reģistrēts Bauskā
(ME III, 63). Tā cilme un semantiskā motivācija ir neskaidra.
Secinājumi
Sīku klimpiņu resp. klimpiņu zupas nosaukumi veido visai plašu dialektālās
leksikas grupu, kurā (ieskaitot vārdu variantus) ir fiksēts apmēram 80 atvasinājumu.
Tajā var izdalīt divas galvenās nosaukumu grupas: verbālas cilmes apzīmējumi un ar
semantisku pārnesumu darināti nosaukumi. Izloksnēs biežāk reģistrēti no verbiem
berzt, birzt un burzīt darināti nosaukumi. Retāk sastopami ar verbiem drupt,
drupināt, liet saistīti sīku klimpiņu nosaukumi.
Produktīvākie piedēkļi šajā leksikas tematiskajā grupā ir -en- (piem., berzenis,
drupeņi, laistenes), -ul- (piem., birzuļi, burzuļi), -um- (piem., b rzumi, birzumi,
burzumiņi), piedēkļi ar skaņu kopu -kl- (piem., burzeklis, laistekļi), ar skaņu kopu -kn(piem., berzeknis, burzeknis).
Semantiski darināto klimpiņu nosaukumu pamatā parasti ir komponents ‘sīks,
arī (ie)apaļš’ (piem., drupačas, drumstaliņas, kunkulīši, pinkuči). Atsevišķu sīko
klimpiņu resp. klimpiņu zupas apzīmējumu (piem., druņči, koņčiņi, palseņi) cilme ir
neskaidra resp. hipotētiska.
Literārajā valodā resp. kulinārijas literatūrā sīko klimpiņu apzīmēšanai parasti
lieto vārdkopnosaukumus ar literāro vārdu – virsjēdziena nosaukumu – klimpa
neatkarīgajā komponentā un paskaidrojošo vārdu (kas ietver norādi uz ēdiena
gatavošanas paņēmienu vai uz kādu tā pazīmi) atkarīgajā komponentā, piem., sīkas
klimpiņas, b rztās klimpiņas.
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Keywords: evaluative morphology, evaluative affixes, diminutives, augmentatives, evaluative
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Atslēgvārdi: evaluatīvā vārddarināšana, vērtējumizteikšana, vērtējumafiksi, deminutīvi,
augmentatīvi, evaluatīvie atvasinājumi, semantika, pavājinājuma sēma [semantiskais
pavājinājums], pragmatiskās iezīmes, semantiskā izkliede.
Kopsavilkums7
Analīzes galvenais priekšmets evaluatīvā vārddarināšanā ir veids, kādā subjektīvs vērtējums
par objektu vai apstākli tiek izteikts vienīgi ar morfoloģiskām izmaiņām vārda līmenī, izmantojot
atbilstošas morfēmas. Evaluatīvie atvasinājumi, it īpaši deminutīvi, ir analizēti dažādos pētījumos, un
par tiem diskutēts vairākās valodniecības jomās – vārddarināšanā, morfoloģijā, semantikā, pragmatikā,
kognitīvajā lingvistikā u. c. Tomēr teorētiskās literatūras analīze liecina par konsekvences trūkumu
definīciju un semantiskā raksturojuma izstrādē, it īpaši, ja evaluatīvos derivātus pēta nevis kā atsevišķas
parādības (piemēram, uzskatot, ka deminutīvi, augmentatīvi, pejoratīvi u. c. semantiskās grupas ir
neatkarīgas), bet kā plašāku, savstarpēji saistītu derivatīvās sistēmas kopumu.
Konkrētā valodā ar dažādiem vērtējumafiksiem izteikto semantiski pragmatisko iezīmju (līdzīgu,
kontrastējošu vai paralēlu) noteikšana vienotā sistēmā var palīdzēt izprast gan sistēmu kā savstarpēji
saistītu vienību kopumu, gan katra afiksa dažādās semantiskās iezīmes. Šajā pētījumā skatīts dažu autoru
devums šajā jomā, it īpaši Nikola Grandi (Nicola Grandi) un Līvijas Kertvēješi (Lívia Körtvélyessy)
izstrādātā semantisko premisu metode, kā arī Daniela Žurafska (Daniel Jurafsky), Viktora Moisesa Prjeto
(Víctor Moisés Prieto) un Karinas Mucas (Karin Mutz) radiālās kategorijas metode.
Pētījumā atzīts, ka abas metodes, lai gan tās ir lietderīgas vērtējumu izsakošo atvasinājumu
semantiskās hierarhijas veidošanā un pragmatiski orientēta lietojuma biežuma novērtēšanai, nav
izmantojamas, lai apvienotu kopīgā sistēmā to dažādās semantiski pragmatiskās funkcijas. Šajos
modeļos konstatētie ierobežojumi ir saistīti ar vispārināšanu un vienkāršošanu, evaluatīvo atvasinājumu
kā izolētu semantisko vienību izpēti un klasificēšanu nepietiekami definētās kategorijās.
Pētījuma rezultāti liecina, ka ir pietiekami plaša teorētiskā bāze, lai uzskatītu, ka
evaluatīvajiem atvasinājumiem raksturīga fundamentāla semantiskā izkliede, kas semantiski
pragmatiskā aspektā padara tos par viegli pārprotamiem. Tas nozīmē, ka evaluatīvo atvasinājumu
(ņemot vērā to interpretāciju un tulkošanas specifiku) korekts semantiski pragmatiskais
raksturojums iespējams tikai tad, ja tiek pienācīgi pārbaudīts tas vispārējais lingvistiskais un
nelingvistiskais konteksts, kurā tie funkcionē.

Introduction
The main object of analysis in evaluative morphology is the manner in which
speakers express subjective evaluation about an object or circumstance exclusively
through morphological changes at a word level. Although these morphological
adaptations can be performed by different means, the focus of this study is on
7

Kopsavilkumu no angļu valodas tulkojusi Venstpils Augstskolas studente Annija Pogorelova.
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affixation, which has been shown to be the most common and productive resource
cross-linguistically (Štekauer 2015; Körtvélyessy 2015).
Evaluative forms (EVALs) obtained through affixation, and more specifically
so-called ‘diminutives’, have been the object of much research and discussion in
various fields of linguistics (pragmatics, morphology, phonology, etc.). However, a
review of related literature shows a lack of agreement about their definition and
semantic characterization, especially when studied not as isolated clusters (i. e.
considering diminutives, augmentatives or pejoratives as separate groups), but as
instances of a wider, interrelated morphological phenomenon. As discussed and
illustrated in a previous study (Martín Calvo 2018-e), the establishment of a set of
conditions permits the identification of these units and the achievement of a
comprehensive collection. As a brief illustration of the many forms EVALs may
present, several examples from various lexical categories are here offered8. English
translations of the Spanish originals are only approximate since, as argued further in
this study, an accurate translation of EVALs requires considering all the different
elements of a given communicative situation:
camión > camionazo
cuarto > cuartucho
morder > mordisquear
pequeño > pequeñísimo
hermana > hermanilla
nada > nadita
azul > azulón
verde > verdoso
iglesia > iglesuca
dios > diosito

‘large / amazing truck’
‘small / uncomfortable / ugly room’
‘to nibble’
‘very / extremely small’
‘small / little sister’
‘nothing at all’
‘dark blue’, ‘intensely blue’
‘greenish’, ‘unpleasantly green’
‘small / charming church’
‘dear / dearest God’

Mapping out in a comprehensive system the diverse semantic features
(sometimes similar, sometimes opposing, and sometimes merely adjacent) expressed by
all available evaluative suffixes in a given language can be of help in understanding the
system as a whole and in characterizing the true semantic nature of each suffix. The
efforts that certain authors have made in this direction are discussed next.
Mapping of Semantics Features and Pragmatic Functions of EVALs
Different authors whose work partakes of the topics associated to evaluative
morphology (especially in regards to suffixation) have commented on the difficulty
of pinpointing a satisfactory nomenclature to group and designate the diverse affixes
involved. As noted by Anna Wierzbicka, “conventional linguistic labels such as
‘diminutive’ or ‘pejorative’ prove unhelpful in describing a language which has
8

Morphemes such as mini-, micro-, hyper-, super-, etc. are not considered as evaluative, since their
semantic features are stable, their meaning predictable and the derivates they form tend to be lexicalized.
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several different ‘diminutive’ or ‘pejorative’ forms [..]. In addition to the many
expressive forms [..], a different difficulty lies in the multiple meaning of many of
these forms, some of which seem to have an extremely broad range of possible
interpretations” (Wierzbicka 1992, 238). While in evaluative morphology, any given
language’s available set of morphological resources is limited (and their use subject
to particular linguistic rules), the corresponding pragmatic-semantic realizations are
virtually unlimited, as they have the potential of reflecting a substantial amount of
nuances in human emotion and intention. In his study of the semantics of the
diminutive, Daniel Jurafsky states that “characterizing the semantics of the
diminutive synchronically or diachronically has proved difficult. Synchronically [..]
the diminutive can express a bewildering variety of meanings” (Jurafsky 1996, 534).
Such sentiment is echoed by many other authors, some of who have developed
convoluted and excessively abstract taxonomies (Gaarder 1966; Montes Giraldo
1972) which are of problematical application.
Several authors have endeavoured to develop systematized approaches in an
attempt to organize and characterize all semantic features expressed by EVALs (or,
more frequently, only of DIMs due to their cross-linguistic relevance). In discussing
the issue of polysemy in relation to evaluative affixes, Rochelle Lieber examines the
diverse approaches taken thus far in the relevant literature (Lieber 2012). She states
that neither Robert Beard’s approach by means of inflectional categories (Beard
1995) nor her own analysis through semantic features (Lieber 2004) is equipped to
adequately deal with it. The author hints at the possibility of extending these semantic
features to account for semantic variation, but analogous efforts have proven to be
excessively cumbersome. For example, Renatá Panocová’s attempt at a
characterization of Russian diminutives (Panacová 2013) (based on Miloš Dokulil’s
onomasiological categories and Ján Horecký’s onomasiological model of word
formation) resorts to twenty different semantic features.
Among Indo-European languages, Romance and Slavic languages present the
highest incidence of evaluative suffixes of various types (DIMs, AUGs, PEJs, etc.),
compelling authors to either establish boundaries and divisions between them or
leave a pressing question unexamined, namely: is the traditional distinction between
so-called diminutives, augmentatives, melioratives, attenuatives, pejoratives, etc. the
most effective and satisfactory approach to the study of these lexical units? It is worth
noting that, more often than not (Hasselrot 1957; Jurafsky 1996; Grandi 2005;
Schneider 2013) studies focus solely on DIMs, skirting the question as to how they
relate to other types of EVALs.
Whichever the case, and despite a long-standing tradition in the study of these
EVALs, there is no single system adopted by a meaningful majority of authors.
Deviation from the norm (semantic core) can be conceptualized or schematized in
several ways. In the current theoretical discussions on evaluative morphology,
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authors have adopted diverse taxonomic approaches, out of which two of the most
systematic and relevant ones are semantic primes and radial categories.
The Semantic Primes Approach
Having as its foundation Wierzbicka’s notion of semantic primitives or primes
(Wierzbicka 1996), Nicola Grandi and Lívia Körtvélyessy adopt a semantic primes
approach to their characterization of EVALs. The authors note that, as evidenced by
cross-linguistic research, EVALs may stress semantically either verifiable properties
of the object (usually size) or the speaker’s subjective appreciation of said object
(therefore expressing, respectively, quantitative and qualitative appreciations):
While descriptive evaluation usually relies on the real and permanent
characteristics of an item, qualitative evaluation is often based on temporary and variable
parameters or situations: the first kind of evaluation is a description; the second one is a
sort of interpretation. (Grandi, Körtvélyessy 2015, 10)

Consequently, they develop a semantic primes’ system built around two
operating pairings, the semantic primes BIG/SMALL and GOOD/BAD, where in each
case the norm or standard is defined by a zero value. While Grandi and Körtvélyessy’s
identification of pragmatic-semantic functions is pertinent (in keeping with Dressler and
Merlini Barbaresi’s ‘morphopragmatic approach’), the redistribution of said functions
along a negative positive/negative axis does not reflect particularly well the reality of
EVALs in communicative contexts. Firstly, it is terminologically problematic to
establish a positive/negative spectrum for the descriptive perspective, as it forces an
inaccurate sense of ‘more is better’ and ‘less is worse’. Secondly, qualitative evaluation
is represented along a semantic scale of “feeling” (Grandi, Körtvélyessy 2015, 11), and
the reorganization of pragmatic-semantic functions the authors establish can be
considered as rather problematic. In discussing qualitative evaluation, the authors
propose that “a shift towards the positive end of the axis corresponding to the semantic
scale ‘feeling’ expresses a positive feeling of the speaker towards an object, an action,
a person, etc.” (Grandi, Körtvélyessy 2015, 11). As a consequence, expressions
conveying ‘young age’ or ‘attenuation’ are labeled as a “shift towards the negative end”
(Grandi, Körtvélyessy 2015, 11).
Ultimately, as further steps are taken to abstract and systematize these functions
in order to have them aligned with the indicated semantic primes, their characterization
becomes increasingly strained and unrepresentative. In wanting to be schematic, Grandi
and Körtvélyessy’s model turns out to be excessively reductive. Although they
recognize the relevance of pragmatic variables, they construct their model on the basis
that “some morphological processes have regular pragmatic effects (and) some
evaluative constructions are the regular formal correlate of extra-linguistic and
contextual constrains” (Grandi, Körtvélyessy 2015, 11). But although certain semantic
regularity can be ascertained both in terms of what affixes express, and how these
meanings are conveyed by evaluative affixes cross-linguistically, it is this study’s
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contention that the semantic charge of EVALs is better interpreted by a context-based
approach, on a per-case basis. This is particularly relevant to any research focusing on
the translation of individual lexical units as encountered in specific contexts. While
common or frequent meanings can be taken into account for more general discussions,
in the area of translation the importance of context-based meanings remains vital.
The Radial Category Model
Following the theoretical lead of Jurafsky’s “Universal Tendencies in the
Semantics of the Diminutive” (1996), where the author mapped out the semantic
aspects of DIMs by means of Lakoff’s Radial Category model, other authors have
proposed similar readings, as seen in Karin Mutz (see Mutz 2015) and Víctor Moisés
Prieto (see Prieto 2005-e and especially Prieto 2015, which includes the study of
AUGs and PEJs). The Radial Category model has as its centre a core meaning, from
which other associated meanings are derived through different processes of semantic
decisive change: “inference (I), metaphor (M), generalization (G), and lambdaabstraction (L)” (Jurafsky 1996, 542). However, the works of Jurafsky, Mutz and
Prieto differ slightly in regards to the construction and application of their respective
models. For example, Jurafsky tries to establish a clear distinction between purely
semantic uses and pragmatic ones, while Prieto and Mutz do not establish a clear
demarcation. The stance of these authors seems more congruent with the
communicative reality, where the semantic charge of EVALs often reveals semantic
and pragmatic aspects bundled up together.
While Wolfgang Dressler and Lavinia Merlini Barbaresi had proposed
‘smallness’ as the core meaning of DIMs (Dressler, Merlini Barbaresi 1994, 84),
Jurafsky proposes ‘child’, arguing that “it is hard to imagine a definition which
applied to ‘small’ in an abstract enough way to cover, for example, Spanish boca
‘mouth’ / boquete ‘hole’; indeed a boquete can be larger than a boca” (Jurafsky 1996,
538). Unfortunately, his argument falls through when taking into account that the
Spanish word boca is also used to refer to a delta, an entrance to a port, a cannon
muzzle and, more suitably to the present case, either the entrance of a cave or a pass
between mountains. In connection to all these senses, boquete is indeed a diminutive
implicating ‘smallness’9. Furthermore, a search in the Spanish diachronic corpus
Jurafsky’s article contains several examples whose accuracy can be disputed. For example, he
presents ‘majorette’ as the feminine form of ‘major’ (Jurafsky 1996, 545), but omits that the
original context of the motivating word is ‘drum-major’, and not ‘major’, introducing a misleading
subtext that the feminine derivate implies a sense of pejoration or, at the very least, diminution in
social status. Furthermore, in trying to establish a causal link between the feminine and diminutive
elements, he presents ‘dinette’ as a derivate of ‘diner’ (Jurafsky 1996, 545), which is not
etymologically accurate, as ‘dinette’ is a deverbal noun derived from ‘to dine’. In a related instance
of misleading interpretation, Lieber characterizes ‘stewardess’ as a “female ameliorative” of
‘steward’ (Lieber 2012, 2107), but the reason for this ‘ameliorative’ marking remains unjustified.
9
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CORDE confirms that the earliest uses of boquete are connected to either orographic
relief or openings on a rock or wall (CORDE-e).
More recently, Prieto has argued in favour of ‘little’, “assuming that littleness
is a broader term than smallness; ‘small’ seems to refer only to size, but ‘little’ also
refers to amount” (Prieto 2005, 75). He goes on to argue convincingly that
“‘littleness’ fits more within the category of grammatical primitives than ‘childness’;
all objects may be defined within a ‘littleness’ range, and not necessarily within a
‘childness’ range” (Prieto 2005, 80). In any case, Prieto’s radial category model for
Spanish diminutives ultimately closely resembles Jurafsky’s own. In keeping with
the more comprehensive approach of the volume where Mutz’s article appears
(Grandi and Körtvélyessy’s “Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology”
(2015)), her article proposes not only a revision of Jurafsky’s model, but also a radial
categories model for augmentatives and pejoratives (Prieto 2005, 149–152). The
comparison of these models highlights the many semantic intersections among them,
and the issues such comparison brings into question.
Authors working with the radial category models fall short of addressing the
defining characteristics that would allow for a clear distinction between types of
EVALs. Instead, as evidenced by their illustrative examples, there is a profusion of
vague labels (intensifying and attenuative uses of diminutives (Jurafsky 1996),
diminutives, augmentatives and pejoratives signifying ‘contempt’ (Mutz 2015),
diminutives expressing pejoration (Kalnača 2015), etc.) which are not conducive to
the development of a congruent system.
To sum up, while both models here reviewed are helpful in establishing the
diachronic hierarchy of semantic realizations of EVALs and addressing the high
frequency of pragmatic-driven uses, they are not so helpful in drawing the various
semantic-pragmatic effects of EVALs into a single, comprehensive ensemble,
despite the fact that their very layouts highlight the fluidity and fuzzy boundaries
among the different semantic-pragmatic features. The limitations observed in these
models are connected to:
a) overgeneralization and/or simplification, which appears as undesirable in a
study field where semantic-pragmatic nuance features so prominently;
b) consideration of EVALs as isolated semantic units independent of context;
c) classification of evaluative suffixes into insufficiently defined categories,
when a category-free approach could arguably facilitate the analysis.
Semantic Dispersion: Towards a Context-Based Analysis of EVALs
In his article “The semantics of evaluative morphology”, Prieto notes that,
according to a guiding principle of cognitive linguistics, language itself does not encode
meaning, but is really constructed at a conceptual level. In specific relation to evaluative
suffixes, Prieto suggests that evaluative suffixes do not encode meaning on their own
and mean virtually nothing by themselves (Prieto 2015, 29). His assertion echoes a
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particularly pertinent remark about diminutives from Fernando Gonzalez Ollé, which
can be applied to all EVALs as a lexical group: “Each diminutive is an individual case
which requires individual analysis as each diminutive construction contains different
values, even conflicting ones. A diminutive by itself does not have a meaning, for it is
not possible to attach one to it: at best, our linguistic conscience will append to it
whichever meaning it presents most frequently” (Gonzalez Ollé 1962, 260).
Furthermore, Prieto goes on to point out that, beyond their origin and their more
conventional meanings (upon which Grandi and Körtvélyessy (2015) build their
arguments), EVALs can be taken as prompts used in the process of meaning
construction, and that an appropriate interpretation of each EVAL must be made against
the larger context of the message (Prieto 2015, 29).
This line of analysis, although not developed further by any author, had
previously appeared in research literature on the topic. At the turn of the 20th century,
Karl Brugmann and Berthold Delbrück, in considering the reasons why one same suffix
could convey such a diversity of semantic features (endearment, smallness, increment,
contempt and so on), put forth the conjecture that the suffix had in itself a neutral
semantic charge, which became activated or charged in one sense or another when in
contact with the semantic features of the motivating word (simplex) and depending on
the context where it was employed (Brugmann and Delbrück 1906, 679–80). In a similar
vein, Velta Rūķe-Draviņa, in examining the semantic features of diminutives in Latvian,
observed that “in the interpretation of individual diminutive forms, each case should be
examined individually and always considering the context at large” (Rūķe-Draviņa
1959, 13). Also Bengt Hasselrot, in his study on the formation of diminutives on
Romance languages, noted that “the sense of diminutives is very vague and wide: it is
necessary to know the context and the situation in order to establish said sense”
(Hasselrot 1957, 263). More recently, Anna Vulāne has pointed out that “the semantic
nuances and connotations depend on the linguistic and situational context, including the
tone and intonation of the utterance. [..] Active diminutives are characterized by the fact
that one derivate can express several semantic nuances in terms of diminution,
endearment, sympathy, pity, etc.” (Vulāne 2013, 225).
All these concurrent remarks may be taken as indication that a promising
perspective in regards to the semantic characterization of EVALs might be the
consideration of evaluative suffixes as semantically polyvalent (and, therefore, as
semantically ambiguous), whose charge is activated and realized according to specific
motivating words and specific communicative contexts. Authors agree collectively on
the wide spectrum of semantic features and pragmatic functions transmitted by the use
of EVALs in most languages where they occur. Such multiplication of potential
meanings (and interpretations) may be established as the basis of a phenomenon of
semantic dispersion. From this perspective, there is a weakening of the link between
the form (the specific affix) and the ascertainable semantic-pragmatic functions it may
convey. In other words, in each individual linguistic instance, the various links
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between signifier and signified present in an EVAL vie in relevance, requiring an
active interpretative effort on the part of the receiver.
A feasible theoretical approach to the situation above described may be the
adaptation of the concept of semantic bleaching to the area of evaluative affixes.
Throughout the 19th century, German linguists like Franz Bopp, Alexander von
Humboldt and Georg von der Gabelentz developed the concept of semantic
bleaching (Ger. Verblassung, Gabelentz 1981), but it was French linguist Antoine
Meillet who coined the term grammaticalization (Fr. grammaticalisation) to express
the tendency of certain autonomous words to become semantically weak and
eventually become mere grammatical markers (Meillet 1912, 133). Upon examining
the evolution of grammatical forms, Meillet observed “the simultaneous weakening
of the sense and form of accessory words, in such a way that when the respective
weakening processes are quite advanced, said accessory words could become devoid
of sense in itself and come to play a grammatical role when united to a main word”
(Meillet 1912, 139). In “The Evolution of Grammar”, Joan L. Bybee, Revere Perkins
and William Pagliuca further developed this idea, arguing that as linguistic material
becomes grammaticalized, it undergoes both a semantic and a phonological
reduction, by virtue of which becomes more and more dependent of the surrounding
linguistic material and overall context (Bybee et al. 1994, 9–22). Such process
accurately describes the particular case of evaluative suffixes.
Concerning subsequent research into the semantic features of EVALs obtained
through suffixation, this hypothesis appears as particularly fitting from a translational
perspective, since translation analysis requires more the examination of case-by-case
decision-making processes than overall generalizations or systematizations. In view
of this, evaluative suffixes can be considered as semantically ambiguous, and the
semantic-pragmatic characterisation of EVALs must take into account variables such
as usage of the suffix, semantic and grammatical features of the simplex, syntactic
characteristics of the linguistic context, nonverbal elements (paralanguage: voice
quality, rate, pitch, volume, etc.), prosodic features (such as rhythm, intonation,
and stress), as well as the overall extra-linguistic context.
Conclusions
Three main conclusions can be drawn from the previous discussion in an effort
to summarize the theoretical elements reviewed in this study, as well as the suggested
directions of future research in this area:
1. Studies in the area of evaluative morphology must clearly define (as to
nature, and not only as to function) the examined object (be it diminutives,
augmentatives, etc.), and clearly establish its limits with respect to other related
linguistic phenomena. Although many authors recognize the inadequacy of current
taxonomies regarding EVALs, most continue to work within a traditional paradigm
(so-called diminutives, augmentatives, melioratives, attenuatives, etc.), where
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definitions are scarce and only rarely take into comparative account other elements
from the system.
2. Current semantic categorizations of EVALs are useful in depicting and
representing the overall performance of these lexical units, but appear to be the
source of inaccurate conceptualizations, and arguably hinder the proper
characterization and definition of semantic features of individual EVALs.
3. There is sufficient theoretical foundation to adopt as a working hypothesis
that evaluative suffixes present a fundamental semantic dispersion which makes
them ambiguous from the point of view of their semantic-pragmatic features.
Therefore, the semantic characterization of EVALs in view to their interpretation and
subsequent translation can only be carried out by examining the overall linguistic
and non-linguistic context where they appear.
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Zusammenfassung
In der lettischen Linguistik ist die Wissenschaftssprache mittlerweile zwar Gegenstand
diverser Studien geworden, die Untersuchungen dazu sind allerdings immer noch als
fragmentarisch zu betrachten. Es mangelt an korpuslinguistisch angelegten Studien, die sich
eingehend mit den wissenschaftlichen Texten sowohl auf der Ebene der Mikro- als auch der
Makrostruktur, darunter auch mit den konventionellen Wortgruppen bzw. Konstruktionen dieser
Texte aus einer interdisziplinären Sicht auseinandersetzen.
Als ein unabdingbarer Bestandteil jedes wissenschaftlichen Textes gilt der einleitende
Baustein, der die Zielsetzung, die Aufgabenstellung, die angewandten Methoden, die Novität der
Untersuchung u. ä. erläutert. Dieser textuelle Baustein dient als eine Richtschnur für die
darauffolgende Beschreibung der durchgeführten Studie. Daher ist es von besonderer Relevanz,
die einzelnen Elemente dieses Textbausteines sowie ihre sprachliche Realisierung zu beleuchten
und zu untersuchen. Dies vor allem deswegen, weil – wie die im Vorfeld der Untersuchung
getätigten Beobachtungen nahelegen – die einleitenden Texte bei unterschiedlichen
wissenschaftlichen Fachrichtungen und auch bei ihren einzelnen Disziplinen im Lettischen
gewisse, teilweise sogar gravierende Unterschiede aufweisen. Somit kann davon ausgegangen
werden, dass es bei unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen, etwa Naturwissenschaften oder
Geisteswissenschaften, bei dem Gebrauch von bestimmten Strukturelementen des einleitenden
Textbausteins, bei ihrer Abfolge sowie sprachlichen Realisierung gewisse Abweichungen
festgestellt werden können.
Auf die dargestellten Vorüberlegungen basierte ein an der Hochschule Ventspils im
Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember 2017 durchgeführtes Projekt, das zum Ziel hatte,
den strukturellen Aufbau und die sprachliche Realisierung des einleitenden Textbausteines von
lettischen wissenschaftlichen Texten diverser wissenschaftlicher Fachrichtungen, ausgewählt nach
dem Frascati Manual, unter Einsatz von korpuslinguistischen Methoden zu beleuchten. Das
Hauptaugenmerk galt dabei den in dem einleitenden Textbaustein konventionellen Konstruktionen,
die der sprachlichen Realisierung von solchen strukturellen Elementen wie Zielsetzung,
Aufgabestellung, angewandte Methoden, Novität, Aktualität, Forschungsgegenstand usw. dienen.
Der vorliegende Beitrag stellt die korpuslinguistische Herangehensweise bei der linguistischen
Untersuchung vom einleitenden Textbaustein wissenschaftlicher Texte vor. Beschrieben werden
dabei die Kriterien für die Textauswahl, die Anlegung eines für die Projektzwecke angepassten
Textkorpus, die Wahl der zu analysierenden strukturellen Elemente sowie der zu ihrer Realisierung
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verwendeten sprachlichen Konstruktionen, die ersten Bewertungen der Ergebnisse sowie einen
Ausblick auf weitere zugehörige Untersuchungen.

Ievads
Starptautiskajā akadēmiskajā vidē arvien lielāku nozīmi gūst pētījumi par
rakstveida un mutvārdu zinātnisko komunikāciju starpkultūru un starpdisciplinārā
aspektā, tostarp dažādu tekstualitātes aspektu un to valodiskās izteiksmes līdzekļu
izpēte. Viens no metodoloģijas paņēmieniem ir zinātnisko mutvārdu un rakstveida
tekstu veidu izpēte ar korpuslingvistiskajiem paņēmieniem intralingvistiskajos un
interlingvistiskajos, kā arī starpkultūru aspektā, kas bieži tiek īstenota dažādos
projektos ārzemēs. Ieskatam kā piemērus var minēt Leipcigas Universitātes
projektus par zinātnes valodas izpēti: projektu „Gesprochene Wissenschaftssprache:
Deutsch im Vergleich zum Polnischen und Englischen” (Runātā zinātnes valoda –
vācu valoda salīdzinājumā ar poļu un angļu valodu (GeWiss)) (GeWiss 2018) par
mutvārdu zinātniskajiem tekstiem vācu, angļu un poļu valodas sastatījumā, kā arī
projektu „Das gemeinsame sprachliche Inventar der Geisteswissenschaften”
(Kopīgie valodas izteiksmes līdzekļi humanitārajās zinātnēs (GeSIG)) (GeSIG 2018)
par humanitāro zinātņu valodas līdzekļu izpēti vācu valodā. Veikti ir arī vairāki
pētījumi par zinātnisko komunikāciju vācu un itāļu valodā, t. i., valodu, tekstiem un
diskursu, kas aizsācies ar kopīgu pētniecības projektu „La comunicazione scientifica
in Italia e Germania. Lingua, testo, discorso / Die wissenschaftliche Kommunikation
in Italien und Deutschland. Sprache, Text, Diskurs” (Zinātniskā saziņa Itālijā un
Vācijā. Valoda, teksts, diskurss) (Calaresu, Guardiano, Hölker 2007).
Nelielais ieskats liecina, ka starptautiskā mērogā zinātnes valodas, tekstu un
diskursa pētījumi tiek veikti dažādos aspektos un spektros. Arī mūsdienu latviešu
zinātniskā valoda ir aktuāls pētniecības objekts. Pētīta ir terminoloģija, tekstu
noformēšanas jautājumi, ir veikti pētījumi par tekstu veidiem un valodas izteiksmes
līdzekļiem, kā arī par zinātnes valodas starpkultūru un sastatījuma aspektiem. Valsts
valodas komisija organizējusi vairākas konferences „Zinātnes valoda”. 2003. gada
konferences materiāli ir apkopoti krājumā (Baltiņš, Markus 2003). Daudzveidīgus
latviešu zinātnes valodas aspektus ir pētījusi Diāna Laiveniece. Autore ir pievērsusies
subjektīvās un objektīvās izteiksmes veidiem (Laiveniece 2010), zinātniskā stila
pazīmēm tekstveidē (Laiveniece 2012), teksta mikrostruktūras veidotājiem līdzekļiem
(Laiveniece 2013), populārzinātnisko un zinātnisko tekstu nosaukumiem (Laiveniece
2014a; Laiveniece 2014b), zinātniskā raksta pavadtekstiem (Laiveniece 2015), kā arī
pētniecības metodoloģijas aprakstam (Laiveniece 2016) u. c. Kā pētījuma avotus
D. Laiveniece galvenokārt ir izmantojusi humanitāro zinātņu zinātniskos un
populārzinātniskos rakstus, promociju darbus, to kopsavilkumus u. tml. Starpkultūru
un sastatāmo aspektu ziņā ir veikti pētījumi diahroniskā un sinhroniskā griezumā.
Vēsturiskā skatījumā ir kultūras un kontaktlingvistiski orientēti pētījumi par Baltijas
vācu kultūru, zināšanām un valodu, kā arī vācu valodas ietekmi uz latviešu zinātnisko
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valodu (sk. Lele-Rozentāle 2011; Lele-Rozentāle 2013; Dubova 2015; Lele-Rozentāle
2016a; Proveja 2016; Dubova 2016a; Dubova 2017; Proveja 2017 u. c.). Mūsdienu
latviešu zinātnes valoda sastatījuma un starpkultūru aspektā ir arī pētīta saistībā ar vācu
valodu (sk. Dubova, Leitāne, Lele-Rozentāle 2009; Leitāne 2009; Dubova 2016b;
Lele-Rozentāle 2016b u. c.).
Lai gan Latvijā zinātnes valoda tiek pētīta dažādos aspektos, tomēr zinātniskā
valodas stila pētniecība vēl joprojām raksturojama kā fragmentāra. Turklāt trūkst arī
korpuslingvistikā balstītu pētījumu par zinātniskajiem tekstiem makrostruktūras un
mikrostruktūras līmenī, kā arī par latviešu zinātnes valodā bieži lietotām vārdkopām
un plašākām konstrukcijām. Šādu konstrukciju izpēte nepieciešama zinātnisko tekstu
veidošanā dažādos mācību, studiju un pētniecības līmeņos, sākot jau ar zinātniski
pētniecisko darbu vidusskolā. Arī veiktā akadēmisko un zinātnisko tekstu
priekšizpēte un dažādu nozaru pētnieku izteikumi par zinātniskās valodas kvalitāti
liecina par problēmas aktualitāti.
Zinātnisko tekstu veidošanā būtiska ir to ievaddaļa (mērķis, uzdevumi,
metodes u. c.), kas strukturē tālāko pētījumu un veido panorāmu turpmākajam
tekstam, tādēļ šķiet mērķtiecīgi pievērsties vispirms tieši šīs daļas elementiem un to
valodiskajiem izteiksmes līdzekļiem latviešu valodā. Vērojumi liecina, ka
pētniecisko tekstu ievaddaļas elementi ir atšķirīgi dažādās zinātņu nozarēs un pat to
apakšnozarēs. Tā, piemēram, humanitāro zinātņu jomā valodniecības pētījumu
apraksts atšķiras no literatūrzinātnes jomas atbilstošiem tekstiem. Līdz ar to
paredzamas ir arī citas starpnozaru atšķirības zinātnisko tekstu ievadstruktūru
elementu iekļaušanā, izkārtojumā un to valodiskajā noformējumā.
Lai uzsāktu pētījumus par latviešu zinātnes valodas tekstu makrostruktūru un
mikrostruktūru, izmantojot korpuslingvistikas paņēmienus, Ventspils Augstskolā no
2017. gada 1. septembra līdz 31. decembrim tika īstenots projekts „Zinātnisko
ievadtekstu valoda un struktūra” (turpmāk tekstā ZIVS). Šā projekta mērķis bija ar
korpuslingvistikas paņēmieniem izpētīt dažādu zinātņu nozaru zinātnisko tekstu
ievaddaļu struktūrelementus un tajos lietotās vārdkopas jeb konstrukcijas, tādējādi
veicinot latviešu zinātnes valodas lietojuma daudzveidību akadēmiskajā vidē. Šajā
rakstā tiek aplūkota iepriekš minētajā projektā izveidotā korpuslingvistiskā pieeja
zinātnisko tekstu ievaddaļu valodiskajai izpētei, t. i., zinātnisko ievadtekstu atlases
kritēriju izveide, projekta vajadzībām izveidotā specializētā korpusa apraksts,
atlasīto tekstu struktūrelementu izvēle, vārdkopu analīzes gaita, kā arī projekta
rezultātu izvērtējums un ieskats turpmākajā pētniecībā.
Zinātnisko ievadtekstu atlases kritēriji
Lai uzsāktu pētījumu ar korpuslingvistikas paņēmieniem, ir nepieciešams
izveidot specializētu un pētījuma mērķim piemērotu zinātnisko tekstu ievaddaļu
korpusu. Karmena Šērere (Carmen Scherer) uzsver, ka tekstu korpusu veido tekstu
krājumi, kas ideālā gadījumā ir atlasīti pēc noteiktiem lingvistiskajiem kritērijiem, un
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tekstu korpusa koncepcijai svarīgs ir tā lielums, saturs, pastāvība un reprezentativitāte,
kā arī tas, ka tekstu korpusi ir orientēti uz noteiktu mērķi (Scherer 2014, 5).
Projekta laikā tika izveidoti kritēriji tekstu korpusa izveidei. Lai pētījumā
varētu apzināt dažādu nozaru zinātnisko tekstu ievaddaļu struktūru, to unificējošos
un atšķirīgos struktūrelementus un valodiskos izteiksmes līdzekļus, tika izvēlētas
Latvijā aizstāvētu promocijas darbu kopsavilkumu ievaddaļas, jo saskaņā ar LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1011, kas nosaka doktora grāda piešķiršanas
(promocijas) kārtību un noteikumus, grāda pretendentam promocijas padomē ir
jāiesniedz promocijas darbs latviešu valodā (MK 1001). Promocijas darbi un to
kopsavilkumi ir brīvi pieejami tiešsaistē Latvijas augstskolu mājas lapās un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas elektroniskajos resursos, piemēram, akadēmiskajā
repozitorijā ACADEMIA (2018). Balstoties uz Frascati Manual (FOS 2015) zinātņu
klasifikāciju, tika izvēlēti promocijas darbu kopsavilkumu teksti no dabaszinātņu,
inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu, lauksaimniecības un
veterināro zinātņu, sociālo zinātņu, humanitāro un mākslas zinātņu nozares. Iepriekš
minēto zinātņu nozaru un to apakšnozaru promocijas darbi ir aizstāvēti šādās Latvijas
augstskolās: Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils
Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Liepājas Universitātē, Latvijas
Kultūras akadēmijā un J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Lai pētītu aktuālo
latviešu valodas lietojumu promocijas darbu kopsavilkumu tekstos, pētījuma tekstu
korpusam tika atlasīti pēdējo desmit gadu laikā aizstāvētie promocijas darbi, t. i.,
laika periodā no 2007. gada līdz 2017. gadam.
Tekstu korpusam atlasīti promocijas darbu kopsavilkumu ievadteksti, kas
nodrošina ievadtekstu struktūrelementu un to valodas līdzekļu salīdzināšanas iespēju
arī starpdisciplinārā skatījumā.
Specializētais pētījuma tekstu korpuss un darba posmi
Pētījumam atlasīto tekstu krājums pēc iepriekš minētajiem kritērijiem veido
specializēto pētījuma korpusu, kas kalpo kādas valodas varietātes, piemēram,
speciālā lietojuma valodas, izpētei (Scherer 2014, 28–29). Projektā ZIVS tika veikta
zinātnes valodas lietojuma izpēte noteiktos teksta veidos, t. i., promocijas darbu
kopsavilkumu ievadtekstos.
Specializētā pētījuma korpusa izveidei nozīmīgs ir arī līdzsvarotas
pārstāvniecības jeb reprezentativitātes faktors. Tas nozīmē, ka katra zinātņu nozare
ar apakšnozarēm būtu jāpārstāv kvantitatīvi samērā vienlīdzīgi. Kopumā pašreizējo
teksta korpusu veido 456 teksta vienības, no kurām 37 teksti pārstāv dabaszinātnes,
113 – inženierzinātnes un tehnoloģijas, 79 – medicīnas un veselības zinātnes, 66 –
lauksaimniecības un veterinārās zinātnes, 52 – sociālās zinātnes, 109 – humanitārās
un mākslas zinātnes. Skaitliskie rādītāji atspoguļo, ka pārstāvētas visas zinātņu
nozares, tomēr korpuss vēl būtu līdzsvarojams un papildināms ar tekstiem no
dabaszinātņu un arī sociālo zinātņu jomas.
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Lai izveidoto specializēto tekstu korpusu varētu izmantot pētījuma nolūkiem,
nepieciešams mērķtiecīgi plānot tālākā pētniecības darba posmus. Līdz ar to projekts
ZIVS tika realizēts, īstenojot piecus saturiski saistītus darba posmus. Pirmkārt, tika
izvēlēta programmatūra vai rīks, ar kura palīdzību iespējams veikt teksta korpusa
statistisku un automātisku apstrādi. Projektā ZIVS tika izvēlēta brīvi pieejamā
programmatūra AntConc (Antony 2018), ar kuras palīdzību iespējams veikt tekstu
analīzi pēc konkordances, kolokācijām, biežāk sastopamajiem vārdiem,
atslēgvārdiem u. c. Otrkārt, tekstu krājums tika tehniski sagatavots darbam ar
programmatūru AntConc, t. i., teksti tika attīrīti un saglabāti vienkārša teksta
(txt formāta) datnēs10. Treškārt, izveidotais tekstu korpuss tika analizēts ar iepriekš
minētās programmatūras palīdzību pēc atslēgvārdiem, lai konstatētu promocijas
darbu kopsavilkumu ievadtekstos lietotos struktūrelementus, kā, piemēram, mērķi,
uzdevumus, metodes u. c. gan visā tekstu korpusā kopumā, gan atsevišķi pa zinātņu
nozarēm. Ceturtkārt, tika noteikti zinātnisko tekstu ievaddaļās visbiežāk lietotie
ievaddaļu struktūrelementi. Piektkārt, tika ekscerpētas un analizētas ievadtekstu
struktūrelementu verbalizēšanai teksta korpusā lietotās nominālās un verbālās
vārdkopas un plašākas konstrukcijas.
Zinātnisko ievadtekstu struktūrelementi
Teksta korpusā iekļauto promocijas darbu kopsavilkumu ievadtekstu
struktūras analīze starpnozaru skatījumā sniedz visai heterogēnu ainu, jo promocijas
darba kopsavilkumu struktūru tradicionāli nosaka gan zinātņu nozarēs un pat to
apakšnozarēs iedibinātās tradīcijas Latvijā, gan augstskolu metodiskie norādījumi
par promocijas darbu kopsavilkuma izstrādi. Piemēram, Latvijas Universitātē ir
reglamentējošie noteikumi par promocijas darbu kopsavilkumu izstrādāšanu un
noformēšanu (LU 2012), citās augstskolās savukārt eksistē arī atsevišķu fakultāšu
metodiskie norādījumi, piemēram, Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LLU ESAF 2016). Promocijas darbu
kopsavilkumu struktūru nosaka arī promocijas pētījuma specifika, autora
individuālais stils u. c. faktori.
Pēc pētījuma tekstu korpusa kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes var konstatēt
šādus visbiežāk lietotos promocijas darbu ievadtekstu struktūrelementus, kas
galvenokārt sastopami visās iepriekšminētajās zinātņu nozarēs:
1) pētījuma / darba / tēmas / problēmas aktualitāte;
2) pētījuma / darba mērķis (-i);
3) pētījuma / darba uzdevumi;
4) pētījuma metodes / metodika / metodoloģija;
5) pētījuma objekts un priekšmets;
Par specializēto teksta korpusu izveides principiem, programmatūru AntConc, tekstu
sagatavošanu darbam ar AntConc u. tml. sk. KoGloss 2012.
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6) pētījuma hipotēze (-es) / darbā izvirzītā hipotēze;
7) darba / zinātniskā / praktiskā novitāte;
8) praktiskā nozīme / nozīmība / praktiskais nozīmīgums / praktiskā vērtība;
9) darba struktūra / apskats.
Neskatoties uz jau norādīto heterogenitāti, promocijas darbu kopsavilkumu
ievadtekstu struktūrā bija iespējams konstatēt arī atsevišķu zinātņu nozaru un
apakšnozaru tekstu veida specifiskos struktūrelementus, tie ir šādi:
1) darba / aizstāvāmās (zinātniskās) tēzes (dabaszinātnes, lauksaimniecības
un veterinārās zinātnes, sociālās zinātnes);
2) (galvenie) rezultāti (dabaszinātnes, inženierzinātnes, sociālās zinātnes);
3) aprobācija (dabaszinātnes, lauksaimniecības un veterinārās zinātnes,
sociālās zinātnes), t. i., publikācijas, referāti, projekti u. c.;
4) pētījuma ierobežotība / ierobežojumi (lauksaimniecības un veterinārās
zinātnes, sociālās zinātnes);
5) pētījuma / izpētes jautājums (-i) (sociālās zinātnes, humanitārās un
mākslas zinātnes);
6) pētījuma teorētiskā bāze / literatūra / teorētiskais ietvars (sociālās zinātnes,
humanitārās un mākslas zinātnes);
7) izmantotie dati / avoti / pētījuma empīriskā bāze (sociālās zinātnes,
humanitārās un mākslas zinātnes);
8) pētījuma veikšanas periods / pētījuma posmi (sociālo zinātņu, pedagoģijas,
vadībzinātnes un ekonomikas apakšnozares);
9) pētījuma hronoloģiskie ietvari / hronoloģiskās robežas / promocijas darba
hronoloģija (humanitāro zinātņu vēstures apakšnozare).
Laika un resursu ierobežojuma dēļ projektā ZIVS vārdkopu izpētei tika
izvēlēti pirmās grupas struktūrelementi jeb galvenokārt visos zinātņu nozaru
promocijas darbu kopsavilkumu ievadtekstos sastopamie struktūrelementi. Nozaru
un apakšnozaru specifisko struktūrelementu valodas izteiksmes līdzekļus paredzēts
analizēt turpmākajos pētījumos.
Vārdkopu analīze
No izveidotā specializētā teksta korpusa, kurā ietvertas pēdējo desmit gadu
promocijas darbu kopsavilkumu tekstu ievaddaļas, ar programmatūras AntConc
atbalstu, izmantojot atslēgvārdu meklēšanas, konkordances un datņu skatīšanas
funkciju, iespējams ekscerpēt ar struktūrelementu formulējumiem saistītās
nominālās un verbālās vārdkopas. Vārdkopu fiksēšanas laikā tika ņemta vērā arī
ievadtekstu struktūrelementu nosaukumu sinonīmija gan vārdu, gan vārdkopu
līmenī. No atsevišķiem piemēriem var gūt nelielu ieskatu dažādu konstrukciju
lietojumā. Tās attēlo mērķa un priekšmeta valodisko formulējumu:
1) Darba galvenais mērķis un sagaidāmais rezultāts ir izzināt, kā [..]
2) Promocijas darba mērķis ir izstrādāt [..] prognozēšanas modeli.
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3) Pētījuma priekšmets ir lietotāju bibliotekārā apkalpošana …
4) Veiktā pētījuma mērķis bija…
Pirmajā piemērā mērķa formulējumā lietota konstrukcija ar kopulu un
darbības vārdu nenoteiksmē, kam seko netieša jautājuma sākums ar apstākļa vārdu.
Savukārt otrajā piemērā konstrukcija tiek veidota ar kopulu, darbības vārdu
nenoteiksmē un lietvārdu akuzatīvā. Trešajā piemērā priekšmeta formulējumā tiek
lietota nominālā vārdkopa, t. i., kopula un lietvārds ar izskaņu -šana. Ceturtajā
gadījumā var redzēt, ka mērķis tiek formulēts ar kopulu pagātnes formā. Pētījuma
teksta korpusā šāda veida konstrukcijas ir sastopamas 48 reizes. Tekstu korpuss
sniedz ieskatu nominālo un verbālo vārdkopu aktuālajā lietojumā, kuru nepieciešams
izvērtēt pēc konstrukciju uzbūves modeļiem, lietoto gramatisko laiku un, iespējams,
arī kārtu. Ceturtais piemērs liecina arī par šīs konstrukcijas pagātnes formas
lietojuma izvērtējuma nepieciešamību.
Pētījuma korpusā ir iespējams konstatēt arī neveiklus un nevēlamus valodas
formulējumus, sk. 5. un 6. piemēru.
5) Promocijas darbā tiek pārbaudīti trīs hipotētiski pieņēmumi [..]
6) Darba galvenais mērķis sadalāms uzdevumos, kuru gaitā to iecerēts
sasniegt [..]
Vārdkopu kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze ļauj noteikt tipiskās valodas
konstrukcijas struktūrelementu formulējumos, izvērtēt zinātnes valodas
formulējumu faktisko lietojumu daudznozaru promocijas darbu kopsavilkumu
ievadtekstos, kā arī pēc pētījuma rezultātiem ļauj izstrādāt metodisko līdzekli
akadēmisku un zinātnisku darbu izveidei un formulēšanai.
Projekta rezultāti un pētniecības perspektīva
Projekta ZIVS laikā izstrādātā metodika zinātnisko tekstu analīzei ar
korpuslingvistiskajiem paņēmieniem ļauj atklāt:
1) vārdkopu lietojumu;
2) darbības vārdu gramatisko laiku lietojumu;
3) darbības vārdu kārtu lietojumu;
4) (bez)personisko formulējumu lietojumu;
5) iespējamo kontaktvalodu ietekmi;
6) zinātniskās valodas attīstības tendences.
Pētījums ļauj apzināt dažādu nozaru zinātnisko tekstu ievaddaļu struktūru, to
unificējošos un atšķirīgos struktūrelementus, radot priekšnosacījumus zinātnisku
tekstu galveno un nobeiguma daļas elementu, to valodisko izpausmju,
argumentācijas veidu un to raksturojošo vārdkopu tālākai izpētei latviešu valodā.
Attiecībā uz valodisko izteiksmi būtiska loma ir arī latviešu valodas
kontaktvalodu (angļu, krievu, vācu valodas) ietekmei uz valodiskajiem
formulējumiem. Tā gan ievieš jauninājumus latviešu valodas zinātniskajā stilā, taču
vienlaicīgi vērojama arī nekritiska un pat neadekvāta svešvalodu konstrukciju
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pārņemšana vai jau iepriekš sekmīgi lietotu latviešu valodas vārdkopu aizvietošana.
Līdz ar to kā pētniecības perspektīvu var minēt arī latviešu zinātnes valodas izpēti no
valodu kontaktu aspektiem.
Šāda veida paplašināts pētījums par latviešu zinātnes valodu, kā arī
starptautisko pētnieku piesaiste ļautu arī Latvijā uzsākt daudzvalodu pētījumu par
zinātnisko valodu starpkultūru un daudzvalodīgā (sastatāmā) perspektīvā. Projektā
gūtie rezultāti veicinātu akadēmisko rakstveida saziņu starpnozaru kontekstā,
starpkultūru skatījumā un daudzvalodības apstākļos.
Šāda veida pētījumam var būt arī praktisks mērķis – sagatavot materiālu
metodiskajam līdzeklim par ievaddaļas struktūrelementu ieteicamo vārdkopu un
plašāku konstrukciju lietojumu latviešu zinātnes valodā. Šāds līdzeklis varētu sniegt
atbalstu vidusskolu, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studējošajiem, kā arī
dažādu zinātņu nozaru pētniekiem struktūrelementu valodisko formulējumu izvēlē.
Avoti
Projekta „Zinātnisko ievadtekstu valoda un struktūra” digitālais tekstu korpuss. Arhivēts Ventspils
Augstskolā, 2017.
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Anna FRĪDENBERGA (LU Latviešu valodas institūts)
LAIME UN NELAIME 16. UN 17. GADSIMTA RAKSTU AVOTOS
LAIME AND NELAIME IN THE WRITTEN SOURCES
OF THE 16TH AND 17TH CENTURIES
Atslēgvārdi: vārddarināšana, valodas vēsture, senie rakstu avoti, semantika, atvasinājumi.
Keywords: word-formation, language history, early written sources, semantics, derivatives.
Summary
In early Latvian texts the words laime ‘happiness, fortune’ and nelaime ‘misfortune’ and
corresponding derivatives constitute a group of word-formatives that are interesting to discuss from the
point of view of word-formation and semantics. The word nelaime is characteristic, often used in
religious texts, in the 17th century it had more than 600 word-tokens. In the texts of the end of the 16th
century word nelaimība often is used with the same meaning ‘misfortune’, and in lexicographical
sources nelaime and nelaimība are mentioned as synonyms. These words also have some common
word groups, e. g., pasargāt par nelaimi, pasargāt par nelaimību. In G. Mancelius sermons
phraseological units such as nelaimes=putnis, nelaimes=biķeris are often used. The word laime, in its
turn, in the texts of the 17th century has about 70 word-tokens, but laimība is used only once. In
religious texts words with negative connotation have a considerably larger number of word-tokens. The
word nelaime has very wide usage in early texts, and in the dictionary Lettus by G. Mancelius it
corresponds to several German words, so it is used in more than one meaning. The use of nelaimība in
early texts could be explained by the fact that the model – word-formatives with -ība – was very
actively used at the end of the 16th and beginning of the 17th century in the formation of abstract nouns
and quality names. There are a lot of formatives with -ība and negation ne- in religious texts, especially
characteristic of the works of G. Mancelius, so nelaimība could be formed by analogy. Writing entries
for Historical Dictionary of Latvian (16th–17th centuries) it is essential to view the formatives and
semantics of one word-formation nest together.

Rakstot šķirkļus Latviešu valodas vēsturiskajai vārdnīcai (LVVV 2016), var
konstatēt darinājumu grupas, kuras ir interesanti aplūkot no vārddarināšanas un
semantikas viedokļa. Sākotnēji radās doma izveidot šķirkļus vārdiem nelaime un
nelaimība. Vārds nelaime reliģiskajos tekstos ir bieži izmantots, sevišķi iecienīts tas
ir Georga Manceļa (Georg Manzel, Georg Mancelius) sprediķos, un 17. gadsimta
tekstos šim vārdam ir vairāk nekā 600 vārdlietojumu. Seno tekstu korpusā sastopami
arī atvasinājumi nelaimīgs un nelaimība (ap 200 reižu). Izrakstot šos vārdus no Seno
tekstu korpusa, radās jautājums, cik bieži savukārt lietoti vārdi laime un laimība.
Vārds laime senajos tekstos lietots tikai aptuveni 70 reižu, sastopami arī
atvasinājumi, piem., laimīgs, laimīgi (adv.), laimīte, laimība, arī verbi laimēt,
laimēties, kā arī atvasinājums laimēšana. Kristofora Fīrekera (Christoph Fürecker)
vārdnīcā ir arī īpašvārdi Dēkla=Laima, Dēkla=Laime.
Kaut gan nelaime un nelaimība senajos tekstos ir pārsvarā, vispirms aplūkosim
vārdu laime.
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Vārda laime lietojums
Senajos tekstos lietota gan vārda ā-celma, gan ē-celma forma – laima, laime.
Par vārda laime (sal. lie. láimė ‘t. p.’, pr. laeims ‘bagāts’) etimoloģiju ir vairākas
versijas, Jānis Endzelīns, arī Ernests Blese, uzskata, ka tas atvasināts no verba laist
saknes (ME II, 409). Arī tautasdziesmās vārds laime tieši saistīts ar verbu laist un tā
atvasinājumiem, piem., Par laimiņas laidumiņu u. tml. G. Manceļa tekstos nereti
vārds laime lietots ar nozīmi ‘liktenis’. Arī vairākās tautasdziesmās ir šāda nozīme.
Senajos tekstos ļoti raksturīgs ir vārdu savienojums laba laime. Pēc Konstantīna
Karuļa domām, tas norādot, ka bijusi iespējama arī slikta laime, resp., nelabvēlīgs
liktenis. Nozīmes attīstību raksturo šādi: ‘liktenis, piešķīrums (piešķirtais)’ > ‘labs
liktenis, labs piešķīrums’, un to salīdzina ar latīņu fortūna ‘gadījums, liktenis’ >
‘laime, nelaime’ > ‘laime’ (LEV 2001, 490). Jāpiezīmē, ka laba laime ir arī
tautasdziesmās un ļoti bieži ticējumos. Kurš Lieldienas rītā pirmais iziet laukā, tam
tai gadā laba laime (LTT, 17367) u. c.
Gan vārds laime, gan nelaime ir sastopami 17. gadsimta leksikogrāfiskajos
avotos – proti, G. Manceļa vārdnīcā Lettus un K. Fīrekera vārdnīcā. Vienas
vārddarināšanas ligzdas vārdi bieži vien ir minēti līdzās. Piem., G. Manceļa vārdnīcā
līdzās minēti vārdi laime; nelaime, nelaimība; laimēt; laimīgs:
Glück / Laime.
vnglück / Nhelaime / Nhelaimiba.
glücken / laimeht.
glückhafftig / laimiegs. (Manc1638_L, 77B12-17)

Jāpiezīmē, ka K. Fīrekera vārdnīcā ir abas formas – gan laime, gan laima, piem.:
laime, laima. das glück. (Fuer1650_70_1ms, 1219)

G. Manceļa vārdnīcā minēts verbs laimēt, savukārt K. Fīrekeram – laimēties:
laimetees, Istiktees. isdohtees, gelingen, wohlgerahten. (Fuer1650_70_1ms, 12113)

Senajos rakstos vārdam laime var konstatēt trīs nozīmes, biežāk šis vārds
lietots ar nozīmi ‘liktenis’, kā arī ar nozīmi, kas mūsdienu latviešu valodas vārdnīcās
(LLVV; MLVV) minēta kā otrā, proti, ‘labvēlīgu apstākļu kopums, veiksme’, ne ar
pirmo nozīmi, kas parasti nāk prātā, nosaucot vārdu laime, tātad ‘psihisks
(emocionāls) stāvoklis ..’ (LLVV; MLVV).
Senākais vārda laime lietojums sastopams 1615. gada dziesmu grāmatā:
Vnde pallidcze man to naſte neſth / Ka nedcz laime / Nedcz nelaimibe
man mußige warres ſammiſt. (Ps1615, 15620)

Meklējot Seno tekstu korpusā, 16. gadsimta tekstos šo vārdu nav gadījies
konstatēt. Minētajā dziesmu grāmatas piemērā līdzās ir laime un nelaimība
‘nelaime’. Vēl no 17. gadsimta sākuma tekstiem jāpiemin lietojums Georga Elgera
katoļu dziesmu grāmatā:
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Dod mums labbe laym / vnd wäſſelyb / Mylyb / vnd Catholiße tyccyb .. (Elg1621_GCG, 16510)

Turpmāk vārds laime lietots daudzos 17. gadsimta tekstos, it īpaši G. Manceļa
darbos. Kā jau minēts, ļoti raksturīgs ir vārdu savienojums laba laime. Bieži vien
arī – dot labu laimi, piem.,
Tobias taß jaunakais luhdſe Deewu ar śawu Bruht to Śara / ka Deews teems ghribbätu
labbu Laim doht / und par wiſśenadu Nhelaim tohß paſśarghaht. (Manc1654_LP1, 14712-14)
Dohd Waldineekeem allaſch labbi klahtees / Dohd labbu Laim in Meeru wiśśai
Semmei .. (LGL1685_K1, 20819)

Līdz mūsu dienām labi zināms frazeoloģisms uz labu laimi ‘paļaujoties uz
laimīgu nejaušību, cerot uz veiksmi’ (LFV, 587). Arī vācu valodā ir frazeoloģisms
auf gut Glück ‘t. p.’ (VLV, 291). Sal. arī vācu gut glück ‘laba laime’. Tā ka varētu
domāt par vācu valodas ietekmi. Tomēr, kā jau minēts, vārdu savienojums laba laime
bieži sastopams arī tautasdziesmās un ticējumos.
Nozīme ‘veiksme, izdošanās’ labi redzama piemēros no G. Manceļa
„Phraseologia Lettica”. Proti, ar šo nozīmi te lietota gan laime, gan laba laime.
Tātad – ir laba laime zvejot un neir laime ar lopiem:
.. habt jhr gut glück beym fiſchen? gir jums labba laime ſweioht? (Manc1638_PhL, 28413)
Er hat kein Glück mit Vieh / nhe gir winjam laime ar Lohpeem; nhe ißdohdahß winjam
lohpi. (Manc1638_PhL, 26523)

Nozīme ‘veiksme’, domājams, saskatāma arī citos G. Manceļa tekstos, piem.,
.. tad tomähr wiſśas leetas teems Romeŗeems ißdewehß / vnd nhe by wairs ney
Vswah=reſchanas ney Laimes py teems Juddeems. (Manc1631_LVM, 23010)

Šī nozīme sastopama arī Vecās Derības tulkojumā:
Zaur Jonatanu dohd Deews labbu Laimi un Uswarreśchanu prett teem Wiliſteŗeem ..
(VD1689_94, 1Sam, 14:0)

Savukārt nozīmi ‘liktenis’, iespējams, var saskatīt šādos piemēros:
To paſśchu Laim redſeja arridſan JEſus Chriſtus .. kattru dſirrdeht und klauſśiet buhß
wiſśeem Zillwäkeem .. (Manc1654_LP1, 10022)
Thadu Laim irr zitti Mahzetaji gir redſejuśchi. (Manc1654_LP1, 32228)

Šajā un citos piemēros ļoti bieži parādās vārdu savienojums laimi redzēt, un
sākotnēji nav īsti skaidrs, ko tas varētu nozīmēt. Nelielu skaidrību vieš piemērs, kurā
ir laimi piedzīvot un redzēt:
Ścheitan dohma no daśch; kapehtz jehle Deews śaweem Bijatajeem unnd Titzigheem
tahdas Bähdas us=śuhta? nhe by teem wiſśu Labbumu und Laim peedſiewoht und
redſeht? (Manc1654_LP1, 51812)

Izrādās, ka vācu tekstā attiecīgajā vietā ir verbs erfuhr – erfahren, kas nozīmē
‘pieredzēt, piedzīvot’. Domājams, ka G. Mancelim redzēt nozīmē ‘pieredzēt’, tātad
pēc vācu valodas parauga vārdu savienojums lietots ar nozīmi tādu ‘likteni pieredzēt
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jeb piedzīvot’. Par to liecina arī tas, kā G. Mancelis savā vārdnīcā tulkojis vācu verbu
erfahren (viens no variantiem) – ‘kas daudz redzējis’, proti, pieredzējis:
erfahren / peritus,
kaß dauds redſejis / peemanniegs. (Manc1638_L, 57A15)

Protams, ne vienmēr senajos tekstos ir iespējams precīzi noteikt vārda laime
un ar to saistīto vārdu savienojumu nozīmi; ir arī tādi piemēri, kur varētu būt jebkura
no nozīmēm – var vēlēt gan laimi, gan labu veiksmi, gan labu likteni:
Jk weenam wehleht labbu Laim /
Kungs eſſi ſchehligs. (LGL1685_V5, 40925)

Atvasinājumi, kam pamatā ir vārds laime
No substantīva laime ir atvasināts verbs laimēt(ies), kas senajos tekstos
visdrīzāk lietots tādā nozīmē kā K. Fīrekera vārdnīcā – ‘izdoties, veikties’, arī ‘iegūt
(labumu)’, piem.,
Ghuddris Wyrs warr śawus Ļaudis mahziet / vnd darra ar śawu Paddomu labb / vnd tam
laimeyahs. (Manc1631_Syr, 5864)

Verbs laimēties nereti lietots arī vārdu savienojumā labi laimēties, piem.,
Laid luhdſahs/ ka teem palihdſ Deews/ Tad teem gann labbi laimeśees .. (LGL1685_K1,
14515)

Seno tekstu korpusā sastopami arī atvasinājumi laimīgs, laimīgi (adv.), laimīte,
laimēšana. Šie atvasinājumi ir lietoti, sākot ar 17. gadsimta tekstiem, agrākos rakstu
avotos tie nav konstatēti. Pirmais lietojums vārdam laimīgs ir G. Elgera dziesmu
grāmatā, savukārt no 17. gadsimta beigu tekstiem tas sastopams Vecajā Derībā.
Kopumā adjektīvam laimīgs, laimīga 17. gadsimta tekstos ir 30 vārdlietojumi, piem.,
Laymix tas kôks pe kattre zar
Tás paſſouls atmakſaßen kar .. (Elg1621_GCG, 572)
Tee no Sohbiņa nokauti irr jo laimigi nekà tee no Badda nokauti .. (VD1689_94, Rdz, 4:9)

Vienu reizi lietota sieviešu dzimtes parākās pakāpes forma no vārda laimīgs –
laimīgāka. Jāpiezīmē, ka Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā īpašības vārdu
salīdzināmās pakāpes tiek rakstītas atsevišķos šķirkļos, uzsverot to daudzveidīgo
lietojumu un dažkārt arī nozīmes nianses. Vārds laimīgāka sastopams Jaunajā Derībā:
Bet wiņņa irr laimigaka / ja wiņņa tà paleek pehz mannu Padohmu .. (JT1685, 1Kor, 7:40)

17. gadsimta beigu tekstos 10 reizes lietots adverbs laimīgi – visbiežāk vārdu
savienojumā laimīgi izdodas, laimīgi padodas, piem.,
.. ka wiņņu Lauliba ar Deewa śahkama / Deewam par Gohdu / in paścheem par labbu /
laimigi isdohdahs. (VLH1685_Cat, 2924)
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Citiem atvasinājumiem – laimēšana : laimēt, laimīte : laime – ir pa vienam
vārdlietojumam, piem.,
Jrr weena Mahziśchanas=Dſeeśma prett paśauligas Laimeśchanas to Besdeewigu ..
(VD1689_94, Ps, 49:0)

Vārda laimīte vienīgais lietojums ir dziesmu grāmatā, kur tas varētu būt
izmantots ritma dēļ:
Redſ' / kà śawihſt / Suhd in isśchķihſt / Wiśśas Ļauſchu Preekas! Kà ta Deen' ar Nakti
mià / Tà us Śmeekleem Aśśras lià / Laimiht' / Preek' in Behdas śià. (LGL1685_K1, 1919)

Vārdam nelaimība korpusā ir tik liels vārdlietojumu skaits, ka rodas interese,
vai ir arī vārds laimība. Meklējot Seno tekstu korpusā, var atrast 15 vārdlietojumus,
bet no tiem 16.–17. gadsimta avotos (kas ir LVVV objekts) ir tikai četri. Taču,
aplūkojot šos piemērus konkrēti, izrādās, ka trijos gadījumos domāts vārds
nelaimība, kurā ne tikai pierakstīts šķirti – ne laimība. Te jāpiezīmē, ka senajos
tekstos vērojamas svārstības nolieguma partikulas ne un sekojošā vārda rakstījumā
(Bergmane, Blinkena 1985, 98–99), resp., ne nereti rakstīts atsevišķi. Un tikai vienā
avotā – 1615. gada dziesmu grāmatā – tiešām minēta laimība ar nozīmi ‘laime’. Par
nozīmi var spriest pēc tā, ka vēlākos tekstos šajā dziesmā lietots vārds laime.
No šobrīd Seno tekstu korpusā ievietotajiem 16.–17. gadsimta avotiem
1615. gada dziesmu grāmatā ir vienīgais vārda laimība lietojums:
No Zion Dews ſweetys töw / Ka tu redczes allaſin / Ta laimibe täs pillis Jeruſalem /
Prexan Dewe exkan ßeeleſtibe papratige. (Ps1615, 15812)

Savukārt pārējie lietojumi jau attiecas uz 18. gadsimta beigām. Diezgan bieži
vārds laimība ir lietots Gotharda Frīdriha Stendera (Gotthard Friedrich Stender)
darbos, piem., „Ziņģu lustēs”. Taču 18. gadsimtā tas acīmredzot lietots ar citu nozīmi,
G. F. Stendera vārdnīcā vārdam laimība atbilst vācu Glückſeligkeit ‘svētlaime’
(Stender 1789, 293), šī nozīme minēta arī citos leksikogrāfiskajos avotos (ME II, 409).
Varētu šķist, ka vārds laimība sākts aktīvi lietot 18. gadsimta beigās. Bet izrādās, ka
tas minēts arī G. Elgera vārdnīcā, kuras Seno tekstu korpusā vēl nav. Tātad G. Elgeram
ir laimība ‘laime’, vārdu savienojums laimības zīme, kā arī laimīgs, piem.,
Laymiba, Laymibas Zyme. (Elg1683_DPLL, 532)

Tas liecina, ka, pievienojot šo avotu Seno tekstu korpusam, var rasties cita aina
par dažu vārdu lietojumu 17. gadsimta tekstos.
Vārdu nelaime, nelaimība lietojums
Vārds nelaime G. Manceļa vārdnīcā Lettus ir minēts septiņas reizes, taču
zīmīgi, ka G. Mancelis ar šo vārdu tulko dažādus vācu valodas vārdus, tādējādi ir
skaidrs, ka šis vārds nav viennozīmīgs, un noteikt tekstā katra lietojuma konkrētu
nozīmes niansi šķiet gandrīz neiespējami. Kā atbilsme vārdam nelaime vācu valodā
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tiek dots arī vārds Kreuz jeb ‘krusts’ (arī ‘posts, negals’). Citos vārdnīcas šķirkļos
vārdam nelaime atbilst vācu Unfall ‘negadījums, nelaime’; Gefahr ‘briesmas’; Schad
‘zaudējums, ļaunums’; kam latviešu valodā minēti sinonīmi – nelaime, grēks, skāde;
Trübſal ‘bēdas, skumjas’ un, protams, arī Unglück:
1. Creutz / Cruſttz.
Creutz / Vnglück /
Nhelaimiba / Nhelaime. (Manc1638_L, 44B11-14)
2. Vnfall / Nhelaime. (Manc1638_L, 57B9)
3. Gefahr / Nhelaime /
Lixta / Bähdi. (Manc1638_L, 71B8-9)
4. vnglück / Nhelaime / Nhelaimiba. (Manc1638_L, 77B13)
5. Schad / Nhelaime /
Ghrähx / Skahde. (Manc1638_L, 151A19-20)
6. Trübſal / Nhelaime.
trübſelig / nhelaimiegs. (Manc1638_L, 190B21)
7. Vnfall / Nhelaime / Nhelaimiba. (Manc1638_L, 195B10-11)

Vairākos šķirkļos kā sinonīms vārdam nelaime dots arī vārds nelaimība.
Līdzīgi arī K. Fīrekera vārdnīcā. Proti, vārdi nelaime un nelaimība ir minēti kā
sinonīmi, kā arī norādīts, ka tiem ir viena nozīme. K. Fīrekera vārdnīcā gan šiem
vārdiem atbilst viens vārds vācu valodā:
Nelaime Unglück, Nelaimiba id/em.
Nelaime, Nelaimes gallâ. ein Unglük uffs ander.
Ta nelaime manni ir eekohdusśi,
das Unglück hatt mich troffen. (Fuer1650_70_1ms 12115-16)

Te jāpiezīmē, ka šie vārdi ir arī G. Elgera vārdnīcā, kas, kā minēts, vēl nav
pievienota Seno tekstu korpusam (tāpēc arī tās materiāls vēl netiek iekļauts LVVV
šķirkļos). G. Elgera vārdnīcā vārdi nelaima, nelaimība doti vienā šķirklī – ar nozīmi
‘nelaime’:
Naelayma / naelemyba. (Elg1683_DPLL, 479)

G. Elgeram ir arī vārds nelaimīgs. Kādā citā G. Elgera vārdnīcas šķirklī poļu
vārdam nedza kā atbilsmes latviešu valodā doti vārdi liksta, nelaima, nabadzība,
vaida. Domājams, ka G. Elgeram, tāpat kā G. Mancelim, vārdam nelaime ir vairākas
nozīmes. Tomēr jāpiezīmē, ka G. Elgera vārdnīca vēl ir jāpēta.
K. Fīrekera vārdnīcā ir minēti arī interesanti frazeoloģismi – zināmais teiciens
nelaime nelaimes galā, arī nelaime nāk aumakām, proti, ‘aumaļām’, un neparastāks
teiciens – tā nelaime mani ir iekodusi. Piem.,
Nelaime nahk aumakam. das Unglück komt heran gedrungen in Menge.
(Fuer1650_70_2ms 3112)
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Tātad 16.–17. gadsimta tekstos vārds nelaime lietots vairāk nekā 600 reižu,
vārdam nelaimība – ap 200 vārdlietojumu. Interesanti ir tas, ka vārdam nelaimība
agrākie vārdlietojumi ir 16. gadsimta beigu tekstos ar nozīmi ‘nelaime’. Tas
sastopams 1587. gada dziesmu grāmatā, kā arī citos avotos, piem.,
.. muſſes ßirdes ßeelige ſkyſti / vnde paer wueſſe neelaimibe paglabba .. (UP1587, C2A17)

Savukārt vārdu nelaime 16. gadsimta tekstos neizdevās konstatēt. Tā pirmais
lietojums no Seno tekstu korpusā atrastajiem piemēriem ir 1615. gada dziesmu
grāmatā. Turpmāk tas sastopams visos 17. gadsimta avotos, bet it īpaši daudz
G. Manceļa darbos, piem.,
Ka bus mums exan tade cetum / Vnde nelaim kattre mums parſtawe / Tam Kungam
czedat ſouwo czeſme .. (Ps1615, 16025)

Vārds nelaimība diezgan bieži lietots arī 1615. gada dziesmu grāmatā, kā arī citos
17. gadsimta avotos. Tomēr, pārskatot visus lietojumus, var konstatēt, ka šis vārds
tiešām lielākoties sastopams dziesmu grāmatās, lai gan G. Mancelim bieži lietots arī
citos tekstos. Vārds nelaimība ir iekļauts arī divos minētajos leksikogrāfiskajos avotos
un 17. gadsimta beigās – Ernsta Glika (Ernst Glück) Bībelē. No dziesmām raksturīgs
piemērs ir kādā K. Fīrekera dziesmā no Kurzemes dziesmu grāmatas:
Ne dohd Puhķim tahdu Spehku / Darriht kahdu Nelaimib' /
Ugguns śchaut us mannu Ehku / Man ņemt mannu Nabbadſib. (LGL1685_K1, 23324.)

G. Manceļa vārdnīcā Lettus vārds nelaimība vairākas reizes minēts kā
sinonīms vārdam nelaime, bet tikai vienreiz dots atsevišķi, kā atbilsme vācu Elend,
Jammer, ko varētu tulkot kā ‘posts, arī nabadzība’:
Elend / müheſelig / nabbags.
Elend / Jammer / Nhelaimiba. (Manc1638_L, 52B9)

Vārdu savienojumi ar vārdu nelaimība
Vārds nelaimība senajos tekstos lietots vairākos raksturīgos vārdu
savienojumos. Piem., par nelaimību pasargāt/paglabāt, G. Manceļa tekstos arī – no
nelaimības pasargāt, piem.,
Zaur tawu Śwehtu Eņģeļu Draudſ / Par Nelaimib muhs gulloht paśargi. (LGL1685_K1, 2281)

Domājams, ka šāda konstrukcija, kas ir sastopama agrīnajos tekstos, radusies
vācu valodas ietekmē, vācu für iztulkojot kā par, piem.,
GOTT bewahre für allem Vnglück /
Deews paſśargha no wiſśu ļaun / nhelaimibu. (Manc1638_PhL, 39927)

Vēl senajos tekstos bieži lietoti vārdu savienojumi palīdzēt no visas
nelaimības/visu nelaimību, (at)pestīt no visas nelaimības/no visu nelaimību/āran
visenādu nelaimību. Bieži sastopams stabilais vārdu savienojums nogriezt nelaimību
‘novērst nelaimi’, piem.,
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Man nelaimibe war Dews nogreſt / Stawe wiſſe lethe exkan winga roke. (Ps1615, 1694)
Laid paleek wiņſch pee mums ar śawu Schehlaſtib' / Laid peſtie muhs no Ļaun' / in
nogreeſch Nhelaimib'. (LGL1685_V5, 1765)

Bieži lietots arī vārdu savienojums nelaimībai uziet/pieiet ar nozīmi ‘uzbrukt,
atgadīties (par nelaimi), atnākt’, piem.,
Kad Nhelaimiba us=eet / Kattra mann dries warr no töw nowehrſt. Gir tawa Titziba
wehl wahja? (Manc1654_LP1, 4581)
Leetz tawam Wahrdam allaſch mannu Barribu buht / Ar to mannu Dwehſśel Barroht /
ka eß warru prettieb ſtahweht / kad Nhe laimiba us=eedt .. (LGL1685_V5, 18226)

Iespējams, ka tā rašanos ietekmējis vācu kommen ‘nākt, atnākt’, arī ‘notikt,
gadīties’. Sal. Ein großes Unglück kam über ihn – viņam uzbruka liela nelaime
(VLV, 362).
Interesanti ir tas, ka daži no šiem vārdu savienojumiem sastopami arī ar vārdu
nelaime. Piem., pasargāt par nelaimi, arī nelaimei uziet:
Abſchäloyees par mums czaur tawu lehnibu / Meeſśu / ghohdu / vnd Manntu paſśargi
par Nhelaim / Eſśi mums ſcheliex / vnd palliedſi mums Kunx .. (Manc1631_LGL, 37121)
Tapehtz winyam peepehſche ta Nhelaime vseeß / vnd taps dries śalauſietz / ka nehkahda
Pallidſiba teitan buhß. (Manc1637_Sal, 187)

Līdz ar to var secināt, ka 17. gadsimta tekstos lietoti abi vārdi (gan nelaime,
gan nelaimība), turklāt kā sinonīmi ar nozīmi ‘nelaime’. Zīmīgs arī piemērs no
„Zālamana pamācībām”, kur G. Mancelim līdzās ir nelaime un nelaimība:
Prahtiex räds to Nhelaimibu / vnnd paſſleppyahß / bett tee Weenteeſśighi eet zaur vnd
nahk nhelaimeh. (Manc1637_Sal, 8910)
Ein Witziger sihet das vnglück / vnd verbirget sich / Aber die Albern gehen durch / vnd
leiden schaden. (Luther 1545: Die Sprüche Salomonis, Capitel 27)

Salīdzinot G. Manceļa tekstu ar atbilstošo „Zālamana pamācību” vietu Lutera
Bībelē, var konstatēt, ka Luteram vācu valodā ir attiecīgi unglück un schaden, kas ir
minētas kā atbilsmes vārdam nelaime G. Manceļa vārdnīcā. Savukārt G. Mancelis
tekstā latviešu valodā izmanto sinonīmus nelaime un nelaimība.
Protams, noteikt, kura no vārda nelaime nozīmes niansēm ir lietota katrā
piemērā, ir grūti – kur ar to ir apzīmēta neveiksme, bēdas, negadījums, nedienas,
nestunda, posts, sodība, liksta, nelaimīgs liktenis, krusts, negals vai vēl kaut kas cits
ar negatīvu konotāciju.
Vārdu savienojumi ar vārdu nelaime
17. gadsimta tekstos sastopami daudzi bieži lietoti vārdu savienojumi ar vārdu
nelaime – gan jau minētie, kuros mēdz būt gan nelaime, gan nelaimība, gan arī tikai
vārdam nelaime raksturīgie, piem., nelaimi piesūtīt/uzsūtīt; nelaimi redzēt un
piedzīvot, nelaimi redzēt un ciest, nelaimi griezt nost, nelaimei piekāpt. Ar vārdu
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nelaime tieši G. Manceļa tekstos, proti, sprediķu grāmatā, ir sastopami vairāki
interesanti vārdu savienojumi, daļu no tiem varētu uzskatīt arī par
frazeoloģismiem, piem., nelaimes=biķeris, nelaimes=putnis, nelaimes=sturmis,
nelaimes=saites, nelaimes=karstums, nelaimes=vējš, nelaimes=vilnas ‘vilnis’. Šie
vārdi ir rakstīti ar biedruzīmi, kas dažkārt senajos tekstos saista salikteņa abus
komponentus, tomēr šajā gadījumā tie uzskatāmi par vārdu savienojumiem, kas
savienoti ar biedruzīmi, lai parādītu divu vārdu ciešāku jēdzienisko saistījumu – šāds
lietojums senajos rakstos bijis izplatīts parasti terminoloģiska rakstura vārdkopās
starp apzīmētāju un apzīmējamo vārdu (Bergmane, Blinkena 1986, 244). Arī
Gitas Elksnītes promocijas darbā šādi ar biedruzīmi savienotie vārdi uzskatīti par
vārdkopām ar atributīvu ģenitīvu atkarīgajā komponentā (Elksnīte 2011, 31).
Vārdu savienojums nelaimes=biķeris G. Manceļa sprediķos lietots vairākkārt,
piem.,
Ja / winjo zeeśchana gir tick Śurrbings no to Nhelaimes=Bigkeri / ko JEſus Chriſtus
wiſśu ißdſehris gir. (Manc1654_LP3, 1929)

To varētu salīdzināt ar mūsdienās zināmo frazeoloģismu iztukšot (izdzert)
rūgto biķeri ‘pārdzīvot bēdas, sāpes, ko nepatīkamu’ (LFV, 142). Visi šie vārdu
savienojumi sastopami G. Manceļa sprediķos, kur ir ļoti krāšņa, tēlaina valoda. Arī
nelaimes=putnis uzskatāms par frazeoloģismu, piem.,
Taß Nhelaimes=Puttnis / taß Wälls gir lähte tohß Ļautinjus / kattri weeni bijuſchi / ka
kahdu śapuwuśchu Aehku śaghŗahwis. (Manc1654_LP3, 12922)

Mūsdienās vārdu savienojumu nelaimes putns lielākoties lieto ar nozīmi
‘cilvēks, kam bieži neveicas, gadās dažādas likstas’ (LFV, 986). Bet piemērā no
G. Manceļa sprediķu grāmatas tas ir uztverams kā sinonīms vārdam vells, proti,
‘nelabais’. Kaut gan šim teikumam ir daudz plašāks konteksts, un, iespējams, lai
labāk izprastu nozīmi, jāanalizē viss sprediķis. Vācu valodā viena no atbilsmēm
latviešu nelaimes putnam ir vārds Pechvogel, kur Pech nozīmē ‘neveiksme, nelaime,
liksta’, bet primārā nozīme tam ir ‘piķis’ (kas varēja ietekmēt nozīmi nelabais). Tātad
te būtu sīkāk jāpēta frazeoloģismu atbilsmes vācu un latviešu valodā. Turklāt vācu
valodā ļoti produktīvs vārddarināšanas paņēmiens ir salikteņu darināšana, un
acīmredzot senajos tekstos vārdu savienojums latviešu valodā bieži vien rakstīts ar
biedruzīmi starp vārdiem tad, ja vācu valodā ir saliktenis, bet salikteņu modelis, kur
pirmais komponents ir vārds Unglücks ‘nelaime’, vācu valodā ir bieži sastopams,
piem., Unglückskind, Unglücksrabe (VLV, 617). Domājams, ka G. Manceļa
lietotajos vārdu savienojumos ir vērojama vācu valodas ietekme.
G. Manceļa sprediķos sastopams arī nelaimes=sturmis ‘nelaimes vētra’. Tā kā
visi lietojumi ir akuzatīvā, droši noteikt nominatīva formu – sturmis vai sturme –
nevar, bet domājams, ka sturmis, jo tā minēts G. Manceļa vārdnīcā Lettus. Savukārt
citos 17 gadsimta tekstos ir arī sturme (VLH1685_Sal), bet Kārļa Mīlenbaha un Jāņa
Endzelīna vārdnīcā ir abi varianti – sturme, sturmis ‘der Sturm, aus mnd. storm’ (ME
60

III, 1108). Jāpiezīmē, ka substantīvu celmu variantu lietošana senajiem tekstiem ir
raksturīga (Smiltniece 2002, 29). Piem.,
Sturmwind / Wätra / Sturrmis. (Manc1638_L 179A27)
Moſes us Deewa Wahrdu ißwäſdams no Ägypteŗo=Semmes tohß Bährnus Jſrael / redſeja
Leelu Nhelaimes=Sturrmi / Deews lickahß aismidſis .. (Manc1654_LP1, 1937)
Jhten tapehtz Deews Nhelaimes=Sturrmi mums leek us=eet .. / ghribbädams mums
mahziet / ka mums to ihſtänu Deewu buhß pee=śaukt. Kad töw nu / Manns Draugs /
kahda Nhelaime us=eet / und jauzahß weena zaur ohtru / ka kahda Wähtra; tetz ar tawu
Luhkśchanu py to Kunghu JEſum .. (Manc1654_LP1, 19118)

Interesants ir pēdējais piemērs, kur vienā tekstā vārdiem nelaimes=sturmis
seko arī vētra – nelaime uziet kā kāda vētra, proti, G. Mancelis nereti lietojis gan
latvisko vārdu, gan atbilstošo ģermānismu, turklāt pat līdzās. Jāpiebilst, ka vārds
sturmis G. Manceļa sprediķos lietots diezgan bieži. Iespējams, ka ir kādas nozīmes
nianses, kad tiek lietots sturmis un kad vētra, jo parādās abi vārdi, tomēr vārdnīcā
Lettus tie minēti kā sinonīmi.
Ar biedruzīmi rakstīti arī vārdu savienojumi nelaimes=vējš un
nelaimes=vilnas, kas lietoti ļoti tēlainos G. Manceļa sprediķu piemēros:
.. kaß us Zillwäka Mieläſtibu ghribb paļauteeß / taß lohte pee=wiļļahß: Dries śahk kahds
Nhelaimes=Wehśch puhſt und ghrohſiteeß / taß dſänn nohſt wiſśu Draudſibu und
Mieläſtibu ka Pälus .. (Manc1654_LP1, 54613)
Ka us leelu Äſäru leels Sturrmis zeļļahß / und leelas Willnas mätt: ihten tha py tahß
Chriſtitas Draudſes arridſan daſche reis noteekahß / daſchas Bähdas tai buhß redſeht
und zeeſt / daſchadas Nhelaimes=Willnas mättahß śchurrp und turrp.. (Manc1654_LP2,
10418)

Šeit G. Mancelis lietojis vārdu vilna ar nozīmi ‘vilnis’, arī K. Mīlenbaha un
J. Endzelīna vārdnīcā pie šī vārda ir atsauce uz Manceli (ME IV, 593).
Visi minētie vārdu savienojumi rakstīti ar biedruzīmi, tātad ar ciešāku
saistījumu starp vārdiem, bet šie paši vārdi citkārt ir arī brīvi iesaistīti teikumā, turklāt
parādās arī daudzu citu dabas parādību apzīmējumi, kurus Mancelis savos sprediķos
izmanto saistībā ar vārdu nelaime: vētra tās nelaimes; auka tās nelaimes; ūdens tās
nelaimes un uguns tās nelaimes; vilnas tās nelaimes; jūra tās nelaimes; nelaimes
krusa ... Piem.,
Mahzaiteeß ścheitan / kad Nhelaimes Auka mums aisghrahb / kur mums Pahwehni
meckleht buhß .. (Manc1654_LP1, 1917)
Kad jums Nhelaimes Kruſśa śajämm / mieļojeeta tomähr allaſch to Kunghu ..
(Manc1654_LP1, 53810)

Tas, kā G. Mancelis aprakstījis nelaimi saistībā ar dažādām dabas parādībām,
varētu būt atsevišķs temats. Visi šie piemēri iederētos apcerējumā par G. Manceļa
sprediķu stilu un krāšņo valodu, bet paliek atklāts jautājums par to, kuri no
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minētajiem vārdu savienojumiem būtu uzskatāmi par bieži lietotiem un iekļaujami
LVVV šķirklī nelaime.
Vēl jāpiemin no vārda nelaime veidotais atvasinājums nelaimīgs, kam nav daudz
vārdlietojumu, 17. gadsimta tekstos konstatēti pieci. Pirmais no tiem ir G. Elgera
dziesmu grāmatā, kā arī vārds lietots G. Manceļa „Phraseologia Lettica”, piem.,
Näwene mäle war yſſaccyt ko tur ceß Te nälaymige. (Elg1621_GCG, 18816)
vnglückhaffter Tag / nhelaimigha Deena. (Manc1638_PhL, 38320)

Secinājumi
Lai noteiktu darināta vārda motivāciju, ļoti svarīgi ir konstatēt vienas
vārddarināšanas ķēdes vai ligzdas vārdu minējumu secību rakstu avotos. Protams, ne
vienmēr motivētājvārds ir sastopams tajā pašā tekstā, kur ir darinājums. Tāpēc
svarīgi, veidojot vēsturiskās vārdnīcas šķirkļus, mēģināt iekļaut tajā pēc iespējas
vairāk atvasinājumu vai citu darinājumu un aplūkot vienas ligzdas (vai tās
fragmenta) vārddarinājumus kopā. Tikai tā atklājas svarīgas nianses arī par šo
darinājumu motivāciju. Tā var redzēt arī saistītās nozīmes. Iespējams, ka domas par
motivētājvārdu, kas ir dažu atvasinājumu pamatā, pat jāmaina.
Kopumā jāteic, ka rakstā ir tikai ieskicēts aplūkoto vārdu lietojums senajos
rakstu avotos, pirmām kārtām reliģiskajos tekstos. It īpaši tas attiecas uz vārdu
nelaime, kura vairāk nekā 600 vārdlietojumos, iespējams, var atklāties vēl vairāk
nozīmju nianšu un, domājams, vēl kādi stabilie vārdu savienojumi. Kā jau minēts
pētījumos (Trumpa 2015), 17. gadsimta reliģiskajos tekstos darinājumiem ar ne- (un
tātad ar negatīvu konotāciju) ir plašāks un atšķirīgs lietojums nekā mūsdienu latviešu
valodā. Rodas jautājums par vārdu nelaimība, kāpēc tas ir lietots paralēli vārdam
nelaime, turklāt ar identisku nozīmi. Jāpiezīmē, ka vārds nelaimība senajos rakstu
avotos konstatēts agrāk. Iespējams, tāpēc, ka darinājumi ar -ība 16. gadsimta beigu
un 17. gadsimta tekstos tiek ļoti aktīvi lietoti, šis modelis ir produktīvs abstraktu
jēdzienu un īpašību nosaukumu darināšanā. Reliģiskajos tekstos ir daudz darinājumu
ar -ība un negāciju ne-, piem., G. Mancelim ir negantība, negausība, negodība,
negudrība, neklausība, neveselība, nešķīstība, nenoziedzība u. c., tā ka šāds modelis
varēja noderēt par paraugu arī citiem atvasinājumiem, kuri darināti pēc analoģijas.
Turklāt vārddarināšanas līdzeklis šajos gadījumos lielākoties ir piedēklis, bet
negācija ne- bijusi jau motivētājvārdā (Frīdenberga 2013, 34; Frīdenberga 2016, 63).
Jāsecina, ka vienas vārddarināšanas ligzdas vai darinājumu grupas vārdi ar
negatīvu konotāciju ir lietoti krietni biežāk, piem., tādiem vārdu pāriem kā nelaime :
laime, nelaimība : laimība, negatīvajam vārdam ir daudzkārt lielāks vārdlietojums,
turklāt tiem senajos tekstos ir daudz nozīmju nianšu. Jāpiezīmē, ka vārds nelaimība
raksturīgs tieši dziesmu grāmatās, kur teksts bieži vien tiek pārnests diezgan nemainīgi
no viena avota citā. Arī bieži lietotie vārdu savienojumi ar vārdu nelaimība, iespējams,
dažkārt vēlākos avotos saglabāti nemainīti, bet citos gadījumos tas nomainīts ar vārdu
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nelaime. G. Manceļa tekstos savukārt raksturīgs variatīvums, piem., abi šie vārdi tiek
lietoti arī līdzās, variējot to lietojumu kā sinonīmus.
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Dalia JAKAITĖ (Šiaulių universitetas)
DIEVO ŽODIS IR MOTERIS MODERNIOJOJE POEZIJOJE
WORT GOTTES UND FRAU IN DER MODERNEN POESIE
Raktiniai žodžiai: poezija, moteris, Dievo žodis, Evangelija, kasdienybė, Marija.
Schlüsselwörter: Poesie, Frau, Wort Gottes, Dialog, Evangelium, Alltag, Maria.
Zusammenfassung
Gegenstand des Beitrags: a) Dialog der modernen alltäglichen Frau mit dem Wort Gottes
in der Poesie; b) Interpretation der evangelischen Frau in der Poesie und Dialog dieser Frau mit
Gott. Beide Untersuchungsgegenstände basieren auf Wort Gottes und Alltagsdiskurs. Dialog wird
nach Martin Buber aufgefasst und die Aufmerksamkeit wird auf verbale Aspekte des Dialogs
gelenkt. Aus der breiten Palette der modernen Poesie vom Ende des 20. Jhs. bis zum Anfang des
21. Jhs. wurden zur Analyse folgende Dichter gewählt: deutsche Dichterin Dorothee Sölle (1929–
2003), schweizer Dichter Kurt Marti (1921–2017), österreichische Dichterin Christine Busta
(1915–1987), polnischer Dicher Czesław Miłosz (1911–2004), einige litauischen (Emilija Liegutė,
geb. 1930; Leonardas Gutauskas, geb. 1938; Donaldas Kajokas, geb. 1953; Vladas Braziūnas, geb.
1952) und lettischen (Uldis Bērziņš, geb. 1944; Anna Rancāne, geb. 1959) Autoren. Das Ziel des
vorliegenden Beitrags ist die Analyse des in der modernen abendländischen Poesie vom Ende des
20. bis zum Anfang des 21 Jhs. deutlich werdenden Zusammenhangs zwischen Frau und Wort
Gottes anhand der Literatur-Theologie, wobei das Wort und die alltägliche Lebenswelt als der
wichtigste semantische und poetische Kontext dieses Dialogs zu verstehen ist. Das evangelische
„Magnificat“, die Begegnung Jesu mit der Samaritanerin, Martha und Maria und andere Fragmente
des Wort Gottes werden in der analysierten Poesie aufgegriffen und durch Modellierung der
anthropologisch zuverlässigen alltäglichen Frauenidentität und gleichzeitig auch durch Identität
der Mystikerin, der die Bibel lesenden und liebenden Frau umschrieben.

Įvadas
Šio straipsnio objektas – dvejopas: a) poezijoje vaizduojamas šiuolaikinės
kasdienės moters dialogas su Dievo žodžiu (Evangelija), į šį dialogą (polilogą)
kartais įsitraukiant ir kitam asmeniui; b) evangelinės moters perkūrimas,
interpretacija poezijoje ir šios moters dialogas su Dievu. Dialogas pirmiausia
suvokiamas pagal Martiną Buberį – kaip tarpžmogiškas bendrabūvis, abipusis
santykis11. Poezijos tyrime daugiau dėmesio bus skiriama šią abipusybę įgalinančiam
žodiniam, verbaliniam dialogo momentui, o moters tapatybei suprasti pirmiausia
aktualizuojamas Evangelijos kaip Dievo žodžio žodiškumas. Abu tyrimo objekto
aspektus sieja ne tik Dievo žodis. Kitas sąsajos momentas – kasdienybės diskursas,
nulėmęs ir tam tikrų autorių pasirinkimą. Iš plataus moderniosios XX a. pabaigos –
Dialogiškumu vadinamas tarpžmogiškumo, arba „vienas-priešais-kitą“, sferos išplėtojimas
(Buber 2001, 171). Komunikaciją apibrėždamas kaip dialoginio žodžio įsikūnijimą ir „gyvenimo
su žmonėmis“ sferoje vykstančio susitikimo realizaciją, išskirtiniu susitikimo bruožu filosofas
laiko abipusybę, net ir anapus suvokimo galimai egzistuojantį santykį; o santykis – „yra ir
pasirinktumas, ir rinkimasis, ir pasyvumas, ir aktyvumas“ (Buber 1998, 77, 80; Buber 2001, 86).
11
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XXI a. poezijos lauko pasirinkti keli vokiečių (Dorothee Sölle, 1929–2003), šveicarų
(Kurt Marti, 1921–2017), austrų (Christine Busta, 1915–1987), lenkų (Czesław
Miłosz, 1911–2004), lietuvių (Emilija Liegutė, g. 1930; Leonardas Gutauskas,
g. 1938; Donaldas Kajokas, g. 1953; Vladas Braziūnas, g. 1952), latvių (Uldis
Bērziņš, g. 1944; Anna Rancāne, 1959) autoriai. Temos tyrimui iš esmės tiktų ir kiti
autoriai, pavyzdžiui, filosofinė bei religinė, viena ar kita prasme meditacinė lietuvių
poetės Gražinos Cieškaitės kūryba. Jos eilėraščio kalbančioji neretai yra metafizinę
savo paskirtį turinti moteris-pranašė, mistinį santykį su bibliniais pranašais ir
pranašėmis mezgantis „aš“. Tačiau jo tapatybėje metafizika, idėjinis pradas paprastai
yra aukščiau kūno ir kasdienybės. Įvairių poetinių moters ir Dievo žodžio sąveikos
variantų galima aptikti ir kitų religijos filosofijos diskursui artimų autorių,
pavyzdžiui, prancūzų – Pierre‘o Emmanuelio ar austrų – Christine‘os Lavant,
kūryboje. Nors filosofinio ir mistinio konteksto šiame straipsnyje nebus visai
atisakyta (į jį kreipia vien Buberio minties perspektyva), poezija daugiausia bus
suvokiama ir analizuojama buberiškai tarpžmogiškos, socialinės bei kūniškos
kasdienybės akiratyje12. Jam paranki ir Algio Mickūno apmąstoma gyvenamojo
pasaulio sąvoka: šis pasaulis „yra visa patirta sudėtinga aplinka, įskaitant gamtą ir
gilias tradicijas, jų sąsajas ir atvirus ateities horizontus“; jis „sudėtas iš prasmingų ir
reikšmingų sąsajų, kultūrinių tradicijų ir tiesiogiai prieinamų dialogų ar polilogų“
(Mickūnas 2014, 20, 26)13.
Straipsnio metodas yra teopoeziją, literatūrinio kalbėjimo apie Kristų
dabartiškumą apmąstanti literatūros teologija. Viena esminių šio metodo paradigmų,
kurios pagrindu ryškėja ir teopoezijos samprata14, yra jau minėtasis dialogas, o
konkrečiau, – literatūros (mokslo) ir religijos (teologijos) abipusis santykis.
Moderniajai ir ypač šiuolaikinei poezijai aktuali viena originaliausių teologo Hanso
Eckehardo Bahro idėjų – apie profaniškumą kaip išeities tašką teologinėje literatūros
recepcijoje. Ši mintis pagrindžiama moderniąja poezija (kuri, kaip akcentuoja
autorius, nėra religinis skelbimas tiesiogine šio žodžio prasme) ir pačia krikščionybės
esme: „Nuo Kristaus visas menas iš principo tapo profaniškas. [...] Taigi Kristus
reiškia tikro, profaniško pasaulio kaip meno žaismo erdvės išlaisvinimą“ (Bahr 1961,
247). Remiantis teologu, mene tai reiškia ne idealaus, bet tikro žmogaus,
Šiuo atveju svarbi dar viena Martino Buberio mintis: „Apie socialinius fenomenus galima kalbėti
tada, kai daugelio žmonių bendrabūvis (Miteinanderdasein), jų tarpusavio sąsaja teikia bendras
patirtis ir kelia bendras reakcijas. Tačiau ši sąsaja reiškia tik tai, kad visas pavienes egzistencijas
susieja ir aprėpia grupinė egzistencija“ (Buber 2001, 167–168).
13
Konkretesnė gyvenamojo pasaulio dialogiškumo refleksija: „Kitas visuomet yra „šalia“ manęs
ir visuomet abu esame nukreipti į pasaulį, visuomet esame veikla, intencija, reikšmių kryptis,
susijusi su gyvenamo pasaulio daiktais, dalykais, įvykiais. Žmogaus savęs pažinimas prilygsta kito
pažinimui bendrai veikiant“ (Mickūnas 2014, 113–114).
14
Karlas Josefas Kuschelis ją suvokia kaip meninę žodžio kūrybą, kurioje esama poetinio rašymo
pagrindu išreikštų ir įprasmintų teologijos klausimų; šiame raiškos procese išskirtinį vaidmenį
teikia literatūros ir teologijos kūrybiškumui bei laisvei (Kuschel 2000, 15–16).
12
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žmogiškumo (kaip išbandymo sferos) vaizdavimą, ne grynai sakralios, o
pasaulietinės erdvės paiešką (Bahr 1961, 247). Iškalbingai nuskamba ir Bahro
cituojama minėto poeto Marti mintis, kad Dievo tapimas žmogumi reiškia
„principinę, t. y. teologinę, bet kokios sakralios erdvės ir bet kokios galimybės tam
pabaigą“ (Bahr 1961, 246). Viena reikšmingiausių modernaus teologinio žvilgsnio į
literatūrą reprezentacijų teorijoje ir praktikoje (poezijoje) yra jau minėtos evangelikų
teologės ir poetės Sölle‘s literatūros teologija. Jos dialogiškumas pirmiausia matyti
iš autorės angažuotumo – kai kalbama apie literatūrą – daugiausia dėmesio skirti
kūrinio poetikai (žanrui, stiliui, struktūrai...) net ir tuomet, kai retoriškai klausiama –
o kas žino, kas yra poezija, o kas malda; kai kalbama apie tokią poeziją, kuri tuo pat
metu yra malda (Sölle 1996, 11, 75). Nepamiršti estetinio literatūros vertinimo
kriterijaus Sölle‘i padeda Ericho Auerbacho teorija, hermeneutinis mąstymo
pagrindas, tipologinė Biblijos reikšmės samprata. Literatūrą nusakydama kaip
nereliginę teologinių sąvokų interpretaciją, pačią religiją (kurios vis dėlto ir ieškoma
literatūroje, tačiau pirmiausia – estetiniu lygmeniu) ji aiškina kaip skirtingas kalbos
sferas: mitinę-naratyvinę, religinę-išpažintinę ir argumentacinę-refleksyvią (Sölle
1996, 76). Sölle‘s apmąstoma sintezė tarp mitinio pasakojimo, religinės maldos ir
filosofinės refleksijos (Sölle 1996, 78) moderniojoje poezijoje reiškiasi tiek
semantiniu, tiek poetiniu lygmeniu.
Šio straipsnio tikslas – XX a. pabaigos – XXI a. moderniosios, tačiau tradicijai
dialogiškai atviros Vakarų poezijos tekstuose iškylantį moters ir Dievo žodžio santykį
išnagrinėti ir palyginti literatūros teologijos pagrindu, žodį ir gyvenamojo pasaulio
kasdienybę suvokiant kaip pagrindinį semantinį ir poetinį šio dialogo aspektą.
Moteris ir Evangelija: žmogiškas paprastumas ir (meta)fizinė kasdienybė
Vienas Liegutės eilėraštis vadinasi kone iliustratyviai straipsnio temos
požiūriu – „Dievo žodis“. Tačiau ši paprasta temos reprezentacija nėra tik
Evangelijos ar jos skaitymo iliustracija: „Tavo žodžio duona / peni mane. / Tavo
gailestingumas / neleidžia manęs pasmerkti, / nes esu Tavo / žodžio nuplauta. / Tavo
žodis sako, / kad viskas, kas Tavo, / tas ir mano. Tik turiu / išmokti nuolankumo: /
„Teesie Tavo valia.“ / Tavo žodis, pašaukęs mane, / saugos, globos, rodys kelią / iki
pasimatymo valandos“ (Liegutė 2014, 78). Patiriant aiškiai vertybinį, iš esmės
iškalbingą Dievo žodžio gyvybingumą, šis eilėraštis-malda įprasmina teologiškai
neišvengiamą, galima sakyti, prigimtinę Evangelijos ir būtent maldos sąsają,
dabarties metu vedančią į autentišką „mano“ ir Dievo susitikimą (ir amžinybėje), o
jį įprasmina šauksmas ir tokios religinės vertybės kaip saugojimas, globa. Nors
moters tapatybė eilėraštyje išryškėja tik fragmentiškai (pavyzdžiui, forma
„nuplauta“), su Dievo žodžiu mezgamo santykio moteriškumą įprasmina intymi
pašnekesio intonacija, iš dalies – poetikos fragmentiškumas, poetinis minimalizmas
(tiesa, ypač būdingas ir toliau aptariamai Kajoko poezijai).
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Nors Braziūno eilėraštyje „Moteris, kuri juokėsi“ Evangelijos atgarsis15
nuskamba jau pirmoje strofoje, Dievo žodis lieka nuošalėje. Nuo pat pradžios
svarbiausia yra subjekto medituojama moteris. Iš pirmo žvilgsnio, nieko nekalbanti –
ji vis dėlto yra dialogiška savo kone mistinę galią turinčiu juoku ir visa kūno kalba:
„moterie, kuri juokeisi, tasai / Dievo paukštelis užanty tavo / nei sėja, nei pjauna, net
nesitaiko išskristi // švelni šiluma jį sukausto nei debesys priemiesčio kalnus / jauki
pasparnė – beribė maža amžinybė // atsargiai įglaudus į delnus, glustelk prie lūpų /
vos kruta, gal nieko sakyt nė nemano / tik šviečias, tik giedrijas nuo pakraštėlių“
(Braziūnas 2008, 103). Atidaus įsižiūrėjimo, įsiklausymo, rūpestingo kreipimosi
situacija artima (religinei) meditacijai, kuri atveda ir iki amžinybės patirties, kuris
tarsi priklauso nuo tos pačios kasdienės moters valios ir galios. Nuo kasdienybės
neatsiejamą Dievo žodžio patirtį sustiprina pranciškonišką moters tapatybę
suponuojanti paukštelio (sparnuočio) metafora. Evangelinės parabolės
(ne)rūpestingumą primenantis ir kiek pranciškoniškas moters juokas iškyla ir kaip
reali galimybė pažinti tiesą: „lyg kad atvėrusi tiesą / mirtingiem pravert neįmanomą.“
Randasi antropologiškai ir teologiškai (kaip malda) patikima paralelė (parabolė) tarp
moters ir Dievo žodžio (ar jos skaitymo). Anaiptol ne dominuojanti – Evangelijos
skaitymo situacija eilėraštyje vis dėlto yra svarbi subjektų tarpusavio dialogo dalis.
Paradoksalų (ne)rūpestį gyvenimu bei dangumi įprasmina to paties (kaip
Braziūno eilėraštyje) evangelinio fragmento aliuzijų turintis vokiečių poetės
Busta‘os eilėraštis „Mato 6/24–34“ („Zu Matthäus 6/24–34“). Tačiau poetinio
vyksmo judesys kiek kitoks. Šis poetinis Biblijos skaitymas nuskamba tarsi iš
pokalbio su Dievu ar kitu asmeniu išauganti malda: „Nesirūpink dangumi, / tegu juo
rūpinasi Dievo išmintis. / Iš tiesų įvyks kitaip, / nei mes galime įsivaizduoti. // Bet ta
žeme, / kurią Dievas mums patikėjo, / gali toliau ramiai rūpintis, / nepažeisdamas
įsakymo“; vertė D. J.16 (Busta 1983, 91). Apie moteriškąją šio teksto tapatybę galima
kalbėti tik sąlygiškai: dėl pačios autorystės ar metaforiškai suvokiant gamtos
vaizdiniją, pavyzdžiui, lelijas („Lelijoms nekenks, / jei tu būsi sodininkas“). Tačiau
apskritai straipsnio temai įdomu tai, kaip eilėraščio pradžioje išpažįstamas Dievo
žodžio ir jo valios pirmumas intymaus ir kartu bendruomeniško pokalbio (tarp „aš“,
„tu“, „mes“) keliu atveda iki pamatinio krikščioniško rūpesčio gamta ir žmogumi
(pakylančio virš sunešiotų drabužių). Į „tu“ nukreiptas kaip savotiškas didaktinis
pamokymas, šis siūlymas rūpintis ir „mane“ (kalbančiąją) įpareigoja kitokiam
santykiui su pasauliu. Šiuo eilėraščiu-malda kviečiama patirti nuolat vis kitaip
kasdienybėje apsireiškiančią Dievo išmintį.

Žr. Mato 6, 25–33. Kaip ir dar vienam toliau nagrinėjamam tekstui, svarbi evangelinė sparnuočių
ir lelijų parabolė. Kaip ir kitose evangelinėse parabolėse, daug vietos joje užima visas gyvenamasis
pasaulis, kasdienis gamtiškumas ir žmogiškumas, skirtas tikėjimo tiesoms atskleisti, žmogaus
santykiui su Dievu sustiprinti.
16
Kai vertėja ne straipsnio autorė, vertėjai nurodyti literatūros sąraše.
15
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Nors viename Gutausko eilėraštyje cituotos parabolės nėra, tačiau jame
poetiškai įtaigiai įkūnijamas cituotam Busta‘os eilėraščiui artimas
(ne)rūpestingumas, o tiksliau, tikrasis rūpestis savo artimu, kurį konkrečiais savo
veiksmais ir visu gyvenimu labiausiai geriausiai realizuoja moteris: „Tu ir vėlėms
pasiūti rūbą / Būtum galėjus, / Bet apsiuvai tik kaimo ubagus / Prie Galilėjos“
(Gutauskas 1998, 33). Kitame tos pačios Gutausko knygos, kurioje apskritai dažnai
figūruoja moteris, eilėraštyje jai tenka svarbiausias vaidmuo sukurti tokią meilės ir
skaitymo idilę, kurioje dalyvauja ir Dievo žodis: „O tu skaitysi „Apreiškimą“ Jonui
/ Sėdėdama šalia šventos ugnies, / Ir plauks per žvakę vaškas jos geltonas, / Ir į duris
nepasibels mums nieks...“ (Gutauskas 1998, 133). Pats skaitymas iškyla kaip
tobuliausia maldos forma, įprasminta simboliškai skambančios, rituališkai
atrodančios erdvės.
Panašiai kasdieniška yra evangelinė Dievo motina Marti eilėraštyje „ir marija“
(„und maria“). Kelių dalių mitinis-poetinis pasakojimas prasideda nuo evangelinio
himno „Magnificat“, kuris iš prigimties yra dialogiškas: Marija Dievą šlovina ir už
visa, kas jai suteikta, dėkoja kreipdamasi į Elžbietą (žr. Luko 1, 46–55). Tarsi
pamaldose svarbiausią vietą užimant Dievo žodžiui, tolesnę poetinę istoriją galima
suvokti kaip šio šlovinimo komentarą, neatitrūkstant nuo Šventojo Rašto įvykių ir
kartu neapeinant kiekvienam Biblijos skaitymui būtino įdabartinimo, sąsajos su
šiandiena. Evangelinio himno dialogiškumą įdabartina ir įvietina savita subjekto
tapatybė. Eilėraščiui būdingas dvigubas, iš skirtingų laiko perspektyvų ateinantis ir
kartu jas sujungiantis subjektas – tuo pačiu ir skirtingais balsais kalbantys „aš“ ir
Marija. Turbūt svarbiausia Dievo motinos ir apskritai moters paskirtis eilėraštyje yra
siekis paliudyti tai, ką galima pavadinti vienos ar kitos visuomenės nedialogiškumu:
„ir marija vos mokėjo skaityti / ir marija vos mokėjo rašyti / ir marijai buvo užginta
giedoti / bei kalbėti žydų maldų namuose / kur vyrai dievui vyrui tarnauja“ (Marti
2004, 141). Poetui atsiliepiant į Evangelijoje (Dievo apsireiškimas Marijai per
angelą) išsakytą būsimos Dievo motinos išgąstį ir sutrikimą, viena esminių jos
būsenų (kartu su nuolankumu ir kitomis dorybėmis) yra baimė. Tiesa, ji pernelyg
žmogiška (prisimenant Friedrichą Nietzschę), palyginti su bibline-teologine Marijos
sumišimo traktuote: „ir tada / ak tada / pasitvirtino / visos jos baimės / baisiausios: /
suakmenėjus stovėjo jinai / kai jėzus / ant kartuvių / bergždžiai / šaukėsi dievo“
(Marti 2004, 123). Tačiau net ir tai, kas iš esmės prieštarauja evangelinei tiesai apie
Dievo mirtį (bergždžiai), galima sakyti, yra žmogiškai teisėtas. Tai žmogišką
prigimtį atitinkantis konkrečios būsenos balsas, egzistenciškai prisišliejantis prie
evangelinio ant kryžiaus esančio Kristaus kreipimosi į savo Tėvą: „Mano Dieve,
mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“ (žr. Morkaus 15, 34). Kas ne mažiau svarbu
šioje poetinėje istorijoje – baimės, sutrikimo, nerimo yra persmelktas ir subjekto
žvilgsnis į Marijos kulto istoriją, pačios Marijos balsas šioje istorijoje. Eilėraščiui
būdinga kulto kritika – savotiškas bandymas Dievo motinai sugrąžinti tikrąją –
žmogiškąją prigimtį, ją atpažįstant visoje žmonijos, o kartu ir krikščionybės
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istorijoje. Antroje eilėraščio pusėje vis labiau stiprėjant dabarties laiko balsui, viena
įdomiausių vietų yra Marijos įsikūnijimas, jos realizacija per kitas istoriškai ar
mitologiškai žymias moteris: „ir ji buvo / palaidadvasė serafina / maištautoja prieš
vyrų galią ir tvarką [...] / ir ji buvo / mažoji teresė / bet ir rosa luxemburg“ (Marti
2004, 145). Krikščionybės ir jos kulto istoriją subjektas kviečia išgyventi su ne tik
žmogiškai silpno (baimingo), bet ir reformatoriškai ar apskritai
krikščioniškai ardančio („ardomoji viltis / savo giesmės“; Marti 2004, 147) žmogaus
tapatybe. Ją sukurti ir realizuoti gali padėti dabartiškas subjekto ar kito žmogaus
dialogas su Evangelija, o dar svarbiau – laisve, maištu, erosu ir kitu prigimtiniu
žmogiškumu stipri moteris žmonijos istorijoje.
Žmogiškas Marijos, kitos (šiuolaikinės) moters pažeidžiamumas ir kartu
stiprumas „aprašomas“ Sölle‘s eilėraštyje „Magnificat“. Kompozicinis pagrindas –
„mano“ (ir „mūsų“) skaitomo „Magnificat“ himno parafrazėmis ir šiuolaikinės
(dabartiškos) moters pasisakymais-manifestais sukurtas dviejų – skirtingam laikui ir
erdvei priklausančių – balsų dialogas: „Yra parašyta, kad Marija sakė / mano siela
šlovina Viešpatį [...] Šiandien mes sakome taip / mano siela regi laisvės šalį / ir mano
dvasia ištrūks iš baimės gniaužtų / tušti moterų veidai bus pripildyti gyvybės / mes
tapsime žmonėmis / kurių sulaukė paaukotosios kartos prieš mus“; vertė D. J. (Sölle).
Kas antrą strofą kartojamos pirmosios cituotų strofų eilutės primena Kalno
pamokslą – „[...] pasakyta [...], o aš jums sakau [...]“ (žr. Mato 5, 21–48). Savotiška
sąlyga ar galimybe skaityti Bibliją yra feministinė eilėraščio tendencija, liudijanti
būtinumą įveikti baimę, nelygybę, skurdą. Kritiškas požiūris į dabarties laiko realijas
manifestuojamas kaip šiuolaikiškas, dabartiškas ne tik Biblijos skaitymas, bet ir
Marijos šlovinimo aktas. Galų gale pasirodo, kad „mūsų“ rūpesčiu yra ne tiek
Marijos asmuo, kiek moters situacija apskritai.
Evangelinį Dievo apsireiškimą Marijai perkuria ir Bērziņšio eilėraštis
„Marija“. Kūrinio herojė pasižymi Marti eilėraščiui artimu žmogišku paprastumu, o
kartu ir baime, sutrikimu. Retoriniai ir kartu į Dievą asmeniškai nukreipti
besilaukiančiosios Marijos klausimai nuskamba kaip Senojo Testamento
psalmininko skundas, kuriame Dievas Tėvas pasižymi žmogui (Marijai) ar apskritai
religinei tiesai grėsminga Dievo kaip svetimojo savastimi: „Kur, sutuoktinė, eisiu aš
su Svetimo vaiku? / Pasislėpiau rytiniam kambary nuo šeiminykščių, / bet Viešpačiui
manajam – tai niekai. / Ak, kad numirčiau, ak, ramybę rasčiau! / Ir į datulės aš
kamieną kai atsirėmiau, minkšti byrėjo / vaisiai manimi: suvalgyki ir atgaivink akis
savąsias! – / Juk ne Mažasis mano tai pasakė? // Ar pasirodė man, ar iš tiesų švelnus
balselis: / o, motin, nebijok! / Esu aš Dievo Žodis“ (Bērziņš 2012, 18). Kasdienybės
diskursą įprasmina daiktai, artimųjų santykiai, pokalbio stilistika. Iš esmės abejonių
subjektui nekeliantis Dievas yra tolokai nuo žmogaus rūpesčių. Tačiau šioje skundo
situacijoje per pokalbį ištinka ir palaimą teikianti kasdienybė, atsinaujina žmogiškas
Marijos tikrumas apreiškimu. Jos pasitikėjimą grąžina į ją besikreipiantis kūdikis
Kristus, įsikūnijęs žodis. Galų gale pasirodo, kad žmogiškos abejonės, kasdienybės
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nušviestas apreiškimas yra vaisingas bent keliomis prasmėmis, o šį (meta)fizinį
vaisingumą reprezentuoja įtaigi manimi byrančių vaisių metafora. Eilėraštyje sukurtą
vaisingo pokalbio situaciją galima suvokti kaip kitų Evangelijoje aprašomų Marijos
ir Kristaus susitikimų, Dievo ir žmogaus susitikimo metaforą.
Moderniojoje poezijoje labai mėgstama ir dar viena evangelinio susitikimo,
verbalinio ir neverbalinio dialogo situacija, t. y. Kristaus ir samarietės susitikimas;
taigi jame dalyvauja jau ne Marija, o kita evangelinė moteris. Evangelijoje aprašomas
pokalbis, būdamas reikšmingas savo simbolinėmis tikėjimo, tiesos pažinimo ir kitomis
prasmėmis, – literatūriškai įtaigus visa savo daiktiška aplinka, ne tik vietos, bet ir
žmogaus kūniškumu (žr. Jono 4, 7–25). Rancāne‘s eilėraščio „Samarietė“ subjektas,
panašiai kaip ir Marti eilėraštyje, yra dvejopas. Pirmiausia, tai iš evangelinio
susitikimo ir jo ilgesio kylanti samarietė. Kartu tai ir kita – Evangeliją skaitanti –
moteris, siekianti kuo geriau suprasti Evangelijos prasmę. Tai įgalina vaizduotės bei
fikcijos būdas patirti ne tik tai, ką reškia pats susitikimas, bet ir tai, kas su samariete
vyko po jo. Bibliją skaitančiosios vaizduotė išprovokuoja ne tik samarietės ir Kristaus
pokalbio klausymąsi, bet ir asmeninį dalyvavimą jame. Su Kristumi toliau kalbamasi
„mano“ sieloje, įgyjančioje tiek „mano“, tiek ir samarietės tapatybę: „Ko gera, Tave
dar galėčiau išvysti, / Jei bent kiek pabėgėčiau žemyn bevarde gatvele, / Besirangančia
ligi pat turgaus aikštės, / Kur bruzda pinigų keitėjai, balandžių pardavėjai, / Moterys,
kvepiančios namais, / Ateis su pilnais kibirais man priešpriešiais, / Aštrūs jų žvilgsniai
suskvarbys mane tarsi akmenį, / Baiminuos. // Tada priėjai prie manęs, gulėjau smėly,
/ Išdegintam ir tuščiame, vien tiktai ašaros / Prasigraužė takelį per dulkes arčiau prie
šulinio, šičia vienintelio šulinio, / Jo vandens pasisemti man buvo užginta, svetimai,
nuodėmingai, / Santuokos laužytojai, vyrų mainytojai, žvilgsnių pardavėjai“
(Rancāne). Kaip ir Evangelijoje, samarietės ir „mano“ tikėjimo tikroviškumą ženklina
stiprus erdvės, daiktų konkretumas, ne tik ilgesys, bet ir baimė. Samarietės ir jos
aplinkos žmogiškumas yra ne tik šio susitikimo veiksnys, bet ir jo trikdis
(apkalbinėjimai, bruzdėjimas ir kita neigiama komunikacija). Eilėraščio pabaigoje
lieka tik su mirtimi siejamas laikas, ženklinantis tarsi nerealizuotą ilgesį. Tačiau būtent
daiktai, galima sakyti, nutylėdami tikrojo tikėjimo paslaptį (o nutylėjimas veikia kaip
maldos poetika), tuo pat metu šią paslaptį įprasmina.
Prie samarietės ne kartą sugrįžta lietuvių poetas Kajokas. Palyginti su kitais
anksčiau aptartais tekstais, savo minimalizmu išsiskiria autoriaus eilėraštis
„samarietė“. Įvykio išskirtinumo (kaip ir Evangelijoje) įspūdį lemia didelis vaidmuo
daiktams ir kūniškai moters tapatybei: „su ąsočiu prie šulinio; švelniom / krūtim
pagautas drugelis; pirmagimis / tarp kiaulių, su žviegiančiu / skruzdėlynu vietoj
širdies, per sausrą“ (Kajokas 2000, 66). Iš susitikimo tarsi eliminuojant verbalinį
momentą, jis išryškėja kūniškai ir metaforiškai. Evangeliniu požiūriu atrodo
suprantama pagauto drugelio metafora, primenanti apie netikėtai prakalbintą ir
ištikusią tiesą, įvykusią išpažintį. Ją ir kartu visą ankstesnį neteisų samarietės
gyvenimą ženklina skruzdėlynas vietoj širdies. Tačiau toks gyvenimas ne tik
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netrukdo, bet ir samarietei numato pranašams paprastai priskiriamą pirmagimio
tapatybę. Kajoko eilėraščio „pakeliui į Betaniją“ pavadinimas ir Kristaus kreipimasis
į Lozorių pirmiausia byloja apie kitus asmenis, kuriuos, pagal Evangelijos diskursą,
sutiko Dievo sūnus. Tačiau pradžioje iškylantis neverbalinis dialogas leidžia
atpažinti ir tą pačią samarietę: „ta moteris man davė atsigerti / šypsodama tarp
violetinių jazminų / ir pajutau burnoj ugninį kartį / jazminų paskutinių // ir nieko
Lozoriau ir nieko neįvyko / ištryško iš vandens žuvėdros dvi, sukliko“ (Kajokas
2000, 14). Taip randasi semantinis-simbolinis vienos ir kitos evangelinės istorijos,
vieno ir kito – Lozoriaus ir samarietės su Kristumi – susitikimo bendrumas.
Teopoetiniu požiūriu tai galima apibendrinti kaip skirtingose situacijose potencialiai
realizuojamą prisikėlimo galimybę, kuriam bet kokiu atveju būtinas dieviškas ir
žmogiškas pokalbis, susitikimas, tuo pačiu ir malda. Patenkinto samarietės troškulio
(kuris artimas ir Rancāne‘s eilėraščiui), tačiau ir išlikusios sausros įtampa
netiesiogiai prilyginama Lozoriaus stebuklui. Aukščiausiai draminei įtampai glūdint
priešpaskutinėje eilėraščio eilutėje, šis nieko neįvyko yra toks pat mįslingas kaip
susitikimo su samariete paliktas ilgesys. Dvi Lozoriaus istorijos moterys – jo
seserys – figūruoja dviejų dalių Kajoko eilėraštyje „Morta Marija Žebenkštis“
(Kajokas 2000, 57). Kajokiškai daiktiškas, gamtiškas ir kūniškas pirmos dalies
vaizdas kviečia prisiminti ne tiek Jėzaus apsilankymą šioje šeimoje – Lozoriui mirus,
kiek jo priešistorijoje pateiktą dar vieną Jėzaus apsilankymą šiuose namuose (žr.
Jono 12, 1–3). Eilėraščiui svarbūs ir kiti Jėzaus apsilankymai šioje šeimoje, kaip ir
garsioji Mortos tarnystės bei Marijos klausymosi istorija (žr. Luko 10, 38–42).
Kajoko eilėraščio „Morta Marija Žebenkštis“ kalbantysis greičiausiai yra pats
Kristus. Jam būdingą savotišką susvetimėjimą su pačiu savimi sustiprina ir svetimos
šalies moters mįslingumas. Tai tarsi Morta ir Marija kartu – kūniška, erotiška ir kartu
sunkiai apčiuopiama, bet kaip tokia egzistenciškai reikalinga liudijant Dievo
pasirodymą, susitikimą su juo. Žebenkštis iš esmės yra ne tiek Lozorius, kiek dar
viena, labiau kasdienė ir dabartiška, moteris. Simboliniame fizinio ir metafizinio
susitikimo kelyje įvykstantis pokalbis nuskamba kaip vieno arba kito subjekto
išpažintis, galų gale – kaip savotiška ligos diagnozė: „ – aš gėriau vandenį kurs
apiplovė / nazariečio kojas aš gėriau vandenį / kurs apiplovė nazariečio kojas / jūs
netikit manim jūs netikėjimu neabejojat / ji krisdavo nuomariu“ (Kajokas 2000, 58).
Šis žodžių srautas – tarsi aukščiausias, nuo kančios ar kitos ribinės patirties
neatsiejamas besąlygiško tikėjimo ir jos šventumo ženklas. Toks kasdienybės
diskursas, atrodo, visiškai sujaukdamas evangelinę Dievo žodžio tvarką, tuo pat metu
ir sustiprina subjekto maldos, kurią galima justi per visą tekstą, autentiškumą.
Viena dažniausiai moderniojoje (nuo XX a. pradžios iki šiandienos) poezijoje
interpretuojamų moterų yra Marija Magdalietė. Pagal Evangeliją, pirmiausia tai yra
ta, „iš kurios buvo išėję septyni demonai“ (žr. Luko 8, 2). Šį intertekstą perkuriantis
Czesławo Miłoszo eilėraštis „Marija Magdalietė ir aš“ („Maria Magdalena i ja“)
įdomus savo pasaulietine, o tiksliau, estetine, Magdalietės traktuote. Evangelinį
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laukimą ar susitikimo su Dievu nulemtos nuostabos ištiktį Magdalietės tapatybėje
įkūnija mįslinga, kūniškai kasdieniška ir kasdieniškai kūniška jos laikysena: „O ji,
vieną koją parietusi po savim, / Kitą sulenkus per kelį, sėdi įsižiūrėjus“ (Miłosz 2001,
219). Eilėraščio pabaigoje nuskamba bet kokią metafiziką tarsi nuvainikuojantis
balsas, Magdalietės tapatybę komplikuojantis per estetinio-erotinio dailininko ir
Magdalietės santykio prizmę: „Pasirašo dailininkas, anuomet jos geidęs“ (Miłosz
2001, 219). Ši perspektyva paaiškina visą ligtolinį estetinį-metafizinį paveikslo
vaizdą, kuriame susiduria Magdalietės ir Kristaus, Magdalietės ir paveikslo
dailininko, „mano“ kaip paveikslo stebėtojo (skaitytojo) ir paveikslo dialogas.
Su Kristaus prisikėlimu susijęs evangelinis jos diskursas (žr. Jono 20, 1–18) yra
trumpo Busta‘os eilėraščio „Magdalena praneša:“ („Magdalena berichtet:“)
intertekstas. Eilėraščio centras (kaip ir Evangelijoje) – susitikimas su angelu ir Jėzumi:
„Sniego angelas sėdėjo ant akmens / Ir parodė man tuščią kapą – / Tada aš sutikau
sodininką. / Dabar aš esu dyglių krūmas, / Kuris saugoja savo rožę“; vertė D. J. (Busta
1989, 30). Poetiškai originali yra subjekto-Magdalietės „pranešimo“ intencija – tarsi
evangelistui užrašyti tai, kas įvyko. Kaip evangelistas Jonas, Magdalietė taip paliudija
visišką savo pasitikėjimą už regimybės esančia dieviška tikrove. Savotiška
evangelinės rimties hiperbolizacija yra stilistiniu požiūriu išskirtinai kasdienė įvykių
traktuotė. Visiškai patikimas realistiniu požiūriu (bet ir magiškojo realizmo stiliumi)
yra ne tik mistinis dieviškojo „kito“ pasirodymas, bet ir pačios Magdalietės virsmas.
Iš pirmo žvilgsnio paprastas Magdalietės ir Dievo susitikimas pasirodo esmingai
perkeitęs jos gyvenimą: tai įprasmina savo rožę (o kartu ir sodininką, t. y. Kristų)
saugančio, galima sakyti, juo besirūpinančio krūmo metafora.
Išvados
Evangelinis „Magnificat“, Kristaus susitikimas su samariete, Morta ir Marija
Magdaliete, kiti Dievo žodžio (Evangelijos) fragmentai šiuolaikinėje moderniojoje
poezijoje perkuriami modeliuojant antropologiškai patikimą kasdienės moters ir
kartu moters-mistikės, mylinčiosios ir Bibliją skaitančios moters tapatybę.
Dabartiškas ir dialogiškas Evangelijos skaitymas iškyla kaip ryškiausias Dievo
žodžio pavidalas nagrinėtoje poezijoje. Tai yra ir dominuojantis moters ir Dievo
žodžio santykio variantas, įgaunantis teopoetinę eilėraščio-maldos formą arba maldą
suponuojantis kaip skaitymui artimą, iš jo išaugančią santykio situaciją. Egzistencinį
bei metafizinį moters (arba „aš“) santykio su Dievo žodžiu dabartiškumą įprasmina
konkretus vietos ir jos daiktų (Kajokas, Braziūnas, Busta, Rancāne), socialinių bei
estetinių realijų (Bērziņš, Sölle, Miłosz) pasaulis, o svarbiausia – visiems
nagrinėtiems eilėraščiams vienaip ar kitaip būdingas dialogiškumas (pokalbis,
abipusis santykis). Eilėraščių teopoetikoje vyrauja žaisminga evangelinių moterų
fikcija, juoko stilistika, minimalizmas, dvigubos lyrinio subjekto tapatybės,
dialogiški monologai.
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Agita KAZAKEVIČA (LU Latviešu valodas institūts)
DARBĪBAS VĀRDA BŪT FORMAS
SEKUNDĀRI PREDIKATĪVĀ FUNKCIJĀ
FORMS OF THE VERB BŪT ‘TO BE’ IN A SECONDARY PREDICATIVE FUNCTION
Atslēgvārdi: darbības vārds būt, verbālā sekundārā predikativitāte, sekundāri predikatīvs
komponents, divdabis, divdabja teiciens, darbības vārda nenoteiksme.
Keywords: verb būt ‘to be’, verbal secondary predicativity, secondary predicative component,
participle, participial clause, infinitive.
Summary
The present paper examines the use of the verb būt ‘to be’ in a secondary predicative function.
The author’s previous research on the topic of secondary predicativity of a verb allows her to predict
that there can be at least four cases when the verb būt ‘to be’ is used in a secondary predicative
function: semi-declinable participle būdams (-a) ‘being’, indeclinable participles esot and esam
‘being’, including the dative absolute construction, and the use of the infinitive form būt ‘to be’ post
an abstract noun: Bet vai man pietiek tikai ar stipru gribēšanu nebūt kukainim? (Repše 2016)
In the language sources following cases of the use of participle būdams (-a) are found: with
a compound secondary predicative component where the copula is in a form of a semi-declinable
participle: Būdams viens, viņš [Rainis] ieguva telpu domām. (Ir, 3 (249))
There are also sentences with a copula būdams (-a) ‘being’ in a zero form: [Būdams]
Apņēmības pilns, Gūtenmorgens izslīdēja caur virtuvi, paķerdams līdzi maizes ņuku un gabalu
siera un desas. (Bērziņš 2017)
The verb būt in a form of indeclinable participle with -ot esot is used in the dative absolute
construction, that is also recognizable as a participial clause in the perspective of the present
language (MLLVG II 1962; 434).
Atklāsme ir tāda, ka darāmā ir daudz, daudz vairāk, nekā man likās, esot Valsts
prezidentam. (Ir, 51 (90))
The indeclinable participle -am (ies), -ām (ies) is often used together with verbs šķist, likties ‘to
seem’, forming a raising construction (Crystal 2008, 401–402): [..] tā [migla] šķitās dzīva esam.
(R. Ziedonis LVK 2018)
The given examples allow us to conclude – as the verb būt is mostly an auxiliary verb, also the
secondary predicative components with the forms of būt are going to be compound and opinions of
their interpretation will be diverse. The use of the verb būt in a secondary predicative function is varied.

Paredzēdama daudzveidīgu un, iespējams, arī dažādi interpretējamu
neregulārā darbības vārda būt izmantojumu, autore rakstā pievērsusies tā lietojumam
sekundāri predikatīvā funkcijā. Iepriekšējie pētījumi par verbālo sekundāro
predikativitāti ļauj prognozēt, ka sastopami vismaz četri darbības vārda būt lietojuma
gadījumi sekundāri predikatīvā funkcijā: daļēji lokāmais divdabis būdams (-a),
nelokāmie divdabji esot un esam, to skaitā absolūtā datīva konstrukcijā, un
nenoteiksmes formas būt lietojums aiz abstraktas nozīmes lietvārda.
Vispirms jāatgādina atslēgas terminu skaidrojums.
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Predikativitāte ir galvenā teikuma gramatiskā nozīme, kas piesaista teikumu
saziņas situācijai un padara to par saziņas vienību. Predikativitāte ir obligāta
vienkārša teikuma pazīme. Tā rāda teikuma satura attieksmi pret īstenību un runas
brīdi un izpaužas kā divu obligātu teikuma kategoriju – sintaktiskā laika un
sintaktiskās modalitātes – vienība (LVG 2013, 707).
Sekundārā predikativitāte ir teikuma locekļa spēja izteikt teikuma galvenajai
darbībai paralēlu darbību, stāvokli vai pazīmi. Pārveidojot sekundāri predikatīvu
komponentu teikuma daļā respektīvi palīgteikumā, tas var kļūt par predikatīvu
komponentu. Sekundāro predikativitāti var izteikt daudzveidīgiem līdzekļiem – ar
lietvārda, īpašības vārda, skaitļa vārda, kā arī darbības vārda divdabju un
nenoteiksmes formām. Pēc vārdšķiras piederības sekundāri predikatīvus
komponentus var dalīt nominālos – ar lietvārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu
izteiktajos – un verbālos – ar darbības vārda divdabja (1. un 2. piemērs) vai
nenoteiksmes formu (2. piemērs) nosauktos – sekundāri predikatīvos komponentos.
1. Būdama izcila vīriešu dresētāja, viņa lieliski māk manipulēt ar cilvēkiem. (la.lv, sk.
03.06.2016.)
2. Ja cilvēks ir labā garastāvoklī, viņam ir tendence smaidīt, pat esot vienam.
(LVK 2018)

Sekundāri predikatīvu komponentu analīzē izmanto transformāciju metodi jeb
teikuma struktūras pārveidošanu. Transformējot teikums tiek pārveidots semantiski
vienkāršos jeb elementāros kodola teikumos. Viens kodola teikums ietver vienu
propozīciju. Transformējot var mainīties komponentu forma, bet vārdšķira nemainās
(LVG 2013, 744).
Tā kā rakstā aplūkots darbības vārda būt lietojums sekundāri predikatīvā
funkcijā, būs runa tikai par verbāliem sekundāri predikatīviem komponentiem.
Pēc valodas materiāla izpētes apstiprinājās pieņēmums, ka darbības vārda būt
nenoteiksme lietota kopā ar abstraktas nozīmes lietvārdiem. Latviešu valodniecībā
par infinitīvu aiz nomena (parasti lietvārda, reti – īpašības vārda) ir divi atšķirīgi
viedokļi: tas uzskatīts par apzīmētāju (MLLVG II, Maigone Beitiņa,
Inta Freimane) vai sekundāri predikatīvu komponentu (Jūlijs Kārkliņš, Ilze
Lokmane, LVG) (par valodnieku uzskatiem šai jautājumā vairāk sk. Kazakeviča
2015, 56–57, 59; Lauze 2017, 105).
Lai infinitīvu uzskatītu par sekundāri predikatīvu komponentu, nevis
apzīmētāju, I. Lokmane par būtiskāko atzinusi faktu, ka modālas nozīmes lietvārds
pirms infinitīva ietilpst gramatiskajā centrā un lietvārdam nav nepieciešams nozīmes
paplašinātājs nenoteiksmē (LVG 2013, 754).
Autore pievienojas atzinumam par infinitīvu aiz nomena kā sekundāri
predikatīvu komponentu, par būtisku argumentu uzskatot arī šī komponenta vietu aiz
apzīmējamā vārda, kas nav tipiski apzīmētājam.
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Par kritēriju šādu lietvārda un nenoteiksmes saistījumu grupēšanai izraudzīta
lietvārda funkcija teikumā: teikuma priekšmeta (piemēros pasvītrots), izteicēja
(piemēros pasvītrots), paplašinātāja ar objekta (piemēros pasvītrots) nozīmi:
3. Arhivāres kautrīgais lūgums būt saprotošam kļuva skaidrs jau pirmajās minūtēs.
(Mārtuža 2016)
4. Man krita tas g o d s būt viņa vietniekam. (LVK 2018)
5. Viņam vairs nav pretenziju obligāti būt pirmajam, tomēr ir pamodušās ambīcijas
dzīvot. (Jundze 2014)
6. Gan Gorkijs, gan Čehovs piedāvā neticami laikmetīgu problēmu – n e s p ē j u būt
laimīgam šodien un šeit – savā dzīvē. (delfi.lv, 04.04.2016.; sk. 06.04.2016.)
7. Bet vai man pietiek tikai ar stipru g r i b ē š a n u nebūt kukainim? (Repše 2016)

Trešajā un ceturtajā piemērā darbības vārda būt nenoteiksme atrodas aiz
teikuma priekšmeta, piektajā piemērā – aiz izteicēja, bet sestajā un septītajā – aiz
objekta nozīmes paplašinātāja resp. papildinātāja.
Kā
atzīts
„Latviešu
valodas
gramatikā”,
daļēji
lokāmajam
divdabim -dams, -dama, -damies, -damās ir „tikai viena sintaktiskā funkcija, proti,
tas teikumā vienmēr ir sekundāri predikatīvs komponents” (LVG 2013, 752).
Valodas materiālā konstatēti šādi divdabja būdams (-a) lietojuma gadījumi: ar
sastata sekundāri predikatīvu komponentu, kur saitiņa ir daļēji lokāmā divdabja formā:
8. Būdams viens, viņš [Rainis] ieguva telpu domām. (Ir, 3 (249))
9. Lielāko daļu savas dzīves viņa ir vadījusi, būdama nekāda. (Ābele LVK 2018)
10. Bērniem ir jāspēlē karš, lai, būdami pieauguši, viņi to vairāk nedarītu. (Rubenis,
Subačs LVK 2018)

Ilmārs Freidenfelds šādas konstrukcijas klasificējis par savrupinātiem
saliktiem teikuma locekļiem (Freidenfelds 1959, 469).
Pēc ekscerptu un divdabja būdama pārbaudes Līdzsvarotajā mūsdienu latviešu
valodas tekstu korpusā gan jāsecina, ka arī sastata sekundāri predikatīvs komponents
savrupināts, tāpat kā divdabja teiciens ar divdabi būdams (-a) pamatā (sk. 1., 8., 9.,
10. un 11. piemēru):
11. Ieejot Baltajā namā, likās, uztraukšos, būdams apņemts ar tik svešādu publiku, bet
nekā, esmu mierīgs un pat draudzīgi noskaņots. (Bērziņš 2015)

Sastopami arī teikumi, kuros saskatāma saitiņas būdams (-a) nullforma.
„Latviešu valodas gramatikā” par šādu lietojumu teikts: „Ja sekundāri
predikatīvs komponents vai tā grupa atrodas atbalsta vārda priekšā, teikumā varam
saskatīt saitiņas būdams nullformu [..]” (LVG 2013, 755) No interpunkcijas
viedokļa, šādos teikumos likts komats, tādējādi vēl vairāk pastiprinot iespaidu par
divdabja teicienu, kas, kā zināms, no pārējā teikuma jāatdala ar komatu.
12. [Būdams] Apņēmības pilns, Gūtenmorgens izslīdēja caur virtuvi, paķerdams līdzi
maizes ņuku un gabalu siera un desas. (Bērziņš 2017)
13. [Būdams] Tumšpelēkā žaketē, sudraba gredzenu ar pūcītes veidolu pirkstā, [Mārtiņš]
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Kalita domīgi nolūkojas uz garo rindu Valmieras teātra foajē. (Ir, 13 (155))

Darbības vārdam būt nelokāmā divdabja ar -ot formā, proti, esot, konstatēti
šādi lietojuma gadījumi: absolūtā datīva konstrukcijā, kas, no mūsdienu valodas
viedokļa, arī atzīstams par divdabja teicienu (MLLVG II 1962, 434). Absolūtā datīva
galvenā atšķirība no divdabja teiciena – izteicēja un divdabja nosauktajai darbībai ir
viens darītājs, bet absolūtā datīva konstrukcijā divdabja darbības darītāju nosauc
lietvārds vai vietniekvārds datīvā (sk. 14. piemēru, kur vietniekvārds pats kopā ar
lietvārdu autors).
13. Atklāsme ir tāda, ka darāmā ir daudz, daudz vairāk, nekā man likās, esot Valsts
prezidentam. (Ir, 51 (90))
14. Tā pirmatskaņojums noticis 1. aprīlī jeb Joku dienā, pie klavierēm esot pašam
autoram. (LVK 2018)
15. Esot laimīgi, mēs esam gatavi dalīties visā: mantā, prātā, mīlestībā. (LVK 2018)
16. Tumsā esot, ieraudzīsi visu, kas ir gaismā. (Ābele LVK 2018)

Tāpat kā daļēji lokāmais un nelokāmais divdabis -ot, arī nelokāmais
divdabis -am lietojams vienīgi sekundāri predikatīvā funkcijā.
Ja nelokāmais divdabis -am ir piesubjekta sekundāri predikatīvs komponents,
izteicēja un divdabja darbībai ir viens darītājs:
17. Viņš domājās esam labs karalis. (LVK 2013)
18. [Viņš bija sīks un salīcis, bet neredzēja sevi no malas.] Vēroja viļņos š ū p o j a m i e s
savu dzidro ēnu, no kuras bēga mirdzošas zivteles, un domājās esam brašs. (Ābele
LVK 2018)

Biežāk gan nelokāmais divdabis -am (ies), -ām (ies) ir pieobjekta sekundāri
predikatīvs komponents, un tā nosauktās darbības veicējs ir objekts (piemērā
pasvītrots). 18. piemērā vērojami abu veidu sekundāri predikatīvi komponenti –
pirms palīgteikuma ir pieobjekta sekundāri predikatīvs komponents šūpojamies, aiz
palīgteikuma esam ir piesubjekta sekundāri predikatīvs komponents.
19. [..] piebildīšu, ka beigu posmā neatceros tai [mājai] jumtu vai sienas esam.
(R. Ziedonis LVK 2018)

Šādi veidojas tā dēvētās „paceltā subjekta” konstrukcijas (raising
constructions (Crystal 2008, 401–402) vai raising (Matthews 1997, 307)), kur
divdabja nosauktās darbības darītājs ir teikuma priekšmets, bet izteicēja nosauktā
stāvokļa izjutējs ir cits, parasti secināms no konteksta vai vispārināts (Lokmane
2012, 37; LVG 2013, 752). Sastopamas divu veidu paceltā subjekta konstrukcijas –
no subjekta par objektu, kā tas ir 17. piemērā, vai no subjekta par subjektu, kā
18. piemērā (Kalnača, Lokmane 2014).
Nereti nelokāmais divdabis -am (ies), -ām (ies) lietots kopā ar darbības
vārdiem šķist, likties – veidojas „paceltā subjekta” konstrukcija, šajā gadījumā no
subjekta par subjektu:
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20. Arī mani mēģinājumi runāt par ēdienu aizveda turp, kur Laimai šobrīd š ķ i e t a s
esam dzīves ass, tomēr es vedināju ne tikai atcerēties, bet paust arī savus uzskatus.
(Repše 2012, 65)
[Laimai šķiet, ka dzīves ass šobrīd ir..]
21. [..] tā [migla] šķitās dzīva esam. [..] (R. Ziedonis LVK 2018)
[Šķiet, ka migla ir dzīva.]

Baiba Ivulāne, analizēdama saitiņverbu sintaktisko lietojumu, darbības vārdu
sacīties un būt respektīvi nelokāmā divdabja esam savienojumu atzinusi par sarežģīti
interpretējamu, tomēr sliekusies domāt, ka tā ir nomināla izteicēja saitiņa (Ivulāne
2009, 71–72). Transformēšanas iespēja – Māte saka, ka ir nogurusi 22. piemērā un
V. A. no Valmieras rajona Upmalām teica, ka ir labā noskaņojumā 23. piemērā –
gan vedina esam uzskatīt par sekundāri predikatīvu komponentu.
22. Māte sakās esam nogurusi, taisās uz māju. (Ābele LVK 2018)
23. V. A. no Valmieras rajona Upmalām teicās esam labā noskaņojumā [..] (LVK 2018)

No aplūkotajiem piemēriem var secināt – tā kā darbības vārds būt lielākoties
lietots palīgnozīmē (izņemot eksistenciālā, atrašanās un piederības nozīmē (vairāk
sk. LVG 2013, 725–726)), arī sekundāri predikatīvie komponenti ar būt formām būs
sastata un nereti to interpretēšanā būs atšķirīgi viedokļi. Darbības vārda būt formu
lietojums sekundāri predikatīvā funkcijā ir daudzveidīgs.
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Diāna LAIVENIECE (Liepājas Universitāte)
PRIEVĀRDISKĀS KONSTRUKCIJAS AR pa –
JAUNAS UN NE TIK JAUNAS TENDENCES
PREPOSITIONAL WORD-COMBINATIONS WITH pa (‘by’, ‘on’ etc.) –
NEW AND NOT SO NEW TRENDS
Atslēgvārdi: prievārds, prievārdiska konstrukcija, izteiciens, nozīme, sarunvaloda.
Keywords: preposition, prepositional word-combination, expression, meaning, colloquial speech.
Summary
In modern Latvian colloquial speech – both in its oral and written form, mainly on the
Internet –, also in publicistic texts, etc., peculiar word-combinations with the preposition pa, which
do not correspond or partially correspond to the norms of the Latvian language currently in force,
have become topical.
The aim of the article is to look at several types of word-combinations with the preposition
pa in modern Latvian in order to identify their meaning, fields of application, and their function.
For this purpose, word-combinations with the preposition pa from the press, fiction and web portals
have been excerpted. Examples also from television broadcasts have been fixed, as well as oral and
written colloquial speech; classification of all examples and their semantic analysis have been
performed. The language material mainly refers to the 21st century.
First of all, these are word-combinations with the preposition pa with the dative form of the
possessive pronoun mans, tavs, savs. The frequency of the use of the word-combinations pa
manam, pa tavam, pa savam, resulting from the influence of the Russian language, is likely to be
determined by their shortness in comparison with literary equivalents, and the economical factor
in colloquial language has always been decisive.
Secondly, these are word-combinations with the preposition pa with some adjectives having
indefinite endings in the dative. Creation and usage of the word- combinations pa jaunam, pa lielam,
and so on, have most likely been facilitated by the already existing stable expression pa vecam, also
pa labam (for example, sarunāt visu pa labam), pa pilnam (for example, ēdiena ir pa pilnam), etc.
Thirdly, these are word-combinations with the preposition pa with separate adjectives
having the definite ending in the accusative. Prepositional word-combinations with an adjective
having the definite ending should be considered as some kind of novelty, in terms of their lexical
diversity and prevalence of their use. Although the grammatical samples of these combinations
with an adjective (pa kluso, pa taisno, pa pliko), also with a numeral (pa pirmo) are rather familiar
in the Latvian language – for example, nozust pa kluso; peldēties pa pliko; tas ir puika pa pirmo! –
their transfer to other lexical entities, including barbarism, is a trend that has not been seen before.
All three prepositional word-combination types discussed in the publication are not new in
the Latvian language, but their spread has never been as prevalent as it is today. Partially, these
combinations keep the normative regulations, namely, government of the preposition pa in the
singular dative and accusative.

Vispārīgs prievārda pa raksturojums
Prievārdi mūsdienu latviešu literārajā valodā, kā arī latviešu rakstu valodā
kopš 17. gadsimta ir samērā plaši pētīti un aprakstīti (Nītiņa 1978; Nītiņa 2007, 31–
99; Nītiņa 2013, 619–640; Kalme 2001, 24–38 u. c.). Daudz mazāka valodnieku
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uzmanība pievērsta prievārdiem mutvārdu runā un latviešu sarunvalodā, lai gan
1973. gadā laikraksta Literatūra un Māksla vairākos numuros publicētas pārrunas
par priedēkļverbu prievārdisko vai bezprievārdisko lietojumu (Redkolēģijas piezīme
1973, 23).
Prievārdu lietojumā ir konstatētas vairākas atkāpes no literārās normas, un
dažām no tām uzmanība pievērsta jau kopš Jāņa Endzelīna laikiem (Endzelīns
(1932); Endzelīns, Rūķe (1940)), piem., prievārda dēļ novietojums runātā valodā, bet
tās vērojamas līdz pat mūsdienām, turklāt vēl vairāk pastiprinoties (Laiveniece 2008)
un no runātās valodas pārejot arvien plašāk uz rakstīto valodu, tostarp uz
daiļliteratūru. Ir rakstīts un aizrādīts arī par tādām atkāpēm no prievārdu normatīvā
lietojuma, kas mūsdienās vairs nav aktuālas, proti, to lietojums vairs nav vērojams
vai ir sastopams ļoti reti, piem., lieks prievārda ar lietojums tādās konstrukcijās kā
apsveikt ar svētkiem u. tml. (sk., piem., Riekstiņa 1975, 36), lieks prievārda pa
lietojums tādās konstrukcijās kā runāt pa latviski u. tml. Plašu prievārda kļūdaino
lietojuma gadījumu apskatu devusi Rūta Riekstiņa (Riekstiņa 1975), Daina Nītiņa
(Nītiņa 1980), arī Valentīna Skujiņa (Skujiņa 1999, 83–103), bet prievārdu
normatīvā lietojuma prasmju vingrināšanai morfostilistikas aspektā lielāku vērību
pievērsusi Gunta Smiltniece (Smiltniece 2014, 56–59).
Prievārds pa citu latviešu valodas prievārdu starpā vienmēr izcelts savas rekcijas
dēļ – līdzīgi kā prievārds uz –, tas ir t. s. divu locījumu prievārds (LVG 2013, 626).
Ja prievārda konstrukcija izsaka vietas vai laika nozīmi, prievārds pa saistās
ar akuzatīvu, piem., skriet pa stadionu; strādāt pa nakti; ja prievārda konstrukcija
izsaka dalāmības vai atbilstības attieksmi, prievārds pa saistās ar datīvu, piem.,
paņemt pa gabalam; meiteņu ir pa pilnam (sk. arī Nītiņa 2013, 626). Jāpiebilst, ka
norāžu par prievārda pa normatīvo lietojumu ir maz (atšķirībā, piem., no prievārda
pie vai dēļ). Biežāk sastopams skaidrojums, kad lietojams prievārds pa un kad – caur
(sal. suns izdrāzās pa logu; suns izdrāzās caur logu (rūts pagalam!)) (Pīrāga 2008,
67), kā arī norādītas atšķirības prievārdu pa, par un pār lietojumā (iet pa ielu; domāt
par vasaru; spļaut pār plecu).
Jautājumā par nozīmju skaitu prievārdam pa valodnieku uzskati dalās. Katrā
ziņā ir skaidrs, ka prievārdam pa nepiemīt vispārīgā nozīme, bet ir konstatējamas
invariantās nozīmes un semantiskā kodola esamība, kas veido loģiski un semantiski
organizētu prievārda lietošanas mikrosistēmu (Nītiņa 1987, 18–21). D. Nītiņa
prievārdam pa ir nosaukusi četras nozīmes: (1) vietas, (2) laika, (3) atbilstības jeb
piemērības un (4) sadalījuma jeb dalāmības nozīmi (Nītiņa 1978, 21; 2013, 624).
Dzidra Cīrule, Kārlis Cīrulis, Ilmārs Freidenfelds un Helga Grase min piecas
prievārda pa nozīmes, iepriekš nosauktajām vēl pievienojot veidu (pa roku galam)
(Praktikums 1976, 91). Piecas prievārda pa nozīmes norādītas arī „Latviešu valodas
gramatikā”: (1) pārvietošanās, (2) norises vietas vai (3) laika, kā arī (4) atbilsmes vai
(5) sadalījuma attieksmes rādītājs (nodaļas autore – D. Nītiņa) (LVG 2013, 624).
Vilma Kalme prievārda pa semantiskajā mikrosistēmā šķir sešas nozīmes: (1) veida
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(atbildēt pa jokam), (2) piemērotības jeb atbilstības (nebija pa ķērienam),
(3) dalāmības (lietot pa vienam pilienam), (4) vietas (peles danco pa galdu), (5) laika
(pa veselu nedēļu paspēsi), (6) iedarbības objekta nosaucēja nozīme (paplikšķināt
jēriņam pa muguru) (Kalme 2001, 36–37). Latviešu literārās valodas vārdnīcā
prievārdam pa norādītas astoņas nozīmes (LLVV 61 1986, 77–79); šis avots
uzskatāms par pašu detalizētāko prievārda nozīmju raksturotāju.
Mūsdienu latviešu sarunvalodā – gan mutvārdu formā, gan rakstveida formā,
galvenokārt internetā –, arī publicistikas tekstos u. c. aktualizējušās savdabīgas
konstrukcijas ar prievārdu pa, kas neatbilst vai daļēji atbilst līdzšinēji aplūkotajām
normatīvi teorētiskajām nostādnēm. Tās, pirmkārt, ir prievārda pa konstrukcijas ar
piederības vietniekvārdu mans, tavs, savs datīva formām; otrkārt, prievārda pa
konstrukcijas ar dažiem nenoteiktās galotnes adjektīviem datīvā; treškārt, prievārda
pa konstrukcijas ar atsevišķiem noteiktās galotnes adjektīviem akuzatīvā.
Raksta mērķis ir aplūkot minētās konstrukcijas ar prievārdu pa mūsdienu
latviešu valodā, lai konstatētu to nozīmi, lietojuma jomas un funkciju. Šim nolūkam
ekscerpētas konstrukcijas ar prievārdu pa no preses, daiļliteratūras, interneta
portāliem. Fiksēti piemēri arī no televīzijas raidījumiem, kā arī no mutvārdu un
rakstveida sarunvalodas; veikta visu piemēru klasifikācija un semantiskā analīze.
Valodas materiāls galvenokārt attiecināms uz 21. gadsimtu.
Pa manam, pa tavam...
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” (Neretā) vadītāja Ilze Līduma intervijā
saka: „Vēl cenšos runāt koptā latviešu valodā, bez žargoniem – bez „pa manam”, „pa
tavam”, „pa lielam”, „pa mazam” un bez „desmit gadus atpakaļ”.” (Lukšo b. g.),
tādējādi no krievu valodas pārņemtās konstrukcijas pa manam, pa tavam, pa savam
kvalificējot kā žargonam piederīgas. Krievu по-моему (‘manuprāt’, ‘pēc manām
domām’), по-твоему (‘pēc tavām domām’, ‘pēc tava prāta’, ‘tavuprāt’), по-своему
(‘pēc sava prāta’, ‘savā ziņā’) (KLV 1988, 379, 385, 389) atbilst krievu literārās
valodas normām, bet pārcēlumi latviešu valodā vērtējami kā kalki. Prievārdisko
konstrukciju ar pa tiešu pārcēlumu no krievu valodas latviešu valodā neapšaubāmi ir
veicinājusi gan abu vārdu fonētiskā līdzība – latviešu pa un krievu по izrunā līdzīgi,
gan daļējs nozīmju paralēlisms (sk. KLV 1988, 356). Lai gan šo kalku lietojums
latviešu sarunvalodā ir zināms kopš pagājušā gadsimta, 21. gadsimtā vērojama to
lietojuma aktualizācija, turklāt dažādās funkcijās.
Pa manam, pa savam tiek lietots nosaukumu un virsrakstu funkcijā, lai
norādītu uz kaut ko sev raksturīgu, kā to parāda ēdienu recepšu nosaukumi:
Ķirbju zupa pa manam (www.receptes.lv, 20.01.2011.)
Pekanriekstu pīrāgs pa manam (www.sapforums.lv, 05.12.2009.)

Šo pašu konstrukciju ar jau vairāk ierasto nozīmi ‘savā veidā’, ‘pēc saviem
ieskatiem’ parāda publicistikas tekstu virsraksti:
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Katrs bauda mākslu pa savam (Aleksandrs Rube, Latgales Laiks, 12.06.2017.)
Vecpiebalgā novadu karti zīmē pa savam (Agita Grīnvalde-Iruka, Diena, 12.03.2009.)
Naudu grib izlietot katrs pa savam (Ilze Šķietniece, Kurzemes Vārds, 08.04.2010.)

Bieži pa tavam tiek lietots interneta komentāros, lai precizētu, pārfrāzētu
iepriekšējā komentārā izteiktu viedokli vai pievienotos tam:
Tad jau vispār pa tavam sanāk – pirms spēles treneru korpuss paskatās tabulā, paskatās
uz pretinieku sastāvu [..] (sportacentrs.com, 12.02.2013.)
Lai butu pa Tavam, 2l motoru uz Fiat 1.9 bazes izstradaja italu inzenieri GM
piederosaja italu kompanija „GM Powertrain Torino” (www.alfisti.lv, b. d.)17
pa tavam precējies  iepazīties ne ar vienu vairs nedrīkst? (www.tauta.lv, 09.01.2011.)

Atsevišķos gadījumos pa manam lietojums ir konstatēts daiļliteratūrā, tostarp
tulkojumos, kur lietojuma motivācija skaidrojama vai nu kā literārā tēla valodas
savdabības raksturotājs līdzeklis:
Kas meklē, tas atrod? Galīgi aplams teiciens pa manam. (Andra Neiburga. „Stum,
stum” 2004, 11)

vai, iespējams, kā tulkotāja vai redaktora nevērība pret latviešu valodas normām:
Ja viss ies pa manam, es teicu, rīt atgriezīšos. (Stīvens Kings. „22.11.1963.” Tulk.
Vanda Tomaševiča 2015, 118)

Salīdzinot – Rūdolfa Blaumaņa tekstā līdzīgas nozīmes prievārdiskā izteikumā
ir ietverts atbilstošs lietvārds datīvā:
Tur nu viņa varēs rīkoties pa savam prātam, gluži pa savam prātam [..] (Rūdolfs
Blaumanis. „Salna pavasarī” 1958, 268)

Mūsdienu literārajā valodā ekvivalenti un normām atbilstoši teicieni būtu pēc
manām domām, pēc mana/sava prāta, kā es esmu nodomājis (-usi) u. tml., taču
daiļliteratūrā valodas normatīvais aspekts, īpaši tēlu runā, nav un nevar būt primārais, ja
autors vēlas, lai lasītājs viņam notic. Teiciens pa savam kā piemērs no daiļliteratūras
norādīts arī vārdnīcā, lai ilustrētu prievārda pa 4. nozīmi – norāda uz darbības veidu, arī
secību: Direktors .. grib būvēt ceļu pa savam (LLVV 61 1986, 78–79).
Pa vecam, pa jaunam...
Latvijas 2017. gada grandiozās koncertballes „Lecam pa vecam”
(www.lecampavecam.lv), kā arī Alūksnes deju festivāla „Lecam pa vecam, lecam pa
jaunam” nosaukums rosina vēlreiz pievērsties tādiem teicieniem kā pa vecam, pa
jaunam, pa lielam, pa mazam. Nosaukumu variācijas, kas radušās no Guntara Rača
teksta Ances Krauzes un Normunda Rutuļa izpildītajai Raimonda Paula dziesmai
„Lecam pa vecam”, liecina par šīs konstrukcijas noturību, ko neapšaubāmi veicinājis
frāzes skanīgums un atskaņu spēle. Pēc līdzīga principa 2016. gadā darināts
17

Šeit un turpmāk interneta piemēros saglabāta oriģinālā lietotā ortogrāfija un interpunkcija.
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nosaukums diskusijai „Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!” (sk. www.lnb.lv), arī
2017. gadā organizētais deju kolektīva „Viss kārtībā” sadraudzības vakara
nosaukums
„Dziedam,
lecam
pa
jaunam,
pa
vecam”
(http://preili.lv/page/474?news_id=19236).
Iedziļinoties šajās konstrukcijās, konstatējama zināma pretruna – izteikums
strādāt pa vecam kā ilustratīvs valodas materiāls minēts vārdnīcā, skaidrojot
prievārda pa lietojumu veida nozīmē (LLVV 61 1986, 79), savukārt Inta Freimane
raksta: „Prepozicionālas adjektīva formas kalks ir pa jaunam (krievu по новому):
Janvāris pagāja pa jaunam. (PD 2, 87) To var aizstāt ar adverbu citādi, atšķirīgi
vai tml.” (Freimane 1993, 392) Vai iespējams, ka pa vecam ir normatīvs darinājums,
bet pa jaunam – kalks? Par šādu iespējamo šķīrumu vedina domāt arī Latvian Oxford
Living Dictionaries, kas teicienu pa jaunam kvalificē kā sarunvalodas vārdu ar
nozīmi ‘jaunā veidā, ar jauniem paņēmieniem’, ‘citādi, ne tā kā agrāk’ (sk.
lv.oxforddictionaries.com/ skaidrojums/pa_jaunam), taču teicienu pa vecam nemaz
neietver. Mūsdienu valodā savienojuma pa jaunam izplatība ir visai liela, it īpaši
nosaukumu un virsrakstu funkcijā:
2009. gadā izdevniecībā Lietišķās informācijas dienests izdota Vinetas Vizules grāmata
„Komercdarījumi pa jaunam” (https://www.lid.lv/ komercdarijumi-pa-jaunam)
2010. gadā Lursoft Uzņēmumu datu bāzei pievienota biedrība Mēs pa jaunam, kuras
mērķis ir sekmēt iedzīvotājiem draudzīgas un attīstošas vides veidošanu, it īpaši lauku
tūrismā (http://company.lursoft.lv/mes-pa-jaunam/40008161485)
2017. gadā Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija savā mājaslapā
skaidro LR Ekonomikas ministrijas grozījumus likumā, aprakstot tos sadaļā Īrnieki
dzīvos pa jaunam (http://www.kopaa.lv/ likumi/irnieki-dzivos-pa-jaunam.html)

Par to, ka izteiciens pa jaunam varētu būt ierobežojami lietojams, liecina
vairāki interneta un preses publikāciju virsraksti:
Eksaktos priekšmetus mācīs „pa jaunam” (Aisma Orupe, www.tvnet.lv, 17.07.2008.)
Pašvaldības īpašumus iznomās „pa jaunam” (Vizma Zēberliņa, www.tvnet.lv,
22.03.2005.)
Stradiņa slimnīcu cels „pa jaunam” (Inga Paparde, nra.lv, 19.07.2016.)
Pēc četriem gadiem visi skolēni mācīšoties „pa jaunam” (www.infotop.lv, 18.08.2017.)

Pēdiņu lietojums, kā zināms, ne vienmēr ir nepārprotami traktējams. Pēdiņās
raksta vārdus, kas lietoti pretējā nozīmē, ko rakstītājs lietojis ironiskā nozīmē
(Blinkena 2009, 401), arī „no kāda cita noklausītus vārdus un vārdu savienojumus,
kurus rakstītājs neatzīst par literārās valodas elementiem” (Blinkena 2009, 405). Ar
kuru nozīmi lietotas pēdiņas iepriekš minētajos virsrakstos, lasītājs ir tiesīgs izšķirt
pats. Dace Strelēvica preses darbiniekiem gan rosina „saskaņā ar tradicionālo praksi
labāk izvēlēties pēdiņas nekā kursīvu, norādot uz nestandarta vārdu apzinātu
lietojumu ar konkrētu stilistisku motivāciju” (Strelēvica 2006, 52).
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Līdztekus nosaukumiem ar pēdiņu lietojumu tāpat sastopami vārdu pa jaunam
lietojumi nosaukumos bez jebkāda marķējuma:
Kaspars Zvīgulis. Paskatīties pa jaunam (Una Griškeviča, Diena, 19.11.2008.)
Pa jaunam rēķinās nozvejas kvotas; aizliegs izmest zivis jūrā (Artjoms Konohovs,
lsm.lv, 12.12.2013.)

Tāpat kā vārdi vecs–jauns antonīmu pāri veido adjektīvi mazs–liels, kas arī
visai bieži ietilpst prievārdiskajās konstrukcijās ar pa. Šiem izteikumiem ir spilgta
sarunvalodas konotācija dzīvu būtņu fizioloģisko vajadzību resp. tualetes
apmeklējuma apzīmēšanai:
Ko darīt, ja kaķis nokārtojas ‘pa mazam’ ārpus savas kastītes? (www.delfi.lv,
19.05.2015.)
Kaķene nokārtojas, kur nevajag (pa mazam) (www.dinozoo.lv, b. d.)
„Pa lielam” – lūdzu padomu! (calis.delfi.lv, b. d.)

2010. gadā pa lielam tiek pasludināts par gada nevārdu kā nelatvisks
darinājums (Svipsta 2001), kas uz šo titulu kandidējis jau iepriekšējos gados.
Portālā klab.lv lasītāja uzdod jautājumu: „Mani interesē kāpēc pēdējā laikā ļoti
populāra kļuvusi frāze – „pa lielam”? Visur gadās to dzirdēt.. jau sākot ar masu
medijiem. Kāpēc tā? Man tas izklausās kaut kā komiski. Var taču tā vietā lietot –
kopumā vai lielākoties.” (http://klab.lv/community/pajautaa/7131256.html?
thread=63496056)
Atbildē divi komentāri: „kas ir saīsinājums no „по большому счету” un īsti
nenozīmē „lielākoties”, drīzāk – „skatoties plašākā mērogā” un „Jā, precizējums
vietā. „по большому счету” tiešām ir tuvāk „skatoties vispārināti”.” Arī Skrivanek
sniedz šī 2010. gada nevārda skaidrojumu: „Kā jau sarunvalodas parādībai,
savienojumam „pa lielam” atkarībā no konteksta ir vairākas nozīmes: „galvenokārt”,
„kopumā”, „vispār”, „visumā”, „lielākoties”.” (http://www.skrivanek.lv/lv/jaunumi/
latviesu-valodas-padomi/kas-ir-pa-lielam.aspx)
Laikraksta Talsu Vēstis redaktore Mairita Balode, rakstot par 2014. gada
„Vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu”, nevar atturēties no komentāra par
prievārdiskās konstrukcijas pa lielam joprojām lielo izplatību: „Kā 2010. gadā
„uzvaras laurus plūcis”, nevārds „pa lielam” soļo tālāk savu uzvaras gājienu. Bez tā
vairs neiztiek gandrīz nevienā televīzijas raidījumā – to, ne mirkli neminstinoties,
braši lieto gan politiķi, gan žurnālisti, gan amatpersonas un kultūras pārstāvji. Kādā
mūzikas raidījumā saskaitīju šo vārdu (nevārdu!) lietojam sešas reizes, un raidījuma
izskaņā vēl tā vadītājs pielika apaļu punktu, skatītājiem paziņodams, ka „pa lielam
šis pasākums ir noslēdzies”. Bet TV 24 raidījumā Preses klubs, kurā tika runāts, kā
pareizi atbrīvoties no veciem medikamentiem, sabiedrībā populārs mūziķis minēja
šādu spārnotu teicienu: „Mēs tās visas zāles pa lielam iemetam podā.” Kas zina,
varbūt šī arī bija tā reize, kad pieminētajam nevārdam tika rasts vispiemērotākais
pielietojums – saistībā ar podu, kur tam būtībā arī ir īstā vieta.” (Balode 2015)
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Pa smuko, pa skaisto...
No šāda veida prievārdiskajām konstrukcijām pirmais nāk prātā kopš bērnības
dzirdētais teiciens pa pirmo! ar nozīmi ‘lieliski’. To veido prievārds pa kopā ar kārtas
skaitļa vārdu pirmais akuzatīva formā (šķiet, vienīgais gadījums, kad prievārds pa
piesaista numerāli bez tam sekojoša substantīva). Tāpat vairākkārt dzirdētas
konstrukcijas pa kluso ar nozīmi ‘slepeni’ un pa taisno ar nozīmi ‘tieši’. Frāzes pa
pirmo un pa kluso uzrādītas arī Letonikas sinonīmu vārdnīcā. Pēdējos gados valodas
lietotāju vidū aktualizējušās pēc šī parauga darinātas konstrukcijas, izmantojot
adjektīvus gudrais, normālais, prastais, skaistais, smalkais, stilīgais, vienkāršais u. c.
Tie konstatēti gan mutvārdu runā, gan rakstos, aptverot samērā daudzveidīgas
lietojuma jomas un funkcijas. Gramatiskajā līmenī tie visi kvalificējami kā veida
apstākļi, un prievārdiskajai konstrukcijai ir veida nozīme. Iedziļinoties frāžu
semantiskajā nozīmē, gan nav vērojamas nekādas atšķirības: pa stilīgo nozīmē to pašu,
ko stilīgi; pa jauko – to pašu, ko jauki utt. Šķiet, tieši prievārda pa lietojums, līdz ar to
piesaistot adjektīva akuzatīva formu ar galotni -o, ir iemesls šāda veida frāžu izveidei
un lietojumam kā kaut kam neierastam, līdz ar to interesantam un, jā, arī lipīgam.
Konstrukciju kodolīgums, pabeigtība un semantiskā pietiekamība, kā arī
ietekmīgums veicinājis to izmantojumu nosaukumos bez papildu informācijas
izmantojuma:
Pa lēto (grupas „Labvēlīgais tips” singla nosaukums)
Pa fikso (Gacho dziesmas nosaukums)
Pa Zolīdo (sociālās platformas Facebook lietotāja konta nosaukums)
Pa ātro... (blogpot.com, Lienes Pavarienes bloga „Veselīgi un garšīgi” sadaļas
nosaukums)
Pa smuko (skaistumkopšanas salona nosaukums Balvos)
KĀRTĪBA. Pa smuko (SIA nosaukums Rīgā)
paKruto (interneta izklaides lapas nosaukums)

Tāpat šī konstrukcija radusi vietu publicistikas tekstu virsrakstos:
Kučinskis pie Merkeles spiests lidot „pa lēto” (Diena, 13.09.2016.)
Straujuma pa lēto žigli pievāc amata dāvanas (Kas Jauns, 16.02.2016.)

pasākumu nosaukumos:
Pa Tukumu pa smuko (Velobrauciena nosaukums Tukuma pilsētas svētkos, 2015)
Pa smuko, skolotāj! (Izstādes nosaukums Rīgas Skolu muzejā, 2012)

un ēdienu nosaukumos:
Vistas stilbs „pa ātro” (nra.lv, 01.07.2017.)
Teļa gaļa pa vienkāršo (mammu-maksla.lv, 21.01.2013.)

Frāze pa lēto ar nozīmi ‘lēti’, ‘izdevīgi’ piesaistījusi reklāmdevēju un akciju
rīkotāju uzmanību, tādējādi šī veida konstrukcijas iekļuvušas reklāmas saukļos:
Ar ZZ Latvijā viss pa lēto! (Zelta Zivtiņa, 2017)
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Pa lēto vai par velti (iAuto forums, 2017)
Papildini pa vienkāršo! (Zelta Zivtiņa, 2015)

2016. gadā cepumu zīmols „Selga” veica aptauju sociālajā vietnē Facebook,
lai noskaidrotu Latvijā populārākos izteicienus. „Kā zināms, izteiciens nekad nav
tikai vienkāršs vārdu kopums, bet tas vienmēr slēpj plašāku nozīmi un piešķirs
sarunai „odziņu”. [..] Aptaujas rezultāti apliecina to, ka ikdienā dažādi paaudzes
pārstāvji neformālajā saziņā gan virtuālajā vidē, gan dzīvē izmanto dažādus
izteicienus, kas aizgūti no sociālajiem tīkliem vai radušies vienkārši saziņā ar
draugiem un paziņām.” (NRA 2016) Šajā aptaujā 10 % respondentu kā iecienītāko
izteicienu norādījuši pa kruto. Līdzīgi kā konstrukcijās pa čoino, pa feino, pa fikso,
pa foršo, pa glauno, pa smuko, pa zolīdo – izteiciena sarunvalodas konotāciju iezīmē
ne vien gramatiskais marķieris, bet arī leksiskais, proti, izmantotais barbarisms.
Sarunvaloda mutvārdu formā ir tā joma, kurā šīs konstrukcijas, izmantojot gan
latviskas cilmes adjektīvus, gan barbarismus, aktualizējas arvien vairāk:
Es gribu tā, lai pa smuko viss ir. (Vīr., ~50 g. v., 17.08.2017.)
Nu ja, tevi jau tā bērnībā nebaroja. Mani tikai tā – pa prasto. (Siev., ~50, 16.05.2016.)
Ir 9.40 – nu pa skaisto. (Vīr., ~30 g. v., 01.07.2017.)
Pusastoņi jau. Pa jauko! (Vīr., ~50 g. v., 02.09.2017.)
Paņem stabus. Saspraud viesnīcas pagalmā. Pa vienkāršo. (TV3, Viņas melo labāk,
17.08.2017.)

Tieši tas pats vērojams interneta komentāros, kur rakstveidā plaši izmantotas
tādas konstrukcijas kā pa ātro, pa foršo, pa gludo, pa lēto, pa smuko u. c. Nereti
izteikumā iekļauts veida apstākļa vārds tā, kas akcentē lietotā izteiciena veida nozīmi
(sk. arī divus pirmos iepriekš dotos piemērus):
Iesakiet kur Tartu paēst. Tā pa foršo ne pa smalko. (www.civciv.lv, 10.03.2012.)
Kāds var pateikt tā pa ātro, kā taisa kāpnes? (exiTT miniblogs, 10.04.2011.)
Visiem nav dots izveidot savu uzņēmumu, sakārtot savu ikdienu tā „pa gludo”.
(kasjauns.lv, 11.03.2015.)

Šīm veida nozīmes konstrukcijām raksturīgs arī tas, ka tās kā vienlīdzīgie
teikuma locekļi tiek lietotas vairākas kopā vienā izteikumā, teikumā, tekstā (sk. arī
pirmo iepriekš doto piemēru):
Kā vēl šo tēmu varētu „pa dziļo un interesanto”
 aktualizēt
 apjēgt
 kopsavilkt (Projekta darba materiāls rokrakstā)
Mērenība un vienaldzīga attieksme, lai tikai viss būtu pa smuko, pa gludo, nav
savienojams ar uzstādījumu „oriģinalitāte” [..] (www.lsm.lv, 08.12.2016.)
Pat vakariņās ārpus mājas mēs lielākoties dodamies ‘pa ērto’, jo… nu jā, jo mūsu rajonā
tā dara. Un tas IR FORŠI, un ērti, un relax, bet kā izrādās, man vajag mazliet arī tā, pa
smalko un pa glauno pilnai laimei. (bosforazvaigzne.lv, 02.02.2017.)
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„pa skaisto” – TDA „Kalve un deju kopa „Skalbe”, „pa mīļo” – kori „Ozols”, „Liepa”
un vokālais ansamblis „Riti”. „pa gudro” – Studentu teātris (www.vana.llu.lv, studentu
koncerta afiša, 2009)

Prievārdiskās konstrukcijas ar noteiktās galotnes adjektīviem mazāk
konstatētas daiļliteratūrā:
Pa lēto varēja dabūt visu, kas noliktavā vai angārā. (Andra Manfelde. „Virsnieku
sievas” 2017, 12)
Plauktus dekorēja ķilavu bundžas, bet vitrīnās pa sprāgonisko, kā teica Ņina, gulēja
dzelteni, drūpoši kalni. Liellopu tauki. (Andra Manfelde. „Virsnieku sievas” 2017, 72)

Nobeigums un secinājumi
Visi trīs publikācijā aplūkotie prievārdisko konstrukciju veidi latviešu valodā
nav jauni, bet to izplatība nekad iepriekš nav bijusi tik liela kā pašlaik. Daļēji šīs
konstrukcijas saglabā normatīvos nosacījumus, proti, prievārda pa rekciju
vienskaitļa datīvā un akuzatīvā. Tāpat prievārda novietojums pirms apzīmējamā
vārda tiek ievērots konsekventi. (1) Krievu valodas ietekmē radušos konstrukciju pa
manam, pa tavam, pa savam lietojuma biežumu, jādomā, nosaka to īsums
salīdzinājumā ar literārajiem ekvivalentiem, un ekonomiskais faktors sarunvalodā
vienmēr ir bijis noteicošs. (2) Konstrukciju pa jaunam, pa lielam u. tml. izveidi un
lietojumu, visticamāk, sekmējis jau stabili esošais izteiciens pa vecam, arī pa pilnam
(piem., ēdiena ir pa pilnam), pa īstam (piem., izrunāties pa īstam) u. c.
(3) Prievārdiskās konstrukcijas ar noteiktās galotnes adjektīvu uzlūkojamas par
zināma veida novitāti, raugoties uz to leksisko daudzveidību un lietojuma izplatību.
Lai arī šo konstrukciju gramatiskie paraugi ar adjektīvu (pa kluso, pa taisno, pa
pliko), arī ar numerāli (pa pirmo) latviešu valodā ir samērā pierasti (piem., nozust pa
kluso; peldēties pa pliko; tas ir puika pa pirmo!) to pārnese uz citām leksiskām
vienībām, tostarp barbarismiem, ir tendence, kas iepriekš nav vērota. Šai ziņā var
vien pievienoties Ilmāra Šlāpina teiktajam: „Valoda ir dzīvs un mainīgs organisms,
kas ik dienas rada jaunus un aizraujošus vārdus, terminus, izteicienus vai arī piešķir
jau esošajiem vārdiem jaunas nozīmes un lietojumus.” (Šlāpins 2017, 5)
Daži secinājumi, uz ko rosina izpētītais valodas materiāls:
1. Tipiski mūsdienu valodai arī aplūkotās konstrukcijas apliecina stilu
saplūšanas tendenci, resp., sarunvalodas teicienu ieplūšanu publicistikā, tostarp
reklāmās, un daiļliteratūrā.
2. Aktuālais sarunvalodā ātri rod atspoguļojumu virsrakstos un nosaukumos,
jo viena no svarīgākajām šī teksta vienības funkcijām ir saistīt lasītāja uzmanību.
Žurnālisti, izvēlēdamies raksta virsrakstā iekļaut sarunvalodas elementu, nereti
rīkojas pēc principa – mērķis attaisno līdzekļus.
3. Joprojām dažu valodas lietotāju apziņā ir dzīva valodas pareizības apziņa, kas
liek sarunvalodai piederoša elementa lietojumu cita stila tekstā marķēt, izmantojot
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pēdiņas vai atsevišķos gadījumos liekot vienpēdiņas. Kursīva lietojumu šim nolūkam
savāktais valodas materiāls neuzrāda, lai gan jāpieļauj, ka tas ir sastopams.
4. No vienas puses, aplūkoto izteicienu lietojuma izplatīšanos sarunvalodā
veicina dzejnieki resp. dziesmu tekstu autori, bet, no otras puses, sarunvalodas
izteicienu popularitāte tiek izmantota pasākumu nosaukumos, reklāmās, afišās, lai
saistītu potenciālo lietotāju un apmeklētāju uzmanību. Tādējādi redzams, ka šo
prievārdisko izteicienu izplatību ietekmē ekstralingvistiskie faktori.
5. Ilgtspēju ikvienam valodas elementam, kuram var pievienot etiķeti „modes
lieta”, var rādīt tikai laiks. Mode ir pārejoša, bet – kā rāda apģērbu tendences – tā
virzās pa spirāli: viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no gala. Valodā šim
principam ir jau vairāki precedenti.
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Dzintra LELE-ROZENTĀLE, Baiba EGLE (Ventspils Augstskola)
VĀRDKOPAS MŪSDIENU LATVIEŠU ZINĀTNES VALODĀ.
STARPDISCIPLINĀRI ORIENTĒTAS KORPUSLINGVISTISKAS
ANALĪZES REZULTĀTI
WORDING IN CONTEMPORARY LATVIAN SCIENTIFIC TEXTS.
RESULTS OF AN INTER-DISCIPLINARY CORPUS LINGUISTIC STUDY
Atslēgvārdi: zinātniskais stils, promocijas darba kopsavilkums, mērķa formulējums, verbālās un
nominālās vārdkopas, imperfektivitāte un perfektivitāte.
Keywords: scientific style, summary of a dissertation, wording of the research goal, verbal and
nominal word groups, imperfect and perfect tenses.
Summary
The paper describes the results of the study “Language and structure of Latvian scientific
texts”. The empiric research was gathered from a specially constructed corpus that was made of
doctoral thesis summary introductions from various sciences, written from 2007 to 2017; this
material was analysed with AntConc.
The analysis in this paper focuses on wording used when authors describe the goal of the
research done within their dissertations. Extra-linguistic factors taken into consideration, for example,
can be deemed to lead back to the Soviet scientific tradition to write an “author’s paper”, a paper that
condenses the whole dissertation within a relatively short paper, and the current Regulations from the
Cabinet of Ministers of Latvia on how a dissertation should be written make the introductions a text
that has similar features even in different disciplines of science and therefore a text that can be studied
via a concordance tool. Every dissertation must have a goal description.
Through analysing the wording of the research goal it can be possible to determine stylistic
differences in texts produced within different disciplines of science, the dominance of verbal style
over nominal style, differences in verb semantics in the context of perfect or imperfect tenses and
to make assumptions about the need for further research into research goal wording. The presented
analysis is based on a selected choice of samples and intended as an encouragement to further
research into the Latvian scientific language, hopefully based on a larger corpus that would look at
all categories included in the introduction of the dissertation summaries and other scientific texts.

Ievads
Zinātnes valoda jau ilgāku laika periodu ir valodnieku izpētes objekts, tās
attīstība dažādu zinātnisko kultūru mijiedarbē ir radījusi labvēlīgus
priekšnosacījumus sinhroniskai un diahroniskai analīzei teksta un stila, vārdkopu un
leksikas līmenī. Zinātniskie teksti parasti tiek radīti saskaņā ar nozares tradīcijām,
taču, attīstoties kontaktiem starp atšķirīgām zinātniskajām kultūrām un zinātņu
nozarēm, var novērot tendences, kas interpretējamas kā zinātnisko tekstu stilu
izlīdzināšanās starpkultūru un starpnozaru līmenī.
Latviešu valodā zinātnisko stilu dažāda līmeņa elementu pētniecība ir aktuāls
uzdevums. Šajā rakstā analīzei izvēlētie avoti – promocijas darbu kopsavilkumi –
ļauj konstatēt stila iezīmes mikrostruktūras līmenī, salīdzināt dažādu nozaru
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tradīcijas un tādējādi veidot bāzi plašākai zinātniskās komunikācijas pētniecībai
starpkultūru un transkultūru perspektīvā.
Dažādā intensitātes pakāpē starpnozaru valodas stilu izlīdzināšanos ietekmē
arī ārpuslingvistiskie nosacījumi, tādēļ, balstoties uz izlases pārbaudes principu, ir
veikts ieskats vienā no iespējamiem plašākas pētniecības segmentiem – zinātnisko
tekstu vārdkopās –, pieņemot, ka mērķa formulējumi kā promocijas darbu
kopsavilkumu obligātā sastāvdaļa ļaus identificēt stila specifiskās iezīmes un
iespējamās attīstības tendences.
Tekstveides ārpuslingvistiskie nosacījumi
Promocijas darbu kopsavilkumi ir uzskatāmi par standartizētiem tekstiem, kas
konspektīvi atspoguļo pētījuma nozīmīgumu, gaitu un rezultātus. Prasības
promocijas darbiem ir izvirzītas Ministru kabineta noteikumos Nr. 1001 „Doktora
zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”, un saskaņā ar šiem
noteikumiem darbojas nozaru promocijas padomes un doktora studiju programmas.
2005. gadā pieņemtajos Ministru kabineta (MK) noteikumos saistībā ar
prasībām, kas jāizpilda, lai promocijas darbu pieņemtu publiskai aizstāvēšanai,
eksplicīti parādās arī norāde uz mērķi: „15.1. promocijas darba autors ir pamatojis
tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un uzdevumus” (MK 2005-e VI, 15.1). Šī
prasība iekļaujas citu obligāti izpildāmo prasību kopumā un attiecas vienādi uz visām
zinātņu nozarēm, kurās tiek aizstāvēti promocijas darbi.
Jāpiezīmē, ka promocijas darbu kopsavilkumi, kas tiek rakstīti latviešu valodā,
(MK 2005-e IV, 8.3) tekstveides aspektā turpina pirms tam PSRS izplatīto
autoreferātu tradīciju. Autoreferāti tika rakstīti krievu valodā; to struktūru veidoja
temata izvēles pamatojums – tēmas aktualitāte un novitāte –, mērķa un uzdevumu
formulējums, teorētiskās bāzes, avotu un izmantoto metožu raksturojums, struktūras
pamatojums, teorētiskās un praktiskās izmantojamības apraksts. Šobrīd šī pārņemtā
struktūra nereti tiek modificēta, ieviešot tādas kategorijas kā pētniecības jautājums,
hipotēze, pētījuma objekta un priekšmeta dalījums (sk. Paegle 2006, 103–104;
Laiveniece 2014, 38–39), taču šo izmaiņu izplatības un tradīciju pārņemšanas
apskats ir jau cita pētījuma uzdevums. Šajā rakstā uzmanība pievērsta jēdzienam un
apzīmējumam „mērķis”, skatot to pagaidām šķirti no saistītajiem jēdzieniem –
pētījuma jautājuma, hipotēzes un uzdevumiem. Uzmanības lokā ir mērķa
formulējumu lingvistiskais apraksts vārdkopu līmenī.
Dažas piezīmes par pētniecības avotiem un priekšmetu
Pētniecības empīrisko bāzi veido Ventspils Augstskolā 2017. gadā realizētajā
projektā „Zinātnisko ievadtekstu valoda un struktūra” (ZIVS) apkopotie un korpusu
analīzes rīkam AntConc sagatavotie dažādu nozaru promocijas darbu kopsavilkumi
latviešu valodā (456 teksti). Izvēlētais laika posms aptver 10 gadus – no 2007. gada
līdz 2017. gadam. Raksta pamatā ir rezultāti, kas gūti, realizējot vienu no projekta
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uzdevumiem – izpētīt, balstoties uz izlases pārbaudes principu, kādas vārdkopas jeb
konstrukcijas tiek lietotas mērķa formulējumā, un fiksēt šos vērojumus, plānojot
tālākās pētniecības perspektīvu. Analīzei ir izvēlēta vispārējā zinātnes valoda
Konrāda Ēliha (Konrad Ehlich) izpratnē
(vācu val. alltägliche
Wissenschaftssprache, sk. Ehlich 1999). Tas nozīmē, ka skatīti tiks vārdi un
vārdkopas, kam nav specifiska, tikai noteiktai nozarei raksturīga lietojuma; vispārējo
zinātnes valodu veido vārdi un frāzes, kas parasti parādās zinātniskajos tekstos starp
speciālā lietojuma vārdiem vai terminiem un kas tādējādi ir lietojami gan nozaru
zinātniskajā komunikācijā, gan arī ikdienas saziņā (sk. Ehlich 1999, 9).
Pētījumā netika plānots veikt konstatēto formulējumu valodisko vērtējumu,
visi citētie avoti šajā rakstā ir anonimizēti, bibliogrāfiskās norādes atrodamas
pētniecības projekta digitālajā korpusā.
Empīriskā materiāla lingvistiskais raksturojums
Promocijas darbu kopsavilkumu mērķu formulējumu lingvistiskā analīze
atklāj daudzšķautņainu fenomenu. Pirmkārt, jau pati mērķa izpratne ir atšķirīga, un
tas vērojams arī mērķa makrostruktūras variantos un tā apzīmējumos. Otrkārt,
atšķirības formulējumos vērojamas atkarībā no paša substantīva mērķis integrācijas
veida tekstā (virsrakstā, kam seko verbāla vārdkopa ar verbu nenoteiksmes formā,
vai pašā formulējumā, kas pieļauj arī nominālās vārdkopas), un, treškārt, jāmin veida
un laika kategorija mērķa formulējumos. Līdz ar to raksta centrālā tēma ir vārdkopas,
taču tās tiek skatītas saistībā ar dažādām lingvistiskajām kategorijām, kas analīzes
gaitā atklājās ekscerpētajā materiālā.
Mērķis kā ievaddaļas struktūras vienība
Lingvistiskā analīze mikrostruktūras līmenī ir tiešā atkarībā no
makrostruktūras, šajā gadījumā – no mērķim veltītās ievada daļas. Zinātniskā teksta
tēmas un mērķa formulēšana ir viena no zinātnisko tekstu veidojošajām darbībām
(vācu val. textorganisierende Handlung), kā uz to norāda Angelika Stētsa (Angelika
Steets), atsaucoties uz Ulriha Pišela (Ulrich Püschel) 2004. gadā publicēto rakstu
„Schreiben im Studium. Überlegungen zu einer Schreibanleitung für
Wissenschaftstexte” (Rakstu darbi studiju laikā. Pārdomas par metodiskiem
norādījumiem zinātnisko tekstu veidošanā; sk. Steets 2004, 48). Zinātniskās
tekstveides praksē tas nozīmē temata precizējumu, mērķa eksplicītu pieminēšanu,
temata norobežojumu, plānoto darbību (uzdevumu) pieteikumu un rezultātu
kopsavilkuma veidošanu (Steets 2004, 48). Valodiskā izteiksmē šeit ir runa par
vispārējo zinātnes valodu jau minētajā K. Ēliha izpratnē un par atbilstošās nozares
valodu, tai skaitā terminoloģiju.
Turpmāk tiks apskatīts substantīva mērķis lietojums promocijas darbu
kopsavilkumos. Ekscerpētais materiāls apliecina dažādību mērķa struktūrā. Atkarībā
no tā, vai promocijas darbam ir viens mērķis vai vairāki, vai runa ir par virsmērķi un
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apakšmērķiem, vai pastāv noteiktas relācijas starp šiem mērķiem, mainās
formulējumi. Iepriekš citētais fragments no MK noteikumiem min mērķi vienskaitļa
formā. Eksplicīti nepieciešamību formulēt vienu mērķi, atsaucoties uz Remigija Poča
izstrādātajām prasībām promocijas darbam ekonomikas nozarē, uzsver Jurģis Poriņš:
„Darba mērķim ir jāatsedz, kādu problēmu paredzēts atrisināt (ko paredzēts izpētīt,
ko izstrādāt) [..]. Darbā jābūt vienam mērķim, pietiekoši nozīmīgam, atbilstošam
promocijas darba satura prasībām.” (Poriņš-e 14–15)
Pats apzīmējums mērķis kopsavilkumos visbiežāk parādās nominālā vārdkopā
virsrakstā: Darba mērķis vai Promocijas darba mērķis. Šī vārdkopa var tikt
papildināta ar atribūtu galvenais, piem., darba galvenais mērķis. Tiesa, šāds
formulējums vedina domāt, ka ir arī citi, mazāk svarīgi vai pakārtoti mērķi, kas
kopsavilkumā gan neparādās. Galvenais mērķis parādās arī ievadteksta struktūrdaļas
virsrakstā, ko veido salikta vārdkopa, piem., Galvenie mērķi un uzdevumi (tālāk gan
tekstā mērķis lietots tikai vienskaitļa formā). Nominālajai vārdkopai galvenais
mērķis tātad nebūt neseko galvenajam mērķim pakārtotu (apakš)mērķu uzskaitījums.
Konstatēta tika arī nominālā frāze ar atribūtu vispārējais, piem., Promocijas darba
vispārējais mērķis (arī šajā gadījumā trūkst sagaidāmo konkrēto formulējumu
uzskaitījuma). Vienā gadījumā izdevās novērot substantīva mērķis aizvietošanu ar
apzīmējumu virsuzdevums, tiesa, iztrūkstot apakšmērķiem vai apakšuzdevumiem.
Turpinot nominālo vārdkopu uzskaiti, jāmin arī šķīrums teorētiskajā un
praktiskajā mērķī, piem., Darba teorētiskais mērķis [..] Darba praktiskais mērķis [..].
Atkarībā no tā struktūrdaļu relācijām ir sastopami vēl vairāki mērķa
formulējumi:
1) mērķis ar hierarhiskas struktūras iezīmēm, t. i., ar apakšmērķu
uzskaitījumu, piem., Promocijas darba mērķis ir analizēt [..] Darba apakšmērķi ir,
pirmkārt, iezīmēt un aprakstīt [..] Otrkārt, aprakstīt [..] Treškārt, sniegt [..] analīzi
[..] Ceturtkārt, izvērtēt [..];
2) mērķis kā virsjēdziens ar apakšjēdzienu, kura apzīmējums ir praktiskais
mērķis, piem., Promocijas darba mērķis ir [..] Promocijas darba praktiskais mērķis
ir [..];
3) mērķis ar tā struktūru veidojošo daļu uzskaitījumu (divas, retāk trīs daļas),
piem., Darba mērķis ir, pirmkārt [..] otrkārt [..]; bez eksplicīta uzskaitījuma: Darba
mērķi [..];
norāde uz izpausmi divos veidos: Promocijas darba mērķis ir divējāds: [..] faktoru
teorētiski praktiska izpēte [..] analīze [..];
4) mērķis ar tematisku norobežojumu nolieguma formā un ar sekojošu
uzskaitījumu, piem., Promocijas darba mērķis nav noliegt [..] Promocijas darba
pamatā ir divi, viens otru papildinoši mērķi.
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Par mērķa formulējumu modeļiem
Zinātniskajos tekstos lietotās vārdkopas ir radušas stabilu vietu akadēmiskās
rakstīšanas stila (angl. academic writing style) apguvē. Galvenokārt šajos gadījumos
ir runa par svešvalodu apguvi. Tiek publicēti dažādu valodu centru sagatavoti
vārdkopu saraksti, kas palīdz dzimtās valodas vai svešvalodas kompetences
padziļināšanā (sk., piem., FH-e ar nelielu, arī mērķa formulējumam veltītu sadaļu).
Šie vārdkopu saraksti ir gan vienvalodīgi, gan arī divvalodīgi.
Latviešu valodā šādu materiālu apkopojums nav veikts. Ieskats latviešu
zinātnes valodas pētniecībā liecina, ka nav arī daudz pētījumu, kas būtu veltīti
zinātnisko tekstu mikrostruktūrai, un tas varētu būt skaidrojums, kāpēc trūkst
didaktisko materiālu. No nedaudzajām publikācijām, kas skar mērķa formulējumu,
jāmin Diānas Laivenieces raksts „Zinātniskā raksta mērķa formulējuma varianti
sociālajās un humanitārajās zinātnēs: lingvistiskie aspekti” (Laiveniece 2011, 321–
328), kas veltīts salīdzināmai pētījuma tēmai, bet citā teksta veidā. D. Laiveniece ir
apskatījusi plašāk izplatīto raksta mērķa formulējumu struktūru un apkopojusi to
četrās formulās (Laiveniece 2011, 323–324):
Raksta mērķis + (ir) + DVN18 + [..] objekts [..]
Mērķis + divdabja teiciens + (ir) + DVN + [..] + objekts + [..]
Mērķis + ir + DVN + [..] + objekts + [..] + divdabja teiciens
Mērķis + ir + DVN + palīgteikums (-i)

Zinātniskā raksta mērķa formulējumu konstrukcijas lielā mērā sakrīt ar
promocijas darbu kopsavilkumos vērotajām, tās uzskatāmas par latviešu
zinātniskajam stilam raksturīgām neatkarīgi no teksta veida.
Verbālās un nominālās vārdkopas
Pētījuma korpusā mērķa formulējumos pēc virsraksta Darba mērķis dominē
verbālās vārdkopas ar darbības vārdu nenoteiksmē. Sekojošās verbālās vārdkopas jau
ir ar nozarspecifiskiem papildinājumiem. Šādu gadījumu īpatsvars ekscerpētajā
materiālā veido aptuveni 50 %. Samērā liels skaits formulējumu sākas arī ar Darba
mērķis ir [..], retāk sastopama arī pagātnes forma Darba mērķis bija [..]. Pirms
obligātā mērķa formulējuma var sastapt norobežojumu ar noliegumu, piem.
Promocijas darba mērķis nav aprakstīt un analizēt [..].
Veiktā analīze liecina, ka dominējošās ir verbālās vārdkopas, kuru centrā ir
dažādi, visbiežāk perfektīvas semantikas verbi (galvenokārt derivāti ar prefiksiem),
un šo verbālo vārdkopu papildinošie elementi visbiežāk ir nozarspecifiski, piem.:
Izpētīt (un izstrādāt) + algoritmu / mehānismus / pielietojumu / + palīgteik.; Izstrādāt
+ algoritmus / (metodiskās nostādnes / (dator)modeli (metodes un metrikas) /
pamatprincipus un aprēķinu pamatmetodikas / risinājumus / materiālus / (analīzes)
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DVN – darbības vārds nenoteiksmē.
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metodoloģiju / rīku un risinājumu / tehnoloģiju; Izveidot + bāzi / jaunu metodi /
metodiku / prototipus; Izvērtēt + palīgteik.
Virknei verbu ir viens un tas pats referents, un formulējumā parādās verbi
vienlīdzīgu teikuma locekļu funkcijā, piem.: analizēt un novērtēt; apkopot un
sistematizēt; atrast un izpētīt; identificēt / raksturot un analizēt; izpētīt un izstrādāt /
novērtēt; izprast un analizēt; izstrādāt un pārbaudīt / novērtēt / pilnveidot; izstrādāt,
piemērot un izvērtēt (metodoloģiju); izveidot un aprobēt; izvērtēt un sistematizēt;
konstatēt un analizēt; noskaidrot un izvērtēt / novērtēt (ietekmi) / salīdzināt; noteikt
un raksturot; (padziļināti) izpētīt un raksturot; papildināt un pilnveidot (esošo
pētniecības ietvaru).
Verbu grupā ir vērojams liels skaits perfektīvo verbu ar prefiksu iz-, piem., izpētīt,
izstrādāt, izprast, izveidot, izvērtēt, izpētīt, tiem seko derivāti ar prefiksu no-, piem.,
novērtēt, noskaidrot, noteikt.
Mērķa formulējumos sastopamas arī nominālās vārdkopas ar atribūtu ģenitīvā,
retāk ar adjektīva atribūtu, piem.: (projektu tehniski ekonomiskā pamatojuma
metodikas) attīstība, (metodikas) izveidošana, (pētījumu instrumenta) izstrāde,
(energoefektivitātes / līmeņa / procesu / stabilitātes) paaugstināšana, (ietekmes uz vidi /
risku) samazināšana, (parametru) uzlabošana, (eksperimentālā) pētniecība.
Analīzes rezultāti liecina par mērķa formulējumu dažādību, ja tos skata,
balstoties uz referenciālās teorijas atziņām. Par referentu promocijas pētījumā var
uzskatīt (ja vien runa nav par deskriptīvajiem pētījumiem) tajā fiksēto problēmu, kas
jāizpēta un jāatrisina. Kā piemērus tam var minēt šādus formulējumus: Darba
mērķis. Izstrādāt [..] modeli / algoritmus / Veikt [..] izpēti un izstrādāt [..] u. c.
Atsevišķos gadījumos referents atrodas ārpus paša pētījuma, tā var būt
apkārtējās vides vai sabiedrības problēma, un darba mērķis tiek fokusēts uz
problēmas risināšanu šajā vidē vai sabiedrībā, tātad faktiski ir runa par virsmērķi.
Virsmērķu un apakšmērķu formulējumi šādos gadījumos, pat ja tie nav eksplicīti
marķēti, pilda katrs savu funkciju. Tā, piem., ar nominālo vārdkopu formulētais
mērķis risku samazināšana (sabiedrībā); Baltijas valstu [..] stabilitātes un [..] līmeņa
paaugstināšana u. tml. noteikti atbilst virsmērķa funkcijai un skar plašai sabiedrībai
būtisku problēmu risinājumu nepieciešamību. To izpēte promocijas darbā ir
priekšnosacījums, piem., tēmas izvēles pamatojumam, informatīvās bāzes
veidošanai, instrumentārija izstrādei, un to realizācija visticamāk jau vairs nav
promocijas darba autora kompetencē.
Par imperfektivitāti un perfektivitāti verbālajās vārdkopās
Formulējumu izpēte liecina, ka vērts pievērst uzmanību t. s. aspekta jautājumam
(par tā pētniecības vēsturi sk. Paegle 2003, 131–132; LVG 2013, 531). Tas attiecas uz
imperfektivitātes un perfektivitātes nozīmi verbālajās vārdkopās. Dzintra Paegle,
raksturojot latviešu verbu veidu kategoriju, norāda uz to kā uz leksiski gramatisku
kategoriju, „kas izpaužas sinkrētiski, jo verba veids saskatāms vārda semantikā,
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vārddarināšanas līdzekļos [..] verba gramatiskajās formās [..] vai plašākā sintaktiskā
kontekstā” (Paegle 2003, 131). Kā atzīmē Andra Kalnača, tad nepabeigtā / pabeigtā
jeb imperfektīvā / perfektīvā veida opozīcija ir visplašāk izplatītā (LVG 2013, 531).
Interesi šajā kontekstā varētu raisīt imperfektīvais / perfektīvais darbības veids, kas
otrajā gadījumā tiek realizēts galvenokārt ar priedēkļu aiz-, ap-, at-, ie-, iz-, no-, pa-,
pār-, pie-, sa-, uz- palīdzību (sk. LVG 2013, 533–534).
Kā vispārējās zinātniskās valodas piemērus var minēt vārdkopas, kuru centrā
esošie verbi (gan atvasinātie, gan bezpriedēkļa) ir uz sasniedzamu rezultātu orientēti,
tātad ar perfektīvu nozīmi: atsegt [..] izpausmi; iegūt [..] rezultātus + palīgteik.;
noskaidrot [..] parametrus; noteikt [..] atkarību; pilnveidot [..] sistēmu; radīt [..]
aprakstu / sistēmu; veikt [..] izpēti / pētījumu u. c.
Vairākkārt mērķa formulējumā parādās arī verbi ar imperfektīvu nozīmi,
piem., pētīt [..] procesu (turpinājumā: konstatēt likumsakarības (perf.)); veicināt [..]
darbību u. c.
Dažādos mērķu formulējumos var sastapt gan perfektīvos priedēkļverbus
izanalizēt un izpētīt, gan to bezpriedēkļu atbilsmes analizēt un pētīt. Jāatzīst, ka pētīt
uzskatāms par imperfektīvu verbu, tā nozīme ir procesorientēta, bet verbu izanalizēt
un analizēt lietojums nav tik vienkārši šķirams. Derivātā ar prefiksu iz- ir skaidri
saskatāma perfektivitāte, bet analizēt ir visticamāk divveidu darbības vārds, t. i.,
vārds, kas „spēj izteikt gan pabeigtu, gan nepabeigtu darbību neatkarīgi no priedēkļa
esamības vai neesamības” (LVG 2013, 537). Darbības veidu tātad izsaka konteksts
(LVG 2013, 537–538).
Latviešu valodas vārdnīcā verbs analizēt semēmu līmenī uzrāda atšķirību
starp imperfektīvu un perfektīvu lietojumu. Tā, piem., pirmās nozīmes variantā, kas
skaidrots kā ‘pakļaut analīzei’, varētu būt imperfektīvā nozīme, ko apliecina arī
norāde ‘sīki, pamatīgi pētīt, raksturot’, bet otrās nozīmes variantā skaidrojumā
parādās perfektivitāte – ‘izdarīt analīzi’; piemēros ir analīzes piemēri, kas balstās uz
noteiktu rezultātorientētu procedūru, piem., ‘ķīmiski a. vielu. A. preparātu
laboratorijā. A. teikumu’ (Guļevska 1987, 43).
Mērķa formulējumos orientāciju uz darbības pabeigtību un rezultāta iegūšanu
signalizē formulējumi ar priedēkļverbiem, piem., Izanalizēt [..] politiku attiecībā uz
Latviju vai Izpētīt, kā izpaužas [..]. Atsevišķos formulējumos ar bezpriedēkļa
verbiem nevar izslēgt arī imperfektivitāti, kā, piem., Disertācijā aprakstīto pētījumu
mērķis ir analizēt [..]; Darba mērķis. Pētīt procesu [..] un konstatēt likumsakarības.
Pēdējā piemērā verba pētīt imperfektīvā semantika tiek kompensēta ar tam
sekojošo verbālo vārdkopu, kuras centrā ir verbs ar perfektīvu nozīmi, piem., pētīt –
konstatēt, vai arī – Pētīt [..] izmaiņas un noteikt [..] saistību ar [..], tādējādi
nodrošinot problēmas risinājuma rezultativitāti.
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Laika formu lietojums mērķa formulējumā
Visplašāk izplatītā laika forma mērķa formulējumos ir vienkāršā tagadne, taču
sastopams arī pagātnes formas lietojums, piem., Mūsu darba mērķis bija izpētīt [..].
Parasti pagātnes forma parādās pēc ievada, no kura izriet mērķa formulējums: Tāpēc
mūsu pētījuma mērķis bija [..]; Darba mērķis bija izveidot [..] interpretāciju [..] u. c. Šī
parādība noteikti ir pētāma plašākā tekstveides kontekstā, izvērtējot, cik pamatots ir
šāds laika formu variantu lietojums no teksta homogenitātes viedokļa.
Nobeigums
Salīdzināmais dažādu nozaru empīriskais materiāls – mērķa formulējumi –,
kas ir obligāta katra promocijas darba un tā kopsavilkuma sastāvdaļa, ļauj secināt, ka
zinātņu nozarēm raksturīga valodiskās izteiksmes bagātība leksiskajā un vārdkopu
līmenī, un var konstatēt formulējumu daudzveidību un sinonīmiju. Šādi gūtais
materiāls līdz ar to veido bāzi plašākai citu zinātnisko tekstu – anotāciju, rakstu,
monogrāfiju u. c. – lingvistiskajai analīzei.
Attiecībā uz pētījuma pamatjēdzienu, t. i., mērķi, šķiet, ka ir noderīgi apzināt
mērķa formulējuma iespējamos struktūras veidus un to iespējas promocijas darbu
ievaddaļās. To apliecina arī analizētais materiāls, kurā parādās apzīmējumi
galvenais, vispārējais mērķis, virsuzdevums un apakšmērķis. Skaidri izstrādāta
teorētiskā bāze, kas pieļautu dažādus mērķu formulēšanas modeļus, noteikti
palīdzētu promocijas darbu autoriem tekstveidē.
Atgriežoties pie šā raksta mērķa, jāatzīmē, ka izvēlētais pētniecības materiāls ir
izrādījies pateicīgs, lai gūtu iespaidu par zinātniskā stila pazīmēm, par verbālā stila
dominēšanu pār nominālo, par sinonīmiju, ļaujot problematizēt tādus tālākās
pētniecības jautājumus kā, piem., imperfektivitāti un perfektivitāti kontekstā, darbības
vārdu laiku lietojumu, nolieguma lietojumu norobežojumu formulēšanā, kas varētu
būt noderīgi lineārā un / vai digresīvā stila pazīmju izpētē latviešu zinātnes valodā.
Šajā analīzē netika skartas atšķirības starp zinātņu nozarēm, tās pagaidām
palikušas vērojumu līmenī, taču provizoriskie secinājumi liecina gan par stila
atšķirībām nozarēs, gan arī, iespējams, par tradīcijām doktora studiju programmās,
promocijas padomēs, arī par vadītāja lomu tradīciju veidošanās procesā. Iegūtie
rezultāti uzskatāmi par pētniecības sākumposmu, kam varētu sekot pārējo projektā
„Zinātnisko ievadtekstu valoda un struktūra” izvēlēto kategoriju salīdzinoša izpēte,
lai varētu uz tās bāzes pievērsties citiem teksta veidiem, kuru salīdzināmības pakāpe
nozaru zinātniskajos tekstos būs daudz zemāka.
Avoti
Projekta „Zinātnisko ievadtekstu valoda un struktūra” (ZIVS) digitālais tekstu korpuss. Arhivēts
Ventspils Augstskolā 2017. gadā.
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INTERJEKCIJAS LEJASKURZEMES IZLOKSNĒS: IZPĒTES IESPĒJAS
INTERJEKTIONEN IN DEN MUNDARTEN VON NIEDERKURLAND:
FORSCHUNGSMÖGLICHKEITEN
Atslēgvārdi: Lejaskurzemes izloksnes, interjekcijas, verbālas cilmes interjekcijas, onomatopoēze.
Schlüsselwörter: Mundarten von Niederkurland, Interjektionen, Interjektionen verbaler
Abstammung, Onomatopoetika.
Zusammenfassung
Interjektionen lettischer Mundarten sind wenig erforscht. Die umfassendste Beschreibung
der Interjektionen findet sich in Kārlis Draviņš und Velta Rūķe „Interjektionen und Onomatopöie
in der Mundart von Stenden” (1962). Eine kleine Beschreibung der niederkurländischen
Interjektionen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts findet sich im Buch von Brigita Bušmane
„Die Mundart von Nīca” (1989). Im ersten Band des „Wörterbuchs der Mundart von Nīca” (2017)
werden die Interjektionen in etwa 90 Einträgen – genauso wie andere Wortarten – mit einem
Beispieltext erläutert.
Im Artikel werden die Besonderheiten der Aufzeichnungen und Forschungen von
Interjektionen erläutert. Aufgrund der Datensammlungen des 21. Jahrhunderts wird ein Einblick in
die Alltagsverwendung der niederkurländischen Interjektionen gewährt. Für die Forschung werden
einige Gruppen der Interjektionen gewählt: die Interjektionen zur Äußerung der Gefühle,
Empfindungen und des Willens. Die Forschung benutzt die Textquellen des 21. Jahrhunderts in
Rucava, Bārta, Nīca (siehe das Literaturverzeichnis) und die Materialien aus der Forschungsreise
in Bārta 2014. Es wurde keine Befragung über die Nutzung durchgeführt. Die analysierten Texte
verschaffen einen Überblick über die am häufigsten verwendeten Interjektionen im 21. Jahrhundert
a
in Niederkurland, z. B. ā (in Rucava u
ã), vai (in Bārta
s atmiņas i
a
s), ai (in Rucava
.
..
), ak (in Bārta
âk, šausmas…), oi (in Rucava
) etc.
In der Wiederholung (zweifach, dreifach) hört man meistens die einsilbigen Interjektionen, z.
B. in Bārta vaĩ, vaĩ, vaĩ! kas naû bijis, kas naû bijis, kas naû nuôticis! /
Teilweise weisen Interjektionen verbaler Abstammung auf ein Objekt hin, das während
des Gesprächs sichtbar ist. Diese Interjektionen werden jedoch auch genutzt, um auf die
Wichtigkeit einer Tatsache hinzuweisen, z. B. in Nīca
m.
Verbreitet sind Interjektionen, die völlig oder teilweise desemantisierte Wörter aus
biblischen Texten verwendet werden Dievs / Dies / Dieviņ, Jēzus, kungs. Neben der Äußerung ak
Jēzus Marij in Niederkurland hört man auch ak kunga māte, z. B. in Bārta
.
Um negative Emotionen auszudrücken, werden teilweise oder völlig desemantisierte
Substantive als Interjektionen verwendet šausmas, dien / die / dieniņ, die häufig mit einsilbigen
Interjektionen vai, ai, ak kombiniert werden.
In Niederkurland des 21. Jahrhunderts werden weniger oder keine Nutztiere gehalten,
Feldarbeit wird mit Hilfe der modernen Technik erledigt, deswegen schwindet die Rolle der
traditionellen
onomatopoetischen
Interjektionen
in
der
Alltagssprache.
Andere
Funktionsmöglichkeiten der Interjektionen, z. B. verbale Reaktionen auf emotionale und
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willensbildende Situationen können genauso vollwertig auch im urbanen Raum zum Ausdruck
kommen.

Latviešu valodas izloksnēs interjekcijas (izsauksmes vārdi) pētītas maz vai
nemaz. Tas sakāms arī par Lejaskurzemes izloksnēm: Annas Ābeles Rucavas
izloksnes (Ābele 1927; 1928) un Gramzda draudzes – Aizvīķu, Gramzdas, Kalētu,
Purmsātu – izloksnes (Ābele 1929), Emmas Valteres Pērkones izloksnes (Valtere
1938) aprakstā interjekcijas nav iekļautas. Iespējams, 20. gadsimta 20.–30. gadu
izlokšņu aprakstos interjekcijām minimāla vērība veltīta tādēļ, ka arī 20. gadsimta
1. puses galvenajā latviešu gramatikas darbā – Jāņa Endzelīna latviešu valodas
gramatikā (Endzelin 1922; Endzelīns 1951) – šīs vārdšķiras apskata nav. Neviena
jautājuma par interjekcijām nav arī Latviešu valodas dialektoloģijas atlanta materiālu
vākšanas programmā (Programma 1954).
Tautasdziesmu interjekcijas latviešu valodā ir pētītas pietiekami: Artura Ozola
darbā „Latviešu tautasdziesmu valoda” tām veltīta īpaša nodaļa – „Latviešu
tautasdziesmu morfostilistika” (Ozols 1961, 110–136) –, tā norādot uz interjekciju
īpašo vietu starp citām vārdšķirām. Arī Alfrēda Gātera dainu sintakses pētījumā ir
pārskats par interjekcijām (Gāters 1993, 524–534). Janīna Strode devusi pārskatu par
interjekciju attīstību latviešu rakstu valodā, raksturodama avotus un gadsimtu, kad
katra interjekcija pirmo reizi konstatējama rakstos (Strode 2007).
20. gadsimta 2. pusē neliels interjekciju apraksts ir Brigitas Bušmanes darbā
„Nīcas izloksne” (Bušmane 1989, 245–247), taču šajā pētījumā galvenais materiāls
ir tautasdziesmu valoda, tāpēc lielākā daļa apskata veltīta Nīcā pierakstītajās
tautasdziesmās rodamām interjekcijām, nedaudz pieminot arī ikdienas runā
pierakstītās. Turpretim „Nīcas izloksnes vārdnīcas” 1. sējumā (NIV 2017) katrai
izloksnē fiksētajai interjekcijai jau ir veltīts šķirklis ar ilustratīvo tekstu: šajā sējumā
(A–I) ir ap 90 interjekciju šķirkļu, bet pašu interjekciju ir vairāk, jo šķirklis apvieno
arī vienas interjekcijas izrunas variantus, piem., aĩ·da, aĩ·dā (NIV 2017, 15), ã∙re,
ãre∙če (NIV 2017, 150).
Martas Rudzītes „Latviešu dialektoloģijā” vidusdialekta raksturojumā trim
nelokāmajām vārdšķirām – saikļiem, partikulām, izsauksmes vārdiem – kopā veltīta
nepilna lappuse, secinot: „Šo vārdšķiru formas izlokšņu aprakstos gandrīz nav
minētas. To pētīšanai turpmāk veltījama uzmanība.” (Rudzīte 1964, 146) Arī abu
pārējo dialektu interjekciju apskats ir īss, piemēriem minētas dažas no rakstu valodas
atšķirīgas interjekcijas (Rudzīte 1964, 254–255, 404–405). Latviešu dialektoloģijā
plašākais apraksts par kādas izloksnes interjekcijām izdots Zviedrijā: Kārļa Draviņa
un Veltas Rūķes „Interjektionen und onomatopöie in der Mundart von Stenden”
(Interjekcijas un onomatopoēze Stendes izloksnē, 1962) – ceturtā, noslēdzošā,
Stendes izloksnes (Kurzemes lībiskā izloksne) apraksta daļa. Secināts, ka Stendes
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izloksnes interjekciju vākuma salīdzinājums ar citām izloksnēm uzrāda spēcīgas
dialektālās iezīmes19.
Šajā rakstā īsumā aplūkota interjekciju pierakstīšanas un izpētes specifika un,
balstoties 21. gadsimta Lejaskurzemes izlokšņu vākumos, dots ieskats ikdienas runas
interjekciju lietojuma iezīmēs. Netika organizēta īpaša interjekciju lietojuma aptauja.
Pētījumam izvēlētas tikai dažas interjekciju grupas: jūtu, sajūtu un gribas
izpaudumu interjekcijas. Raksta ierobežotā apjoma dēļ nav analizēti, piem.,
pieklājības izsauksmes vārdi un frāzes. Nav aplūkotas Liepājas Universitātes
ekspedīcijās pierakstīto folkloras tekstu interjekcijas.
Pētījuma avoti:
 publicētie Rucavas, Bārtas, Nīcas teksti izdevumos „Avoti vēl neizsīkst.
Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā” (Avoti 2016), „Mana novada valoda:
Lejaskurzeme” (Mana 2004), „No Sventājas līdz Ancei: Latviešu izloksnes
Rietumkurzemes piekrastē 20. gs. beigās / 21. gs. sākumā” (No Sventājas 2008),
„Rucavā, tur Paurupē … Etnogrāfija, folklora, valoda” (Rucavā 2007);
 atšifrētie, bet nepublicētie Bārtas 2014. gada ekspedīcijas materiāli20.
Ir vairāki cēloņi tam, kāpēc interjekcijām latviešu dialektoloģijā līdz šim
veltīts tik maz uzmanības.
Pirmkārt, interjekcijām ir īpaša vieta starp pārējām vārdšķirām: interjekcijas
nenosauc, bet tieši izsaka sajūtas, izjūtas vai gribu (sk. VPTSV 2007, 171; LVG
2013, 679; MLLVG 1959, 801). Tās – kā izsacījumi – var aizstāt teikuma daļu vai
veselu teikumu. Tāpēc interjekcijām – atšķirībā no citu vārdšķiru vārdiem – grūti vai
pat neiespējami definēt konkrētu nozīmi. Tā „Nīcas izloksnes vārdnīcā” interjekcijas
skaidrotas, aprakstot vai nu situāciju, kurā tās mēdz lietot, piem., „ahā interj. Lieto,
lai apstiprinātu kādu atzinumu” (NIV 2017, 15), vai arī nosaucot jūtas, sajūtas u. tml.,
kurām interjekcija atbilst, piem., „ãj interj. Lieto, lai izteiktu pārsteigumu, izbrīnu
u. tml.” (NIV 2017, 63).
Interjekcijas nav vienveidīgas ne uzbūves, ne cilmes, ne semantikas ziņā.
Latviešu mūsdienu valodniecībā termins interjekcija apzīmē to, ko savulaik apzīmējuši
arī vairāki termini, piem., eksklamācija un onomatopoēze (Ozols 1961, 111),
interjekcija un onomatopoēze (Interjektion, Onomatopöie – Draviņš, Rūķe 1962), bet,
piem., lietuviešu valodniecībā divi termini ir joprojām – jaustukai un ištiktukai.
Interjekciju lietojums dažādās saziņas situācijās, to izruna un nozīme izriet
no runas situācijas, ko pavada arī daudzveidīga ķermeņa valoda (mīmika, žesti).
„Der vergleich der stendenschen Interjj. mit denen anderer lettischen Mundarten zeigt, dass der
mundartliche Wortschatz auch auf diesem Gebiet starke dialektische Sondermerkmale aufweist.”
(Draviņš, Rūķe 1962, 7)
20
Šos tekstus dialektoloģijas praktikumā atšifrējušas Liepājas Universitātes studentes Liene
Brikmane, Indra Grosbarte, Elīna Grundmane, Zane Gvozde, Līva Mieze, Linda Ozoliņa, Zane
Prenclava.
19
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Pētniekam jāfiksē konteksts, jo reizēm tieši tas atklāj sajūtas vai izjūtas, ko pauž
interjekcija, piem., Bārtā (2014) tã
aĩ [nopūta];
vaĩ
vaĩ! [visi smejas].
Runas izpēte ir izlokšņu pētnieku priekšrocība, jo izloksne funkcionē
galvenokārt ikdienas neformālajā runā, kurā interjekcijas noteikti būs. Tomēr ne visi
interjekcijas lieto vienlīdz bieži. Piem., Jolanta Zabarskaite (Jolanta Zabarskaitė)
lietuviešu valodas materiālā izpētījusi, ka tie lietuviešu izlokšņu teicēji, kas
interjekcijas mēdz lietot, tos savā runā atkārto bieži (Zabarskaitė 2009, 106), bet citi
teicēji – reti vai nemaz, pie tam, pēc viņas pētījumiem, interjekcijas vairāk
raksturīgas sieviešu runai (Zabarskaitė 2009, 103).
Interjekciju transkripcijā un publicēšanā grūtības var radīt to atveide ar
grafiskām zīmēm, arī tad, ja tiek izmantota fonētiskā transkripcija. Intonācija, runas
temps, skaņas garums – viena un tā pati interjekcija arī viena cilvēka runā tiek
izrunāta atšķirīgi (nevienai citai vārdšķirai tik lielu izrunas atšķirību nav), un ne
vienmēr izrunas nianses iespējams attēlot pilnīgi. Piem., interjekcijas, kas rakstu
valodā tiek apzīmētas kā ak un vai, vienas Bārtas teicējas runā vienā intervijā (2014)
ir transkribējamas apmēram šādi:
ak vaî, es tagat neva

.. [īss a, divskanis ai izrunāts ar nestiepto intonāciju] /
(Jautājums „Kā Jums liekas, cilvēki ir mainījušies?”) ãk vaî! ãk vaî! [a izrunāts gari, ar
stiepto intonāciju, divskanis ai izrunāts ar nestiepto intonāciju] / vaĩ, vaĩ, vaĩ! kas naû
bijis, kas naû bijis, kas naû nuôticis! [divskanis ai izrunāts ar stiepto intonāciju] / vãi,
ne·ku tik daũdz neizveda kâ šite [divskanis ai izrunāts ar pagarinātu pirmo komponentu].

Interjekcijās var parādīties tādas skaņas vai skaņu savienojumi, kas citām
vārdšķirām ir reti (sveši) vai nav iespējami.21 Piem., divskanis ar pagarinātu, garu
vai pārgaru pirmo komponentu:
Bārtā (2014)vãi, ne·ku

daũdz neizveda kâ šite / vãaai! ne luôgi, du

Interjekcijas vai tām līdzīgas skaņas, skaņu kompleksus var lietot arī runas
paužu aizpildīšanai, ko parasti neatšifrē un mēdz atmest, gatavojot izlokšņu tekstus
publicēšanai. Tās šajā pētījumā nav analizētas.
Analizētajos Lejaskurzemes tekstos visvairāk ir interjekciju, kas pauž
dažādus emocionālos stāvokļus. Tā kā lielākoties šie teksti ir sarunas ar pētniekiem,
dominē interjekcijas, kas iezīmē attieksmi pret kāda fakta atcerēšanos, kā arī pozitīvu
vai negatīvu pagātnes vai tagadnes notikumu vērtējumu.
Biežas ir vienzilbīgās interjekcijas, ko veido viens vokālis (patskanis,
divskanis) vai vokālis un konsonants. Analizētajos tekstos konstatētas vienzilbīgās
Par to Stendes izloksnē arī K. Draviņš un V. Rūķe: „Der lautliche Bestand der eigentlichen
Interjj. unterscheidet sich von dem übrigen Wortschatzes der stendenschen Mundart.” (Draviņš,
Rūķe 1962, 10)
21
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interjekcijas, ko veido:
 viens patskanis – ā;
 viens divskanis – ai; ei; oi;
 vokālis un konsonants – ak; ah; oh;
 konsonants un vokālis – fu; nu; nū; vai.
Vērojama jau iepriekš aprakstītā zilbes intonācijas un vokāļa garuma
variēšanās, piem.,
Bārtā (2014) ã, u
dziêsma / ãa

/ â, tu i pa ruõzi pat
.

Viena interjekcija atkarībā no runas situācijas var izteikt dažādas emocijas.
Analizētajos tekstos interjekcija ā bieži pauž atcerēšanos (tas izriet no sarunas
„jautājums – atbilde” struktūras), piem.,
Rucavā ã, vêžus es
411); ã, tas jaû si
2007, 427);
Bārtā ã, tu va

(Avoti 2016, 188); ã, tas jaû bi sêžmit septîtâ! (Rucavā 2007,
(No Sventājas 2008, 36); â, nu iêvedêji bija .. (Rucavā
(2014); ã, ma
(Avoti 2016, 169).

.. (2014); â, m

Interjekcija ā var paust patīkamu pārsteigumu, piem.,
Bārtā [teicēja uzzina, ka kaimiņš aizvedīs] ã, re, ma nebûs kãja jâi

(2014),

vai arī apmierinājumu, piem.,
ã (Avoti 2016, 192).

Rucavā u

Arī „Nīcas izloksnes vārdnīcā” aprakstīts interjekcijas ā daudzveidīgais
lietojums: lai izteiktu pārsteigumu, izbrīnu u. tml., piem.,
ã, tu bi ga îga biêsputra!, lieto, ja ko (pēkšņi) atceras, piem., ã, luõsb lapas [pie ēdiena]
liêk! (NIV 2017, 1).

Viena un tā pati interjekcija var paust arī pretējas emocijas, piem.,
interjekcijas ai un vai izsaka skumjas, piem.,
a
Bārtā vaî
aĩ [nopūta] (2014);

s (2014);

a

nepatīkamu pārsteigumu un vilšanos, piem.,
Bārtā
runâ! (Avoti 2016, 173);
Rucavā vaĩ

vaî

(2014);
vaĩ, pa leĩtiski
es pabraûcu. vaî! (Avoti 2016, 157);
.. (No Sventājas 2008, 68),

kā arī prieku un apmierinājumu, piem.,
Bārtā

–

aî

(2014);
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.
..
aĩ, aĩ. (Avoti 2016, 192);
vaĩ, cik smeķîks (Avoti 2016, 189); te liêkas, vaĩ, nu brĩnišķîks laĩks
.. (No Sventājas 2008, 57).
Rucavā

aĩ

Arī „Nīcas izloksnes vārdnīcā” interjekcijai ai fiksēts tikpat daudzveidīgs
lietojums (NIV 2017, 15).
Pretējas emocijas var izteikt arī interjekcija ak: prieku un apmierinājumu, piem.,
Rucavā ak, cik smeķîgi! (Avoti 2016, 192);

pēkšņu atcerēšanos, piem.,
Nīcā ak, tas bi žuôķeris (No Sventājas 2008, 92);

nepatīkamu pārsteigumu, piem.,
Bārtā âk, šausmas… (2014).

Arī Nīcā interjekcija ak pauž dažādas jūtas, piem., prieku, sajūsmu, bailes, kā
arī emocionāli intelektuālu attieksmi, piem., pārsteigumu, vilšanos, nosodījumu
(NIV 2017, 63).
Dažādas emociju vai gribas izpausmes izsaka arī citas interjekcijas (tādas
analizētajos tekstos sastopamas retāk), piem., oi – prieku, apmierinājumu:
Bārtā oî, tu
Rucavā oĩ

(Avoti 2016, 142);
(Avoti 2016, 192).

Analizētajos tekstos, arī visvecākās paaudzes runā, nav reta no krievu valodas
aizgūtā interjekcija vot un tās saīsinātais variants vo, piem.,
Bārtā vot, pêc ka
/s
Rucavā vot, tik stiprs v
.. (Rucavā 2007, 423).

vo (2014);
(Rucavā 2007, 428), vot, kad ejat pi

Šis aizguvums nav saistāms tikai ar 20. gadsimta 2. pusi, jo, piem., Stendes
izloksnē jau 20. gadsimta 1. pusē šī interjekcija ir plaši pazīstama un lietota (Draviņš,
Rūķe 1962, 17).
Interjekcija vot / vo var būt savienojumā ar nu vai tā, piem.,
Bārtā (2014) nu vo, jâ, jâ, nu vo!;
Rucavā tâ vot: tâ es iêmâcijuôs vãrît ķi
Sventājas 2008, 55).

(Avoti 2016, 210), nu vot tâ! (No

Interjekciju atkārtojumi (divkāršojumi, trīskāršojumi) liecina par emociju
un jūtu intensitāti. Parasti atkārtojumā dzirdamas vienzilbīgās interjekcijas, piem.,
Bārtā (2014) vaĩ, vaĩ, vaĩ
… [stāsta par to, kā
bērniem senāk bija jāuzvedas] / vaĩ, vaĩ, vaĩ! kas naû bijis, kas naû bijis, kas naû nuôticis!
[gan interjekciju, gan predikatīvo konstrukciju atkārtojums uzsver garajā mūžā
piedzīvoto] /
vaî … vaî
[stāsta par
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1949. gada izvešanu pagastā] / vaĩ
vaĩ! [visi smejas] /
fu, fu, fu! [uzsver, ka kaite ļoti nepatīkama].

Verbālas cilmes interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs, tāpat kā rakstu
valodā, ir radušās no verbu pavēles izteiksmes 2. personas formām, tās saīsinot.
Analizētajos tekstos dominē interjekcijas, kas balstās redzes uztveres verbos, piem.,
raugi > raug / rau; redzi > redz / re.
Daļa šo interjekciju pievērš intervētāja uzmanību tādam sarunas laikā
apspriežamam objektam, kas ir redzams vai apskatāms, piem.,
Rucavā ma
raũg, i
(Avoti 2016, 181), ma raũ, viêns
zara gali
(Avoti 2016, 179), tu mana rat:ĩns, raû, stã .. (Avoti 2016,
182), kumelîtes, raû, i (Rucavā 2007, 404), redz, tu bi ti
tuõ malu .. (Rucavā
2007, 408), .. ta ûde redz, te bi lidz akas .. (Rucavā 2007, 411).

Šīs interjekcijas tiek lietotas arī tad, ja jāizceļ stāstītā svarīgums, jāpievērš
īpaša uzmanība kādam sarunā pieminētam faktam, objektam, piem.,
Rucavā rãnas aûdzêja, raũ, priêkš aûsĩm .. (Rucavā 2007, 405), Spruõģi
redz, cũka isskaluôta .. (Rucavā 2007, 411), redz, vi
(Rucavā 2007, 447), tad jaû bi k
redz
/
(Avoti 2016, 182),
Nīcā
redz, vakariêm (No Sventājas 2008, 99).

ku

redz,

Izcēlumu pastiprina interjekcijas atkārtojums, kā arī savienojums ar nu, piem.,
Rucavā nu redz. redz
(Rucavā 2007, 423), nu redz, meta jaû kadreĩz naûdu
kristîbâs (Rucavā 2007, 416), nu ja, nu redz, nu redziêt [pilna pavēles izteiksmes
forma],
tâda .. (Rucavā 2007, 417).

Visai izplatītas ir interjekcijas, kurās lietoti pilnīgi vai daļēji
desemantizējušies biblisko tekstu vārdi Dievs / Dies / Dieviņ, Jēzus, kungs. Par
Stendes izloksni izpētīts, ka interjekcijas ar Dieva, Jēzus, arī ar velna vārdu bieži
tikušas lietotas lielās izbailēs (Draviņš, Rūķe 1962, 27).
Interjekcijas ak / vai Dies / Dieviņ arī Lejaskurzemē ikdienas runā var paust
bailes vai nepatīkamu pārsteigumu, piem.,
Bārtā ak Diês, kâ bij baîl! (Avoti 2016, 156), .. eju a kãjãm. ak Diês, kâdu gabalu! (Avoti
2016, 157);
Nīcā
–„
!”laî palîdz vaî kâ tu saûcis (No Sventājas 2008, 99);
Rucavā
ķis (Rucavā 2007, 436).

Līdzīgs lietojums arī interjekcijai ak kungs, piem.,
Bārtā

(Avoti 2016, 166),
(Avoti 2016, 173).
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Sal. Nīcā ak Diêvs (t vs, arī ku gs)!, arī ak ku gs, ak Diêvs! – izsaucas izbrīnā,
pārsteigumā, arī satraukumā, sašutumā, izbailēs u. tml. (NIV 2017, 441).
Blakus interjekcijai ak Jēzus Marij, piem.,
Rucavā

, ka rãceņuôs

(Avoti 2016, 188),

Lejaskurzemē dzirdams arī izteikums ak kunga māte, piem.,
Bārtā

(Avoti 2016, 158).

Negatīvu emociju izteikšanai interjekcijas veidojas, izmantojot daļēji vai
pilnīgi desemantizējušos substantīvus šausmas, dien / die / dieniņ, kas bieži
kombinējas ar vienzilbīgajām interjekcijām vai, ai, ak, piem.,
Bārtā
ežâ. ak šaũsmas! (Avoti 2016, 170);
Rucavā ak šaũsmas šituô! (Rucavā 2007, 446),
bada, un kãjas bada,
! (Rucavā 2007, 451), vaĩ diên
(Rucavā 2007, 444), vaî diê
(No Sventājas 2008, 70).

..

„Nīcas izloksnes vārdnīcā” šim izteikumam ir vairāk variantu:
vaĩ diêniņas!, arī vaĩ diêniņ!, vaĩ manu diêniņu!, ak tu (manu) diêniņ!, ak manu diênīnu!,
ak mûža diêniņa!, ak ž luo diêniņ! (vairāk piemēru sk. NIV 2017, 438).

Ir interjekcijas, kas analizētajos tekstos raksturīgas vienam teicējam, piem.,
liela pārsteiguma izteikšanai
Bārtā (2014) ak mĩļaîs laĩks, ku mês es: nuôgâjuši! / es aîzeju – mĩļaîs laĩks, tas vĩrs
[smejas]; mĩļâ saũlît
nuôlûzusi!;
Rucavā ak tu debestinis
(Rucavā 2007, 455–456).

K. Draviņš un V. Rūķe Stendes izloksnes aprakstā secina, ka izloksnes
interjekciju krājumā bagātīgas ir onomatopoēzes – skaņu atdarinājuma vārdi
(Draviņš, Rūķe 1962, 7)22. To par pētītajiem Lejaskurzemes tekstiem – sarunām vai
monologiem – nevar apgalvot, jo onomatopoēzes tajos ir reti. Tiesa, tas vēl neļauj
secināt, ka tādas nav raksturīgas Lejaskurzemes izloksnēm, jo ietekmējusi
ekspedīciju sarunu norise galvenokārt telpās, kā arī tematika, turklāt teicēji netika
īpaši iztaujāti par to, kā pasauc vai pamudina mājdzīvniekus, kādas skaņas
raksturīgas mājputniem, mājlopiem vai mežā dzīvniekiem un putniem u. tml.
Onomatopoēzes izteiksmīgāk attēlo darbības, padara stāstījumu dinamiskāku,
ekspresīvāku, ko apliecina arī ekspedīcijās pierakstītie stāstījumi, piem.,
Bārtā (2014) [par maizes mīcīšanu un maizes kukuļu veidošanu] jâ, viš iêt tâ – plokš,
plokš, jâ, jâ. / tâ mudîg, mudîg – plaûkš – iêkšâ,
Nīcā [par meitenes bēgšanu] mãtes mãjâ bija skũna, kas tu bija – šmakc, palîdu apakš
tã (No Sventājas 2008, 100).
22

Schallnachahmende Interjektionen.
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Nīcā pierakstītajās tautasdziesmās skaņu atdarinājumi ir bieži sastopami (Bušmane
1989, 245–246), ikdienas runā dzirdamas literārajai valodai neraksturīgas skaņu
atdarinājumu interjekcijas, kas var tikt lietotas ekspresivitātes kāpināšanai (Bušmane
1989, 247). Gan Nīcas folkloras, gan tradicionālās ikdienas runas onomatopoēzes ar
lietojuma piemēriem iekļautas „Nīcas izloksnes vārdnīcas” 1. sējumā, piem.,
iêšņaûca tabãku u ta šķaũdija – a·či! a·či! (NIV 2017, 10), tâ [aita] br c – b ! / m ! – teîc aîta,
bet b ! – t kulis (263), akmeni puĩka iêsviêda ûdenî – bla∙dakc! (289), [govs] nĩd – ĩ, ĩ! nĩd tâ
klusâk, ka st grib, ka laũkâ grib. (NIV 2017,616) u. c.

Nobeigums
Analizētais 21. gadsimta Lejaskurzemes izlokšņu materiāls dod priekšstatu par
biežāk lietojamām interjekcijām jūtu, sajūtu un gribas izteikšanai. Vērtīgs avots, kurā
apzināts visvairāk kādas Lejaskurzemes izloksnes interjekciju, ir Brigitas Bušmanes
„Nīcas izloksnes vārdnīca” (1. sēj. 2017).
Tradicionālā izloksne pastāv lauku vidē, tāpēc onomatopoēzē izpaužas
zemnieku dzīves saikne ar dabu (apkārtējās dabas – dzīvnieku, dabas norišu – skaņu
daudzveidība), nepieciešamība uzturēt darba ritmu, izrīkot dažādus mājdzīvniekus
(Draviņš, Rūķe 1962, 7). Ja 21. gadsimtā Lejaskurzemē mājlopus tur mazāk vai
nemaz, arī lauku darbi tiek padarīti ar mūsdienīgu tehniku, onomatopoēzē balstīto
interjekciju loma ikdienas runā mazinās. Turpretim citas interjekciju funkcionēšanas
jomas, piem., cilvēku verbālas reakcijas dažādos pārdzīvojumu, emociju un gribas
izpausmju stāvokļos, tikpat pilnvērtīgi var izpausties arī pilsētas vidē.
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Daiga STRAUPENIECE (Liepājas Universitāte)
FLORAS LEKSIKAS DINAMIKA SVENTĀJAS IZLOKSNĒ
THE DYNAMICS OF THE FLORA LEXIS WITHIN
THE SUB-DIALECT OF SVENTAJA
Atslēgvārdi: flora, leksika, dinamika, Sventājas izloksne.
Keywords: flora, lexis, dynamics, sub-dialect of Sventaja.
Summary
There is a great interest in the examples of various sub-dialects within the cultural
environment of the Latvian language. Most often valuable materials of sub-dialects can be found
outside the territory of Latvia, for instance the Latvian language in Butinge and Sventaja. In order
to evaluate the dynamics of the language, the focus of the research was the lexis of flora, in
particular within three generations.
There were 23 names of flora defined within the flora lexis of the sub-dialect of
Sventaja: astere, dālija, lilija, neļķe, peonija, roze, tulpe, ceļteka, magone, niedre, paparde,
piparmētra, saulespuķe, skābene, smilga, rudzupuķe, vērmele, egle, ieva, kastaņa, osis, ozols,
priede. The research shows that the lexis includes vocabulary common both in the written Latvian
language and the dialects. To 23 questions 100 answers were received and analyzed in context of
three generations.
The gathered material includes lexemes of various age:
1) basic lexemes – the flora names of common Latvian lilija, ruoze, tulpe, niedra, niedre,
paparde, piparmētra, saulespuķe, skābene, smilga, rudzpuķe, vērmele, egle, ieva, priede, uosis,
uozuols;
2) old dialectal lexemes – characteristic of Couronian sub-dialects biļuons ‘peony’,
jurģine ‘dahlia’, kaštāns ‘chestnut’, maguona ‘poppy’, niedrs ‘reed’, spīla ‘reed’;
3) new lexemes – Lithuanianisms that have gained foothold in the language recently, e. g.
a∙guona ‘poppy’ , astros ‘aster’, āžuols ‘oak’, bijuons // bi∙jūnas ‘peony’ , gvaz∙dikas ‘carnation’,
kaš∙tonas ‘chestnut’ , lelija // ļelīja ‘lily’ , nendre ‘reed’ , pušis ‘pine’ , rōže ‘rose’, ru∙gīg'eļe
‘cornflower’, rūgštīn'e ‘dock’, sau∙ļēgrāža ‘sunflower’, trauklapis ‘psyllium’ ceļteka, etc.
There are 8 names of flora that are in common with the written Latvian language found in
the language of all three generations e. g. ieva, priede, rudzpuķe, ruoze, smilga, tulpe, uosis,
vērmele. Five of them – ieva, smilga, tulpe, uosis, vērmele – are the only names of flora lexis in
the sub-dialect. They have identical lexical equivalents in the Lithuanian language e. g. ieva (Lith.
ievà), smilga (Lith. smìlga), tulpe (Lith. tùlpė), uosis (Lith. úosis).
In the context of stability and dynamics of the dialectical lexis of the sub-dialect, a
conclusion has to be drawn that only gvazdiks ‘carnation’ out of 55 dialectical lexemes can be
found in the language of all three generations. In the language of the younger generation the
Lithuanianisms are not adapted in the phonetical and morphological system of the sub-dialect:
1) the Lithuanian endings of the nouns -as are preserved, e. g. gvaz∙dikas, bi∙jūnas,
kaš∙tonas;
2) softening of the consonants d, g, k, l, n, t before palatal vowels e and i, e. g. rūgštīn'e,
ru∙gīg'eļe;
3) the stress of the contact language is preserved, e. g. gvaz∙dikas, bi∙jūnas, a∙guona,
sau∙ļēgrāža, ru∙gīg'eļe, kaš∙tonas.
However, this process is not constant, as there are parallel variants – lexemes that have and
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have not integrated in the linguistic system of the sub-dialect gvazdiks // gvaz∙dikas, aguona //
aguone // a∙guona, paparts // papartis // papar∙tis, kaštōns // kaš∙tonas, āzuols // āžuols.
As a result of language contacts and interactions, there are several lexemes to name the
same flora, e. g. ceļteka (ceļlapa, ceļalapa, dišļuotis, trauklapis), kastaņa (kastans, kaštāns,
kaštōns, kaš∙tonas), magone (maguona, aguona, a∙guona, aguone), neļķe (neļk'e, gvazdiks,
gvaz∙dikas), niedre (niedre, niedra, niedrs, spīla, nendre), ozols (uozuols, āzuols, āžuols), paparde
(paparde, paparte, papartis, paparts, papar∙tis), peonija (biļuons, bijuons, bi∙jūnas), rudzupuķe
(rudzpuķe, rudzupuk'e, ru∙gīg'eļe), skābene (skābene, skābīne, rūgštīn'e). The use of these variants
differ among generations. The least variable forms are in the language of the oldest generation, the
most – in the middle and youngest generations.

2012. gada promocijas darba „Sventājas latviešu valoda – statika un dinamika”
leksikas daļā tika analizētas atbildes uz „Latviešu valodas dialektoloģijas atlanta
materiālu vākšanas programmas” (1954) 100 jautājumiem. Viena piektdaļa no
aplūkotajiem leksikas jautājumiem bija floras leksika. Cilmes un areālā aspektā tika
analizēti 3 augļu koku (ābeles, bumbieres, ķirša), 8 savvaļas koku (bērza, liepas,
kļavas, pīlādža, ceriņu, alkšņa, lazdas, kadiķa), 10 augu (āboliņa, kaņepes, ķimeņu,
nātres, pelašķu, pērkoņu, pīpeņu, ušņu, vaivaru, viršu) nosaukumu varianti. Uz 21
jautājumu par floru triju paaudžu (vecākās, vidējās un jaunākās) vidū tika iegūtas un
analizētas 58 atbildes, savukārt 2015. gadā, apzinot citus Sventājas izloksnes
teicējus, floras materiāls tika papildināts ar 10 jaunām leksēmām: al'īvos23, alksns,
b rzs, diļgel'e, kadags, lazdiens, lazdīns, pleidari, sērmuokšl'is, sili (sk. 1.–2. tabulu).
1. tabula
Koku nosaukumi Sventājas izloksnē
Literārās
valodas vārds
ābele
bērzs
bumbiere
kļava
ķirsis
liepa
pīlādzis
ceriņi
alksnis
lazda
kadiķis

Sventājas izloksnes leksika
(2012)
ābele, ābel'e
b rzas
bumbiere, grūša, grūše, grūšis
kļava, kļavs
ķirsis, ķiršis, vīšņa
liepa, l'iepa
š¥rmuokšle, š rmuokšl'e, s rmuokslis,
šermūkšnis, šērmuokšne, šērmuokšnis
al'īvas, pleideri, pliedari
alksnis
lazda, lazdīnas, riekstu kuoks
kadagis, kadeģis, kadiģis

Sventājas izloksnes
papildmateriāls (2015)
b rzs
kļ¥vas

sērmuokšl'is
pleidari, al'īvos
alksns
lazdiens, lazdīns
kadags

Transkripcijā atveidota divskaņa o [uo], plato patskaņu e [ ], ē [ ] un palatalizētu līdzskaņu d
[d'], g [g'], k [k'], l [l'], n [n'], t [t'] izruna (par diakritisko zīmju lietošanas problēmjautājumiem
aizrobežas izloksnē sk. Straupeniece 2018, 36–37).
23
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2. tabula
Augu nosaukumi Sventājas izloksnē
Literārās
valodas vārds
āboliņš
kaņepe
ķimenes
nātre
pelašķi
pērkones
pīpene
usnes
vaivari
virši

Sventājas izloksnes leksika
Sventājas izloksnes
(2012)
papildmateriāls (2015)
ābuolins,
ābuolinš,
ābuoliņš,
ābuol'iņš
kanape, kaņepe, kaņupe
ķēmeles, k'ēmeles, kmīni
dilge, nātre, nātrīne
diļgel'e
tītarenes, tītarines
sviere
baltgalve,
baltgalvis,
ramuole,
ramūne
usne, ušnas, ušne, ušnis, usnis
gaiļi, vāverītes
virži
sili

Papildus no floras leksikas materiāla tika apzināti 23 ziedaugu, lakstaugu un
koku nosaukumi – astere, dālija, lilija, neļķe, peonija, roze, tulpe, ceļteka, magone,
niedre, paparde, piparmētra, saulespuķe, skābene, smilga, rudzupuķe, vērmele, egle,
ieva, kastaņa, osis, ozols, priede – un to variantu lietojums Sventājas izloksnē, no
trīs paaudžu teicējiem iegūstot un apstrādājot 100 atbildes (vec. p. – 31, vid. p. – 39,
jaun. p. – 30). Ekscerpētais Sventājas floras leksikas materiāls parāda, ka valodas
vārdu krājumu veido gan leksika, kas kopīga ar latviešu literāro valodu, gan
dialektālā leksika. No tām Latviešu literārās valodas vārdnīcā (LLVV) minēti 45
nosaukumi jeb 44 % (vec. p. – 17 jeb 38 %, vid. p. – 19 jeb 42 %, jaun. p. – 9 jeb
20 %). Savukārt 56 % aizņem dialektālā leksika (vec. p. – 14 jeb 26 %, vid. p. – 20
jeb 36 %, jaun. p. – 21 jeb 38 %). Novērojams (sk. 1. att.), ka ar latviešu literāro
valodu kopīgai leksikai ir tendence sarukt no vecākās paaudzes uz jaunāko paaudzi,
savukārt dialektālai leksikai (ko veido galvenokārt lituānismi) ir tendence pieaugt
no vecākās paaudzes uz jaunāko paaudzi (attiecīgi latviešu literārās valodas un
dialektālās leksikas proporcijas vecākajā paaudzē 55 % un 45 %, vidējā paaudzē
49 % un 51 %, jaunākajā paaudzē 30 % un 70 %).
Savāktais materiāls ietver dažāda senuma leksēmas:
1) pamatleksēmas – latviešu kopvalodā lietoti faunas nosaukumi, kā lilija,
ruoze, tulpe, niedra, niedre, paparde, piparmētra, saulespuķe, skābene, smilga,
rudzpuķe, vērmele, egle, ieva, priede, uosis, uozuols;
2) senās dialektālās leksēmas – biļuons ‘peonija’, jurģine ‘dālija’, kaštāns
‘kastaņa’, maguona ‘magone’, niedrs ‘niedre’, spīla ‘niedre’;
3) jaunās leksēmas – lituānismi, kas izloksnē nostiprinājušies nesen, piem.,
a∙guona ‘magone’, astros ‘astere’, āžuols ‘ozols’, bijuons // bi∙jūnas ‘peonija’,
gvaz∙dikas ‘neļķe’, kaš∙tonas ‘kastaņa’, lelija // ļelīja ‘lilija’, nendre ‘niedre’, pušis
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‘priede’, rōže ‘roze’, ru∙gīg'eļe ‘rudzupuķe’, rūgštīn'e ‘skābene’, sau∙ļēgrāža
‘saulespuķe’, trauklapis ‘ceļteka’ u. c.
100%
90%
80%
70%
60%

dialektālā leksika

50%
40%

ar latviešu literāro valodu
kopīgā leksika

30%
20%
10%
0%

vecākā
paaudze

vidējā
paaudze

jaunākā
paaudze

1. att. Sventājas izloksnes floras leksikas proporcijas trijās paaudzēs (%)

Ar latviešu literāro valodu kopīgā leksika
Pētījumā noskaidrota kopvalodā lietoto floras leksēmu stabilitāte un
mainīgums izloksnē. No 23 augu un koku nosaukumiem visu trīs paaudžu valodā
reģistrēti 8 ar latviešu literāro valodu kopīgi nosaukumi: ieva, priede, rudzpuķe,
ruoze, smilga, tulpe, uosis, vērmele. Tas aizņem 53 % no ekscerpētajā materiālā
fiksētiem ar latviešu literāro valodu kopīgiem floras nosaukumiem.
ar latviešu literāro
valodu kopīgie floras
nosaukumi, kas ir
reģistrēti visās paaudzēs
ar latviešu literāro
valodu kopīgie floras
nosaukumi, kas nav
reģistrēti visās paaudzēs

2. att. Latviešu literārās valodas floras leksikas nosaukumu lietojuma proporcijas trijās
paaudzēs (%)

Piecas no šīm leksēmām – ieva, smilga, tulpe, uosis, vērmele – ir vienīgie
floras leksikas nosaukumi izloksnē. Galvenokārt tiem ir identisks leksikas
ekvivalents lietuviešu valodā, piem., ieva (liet. ievà), smilga (liet. smìlga), tulpe (liet.
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tùlpė), uosis (liet. úosis), kas saglabājis šo leksēmu dzīvotspēju visās paaudzēs.
Tomēr jāatzīmē, ka 47 % ar latviešu literāro valodu kopīgās leksikas nav konstatēta
visās paaudzēs. Tā, piem., divās paaudzēs – vecākajā un vidējā paaudzē – reģistrēti
tādi nosaukumi kā ceļlapa, egle // egl'e, lilija, niedre, paparde, piparmētra,
saulespuķe, skābene, uozuols. Tāpat ir vērojami gadījumi, kad latviešu kopvalodā
lietotais vārds reģistrēts tikai vienā paaudzē, piem., neļk'e, niedra. Jaunākās paaudzes
aktīvajā leksikā nav sastopams tāds ziedauga nosaukums kā dālija.
Dialektālā leksika
Pētot dialektālās leksikas stabilitāti un mainīgumu izloksnē, jāsecina, ka tikai
leksēma gvazdiks ‘neļķe’ no 55 dialektismiem ir fiksēta visās trijās paaudzēs.
Vislielāko leksisko dialektismu grupu veido aizgūtā leksika, konkrētāk,
lituānismi. Jāpiebilst, ka tieši jaunākās paaudzes valodā lituānismi – astros ‘astere’,
bi∙jūnas ‘peonija’, trauklapis ‘ceļteka’, nendre ‘niedre’, pipirmēte ‘piparmētra’,
sau∙ļēgrāža ‘saulespuķe’, rūgštīn'e ‘skābene’, kaš∙tonas ‘kastaņa’ – raksturīgi kā
vienīgie augu un koku nosaukumi. Novērojams, ka jaunākās paaudzes valodā
lituānismi visbiežāk netiek adaptēti izloksnes fonētiskajā un morfoloģiskajā sistēmā:
 tiek saglabāta lietuviešu valodas substantīvu galotne -as vīriešu dzimtes
formās, piem., gvaz∙dikas ‘ņeļķe’, bi∙jūnas ‘peonija’, kaš∙tonas ‘kastaņa’;
 līdzskaņu d, g, k, l, n, t mīkstināšana palatālu patskaņu e un i priekšā, piem.,
rūgštīn'e ‘skābene’, ru∙gīg'eļe ‘rudzupuķe’;
 tiek saglabāts kontaktvalodas uzsvars, piem., gvaz∙dikas ‘neļķe’, bi∙jūnas
‘peonija’, a∙guona ‘magone’, sau∙ļēgrāža ‘saulespuķe’, ru∙gīg'eļe ‘rudzupuķe’,
kaš∙tonas ‘kastaņa’.
Izloksnē līdzās eksistē paralēlvarianti – leksēmas, kas ir un nav iekļāvušās
izloksnes lingvistiskajā sistēmā, piem., gvazdiks // gvaz∙dikas, aguona // aguone //
a∙guona, paparts // papartis // papar∙tis, kaštōns // kaš∙tonas, āzuols // āžuols.
ziedaugi
astere (Aster)
vec. p.: kāpuostines, astras
vid. p.: astras
jaun. p.: astros

Nosaukums kāpuostines, kas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts,
darināts ar sufiksu -in-, kas izloksnē izmantots arī citu augu nosaukumu darināšanā,
piem., tītarines ‘pelašķi’, jurģines ‘dālijas’.
Vārds astras, kas latviešu izloksnēs nav reģistrēts (sal. astra ‘astere’ LLVV –
poēt., astre ‘astere’ Kalupē KIV I, 115; Krapē Ēdelmane, Ozola 2003, 28; Ēdelmane,
Ozola 2007, 18), atspoguļo dažām Lejaskurzemes kursiskajām izloksnēm raksturīgo
iespraustu a skaņu o-celmu vienskaitļa nominatīva galotnes priekšā, kas, pēc vairāku
valodnieku (Jāņa Endzelīna, Martas Rudzītes, Brigitas Bušmanes) viedokļa, ir
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lietuviešu valodas ietekme (sk. Straupeniece 2018, 51), savukārt variants astros ir
ienācis no lietuviešu valodas (sal. liet. ãstras ‘astere’ LLV 1995, 51).
dālija (Dahlia)
vec. p.: jurģine
vid. p.: jurģine, jurgine
jaun. p.: nav fiksēts

Nosaukums jurģine, kas reģistrēts Aglonā, Aknīstē, Gārsenē, Kalupē
(Ēdelmane, Ozola 2003, 78; Ēdelmane, Ozola 2007, 63; KIV I, 469; sal. juŗģīne
Rucavā RIVp 50), un fonētiskais variants jurgine, kas reģistrēts Balvos, Kalupē
(Ēdelmane, Ozola 2003, 78), ir apvidvārds (LLVV-e), iespējams, ar lietuviešu
valodas starpniecību (sal. liet. jurgìnas LLV 1995, 206, izloksnēs arī jurgìnė LKŽ-e)
ienākuši no vācbaltu valodas (Bušs 2008, 127; Markus-Narvila 2011, 150).
lilija (Lilium)
vec. p.: lilija
vid. p.: lilija, lelija
jaun. p.: lelija, ļelīja
Nosaukums lilija, kas reģistrēts Aknīstē, Ērģemē, Krapē, Krimuldā (Ēdelmane,

Ozola 2003, 188; Ēdelmane, Ozola 2007, 90), ir latviešu literārās valodas vārds
(LLVV IV, 712).
Vārds lelija (sal. lellija Aknīstē EH I, 732) ir ienācis no lietuviešu valodas (sal.
liet. lelijà ‘lilija’ LLV 1995, 262), savukārt variants ļelīja atspoguļo lietuviešu
valodas izrunas īpatnības.
neļķe (Dianthus)
vec. p.: gvazdiks
vid. p.: gvazdiks, neļk'e
jaun. p.: gvazdiks, gvaz∙dikas

Nosaukums neļk'e ir latviešu literārās valodas vārda neļķe (LLVV V, 410;
aizguvums no vācu Nelke, kas līdz ar vlv. negelkim un mūsdienu vācu Näglein minēts
krievu etimoloģijas vārdnīcā ЭСРЯ-e) fonētiskais variants.
Vārdi gvazdiks, gvaz·dikas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts (sal.
homonīms gvazdiks ‘samtene’ Rucavā RIVp 48, kur ienācis ar lietuviešu valodas
starpniecību (sal. liet. gvazdikas ‘neļķe’ LLV 1995, 154, ko lieto arī ziemeļrietumu
žemaišu izloksnēs, piem., Skodas raj. Mosēdē ŠVŽŽ I, 215, kas savukārt no bkr.
гвоздик ME IV, 488).
peonija (Paeonia)
vec. p.: biļuons
vid. p.: biļuons, bijuons
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jaun. p.: bi∙jūnas

Nosaukums biļuons, kas reģistrēts arī Rucavā (sal. biļuon(i)s RIVp 39), un
varianti bijuons, bi·jūnas, kas latviešu izloksnēs līdz šim nav reģistrēti (sal. biļjuone
‘peonija’ Rucavā RIVp 39), ienākuši ar lietuviešu valodas starpniecību (sal. liet.
bijū́ nas ‘peonija’ LLV 1995, 78), kas savukārt no slāvu val. (LEW 43; sal. krievu
пион ‘peonija’ KLV II 102 vai poļu piwonia ‘t. p.’ (LEW 43).
roze (Rosa)
vec. p.: ruoze
vid. p.: ruoze
jaun. p.: ruoze, rōže

Nosaukums ruoze ir latviešu literārās valodas vārds (LLVV VI2, 699–700; par
vārda cilmi sk. LEV II, 132), ruõz arī Kuršu kāpās (Plāķis 1927, 77).
Variants rōže, kas latviešu izloksnēs līdz šim nav reģistrēts, ir ienācis ar
lietuviešu valodas starpniecību (sal. liet. rõžė LLV 1995, 429), ko lieto arī
ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem., Skodas raj. Derkinčos, Īlaķos, Luknēs
(ŠVŽŽ II, 356).
tulpe (Tulipa)
vec. p.: tulpe
vid. p.: tulpe
jaun. p.: tul'pe

Nosaukums tulpe ir latviešu literārās valodas vārds (LLVV VIII, 18; sal. tùlpe
KIV II, 519), savukārt variants tul'pe atspoguļo lietuviešu valodas izrunas īpatnības
(sal. liet. tùlpė ‘t. p.’ LLV 1995, 154); lieto arī ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs,
piem., Skodas raj. Leņķimos, Mosēdē (ŠVŽŽ II, 370).
lakstaugi
ceļteka (Plantago)
vec. p.: ceļlapa, ceļalapa, dišļuotis
vid. p.: ceļlapa, ceļalapa, trauklapis
jaun. p.: trauklapis

Nosaukums ceļlapa (ME I, 370), kas izplatīts Rucavā (RIVp 41), Aizvīķos,
Ārlavā, Gaviezē, Jeros, Laucienā, Lielgramzdā, Mazgramzdā, Padurē, Pampāļos,
Strazdē, Vandzenē, Virbos (Ēdelmane, Ozola 2003, 59; Ēdelmane, Ozola 2007, 33),
ir apvidvārds (LLVV-e).
Variants ceļalapa (ME II,, 421), kas reģistrēts Aizvīķos, Gramzdā, Īlē, Nīcā
(Ēdelmane, Ozola 2003, 59), ir sarunvalodas vārds (LLVV-e).
Vārds dišļuotis, kas latviešu izloksnēs nav reģistrēts, ir ienācis no lietuviešu
valodas ar g : d miju (sal. liet. gyslotis ‘ceļteka’ LLV 1995, 140), nosaukuma pamatā
vārds gýsla ‘dzīsla’ (LLV 1995, 140), kas norāda uz auga lapām (BVA 2013, 132).
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Variants trauklapis, kas latviešu izloksnēs nav reģistrēts, ir ienācis no
lietuviešu kopvalodas (sal. liet. traũklapis ‘ceļteka’ LLV 1995, 532), ko lieto arī
ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs (BVA 2013, 134), piem., Skodas raj. Ģedrimos,
Klaišos, Nosamos, Šekos, Truikinos (ŠVŽŽ II, 356).
magone (Papaver)
vec. p.: maguona
vid. p.: maguona, aguona, aguone
jaun. p.: aguona, a∙guona

Vārds maguona reģistrēts Rucavā (RIVp 58), Kalupē (KIV I, 587), Preiļos
(Ēdelmane, Ozola 2003, 198; Ēdelmane, Ozola 2007, 93); sastopams tautasdziesmās
Vidzemē, piem., Bērzaunē (kà magona villainite DS-e24 17021-2), Ērgļos (roze zied
ar magonu 5456-0), Ķēčos (es iebēgu magonâs 13527-70), Lubānā (es māsiņa kà
magona 5392-0), Latgalē, piem., Krustpilī (iesasēdu es magona 5392-1), ir
apvidvārds (LLVV-e; ME II, 547; EH I, 776; par vārda cilmi sk. LEV I, 557–558);
morfoloģiskais dialektisms.
Nosaukumi aguona, aguone, kas latviešu izloksnēs nav reģistrēti, izloksnē
ienākuši no lietuviešu valodas (sal. liet. aguonà LLV 1995, 24, ko lieto arī
ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem., Skodas raj. Gailaičos, Mosēdē, Žemītē
(ŠVŽŽ I, 3), kas tālāk aizgūts no ģermāņu val. (ME II, 547); savukārt variants
a·guona atspoguļo lietuviešu valodas izrunas īpatnības.
niedre (Phragmites)
vec. p.: niedre, niedra, niedrs
vid. p.: niedre, spīla
jaun. p.: nendre

Nosaukums niedra (ME II, 749), kas reģistrēts Ērģemē, Gārsenē, Irlavā,
Krimuldā, (Ēdelmane, Ozola 2003, 246; Ēdelmane, Ozola 2007, 110), sastopams
tautasdziesmās Kurzemē, piem., Cīravā (ta būs niedras gaŗumiņu 23513-3), Kursīšos
(puru bridu, niedras lauzu 13495-0), Tukumā (kas tàs niedras kustinaja 33461-1),
Zemgalē, piem., Iecavā (ņem, grīsliti, niedras meitu 15142-0), Vidzemē, piem.,
Litenē (līdaciņa velejàs zaļas niedras galiņâ 30808-0), Tirzā (kāršu savu vainadziņu
zaļas niedras galiņâ 13234-4), Latgalē, piem., Krustpilī (purva niedra, sila ciesa
nicin' manu augumiņu 8720-0), līdz ar niedre ir latviešu literārās valodas vārdi
(LLVV V, 474, 475; par vārda cilmi sk. LEV I, 626). Savukārt o-celms niedrs minēts
jau 18. gadsimta rakstu avotos, piem., J. Langes (1773) vārdnīcā; reģistrēts Rūjienā
(ME II, 749; Ēdelmane, Ozola 2003, 246; Ēdelmane, Ozola 2007, 110), ir apvidvārds
(LLVV-e).
Vārds spīla, kas reģistrēts Rucavā (RIVp 69), ir apvidvārds (LEV II, 264;
24

Turpmāk dots tikai tautasdziesmas numurs.
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LLVV-e), sal. spylà arī Klaipēdā (LKŽ-e). Pēc valodnieka Kazimira Būgas
(Kazimieras Būga) domām, kursisms (LEV II, 264).
Variants nendre, kas latviešu izloksnēs nav reģistrēts, ienācis no lietuviešu
kopvalodas (sal. liet. néndrė ‘niedre’ LLV 1995, 301), kas tiek lietots arī
ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem., Skodas raj. Daukšos, Kalvaičos, Palobē,
Šekos (ŠVŽŽ I, 468).
paparde (Dryopteris, Thelypteris)
vec. p.: paparde, paparte
vid. p.: paparde, papartis
jaun. p.: paparts, papar∙tis

Nosaukums paparde ir latviešu literārās valodas vārds (LLVV VI1, 263; par
vārda cilmi sk. LEV I, 18).
Variants paparte varētu būt ienācis no rietumžemaišu izloksnēm (sal. liet.
papartė ‘paparde’ Skuodas raj. Jedžotos,Vabaļos ŠVŽŽ II, 18).
Vārdi papartis, paparts ienākuši no lietuviešu valodas (sal. liet. papartis LLV
1995, 345), savukārt variants papar·tis atklāj lietuviešu valodas izrunas īpatnības.
piparmētra (Mentha piperita)
vec. p.: piparmētra
vid. p.: piparmētra
jaun. p.: pipirmēte

Nosaukums piparmētra, kas galvenokārt izplatīts Kurzemē, Zemgalē,
Vidzemē (sīkāk sk. Ēdelmane, Ozola 2003, 222), ir latviešu literārās valodas vārds
(LLVV VI2, 199–200; par vārda cilmi sk. LEV I, 585–586), mėtrà ‘mētra;
piparmētra’ arī ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem., Skodas raj. Gailaičos,
Ķervjos, Nosamos, Vabaļos (ŠVŽŽ I, 436), Klaipēdas raj. Dovilos, Mažeiķu raj.
Viekšņos (LKŽ-e).
Variants pipirmēte, kas latviešu izloksnēs līdz šim nav reģistrēts, ienācis no
lietuviešu valodas (sal. liet. pipirmėtė ‘piparmētra’ LLV 1995, 375).
saulespuķe (Helianthus)
vec. p.: saulespuķe
vid. p.: saulespuk'e, sau∙ļēgrāža
jaun. p.: sau∙ļēgrāža

Nosaukums saulespuķe ir latviešu literārās valodas vārds (LLVV VII1, 328),
savukārt variants saulespuk'e atspoguļo lietuviešu valodas izrunas īpatnības.
Vārds sau·ļēgrāža, kas latviešu izloksnēs nav reģistrēts, ienācis no lietuviešu
kopvalodas (sal. liet. saulėgrąža ‘saulespuķe’ LLV 1995, 436, kas tiek lietots arī
žemaišu izloksnēs BVA 2013, 158); sal. saulgrąža Kretingas raj., saulógrąžas
Skodas raj. (ŠVŽŽ II, 468).
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skābene (Rumex)
vec. p.: skābene, skābīne
vid. p.: skābene, skābīne
jaun. p.: rūgštīn'e

Nosaukums skābene, kas sastopams visos Latvijas novados (sīkāk sk.
Ēdelmane, Ozola 2003, 355; Ēdelmane, Ozola 2007, 155), ir latviešu literārās
valodas vārds (LLVV VII1, 492).
Vārds skābīne, kas nav reģistrēts latviešu izloksnēs (sal. skâbine Aknīstē,
Kaldabruņā, Varakļānos, Višķos EH II, 503, Kalupē KIV II, 399), darināts ar
produktīvu izloksnes sufiksu -īn-.
Nosaukums rūgštīn'e, kas nav reģistrēts latviešu izloksnēs (sal. rukštīne
‘skābene’ Rucavā RIVp 65), ienācis no lietuviešu kopvalodas (sal. liet. rū́gštỹnė
LLV 1995, 430; rū́gštỹnė arī ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem., Skodas raj.
Ģedrimos, Medsēdžos, Truikinos ŠVŽŽ II, 157).
smilga (Agrostis)
vec. p.: smilga
vid. p.: smilga
jaun. p.: smilga

Nosaukums smilga ir latviešu literārās valodas vārds (LLVV VII2, 50; par vārda
cilmi sk. LEV I, 243); sal. liet. smìlga (LLV 1995, 458), kas tiek lietots arī
rietumžemaišu izloksnēs, piem., Skodas raj. Īlaķos, Šakaļos, Šarķē (ŠVŽŽ II, 216).
rudzupuķe (Centaurea cyanus)
vec. p.: rudzpuķe
vid. p.: rudzpuķe, rudzupuk'e
jaun. p.: rudzpuķe, ru∙gīg'eļe

Nosaukums rudzpuķe, kas sastopams visos Latvijas novados (sīkāk sk.
Ēdelmane, Ozola 2003, 8–9; Ēdelmane, Ozola 2007, 143), ir latviešu literārās valodas
vārds (LLVV VI2, 707; par vārda rudzi cilmi sk. LEV II, 133, puķe – LEV II, 85),
savukārt variants rudzupuk'e atspoguļo lietuviešu valodas izrunas īpatnības.
Vārds ru·gīg'eļe, kas latviešu izloksnēs nav reģistrēts, ir ienācis no lietuviešu
kopvalodas (sal. liet. rùgiagėlė ‘rudzupuķe’ LLV 1995 430), nosaukums rugìgėlė ir
pazīstams arī lietuviešu izloksnēs (BVA 2013, 108).
vērmele (Artemisia absinthium)
vec. p.: vērmele
vid. p.: vērmele, vērmel'e
jaun. p.: vērmele

Nosaukums vērmele, kas sastopams visos Latvijas novados (sīkāk sk.
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Ēdelmane, Ozola 2003, 418; Ēdelmane, Ozola 2007, 182), ir latviešu literārās
valodas vārds (LLVV VIII, 389; par vārda cilmi sk. LEV II, 509), savukārt variants
vērmel'e atspoguļo lietuviešu valodas izrunas īpatnības.
koki
egle (Picea)
vec. p.: egle
vid. p.: egl'e
jaun. p.: gl'e

Nosaukums egle, kas sastopams visos Latvijas novados (sīkāk sk. Ēdelmane,
Ozola 2003, 98–99; Ēdelmane, Ozola 2007, 50), ir latviešu literārās valodas vārds
(LLVV II, 475; par vārda cilmi sk. LEV I, 261–262), savukārt varianti egl'e, gl'e
atspoguļo lietuviešu valodas izrunas īpatnības (sal. liet. ẽglė LLV 1995, 118, kas tiek
lietots arī ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem. Skodas raj. Daukšos, Leņķimos,
Šarķē, Šekos ŠVŽŽ I, 152).
ieva (Padus)
vec. p.: ieva
vid. p.: ieva
jaun. p.: ieva

Nosaukums ieva, kas sastopams galvenokārt Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē
(sīkāk sk. Ēdelmane, Ozola 2003, 120; Ēdelmane, Ozola 2007, 60), ir latviešu
literārās valodas vārds (LLVV III, 419; par vārda cilmi sk. LEV I, 338); sal. arī liet.
ievà ‘t. p.’ (LLV 1995, 159), kas tiek lietota arī ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs,
piem., Skodas raj. Daukšos, Derkinčos, Vabaļos (ŠVŽŽ I, 218).
kastaņa (Castanea)
vec. p.: kastans, kaštāns
vid. p.: kastans, kaštāns, kaštons
jaun. p.: kaš∙tonas

Nosaukums kastans ir vārda kastanis (par vārda cilmi sk. LEV I, 389)
morfoloģiskais variants.
Variants kaštāns, kas ir latviešu izlokšņu apvidvārds (LLVV-e), saglabājis
lietuviešu valodai raksturīgu īpatnību – vārda saknes vidū s vietā lietots š. Ar
lietuviešu valodas starpniecību ienācis no slāvu val. (sal. kaštãnas ‘kastanis’
ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem., Skodas raj. Ģeidučos, Vabaļos, Žebrokos
ŠVŽŽ I, 276).
Vārdi kaštons, kaš·tonas (līdz ar latviešu pierobežas izloksnēs reģistrētu
leksēmu koštons ‘t. p.’) izloksnē ienākuši ar lietuviešu valodas starpniecību (sal. liet.
kaštõnas ‘kastaņa, kastanis (koks, auglis)’ LLV 1995, 218), kas savukārt tālāk no
slāvu val. (LKEŽ-e).
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osis (Fraxinus)
vec. p.: uosis
vid. p.: uosis
jaun. p.: uosis

Nosaukums uosis, kas sastopams visos Latvijas novados (sīkāk sk. Ēdelmane,
Ozola 2003, 248; Ēdelmane, Ozola 2007, 112), ir latviešu literārās valodas vārds
(LLVV VI1, 69; par vārda cilmi sk. LEV I, 636); sal. arī liet. úosis (LLV 1995, 543),
kas tiek lietots arī ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem., Skodas raj. Daukšos,
Derkinčos (ŠVŽŽ II, 384).
ozols (Quercus)
vec. p.: uozuols
vid. p.: uozuols, āzuols
jaun. p.: āzuols, āžuols

Nosaukums uozuols, kas sastopams visos Latvijas novados (sīkāk sk.
Ēdelmane, Ozola 2003, 249; Ēdelmane, Ozola 2007, 112), ir latviešu literārās
valodas vārds (LLVV VI1, 76; par vārda cilmi sk. LEV I, 638).
Varianti āzuols, āžuols ienākuši no lietuviešu kopvalodas (sal. liet. ą́žuolas
LLV 1995, 68, kas tiek lietots arī ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem., Skodas
raj. Īlaķos, Ģedrimos, Ķervjos, Mosēdē ŠVŽŽ I, 39, Gargždos, Klaipēdā LKŽ-e).
priede (Pinus)
vec. p.: priede
vid. p.: priede
jaun. p.: priede, pušis

Nosaukums priede, kas sastopams visos Latvijas novados (sīkāk sk.
Ēdelmane, Ozola 2003, 295; Ēdelmane, Ozola 2007, 128), ir latviešu literārās
valodas vārds (LLVV VI2, 370; par vārda cilmi sk. LEV II, 80).
Variants pušis mūsdienās ir ienācis no lietuviešu kopvalodas (sal. liet. pušìs
LLV 1995, 414, kas tiek lietots arī ziemeļrietumu žemaišu izloksnēs, piem., Skodas
raj. Serapinos, Šekos ŠVŽŽ II, 118), pēc K. Karuļa viedokļa, latviešu valodā,
iespējams, izzudis (LEV II, 80).
Valodu kontaktu un mijiedarbības rezultātā visbiežāk viena auga vai koka
apzīmēšanai tiek izmantotas vairākas leksēmas, piem., ceļteka (ceļlapa, ceļalapa,
dišļuotis, trauklapis), kastaņa (kastans, kaštāns, kaštōns, kaš∙tonas), magone
(maguona, aguona, a∙guona, aguone), neļķe (neļk'e, gvazdiks, gvaz∙dikas), niedre
(niedre, niedra, niedrs, spīla, nendre), ozols (uozuols, āzuols, āžuols), paparde
(paparde, paparte, papartis, paparts, papar∙tis), peonija (biļuons, bijuons, bi∙jūnas),
rudzupuķe (rudzpuķe, rudzupu–e, ru∙gīg'eļe), skābene (skābene, skābīne, rūgštīn'e).
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Dzintra ŠULCE (Liepājas Universitāte)
PAREIZRUNAS JAUTĀJUMI RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VALODNIECĪBAS NODAĻAS SĒŽU MATERIĀLOS (1933–1942)
ORTHOEPY ISSUES IN MATERIALS OF RĪGA LATVIAN SOCIETY LINGUISTICS
DEPARTMENT MEETINGS (1933–1942)
Atslēgvārdi: ortoepija, ortoepijas normu attīstība, normu maiņa, ieteikumi pareizrunas stabilizēšanā.
Keywords: orthoepy, development of orthoepic norms, changes in the norms, recommendations
for stabilising literary pronunciation.
Summary
Orthoepy or literary pronunciation is based on the system of conventional regulations
governing the pronunciation, which includes rules of separate phoneme pronunciation, literary
accepted use of syllable intonation and word stress, as well as speech intonation elements.
Language standards are constantly evolving and changing as a result of both linguistic and
extra linguistic factors, their change being an essential indicator of language development.
Significant work in this regard was accomplished by Rīga Latvian Society Linguistics Department
founded in 1904; initially the focus of research was on materials for the extensive “Latvian
Language Dictionary”. Since 1933, also practical Latvian language issues were discussed. They
are summarised in the publication “Professor J. Endzelīns’ responses. Minutes of Rīga Latvian
Society Linguistic Department meetings (1933–1942)”.
A large part of the answers given at the Department meetings are related to different
problems of correct speech, for example, the usage of word stress, the pronunciation of the narrow
and broad vowels e and ē, the pronunciation of the vowels o, ō and the diphthong uo, the quantity
of vowels both of Latvian origin and borrowed words. These pronunciation issues are topical also
nowadays, as evidenced by the numerous questions posed by language users to the Latvian
Language Agency, as well corresponding decisions of the Latvian Language Expert Commission.
In order to be able to make a decision in a professional way, an in-depth study of the history
of the Latvian language (including also the answers collected by J. Endzelīns) is required. Such
studies will make it possible to better understand different regularities in the language and to assess
the language development over a longer period of time by addressing problematic issues of
practical language use in the 21st century.

Ar latviešu valodas attīstību 20. gadsimta 30. gados cieši saistīts Rīgas
Latviešu biedrības valodniecības nodaļas darbs. Nodaļa tika dibināta 1904. gadā, un
sākotnēji tās galvenais mērķis bija iztirzāt materiālus iesāktajai apjomīgajai Latviešu
valodas vārdnīcai, bet, sākot ar 1933. gadu, valodniecības nodaļas sēdēs tika
pārrunāti arī praktiski latviešu valodas jautājumi. Īsu brīdi kopš 1940. gada padomju
perioda ar profesora Jāņa Endzelīna gādību valodas jautājumus izskatīja arī Izglītības
tautas komisariāta valodniecības komisija.
Aplūkotie valodas jautājumi ir apkopoti izdevumā „Profesora J. Endzelīna
atbildes. Rīgas Latviešu biedrības (RLB) valodniecības nodaļas sēžu protokoli
(1933–1942)” (2001). Analizējot J. Endzelīna sniegtās atbildes uz praktiskiem
latviešu valodas jautājumiem, var secināt, ka liela daļa iztirzāto problemātisko
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gadījumu sagādā grūtības joprojām un ir aktuāli arī mūsdienu valodas lietotājam –
tajā skaitā arī pareizrunas jautājumi.
Šī raksta mērķis ir analizēt ieteikumus un likumsakarības valodas lietojumā
20. gadsimta 30. gados un salīdzināt tās ar izrunas tendencēm 21. gadsimta sākuma
periodā.
Tāpat kā mūsdienās, arī 20. gadsimta 30. gados par kļūdām valodas praksē
daudz tiek aizrādīts plašsaziņas līdzekļiem. Piemēros vairākkārt minēti laikraksti un
žurnāli Atpūta, Audzinātājs, Brīvā Zeme, Daugava, Jaunākās Ziņas, Valdības
Vēstnesis, Latvijas Kareivis, Rīts, Sējējs, Students, Tēvijas Sargs u. c. Samērā bieži
ir analizēti arī kļūdaini izrunātie vārdi un teikumi Latvijas radiofonā lasītajos tekstos.
Mūsdienu valodniecībā ar pareizrunu saprot atsevišķu fonēmu izrunas likumības,
zilbes intonācijas un vārda uzsvara literāri pareizu lietojumu, arī runas intonācijas
elementu izpausmes mutiskajā saziņā. Ortoepija jeb pareizruna ir „izrunas
konvenciālo noteikumu sistēma; šo noteikumu ievērošana praksē” (VPSV 2007, 284).
Pētot pareizrunu vēsturiskā aspektā, var spriest, ka pirmajās latviešu valodas
gramatikās izrunas jautājumi tiek pieminēti minimāli, galvenokārt skaņu sistēmas
ietvaros. Kā atzīst Arturs Ozols savos pētījumos par veclatviešu rakstu valodu,
pirmajās latviešu valodas gramatikās tikai kāda lappuse bija saistīta ar
paskaidrojumiem, kādus burtus ir izmantojuši attiecīgie autori dažādu skaņu
apzīmēšanai rakstībā (Ozols 1965). Ieskats šajā periodā publicētajos darbos liecina
par lielu dažādību un nekonsekvenci gan valodniecības terminu izvēlē, gan
skaidrojumos par latviešu valodas praktisko lietojumu. Lielā mērā to noteica
apstāklis, ka latviešu valodas gramatikas jautājumi sākotnēji bija aprakstīti tikai
latīņu vai vācu valodā (Paegle 1999, 94).
Iepazīstoties ar RLB valodniecības nodaļas sēžu protokoliem (no 1933. gada
19. janvāra (prot. Nr. 310) līdz 1942. gada 18. martam (prot. Nr. 544)), var spriest,
ka liela daļa sniegto atbilžu ir saistītas ar dažādām pareizrunas problēmām (piem.,
vārda uzsvara lietojums, šauro un plato patskaņu e un ē izruna, patskaņu o, ō un
divskaņa uo izruna, patskaņu kvantitāte gan latviskas cilmes, gan aizgūtos vārdos).
Visvairāk jautājumu ir saistīti ar šauro un plato patskaņu e un ē lietojumu,
piem., vārdos ar tautosillabisko savienojumu -er-: sters, serbs, verbs, Herders,
Šillers, Stenders (1933. gada 18. maijā prot. Nr. 323; Endzelīns 2001, 12). Saistībā
ar līdzīgu vārdu izrunu ir sniegta plašāka atbilde:
Vispār svešvārdos e runājams šauri (metalls, dekāns), bet tautosillabiska r priekšā – plati
(pȩrgaments, vȩrbs, Hȩrdȩrs). Platā izruna tautosillabiskā r priekšā radusies šejienes
vācu valodas ietekmē, bet stipri iesakņojusies tautas izrunā, pie tam nezinām, cik plati
vai šauri „e” izrunāts oriģinālvalodā, tādēļ tautosillabiskā „r” priekšā platā e izruna būtu
paturama. Izjēmums varētu būt „termiņa” vārds, ko lielākā daļa runā ar šauru e, jo vācu
valodā uzsveŗ šī vārda otru zilbi „Termìn”, bez tam šis vārds ieguvis jau pa daļai latvisku
ietērpu. (1937. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 449); Endzelīns 2001, 138)
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Kaut arī lielā mērā izruna šajā svešvārdu grupā mūsdienās ir nostiprinājusies,
tomēr atsevišķi gadījumi vēl būtu pārvērtējami, pieļaujot paralēlvariantus ar šauro un
plato patskani, piem., serbi, ferma, gerbera, ģermāņi, termometrs, herbārijs
(Strautiņa, Šulce 2009, 32).
Aktuāls ir bijis arī šāds jautājums:
Vai tādos salikteņos kā senlaiki, sengrieķu u. c. pirmajā zilbē e izrunājams šauri vai
plati? Atbilde: še jārunā platais . (1934. gada 1. novembrī (prot. Nr. 362); Endzelīns
2001, 35)

Šauro un plato patskaņu e un ē lietošanas nosacījumi arī mūsdienās nosaka
salikteņu pirmajā daļā izrunāt tādu skaņu kā attiecīgajā vārdā ārpus salikteņa, t. i.,
spēlfilma, d gbumba, d gvīns, d gviela, V ntspils, Z mgale, kuros vairums valodas
lietotāju praktiski lieto normai neatbilstošu šauru vai platu patskani (sal. LVPPV 1995).
Daži jautājumi ir saistīti ar Latvijas vietvārdu izrunu, piem., ir norādīts, ka vietu
nosaukumi Rencēni un Nereta jārunā ar platajiem patskaņiem, radiofonā ir saklausīta
izruna ar šaurajiem patskaņiem nevietā (1936. gada 12. novembrī (prot. Nr. 423);
Endzelīns 2001, 114; 1939. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 502); Endzelīns 2001, 178).
Aplūkojot vairāku svešvārdu izrunu, J. Endzelīns ir sniedzis atbildes arī par
problemātiskajiem patskaņu o, ō un divskaņa uo izrunas jautājumiem, piem.,
Jautājums: Kā izrunāt svešvārdus, kas beidzas ar -ors, piem., „direktors” vai
„direktuors”? Noskaidrojas, ka ar galotni -ors šādus vārdus runā tikai Lielsalacā,
Limbažos un Bukaišos, bet visur citur runā -uors. Tādēļ turpmāk izrunā būtu jālietā
pēdējā forma. Turpretī zinātniskā grada nosaukumā „doktōrs” atstājams „ō”. (1933. gada
16. martā (prot. Nr. 316); Endzelīns 2001, 4)

Vēl kāda atbilde:
Vecākos un sen pierastos svešvārdos „o” izruna jau pielāgojusies latviešu „uo” izrunai;
tā runājami vārdi: balkons (it. balcone), feļetons (fr. feuilleton) u. c. Jaunāka slāņojuma
svešvārdi izrunājami pēc orīģinālvalodas izrunas, piem., bekons, telefōns, jōds. (1936.
gada 26. martā (prot. Nr. 408); Endzelīns 2001, 98)

Vienādais grafiskais apzīmējums patskaņiem un divskanim joprojām sagādā
grūtības to lietošanā. Ir vērojamas divas pretējas tendences – gan nelatvisko patskani
aizstāt ar latviešu valodas divskani [uo], piem., vārdos persona, novembris, poras,
sporas, bole, gan arī divskaņa vietā nepareizi izrunāt patskani, piem., omulība, omulīgs,
loze, matrozis. Sevišķi daudz svārstību mūsdienās ir īpašvārdu (vietvārdu, personvārdu,
uzvārdu) izrunā. Personvārdu izrunu ietekmē gan vārda cilme, gan vārda asimilācijas
pakāpe, gan kādas izloksnes vai citas valodas ietekme; šajā gadījumā katra personvārda
izruna ir izvērtējama atsevišķi (Strautiņa, Šulce 2009, 26–27).
Valodniecības nodaļas sēdēs uzmanība ir pievērsta arī vārda uzsvara lietojumam:
Lokāmiem svešvārdiem (to starpā arī īpašvārdiem) uzsveŗama pirmā zilbe, piem.,
Tùrgeņevs (bet ne Turgèņevs), Àdamovičs, Jànševskis u. c., nelokāmiem svešvārdiem
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un īpašvārdiem var uzsvērt arī citas zilbes, piem., dekoltè, Rusò u. c. (1935. gada 24.
janvārī (prot. Nr. 371); Endzelīns 2001, 39)
Radiofona vēstītāja, ziņojot par japāņu valstsvīru Hirotu, uzsveŗ šai vārdā otro zilbi
(Hiròta). Ja vārdu lokām, tad akcents katrā ziņā latviešu valodā saistāms pie pirmās
zilbes. Nelokāmiem vārdiem var paturēt orīģinālvalodas akcentu; bet, ja tas nav droši
zināms, tad arvien labāk palikt saskaņā ar latviešu valodas akcenta principu un uzsvērt
pirmo zilbi (Hìrota). (1936. gada 12. martā (prot. Nr. 406); Endzelīns 2001, 94)

Vairākās sēdēs ir pārrunātas franču un itāliešu cilmes īpašvārdu akcentēšanas
likumības, balstoties uz dzirdētajiem piemēriem radiofonā (1938. gada 20. janvārī
(prot. Nr. 456); Endzelīns 2001, 142; 1939. gada 7. decembrī (prot. Nr. 505);
Endzelīns 2001, 180).
Valodas praktiskā lietojuma piemēri mūsdienās liecina, ka visvairāk dažāda veida
svārstības uzsvara lietojumā ir vērojamas svešu īpašvārdu izrunā, turklāt tie ir gan
lokāmi, gan nelokāmi svešvārdi. Oriģināluzsvaru var lietot, ja tas ir skaidri zināms, taču
pretējā gadījumā vēlams vārdu izrunāt ar pirmās zilbes uzsvaru, jo tas nav pretrunā
latviešu valodas uzsvara lietošanas nosacījumiem (Strautiņa, Šulce 2009, 17).
Protokolos iekļautais materiāls liecina, ka nereti kāds no jautājumiem bijis saistīts
ar līdzskaņu mijas lietošanu lietvārdu ģenitīva formās, piem., auss, inde, kase, klase,
ļaudis, māte, pase, rase, uts, valsts, zoss, kvīts, dividende, Jumis, Alvis, Dāvis (sal.
atbilstošos protokolus – Endzelīns 2001). Profesors J. Endzelīns ir uzsvēris, ka mijas
lietošana vai nelietošana (gan sugasvārdos, gan īpašvārdos) vienmēr rūpīgi jāpārdomā.
Sēdēs dotās atbildes un ieteikumi joprojām ir nozīmīgi arī mūsdienu latviešu valodas
lietotājiem. Par to vēlreiz var pārliecināties jaunajā „Latviešu valodas gramatikā”, jo šo
jautājumu interpretācijā joprojām ir vērojamas nekonsekvences atsevišķās gramatikas
nodaļās (sal., piem., LVG 2013, 92 un LVG 2013, 161, 162, 164).
Vairākās valodniecības nodaļas sēdēs ir pārrunāti arī jautājumi par otrās
deklinācijas divzilbīgu vīriešu personvārdu lietojumu, piem., ir fiksēts jautājums:
„Kā pareizi: „Atis” vai „Ats”? „Ata” vai „Aša”? Noskaidrojas, ka dažās izloksnēs (piem.,
Sausnējā) runā „Ats”, bet tas tāpēc, ka šais izloksnēs galotņu vokāļi līdzīgos gadījumos
izzūd. No otras puses – ka kādās izloksnēs, rakstu valodas neietekmēti, runātu „Atis”, arī
drošu ziņu nav. Tā kā pazīstamo darbinieku vārdus, piem., „Kronvaldu Atis”, „Doku Atis”
nevaram grozīt, par paturamo formu jāatzīst šī jau pazīstamā – „Atis” (ak. Ati, ģen. Aša).
No šīs ģenitīva formas, ja tā nav patīkama, var izvairīties, to nelietājot, gluži kā tautā
nerunā dažas locījumu formas, piem., Lestenē nav „pirts” daudzskaitļa ģenitīva.” (1933.
gada 27. aprīlī (prot. Nr. 320); Endzelīns 2001, 7)

Analizētie piemēri ļauj spriest, ka profesors J. Endzelīns ir ieteicis rūpīgi
izvērtēt katra vārda labskaņu un vajadzības gadījumā atteikties no mijas.
„Latviešu valodas gramatikas” autori atzīst, ka „pēdējos gados ir palielinājies
formu Arša (Artis), Gaša (Gatis), Raiša (Raitis), Rūža (Rūdis), Ulža (Uldis), Valža
(Valdis) [..] lietojums un ir pieļaujamas paralēlformas” (LVG 2013, 137), taču mija
127

nav ieteicama gadījumos, ja rodas citas nozīmes vārds, piem., jau pieminētais
personvārds Atis – Aša.
Valodas diahroniskie pētījumi liecina, ka par pareizrunu kā atsevišķu
valodniecības nozari samērā konsekventi jau iestājies profesors A. Ozols apcerējumā
„Par latviešu literārās valodas pareizrunas normām” (sarakstīts 1953, publicēts
1967), kurā viņš akcentē normu nozīmi un min vairākus ieteikumus svārstību
mazināšanā un normu stabilizēšanā, piem., nelatviskas cilmes īpašvārdu
akcentēšanā, vienādi rakstāmu dažādas nozīmes vārdu intonēšanā, patskaņu
kvantitātē un kvalitātē, patskaņu elīzijā un iespraudumā, līdzskaņu kvantitātē un
kvalitātē, līdzskaņu elīzijā un asimilācijā (Ozols 1967, 113–143).
A. Ozols uzsver, ka pagaidām (t. i., 20. gadsimta 50. gados) „.. vēl nav
izstrādāti stingri teorētiski pamati pareizrunas normu izvirzei [..]”, un tikai tipiskais
valodā ir izvirzāms par normu (Ozols 1967, 119). Vairāki jautājumi vēl ir
problemātiski un diskutējami, jo „nav izdarīti speciāli eksperimentāli fonētiski
pētījumi mūsdienu latviešu literārās valodas pareizrunas laukā” (Ozols 1967, 143).
Kā īpaši aktuālu nepieciešamību profesors min pareizrunas vārdnīcas izveidošanu.
Viņa ieteikums realizējās tikai 1995. gadā, kad tika izdota Latviešu valodas
pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca.
Taču arī vārdnīca nav sastingusi dogma, jo valodas normas nepārtraukti
mainās, tās nedrīkst ierobežot valodas attīstību un izteiksmes brīvību. Līdz ar to
noteiktā valodas attīstības posmā praksē var novērot atsevišķas valodas parādību
svārstības, kas izpaužas variantu veidā. Varianti ir literārās valodas attīstības rādītāji,
to pamatā ir atšķirības starp valodas tradīciju un valodas praktisko lietojumu.
Mūsdienās valodas praktiskā lietojuma problēmjautājumus profesionālā
līmenī apspriež un atbilstošus lēmumus pieņem Latviešu valodas ekspertu
komisija (LVEK). Daži LVEK lēmumi ir saistīti arī ar pareizrunu, piem., LVEK
2015. gada 9. septembra sēdē „atbalstīja izrunas paralēlvariantus ar šauro un
plato e atsevišķu 1. konjugācijas darbības vārdu (piemēram, vērt, svērt, bērt, ķert,
dzert) vienkāršās tagadnes vienskaitļa 1. personas formā, kā arī vienskaitļa un
daudzskaitļa 3. personas formā – (es) veru, sveru, beru, ķeru, dzeru; (viņš, viņa, viņi,
viņas) ver, sver, ber, ķer, dzer.” (LVEK sēdes protokols Nr. 44)
Jau pēc LVG izdošanas aktualizējies ir arī jautājums par līdzskaņa [j] noteiktās
mijas lietošanu lietvārdu daudzskaitļa ģenitīva formās, un tas vairākkārt tika iekļauts
LVEK apspriežamo jautājumu skaitā, taču tikai 2015. gada septembrī komisija
vienojās un nolēma, ka tiek atbalstītas paralēlformas ar līdzskaņu miju un bez tās
5. deklinācijas lietvārdu daudzskaitļa ģenitīvā, piem., žirafju // žirafu; karafju //
karafu (LVEK sēdes protokols Nr. 44).
Atbildes uz problemātiskajiem izrunas jautājumiem ir apkopotas arī krājumā
„Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” sadaļā „Valodas konsultācijas”. Valodas
konsultantu atbildes parasti ir pietiekoši dziļas un pamatotas, tajās ir atsauces uz
dažādu teorētisko literatūru un normatīviem avotiem, līdz ar to valodas lietotājiem
128

veidojas izpratne par literāro normu un tās praktisko lietojumu, piem., par mēneša
nosaukuma novembris izrunu: „Mēnešu nosaukumi latviešu valodā ir aizgūti vārdi
(internacionālismi), tāpēc tie izrunājami ar īso vai garo patskani [o] vai [ō].
Ieteikumam latviskot vārda novembris izrunu nav pamata, un tas nav atbalstāms.
Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā šī vārda izruna ir dota ar
īso patskani [o] (sal. LVPPV 1995, 519). Līdzīgi arī mēneša nosaukumā oktobris ir
jālieto aizgūtie patskaņi (LVPPV 1995, 529), un šī vārda izrunu, šķiet, vēl neviens
nav iedomājies latviskot.” (Valodas konsultācijas 2011, 182)
Balstoties uz izpētīto materiālu, var secināt, ka nozīmīgs faktors valodas
parādību izpratnē joprojām ir arī latviešu valodas vēstures pētījumi, jo tie ļauj spriest
par valodnieciskajiem uzskatiem un to attīstību ilgākā laika periodā. Valodas
vēstures likumsakarības būtu paturamas prātā, risinot jebkuru problemātisku valodas
prakses jautājumu 21. gadsimtā, kā arī organizējot diskusijas un domu apmaiņu.
Šāda domu un viedokļu apmaiņa būtu iespējama dažādās valodas entuziastu
grupās, kurās regulāri varētu pārrunāt aktuālus valodas procesus, kā arī sniegt
atbildes uz praktiskiem valodas jautājumiem populārzinātniskā līmenī. Liepājā šādu
darbu varētu organizēt Liepājas Latviešu biedrības paspārnē; turklāt Liepājas
Universitātē ir plaša un kompetenta valodnieku saime, kuras vadībā uz sēdēm tiktu
aicināti visi interesenti, kam patiesi rūp latviešu valoda un tās attīstība nākotnē.
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Agris TIMUŠKA (LU Latviešu valodas institūts)
ČIEKURKOKI BALTIJĀ UN CITVIET EIROPĀ:
ĢEOLINGVISTISKS PĀRSKATS
CONIFERS IN THE BALTICS AND ACROSS EUROPE:
A GEOLINGUISTIC SURVEY
Atslēgvārdi: ģeolingvistika, valodu tipoloģija, vārdu semantika, dialektālā leksika, nominācijas
tendences, frazeoloģija, toponīmija, antroponīmija.
Keywords: geolinguistics, language typology, word semantics, dialectal vocabulary, nomination
trends, phraseology, toponymy, anthroponymy.
Summary
The article deals with the semantic motivation of names denoting a coniferous tree (Picea
abies or Abies excelsa), basing on the material recorded in subdialects of European languages as
answers to the questionnaire of the Atlas Linguarum Europae to be published in the next volume.
In general, 13 motivational groups of names have been established, most important of them
being: 1) ‘tree’, cf. Rmy. rukti, Kalm. cahan xarha; 2) ‘various shapes of the tree’, cf. Engl.
pyramid-tree / feathery tree, Dan. dannenboom, Gm. Rottanne; 3) ‘needle leaves’, cf. Russ. jeľ,
Latv. egle, Lith. eglė, Hung, bórfa; 4) ‘pitch’, cf. Fr. épicéa, It. pino, Engl. pine; 5) ‘juicy pine’, cf.
Fr. sapin, It. sap; 6) ‘trunk’, cf. Du. sparre / maste, W.Fris. fjurrenhout; 7) ‘evergreen coniferous
tree’, cf. Cz. smrk, Pol. smrek, Bosn., Cr., Mac., Serb., Sloven. smreka, Finn. kuusi, Est. kuus, Liv.
kūzõ; 8) a naming transfer, cf. Hung. fenyő, Welsh Scots fir, Gr. kedros, Gm. Dachsbaam.
Having examined the attested forms regarding their origin and semantics, the author
concludes that the names to denote a conifer are not rich in variants in the Baltic languages. On the
contrary, the semantic motivation of these names is quite variable in other European languages.
The names denoting a conifer are less productive in both phraseology and folklore of the Baltic
languages, but they are frequently represented in Latvian and Lithuanian toponymy as well as
anthroponymy. However, these names may give valuable linguistic evidence about a certain natural
phenomenon, a plant that is still characteristic of the flora in the Baltic region.

Šā raksta mērķis – sniegt pārskatu par egles nosaukuma motivāciju baltu
valodās un citu Eiropas tautu valodu izloksnēs, kā arī konstatēt kopīgās un atšķirīgās
pazīmes nominācijā, vadoties pēc „Eiropas valodu atlanta” (EVA 1983–2015)
attiecīgās kartes un komentāra manuskripta dotumiem.
Gan latviešu literārajā valodā, gan izloksnēs attiecīgā jēdziena apzīmēšanai
lieto leksēmu egle. Šim vārdam Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā fiksēta
pamatnozīme ‘mūžzaļš priežu dzimtas skujkoks ar piramidālu vainagu un
nokareniem čiekuriem’ ar nozīmes niansi ‘šā koka koksne’ un papildnozīme ‘šāds
Ziemassvētkiem vai Jaungada svētkiem izgreznots skujkoks’ ar niansi
‘Ziemassvētku (arī Jaungada) sarīkojums; eglīte’ (MLVV-e). Deminutīvam eglīte
minētas šādas nozīmes: ‘Ziemassvētkiem vai Jaungada svētkiem izgreznota neliela
egle’ ar niansi ‘svētku sarīkojums ar šādu egli’ (MLVV-e), ‘tridekšņa paveids’
(LLVV II, 475; NIV 508) un ‘kosa, tīruma kosa (Equisetum arvense)’ (NIV 508).
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Ziņas par šā vārda cilmi sniegtas un sākotnējā motivācija skaidrota Latviešu
etimoloģijas vārdnīcā. Vārda pamatā ir ide. *edh- ‘smails’, no kā adjektīvs *edh-lo-s
‘durstīgs’, kas substantivēts galvenokārt sieviešu dzimtē. Baltu-slāvu *edli- / *edlābaltu valodās pārveidojies par ē-celmu (laikam *edl ā > *edlē, un latviešu, leišu,
jātvingu dl > gl (*edlē- > *eglē-). Izloksnēs saknes e- > a-, tostarp vietvārdos, piem.,
Aglūne (mežs Rankā). Salīdzinājumam minētas leksēmas eglūna, eglonis [uo] ‘egļu
mežs, eglājs’, apvidvārds eglis (biežāk daudzskaitļa formā egļi), arī egles ‘koka
ecēšas’ ← ‘ecēšas, kas darinātas no pāršķeltas egles galotnes’, atvasinājums paeglis, arī
paegle ‘kadiķis’ un tā homonīms – apvidvārds paegle ‘vieta zem egles’ (LEV I, 261 f.).
Lietuviešu kopvalodā un izloksnēs dominē šā skujkoka nosaukuma forma
ẽglė, bet rietumaukštaišu un austrumaukštaišu izloksnēs sastopams arī
akcentoloģiskais variants egl ; rietumaukštaišu izloksnē Kuršēnos kā
paralēlnosaukums reģistrēts morfoloģiskais variants eglìs. Lietuviešu kopvalodā
vārdam ẽglė deminutīva formā eglùtė raksturīgas vēl divas papildnozīmes: ‘auduma,
izšuvuma, adījuma raksts egles veidā’ un ‘tehnika kāpšanai kalnā ar slēpēm’ (sal. la.
skujiņa) (DLKŽ-e).
Pārējo Eiropas valodu izloksnēs egles nosaukumi veido vairākas semantiskās
motivācijas grupas, kas apkopotas un analizētas slovēņu valodnieces Jožicas
Škoficas (Jožica Škofic) veidotajā EVA kartes komentārā (Škofica). Šajā pētījumā
autore visus nosaukumus iedala 13 motivācijas grupās:
1. ‘koks’: romu (kale) rukti.
2. ‘koka krāsa’:
2.1. ‘baltais koks’ – kalmiku cahan xarha, burtiski „baltegle”;
2.2. ‘zaļais koks’ – īslandiešu [gr' netrj ].
3. ‘koka forma’:
3.1. ‘piramīda’ – a. pyramid-tree;
3.2. ‘ķekars’ – ung. fürtősfa;
3.3. ‘spalvains’ – a. feathery tree;
3.4. ‘loks’ – v. Dannenboom, hol. denne(n)boom, dāņu dannenboom.
4. ‘zaru forma’:
4.1. ‘loks’ – v. Tanne / Dann;
4.2. ‘sarkans loks’ – v. Rottanne;
4.3. ‘loks ar asām adatām’ – hol. fijnen denne / fijne(n) den.
5. ‘lapu jeb skuju forma’:
5.1. ‘smailas adatas’ – kr., bkr., ukr. jel’ > čuvašu jel’, adigejiešu el; ukr.,
horvātu, serbu jela, kr. ëla, bkr. jëdla, p. jegla; kr., bkr., mordviešu ëlka, ukr. jolka;
bulgāru elha; slovēņu jalič; bkr., ukr. jalyna; ukr. jalynka / jalycja; p.
jeglija / (g)leglija; bkr. jaluška; la. egle, lš. ẽglė / egl / eglìs;
5.2. ‘baltas adatas’ – bulgāru bela ela, horvātu biela jelva;
5.3. ‘skujkoks ar adatainām lapām’ – ung. tűlevelű fenyő;
5.4. ‘kas ass’ – slovāku bór;
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5.5. ‘asais koks’ – ung. bórfa;
5.6. ‘apaļš asais koks’ – ung. kerekbórfa;
5.7. ‘durstīgs’ – v. Ficht(e) / Fücht > fr. la fiote / fiouva;
5.8. ‘sarains’ – v. Grän, zviedru grän / gran, dāņu, norvēģu gran > sāmu
grána;
5.9. ‘sarains koks’ – sāmu gránamuorra.
6. ‘skuju koks’: a. conifer.
7. ‘sveķi’: fr. épicéa / pigner / pin, itāļu pino, katalāņu pi, a. pine-tree.
8. ‘sulīgs (koks)’: fr., katalāņu sapin, fr., itāļu sap, arī fr. sapin roseau ‘t. p.
rozā krāsā’.
9. ‘tauki’: fr. suifi.
10. ‘stumbrs’:
10.1. ‘baļķis’ – hol. spar(re), rietumfrīzu spjir;
10.2. ‘masts’ – hol. maste;
10.3. ‘malkaskoks’ – rietumfrīzu fjurrenhout.
11. ‘mūžzaļš skujkoks’ – čehu smrk, sorbu smrik, p. smrek / smrok, slovāku
smrek, ukr. smerek, bulgāru smărč, bosniešu, horvātu, čehu smrč, bosniešu, serbu
smrča, horvātu smrič / smrka / smrčka / smrečka / smrekva, slovēņu, bosniešu,
horvātu, maķedoniešu, serbu smreka, ukr. smereka, čehu smrčina, bosniešu
smrčevina, p. świerk / świerka / śrok, čehu švrk, ukr. svirk / svirha, slovāku
svrčina / škvirek, bulgāru smrăkovo dărvo; somu kuusi / kuuse / kuusa, vepsu
kuusi / kuusa, votu kuusi (puu), igauņu kuus(k), karēļu kūši, ižoru kūzi, līvu kūzõ,
komiešu koz / köz, udmurtu kyz, mariešu koz / kož, mordviešu kuz, sāmu guossa /
kuõss / kuosâ / goese / kuuss, somu, karēļu, vepsu näre, ņencu hady.
12. ‘nozīmes pārnesums’:
12.1. ‘priede’ → ‘egle’ – ung. fenyő(fa) „priede(skoks)” / kerekfenyő
„apaļa priede” / fürtősfenyő „ķekaraina priede” / lucfenyő „gaišā priede”, tatu,
tabasaranu narat, kumiku telig’arat „sliktā priede”;
12.2. ‘dižegle’ → ‘egle’ – a. fir / fir-tree, velsiešu Scots fir „skotu egle”,
itāļu albeo / abete, katalāņu abeto / avet, maķedoniešu čam, albāņu çam;
12.3. ‘kadiķis’ → ‘egle’ – grieķu kedros, slovēņu brina;
12.4. ‘lapegle’ → ‘egle’ – a. larch;
12.5. ‘ciprese’ → ‘egle’ – a. cypress;
12.6. ‘sekvoja’ → ‘egle’ – a. Wellingtonia;
12.7. ‘īve’ → ‘egle’ – v. Dachsbaam.
13. ‘citas pazīmes’:
13.1. ‘jebkurš skujkoks’ – albāņu bredh > rumāņu brad;
13.2. ‘Prūsijas koks’ – a., skotu, velsiešu spruce, velsiešu sbriws(en);
13.3. ‘Sitkas egle’ – a. sika spruce [Sitka – apdzīvota vieta Aļaskā];
13.4. ‘tumšā egle’ – rumāņu mălin / molid;
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13.5. ‘Ziemsvētku / Kristus koks’ – v. Krislan / Christbaum /
Weihnachtsbaum, a. Christmas tree, ung. karácsonyfa (fenyő) / karácsonyfenyő;
13.6. ‘krusta koks’ – ung. keresztesfenyő, v. Kreuzelföhre, hol.
kruiskesmast / kerstboom;
13.7. ‘mežs’ – fr. bosson.
Trūkst ziņu par egles nosaukumiem vairāku valodu izloksnēs – spāņu,
galisiešu, portugāļu, korsikāņu, retoromāņu, sardīniešu, bretoņu, basku, fēru,
maltiešu, gagauzu, kazahu un armēņu, jo attiecīgās valstis neietilpst šā koka
izplatības areālā. Turpretī atbildes uz aptaujas jautājumu īru, mēniešu, ziemeļfrīzu,
austrumfrīzu un karaīmu izloksnēs, visticamāk, nav gūtas kādu citu
ekstralingvistisku faktoru ietekmē.
Atgriežoties pie baltu valodu dotumiem, secināms, ka leksēma egle iekļauta
vien dažos dialektālos frazeoloģismos, piem., salīdzinājumā kā egļu mežs, kuru lieto
Sinolē, raksturojot ļoti kuplu, augšup vērstu dzīvu būtņu apmatojumu (SISV 139,
s. v. mežs), turpat arī kā nuo egles apukšas ‘pēkšņi, negaidīti’ (SISV 50) un (glūn,
lūr u. tml.) kā vilks caur eglāju – saka, ja kāds slepus, aizdomīgi, arī naidīgi skatās
caur pieri (SISV 274, s. v. vìlks). Vispārzināma ir vārdkopa dedzināt eglīti ‘dedzināt
svecītes eglītē’ (LLVV; MLVV-e; ĒIV I, 252 (s. v. d dzinât); KIV I, 301; NIV 508),
savukārt tikai izlokšņu vārdnīcās atspoguļota lapegles apzīmēšanai lietotā
terminoloģiska rakstura vārdkopa Vāczemes egle (ĒIV I, 311; NIV 508).
Lietuviešu kopvalodā un izloksnēs reģistrēti vairāki salīdzinājumi ar leksēmu
eglė: liela kā egle (didelė kaip ẽglė), zaļa kā egle (žalia kap ẽglė), arī taisna resp.
stalta (meitene) kā egle (tiesi (merga) kaip ẽglė) (LKŽ-e) un (tarkšķ) kā sausa egle
((šneka trata) kaip sausà ẽglė) (PŽ-e). Polisēmiski ir salīdzinājumi kā egle (mežā)
(kaip (kap) ẽglė [gìrioj]): a) ‘taisna’; b) ‘liela auguma’; c) ‘izpletusies’ un zaraina
(skaraina) kā egle (eglīte) (kaip ẽglė (eglẽlė) šakóta (skaróta)): a) ‘bagāta’,
b) ‘nepiekāpīga’ (PŽ-e). Lietuviešu folklorā koka spaini raksturo mīkla visā mežā
eglītes vienādas, tikai divas lielākas (viso miško eglelės vienodos, tik dvi didesnės),
bet kaņepi – maza eglīte pilna ar oliņām (maža eglelė pilna kiaušelių) un vasarā –
eglīte, ziemā – gotiņa (vasarą eglelė, žiemą karvelė) (LKŽ-e).
Senākajā latviešu valodas materiāla slānī, kas iekļauts Kārļa Mīlenbaha
Latviešu valodas vārdnīcas šķirklī egle, rodami arī šādi dotumi: baltā egle, abies
alba; čūsku od. [vai] s ru egle; mālu egle, die Rottanne [egle]; eglē kāpt, weben (am
Webstuhl) (aust (stellēs)). Demin. eglīte, 1) eine kleine Fichte [maza egle]; der Pl.
[dsk.] eglītes, wilder Spargel, Spargelkraut [lauka sparģelis, sparģeļzāle] (spergula
arvensis); lauka od. [vai] lauku eglītes, Quendel, Feldthymian [mārsils, lauka
timiāns] (thymus serpyllum L.); lielziedainā pļavas eglīte, pedicularis sceptrum
carolinum L. Lubezerē; meža eglītes, Gamander [ozollapu embotiņš] (teucrium
chamedrys L.); purvu eglītes od. [vai] jāņa egl. Liezērī od. [vai] pļavu egl.
Läusekraut (pedicularis palustris); 2) grüner Schmuck auf Hüten [zaļš rotājums uz
cepurēm], der grüne Schmuck auf neuerbautem Hause [zaļais rotājums jaunuzceltai
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mājai] (auch [arī]: egle), die abgeschälte, mit weissen Federn und bunten Bändern
geschmückte kleine Fichte, die über die Pferdeköpfe an das Krummholz beim
Brautzuge gebunden wurde [nomizotā, ar baltām spalvām un raibām lentēm greznotā
eglīte, kuru kāzu procesijā piesēja pie aizjūga loka virs zirgu galvām] Jaunsvirlaukā;
3) eine Bauerharfe [zemnieka arfa, resp., zārds uz lauka], ein hochzeitliches, mit
Schellen behängtes Klapperhölzchen [kāzās lietojama, ar zvārguļiem apkarināta
koka klabata]; 4) ein kleiner Jahrmarkt [neliels gadatirgus] (ME I, 565 f.). Vārdnīcas
papildinājumos minēta vēl viena vārda egle nozīme, proti, die Egge [arkls] Viļakā,
ar tā deminutīva formu veidotā vārdkopa pļavu eglīte Läusekraut [jāņeglīte] Rankā
un daudzskaitļa forma eglītes ein gewisses Unkraut im Flachsfeld [kāda nezāle linu
laukā] Linden in Kurl. [?] (EH I, 367). Tikai vārdnīcas papildinājumos minēta šā
vārda forma ar saknes patskani a-: agle Ciblā, Zvirgzdinē, Kārsavā, Pildā, Viļānos,
Andrupenē, Dagdā, Skaistā (EH I, 3).
Egles nosaukumi samērā plaši pārstāvēti onīmijā – latviešu antroponīmijā
sastopami gan latviskas cilmes uzvārdi Egle, Eglis, Eglīt(i)s, Eglīte, Egliņš, Eglājs,
Eglavs / Eglovs, Egliens, Eglons, Eglinskis, Egļups, Egleskalns, gan slāviskas cilmes
uzvārdi Jelins / Jeļins, Jeļcins (sal. kr. ельцы ‘egļi’), Jeļcovs, Jeļecs, Jeļeckis, Jeļeckihs,
Jeļkins / Jelkins / Jolkins, Jelinskis / Jeļinskis, Jeļenskis, Jeluškins, Jeļencevs, Jeļesins,
Jeļhovikovs, gan arī ģermāniskas cilmes uzvārdi Tanne, Tannis, Tannenbergs, Danne,
Dan(n)enbergs, Danenbergsons, Danengiršs un Fihtenbergs. Lietuviešu antroponīmijā
dominē uzvārdi ar lietuvisko sakni egl- / agl-: Ẽglis, Ẽglytis, Ẽglinas / Eglýnas, Eglìnis,
Eglìnskas / Ėgliñskas, Eglìškis, Aglìnskas un Aglinskáitis (LPŽ-e).
Latvijas vietvārdu datubāzē fiksēti šādi ģeogrāfisku objektu nosaukumi:
apvidi Eglaine Līvānos un Gaigalavā, Egļusalas Barkavā, Egliens Vērgalē, Egles
lauki Jaunaucē, Egliene Gaigalavā; Eglaines pagasts, vidējciems, dzelzceļa stacija
un upe Eglaine, kā arī Eglaines mežs Ilūkstes novadā; mazciemi Eglīte Naujenē,
Egļova (Egļeva) Šķilbēnos un Egļuciems Babītē; vidējciems Egļuciems Šķilbēnos;
skrajciemi Eglaine Morē, Egleiši Tilžā, Egļi Ciblā, Egļova Ezerniekos un Viļakā,
Egļukolns (Egļusala) Vīksnā, Egļupe Vārkavā, Egļusola Rugājos; ciema daļa Egļi
Grāveros; vasarnīcu ciemi Egļupe Inčukalnā un Allažos; dzelzceļa stacija Egļupe
Inčukalnā; 11 vs Eglaine visā Latvijā, 33 Eglaines visā Latvijā, 57 Eglāji visā
Latvijā, Eglāres Sērenē un Saukā, Egleitis Vabolē, Eglenes Demenē, 10 Eglenieki
Kurzemē un Vidzemē, 48 Egles visā Latvijā, Egles 2 Ķekavā, Eglēni Ķeipenē un
Madlienā, 4 Eglieni Kurzemē, Eglienes Penkulē un Sakā, Eglinieki Līksnā un
Lauberē, Egliņi Dagdā, 12 Eglīši visā Latvijā, Eglīši 1 Demenē, Eglīšu māja
Naujenē, 3 Eglīšu mājas Latgalē, 2 vs Eglīte Latgalē, 105 Eglītes visā Latvijā, Eglītes
1 Mazzalvē, Eglītes 2 Jaungulbenē, Eglītēni Beļavā, Egļukalns Turkos, Eglones
Dunavā, Egļu krogs Īvē, Jauneglenieki Kurmālē, Jaunegles Dunikā, Jauneglītes
Nīcā, Veceglītes Krimuldā, Mazeglītes Tumē, Eglandes [?] Allažos, Rezakas Eglītes
Alsviķī, Seneglāji Smārdē, Egļava Liepnā, Egļaudzes Viesītē, Egļu ciems Šķilbēnos,
Egļugals Bērzpilī, Egļukalēji Lībagos, Egļukrasti Ņukšos, Egļ(u)krogs Ārlavā,
134

Egļumuiža Krimuldā, Egļusala Mārkalnē, Egļusola Rudzātos, Egļusalas Zemītē,
Egļusētas Kapiņos, 9 Egļi Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē, 3 Egļu mājas Latgalē,
Egļu mājas 2 Pelēčos, 10 Egļukalni visā Latvijā, 10 vs Egļukalns Vidzemē un
Latgalē; Eglaines kapi Ģibuļos, Eglīšu kapi Tārgalē, Egļovas kapi Ezerniekos,
Egļukalna kapi Vīksnā, Egļu–Strupaļu kapi Lubē; Egles kalns Ziemerī un Ilzenē,
Egļu kalns Apē, Egļukalns Dzērbenē, Egļu kalns Zvārtavā, Beļavā, Sventē, Jumurdā
un Skujenē; meži Egliens Sakā, Egļrags Rojā, Egļu mežs Umurgā, Eglīšu mežs Annā,
Egļukalna mežs Ugālē; upes Eglona (Eglūne) Dunavā, Eglone (Egloņa) Glūdā,
Eglīte (Ēda) Vārmē, Egļupe (Egļupīte) Lejasciemā un Inčukalnā, Egļupe (Eglupe)
Liezērī, Egļupe Vārkavā, Egļupīte Plāņos, Egļupīte (Ratnieku upe) Līgatnē, Egļupīte
(Segliņu grāvis) Mazzalvē, Egļvalks (Trumpe) Ancē, Eglīšu strauts Zantē; upeslīcis
Egļu līcis Jaunannā; ezeri Eglica (Eglītes ezers) Andzeļos un Egļezers (Egles ezers)
Ģibuļos; Eglīšu dīķis Gaviezē; purvi Eglieni Rucavā, Eglīškalna purvs Trapenē,
Eglīšu purvs Kosā, Egļu purvs Ancē (VDB-e). Ar sakni agl- reģistrēti šādi vietvārdi:
Aglonas novads, Aglonas pagasts, lielciems Aglona (Aglyuna), Aglonas kapi,
Aglonas kalns, Aglonas ezers (Aglonka) un skrajciems Aglonas Madaļāni Aglonā,
dzelzceļa stacija Aglona un vidējciems Aglonas stacija Preiļos, skrajciems Aglupīši
Kārsavā, kalns un mežs Aglašs Ziemerī, Agliunas kolns Andrupenē, Aglonkas
(Pricimovas) ezers Istrā, upes Aglonka Pasienē, Aglonka (Pūdupe) Brigos un
Aglupīte (Strodu upīte) Nautrānos (VDB-e).
Lietuvas toponīmijā no egles nosaukuma veidoti vietvārdi sastopami nedaudz
retāk, piem., ciemi Eglesiaĩ Akmenes raj., Eglìniai Ignalinas raj., Eglìškiai
Marijampoles pašvaldības teritorijā, Agluonaĩ Akmenes raj. un Agluon nai
Klaipēdas raj., 2 upes Agluonà – Klaipēdas raj. (Minijas kreisā krasta pieteka) un
Akmenes raj. (Vadakstes kreisā krasta pieteka), kā arī upe Eglesỹs Akmenes raj.
(Ventas labā krasta pieteka) (VŽ-e).
Kopumā apskatā iekļautā valodas materiāla cilmes un semantikas analīze ļauj
secināt, ka egles nosaukumiem raksturīga neliela formu dažādība baltu valodās, bet
citu Eiropas valodu izloksnēs tiem ir vairāk formvariantu un motivācijas atšķirību.
Nosaukumu motivācija galvenokārt balstīta uz asociāciju ar garu, taisnu vai lokveida
mūžzaļu koku, kuram raksturīgas asas skujas un palieli nokareni čiekuri. Lai gan
egles nosaukumi ir mazproduktīvi baltu valodu frazeoloģijā un folklorā, toties tie
plaši pārstāvēti Latvijas toponīmijā, kā arī latviešu un lietuviešu antroponīmijā.
Kopumā tie var sniegt vērtīgas valodas liecības par kādu Baltijas reģionā joprojām
aktuālu augu valsts jeb floras parādību.
Saīsinājumi
a. – angļu
bkr. – baltkrievu
fr. – franču
hol. – holandiešu
ide. – indoeiropiešu
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kr. – krievu
la. – latviešu
lš. – leišu
p. – poļu
ukr. – ukraiņu
ung. – ungāru
v. – vācu
vs – viensēta
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Anta TRUMPA (LU Latviešu valodas institūts)
SAULE LATVIJAS VIETVĀRDOS
SAULE ‘DIE SONNE’ IN DER LETTISCHEN TOPONYMIE
Atslēgvārdi: Latvijas vietvārdi, motivācija, pozitīva konotācija, vietvārdu maiņa.
Schlüsselwörter: Toponyme Lettlands, Motivation, positive Konnotation, Umbenennung.
Zusammenfassung
Dieser Artikel behandelt die unter dem Lemma Saule zusammengefassten Toponyme im
neuerschienenen Band des lettischen Orts- und Flurnamenlexikons „Latvijas vietvārdu vārdnīca.
Saba–Sēža-” und analysiert sie aus der Sicht der Motivation, der Altertümlichkeit und deren
Verbreitung. Es wird versucht festzustellen, ob die Annahme über die „Sonne“ als ein stark positiv
beladenes Symbol sich auch auf die Toponyme Lettlands bezieht und ob die Toponyme Lettlands
die universalen, in anderen Ländern charakteristischen Tendenzen der Namengebung aufzeigen.
Eingehender werden die besonders oft verbreiteten Namen Saules kalni ‘Sonnenberge’ (meistens
Hügelnamen) und Saulītes ‘die Sonnen (im Diminutiv)’ (meistens Oikonyme) analysiert. Die
Analyse beider Beleggruppen erlaubt den Einblick in die Verwendungs- und Motivationstendenzen
der Toponyme mit der Wurzel saul- sowohl unter den Flur- als auch unter den Ortsnamen,
insbesondere der Bauernhofnamen. Die Verbreitung dieser Gruppen wird durch zwei Karten
veranschaulicht.
Die Schlussfolgerungen sind folgende:
1) Die „Sonne“ ist aufgrund ihrer positiven Konnotation als Motiv in den Toponymen
Lettlands schon lange bekannt – mindestens seit dem 14. Jahrhundert. Besonders beliebt sind die
mit dem Begriff Sonne verbundenen Ortsnamen bei der Gründung neuer Bauernhöfe in den 1920–
1930 Jahren geworden. Solche Namen haben oft auch die alten, als „unschön” empfundenen
Bauernhofnamen ersetzt;
2) Die mit dem Begriff „Sonne“ verbundenen Oikonyme sind meistens symbolisch
motiviert. Die Orte sind so aufgrund der positiven Assoziationen, der positiven Konnotation des
Wortes benannt;
3) Wie anderswo auf der Welt, ist auch in Lettland die Motivation bei den Flurnamen
(besonders der Hügel- und Gewässernamen) viel konkreter, z. B., abhängig von dem, wie die
„Sonne“ das Objekt bescheint;
4) Die Verbreitung eines Orts- oder Flurnamentypus ist nicht nur von der Verbreitung des
entsprechenden Appellativs, sondern auch von der physiogeographischen Lage des Denotats
(Saules kalni sind mehr in der hügeligen Regionen Lettlands verbreitet) und dem kulturhistorischen
Kontext (Bauernhofnamen Saulītes sind kaum in Latgale (Ostlettland) verbreitet) abhängig.

Saule kā cilvēku izpratnē galvenais debesu ķermenis ir ļoti spēcīgs simbols,
kas visā pasaulē jau kopš senatnes izmantots mākslā un kultūrā. Arī latviešiem saule
ir gan cimdu rakstos, gan uz pūra lādes sāna, gan arī folklorā, jo īpaši tautasdziesmās.
Folkloras pētniece Vaira Vīķe-Freiberga saulei latviešu tautas dainās ir veltījusi
piecas grāmatas (Vīķe-Freiberga 1997; Vīķe-Freiberga 1999; Vīķe-Freiberga 2002;
Vīķe-Freiberga 2011; Vīķe-Freiberga 2016).
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Saule ieņem nozīmīgu vietu arī valodā. Latviešu literārās valodas vārdnīcā
šķirklim saule sniegtas gan tikai divas nozīmes, tomēr stabilo vārdkopu un
frazeoloģismu skaits ir bagātīgs – dzīvot saules mūžu, čigānu saule, saules brālis –
tie ir tikai daži no skaidrotajiem vārdu savienojumiem (LLVV 7 1, 326–328).
Metaforu pētnieces Anna Kalve un Anita Načisčione savā rakstā „Metaphorical
Traces of the Sun and Light in Latvian Language and Culture” izvirza konceptuālo
metaforu LABUMS IR SAULE, proti, saule kā siltuma un gaismas devēja, saule kā
barotāja, saule kā kaut kas pozitīvs. Pētnieces ir aplūkojušas saules jēdziena lomu
gan latviešu valodā, galvenokārt frazeoloģismos, gan kultūrā, tiesa, sauli Latvijas
vietvārdos neaplūkojot (Kalve, Načisčione 2010).
Ojārs Bušs 2011. gada krājumā „Vārds un tā pētīšanas aspekti” publicējis
rakstu „Daži gaismas atspulgi latviešu toponīmijā”, tomēr viņš ar sauli saistītus
vietvārdus atsevišķi nav aplūkojis, koncentrējot savu uzmanību uz tādiem
toponīmiem, kuru pamatā ir vārdi gaisma, blāzma, ausma, austra. O. Bušs gan ir
izpētījis, ka minēto leksēmu izmantojums latviešu toponīmijā ir samērā jauns (ne
senāks par 20. gadsimtu) un nav īpaši izplatīts (Bušs 2011, 75–80).
Šajā rakstā tiks aplūkoti un analizēti Latvijas vietvārdu vārdnīcas šķirklī Saũle
ietvertie vietvārdi (sīkāk analizējot īpaši bieži izplatītos Sauleskalnus, galvenokārt
pakalnu nosaukumus, un Saulītes, galvenokārt mājvārdus) – vietvārdu motivācijas,
bet arī vietvārdu senuma un izplatības aspektā; tiks mēģināts noskaidrot, vai
pieņēmumu par sauli kā spēcīgu pozitīvu simbolu var attiecināt arī uz Latvijas
vietvārdiem, vai Latvijas vietvārdos atspoguļotas universālas, arī citur pasaulē
raksturīgas vietvārdu došanas tendences.
Saules vārds ir ietverts vietvārdos visā pasaulē – Oksfordas pasaules vietvārdu
vārdnīcā The Concise Dictionary of World Place Names (Everett-Heath 2014) ir
iekļauts ne mazums vietvārdu, kuru nozīmes skaidrojums ir saistīts ar sauli. Izplatīts
modelis ir apdzīvotu vietu, kas atrodas austrumos, respektīvi, vietā, kur lec saule,
nosaukt vārdā, kas apzīmē saullēktu. Tā, piem., Hitači (Hitachi) pilsēta Japānas
austrumu piekrastē, kuras nosaukuma pamatā ir japāņu hi ‘saule’ vai ‘diena’ un tachi
‘lēkts’; vai arī Mori (Moree) pilsēta Jaundienvidvelsā Austrālijā, kuras nosaukuma
pamatā ir aborigēnu vārds ar vienu no nozīmēm ‘lecoša saule’ (Everett-Heath 2014).
Nosaukumā var atspoguļoties arī kādas vietas atrašanās, piem., kalna dienvidu, proti,
saules, pusē. Tā Ķīnas pilsētas Aņjana (Anyang) nosaukuma burtiskais tulkojums ir
‘mierīgā saule’. Savukārt Čehijas apdzīvotās vietas Znojmo (Znojmo) nosaukuma
pamatā, iespējams, ir senčehu znoj ‘vieta, kur spīd saule’ (Everett-Heath 2014).
Saules semantika nosaukumā, kas saistīta ar objekta novietojumu attiecībā pret
konkrētu saules stāvokli, var atspoguļoties gan apdzīvotu vietu nosaukumos, gan arī,
jo īpaši mikrotoponīmos, kā to savā pētījumā par Ziemeļkrievijas vietvārdiem ir
pamanījusi krievu onomaste Jeļena Berezoviča (Елена Березович), piem.: pļavas
nosaukums Подсолнечная ‘saules (puses)’ (informants skaidrojis: „Meža apkārt
nav, saule tur sasilda, tas ir arī uz dienvidiem no lielā ceļa” (Березович 2009, 119,
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120)), pļavas nosaukums Бессолнечная ‘bez saules’, ganību nosaukums
Солнцепёково ‘vieta, kur cepina saule’, lauka nosaukums Подсолнечное ‘saules
(puses)’ (Березович 2009, 120).
Tomēr ne visiem nosaukumiem, kuru pamatā ir saules vārds, ir metonīmiska
saistība ar sauli, daļa nosaukumu ir vairāk simboliski, to rašanos apvij leģendas. Tā,
piem., Amerikas Savienotajās Valstīs, Havaju salu grupā, Maui salā ir kalns
Haleakalā (Haleakala) ‘saules mājas’. Leģenda stāsta, ka šajā kalnā sauli ieslodzījusi
dievība Maui, lai samazinātu dienas gaismas stundas (Everett-Heath 2014).
Šķirklis Saũle nu jau iznākušajā Latvijas vietvārdu vārdnīcas sējumā aizņem
gandrīz precīzi 10. daļu no visas vārdnīcas, proti, 37 lpp. no kopumā 380 lappusēm,
neskaitot priekšvārdus un sarakstus (LVV 5, 199–236).
Tā kā Latvijas vietvārdu vārdnīcā vietvārdi šķirkļos apkopti pēc ligzdu
principa, proti, vienā šķirklī apvienoti toponīmi ar vienu un to pašu leksisko sakni,
tad šķirklī Saũle ir ietverti ne tikai visi gadījumi, kad kāds toponīms nes saules vārdu,
bet arī visi vārdkopnosaukumi, atvasinājumi un salikteņi ar komponentu saul-, piem.,
visi Saules kalni, Saulītes, Saulgoži un pat Sauļošanās kalniņš.
Latvijā vietvārdu ar pirmatnīgo nosaukumu Saule nav daudz, vairāk ir dažādu
atvasinājumu, salikteņu un vārdkopnosaukumu, tomēr ir vairākas apdzīvotas vietas,
kurām vārds Saule ir jau no salīdzinoši seniem laikiem. Tā, piem., mūsdienu Vecsaulē
jau 14. gadsimtā ir fiksēts nosaukums „Saulen”, „Soule” (BHO II, 493)25, kas ir minēta
arī kā iespējamā 1236. gadā notikušās Saules kaujas vieta (CpDz II 33). Arī Rencēnu
apdzīvotās vietas Saũļi (1990), „Sauļi” (Lģia 2011) nosaukums ir pazīstams vismaz
jau no 17. gadsimta – „Saul hoff” 1681. gadā (BHO II 549). Par šo seno, jau pirms
vairākiem gadsimtiem rakstu avotos fiksēto vietvārdu motivāciju Latvijas vietvārdu
vārdnīcā vietvārdu teicēji nav snieguši datus, tomēr iespējams, ka atsevišķos
gadījumos apdzīvotas vietas nosaukuma pamatā ir bijis hidronīms, tā, piem., Vecsaulē
ir fiksēta arī „Saules- upīte” strauts, kas ietek Mēmeles upē (U V 259).
Jau biežāk vietvārdos ir sastopama daudzskaitļa forma Saules. Tie pārsvarā ir
mājvārdi, jo īpaši jaunsaimniecību nosaukumi, piem., Sàules jaunsaimniecība
Aknīstē (1977), kas pastāv arī mūsdienās – „Saules” viensēta (Lģia 2011); Saules
jaunsaimniecība Bruknā (1949), pēc nepilniem divdesmit gadiem jau fiksēta kā vairs
nepastāvoša – Sàules bijusī jaunsaimniecība (1967). Jaunsaimniecību nosaukumi ir
salīdzinoši jauni, tās tika dibinātas 20. gadsimta 20.–30. gados, savukārt
vecsaimniecības ir senākas un to nosaukumi lielākoties zināmi vismaz kopš
19. gadsimta. Piem., zemniekmāja Saũles Ādažos, ko fiksējis J. Endzelīns savā
vietvārdu krājumā (E I 35) un kas ar šādu nosaukumu – „Saules” (Lģia 2011) – ir
sastopama arī mūsdienās, ir minēta jau pirms vairākiem gadsimtiem – vienskaitļa
forma „Saule” ir fiksēta 1826. gadā (LVVA 199.1.1.) un 1858. gadā (LVVA
Rakstā dotas atsauces nevis uz LVV5 lappusi, kurā minēts attiecīgais vietvārds, bet uz pirmavotu,
pieraksts dots tāds, kāds tas ir LVV5.
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199.1.540.), bet, iespējams, daudzskaitļa formā „Sauwli” šāds mājas nosaukums
pierakstīts jau 1638. gada Vidzemes arklu revīzijā (VAR I 16).
Lielāko daļu ar sauli saistīto vietvārdu Latvijas vietvārdu vārdnīcā veido dažādi
vārdkopnosaukumi, salikteņi un atvasinājumi. Tā kā to skaits ir apjomīgs, šajā rakstā
sīkāk tiks analizēts tikai vārdkopnosaukums Saules kalns un atvasinājums Saulītes.
Populārais Krāslavas apkaimes „Saules-kalns”, no kura varot redzēt septiņus
ezerus (Brīv. Daug. 330 k), nav vienīgais Saules kalns Latvijā. Šķiet, starp šķirklī
Saũle ietvertajiem vārdkopnosaukumiem un salikteņnosaukumiem neviens
nosaukums nav tik bagātīgi pārstāvēts Latvijas vietvārdos kā Saules kalns. Latvijas
vietvārdu vārdnīcā ir apkopotas ziņas par gandrīz 70 Saules kalniem, tādējādi to
pamatoti var uzskatīt par diezgan tipisku kalna vai pakalna nosaukumu.

1. att. Saules kalni Latvijas vietvārdos

Saules kalni ir pārstāvēti visā Latvijā, visos Latvijas novados, tomēr,
atspoguļojot šos vietvārdus izlokšņu kartē (sk. 1. att.), redzams, ka daži Latvijas
apgabali izceļas ar lielāku Saules kalnu koncentrāciju. Salīdzinot šo karti ar Latvijas
fizioģeogrāfisko karti (sk. 2. att.), atklājas, ka Saules kalni galvenokārt atrodas
Latvijas augstienēs, konkrēti: Latgales augstienē, Vidzemes augstienē, Alūksnes
augstienē, nedaudz arī Rietumkursas augstienē, Ziemeļkursas augstienē un
Austrumkursas augstienē. Tomēr šī lokalizācija, visticamāk, nav tikai Saules kalnu
īpatnība – ja pagatavotu karti visiem Latvijas vietvārdiem, kuriem 2. komponents ir
kalns, domājams, tie koncentrētos tajos pašos apgabalos.
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Lai gan kalnu un pakalnu nosaukumi arhīvu materiālos tikpat kā nav minēti,
visticamāk, arī Saules kalni pārsvarā ir diezgan seni nosaukumi. Ir atsevišķi Saules
kalnu fiksējumi Augusta Bīlenšteina (August Bielenstein) vietvārdu vākumā no
19. gadsimta beigām: „Ꞩaules kalns” Sēlpilī (B; U V 366), „Ꞩaules kalns” Zentenē
(B; U IV 246). 19. un pat 18. gadsimtā ir fiksēti vairāki apdzīvotu vietu nosaukumi,
kuru pamatā ir Saules kalna vārds. Tā 1784. gada kartēs Gaigalavā, vietā, kur tagad
atrodas skrajciems „Saules-kalns” // „Saulis-kolns” (Lģia 2011), ir atzīmēta
apdzīvota vieta „Salnakolna” (1784. g. Zeps 1984, 446), 19. gadsimta kartēs –
„Sovlikolno” TkRI, 1906. gada apdzīvoto vietu sarakstā – „Савлисколно” ciems,
„при р. Рѣжицѣ” (Спис.). Savukārt 1857. g. r. l. Dzērvē ir minēts uzvārds
„Sauleskaln” (U IV 30); sal. zemniekmājas nosaukumu Saũles-kalni (E II 13), bet
Vecpilī 1858. g. r. l. mājvārds „Sauleskaln” ( U IV 107). Vecpilī jaunsaimniecība ar
nosaukumu Saũles-kalni fiksēta 1966. gadā (1966) un viensēta ar šādu nosaukumu –
„Saules-kalni” – ir pazīstama arī mūsdienās (Lģia 2011).

2. att. Latvijas fizioģeogrāfiskā karte
Avots: Kartes 2016, 7

Balstoties uz Latvijas vietvārdu vārdnīcā ietverto vietvārdu materiālu, var
secināt, ka Sauleskalna motivētu vietvārdu – gan apdzīvoto vietu nosaukumu, gan
mājvārdu, gan dažādu mikrotoponīmu – ir aptuveni divreiz vairāk (213 rindiņu) nekā
pašu Saules kalnu vai Saules kalniņu kā kalna nosaukumu (99 rindiņas). Tā kā,
visticamāk, liela daļa apdzīvotu vietu nosaukumu – galvenokārt mājvārdu, bet arī
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daži ciemu nosaukumi Sauleskalni – ir saistīti ar kalnu nosaukumiem un tieši kalnu
nosaukumi ir mājvārdu un citu saistīto vietvārdu pamatā, nevis otrādi, tad arī var
uzskatīt, ka šo mājvārdu un ciemu nosaukumu minējumi jau 19. un 18. gadsimta
avotos liecina par Saules kalnu kā kalnu nosaukumu senumu.
Saules kalnam kā kalna nosaukumam salīdzinājumā ar citiem vietvārdiem
Latvijas vietvārdu vārdnīcā šķirklī Saũle vietējie iedzīvotāji salīdzinoši daudz ir
centušies dot savus vietvārda motivācijas skaidrojumus. Šos skaidrojumus var iedalīt
trīs grupās:
1) kalns tā nosaukts, jo tas ir augstākais kalns apkaimē, piem., Saũles- kalns
Drabešos – paaugsts, skaists kalns (1972); Saũles- kalns Taurkalnē – augstākais
kalns apkārtnē (1961); Sàules- kalns Naujenē – lielākais kalns ciemā, kurš no rīta
līdz vakaram esot saules apgaismots (p); Saũles- ka nĩc Rencēnos – neliels kalns
meža vidū, „ka nĩc paceļas nuo meža saũlĩtẽ” (1948);
2) kalns tā nosaukts, jo ir apaļas formas vai arī atrodas klajā vietā, tādēļ to no
visām pusēm apspīd saule, piem., Sàules- kalns Odzienā – apaļš kalns, saule spīd no
visām pusēm (1960); Sàules- kalns Rāmuļos – „kalns esot apaļš, un saule visu laiku
ejot tam apkārt un to apspīdot cauru dienu” (1950);
3) kalns tā nosaukts, jo saule aiz šī kalna vai nu lec, vai riet, piem., Sauleskalns Vecpiebalgā – aiz šī kalna vakaros redzot sauli norietam (1970); Saũles- kalns
pakalns Annā – aiz šī pakalna rītos lec saule (1961).
Balstoties uz šiem skaidrojumiem, jāsecina, ka Saules kalnu nosaukuma
motivācija lielākoties ir saistīta ar konkrētā objekta novietojumu attiecībā pret sauli
un, visticamāk, arī pret vietu, no kurienes objekts vislabāk saskatāms. Saules kalni
parasti savu īpašību dēļ – tie ir augsti, atrodas klajā vietā vai ir apaļi – ir vienmēr
saules apspīdēti un, visticamāk, tādēļ tā ir nosaukti. Te jāpiemetina, ka tas, kā kādu
objektu apspīd saule, ir minēts par motivāciju arī vairākiem citiem
vārdkopnosaukumiem vai salikteņiem – tā, piem., Sàul-ezers Andrupenē tā nosaukts,
jo vakarā saule it kā nogrimstot tajā (1970), vai arī Saules- saliņa sala purvā Ļaudonā
tā nosaukta, jo „tur saule rotājoties” (1978). Kā jau minēts raksta sākumā, šāda
vietvārdu motivācija ir diezgan izplatīta arī citur pasaulē.
Latvijā diezgan pazīstams jaunu mājvārdu darināšanas modelis ir bijis un arī
tagad dažkārt ir netālu esoša mājvārda papildināšana ar Jaun- Vec-, Kalna- un Lejas,
piem., tagadējā Bērzaunes pagastā ir mājas „Lejas Bēči” un „Kalna Bēči” (Lģia 2018).
Ne tik izplatīts, bet zināms ir arī modelis, kad -kalni un -lejas ir pretstatīti kā salikteņa
otrie komponenti, piem., „Ezerkalni” un „Ezerlejas” viensētas tagadējā Laucienes
pagastā (Lģia 2018). Iespējams, ka arī mājvārdu Sauleskalns motivēti ir vairāki
mājvārdu nosaukumi Sauleslejas. Tā, piem., Jaungulbenē ir gan Saules-kalns mā, gan
Sàules-lejas mā (1971), Ēdolē ir Saũles-ka ni js un Saũles-lejas js (1963). Tomēr
iespējams, ka viena pagasta robežās esoši Sauleskalni un Sauleslejas nav savstarpēji
saistīti vai arī vietvārds Sauleslejas ir senāks par vietvārdu Sauleskalni. Tā, piem.,
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Ēdoles blakuspagastā Jūrkalnē jau 1850. g. r. l. ir bijis minēts uzvārds „Saulesleije”
(U IV 52). Lai to noskaidrotu, būtu nepieciešamas dziļākas vietvārdu vēstures studijas.
Otrs Latvijas vietvārdos ļoti bieži pārstāvēts nosaukums, galvenokārt mājvārds,
ir Saulītes (arī vienskaitļa formā Saulīte). Lai gan šis nosaukums ir raksturīgs
jaunsaimniecībām, proti, mājām, kas celtas salīdzinoši nesen, 20. gadsimta 20.–
30. gados, piem., Saũlītes jaunsaimniecība Dikļos (atdalīta no Skrīveļu zemniekmājas
zemes) (1964), tomēr šo vārdu nes arī ne mazums vecsaimniecību un tādējādi tam ir
arī samērā seni minējumi. Tā, piem., jau 17. gadsimtā, 1638. gada arklu revīzijā,
Dubinskas muižā ir fiksēts mājvārds „Saulitz” (VAR II 478, 479), 1826. gadā ir minēta
forma „Sauliht”, bet Jāņa Endzelīna 20. gadsimta 20. gados izdotajā vietvārdu vākumā
Kārļos ir minēts nosaukums Saũlīte zemniekmāja (E I 15). Tā kā Latvijā eksistē vai ir
eksistējis vairāk nekā simts vietvārdu, galvenokārt mājvārdu, ar nosaukumu Saulīte
vai Saulītes, to lokalizācija, balstoties uz Latvijas vietvārdu vārdnīcas datiem, ir
atspoguļota kartē (sk. 3. att.).

3. att. Saulītes Latvijas vietvārdos

Kā redzams 3. attēlā, objekti ar nosaukumu Saulītes vai Saulīte ir izplatīti
diezgan vienmērīgi pa visu Latvijas teritoriju, izņemot vēsturisko Latgali.
„Līdz Latgales iekļaušanai Latvijas brīvvalstī vairums tās iedzīvotāju atšķirībā
no pārējās Latvijas dzīvoja blīvi apdzīvotajās sādžās, nevis viensētās.” (Turlajs,
Milliņš 1998, 27) Viensētas sāka veidoties tikai 20. gadsimta 20.–30. gados, un šajā
laikā tām dotie nosaukumi daudzviet nav īsti iesakņojušies un ir jau izzuduši (Turlajs,
Milliņš 1998, 27; Stafecka 2010, 83). Nereti viensētām tika doti Latgalei neraksturīgi
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vārdi, kurus ieteica īpašas komisijas. Daudzviet vietējie iedzīvotāji tos nezina līdz
pat mūsdienām vai nav zinājuši līdz nesenai pagātnei, piem., Sàul-krasti
zemniekmāja Vīpē (ļaudīm šis jaunais māju vārds ir svešs) (1962), „Saul-krasti”
māja Krustpilī (nosaukums piešķirts 20. gadsimta 30. gadu beigās, neieviesās, //
iesauka „Zīliņi”, pēc saimnieka uzvārda Zīliņš, // vēlāk „Cīrulīši”) (Krustpils 2012,
230, 231). Pēc komisijas ieteikuma jaunsaimniecības pie mājvārdiem tikušas ne tikai
Latgalē: tā jaunsaimniecībai Sàulieši Aknīstē nosaukumu devusi komisija (1977).
Balstoties uz 3. attēlu, secināms, ka acīmredzot arī Saulīšu tradīcija no pārējās
Latvijas teritorijas Latgalē neieviesās un daži Latgales teritorijā fiksētie mājvārdi
Saulīte vai Saulītes, piem., „Saulīte” viensēta Jāsmuižā (LAģš Zeps 1984, 445) un
Sàulītes jaunsaimniecība Laucesā (1960), uzskatāmi par izņēmumu. Šī karte izteikti
demonstrē atšķirīgās tradīcijas mājvārdu darināšanā Latgalē un pārējā Latvijas
teritorijā, kas izriet no atšķirīgām kulturvēsturiskām tradīcijām.
Nosaukuma Saulītes motivācija ir simboliska, šajos vietvārdos parādās cilvēku
vēlme pēc pozitīva nosaukuma, kas saistās ar gaismu, siltumu, bagātu ražu. V. VīķeFreiberga, raksturojot meteoroloģisko sauli latviešu tautasdziesmās, raksta: „Saules
gaismai dainās piemīt tik pozitīva nokrāsa, ka viss, kas aprakstīts kā gaismas
apspīdēts, simboliski visbiežāk izprotams kā skaists, vēlams un vērtīgs. Teiktais par
kādu mājokli, ka tas ir saules apspīdēts, ļauj iedomāties, ka tas varētu būt grezns,
bagāts, izcils, daiļš, mājīgs, laimīgs..” (Vīķe-Freiberga 2011, 51) Lai gan Latvijas
vietvārdu vārdnīcā nosaukumam Saulītes ļoti reti minēts konkrēts motivācijas
skaidrojums (izņēmums ir Saũlītes viensēta Matkulē – nosaukums no tā, ka atšķirībā
no blakus esošajām Lāstekām te ļoti silts (Lģia 2011)), tomēr, visticamāk, šādas
motivācijas pamatā – gan vecsaimniecībām, gan jaunsaimniecībām – arī ir bijusi
iedzīvotāju vēlme savu mājokli saistīt ar kaut ko gaišu, skaistu, vēlamu un vērtīgu.
Ne tikai Saulītes un Saules kalni, bet arī citi ar sauli saistīti mājvārdi nereti 20.
gadsimta 20.–30. gados un vēlāk ir aizstājuši senākus, pēc iedzīvotāju domām,
acīmredzot mazāk estētiskus vai kaut kādas nepatīkamas asociācijas raisošus
nosaukumus. Tā, piem., Katvaros agrākā Nabag-mãja // Zilā- krusta- mãja ieguvusi
jaunu nosaukumu Saũles-ka ns, „nosaukums dots padomju laikā, kopš tur vairs
neuzturas nespējnieki” (1957); Kazdangā esošā jaunsaimniecība Saũles-ka ni agrāk
saukta par Ci du- krogu (1958); Cērkstes jaunsaimniecībai Saũlieši agrākais
nosaukums ir bijis P zuļi (1973); savukārt Rucavā mājvārds Saũlieši aizstājis agrāko
nosaukumu Pesis (1972). Var, protams, saprast iedzīvotājus Mazsalacā, kas agrākā
nosaukuma Stakle vietā mājām devuši, viņuprāt, acīmredzot estētiskāko nosaukumu
Saũl-krasti. Visticamāk, ne bez pamata Pālē pie nosaukuma Saũl-grieži tikusi
jaunsaimniecība, kurai agrāk bijis nosaukums Veper // Vepr(i)s (1957). Latvijā ir
vismaz divi gadījumi, kad nosaukuma Caurums vietā mājai piešķirts ar sauli saistīts
vārds. Tā nosaukuma Caũrumi vietā Misā vecsaimniecībai ir dots nosaukums Saũlieši
(1949), savukārt Valmierā mājām Saulīte agrākais nosaukums ir bijis Caurums (K. B).
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Mājvārdi mainīti ne tikai estētisku apsvērumu dēļ. Nereti nosaukums mainīts
tādēļ, lai atšķirtu no citas netālu esošas mājas ar līdzīgu vārdu. Tā, piem., Saldū
agrākie Ce menieki pārdēvēti un ieguvuši nosaukumu Sàulieši, jo pagastā bijušas
divas mājas ar nosaukumu Celmenieki (1953). Sāvienā nosaukums Sàulieši dots
mājām ar agrāko nosaukumu Nàinieši, jo pagastā bijušas arī mājas ar nosaukumu
Vecnainieši (1960).
Nobeigumā var teikt, ka šo abu lielo vietvārdu modeļu – Saules kalni un
Saulītes – analīze sniedz ieskatu vietvārdu ar saul- lietojuma un motivācijas
tendencēs kā starp mikrotoponīmiem jeb āru vārdiem, tā starp apdzīvotu vietu
nosaukumiem, jo īpaši mājvārdiem.
Secinājumi
1. Saule kā vietvārdu motivētāja savas pozitīvās konotācijas dēļ Latvijā ir
bijusi pazīstama jau vismaz kopš 14. gadsimta, bet jo īpaši populāri ar saules jēdzienu
saistītie vietvārdi kļuvuši 20. gadsimta 20.–30. gados, veidojoties jaunsaimniecībām
un to nosaukumiem; tāpat nereti šie vārdi aizstājuši agrāk eksistējušus neestētiskus
vecsaimniecību nosaukumus.
2. Ar sauli saistītie mājvārdi un citi oikonīmi lielākoties ir simboliski, šajos
vārdos apdzīvotās vietas sauktas pozitīvo asociāciju, pozitīvas konotācijas dēļ.
3. Āru vārdu, jo īpaši kalnu, un hidronīmu motivācija ir konkrētāka, piem.,
atkarīga no tā, kā saule apspīd konkrēto objektu. Šāda motivācija ir universāla,
raksturīga vietvārdiem visā pasaulē.
4. Kāda noteikta vietvārdu tipa izplatību var noteikt ne tikai attiecīgā apelatīva
izplatība, bet arī fizioģeogrāfiskais stāvoklis (Saules kalni lielākoties ir izplatīti
Latvijas augstieņu reģionos) un kultūrvēsturiskie apstākļi (mājvārdu nosaukums
Saulītes tikpat kā nav sastopams Latgalē).
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KAS MŪSŲ TYKO: NUSIKALTIMO METAFORA POLITIKOS IR
SVEIKATOS DISKURSUOSE
WHAT LIES IN WAIT FOR US: CRIME METAPHOR IN POLITICAL AND HEALTH
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metaforos funkcija, politikos diskursas, sveikatos diskursas.
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Summary
The aim of the present article is to compare how CRIME metaphor is actualized in
Lithuanian political and health discourse. The research is based on the analysis of examples
collected for the dictionary “Conceptual Metaphors in Public Discourse”, furthermore, the material
is supplemented with metaphorical expressions taken from Lithuanian public discourse of 2017
(attention is focused on the areas of politics and health). In Lithuanian linguistics, political
discourse is one of the areas of public discourse that draws attention of many linguists. More
intensive studies of Lithuanian public discourse of health were started while implementing the
project “Conceptual Metaphors in Public Discourse” financed by Research Council of Lithuania.
Lithuanian linguists have not paid much attention to the comparison of actualization of conceptual
metaphors in different types of public discourse. In the present article, WAR metaphor is adjoined
to CRIME metaphor, thus, it is considered that war is a crime against humanity.
One of the key concepts described in health discourse is DISEASE concept. CRIME
metaphor is actualized in perceiving the process of illness as a dangerous impact on disease to
society (or more precisely on a person or people). The processes of disease, illness and recovery
are described by actualizing WAR metaphor as well.
In the discourse under analysis CRIME metaphor is frequent, and WAR metaphor is an
especially frequent form of CRIME metaphor.
CRIME and WAR metaphors are more often actualized in talking about conflict areas of
reality. Politics is a more conflict-related area than the health area, therefore, the analysed
metaphors are more common when talking about politics.
The conceptual CRIME and WAR metaphors actualized in political discourse cover more
transferred features, they are distinguished in more diverse linguistic expressions.

Įvadas
Atskirų viešojo diskurso sferų analizė įdomi dėl kelių priežasčių. Pirmiausia,
šie tekstai visuomenės narių sąmonėje kuria vienos kurios tikrovės sferos vaizdą,
nurodo jo vertinimo gaires. Tai, kaip žmonės suvoks jiems pateikiamą fragmentą,
gali turėti įtakos ne tik jų nuotaikoms, bet ir elgesio modeliams.
Šio straipsnio tikslas – palyginti, kaip Lietuvos viešuosiuose politikos ir
sveikatos diskursuose aktualizuojama NUSIKALTIMO metafora, atskleisti
metaforiniuose pasakymuose koduojamos informacijos turinį. Straipsnyje
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pristatomo tyrimo objektas – politikos ir sveikatos diskursuose aktualizuotos
NUSIKALTIMO ir jai artima KARO metaforos. Tyrimas paremtas žodynui
„Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse“ surinktų pavyzdžių analize, be to,
medžiaga papildyta ir metaforiniais pasakymais iš 2017 metų Lietuvos viešojo
diskurso (dėmesys sutelktas į politikos ir sveikatos sritis). Pavyzdžių analizei
pasitelkti konceptualiosios analizės, aprašomasis ir interpretacijos metodai.
Politikos diskursas lietuvių kalbotyroje yra viena iš labiausiai kalbininkų
susidomėjimo sulaukiančių viešojo diskurso sričių. Aprašyta, kaip aktualizuojamos
konkrečios konceptualiosios metaforos (Arcimavičienė 2007; Būdvytytė-Gudienė
2014; Cibulskienė, Jagminaitė 2014), nagrinėtas atskiriems politikams būdingas
diskursas (Linkevičiūtė 2013). Be to, nemažai yra ir apibendrinamojo (BūdvytytėGudienė 2013; Cibulskienė 2010), gretinamojo pobūdžio darbų (Linkevičiūtė 2011).
Intensyvesni Lietuvos viešojo sveikatos diskurso tyrimai pradėti vykdant
Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Konceptualiosios metaforos viešajame
diskurse“: aptarta konkrečių metaforų aktualizacija ir jomis perduodamas turinys
(Papaurėlytė-Klovienė 2014a; Papaurėlytė-Klovienė 2014b), numatytos sveikatos
diskurso tyrimo kryptys (Papaurėlytė-Klovienė 2014c).
Konceptualiųjų metaforų aktualizacijos gretinimui skirtinguose viešojo diskurso
tipuose lietuvių kalbininkai nėra skyrę daug dėmesio. Minėtinas Nedo Jurgaičio ir Ainos
Būdvytytės tyrimas „Jūra ekonomikos ir politikos diskursuose: konceptualiųjų metaforų
analizė“ (2015). Tyrimo autoriai daro išvadą, kad nors politikos ir ekonomikos diskursai
skiriasi, tačiau su ta pačia ištakos sritimi susijusių metaforinių pasakymų analizė
atskleidžia nemažai bendrumų (žr. Būdvytytė, Jurgaitis 2015).
Atskirai netirta ir NUSIKALTIMO metaforos ištakų sritis. Dovilės
Gedzevičienės straipsnyje „NUSIKALTĖLIO ir NUSIKALTIMO metaforos
Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse“ (2016) aptariama NUSIKALTĖLIO
ir NUSIKALTIMO metaforų tikslo sritis – mokslininkė siekia aprašyti, kurie
modeliai Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse pasitelkiami siekiant
apibūdinti nusikaltėlius ir su jais kovojančius teisėsaugos darbuotojus, nusakyti
paties nusikaltimo esmę (žr. Gedzevičienė 2016).
Teorinės nuostatos
Diskursas, kaip teigiama „Trumpame teksto lingvistikos terminų žinyne“, „yra
vartojama kalba, o ne kalba kaip abstrakti sistema [...] diskursas yra kalba arba
rašymas, kurį išreiškia jį įkūnijantys įsitikinimai, vertybės ar kategorijos; šie
įsitikinimai, vertybės ar kategorijos yra žiūrėjimo į pasaulį būdas, patirties
organizavimas ar reprezentavimas (Vaskelienė 2007, 34). Diskursai gali būti
skirstomi į daug tipų: ekonomikos, karo, kriminologinis, politikos, sporto, sveikatos
ir kt. Viešasis diskursas – ne konkrečios srities specialistams, bet plačiajai
visuomenei skirti tekstai, kurie skaitytojus iš arčiau supažindina su viena tikrovės
sfera. Antra, viešojo diskurso tekstuose pasirenkami tokie raiškos būdai, kurie turi
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būti labai gerai suprantami visiems vartotojams, pavyzdžiui, aktualizuojamos
kultūriškai artimiausios konceptualiosios metaforos. Ir, galiausiai, trečia: viešojo
diskurso analizė kartu yra ir konceptų turinio, kuris linkęs kisti, aprašymas konkrečiu
laiko momentu.
Politikos ir sveikatos diskursai turi tiek bendrumų, tiek skirtumų. Abiejų
diskursų paskirtis – supažindinti visuomenę su konkrečiomis tikrovės sritimis.
Diskursų tekstuose pateikiamas pasaulio vaizdas negali būti 100 proc. tikslus
tikrovės atspindys, nes čia neišsiverčiama be subjektyvumo, pasaulis pateikiamas
toks, kokį jį mato, supranta ir vertina tekstą rašantis žmogus. Diskursų tekstuose
visiško tikslumo nesiekiama ir nesitikima dar ir todėl, kad juose nekalbinė tikrovė
pateikiama supaprastintai, kad aprašymas būtų prieinamesnis specialaus išsilavinimo
neturinčiam skaitytojui. Norint žmones sudominti tuo, kas parašyta, pasirenkama
daugiau interpretacijos galimybių turinti raiška.
Politikos ir sveikatos diskursus skiria keli esminiai požymiai. Dažnai tekstas
politikos tema kartu atspindi ir jo autoriaus politinius įsitikinimus, orientuotas į
poveikį skaitančiam žmogui. Galima daryti prielaidą, kad tikimasi kaip nors paveikti
politines pažiūras, paskatinti konkretų elgesį. Pastebima, kad politinei elgsenai įtakos
turinčių straipsnių padažnėja prieš rinkimus ar kilus politiniam skandalui.
Nors tekstai apie sveikatą ir turi tikslą įtikinti (plačiau apie tai žr. PapaurėlytėKlovienė 2014b), vis dėlto jie labiau sutelkti į informacijos perteikimą, raginimas
atitinkamai elgtis yra netiesioginis, nes teksto autoriui toks elgesys bet kuriuo atveju
tiesioginės naudos neduotų. Pabrėžiamas diskurso ideologinis aspektas (Vaskelienė
2007, 34), tačiau šis požymis labiau taikytinas kalbant apie politikos diskursą, kurio
tiek turinys, tiek konkreti raiška žaibiškai reaguoja į pokyčius nekalbinėje tikrovėje.
Sveikatos diskurso tekstuose tokių pokyčių pastebima, tačiau jie nekoreliuoja su
esminiais visuomeninio gyvenimo lūžiais. Pavyzdžiui, laikotarpis, kai padaugėja
susirgimų užkrečiamosiomis ligomis, pasižymi ir didesne straipsnių apie sveikatą
įvairove, labiau dėmesį atkreipiančiomis antraštėmis.
Viena iš Lietuvos viešojo diskurso tyrimo krypčių – konceptualiųjų metaforų
aktualizacijos analizė. Kol kas didžiausias tokio pobūdžio darbas – grupės Šiaulių
universiteto mokslininkų parengtas žodynas „Konceptualiosios metaforos viešajame
diskurse“. Žodyne dėmesys buvo sutelktas į kelias 1980–2012 m. Lietuvos viešojo
diskurso sritis – tekstus, kuriuose aptariamos ekonomikos, politikos, sporto ir
sveikatos temos (KMŽ 2014).
Metaforų analizė yra produktyvus viešojo diskurso tyrimo būdas dėl kelių
priežasčių. Tradicinėje teorijoje konceptualioji metafora yra įrėminta mąstymo ir
kalbos lygmenyse, tačiau viešajame diskurse išryškėja trečioji – komunikacinė –
konceptualiosios metaforos funkcija (angl. metaphor in communication) (Steen
2008, 231). Šios funkcijos esmę sudaro tai, kad tikslinė metafora verčia adresatą
pažvelgti į tam tikrą objektą ar reiškinį iš adresanto pageidaujamos ištakos srities
pozicijų. Viešasis diskursas yra komunikacijos reiškinys, jis formuoja visuomenės
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nuomonę
komunikacinėmis
(sąmoningai
realizuojamomis,
tikslinėmis)
metaforomis. Kaip teigia A. Gudavičius, esmingiausia viešajame diskurse, kuriame
pagrindinis dalykas yra subjektyvios nuomonės išsakymas ir poveikis adresato
mentalinėms struktūroms, kad pastarasis į kalbamąjį dalyką pažvelgtų iš kitos
perspektyvos, t. y. perspektyvos, kurią implikuoja metaforos ištakos sritis
(Gudavičius 2014, 25). Kaip tik todėl galima teigti, kad viešasis diskursas yra
ypatinga erdvė metaforoms aktualizuoti. Metaforos diskurse realizuojamos
metaforiškai, sąmoningai (angl. deliberate), siekiant priversti adresatą pažiūrėti į
tikslo sritį iš adresanto pageidaujamos ištakos srities pozicijos, arba kategorizacijos
būdu (angl. processed by comparison), t. y. nesąmoningai (angl. non-deliberate), kai
metafora nesuvokiama kaip metafora (Steen 2011; Steen 2013). Dėl savo
spontaniškumo, netikėtų ištakos ir tikslo sričių analogijų įdomesnės yra antrosios. Jų
spontaniškumas gali būti laikomas patikimos informacijos apie žmogaus sąmonės
turinį garantu. Be to, pavykusi neapgalvota metafora gali būti pakartota (su
interpretacijomis arba be jų) ir virsti sąmoninga.
Atskleidus, kurios metaforos tekstuose aktualizuojamos dažniausiai, ne tik
gaunama informacijos apie atskirų objektų suvokimo ypatumus, vertinimą, visos
aprašomos situacijos modelį, bet pasidaro įmanoma aprašyti ir bendresnį vaizdą, t. y.
pagrindinius viešajame diskurse kuriamo pasaulio vaizdo motyvus.
NUSIKALTIMO metafora šiame tyrime suvokiama plačiai. Atskaitos taškas –
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne pateiktas žodžio nusikaltimas apibrėžimas:
Nusikalsti nusižengti, nusidėti; ~ timas: Padaryti ~ timą DŽ 2012 450. Lietuvos
Respublikos baudžiamajame kodekse nusikaltimu vadinama „pavojinga ir šiame
kodekse uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta laisvės
atėmimo bausmė“ (LR BK 11 straipsnis). Nusikaltimo reiškinio istorija neatsiejama
nuo žmonijos istorijos, nes greičiausiai vos tik pradėjus rastis primityviausioms
žmonių bendruomenėms atsirado prielaidų nusikalsti – dėl įvairių motyvų užsiimti
kitam žmogui ar žmonėms pavojinga veikla siekiant naudos. Nusikaltimų esi
visokių, bendriausias jų visų bruožas – atitaisoma arba neatitaisoma įvairaus
pobūdžio (fizinė, materialinė, moralinė) žala atskiram žmogui arba jų grupei,
valstybinei institucijai. Visuomenės gyvenime šis reiškinys yra nepageidautinas,
civilizuotos valstybės yra susikūrusios baudžiamuosius kodeksus, kuriuose už
skirtingus nusikaltimus numatomos įvairios laisvės suvaržymo, kai kur – ir gyvybės
atėmimo bausmės.
Tyrimas
Analizuoti konceptualiosios NUSIKALTIMO metaforos aktualizaciją
politikos ir sveikatos diskursuose nuspręsta dėl kelių priežasčių:
1. Nusikaltimo tema iki XX a. dešimtojo dešimtmečio priklausė prie tų, kurios
Lietuvos viešajame diskurse buvo sąmoningai neaptariamos siekiant sukurti
visuomenės be trūkumų vaizdą. Praėjusio amžiaus pabaigoje spaudoje imta labai daug
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rašyti apie nusikaltimus, todėl įdomu palyginti, kokius perkeliamuosius požymius
kalbamuosiuose diskursuose buvo linkstama pasitelkti eksploatuojant šią metaforą.
2. NUSIKALTIMO metafora gali būti siejama su KARO metafora, nes karas
yra nusikaltimas žmonijai, abiem atvejais kalbama apie tiesioginę grėsmę žmogui.
KARO metafora, kaip teigia Rūta Petrauskaitė (Marcinkevičienė), yra priskiriama
prie vienų iš labiausiai mūsų visuomenėje aktualizuojamų metaforų
(Marcinkevičienė 1995). Ši metafora kaip seniausia ginčo forma ir agresyvios
elgsenos prototipas struktūruoja daugelį patyrimo sričių (Baldauf 1997, 236).
3. NUSIKALTIMO ir KARO metaforos, perfrazuojant psichologų teiginius,
tenkina vieną iš žmonėms būdingų elgesio bruožų – polinkį domėtis blogomis
naujienomis, savotišką trauką prie to, kas yra negatyvu. Žmonės tiesiog ieško
naujienų apie dramatiškus, nemalonius įvykius. Šią sritį išmanantys ekspertai teigia,
kad žmonių smegenys vystėsi tokioje aplinkoje, kurioje turėjo būti išgyventa daug
sunkumų. Kadangi dabar nebereikia gintis nuo pavojų, trūksta veiklos. Esame linkę
gauti daugiau baimės, o ne gėrio, todėl smegenys jautresnės blogiems dalykams
(Williams 2010). Be to, ir žiniasklaida, siekdama savų tikslų, šį polinkį labai skatina.
NUSIKALTIMO metafora sveikatos diskurse
Vienas iš pagrindinių sveikatos diskurso tekstuose aprašomų konceptų –
LIGOS konceptas. Galima teigti, kad liga suvokiama kaip nusikaltimas, nes
aktualizuojamas pavojingas sirgimo proceso poveikis visuomenei (tiksliau – žmogui
ar žmonėms). Pavojus visuomenei gali būti kelių lygmenų pagal savo stiprumo ir
numanomos žalos laipsnį. Chuliganizmą galima traktuoti kaip agresijos visuomenės
atžvilgiu, asocialumo apraišką. Jeigu chuliganiškas elgesys nevirsta kitokiu, dar
radikalesniu, jo rezultatas paprastai nebūna susijęs su tragiška baigtimi, nors
tikimybė, kad padėtis gali pablogėti, išlieka:
Infekcijai belieka imtis griaunamojo darbo plaučiuose (T 1981 03 22)
Patyręs arbitras manė, kad jam pavyko pristabdyti kūną niokojančią klastingą ligą
(lrytas 2012 04 10)

Tokio elgesio požymis paprastai pasitelkiamas kalbant vieną kurį ligos etapą,
bet neturint galvoje baigtinio jos rezultato. Gerokai konkrečiau nusakomi ligos, kuri
suvokiama kaip linkusi vogti, požymiai. LIGA – VAGILĖ gali pasisavinti visa tai,
kas žmogui svarbu – nuo paprasčiausių galimybių suvokti aplinką iki gyvybės, plg.:
Šiuos pojūčius iš trisdešimtmetės buvo atėmusi išsėtinė sklerozė – klastinga liga, jaunus
žmones paverčianti bejėgiais ir atimanti iš jų galimybę judėti (lrytas 2010 04 04)
Meningokokas gviešiasi stipriausiųjų (pasveik 2012 02 28)

Didžiausias nusikaltimas yra žmogžudystė. Kaip žmogžudžiai suvokiamos
ligos kėsinasi atimti tik svarbiausią vertybę – gyvybę. Ligai, nelygu jos pobūdis,
priskiriama galimybė žudyti įvairiais būdais:
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Taigi AIDS virusas savo elgesiu panašus į žmogžudį, kuris, dėdamasis geru draugu ar net
šeimos nariu, ateina į namus, nesukeldamas įtarimo, išjungia signalizaciją, sunaikina gaisro
gesintuvus, o paskui išžudo gyventojus ir sudegina namą (KT 1989 02 18)
Aukštas kraujospūdis, arba arterinė hipertenzija, neretai vadinama „tyliuoju žudiku“,
nes ši liga dažnai pasireiškia be jokių įspėjamųjų ženklų (LR 1998 01 31)

Atskirais atvejais perkeliamasis požymis, kuriuo remiantis aktualizuojama
metafora, yra nulemtas iš jutiminės patirties pažįstamų ligos požymių:
[...] skarlatina baigė smaugti gerklytę (KT 1981 04 22)

Apskritai sveikatos diskursas dėl pačios aprašomos tikrovės srities specifikos
orientuotas į glaudų ryšį su jutimine patirtimi.
KARO metafora sveikatos diskurse aktualizuoja pagrindines žmonių nuostatas
sirgimo proceso, ligos ir savo pačių elgesio atžvilgiu. Karo scenarijus vystomas
nuosekliai. Liga yra suvokiama kaip priešas, kuris gali pulti, okupuoti, plg.:
Alzheimerio liga puola senus žmones, o jie Lietuvoje mažai kam rūpi (delfi 2008 10 18)
Gripas ir ligos okupavo daugiau nei pusę Lietuvos – 30 savivaldybių peržengtas
epidemijos lygis (lrytas 2006 02 28)

Tokie ir panašūs situacijos apibūdinimai motyvuoja atitinkamas visuomenės
ir atskiro jos atstovo nuostatas ligų atžvilgiu, kelia įtampą.
Visame sveikatos diskurse ligai priskiriami gebėjimai veikti rodo, kad tai yra
labai klastingas ir sumanus priešas, taikantis įvairius kovos būdus, kurių visų tikslas yra
vienas – pakenkti žmogui, atimti iš jo sveikatą. Šiam tikslui įgyvendinti liga pasitelkia
tiek primityvias grumtynes vienas prieš vieną, tiek šaunamuosius ginklus, plg.:
Ypač sunku grumtis su liga tapo nepagydomomis ligomis sergantiems žmonėms (LR
1995 07 04)
Deja, prostatos vėžys vis dažniau nusitaiko į jaunus vyrus (lrytas 2017 09 17)

Susirgęs žmogus prieš savo valią įsitraukia į karo veiksmus. Kaip tik todėl
sveikatos diskurse aktualizuojamos metaforos SVEIKIMO PROCESAS YRA
KOVA, GYDYMO PROCESAS YRA KOVA. Sveikatos diskurso tekstuose
implikuojama mintis, kad kova su liga turi būti bendras paties ligonio, gydytojų ir
žmogaus artimųjų reikalas, pvz.:
Kova už gyvybę – [...] ne vieno žmogaus reikalas. Jai reikia paties didžiausio
sąjungininko – ligonio pasitikėjimo (T 1980 06 07)
Praėjusiais metais vidutinio amžiaus moterį iš klinikinės mirties atkovojome tris kartus
(T 1980 09 04)

Situacijai atskleisti ir dar labiau dramatizuoti sveikatos diskurse ieškoma
įvairesnių perkeliamųjų požymių. Numatoma galimybė, kad kovoje bus pasinaudota
visomis įmanomomis priemonėmis, pasitelkiama ir užnugario pagalba, nes tik taip
galima pasiekti ligoniui palankių rezultatų, pvz.:
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Medicinos technika – viskas nuo termometro iki akmenų skaldymo mašinos – savotiškas
medicinos užnugaris. Be jos gydytojas beginklis (LA 1990 11 13)
Nepaisant valstybės ekonominio ar kitokio pajėgumo, kovos su šia liga fronte nė viena
šalis į priekį nepasistūmėjo (LR 1994 03 16)

KARO metafora sveikatos diskurse pasitelkiama ir tada, kai kalbama apie
ligos baigtį. Čia galvoje turimi ribiniai procesai: kare būna pralaimėjusi ir nugalėjusi
šalys, sergantis (ypač sunkiomis ligomis) žmogus arba pasveiksta, t. y. nugali ligą,
arba liga pasirodo esanti stipresnė, plg.:
Praėjusią savaitę iš gripo epidemijos išsivadavo ir varėniškiai (LR 2000 03 14)
Praėjusį šeštadienį kovą su vėžiu pralaimėjo 37 metų dainininkas Rolandas Janavičius
(lrytas 2007 07 07)

Galima apibendrinti, kad NUSIKALTIMO metafora Lietuvos viešajame
sveikatos diskurse 1980–2012 metų laikotarpiu aktualizuojama beveik tolygiai.
Nekalbinės tikrovės pokyčiai metaforos aktualizacijai įtakos turi tik iš dalies:
dešimtajame XX a. dešimtmetyje spaudoje imama daugiau rašyti apie padidėjusį
nusikalstamumą, todėl greičiausiai dėl to ir sveikatos diskurse NUSIKALTIMO
metafora pasitelkiama aktyviau, įvairėja su ja siejami perkeliamieji požymiai. Prie
NUSIKALTIMO šlietina KARO metafora sveikatos diskurse laikytina klasikine – visu
analizuojamu laikotarpiu gydymo ir sveikimo procesą yra būdinga suvokti kaip kovą.
NUSIKALTIMO metafora politikos diskurse
Konceptualioji metafora POLITIKA YRA NUSIKALTIMAS su visais
nusikaltimams būdingais požymiais Lietuvos politikos diskurse imama vis dažniau
aktualizuoti nuo 2000 m., kai Lietuvoje šalia klasikinių kairiųjų ir dešiniųjų partijų
veiklą pradeda naujos partijos.
Nusikalstama veikla politikos diskurse reiškiama pačiomis įvairiausiomis
formomis. Visų pirma POLITIKA YRA AGRESYVUS NUSIKALSTAMAS
ELGESYS, plg.:
Gavome kuolu per galvą (delfi 2009 06 08)
Dar pasakysite, kad mes su viceministru vakarais po tiltu su kirviais laukiame (delfi
2009 11 28)
Vilniaus r. valdžia skėlė antausį opozicijai (delfi 2007 12 08)
Kai kurie valstiečiai balsuoja pagal botagą (15 min 2017 12 08)

Politinių partijų nariams sudėtinga veikti vieniems, todėl jie jungiasi į
nusikalstamas struktūras ir grupuotes, kad taip lengviau įgyvendintų savo tikslus, plg.:
Tada, matyt, ekonomikos prievartautojai galutinai suaugs su politikos padugnėmis ir
mafija apsiformins galutinai (LR 1993 10 19)
LDDP yra grupuočių, bet partija neskyla (LR 1994 09 26)

Politikai lyginami su nusikaltėliais ar teroristais, plg.:
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lyg Seime už kiekvieno kampo tykotų kažkokie teroristai, nuo kurių, jei reikalas spiria,
galėtum skubiai slėptis (delfi 2009 01 23)
Tarp politiko ir nusikaltėlio – sunkiai apčiuopiama riba (delfi 2003 05 17)

Kita svarbi politinius nusikaltimus diferencijuojanti ištakos sritis yra
KORUPCIJA. Analizuojant konceptualiąsias metaforas POLITIKA YRA
KORUPCIJA pastebimas kelių ištakos sričių susiliejimas, plg.:
Tradicinės partijos žarstė pažadus pagaliau apvalyti šalies politinį ir partinį gyvenimą
nuo įsikerojusios nekompetencijos ir korupcijos (delfi 2006 04 03)

Šiame pavyzdyje aktualizuojamas korupcijos kaip išsikerojusios piktžolės
požymis ir rekonstruojama konceptualioji metafora KORUPCIJA YRA PIKTŽOLĖ.
Toks metaforinis modelis grindžiamas kelių ištakos srities konceptų susiliejimu
(angl. blending) ir projekcija į tikslo sritį.
Tipiški nusikalstamos veiklos požymiai kyšis, kompromatas, šantažas, kerštas
fiksuoti metaforiniuose pasakymuose:
Vilniaus koalicija ardoma kyšiais, nes kas politikoje valdo „kompromatą“, valdo viską.
Koalicijos partneriai socialdemokratams ir premjerui Algirdui Butkevičiui už nugaros
rezga sąmokslą (lrytas 2012 12 19)
G. Landsbergio šantažas suveikė: iš Seimo darbotvarkės išbrauktas klausimas dėl
A. Kubiliaus vyriausybės skolinimosi politikos tyrimo respublika (Respublika 2017 11 08)
Aną rudenį, kai rinkėjų armija masiškai keršijo savo mamoms specialiai nusišaldydama
ausis ir taip į valdžią atvedė naisiečių pulką (delfi lt R. Valatka 2017 11 19)

Konceptualioji metafora POLITIKA YRA KARAS struktūruoja Lietuvos
politikos diskursą pačiomis įvairiausiomis formomis. Jas galima aptikti tiek straipsnio
antraštėje, tiek pačiame straipsnio tekste. Pasitelkiant KARO ištakos srities požymių
įvairovę politikos diskurse vystomas karo scenarijus. Kovos ar mūšio lauke susitinka
priešininkai (politiniai kamikadzės, politikos generolas), jie naudoja ginklus ir įvairias
priemones (Seime laužomos ietys, politikų strėlės, neketina sudėti ginklų), o kovos
veiksmai nukreipti prieš opozicines partijas (oponentų užpuolimai, viceministras
kryžiuoja kardus su socialliberalais). Politikos diskurse išskiriami prototipiški karo
scenarijai (politinė kova, politiniai mūšiai, grumtynės, paliaubos), plg.:
Mūšiui dėl alkoholio artėjant: ko gali griebtis „valstiečiai“? (lrytas 2017 05 24)
Pralaimėtas mūšis nereiškia, kad pralaimėtas karas (delfi 2017 07 07)

Rinkimams, kitiems svarbiems politiniams įvykiams artėjant nepagailima ir
platesnio būsimo kovos aprašymo, pasirenkama netikėta raiška, plg.:
Apie rinkimus M. Adomėnas kalbėjo daugiausiai kariniais terminais: „Kariai jau
išrikiuoti, patrankos nutaikytos, kur reikia. Bet blogas tas karys, kuris galvoja tik apie
artimiausią mūšį. Mes galvojame ir apie perspektyvą“ (lrytas 2012 09 16)
Tai turbūt yra priešinfarktinės stadijos smūgiai, pėstininkų suduoti partijos vedliui
(lrytas 2017 11 11)
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Galima apibendrinti, kad toks NUSIKALTIMO ir su ja koreliuojančios KARO
metaforos populiarumas Lietuvos viešajame politikos diskurse kuria labai agresyvios
ir neprognozuojamos tikrovės įspūdį. Sudaromas vaizdas, kad tie žmonės, nuo kurių
priklauso visai šaliai ir jos žmonėms svarbių sprendimų priėmimas, veikia
visuomenei nepriimtinais būdais, pirmiausia siekia asmeninės naudos, nesirūpina
juos į valdžią išrinkusių žmonių gerove. Taip Lietuvos viešojo diskurso tekstuose
kuriama visuotinės baimės ir nesaugumo atmosfera.
Išvados
NUSIKALTIMO metafora kalbamuosiuose diskursuose yra dažna, ypač dažna
jos atmaina – KARO metafora.
KARO metafora vienodai intensyviai aktualizuojama visu nagrinėjamu
laikotarpiu (1980–2017), ji yra klasikinė. NUSIKALTIMO metafora pradeda
populiarėti nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio, kai Lietuvoje imta gerokai daugiau
rašyti apie šį reiškinį. Nusikaltimų aprašymai viešojo diskurso tekstuose sustiprino
polinkį šios srities požymius perkelti į politikos ir sveikatos sferos aprašymus ir dėl
galimybės pasitelkus įvairesnę raišką sulaukti daugiau skaitytojų dėmesio. Ypač tai
taikytina Lietuvos viešajam sveikatos diskursui. Kadangi sveikatos diskursas lėčiau
reaguoja arba beveik nereaguoja į visuomeninio gyvenimo pokyčius, šia tema
rašantiems sunkiau sulaukti didesnio skaitytojų susidomėjimo. Dėl šios priežasties
sveikatos diskurso tekstuose (ypač tais atvejais, kai kalbama apie tragiškus ligos
baigties atvejus, epidemijas ar kitas išskirtines situacijas) NUSIKALTIMO, KARO
metaforos tikslingai pasirenkamos siekiant atkreipti dėmesį. Tekstų apie sveikatą
kūrėjai labiau linkę pasitelkti KARO metaforą, nors remiamasi ir su
NUSIKALTIMO metafora siejamais perkeliamaisiais požymiais.
Viešajam politikos diskursui Lietuvos visuomeninio gyvenimo pokyčiai daro
gerokai didesnę įtaką. Naujų politinių jėgų atsiradimas, ne iki galo sąžiningi politinės
kovos metodai skatina polinkį aktualizuoti vis kitas konceptualiąsias metaforas,
pasitelkti naujesnius perkeliamuosius požymius.
NUSIKALTIMO ir KARO metaforos dažniau aktualizuojamos kalbant apie
konfliktiškas tikrovės sritis. Už sveikatą konfliktiškesnė yra politika, todėl
kalbamosios metaforos matomesnės kalbant apie politiką. Politikos diskurse
aktualizuotos konceptualiosios NUSIKALTIMO ir KARO metaforos, jei lyginsime
jas su tokiomis pačiomis metaforomis sveikatos diskurse, apima daugiau
perkeliamųjų požymių, išsiskiria įvairesne kalbine raiška. Reikia pabrėžti, kad ir
pačių nekalbinės tikrovės sričių, t. y. politinio gyvenimo ir sveikatos apsaugos srities
skirtumai, lemia tai, kad atitinkamuose diskursuose aktualizuojamos struktūriškai
kiek skirtingos, bet panašios jutiminės ir kultūrinės patirties nulemtos metaforos.
Apibendrintai galima teigti, kad NUSIKALTIMO ir KARO metaforos
Lietuvos viešajame diskurse yra tokios dažnos, kad tekstų kūrėjai tiesiog privalo
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ieškoti kuo įvairesnių raiškos būdų, netikėtų perkeliamųjų požymių, jeigu jie nori
sulaukti kuo daugiau dėmesio.
Šaltiniai
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delfi – delfi.lt (interneto portalas)
KT – Komjaunimo tiesa (laikraštis)
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LR – Lietuvos rytas (laikraštis)
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Summary
General explanatory dictionaries contain numerous words whose only meaning or one of
the meanings is used as a special lexis unit – a term. Usually, those are words from such areas as
journalism, literature, culture, art, politics, sports, etc., but the dictionaries often include terms from
different fields and subfields of science with a narrow, specific usage. It creates a series of questions
in lexicography: which groups of terms are selected for inclusion into general dictionaries; how the
terms are marked; how consistent the explanations of the terms’ meaning are; how lexicographers
have dealt with polysemy when the terminological comprehension occurs only in one or several
explanations of the meanings.
The linguists Regina Kvašytė, Māris Baltiņš, Juris Baldunčiks, Valentīna Skujiņa, Ieva
Zuicena, Imants Šmidebergs, Silga Sviķe and others have carried out research on different aspects
of the label system used in lexicography, mostly developing the principles of labelling, but the
application of labels has been investigated to a considerably lesser extent.
The theoretical ground of the research is based on a well-known conclusion in lexicography:
labelling the terminology of a particular field in general dictionaries is of special importance
because a term is not identical to a word. It is crucial to emphasize the lexicographical difference –
in general dictionaries, the lexical meaning of a word is explained, but in the explanation of a term,
the core of the particular field’s notion is described. The labelling system should be present in every
dictionary, but it should not clog the entries and the dictionary as a whole.
The aim of the article is to reveal how the labelling system of a word’s terminological
functionality is used in contemporary Latvian explanatory dictionaries. Four philological-type
explanatory dictionaries were selected as the sources for the research: the eight-volume Latvian
Literary Language Dictionary (Latviešu literārās valodas vārdnīca, LLVV 1972–1996), two
editions of Latvian Dictionary (Latviešu valodas vārdnīca, LVV 1987; LVV 2006) and Dictionary
of Contemporary Latvian (Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca, MLVV-e).
In LLVV, the most comprehensive Latvian dictionary of the 70s–90s of the 20th century,
67 labels of different branches and fields are used. Those labels refer not only to such fields as
music, sports, literature, culture, but also to many specific fields and subfields of science, e.g.
bacteriology, entomology, geodetics, geology, mineralogy, paleontology, etc. It rises a question if
all those specific terms should be included in general dictionaries.
In both single volume dictionaries, the term labels have not been used. These dictionaries
contain a much smaller number of terms, and the information about their affiliation to one or
another field can be found in the details of explanation, thus interfering with the search for terms.
In the newest electronically accessible dictionary MLVV, the use of the labelling system is
explained by the chief editor Ieva Zuicena. The number of labels is considerably reduced (to 47).
In the practical application, the principles of the labelling system are not always consequently
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applied, because, as the chief editor points out, the lexicographical description of terms in general
dictionaries is complicated.
Some conclusions can be drawn from the research. The labelling system helps to navigate the
explanations of terms in general explanatory dictionaries, albeit it is more suitable several-volume
dictionaries. The elimination of terminological labels in single-volume dictionaries is almost
unjustifiable, because the use of a label would contribute to the economy of space in comparison to the
descriptional thematic outline in the explanation of a word. The main deficiency of the marking system
is its inconsistent use: not all terms belonging to one microsystem have been marked. The marking
system should be revised and improved during the development of each new dictionary.

Vispārīgo skaidrojošo vārdnīcu uzdevums nav iekļaut un skaidrot šauras
specializācijas terminus, bet, aptverot biežāk lietoto leksiku (sarunvalodā,
publicistikā, daiļliteratūrā, kultūrā, mākslā, politikā, zinātnē, sportā u. c. jomās),
neizbēgami vārdnīcā nonāk daudz tādu vārdu, kam vienīgā vai viena no nozīmēm
tiek lietota kā speciālās leksikas vienība – termins. Tas leksikogrāfijā rada virkni
jautājumu: kuras terminu grupas tiek atlasītas ievietošanai vispārīgajās vārdnīcās; kā
termini tiek marķēti; cik konsekventi veikts terminu nozīmes skaidrojums; kā
rīkojušies leksikogrāfi daudznozīmīgu vārdu gadījumā, kur terminoloģiskā izpratne
ir tikai vienas vai dažu nozīmju skaidrojumā.
Pievērsties īpašajiem marķējumiem leksikogrāfiskajos izdevumos rosinājuši
vairāki pētījumi. Piemēram, Regīna Kvašīte (Regina Kvašytė), pētot lietišķos
terminus dažādās vārdnīcās, runā par vienotu norāžu sistēmu, ko lieto, lai konkrētās
nozares terminus marķētu vispārīgās leksikas vārdnīcās (Kvašīte 1999, 90). Viņa
pievērš uzmanību tam, ka dažādās vārdnīcās lietoti dažādi marķējumi jeb saīsinājumi
(Kvašīte 1999, 91), pie kam dažkārt pie vārdiem, kas noteikti ir piederīgi attiecīgajai
nozarei, marķējuma tomēr nav (Kvašīte 1999, 92). Vēl viens no inspirācijas avotiem
ir Māra Baltiņa pētījums „Par jaunradīto (jaunieteikto) vārdu marķēšanu
terminoloģiskos un leksikogrāfiskos izdevumos”, kurā autors pievērsies jaunradīto
vārdu marķēšanas problemātikai, secinot, ka, pirmkārt, līdz šim prakse, kā marķēt
jaunvārdus, bijusi nekonsekventa un fragmentāra; otrkārt, tulkojošo vārdnīcu
sastādītājiem jaunvārdu (jaunterminu) marķēšana būtu vēlama; treškārt, nozaru
terminoloģijas vārdnīcās šādas norādes būtu obligātas, lai pareizi orientētu lietotāju
par līdzšinējo praksi; ceturtkārt, nepieciešamas plašākas diskusijas, lai izvēlētos
vienotu pieeju un veidu, kā to labāk ieviest (Baltiņš 2015, 67). Protams, šeit ir runa
par citas kategorijas leksikas marķēšanu, bet zināmi kontrolpunkti arī šī pētījuma
kontekstā tomēr ir ieraugāmi. Trešais pētījums, kurš arī rosinājis skatīt speciālās
leksikas marķējumu kā būtisku vārdnīcas mikrostruktūras elementu, kas atrodas tā
saucamajā norāžu zonā, ir Silgas Sviķes promocijas darbs „Speciālā leksika
vispārīgajās divvalodu tulkojošajās vārdnīcās: augu nosaukumi” (Sviķe 2016). Tajā
galvenā vērība gan pievērsta divvalodu tulkojošajām vārdnīcām, kur marķējums var
tikt attiecināts gan uz avotvalodu, gan uz mērķvalodu, bet galvenokārt, lai
diferencētu tulkojuma ekvivalentus (Sviķe 2016, 69). S. Sviķe, atsaucoties uz Oskaru
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Reihmanu (Oskar Reichmann), Hansu Vermeru (Hans Vermeer), Heinrihu
Petermanu (Heinrich Petermann), Joahimu Mugdanu (Joachim Mugdan), aplūko
speciālās leksikas marķēšanas nozīmīgumu un tomēr atzīst, ka reizēm marķējuma
pievienošanas vai nepievienošanas principi nav saprotami (Sviķe 2016, 70).
J. Mugdans uzskata, ka marķējums ir obligāti pievienojams, ja nozīmes skaidrojums
neietver šādu informāciju, ja vārds ir polisemantisks un uz konkrēto nozari
attiecināma tikai kāda viena nozīme (Mugdan 1992, 34–41).
Pastāv arī citi līdzīgi viedokļi par problēmām speciālās leksikas marķēšanā
vispārīgajās vārdnīcās, turklāt jāņem vērā, ka šķirkli (un vārdnīcu kopumā) nedrīkst
pārblīvēt ar marķējumiem norāžu zonā.
Pētījuma teorētisko pamatojumu balsta leksikogrāfijā zināma atziņa, ka marķēt
attiecīgās nozares terminoloģiju vispārlietojamās leksikas vārdnīcās ir īpaši svarīgi, jo
termins nav identificējams ar vārdu. Jāatgādina Valentīnas Skujiņas uzsvērtais, ka
termina uzrādīšana vispārlietojamās leksikas vārdnīcā ir ne tikai terminzinātnes
attīstības veicinātāja, bet arī valodas bagātināšanas avots (Skujiņa, Ķirīte-e). Svarīgi
uztvert leksikogrāfisko atšķirību, ka vispārlietojamās leksikas vārdnīcās vārdam tiek
skaidrota leksiskā nozīme, bet termina skaidrojumā tiek aprakstīta konkrētās nozares
jēdziena būtība. Vārds „kā valodas vienība saistāms ar tajā ietverto nozīmi vai nozīmju
kopumu”, bet „termins konkrētās nozares ietvaros tiek piesaistīts konkrētam
jēdzienam kā attiecīgās nozares jēdzienu sistēmas komponentam”, katram „terminam
ir jābūt nozares terminu sistēmas sastāvdaļai, turklāt nozares terminu sistēmai ir
jāatspoguļo šīs nozares jēdzienu sistēma” (Skujiņa, Ķirīte-e).
Raksta mērķis – atklāt, kā norāžu sistēma par vārda terminoloģisko
funkcionalitāti darbojas mūsdienu latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās.
Analizējamā materiāla ieguvei jeb avotiem izvēlētas četras filoloģiska tipa
skaidrojošās vārdnīcas: Latviešu literārās valodas vārdnīca 8 sējumos
(LLVV 1972–1996), divas Latviešu valodas vārdnīcas (LVV 1987; LVV 2006) un
Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca (MLVV-e).
Jautājums par terminoloģijas un vispārlietojamās leksikas semantiskajām
attieksmēm, kā arī konkrēti par terminoloģiskās leksikas atspoguļojumu
skaidrojošajās vārdnīcās tiek aplūkots Ievas Zuicenas (Zuicena 2008), Imanta
Šmideberga (Šmidebergs 2009) u. c. autoru rakstos, taču ne pietiekmi ir analizēts tā
praktiskais realizējums. Kā norādījis lietuviešu terminologs Stasis Ķeinis (Stasys
Keinys), termini vairs nav leksikas perifērijā, gluži otrādi – terminoloģija ievērojami
pietuvojusies leksikas centrālajai daļai, vārdu krājuma pamatfondam (Ķeinis 2003).
Parasti filoloģiska tipa skaidrojošajās vārdnīcās (līdzīgi arī svešvārdu
vārdnīcās) līdzās vispārlietojamās leksikas vārdiem iekļauta arī kāda daļa no
speciālās leksikas, kas ir populārzinātniskajā literatūrā un periodikā biežāk sastopami
termini, kuri skar tādas cilvēka dzīves sfēras kā medicīna, politika, sabiedriskās
zinātnes, arī māksla, mūzika, sports un literatūra. Pazīstamāko terminu iekļāvums
vispārlietojamās leksikas skaidrojošajā vārdnīcā nodrošina šo terminu vēl biežāku
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lietojumu, semantiskās funkcionalitātes paplašināšanos un nereti arī
determinoloģizāciju. Svarīgi noskaidrot, kā lietotās norādes jeb marķējums veicina
un nodrošina šīs sistēmas darbošanos.
Kā pirmā aplūkota Latviešu literārās valodas vārdnīca (LLVV), kas ir
visplašākā 20. gadsimta 70.–90. gadu latviešu valodas vārdnīca. LLVV 1. sējumā
norādītie saīsinājumi liecina, ka uz terminoloģiskās leksikas iezīmēšanu attiecināmi
67 dažādu jomu un nozaru marķējumi: agr. – agrotehnika, anat. – anatomija,
antrop. – antropoloģija, arheol. – arheoloģija, arhit. – arhitektūra, astr. –
astronomija, av. – aviācija, bakt. – bakterioloģija, bioķīm. – bioķīmija, biol. –
bioloģija, biškop. – biškopība, bot. – botānika, būvn. – būvniecība, ekon. –
ekonomika, el. – elektrotehnika, ent. – entomoloģija, etn. – etnogrāfija, farm. –
farmakoloģija, filoz. – filozofija, fin. – finanšu termins, fiz. – fizika, fiziol. –
fizioloģija, fizk. – fiziskā kultūra un sports, fot. – fototehnika, glezn. – glezniecība,
grāmatv. – grāmatvedība, ģeod. – ģeodēzija, ģeogr. – ģeogrāfija, ģeol. – ģeoloģija,
ģeom. – ģeometrija, hidrotehn. – hidrotehnika, hist. – historiogrāfija, iht. –
ihtioloģija, jur. – jurisprudence, jūrn. – jūrniecība, kalnr. – kalnrūpniecība, kibern. –
kibernētika, kul. – kulinārija, ķīm. – ķīmija, lauks. – lauksaimniecība, liter. –
literatūrzinātne, loģ. – loģika, mat. – matemātika, med. – medicīna, medn. –
medniecība, meh. – mehānika, meteorol. – meteoroloģija, mežs. – mežsaimniecība,
mil. – militārās zinātnes, min. – mineraloģija, mit. – mitoloģija, mūz. – mūzika,
ornit. – ornitoloģija, paleont. – paleontoloģija, pol. – politika, poligr. – poligrāfija,
psih. – psiholoģija, psihoanalīze, rel. – reliģija, tehn. – tehnika, tekst. –
tekstilrūpniecība, telev. – televīzija, tēln. – tēlniecība, val. – valodniecība, vēst.–
vēsture, vet. – veterinārija, zool. – zooloģija, zvejn. – zvejniecība (LLVV 1, 17).
Redzams, ka norāžu sistēmā ir ne tikai tādas sabiedrībai pazīstamāko jomu
terminu grupas kā literatūrzinātne, mūzika, sports, vēsture, bet arī ļoti specifiskas
zinātņu nozares un apakšnozares, piemēram, bakterioloģija, entomoloģija,
ģeodēzija, ģeoloģija, mineraloģija, paleontoloģija. Tiek iezīmēts samērā plašs
speciālās leksikas spektrs, lai gan vārdnīcas ievadā autori par vārdu atlasi raksta, ka
termini vārdnīcā uzņemti ar ierobežojumiem. „Vārdnīcā ievietoti galvenokārt tie
termini, kas samērā bieži lietoti daiļliteratūrā vai periodikā. Plašāk ir pārstāvēta
valodā izplatītākā sabiedrisko zinātņu terminoloģija.” (LLVV 1, 9) Par marķējumu
sistēmu teikts, ka tā norāda saistījumu „ar zinātnes, tehnikas, mākslas nozari, kas
parādīts, ja konstatējamas specifiskas terminoloģiskas iezīmes” (LLVV 1, 14).
Pievēršoties šīs sistēmas praktiskajam realizējumam vispārlietojamās leksikas
vārdnīcas šķirkļos, jāsecina, ka apsolītais atspoguļots dažādos variantos.
Pirmais variants: ja vārds ir monosēmisks un vienīgā nozīme ir saistīta ar kādas
nozares terminoloģiju, tad šķirkļa galvā lietotā norāde vārdnīcas lietotājam
informāciju sniedz nepārprotami – šī vārda vienīgā nozīme ir tā lietojums termina
funkcijā, piemēram:
abrāzija ģeol. Jūras krastu noārdīšanās viļņu darbības rezultātā. (LLVV I 1972, 31)
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adverbializācija val. Kādas citas vārdšķiras vārda pāriešana apstākļa vārdos. (LLVV I
1972, 41)
amonijs ķīm. Slāpekļa un ūdeņraža savienojums. (LLVV I 1972, 167)
anakreontisks literat. Tāds, kurā slavināta jautra, bezrūpīga dzīve, dzīres; tāds, kurā
izpaužas tieksme pēc jautras, bezrūpīgas dzīves. (LLVV I 1972, 241)

Otrais variants: kad vārdam ir vairākas nozīmes un katra no tām lietota termina
funkcijā atšķirīgās, dažādās nozarēs, tad nozīmes ir numurētas un katrai atsevišķi
norādīta terminoloģijas nozare, piem.:
aberācija
1. fiz. Attēla neprecizitāte, kas rodas optiskajās sistēmās.
2. biol. Novirze uzbūvē un funkcijās no tipiskā parauga.
3. astr. Šķietama zvaigžņu novirzīšanās no patiesā stāvokļa. (LLVV I 1972, 30)

Trešais variants: kad vārds ir daudznozīmīgs, bet ar terminoloģiju saistīta kāda
viena (vai dažas nozīmes), kas nav pamatnozīme jeb primārā, tad tikai tajā ir lietota
norāde par piederību terminoloģijai, piemēram, vārda pēda 4. nozīme ir attiecināma
uz literatūrzinātni:
pēda
1. Paplatināta kājas apakšējā daļa – atsperīgs atbalsta orgāns (cilvēkiem vai daļai
dzīvnieku), kas mazina ķermeņa satricinājumu ejot, skrienot vai lecot. Šī orgāna
apakšējā daļa, kas saskaras ar pamatu.
2. Iespiedumi, nospiedumi, kādas pazīmes, ko atstājusi šī orgāna apakšējā daļa, arī
uzvilktu apavu, zeķu apakšējā daļa, saskaroties ar kādu pamatu.
3. Apakšējā, parasti paplatinātā, daļa, elements (priekšmetiem). Arī pamatne.
4. literat. Uzsvērto un neuzsvērto zilbju savienojums (sillabotoniskajā vārsmošanas
sistēmā) vai garo un īso zilbju savienojums (antīkajā vārsmošanas sistēmā), kas vārsmā
atkārtojas un nosaka tās ritmu.
5. Garuma mērvienība – aptuveni 30,48 centimetri (angļu un vecajā krievu mērvienību
sistēmā). (LLVV VI1 1986, 581)

Ceturtais variants: terminoloģiskajā leksikā norādīta homonīmija. Pie kam
minētajā piemērā pirmais vārds no homonīmu pāra ir monosēmisks un vienīgā
nozīme saistāma ar valodniecības nozares terminoloģiju, bet otrais vārds ir
polisēmisks, kam abas nozīmes attiecināmas uz medicīnas nozari, tādēļ marķējuma
atrašanās vieta ir pirms nozīmju numerācijas:
aspirācija1 val.
Dažu līdzskaņu (b, p, d, t, g, k) izruna ar h pieskaņu, ar piedvesumu (piemēram, th, ph).
aspirācija2 med.
1. Šķidruma vai gaisa iesūkšana (aparātā, ierīcē no ķermeņa dobuma).
2. Svešu vielu iekļūšana elpošanas orgānos ieelpas laikā. (LLVV I 1972, 331)

Piektais variants arī saistāms ar homonīmiju, taču konkrētajā gadījumā tikai
otrais vārds no homonīmu pāra ir marķēts ar norādi par piederību terminoloģijai.
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Turklāt tas ir polisēmisks vārds, kur katra nozīme saistīta ar dažādu nozaru
terminoloģiju, resp., arhitektūru un anatomiju:
atlants1
Ģeogrāfijas, vēstures vai citu karšu sistemātisks sakopojums.
atlants2
1. arhit. Vertikāls balsts atlētiskas vīrieša figūras veidā.
2. anat. Pirmais kakla skriemelis, kas savienots ar pakauša kaulu. (LLVV I 1972, 383)

Šos piecus variantus varētu uzskatīt par būtiskākajiem risinājumiem, pētot norāžu
sistēmu par terminoloģisko leksiku. Tas ir pietiekams pamats, lai atzītu, ka norāžu
sistēma darbojas pārskatāmi, adekvāti, konsekventi un palīdz orientēties terminu
meklējumos vispārlietojamās leksikas skaidrojošajā vārdnīcā. Cits būtu jautājums – vai
visi iekļautie tiešām ir bieži lietoti vārdi? Atbildes meklējumos var atsaukties uz Jura
Baldunčika rakstīto par LLVV leksikogrāfu nekonsekvenci vārdu atlasē, absolūti
pievienojoties šiem secinājumiem: „Nekonsekvence atlasē vērojama arī speciālās
leksikas atspoguļojumā. Ievaddaļā sastādītāji deklarējuši, ka „vārdnīcā ievietoti
galvenokārt tie termini, kas samērā bieži lietoti daiļliteratūrā vai periodikā”, tomēr
vārdnīcā ir simtiem terminu, kas raksturīgi šaurām, speciālām nozarēm [..].” Daudziem
„vārdiem īstā vieta varētu būt svešvārdu vārdnīca” (Baldunčiks 2012, 116). Tā kā vārdu
atlases jautājums nav šī pētījuma objekts, tuvāk tas nav aplūkots, bet tiešām ne vienmēr
ir saprotams konkrētā termina ievietojums vārdnīcā.
Lai padziļināti analizētu marķēšanas sistēmas efektivitāti, turpmāk skatīti
vienas nozares termini – literatūrzinātnes termini. Izvēloties terminu sistēmā kādu
konkrētu semantisko grupu, piemēram, pantmēru nosaukumus (amfibrahiju,
anapestu, daktilu, jambu, spondeju, trohaju), jāsecina, ka tie visi ir marķēti kā
piederīgi literatūrzinātnes terminoloģijai:
amfibrahijs – literat. Pantmērs, kam ir trīszilbīga pēda, kur vidējā zilbe ir uzsvērta
(sillabotoniskajā vārsmošanas sistēmā) vai gara (antīkajā vārsmošanas sistēmā).
(LLVV I 1972, 166)
daktils – literat. Pantmērs, kam ir trīszilbīga pēda, kurā pirmā zilbe ir uzsvērta
(sillabotoniskajā vārsmošanas sistēmā) vai gara (antīkajā vārsmošanas sistēmā). (LLVV
II 1973, 243)
trohajs – literat. Pantmērs, kam ir divzilbīga pēda, kurā pirmā zilbe ir uzsvērta
(sillabotoniskajā vārsmošanas sistēmā) vai gara (antīkajā vārsmošanas sistēmā). (LLVV
VII2 1991, 641)

Arī citi literatūrzinātnes termini ir šādu marķējumu ieguvuši, kaut gan ne
vienmēr ir saprotama viena vai otra termina iekļaušana nespecializētā vārdnīcā, kāda
ir LLVV, piem.:
akrostihs literat. Dzejolis, kura rindu pirmie burti (lasot no augšas uz leju) veido kādu
vārdu vai frāzi. (LLVV I 1972, 148)

164

aleksandrietis literat. Klasiskā dzejas forma, kas sastāv no divrindēm sešpēdu jambā ar
cezūru rindas vidū un blakus atskaņām, mijoties vīriskām un sieviskām atskaņām.
(LLVV I 1972, 157)
apokrifs literat. Sens, anonīms, ar bībeles sižetiem saistīts sacerējums, ko neatzīst
oficiālā baznīca. (LLVV I 1972, 244)

Šāds detalizēts skatījums ļauj akcentēt vēl kādu pamanītu iezīmi. Neskatoties
uz jau tā sīki izvērsto, daudzskaitlīgo norāžu sistēmu, varbūt vajadzētu ieviest vēl
vienu marķējumu, proti, stilist. – stilistika (stilistiska figūra, stilistisks paņēmiens).
Iemesls tam ir acīmredzams, jo stilistikas termini attiecināmi gan uz lingvistiku, gan
uz literatūrzinātni, gan uz retoriku. Līdz šim tāda marķējuma nav nevienā no
aplūkotajām vārdnīcām (arī LLVV), bet piederība stilistikai norādīta vārda
skaidrojumā, piem.:
aliterācija literat. Stilistisks paņēmiens (daiļdarbā) – vienādu līdzskaņu atkārtošanās
(strofā, pantā, frāzē u. tml.) (LLVV I 1972, 159)
anafora literat. Stilistiska figūra – vārda vai vārdu grupas atkārtojums teksta posmu
(teikumu, rindu, pantu) sākumā. (LLVV I 1972, 169)
asonanse literat. Stilistisks paņēmiens – vienādu patskaņu atkārtošanās (strofā, pantā,
frāzē u. tml.). (LLVV I 1972, 331)

Veicot šādu uzlabojumu marķēšanas sistēmā, palielinātos jau tā plašais norāžu
skaits, bet būtu iespējams veidot kompaktāku un precīzāku termina skaidrojumu,
piemēram, tas varētu izskatīties šādi:
aliterācija stilist. Vienādu līdzskaņu atkārtošanās (strofā, pantā, frāzē u. tml.).
asonanse stilist. Vienādu patskaņu atkārtošanās (strofā, pantā, frāzē u. tml.).
anafora stilist. Vārda vai vārdu grupas atkārtojums teksta posmu (teikumu, rindu, pantu)
sākumā.

Otrajā grupā aplūkotas viensējuma Latviešu valodas vārdnīcas (LVV 1987;
LVV 2006). Jāuzsver, ka tās tomēr ir nepilna tipa viensējuma vārdnīcas, kas ir
nelielākas pēc apjoma, līdz ar to ir iespējams tās biežāk pārskatīt, aktualizēt pirms
katra nākamā izdevuma. Pieļaujams, ka viensējuma skaidrojošās vārdnīcas lietotājs
izvēlas retāk, lai meklētu un noskaidrotu kādu speciālās leksikas vārdu, taču, ja tas
tur tomēr ir atrodams, tad skaidrojumam jābūt precīzam, nepārprotamam.
Par galvenajiem trūkumiem terminoloģiskās leksikas atspoguļojumam
skaidrojošajās vārdnīcās I. Šmidebergs norādījis, ka „1) tiecoties pēc viensējuma
vārdnīcai nepieciešamā skaidrojuma īsuma, tiek atmesta jēdzienu norobežošanai
nepieciešamā informācija [..]; 2) tiek veidota nepareiza ilustratīvā vārdkopa [..];
3) skaidrojumos tiek lietoti vārdi, kas ir pārāk attālināti no nozarē lietotās
terminoloģijas un tiek degradēta šo vārdu nozīmes pareiza izpratne” (Šmidebergs
2009, 35). Šajā pētījumā I. Šmideberga apgalvojumam apstiprinājums gūts tikai daļēji.
Šajās viensējumu vārdnīcās saīsinājumu sistēma neietver norādes par vārda
piederību terminoloģiskajai leksikai, bet termini tajās ir iekļauti, tāpēc arī jautājums
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par terminoloģisko piederību ir kaut kā risināms. Pievēršoties jau iepriekš skatītajai
pantmēru nosaukumu sistēmai, jāsecina, ka šī leksiskā mikrosistēma ir stipri
paretināta (kā to nosaka vārdnīcas apjoms), bet sistēmiskums skaidrojumā ir stipri
cietis (to nevar attaisnot ar vārdnīcas ierobežoto apjomu).
1987. gada vārdnīcā ir iekļauti tikai daži pantmēru nosaukumi – daktils, jambs,
trohajs, bet skaidrojuma veidojumā nav ievērota konsekvence ne formā, ne saturā:
DAKTILS Pantmērs, kurā ir trīszilbju pēda ar uzsvērtu (vai garu) pirmo zilbi. (LVV
1987, 166)
JAMBS Divzilbīga dzejas pēda ar uzsvērtu vai garu otro zilbi. (LVV 1987, 339)
TROHAJS Pantmērs, kam ir divzilbju pēda ar pirmo uzsvērtu un otru neuzsvērtu zilbi
(sillabotoniskajā vārsmojuma sistēmā) vai pirmo garu un otro īsu (metriskajā – antīkajā
vārsmojuma sistēmā). (LVV 1987, 814)

Lai lasītu šos šķirkļus un saprastu konkrēto vārdu (kas tomēr ir specifiska
nozares leksika) nozīmi, nepieciešams uzmeklēt skaidrojumu vēl tādiem vārdiem kā
pantmērs, pēda, sillabotonisks, vārsmošana, metrisks, antīks. Vārdu sillabotonisks
un vārsmošana šajā vārdnīcā nav. Vārdi pantmērs un pēda vārdnīcā ir iekļauti:
PANTMĒRS Noteikts uzsvērto un neuzsvērto, īso un garo zilbju skaits un mijas kārtība
dzejas pēdās. (LVV 1987, 571)
PĒDA
6. Vārsmošanas sistēmā – uzsvērto un neuzsvērto zilbju (antīkajā versifikācijā – garo un
īso zilbju) savienojums. (LVV 1987, 604)

Termina pēda skaidrojumā, kas ir vārda pēda 6. nozīme, tiek minēti tādi vārdi
kā antīkā versifikācija, kas rada nepieciešamību meklēt tālāk:
VERSIFIKĀCIJA Ritmiskas dzejas valodas veidošanas sistēma; vārsmošana. (LVV
1987, 850)

Jau minēts, ka vārda vārsmošana šajā vārdnīcā nav, turklāt nevienā no šiem
šķirkļiem nav tiešas norādes par šo terminu saistību ar literatūrzinātni. Jāsecina, ka
vārdnīcā vērojami vairāki mūsdienu leksikogrāfijā raksturīgi nozīmju skaidrojumu
trūkumi, par kuriem runā arī J. Baldunčiks (Baldunčiks 2012, 135). Proti, minētajos
piemēros vērojamas šādas pazīmes: 1) nesaskaņoti skaidrojumi radniecīgu
(savstarpēji saistītu) vārdu grupās; 2) būtiskākās pazīmes trūkums; 3) liekvārdība;
4) neizskaidrota vārda vai vārda nozīmes lietošana cita vārda skaidrojumā.
Pastarpināta norāde uz literatūrzinātnes terminoloģiju dažos šķirkļos tomēr
parādās. Tā realizējas dažādos variantos.
Pirmkārt, iekavās minot attiecinājumu uz daiļliteratūru, daiļdarbu, dzeju, piem.:
ALITERĀCIJA Stilistisks paņēmiens (daiļliteratūrā) – vienādu līdzskaņu atkārtošanās
(strofā, pantā, frāzē u. tml.). (LVV 1987, 40)
ANTOLOĢIJA Dažādu autoru daiļdarbu (parasti dzejoļu) krājums. (LVV 1987, 45)
EPILOGS Beigu daļa (daiļdarbā), kur īsi pastāstīts par darbojošos personu tālāko
likteni. (LVV 1987, 212)
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Otrkārt, skaidrojuma sākumā lietojot norādi lokatīvā (literārā darbā, dzejā
u. tml.), piem.:
ATKĀPE 3. Literārā darbā – autora teksts, kas nav tieši saistīts ar sižeta risinājumu;
atvirze. (LVV 1987, 87)
CEZŪRA Dzejā – ritmiska pauze vārsmā. (LVV 1987, 153)
KONSONANSE 2. Dzejā – atskaņas, ko veido vārdi, kuros atkārtojas līdzskaņi, bet
uzsvērtie patskaņi nav vienādi. (LVV 1987, 394)

Treškārt, skaidrojuma sākumā veidojot norādi nominatīvā (literārs darbs,
literatūras žanrs u. tml.), piemēram:
APRAKSTS 2. Literārs prozas darbs, kurā attēloti reāli notikumi un personas. (LVV
1987, 61)
DRAMATURĢIJA 1. Literatūras žanrs, kurā ietilpst skatuvei paredzētie literārie
darbi. (LVV 1987, 133)
EPOSS Liroepikas paveids – plašs dzejas darbs (poēma, epopeja dzejā) par tautas
varoņiem un to varoņdarbiem. (LVV 1987, 212)

Ceturtkārt, norādi ietverot šķirkļa vidienē jeb nozīmes skaidrojuma detaļās, piem.:
APOTEOZE Dramatiska uzveduma svinīga, pacilāta beigu aina [..] (LVV 1987, 60)
ATSKAŅAS 1. Vienādu vai līdzīgu skaņu grupa divu vai vairāku dzejoļa rindu
nobeigumā. (LVV 1987, 99)
LIBRETS Muzikāli vokāla sacerējuma (operas, operetes) teksts; baleta satura izklāsts.
(LVV 1987, 438)

Tā kā tieša norāde uz literatūrzinātnes terminoloģiju (protams, arī uz citu
nozaru speciālo leksiku) viensējuma vārdnīcā nav dota, tad šāda pastarpināta norāde
(lai gan ne viegli pamanāma) ir ļoti būtiska precīzai vārda nozīmes izpratnei un
terminoloģiskā lietojuma skaidrojumam.
2006. gadā izdotā Latviešu valodas vārdnīca, kas tiek pasniegta kā jauna
vārdnīca (nevis 1987. gada vārdnīcas atkārtots izdevums), diemžēl turpina pārkopēt
šķirkļus ar visām tām neveiklībām, kuras jau akcentētas iepriekš, piemēram,
pantmēru nosaukumos:
DAKTILS Pantmērs, kurā ir trīszilbju pēda ar uzsvērtu (vai garu) pirmo zilbi. (LVV
2006, 217)
JAMBS Divzilbīga dzejas pēda ar uzsvērtu vai garu otro zilbi. (LVV 2006, 454)
TROHAJS Pantmērs, kam ir divzilbju pēda ar pirmo uzsvērtu un otru neuzsvērtu zilbi
(sillabotoniskajā vārsmojuma sistēmā) vai pirmo garu un otro īsu zilbi (metriskajā –
antīkajā vārsmojuma sistēmā). (LVV 2006, 1109)

J. Baldunčiks par 2006. gada vārdnīcas izdevumu raksta: „Neatkarīgi no
vēsturiskajiem apstākļiem un pārmaiņām vārdnīcas autoriem ir rūpīgi jāizvērtē dažādu
leksikas mikrosistēmu iekļaušanas īpatnības. Pilna tipa vārdnīcā mikrosistēmas
vēlams iekļaut bez īsinājumiem, mazākās vārdnīcās, piem., LVV, dažas plašākas
grupas, piem., ķīmisko elementu vai minerālu nosaukumus, var „paretināt” [..]. Taču
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mazākas vārdu kopas būtu jādod pilnībā arī LVV tipa vārdnīcās [..]. Prātā paturamo
mikrosistēmu ir diezgan daudz, piem., ķīmiskās vielas un savienojumi, bioloģiskā
taksonomija, ģeoloģiskie laikmeti, Zemes atmosfēras slāņi, okeānu dziļumstruktūra,
mūzikas instrumenti, naudas vienības, ierīces un aparāti, transportlīdzekļi, dzērieni un
ēdieni, amati un pakāpes, slimības, šaha figūras u. tml.” (Baldunčiks 2012, 124)
Jāatzīst, ka literatūrzinātnes termini ir tā speciālās leksikas grupa, kas LVV ir
dodama „paretināti”, bet, atsakoties no speciālo jomu/nozaru apzīmējumiem jeb
norādēm, pirmkārt, pagarinās skaidrojuma apjoms, otrkārt, termins tiek it kā tuvināts
vispārlietojamās leksikas daļai.
Un visbeidzot šajā vārdnīcu grupā aplūkojama arī jaunākā latviešu valodas
vārdnīca – Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca (MLVV).
I. Zuicena, veidojot šo vārdnīcu, rakstījusi arī par terminu atveides
jautājumiem skaidrojošajās vārdnīcās un izcēlusi vairākas problēmas:
1) terminu skaits latviešu valodā ir ļoti liels, tādēļ terminu atlase (ko iekļaut)
vispārlietojamās leksikas skaidrojošajā vārdnīcā ir stipri ierobežota;
2) daudziem terminiem ir tendence iekļauties vispārlietojamās leksikas daļā,
notiek terminoloģijas un vispārlietojamās leksikas saplūsme (it īpaši
populārzinātniskajā literatūrā un plašsaziņas līdzekļos);
3) dažādu jomu terminu lietojuma biežums var būt stipri atšķirīgs, tādēļ tikai
labi izvērsts latviešu valodas tekstu korpuss varētu palīdzēt saskatīt biežāk lietotos,
pazīstamākos, pilnīgi vai daļēji determinoloģizējušos terminus; tas ļautu objektīvāk
izvērtēt un atvieglotu pieņemt lēmumu par katra konkrētā vārda iekļaušanu vai
neiekļaušanu vispārlietojamās leksikas vārdnīcā (Zuicena 2008).
Turklāt I. Zuicena arī pievērsusies norādēm jeb marķējumam, uzdodot šādus
jautājumus: Vai šādas norādes būtu jāliek pie terminiem, kurus lieto ne tikai attiecīgajā
nozarē, bet arī ikdienas leksikā? Kā bez valodas korpusa noteikt, vai termins tiek lietots
arī ārpus savas specifiskās jomas? Kā rīkoties, ja norāde par attiecīgo nozari ir ietverta
jau termina skaidrojumā, vai gadījumos, kad viens un tas pats termins attiecas uz
vairākām nozarēm? (Zuicena 2008, 261) Viņa skaidro, kāda pieeja ievērota, veidojot
MLVV: „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā norādes nav dotas terminiem, kas ir
iekļāvušies vispārlietojamā leksikā, bet terminiem, kuri vairāk saglabājuši saistību ar
konkrēto jomu, pievienotas attiecīgās norādes.” (Zuicena 2008, 261)
Pārlūkojot MLVV lietotos marķējumus, redzams, ka izmantoti 47 saīsinājumi,
kas norāda uz vārda piederību terminoloģiskajai leksikai. Salīdzinot ar LLVV, ir
notikusi atteikšanās no tādiem apzīmējumiem kā agr. – agrotehnika, antrop. –
antropoloģija, bakt. – bakterioloģija, biškop. – biškopība, ent. – entomoloģija, fizk. –
fiziskā kultūra un sports, folkl. – folklora, glezn. – glezniecība, grāmatv. –
grāmatvedība, ģeod. – ģeodēzija, hidrotehn. – hidrotehnika, hist. – historiogrāfija,
kalnr. – kalnrūpniecība, kibern. – kibernētika, kul. – kulinārija, loģ. – loģika, medn. –
medniecība, ornit. – ornitoloģija, paleont. – paleontoloģija, tekst. – tekstilrūpniecība,
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telev. – televīzija, vēst. – vēsture, vet. – veterinārija, zvejn. – zvejniecība. Toties norāžu
sistēma papildināta tikai ar vienu apzīmējumu: dator. – datorzinātne.
Lai aplūkotu, kā realizējusies atbildīgās redaktores koncepcija, salīdzināšanai
izvēlēti jau iepriekš aplūkotie vārdi. Skatot pantmēru nosaukumus, jāatzīst, ka ir veikts
kāds solis uz priekšu skaidrojumu vienādošanā, bet tomēr tas nav realizēts līdz galam.
Lielā mērā pastāv pārkopēšanas pieeja, piemēram, tāpat kā iepriekšējās vārdnīcās nav
pamatojuma, kāpēc trohaja skaidrojumā ir plašais izvērsums par divu veidu
vārsmošanas sistēmām, bet daktila un jamba skaidrojumā – nē. Rodas iespaids, it kā tas
(par sillabotonisko vārsmošanas sistēmu un antīko jeb metrikso vārsmošanas sistēmu)
uz dažiem terminiem konkrētajā mikrosistēmā attiektos, bet uz dažiem – nē. Taču
norādes par piederību literatūrzinātnei ir pievienotas visiem šīs grupas terminiem:
daktils literat. Pantmērs, kurā ir trīszilbju pēda ar uzsvērtu vai garu pirmo zilbi. (MLVV-e)
jambs literat. Pantmērs ar divzilbju pēdu, kurā pirmā zilbe ir neuzsvērta, bet otrā
uzsvērta vai gara. (MLVV-e)
trohajs literat. Pantmērs ar divzilbju pēdu, kurā pirmā zilbe ir uzsvērta un otrā
neuzsvērta (sillabotoniskajā vārsmošanas sistēmā) vai pirmā zilbe gara un otrā īsa
(antīkajā jeb metriskajā vārsmošanas sistēmā). (MLVV-e)

Pārlūkojot apkaimi (resp., ar šiem nosaukumiem saistītos vārdus), jāsecina, ka
norādes uz literatūrzinātni nav ne šķirkļos pantmērs, ritms, metrisks (kas varētu būt
attaisnojams ar redaktores sniegto skaidrojumu), ne arī šķirkļos versifikācija,
sillabotonisks (kas tomēr nav saistāms ar šo vārdu iekļaušanos vispārlietojamā leksikā):
pantmērs Noteikts uzsvērto un neuzsvērto vai garo un īso zilbju skaits un to izkārtojums
vārsmās. (MLVV-e)
ritms 3. Dzejas valodas galvenā pazīme – noteiktu (vienādu vai līdzīgu) valodas vienību
regulāra atkārtošanās tekstā. (MLVV-e)
metrisks2 1. Saistīts ar noteiktu pantmēru, (dzejas) ritmu. (MLVV-e)
sillabotonisks Saistīts ar noteikta zilbju skaita ievērošanu dzejas rindā, kur secīgi mijas
uzsvērtas un neuzsvērtas zilbes. (MLVV-e)
versifikācija 1. Dzejas valodas ritma veidošanas sistēma; vārsmojums [..]. 2. Mācība
par dzejas valodas ritma veidiem un valodas ritmisko uzbūvi. (MLVV-e)

Savukārt tikai vārdiem vārsma un vārsmojums šajā semantiskajā apkaimē ir
dota norāde uz literatūrzinātnes terminoloģiju:
vārsmojums 1. literat. Dzejas valodas ritma veidošanas sistēma; versifikācija. (MLVV-e)
vārsma 1. literat. Dzejas valodas ritma organizācijas pamatvienība, kas balstās uz
uzsvērtu un neuzsvērtu zilbju, paužu u. c. valodas elementu noteiktu izkārtojumu;
atsevišķa rinda dzejolī. (MLVV-e)

Salīdzinot četras aplūkotās latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcas, MLVV ir
realizēts liels solis ceļā uz mūsdienīgu pieeju terminoloģiskās leksikas izvēlē un
marķēšanā vispārīgās filoloģiska tipa vārdnīcās, ieskaitot vārdnīcas redaktores
skaidrojumu un problēmas aktualizēšanu.
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Šis nelielais ieskats skaidrojošo vārdnīcu marķējumu sistēmā liek pievērst
uzmanību tam, ka leksikogrāfijas teorijā tik skaidri saprotamais aspekts ne vienmēr
tikpat skaidri realizējas leksikogrāfijas praksē. Nobeigumā, piekrītot I. Zuicenas
rakstītajam, ka „terminu leksikogrāfiskā apdare skaidrojošajās vārdnīcās nav viegla”
(Zuicena 2008, 265), tomēr izdarīti daži secinājumi.
1. Norāžu sistēma palīdz orientēties terminu skaidrojumā vispārlietojamās
leksikas vārdnīcā. Tā vairāk ir piemērota liela apjoma (vairāksējumu) vārdnīcā, taču
arī vidēja apjoma (viensējuma) vārdnīcā tā būtu vēlama, jo ļautu veidot kompaktākus
šķirkļus, konsekventi skaidrojot konkrētas leksiskās mikrogrupas.
2. Terminoloģiskās leksikas marķējumā sistēma pārceļo (tiek pārkopēta) no
vienas vārdnīcas uz nākamo, nereti saglabājot arī pieļautās kļūdas un neveiklības.
Taču latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās situācija uzlabojas, jo lietotās norādes
tiek pārskatītas, aktualizētas un galu galā arī to pārlieku lielais skaits samazināts.
3. Atteikšanās no norāžu sistēmas viensējuma vārdnīcās gandrīz neattaisnojas,
jo saīsinātais marķējums aizņemtu mazāk vietas (un dotu precīzāku informāciju par
terminoloģijas nozari) nekā skaidrojumā ietvertais aprakstošais tematiskais
iezīmējums.
4. Marķējuma lietojumā trūkst sistēmiskuma pieejas (LLVV – vairāk,
MLVV – mazāk), jo vienā konkrētā mikrosistēmā skatāmu terminu lokā tikai daļai
ir lietota norāde, bet apjukumu rada citi tai pašai sistēmai piederoši termini, kuriem
nav pievienota attiecīgā norāde (piem., pantmēru nosaukumos).
5. Ne vienmēr ir skaidri ievērots princips, ka marķējami ir tie termini, kas nav
saplūduši ar vispārlietojamās leksikas daļu.
6. Terminu skaidrošanai izmantoto vārdu izvēle dažkārt pārkāpj
leksikogrāfijas principu – neizmantot vārdus, kas vārdnīcā nav skaidroti (tas gan
vairs nav jautājums par norāžu sistēmu).
7. Leksikogrāfijā lietotā norāžu sistēma ir regulāri jāatjauno, jāaktualizē,
kritiski jāizvērtē, lai tā būtu atbilstoša katras vārdnīcas mērķim un laikmetam.
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SENATNĪGUMA IMITĀCIJA DŽEIMSA DŽOISA PASTIŠU UN
PARODIJU TULKOJUMĀ
IMITATION OF ARCHAIC TEXT IN THE TRANSLATION OF PASTICHES AND
PARODIES BY JAMES JOYCE
Atslēgvārdi: arhaiskums, imitācija, Džeimss Džoiss, „Uliss”, tulkojums, pastišs, parodija.
Keywords: archaic style, imitation, James Joyce, Ulysses, translation, pastiche, parody.
Summary
Chapter 14, or Oxen of the Sun of Ulysses creates specific problems for translators because
the chapter consists of pastiches and parodies on different English and Irish authors and works thus
depicting chronologically the stylistic development and variety of English literature.
The aim of the article is to analyse and evaluate how the translator of Ulysses into Latvian
Dzintars Sodums has dealt with the parodies and pastiches, if he was used a certain approach, if he
was tried to archaise the text of translation.
The pastiches and parodies on the oldest hypotexts (Gerard Genette’s term) that Joyce used
were chosen for the analysis of the Latvian translation and its comparison with the source text. The
main problem for the Latvian translator is the lack of older Latvian texts – the lack of examples of
language before the 16th century. Although throughout the chapter Sodums, according to his own
words, has used the texts by different Latvian authors as the style models, there is no evidence that
any Latvian text has been used as a model for the translation of the analysed fragments.
It can be concluded that the translator Sodums did not use one approach in the translation
and did not try specifically to archaise the text. Sodums did not try to create Latin syntactic
constructions like those used in the source text; he did not try to imitate the pseudo-scientific style
by choosing the lexis. However, Sodums employed some language elements imitating an archaic
style both on the syntactic and lexical levels, mostly using phrases from the Bible and outdated
spoken language. The translator’s aim was to render the semantic level, but the peculiarities of
style were relatively overlooked. The only fragment where Sodums used a different approach
preferring the rendering of the style, is the Anglo-Saxon prose parody.

Kā norāda viens no ievērojamākajiem Džeimsa Džoisa (James Joyce) stilistikas
pētniekiem Dž. S. Atertons (J. S. Atherton), romāna „Uliss” 14. nodaļā ar nosacīto
nosaukumu „Hēlija vērši” (kas tiek saukta arī par pastišu un/vai parodiju nodaļu)
vienlaikus ar romāna žanram tradicionālo sižeta attīstību un tēlu portretējumu saskaņā
ar Dž. Džoisa ieceri notiek vēl vismaz 5 procesi: 1) tiek veidota imitāciju sērija, kas
parāda angļu valodas attīstību, 2) turpinās paralēles ar Homēra „Odiseju”, 3) tiek
atspoguļota augļa attīstība mātes dzemdē, 4) tiek iezīmēts faunas evolūcijas ceļš
kopumā, 5) tiek veidotas saiknes ar „Ulisa” iepriekšējām nodaļām. Saskaņā ar
Dž. Džoisa paša un arī literatūras kritiķu teikto tieši pirmais – imitāciju jeb pastišu un
parodiju virkne, kas stilistiski apspēlē angļu valodas un literatūras attīstības vēsturi un
veido visu nodaļas tekstu, – ir pats svarīgākais (Atherton [1974] 2002, 315). Tāpēc arī
romāna tulkotājam šis aspekts jāuzskata par vissvarīgāko un tam jāvelta vislielākā
uzmanība. Šī raksta mērķis ir izpētīt, kā „Ulisa” tulkotājs latviešu valodā Dzintars
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Sodums (1922–2008) tulkojis šos pastišus un parodijas, ar kādiem līdzekļiem
Dz. Sodums to darījis, vai ir vērojami kādi noteikti principi, ko viņš lietojis, vai
mēģinājis tekstu arhaizēt. Līdz šim „Ulisa” 14. nodaļas latviešu tulkojuma teksts
atsevišķos aspektos analizēts tikai šī raksta autores publikācijās (Ignatjeva 2015).
Pirms tulkojuma analīzes jāpaskaidro terminu „pastišs” un „parodija” lietojums.
Par parodiju mūsdienās parasti sauc izsmejošu imitāciju (Dentith 2000, 193),
„saasinātu, komisku atdarinājumu” (MLVV-e), kurā „apzināti sagrozīta parādības
būtība” (LVV 2006, 788). Komikas elements parodijā uzvērts arī Janīnas Kursītes un
Andreja Grāpja piedāvātajās parodijas definīcijās (Kursīte 2002, 295; Grāpis 2001,
10), lai gan daži teorētiķi apšauba komikas klātbūtni parodijā (Hutcheon 2000, 32).
Termina „pastišs” definīcijas mēdz atšķirties, bet šajā rakstā par pastišu tiek saukta
kāda cita rakstnieka vai laika perioda, vai literārā virziena stila atklāta un mērķtiecīga
imitācija. Pastišs ir stilizācijas paveids, bet stilizāciju var radīt arī bez iepriekšēja
parauga, t. i., parodējamā/pārrakstāmā teksta jeb hipoteksta, lietojot Žerāra Ženeta
(Gérard Genette) terminoloģiju (Genette 1997). Dažkārt tiek uzskatīts, ka pastišs tāpat
kā parodija var ietvert autora ironisku vai satīrisku attieksmi pret hipotekstu (Dentith
2000, 193), tomēr tad atšķirības starp abiem jēdzieniem nav nosakāmas (arī latviešu
leksikogrāfiskajos avotos pastišs dažkārt tiek dēvēts par parodijas paveidu
(Kursīte 2002, 299; Lukaševičs u. c. 2007, 109)), tāpēc šajā rakstā par pastišu tiek
uzskatīta imitācija, kas nepauž kritisku attieksmi pret hipotekstu, – tā, kā pastišu
interpretējis literatūras kritiķis Fredriks Džeimsons (Frederic Jameson) (Jameson
1984). Pastišam tāpat kā parodijai vienmēr ir hipoteksts vai hipoteksti. „Ulisa”
14. nodaļā pastišs un parodija ir praktiski nenošķirami, vienos un tajos pašos nodaļas
fragmentos dažkārt vērojams gan pastišs, gan satura parodija. Turpmāk, apskatot
teksta piemērus, galvenokārt lietots termins „pastišs”, jo tajos vērojama galvenokārt
stila imitācija, bet ne kritiska attieksme pret hipotekstu.
Tulkošanas teorijā tiek nodalīta tulkojumu dabiskā novecošanās no speciālas,
mērķtiecīgas tulkojuma teksta arhaizācijas, kāda nepieciešama „Ulisa” 14. nodaļas
tulkošanā, lai parādītu valodas attīstību. Parasti tulkojuma teksts tiek analizēts,
pievēršoties trim laika kategorijām – teksta uzrakstīšanas, tulkojuma veikšanas un
teksta mākslinieciskajam laikam (piemēram, Jones, Turner 2004; Мешалкина
2008). „Ulisa” gadījumā te jāpievieno vēl ceturtā kategorija – laiks, kad tapis katra
fragmenta hipoteksts. Kā norāda Tetjana Andrienko (Tetyana Andrienko), mēģinot
tulkojumā radīt vēsturisku atmosfēru ar valodas līdzekļu palīdzību, tulkotājs riskē
sajaukt kopā dažādiem laika periodiem piederīgus elementus, un tas var radīt diezgan
neadekvātu efektu, stilu sajaukumu (Andrienko 2016).
Jevgeņija Mešalkina (Евгения Николаевна Мешалкина) savā disertācijā par
vēsturiskās stilizācijas stratēģijām daiļliteratūras tulkojumos izdala trīs tādu tekstu
tulkošanas veidus, kam raksturīga laika distance: 1) diahroniskā tulkošana
arhaiskiem tekstiem, kas uzrakstīti attiecīgā laikmeta valodā, bet novecojuši;
2) sinhroniskā tulkošana mūsdienu arhaiskajiem tekstiem, kas ar nolūku stilizēti, lai
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attēlotu māksliniecisko pagātni; 3) diahroniskā arhaisko tekstu tulkošana tekstiem,
kas sarakstīti senāk, bet stilizēti, lai attēlotu vēl senāku pagātni (Мешалкина 2008,
109). Dž. Džoiss pats, rakstot romānu, ir veicis savdabīgu sinhronisko tulkošanu, lai
attēlotu nevis māksliniecisko pagātni, bet gan imitētu arhaisku tekstu valodu, tikai
tas ir nevis interlingvālais, bet gan intralingvālais tulkojums saskaņā ar Romāna
Jakobsona (Roman Jabobson) iedalījumu (Jakobson [1959] 2004). Tātad
Dz. Soduma uzdevums, strādājot pie „Ulisa” 14. nodaļas tulkojuma sākotnēji
(20. gadsimta 50. gados) vēl bija veikt sinhronisko tulkojumu, bet tulkojuma
pārstrādāšanas vēlākajā periodā ap gadsimtu miju, iespējams, jau var runāt par
diahronisku arhaizēta teksta tulkošanu.
Rakstā apskatīti senāko periodu tekstu pastišu un parodiju tulkojumi, proti,
Dž. Džoisa izmantotie hipoteksti ir no tiem laikiem, no kuriem rakstiskas latviešu
valodas liecības nav saglabājušās un tātad nav arī nekādu tā laika latviešu valodas
paraugu, nemaz nerunājot par atbilstošās stilistikas paraugiem (piemēram, zinātniska
teksta vai piedzīvojumu romāna piemēru). Analizējot tulkojumu, ir svarīgi nošķirt
tos senatnīguma elementus, ko veido teksta semantika, no tiem elementiem, kas ir
stilistiski un ko tulkotājs apzināti iekļauj tulkojumā.
„Ulisa” tulkotāji dažādās valodās izvēlējušies dažādas pieejas 14. nodaļas
tulkošanas problēmu risināšanai, piemēram, „Ulisa” tulkotājs krievu valodā Sergejs
Horužijs (Сергей Хоружий) apgalvo, ka vēsturi atainot spēj tikai vēsture, tāpēc
„Ulisa” pastišu un parodiju tulkojumā cenšas parādīt krievu valodas un dažādo stilu
attīstību; katram „Ulisa” 14. nodaļas fragmentam S. Horužijs kā stila hipotekstu
izvēlas kādu no attiecīgā gadsimta krievu tekstiem, turklāt cenšas lietot tikpat daudz
arhaismu un „nesaprotamo” vārdu kā Dž. Džoiss atbilstošajā teksta fragmentā
(Хоружий 2014, 506). Latviešu tulkotājam šādas iespējas nav latviešu tekstu
trūkuma dēļ. Viens no „Ulisa” tulkotājiem somu valodā Lēvi Lehto (Leevi Lehto)
izvēlējies citu pieeju tulkojumam: par stila paraugiem ņēmis tekstus no somu
literatūras antoloģijas, arī ievērojot tekstu tapšanas hronoloģisko secību (Niskanen
2010). Somu, tāpat kā latviešu, literatūras vēsture gan ir krietni īsāka nekā angļu
literatūras vēsture, tāpēc tulkojumā izmantotie dažādie stili nodaļas sākumā ir daudz
jaunāki par tiem, ko atdarina Dž. Džoiss.
Dz. Sodums neizvēlas valodas attīstību hronoloģiskā skatījumā kā
pamatpieeju tulkošanai. Viņa princips ir cits – viņš cenšas saskatīt stila līdzības starp
Dž. Džoisa izmantotajiem angļu hipotekstiem, to autoru individuālo stilu un latviešu
autoru stilu. Līdz ar to hronoloģiskais princips tiek apiets – piemēram, Lorensa
Stērna (Lawrence Sterne, 1713–1768) pastiša tulkošanai kā paraugs izmantoti Erika
Ādamsona (1907–1946) individuālā stila elementi (Sodums 1959). Tomēr nav tā, ka
Dz. Sodums hronoloģiju nemaz neņemtu vērā. Viņa tulkojumā vērojami centieni
panākt senatnīguma efektu.
Rakstā analizēti seši „Ulisa” 14. nodaļas fragmenti nodaļas sākumā.
Dž. Džoisa izmantotie hipoteksti aptver laiku no 1. gadsimta p. m. ē. līdz
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15. gadsimtam. Ko šādu tekstu stila imitācijai liek pretī latviešu tulkotājs? Jāpiebilst,
ka Dz. Sodums pats nav minējis, kādus stila paraugus šo fragmentu tulkošanā viņš ir
izmantojis un vai vispār to ir darījis.
Nodaļa sākas ar parodiju/pastišu par romiešu dziedājumiem un
buramvārdiem, kas veltīti romiešu auglības dievietei (1. piemērs). Katrs no trim
teikumiem atkārtots trīs reizes.
(1) Deshil Holles Eamus. [..] Send us, bright one, light one, Hornhorn, quickening and
wombfruit. [..] Hoopsa, boyaboy, hoopsa. (50027)
Sauļup kalnā uz Hollisa ielu ejamus. [..] Dod mums, spožum, gaišum, Raga kungs,
dzīvību un klēpja augļus. [..] Upsasā, bērniņ, upsasā! (338)

Latviešu tulkojums sākas ar salīdzinoši reti lietotu apstākļa vārdu sauļup
‘virzienā pret sauli; arī augšup’ (LLVV 71, 330), ‘augšā; augšup; gaisā; kalnup; uz
augšu’ (Letonika-e) savienojumā ar kalnā, tādējādi vārdu savienojumā divreiz izsakot
nozīmi ‘kalnup’. Šis apstākļa vārds piešķir tekstam poētisku nokrāsu, bet ne
senatnīgumu. Senatnīgais elements ir klēpja augļus, kas latviešu lasītājam norāda uz
Bībeli, tātad reliģisku tekstu. Tulkojumā atrodama arī viena norāde uz latīnisko
hipotekstu: darbības vārds ejamus. Tā pārtulkots oriģinālā lietotais latīņu vārds
eamus ‘iesim, ejam’, tulkotājam spēlējoties ar latīņu un latviešu valodas paralēlēm.
Jāpiebilst, ka avottekstā jeb oriģinālā tiek svinēta vīriešu dzimuma bērna
piedzimšana patriarhālā kultūrā, bet tulkojumā šis aspekts ir pazudis.
Nākamais ir pastišs par romiešu autoru Sallusta (1. gadsimts p. m. ē.) un
Tacita (1.–2. gadsimts) darbiem, kura teksts „Ulisa” oriģinālā izskatās pēc burtiska
tulkojuma no latīņu valodas, jo vārdu lietojums un sintakse atbilst latīņu, nevis angļu
valodai, piemēram, teikuma priekšmetam seko nevis izteicējs, bet apzīmētājs,
papildinātājs vai apstāklis, bet izteicējs atrodas teikuma vai tā daļas beigās. Latviski
ir izlasāma Tacita „Ģermānija”, taču nešķiet, ka Dz. Sodums to būtu izmantojis kā
paraugu vai iedvesmas avotu savam tulkojumam. Avottekstā šis fragments sastāv no
diviem ļoti gariem un komplicētiem teikumiem bez pieturzīmēm (2. piemērs).
(2) Universally that person’s acumen is esteemed very little perceptive concerning
whatsoever matters are being held as most profitably by mortals with sapience endowed
to be studied who is ignorant of that which the most in doctrine erudite [..] (500)
Vispār raugoties nav par tālsniedzīgu dēvējams tādas personas prāta asums – vienalga,
kādās lietās, ko ar jēgu apveltīti mirstīgie uzskata spriešanas vērtas, – kam svešs ir tas,
ko ar zināšanām bagāti [..] (338)

Dz. Sodums šo un nākamo latinizēto pastišu/parodiju nodēvējis par „penterīgu
disertācijas gabalu”, tomēr nav tulkojis gluži atbilstoši paša dotajam apzīmējumam.
Latviešu versijā ir lietotas pieturzīmes starp teikumu daļām (trūkst tikai dažu
Šeit un turpmāk citāti no „Ulisa” 2012. gada izdevuma latviešu valodā un 2000. gada izdevuma
angļu valodā (sk. avotu sarakstu).
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komatu) un teikumi arī saīsināti, jēga izteikta skaidrāk nekā oriģinālā (daļēji,
protams, pateicoties latviešu valodas gramatikas īpatnībām – dzimtei, locījumam, jo
Dž. Džoisa tekstā ne vienmēr iespējams precīzi noteikt, kurš vārds ar kuru saistās).
Tulkojuma stils neatbilst oriģināla pārspīlētajam zinātniskumam, jo tulkotājs ir
turējies pie literārās un sarunvalodas leksikas, bet avotteksts ir zinātniskās leksikas
un latīņu izcelsmes vārdu pārpilns (turklāt tiem gandrīz visiem atrodami sinonīmi
mūsdienu angļu sarunvalodā). Valodas, vārdu pārbagātība attiecībā pret izteikto
nozīmi un vēstītajiem notikumiem ir viena no šīs „Ulisa” nodaļas galvenajām
īpatnībām, tāpēc tulkotāja tiekšanās pēc vienkāršākas un skaidrākas izteiksmes,
lietojot krietni mazāk vārdu, vērtējama negatīvi.
Leksiskos arhaismus šajā latviešu tulkojuma fragmentā neatrodam, bet
diezgan bieži lietota Bībeles leksika (zaimot, pulgot, nekreitns, piedauzīgs) un
novecojušas un bībeliskas sintaktiskās konstrukcijas: esot no ļauna, netop ievērots,
jo vai gan ikviens. Arī avottekstā ir alūzijas un reminiscences par Bībeles tekstiem.
Dž. Džoiss šajā fragmentā lietojis vairākus retus latīņu izcelsmes angļu valodas
vārdus, kuriem īpašas atbilsmes Dz. Sodums nemeklē, taču viņš tulkojumā vietām
iesaista mūsdienu latviešu valodā salīdzinoši reti lietotus vārdus (slieksme, vispārība
(vārdu savienojumā ar vispārības atļauju)), šķiet, paša darinātus okazionālismus
(tālsniedzīgs, grime) un neparastas sintaktiskās konstrukcijas (uzskata spriešanas
vērtas, bez iebilduma saņem atbalstu). Viena no šī fragmenta īpatnībām, kas
sastopama visā romāna tulkojumā, – izvairīšanās no noteikto galotņu lietošanas.
Tātad sena stila efekts tulkojumā panākts netiek, taču īpatnējs stils tiek radīts;
nosacīti vecmodīgais saglabāts ar Bībeles alūziju un reminiscenču palīdzību. Gan
oriģinālā, gan tulkojumā humoristisko patosu rada tieši semantiskais aspekts.
Sallusta un Tacita fragmentam seko pastišs par viduslaiku latīņu hronikām
prozā tādā pašā latinizētā angļu valodā, tomēr ar nemitīgām atsaucēm uz īru kultūru
(3. piemērs).
(3) It is not why therefore we shall wonder if, as the best historians relate, among the
Celts, who nothing that was not in its nature admirable admired, the art of medicine
shall have been highly honoured. (501)
Tāpēc nebrīnies – cili chroniķeri vēsta – jau starp ķeltiem, kas neko neapbrīnoja, ko nav
vērts apbrīnot, ārstu māksla taču augsti godāta. (338)

Garāko teikumu tulkojums ir visai brīvs un – atkal – konstrukciju ziņā
vienkāršots. Piemēram, it is not why therefore we shall wonder if… tulkots kā tāpēc
nebrīnies.
Šajā fragmentā tulkojuma stilistiskās īpatnības vērojamas galvenokārt leksikas
un vārdu savienojumu līmenī. Jau pirmajā teikumā redzam vārdu savienojumu cili
chroniķeri (avotteksta the best historians ‘(vis)labākie vēsturnieki’). Ch lietojums h
vietā mūsdienu lasītājam noteikti rada asociācijas ar senāku periodu tekstiem, turklāt
citur tulkojumā lietots h, taču lietvārda forma (lietotais piedēklis) asociējas ar
sarunvalodu vai pat vienkāršrunu. Tomēr izskaņa -eris raksturīga veclatviešu rakstu
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valodai (pret tās lietošanu iebilda jau Juris Alunāns, norādot, ka izskaņa veidota „pēc
vāciešu vīzes” un „latviski ne vien gluži slikti skan, bet arī neko neapzīmē” (Alunāns
[1857] 1956, 140)), tāpēc iederas tulkojumā. Interesanti, ka pirmajā tulkojuma
versijā ir izcilākie chroniku autori (1960. gada izd., 384), tātad Dz. Sodums,
tulkojumu rediģējot, ar šīs izskaņas palīdzību piešķīris tekstam senatnīgāku
skanējumu. Vārds vēsturnieki droši vien aizstāts, lai netieši norādītu uz fragmenta
hipotekstiem – hronikām, turklāt vēsture ir salīdzinoši jauns vārds latviešu valodā un
daudziem tulkojuma lasītājiem varētu būt zināms, ka to radījis Atis Kronvalds
(Karulis 2001, 1150). Savukārt īpašības vārds cili literārās valodas izcili vietā,
iespējams, sasistāms ar Dz. Soduma paša individuālo stilu – nepatiku pret
priedēkļiem un izvairīšanos no to lietošanas. Šis romāna fragments veltīts senajai
ārstniecības mākslai, un latviešu tulkojumā seko virkne ar to saistītu īpatnēju vārdu
un vārdu savienojumu, kas rada iespaidu par senu tekstu gan semantikas, bet jo
īpaši – leksikas izvēles dēļ: par vārgu namiem, lepras sētām, sviedrējamiem
kambariem, sērgās kritušo kapiem; sirguši ar drebamo kaiti vai atklātiem
izdalījumiem. Vārdu savienojumi drebamo kaiti un atklātiem izdalījumiem papildus
rada arī humoristisku efektu, kas ir būtisks gan 14. nodaļas, gan visa romāna
kontekstā. Tomēr tulkotājs necenšas izvairīties no mūsdienīgas leksikas, piemēram,
lieto vārdus sabiedrība un sabiedrisks (sabiedriskam darbam; oriģinālā šim vārdu
savienojumam nav tiešas atbilsmes, te izmantots skaidrojošs tulkojums) – saskaņā ar
Konstantīna Karuļa etimoloģijas vārdnīcu lietvārds sabiedrība latviešu valodā
ienāca 19. gadsimta beigās (Karulis 2001, 774–775).
Šī pastiša tulkojumā sastopami arī vairāki, šķiet, Dz. Soduma paša veidoti
okazionālismi: zosspalvojuši, t. i., pierakstījuši ar zosu spalvu palīdzību (avottekstā
vienkārši set down ‘uzrakstīt’), kas gan nerada stilistisku senatnīguma efektu, bet
semantiski norāda uz pagātni; visašķi ar nozīmi ‘visādu, dažādu’ vai varbūt ‘katrā
ziņā’: saņem .. visašķi vajadzīgu palīdzību. Avottekstā tieša atbilsme šim vārdam nav
atrodama. Šķiet, ka okazionāls ir arī vārdu savienojums daras laiks, ar kuru
apzīmētas dzemdības (pats daras laiks pienācis; oriģinālā when the case was ‘kad
šis gadījums bija (pienācis); kad tas notika’). Fragmentā vairākkārt minētas sievietes
gaidībās (maternity ar nozīmi ‘grūtnieces’, patient, she, resp., her, proliferent
mothers, partutient), un arī tulkojumā viņas sauktas dažādi: grūtniece, miesas augļa
nesēja, viņa, nākamo darboņu atnesējas. Miesas augļi atkal raisa asociācijas ar
Bībeli, bet apzīmējumam nākamo darboņu atnesējas (avottekstā vienkārši mothers
‘mātes’) jau piemīt satīriska nokrāsa, kuras oriģinālā nav. Pie fragmenta tulkojuma
stilistiskajām īpatnībām pieskaitāma arī mūsdienu literārās valodas normām
neatbilstoša, bet senākā valodas lietojumā iederīgā konstrukcija bez lieku raižu. Arī
teikums Ak tavu gudru tautu! atgādina tautas valodu, tas ir folklorai raksturīgs
izteiksmes veids, un līdz ar to rada senatnīguma iespaidu (šis ir viens piemērs, kur
Dz. Sodums oriģināla teikumu ir sadalījis divos teikumos un vienkāršojis).
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Nākamā ir parodija (šoreiz drīzāk parodija, nevis pastišs) par anglosakšu laika
ritmisko prozu, galvenokārt bīskapa Elfrika (Ælfric, ap 955 – ap 1010) darbiem. Šī
fragmenta tulkojuma stilistiskie aspekti analizēti jau agrāk (sk. Ignatjeva 2015),
tāpēc šeit sniegts tikai īss rezumējums, kas attiecas uz senatnīguma efektu un citām
tulkojuma stila īpatnībām: 1) vietumis arhaiski un nemūsdienīgi izteiksmes līdzekļi
morfoloģijas un leksikas līmenī: priekš dzimt, bērns [..]; daudzināja; apsaturēdams;
pagalam kautrs; abi roki (tie ir tikai daži no piemēriem); 2) tulkotājs devis priekšroku
teksta semantikas, nevis stila īpatnību un parodisko elementu (haotiskās vārdu
secības un aliterāciju) atveidošanai. Anglosakšu prozas parodijas tulkojumā
Dz. Sodumam bijusi cita pieeja un viņš daudz vairāk vērības pievērsis avotteksta stila
atveidošanai nekā citos analizētajos fragmentos.
Seko īss fragments, kura hipoteksti ir vidusangļu proza un luga (12.–
15. gadsimts). Pirmā rindkopa modificē lugas Everyman sākuma tekstu un sasaucas
ar to (4. piemērs).
(4) Therefore, everyman, look to that last end that is thy death and the dust that gripeth
on every man that is born of woman for as he came naked forth from his mother’s womb
so naked shall he wend him at the last for to go as he came. (503–504)
Tāpēc tu, katriniek, visniek, ikvienniek piemini savu galu, kad mirdams nāvē tu mirsi un
pīšļos bruks katrs no sievas dzimis, jo kā no mātes miesām kails nācis viņš galu galā
apgriezīsies, lai aizietu tikpat kails kā nācis. (340)

Tālākais teksts ir Dž. Džoisa parafrāze par Bībeles tekstiem vidusangļu prozas
stilistikā atbilstoši „Ulisa” sižetam. Dž. S. Atertons apgalvo, ka nespeciālistam
Dž. Džoisa versija šķiet īstāka nekā oriģināls tieši senatnīguma ziņā (Atherton [1974]
2002, 318).
Bībeles alūzijas tulkojumā nav iespējams nepamanīt: tādas frāzes kā piemini
savu galu, kad mirdams nāvē tu mirsi un pīšļos bruks katrs no sievas dzimis [..], vai
tālāk atbildēja viņam un teica nepārprotami norāda uz Bībeli. Dž. Džoiss šajā
fragmentā lieto novecojušas konstrukcijas un vārdu formas, arī vismaz vienu
arhaismu. Uzmanību piesaista uzrunas everyman trīkāršojums tulkojumā, izsakot
dažādās tulkojuma iepējas: tu, katriniek, visniek, ikvienniek. Avottekstā šajā fragmentā
nav atkārtojumu un arī tulkojumā šī ir vienīgā vieta 14. nodaļā, kur tāds izmantots
atšķirīgi no oriģināla, tāpēc diez vai no stilistikas viedokļa šāda izvēle ir attaisnojama.
Tulkojumā īpatnēju efektu rada atsevišķas sintaktiskās konstrukcijas un
neparastas leksikas lietojums – namā laists vīrs; seja, katram vīrietim patīkama
uzskatīt; slimo gādnieci; iekš grūtas, gan vai neciešamas dzemdības (šī konstrukcija
noteikti dod senatnīgu pieskaņu, tāpat kā lietvārda savietis un apstākļa vārda
sendienis lietojums). Novecojušā verba meldēt vienskaitļa trešās personas forma
melda (viņa īsi melda) varētu būt dialektāla iezīme, savukārt īpašības vārda mocīga
lietojums padara tekstu īpatnēju, bet ne senatnīgu. Mocīga drīzāk izjauc stila
vienotību, ko sākotnēji rada Bībeles frāzes. Šajā un iepriekšējā fragmentā vietumis
parādās saikļa trūkums palīgtiekuma sākumā (kaut gan oriģinālā saiklis ir lietots).
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Secinājumi
„Ulisa” latviešu tulkotājs Dz. Sodums nav īpaši centies radīt senatnīguma
imitāciju, nav izmantojis iespējas veidot oriģinālam tuvākas sintaktiskās
konstrukcijas Sallusta un Tacita un latīņu hroniku pastišu gadījumos un tādējādi nav
sarežģījis, bet vienkāršojis teksta uztveramību latviešu lasītājam atšķirībā no angļu
oriģināla lasītāja (īpaši vienkārši būtu tiekumu un to daļu konstrukcijās mainīt vārdu
secību, verbu liekot pašās beigās, kā tas raksturīgi latīņu valodai). Tāpat tulkotājs
nav veidojis šos fragmentus atbilstošākus oriģināla (pseido)zinātniskajam stilam,
izvēloties leksiku. Dz. Sodums nav arī vairījies no mūsdienu leksikas lietošanas, bet
tomēr ieviesis tekstā atsevišķus elementus, kas imitē senatnīgumu, – gan leksikas,
gan sintakses līmenī, galvenokārt izmantojot Bībeles frāzes, arī atsevišķus tautas
valodas elementus. Šķiet, ka latviešu tulkotāja darbā nav vērojami noteikti
tulkošanas principi, kas piemēroti visas nodaļas tulkojumam kopumā, kā tas ir krievu
tulkojuma gadījumā vai jaunākajā, 2012. gada tulkojumā somu valodā, toties
redzams, ka tulkotāja mērķis bijis pārcelt tulkojumā semantisko slāni, tajā pašā laikā
diezgan brīvi attiecoties pret stila īpatnībām (lai gan ne visos fragmentos šī attieksme
ir vienāda – anglosakšu prozas parodijā stila īpatnības bijušas tikpat svarīgas kā
semantika). Latviešu tulkojumā jūtams Dz. Soduma prieks par iespēju spēlēties ar
valodu (un tas pilnībā atbilst Dž. Džoisa garam), tulkotājs nav uzskatījis par
vajadzīgu ievērot stilu „tīrību” (un arī tas ir džoisiski; neskatoties uz savu sākotnējo
ideju par vēsturisko stilu parodijām un pastišiem, Dž. Džoiss ar valodu rīkojas brīvi
un atsevišķas detaļas reizēm nepavisam neiederas imitētajā stilā; Dž. S. Atertons
apgalvo, ka nespēj visas Dž. Džoisa pastišu detaļas iekļaut vienotā modelī, šablonā
(Atherton [1974] 2002, 319–320)). Tulkojot Dz. Sodums nav skrupulozi analizējis
katru tulkošanas vienību. Taču Dž. Džoisam pašam, piedaloties savu darbu
tulkošanā, skanējums un teksta ritms bieži šķita svarīgāks par semantiku (Ellmann
1982, 632–633), bet vairākumā apskatīto latviešu tulkojuma fragmentu dominē
semantika.
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Irma JURGAITYTĖ (Šiaulių universitetas)
ETIKETO RAIŠKA SPAUSDINTINIUOSE REKLAMOS
KOMUNIKATUOSE
EXPRESSION OF ETIQUETTE IN PRINTED ADVERTISING COMMUNICATIONS
Raktiniai žodžiai: etiketas, reklamos komunikatai, šnekamoji kalba.
Keywords: etiquette, advertising communications, spoken language.
Summary
When people communicate, they share information: a nation’s peculiarities are reflected in
conversations, a person’s culture, as well as their habits of communication and behaviour are evident.
Frozen linguistic units showing polite or impolite relationships, which are common in dialogues
between interlocutors are often referred to as linguistic politeness. It conveys the verbal communication
norms of a certain community when the participants in the communication act establish a contact and
support it. The relationship between the speaker and the interlocutor is a relevant aspect for advertising:
polite and respectful speaking attracts and interests the users of advertising.
The article discusses the linguistic expression of language etiquette in different situations
actualized in printed advertising communications. The cases of addressing, greeting and farewell,
request and invitation, gratitude, congratulation and compliment in advertising communications
are described in it.
After analysing the collected research material, it was established that in printed advertising
communications the mostly actualized situations are those of addressing, congratulation, and
gratitude are. Advertisers seeking to be polite employ contact and distant strategies of politeness.

Bendraudami žmonės keičiasi informacija: pokalbiuose išryškėja žmogaus
kultūra, visuomenės, kuriai jis priklauso, bendravimo ir elgesio įpročiai,tautos
savitumas. Net visiškai laisvas pokalbis remiasi šablonais – kalbinėje sąmonėje
susiformavusiais gatavais, o ne kaskart naujai sukuriamais modeliais.
Nusistovėjusias bendravimo komunikavimo normas, arba kalbinį
mandagumą, perteikia kalbos etiketas – „kalbinės bendruomenės dialoginėje kalboje
vartojamos kalbos formulės (paprastai – sustabarėjusios), kurios parodo mandagius /
nemandagius pašnekovų santykius ir atspindi jų socialinį bendrumą ar atskirtį“
(Čepaitienė 2007, 11). Šnekos akto dalyviai užmezga kontaktą, jį palaiko ir baigia,
atsižvelgdami į bendravimo aplinkybes, socialinius vaidmenis ir tarpasmeninius
santykius. Mandagumo išmokstama socializacijos – tiek bendrosios, tiek kalbinės –
metu, o ją neišvengiamai veikia kultūra (Hilbig 2009, 11). Pasak Antanės
Kučinskaitės, kalbos etiketo neįmanoma atskirti nuo bendrojo etiketo, nes
kultūringas elgesys labai susijęs su mandagumo žodžių reikšme ir vartosena
(Kučinskaitė 1990, 3).Tam pritaria ir Aloyzas Gudavičius, kuris kalbos etiketą
apibrėžia taip: „Kalbos etiketas – tai tam tikroje visuomenėje priimtos kalbinio
elgesio normos, taisyklės, nurodančios, kaip reikia kalbėti vienoje ar kitoje
situacijoje, kad kalbėjimas atitiktų gero elgesio reikalavimus“ (Gudavičius 2009,
167). Galiausiai „kalbos etiketas – stabilių, stereotipinių kalbos vienetų sritis, nors
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kiekvienas konkretus pasirinkimas kiekviename konkrečiame kalbos akte, kaip ir
visi pasirinkimai, yra kūrybinis darbas“ (Формановская 2005, 70).
Lingvistinės pragmatikos tyrinėtojai nagrinėja visus pasakymus, kuriais
reiškiamas adresanto emocinis nusiteikimas: pagarba adresatui, draugiškumas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad joks nuo konkrečios pasakymo situacijos atsietas
žodis ar frazė objektyviai negali būti laikomas nei mandagiu, nei nemandagiu (Hilbig
2008, 5). Kokybinį vertinimą atskleidžia konkretaus komunikacijos akto elementai:
komunikacinė situacija, kontekstas, dalyvių santykiai ir pan. Štai reklama,
besiremianti pokalbio situacija – ji eksplikuoja imituotą adresanto ir adresato dialogą
arba (ne)tiesioginį adresanto kreipimąsi (žr. Kazlauskaitė 2015) – pasižymi
išskirtinai korektiška laikysena, pagarba. Konstruojant ir siūlant iliuzinį gerovės ir
grožio pasaulį, tokia elgsena natūrali ir būtina.
Straipsnio tikslas – nustatyti būdinguosius kalbinio etiketo raiškos atvejus
spausdintiniuose komercinės reklamos komunikatuose ir juos apibūdinti.
Aptariamos pasisveikinimo ir atsisveikinimo, prašymo, dėkojimo, atsiprašymo,
linkėjimo ir sveikinimo, adresato įvardijimo etiketo situacijos.
Straipsnio objektas – produktų ir paslaugų spausdintinių reklamos
komunikatų kalbinė raiška; atidžiai peržiūrėta apie 500 komunikatų, 2007–2017 m.
paskelbtų įvairiuose žurnaluose, lankstinukuose. Išskirti ir straipsnyje detaliau
apibūdinami tipiniai ir raiškiausi (įdomiausi) atvejai – iš viso 21 pavyzdys. Dirbant
taikytas pragmatinis lingvistinis metodas, susitelkta į kalbos analizę. Vizualiosios
komunikatų plotmės elementai aptarti tada, kai vaizdai aiškino ir dubliavo kalbą.
Kaip žinome, reklama remiasi persvazija, o jos siekiama dviem būdais: centriniu (tai
loginiai argumentai ir poveikis protui) ir periferiniu (išvaizdos, simpatijos ir sukeltų
emocijų rezultatas; žr. Lewiński 1999, 43–61).
Kalbos etiketui aptarti skirta daug užsienio tyrėjų darbų. Verbalinio mandagumo
klausimams pagrindus padėjo Johno Langshawo Austino (John Langshaw Austin)
(Austino 1962), Johno Searle'o (John Searle) (Searle 1969; Searle 1979), taip pat Paulo
Grice'o (Paul Grice) (Grice 1975) darbai, o mandagumo tyrimų teoriniu pamatu
laikoma Penelope'ės Brown (Penelope Brown) ir Stepheno Levinsono (Stephen
Lewinson) mandagumo teorija (Brown, Levinsono 1987).
Reikšmingiausiais lietuvių autorių darbais laikytina Giedrės Čepaitienės
monografija „Lietuvių kalbos etiketas: semantika ir pragmatika“ (Čepaitienė 2007),
taip pat Ingos Hilbig daktaro disertacija (Hilbig 2009) „Lietuvių ir anglų lingvistinis
mandagumas: prašymai“. Monografijoje aptariami šnekos aktai ir, kalbant
konkrečiai, – jų mandagumo raiška. Daktaro disertacijoje aprašomi sakytinės
lietuvių kalbos prašymai konkrečiose eksperimentinėse situacijose. Svarbūs didelės
apimties darbai yra dar dvi daktaro disertacijos: Eglės Gudavičienės „Lietuvių
kalbos direktyvai“ (Gudavičienė 2007) ir Egidijaus Zaikausko „Teoriniai
performatyvų pagrindai“ (Zaikausko 2002).
Paskelbta kalbos etiketo tyrimų, kuriuose apibendrinamos etiketo normos,
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aptariamas liaudies etiketas ir etiketo situacijos, realizuojamos įvairiuose šnekos
aktuose (Baltrušaitis 1999, Bylaitė-Lapinskienė 2004; Čepaitienė 2007; Čepaitienė
1999; Čepaitienė 1998a; Čepaitienė 1998b). Yra publikacijų, kuriais etiketo raiška
vertinama kalbos kultūros požiūriu: aptariami mandagumo žodžiai, nurodoma, ką
vartoti tinka, ko reikėtų vengti (Čepaitienė, Steigvilaitė-Urbietienė 2003;
Kučinskaitė 1990, 2003; Malakauskas 1994).
Minėta G. Čepaitienės monografija aktuali analizuojant reklamos kalbą.
Dėmesio nusipelno ne vienas teiginys ir pastebėjimas, tarp jų – dviejų mandagumo
strategijų išskyrimas. Distancinio mandagumo išorine išraiška (ang. Negatyve
politeness) laikomas oficialumas, pagarbumas, bendravimas pagal socialinį statusą,
visuomeninę padėtį atitinkančias normas. Tai bendravimas, kai adresantas pripažįsta
adresato viršenybę – klostosi vertikalūs asimetriški santykiai. Kontaktinio
mandagumo išorine išraiška (ang. Positive politeness) laikomas neoficialumas,
santykių šiltumas, priklausomas nuo giminystės ar draugystės ryšių – tokiems
ryšiams būdingi horizontalūs simetriški santykiai (Čepaitienė 2007, 25).
Straipsnyje remiamasi I. Hilbig daktaro disertacijoje (2009) pateikta prašymų
klasifikacija. I. Hilbig išskiria tiesioginius prašymus (angl. direct requests) ir juos
laiko eksplicitiniais, sintaksiškai ir semantiškai žymėtais, paprastai reiškiamus
tiesiogine nuosaka arba vartojant performatyvą. Skiriami konvencionaliai
netiesioginiai prašymai (ang. (conventionally indirect requests) – tokiuose
prašymuose esama skirtumo tarp išreiktų kalbinių elementų ir šnekos akto reikšmės,
tačiau pasakymo forma lengvai susiejama su prašymo funkcija. Galiausiai –
nekonvencionaliai netiesioginiai prašymai (angl. nonconventionally indirect
requests) – jie pragmatiškai migloti, adresanto komunikacinė intencija gali būti
perteikiama užsimenant apie daiktą ar dalyką, reikalingą prašymui patenkinti (žr.
Hilbig 2009, 46–47).
Pasisveikinimo ir atsisveikinimo situacija
Kalbančiajam asmeniui (adresantui) kreipiantis į pašnekovą (adresatą)
sukuriamas pokalbis. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas – tai etiketo formulės, tam
tikroje situacijoje vartojami žodžiai, posakiai, dialogo replikos, kurių reikalauja
geras tonas, pagarba adresatui.
Įprastai pasisveikinimu išreiškiamas adresanto ryšys su adresatu, rodomas
dėmesys ir užmezgamas kontaktas, atsisveikinimu siekiama įtvirtinti pašnekovų ryšį.
Pažymėtina, kad dažnai atsisveikinimo pasakymai rodo nenutrūkstamą bendravimą,
t. y. liudija, kad veiksmas bus tęsiamas ir ateityje.
Surinktuose spausdintiniuose reklamos komunikatuose sveikinamasi tik
tiesiogine raiška.
VIASAT skaitmeninės televizijos reklamos komunikate (žr. 1 pav.)
sveikinamasi konstatuojamuoju sakiniu: „Sveiki sulaukę pavasario.“ Vartojama
forma sveiki yra mandagumo daugiskaita, vartojama sveikinantis ir su daug asmenų,
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ir su vienu. Ji labai patogi kreipiantis į skaičiaus atžvilgiu neapibrėžtą adresatą.
Lietuvių kalboje pasisveikinimo veiksmas dažnai įvardijamas šaknies sveikžodžiu. Juo ne tik pasisveikinama, bet ir konstatuojama, kad esate sveiki. Taigi tai
priemonė dviprasmybei, žodžių žaismui sukurti. G. Čepaitienė teigia, kad
pasisveikinimo formulėse slypi senoji palinkėjimo reikšmė (Čepaitienė 2007, 117).
Pasisveikinimas „leidžia adresatui pripažinti adresantą kaip savą, ne svetimą, ne
priešišką žmogų“ (Čepaitienė 2007, 115), užmegzti ryšį ir sėkmingai plėtoti
komunikaciją toliau. Analizuojamuoju atveju reklamos kūrėjai ne tik sveikina
sulaukus išsiilgto pavasario – atsinaujinimo meto, bet ir konstatuoja ypatingą būklę:
„Turime gerų naujienų.“ Toks, galima sakyti, išplėstinis pasisveikinimas adresatą
suintriguoja, verčia skaityti reklamos komunikatą toliau, kad sužinotų, kas žadama.

1 pav. VIASAT skaitmeninės televizijos reklamos komunikatas
2 pav. Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės reklamos komunikatas
3 pav. SPA Vilnius reklamos komunikatas

Spausdintiniuose reklamose komunikatuose atsisveikinama laiškams
būdingais pasakymais. Jais adresantas išreiškia pagarbą adresatui iržymi teksto
pabaigą. Atsisveikinti vartojama tik netiesiogine raiška.
Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės kolektyvas reklamos komunikate
(žr. 2 pav.) įkomponuoja atsisveikinimą „Visada CENTRINĖ, visada Jūsų...“,
Šiaulių prekybos ir pramogų centro „Bruklinas“ tekstas baigiasi prisipažinimu
„Visuomet Jūsų“, o „Švyturio“ alaus – išplėstu variantu „Visada Jūsų – Švyturio
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komanda.“ Atsisveikinimo žodžiuose vartojamais prieveiksmiais „visada“ ir
šnekamąjį atspalvį turinčiu „visuomet“ patvirtinamas adresanto ir adresato ryšys,
t. y. skelbiama, kad reklamuojamieji objektai laukia savo ištikimų klientų ir yra
pasiruošę aprūpinti visomis reikalingomis prekėmis ir paslaugomis. Reklamos
komunikatuose dažniausiai atsisveikinama pavartojus mandagumo daugiskaitą.
Teksto išdėstymas reklamos komunikate veikia potencialių pirkėjų emocijas.
SPA VILNIUS reklamos komunikato (žr. 3 pav.) užrašas „Mes laukiame Jūsų
naujajame SPA“ įkomponuotas ne reklamos komunikato pabaigoje, bet pradžioje.
Tokiu būdu pasakymas rodo ne atsisveikinimą, bet žymi kvietimą apsilankyti salone.
Kvietimą patvirtina pagrindiniame tekste išvardytos paslaugos, kurias siūlo
reklamuojamasis objektas: „Mėgaukitės natūraliomis ir unikaliomis procedūromis:
gintaro aromamuzikos ir biomuzikos terapijos, spanguolių kūno įvyniojimai,
hamamo procedūros ir pirtys, rasulo procedūra dviem, ajurvedos ritualai ir masažai.“

4 pav. Vaistų „Stoptussin“ reklamos komunikatas
5 pav. PLC „Mega“ reklamos komunikatas
6 pav. Žurnalo „Laima“ reklamos komunikatas

Reklamos komunikatuose, akivaizdu, vengiama tokių tiesioginės raiškos
pasakymų kaip „Viso gero“, „Iki pasimatymo“ ar juolab „Iki“, „Ikiukas“. Renkamasi
tiesiogiai paslaugumą, rūpinimąsi kliento gerove žyminčius posakius. Tokia raiška
liudija reklamos kūrėjų siekį užmegzti ir palaikyti artimesnį, draugišką ryšį su
adresatais.
Surinktuose spausdintiniuose reklamos komunikatuose pasisveikinimo ir
atsisveikinimo etiketo situacijose paprastai laikomasi distancinės mandagumo
strategijos. Visi aptarti pasakymai tiesiogiai žymi garbingus adresanto ketinimus,
adresato laukiamą dėmesį, ištikimybę.
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Prašymo situacija
Prašymais paprastai išreiškiamas adresanto noras, kad adresatas ką nors
padarytų, duotų ir pan. Adresatui paveikti naudojami kalbos būdai ir priemonės
reprezentuoja apeliacinę funkciją. Aptariamuosiuose reklamos komunikatuose
prašymai reiškiami remiantis tiesiogine ir nekovencionaliai netiesiogine
strategijomis (apie strategijas plačiau žr. Hilbig 2009, 38–49).
Tiesioginės strategijos (ang. direct strategy) prašymų, kurie reiškiami
performatyviniu veiksmažodžiu prašyti, esama mažai. Reklamuotojai siūlo
produktus įkalbinėdami, įtikinėdami, bet ne prašydami pirkti.
Surinkti duomenys leidžia teigti, kad tiesiogiai reiškiami prašymai aktualūs
vaistų reklamai. Vaistų reklamos specifinės: kalbėdami apie negalavimus ir
siūlydami juos malšinančius preparatus, reklamuotojai rizikuoja. Netiksliai,
neaiškiai ar neišsamiai pateikus informaciją, kitaip sakant, adresatui netinkamai ją
iškodavus, galima ne pagyti, o dar labiau susirgti. Dėl šios priežasties LR vaistinių
preparatų reklamos taisyklių įsakyme nurodoma visiems vaistų reklamuotojams
vartoti standartizuotą sakinį, kuriuo būtų prašoma susipažinti su informaciniame
lapelyje pateikiama medžiaga (žr. LRĮ 2006). Keleto reklamos komunikatų,
pavyzdžiui, „Stoptussin“, (žr. 4 pav.) teksto pabaigoje parašyta: „Prašome įdėmiai
perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta.“ Prašymo situacijai reikšti
vaistų reklamoje renkamasi performatyvo daugiskaitą prašome. Pasakymu prašome
įdėmiai perskaityti reiškiamas asmeninis prašymas (nuasmenintas, nebe toks šiltas
būtų jaustukas prašom), o rūpinimąsi liudijantis prieveiksmis įdėmiai ragina
informacinį lapelį skaityti itin atidžiai.
Reklamos komunikatų, kuriuose prašymas reiškiamas neperformatyvu
prašyti, o veiksmažodžių imperatyvu, t. y. netiesiogiai, rasta kur kas daugiau. Tokių
prašymų kalba pasižymi griežtumu ir atkaklumu, todėl įprastai siejama su liepimu,
įsakymu. „Liepimas turi griežtumo ir adresanto valingumo sememas, o veiksmo
atlikimo semema rodo, kad tai toks prašymas, kurį adresatas privalo atlikti“
(Čepaitienė 2007, 165); tokį prašymą galima vadinti intensyviu prašymu.
Būdingas raiškos pavyzdys – prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ reklamos
komunikatas (žr. 5 pav.). Jame rašoma: „Vasarą pirk PLC „Mega“ ir pilk degalus
ORLEAN Lietuva degalinėse su 15 ct/l nuolaida!“ Veiksmažodžio liepiamąja
nuosaka reiškiamas prašymas skamba įsakmiai, toną sušvelnina informacija apie
galimybę nusipirkti pigesnių degalų. Į adresatus kreipiamasi vienaskaitos 2 asmeniu
ir natūraliai toks kreipimasis turėtų sukurti artimo, draugiško bendravimo įspūdį.
Visgi pasirinkta kalbinė raiška tik sustiprina liepimą ir įsakymą: mandagiai prašant
imperatyvų dera atsisakyti (Clark, Schunk 1980, 111). Plg. filosofo Jeano
Baudrillardo (Jean Baudrillard) teiginį, kad šių laikų reklamoje „visi modalumai [...]
švelnėja ir blanksta“ (Baudrillard 2002, 105) ir dar du netiesioginės strategijos
pagrindu paremtus prašymo pavyzdžius:
a) Rūpinkis savimi! (vandens „Vichy Classique“ šūkis);
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b) PIRKITE du bet kuriuos „Vilkyškių“ produktus su katinėliu GAUKITE
žaidimo bilietą LAIMĖKITE 1600 prizų („Vilkyškių“ pieninės reklamos komunikato
teksto fragmentas).
Abiejuose tekstuose prašymai reiškiami imperatyvais rūpinkis ir pirkite. Šūkis
„Rūpinkis savimi“, išreikštas vienaskaitos 2 asmeniu, prašo (o gal ragina, liepia)
pasirūpinti sveikata. Kitaip tariant, adresantas skelbia žinią, kad žmonės, gersiantys
„Vichy Classique“ vandenį, bus sveiki. „Vilkyškių“ pieninės produktus
reklamuojantis sakinys, išreikštas daugiskaitos 2 asmens formomis (pirkite, gaukite,
laimėkite), mandagesnis. Adresantas šiuo atveju nelieka nuošalėje.
Reklamoje kartais prašoma taikant nekonvencionaliai netiesioginę strategiją
(ang. non-conventionally indirect strategy). Ši strategija palieka daug erdvės
interpretavimui, todėl mažiausiai griauna pašnekovo įvaizdį. Motyvuodamas tuo,
kad jokio prašymo nebuvo, adresatas turi daugiausia galimybių neišpildyti prašymo,
(plg. Satkauskaitė 2011, 67).

7 pav. Knygos „Žalia – gardu. Sveiki patiekalai pagal sezoną“ reklamos komunikatas
8 pav. „Švyturio“ alaus reklamos komunikatas

Žurnalo „Laima“ spausdintiniame reklamos komunikate tvirtinama: „Net 141
tūkst. skaito LAIMĄ, populiariausią mėnesinį žurnalą moterims! O kokį žurnalą
renkiesi tu?“ Reklamos tekste prašymas reiškiamas užuomina: adresatams
įvardijamas žurnalo skaitytojų skaičius, taip pat paklausiama, kokį žurnalą renkasi
jie. Netiesiogiai išreikšto prašymo prisijungti prie skaitytojų būrio adresatai gali ir
nesuvokti, nes toks prašymas yra „pragmatiškai miglotas“ (Hilbig 2009, 46).
Apibendrinant galima teigti, kad reklamoje, reiškiant prašymą, vyrauja
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šnekamajai kalbai įprastos liepiamosios nuosakos veiksmažodžių formos. Bendrinės
kalbos norma – jaustuko prašom ir bendraties konstrukcija – apeinama. Pasirinkimą
veikiausiai lemia faktas, kad žmonės visada labiau reaguoja į paprastą šnekamąjį, o
ne oficialųjį stilių (Bove, Arens 1995, 47).
Prašymo situacija apima ir kvietimo raišką. Kvietimas – kryptingas prašymas:
juo adresatas prašomas kur nors atvykti, dalyvauti, kartais – prisidėti prie kurios nors
veiklos (Čepaitienė 2007, 153). Veiksmažodžio kviesti reikšmė Dabartinės lietuvių
kalbos žodyne (toliau DLKŽ-e) aiškinama sinonimais: „prašyti, kad ateitų, vadinti“.
Spausdintiniuose reklamos komunikatuose paprastai kviečiama tiesiogiai, vartojant
performatyvinį veiksmažodį kviesti.
Jurgitos Djakonovaitės knygos „Žalia – gardu. Sveiki patiekalai pagal sezoną“
reklamos komunikate (žr. 7 pav.) teigiama: „Esate įsitikinę, kad sveiki patiekalai yra
nuobodūs ir prėski? Kviečiu išbandyti bent vieną į akis kritusį receptą. Nuoširdžiai
tikiu, kad jūsų nuomonė pasikeis.“ Reklamos personažas – pati knygos autorė,
kviečianti gaminti patiekalus pagal jos receptus. Tiesioginę personažo kalbą liudija
ne tik vartojami esamojo laiko vienaskaitos 1 asmens veiksmažodžiai kviečiu ir tikiu,
bet ir neverbalinė raiškos priemonė – šriftas. Tekstas parašytas kursyvu, paimtas į
kabutes, o autorės vardas ir pavardė – imituojant rašyseną ranka. Tokie stilizuoti,
dekoratyviniai šriftai rodo palankų emocinį kalbėtojo nusiteikimą, artumą adresatui
(Kazlauskaitė 2015, 12), o asmeniškas kvietimas kalba apie nuoširdumą, itin
draugiškus komunikacijos akto dalyvių santykius.
Arbatos „Lipton“ reklamos kūrybinė strategija remiasi panašiu principu.
Komunikato tekste teigiama: „Lipton“ kviečia pasigėrėti naujais aromatais ir
paragauti aukštos kokybės žaliosios bei vaisių arbatos. Dabar galite mėgautis
įvairiais „Lipton“ arbatos skoniais. Siūlome išmėginti tris iš jų!“ Kvietimas
pasigėrėti aromatais ir paragauti arbatos reiškiamas performatyvinio veiksmažodžio
kviesti esamojo laiko 3 asmeniu. Toks kvietimas rodo distancinę mandagumo
strategiją ir dvelkia oficialumu (žr. Čepaitienė 2007, 173): atrodo sausas ir formalus,
neindividualizuotas, skirtas plačiajai auditorijai. Toliau tekste persvazijos siekiama
konstatuojant, kad „Lipton“ arbatos skonių esama įvairių ir daugiskaitos 1 asmens
forma siūlome prašoma jų išbandyti. Pasirinkta veiksmažodžio forma reiškiamas ne
tik siūlymas, kvietimas, bet ir aiškus raginimas, įkalbinėjimas.
Įprastai kvietimu pasakoma daugiau nei prašymu: kviečiant būtina nurodyti
adresatą, progą arba objektą ir tam tikras aplinkybes, t. y. laiką, vietą. Štai „Švyturio“
alaus reklamos komunikatu (8 pav.) kviečiama taip: „Liepos 21 d. 18 val. visus
kviečiame atvykti į barą „Zahiras“ (Trakų g. 11, Vilnius), kur bus nustatytas akcijos
„Tavo baras“ pagrindinio prizo laimėtojas – naujasis baro šeimininkas.“
Daugiskaitos 1 asmensforma rodo, kad adresantas – daug žmonių. Tai, be abejo,
aludariai iš „Švyturio“ gamyklos.
Kalbinės raiškos analizė atskleidė, kad tiesiogiai, performatyvinio
veiksmažodžio prašyti formomis, reiškiami prašymai reklamai nebūdingi. Kur kas
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dažniau prašymai reiškiami veiksmažodžio imperatyvu.
Padėkos situacija
Adresatui dėkojama už įvairius atliktus veiksmus, suteiktą informaciją,
sveikinimus ar palaikymą. „Padėka turi aiškų ilokucinį tikslą: pasakymu siekiama, kad
adresatas suvoktų, jog adresantas vertina tai, ką adresatas yra anksčiau atlikęs, ir už šiuos
adresato veiksmus jaučia dėkingumą“ (Čepaitienė 2007, 180). Spausdintiniuose
reklamos komunikatuose padėka reiškiama performatyvu dėkoju, jaustukais dėkui, ačiū
arba perteikiama netiesiogiai, sudėtiniais prijungiamaisiais sakiniais.
Veiksmažodžio dėkoti formos spausdintiniuose reklamos komunikatuose
nedažnos. Vienas iš keleto pavyzdžių – optikos salono „Fielmann“ reklamos
komunikatas (žr. 9 pav.): „Dėkojame, kad renkatės RAY-BAN®. Nuo tada, kai
1937-aisiais pradėjome darbą – saugodami pilotų akis nuo žalingų saulės spindulių –
visada buvome lęšių gamybos rinkos pirmosiose linijose.“ Paprastai performatyvas
dėkoti vartojamas, kai pokalbis vyksta viešai arba adresato ir adresanto santykiai yra
dalykiški, nulemti jų socialinių vaidmenų (žr. Čepaitienė 2007, 183). Reklamos
tekste įvardytas įmonės gyvavimo laikas leidžia lęšius gaminančią firmą laikyti
solidžia ir brandžia įmone, o tekste pasirinkti vartoti leksikos vienetai ir gramatinės
formos tokį įspūdį įtvirtina.
Reklamos komunikatų, kuriuose dėkojama visose kalbos atmainose plačiai
vartojamais jaustukais ačiū ir dėkui, esama daugiau. Vienais atvejais dėkojama
adresatams, kitais – adresatai (pirkėjai) dėkoja įsigytoms prekėms.
„Gardėsio“ duonos spausdintiniame reklamos komunikate (10 pav.) 3 asmeniu
kreipiamasi į adresatus ir dėkojama: „Ačiū už tai, kad Jūs esate, ištikimieji mūsų duonos
valgytojai. Mylime savo darbą ir norime, kad kiekvienas žmogus didžiuotųsi sakydamas,
jog mūsų šalyje gyvena...“ Padėka duonos valgytojams už tai, kad jie yra, o ne dėl to, kad
perka duoną, liudija itin artimą ryšį (žr. Kazlauskaitė, 2015, 6), o būdvardis ištikimieji
rodo abipuse pagarba pagrįstus, tvirtus adresanto ir adresato santykius.
Tuo pačiu kūrybinės strategijos principu paremti Kėdainių konservų fabriko
pomidorų padažo ir interneto portalo „lrytas.lt“ reklamos komunikatų tekstai:
a) Ačiū, kad mus mėgstate;
b) Ačiū, kad leidžiate savo laiką su lrytas.lt.
Abiejuose tekstuose trumpais sudėtiniais sakiniais padėkojama adresatams.
Šalutinis sakinys, prasidedantis jungtuku kad, įvardija veiksmus, kurie adresantui
malonūs ir yra verti padėkos.
Dar viename reklamos komunikate žurnalistė Lavija Šurnaitė dėkoja kremui
RASA BB: „Ačiū RASA BB už tobulą dienos pradžią.“ Reklamos vaizdas dubliuoja
tekstą: žurnalistės nuotrauka sufleruoja, kas yra žodžių autorė. Lakoniška padėkos
raiška sustiprinta būdvardžiu tobula. Paslėptas gyrimosi mikroaktas išaukština
puikų, pavyzdingą, be priekaištų ir trūkumų veido kremą RASA BB, kuris sukuria
tokią pat puikią – tobulą dieną.
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Adresantas padėką gali išreikšti ir netiesiogiai, paslėpdamas ilokucinio tikslo
aktą, kalbėti šalutiniais sakiniais. Tai iliustruoja du tolesni pavyzdžiai.

9 pav. Akinių „Fielmann“ reklamos komunikatas
10 pav. „Gardėsio“ duonos reklamos komunikatas

Mėsos perdirbimo įmonės „Biovela“ reklamos komunikate (žr. 11 pav.)
pavaizduotos dvi raudonplaukės moterys – motina ir duktė. Duktė, švelniai
apkabinusi motiną ir kalbanti apie ją, yra aktyvusis reklamos personažas:
„#JeiNeMama, aš iki šiol gėdyčiausi savo strazdanų.“ Padėka, išreikšta sudėtiniu
prijungiamuoju sąlygos aplinkybės sakiniu, yra tokių sakinių kaip „Ačiū, mama, kad
išmokei nesigėdyti savo strazdanų“ kontekstinis atitikmuo. Kontekstas – jauki, miela
(artimiausių žmonių) aplinka. Į ją nukreipia ir įrašas „#JeiNeMama“.
Telefono ryšio „Labas“ reklamos komunikate (žr. 12 pav.) pavaizduota
mergina. Kūno kalba: veido išraiška, šypsena ir gestas,liudija, kad mergina
nustebusi, o vidinio monologo fragmentai drauge išduoda ir padėką: „Čia man? Oho!
Lenkiu galvą. Gerbiu. Bučkis. Nepamiršiu. Priblokšta!“ Vientisiniais paprasčiausios
struktūros tiesioginiais, klausiamaisiais ir šaukiamaisiais sakiniais reiškiama padėka
imituoja šnekamąją kalbą. Gyvi ir ekspresyvūs pasakymai leidžia adresatui tekstą
suvokti greitai ir tinkamai. Reklamos komunikato šūkis „Širdingai padėkok savo
draugams“ atskleidžia reklamos idėją: nustebinus artimą žmogų dovana, reiškiama
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padėka tampa kur kas nuoširdesnė ir malonesnė.
Spausdintiniuose reklamos komunikatuose dėkojimo situacijos yra dažnos.
Dažniausiai naudojama kontaktinė mandagumo strategija. Tai būdas siekiant
atskleisti artimus pašnekovų santykius, parodyti dėmesį.

11 pav. „Biovela“ reklamos komunikatas
12 pav. „Labas“ reklamos komunikatas

Atsiprašymosituacija
Atsiprašymo situacijos spausdintiniuose reklamos komunikatuose – itin retos.
Atsiprašoma vartojant performatyvus atsiprašau arba veiksmažodį atleiskite, taigi
aktualizuojama tiesioginė raiška.
Radijo stoties „Radiocentras“ reklamos komunikato tekste radijas, reklamos
personažas, skundžiasi: „Nesupranti, kuri šiandien diena. Negali rasti kelio namo.
Nesugebi rašyti ar skambinti. Ir tada tave išmeta lauk.“ Vidinio monologo atkarpa
atskleidžia, kad radijas, nesugebantis prilygti išmaniajam telefonui, tapo nemodernus
ir nereikalingas. Anafora – kartojamas priešdėlis „ne“ žodžiuose nesupranti, negali,
nesugebi – sustiprina ir išdidina, net hiperbolizuoja jausmus ir potyrius. „Tokie
personažo radijo teiginiai, iškeldami žmonių pasaulio vertybes, reprezentuoja
dialogiškąjį monologą“ (Kazlauskaitė 2015, 16–17).
Teksto dalis, įkomponuota komunikato apačioje, yra neoficialus, išreikštas
2 asmens forma, kreipimasis: „Atleisk, radijau“ ištarė jau 15000. Ištark ir tu.
RADIOCENTRAS dabar išmaniajame telefone.“ Adresatui primenama šių dienų
tikrovė: išmaniųjų telefonų ir radijo aparatų teikiamos galimybės labai skiriasi, taigi
gausėja klausytojų, kurie darbui ir pramogoms renkasi modernesnes priemones.
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Pasirinkę veiksmažodį atleisk, sinonimišką performatyvui „atsiprašau“, adresantai
atsiprašo radijo (plačiau apie veiksmažodžio atleisk reikšmę ir vartoseną žr.
Čepaitienė 2007, 209). Pasirinkta vienaskaitos forma „būdinga kontaktinio
mandagumo strategijai, kai bendraujama neformalioje aplinkoje, o adresanto ir
adresato santykiai yra šilti“ (Čepaitienė 2007, 210). Aktualizuota etiketo atsiprašymo
situacija: radijo sužmoginimas, paradoksalūs teiginiai, suteikia reklamos tekstui
šmaikštumo (plg. Jurgaitytė 2017).

13 pav. Radijo stoties „Radiocentras“ reklamos komunikatas

Jau minėta, kad atsiprašyti galima ir vartojant performatyvą atsiprašau.
„Švyturio“ alaus reklamos komunikatas (žr. 8 pav.) skelbia: „Visų, kurie neturėjo
galimybės išsikeisti surinktų kamštelių į bokalus, nuoširdžiai atsiprašome ir
informuojame, kad iki liepos 10 d. visose „Statoil“ ir „Orlean“ degalinėse pateikę
surinktus kamštelius galite užpildyti akcijos anketą, ir bokalai Jums bus pristatyti
tiesiai į namus.“ Pasirinkta vartoti daugiskaitos 1 asmens forma atsiprašome rodo
visų „Švyturio“ kolektyvo narių kreipimąsi, prieveiksmis nuoširdžiai žymi kalbėtojų
pagarbą pirkėjams, parodo susirūpinimą jų patogumu.
Išanalizavus surinktą medžiagą paaiškėjo du dalykai. Pirma, reklamos
komunikatuose atsiprašoma itin retai, antra, pavieniams atsiprašymo atvejams
aktualizuoti renkamasi tiesioginę raišką.
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Sveikinimo ir linkėjimo situacija
Sveikinimo ir linkėjimo situacijos, kitaip negu atsiprašymo, spausdintiniuose
reklamos komunikatuose imituojamos dažnai. Sveikinimo ir linkėjimo žodžiai gali
būti aptariami bendrai, nes ir vieni, ir kiti adresanto sakomi dialogo pradžioje,
įvertinus situaciją. Sveikinama vartojant prielinksnio su konstrukciją arba
performatyvo sveikinti formas.
Reklamos komunikatuose paprastai sveikinama bendrinės kalbos šalutiniu
normos variantu laikoma, labiau šnekamajai kalbai būdinga prielinksnio su
konstrukcija. Ledų „Dione“ (žr. 14 pav.) komunikato centre pavaizduota didžiulė ledų
porcija, o kiek žemiau įrašyta „Su mamos diena!“. Oficialiajame šventės pavadinime
vartojamas stilistiškai nežymėtas, bendros reikšmės ir emocinių-ekspresinių atspalvių
neturintis daiktavardis motina (plg. Motinos diena), bet reklamuojantis pasirinktas
mama. Tai šnekamosios kalbos variantas, turintis maloninį atspalvį. Juo reklamuotojai
parodo ypatingą santykį su artimiausiu žmogumi. Beje, sudėtiniai švenčių
pavadinimai pradedami didžiąja raide; mažoji m turbūt pasirodė tinkamesnė motinų ir
vaikų fiziniam ir emociniam ryšiui pabrėžti.
Aptartini dar du pavyzdžiai, besiremiantys panašia kūrybine strategija:
a) Su 15-uoju gimtadieniu, „Žmonės!“;
b) Su artėjančia kovo 8-ąja!
Lakoniškais sveikinimais siekiama ne tik paveikti adresato jausmus, bet ir
perlokucinio efekto: sulaukęs netikėto sveikinimo, adresatas jaučiasi pagerbtas ir
pamalonintas, pozityviai įvertina adresantą ir jo pastangas ir, tikėtina, pasijunta
įpareigotas atsakyti tokiu pat dėmesiu – įsigyti reklamuojamą prekę ar paslaugą.
Pavyzdžiui, batų parduotuvė WAWA sveikinimą žurnalui „Žmonės“ skelbiatame
pačiame sukaktį švenčiančiame žurnale; rusų dainininkas Valerijus Meladzė Kovo
8-osios proga sveikina moteris, kurių laukia savo koncerte.
Kiek kitokia alaus daryklos „Volfas Engelmen“ sveikinimo (žr. 15 pav.) kalbinė
raiška: „110-ojo jubiliejus proga alaus daryklą „Kalnapilis“ sveikina 160-uosius metus
skaičiuojantis „Volfas Engelman.“ Oficialus sveikinimas, atėjus jubiliejui, laikytinas
mandagiu gestu. Bet įdėmesnis įsižiūrėjimas į parinktas kalbos priemones, atskleidžia
gilesnį semantinį kloną. Prisiminusi savo gyvavimo metus, alaus darykla sako esanti
brandesnė už „Kalnapilio“ daryklą, turinti daugiau patirties, vadinasi, geresnė (žr.
Kazlauskaitė 2015, 8). Paslėptu gyrimosi aktu adresantas išsiaukština, o adresatą parodo
silpnesnį, menkesnį ir prastesnį. Kalbamuoju atveju svarbi tampa nemandagumo, arba
etikos, sąvoka, iškelianti turinio kategoriją ir prislopinanti formaliojo bendravimo
apraišką – patį sveikinimą. Iš kalbos galima spręsti, kiek ir kokių moralės normų ir
vertybių laikosi kalbėtojas; etika taip pat parodo kalbėtojo santykį su kalbos turiniu,
netgi santykį su adresatu (Blažinskaitė 2005, 144). Verbalioji informacija
reklamuojant(is) slepia aiškias nuostatas ir intencijas (Kazlauskaitė, Liakaitė 2009, 40).
Paprastai linkėjimas spausdintiniuose reklamos komunikatuose reiškiamas
performatyvinio veiksmažodžio linkėti forma linkiu arba implicitiškai.
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14 pav. Ledų „Dione“ reklamos komunikatas
15 pav. Alaus „Volfas Engelmen“ reklamos komunikatas

Statybos įmonės „Ranga IV“ reklamos komunikato (žr. 16 pav.) pagrindinis
tekstas toks: „Žmogus negyvena tūkstančio metų, bet jo darbai – taip. Linkime nuveikti
tiek, kad ir ateities kartos skintų Jūsų darbo vaisius.“ Reklamuojamoji įmonė, linkėdama
tvirtų ateities darbų, netiesiogiai skelbia žinią, kad jos veiklos rezultatas – pastatyti
objektai – gyvuos tūkstančius metų. Paslėptas gyrimosi aktas reklamos komunikato
tekste išreiškiamas linkėjimu. Bendravimas, be abejonių, šiltas ir geranoriškas, visgi
kreipimasis daugiskaitos forma rodo distancinę mandagumo strategiją.
„Magrės baldų“ reklamos komunikato (žr. 17 pav.) paveikslas pristato
dainininkę Šoreną, kuri, patogiai įsitaisiusi ant minkštasuolio, sako: „Jaukumo Jūsų
namams!“. Sveikinimo tekste netiesiogiai išreikštas linkėjimas tarsi nurašytas iš
kokio sveikinamojo atviruko – sveikindami artimuosius ir draugus įvairių švenčių
proga, žmonės paprastai renkasi lakoniškas frazes. Įvairūs susižinojimo rašteliai yra
šnekamosios kalbos epistolinė atmaina (žr. Kazlauskaitė 2015, 14).
Taigi sveikinimo ir linkėjimo situacijose paprastai renkamasi šnekamajai
kalbai būdingas priemones, kalbama glaustai ir paprastai, nedaugžodžiaujama.
Adresato įvardijimas
Adresato įvardijimas priskirtinas kalbos etiketo tyrimų erdvei, nes vartojamos
formulės atskleidžia, kokiomis aplinkybėmis adresantas užmezga kontaktą su
adresatu. Kreipimosi žodžių pasirinkimas paprastai rodo pokalbio mandagumo
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strategiją. „Esant distanciniam mandagumui, vartojami oficialūs, socialiai orientuoti
adresato įvardijimai, kai pasirenkama kontaktinė mandagumo strategija, vartojami
asmeninius santykius atspindintys kreipimosi žodžiai“ (Čepaitienė 2007, 70).
Sukauptuose reklamos komunikatuose į adresatus kreipiamasi daiktavardžiais,
sudaiktavardėjusiais būdvardžiais ir participiniais įvardžiais.

16 pav. Statybos įmonės „Ranga IV“ reklamos komunikatas
17 pav. „Magrės baldų“ reklamos komunikatas

Tiek siekiant užmegti artimą ryšįsu šalia esančiu pašnekovu, tiek su tam tikra
apibrėžta auditorija dažnai vartojami kreipimosi daiktavardžiai. Prekybos tinklo
„Maxima“ reklamos komunikate (žr. 18 pav.) vaizduojamas besišypsantis, kuokštą
morkų iškėlęs berniukas. Į adresatus kreipiamasi „Ei, ZUIKIAI!“. Aiški metafora:
berniukas šviežutėlių daržovių paskanauti kviečia savo bendraamžius, galbūt ir
vyresnius – visus mielus ir malonius žmones. Emocinį santykį išreiškia prototipinio
graužiko vardas. Zuikį, o ne kiškį diktuoja lengvai apčiuopiamos sąsajos su vaikų
pasaulio realijomis, įvairiomis neformaliomis bendravimo situacijomis.
Plg. daugiau pavyzdžių:
a) MAMA, SIUNČIU TAU PUOKŠTĘ GĖLIŲ IR „DIONE“ LEDŲ;
b) Moksleivi, sek informaciją www.maxima.lt ir varžykis vienoje iš 8 kategorijų;
c) Studente, griebk abiem rankom!.
Tiesioginės reikšmės kreipimosi daiktavardžiais mama, moksleivi, studente
parodomi socialiniai kreipimosi objektų vaidmenys: tai auginanti vaikus moteris,
mokykloje ir universitete besimokantys jaunuoliai, drauge jais atskleidžiamos
tikslinės reklamos vartotojų grupės.
Pieno perdirbimo įmonės „Pieno žvaigždės“ reklamos komunikato centre –
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„Dvaro“ prekės ženklu pažymėti pieno gaminiai. Tekstu kreipiamasi į visus adresatus
(visi pirkėjai yra brangūs): „Mielieji, džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Jums DVARO –
MYLIMIAUSIAS.“ Vartodami sudaiktavardėjusį mielieji, reklamos kūrėjai pabrėžia
adresatų svarbą: DLKŽ-e mielas apibrėžiamas kaip „mylimas, brangus“. Reklamos
tekste džiaugiamasi artimo ir šilto bendravimo rezultatu – anot reklamuotojų,
aptariamojo prekės ženklo gaminiai vartotojų (matyt, tų, į kuriuos kreipiamasi)
pripažinti mylimiausiais. Pridurtina, kad pomėgio ir meilės sutapatinimas prasilenkia su
sveika logika: „lietuviškai šnekant visiškai nenormalu sakyti mylėti šokoladą, žemas
kainas, jausmo perteklių ar tokias neigiamas emocijas kaip melagystę, tuštybę
(Drukteinytė 2013, 23). Tokie nuo kitų kalbų nusižiūrėti pasakymai randa vietą
šnekamojoje kalboje. Beje, vėliau pasirodžiusiuose reklamos komunikatuose dalyvis
mylimiausias pakeistas būdvardžiu skaniausias: „Renkuosi skaniausią.“

18 pav. Prekybos centro „Maxima“ reklamos komunikatas
19 pav. „Dvaro“ pieno produktų reklamos komunikatas

Į adresatus kreipiamasi ir įvardžiais. Siekdami mandagumo, pabrėždami
komunikacijos akto dalyvių sąsajas, jų amžių, išsilavinimą, reklamuotojai renkasi
formą jūs, bet, kreipdamiesi į jaunimą, reklamuodami vaikams ir jaunuoliams skirtas
prekes ir paslaugas, renkasi vienaskaitos formą tu. Reklamų kūrėjai, išreikšdami
pagarbą adresatui, įvardžius neretai rašo didžiosiomis raidėmis.
Šiaulių banko reklamos komunikatas (žr. 20 pav.) populiarina Velykinę
indėlių akciją. Reklamuotojai siūlo didesnes palūkanas tiems indėlininkams, kurie
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pinigus atsiims praėjus nustatytam terminui. Akcija skelbiama pavasarį, prieš šv.
Velykas. Atgimimą, naują pradžią simbolizuojanti šventė reklamos komunikate
iliustruojama ką tik išsiritusių, švelnių ir mielų viščiukų nuotrauka.
Raudonomis raidėmis išspausdintas tekstastraukia akį: „Kai visi viščiukus
skaičiuoja rudenį, Jūs galite skaičiuoti ir pavasarį!“ Žinomas verstinis posakis
„viščiukus skaičiuoja rudenį“ reklamuotojų sumaniai pakreipiamas saviems tikslams
įgyvendinti. Įvardiniu kreipiniu, pateikus puikų siūlymą, neįkyriai atkreipiamas
dėmesys. Pabrėžtina, kad daugiskaitos forma išreikštas įvardis ne visada rodo
kreipimąsi į adresatų grupę: reklamuotojai mandagumo daugiskaitą gali vartoti ir
kreipdamiesi į vieną adresatą. Šiuo atveju, tikėtina, taip ir yra: kalbėdami visiems
žmonėms, reklamuotojai siūlo paslaugą kiekvienam vartotojui atskirai.

20 pav. Šiaulių banko reklamos komunikatas
21 pav. „Pigu.lt“ reklamos komunikatas

Internetinės parduotuvės Pigu.lt reklamos komunikato centre – kvepalų
reklama (žr. 21 pav.). Į adresatus kreipiamasi klausimu: „Kodėl Tu permoki iki
60 %?“. Klausimas, skambantis kaip kaltinimas ar priekaištas, adresatą šokiruoja, o
įvardis, rašomas didžiąja raide, išduoda artimą, bet pagarbų toną. Tokia raiška labai
paveiki, ji iškart patraukia vartotojų akis (kaip matyti, siekdama suintriguoti,
komercinė reklama kartais pasinaudoja socialinės reklamos triukais). Pasirinkę
familiaresnę vienaskaitos formą, reklamuotojai baksnoja pirštu į atskirus vartotojus
ir ragina juos susimąstyti dėl tolimesnių veiksmų.
Didesniam dėmesiui atkreipti reklamuotojai pasitelkia spalvas. Reklamos
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komunikate vyrauja juodi, balti ir raudoni tonai. Pažymėtina, kad skaičiai, kurie jau
dėl kitokios formos išsiskiria tekste, užrašomi raudonai. Juvencijaus Lapės ir Linos
Masiliūnaitės atliktas tyrimas atskleidė, kad ši spalva ne tik intensyviau dirgina akį,
palyginti su žalia spalva, bet ir labiau veikia suvokiant turinį (žr. Lapė, Masiliūnaitė
2001, 85; Kazlauskaitė, Liakaitė 2009, 43).
Plg. daugiau tuo pačiu principu paremtų reklamos komunikatų pavyzdžių:
a) Iki 10,25% / Jei Tu matai / kokios didelės palūkanos / už terminuotąjį indėlį
„Parex“ banke / tuomet viskas tvarkoje – Tau nereikia nerimauti / dėl savo regėjimo,
nei kur sumaniai taupyti pinigus;
b) Kol mes tvarkome Jūsų draudimo reikalus, Jūs galite tvarkyti savuosius.
Banko „Parex“ ir „Lietuvos draudimo“ reklamos komunikatuose vartojami
participiniai įvardžiai Tu ir Jūs. Abiem atvejais reklamuotojai kreipinius rašo
didžiosiomis raidėmis. „Parex“ bankui reklamuoti pasirinkta išmoninga forma –
regos tikrinimo lentelės principas: tekstas viršutinėje eilutėje pateikiamas didžiausiu
šriftu, apatinėje – mažiausiu. Adresatai skaičių, kuris žymi palūkanas ir yra žvilgsnio
traukos centras, mato ryškiausiai. Vartojama vienaskaitos forma leidžia pajusti, kad
kiekvienas individas – be galo svarbus. Tuo tarpu „Lietuvos draudimo“ reklamos
komunikate tvirtinama, kad, žmonėms, pasirinkusiems šią įmonę, beliks rūpintis vien
kitokiais (grynai asmeniniais, todėl įprastais, nesudėtingais) reikalais. Pasirinkta
vartoti mandagioji daugiskaitos forma liudija distancinę mandagumo strategiją.
Spausdintinių reklamos komunikatų kalbos analizė rodo, kad reklamos kūrėjai
vengia tiesioginių, labai aiškiai įvardijančių adresatą, kreipinių. Įvardžio skaičių –
vienaskaitos ar daugiskaitos formą – išduoda veiksmažodžių formos. Pavyzdžiui,
maisto papildo „Neurozan“ šūkis „Pamaitink savo protą!“ rodo implicitiškai
pavartotą įvardį tu. Prekybos tinklo „Akropolis“ reklamos komunikato kvietimas
„Padovanokite tūkstančius pasirinkimo galimybių“ atskleidžia orientavimąsi į
adresatų grupę, visumą.
Apibendrinimas
Įvairūs kalbiniai pasakymai, rodantys mandagius komunikacijos akto dalyvių
santykius, reiškiami tiesiogiai arba netiesiogiai. Analizė atskleidė, kad šnekamajai
kalbai būdingi netiesioginės reikšmės pasakymai.
Aktualizuota etiketo raiška rodo, kad reklamuotojai stengiasi būti mandagūs,
o tikslui pasiekti pasitelkia ir kontaktinę, ir distancinę mandagumo strategijas.
Pasisveikinimo ir atsisveikinimo situacijose paprastai vyrauja šnekamajai
kalbai būdingi posakiai. Jie kuria artimo ryšio tarp adresato ir adresanto iliuziją.
Prašymas dažniausiai reiškiamas veiksmažodžių imperatyvu, o kvietimas –
prašymo situacijos atmainos – performatyvo kviesti formomis.
Siekiant parodyti išskirtinį dėmesį adresatui, spausdintiniuose reklamos
komunikatuose dažnai eksplikuojama padėkos situacija, o atsiprašoma – itin retais
atvejais. Aktualizuotose sveikinimo ir linkėjimo situacijose linkstama rinktis artimus
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šnekamajai kalbai, t. y. trumpus, lakoniškus, pasakymus.
Į adresatus dažniausiai kreipiamasi socialinį statusą, amžių atskleidžiančiais
daiktavardžiais arba įvardžiais tu ir jūs.
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Rūta KAZLAUSKAITĖ (Šiaulių universitetas)
SPALVŲ ŽODŽIAI REKLAMOS TEKSTUOSE KAIP KOKYBĖS
ŽENKLAS
KRĀSU VĀRDI REKLĀMAS TEKSTOS KĀ KVALITĀTES ZĪME
Pagrindiniai žodžiai: reklamos tekstas, spalva, spalvos žodis, stereotipas, kokybė.
Atslēgvārdi: reklāmas teksts, krāsa, krāsas vārds, stereotips, kvalitāte.
Kopsavilkums
Rakstā tiek analizēti konkrētu krāsu nosaukumi (sarkans, -a, sarkani, būt sarkanam u. c.),
vārdi ar sakni spalv- (spalva ‘krāsa’, atspalvis ‘nokrāsa’, spalvingas, -a ‘krāsains, -a’,
įvairiaspalvis, -ė ‘daudzkrāsains, -a’ u. c.) un tiem atbilstošie aizguvumi koloritas ‘kolorīts’, tonas
‘tonis’, kurus lieto iespiestās reklāmās. Pētījuma mērķis – aplūkot krāsu vārdu semantiku un
raksturot to uzdevumu tekstā. Izanalizēti apmēram 600 reklāmas komunikāti, no tiem izvēlēti
apmēram 90 piemēri.
Reklāma, piedāvājot iegādāties preci vai pakalpojumu, rada burvīgu, pievilcīgu, vilinošu
realitātes tēlu. Viens no vienkāršākajiem ceļiem, lai atraisītu adresātu emocijas un mudinātu
potenciālos lietotājus darboties – izmantot krāsas aktualizējošus vārdus, saskaņot tos ar tēliem.
Abstrakti vārdi ar sakni spalv- ‘krās-’ un to svešcilmes ekvivalenti uzsver spilgtas, sulīgas krāsas.
Tos izmanto, lai parādītu reklamējamā produkta, produkta lietotāja un viņa dzīvesvides modernumu,
stilu, kaislīgumu, respektīvi, kvalitāti. Piedāvātie produkti rada daudzveidīgu jaunu realitāti.
Reklāmas komunikātos visbiežāk tiek minētas spilgtas, košas un (vai) gaišas krāsas: sarkana
(rozā), zaļa, dzeltena, balta, kā arī melna, kurai šīs pazīmes nepiemīt. Hromatisko un baltās krāsas
nosaukumi izceļ sabiedrības kultūratmiņu, tradicionālo objektu un parādību uztveri. Tā tiek radīts
pievilcīgs reklamējamā produkta tēls.
Ahromatiskas melnas krāsas nosaukumiem (juodas, juodai u. c.) tradicionāli raksturīga
negatīva konotācija, tāpēc reklāmas radītāji vārdus ar sakni juod- ‘meln-’ izmanto ļoti piesardzīgi.
Tos parasti apvieno ar dažādiem tirdzniecības akciju nosaukumiem, piemēram, Juodasis metų
išpardavimas ‘melnā gada izpārdošana’, Juodasis savaitgalis ‘melnā nedēļas nogale’ u. tml.
Reklāmdevēji melno identificē ar spilgtām, sulīgām krāsām, informē, ka reklamējamais laikposms
ir neparasta, tāpēc uzmanības vērta parādība.

Įvadas
Pirkėjas susivilios siūlomu produktu, jei matys jį išmoningai įpakuotą. Toks
įpakavimas, žvelgiant abstrakčiau, yra reklama, o laikas ir erdvė, kur adresantas
(reklamuotojas) pasitinka adresatą (potencialų produkto vartotoją), vadintinas
reklamos pasauliu. Jis nuo realiojo, gyvenamojo, be abejo, skiriasi.
Komunikacinio pranešimo, arba komunikato (dėl termino žr. Jaklová 2007;
Župerka 2008, 11; Dobržinskienė 2012, 5; Kazlauskaitė 2015, 1), turinio vertinimo
dalykai: tikroviškumas ar melagingumas, teksto lingvistikos specialistus domina
mažai. Lingvistų dėmesio centre – kalba, kurią pasirinko adresantai, siekdami turinį
realizuoti kuo tiksliau (Jakobson 2004, 7; Никoлaeвa 1978, 19; Maслова 1997, 10).
Reklamavimo(si) atveju analizuojamos ir įvertinamos priemonės, tarnaujančios
pristatomo produkto įvaizdžiui vartotojų sąmonėje suformuoti, efektyviai produkto
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reklaminei aureolei sukurti (Jewler 1989, 55–57; Ягодкина 2007). Viena iš
labiausiai akį traukiančių fizinių objekto ypatybių ir bene pati svarbiausia vaizdo
charakteristika yra spalva. Meniniuose tekstuose ypač aktualios spalvų konotacinės
reikšmės: jos išryškina kalbą vartojančios visuomenės pasaulėvaizdžio ir
pasaulėvokos ypatumus.
Straipsnis skirtas regimuosiuose (rašytinės formos) reklamos komunikatuose
vartojamų spalvų žodžių semantikai aptarti, jų paskirčiai tekste apibrėžti. Analizuoti
atskirų spalvų pavadinimai (tokie kaip raudonas, rausvas, raudonai, raudonuoti...)
ir abstraktieji šaknies spalv- žodžiai bei jų skolinti atitikmenys (spalva, atspalvis,
spalvingas, -a, spalvinti, tonas, koloritas ir pan.), tiesiogiai įvardijantys spalvos
buvimą / nebuvimą. Renkant tiriamąją medžiagą peržiūrėta apie 600 įvairių reklamos
komunikatų, publikuotų žurnaluose, laikraščiuose, kataloguose ir pan.; pasinaudota
ir virtualių socialinių tinklų, stendų gatvėje įrašais. Į tyrimo imtį pateko maždaug 15
proc. pavyzdžių – apie 90. Straipsnyje aptariamų pavyzdžių kalba netaisyta, tik
kupiūruotos nereikšmingos ilgesnių tekstų atkarpos.
Abstraktai: šaknies spalv- žodžiai, koloritas, tonas
Reklamoje nevengiama žodžių, įvardijančių šviesos tono buvimą.
Analizuotuose tekstuose 78 kartus pavartotos šių žodžių formos: spalva ‘šviesos
tonas, dažas’, atspalvis 1. ‘vos žymi spalvos skirtybė’, spalvingas, -a 1 ‘gausus
spalvų’ ir spalvingai, spalvotas, -a ‘turintis spalvą ar spalvų’, įvairiaspalvis, -ė 1.
‘kuris įvairių spalvų’, bespalvis 1. ‘neturintis spalvos’, nuspalvinti ‘padaryti
spalvotą’, koloritas 1. ‘spalvų visuma, jų suderinimas, meno kūrinyje, spalvingumas’
ir tonas 4. ‘tapybos spalvos kokybė, atspalvis’ (reikšmės iš DLKŽ7, 59, 81, 265, 322,
453, 720, 849).
Siūlomi įsigyti produktai (ir artimoji jų aplinka) dažniausiai vadinami ryškiais,
sodriais, intensyviais, šviesiais, skaisčiais, aiškiais – tokių pavyzdžių 18; pusė
apibūdinimų – šaknies ryšk- žodžiai. Pvz.:
Black Mojito – gaivaus skonio ir ryškių spalvų! („Rīgas melnais balzams“. Ž, 2009,
nr. 18)
„Lietuvos rytas“: ryškiausios gyvenimo spalvos! („Lietuvos rytas“. TVA, 2017, nr. 23)
Pajusk Heidi Klum stiliaus suvokimą – lengvus, madingus sodrių atspalvių derinius,
kuriuos sukurti įkvėpė Niujorkas – pasaulinė mados sostinė. (Ld, 2017-09-18)
Madingos detalės – žalvario spalvos raištelių skylučių apvadai, šviesios spalvos
dekoratyvinės siūlės ir pilkos spalvos intarpai. (Sl, 2017 ruduo)
Perteikiamo vaizdo ryškumas, spalvos aiškumas yra nepakartojamos kokybės. Jei
pasiilgote žvaigždėto dangaus ar miesto šviesų, stebėkite vaizdą LG OLED televizoriuje.
(televizoriai LG OLED. S, 2017, nr. 38)

Šviesos tono intensyvumą, grynumą liudija ir tokie priesaginiai ar dvižodžiai
pavadinimai kaip rožinė, aukso spalva (atspalvis). Į ypatybės intensyvumą nukreipia
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ir ‘daugumo’ semantinio lauko žodžiai įvairiaspalvis, -ė, spalvingi, -os, spalvų gama
(amplitudė, intervalas, dermė), atspalvių puokštė, vasaros spalvos ir pan., pvz.:
Vynuogynas, kuriame auga vynuogės skirtos „De Casta“ vynui gaminti, gausus
įvairiaspalvių gėlių ir drugelių („Torres“ vynas De Casta. Ž, 2009, nr. 19)
Nejučia savo krepšelį papildome spalvingesnėmis daržovėmis (MVV, 2018-03-13);
Gyvybės jūsų namams įkvėps spalvingos interjero „uogos“ – madingi bei stilingi jo
akcentai. (salonai „Berry“. MN, 2013, nr. 3)
LG OLED televizoriuje dėl išplėstos spalvų gamos atvaizduojami milijardai tikroviškų
spalvų visiškai juodame fone, t. y. net 20 spalvos šviesumo intervalų, todėl jame matoma
kiekviena smulkmena tiek tamsiausiuose, tiek šviesiausiuose vaizduose. (televizoriai LG
OLED. S, 2017, nr. 38)
Vasaros spalvos – kokteilio taurėje. (trauktinė „Raudonos devynerios“. S, 2012, nr. 26)

1 pav.

2 pav.

Mokslininkai tyrimais yra įrodę, kad sodresnius ir šviesesnius objektų
atspalvius respondentai emociškai vertina palankiau, be to, sodresnės, ryškesnės
spalvos labiau stimuliuoja nei blankios (Valdez, Mehrabian 1994; Gorn et al. 1997).
Blausūs tonai reklamuotojų akies netraukia. Tekstuose pasitaikė vos du tokius
atspalvius žymintys būdvardžiai – bespalvis ir pastelinė:
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Priemonių sudėtyje yra ryžių ir kukurūzų, avižų ir dilgėlių ekstraktų bei baltojo molio.
Tačiau juose nerasite parabenų ir sulfatų. Rinkitės bespalvius ar su atspalviu tamsiems
plaukams. (kosmetika „Klorane“. Ž, 2017, nr. 40)
Atėjo metas pastelinių spalvų maištui. (kosmetika „Maybelline“. Ž, 2015, nr. 9; žr. 1 pav.)

Šiems būdvardžiams konotacija ‘ypatingas’ nėra įprasta.
Svarbiausia tai, kad reklama propaguoja kitokią realybę: blanki – kitaip
sakant, pastelinė – kasdienybė neturi įsivyrauti. Nuostatą rodo ryškumo ir
natūralumo semantikos žodžių sugretinimai:
Daugiau / Spalvingiau / Natūraliau (parduotuvės „Knit line“. Sp, 2014–2015 ruduo–
žiema)

Rutininę kasdienybę privalu pakeisti–grąžinti jai spalvas ar bespalvę
nuspalvinti:
Grąžink gyvenimui spalvas. / Sumažinome kainas ir priemokas preparatams depresijai
gydyti! (B, 2015 lapkritis)
Kasdienybę nuspalvinti pavasariu / Ore jau sklando permainų vėjai! (MVV, 2018-03-13)
Plg. Dabar, kai žiūriu iš šalies, galvoju: nepilkas mano gyvenimėlis,
nepilkas...Grąžinkite laiką atgal – su malonumu viską pakartosiu ir dar labiau
paspalvinsiu! (knyga „Vytautas Tomkus. Aš vis dar Tadas Blinda“. L, 2011 žiema)

Ypač spalvos būtinos šventei pajausti:
Ne visų vaikų Kalėdos spalvotos. Nuspalvinkime jas su IKI ir labdaros fondu Maisto
bankas. („Maisto bankas“ IKI. TVA, 2013, nr. 49)

Jei esminiai pokyčiai nereikalingi, siūloma atnaujinti tai, kas nusistovėjo ir
veikiausiai įkyrėjo: interjero daiktus papuošti ryškiais akcentais ar tiesiog kitaip
pakreipti:
Kruopščiai pasirinkti atskiri baldai bei stilingos detalės kiekvienam interjerui suteiks
spalvų žaismingumo ir taps ryškiaspalvėmis uogomis – namai turės individualų stilių,
charakterį bei nuotaiką. (salonai „Berry“. S, 2013, nr. 9)
Šių kilimų plonytės natūralaus pluošto gijos leidžia kurti pačius smulkiausius raštus,
kurie žaismingai keičia spalvų intensyvumą pagal šviesos kryptį. Tereikia pasukti kilimą
180 laipsnių kampu, ir švelnių prigesusių tonų kilimas naujais suspindės ryškiomis
spalvomis. (kilimai „Verbatex“. Sn, 2017 spalis)

Taigi naujos spalvos yra būtina sąlyga gyvenimo kokybei užtikrinti.
Tiesiogiai, vartojant liepiamosios nuosakos formas, skatinamas spalvingo gyvenimo
noras:
Susigundyk spalva, susiviliok tekstūra. („Vilniaus kailiai“. Ž, 2015, nr. 7)
Tavo spalvingam vakarėliui [siūlymas įkoduotas]. Gyvenk spalvingai. (kokteilis „Mix
brandy cola“. Ž, 2008, nr. 21; žr. 2 pav.)

Apie įkoduotos reklaminės kalbos patrauklumą ir poveikį žr. Cook 2001, 234–235.
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Abstrahuotas spalvos požymis įgyja tokių šiuolaikinės visuomenės reiškinių
kaip stilius, skonis, elegancija, mada, aistra vertę:
Alita Rosé – elegancijos, skonio ir spalvos harmonija. (vynas „Alita Rosé“. Ž, 2006, nr.
46)
Tavo stilius, tavo spalvos. Visas intriguojančias „Juke“ spalvas rasite svetainėje
nissan.lt (automobilis „Nissan Juke“. S, 2013, nr. 37); Atrask daugiau mados spalvų.
Atrask save. (Ld, 2017-09-18)
Spalva – jūsų aistra? (šampūnas „Elvital Color-Vive“. RS, 2017)

Žodžiai, įvardijantys ir apibūdinantys kalbamąsias sąvokas, lengvai
konkuruoja tarpusavyje, keičia vienas kitą, plg.
Nesvarbu, kokią sriubą nuspręstumėte gaminti – daržovių, tradicinę, tirštą, „Santa
Maria“ universalūs prieskoniai jos skoniui suteiks daugiau „spalvų“ (prieskoniai „Santa
Maria“. MS, 2014, nr. 4)

Su menu siejami stilius, mada ir kiti panašūs reiškiniai, atspindi žmonijos
polinkius, pomėgius, įpročius. Tai leidžia ryškias spalvas įasmeninti. Aptariamuose
reklamos komunikatuose spalvos veikia kaip žmonės: jos drąsios, gyvybe
pulsuojančios, šokančios, gundančios, intriguojančios, šelmiškos, žaidžiančios,
maištingos, pažeidžiamos. Pvz.:
Lengva lūpų dažų tekstūra, matinis rezultatas, itin ryškios ir drąsios spalvos bei patogūs
naudojimas – viskas, ko reikia skubančiai ir veikliai moteriai. (makiažo pagrindas
„Rimmel match perfection“. Ž, 2017, nr. 37)
Pasipuoškite šokančiomis pavasario spalvomis! (PC „Panorama“. TVA, nr. 11)
Težaidžia spalvos jūsų taurėje! („Špiegelau“ stiklinės. R, 2015, nr. 6)
Spalva išlieka ryški 10 savaičių.* / Net ir pažeidžiamos spalvos.** (šampūnas „Elvital
Color-Vive“. Ž, 2016, nr. 38)

Produktą apibūdinančios spalvos tapatinamos su produkto vartotoju žmogumi
ir jo aplinka. Reklama leidžia mums suvokti dalį savęs, konstruoja mūsų tapatybę,
todėl yra tokia paveiki (Cook, 2001, 185).
Taigi reklama iškelia ir populiarina išraiškingą, skoningą, madingą,
nepaprastą, patrauklų, t. y. spalvotą pasaulį, visai kitokį nei blanki, nuobodi
kasdienybė. Asociacijomis ir perkėlimais diegiama mintis, kad tai tikrasis
gyvenimas. Įsigyti siūlomi produktai apibūdinami kaip turintys spalvą, o spalvos
buvimą įvardijančių žodžių paskirtis – parodyti, kokio gyvenimo turime siekti.
Pristatoma tikrovė yra nuostabi, žavi, magiška, vienu žodžiu, – ideali.
Akivaizdi spalvos ryškumą žyminčių žodžių persvara rodo, kad reklamos
pasaulis kontrastuoja su žmonių būnamąja realybe. Jis konstruojamas vienaplanis ir
dėl to vadintinas tariamu, iliuziniu. Jis – ir sąlygiškas: populiarinamas produktas
pristatomas kaip aplinkybė, lemianti kokybinį objektyviojo pasaulio pasikeitimą.
Adresatas turi patikėti, kad priėmus pasiūlymą, laukia pokyčiai – abu pasauliai
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(reklamos ir objektyvusis) suartės, susilies. Kūrybinė reklamavimo(si) strategija
grindžiama priešpriešos ryšku, spalvota : neryšku, nespalvota neutralizavimu.
Atskirų spalvų pavadinimai
Reklamos komunikatų tekstuose dažniausiai vartojami juodą, baltą, raudoną
(ir šviesiai raudoną – rožinę, rausvą), žalią ir geltoną spalvas žymintys būdvardžiai,
prieveiksmiai, veiksmažodžiai, daiktavardžiai – aptikti 28 pavyzdžiai. Dar trys
spalvos: mėlyna, ruda ir pilka paminėtos vos po kartą. Jomis įvardijami arba tamsieji
(mėlyna), arba pereinamieji – nesodrūs, blankūs, negryni (ruda, pilka) – tonai;
kuriant raiškų ir ryškų pasaulį tokie potėpiai nėra tinkamiausi.
Balta reklamos komunikatų tekstuose įprasminama kaip šviesos, švaros,
tyrumo spalva, pvz.:
Daugiau šypsenų / Daugiau šviesos / Daugiau baltumo / Pirmoji pasaulyje dantų pasta,
balinanti dantis dėl sąveikos su šviesa. (dantų pasta „Blanx White Shock“. KGTN ,
2014, nr. 2)
Diena kaip baltas lapas. (margarinas „Vilnius“. Ž, 2016, nr. 23; žr. 3 pav.)

Pirmojo pavyzdžio antraštė pagrįsta anafora: prieveiksmio daugiau kartojimu
eilutės pradžioje. Pagrindiniu tekstu kiekis originaliai, žaismingai motyvuojamas:
kuo plačiau šypsosiesi, t. y. neslėpsi dantų, tuo labiau jie šviesės. Balta šypsena –
geros nuotaikos, pozityvumo laidas. Antrajame pavyzdyje atpažįstamas posakis
baltas lapas, žymintis naują etapą. Tai perkurtas ir adaptuotas, viešojoje erdvėje
gausiai vartojamas frazeologinio junginio naujas lapas ‘ko nors pradžia’ (FŽ 2001,
373) variantas; plg. lotynų kalbos tabula rasa ‘švari lenta, švarus lapas, neliestas
dalykasֹ’ (LPS 1981, 165). Popieriaus lapo požymį perėmusi dienos pradžia yra šviesi
ir tyra, jauki, dar nesudrumsta rūpesčių ir pareigų – tokia pat šviesi ir puiki kaip
pusryčiams ant duonos tepamas „Vilniaus“ margarinas. Beje, kad baltumo požymis
daiktavardžiui diena yra relevantinis, liudija etimologija: šaknis *dei-, paveldėta iš
indoeuropiečių prokalbės, reiškia ‘aiškėti, šviesti’ (Buck 1949, 991).
Raudoną ir rožinę spalvas išryškina moterims ir merginoms skirti reklamos
komunikatai, plg.
Noriu tokios kuprinės, kaip Aistės, tik kitos formos. Dar su lipnia juostele, tik be dryželių.
Geriausia, kad būtų spalvota, bet labiau raudona (mokyklinės prekės PC „Akropolis“.
Ž, 2014, nr. 32)
Šis švelniai rausvas pusiau sausas putojantis vynas gaminamas iš specialiai atrinktų
Emilijos-Romanijos (Italija) regiono „Sangiovese“ vynuogių rūšies. (vynas „Alita
Rosé“. TVA, 2013, nr. 12)

Tamsūs ar šviesūs raudoni tonai žymi moteriškąją lytį: jos prigimtinį
nepastovumą, gaivališkumą, pvz.,
Noriu likti ugninga / Apsauganti linų sėmenų eliksyro galia / [raudona] spalva išlieka
ryški 10 savaičių (šampūnas „Elvital Color-Vive“. Ž, 2016, nr. 38)
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Kalbant apie produktus, kuriuos vartoja moterys, gali būti pabrėžiamas
įgyjamas natūralumas, pvz.,
Bręstantis alus perima natūralią raudoną vyšnių spalvą, aromatą ir lengvą, rūgštoką
skonį. (Vilkmergės alus „Vyšnių KRIEK“. Ž, 2015, nr. 8)

3 pav.

4 pav.

Žalia spalva reklamos komunikatų tekstuose paprastai informuoja, kad
produktas gamtinis, nedirbtinis. Minimi įvairūs augalai, nuo seno vartojami maisto
gaminiams pagardinti:
Jūsų mėgiamos plėšomos sūrio dešrelės dabar papildytos žalsva gija: su vertingais
špinatais, laiškiniais česnakais, petražolėmis ir kitomis prieskoninėmis žolelėmis, ar
oranžine – su beta karotenu, provitaminu A. („Žemaitijos pieno“ Pik-Nik sūrio dešrelės.
Ž, 2008, nr. 6)
Žalio apynio aromatas ir neerzinantis kartumas (alus „Mr. Hops“. TVA, 2015, nr. 42)

Antrajame pavyzdyje įžvelgiama specifinė, paplitusi visų pirma lietuvių
folklore, žalio reikšmė ‘stiprus’. „Ši metaforinė reikšmė remiasi į prototipinės
reikšmės požymį ‘augantis, vešlus’ ir patvirtina gyvenimo džiaugsmo, optimistinės
ateities asociacijas“ (Gudavičius 2007, 38). Žalias apynio spurgas, reikalingas
tradiciniam kokybiškam alui pagaminti, kaip ir žalias vynas populiarioje užstalės
dainoje („Žalias vynas – ne vanduo, o studentas – ne piemuo“) konotuoja brandą.
Nordea kredito kortelę pristatantis „Xameleon“ komunikatas aktualizuoja
pavydo spalvą. Ji – žalia:
Apie juodą prisitaikymą ir žalią pavydą. / Naujoji Nordea vartojamojo kredito kortelė
Xameleo prisitaikys prie bet kurio tavo pasirinkimo. Ne taip, kaip šis chameleonas,
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žalias iš pavydo matydamas tokį juodą prisitaikymą. (Nordea kredito kortelė
„Xameleon“. Ž, 2008, nr. 18)

Pabrėžiamas stereotipinis lietuvių mąstymas: kalba rodo, kad pavydas ir kiti
panašūs negatyvūs emociniai išgyvenimai nuo seno buvo reiškiami žalumą
žyminčiais žodžiais, plg. Broliai net žaliavo iš pavydo (LKŽ-e). (Dėl pavydo ar
kokios kitos negatyvios emocinės būsenos pasikeitusi veido spalva gali būti
apibrėžiama ir kaip mėlyna ar juoda, plg. Iš piktumo anas alne pažaliav[o]; Nuo
pykčio net išmėlynavo; Jis net pajuodavęs iš pykčio rėkia (LKŽe), nes įvardydamas
pasikeitusį odos atspalvį, kalbėtojas susikoncentuoja į šalutinį identifikuojamąjį
spalvos požymį šviesį, o ne pagrindinį požymį toną.) Ypatybė, leidžianti nuspalvinti
jausmą ir kitai realijai perkelti požymį, – gebėjimas keistis, adaptuotis įvairiomis
aplinkybėmis. Prisitaikymas natūraliai būdingas chameleonui – roplių klasės
gyvūnui, išsiskiriančiam žalsvų pereinamų tonų oda.
Reklamos komunikatuose dažnai minimas šiltasis geltonas atspalvis. Jį linkstama
įvardyti būdvardžiu auksinis, -ė ir nusakomaisiais daiktavardžių aukso, gintaro ir spalva
arba atspalvis junginiais, plg. būdvardžio geltonas, -a definiciją – ‘kuris aukso spalvos’
(DLKŽ7 172). Tiek auksas, tiek gintaras – spygliuočių medžių fosiliniai sakai – yra
visuotinai pripažįstamos vertybės, prabangos ženklai. Tik Baltijos jūros regione
aptinkamas gintaras, be to, turi aiškią nacionalinio turto žymę, plg.:
„Žemaitijos pienas“ kiekvienam, ieškančiam skonio, originalumo ir šilumos, siūlo dalelę
Lietuvos – itin ilgai brandinto sūrio DŽIUGAS® [...]. Unikaliame sūryje atsispindi visos
lietuviško aukso – Baltijos gintaro spalvos. (sūris „Džiugas“. IK, 2011, nr. 8)

Geltoną spalvą iškeliančiuose reklamos komunikatuose ypač akcentuojama
saulės skleidžiama šviesa, pvz.:
„Terre de Lumière“ / Naujoji kolekcija / Auksinės akimirkos aromatas (aromatų
kolekcija „Terre de Lumière“. L, 2017, nr. 2)
Aukso spalvą ir išraiškingą skonį obuolių sidrui SUN suteikia sultingi obuoliai, prinokę
lepinami saulės. (sidras „Sun“. Ž, 2009, nr.15)
Brandiname, kol alus įgauna medaus ir šviesaus gintaro spalvą, o skonyje pajuntamas
lengvas karčiųjų apynių poskonis, susipinantis su saldžiomis medaus natomis. (alus
„Korys“. Ž, 2014, nr. 21)

Kvapiųjų gaminių pavadinimas „Terre de Lumière“ lietuviškai reiškia
„Šviesos žemė“. Įvardyti laikotarpiui, kai saulė priartėja prie žemės ir horizontas
nusidažo šilta geltona šviesa, pasirinkta auksinės valandos metafora. Taigi auksas
(taip pat lietuviškasis – gintaras), šviesa ir saulė, nukreipiantys į požymį ‘malonus,
vertinamas’, reklamos tekstuose funkcionuoja kaip kontekstiniai sinonimai (plg.
Roze 2015, 367). Svaigiuosius gėrimus populiarinančių komunikatų tekstų
fragmentuose pabrėžiant ne kvapo, bet skonio intensyvumą, būdingąjį spalvos
požymį patikslina būdvardis šviesus ir pakeičia semantiškai artimas išraiškingas.
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Moderniais sudėtingesnės struktūros – keliažodžiais pavadinimais aiškiau
įvardijamas ne tik šviesos tonas, bet ir kitos dvi žmogaus suvokiamas spalvos
charakteristikos: šviesis ir sotis, t. y. gebėjimas atspindėti šviesą ir artumo
achromatinei baltai ar juodai zonai laipsnis. Tokie pavadinimai – nuorodiniai,
lyginamieji, nes jų pagrindinis komponentas yra pavadinimas tikrovės objekto,
pasižyminčio panašiomis fizinėmis ypatybėmis: visų pirma būdingu atspalviu,
neretai ir faktūra ar konsistencija (Kazlauskaitė, Ramanauskienė 2011, 181).
Išsamiau aptartini dviejų reklamos komunikatų, skirtų vyno mėgėjams, tekstai.
Prekės ženklo Alita vynas pristatomas tokiu tekstu:
Alita Rosé – elegancijos, skonio ir spalvos harmonija / Prisipažinkime, esame tikrai
neabejingi rožinei spalvai... / Pirmiausia tai amžinas moteriškumo simbolis, tai optimizmą
žadinantis koloritas, galiausiai, tai pikantiškas nepadorumo ir mergaitiško drovumo
mišinys. [...] Iš tikrųjų, spalva byloja apie vyno kokybę. Pasak vyno žinovų, ji gali būti nuo
švelniai rausvos iki oranžinio atspalvio. Nepageidaujamas skaistus rožinis atspalvis (kaip
flamingo plunksnų) ir ryškiai oranžinis (kaip citrusinių vaisių) (Ž, 2006, nr. 45)

Pirmasis, antraštinis, sakinys – teminis, juo ekspresyviai, sąvokų perkėlimu
įvardijamas siūlomas produktas ir drauge to produkto vartotoja moteris. Ji ir jos
aplinka, kaip įprasta reklamose, vaizduojamos vyro žvilgsniu (Jaklová 2007, 234–
236). Paantrašte subjektyviai įvertinama rožinė spalva – ji nepaliekanti abejingų.
Pagrindinio teksto pradžia nusakoma rožinės spalvos simbolinė reikšmė: tai
moteriškumo, nepadorumo ir drovumo ženklas, optimizmo suteikiantis pikantiškas
dalykas. Pagrindinio teksto pabaigoje abstrakcijų nebelieka, susitelkiama į fizinę
ypatybę – galimus produkto atspalvius. Kokybiškais pripažįstami tik šviesūs tonai.
Juos žymi prieveiksmis švelniai, būdvardžio rausva priesaga -sv-, dalelytė ne,
neigianti flamingo plunksnoms ir citrusų žievei būdingą intensyvumą. Akivaizdu,
kad išplėtota reklamos idėja gali būti perteikiama vienu vieninteliu sakiniu: spalva
byloja apie vyno kokybę. Kyla klausimas, kam tarnauja tokia įmantri kalbėjimo
maniera? Atsakymas paprastas: kartojimais, išskaičiavimais ir palyginimais
reprezentuojama sąlyginės gerovės, ramybės tema (Maслова 1997, 58), kita vertus,
taip žadinamos teigiamos adresato emocijos – „kuo netiksliau formuluojama mintis,
tuo didesnis emocinis krūvis“ (Župerka 2008, 48).
Kitas tekstas pristato iš Chardonnay vynuogių gaminamą prekės ženklo
Italiana Chardonnay alkoholinį gėrimą:
ABBI (Baltijos gėrimų pramonės aljansas) vykdo ilgalaikį kokybiško Europos vyno
populiarinimo projektą Baltijos šalyse. [...] Šio projekto metu, putojančių vynų
asortimentą papildė itin kokybiškas rūšinis putojantis vynas, pagamintas išskirtinai tik
iš Chardonnay vynuogių – Italiana Chardonnay. [...] Tai viena iš trijų rūšių vynuogių,
patvirtintų tikrojo šampano gamybai, todėl natūraliam putojančiam vynui ji suteikia
ypatingą skonį. Chardonnay vynuogių skonio amplitudė įvairiaspalvė – nuo prinokusių
obuolių, laimų, agrastų iki sultingų ananasų, mango vaisių. [...] Italiana Chardonnay
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(briutas) / rūšis: Briutas; / vynuogė: Chardonnay; / spalva: Šiaudo atspalvio su žalsvais
tonais (Ž, 2013, nr. 35)

Kaip puikios vyno kokybės rodmuo vėl pasirinkta netaupi raiška. Produkto
vertė įrodinėjama tuščiais apibūdinimais (itin) kokybiškas, tikrasis, ypatingas,
išskirtinai, pertekliniais žodžiais (antrajame sakinyje toks yra putojantis,
ketvirtajame – amplitudė ir prinokę, semantiškai dubliuojantis sultingi), vaisių
vardijimu. Kalbos priemonės tarnauja ne racionaliai informacijai perduoti, o
bendram teigiamam įspūdžiui, palankiam emociniam fonui sukurti.
Kad sudėtingesnės struktūros spalvos pavadinimai apsupami didesniu kokybės
žodžių skaičiumi, rodo dar vienas pavyzdys – vyriškų šlepečių reklamos tekstas (Sl,
2017 ruduo; žr. 4 pav.). Paprasto kasdienio apavo spalva įvardijama pasitelkus
poetišką sugretinimą su jūra – jis, matyt, turi priminti, kad jūreivystė yra vyrų
užsiėmimas. Informuojam, kad jūros spalvos šlepetės yra ne tik tvirtos, šiltos, lengvai
apsiaunamos, neslystančios, bet ir dailios, gražios. Tris kartus paminėti emociniai
puik- šaknies žodžiai, kaip ir dailios, gražios, yra įtikinėjimo, persvazijos įrankis,
produkto įvaizdžio semantinė dominantė. Kalbant glaustai, pakaktų vieno teiginio:
jūros spalvos šlepetės – puikus pasirinkimas.
Taigi konkrečių skaisčiųjų, sodriųjų, intensyviųjų spalvų pavadinimai yra
priemonė visuomenės, į kurią kreipiamasi, žinių rėmo elementams iškelti ir aiškiau
nusakyti. Žinių rėmas – tai konkrečios kultūros potyrių erdvė (Werth 1999, 106),
kitaip sakant, nuspėjamas, stereotipinis daiktų ir reiškinių suvokimas. Spalvų
pavadinimai yra tarsi filtras formuojant produkto įvaizdį: aktualizuodami
konotacines spalvų reikšmes ‘šviesus’, ‘švarus’, ‘natūralus’, ‘prigimtinis’, ‘stiprus’
ir asociatyviai ‘malonus’, ‘puikus’, ‘naudingas’ – tokiu būdu emociškai veikdami –
išryškina teigiamas ypatybes, ypatingą kokybę.
Atspalvį įvardijantys sudėtingesnės struktūros pavadinimai rodo ir gana
komplikuotą gaminio kelią iki vartotojo, technologijos proceso trikdžius ir pan.
Sudėtingesnė struktūra atliepia didesnį ir semantiškai įvairesnį kokybę žyminčių
žodžių skaičių.
Juoda spalva kaip prieštara tradicijai
Achromatinės juodos spalvos charakteristikas šviesį ir sotį apibrėžia patys
mažiausi skaičiai, vadinasi, šios spalvos ryškumas ir skaistumas fiziškai neišreikštas
arba išreikštas menkai. Todėl būdvardis juodas, -a ir jo vediniai pasižymi neigiamu
semantiniu krūviu (Juzelėnienė 2002; plg. Roze 2015, 86–89). Reklamuotojai,
norintys pasitelkti šią spalvą reklamos idėjai „gyvenimas privalo būti spalvotas“,
priversti elgtis itin išmoningai. Jie atsisuka į raiškos būdą, kuris remiasi neatitikimais
(tarp situacijos ir žmogaus asmeninių interesų, tarp reikiamybės ir galimybės ar noro,
jausmų ir mąstymo ir pan.) – aktualizuojama minties antinomija, paradoksas. Juoda
spalva surinktuose komunikatuose paminėta 26 kartus.
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Pirmiausia minėtini komunikatų teiginiai, kuriais juoda tapatinama su
šviesiąja balta arba ryškiąja raudona, užima jų poziciją:
Balta – nauja juoda? („Critics’ Choise“ apdovanojimai. Ž, 2018, nr. 3)
Raudona – naujoji sezono juoda (žurnalo „Žmonės“ tolesni puslapiai. Ž, 2017, nr. 36)

Balta ir raudona reklamos pasaulyje įprastus šviesos ir ryškumo tonus įvardija
įprastai, netgi banaliai. O štai juodos perkėlimas į opozicinių spalvų vietą – jau
netikėtas dalykas, verčiantis adresatą reaguoti. Žmogus, save laikantis moderniu
(ryškiu, šviesiu, madingu, turinčiu skonį, drąsiu...), pasiūlytą originalią traktuotę,
tikėtina, įvertins kaip patrauklią, o pati reklama galbūt taps savotišku stimulu veikti –
susidomėti siūlomu produktu, priimti sprendimą pirkti.
Analogiškai, opozicinių sąvokų apkeitimu vietomis, aiškintini ir tokie
pasakymai kaip
Juodai skanu (restoranas „Can can“. Ž, 2015, nr. 6; žr. 5 pav.)
Apie juodą prisitaikymą ir žalią pavydą (Nordea kredito kortelė „Xameleon“. Ž, 2008,
nr. 18)

5 pav.

6 pav.

Antra grupė pavyzdžių – šaknies juod- žodžiai, jungiami prie nuolaidų,
išpardavimų laikotarpį pavadinančių daiktavardžių, pvz.:
Juodas pasiūlymas (kramtomoji guma „Orbit“. TVA, 2009, nr. 42; žr. 6 pav.)
Juodasis metų išpardavimas (parduotuvė „Parfum express“. Ž, 2016, nr. 1)
Juodasis penktadienis baigėsi. Tegyvuoja spalvingasis sekmadienis! („Knygos.lt“, I)
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Juodai gerrri pasiūlymai [būdvardžio geri rašyba imituoja juodos katės, pasitelkto
reklamos personažo, skleidžiamą garsą] („Top Shop Lietuva“, I)

Tokio tipo, nominaciniai, sakiniai informuoja apie nekasdienį reiškinį –
didžiulius vartotojams, bet ne pardavėjams naudingus išpardavimus. Adresatas turi
įžvelgti originalų požiūrį: juodas, kontekste reiškiantis ‘netipiškas, kitoks nei
kasdien, išsiskiriantis’ liudija produkto gamintojo, pardavėjo rūpinimąsi pirkėjo,
vartotojo gerove, paslaugumą (plačiau žr. Kazlauskaitė 2015).
Akivaizdu, kad aptariamieji juodos spalvos įvardijimai – posūkis nuo
kolektyvinio mąstymo ir matymo į asmeninę, kūrybinę, tam tikrų aplinkybių nulemtą
sritį. Aplinkybės kalbamuoju atveju – reklamos erdvė ir aktualizuota (bet ne visada
verbaliai eksplikuota) laiko kategorija. Ją paprastai žymi tokie žodžiai kaip naujiena,
naujovė, naujas, -a, teigdami, kad aktualiuoju momentu – pavyzdžiui, būsimą
sezoną, šį penktadienį ar savaitgalį – atėjo permainų (kūrybiškumo, žaidimo,
maišto...) metas. Naujomis aplinkybėmis nusistovėjusius principus siūloma
persvarstyti ir dėl savo pačių gerovės bent trumpam priimti naujas, reklamuojant(is)
neįprastas elgesio taisykles.
Išvados
Abstraktieji šaknies spalv- žodžiai ir skolinti jų atitikmenys, pabrėžiantys
ryškias, sodrias spalvas, vartojami reklamuojamo produkto, potencialių produkto
vartotojų ir jų gyvenamosios aplinkos modernumui, stilingumui, aistringumui, vienu
žodžiu, – kokybei parodyti.
Reklamos komunikatuose dažniausiai minimos ryškiosios, skaisčiosios ir
(arba) šviesiosios spalvos raudona (rožinė), žalia, geltona, balta bei šių požymių
neturinti juoda. Teigiamomis konotacijomis pasižymintys chromatinių ir baltos
spalvos pavadinimai, asocijuodami su kokia nors kultūriškai svarbia realija, išryškina
patraukliausias siūlomo produkto ypatybes.
Achromatinę juodą įvardijantys žodžiai dėl tradicinės neigiamos spalvos
konotacijos vartojami itin išmoningai. Laikinai, kokiam nors apibrėžtam periodui,
reklamuotojai juodą sutapatina su ryškiosiomis, šviesiosiomis spalvomis – savitai
informuojama, kad tai, kas populiarinama, yra netipiška, okazionalu ir verta dėmesio.
Spalvas įvardijantys ir į jas nukreipiantys žodžiai tarnauja palankiam
emociniam fonui sukurti. Jie liudija rūpinimąsi potencialių pirkėjų gerove: neįkyriai
informuoja, kad įsigijus siūlomą produktą gyvenimo kokybė pasikeis į gera.
Šaltinių ir jų sutrumpinimų sąrašas
B – vaistinės „Benu“ reklaminis katalogas
I – internetas
IK – reklaminis leidinys Itin karštas
KGTN – reklaminis leidinys Ko gydytojai tau nepasako
L – žurnalas Legendos
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Ld – prekybos centro „Lidl“ reklaminis katalogas
MN – žurnalas Mano namai
MS – žurnalas Moters savaitgalis
MVV – prekybos centro „Maxima“ reklaminis katalogas Velykų Velykos
R – prekybos centro „Rimi“ reklaminis katalogas
RS – reklamos stendas
S – Lietuvos ryto savaitinis žurnalas Stilius
Sl – reklaminis katalogas Select.lt
Sn – prekybos centro „Senukai“ reklaminis katalogas
Sp – Lietuvos ryto žurnalas Stilius plius
TVA – Lietuvos ryto savaitinis žurnalas TV antena
Ž – žurnalas Žmonės
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PAR VĀRDU IDEOLOĢISKO VĒRTĒJUMU
ON IDEOLOGICAL EVALUATION OF WORDS
Atslēgvārdi: mūsdienu runa, lietuviešu valoda, latviešu valoda, politkorektums.
Keywords: contemporary speech, the Lithuanian language, the Latvian language, political
correctness.
Summary
The article deals with the manifestations of the ideology of political correctness in
contemporary use of Lithuanian and Latvian words naming individuals according to their race,
nationality, age (negras – nēģeris (a Negro), čigonas – čigāns (a gypsy), pensininkas – pensionārs
(a pensioner), invalidas – invalīds (an invalid), etc.). The intentions of promoters and supporters
of such ideology, at first glance, seem generous: the word substitutions suggested by them may be
related to euphemisation of the language stimulated by tolerance to differentness, empathy, striving
for unoffending communication. However, implementation of such ideology also involves
newspeak and usually approaches extremes, even absurdity. The authors of the paper hold the
opinion that intrusion of such ideology on the language is harmful per se. One of the characteristic
consequences means the negative connotation of a word, which in the English-speaking society
emerged naturally or was simply coined by ideology enthusiasts, is transferred to other languages
disregarding the colouring of words in these particular languages, groundlessly attributing neutral
words with negative evaluation of the named matter. By providing recommendations to use words
in a particular way, one should not implicitly base on a certain ideology but, first, regard their own
cultural tradition and follow the science of linguistics.

Politkorektuma ideoloģiju Rietumos veidoja un padarīja populāru kultūras
marksisms un radikālais feminisms (sk. Lind 2004; Lind 2016; Drukteinis 2005;
Bukovskij 2010; Balčiūnienė 2012; Jonušys 2015; Jonušys 2017). „Politkorektums
(politically correct) kā termins angļu valodā ieviesies un nostiprinājies tikai 20. gs.
sešdesmitajos gados, kaut gan šī politiskā un sociālā fenomena pirmsākumi
meklējami krietni agrāk – labējo un kreiso uzskatu sadursmēs. Deviņdesmitajos
gados debates par un ap politkorektu valodu atjaunojās, un to aktualitāte nav zudusi
vēl patlaban. [..] politkorektuma kritērijiem, tā aizstāvībai un uzbrukumiem mēdz būt
diametrāli pretēji izejas punkti [..] Neapšaubāmi, tā pirmsākumi meklējami nevis
apstāklī, ka kādā demokrātiskas sabiedrības daļā pēkšņi radusies iejūtība un cieņa
pret citu rasu vai seksuālās orientācijas pārstāvjiem, bet gan pārmaiņās, kas skārušas
politisko ideju un spēku samērus.” (Grīnblate 2004) Valodniece Dace StrelēvicaOšiņa nosaukusi „Rietumu politkorektuma izpausmes par „slēpto (obscure)
preskriptīvismu” (D. Strelēvica 2000) – uzsverot domu, ka šis preskriptīvisma veids
Rietumu sabiedrībā, lai gan oficiāli virzīts un atbalstīts, bieži vien nav ticis atzīts par
preskriptīvismu” (Strelēvica-Ošiņa 2011, 43–44). Tāpat kā daudzu kultūras, morāles,
politikas jautājumu, arī politkorektuma ideoloģijas vērtējumā pastāv dažādi, pat
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pilnīgi pretēji uzskati. Svarīgs politkorektuma ideoloģijas komponents ir
feministiskais lingvistiskais aktīvisms, bet arī tas šajā rakstā netiks skarts.
Neiedziļinoties plašākos pārspriedumos, uzmanība tiks pievērsta tikai šīs ideoloģijas
piemērošanai valodas praksē un tās ietekmei uz valodu. Raksta mērķis – aplūkot
dažas politkorektuma ideoloģijas izpausmes mūsdienu lietuviešu un latviešu valodā
sastatījuma aspektā. Raksta objekts – vārdi, kas nosauc personas pēc to rases,
tautības, vecuma, kā arī veselības stāvokļa un izskata.
Lietuvā politkorektuma idejas sāka intensīvāk izplatīties 20. gadsimta beigās
un 21 gadsimtā. Apgalvodami, ka visas idejas, kas nāk no Rietumiem, esot
mūsdienīgas un progresīvas, kā arī pielāgodamies modei, tās sāka centīgi īstenot ne
viens vien varasvīrs, žurnālists, atsevišķi intelektuāļi, pat viens otrs valodnieks.
Politkorektumu ir attaisnojis filozofs Leonids Donskis (Leonidas Donskis) (sk.
Balčiūnienė 2012, 10), šo ideoloģiju aizstāv Ruģile Trumpīte (Rugilė Trumpytė)
(Trumpytė 2014), Tads Janušausks (Tadas Janušauskas) (Janušauskas 2017): viņi
atbalsta politkorektuma prasības, nosoda (kā neizglītotus, pat kā rasistus) autorus,
kuri šīs prasības noraida un ievēro lietuviešu valodai ierastas vārdu lietošanas
tradīcijas. Taču, tāpat kā Rietumos, arī Lietuvā daudzi kultūras cilvēki
politkorektuma dogmas vērtē negatīvi. Īpaši kategoriska ir mācītāja Oskara Petra
Volsķa (Oskaras Petras Volskis) nostāja: politkorektumu viņš sauc par amorālu
ideoloģiju (Volskis 2009). Politologa Vladimira Laučus (Vladimiras Laučius)
skatījumā, politkorektums ir patiesības mīlestības pretstats (Laučius 2017).
Neatbalsta un kritiski šo ideoloģiju vērtē žurnālists, rakstnieks, etiķetes speciālists
Giedrjus Drukteinis (Giedrius Drukteinis) (Drukteinis 2005), tulkotāja Irena
Balčūniene (Irena Balčiūnienė) (Balčiūnienė 2012), valodnieks Roberts Kudirka
(Robertas Kudirka) (Kudirka 2012), rakstnieks, tulkotājs Laimants Jonušis
(Laimantas Jonušys) (Jonušys 2015; Jonušys 2017) u. c. L. Jonušis, atgādinādams
angļu rakstnieces, Nobela literatūras prēmijas laureātes Dorisas Lesingas (Doris
Lessing) 1994. gada apgalvojumu, ka politkorektums ceļoties tieši no senā tipa
komunistu partijas, piebilst: „Frazė ‘politiškai korektiška’ labai panaši į anų laikų
[komunistinės diktatūros] įvertinimą ‘idėjiškai teisinga’.”28 (Jonušys 2017, 4) Šķiet
svarīga lietuviešu rakstnieces Undines Radzevičūtes (Undinė Radzevičiūtė) izteiktā
doma, ka „kiekviena tauta ir kiekvienas žmogus politinio korektiškumo ribas
supranta skirtingai. Lietuviai tas ribas turi platesnes nei britai, nes mes neturėjome
kolonijų.”29 (Ožalas 2018).
Šāds skatījums, balstīts uz tautas vai pat katra cilvēka personīgās izjūtas
specifiku, tiek proponēts arī Latvijā, piemēram, „tas, vai konkrētam vārdam ir kaut
kāda negatīva, nicinoša pieskaņa, ir atkarīgs no konkrētās kultūras [..] tam, vai vārds
Frāze ‘politiski korekti’ ļoti līdzīga tālaika [komunistiskās diktatūras] vērtējumam ‘idejiski pareizi’.
(Te un turpmāk, izņemot vārdlietojumu ilustrācijas, tulkojumi mūsu – R. K., Dž. M., K. Ž.)
29
Katra tauta un katrs cilvēks politkorektuma robežas saprot atšķirīgi. Lietuviešiem tās robežas ir
plašākas nekā britiem, jo mums nebija koloniju.
28
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ir noniecinošs vai ne, nav tieša sakara ar vārda sākotnējo vai burtisko nozīmi. Tāpēc
diskusijās par politkorektumu jautājumi par vārda pareizo nozīmi ir diezgan
nebūtiski. Cilvēki atsakās lietot vārdu nevis tāpēc, ka tas pēc būtības vai sensenos
laikos nozīmējis to vai citu, bet gan tāpēc, ka pašlaik mēs izjūtam vārdu tā, kā mēs
to izjūtam [..] ja mēs gribam zināt, vai kādā vārdā vai izteikumā izpaužas nievājoša,
patronizējoša, rasistiska vai naidīga attieksme, vispirmām kārtām ir vērts jautāt nevis
tiem, kas šos vārdus saka, bet tiem, kuri šajos vārdos tiek saukti” (Svece 2002).
Ilga Apine saista politkorektumu ar toleranci, taču atzīst, ka tolerance ir
„apzināti izstrādāta un sabiedrības pieņemta attiecību kultūra. Tā ir sabiedrības
brieduma pakāpe, pēc kuras vajadzētu tiekties. Bet politkorektums – pakāpiens ceļā
uz to. [..] Politkorektums ir pats elementārākais līmenis – kultivētais uzvedības
kodekss, ko ievēro visi – politiķi savās runās, žurnālisti rakstos un ierindas lasītāji
savās vēstulēs. To zinot, cilvēki mācītos sevi iegrožot, kontrolēt, piebremzēt savas
negatīvās emocijas. Sākumā „iegrožo” sevi, vēlāk iemācās saprast, ka tas ir
nepieciešams” (Apine 2003). Politkorektuma atbalstītāju nolūki, vērtējot pēc
deklarācijām, šķiet labvēlīgi, pat cēli – vārdus esot jālieto tā, lai cilvēkus neaizskartu
viņu rases, vecuma, veselības stāvokļa, izskata, dzimuma, dzimumorientācijas u. tml.
dēļ. Taču, tiecoties pēc šī mērķa, tiek noraidīti daudzi cilvēces vai atsevišķu tautu
vēstures gaitā nostiprinājušies un ar konkrēto tautu nekādā veidā nesaistīti valodiskās
izteiksmes līdzekļi. Jaunā valoda, kas tiek uzspiesta, kļūst par absurdu.
Pāris piemēru, kuri ilustrē angļu valodas vārdu lietošanas politisko
kodifikāciju, no Vladimira Bukovska30 publikācijas. Autors runā par to, ka ir radies
aizliegums lietot vārdus, kuri izsaka jēdzienu ‘zema auguma cilvēks, punduris’
(angļu valodā to izsaka vārdi dwarf, pygmy; shrimp; short(y) sarunv.), pieprasot teikt
vertically challenged. Šīs vārdkopas nozīme būtu jāsaprot apmēram tā: ‘tāds, kuram
ir vertikāluma traucējumi, vertikāluma problēmas’. Lai nosauktu resnu cilvēku,
resnuli (angliski fat, corpulent), tiek prasīts lietot savienojumu, kurš burtiski skanētu
tā: turintis gabaritinių problemų31 (Bukovskij 2010, 84). Pārņemot šādu ideoloģisko
valodas normēšanu, runājot par cilvēku lietuviski, acīmredzot būtu aizliegts lietot
vārdus storas ‘resns’, storulis ‘resnulis, resnītis’; apkūnus ‘resns, drukns, tukls’;
riebulis, riebuilis ‘resnulis, brangulis’, rubuilis ‘apaļš cilvēks; resnītis’; nutukęs
‘aptaukojies’, tuklus ‘tukls, brangs, trekns, tauks’; nusipenėjęs ‘nobarojies’; įsiganęs
‘aptaukojies, nobarojies, kļuvis trekns’, arī nutukėlis ‘niev. taukvēderis, resnulis’
(visas lietuviešu valodas atbilsmes latviešu valodā no LLV 1995).
Latviešu valodā bez jau minētajām vārdu atbilsmēm sinonīmu vārdnīcā
atrodami vēl citi šīs semantikas vārdi. Piemēram, lietvārdam resnis tajā ir pavisam
46 sinonīmi, turklāt daudzi no tiem ir ar dažādām stilistiskām norādēm: sarunvalodas
Vladimirs Bukovskis (Владимир Буковский) – neirofiziologs, rakstnieks, viens no disidentu
kustības Padomju Savienībā pamatlicējiem.
31
Tāds, kuram ir gabarītu problēmas.
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vārds (sar.), vienkāršrunas vārds (vienk.) vai apvidvārds (apv.), vai arī piemērotas,
runājot par sievieti. Turpat atrodams arī īpašības vārds resns, kuram ir sinonīmiski
36 vārdi vai to savienojumi, piemēram, tukls, brangs, pilnīgs, pilnmiesīgs, apaļš,
apaļīgs, apvēlies, korpulents, kupls, patukls, vēderā izlaidies (apmeties), nobarojies,
kā blāķis, kā lāva (SinV 2002, 335). Ne visi Latviešu valodas sinonīmu vārdnīcā
iekļautie vārdi būtu vērtējami kā politiski nekorekti, taču starp tiem šīs ideoloģijas
atbalstītāji saskatītu arī tādus.
Pēc Džona Ē. Džozefa (John E. Joseph) apgalvojuma, „[V]alodai nav jābūt
zaimojošai, neķītrai, rasistiskai, lai tā būtu aizskaroša. Termini, kas identificē jebkuru
vēsturiski kādreiz diskriminētu cilvēku grupu – piemēram, invalīdus, ir ar tendenci kļūt
par tabu un tos aizstāj ar citiem terminiem, kuri savukārt atkal nebūs ilglaicīgi, jo apzīmē
sensitīvus objektus. Vairums no mums pēc iespējas cenšas neaizvainot citus cilvēkus,
un dažkārt ir apbēdinoši lietot pēc savas pārliecības pieņemamu terminu un tad pēkšņi
uzzināt, ka tas vairs nav „politiski korekts”” (Džozefs 2008, 130–131).
Par vienu no tipiskākajiem politkorektuma gadījumiem lietuviešu valodā
uzskatāma sinonīmu invalidas ‘invalīds’ un tā pašvalodas atbilsmes neįgalusis
‘nespējīgais’ konkurence: sākts apgalvot, ka pirmais esot nekorekts, cilvēka cieņu
aizskarošs, otrais – korekts (Zykutė 2000, 418). T. Janušausks neitrālo svešvārdu
invalidas ir ierakstījis līdzās negatīvas, nievājošas nozīmes žargona vārdiem nigeris
‘juodaodis, negras’32 un pydaras ‘pederastas, pedofilas; gėjus, homoseksualas’33
(Janušauskas 2017). Tādas nostājas ir ietekmējušas arī oficiālo lietojumu, lietišķo
valodu. Līdz 2005. gada 1. jūlijam pastāvējušo naudas izmaksas formu invalidumo
pensija ‘invaliditātes pensija’ Lietuvā tagad sauc netekto darbingumo pensija
‘zaudēto darbspēju pensija’; lai cilvēkiem būtu skaidrs, par ko ir runa, reizēm iekavās
vēl ieraksta invalidumo ‘invaliditātes’. Bez šīs pensijas tiek piešķirta vēl šalpos
neįgalumo pensijos ‘pabalsta darbnespējas pensija’. Lietuvā ir radies Darbnespējas
un darbspēju noteikšanas dienests (liet. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnyba), bet Lietuvas Invalīdu biedrība (liet. Lietuvos invalidų draugija), kas pastāv
kopš 1988. gada, 2008. gadā mainīja nosaukumu – tagad tā ir Lietuvas Darbnespējīgo
biedrība (liet. Lietuvos neįgaliųjų draugija). Protams, lietuviešu valodas īpašības
vārds neįgalus ‘nespējīgs’ un tā substantivējusies forma ar noteikto galotni
neįgalusis ‘nespējīgais’ ir pareizi, piemērotas nozīmes vārdi, taču ar tiem nebija
nekādas vajadzības aizstāt neitrālus lietišķus izteicienus. Turklāt vārdu neįgalusis
reizēm izstumj burtisks pārcēlums no angļu valodas (žmogus) su negalia resp. with
disability ‘(cilvēks) ar ierobežotu darbspēju’. Acīmredzot šis savienojums tiek
uzskatīts par vēl „korektāku”: 1995. gadā nodibināta Lietuvas Darbnespējīgo cilvēku
savienība (liet. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga; saīsināti LŽNS).

32
33

Melnādainais, nēģeris.
Pederasts, pedofils; gejs, homoseksuālis.
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Tomēr atteikties no vārda invalidas nevajadzētu. Atsevišķos izteicienos to
aizstāt ar citu vārdu būtu grūti, piemēram, ar ko aizstāt vārdu savienojumu (terminu)
karo invalidas ‘kara invalīds’?
Latviešu valodā, atšķirībā no aprakstītās lietuviešu valodas prakses, svešvārds
invalīds tiek lietots bez ierobežojumiem, piemēram, invaliditātes likums,
invaliditātes pensija, persona ar invaliditāti (ZST). Latviešu valodas sinonīmu
vārdnīcā kā vārda invalīds sinonīmi iekļauti „nespējnieks, vājinieks; kroplis,
gaudenis novec.” (SinV 2002, 152), taču to semantika ir dažāda (sal. nespējnieks –
Cilvēks, kas slimības vai vecuma dēļ nav spējīgs strādāt un sagādāt sev
nepieciešamos iztikas līdzekļus. Nespējnieku nams (arī māja), arī nespējnieku
patversme neakt. – iestāde, kurā uztur un kopj vecus, darba nespējīgus cilvēkus [..]
(LLVV 1984, 5, 450–451)). Taču jaunākajos tekstos (dokumentos) līdzās neitrālajam
svešvārdam jau parādās precizējumi, kas liecina, ka arī latviešu valodā vārdlietošanas
tendences pamazām var mainīties: Ja jums noteikta invaliditāte jeb darbnespēja34 un
jūs nesaņemat vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, jums ir
tiesības saņemt invaliditātes pensiju, ja esat bijis sociāli apdrošināts vismaz trīs
gadus [..] (EK).
Apgalvojumu, ka politkorektuma ideologi „vispirms grib laimēt
terminoloģijas karu” (Bukovskij 2010, 82), spilgti ilustrē lietvārda negras ‘nēģeris’
lietojuma kodifikācija gan lietuviešu, gan latviešu valodā. Bez jebkādas norādes
vārds negras fiksēts lietuviešu valodas vārdnīcā (LKŽ 1970, VIII, 621), svešvārdu
vārdnīcās (pat jaunākajā TŽŽ 2013). Līdz 2012. gada izdevumam arī Mūsdienu
lietuviešu valodas vārdnīcā (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas; saīsināti DLKŽ)
šim lietvārdam nebija stilistiskas norādes, tas bija neitrāls nosaukums ar nozīmi
‘juodosios rasės žmogus’35, kas atbilda reālam šī vārda lietojumam36. Bet 2012. gada
Šeit un turpmāk citātos lietots raksta autoru izcēlums – R. K., Dž. M., K. Ž.
Melnās rases cilvēks.
36
Valerija Vaitkevičūte (Valerija Vaitkevičiūtė) (Vaitkevičiūtė 2010b, 5), analizēdama
vārdnīcas, ir secinājusi, ka daudzās Eiropas valodās vārdam negras nav nievājošas nokrāsas;
izņēmums esot poļu valoda – jau 1963. gadā poļu valodas vārdnīcā pie vārda Negr tiek norādīts
„melnās rases cilvēks; Murzyn (VLE XVI 191). Vārds Negr izplatījās pie mums pēdējos gados,
bet tā nozīme sašaurinājusies, it kā ieguvusi nicinājuma nokrāsu”. Neitrāli poļu valodas vārdi ir
Murzyn ‘nēģeris’, Murzynka ‘nēģeriete’. Starp citu, V. Vaitkevičūte būs nepareizi sapratusi un
tāpēc kļūdaini skaidrojusi enciklopēdijas „Visuotinė lietuvių enciklopedija” teikuma „negrai
(pranc. nègre < isp. Negro < lot. niger – juodas), kitas australonegridų pavadinimas, dažn.
turintis menkinamą atspalvį” (t. i., nēģeri (fr. nègre < sp. Negro < lat. niger – melns), otrs
nosaukums australonegridai, kuram bieži vien ir nievājoša nokrāsa) (VLE XVI 191) nozīmi:
viņa apgalvoja, ka frāze „‘kuram bieži vien ir nievājoša nokrāsa’ attiecas tikai uz vārdu
australonegridai”. Taču enciklopēdijā norādīts, ka šī nokrāsa bieži vien piemīt citam to
nosaukumam resp. vārdam negrai! Un enciklopēdijas šķirklī australonegridai, juodoji rasė,
pusiaujo rasė (t. i., negroaustraloīdi, melnā rase, ekvatoriālā rase) (VLE II 275), uz kuru ir
norāde no šķirkļa negrai (VLE XVI 191), nekāda nievājoša termina nokrāsa netiek minēta.
34
35

219

labotajā un papildinātajā vārdnīcas izdevumā: „nègras, ė dkt. (2) menk. juodaodis
Afrikos gyventojas arba išeivis”37 (DLKŽ 2012, 418). Kāpēc vārdam negras
parādījusies negatīvas konotācijas norāde menk. resp. „vārds, kam ir nievājoša
nokrāsa”? Vai lietuvieši to sāka lietot nievājošā nozīmē? Nekas tamlīdzīgs! Tāda
konotācija pārņemta no angļu valodas, citiem vārdiem sakot, ir nevis reāla lietojuma
motivēta, bet uzspiesta, „starptautiska” politkorektuma ideoloģijas ietekmēta.
„[B]altieji amerikiečiai ‘negrais’ (tardami ‘nigro’)38 vadino ateivius iš Afrikos, o
norėdami išreikšti panieką, sakydavo nigger. Vėliau juodaodžiai išsikovojo, kad juos
vadintų black.”39 (Eco 2017, 381) Vārds nigger ‘melnais; melnādainais’ ar norādi
niev. (nievājošs vārds) pamatoti marķēts Angļu-latviešu vārdnīcā (ALV 1996). Tātad
svešas valodas konotācija tika pielipināta neitrālam lietuviešu valodā lietotam
vārdam (to pašu var attiecināt uz latviešu valodas analogu nēģeris). Jaunajai paaudzei
jau ir ieaudzināta šāda – negatīva – minētā vārda izpratne40. Bez norādes Mūsdienu
lietuviešu valodas vārdnīcā fiksēts vārds juod(a)odis ‘žmogus, kurio oda juodos
spalvos; juodosios rasės žmogus’41 (DLKŽ 2012, 272).
Lietuviešu kopvalodas vārdnīcā (Bendrinės lietuvių kalbos žodynas; saīsināti
BLKŽ) vārds negras vispār nav iekļauts, tajā ir tikai juodaõdis, juodaõdė ‘juodosios
rasės žmogus’42. Pats par sevi rodas jautājums, ko darīt ar deminutīvu negriukas
‘nēģerēns’. Teikt lietuviski juodaodžiukas, afroamerikiečiukas?! Lietuvas veikalos
pagaidām vēl var nopirkt kēksus „Negriukas”; acīmredzot, cepējiem nāksies
pārdēvēt gardumu... Mūsdienu tekstos sastopams arī ar izskaņu -ukas darinātais
deminutīvs juodukas: Tik juodukai panašias mintis surepuoja43 [..] (Kazlauskaitė
2007). Tieši šāda nosaukuma lietojumā varētu saskatīt zināmu nievājošu nokrāsu.
Par vārda negras lietošanu Lietuvas Augstākā Tiesa ir devusi šādu
skaidrojumu: „Vien tikai melnādainas personas nosaukšana par „nēģeri”, ja mērķis
nav kūdīt uz diskrimināciju rases piederības dēļ, nevar tikt uzskatīta par citas rases
cilvēka līdztiesības pārkāpumu. Vārda „negras” etimoloģiskai nozīmei lietuviešu
valodā vēsturiskā un sociokultūras skatījumā nav nievājošas, pazemojošas nokrāsas”
(AT). Citās domās ir R. Trumpīte: vārds negras, kas tiek izrunāts, iebraucot Lietuvā,
nezaudējot „visas savas negatīvās konotācijas”, tātad tās konotācijas esot
starptautiskas. Viņa pieskaita šo vārdu leksikai, kas nav pieņemama demokrātiskā
2. niev. Melnādainais Āfrikas iedzīvotājs vai izceļotājs.
Anglų k. Negro [’ni:grou; ’ni:grәu] „negras“.
39
Baltie amerikāņi par ‘nēģeriem’ (izrunādami ‘nigro’) sauca ieceļotājus no Āfrikas, bet, gribēdami
paust nicinājumu, teica nigger. Vēlāk melnādainie izcīnīja, lai viņus sauktu par black.
40
Piemērs no dzīves: viena no raksta autoriem (K. Ž.) pusaudži mazbērni aizrādīja vectēvam,
kad viņš, runādams par melnādainajiem bez kādas negatīvas nokrāsas, bet dabiski, kā lietuviešu
valodā bija parasts, lietoja vārdu negrai ‘nēģeri’.
41
Melnādainais ‘cilvēks, kura āda ir melnas krāsas; melnās rases cilvēks’.
42
Melnās rases cilvēks.
43
Burt. – tikai melnīši/melnādainīši līdzīgas domas repa stilā izsaka [..].
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sabiedrībā, kur tiek aizstāvētas cilvēku tiesības (autore ignorē cilvēka tiesības runāt
neideoloģizētā dzimtajā valodā), bez jebkāda pamata apgalvo, ka šī vārda lietošana
rosina „rasistisko naidu”: „Dar 2009 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba savo
ataskaitoje rašė, kad žodis „negras“ gali skambėti paniekinančiai.” 44 Tālāk autore citē
no šī pārskata: „[V]ertinant žodžio „negriukas“ vartojimo atitikimą bei leistinumą
pagal Lygių galimybių įstatymo nuostatas galima pažymėti, kad minėtas įstatymas
formaliai ir tiesiogiai nereglamentuoja šios sąvokos [t. y. žodžio – R. K., Dž. M.,
K. Ž.] vartojimo leistinumo. Tačiau žodžio „negras“ vartojimas kiekvienu konkrečiu
atveju gali sukelti įvairių neigiamų pasekmių, atsižvelgiant į tai, kam ir kokiomis
aplinkybėmis jis gali būti pasakytas. Be abejonės, tokio žodžio pasakymas juodos
odos spalvos žmogui gali būti vertinamas kaip įžeidimas, pažeminimas ar
paniekinimas rasės pagrindu. Todėl manytume, kad žodžio „negras“ ar mažybinės
formos „negriukas“ vartojimas viešojoje erdvėje yra nerekomenduotinas, nes lygias
galimybes propaguojančioje ir užtikrinančioje visuomenėje šis žodis gali formuoti
neigiamas stereotipines nuostatas apie juodaodžius žmones.”45 (Trumpytė 2014)
Tātad negras var skanēt, bet var arī neskanēt nievājoši – viss atkarīgs no valodas
situācijas, valodas satura, adresāta, intonācijas u. tml. (starp citu, tikpat neitrāli vai
nievājoši var skanēt arī juodaodis ‘melnādainais’) (par to sk. arī Pakalkienė 2018).
Arī L. Jonušis, kurš apgalvojis, ka politkorektums ir ideoloģija, neskatoties uz
zinātnes patiesību, noraida negras, neskatoties uz valodas zinātnes patiesību: „O
žodis „negras“, diskredituotas visame pasaulyje, mums yra svetimas ir visai
nereikalingas – „juodaodis“ puikiausiai išreiškia esmę.”46 (Jonušys 2017, 4)
Arī latviešu valodā vārdam nēģeris „negatīvas (konkrētā gadījumā –
nievājošas) nozīmes nav. Negatīvais uzslāņojums pie mums ienācis ar angļu valodas
starpniecību. Mūsdienās latviešu valoda nav izolēta no citvalodu kontaktiem un
ietekmes (īpaši – angļu), turklāt, pieaugot tulkojumvalodas ietekmei un nozīmei,
nevaram izlikties, ka nezinām šī vārda nozīmi angļu valodā, vai apzināti ignorēt to”
(LA). Dž. Ē. Džozefs, detalizēti aprakstījis vārdu izvēli un tradīciju maiņu, nonācis
pie secinājuma, ka angļu valodā „ir vispārpieņemami lietot black (melns) kā īpašības
Vēl 2009. gadā Vienlīdzīgu tiesību kontroliera dienests savā pārskatā rakstīja, ka vārds „negras”
var skanēt nicinoši.
45
[V]ērtējot vārda „negriukas” lietojuma atbilstību un pieļaujamību saskaņā ar Likuma par
vienlīdzīgām tiesībām normām jāuzsver, ka minētais likums formāli un tieši nereglamentē šī
jēdziena [resp., vārda – R. K., Dž. M., K. Ž.] lietošanas pieļaujamību. Taču vārda „negras” lietošana
katrā konkrētā gadījumā var radīt dažādas negatīvas sekas, ņemot vērā to, kam un kādos apstākļos
tas var tikt pateikts. Bez šaubām, tāda vārda pateikšana melnas ādas krāsas cilvēkam var tikt vērtēta
kā apvainošana, pazemošana vai nievāšana rases dēļ. Tāpēc domājams, ka vārdu negras vai
pamazinājuma formu negriukas lietot publiskā vidē nav ieteicams, jo sabiedrībā, kura propagandē
un nodrošina vienlīdzīgas tiesības, šis vārds var veidot negatīvus stereotipiskus uzskatus par
melnādainajiem cilvēkiem.
46
Bet vārds „negras”, diskreditēts visā pasaulē, mums ir svešs un pavisam nevajadzīgs –
„juodaodis” lieliski izsaka būtību.
44
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vārdu, bet ne kā lietvārdu, tā kā saukt cilvēkus par blacks (melnādainie) būtu
aizskaroši, jo zemtekstā šķistu, ka viņu rase, nevis cilvēcīgums ir galvenā definējošā
pazīme. Franču valodā abi les negres un les noirs ir kļuvuši par politiski nedrošiem,
šaubīgiem terminiem, un pieņemama alternatīva, diezgan ironiski, ir les blacks”
(Džozefs 2008, 129–130). Vērtējot latviešu valodas tradīciju, „negatīvā konotācija ir
drīzāk vārdam „melnais” nekā „nēģeris”” (Svece 2002).
Lietuviešu-latviešu vārdnīcā vārdam negras dotas divas atbilsmes: nēģeris un
melnais, bet juodaodis, bez šīm divām atbilsmēm, vēl tiek tulkots ar vārdiem
melnādainais, tumšādainais (LLV 1995, 299). Savukārt Latviešu valodas sinonīmu
vārdnīcā vārda nēģeris sinonīmi ir trīs vārdi, turklāt visi stilistiski marķēti: „moris
novec., melnais sar., tumšādainais sar.” (SinV 2002, 232). Latviešu-lietuviešu
valodas vārdnīcā iekļauti gan nēģeris – negras, gan tā deminutīvs nēģerēns –
negriukas (LLKŽ 2003, 433), gan melnādains – juodaodis (LLKŽ 2003, 407) (tiesa
gan, drīzāk kā īpašības vārds, nevis lietvārds).
Lietuviešu valodas vārdnīcas papildinājumos atrodams vārds afroamerikietis
‘afroamerikānis’ – ar to nosauc melnādaino amerikāni, kurš cēlies no Āfrikas (sal.
‘juodaodis amerikietis, kilęs iš Afrikos’ (DLKŽ 2012, 966)). Šādu ekvivalentu
piedāvā un lieto arī latviešu valodā. Taču ir svarīgi pievērst uzmanību, ka „[P]ašlaik
daudziem Amerikas tumšādainajiem iedzīvotājiem nepatīk apzīmējums „Afro
American” (afroamerikāņi), jo jaunā paaudze vairs sevi neuzskata par ienācējiem no
Āfrikas jeb afrikāņiem, bet gan amerikāņiem, kuri Amerikā dzimuši vairākās
paaudzēs” (LA).
Vēl viens vārdu pāris, kļuvis par politkorektuma objektu – tautības nosaukumi
čigonai ‘čigāni’ un romai ‘romi’. Prakse čigānus saukt par romiem nāk no Eiropas,
jo dažos tās reģionos vārdam čigāns ir negatīva nokrāsa. Vēl 1971. gada 8. aprīlī
Pasaules čigānu kongresā Londonā panākta vienošanās, ka romi (liet. romai) būs
universāls tautības nosaukums, jo tā viņi sauc sevi savā valodā (rom ‘cilvēks’, roma
‘cilvēki’). Lietuvā nosaukums romi parādījās ap 2000. gadu (sk. Popovaitė 2009).
Mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcā vārdam čigonai, par laimi, pagaidām nav
norādes, ka tas ir nievājošs, savukārt elektroniskā resursa – kopvalodas vārdnīcas –
šķirklī čigõnas, čigõnė ‘čigonų tautos žmogus’47 dots sinonīms romas, bet šķirklī
ròmas, ròmė ‘romų tautos žmogus’48 – sinonīms čigonas (BLKŽ). Abi etnonīmi
fiksēti enciklopēdijā, norādot, ka kopš 20. gadsimta 70. gadiem pasaulē arvien vairāk
izplatās pēdējais: čigonai, romai un čigonų kalba, romų kalba ‘čigānu valoda, romu
valoda’, taču citos šķirkļos lietots tikai pirmais: čigonų muzika ‘čigānu mūzika’,
Čigonėlis ‘Čigāniņš’ (lietuviešu deja) (visi no VLE 2003, IV, 332–334) (sal. romai
žr. čigonai (VLE 2011, XX, 261)).
Mūsdienu Lietuvas plašsaziņas līdzekļos šos sinonīmus bieži lieto pārmaiņus
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pat vienā tekstā. 1997. gadā reģistrēta publiskā iestāde Romų visuomenės centras –
bendrija „Čigonų laužas“49. 2001. gadā apritēja 500 gadu kopš romu ierašanās
Lietuvā; kopš šī gada tiek īstenota Izglītības apmaiņas fonda programma Atbalsts
Lietuvas romu (čigānu) bērniem (liet. Švietimo kaitos fondo programa „Parama
Lietuvos romų (čigonų) vaikams“). Par 2004. gadā izdoto mācību grāmatu Romane
bukvi. Romų abėcėlė rakstīts: Išleistas pirmasis romų kalbos vadovėlis ‘virsraksts’.
Romų visuomenės centre pristatomas pirmasis Lietuvoje išleistas romų (čigonų)
kalbos vadovėlis50. Ar politiku ciešāk saistītos tekstos, īpaši tad, ja satura konteksts
ir plašāks, starptautisks, lieto tikai vārdu romi. Piemēram, informatīvs raksts par
starptautisku zinātnisku konferenci „Eiropas romu genocīds 1939.–1945. gadā”
publicēts ar virsrakstu „Masinės romų žudynės mokslininkų lūpose” 51 un plašā,
samērā liela apjoma aprakstā šī tautība tiek saukta tikai par romiem (sk. Kairys 2007).
V. Vaitkevičūte (Vaitkevičiūtė 2010a, 11) apgalvojusi, ka lietuviešu valodā
vārdi čigonai un romai nav sinonīmi un aizstāt vienu ar otru neesot nekāda pamata.
Zigms Zinkevičs (Zigmas Zinkevičius) čigānu un romu lietu risinājis šādi: izglītotie
čigāni tagad mēģinot norobežoties no pagātnes stereotipiem, kad viņi visi tika
uzskatīti par zagļiem un arī paši uzskatīja, ka „čigānu darbs esot zagt, bet skola to
neiemācīs”. Tagad čigāni, īpaši izglītību ieguvušie, vēlas saukties par romiem resp.
lietot „atdzīvinātu etnosa pašnosaukumu”, tāpēc, runājot par čigāniem, nevajadzētu
jaukt senākus laikus un mūsdienas (sk. Zinkevičius 2015, 10). Acīmredzams, ka
nekādas sistēmiskas nievājošas nokrāsas lietvārdam čigonai nav; šajā gadījumā arī
L. Jonušis piekristu: „Vārds ‘čigonas’ ir neitrāls etnonīms, kuram pašam par sevi nav
nekādas negatīvas konotācijas.” (Jonušys 2017, 4) Vērtējošā šī nosaukuma nozīmes
nokrāsa ir atkarīga no konteksta: tas var būt gan nelabvēlīgs, gan romantizēt, it īpaši
daiļliteratūrā, dziesmās, šīs tautas cilvēku brīvības alkas.
Līdzīgi vārdi čigāns un roms tiek vērtēti latviešu valodas praksē. Runādams
par tulkojumiem, šo vārdu lietojumu kā vienu no citvalodu tradīcijas ietekmes
piemēriem min Andrejs Veisbergs: „Tulkojumu un citu valodu iespaidā var mainīties
arī vārdu konotatīvās nozīmes, tā čigāns ārēja spiediena rezultātā tiek aizstāts ar
romu, un pirmajam it kā parādās negatīva nozīme [..].” (Veisbergs 2015, 201)
Latviešu valodas vārdnīcās, kā arī Ministru kabineta apstiprinātajā tautību
klasifikatorā ir iekļauts etnonīms čigāns, bet tajā nav vārda roms. Pastāv Latvijas
Čigānu nacionālā biedrība, dažādas čigānu organizācijas. Domājams, ka
dokumentos, kuros lieto vārdu romi, vismaz sākumā blakus būtu jādod arī
paskaidrojums čigāni, savukārt blakus čigāni – romi. Latvijā šīs tautas cilvēkus sauc
par čigāniem, paši čigāni nav pret to, ka Latvijā, Latvijas kontekstā tiktu lietots šis
vārds. Taču, pēc viņu domām, vārdam čigāns dažos gadījumos piemīt nedaudz
Romu sabiedriskais centrs – biedrība „Čigānu ugunskurs”.
Romu sabiedriskajā centrā notiek pirmās romu (čigānu) valodas mācību grāmatas atvēršana.
51
Burt. – romu masveida slepkavošana zinātnieku lūpās [resp. zinātnieki par to runā – R. K.,
Dž. M., K. Ž.].
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negatīva nokrāsa, tāpēc publiski korektāk būtu viņus saukt par romiem. Valsts
dokumentos ievērota politkorektuma prakse, ko ievieš Eiropas Savienība un Eiropas
Parlaments, tāpēc tā arī tiek darīts – lieto vārdu romi (LSMa). Gribētos atgādināt
Dž. Ē. Džozefa domu, ka „īstenībā būtu jāuzticas un jāuzskata prima facie par
aizskarošiem jebkurus vārdus/frāzes, kurus kāda cilvēku grupa neatzīst vai nelieto
attiecībā uz sevi. Savukārt, reti vai pat nekad kādas grupas visi locekļi ir vienisprātis,
tieši kuri vārdi, teicieni būtu lietojami viņu grupas apzīmēšanai, un, pat ja šodien
valda plaša vienprātība, tas tikpat labi var mainīties pēc pāris gadiem. Arī tad, kad
lietojumā pastāv vairāk nekā viens šāds vārds/frāze, būs cilvēki, kuriem viena no
tiem lietojums šķitīs apvainojošs, jo viņi izvēlētos citu vārdu” (Džozefs 2008, 129).
Lietuvā ideoloģijas spiedienu piedzīvo ne tikai tradicionālie, pierastie konkrētas
rases, tautības nosaukumi, bet arī pati rases, tautības minēšana tekstā. Nekritiski, bez
saprātīgas atlases, neņemot vērā savas zemes situāciju, pārņemot politkorektuma un
globalizācijas idejas, sāk ieviest negatīvu skatījumu uz jēdzieniem tautybė ‘tautība’,
tautiškumas ‘tautiskums’, lietuvybė ‘lietuviskums’, lietuviškumas ‘lietuviskums’ u.
tml., mēģina ierobežot šādu vārdu lietošanu. Vārdkopu lietuvių rašytojai ‘lietuviešu
rakstnieki’ arvien biežāk aizstāj ar Lietuvos rašytojai ‘Lietuvas rakstnieki’, lai gan tā
savā pamatnozīmē nosauc citu, plašāku, jēdzienu. Šādu „progresu” vēlas, pat pieprasa
samērā liela daļa politiķu, izglītības jomas birokrātu, postmoderno intelektuāļu,
interneta komentētāju u. tml. Konferencē Lietuvas Republikas Seimā „Kas vajadzīgs,
lai pastāvētu vēl simts gadus?” žurnālists, kultūras antropologs Virginijs Savukīns
(Virginijus Savukynas) teica: runāt par nacionālismu, identitāti, patriotismu, izvirzīt
jautājumu, kas ir lietuvietis – it kā politiski nekorekti (Tracevičiūtė 2017).
Viens gadījums no personīgās šī raksta autoru pieredzes. 2017. gadā, kad tika
gatavota 1.–2. klases lasāmgrāmata Upelis ‘Upīte’, tās priekšvārdā viena no autorēm
Džuljeta Maskuļūniene (Džiuljeta Maskuliūnienė), vērsdamās pie nākamā grāmatas
lasītāja, rakstīja: „Tu jau moki tūkstančius lietuviškų žodžių, ir tai yra labai didelis
Tavo turtas. Kalba, žodynas yra tautos, valstybės ir kiekvieno žmogaus turtas.
Brangink, saugok lietuviškus žodžius, džiaukis išmokęs naują. [..] Norėjome Tau
padėti šiek tiek sužinoti apie kūrinėlių autorius. Tai įžymūs ir gerbiami lietuvių ir
užsienio rašytojai. Todėl parašėme kelis sakinius, skirtus Tau, mažasis skaitytojau.
Kokios tautybės rašytojas, kuo jis dar garsus, o gal yra ir kokia įdomi smulkmena,
kuri Tau padės įsivaizduoti kūrėją, jį pamilti.”52 (Upelis 2018) Ministrijas nozīmētā
grāmatas manuskripta recenzente šajos teikumos aizrādīja, ka minēts lietuviskums,
tautība. Atbildēdama uz recenziju, Dž. Maskuļūniene motivēja: „[J]uk vaikai skaito
Tu jau proti tūkstošus lietuvisku vārdu, un tā ir ļoti liela Tava bagātība. Valoda, leksika ir tautas,
valsts un katra cilvēka bagātība. Turi dārgus, sargā lietuviskus vārdus, priecājies, iemācījies jaunu.
[..] Gribējām Tev palīdzēt nedaudz uzzināt par daiļdarbu autoriem u. c. Tie ir izcili un godājami
lietuviešu un ārzemju rakstnieki. Tāpēc uzrakstījām dažus teikumus, adresētus Tev, mazais lasītāj.
Kādas tautības rakstnieks, ar ko viņš vēl slavens, varbūt ir arī kāds interesants sīkums, kurš Tev
palīdzēs iztēloties autoru, viņu iemīlēt
52
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lietuviškai, tai įvadas į tolesnes lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. O angliškiems
ar kitokiems žodžiams yra kitos pamokos [..]. Nėra ko bijoti įvardyti tautybę. O kai
kada tai labai svarbu. Juk, pavyzdžiui, Mašiotas53 rašo apie Lietuvos realijas. Lygiai
kaip svarbu žinoti, kad spausdinamos būtent lietuvių sakmės ir padavimai” 54.
Vērojot politkorektuma ideoloģijas spēju uzkundzēties, kas tiek pazemīgi
pieņemta, īpaši nozīmīgi šķiet rakstnieka Alberta Bela vārdi par tautu, tautām:
„Mums jāturas pie galvenā uzstādījuma, ka Latvijā dzīvo latviešu tauta un tai
draudzīgas minoritātes. Ar tām es domāju divas senās tautas – lībiešus un romus,
pārējie ir cittautieši un to kopienas, kas ir mazāk vai vairāk draudzīgas mums. Viss
kopā veido sabiedrību, bet tā nav tauta. Latviešu tauta veidojusies tūkstošiem gadu
ilgā laika posmā. Tautas rašanās – tas ir liels un nozīmīgs notikums. To mums
vajadzētu apzināties un bijāt. Tautas veidošanās principi ir jāievēro un jāsaprot.
Padomju laikā tika taisīts padomju cilvēks, kaut kas neiedomājams, absurds. Bet
tagad redzu, ka Latvijā tiek pielietots tas pats padomju tautas veidošanas princips.
Daudzi saka nevis „latviešu”, bet „Latvijas tauta”. Nevajadzētu forsēt ar šo
jautājumu, uz karstām pēdām integrēt cittautiešus. Es domāju, ka krievs Latvijas
teritorijā tomēr labāk gribētu palikt krievs un baltkrievs gribētu būt baltkrievs [..]
Mēs ikdienā dzirdam, cik daudziem augsti stāvošiem latviešu politiķiem ir problēmas
izrunāt jēdzienu „latviešu tauta”, viņi mokās un šķobās, sakot „Latvijas ļaudis”,
„Latvijas iedzīvotāji’ vai vēl trakāk – „Latvijas cilvēki”.” (Bels 2013, 9) Šajā
kontekstā jāatgādina, ka „[T]radicionāli vārds latvietis apzīmējis etnisko piederību,
piemēram, demogrāfiskajos apskatos Latvijas iedzīvotājus mēdz klasificēt pēc
etniskās, ne valstiskās piederības [..]. Beidzamajos gados aktualizējies priekšlikums
nošķirt semantiski daudznozīmīgos vārdus un Latvijas citas etniskās piederības
iedzīvotājus saukt par latvijiešiem. Terminu šķīrums radītu jēdzienu atšķirību. Ir
izteikts arī priekšlikums par latviešiem saukt visus Latvijas iedzīvotājus. [..] Šis
jautājums gan vēl nopietni diskutējams, turklāt absolūti viennozīmīgs (ar nozīmi
‘Latvijas iedzīvotājs’, ne ‘Latvijas pilsonis’ tas var arī nebūt, jo pašā pēdējā laikā,
līdz ar organizācijas „Visu Latvijai!” izveidošanos, sākts lietot atvasinājumu ar -ieši
šās organizācijas biedru apzīmēšanai [..]” (Blinkena 2014, 21).
Lai plašāk izanalizētu pētāmo tēmu politkorektuma aspektā, vēl būtu jāaplūko
latviskā vai lietuviskā teksta tulkošanu angļu valodā tajos gadījumos, kad attiecīgu
jēdzienu nosaukumi anglofoniem rada citas asociācijas nekā lietuviešiem,
latviešiem, kad šiem vārdiem angļu valodā ir citas konotācijas nekā avotvalodā.
Nevarēdami plaši izvērsties raksta apjoma ierobežojumu dēļ, šeit ilustrācijai tikai
viens spilgts, starp citu, latviešu kultūras piemērs. Gundega Repše stāsta par kāda
Prans Mašjots (Pranas Mašiotas) (VLE 2008, XIV, 413).
Bērns taču lasa lietuviski, tas ir ievads turpmākajām lietuviešu valodas un literatūras stundām.
Bet angļu vai citiem vārdiem ir citas stundas [..]. Nav jābaidās nosaukt tautību. Turklāt reizēm tas
ir pat ļoti svarīgi. Jo, piemēram, Mašjots raksta par Lietuvas reālijām. Tikpat svarīgi ir zināt, ka
tiek publicētas tieši lietuviešu teikas un leģendas.
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viņas teksta tulkošanu angļu valodā: „Tulkotāja ieteica likt uz upuraltāra manis
lietoto jēdzienu „Tēvzeme”. Vai tad es viena vārda dēļ esot gatava atstumt visus
iespējamos lasītājus? „Tēvzeme” viņiem, angliski runājošajiem, lūk, asociēšoties ar
nelabi dvakojošo Fāterlandi, bet, pat ja es vēlētos lietot vārdu „Dzimtene”, tas atkalīt
ostu pēc bravūrīgās Roģina-maķ. Ir taču neitrāls vārdiņš „Mai Kantrī”.” Rakstniece
izsaka savu viedokli: „[P]rozas tekstu nedrīkstētu nedz uztvert (kur nu vēl – radīt),
nedz tulkot jelkādā politiskā diskursā vai cittautu priekšstatiem izpatīkošās, lasītāju
glaimojošās niansēs; [..] mana Tēvzeme, kas pašsaprotami ir gluži cits, arhetipiski
dziļš jēdziens un latviešu valodā lietots ar nesalīdzināmi dobjāku, liktenīgāku, sāpīgi
skaudrāku noti nekā Dzimtene, māte – Latvija, kas ir siltāka, sargājošāka, acīmredzot
ikkatrā tekstā būtu jāizvērš par bezgaumīgu patriotisma pasāžu, interpretāciju, lai
cittautu lasītājs neturētu latviešu rakstnieku aizdomās par politisko nekorektumu ar
rasisma piešprici. Tāda būtu transatlantiskā nodeva latvju literatūras sprukšanai tautu
saimēs.” (Repše 2007, 96–97)
Valodas praksē nākas bieži saskarties ar sinonīmu pāra pensininkai
‘pensionāri’ un senjorai ‘seniori’ paralēlu lietošanu. Lietuviešu valodas vārdnīcās
pensininkas ‘kas gauna pensiją’55 ir neitrāls vārds, bet lietišķajos tekstos pat termins.
Nav grūti pamanīt, ka lietot vārdu pensininkas mūsdienu valodā nereti vairās ar šo
vārdu saistītu negatīvu asociāciju dēļ: it kā tas būtu vecs, slims, vārgans un nelaimīgs,
dusmīgs cilvēks, kurš pastāvīgi sūdzas. Negatīvas asociācijas pastiprina modernais,
visādi slavinātais jaunības kults. Vairoties no vārda pensininkas, lietuviešu valodā ir
radies tā aizstājējs – barbarisms senjoras ‘ponas’56 (spāņu valodā pielikums señor
tiek izteikts godbijīgi, pieklājīgi saucot vai uzrunājot) (TŽŽ 2013, 738). Ķēdaiņu
rajona pašvaldības valodas lietu kārtotāja Rūta Švediene (Rūta Švedienė), veikusi
nelielu aptauju par šiem diviem vārdiem un konstatējusi atšķirības skatījumā uz tiem:
vieni vārdu pensininkas uzskata gandrīz vai par pazemojošu, no tā vairās, vēlas
saukties senjorai, citi, gluži pretēji, vārdu pensininkas uzskata par normālu, pat
skaistu vārdu, nesaprot mēģinājumus izvairīties no tā un zobojas par vārdu senjoras,
piemēram: Niekaip nesuprantu, kaip į lietuvių kalbą, gal tikriau į kalbėseną, pateko
‘senjorai’, vartojami vietoj ‘pensininkų’. Ką bendro turi pagyvenęs Lietuvos pilietis,
užsidirbęs teisę gauti pinigų nedirbdamas, ir Ispanijos ponas?57 (sk. Švedienė 2016);
Beje, kodėl pensininkus visi staiga ėmė vadinti senjorais? Gal, kai išeini į pensiją,
pagal Lisabonos sutartį privalai atidirbti Ispanijoj?58 (Radvilavičiūtė 2018, 218).
Plašsaziņas līdzekļu, kuru valoda ir laba, tekstos lietuviešu valodā pareizi lieto
Pensionārs ‘kas saņem pensiju’.
Kungs.
57
Nekādi nesaprotu, kā lietuviešu valodā, vai drīzāk runā, iekļuva ‘senjori’, ko lieto ‘pensionāru’
vietā. Kas kopīgs starp padzīvojušu Lietuvas pilsoni, kurš nopelnījis tiesības saņemt naudu
nestrādājot, un Spānijas kungu?
58
Starp citu, kāpēc pensionārus visi pēkšņi sāka saukt par senjoriem? Varbūt, aizejot pensijā, pēc
Lisabonas līguma obligāti ir jāatstrādā Spānijā?
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dažādus pensijas vecuma cilvēku nosaukumus: lietišķajā informācijā, kur
svarīgākais – precīza ziņa, dokumentalitāte, parasti raksta pensininkai vai pensinio
amžiaus žmonės ‘pensijas vecuma cilvēki’, brīvāka stila tekstā vai tā daļā (virsrakstā,
rindkopā, teikumā) der arī senjorai.
Piemēram, informācija Alytus pažėrė nuolaidų ir senjorams: Alytaus miesto
merija, prieš porą metų tarptautinėmis nuolaidų kortelėmis aprūpinusi gausias
šeimas, panašias korteles jau ėmė teikti ir miesto pensininkams. Gruodžio 1-ąją
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje pradėtos
dalyti „Alytaus senjoro“ nuolaidų kortelės, skirtos šiame mieste gyvenantiems
pensinio amžiaus žmonėms [..]59 (Baronienė 2017, 5).
Vārds senjoras lietuviešu valodā īpaši izplatījies reklāmas diskursā: seniorus
vilina bankas, ceļojumu aģentūras, tirdzniecības tīkli, mūžizglītības universitātes
(liet. Trečiojo amžiaus universitetai), SPA procedūru saloni u. c. Parādās arī objekti,
kuru nosaukumos ir vārds senjoras. Ļoti iecienītas dažādas senioru atlaižu kartes:
IKI PREMIJA SENJORAMS – tirdzniecības tīkla IKI karte, Senjoro kortelė un
Senjorų programa – bankas „Swedbank” karte un programma. Ir radīti arī iespaidīgi
reklāmas saukļi, piemēram, tirdzniecības tīkla IKI sauklis Senjorų norai kainuoja
mažiau! ‘Senioru vēlmes maksā mazāk!’. Tādās reklāmās nereti tiek tēloti laimīgi,
smaidīgi vecāka gadagājuma cilvēki. Tāpēc var saskatīt specifisku vārda senjoras
konotāciju – uz SPA procedūrām vai eksotiskiem ceļojumiem vairāk „iederas”
aicināt seniorus, nevis pensionārus.
Interneta komentāros vērojams arī sašutums par vārdu senjoras; šie
komentētāji grib pateikt, ka pensionāru pensijas mazas, tās cienīgu dzīvi negarantē,
tāpēc par senioriem saukt pensionārus neklājas. Tādi komentāri liecina, ka valodas
runātāji ļoti jutīgi uztver vārdu, redz vārda senjoras novitāti (pensionāri tā sākti saukt
tikai pēc Lietuvas neatkarības atgūšanas, resp., pēdējās desmitgadēs). Savukārt citi
vecāka gadagājuma cilvēki labprāt šo vārdu pieņem, nosauc tajā savus klubus u. tml.:
Jonavos r. viešojoje bibliotekoje, nepaisant remontininkų keliamo bildesio, praėjusį
ketvirtadienį vėl griežė armonikos, kvepėjo pyragais, savo talentais ir gyvenimiška
išmintimi dalijosi garbaus amžiaus šios įstaigos bičiuliai, susibūrę į senjorų klubą
„Polėkis“60 (Glinskas 2018). Izdevums 60+ sevi dēvē par senioru žurnālu. Reizēm
vārdā senjoras tiek nosauktas arī nevalstiskas organizācijas, piemēram, Kauņas
pilsētā ir izveidota Kauno miesto senjorų taryba (oficiālāk skanētu Kauno miesto
pensininkų taryba ‘Kauņas pilsētas pensionāru padome’).
Alīta apbēra ar atlaidēm arī seniorus: Alītas pilsētas mērija pirms pāris gadiem ar starptautiskām
atlaižu kartēm nodrošinājusi daudzbērnu ģimenes, līdzīgas kartes jau sāka izdot arī pilsētas
pensionāriem. Decembrī Alītas pilsētas pašvaldības administrācijas Sociālās aprūpes nodaļā sāktas
dalīt „Alītas seniora” atlaižu kartes, paredzētas šajā pilsētā dzīvojošiem pensijas vecuma cilvēkiem [..].
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Jonavas r. publiskajā bibliotēkā, neskatoties uz remontstrādnieku radīto troksni, pagājušajā
ceturtdienā atkal spēlēja harmonikas, smaržoja pīrāgi, savos talantos un dzīves pieredzē dalījās šīs
iestādes cienījama vecuma draugi, kuri ir apvienojušies senioru klubā „Iztēles lidojums”.
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Var droši apgalvot, ka vārds senjoras lietuviešu valodā izstumj vārdu
pensininkas no daudzām sfērām. Varbūt tāpēc, ka vārds senjoras veic eifēmisma
funkciju (it kā nevēloties uzsvērt, ka vecāka gadagājuma cilvēki saņem pensiju, viņus
uztur valsts u. tml.) (par to plašāk sk. Maskuliūnienė, Kvašytė, Župerka 2018).
Latviešu valodas materiāls, īpaši prese un interneta vietnes, liecina, ka arī
Latvijā paralēli tiek lietoti abi vārdi, parasti nepiešķirot kādam no tiem kādu
papildnozīmi (papildnokrāsu), acīmredzot, lai dažādotu tekstu (reizēm pārcenšoties),
piemēram, Seniori jau no nākamā gada 1. janvāra varētu saņemt pusi no mirušā
laulātā pensijas uz gadu, Latvijas Radio raidījumā „Krustpunktā” pastāstīja
Saeimas deputāti [..] vislielākajā nabadzībā dzīvo pensionāres sievietes, kuras
bijušas pavarda sargātājas un paļāvušās uz dzīvesbiedru algu, bet pēc viņu nāves
palikušas ar ļoti mazu naudas summu [..] lēmumu par pabalstu pensionāru
atraitņiem paredzēts pieņemt pēc iespējas ātrāk [..] Katra pensionāra maciņam tas
paredzēs 20 eiro ieguvumu (LSMb); Liepājas Universitātes eksdocente Vilma Kalme
sarakstījusi grāmatu „Vingrošana pēc 60”, kas izdota izdevniecībā Zvaigzne ABC.
Autore vairākus pēdējos gadus vada nodarbības senioriem vingrošanā. Tas
iedvesmojis apkopot pieredzi un cerēt uz citu senioru fiziskām aktivitātēm pēc
grāmatas izlasīšanas (LiepU). Šis vārds populārs ir arī reklāmas nolūkos: telefona
karte ZZ ‘Zelta zivtiņa’ Seniori u. tml. Taču, atšķirībā no lietuviešu valodas,
aizguvums seniors grafiski atšķiras no senjors resp. spāņu ‘kungs’, turklāt ir citas
cilmes: „[lat. senior ‘vecāks; vecāks cilvēks’] – 1. šādi savienojumā ar uzvārdu sauc
vecākus pretstatā viņu bērniem ar tādu pašu uzvārdu (junioriem); vecākais. 2. pavecs
vai vecs sportists, kas piedalās savas vecumgrupas sacensībās”, savukārt senjors,
tāpat kā lietuviešu valodā, no spāņu señor „[..] 3. kungs (pieklājības forma, kādā
spāņu valodas zemēs uzrunā vai piemin vīrieti).” (SV 1999, 711)
Termina nozīmē, tāpat kā lietuviešu valodā, lieto sen nostiprinājušos
svešcilmes vārdu pensionārs „[fr. pensionnaire < lat.] – cilvēks, kas saņem pensiju”
(SV 1999, 577). Savukārt vārds seniors uzsver galvenokārt attiecīga vecuma
sasniegšanu, nesaistot to ar pensiju, ko var saņemt dažāda vecuma cilvēki (sal.
pensija [lat. pensio ‘maksājums’] – materiāls nodrošinājums – likumā paredzēta
periodiska (parasti ikmēneša) naudas izmaksa noteiktu vecumu sasniegušiem,
darbnespējīgiem un apgādnieku zaudējušiem pilsoņiem”) (SV 1999, 577).
Secinājumi
1. Naivi būtu cerēt, ka kāda no Rietumu pasaules valodām globalizācijas laikos
varētu saglabāt pilnīgu neatkarību no politkorektuma ideoloģijas. Taču valodnieku
pienākums ir pārliecināt sabiedrību, ka valodas politikai pirmām kārtām jāvadās pēc
zinātnes, lingvistikas, jāievēro valodas sistēma, motivētas tās pārmaiņu normas,
nevis jābalstās uz kādu no politiskām ideoloģijām, tās uzspiežamo verbālo patvaļību.
Tikai tā iespējams izvairīties no politkorektuma pārspīlējumiem, galējībām, valodas
izkropļojumiem. Zinātne (zinātnisko pētījumu rezultāti) un ideoloģija (ideoloģiskais
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pasūtījums) veido pretstatu. Politkorektums nav zinātne, šī ideoloģija arī nebalstās
zinātnē. Virspusīgi skatoties, politkorektuma postulāti un centieni liekas labi, cēli
(tos var saistīt ar eifemizēšanu, ko rosina citādības tolerance, empātija, saziņas
etiķete, tiekšanās pēc pieklājības), taču, kā liecina konkrēti piemēri, daudzas
valodiskās politkorektuma problēmas nav pamatotas. Jaunvalodas izpausmes samērā
bieži tiek attīstītas līdz valodiskam absurdam, tāpēc vispatveroša šīs ideoloģijas
īstenošana dabisko valodu pēc būtības sagrautu.
2. Vienā valodā (parasti angļu) nostiprinājušos vārda konotāciju nevajadzētu
automātiski pārcelt citās valodās, jo tāds ideoloģiskais spiediens negatīvi ietekmē
dabiskas valodas pārmaiņas.
3. Tulkojumos citās valodās vajadzētu nevis piemēroties mērķvalodai, bet
skaidrot avotvalodā citādi saprotamas, citādi vērtējamas lietas un to nosaukumus.
4. Lietuviešu un latviešu valodā, vērtējot politkorektumu, atšķirības nostājās
nav konstatētas – gan vienā, gan otrā valodā ir šīs ideoloģijas piekritēji un noliedzēji.
Taču valodas materiāls liecina, ka reizēm (vai pagaidām) atšķiras vārdu
eifemizēšana, piemēram, latviešu valodā svešvārdi invalīds un pensionārs tiek
skausti retāk nekā lietuviešu valodā, turklāt pēdējo aizstāj ar citas cilmes svešvārdu
seniors nekā lietuviešu valodā (sal. lietuviešu senjoras), kas ļauj izvairīties no
semantiskiem pārpratumiem. Savukārt skatījums uz rases un tautības nosaukumu
nēģeris (liet. negras) un čigāns (liet. čigonas) lietošanu ir līdzīgs.
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Kopsavilkums
Par lietuviešu medicīnas terminoloģijas sākotni var uzskatīt senos (16.–17. gadsimta)
rakstus, kā arī 18.–19. gadsimta rakstus, no kuriem mūsdienu medicīnas nozares valodā nonācis ne
mazums terminu. Lietuviešu medicīnas nozares terminoloģija straujāk sāka attīstīties 19. gadsimta
beigās un 20. gadsimta sākumā.
Balstoties apkopotajā materiālā, rakstā aplūkoti Staša Šakeles-Puiša (Stasys Šakelė-Puišys)
Latīņu-lietuviešu valodas vārdnīcas (Lotynų-lietuvių kalbos žodynas, 1924) un Medicīnas terminu
vārdnīcas (Medicinos terminų žodynas, 1980) anatomijas terminu sakritību un atšķirību aspekti.
Lielākā daļa aplūkoto anatomijas terminu S. Šakeles-Puiša Latīņu-lietuviešu valodas vārdnīcā un
Medicīnas terminu vārdnīcā ir identiski, bet daļa 1924. gada vārdnīcas anatomijas terminu nav
iekļāvušies mūsdienu terminoloģijā.

Introduction
In this article, the research problem is unfolded through two problem questions:
1. What peculiarities do the anatomical terms of St. Šakelė-Puišys dictionary
have (Šakelė-Puišys 1924)?
2. Do the terms of St. Šakelė-Puišys dictionary coincide with the terms of the
Dictionary of Medical Terms (Astrauskas et al. 1980)?
The research subject: coincidence and difference of St. Šakelė-Puišys
anatomical terms and the terms of the Dictionary of Medical Terms.
Objectives of the research:
1) to review the process of evolution of international Latin anatomical terminology;
2) to highlight the differences between anatomical terms of St. Šakelė-Puišys
Lotynų-lietuvių kalbų žodynas and the Dictionary of Medical Terms;
3) to highlight the identity of anatomical terms of St. Šakelė-Puišys Lotynųlietuvių kalbų žodynas and the Dictionary of Medical Terms.
Anatomy is older than its name that means “cutting out” in Greek. The cut out
parts must bear a name. This historical review is an attempt to investigate the
evolution of the anatomical names from the prehistorical times when humans had no
handwriting to record anatomy until the discovery of printing when anatomical
names could become disseminated in printed books (Sprumont 2016, 249–280). The
intellectual development of anatomy began in the golden age of Greece. The Greeks
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demonstrated unrelenting efforts to understand the workings of the living body and
to build a coherent system of the workings.
Hippocrates61 II was the first to write about human anatomy. The Greeks’
pursuance was targeted at animal anatomy because dissection was forbidden on
religious grounds then. This was largely out of respect for the dead and the then
popular belief that dead human bodies still have some awareness of things that
happen to it and therefore still had an absolute right to be buried intact and
undisturbed. After the fall of the Roman Empire, there was minimal progress in the
development of anatomy. Its development was significantly slowed down by the
doctrine, philosophy and practice of the authoritarian era. The advent of the
renaissance about a 1000 years later witnessed a resurrection of its development.
(Malomo, Idowu, Osuagwu 2006, 99–104).
Although medical terms have been drawn from many languages, a large
majority are from Greek and Latin. Terms of Greek origin occur mainly in clinical
terminology (e. g. cardiology, nephropathia, gastritis), Latin terms make up the
majority of anatomical terminology (Nomina Anatomica) 62 (e. g. cor, ren,
ventriculus). There are, however, terms of different origin, taken from French
(e. g. massage, passage, plaque, pipette, bougie), or from Italian (e. g. varicella,
belladonna, influenza). Greek in medical terminology. It is estimated that about
three-fourths of medical terminology is of Greek origin. The main reason for this
is that the Greeks were the founders of rational medicine in the golden age of
Greek civilization in the 5th Century B. C. The Hippocratic School and, later on,
Galen63 (the Greek from Asia Minor who lived in Rome in the 2nd century A. D.)
formulated the theories which dominated medicine up to the beginning of the 18th
61

Hippocrates, (born c. 460 BC, island of Cos, Greece, died c. 375 BC , Larissa, Thessaly), ancient
Greek physician who lived during Greece’s Classical period and is traditionally regarded as the
father of medicine. It is difficult to isolate the facts of Hippocrates’ life from the later tales told
about him or to assess his medicine accurately in the face of centuries of reverence for him as the
ideal physician. About 60 medical writings have survived that bear his name, most of which were
not written by him. He has been revered for his ethical standards in medical practice, mainly for
the
Hippocratic
Oath,
which,
it
is
suspected,
he
did
not
write
(www.britannica.com/biography/Hippocrates).
62
Was the international standard on human anatomic terminology from 1955 until it was replaced
by Terminologia Anatomica in 1998.
63
Galen was the greatest physician of ancient Rome. Whereas Hippocrates laid the foundation of
Greek Medicine, Galen further developed its theory and practice, and carried Greco-Roman
medicine to its zenith. Claudius Galenus, or Galen, was born in Pergamum, an old Greek city on
the Aegean coast of Asia Minor, or present day Turkey, in the year 130 A. D. Pergamum was an
ancient center of learning and medicine, having an Asclepion and a famous library that second only
to the one in Alexandria. Galen was born into the lap of luxury, which afforded him ample time to
study. His father Nicon, a wealthy architect, quickly recognized his son's brilliant mind and took a
keen interest in his education, hiring the best tutors in all the arts and sciences
(greekmedicine.net/whos_who/Galen.html).
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Century. The Hippocratics were the first to describe diseases based on
observation, and the names given by them to many conditions are still used today,
for example, arthritis (László 2013, 1–14).
The language of medicine is a broad research field, so broad that there ought
to be a special field of linguistics called medical linguistics. Its development,
especially the development of medical terminology, is interesting both to medical
historians and to linguists. Medical terminology has an extensive and rich history in
Latin and Greek languages. Medical terminology was created to identify the various
anatomical structures, diagnoses, instruments, procedures, protocols and
medications. Medical terms have evolved over the centuries, however, the different
stages in the evolution of terms related to sickness and health do not run parallel with
the increasing efficiency of medicine or the development of language in general.
Most of the medical terms of Greek origin are traditionally attributed to
Hippocrates (460–370 BC). According to Ischomachus (1058). Hippocrates’ birth
dates to the first year of the 80th Olympiad, i. e. 460 B. C. (Radicke 1999, 107).
Terminology is a linguistic discipline which studies, analyses and describes a
specialised area of the lexicon, i. e. terms. The aim of terminological studies is
standardisation of terms so that they are used uniformly. Consequently,
terminological commission meet regularly, and discuss possible changes in
terminology, which could reflect rapid progress in the knowledge of science.
Furthermore, the naming unit “terminology” is often used for vocabulary itself from
a certain scientific or technical field (Machová 1995, 137–157).
The formation period of the international anatomical terminology continues
till the end of the 20th century. The official list of anatomical terms of use worldwide
(International Anatomical Terminology), was a sustained and scrupulous work
which lasted for two centuries.
In 1950, in Oxford, formed the Committee of the International Anatomical
Nomenclature (IANC). In 1955, in Paris (France) it is agreed to adopt a Latin
nomenclature based on the BNA, the Paris Nomina Anatomica (PNA)64. In 1980, for
the first time in Latin America, takes place on the 11th International Congress of
Anatomists, Mexico. In 1989, the International Committee of Anatomical
Nomenclature, published the sixth edition of the Nomina Anatomica, without review by
the IFAA. The same year, the latter established a Federative International Committee of
Anatomical Terminology (FICAT). In 1998, he published a new list FICAT:
International Anatomical Terminology (TAI)65, with the structures named in Latin
64

Paris Nomina Anatomica: The first international standard for anatomical nomenclature, defined
1955 in Paris on the basis of the Basle Nomina Anatomica.
65
The Federative International Committee for Anatomical Terminology (FICAT) is a group of
experts who review, analyze and discuss the terms of the morphological structures of the human
body. It was created by the International Federation of Associations of Anatomists (IFAA), and
was originally known as the Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT).
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language and their equivalence in English, listing which updates and supersedes all
previous nomenclatures (Algieri, Pró, Forlizzi, Ferrante 2011, 106–111).
Since Latin is a dead language, it does not undergo many changes like living
languages. Latin is more stable, and suitable for international communication. The
international character of Greek-Latin medical terminology also prevents it from the
isolation which can appear in the case of some national medical terminologies in the
relation to others. Undoubtedly, the absence of the connection with its nation makes
the position of Latin as the international language more stable. The existence of Latin
as a dead language also brings another positive aspect. Latin and Greek roots,
prefixes and suffixes can be combined together on the basis of analogy without many
restrictions, which living languages often have. In addition, there exist a sufficient
number of Greek-Latin word-formation elements. Therefore, new terms can be
formed easily whenever it is necessary to name a new idea in the medical science.
For this purpose, compound Greek words are very convenient as they are able to
express complex concepts on the basis of analogy with already existing terms
(Dávidová 2011, 24–25).
The Latin anatomical nomenclature is an orderly, standardized, internationally
unified system of names of anatomical entities presented as a list, reflecting the
inherent consistency of anatomical terminology. An expression of that consistency is
the generic relationships and those of the part-whole, which are the foundation of the
nomenclature structuring and classification in anatomy (Kancheva 2013, 167–181).
At present, the Lithuanian anatomical terminology is a subsystem of the
Lithuanian literary language having an orderly internal structure. It has its own welldefined terminological norm. The unification and codification processes in the
Lithuanian anatomical terminology has a 400-year history. The standardization of
the anatomical terminology is at a rather advanced stage, but it doesn’t comprise all
the terms yet.
The development of Lithuanian anatomical terminology is represented by nine
Latin-Lithuanian dictionaries. The period from the seventeenth century to the
modern and the can be divided into stages. The initial stage is represented by the old
extant anatomical treatises by K. Sirvydas66 (rarely referred as Konstantinas
Širvydas; Latin: Constantinus Szyrwid; Polish: Konstanty Szyrwid) (1579–1631).
The first folk names are found in his dictionary. The second stage is represented by

Lithuanian Jesuit Konstantinas Sirvydas (1578/1581–1631) – a religious writer, philosopher,
Lithuanian philologist. Edition of 1642 was compiled according to the dictionary of Polish dramatist
and philologist Grzegorz Knapski and is very different from the first edition. There are about 10,000
Lithuanian words in this edition, dictionary is rich in synonyms, neologisms. The edition was prepared
and the preface was written by Jonas Jaknavičius. The Rector of Vilnius University Jonas Gruževskis
agreed to publish it. Until the end of the nineteenth century, it was the only printed dictionary of the
Lithuanian language in Lithuania. The dictionary is stored at Vilnius University Library.
66
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J. Basanavičius’67 (1851–1927) published medical dictionary named Medega mūsų
tautizskai vaistininkystei, where 277 terms were described. In his manuscript
Anatomijos ir medicinos vardyno medžiaga (The Material of Anatomical and
Medical Nomenclature) he collected and published near 270 Lithuanian and Russian
anatomical terms, chose their Latin equivalents. According to G. Česnys, Jonas
Basanavičius (1851–1927) is the originator of the Professional nomenclature as the
system of denotates. The manuscript of Anatomijos ir medicinos vardyno medžiaga
(The Material of Anatomical and Medical Nomenclature) is still extant in the
Institute of Lithuanian literature and Folklore (Česnys 2002, 57). It is considered to
be a draft of medical dictionary in which 700 terms are collected. The list of medical
terms in the manuscript can be divided into three parts. The first part of the
manuscript presents Russian and Latin medical terms written in alphabetical order
(Litevkienė 2016, 114–124).
Anatomical terms in St. Šakelė-Puišys’ Lotynų-lietuvių kalbų žodynas
(Latin-Lithuanian Dictionary)
Lithuanian medical terminology is not old. The development and perfection of
medical terminology is a long work. The present state of Lithuanian medical
terminology is the result of its long-lasting development in connection with historical
and cultural events, from which the first ones date back to the 17th century.
St. Šakelė-Puišys’ dictionary was published in 1924.The author of the
dictionary explained his intention to prepare a dictionary in the preface. He intented
to prepare a comprehensive Latin-Lithuanian dictionary in 1922 and by 1923 he had
prepared words till the letter “o”. St. Šakelė-Puišys stated that it would have been a
very expensive dictionary and only some people could be able to buy it.
Consequently, the author decided to prepare a short dictionary, which contained the
most often used words. The eponyms were not involved. The dictionary contains 557
words of different sheres. 57 Latin-Lithuanian anatomical terms were found in the
Lotynų-lietuvių kalbų žodynas (Latin-Lithuanian Dictionary) (hereinafter, LLŽ),
prepared by St. Šakelė-Puišys and printed in Vilkaviškis. Some of the terms
presented in the dictionary are identical to the terms given in Medicinos terminų
žodynas (Dictionary of Medical Terms) (1980), some of them orthographicaly are
similar to the terms of Medicinos terminų žodynas, some of them differ greatly.

Jonas Basanavičius: born 23 November 1851 in Ožkabaliai – 16 February 1927 in Vilnius was
an activist and proponent of Lithuanian National Revival and founder of the first Lithuanian
language newspaper Aušra. He was one of the initiators and the Chairman of the Organizing
Committee of the 1905 Great Seimas of Vilnius. He was also the founder and chairman of the
Lithuanian Scientific Society (1907). As a member of the Council of Lithuania, he was a signatory
of the Act of Independence of Lithuania on February 16, 1918.
67
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A half of all the terms of the dictionary make Latin and Lithuanian anatomical
terms identical to the terms of the Medicinos terminų žodynas (hereinafter, MTŽ).
Table 1
Identity of the terms in Lotyniškai-lietuviškas žodynas by St. Šakelė-Puišys and the
Medicinos terminų žodynas
Anatomical terms of St. Šakelė-Puišys
Anatomical terms of the Medicinos terminų
Lotynų-lietuvių kalbų žodynas
žodynas
alvus, i f – pilvas LLŽ, 8
alvus, i f – pilvas, viduriai MTŽ, 26
angulus, i m – kampas LLŽ, 9
angulus, i m – kampas MTŽ, 36
articulus, i m – sąnarys LLŽ, 11
articulus, i m – sąnarys MTŽ, 59 žr. articulatio,
onis f MTŽ, 58
auris, is f – ausis LLŽ, 12
auris, is f – ausis MTŽ, 65
calcar, aris n – pentinas LŽŽ, 14
calcar, aris n – pentinas MTŽ, 85
caput, itis n – galva LLŽ, 14
caput, itis n – galva MTŽ, 89
collum, i n – kaklas LLŽ, 14
collum, i n – kaklas MTŽ, 113
cor, cordis n – širdis LLŽ, 21
cor, cordis n – širdis MTŽ, 121
corpus, oris n – kūnas LLŽ, 21
corpus, oris n – kūnas MTŽ, 122
crus, cruris n – blauzda LLŽ, 22
crus, cruris n – blauzda MTŽ, 127
digitus, i m – pirštas LLŽ, 26
digitus, i m – pirštas MTŽ, 149
dorsum, i n – nugara LLŽ, 28
dorsum, i n – nugara MTŽ, 154
genu, us n – kelis LLŽ, 36
genu, us n – kelis MTŽ, 223
latus, eris n – šonas LLŽ, 49
latus, eris n – šonas, pusė MTŽ, 296
lingua, ae f – liežuvis LLŽ, 50
lingua, ae f – liežuvis MTŽ, 310
manus, us f – ranka LLŽ, 53
manus, us f – plaštaka, ranka MTŽ, 326
mentum, i n – smakras LLŽ, 53
mentum, i n – smakras MTŽ, 334
nasus, i m – nosis LLŽ, 56
nasus, i m – nosis MTŽ, 364
oculus, i m – akis LLŽ, 60
oculus, i m – akis MTŽ, 385
os, ossis n – kaulas LLŽ, 61
os, ossis n – kaulas MTŽ, 398
pectus, oris n – krūtinė LLŽ, 63
pectus, oris n – krūtinė MTŽ, 422
phalanx, angis f – falanga LLŽ, 66
phalanx, angis f – falanga, pirštakaulis MTŽ,
431
tempus, oris n – smilkinys LLŽ, 87
tempus, oris n – smilkinys MTŽ, 533
umbilicus, i m – bamba LLŽ, 91
umbilicus, i m – bamba MTŽ, 565
unguis, is m – nagas LLŽ, 91
unguis, is m – nagas MTŽ, 565
vagina, ae f – makštis LLŽ, 92
vagina, ae f – makštis MTŽ, 573
viscus, eris n – viduriai LLŽ, 95
viscus, eris n žr. viscera MTŽ, 593 viscera,
orum n – viduriai MTŽ, 592

The following part of the paper focuses on several most interesting aspects of
different Lithuanian anatomical terms. One third of anatomical terms in St. ŠakelėPuišys dictionary are Lithuanian anatomical terms different from the terms in the
Medicinos terminų žodynas. These terms have not rooted in the present anatomical
terminology. St. Šakelė-Puišys did not find Lithuanian terms to denote some organs,
body structures.
237

Table 2
Difference of the terms in Lotyniškai-lietuviškas žodynas by St. Šakelė-Puišys and Medicinos
terminų žodynas
Anatomical terms of St.
Anatomical terms of the Medicinos terminų žodynas
Šakelė-Puišys Lotynųlietuvių kalbų žodynas
coma, ae f – plaukas LLŽ, 17 coma, atis n – koma (visiškas sąmonės netekimas su refleksų
išnykimu ir kitų gyvybinių funkcijų sutrikimu) MTŽ, 113;
capillus, i m – plaukas MTŽ, 88
fauces, ium f – gerklė, fauces, ium f – žiotys MTŽ, 200; trachea, ae f – gerklė; isthmus,
sąsmauka LLŽ, 33
i m – sąsmauka MTŽ, 282
fetus, us m – gimdymas LKŽ, partus, us m – gimdymas MTŽ, 420; fetus, us m – vaisius (nuo
34
9 savaitės iki gimimo) MTŽ, 329
humerus, i m – petys LLŽ, 38 acromion, i n – petys MTŽ, 75
labrum, i n – lūpa LLŽ, 48
labium, i n – lūpa MTŽ, 287; labrum, i n – briauna MTŽ, 288
lacertus, i m – ranka LLŽ, 48 manus, us f – ranka MTŽ, 326; lacertus, i m – raištis MTŽ, 288
mala, ae f – skruostas LLŽ, 52 mala, ae f – žr. MTŽ, 324 bucca, ae f – žandas MTŽ, 508
mamma, ae f– krūtinė LLŽ, 52 pectus, oris n – krūtinė MTŽ422; mamma, ae f – krūtis MTŽ,
510
membrum, i n – narys LLŽ, 53 membrum, i n – galūnė MTŽ, 332
naris, is f – nosiaryklė, nosis, naris, is f – šnervė MTŽ, 364; nasophrynx, yngis f – nosiaryklė
šniurkšlė LLŽ, 56
MTŽ364; nasus, i m – nosis MTŽ, 364
pes, pedis m – koja LLŽ, 66
pes, pedis m – pėda MTŽ, 430
truncus, i m – kelmas LLŽ, 90 truncus, i m – kamienas, liemuo MTŽ, 557
umerus, i m – petys LLŽ, 91
acromium, i n – petys MTŽ, 75
uterus, i m – viduriai, pilvas, uterus, i m – gimda MTŽ, 571; abdomen, inis n – pilvas MTŽ,
isčius LLŽ, 91
9; viscera, orum n – viduriai MTŽ, 592
vas, vasis n – indas LLŽ, 92
vas, vasis n – gysla MTŽ, 576
vena, ae f – gysla LLŽ, 93
vena, ae f – kraujagyslė, kuria teka kraujas į širdį MTŽ, 579
vultus, us m – veidas LLŽ, 95 vultus, us m – žvilgsnis MTŽ, 596; facies, ei f – veidas MTŽ,
195

Some Latin terms have several Lithuanian equivalents one of which is
identical to the term of the MTŽ others differ.
Table 3
Different equivalents of Latin anatomical terms
Anatomical terms of St.
Anatomical terms of the Medicinos terminų žodynas
Šakelė-Puišys Lotynųlietuvių kalbų žodynas
bucca, ae f – 1. lūpa, 2. burna, bucca, ae f – 3. žandas MTŽ, 82; os, oris n – 2. burna MTŽ,
3. žandas LLŽ, 13
398; labium, i n – 1. lūpa MTŽ, 287
cornu, us n – ragas, sparnas cornu, us n – ragas MTŽ, 122; ala, ae f – sparnas MTŽ, 22
LLŽ, 21
costa, ae f – šonkaulis, šonas costa, ae f – šonkaulis MTŽ, 124; latus, eris n – šonas MTŽ,
LLŽ, 22
296
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iugulum, i n – gerklė, kaklas
LLŽ, 48
nervus, i m – nervas, gisla,
jėga LLŽ, 57
os, oris n – burna, veidas LLŽ,
57
palma, ae f – delnas, ranka
LLŽ, 62
venter, tris m – pilvas, skilvys
LLŽ, 93

jugulum, i n – gerklė, priekinė kaklo dalis MTŽ, 282; collum, i
n – kaklas MTŽ, 113
nervus, i m – nervas MTŽ, 296; vas, vasis n – gysla MTŽ, 577;
vires, ium f – jėgos MT, Ž926
os, oris n – burna MTŽ, 398; facies, ei f – veidas MTŽ, 195
palma, ae f – delnas MTŽ, 408; manus, us f – plaštaka, ranka
MTŽ, 326
venter, tris m – pilvas MTŽ, 585

The terms of St. Šakelė-Puišys dictionary artus, artus m; arista, ae f; columna,
ae f do not have any equivalents in the Medicinos terminų žodynas. The term
brachium, i n has no any Lithuanian equivalent, the definition of the term is
presented: the lower part of the hand from the elbow to the rist (brachium, i n –
žastas, ranka, rankytė MTŽ, 78). The author could not find any Lithuanian
equivalent of the term tibia, ae f 9 (tibia, ae f – blauzdikaulis MTŽ, 544).
At present, the Lithuanian anatomical terminology is a subsystem of the
Lithuanian literary language having an orderly internal structure. It has its own welldefined terminological norm. The unification processes in the Lithuanian anatomical
terminology has a 100-year history. The standardization of the anatomical
terminology is at a rather advanced stage, but it doesn’t comprise all the terms yet.
Lotyniškai-lietuviškas žodynas by St. Šakelė-Puišys contributed to the process
of perfection of Lithuanian anatomical terminology. Medical terms of the publication
can be divided: half of anatomical terms of Lotynų-lietuvių kalbų žodynas by St.
Šakelė-Puišys are identical to the terms of Medicinos terminų žodynas, different
anatomical terms make the third part of all the terms of the dictionary. A part of
Lithuanian anatomical terms deep-rooted in the present anatomical terminology. A
certain part of the terms came into Medicinos terminų žodynas.
Conclusion
The history of European medical terminologies goes back to ancient Greece,
the 6–5th centuries BC. The first medical activities were carried out in ancient
Greece, Rome and Egypt. Today’s famous Hippocratic Oathdates back to the times
of Hippocrates, who is considered the Father of Medicine.
The paper aims to overview the development of international anatomical
terminology, to highlight some aspects of the evolution of Lithuanian anatomical
terminology. It is concerned in greater detail with the author of Lotynų-lietuvių kalbų
žodynas by St. Šakelė-Puišys, published in 1924. As follows from the review of the
dictionary a part of Lithuanian anatomical terms deep-rooted in the present
anatomical terminology. A certain part of the terms came into the Medicinos terminų
žodynas. Some anatomical terms changed only their grammatical forms. In any case,
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it can be confirmed that anatomical terms of the dictionary influenced the process of
the evolution of Lithuanian anatomical terminology.
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Laimdota LOČMELE (Latvijas Universitāte)

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS SPRIEDUMI KĀ HIBRĪDTEKSTI
JUDGMENTS OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION AS
HYBRID TEXTS
Atslēgvārdi: hibrīdteksts, Eiropas Savienības Tiesa, EST judikatūras spriedumi, teksta semiotika,
interpretācija.
Keywords: hybrid text, the Court of Justice of the European Union, case law of the CJEU, text
semiotics, interpretation.
Summary
The present article is a study in applied linguistics. The theoretical basis consists of a
research in text semiotics, hybridity of texts and studies into the development and use of English
in the Court of Justice of the European Union (CJEU). The aim of the study is to explore hybridity
in the CJEU case law and find out its impact upon the interpretation of judgments among the
students of law and other readers. The research method is the semiotic approach in the form of the
model of communication. In this article hybridity is described in two essential elements of the
communication model – the sender and the message. The work of the drafters of judgments is
described and hybridity is illustrated with examples selected from a judgment. The conclusions
mainly involve the idea of a long-term hybridity of the EU case law, its complicated linguistic form
that requires an informed and experienced reader and the specific distanced and formal character
of judgments which supports the hierarchical structure of the EU legal system.

Pētījums „Eiropas Savienības Tiesas spriedumi kā hibrīdteksti” turpina
agrākos šī darba autores pētījumus par Eiropas Savienības Tiesas (EST)
spriedumiem. Raksta mērķis ir izpētīt EST judikatūras spriedumu hibriditāti, lai
noskaidrotu, kā šī īpašība ietekmē tiesas spriedumu izpratni angļu valodā juridisko
zinātņu studentiem, kuri apgūst angļu valodu ar mērķi strādāt ar EST spriedumiem
un citiem Eiropas Savienības (ES) dokumentiem.
EST nodrošina ES tiesību vienveidīgu interpretāciju un piemērošanu.
Judikatūra aizsākta 1963. gadā, kad ar spriedumu lietā Van Gend & Loos Tiesa
iedibināja Kopienu tiesību tiešas iedarbības principu dalībvalstīs. Ar vēlākiem
spriedumiem iedibināti un attīstīti vēl citi principi un tiesības. Tiesas pasludinātie
spriedumi būtiski ietekmē ES pilsoņu dzīvi brīvas preču aprites, personu brīvas
pārvietošanās, pakalpojumu sniegšanas brīvības, vienlīdzīgas attieksmes, sociālo
tiesību, pamattiesību un ES pilsonības jomās.
Šī pētījuma objekts un primārais avots ir EST judikatūras spriedums ar
CELEX numuru 61981J0053, kurš ir prejudiciāls nolēmums personu brīvas
pārvietošanās jomā (C-53/81). Izmantota virkne sekundāro avotu – citu pētnieku
empīriskie un teorētiskie pētījumi par EST tekstu hibriditāti –, kas apliecina šī
pētījuma vairāk teorētisko, nevis empīrisko ievirzi.
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Pētījuma priekšmets ir EST spriedumos vērojamā hibriditāte. Termins ienācis
no bioloģijas, bet vēlāk pārņemts postkoloniālisma, multikulturālisma, globalizācijas
un citos diskursos. Hibrīds ir jauna identitāte, kas rodas no neviendabīgiem avotiem
vai sastāv no dažādiem vai nepiemērotiem elementiem. Hibriditāte valodā atšķirībā
no bioloģiskiem organismiem ir vairāk iespējama, jo nav ierobežojuma varbūtējo
valodas kombināciju izveidē, kā tas ir, piemēram, ar augiem un dzīvniekiem, kuriem
jābūt zināmā mērā līdzīgiem, lai radītu pēcnācēju.
Lingvistikā hibriditātes jēdziens saistīts ar tulkošanas teoriju, plurilingvisma un
kreolizācijas jautājumiem. Kaut arī valodu un kultūru hibridizācijas debates galvenokārt
tiek saistītas ar postkoloniālisma teorijas uzplaukuma laiku 20. gadsimta pēdējās
desmitgadēs, hibriditāte, identitāšu sajaukšanās, migrācija, kultūru un valodu kontakti
attiecināmi uz visu cilvēces pastāvēšanas laiku kopš vēstures pirmsākumiem.
Tulkošanas process un kultūras un valodas hibrīdu rašanās ir cieši saistīti.
Tulkojums pārnes viena teksta aspektus otra teksta materiālajā izpausmē, tādēļ
jebkuru tulkoto tekstu var uzskatīt par hibrīdu, jo tas izriet no divu valodu sistēmu
savstarpējās iespiešanās vienai otrā (Simon 2011, 49). Hibrīdteksti saista uzmanību
ar to, ka tie radušies no divu dažādu zīmju sistēmu kontakta vai saplūsmes. Šādi
teksti demonstrē iekšēju neviendabīgumu, vienotības trūkumu, atšķirīgu vārdu
krājumu, neparastu teikuma uzbūvi un atrautību no tām valodām un kultūrām, no
kurām radušies. Hibrīdteksti atspoguļo identitātes sašķeltību un tāpēc asociējas ar
kultūras sakņu zaudēšanu un dezorientāciju. Citkārt šādi teksti var kalpot par valodas
teritoriju, kas atbrīvota no kultūras mantojuma smaguma un kur uzplaukst jaunas
identitātes un iespējas. Tādējādi tulkots teksts – hibrīdteksts – tiek uzskatīts par
kontaktzonu, kultūru pārklāšanās rezultātā radušos trešo teritoriju, kurā aktīvi
realizējas dažādas atšķirības un notiek kaut kas jauns. Hibrīdteksts tādā gadījumā
varētu būt ar nolūku nepabeigts tulkojums, lai izceltu šāda teksta neparasto
potenciālu. Tulkotās literatūras pētījumos atzīmēts, ka pasaules literatūrā ir autori,
kuri izmantojuši teksta hibriditāti mākslas teksta radīšanā, piemēram, „piesārņojot”
mērķvalodu ar tulkojamā avota valodas sintakses elementiem un vārdu krājumu
(Simon 2011, 50). Hibriditāte īpaši svarīga vēsturiski radušās kultūru un valodu
sajaukšanās vietās un kontekstos – postkoloniālajās zemēs un visur, kur daudzas
valodas un kultūras mijiedarbojas. Minēto var pilnā mērā attiecināt arī uz Eiropas
Savienību, kur multilingvismu un plurilingvismu 68 uzskata par vērtību. Visiem ES
dokumentiem jābūt lasāmiem 24 ES oficiālajās valodās, notiek daudzkārtēja tekstu
tulkošana no vienas valodas citā, tādā veidā radot hibridizāciju dažādās pakāpēs.

Multilingvisms attiecināms uz ģeogrāfisku teritoriju, kurā vienlaikus tiek lietotas vairākas
valodas. Plurilingvisms attiecināms uz personām, kuras bez dzimtās lieto vēl citas valodas. Persona
var būt plurilingvāla vai monolingvāla, dzīvojot mūsdienu Eiropas multilingvālajā vidē. Eiropas
Padome īpaši atbalsta plurilingvismu, veicinot dažādu valodu mācīšanos un lietošanu (Council of
Europe).
68
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Lai runātu par hibrīdu no teorijas (semiotikas) viedokļa, ir nepieciešams
formulēt, kas ir tīra forma un kas ir hibrīds, jo tikai salīdzinājumā ar savu pretmetu
hibrīds iegūst savu eksistenci. Jautājums par to, kas ir un kas nav hibrīdteksts, ir
sarežģīts, jo visas 24 ES dalībvalstu oficiālās valodas, kuras tiek izmantotas ES
politiskajā un sociālajā komunikācijā, ir ietekmējušās no citām Eiropas valodām,
īpaši no angļu un franču valodas. Skaidrībai jāpiebilst, ka viena un tā pati valoda,
piemēram, angļu, ir vienlaikus ES oficiālā dokumentu valoda (šī pētījuma izpētes
priekšmets) un valoda, kurā runā un raksta angļi, kuri dzīvo Anglijā (nav saistīta ar
šo pētījumu). Šinī darbā pieņemts, ka teksti, kas radušies monolingvālā nacionālā
kultūrā balstītā vidē, nav hibrīdi. Otrs jautājums ir par valodas lietotāju varas
attiecībām, jo hibriditāte var būt radusies gan kara, kolonializācijas vai apspiešanas
rezultātā, gan izrietēt no labprātīgas sadarbības starp kultūrām. ES radusies
savstarpējās vienošanās rezultātā un tāpēc būtu jāizslēdz nevienlīdzība un atsevišķu
kultūru marginalizācija. Tomēr ES pastāv varas attiecības starp Savienības
institūcijām un dalībvalstīm un ES pilsoņiem, un šajās attiecībās tiek lietota oficiālā
dokumentu valoda, kuru arī iespējams uzskatīt par varas izpildes instrumentu.
Trešais aspekts, kurš arī ir tieši saistīts ar šo darbu, ir par hibrīdteksta dzīves ilgumu.
Hibriditāte ir īslaicīga, tā uzjunda valodā ierasto, pieņemto paredzamību.
Translatoloģijas pētījumos hibrīdi tiek uztverti kā pārejas teksti – kā noteikta stadija
jauna teksta tapšanas procesā. Brīdī, kad jauni teksti un žanri ir nostiprinājušies
saziņā un tiek pieņemti mērķauditorijā, tie zaudē savu hibriditāti (Schaffner, Adab
2001a, 280). Rodas jautājums, vai spriedumi, kas radušies 60., 70., 80. gados,
joprojām uzskatāmi par hibrīdiem, ņemot vērā šo tekstu īpatnības un to, ka šādi
spriedumi tiek radīti līdz pat šim brīdim pēc noteiktām tipveida pazīmēm. Šo var
uzskatīt par atklātu jautājumu, jo, pieņemot, ka spriedumi ir ierasti teksti juristu vidū,
ES pilsoņu lielākajai daļai tie joprojām ir neparasti un grūti lasāmi gan vārda, gan
teikuma, gan arī teksta struktūras līmenī. Tāpēc ir pamats joprojām uzskatīt šos
tekstus par hibrīdiem.
Pētījumam izmantota semiotiskā metode – semiotiskais komunikācijas modelis,
vēršot uzmanību uz katru komunikācijas elementu, paturot prātā, ka pētāmo tekstu
gadījumā valoda ir komunikācijas līdzeklis, nevis autonoms objekts vai organisms.
Tādējādi svarīgi aplūkot teksta hibriditāti komunikatīvā līmenī (Sanchez-Stockhammer
2012, 147). Visi galvenie elementi (ziņojuma sūtītājs, ziņojums pats un adresāts) ir
komunikatīvi hibrīdi. Šajā rakstā galvenais uzsvars ir uz hibriditāti sūtītājā un ziņojumā.
EST ir ziņojuma sūtītājs – supranacionāla iestāde, kura teorētiski lieto visas 24 oficiālās
ES valodas, bet iekšējā tiesas darba valoda ir franču (McAuliffe 2010, 240). Tiesas
spriedumu tekstu reālie autori ir tiesnešu palīgi (fr. référendaires). Arī dokumentu
tulkotājus, t. i., juristus lingvistus, var uzskatīt par ziņojuma sūtītājiem, jo daudzi no
viņiem ir kļuvuši par EST tiesnešu palīgiem. Ziņojuma saņēmējs ir persona vai iestāde
dalībvalstī vai Eiropas Savienībā, kuru rīcībā ir saziņas kods – specifiskā eirovaloda
(ikviena no 24 oficiālajām ES valodām), ar kuras palīdzību interpretēt ES juridiskos
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dokumentus. Dokumenti paši ir hibrīdi, jo tie ir tulkoti no vienas valodas otrā. Viss
komunikācijas process ES ir hibrīds, kurš norisinās it kā atsevišķā trešajā teritorijā –
starp dalībvalstīm un ES institūcijām.
Pētījumos atzīmēts, ka Eiropas Savienības tekstiem hibriditāte piemīt jau
sākotnēji, jo vairums dokumentu starptautiskajā administrācijā, juridiskajā un
politiskajā jomā radušies multilingvālā un multikulturālā vidē (Schaffner, Adab
2001a, 285). Politika un likumdošana Eiropas Savienībā tiecas uz viendabīga
diskursa veidošanu, jo tiek uzsvērta dalībvalstu vienlīdzība ES likuma priekšā, kuru
interpretācijai un piemērošanai visās dalībvalstīs jābūt vienveidīgai. Vienlaikus
daudzvalodu komunikācijas gaitā multilingvisma un plurilingvisma apstākļos
valodas un kultūras viendabīgums tiek uzjundīts un mainīts. ES kontekstā valodai
netiek piedēvēta primārā nozīme, juridiskajos tulkojumos galvenais uzsvars ir likts
uz juridiskās funkcijas sekmīgu realizēšanu, vienotu tiesību aktu interpretāciju visās
dalībvalstīs un likumdošanas aktu efektu un izpildi visās dalībvalstīs vienādā mērā
(Robertson 2014, 156). Tāpēc, lai nodrošinātu skaidru un nepārprotamu
eirokomunikāciju, ES teksti ir hibrīdi ar nolūku – tulkoti tādējādi, ka tie izceļ
savstarpējās lingvokulturālās atšķirības starp radītajiem hibrīdiem un tekstiem, kuri
radušies attiecīgajā mērķvalodas kultūrā (Schaffner, Adab 2001b, 170).
EST judikatūras spriedumi ir unikāli savā daudzvalodībā. Tie tiek tulkoti
24 ES oficiālajās valodās no franču – EST darba valodas –, un to galvenais mērķis ir
nodrošināt Eiropas likumdošanas vienotu interpretāciju visās ES dalībvalstīs.
Judikatūras tekstus raksta EST tiesnešu palīgi – référendaires – franču valodā, kura
parasti nav viņu dzimtā valoda. Tie ir juristi no praktizējošu juristu aprindām, kas
pieņemti darbā uz trim līdz četriem gadiem. Tiesnešu palīgi labi pārzina ES
likumdošanu un franču valodu. Viņu starpā ir bijušie juristi lingvisti, kuri tulko ES
tekstus valodās, kuru dzimtās valodas lietotāji tie ir. Kaut arī notiek virzība uz šo
darbinieku specializāciju, nodarbinot tiesnešu palīgus jomās, kurās tiem ir ekspertu
zināšanas, tomēr praksē viņiem jāpārzina visas tiesību jomas. Jaunākie empīriskie
pētījumi liecina, ka tiesnešu palīgi domā un strādā savās dzimtajās valodās, bet pēc
tam, rakstot spriedumus un ziņojumus, tie tulko savas domas franču valodā. Tiesneši
un to palīgi atzīst, ka rakstīt spriedumus franču valodā nav grūti, vienīgie, kuri min
valodas grūtības, ir paši franču dzimtās valodas lietotāji, kuriem traucē EST
spriedumu šabloniskais stils, kurš nav salīdzināms ar ārpus Tiesas lietoto dzīvo
franču valodu (McAuliffe 2011, 5–9). Kārena Makaulifa (Karen McAuliffe), kura
klātienē vērojusi EST darbu un to aprakstījusi teorētiskos pētījumos, secinājusi, ka
Tiesas spriedumu hibriditāte saistīta ar trim aspektiem: pirmkārt, tiesnešu palīgu
dzimtā valoda daudzos gadījumos nav franču, bet tā ir jāprot un jālieto, jo tā ir Tiesas
darba valoda; otrkārt, tiesnešu palīgiem ir jāievēro dokumentu rakstīšanas prasības;
treškārt, darbu būtiski ietekmē fakts, ka spriedums ir kompromisa dokuments,
kolektīvas spriešanas rezultāts un tāpēc vietām neskaidri formulēts.
Tā kā Tiesas vēsturē vairums tiesnešu un to palīgu dzimtā valoda nav franču,
244

izveidojusies tendence lietot vienus un tos pašus šabloniskos formulējumus – cut &
paste. Šis stils tiek regulāri atražots, aizgūstot vārdus un izteicienus no iepriekšējiem
spriedumiem. Tas arī atvieglo tiesnešu palīgu darbu, kuriem šāds darba stils jāpieņem
un pēc tā stingri jāvadās. Tiesnešu palīgiem ir prasība lietot šablonisku valodu – citēt
vārds vārdā avotus – iepriekšējos tiesas spriedumus, jo judikatūra un tiesiskums
nepārtraukti attīstās, tāpēc ir nepieciešams lietot vienu un to pašu terminoloģiju visos
judikatūras tekstos, jo īpaši tāpēc, ka ES tiesību sistēma aptver 28 dalībvalstis un ir
izteikta 24 valodās. Šo tekstu rakstītājiem jāievēro stingri valodas lietojuma un
tekstveides noteikumi. Nav šaubu, ka EST spriedumi ir hibrīdi, jo tie veidoti no
kultūras un lingvistiskajiem šabloniem, tiem jāatbilst stingrām Eiropas tekstu
rakstīšanas prasībām un tie tiek pakļauti daudzkārtējai tulkošanai. Turklāt EST
spriedumus raksturo pārspīlēts tonis, kurš pārņemts no Francijas kasācijas tiesai
raksturīgajiem spriedumiem. Vairums tiesnešu palīgu šādu toni uzskata par
nevajadzīgu, bet to saglabā, jo zina, ja viņi to nelietos, tad juristi (lecteurs d'arrêts)69,
kuri spriedumus pārlasa un labo pēc nepieciešamības, to tāpat pārveidos, pārvēršot
par pompozu un pārspīlētu. Tiesnešu palīgu darbu ierobežo tas, ka valoda, kuru lieto
tiesa, veido savdabīgu precedentu par spīti tam, ka oficiāla noteikuma par precedentu
ES tiesu sistēmā nav (Kaczorowska 2011, 231). Pētījumi rāda, ka šāda situācija
radusies arī tiesnešu palīgu iespējamā pieredzes trūkuma dēļ, jo viņi franču valodā
nejūtas pietiekami pārliecināti par savām spējām precīzi izteikties un tāpēc lieto
apjomīgus citātus no iepriekšējiem tiesas spriedumiem – frāzes tiek it kā ar
skaldīšanu atskaldītas no Tiesas ziņojumu tekstiem un top nemainīgas un
negrozāmas biežā atkārtojuma dēļ. Tā rodas praksē pastāvošs precedents (de facto
stare decisis), kurš vairāk atgādina valodas precedentu, nevis tiesību precedentu.
Trešais faktors ir saistīts ar to, ka Tiesas spriedumi ir kompromisa dokumenti,
kolektīvas vienošanās rezultāts (McAuliffe 2015, 18). Tiesa apspriežas slepeni, tāpēc
nevar zināt, kuri ir vienošanās formulējumi tekstā. Tiesnešu palīgi nezina, cik svarīgs
ir katrs specifiskais formulējums, tāpēc drošāk ir vienkārši saglabāt valodas izteiksmi
tādu, kāda tā ir, kaut arī tā varētu šķist neveikla vai slikti formulēta. Tiesneši un to
palīgi ir šādā veidā ierobežoti. Rodas jautājums, vai šāda valoda ierobežo arī pašu
ES likumdošanas aktu attīstību. Pētījumi rāda, ka zināmā mērā tā ir. Piemēram, bieži
ir tik grūti precīzi izteikt domu tiesas spriedumā, ka tādējādi Tiesa, vēlēdamās
pateikt, ka kaut kas ir A, īstenībā pasaka, ka aprakstītais nav B, jo ir spiesta lietot ļoti
šablonisko un ierobežojošo Tiesas darba valodu. Šāds valodas lietojums
nenoliedzami ietekmē judikatūras aktu nozīmi.
Judikatūras aktu nozīmi ietekmē hibriditāte, kuru piešķir šo tekstu
daudzkārtējie tulkojumi. Spriedumus tulko juristi lingvisti, kuriem ir juridiska
Lecteurs d’arrets – juristi, franču dzimtās valodas lietotāji, kuri nodrošina, ka spriedumi ir labi
lasāmi, skaidri un precīzi. Paradoksāli, ka īstenībā viņi ar savu darbu spriedumu tekstus vērš
sarežģītāk, nevis vienkāršāk lasāmus.
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izglītība un vismaz triju ES oficiālo valodu zināšanas augstā līmenī. (Bengoetxsea
2011, 103) Juristi lingvisti sastopas ar ierastajām tulkošanas problēmām – jēdzienu
daudznozīmību, netulkojamību, problēmām, kas rodas sasaistē ar tulkoto tekstu
nozīmi un ietekmi. Juristi lingvisti balansē uz divu profesiju robežas – kā ziņojuma
sūtītājiem saskaņā ar semiotisko komunikācijas modeli viņiem piemīt hibriditāte. No
vienas puses, viņiem ir atbildība kā juristiem – nodrošināt, ka tulkojumi ir juridiski
pareizi un tie izsaka to, ko EST vēlas izteikt. No otras puses, juristi lingvisti ir spiesti
pieņemt un lietot valodām raksturīgo nozīmes tuvināšanas metodi, kura pēc būtības
ievieš tekstos aptuvenību, nevis precizitāti. Tādējādi juristi lingvisti ikdienā strādā it
kā robežjoslā, trešajā teritorijā, kur saskaras viņu juridiskā atbildība un valoda. Tas
ir kompromisa darbs, jo judikatūras akti ir jātulko plašai ES auditorijai. Juristi
lingvisti strādā ar ES juridisko valodu, kura attīstījusies tiesā, bet kurai jābūt
saprotamai iestādēs un pilsoņiem arī ārpus tiesas – visās 28 dalībvalstīs. Lai
nodrošinātu, ka ES tiesību akti tiek saprasti to specifiskajā Eiropas nozīmē, viņi lieto
hibridizēto eirovalodu, kura atgādina lasītājam, ka šie likumi ir Eiropas likumi.
Aprakstītajā komunikācijas modelī ziņojuma sūtītājs praksē nav atdalāms no
ziņojuma, kurš arī ir hibrīds. Šim pētījumam izvēlētais spriedums 61981J0053 arī to
parāda. Sprieduma teksts ES likumdošanas portālā pieejams HTML un PDF formātā.
Ārēji abi formāti ir mazliet atšķirīgi, bet ar nemainīgu saturu. Izvēlētais HTML teksts
ir lakoniskāks un pārskatāmāks, tas šeit atlasīts kā piemērs. Teksta struktūras līmenī,
kura aprakstīta citā šī raksta autores darbā, spriedums atbilst pieņemtajam
šablonam – sastāv no CELEX numura, galvenes, atslēgvārdiem, kopsavilkuma,
pusēm, sprieduma priekšmeta, pamatojuma, tiesāšanās izdevumu sadaļas un
rezolutīvās daļas (Ločmele 2017, 237). Šādu paraugu ievērot vairākās valodās nav
grūti, tas ir arī labi pārskatāms un atvieglo jurista darbu. Sprieduma galvene un
atslēgvārdi sastāv no atsevišķiem vārdiem un to savienojumiem – datējuma,
iesaistītajām pusēm, institūciju nosaukumiem, būtiskajiem terminiem, lietas numura,
likumdošanas aktu nosaukumiem, kuri neveido teikumus un rada teksta
nepabeigtības sajūtu, bet ir saprotami sprieduma kontekstā. Sk. sprieduma galveni:
Judgment of the Court of 23 March 1982. - D.M. Levin v Staatssecretaris van Justitie. Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. - Right of residence. Case 53/81.

Citātā redzams, ka puses izskatāmajā pamata lietā ir privātpersona un iestāde
Nīderlandē, iestādes nosaukums ir nīderlandiešu valodā, tāpat arī netulkots ir otras
iestādes nosaukums, kura lūgusi EST sniegt Eiropas tiesību normas interpretāciju.
Minētais piemērs apliecina teksta hibriditāti vārda līmenī. Arī teikuma līmenī ir
hibriditātes pazīmes, kas izpaužas kā ļoti garas un sarežģītas uzbūves sintaktiskas
vienības. Sekojošajā sprieduma pamatojuma fragmentā lasāmi divi teikumi, kur
pirmais pēc uzbūves ir vienkāršs paplašināts, bet lasāms smagnēji teikumā iekļautās
detalizētās informācijas dēļ. To pašu var apgalvot arī par otro teikumu, piebilstot, ka
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tas ir sarežģītākas uzbūves, kā arī komati lietoti vairāk – ne tikai teikuma uzbūves
dēļ, bet arī, lai jēga būtu vieglāk uztverama. Kā arī šajā piemērā redzama juridiskiem
tekstiem raksturīga latīņu frāze un garš formulējums jēdzienam darbs (ACTIVITY AS
AN EMPLOYED PERSON), kas ienākuši citu valodu ietekmē un spriedumā joprojām
izceļas kā angļu valodai neierasti vārdi.
8 THAT PROVISION WAS IMPLEMENTED INTER ALIA BY REGULATION (EEC) NO
1612/68 OF THE COUNCIL OF 15 OCTOBER 1968 ON FREEDOM OF MOVEMENT
FOR WORKERS WITHIN THE COMMUNITY (OFFICIAL JOURNAL, ENGLISH
SPECIAL EDITION 1968 (II), P . 475) AND COUNCIL DIRECTIVE 68/360/EEC OF
THE SAME DATE ON THE ABOLITION OF RESTRICTIONS ON MOVEMENT AND
RESIDENCE WITHIN THE COMMUNITY FOR WORKERS OF THE MEMBER
STATES AND THEIR FAMILIES (OFFICIAL JOURNAL, ENGLISH SPECIAL
EDITION 1968 ( II ), P . 485). UNDER ARTICLE 1 OF REGULATION (EEC) NO
1612/68 ANY NATIONAL OF A MEMBER STATE IS, IRRESPECTIVE OF HIS PLACE
OF RESIDENCE, TO HAVE THE RIGHT TO TAKE UP ACTIVITY AS AN EMPLOYED
PERSON, AND TO PURSUE SUCH ACTIVITY, WITHIN THE TERRITORY OF
ANOTHER MEMBER STATE IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS LAID
DOWN BY LAW, REGULATION OR ADMINISTRATIVE ACTION GOVERNING THE
EMPLOYMENT OF NATIONALS OF THAT STATE .

Sadaļā Puses teksts pirmajā brīdī atgādina pārskatāmā vārdu izvietojumā
uzrakstītu teikumu, tomēr tas nav teikums, jo nav gramatiskā centra. Šāda sprieduma
struktūrvienība juristiem ir skaidri saprotama arī bez gramatiskā centra. Turklāt tā ir
viegli tulkojama citās valodās.
Parties
IN CASE 53/81
REFERENCE TO THE COURT UNDER ARTICLE 177 OF THE EEC TREATY BY THE
JUDICIAL DIVISION OF THE NETHERLANDS RAAD VAN STATE (STATE
COUNCIL) FOR A PRELIMINARY RULING IN THE CASE PENDING BEFORE THAT
COURT BETWEEN
D . M . LEVIN , AMSTERDAM ,
AND
STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE (SECRETARY OF STATE FOR JUSTICE)

Aprakstītās hibriditātes pazīmes piemīt arī citiem EST judikatūras
spriedumiem, ar kuru palīdzību Tiesa interpretē ES likumus.
EST judikatūra ir daudzu valodu un kultūru veidojums, kurš darbojas pēc
nozīmes tuvināšanas principa. Eiropas tiesību akti ir lingvistiski, jo tie ir ietverti
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valodā, jēdzieni, kas veido tiesību aktus, ir saprotami un sasniedzami tikai ar valodas
starpniecību. Valoda ir neprecīza, tulkošana spēj radīt vēl vairāk neskaidrības un
aptuvenības. Turklāt ES likumdošana pati par sevi bieži ir nenoteikta. Pētījumu
autori uzskata, ka tieši valodas neskaidrības dēļ EST ir ieviesusi teleoloģisko tiesību
aktu interpretācijas metodi, kura jau kļuvusi par svarīgu ES tiesību sastāvdaļu
(McAuliffe 2013, 875). Teleoloģija ir mācība par to, ka lietām ir mērķis, kā likuma
interpretācijas metode tā tiek realizēta, paturot prātā likuma nolūku, un ir pārāka par
Eiropas likumu burtisku interpretāciju (Kaczorowska 2011, 230). Kad likuma teksta
interpretētājam ir pilns konteksts (likuma skaidrošanai nepieciešamā informācija un
apstākļi), tiek uzskatīts, ka likuma jēga (teksts) ir pilnībā skaidra. Var pat teikt, ka
ES jaunā juridiskā valoda izsaka ES likumdošanu, kura īpašā veidā ir pāri valodai,
kurā šī likumdošana ir izteikta.
Lai arī ES valoda ir šabloniska un atrauta no kultūras pamatiem, tā tomēr pilda
tai paredzēto uzdevumu, jo valodas problēmas tiek pārvarētas ar teleoloģiskās
interpretācijas metodes palīdzību. Ja rodas neskaidrības dažādās valodās izteiktajos
tiesību aktos, šo jautājumu pēc dalībvalsts tiesas lūguma var risināt EST, kura sniegs
galīgo noteikto likuma interpretāciju ar jau minētās teleoloģiskās metodes palīdzību.
Secinot, hibridizācijas procesā radusies īpašā, it kā mākslīgā ES juridiskā
valoda spēj atvieglot tiesību aktu vienotu interpretāciju visās ES dalībvalstīs. Otrs
secinājums ir – EST judikatūras aktu hibriditāte izceļ ES likumdošanas un tiesiskās
kārtības atšķirīgo dabu. Atšķirībā no dalībvalstīm Eiropas Savienība ir radīta ar
juridisku tekstu palīdzību uz starpvalstu līgumu un tiem sekojošo likumu un citu
juridisko dokumentu pamata (Robertson 2012, 109). Šo aktu tulkošana dalībvalstu
valodās atgādina katram lasītājam, kurš lieto šos dokumentus, ka viņam ir darīšana
ar ES likumiem, nevis savas valsts likumiem. Tādējādi ar valodas palīdzību tiek
iedibināta ES institūcijām nepieciešamā varas distance, ar kuras palīdzību katrs
ierēdnis un arī ierindas ES pilsonis uztver varas hierarhiju un tai pakļaujas. Savukārt
juridisko zinātņu studentiem, kuri apgūst angļu valodu ar mērķi strādāt ar EST
spriedumiem un citiem Eiropas Savienības dokumentiem, šie spriedumi ir sarežģīti
un rada nepieciešamību ne tikai apgūt specifisko ES angļu valodu, bet arī ES
politisko un tiesību sistēmu un iepazīties ar EST darbu.
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Ilga MIGLA (LU Latviešu valodas institūts)
VALODA TVITERĪ: LASOT LATO LAPSAS TVITERKONTU
TWITTER-SPRACHE: TWITTER-KONTO VON LATO LAPSA
Atslēgvārdi: tviteris, L. Lapsas tviterkonts, emocionālie izteiksmes līdzekļi, vārddarināšana,
izsauksmes vārdi, barbarismi, frazeoloģismi.
Schlüsselwörter: Twitter, Twitter-Konto von L. Lapsa, emotionelle Ausdrucksmittel der Sprache,
Wortbildung, Interjektionen, Barbarismen, Phraseologismen.
Zusammenfassung
Lato Lapsa ist ein bekannter Journalist und Twitter Nutzer in Lettland. Seine Tätigkeit ist
kontrovers bewertet. Der Artikel hat versucht die Frage zu beantworten: “Wie ist die Sprache von
L. Lapsa in Twitter? ”
Die Ergebnisse zeigen, dass auf verschiedenen Sprachniveaus seine Individualität sichtbar ist.
In seinem Twitter-Konto beachtet er Graphemik und Ortographie der lettischen Sprache. Seine
Kreativität manifestiert sich in der Wortbildung. Der Journalist L. Lapsa zeichnet sich durch die Wahl
und Verwendung von Ausdrucksmitteln aus, die insbesondere den emotionalen Wert besitzen. L. Lapsa
begründet seinen individuellen Stil mit Ironie und Sarkasmus. Die Wörter eines neutralen Lexikons
erhalten durch Suffixableitung eine neue Konnotation. Der Journalist bildet Okasionalismen, um seine
Originalität zu beweisen und die Aufmerksamkeit der Leser zu erregen. Um eine Person ironisch zu
charakterisieren, verwendet er meistens selbständig gebildete neue Wörter.
Die Phraseologismen passen gut sowohl zu der traditionellen Form als auch in die
modifizierte Form im Ausdrucksstil des Journalisten.
Was die Lexik von L. Lapsa betrifft, ist offensichtlich, dass diese Entlehnungen, sprich:
Barbarismen, aus der russischen Sprache umfasst. Das ist mit seiner Lebenserfahrung verbunden.
Die absolute Mehrheit aller entlehnten Wörter bilden die Substantive.
Die Interjektionen (Empfindungs- oder Ausrufewörter) werden auch in der Internetsprache
verwendet, um Empfindungen und Gefühle (meistens negative) zum Ausdruck zu bringen. In
Twitter kommen die traditionellen und vom Autor gebildeten Interjektion vor.
Das Twitter-Konto bestätigt, dass der Journalist in seinen Kurznachrichten auch seinen
ironischen Stil und seine Originalität beibehält.

Ievads
Valodas komunikācijas sfēras nemitīgi paplašinās. Sarunvalodu lieto ne tikai
ģimenē, bet arī televīzijā, radio un presē, kā arī dažādās reklāmās. Tā dominē
intervijās un izdevumos, kas domāti jaunākajai paaudzei. Dažādi valodas slāņi
pieejami sociālajos tīklos.
Viena no iespējām ikvienam izteikties ir tviteris. Tas izveidots 2006. gadā
Sanfrancisko, un tā autors – amerikāņu programmatūru izstrādes speciālists Džeks
Dorsijs (Jack Dorsey). Tviteris ir relatīvi jauna iespēja, kā ikvienam cilvēkam, kas
tajā ir piereģistrējies, ātri reaģēt uz notiekošo. Tā ir viena no mūsdienu valodas
realizācijas formām. Sabiedrībā notiekošais vērojams tvitera komentāros. Vienīgais
ierobežojums ir simbolu/zīmju skaits, bet arī tas pamazām tiek mainīts – 2015. gadā
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atcelts zīmju ierobežojums tiešu privātu vēstījumu nosūtīšanai, saglabājot 140 zīmju
ierobežojumu standarta publiskam tvītam (Diena 2015). Twitter produktu
menedžeris to atzīmē kā lielu pārmaiņu soli, lai padarītu tvitera privāto jomu daudz
aizraujošāku (Diena 2015).
Tvitera lietotājiem ir iespēja komunicēt, un tā var būt atklāta (ar savu reālo
vārdu, uzvārdu), tā var būt slēpta (ar segvārdu) komunikācija. Lietotājs tviterī – tāpat
kā citās interneta vietnēs – var būt pasīvs un izmantot gatavu tekstuāli noformētu
ziņu tīmeklī, bet var būt arī aktīvs dalībnieks, kas komentē un diskutē.
Mūsdienās sociālie tīkli, jo īpaši tviteris kā īso vēstījumu vietne, ir kļuvuši ne
tikai par indivīdu, bet arī organizāciju, dažādu institūciju nozīmīgu komunikācijas
instrumentu. Kādas valsts prezidenta vai ārlietu ministra darbība tagad nav
iedomājama bez privātā tviterkonta, kurā sazināties ar cilvēkiem visā pasaulē, kā arī
izteikt draudzības apliecinājumus vai paust kritiku citām valstīm un to vadītājiem.
Tviterkontos var lasīt par valsts vadītāju, prezidentu un ministru ikdienas darbu.
Lato Lapsa tvīto un atsaucas uz politiskajiem, sabiedriskajiem un ikdienas
notikumiem Latvijā un visā pasaulē. Viņš ir žurnālists, kas sarakstījis vairākas
grāmatas gan par Latvijā ietekmīgiem cilvēkiem, gan ceļojumu aprakstus par
dažādām valstīm Āzijā, Āfrikā un Amerikas kontinentā. Savus rakstus žurnālists
publicē arī portālā delfi.lv. Visbiežāk viņš raksta par ekonomiskiem un politiskiem
notikumiem, kā arī par personām, kas ar tiem saistītas. Viņa publicistiskā darbība
tiek vērtēta pretrunīgi, tā raisījusi un joprojām raisa asas diskusijas sabiedrībā.
Arī savā tviterkontā L. Lapsa aktīvi raksta par notiekošo ekonomikā un
politikā, saglabājot savu satīrisko stilu, atklāti izsmejot runas objektu.
Šeit analizēti piemēri, kas rakstīti L. Lapsas tviterkontā (Lato Lapsa
@Lato_Lapsa), kā arī viņa retvītotie citu autoru tvīti no 2015. gada maija līdz 2018.
gada martam.
Grafēmika un ortogrāfija
Lasot rakstīto internetā, var novērot vairākas grafēmikas īpatnības
(Urbanoviča 2007). Tvitera lietotāji pārsvarā izmanto šādus paņēmienus, lai rakstītu
tekstu latviešu valodā:
a) teksti rakstīti bez diakritiskajām zīmēm:
Tresa rinka tema70: vai butu japublisko Latvijas cekas maisi? (Mārtiņš Vaivars
13.10.2017.)

b) tekstā diakritiskās zīmes norāda, izmantojot citus burtus , piem.,
dubultojot īso patskaņu burtus, iegūst atbilstošo garo patskani; mīkstinājuma zīmes
Šeit un turpmāk piemēros saglabāta oriģinālā lietotā ortogrāfija un interpunkcija. Izcēlums
mans – I. M.
70
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vietā līdzās līdzskaņiem lieto burtu j, šņāceņus norāda, izmantojot burtu h:
Labriit. (Blake 06.03.2018.)

c) dažreiz teksti rakstīti ar tuvinātām diakritiskajām zīmēm , bet bieži
vien visi šie paņēmieni izmantoti nekonsekventi, pat pamīšus:
Labriīt! Jā, man patīk saulainas dienas. (Ralfs Jakobsons 29.11.2014.)

d) teksti rakstīti, ievērojot latviešu valodas grafēmikas principus .
L. Lapsa konsekventi ievēro latviešu valodas grafēmikas principus.
Tvitera komentāros parādās atsevišķi vārdi vai frāzes, kas ir pārņemtas no
angļu valodas. Biežāk lietotie angļu valodas vārdi internetā ir okay, maybe, respect,
anyway, crash, all rights reserved, let’s go, Georgia, Canada u. tml. Žurnālists
L. Lapsa laika periodā no 2015. gada maija līdz 2018. gada sākumam tikai vienreiz
latviski rakstītajā tekstā iekļāvis angļu vārdu:
Paskat tik, ir tādi lasītāji, kas pat svešvalodas ir apguvuši. Kā sacīt jāsaka, respect.
(Lapsa 05.11.2017.)

Tviterī rakstītāji nepievērš lielu vērību ortogrāfijai. Personu vārdi un uzvārdi
bieži vien rakstīti ar mazajiem sākumburtiem. Parasti tas nav stilistisks paņēmiens,
bet rakstītāja paviršība, nevērība. L. Lapsa parasti ievēro ortogrāfijas principus.
Leksikas īpatnības
Žurnālists kā radoša personība bieži veido okazionālus salikteņus personu
apzīmēšanai, lai tā ironiskā veidā izteiktu savu attieksmi pret kādu personu.
Sarunvalodā tiek lietots vārds paps, papus, lai ģimenē nosauktu tēvu vai citu
gados vecāku vīrieti. L. Lapsa vietnes delfi.lv rakstā izmanto salikteni Godmaņpaps
(Delfi 2014), atsaucoties uz ziņu, kad vairāki Latvijā pazīstami pārsvarā agrāko gadu
politiķi izrādīja vēlmi atgūt varu, startējot ar partijas „Vienoti Latvijai” karogu. Šajā
gadījumā paps – vecs večuks – palīdz paust ironisku attieksmi pret personu. Savukārt
jaundarinājums lembergplēsis (Delfi 2013) attiecināts uz ministru Edmundu Sprūdžu,
kurš centās atstādināt Aivaru Lembergu no domes priekšsēdētāja amata, asociējot
ministru ar latviešu tautas eposa galveno varoni. Pētījumi rāda, ka personu nosaukumi
ir viena no plašākajām okazionālās leksikas grupām (Saukāne 2007).
L. Lapsas tviterkontā vērojama lielāka dažādība personu nosaukumos. Te
dominē politiķu uzvārdu lietojums saliktenī ar nomenklatūras vārdu kungs, piem.,
Lembergkungs, Judinkungs, kas nešķiet īpaši ironiski. Bet, kad šāds saliktenis lietots
kopā ar deminutīva formā darinātu lietvārdu, tad teikums iegūst ironisku nokrāsu:
Burtiski pāris teikumi par diagnozi, ko skaidri uzrāda Lembergkunga vēstulīte
Judinkungam. (Lapsa 16.08.2017.)

Dažreiz, lai uzsvērtu – pēc autora domām – kāda politiķa lomu, L. Lapsa pirms
uzvārda dod raksturotājvārdu, piem., sulainis:
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Šlesers deva komandu sulainim Koziolam, šis izsauca sulaini Bojāru – tas arī uzrakstīja
"pēc labākās sirdsapziņas". (Lapsa 18.12.2017.)

Lai sarkastiski izteiktos par personām vai šai personai pietuvinātiem
cilvēkiem, L. Lapsa veido salikteni, pievienojot, piem., KNAB darbinieces Jutas
Strīķes uzvārdam leksēmu -veidīgs – strīķveidīgs. Par pamatu ņemot šo darinājumu,
izveidota vārdkopa strīķveidīgi informācijas avoti:
Nedaudz žēl skatīties, kā @Nekapersoniga, palicis bez saviem strīķveidīgajiem
informācijas avotiem, aizvien vairāk un vairāk izčākst. (Lapsa 31.01.2016.)

Autors lieto arī jau pazīstamu paņēmienu, rakstot kādas personas uzvārdu ar mazo
sākumburtu, pārveidojot to par sugasvārdu, tādējādi vispārinot kādu rakstura iezīmi:
Laiki mainās, bet meluškāni savu ekoloģisko nišu vienmēr atradīs. (Lapsa 12.07.2016.)

Retumis personas pat nav cienīgas tikt pieminētas uzvārdos:
Cik tomēr daudz mums apkārt ir staigājošu un tvītojošu, reizēm pat dziedošu divkājainu
mēslu. (Lapsa 26.07.2016.)

Asākos brīžos neiztikt arī bez kāda vienkāršrunas vārda vai tā fragmenta:
Tāda jauka triju sū... hierarhija, atšķirība tik tā, ka pirmie divi par ētikas un
principialitātes pīlāriem neuzdodas. (Lapsa 18.12.2017.)

Google pārlūkprogramma uzrāda vairāk nekā 600 mājaslapu, kurās minēta
leksēma švauksts ar nozīmi ‘ākstīgs cilvēks, piem., valodas, ģērbšanās ziņā’.
L. Lapsa ar to raksturo pašreizējā politikā un valdībā esošos cilvēkus:
Viņi bija godprātīgi, gudri, zinoši un valstiski domājoši ļaudis. Tiesa, tikai salīdzinājumā
ar pašreizējiem švaukstiem, bet nu vienalga. (Lapsa 06.11.2017.)

Tikpat kritiski un asi žurnālists izsakās par politiķu darbiem, veidojot
okazionālus salikteņus, piem., burbuļstāsti:
Premjera kungs šorīt TV stāstīja jaunus burbuļstāstus par auto tirdzniecības shēmām.
(Lapsa 08.08.2017.)

Lai atspoguļotu savu attieksmi pret politiķu darbībām, L. Lapsa lieto darbības
vārdus, ar kuriem parasti raksturo dzīvniekus:
Nu tik jāgaida, kad "politiķu" kungi korī sāks falsetā īdēt, ka tā ir nomelnošana un tie
vispār nav viņi. (Lapsa 01.06.2017.)

Žurnālists labprāt lieto lietvārdus deminutīvā: minirakstiņš, viedokļrakstiņš,
portāliņš u. tml. Ja L. Lapsa atsaucas uz notikumiem politiskajā dzīvē, tad
pamazinājums izsaka nicinājumu, nonievājumu:
Diezgan mizerablā portāliņa Nozagts Latvijā – vai kā viņš tur saucas – īpašnieki noteikti
ir sajūsmā par tam sagādāto bezmaksas reklāmu. (Lapsa 06.12.2016.)
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Pārējos gadījumos vārds ar piedēkli -iņ- iegūst pozitīvu pieskaņu vai lietots
neitrāli:
Lasītāju mājieni ir ņemti vērā: šķiet, šis ir mans visu laiku pārliecinoši visīsākais Delfu
viedokļrakstiņš:) (Lapsa 06.05.2015.)
Ja nu kādam ir interese saprast, par ko varētu būt runa jaunajā “Zem Muhameda
palmas”, – šodienas “SestDienā” ir nopublicēts tīri glīts fragmentiņš. (Lapsa
01.03.2018.)
Dažas bildītes no jaunās grāmatas – arī trakoti baisajā Eritrejā pietiek prieka un laimes.
(Lapsa 27.02.2018.)

L. Lapsa, rakstot savus komentārus, saglabā pazīstamās abreviatūras:
Smieklīgākais saistībā ar gaidāmo VID priekšnieci ir tas, ka viņas deklarācijas ir
simtkārt aizdomīgākas nekā tiem, kurus no VID aizrotēja. (Lapsa 01.08.2016.)

Dažkārt abreviatūras pārveidotas par lokāmu sugasvārdu:
Nez par kuru ministru gan varētu būt šis šodien KNABā reģistrētais iesniegums... Kā
Jums šķiet, @DzintarsRasnacs? (Lapsa 28.06.2016.)

L. Lapsa apliecina savu radošumu, veidojot jaunus salikteņus. Apvienojot no
vācu valodas aizgūto barbarismu erzacs ‘surogāts’ un angļu šovs vienā vārdā,
žurnālists iegūst jaunu vārdu, kas labi iekļaujas viņa stilā:
Pulksten 13.00 iešu uz @RIGATV24 tiešraidē paskatīties un pakomentēt KNABa
erzacšovu. Nez vai būs īpaši jautri, bet pamācoši gan. (Lapsa 19.02.2018.)

Līdzās tiek lietoti neitrāli salikteņi:
Vērojot to, kādas tik tiešām bezgaldažādas metodes Krievijā tiek izmantotas, lai uz 18.
marta vēlēšanām dabūtu pietiekami daudz un pareizi balsojošu ļaužu, mani nepamet
sajūta, ka viens 16. martā “Latvijas fašistu” piežmiegts antifašists tur trakoti iederētos.
Cerams, kļūdos. (Lapsa 15.03.2018.)

2016. gada ierakstos redzams, ka iecienīti salikteņi ar elementu super-:
No jaunās grāmatas redaktores saņēmu superkomplimentu: “Vismaz man tā ieviesa
sapratni par arābiem, ebrejiem un citiem Tuvo Austrumu ļaudīm.” (Lapsa 11.05.2016.)

Jau pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā valodnieks Ojārs Bušs konstatējis, ka
„vārdi, kas sākas ar super-, tiek darināti „superbieži” [..]” (Bušs [1982] 2008, 246).
Daļa no šiem jaunvārdiem saprotami arī bez konteksta, bet dažiem lietojums ir
izteikti individuāls.
Ja autoram ir vēlme uzsvērt unikālu gadījumu, tad saliktenī līdzās var apvienot
vairākus vienas nozīmes elementus un vārdus. Piem., vārdu supermegasvarīgs veido
elements super-, kas ‘norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauktajai īpašībai, pazīmei ir
sevišķi augsta pakāpe’ (MLVV), vārds mega ‘liels’ un īpašības vārds:
Kam īsti šodien ir tas supermegasvarīgais notikums? “Nepareizajiem” krieviem vai
“valstiski tautiskajiem” medijiem? (Lapsa 09.05.2016.)
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Izsauksmes vārdi
Nozīmīgu vietu L. Lapsas tvītos ieņem izsauksmes vārdi. Tie labi palīdz
izteikt rakstītāja jūtas un attieksmi pret dažādām parādībām, tādējādi paužot savas
emocijas un pievēršot uzmanību teiktajam. Autors lieto labi pazīstamos izsauksmes
vārdus, piem., aizgūto izsauksmes vārdu fui, lai izteiktu negatīvas jūtas un emocijas:
Fui, cik nepatīkamas izjūtas, kad cilvēks pēkšņi ziņu lentā izlasa, ka Kučinskis un
Reizniece-Ozola ir sākuši daļēji domāt (vai vismaz apgalvot, ka domā) tāpat kā viņš...
(Lapsa 20.02.2018.)

L. Lapsa negatīvas un nepatīkamas izjūtas pastiprina, lietojot izsauksmes
vārdus ak, ai, arī oi:
Ak, cik aizkustinoši: kamēr DP parazīti citviet ākstās, tikmēr nekas, bet, kad paša(s)
pēcpusei pieķeras, tad – oi, ai, šausmas, šausmas! (Lapsa 15.06.2017.)
Un tagad šis parazītu kantoris paziņo – oi, tiešām, SIA Pietiek.lv taču nav
http://pietiek.com īpašniece, ziniet, mēs lietu izbeidzam. (Lapsa 04.08.2017.)

Žurnālista tvītos fiksētais izsauksmes vārds nu lietots kopā ar uzrunu, lai
mudinātu rīkoties:
Vismaz pašlaik iekšējā balss saka – nu, Lato, kāpēc gan lai desmitā [grāmata] nebūtu
par Japānu?... (Lapsa 27.02.2018.)

Ar izsauksmes vārdu Jēziņ autors pauž pozitīvu pārsteigumu un prieku:
Jēziņ, cik neticami – “Zem Muhameda bārdas” bijusi šī gada devītā pirktākā grāmata
J. Rozes grāmatnīcās. Nāksies vien rakstīt otro daļu. (Lapsa 25.12.2016.)

Rakstnieks lieto izsauksmes vārdu āreče, kas veidojies no darbības vārda
redzēt imperatīva saīsinātās formas un prepozitīva izsauksmes vārda. Šī izsauksmes
vārda lietošana aktivizējās jau 19. gadsimta beigās (Pokrotniece 2007, 393), un tas
joprojām tiek lietots valodā. Izsauksmes vārds mudina pievērst lasītāja uzmanību:
Āreče, tas tak laikam par mani. Un jau atkal komplimenti, komplimenti...:) (Lapsa
23.07.2017.)

L. Lapsas valodā ienākuši izsauksmes vārdi, kas aizgūti no citām valodām
jaunākajā laikā, lai ironiski uzsvērtu laikmeta tendenci:
Nezin, vai tas arī bija sevi par “marketing pro” dēvējošā aizrautīgā pētnieka mērķis –
vai arī, kā tas pie mums ierasts, “ups, kā sanāca”. (Lapsa 6.12.2016.)

Līdzās pazīstamajiem vienkāršajiem izsauksmes vārdiem autors iecienījis
analītiskos izsauksmes vārdus. Parasti šos izsauksmes vārdus viņš raksta kopā:
Vaidieniņ, vaidieniņ, ka tik nu es nepalieku bez atbildēm no kompetentās, godprātīgās
un atklātās Rubesas kundzes... (Lapsa 01.02.2018.)
Vaidieniņ, kurš tad nu šo stāstu neatceras. (Lapsa 18.12.2017.).
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Lai palielinātu teksta ekspresivitāti, tvīta autors vienā izsauksmes vārdā
apvieno divus vārdus, bet īpašos gadījumos arī vairāk vārdu:
Svecīšu vakarā uz Brāļu kapiem es eju jau gadus, akdieviņžēlīgs, apmēram četrdesmit
un šajā dienā tur neesmu bijis reizes trīs, varbūt četras. Nezinu, kas par lietu, bet nekad
vēl pie Mātes Latvijas cilvēku nav bijis tik maz. (Lapsa 26.11.2017.)

L. Lapsa rada arī jaunus izsauksmes vārdus. Izteiciens Jēzus Marija! parasti
pauž izbrīnu un pārsteigumu. Tvitera ziņās, lai izteiktu ļoti lielu jūtu sakāpinājumu
žurnālists veido jaunvārdu, apvienojot tajā trīs kristietības simbolus Jēzu, Mariju un
Jāzepu:
Jēzusmarijaunjāzeps, kas šitā tāda par provinces Doloresu Ibaruri pieteikusies? Kaut
pilnmēness, šķiet, vēl lielā gabalā (Lapsa 27.11.2017.)

Barbarismi
Inta Urbanoviča (Urbanoviča 2007) uzsver, ka interneta leksikā atrodami
daudzi barbarismi. Jaunākā paaudze vairāk lieto barbarismus, kas aizgūti no angļu
valodas, bet vidējā un vecākā paaudze – no krievu valodas. L. Lapsas tvītā lietots
aizguvums šaika ‘personu grupa, kas apvienojusies, lai laupītu vai veiktu citas
noziedzīgas darbības; banda’ (Ефремова 2000), lai raksturotu savu attieksmi pret
situāciju un citiem pētnieciskajiem žurnālistiem:
Kā tik daudzus var izbrīnīt tas, ka Putnis un Co, valsts naudu sadala savai šaikai –
Spriņģēm, Ģigām, Bērziņiem utt. Tas taču pašsaprotami. (Lapsa 25.04.2017.)

Rakstot par pagātni, neiztikt bez krievu sarunvalodas vārda stukačs
‘informators’ (Ефремова 2000) un tā atvasinājumiem:
Ja bijušais čekas stukačs atzīstas gadiem ilgā stučīšanā, laužot citu cilvēku dzīves, mani
šī atzīšanās pārliecinātu ne ātrāk kā brīdī, kad viņš skaidri un gaiši izstāstītu – par ko
konkrēti un ko tieši ziņoja, kādas tam bija sekas. Atrunām par zudušo atmiņu es noteikti
neticētu. (Lapsa 227.12.017.)

Frazeoloģismi
Internetā vērojama frazeoloģismu lietošana tradicionālajā formā. Tie ļauj
izteikt domu kodolīgi un ekspresīvi. L. Lapsa tvītos izmantojis sarunvalodisko
frazeoloģismu ne čiku, ne grabu ‘ja kas notiek, nevienam nemanot, nezinot’ (LFV
2000, 197):
Ne čiku, ne grabu – pirmie 200 000 zīmju islāma grāmatai jau gatavi. Vēl tikai kāds
nieka pusmiljons atlicis uzrakstāms… (Lapsa 23.03.2016.)

Tradicionālajā formā un nozīmē minēts frazeoloģisms pielikt punktu ‘pabeigt
uzsākto, pārtraukt notiekošo’ (LFV 2000, 975):
Nepagāja ne trīs gadi, un lietai ir pielikts punkts. Cerams, O. Krenbergai pietiks
godaprāta atdot LTV naudu, ko tā viņas dēļ ir zaudējusi. (Lapsa 2017. gada 19. jūnijs)
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Sarunvalodā plaši lietots frazeoloģisms baigais čakars ‘liela noņemšanās;
darbietilpīga nodarbe’ (Bušs, Ernstsone 2006, 47), bet interneta resursi uzrāda, ka
biežāk lietota vārdkopa liels čakars. L. Lapsa piedevām nomaina lietvārda čakars
deklināciju, pārveidojot to otrās deklinācijas formā:
Varbūt atsevišķu mājas lapu uzmeistarot un salikt visas [fotogrāfijas] tur? It kā man
joprojām pieder arī domēns islams.lv – varētu jau tur. Bet tas ir pietiekami liels
čakaris – un vai kādam tās bildes tiešām ir vajadzīgas un interesantas? Ar vārdu sakot –
varbūt kādam ir kāda doma? (Lapsa 17.12.2017.)

Līdzās frazeoloģismiem lietoti sakāmvārdi tradicionālajā formā:
Labs darbiņš, kas padarīts. Cerams arī Belēviča kungs domāt tāpat. (Lapsa 01.06.2017.)

Žurnālists tvītos labprāt okazionāli pārveido frazeoloģismus. Tādi
frazeoloģismi ļauj izteikties vēl izteiksmīgāk nekā tradicionālie. Iecienīta ir
substitūcija. Frazeoloģismu komponentu substitūcija var balstīties uz dažādām
semantiskajām attieksmēm – sinonīmiju, antonīmiju, metonījumu, hiponīmiju
(Oļehnoviča 2012, 36; Oļehnoviča 2016, 44). Ekscerpētajos piemēros frazeoloģisma
komponentu substitūcija balstās uz sinonīmiju. Izvēloties frazeoloģisma formu,
L. Lapsa labprāt priekšroku dod frazeoloģisma sarunvalodas formai. Piem.,
frazeoloģismu atstiept kājas (LFV 2000, 448) un atstiept pekas (Bušs, Ernstsone
2006, 352) nozīme ir ‘nomirt’, bet otram frazeoloģismam piemīt vienkāršrunas
stilistiskā nokrāsa. L. Lapsa frazeoloģismā aizvietojis darbības vārdu atstiept ar
sinonīmisku atmest – atmest pekas:
Sen neesmu bijis Uzbekistānā, bet vienalga atļaušos pareģot – ja nu tiešām “vadonis”
Karimovs atmetīs pekas, vaidieniņ, kas tur sāksies. (Lapsa 29.08.2016.)
Un kaut gan karjeras noslēgumā Pēteris Jankavs izrādījās ne gluži tā augstākā kaluma
godavīrs, tiešām pietrūkst pekas atmetušās “Atēnas”… (Lapsa 27.02.2016.)

Frazeoloģisms ar pirkstu taisīts ‘muļķis, neapķērīgs cilvēks; vārgulis’ (LFV
2000, 928) tvītā lietots tradicionālajā formā, bet nākamajā teikumā veidojas alūzija
ar iepriekšminēto frazeoloģismu:
Bet, protams, tāpēc jau tie ir “mediju eksperta”, lai cik ļoti no malas arī neizskatītos ar
pirkstu taisīti. Labākajā gadījumā ar pirkstu. (Lapsa 16.02.2016.)

Šajā piemērā metaforas izvērsums balstīts uz frazeoloģisma tēlu pirksts.
Frazeoloģisma pamatformas nozīme ietver negatīvu vērtējumu, bet raksta autors to
ir vēl pastiprinājis.
Dažādās formās pazīstamo sakāmvārdu kas suni pārkāpis, pārkāps arī asti
(aforismi.lv//16869), kas jau suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāpt (garamantas.lv≠LFK1668-641) autors sasaistījis slēptā veidā ar savas grāmatas tēmu:
Līdz aprīļa beigām pabeidzamā islāma grāmata pastiepusies līdz 720K zīmju. Nu gan
vien musulmaņiem netīkamā dzīvnieka astei atlicis pārkāpt. (Lapsa 24.04.2016.)
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Alūzija par frazeoloģismu mucā audzis (audzēts, audzināts), pa spundi barots
(LFV 2000, 733) ļauj L. Lapsas domu paust radoši, neparasti un emocionāli:
Ļoti tipisks virtuālā mucā dzīvojošas un, pateicoties pa spundi pamestai Eiropas
Savienības naudai, gluži labi apvēlušās kundzītes viedoklis, kurai nav ne vismazākās
nojēgas par to, kā dzīvo un mirst "klaiņojošie" kaķi Latvijā. (Lapsa 05.12.2017.)

Tvītos fiksēts komponentu izlaidums sakāmvārdā suņi rej, bet karavāna iet tālāk:
Un atkal, dodoties tālāk, kaut kur aiz muguras dzirdamas suņu rejas. Sīkums, bet
patīkams. (Lapsa 09.07.2017.)

Secinājumi
Pētījums LU pētniecības projektā „Latviešu valoda mūsdienu kultūras
situācijā” (Projekts 2007) apstiprina, ka valodas situācija internetā vispār un tviterī
parāda kopīgas tendences. I. Urbanoviča jauno parādību latviešu valodā nosauc par
elektroniskās vides slengu (Urbanoviča 2007).
Profesionālam žurnālistam L. Lapsam raksturīga tādu izteiksmes līdzekļu
izvēle, kas īpaši paspilgtina emocionālo ekspresiju. Kā uzsver Jānis Rozenbergs:
„Emocionālie izteiksmes līdzekļi bez pamatinformācijas norāda arī uz autora
attieksmi pret runas objektu vai adresātu – dod pozitīvu vai negatīvu emocionālo
vērtējumu: cildinājumu, uzslavu, nievājumu, nicinājumu, nosodījumu, nopēlumu,
izsmieklu utt. vai izsaka emocionālo noskaņu – oficiālu, svinīgu, familiāru,
humoristisku, ironisku, satīrisku u. c.” (Rozenbergs 1995, 93) Emocionāli
ekspresīvie valodas līdzekļi atklāj žurnālista viedokli. L. Lapsa savu individuālo stilu
balsta uz ironiju, sarkasmu. Izmantojot neitrālās leksikas vārdus, tos atvasinot ar
piedēkļiem, vārds iegūst jaunu konotāciju. Žurnālistam raksturīga jaunu salikteņu
darināšana, lai apliecinātu savu oriģinalitāti un pievērstu lasītāju uzmanību. L. Lapsa
izmanto okazionālus personu apzīmējumus. Barbarismi parasti veido komentārā
negatīvu nokrāsu. Frazeoloģismu izvēlē nozīmīgu vietu ieņem frazeoloģismi ar
vienkāršrunas stilistisko nokrāsu. Žurnālists lieto frazeoloģismus tradicionālajā
formā un arī okazionāli pārveidotus (substitūciju, alūziju).
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SPĒLES „POKÉMON GO” LIETOTĀJVĀRDI:
DZIMUMA ASPEKTS
USERNAMES OF THE PLAYERS OF POKÉMON GO:
THE GENDER ASPECT
Atslēgvārdi: leksika, onomastika, interneta lietotājvārdi, dzimums, motivācija.
Keywords: lexis, onomastics, internet user names, gender, motivation.
Summary
Internet usernames – personal names that only exist in the virtual reality – began to attract
the attention of researchers in the field of onomastics at the end of the last century. This article
focuses on the usernames in a particular online game, “Pokémon Go”, and, namely on the aspects
of gender identity as manifested in these usernames.
Since mutual communication among the “Pokémon Go” players during the game is not
provided, information about players (including their ethnicity, gender, age and other individual
features) can only be acquired in two ways: 1) judging from the visual representation or avatar of
the player (if it appears as male or female), 2) judging from the linguistic features of the username.
This article employs the latter method.
For the purpose of this study, “Pokémon Go” usernames placed in Riga, Latvia, were
sampled and analyzed, focusing on features that might identify the users’ gender.
Use of gender-specific personal names. Quite often, usernames employ real first names (e. g.,
Tomis2006, LaimaM1, KlavsPG, RIXLiene, GirtsLV, VNKLAURA), less frequently surnames
(jRancans, KirillovaE) or combinations of both (KasparsPolmanis, JanaLinde). First names and
their variations are most widespread – full names, shortened forms, diminutives, abbreviations
formed from the initial syllables of a name and surname, and other combinations.
Besides personal names, one can observe diversely motivated masculine and feminine
nouns, sometimes adjectives or numerals (e. g., Chepainais, grafieneE, Snabiitis, abzemene,
trakscilvecins8, Lampalampa) in the status of a username. In some cases, names of popular or
mythological persons, characters of films, books, cartoons etc. are also used (e. g., Perkontevs,
Pekauss, MrBanijs, SkudraTipa) and might signal about the gender of their users.
A number of usernames do not show their users' gender in any linguistic way; e. g. when
they are based on English or some Russian words, when they are combinations of digits and letters
or when they are collocations of lexemes and carry a message.
Summing up these data, we can conclude that there are no particular tendencies showing
the motivation or typical patterns of usernames employed by male or female players. Both of these
groups often use real personal names and both groups equally often use “artificial” names created
by combining syllables, letters or digits carrying a meaning probably known only to the user. Apart
from the fact that the usernames of male players more often show self-irony and humour (including
word-play and puns), there are no marked gender-specific tendencies.
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Interneta vārdi jeb lietotājvārdi
Interneta vārds jeb lietotājvārds, sarunvalodā – niks, ir īpašvārds, kuru cilvēks
izdomā pats – tas radies pašnominācijas rezultātā un ir vārds, kas 1) tiek lietots
ierobežotā, specifiskā vidē, 2) parasti ir saistīts ar paroli un 3) paredzēts, lai piekļūtu
elektroniskam kontam vairāku lietotāju vidē, piem., e-pastam, interneta forumam,
kontam sociālajā tīklā, tērzētavai, internetbankai, iepirkšanās vietnei u. t. jpr., nereti tos
izmanto saziņai ar citiem lietotājiem interneta vidē (sk. Aleksiejuk 2014, 243). Papildus
uzskaitītajam lietotājvārdi ir neatņemama daudzu interneta spēļu sastāvdaļa.
Latviešu valodā aplūkoto vārdu apzīmēšanai tiek lietoti termini lietotājvārds
un (sarunvalodā) niks (no angļu nickname) (sk. MLVV). Līdzās šiem ar specifisku,
konkrētajai tematikai atbilstošu nozīmi rakstā tiks izmantots arī apzīmējums
spēlētāja vārds.
Lietotājvārdi kā atsevišķa pētījumu joma onomastu uzmanības lokā nonāca
pagājušā gadsmita beigās. Kā minējusi Aleksandra Superanska (Александра
Суперанская), šie vārdi, kas eksistē vienīgi virtuālajā vidē, demonstrē jaunāko un
produktīvāko pašnominācijas veidu (Superanskaya 2004, 87). Interneta vārdiem ir
vairākas kopīgas īpašības ar citu antroponomastikas kategoriju – pseidonīmiem, kas
arī ir sava veida pašnominācijas galarezultāts, jo gan vieni, gan otri tiek lietoti, lai
nodrošinātu: 1) īpašnieka anonimitāti, 2) atpazīstamību vai arī 3) abus vienlaikus.
Taču tikpat lielā mērā starp lietotājvārdiem un pseidonīmiem konstatējama virkne
atšķirību, piemēram, pseidonīms vienmēr ir pilnībā izdomāts vārds, kamēr interneta
vārds var būt gan lietotāja izdomāts vārds, gan arī lietotāja reālais vārds un uzvārds
(Aleksiejuk 2014, 245), kas uzskatāmi vērojams sociālajos tīklos, kuros lietotāji
visbiežāk reģistrējas ar savu īsto vārdu un uzvārdu.
Kā pseidonīmi, tā interneta vārdi paver iespēju to īpašniekam uzdot vēlamo
par esošo. Tam var būt gan racionāls, gan arī gluži neracionāls pamats. Piemēram,
laikā, kad vairums slaveno rakstnieku bija vīrieši, sievietei iekļūt šo literātu pulkā
nebūt nebija tik vienkārši, tāpēc talkā tika ņemts pseidonīms, kurš nodrošināja
autorei sievietei iespēju publicēt savu darbu ar vīrieša vārdu, tādējādi novēršot gan
visus iespējamos neobjektīvos šķēršļus, kādi būtu varējuši kavēt šī darba publicēšanu
ar sievietes vārdu, gan arī iespējamos aizspriedumus pret autori sievieti no lasītāju
puses. Kā šādu pseidonīmu vispārzināmus piemērus var minēt Šarloti Brontē
(Charlotte Brontë), kura publicēja vairākus savus darbus ar pseidonīmu Karers Bells
(Currer Bell), Mēriju Annu Evansu (Mary Ann Evans), kuras pseidonīms bija
Džordžs Eliots (George Eliot).
Prakse maskēt dzimumu sastopama arī interneta vārdu kontekstā, turklāt
vairāki pētnieki (sk., piem., Scheidt 2001) norādījuši, ka lielāka tendence maskēt
dzimumu raksturīga sievietēm.
Līdztekus rakstā aplūkotajam dzimuma aspektam interneta vārdi var norādīt
uz to īpašnieku tautību, vaļaspriekiem, interešu jomu (mūziku, literatūru, sportu
u. c.), uzvedības stratēģiju, nākotnes cerībām (otrās puses meklējumi), vērtībām
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u. tml. (Aleksiejuk 2014, 248, 250). Dažkārt interneta vārdi līdzinās nelielām
reklāmām, kurās to īpašnieki centušies ierobežotajā telpā iekļaut pēc iespējas vairāk
informācijas (Naruszewicz-Duchlinska 2003, 13; Сидорова 2006, 92–97).
Var izšķirt divu veidu lietotājvārdus:
1. Lietišķos lietotājvārdus, kuri tiek izmantoti, lai piekļūtu personas e-pastam,
kontam sociālajā tīklā u. tml. Lietišķais lietotājvārds parasti ir personas reālais vārds
un uzvārds.

1. att. Ekrānšāviņš no autores konta sociālajā vietnē Facebook

2. Radošos lietotājvārdus, par kādiem uzlūkojami visi pārējie lietotājvārdi,
tostarp personas reālais vārds un/vai uzvārds, kas lietots neierastā rakstībā vai
kombinācijā ar citiem verbāliem vai grafiskiem elementiem. Šī veida lietotājvārdi
sastopami daudzviet interneta portālos komentāru sadaļā, interneta spēlēs u. tml.
Radošo lietotājvārdu piemēri aplūkojami komentāros rakstam „Populārajam Latvijas
kosmētikas ražotājam Stenders vadība tagad ir ķīnieši” portālā kasjauns.lv, kur cita
starpā vērojama lietotājvārda saistība ar raksta/komentāra tēmu71:
Āzija Latvijā: Skaidrs,vairs nepirkšu šī uzņēmuma produkciju. Ķīnas preču jau tāpat
71

Šeit un tālāk piemēros saglabāts teksta autentiskums.
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pietiek...
pa Lido taku: Konkurence nežēlīga tajā jomā. Varbūt ka otrs Lido.
ONOFF: Jàsàk domàt kurś no rażošanas uzņèmumiem pieder vietèjiem.
Siks: Pārāk lielas algas vadība sev maksāja, ar to arī vissa lejupslīde sākās. Dārgas
mašīnas utt. Galīgi nav žēl.

Pētnieku uzmanības lokā pamatā nonāk tieši radošie lietotājvārdi, jo tieši tajos,
atšķirībā no lietišķajiem, atklājas vairākas interneta vārdiem raksturīgas iezīmes.
Tieši aplūkojot šos lietotājvārdus, Alina Naruševiča-Dučlinska (Alina NaruszcewiczDuclinska) uzsvērusi tiem raksturīgo subjektivitāti un tendenci akcentēt personas
pozitīvās īpašības un stiprās puses. Starp interneta vārdu izplatītākajiem
motivētājiem viņa min: 1) fizisko izskatu, 2) personību, 3) nodarbošanos,
vaļaspriekus, 4) izcelsmi, tautību, dzīves vai uzturēšanās vietu, 5) norādi uz
radniecības saistēm, 6) personvārdus, 7) statusu, 8) slavenu personu vai izdomātu
personāžu vārdus (Naruszcewicz-Duclinska 2003, 11).
„Pokémon Go” lietotājvārdi: izpētes aspekts
Atšķirībā no interneta forumiem, tērzētavām, kā arī interneta spēlēm, kurās
savstarpēja saziņa spēlētāju starpā ir iespējama, pētījumam izvēlētajā spēlē
„Pokémon Go” saziņa starp spēlētājiem interneta vidē nav paredzēta. Tādējādi
informāciju par spēlētājiem, to tautību, dzimumu, vecumu un citām individuālām
iezīmēm iespējams iegūt divos veidos:
1. Balstoties uz spēlētāja izvēlēto vizuālo tēlu. Reģistrējoties spēlē, pastāv
iespēja izvēlēties spēles tēlu ar vīrieša vai sievietes ārieni, tāpēc šķietami droši
izvēlēto tēlu varētu pieņemt par dzimuma indentifikatoru. Šādā gadījumā pētījums
būtu jābalsta uz saikni starp izvēlēto tēlu un lietotājvārdu un jāpieņem, ka sieviešu
tēla īpašnieces vienmēr ir sievietes un vīriešu tēla īpašnieki – vīrieši. Šādā veidā
iegūtā informācija nav uzlūkojama par objektīvu, jo ikvienam spēlētājam ir iespēja
izvēlēties nevis īstenībai atbilstošo, bet gan iztēloto, vēlamo tēlu.
2. Analizējot spēlētāja izvēlēto lietotājvārdu pēc lingvistiskajām pazīmēm.
Kaut arī rakstā pamatā analizēti tikai lietotājvārdi, resp., uzmanība pievērsta
dzimuma noteikšanas lingvistiskajiem kritērijiem, jāņem vērā, ka interneta vidē
dzimuma aspektu pilnīgāk var atklāt trīs veidos – ar lietotājvārdu, vizuālo tēlu un
diskursu. Starp šiem veidiem atšķirīgās vietnēs pastāv hierarhiskas attieksmes, jo
lietotājvārda izvēle (atšķirībā no vizuālā tēla izvēles) parasti ir obligāta prasība, lai
piekļūtu kādai vietnei (sk. Scheidt 2001). Spēles „Pokémon Go” kontekstā vizuālā
tēla izvēle ir tikpat obligāta kā lietotājvārda izvēle, tāpēc rakstā uzmanība īsi tiks
pievērsta arī ekstralingvistiskajiem kritērijiem – vizuālā tēla saistībai ar lietotājvārdu
un tam, kā abi šie pašidentifikācijas veidi atspoguļo spēlētāja dzimumu.
Pētījuma veikšanai tika apkopoti un analizēti Latvijā, Rīgā konstatētie spēles
„Pokémon Go” spēlētāju lietotājvārdi, par mērķi izvirzot dzimumu identificējošo
pazīmju noteikšanu.
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„Pokémon Go” lietotājvārdu rakstība
Spēle paredz iespēju rakstīt latīņalfabētiskajā rakstībā, tostarp – izmantojot
diakritiskās zīmes, kā arī jebkuru no Unicode zīmēm.

2. att. No vietnes www.reddit.com – Pokémona vārda rakstības piemērs ar Unicode zīmēm
3. att. No autores personiskā arhīva – Pokémona vārda rakstība, izmantojot diakritiskās zīmes

Taču, kaut arī iespēja rakstīt lietotājvārdu, izmantojot diakritiskās zīmes
pastāv, nav konstatēts neviens gadījums, kur tās būtu izmantotas. „Pokémon Go”
spēlētāju vārdi vairumā gadījumu rakstīti:
1) latviešu valodā bez diakritiskajām zīmēm, patskaņu garumu apzīmējot ar
diviem līdzās esošiem patskaņu burtiem, mīkstinājuma zīmju vietā izmantojot
līdzskani j, šņāceņus š, ž apzīmējot ar burtkopām sh, zh;
2) angļu valodā;
3) krievu valodā ar latīņu alfabēta burtiem;
4) krievu valodā, kirilicā, izmantojot grafisko zīmju līdzību.
Spēlētāju vārdu rakstībā tikai retumis ievērota tradicionālā rakstība ar lielo
sākumburtu, to grafiskais noformējums ir diezgan daudzveidīgs – gan ar lielo, gan
mazo sākumburtu; tikai ar lielajiem vai tikai ar mazajiem burtiem; patvaļīgi
kombinējot lielo un mazo burtu lietojumu. Šādai rakstībai var būt nejaušības raksturs,
taču tā var būt izvēlēta ar nolūku pievērst uzmanību tieši savam vārdam, padarīt to
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atšķirīgu no citiem, līdzīgiem vai – tradicionālajā rakstībā – identiskiem vārdiem.
Dzimuma aspekts: lingvistiskās pazīmes
Šajā aspektā vispirms jāapskata dzimumam raksturīgo personvārdu
izmantojums. Kā jau tika minēts iepriekš, lietotājvārda statusā nereti izmantots
personas reālais vārds, retāk – uzvārds vai vārds un uzvārds. Biežāk sastopamas tieši
dažādas priekšvārda formas – pilni vārdi, vārdu saīsinājumi, deminutīvi, abreviatūras
no vārda un uzvārda pirmajām zilbēm, kā arī citas kombinācijas.
Turpmāk tabulas veidā rādīti lietotājvārdu piemēri, kuru motivācijas pazīme ir
vīrieša vai sievietes priekšvārds.
1. tabula
Lietotājvārdi, kuru motivētājs ir vīrieša vai sievietes priekšvārds
Motivētājs: vīrieša personvārds
Motivētājs: sievietes personvārds
PILNA PRIEKŠVĀRDA FORMA
Ar motivētu, nezināmas motivācijas vai nemotivētu ciparu kombināciju
Tomis2006
SarmaS9
arnis234
LaimaM1
Felikss55555
Leonea17
David0519587
Daiga17
Sandis222
Sintija2006
AntiAhmeds88
Wiebke2010
Gustavs125
Maddeline007
Maxisss72
Kuzma5oleg
Janis1348
Davids123
igors72
Jekabs666
PabloBB1
Raivo96
ra1mOnd
Kombinācijā ar neskaidras motivācijas burtiem
Artiskr
annavlpf
ivannvlpf
Tvanita
Sviesturz
sanitao
JevgenN
RIXLiene
DainisRP
Liigai
Zpaulis
dawidsktk
martinsKJA
KlavsPG
peterisfra
arnollo
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GirtsLV
ValdisLV

Kombinācijā ar Latvijas starptautisko kodu
lvilsa

Kombinācijā ar sugasvārdiem, adjektīviem, vietniekvārdiem u. tml.
PinkNigel
blackvaldaswan
EmilTheCat
SheisVeroniqa
ArmandsTurbo
LiigaStiiga
dzonyiscool
livakafija
VNKLAURA
Alexafox
WonderElliee
Divu priekšvārdu kombinācija
Deivis Vito
IlzeElize
RalfsIntars
IrinaDagnija
IntarsRalfs
Angelalaiza
Erwiserwins
Hannaetel
SashaOtto
hannaliiva
ChristenCrystal
Sindyane
Tikai priekšvārds
atis
TheHillari
|Aron|
Glasija
Normunds
Nikalete
Blagomils
Ksaverija
Priekšvārds kombinācijā ar statusa norādi
SerMaxxx
MsJolanta
MissLiany
UZVĀRDS
Silakalns
Stoikina
PjVorobyov
KirillovaE
Vanuckis
Heizenbergs
jRancans
Durtins ?
VĀRDS UN UZVĀRDS
aleksislacis
JanaLinde
Atisbergs
Maihlsons
Oskarsbelijs
Artempoppov
KasparsPolmanis
aivardskalnins
VĀRDA DEMINUTĪVFORMA, SAĪSINĀTĀ FORMA U. TML.
piichux
santuks23
Pichuks
lenyljka
Edgorok
SvetaRiga
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Vadimkins
Robciks
Incha007
borjusjka (spēles tēls – sieviete)
vladvlpf
Modzha
Pudzha
ParovozikDima
Jurchikapoons
atuks
rob4ikin6
Erikosik
Slavon4ik
Jusciks (spēles tēls – sieviete)

Dacuks
Leldzha888
Zanducis
Dacaans
Zancukzs
Vikaismyname

Līdztekus personvārdiem lietotājvārdu statusā izmantoti dažādas motivācijas
vīriešu un sieviešu dzimtes substantīvi, retāk adjektīvi vai numerāļi.
2. tabula
Lietotājvārdi, kuru motivētājs ir vīriešu vai sieviešu dzimtes substantīvs, adjektīvs vai
numerālis
Vīriešu dzimte – vīrietis?
Chepainais
merkakens (spēles tēls – sieviete)
anarhists
Cernokniznik
Minikboy
Hydrolog
151Huntsman
Ledaajs
Amprianik
DigimonMednieks
nkoks
BigKingLB
Veetrasputns (spēles tēls – sieviete)
Vandal240
suslix
trakscilvecins8
keksins11
Snabiitis
Gurkiitis
JaunsTreneris
Diversants
Wafeleens (spēles tēls – sieviete)
Pipartomaats (spēles tēls – sieviete)
Mezzonis
Lusis987

Sieviešu dzimte – sieviete?
3712915skala
Pika12373
grafieneE
ZzZzzaklepka (kr. ‘kniede’)
FiksaaShnicele
LielaaKaza
RigasRoze
SkyScarletLady
Latviete19
Superzvaigzne
Pendelite
Perkonmeita
xamka06
QueenAfinka
Lampalampa
ogle666
abzemene
SVSgirl
Piladzite
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Diivans (spēles tēls – sieviete)
BigBoy2016xD
Morjachek
LatviešuPUIKA
Vaverens86
Strunts
Riktiigais
Perkontevs
Rudzupukis
Krabjazaurs
Cundurs
4k9ks
trusiitis123
Grapitis
Rukis1990
Zmey1976
Plutons69
Keponss

Nelielā skaitā sastopams populāru vai mitoloģisku personu, filmu, grāmatu,
animācijas filmu u. tml. personāžu vārdu izmantojums, kas varētu palīdzēt dzimuma
identificēšanā, piem., Perkontevs, Perkonmeita (iespējams, vārdā paslēpta norāde uz
radniecību ar lietotāju Perkontevs, jo abi vārdi konstatēti vienā Rīgas rajonā),
Pekauss ‘Pekausis – tēls bērnu literatūrā’, DoomkaUmka ‘Doomka – interneta spēļu
sērija, Umka – tēls no bērnu animācijas filmiņas’ – vārdu spēle, kurā izmantots vārdu
līdzīgais skanējums, MrBanijs – dažādu animācijas filmiņu tēls, noraGoAway – iesp.
no dziesmu albuma nosaukuma „Where Did Nora Go? Away Away Away”, zoorg –
personāžs no filmas „Piektais elements”, Shade de Monesko – ‘t. s. anime zīmējumu
māksliniece’, Taizelis – M. Zariņa romāna tēls/alus?, Sspidola – tēls Raiņa lugā
„Uguns un nakts”, SkudraTipa – tēls no bērnu animācijas filmiņas, berimors – tēls
Artura Konana Doila (Arthur Conan Doyle) stāstā „Bāskervilu suns”, iesp. arī pēc
bērnu kino festivāla „Berimora kino” talismana, suņa Berimora vārda, Sokrats7,
BlackJesusLV – iesp. pēc ASV seriāla „Black Jesus” personāža vārda.
Par zināma veida dzimuma noteikšanas kritēriju varētu tikt uzlūkots arī
dzimumam raksturīgas galotnes izmantojums mākslīgos vārdos, piem., ciplja,
cika3000, Knopenzija, bugarasa2, zakamaga, ozegars, zazizas, kechume, taču vairākos
gadījumos tomēr nākas saskarties ar dzimuma identificēšanas grūtībām – tad, kad lietoti
dzimumneitrāli lietotājvārdi. Tie ir:
1) kopdzimtes vārdi, piem., bugarasa2, zakamaga;
2) nelokāmi vārdi, piem., Prestigio004, armero2, BIBO LV, Triagalki, Hitori11;
3) mākslīgi vārdi bez galotnes, piem., Pokémonskolotaj, AnjAlj, Murcuk,
Arinmak, blampep, fozhong.
Līdzās šiem ir vēl virkne tādu, kuru īpašnieku dzimums lingvistiski nav
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nosakāms citu iemeslu dēļ. Tie ir:
1) lietotājvārdi angļu valodā, piem., superratatta321, 1yellowwarior, Cri8ion,
Me0Myself0and0|, ArchangelsSoul, UnconcernedBee, fearlessloves, StarLions181,
Clumsy Tiger;
2) lietotājvārdi krievu valodā, piem., pirаman112, 3ABCEKTOPOM777;
3) vārdi, kurus veido ciparu un burtu kombinācijas, piem., 181h, NR248, sq2,
JK2333, K34ups, GGMU39, AP24;
4) vārdi, kurus veido vairāku leksēmu savienojums ar nolūku paust kādu vēsti,
resp., izmantojot vārdu spēles elementu, piem., Visasmanigrib69, Paostizivi,
NemazNelien.
Motivētāji
Par visu iepriekšminēto lietotājvārdu motivētājiem izmantoti:
1) priekšvārdi, uzvārdi, priekšvārdu saīsinātās vai deminutīvformas;
2) dzīvu būtņu, biežāk dzīvnieku, nosaukumi (Chepainais, merkakens,
trusiitis123, Krabjazaurs, suslix, Rukis1990, Zmey1976, superratatta321);
3) ēdienu, dzērienu nosaukumi (Amprianik, keksins11, Snabiitis, Gurkiitis,
Wafeleens);
4) augu nosakumi (Pipartomaats, nkoks, Rudzupukis);
5) profesiju, nodarbju u. tml. nosaukumi (Hydrolog, 151Huntsman,
DigimonMednieks, JaunsTreneris, Cernokniznik, Morjachek, 3ABCEKTOPOM777);
6) personas iezīmju, nevēlamu noslieču nosaukumi (Mezzonis,
trakscilvecins8, Vandal240, Diversants, pirаman112);
7) apģērba nosaukumi (Keponss);
8) tautību nosaukumi (LatviesuPUIKA, latviete19);
9) planētu nosaukumi (Plutons69).
Dzimuma aspekts: ekstralingvistiskās pazīmes
Kā jau tika minēts, reģistrējoties spēlē, katram spēlētājam ir iespēja izvēlēties
savu ārējo veidolu, tostarp arī pēc dzimuma pazīmēm.
Nenoliedzami, tieši spēles vizuālais tēls līdzās lietotājvārdam spēlētāja
identitāti pauž vispilnīgāk. Tas ir kā sava veida pašreklāma, spēlētāja paša iztēlotais
un izveidotais „es”, viņa interneta identitāte (sk. arī Kim 2000). Reālajā pasaulē
mums ir ierobežota kontrole pār to, kā izskatāmies, bet brīdī, kad izraugāmies spēles
vizuālo tēlu, ārējā izskata izvēle (tostarp dzimums) ir mūsu varā un varam dot
priekšroku tam, kas mūs vilina vairāk (sk. Scheidt 2001).
Pieņemot, ka spēlētājs izvēlas reālajam identisku dzimumu un tam atbilstošu
lietotājvārdu, var aplūkot lietotājvārdu tiešā saistībā ar vizuālo tēlu un identificēt
kādas viena vai otra dzimuma spēlētājiem raksturīgas vārdu izvēles tendences. Taču,
aplūkojot lietotājvārdus šādā veidā, jāpatur prātā, ka redzamais dzimums ir tikai
nosacīts un nekādā ziņā nav uzlūkojams par noteikti atbilstošu realitātei.
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Pavisam maz negaidītu vai diskutablu atklājumu ir starp lietotājvārdiem, kuros
izmantoti personvārdi vai to formas. Kā vienīgos piemērus var minēt gadījumus, kad kā
sievietes lietotājvārds izmantota vīrieša priekšvārda deminutīvforma: borjusjka, Jusciks.

4. att. Ekrāna attēls no spēles „Pokémon Go”
Avots: vietne https://Pokémongo.gamepedia.com

Nedaudz cita aina paveras, ja aplūko lietotājvārdus, kuru pamatā ir sugasvārdi
vai adjektīvi. Tā, piemēram, daži no lietotājvārdiem ar vīriešu dzimtes galotnēm
izrādās piederīgi sieviešu dzimuma spēlētājām (ja pieņemam, ka izvēlētais tēls atbilst
reālajam spēlētāja dzimumam): merkakens, nkoks, Veetrasputns, anarhists,
MrBanijs, Wafeleens, Pipartomaats, Diivans. Savukārt starp spēlētājiem vīriešiem
tika konstatēts tikai viens lietotājvārds ar sieviešu dzimtes (vai kopdzimtes) galotni –
Dirsa96. Vienā gadījumā konstatēts, ka sieviešu dzimuma spēlētāja izmantojusi
vīriešu dzimuma personāža vārdu DoomkaUmka – lācēns Umka animācijas filmiņā
bija zēns, nevis meitene.
Secinājumi
Apkopojot visus pētījumam savāktos lietotājvārdus, secināms, ka izteiktu
tendenču, kas liecinātu par motivāciju vai modeļiem, kuri būtu raksturīgi vienīgi
vīriešu vai sieviešu dzimumam, spēlētājiem nav. Gan viena, gan otra dzimuma
spēlētāji labprāt par sava lietotājvārda motivētāju izvēlējušies personvārdus; līdzīgā
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skaitā izvēlēti lietotājvārdi ar neskaidru motivāciju – mākslīgie vārdi, kuri varētu būt
pašam lietotājam zināmu zilbju, burtu, ciparu salikums vai rezutāts nejaušai „spēlei
ar datora taustiņiem” (šādas „spēles” rezultātā radies, piemēram, spēlētāja vārds
zakamaga, kad spēlētājs vienkārši spiedis patvaļīgi izvēlētus taustiņus un starp
līdzskaņiem salicis patskaņus „a”). Līdzīgā proporcijā izvēlēti lietotājvārdi, kuru
pamatā ir substantīvs (sugasvārds) vai adjektīvs.
Kaut arī vīriešu dzimuma spēlētāji lietotājvārdos ietvēruši lielāku pašironijas vai
humora devu (Mezzonis, Diversants, Snabiitis, Gurkiitis, Grapitis, Riktiigais, cundurs,
trakscilvecins8, SaulStars; starp sieviešu dzimuma spēlētāju vārdiem konstatēti tikai
divi šādi piemēri FiksaaShnicele, LielaaKaza), kā arī vairāk izmantojuši vārdu spēles
(Visasmanigrib69, Paostizivi, NemazNelien), tomēr izteiktu tendenču starp viena un
otra dzimuma lietotājiem spēlētāja vārdu izvēlē nav arī šajā ziņā.
Salīdzinot Latvijā, pamatā Rīgā, apkopotos spēles „Pokémon Go” spēlētāju
vārdu motivētājus ar citvalstu pētnieku secinājumiem par izplatītākajiem
lietotājvārdu motivētājiem, pamatā vērojama vien proporcionāla atšķirība.
Visbeidzot – šis pētījums uzlūkojams vien par īsu ieskatu aplūkotajā jomā.
Interneta vārdi Latvijas onomastu uzmanības lokā pagaidām nonākuši ļoti reti, bet
tieši tie atzīstami par jaunu un ļoti perspektīvu izpētes jomu, kas paver jaunas iespējas
un slēpj jaunus atklājumus.
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Solvita ŠTEKERHOFA (Ventspils Augstskola)
NĀVESSODA JURIDISKAIS UN LINGVISTISKAIS ASPEKTS:
VALODAS MATERIĀLA LIECĪBAS
THE LEGAL AND LINGUISTIC ASPECT OF THE DEATH PENALTY:
TESTIMONIES IN THE LINGUISTIC MATERIAL
Atslēgvārdi: nāvessods, juridiskā terminoloģija, terminoloģija, sodu likums, zviedru kara artikuli.
Keywords: death penalty, legal terminology, terminology, penal law, Swedish war articles.
Summary
The formation of legal terminology is a historical process which has been influenced by
various legal acts, religious texts also having a great significance, as the comprehension of law at
its beginnings was based on religious principles.
Death penalty as a form of punishment appeared early as in the Bible, whereas in the first
legal acts in the Latvian language it was at the fore of the penalty system. There were various forms
of death penalty implementation. Implementation methods of death penalty are especially
significant in the research of Criminal Law terminology, as they reflect the terminological diversity
of this punishment type. Analysis of the linguistic material serves as a valuable illustrative material
of Criminal Law terminology.
The research subject is the Latvian language excerpts of the laws issued by the Swedish
government – Penalty Law Against Killing Children (Latvian: Sodu likums pret to bērnu
mušināšanu) (1684) and Strange Laws of the Military Court (Savādi kara tiesas likumi) (1696)
or Krigz-Artiklar som af them Stormӓchtigste och Herre, Herr Carl then XI Sweriges, Giӧtes och
Wendes Konung etc ahr 1683 fӧrnyade och stadgadenӓre, which are the oldest Criminal Law acts
known in the Latvian language. In the oldest legal acts in the Latvian language the word kakls
(neck) is used to the greatest extent when denoting the death penalty, thus naming the most severe
penalty form.
Nowadays, the word nāvessods (death penalty) dominates the periodicals of the branch,
albeit the collocation nāves sods (death penalty) is common in lexicographical sources and
periodicals. In terminology, such variation is unacceptable.

Ievads
Sods ir viena no agrākajām sociālās dzīves parādībām, kas laika gaitā ir
uzskatāmi evolucionējusi. Mūsdienās no sodu sistēmas ir izskausti nežēlīgi sodi un
galējais soda mērs – nāvessods, kas ir viens no senākajiem un viens no bargākajiem
sodu veidiem, kas „atšķiras no citiem kriminālsodu veidiem ar savu ierobežoto
mērķi – tikai sodīt un neatgriezenisko raksturu..” (KZPK 2003, 126). Latvijas
Republikā kopš 1996. gada nāvessods netiek piespriests un nav izpildīts nevienam
notiesātajam (Latvija bija viena no pirmajām Eiropas valstīm, kurā tika atcelts
nāvessods (Neverževskis 2016, 3)). 2002. gadā Latvijas parakstītais Eiropas Cilvēka
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokols paredz atteikties no
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nāvessoda piemērošanas arī kara laikā72. Ar grozījumiem Krimināllikumā
2002. gadā nāvessods pilnībā no likuma tika izslēgts. Arī citas valstis cenšas
ierobežot nāvessodu izpildi, kas apliecina, ka globālā tendence vērsta uz atteikšanos
no augstākā soda mēra (JV 20), lai gan vēl 2015. gadā pasaulē bija vērojams samērā
krass nāvessoda pieaugums. Pētījuma „Death sentences and executions in 2015”
(Nāves spriedums un nāvessoda izpildīšana 2015. gadā) dati liecina, ka šajā gadā
tika konstatēti 1634 nāvessoda izpildes gadījumi, no kuriem 89 % tikuši izpildīti
trijās valstīs: Irānā (977), Pakistānā (326) un Saūda Arābijā (158). Nāvessods kā
likumīgs soda veids joprojām ir 58 valstīs. Tās lielākoties ir Āfrikas un Tuvo
Austrumu valstis, kā arī Amerikas Savienotās Valstis. Šī statistikas informācija šajā
pētījumā varētu nešķist būtiska, jo tā neskar Latviju, bet šī informācija ir svarīga, jo
tā atklāj, ka mūsdienās soda izpildes metodes joprojām ir tās pašas, kas pirms
vairākiem gadsimtiem: pakāršana, nošaušana, letāla injekcija, galvas nociršana.
Latvijas Republikas Krimināllikums paredz trīs sodu veidus: brīvības
atņemšanu, piespiedu darbu un naudassodu. Vēl ir arī papildsodi, bet tie šajā
pētījumā netiek aplūkoti.
Latviešu juridiskās terminoloģijas vēsturiskā attīstība no tās dokumentētajiem
pirmsākumiem līdz mūsdienām ir pagaidām tikai fragmentāri apzināta un
atspoguļota pētījumos, tāpēc svarīgi pievērsties juridisko un citu tekstu
terminoloģiskajam materiālam, cenšoties noskaidrot visus iespējamos terminrades
iemeslus – kā lingvistiskos, tā ārpuslingvistiskos. Latviešu krimināltiesību terminu
vēsturiskās attīstības apzināšana ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem sekmīgai
juridiskās terminoloģijas vēstures izpētei un tās dažādo aspektu analīzei.
Rakstu valodas avoti liecina, ka nāvessoda apzīmēšanai ir izmantoti samērā
daudzi un dažādi termini, tāpēc šī raksta mērķis ir fiksēt ar krimināltiesībām saistītos
tiesību aktos nāvessoda apzīmēšanai lietotos variantus (nāvessoda izpildes metodes),
aplūkojot to leksiski semantiskās atšķirības. Rakstu avoti liecina, ka ar sodu
daudzveidību un dažādiem nāvessoda izpildes veidiem īpaši bagāts bija
17. gadsimts. Pētījuma avoti ir tie 17. un 18. gadsimta tiesību akti, kas atspoguļo
nāvessoda veidu variācijas, tādējādi sniedzot virkni sinonīmisku apzīmējumu arī
leksiskajā līmenī.
Nāvessods vai nāves sods
Aplūkojot nāvessoda apzīmējumus iepriekšējo gadsimtu avotos, ir svarīgi
noskaidrot, kad nāvessods kā termins sāka funkcionēt salikteņa formā, jo rakstu
valodā joprojām attiecīgā valodas vienība funkcionē gan kā saliktenis, gan kā
Konvencijas 13. protokolā pausts, ka nāvessods ir jāatceļ un to nevar nekādos apstākļos
piespriest un izpildīt nevienai personai, jo tiesības uz dzīvību ir viena no galvenajām demokrātiskas
sabiedrības pamatvērtībām (ECK 13. protokols).
72
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vārdkopa, bet oficiālos tekstos šāds variatīvs termina lietojums nav pieļaujams.
Antonija Ahero norāda, ka salikteņa šķiršanai no vārdkopas ir jāņem vērā četras
salikteņu pazīmes: fonētiskā, semantiskā, morfoloģiskā un vārddarināšanas pazīme
(Ahero 1979, 164–171). Izanalizējot mūsdienu terminu nāvessods pēc visām
norādītajām pazīmēm, var secināt, ka termins nāvessods atbilst saliktenim. Arī
Valentīna Skujiņa norāda, ka tieši saliktenī ir iespējams vislabāk izteikt virsjēdziena
un apakšjēdziena pazīmi (Skujiņa 2002, 88), lai gan krimināltiesību terminoloģijā ar
sintaktisko paņēmienu darināti termini neveido lielu grupu, tie noder, lai skatītu
terminrades paņēmienu pēc analoģijas metodes, kā tas varētu būt arī termina
nāvessods gadījumā. „Latviešu valodas gramatikā” (turpmāk – LVG 2013) norādīts,
ka valodā ir arī tādi savienojumi, kad vārdkopai un saliktenim ir viena un tā pati
norobežotā nozīme, kas pēc kāda svārstību laika kļūst par stabiliem salikteņiem, un
vārdkopu blakus saliktenim vairs nelieto (LVG 2013, 251). Savukārt „Mūsdienu
latviešu literārās valodas gramatikā” (turpmāk – MLLVG I 1959) šis skaidrojums ir
plašāks: „Pārejas periodā no vārdkopas uz salikteni ir vēl sastopamas svārstības:
vārdu sakopojumu izrunā un raksta gan kā vienu vārdu, gan kā divus vārdus, un bieži
ir grūti novilkt robežu starp salikteni un vārdkopu.” (MLLVG I 1959, 200)
Vārda formas maiņa no vārdkopas uz salikteni ir redzama 1. tabulā. Viena
forma nav nostabilizējusies līdz pat šodienai. Pirmajās latviešu juridisko terminu
vārdnīcās (JTV 1942 un JTV 1970) ir redzama termina fiksācija kā vārdkopai.
Elektroniskajā saziņā Aldis Lauzis norāda, ka terminoloģijas komisija koprakstījumu
pirmo reizi akceptēja jau 1979. gadā, kad apstiprināja „Latvijas padomju
enciklopēdijas” šķirkļu terminus, savukārt JTV 1970 Latvijas Zinātņu akadēmijas
Terminoloģijas komisija (turpmāk – LZA TK) bija lēmusi par vārdkopu nāves sods.
Pēc vairāk nekā 30 gadiem LZA TK apstiprināja vārdkopu nāves sods (Lēmums 35),
bet paralēli šim lēmumam Tulkošanas un terminoloģijas centra sagatavotajā „Eiropas
Savienības terminu vārdnīcā”, kas iznāca tajā pašā 2004. gadā, ir saliktenis
nāvessods. A. Lauzis norāda arī, ka gandrīz tikai saliktenis izmantots arī Eiropas
Savienības iestāžu tulkojumos. Tabulas dati liecina, ka vienīgais ticamais avots ir
Eiropas Savienības Juridiskās terminoloģijas starpinstitūciju darba grupas
sanāksmes, kur no 2000. gada līdz 2005. gadam tika pieņemts lēmums šo terminu
lietot kā salikteni. Šis termina koprakstījums vai šķirti rakstījums noteikti ir
uzlūkojams par negatīvu parādību, sevišķi gadījumos, kad vienā tekstā vērojams abu
šo variantu lietojums.
Līdzīga situācija ir arī ar citiem terminiem, kas apzīmē soda veidu, piemēram,
naudassods un naudas sods, miesassods un miesas sods. Aplūkojot statistikas datus,
var redzēt, ka žurnālā Jurista Vārds kopš 1996. gada ir 64 publikācijas, kur pieminēts
salikteņtermins nāvessods, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
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uzrāda 152 analītikas ierakstus73 kopš 1917. gada. Datubāzē periodika.lv savukārt
redzams, ka salikteņtermins nāvessods ir lietots 2500 reižu, bet vārdkopa nāves sods
vairāk nekā 150 000 reižu.
1. tabula
Vārdu savienojums
Nahwi, oder
nospreest
Nahwes sods

Saliktenis

kaklu

Nāves sods / nāvessods
Leksikogrāfiskais
avots
Stenders 1789, 589
Valdemārs 1872, 196

Nahwes strape oder
sohdiba
Nahwes sods
..un nahwes sodu caur
pakahrschanu
..nospreestos nahwes
sodus.
..nahwes soda weeta
peespreezsh
spaidu
darbus..
Nahwes sods

ULMW 1880, 691
SLKPS 1894, 4
LA 1902, 2
BV 1903, 2
BA 1906, 2

Dravnieks 1910, 1085
Nahwessods. Karaapgabalteesa
noteesaja uz nahwi
caur pakahrschanu..
“Nahwessodi”.
..izpildits
nahwes=sods pee ...
Nahwessods pakarot
peespreests
slepkawam..

Nāves sods
Nāves sods

Nāves
sods
nošaušana
Nāves sods
Nāves sods
Nāves sods

Citi avoti

JC 1914, 2

RZ 1926, 3

LB 1932, 3

JTV 1942, 102
JTV 1970, 134
Capital punishment – LALJTV 1993, 225
nāvessods, augstākais
soda mērs
–
JTV 1998, 165
JTSV 1999, 184
KTSV 1999, 100
JTSV 2001, 204

Datu arhīvs, kas satur informāciju par rakstiem Latvijas preses izdevumos no 1950. gada līdz
mūsdienām.
73
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Nāves sods (capital
punishment,
death
penalty) – viens no LR
Kriminālkodeksā
paredzētajiem sodiem,
ko var piemērot tikai
par tīšu slepkavību vai
sevišķi pastiprinošos
apstākļos.
Nāves
sods
–
Todesstrafe
Nāves sods
Capital punishment,
death penalty – nāves
sods, nāvessods (nāves
sods
LZA
Terminoloģijas
komisijas
apstiprinātais termins
(2001.–2006.),
nāvessods
ES
Juridiskās
terminoloģijas
starpinstitūciju darba
grupas
sanāksmēs
apstiprinātais termins
2000.–2005.)

JTV 2002, 116

VLJV 2003, 399
JTSV 2005, 302
Capital punishment, ALVJTT 2005, 16
death penalty – nāves
sods,
nāvessods
(nāves sods LZA
Terminoloģijas
komisijas
apstiprinātais termins
(2001.–2006.),
nāvessods
ES
Juridiskās
terminoloģijas
starpinstitūciju darba
grupas
sanāksmēs
apstiprinātais termins
2000.–2005.)
Capital punishment – ALJTV 2008, 176
nāvessods

Nāves sods

Krimināltiesības
1999, 81
LTV 2000, 339
LTV 2000, 363, 401
Krimināltiesības
2001, 91
Krimināltiesības
2008, 343

Nāvessods
Nāves sods
Nāves sods
Nāves sods

Tabulā nav norādīti visi periodikā fiksētie varianti, bet tikai tādi, kas iezīmē
noteiktā izdevumā noteiktā periodā lietoto apzīmējumu.
Termins nāvessods leksikogrāfiskajos avotos
Veicot leksikogrāfiskā materiāla atlasi, galvenokārt tika ņemti vērā tie avoti, kas
ir paredzēti nozares speciālistiem, šajā gadījumā visas pieejamās 20. un 21. gadsimta
juridisko terminu vārdnīcas. Kā redzams valodas materiālā 1. tabulā, tad tikai 1993.,
2000. un 2005. gada vārdnīcās tiek lietots saliktenis, ar norādi, ka šādi tas ir
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apstiprināts Eiropas Savienības Juridiskās terminoloģijas starpinstitūciju darba grupas
sanāksmēs (ALVJTT 2005, 16). Lai varētu labāk izvērtēt termina nāvessods lietojuma
attīstības dinamiku, kā pētījuma avots tika izmantotas arī vēsturiskās vārdnīcas. Lai
gan Georga Manceļa (Georg Manzel, Georg Mancelius) 1638. gadā izdotā vārdnīca
Lettus atspoguļo ļoti plašu valodas materiālu un tajā iekļauti vairāku nozaru termini,
tajā skaitā krimināltiesību, tajā nav šķirkļa nāvessods. Tajā pašā laikā ir iekļauti tādi
vārdi kā kahrt, pakahrt (Mancelis 1638, 88), karratawas (Mancelis 1638, 69), bende
(Mancelis 1638, 404), Ghallwu nozirrst (Mancelis 1638, 244), Kacklu nozirrst
(Mancelis 1638, 83), kas norāda, ka nāvessods kā soda veids ir zināms, bet tā
nosaukšanai mūsdienu izpratnē tiek lietotas nāvessoda metodes. Līdzīgi ir ar Gotharda
Frīdriha Stendera (Gotthard Friedrich Stender) 1789. gadā izdoto vārdnīcu: Nahwi,
oder kaklu nospreest (Stenders 1789, 589). G. Manceļa vārdnīcā ir fiksēts saliktenis
nozeghuma=nauda/Staffgeld (Mancelis 1638, 374), kas ļauj domāt, ka pēc analoģijas
būtu bijusi iespēja veidot salikteni nāves=sods, bet acīmredzot sabiedrībā šādā formā
šis soda mērs nebija nostiprinājies.
Termins nāvessods un tā varianti senākajos tiesību aktos
Skatot termina nāvessods funkcionēšanu rakstos, var secināt, ka jau pirmajā
zināmajā latviešu valodā pieejamajā krimināltiesību aktā „Sodu likums pret to bērnu
mušināšanu” (turpmāk – SL 1684) ir fiksēts darinājums Nahwes=Sohdiba; šajā
darinājumā biedruzīme lietota, lai norādītu uz šo vārdu saistījumu, šādi tiek apzīmēts
saliktenis. Jāpiezīmē, ka lielā daļā 17. un 18. gadsimta juridisko tekstu ir
konstatējami samērā daudzi šādi sintaktiski saistījumi. Arī Juris Baldunčiks
konstatējis, ka vācu salikteņi sākotnēji tika pārtulkoti kā vārdkopas vai savienojumi
ar biedrotājzīmi, kas bija vieglāk uztverami, jo garu salikteņu lietojums latviešu
valodā ieviesās pakāpeniski (Baldunčiks 2014, 32). Interesants pētījuma materiāls ir
„Savādi kara tiesas likumi” (turpmāk – SKTL 1696). Kā norāda Arveds Švābe, tad
Kārļa XI (Karl XI) kara artikuli ir ne vien sodu likumi, bet arī karaspēka iekārtas
likumi (Švābe 1935b, 62), tie ir vieni no vecākajiem sodu likumiem latviešu valodā,
kuru pamatā ir Gustava Adolfa (Gustav Adolf) 1621. gada 15. jūlija kara sodu likums
(Švābe 1935a, 43). Tā kā likuma oriģināls (ne latviskais izvilkums) ir ļoti plašs, tajā
nav vispārīgās daļas, gandrīz netiek šķirti militārie noziegumi no vispārīgiem
noziedzīgiem nodarījumiem, kas ļāva kara artikulus izmantot arī iedzīvotāju tiesās
(Švābe 1935a, 64). Kārļa XI kara artikulos nāvessods tiek piemērots 62 gadījumos.
Kā raksta A. Švābe, šis kara artikuls jeb „Savādi kara tiesas likumi” bija galvenais
avots krievu kriminālkodeksiem 18. gadsimtā (Švābe 1935a, 72).
Šajā pētījumā izmantots kara artikulu izvilkums, kur centrālais soda veids ir
nāvessods. Liborija Depkina (Liborius Depkin) tulkotie izvilkumi no Zviedrijas
karaļa Kārļa XI 1683. gada kara artikuliem ir vecākie latviešu valodā izdotie kara
sodu likumi, kas publicēti īpašā plakātā Rīgā 1696. gadā. Šie likumi tika izdoti
atkārtoti 1701. gadā un pēc 1701. gada, lai gan Aleksejs Apīnis norāda, ka šie likumi
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„iznāca vismaz četros iespiedumos” (Apīnis 1991, 67). Šajos likuma izvilkumos
uzmanību saista bagātā sinonīmā izteiksme nāves sodu apzīmēšanai, kur soda veids
nāvessods tiek nosaukts citiem vārdiem, respektīvi, ar soda izpildes metodi, kas,
iespējams, darīts ar nolūku atbaidīt no noziedzīga nodarījuma, jo jāatceras, ka sods
kalpo kā līdzeklis „atbaidīšanai” no nozieguma, turklāt tā biežā piesaukšana SKTL
1696 vairāk saistāma ar to, ka viduslaikos nāvessodi bija plaši izplatīti (Krauss 2002,
27–28). Pirmajos sodu likumos un muižas tiesībās izteikti dominē dažādi un reizē
nesamērīgi miesas soda veidi, kas bieži vien noveda pie letāla iznākuma. SKTL 1696
ir norādīti šādi nāvessodi:
tam buhs tapt bes wissas Schehlastibas ar Sohbinu nokautam.(3. p. (1))
tam buhs nomaitatam tapt (26.27.28. p. (574))
tas irr sawu Kaklu noziedzis (35. p. (5))
tam buhs mirrt (40. p. (1))
tam buhs noschautam tapt (56. p. (2))
tam buhs pakahrtam tapt (62. p. (1))
tam buhs tohs ar kaklu atbildeht (65. p. (2))
trescha reize Nahwi redzeht. (115. p. (1))
sawu Kaklu misseht (126. p. (1))

SKTL 1696 nāvessoda apzīmēšanai bieži minēts vārds kakls, ar ko domāta
‘dzīve’, „Latvju enciklopēdijā” A. Švābe devis plašāku norādi, ka kakla darbs –
senāk smaga nozieguma nosaukums tautā; kakla lieta – noziegums, par ko vainīgam
draudēja nāves sods; kakla tiesa – krimināltiesas un kriminālās juridikcijas
nosaukums dzimtbūšanas laikos (Latvju Enciklopēdija 1951, 928), kas labi ilustrē
tulkotāja ideju, iespējams, lietojot vārdu kakls, latviešu karavīriem bija labāka
izpratne par soda veidu. Kā redzams šajā uzskaitījumā, termins nāvessods vispār
netiek lietots. Bagātīgais nāvessoda apzīmējumu skaits vairāk saistāms ar tulkotāja
spējām nāvessodu apzīmēt ar zināmu gradāciju, lai tas atbaidītu potenciālos
noziedzīgā nodarījuma veicējus no nodarījuma. SKTL 1696 bez nāvessoda ir iekļauti
daudzi miesassodi, kas bija tik nežēlīgi, ka pēc tiem bieži vien nemaz nebija iespējas
izdzīvot. Teksta oriģinālā šādu nāvessoda apzīmējuma variāciju nav. Vācu valodas
variantā dominē Lebens-Straffe (Leben gestraffet werden), tuvāks latviešu valodas
tulkojumam varētu būt zviedru valodas oriģināls han skal döden döö (‘tam būs nāvē
mirt’), kas tikai norāda uz laikmetam raksturīgo tulkošanas veidu – brīvo pārstāstu.
Jo bagātāka tulkotāja leksika, jo plašākas viņa izteikšanās spējas.
Lai karaļa izdotie likumi būtu pieejami pēc iespējas lielākam iedzīvotāju
skaitam, dažus soda likumus ar 1690. gadu sāka ievietot rokasgrāmatās aiz
evaņģēlijiem. Likumi un rīkojumi ar iebiedēšanu centās panākt, lai latviešu zemnieki
un pilsētnieki vairāk sargātu valsts intereses. Ar tādu pašu nolūku, bez literāri
mākslinieciskiem mērķiem, 1703. gadā no vācu valodas pārtulkoja t. s. „Jāņa Stakles
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gaudu dziesmu” (autors L. Depkins, kas vairākkārt pildīja valdības iestāžu
pasūtījumus). Tas ir garš dzejojums par latviešu zemnieku, kas dezertējis no zviedru
armijas un par to saņem sodu (Apīnis 1977, 62). Sākot ar 1690. gada izdevumu,
Vidzemes rokasgrāmatai pievieno arī dažādus sodu likumus, ko pārspiež bez
grozījumiem evaņģēliju beigās pārējās 18. gadsimta sākuma rokasgrāmatās.
Rokasgrāmatas ir krājumi, kas paredzēti noteiktam praktiskam mērķim, un tajās
sniegtas īsas ziņas par kādu praktiskās dzīves nozari. Pirmās latviešu rokasgrāmatas
bija ar ziņām un rakstiem, kas vajadzīgi, lai noturētu dievkalpojumus.
Rīgas gubernatora Ādama Ludviga Lēvenhaupta (Adam Ludwig Lewenhaupt)
1707. gada 21. decembra patentē (Lēvenhaupts 1707) savukārt nav izmantots viens
vārds vai vārdkopa, lai apzīmētu nāvessodu, bet gan aprakstoša vārdkopa pee Meesas
un dzihwbas Nosohdischanas aisleekts tohp.
Lai arī apskatītajos tiesību aktos nav minēta vārdkopa nāves strāpe (tiešs
pārcēlums no vācu Todesstraffe), tā parādās leksikogrāfiskajā avotā (ULMW1880)
un periodiskajos izdevumos (piem., Mājas Viesis, Nr. 8, 1; Rīgas Lapa Nr.187, 1).
Lai gan Jānis Zēvers norāda, ka strāpe vidusaugšvācu valodā ir reti minēta forma
strafe, izvirzot pieņēmumu, ka šis vārds latviešu valodā ienācis tikai jaunajos laikos
un fiksēts 1625. gada Rīgas linaudēju statūtos, un no tā atvasinātais strāpēc ir fiksēts
G. Manceļa sprediķu grāmatā (Zēvers 1923, 691−692). Lai gan gandrīz visos
19. gadsimta periodiskajos izdevumos (arī 18. gadsimta izdevumos Latviska Gada
Grāmata, Latviešu Ārste) dominē vāciskais strāpe (Latviešu Avīzes, Pēterburgas
Avīzes, Rīgas Lapa, Baltijas Vēstnesis u. c.), tas lielākoties saistās ar citiem sodu
veidiem, nevis nāvessodu. Publikācijās tiek norādīta naudas strahpe un meesas
strahpe, strahpes-nauda, strahpes gads. Lai arī atsevišķi juridiskās terminoloģijas
problēmgadījumi apspriesti jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, vienu
no plašākajām diskusijām izraisīja Augusta Bīlenšteina (August Bielenstein)
Aleksandra II Tiesu ustavu (1882) tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma kritiku
uzrakstīja Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vadītājs, Vidzemes hoftiesas un
Rīgas rātes advokāts Aleksandrs Vēbers, tā publicēta laikrakstā Balss 19. gadsimta
80. gadu sākumā (Balss 1883, 49, 1). Šajā recenzijā A. Vēbers norāda ne tikai uz
A. Bīlenšteina latviešu valodas zināšanām, bet arī uz latviešu juridiskās
terminoloģijas nepārzināšanu. Lai arī šajā laika posmā juridiskā terminoloģija būtībā
ir attīstības sākumstadijā, tomēr vairākiem nevēlamiem aizguvumiem ir piemērojams
ekvivalents latviešu valodā: „Newaru tam peekrist, ka Bielensteina kgs tulkojis
likuma wahrdu: „likumi par tahm no meerateesnescheem spreeschamahm
strahpehm.” Wispirms loti newikli skan wahrdinsch „tahm” un otrkahrt nemaz
newajadseja patapinat no Wahcu walodas wahrdu “strahpi”, kad Latweescheem ir
jau iten derigs wahrds „sods”. ” (Balss 1883, 49, 2)
Tikai sākot ar 20. gadsimta vidu, no periodisko izdevumu valodas pamazām
tiek izskausts šis vāciskais aizguvums, un valodā nostiprinās termins sods.
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Secinājumi
1. Senajos tekstos neparādās augstākā soda mēra apzīmējums nāvessods, tā
vietā tiek lietoti soda izpildes metodes apzīmējumi, kas liecina, ka šīs metodes 17. un
18. gadsimta tiesību aktos un šī perioda leksikogrāfiskajos avotos tiek uzskatītas par
termina nāvessods sinonīmiem.
2. Nāvessoda apzīmēšanai aplūkotajos tiesību aktos galvenokārt tiek lietots
vārds kakls dažādos savienojumos, tādējādi apzīmējot smagāko no sodu veidiem, jo
viena no nāvessoda izpildes metodēm bija pakāršana, galvas nociršana.
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THE PARTICULARITIES OF COHESION IN THE SHORT STORY “SCARF”
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Summary
The linguists dealing with text linguistics differentiate seven criteria of textuality, two
of which – coherence, or factual content and cohesion, or actual words mutually connected
within a sequence – are the most important. Coherence is usually realized by cohesion, which
is expressed by different lexical, grammatical, and lexico-grammatical devices. Lexical
cohesive devices include various repetitions, synonymic change, and relationship expressed by
antonyms, hyperonyms and hyponyms. Grammatical cohesive devices include reference,
substitution, and ellipsis. Lexico-grammatical cohesion, also called conjunction, is the
relationship of text sentences or text parts, expressed by conjunctions, other cohesive words,
particles, and insertions.
The short story “Scarf” by Marius Katiliškis was chosen as the object of the research.
After analysing the cohesion of the work, the following conclusions have been drawn:
1. The most common lexical cohesive device found in the short story is pure repetition
(e. g. Agnieška, skara) as well as contextual synonyms that usually have connotative meanings
(e. g. Agnieška – bičiulė, moterėlė; skara – baltoji gražuolė).
2. Information about the main character is provided not only by a repeated naming,
fulfilling the function of cohesion, but also by comparisons.
3. The ellipsis of subject and personal reference are the most common grammatical
cohesive devices, whilst substitution is rather rare.
4. Several cohesive devices complementing each other are usually combined in
sentences related in a consecutive or distance way; lexical, grammatical and lexico-grammatical
cohesion is especially often combined.
5. Anaphoric cohesion prevails – various cohesive devices point to some preceding
information.
6. A white, gorgeous, exclusive scarf in the short story acquires a symbolic meaning –
its loss correlates with the disappearance of the main character and with the end of the story.

Įvadas
Teksto lingvistikos specialistai dažniausiai kalba apie septynis tekstiškumo
kriterijus, iš kurių du: koherencija, arba prasminis teksto rišlumas, ir kohezija, arba
formalusis teksto rišlumas, – yra patys svarbiausi. Kohezija realizuojama įvairiais
lygmenimis (leksiniu, morfologiniu, fonologiniu) ir įvairiomis leksinėmis,
gramatinėmis ir leksinėmis gramatinėmis priemonėmis (žr. Česnulienė 2012;
Česnulienė 2015; Halliday, Hasan 1976; Kolaiti 2014; Matthews 2005, 59; Sirtautas
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2001; Vaskelienė 2007, 39–44; 90–105; Xi 2010)75. Leksinėmis priemonėmis
dažniausiai laikomas įvairus kartojimas, sinoniminis pakeitimas, siejimas perifraze,
antonimais, hiperonimais ir hiponimais. Bene daugiausia dėmesio mokslininkai
skiria (semantiniam) kartojimui, apimančiam to paties žodžio (tos pačios arba
įvairių formų), giminiškų bendrašaknių žodžių, tokių pat semų turinčių žodžių
kartojimą76, siejimą antonimais ir įvairių rūšių sinonimais77, kartais kalbama ir apie
tropų, darybinį (pagal tą patį modelį sudarytų darinių), deiktinį kartojimą, taip pat
apie kompozicinę funkciją atliekantį sintaksinį kartojimą (Buitkienė 1993; Poškienė
2009; Kadiri et al. 2016; Бабенко 2004, 285–300; Николина 2003, 45–65;
Сребрянская 2003; apie mokslinio teksto siejimo ypatumus žr. Bitinienė 2013,
271–330; Poškienė, Vrubliauskienė 2012). Gramatinėmis siejimo priemonėmis
dažniausiai laikomos referencija, elipsė, substitucija, kartais ir siejimo funkciją
atliekantys įvairaus pobūdžio sakiniai, žodžių tvarka, veiksmažodžių laikai. Leksinė
gramatinė kohezija, dar kitaip vadinama konjunkcija, tai teksto sakinių ar teksto
dalių santykis, reiškiamas jungtukais, kitais jungiamaisiais žodžiais, dalelytėmis,
įterpiniais (daugiau žr. Česnulienė 2012, 21–25). Tai (ne visų mokslininkų
skiriamas) tarpinis siejimo priemonių lygmuo, esantis tarp grynųjų leksinių ir
grynųjų gramatinių siejimo priemonių.
Mariaus Katiliškio kūryba neretai sulaukia literatūrologų dėmesio
(Bukelienė 2006; dar žr. Vaičulaitis 1992, 338–354), bet darbų apie šio rašytojo
novelių kalbą, raišką, siejimą ir pan., rasta nedaug (Kazlauskaitė 2006; Macienė
2008; Markūnaitė 2002; Vaskelienė 2011). Tyrimo objektu pasirinkta Mariaus
Katiliškio novelė „Skara“. Straipsnio tikslo – aptarti kūrinio formaliąsias rišlumo
priemones – siekiama taikant analizės ir interpretacinį metodus. Į šią trumpą, bet
labai prasmingą novelę, išspausdintą rinkinyje Seno kareivio sugrįžimas (žr.
Katiliškis 2003), yra atkreipusi dėmesį Elena Bukelienė: „Tarp didesnės apimties
apysakų nepasimeta žavi novelė „Skara“. Čia dviejų priešingų pasaulių – protingo,
realaus, bet žiauraus ir neprotingo, iliuzorinio – sankirtoje šviečia amžinoji
vertybė – Motinos meilė, prilygstanti gyvybei.“ (Bukelienė 2006, 213)
Leksinės siejimo priemonės
Novelė „Skara“ – tai pasakojimas apie sūnaus laukiančią motiną. Ši
(pagrindinė) veikėja kūrinyje įvardijama tokiais teksto siejimo funkciją
atliekančiais leksikos vienetais: Agnieška – (mano) senoji – (mano) moterėlė –
(mano) bičiulė – vargšė žąselė. Visame kūrinyje kartojamas asmenvardis
Ankstesniuose lietuvių teksto lingvistikos darbuose kohezijos ir koherencijos terminai nebuvo
vartojami, žr. Ambrazas 1976; Alaunienė 1978; Buitkienė, Valeika 1983.
76
Kartais toks bendrų semų turinčių žodžių, sudarančių savotiškas semantinės grupes, grandines,
kartojimas dar vadinamas teminiu (Бабенко 2004, 287–289).
77
Siejimo funkciją gali atlikti leksiniai ir darybiniai, sisteminiai ir kontekstiniai sinonimai (apie
sinonimus žr. Župerka 2012, 30–40).
75

284

Agnieška. Ši rytų aukštaičiams būdinga vardo forma78 spiralės principu kartojama
nuo pat kūrinio pradžios (pirmojo sakinio) iki pabaigos – retoriniais klausimais,
kuriuose pavartotas veikėjos vardas, novelė pradedama ir baigiama:
Kurgi [...] Agnieška? (165)79
O Agnieška eina kas mielą rytą ir atstoja mums laikrodį... (165)
Tada Agnieška susigraudina visiškai... (165)
Ho, Agnieška baltutėlė, puoci puoci. (167)
Agnieška sensta. (168)
Kur Agnieška? (170).

Kontekstiniais sinonimais laikytini tokie veikėją pavadinantys leksikos
vienetai: moteriškosios lyties asmenį įvardijantis deminutyvas moterėlė, bendrinis
daiktavardis bičiulė (‘artimas, geras draugas’ LKŽ), daiktavardiškai pavartotas
įvardžiuotinis būdvardis senoji, kuris turi ne LKŽ pateiktą reikšmę ‘pribuvėja,
priėmėja’, o žodynų nefiksuotą reikšmę ‘sena moteris’. Prie nominacinę reikšmę
turinčių daiktavardžių, sudaiktavardėjusio būdvardžio neretai pridedamas
pažyminiu einantis įvardis mano:
Kurgi mano bičiulė Agnieška? (165)
Mano bičiulės nebėra. (169)
[...] Vėlinasi mano senoji šįryt... (165)
prisiartina [...] visa balta mano moterėlė. (165)

Veikiausiai pagal eisenos ypatymus veikėja pavadinama žodynuose asmens
reikšmės neturinčio daiktavardžio žąsis (‘didelis laukinis ir naminis vandens
paukštis’ LKŽ) deminutyvu žąsele80; pasakotojo kreipimesi į veikėją jaučiama
empatija, gailestis, užuojauta – žąselė epitetu eina daiktavardis vargšė (šis žodis
vartojamas reikšme ‘vargstantis, skurstantis žmogus, varguolis, neturtėlis’ LKŽ):
Ei tu, vargše žąsele! (167).

Pasakytina, kad apskritai visame kūrinyje jaučiamas teigiamas (ir artimas)
pasakotojo požiūris į vaizduojamą veikėją – nepaliaujamai, neprarandant vilties
sūnaus laukiančią motiną. „Nors būtent Motina čia yra paniekintųjų, neapgintųjų
pusėje, rašytojas ją rodo kaip gražios sielos ir didelės vidinės stiprybės žmogų“
(Bukelienė 2006, 213).
Kitas ne mažiau svarbus dalykas, tarsi dar vienas novelės veikėjas, yra
senutei priklausantis atributas – skara, kuri novelėje vadinama tokiais leksikos
Agnieška siejamas su sulotynintu graikišku žodžiu, reiškiančiu „tyras, skaistus“ (žr. Kuzavinis,
Savukynas, 2007, 42). Sunku pasakyti, ar šis vardas autoriaus pasirinktas atsitiktinai.
79
Straipsnyje pavyzdžiai pateikiami kursyvu, aptariamas (-i) leksikos vienetas (-ai) retinamas (-i),
žodis arba žodžių junginys, į kurį atkreipiamas dėmesys, pabraukiamas. Prie pavyzdžių nurodomas
knygos puslapis.
80
Vaizdas kuriamas pasitelkus regimąsias detales.
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vienetais: (balta) skara – (balta / šliūbinė / stebuklingoji) skarelė – baltoji
gražuolė – baltoji – taigi kūrinyje siejimo funkciją atlieka daiktavardis skara, jo
deminutyvas skarelė, neretai turintys informatyvių būdvardinių epitetų (balta,
šliūbinė, stebuklingoji), perifrazė baltoji gražuolė (skara tarsi personifikuota,
daiktavardis gražuolė vartojamas ne DLKŽ pateikta reikšme ‘gražus žmogus’, o
LKŽ nurodyta reikšme, dažnesne poetinėje kalboje, ‘gražus žmogus ar daiktas’) ir
daiktavardiškai pavartotas įvardžiuotinis būdvardis baltoji81. Sakiniai su minėtais
leksikos vienetais dažniausiai siejami distanciškai:
Bet jos [...] balta skara – tikras pagražinimas žalioms papurusioms kalvutėms. (166)
Ir bėga, vis tekina, nešdama [...] savo baltą skarą. (168)
Ūmai laukai pasigedo [...] jos basų žingsnių ir baltos skaros. (169)
Tačiau stebuklingoji skara ją klosto kaip šiltas debesis, žadina ir sparnus atstoja.
(168)
„Mano šliūbinė, brangi skarelė...“ (167)
Be savo baltosios – Dieve sergėk, ji nekėlė niekur kojos... (167)
Bet kur ji pirko skarą, tą baltąją gražuolę, ar jos žino? (167) – pastarajame

pavyzdyje leksinė kohezija (kartojimas) derinamas su leksine gramatine
(rodomąja referencija): žodžių junginys baltoji gražuolė pabrėžiamas
parodomuoju įvardžiu ta, taip pasakoma, kad kalbama apie skaitytojui jau žinomą
(anksčiau tekste minėtą) dalyką82. Adresato dėmesys atkreipiamas kartojant ne tik
veiksnį skara, bet ir tarinio vardine dalimi einantį įvardį viskas, kuris vartojamas
DLKŽ pateikta reikšme ‘visa, drauge paėmus’; kitaip tariant, skara yra didžiausias
Agnieškos turtas ir pasididžiavimas:
gražiausia jos skara – viskas. [...] // Skara – viskas. (167)

Todėl skaros praradimas (tai įvardijama kartojant žodžių junginį parduoti
skarą), nulemtas paskutinio desperatiško motinos mėginimo sulaukti kokios nors
žinios iš dingusio sūnaus, yra didžiausia netektis, jos ankstesnio gyvenimo griūtis;
kartu tai pasakojimo pabaiga:
Ji pardavė savo gražuolę skarą. [...] Juk ji pardavė skarą, gal nežinai? (170)

„Paaukojusi maldai už sūnų svarbiausią savo esybės dalį – skarą (simbolinę
apsaugą nuo pasaulio, tapatybės ženklą), senutė tarsi praranda save ir dingsta lyg
jos nė nebūta“ (Bukelienė 2006, 213).

Daiktavardis baltoji kūrinyje vartojamas ne kuria nors LKŽ pateikta reikšme (‘akis’, ‘degtinė’,
‘utėlė’, ‘baltakraujystė’, ‘arsenas’), bet atstoja žodžių junginį balta / baltoji skara.
82
Apie rodomuosius įvardžius, atliekančius pabrėžimo funkciją, žr. DLKG 2005, 263; Rosinas
2009, 72–73; apie rodomąją referenciją žr. Česnulienė 2012, 35–40; daugiau referencijos
pavyzdžių žr. „Gramatinės siejimo priemonės“ ir „Siejimo priemonių dermė“.
81
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Kartais tekstas siejamas kartojant dar kitokius leksikos vienetus arba frazes
(daiktavardžius paštininkas, takas, retorinius klausimus su prieveiksmiu kur ir
vardu):
Ji išbučiuotų ir paštininkus... (166)
Ir paštininkai štukavoja būriais, nesgi ir jiems atsibodę... (166)
Takas pradeda gautis žole. Takas tuščias. (169)
Kur ji, kur baltoji Agnieška? (169)
Kur? // Kur? // [...] Kur Agnieška? (170)

Kai kurie siejimo funkciją atliekantys leksikos vienetai susiję hiperonimo
ir hiponimo santykiu, pvz., du šalutiniai veikėjai įvardijami ne asmenvardžiais, o
bendriniais profesiją, užsiėmimą reiškiančiais daiktavardžiais klebonas ir
paštininkas, kurie tekste pakeičiami bendresniais pavadinimais: socialinį statusą
nusakančiu daiktavardžiu ponai ir bendriausiu mąstančios būtybės pavadinimu
žmonės (prie pastarojo pridedami detalizuojantys, vertinamieji epitetai aukščiausi
ir didžiausi):
Ir klebonas, ir paštininkai nebesulaukia. (169)
Taip [...] dviejų aukščiausių jos pasaulio žmonių paguodota, visada laiku
grįžta... (166)
Klebonas ir paštininkas, du žmonės, didžiausi tarpu žmonių jos pasaulio. (168)

Pasakytina, kad novelėje apskritai ryškus pasikartojimo motyvas – kadangi
kasdien kartojasi pagrindinės veikėjos veiksmai (ėjimas ar bėgimas į bažnyčią ir į
paštą), distanciškai kartojami ir šiuos veiksmus nusakantys žodžiai bei žodžių
junginiai (bėgti, eiti, kasdien, paštas, bažnyčia, palyginimas su laikrodžiu):
O Agnieška eina kas mielą rytą ir atstoja mums laikrodį... (165)
Ir bėgo kasryt į bažnyčią ir į paštą, bėgo ... (167)
Kasdien, kasdien. (167)
Bažnyčia. Paštas. (168)
Ir bėga, vis tekina... (168)
...nebematysiu pro šalį būry liūliuojančios, tiksliai kaip laikrodis. (170)

Pagrindinės veikėjos Agnieškos įvardijimų kūrinyje nėra labai daug ir
įvairų, ekspresyvių. Papildomos informacijos apie šią veikėją suteikia palyginimai
(jų rasta 16), kuriais vaizduojamas asmuo (tema) gretinamas su kitu reiškiniu,
turinčiu realų arba tariamą požymį (apie palyginimus žr. Ramonaitė 2010, 66–90;
Župerka 2012, 59–61). Visi palyginimai yra su jungtukais (su kaip 14, su lyg 2),
visų palyginimų tema – Agnieška. Kai kada veikėjos išorė lyginama su tą patį
požymį turinčiais daiktais, pavyzdžiui, kadangi senutė vaikščioja apsigobusi balta
skara, pagal baltumo požymį yra lyginama su nubaldytu akmeniu, baltu balandžiu,
sniego gniūžtimi ir žiemos skiautele:
Viršugalvis [...] kaip vieškelio nubaldytas akmuo (165)
Ji kaip baltas balandis ties juodu debesim, vingiuojantis nuo vanago (165)
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Ji nuplasnoja kalniukais kaip sniego gniūžtis (166)
[Agnieška] kaip sniego gniūžtis, kaip gūžinėjanti žiemos skiautelė vasaros žalionių
tirštume (168).

Kartais veikėja su kokiu nors daiktu (laikrodžiu, žąsimi) lyginama dėl
eisenos ar išorės ypatumų: Bėgo [plasnodama skaros skvernais – J. V.] kaip išsipėrusi
koželkoj žąsis (166); [Agnieška] Liūliuoja tiksliai kaip laikrodis (170) (veiksmažodis
liūliuoti čia vartojamas LKŽ pateikta reikšme ‘linguojant, palengva, sunkiai eiti’);
kartais lyginama pagal kuriamo vaizdo panašumą, pvz.: Ji kaip sudžiūvusi menkutė
smėlynų rugio guba (165); [Agnieška siekia pabučiuoti klebono rakovę] lyg mušama per
galvą (165); Ji [pikta] šlama kaip starta, galvą kaip kurapka įtraukusi po skara (166),
kartais akcentuojama veikėjos jausena: [Agnieškos] Širdis kaip numušta paukštė
(169); [Agnieškai] ašara gerklėje kaip silkės kaulas (165); kai kuriais palyginimais

apskritai akcentuojama veikėjos svarba:
Ji [neatskiriama vietovės dalis] kaip javai dirvoje, medžiai ir miškai 166; Ji [įaugusi,
įsigraužusi šioje vietoje] kaip upokšnis palei pirtį (167)
Be jos [Agnieškos; tuščia] kaip tyruose (170)
[be Agnieškos] Nyku taip, lyg pusė gyvybės būtų prarasta (170).

Gramatinės siejimo priemonės
Novelėje neretai siejimo funkciją atlieka vardažodinė elipsė, paprastai
praleidžiamas iš konteksto numanomas tolesnio sakinio veiksnys. Dažniausiai tai
yra asmenvardis Agnieška – pagrindinės veikėjo vardas:
Taip dvigubų vilčių [...] paguodota [Agnieška], visada laiku grįžta [...] (166)
Ir bėgo [Agnieška] kasryt į bažnyčią ir į paštą, bėgo ilgėdamosi savo sūnaus... (167)
Šiąnakt [Agnieška] sapnavo savo vaiką, gerąjį Marcę. Tik šit [Agnieška] grįžta namo
pikta, nedora. (168)
Ir bėga [Agnieška], vis tekina, nešdama begalinį rūpestį ir ilgėjimąsi, ir savo baltą
skarą. (168)
Anksti rytą [Agnieška] eina pas karčiamininką žydą, siūlo savo skarą. (169)
Zakristijoje [Agnieška] laukia kunigo ir šiandien išdrįsta jam ranką pabučiuoti, nesgi
delne turi penkis litus, reikalingus žvakėms ant altoriaus, vynui. (169)
[Agnieška] Susisupo į skarą paskutinį kartą ir matė nuo altoriaus ateinantį savo
sūnų... (169)

Rečiau praleidžiami kitokie daiktavardžiai, pvz., skara, gromata [laiškas –
J. V.):
[Skara] Ilga, plati, varvančiais kutosais, siekiančiais jos ligotas kojas. (167)
[Skara] Brangių vilnų, smulkiausio darbo, viliūgiškais lamstais ir kutosais
pakraščiuose. (167)
Kol ateis gromata... [...] Žinoma, ateis. Tik tokia tolybė. Nesvietiška. (168)

Analizuojamame kūrinyje dažna asmens referencija – paprastai asmeninio
įvardžio ji referentas taip pat yra pagrindinė veikėja:
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Ji kiūtina prieš kalną... (165)
Ji išbučiuotų ir paštininkus... (166)
Nesgi visada ji bėgo plasnodama skaros skvernais... (166)
O man tačiau ji ką nors užgieda... (166)
Būriais ji baisiai pikta... (166)
Ji pereis bažnyčios aslą ir suklups po kojomis Jėzaus... (169)
Bet kur ji pirko skarą...? (167)
ir kas bežino, ką ji didžiau mylėjo – savo Marcelį ar skarą. (167)
„Ne, ne, tiek negali būti“, – ji purtosi ir man atrodo, jog girdžiu braškant jos kaulus. (168)
Juk ji pardavė skarą, gal nežinai? (170)

Daug rečiau asmeninių įvardžių referentai yra kiti veikėjai (1) arba objektai (2):
1) Marcė (Agnieškos sūnus): Jis grįš. (169); moterys: Tik moterys, tos
raganės, čirškė, kad Agnieškai ne viskas namie. Bet ar nors viena iš jų turėjo tokią
nuostabią skarą? (167); paštininkai: Ji [Agnieška] išbučiuotų ir paštininkus, bet jie
užsidarę ir neįsileidžia nieko... (166);
2) skara: Ir visur su ja – kaitroje, lietuje, vėtrai daužantis po ražienas. (167);
poteriai: kantrūs poteriai – niekai. Jie pasenę, tie patys. (168)

Visais atvejais siejama anforiškai – įvardžiai atstoja anksčiau tekste
konkrečiai įvardytus asmenis ar dalykus.
Rastas pavyzdys, kai referencija derinama su elipse:
Ji [Agnieška] kiūtina prieš kalną [...]. Puoci puoci, nuolaidūs balti pečiai ir rankos
po skara brūškena. (165)
Iškilmingą rytą ji [Agnieška] susigūžė prie grotelių. Susisupo į skarą paskutinį kartą
ir matė nuo altoriaus ateinantį savo sūnų... (169)

Antrieji fragmentų sakiniai be veiksnio, bet abiem atvejais veikėja
numanoma iš ankstesniuose sakiniuose pavartoto asmeninio įvardžio ji, kurio
referentas yra Agnieška. Rastas pavyzdys, kuriame, atvirkščiai, su veiksnio elipse
yra ankstesnis sakinys, o tolesnis – su asmens referentu ji:
Bažnyčioje klūpo susirietusi ant šaltų akmenų, pabrukusi sušalusias kojas po skara,
ir šnibžda šnabžda kaip įpratusi. Kasdien ji [Agnieška] pakartoja visas savo maldas,
rožančių (165).

Dar viena gramatinės kohezijos rūšis – substitucija – Mariaus Katiliškio
novelėje reta, pvz.: Ir paštininkai štukavoja būriais, nesgi jiems tai atsibodę (166):
negimininė įvardžio forma tai atstoja anksčiau minėtą senutės vaikščiojimą į paštą
laukiant sūnaus laiško. Vėl siejama anaforiškai – skaitytojas nukreipiamas į
ankstesniais sakiniais perteiktą informaciją.
Leksinės gramatinės siejimo priemonės
Rišlaus teksto sakiniai neretai siejami įvairias konektoriais (jungtukais,
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jungiamaisiais žodžiais, dalelytėmis, įterpiniais)83. Analizuojamoje Mariaus
Katiliškio novelėje dažnesnė priešinimo (1) ir laiko konjunkcija (2):
1) Tik moterys, tos raganės, čirškė, kad Agnieškai ne viskas namie. Bet ar nors
viena iš jų turėjo tokią nuostabią skarą..? (167) – šiuo atveju reikėtų kalbėti apie
priešinimo gretinamąją konjunkciją: pirmame sakinyje užsimenama apie moterų
paskalas, jaučiamas neigiamas požiūris į veikėją, o antrame implicitiškai kalbama
apie tai, kad tokių puošnių skarų neturinčios moterys gali Agnieškai savotiškai
pavydėti.
Visas jos gyvenimėlis šuniškai mažas ir skurdus. Bet jos nuošmaikšti balta
stovyla, jos balta skara – tikras pagražinimas... (166) – tarp fragmento sakinių ryški

priešinimo koreguojamoji konjunkcija: antru teiginiu (puošnios skaros turėjimas)
tarsi „pataisomas“, pakoreguojamas pirmu sakiniu, nusakančiu skurdų veikėjos
gyvenimą, perteiktas turinys.
2) [Klebonas] paklausia dar: „O Marcė laiško vis dar neparašo?“ Tada
Agnieška susigraudina visiškai... (165) – tarp sakinių, susietų laiko prieveiksmiu
tada, ryški laiko sekos konjunkcija: priminimas apie žinios neduodantį sūnų
(pirmas sakinys) sujaudina motiną (antras sakinys).
Siejimo priemonių dermė
Mariaus Katiliškio novelėje retai apsiribojama kurios nors rūšies
formaliosiomis siejimo priemonėmis, paprastai derinamos kelios: leksinės ir
gramatinės (1), leksinės ir leksinės-gramatinės (2), gramatinės ir leksinėsgramatinės (3), bet dažniausiai leksinės, gramatinės ir leksinės-gramatinės (4):
1. Derinamas kartojimas (skara, Dievas, nemato), referencija (ji –
Agnieška, skara) ir vardažodinė elipsė:
O gražiausia jos [Agnieškos] skara – viskas. [...] Snieginai balta, švelnių,
ploniausių vilnų. Ilga, plati, varvančiais kutosais, siekiančiais jos [Agnieškos]
ligotas kojas. Ir visur su ja [skara] – kaitroje, lietuje, vėtrai daužantis po ražienas.
Skara ją gina nuo darganų, nuo saulės ir nuo piktų akių. (167)
Ir Dievas nuo kryžiaus, galvą nulenkęs, vis žiūri į žemę. Nemato jos
[Agnieškos]. 168
Dievas nuo kryžiaus nemato jos [Agnieškos] (169).

2. Nėra [laiško] iš Marcės, iš Marcelio, iš sūnaus . // Nėra. Nėra...
nėra... (168); [...] Laiško!.. Laiškelio... Vis nėra... nėra. Dar nėra... (168) – laiko
konjunkcija susijusiuose sakiniuose kartojami įvairūs leksikos vienetai,
konstrukcijos, kuriamą pasikartojimo, stiprėjančio nerimo, pereinančio į neviltį,
įspūdį stiprina dalelytės84 ir daugtaškiai – grafinės siejimo priemonės.
Pavyzdžiui, mokslinio ir publicistinio stiliaus teksto sakiniuose tokių yra beveik 38 proc.
(Česnulienė 2012, 59; apie jungtukų ir jungiamųjų žodžių vaidmenį tekste žr. Bielinskienė 2009).
84
Dar, vartojamas reikšme ‘kol kas, iki šiol, iki tol’, LKŽ laikomas dalelyte, o DLKŽ prieveiksmiu.
83
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3. Šiąnakt [Agnieška] sapnavo vaiką, gerąjį Marcę. Tik šit [Agnieška] grįžta
namo pikta, nedora. (168) – sakiniai su vardažodine elipse (juose praleisti
numanomi veiksniai) susiję priešinimo ribojamąja konjunkcija.
Ji [Agnieška] pereis bažnyčios aslą ir suklups [...] Tada... // Tada ji [Agnieška]
daro tai, ko nė vienas nelaukė. Anksti rytą eina pas karčiamininką žydą, siūlo savo
skarą. Gauna ji pinigą, kaip mėnuo didelį, sidabrinį, ir meldžia žydo, kad jis leistų
pasilikti skarą nors ligi pietų. [...] Ryt mišios. Jos sūnui Marcei... (169) – tarp fragmento

sakinių, susietų kartojamu laiko prieveiksmiu tada, ryški laiko sekos konjunkcija,
siejama referencija (asmeniniu įvardžiu ji susiejamas anksčiau kūrinyje
nurodytas antecedentas Agnieška) ir – kaforiškai – substitucija: įvardžio
negimininė forma tai apibendrina toliau minimus veiksmus. Įtampa (tai visos
novelės kulminacija) kuriama išvardijant veikėjos veiksmus: pereina bažnyčią,
suklumpa ir apsisprendžia parduoti skarą bei už gautą sidabrinį pinigą užsakyti
mišias už pražuvusį sūnų.
4. ...ir aš galiu gėrėtis jos [Agnieškos] bėgančiu baltu stuomeniu. (166);
[...] [Agnieška] Ir bėgo kasryt į bažnyčią ir į paštą... (167) – distanciškai susietuose
sakiniuose kartojamos veiksmažodžio bėgti formos, pirmame sakinyje pavartoto
įvardžio ji referentas yra anksčiau minėta veikėja Agnieška, antrasis (su
vardažodine elipse) sakinys su ankstesniais susijęs grynojo sudėjimo
konjunkcija – jungtuku ir pradedamas sakinys papildo anksčiau perteiktą
informaciją.
Kurgi Agnieška, gal mirė? // Bet jos [Agnieškos] nėra. Mano bičiulės
nebėra. Todėl einu į jos [Agnieškos] trobelę... Laužiuos į vidų kaip vagis... (169);
[...] Nebėra Agnieškos. (170) – kontaktiškai ir distanciškai siejamuose sakiniuose

kartojami bendrašakniai veiksmažodžiai nėra, nebėra, asmenvardis, kuris
keičiamas kontekstiniu sinonimu bičiulė ir įvardžiu ji (asmens referencija),
prieveiksmiu todėl pradedamas paskutinis sakinys su ankstesniais susijęs
priežasties konjunkcijos santykiu.
Arkliai pamato ją ir taikstosi sustoti. [...] Bet arkliams dar po botagą. [Arkliai]
Nei nesustoja. [...] Dabar aš drąsiai leidžiu arklius... (165) – fragmento sakiniuose

derinamas kartojimas (arkliai), veiksnio elipsė, jungtuku bet pradedamas sakinys
su ankstesniu susijęs sudėjimo (turinio papildymo) konjunkcija, o paskutinis
sakinys, kuris pradedamo laiko prieveiksmiu dabar, su ankstesniais sakiniais
susijęs laiko konjunkcijos santykiu.
... ką ji [Agnieška] didžiau mylėjo – savo Marcelį ar skarą. O jos [Agnieškos]
meilė buvo didelė, ilga ir nesibaigianti kaip takas, kurį ji [Agnieška] išmynė. (167) –

sakiniuose vartojamo trečiojo asmens ji referentas yra Agnieška, tarp
bendrašaknių žodžių mylėti ir meilė kartojimu siejamų sakinių ryški sudėjimo
(turinio papildymo) konjukcija – antrame sakinyje pasakoma daugiau
informacijos apie pirmame sakinyje minimą meilę.
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Gali būti siejama hiponimais (klebonas, paštininkas), hiperonimu (ponai),
kartojimu (distanciškai susietuose sakiniuose kartojamas daiktavardis ponai) ir
asmens bei rodomąja referencija (įvardžio jie referentas ponai, kuris anaforiškai
pabrėžiamas rodomuoju įvardžiu tie), elipse (paskutinis sakinys be veiksnio),
jungtuku o pradedamas sakinys su ankstesniais susijęs sudėjimo – turinio
papildymo – konjunkcija:
[...] Agnieška susigraudina visiškai [...] ir protekiniais į paštą, kur ponai už grotelių
rūstūs. (165)
[...] Klebonas ir paštininkas [...] didžiausi tarpu žmonių jos pasaulio. Gražūs ir
pasirėdę tie ponai [...] Jei jie panorėtų!.. О!.. // O ponai pradeda labiau pykti.
Kaskart vis rūstenę miną rodyti, nes laiško nėra. (168)

Išvados
1. Dažniausia novelės leksinės kohezijos priemonė – grynasis kartojimas
(Agnieška, skara) ir paprastai konotacinių reikšmių turintys kontekstiniai
sinonimai (Agnieška – bičiulė, moterėlė; skara – baltoji gražuolė).
2. Apie pagrindinę veikėją informacijos suteikia ne tik siejimo funkciją
atliekantys kartojami įvardijimai, bet ir palyginimai.
3. Iš gramatinių kohezijos priemonių dažniausia veiksnio elipsė ir asmens
referencija (įvardinis pakeitimas). Reta substitucija.
4. Grandininiu ir distanciniu būdu siejamuose sakiniuose paprastai
derinamos kelios viena kitą papildančios siejimo priemonės; ypač dažnai derinama
leksinė, gramatinė ir leksinė-gramatinė kohezija.
5. Kūrinyje dominuoja anaforinis siejimas – įvairios siejimo priemonės
nukreipia į ankstesnę informaciją.
6. Balta, puošni, išskirtinė skara kūrinyje įgyja simbolinę prasmę – jos
netektis koreliuoja su pagrindinės veikėjos dingimu ir pasakojimo pabaiga.
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Jānis VECKRĀCIS (Ventspils Augstskola)
IMPLICĪTĀS INFORMĀCIJAS PĀRNESE JOSIFA BRODSKA DZEJOĻU
CIKLA „VĀRDU ŠĶIRA” TULKOJUMOS ANGĻU UN LATVIEŠU VALODĀ
TRANSFER OF IMPLICIT INFORMATION IN THE ENGLISH AND LATVIAN
TRANSLATIONS OF JOSEPH BRODSKY’S CYCLE A PART OF SPEECH
Atslēgvārdi: dzejas tulkošana, implicītā informācija, implikatūra, interpretācija, poētiskā tehnika,
kompresija.
Keywords: poetry translation, implicit information, implicature, interpretation, poetic technique,
compression.
Summary
Both literary criticism and Translation Studies recognise that alongside explicit
information, poetry is also characterised by its implicit information. The paper aims at briefly
discussing the general theoretical insights regarding implicature and implicit information to the
extent relevant for the analysis of the transfer of implicit information in the translations of Joseph
Brodsky’s cycle A Part of Speech.
Respectively, a focus of the paper is the notion of implicature which is a non-verbal (extralinguistic) feature of an utterance (and of a text) forming its deep sense(s). It is essential to note:
though formation of a sense is an underlying aim of every utterance (and of a text), implicature in
literary texts as aesthetic units is a reasonably expected element.
Another emphasis of the discussion is the interpretative potential of poetry and its benefits
and limitations in the context of poetry translation.
The complicated and diverse nature of implicit information (its classification is presented
in the paper) of literary texts implies that this layer of information predetermines the necessity for
poetry translators to possess target language skills at a mother-tongue level.
The second part of the paper presents a discussion of the English and Latvian translations
of the first poem (I was born and grew up in the Baltic marshland…) of Joseph Brodsky’s cycle A
Part of Speech.
The study leads to a number of conclusions. In terms of conveying implicit information, an
essential criterion is ensuring that no unreasonable circumstances arise in the target text which could
potentially lead readers to a narrowed interpretation. The analysis of the English and Latvian
translations suggests that processing and formation of the features of a text related to its implicit
information should cover various aspects, for instance, poetic technique, characteristics of individual
units and network relationships which exist beyond the unit level (at the level of a text or texts).

Ievads
Gan atdzejošanas85 literatūrkritiskā, gan tulkojumzinātniskā analīzē tiek atzīts,
ka dzejas tekstveidē līdztekus eksplicītai (tiešā veidā sniegtai) informācijai plaši
izmanto implicīto jeb netiešā veidā sniegto informāciju. Turklāt elementi, kas norāda
uz implicītās informācijas klātbūtni, kā arī šo elementu saiknes tekstā var kļūt par
stilistisku, ekspresīvu teksta pazīmi. Raksta mērķis ir īsi aplūkot vispārējo
85

Turpmāk – dzejas tulkošana.
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implikatūras un zemteksta teoriju tādā mērā, kādā šī teorija ir būtiska translatoloģijā
un raksta otrajā daļā veiktajā analīzē saistībā ar implicītās informācijas pārnesi Josifa
Brodska dzejoļu tulkojumos.
Pamatjēdzieni un to definējuma problēmas
Informācijas izpaušanas implicītā un eksplicītā veida aktualitāte izriet no tā,
ka tekstā veidojas daudzlīmeņu satura asimetrija vienotajam izteiksmes līmenim, ko
nosaka, piemēram, teksta elementu ekonomija un kompresija (plašāk sk.
Шалудько 2016). Taču jau jēdzieniskā līmenī ir vērojami sarežģījumi implicītās
informācijas skaidrošanā. Piemēram, tā kā implicītā informācija attiecas uz slēpto
jēgu (to apzīmē arī kā slēpto jeb dziļo saturu), ir nepieciešams izprast slēptās jēgas
būtību. Atkarībā no intences ir iezīmētas trīs slēptās jēgas kategorijas un deviņi tipi
(plašāk sk. Шалудько 2016, 37). Savukārt implikācija ir izteikuma slēptais saturs,
kas netiek apgalvots tieši, bet loģiski izriet no izteikuma satura nozīmes
(VPSV 2007, 153). Plašāku izteikuma satura daļu aptver implikatūra, kas izriet,
piemēram, no vispārīgām zināšanām par pasauli un saziņas dalībnieku kopīgajām
zināšanām (Zilgalve 2012, 191). Irina Arnolda (Ирина Арнольд) skaidro
implikācijas izpratni filoloģijā un atsaucas uz loģikā aplūkoto implikāciju
nosacījuma teikuma ja – tad konstrukcijā, kurā pirmais teikuma komponents (a) jeb
antecedents ir nosacījums, bet otrais komponents (b) jeb konsekvents – turpmākā
darbība vai situācija. I. Arnolda norāda uz šādām implikācijas pazīmēm:
1) tiek izteikti abi komponenti vai tikai antecedents;
2) implikācija var sniegt tikai priekšmetiski loģisko vai arī emocionālo,
vērtējošo, funkcionāli stilistisko un ekspresīvo informāciju, kas tiek analizēta
kontekstuālās semantikas pētījumos;
3) implikācijas pamatā ir vārda paradigmatiskās vai sintagmatiskās attieksmes
(Арнольд 2010, 78).
Teksta implikācijā antecedents ir izteikts verbāli, bet konsekvents nav izteikts
tieši, turklāt implikācija veido nevis atsevišķa vārda vai teikuma, bet attiecīgās teksta
daļas jēgu. Autore norāda, ka teksta implikācijas (domājams, autore faktiski runā par
implikatūru) izpratne ir tuva zemteksta jēdzienam; robežšķirtne ir konteksta
mērogs – implikācijas līmenī ir nozīmīgs situatīvais teksta daļas vai epizodes
konteksts, bet zemteksta analīzē jāņem vērā makrokonteksts, t. i., daiļdarba tēma,
sižets vai ideja (Арнольд 2010, 81). Tomēr gan pati I. Arnolda, gan citi pētnieki
piemin problemātiski neviennozīmīgās attiecīgo jēdzienu interpretācijas, turklāt
netiek konsekventi ievērots arī nosacītais implikatūras kā valodniecības jēdziena un
zemteksta kā literatūrzinātnes jēdziena nošķīrums.
Aleksandrs Komčatnovs (Александр Камчатнов) norāda uz termina
„zemteksts” piederību pie izteikuma semantikas jomas līdztekus citiem terminiem,
kas apzīmē izteikuma semantiskās pazīmes: nozīme, jēga, saturs, implicītais saturs.
Vispārīgāko jēdzienu „saturs” iespējams aplūkot divos aspektos. Viens no tiem –
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nozīmes aspekts – ir saistīts ar valodas zīmju izmantošanu, ar šo zīmju gramatisko
formu un sintaktiskajiem sakariem, kā arī atsevišķo leksēmu nozīmi. Otrs satura
aspekts – izteikuma jēga – nav izteikts ar valodas zīmēm (Камчатнов 1988).
Jēgas neviennozīmība nosaka šī aspekta sarežģītās attieksmes ar izpratni un
interpretāciju (un, jāpiebilst, attiecīgi – ar pārprašanu un kļūdainu interpretāciju).
Runas jēgas komponenti informācijas līmenī ir izteikuma (teksta) verbālais saturs,
kontekstuālā informācija, situatīvā informācija, enciklopēdiskā informācija (fona
zināšanas) un diskursa pragmatiskie elementi (Бондарко 2008, 24). A. Komčatnovs
pamatoti kritizē termina „zemteksts” un termina „jēga” sinonīmisku lietojumu un
iesaka ar zemtekstu saprast specifisku jēgas veidu: ezotērisko jēgu, kas mērķtiecīgi
paredzēta vienīgi informētiem lasītājiem; šāda informācija nereti ir saistīta ar
biogrāfiskiem datiem. Savukārt, ja ar terminu „zemteksts” tiek apzīmēts dziļais
(iekšējais) saturs, tad pētījuma priekšmets ir stilistika, poētika un literatūras vēsture.
Jāpiekrīt atziņai, ka zemteksta definēšanā nav pieļaujama nekonsekvence, kurā šis
jēdziens vienubrīd kļūst par paša izteikuma elementu, bet līdztekus tiek skaidrots arī
kā izteikuma pazīme. No tā izriet secinājums, ka valodniecisks zemteksta
aplūkojums nosaka nepieciešamību definēt un atzīt tā ekstralingvistisko raksturu.
A. Komčatnovs aplūko arī Iļjas Gaļperina (Илья Гальперин) piedāvāto teksta
informācijas klasifikāciju (Гальперин 2007 [1981]), kurā faktu un konceptuālās
informācijas pazīme ir attiecīgi eksplicītums un neverbāls implicītums. Tādējādi
faktuālā informācija attiecas uz nozīmi, bet konceptuālā informācija – uz (dziļo)
jēgu. Jāpievienojas A. Komčatnova kritikai attiecībā uz I. Gaļperina piedāvāto trešo
informācijas veidu – zemteksta informāciju: acīmredzamās pretrunas vedina atzīt, ka
konceptuālā informācija un zemteksta informācija apzīmē vienu un to pašu
informācijas daļu. Jāatzīmē, ka līdzīga neskaidrība izriet no Jeļenas Ļeļisas (Елена
Лелис) piedāvātā atklātās (virsējās) un slēptās (dziļās) jēgas dalījuma, dziļās jēgas
kategorijā iekļaujot presupozīciju (tostarp fona zināšanas un valodas kompetenci),
implikāciju (tāpat kā I. Arnolda šī autore neizmanto jēdzienu „implikatūra”) un
zemtekstu (Лелис 2013, 16). Autore norāda, ka implikācijas informācija var būt
kopīga vairākiem tekstiem, bet katra daiļliteratūras darba zemteksts ir unikāls
(Лелис 2013, 22), savu nostāju pamatodama ar šādiem apsvērumiem:
1) implikācija tiek projicēta uz epizodi kā sižeta daļu, bet zemteksts – uz
kopējo sižetu un kompozīciju, tēlu sistēmu, tēmu un ideju, telplaika iezīmēm, žanru,
tādējādi zemtekstā izpaužas visu teksta elementu saiknes un savstarpējā atkarība;
2) implikācijai ir komunikatīvi pragmatiska funkcija, bet zemtekstam –
estētiska funkcija.
Šis nošķīrums tomēr nesniedz drošus kritērijus zemteksta nošķiršanai no
citiem teksta jēgu veidojošajiem elementiem. Pirmkārt, pati J. Ļeļisa atzīst, ka
zemteksta izpratnē iekļaujas viss, kas tekstā nav eksplicīts: alūzijas un
reminiscences, ar kultūrvēsturi un literatūras vēsturi saistītā informācija, autora
biogrāfijas fakti, mākslinieciskās metodes iezīmes, autora personības izpausmes u. c.
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(Лелис 2013, 28). Otrkārt, viņa izklāsta zemteksta tipoloģiju, no kuras izriet
zemteksta daudzlīmeņu, arī lokālo, atsevišķo elementu līmeņa, raksturs:
1) korelācijā ar teksta semantiku: racionālais un iracionālais zemteksts;
2) korelācijā ar teksta sintaksi: lokālais un tekstuālais zemteksts;
3) korelācijā ar teksta pragmatiku: autora un lasītāja zemteksts (Лелис 2013, 55).
Šāds tipoloģisks apraksts nozīmē, ka teksta vienības, kas J. Ļeļisas izpratnē
attiecas uz implikācijas vai zemteksta pazīmēm, tomēr var būt vienas un tās pašas.
Turklāt jāuzsver, ka daiļliteratūras tekstā jebkuras teksta vienības jēgas interpretācija
(tā nenovēršami skar implicītās informācijas daļu) parasti neveidojas attiecīgās
vienības robežās, skaidrojumā ir nepieciešams aptvert plašākas teksta jēgu nosakošās
struktūras. Tas vedina secināt, ka attiecīgās teksta struktūras un saiknes, kas veido
implikācijas, implikatūru un zemtekstu, var pārklāties, vēlreiz nonākot pie
secinājuma, ka ir grūti definēt to jēdzienu robežas, kas apraksta teksta jēgu
veidojošos elementus.
Līdz ar to šajā rakstā termins „implikatūra” izmantots izteikuma dziļās jēgas
izpratnē, atzīstot, ka implikatūra jēdzieniski ir tuva citiem šīs jomas terminiem
(piemēram, jēdzienam „zemteksts”) tādā mērā, cik tie ir izteikuma neverbāla
(ekstralingvistiska) pazīme, kas veido tā dziļo jēgu. Turklāt jāuzsver: līdztekus tam,
ka jēga ir katra izteikuma (un teksta) būtība un mērķis, daiļliteratūras tekstā kā
estētiskā vienībā implikatūras klātbūtne ir paredzama. Šajā ziņā daiļliteratūras, arī
dzejas, teksta lasītājs ir sagatavots nepieciešamībai konstatēt un interpretēt
implikatūru. Tas atbilst hermeneitiskai teksta uztverei, zemteksta apstrādē uzsvaru
liekot uz autora implicītās informācijas apstrādi. Tomēr daiļliteratūras tekstu kā
estētisku veselumu raksturo ne vien autora intences noteiktā jēga, bet arī atvērtība
jaunām implikatūras interpretācijām. Šāda atvērtība ir jebkura mākslas darba pazīme.
Autora intence un teksta kontekstuālie nosacījumi ir viens no implikatūras robežas
noteicošajiem faktoriem, taču robežu esamība nenozīmē, ka daiļliteratūras teksts nav
paredzēts lasītāja veidotiem interpretācijas variantiem. Gluži pretēji – papildu
interpretāciju iespējamība padara daiļliteratūras tekstu par dzīvu, dinamisku runas
aktu, arī par mākslas faktu. Strikti hermeneitiska būtība nozīmētu daiļliteratūras
tekstu nepieejamību lasītājiem un nenovēršamu novecošanos. Tulkošanas situācijā
šāda izpratne nozīmētu arī to, ka ir iespējams tikai viens, autora intencei atbilstošs
tulkojums, mērķteksta (MT) sagatavošanā nepieļaujot kompromisus un variācijas
saistībā ar teksta jēgu. Citiem vārdiem sakot, tas būtu strupceļš.
Savukārt interpretacionisma izpratnē valodas forma pati nesatur nozīmes;
nozīmes nosaka interpretētājs (Лелис 2013, 12). Mazāk kategoriskā formulējumā
tiek atzīts, ka noteiktiem teksta komponentiem piemīt objektīvas nozīmes, tomēr
interpretācijā ir svarīgs gan teksts, gan interpretētāja personība, tādējādi saistot
interpretēšanu ar kognitīviem un psiholingvistiskiem aspektiem, no kuriem izriet
interpretētāju atšķirīgās asociācijas. Tomēr jāpiekrīt uzskatam, ka perspektīvākais ir
abu pieeju – autora intenci akcentējošās pieejas un interpretacionisma – apvienojums
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ontoloģiskā jēgas izpratnē (Лелис 2013, 14). Šīs izpratnes kontekstā ir nozīmīga
Hansa Georga Gadamera (Hans-Georg Gadamer) atziņa, kas iesniedzas pāri viņa
paša filozofiskās hermeneitikas robežām: „Izpratnes diapazonu nevar ierobežot ne
tas, ko sākotnēji bija iecerējis autors, ne tā cilvēka redzesloks, kuram teksts sākotnēji
bija paredzēts.” (Гадамер 1991, citēts pēc Лелис 2013, 14) Tomēr pamatotus
jautājumus gan par H. G. Gadamera atziņām, gan par Pola Rikēra (Paul Ricoeur)
piedāvāto hermeneitiskās pieredzes skaidrojumu uzdod Žanete Narkēviča saistībā ar
situāciju, kurā lasītājs nesaprot vai pārprot tekstu (Narkēviča 2008, 164). Arī saistībā
ar zemtekstu reti tiek analizēti nosacījumi, kas izraisa kļūdainu interpretāciju, turklāt
svarīgi būtu definēt kļūdas izpratni. Līdztekus jānorāda, ka P. Rikērs attīsta izpratni
par teksta un lasītāja saistību: formulēdams interpretāciju kā teksta „apgūšanu”, viņš
formulē lasījuma iespējamības nosacījumus; teksts veido savu lasītāju, līdz ar to
lasītājs nav teksta absolūts noteicējs – interpretācijas iniciatīva un dinamika nāk no
teksta, nevis no subjekta (Ricoeur 1975, citēts pēc Narkēviča 2008, 171). Tas būtiski
papildina objektīvāku, mazāk kategorisku skatījumu uz teksta, teksta jēgas un
interpretētāja saiknēm un attieksmēm.
Implicītās informācijas klasifikācija. Spēcīga un vāja implikatūra
Translatoloģijas un tulkojumu analīzes vajadzībām nozīmīga ir gan implicītās
informācijas klasifikācija, gan vājas un spēcīgas implikatūras nošķīrums.
Inna Šaluģko (Инна Шалудько) implicīto informāciju daiļliteratūras tekstos
klasificē atbilstoši veidam, kādā implicītums tiek panākts:
1) implicītā informācija, kas dažādā kontekstā papildina valodas struktūru
eksplicītās nozīmes un kas ir sistēmiskas kompresijas rezultāts;
2) implicītā informācija, ko veido eliptisku modeļu tipveida sintaktiskās
konstrukcijas un kas ir strukturālas kompresijas (katalīzes) rezultāts;
3) implicītā informācija, ko veido semantiski propozīciju izlaidumi un kas ir
strukturāli semantiskas kompresijas rezultāts;
4) metaforizācijas un metonīmijas mehānismu radītā implicītā informācija,
kuras nozīmi modelē eksplicītā nozīme un kas ir semantiskās kompresijas rezultāts;
5) implicītā informācija, kas izsaka personāža, stāstītāja vai autora nostāju un
kas ir strukturāli pragmatiskas un semantiski pragmatiskas kompresijas rezultāts;
6) implicītā informācija, kas ir piederīga konotatīvajai semiotikai, bet tiek
izteikta denotatīvās semiotikas līmenī, un kas ir simbolizācijas rezultāts
(Шалудько 2016, 41–50).
Saistībā ar šo klasifikāciju ir vērts piebilst, ka, izprotot sarežģītos implicītās
informācijas veidošanas un nodošanas mehānismus daiļliteratūrā, kļūst skaidrs, ka
šādas informācijas slānis ir viens no iemesliem, kāpēc daiļliteratūru, it īpaši dzeju,
iespējams tulkot tikai valodā, kurā tulkotāja kompetence ir dzimtās valodas līmenī.
Vēl jāpiebilst, ka pastāv šaubas par iespējām pilnvērtīgi apstrādāt avotteksta (AT)
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implicīto informāciju, dzeju tulkojot, piemēram, no t. s. parindeņiem, kas sagatavoti
mērķvalodā (MV) vai starpniekvalodā.
Tulkošanas kontekstā svarīgi izprast arī atšķirību starp vāju un spēcīgu
implikatūru. Par spēcīgu uzskata implikatūru, kuras izpratne kļūst par veiksmīgas
saziņas nosacījumu; ja implikatūra ir vāja (vājas implikatūras teksti ir, piemēram,
dzeja), saziņu uzskata par veiksmīgu, ja lasītājs atkodē vismaz tādu implikatūras
daļu, kas ir pietiekama konteksta izpratnei (Nicolle 1999, 2). Papildinot jāuzsver, ka
uz vāju implikatūru var norādīt teksta vienības, kas attiecīgajā runas situācijā šķiet
neizskaidrojamas vai nevajadzīgas, tomēr ir iespējama arī tāda vāja implikatūra,
kuras kontekstualizācija dažādos veidos (piemēram, tēlainās nozīmes, dažādu sižeta
pavedienu sasaistes vai intertekstualitātes līmenī86) izriet no lasītāja kompetences.
To nosaka jau minētais fakts, ka runa primāri ir par teksta pazīmi, tādējādi
reprezentācijas aspekts ir sekundārs un nav uzskatāms par obligātu nosacījumu.
Teksta vienība, kas kļūst par pamatu implikatūras analīzei, var nekļūt par
implikatūras daļu; implikatūra, salīdzinot ar attiecīgo teksta vienību vienmēr ir „kaut
kas cits”. Līdztekus tekstā var būt norādes, kas signalizē implikatūras klātbūtni.
Piemēram, Deniss Ahapkins (Денис Ахапкин) analizē vietniekvārdus, kas Josifa
Brodska (Иосиф Бродский) tekstos norāda uz zemtekstu. Turklāt D. Ahapkins
atzīmē, ka J. Brodska dzejā, kas pieder semantiskās poētikas tradīcijai, zemteksts
nosaka ideālā lasītāja zināšanu horizontu – interpretācijas iespēja ir atkarīga no tā,
cik lielā mērā lasītājs spēj tuvoties šim horizontam (Ахапкин 2008).
Stīvs Nikols (Steve Nicolle) implikatūras ilustrācijai piedāvā ietilpīgu piemēru:
„Bils vēlējās uzsākt attiecības ar kolēģi Džeinu, lai gan neko daudz par šo sievieti
nezināja. Būdams kautrīgs, viņš vispirms aprunājās ar Fredu, kurš Džeinu pazina
diezgan labi. Bils jautāja, vai Džeina ir precējusies. Freds atteica: „Viņai taču ir trīs
bērni.”.” (Nicolle 1999, 6) No Freda atbildes izrietošās implikācijas ir dažādas
paplašinājuma pakāpes atkarībā no situatīvā konteksta. Par to, ka implikatūra ir vāja,
liecina arī šādā situācijā nenovēršamais relevances principa pārkāpums: implikatūras
interpretēšana nav iespējama atbilstoši mazākās piepūles pieejai; trūkst kritēriju, lai
noteiktu iespējamo implikatūras interpretāciju, līdz ar to teksta situācija pati vedina
lasītāju turpināt implikatūras (jēgas) noskaidrošanu. Tas ir raksturīgs daiļliteratūras,
it īpaši dzejas, tekstu organizācijas princips: tādu teksta situāciju radīšana, kas vedina
uz daudzveidīgu jēgas izpratni, turklāt būtisks nosacījums nemainīgi ir lasītāja
valodas un, jāuzsver, daiļliteratūras kompetence.
Ņemot vērā, ka parasti lasītāji nelabprāt apstrādā vāju implikatūru (Nicolle
1999, 7), dzejas teksti ar vāju implikatūru lasīšanas un tulkošanas procesā izvirza
atšķirīgus nosacījumus un prasības. Pirmkārt, tulkošanas metodes līmenī jāņem vērā,
Saistībā ar intertekstualitāti kā zemteksta elementu būtisku piezīmi izsaka Jurijs Ļevins (Юрий
Левин): ne katra intertekstuālā vienība veido zemtekstu, jo iespējams, ka attiecīgā vienība
izmantota, piemēram, jau pastāvošas klišejas funkcijā (Левин 1998, 47).
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ka noteiktā situācijā (piemēram, ja MV lasītājiem nav pieejami nepieciešamie
kontekstuālie pieņēmumi) spēcīgas implikatūras informāciju tulkojumā var padarīt
eksplicītu. Eksplicītās informācijas paplašināšana ir pieļaujama arī tad, ja MV
lasītāju atšķirīgās kompetences dēļ spēcīga implikatūra MT varētu kļūt par vāju
implikatūru; šādā gadījumā mēdz izmantot, piemēram, zemsvītras piezīmes. Parasti
nebūtu pieņemami eksplicīti izteikt vājas implikācijas informāciju. S. Nikols
pamatoti norāda: arguments, ka vājas implikatūras izteikšana eksplicītā veidā
neliegtu lasītājam atkodēt citas iespējamās interpretācijas, ir pretrunā ar saziņas
relevances teoriju. No minimālās piepūles principa izriet, ka lasītājs līdztekus
eksplicītajai implikatūrai neturpinātu citu interpretāciju izpēti, tādējādi teksta
„skaidrojums” tiktu sašaurināts. Līdz ar to par galveno kritēriju tulkošanā var uzskatīt
šādu apsvērumu: implicītās informācijas līmenī neradīt apstākļus, kas vedinātu
lasītāju palikt pie vienas, sašaurinātas interpretācijas.
Implicītās informācijas pārnese J. Brodska cikla „Vārdu šķira” tulkojumos
Ņemot vērā iepriekš izklāstītos teorētiskos apsvērumus, tiks aplūkoti daži
implicītās informācijas apstrādes un pārneses piemēri J. Brodska cikla „Vārdu šķira”
(Бродский 2000) pirmā dzejoļa Esmu dzimis un audzis… tulkojumos (atsauce uz
cikla dzejoļu secību atbilst pēdējai autora akceptētajai cikla versijai, kas ir tulkojums
angļu valodā (Brodsky 2001, 101–115)).
Jau AT sākuma rindās ir vismaz divas vājas implikatūras vienības, kas
klasificējamas kā semantiskās kompresijas piemēri:
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две87

Pirmajā vienībā подле / серых цинковых волн, izmantojot metonīmiju, ir
panākta ne tikai vienības metaforizācija, bet radīti priekšnosacījumi implikatūras
identificēšanai un interpretēšanai saistībā ar dzīves uztveri un ar vispārējo
pasaulainu, lai gan pilnvērtīgi implikatūras pazīmju identifikācija var notikt tikai visa
cikla vai pat krājuma apjomā (piemēram, ņemot vērā, ka AV krājumā vārds „metāls”
substantīva vai apzīmētāja formā pieminēts četras reizes, bet apzīmētājs „cinka” –
divas reizes). Iespējams, ka vienībā подле / серых цинковых волн zināmā mērā ir
iekodēts arī skaidrojums paša autora attiecībām ar poētiku, kurā J. Brodskis vienmēr
uzsvēris nepieciešamību saglabāt objektivitāti. Dzīves un pasaules pieredzējumam
pelēku, nenovēršamu, metāliska smaguma viļņu metaforā var būt saistība ar autora
atziņu, ka poētikā nav vietas virspusējai ekspresivitātei, piemēram, pārmērīgā
apjomā lietojot spilgtus epitetus. Šāda pieeja savukārt nozīmē, ka J. Brodska dzejoļos
epitetiem parasti piemīt ne tikai dekoratīvi ekspresīvs (stilistisks), bet arī būtisks
semantiski funkcionāls slogs.
Burtisks tulkojums: ‘Es piedzimu un uzaugu Baltijas purvos, līdzās / pelēkiem cinka viļņiem,
kas vienmēr uznāk pa divi’.
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Šī vienība angļu valodā (attiecīgi 1978. gadā publicētajā Daniela Veisborta
(Daniel Weissbort) tulkojumā, J. Brodska pārstrādātajā tulkojumā (Brodsky 2001,
101)) un latviešu valodā (Amandas Aizpurietes tulkojumā) atveidota šādi:
by the edge of / zinc-grey breakers by zinc-gray breakers
(Brodsky 1978, 314)
(Brodsky 2001, 101)

pie pelēkiem cinka viļņiem
(Brodskis 2009, 135)

Abi angļu valodas tulkojumi prosodiskajā un idiomātiskajā līmenī ir pamatoti
(piemēram, apzīmētāju virkne grey zinc angļu valodā ir mazāk raksturīga nekā
saliktenis zinc-grey). Tomēr iespējamās implikatūras pazīmju līmenī ir notikušas
semantisko akcentu pārmaiņas. Piemēram, atbilstoši angļu valodas tulkojumam,
cinks nav viļņu, bet pelēkās krāsas atributīvs, līdz ar to AT apzīmētāju virknes
semantiskā specifika saistībā ar viļņu metāliskumu daļēji ir zaudēta, un ir pamats
uzskatīt, ka ir mainījušās lasītāja iespējas identificēt iespējamo implikatūru, turklāt
ne tikai konkrētajā AT, bet arī cikla un krājuma līmenī, jo avotvalodas ciklā cinks un
metāls tiešā veidā pieminēti arī citviet. Taču angļu valodas tulkojumā implikatūru
kompensējoši papildina izmantotais angļu valodas vārds breakers, kurš vedina
saskatīt asociāciju, piemēram, ar vārdu break, kas nozīmē ‘plaisa’, ‘lūzums’,
‘šķiršanās’, līdz ar to iekļaujoties dzejoļa un cikla asociāciju un implikatūras slāņos.
Turklāt būtiski norādīt, ka minēto implikatūru, visticamāk, apstiprina J. Brodska
pārstrādātais tulkojums angļu valodā, kurā AT vienība крики чаек (‘kaiju klaigas’)
ir atveidota ar zīmīgu papildinājumu: the seagull’s metal / cry (burtiski: ‘kaiju
metāliskais kliedziens’). Jāpiebilst, ka J. Brodska pārstrādātajā tulkojumā vēl viena
neliela, bet nozīmīga izmaiņa ar spēcīgu implikatūru ir britu angļu valodai raksturīgā
vārda grey (‘pelēks’) aizstāšana ar tādas pašas nozīmes amerikāņu angļu valodas
vārdu gray, tādējādi uzsverot, ka cikla temporālais vērsums ir atskatīšanās uz
nodzīvoto laiku no trimdinieka, ASV valodai un kultūrvidei piederīgā skatpunkta.
Tulkojums latviešu valodā ir uzskatāms par tiešu un pieņemamu atveidojumu,
jo tas nepārkāpj MV normas, neietekmē teksta māksliniecisko kvalitāti un nerada
problēmas prosodijas vai implikatūras nosacījumu līmenī.
Otrā vienība всегда набегавших по две implikatūras potenciāla ziņā ir
nozīmīgāka un ietilpīgāka, it īpaši saistībā ar duālistisku un simetrisku (arī opozīciju
simetrijas līmenī, piemēram, balss – atbalss, sākums – beigas, satikšanās – šķiršanās)
pasaules izjūtu (duālismu un simetriju gan tiešā, gan netiešā veidā akcentē viss cikls
un krājums), kas atspoguļojas valodā un poētiskajos līdzekļos, piemēram, atskaņu
pāros. Tas savukārt šajā AT pilnu un daļēju atskaņu izmantošanu (AT ir divi pilnu
atskaņu pāri: голос – волос, помеха – эха un četri daļēju atskaņu pāri) padara par
būtisku implikatūras un tās pazīmju atbilsmes nosacījumu. Tomēr visi tulkojumi
apliecina būtiskus zudumus šīs pazīmes saglabāšanā. Lai gan katrā tulkojumā ir viens
vai divi pilnu atskaņu pāri, citviet nereti izmantoti vārdi ar līdzīga skanējuma
elementiem, kas nav uzskatāmi arī par daļējām atskaņām.
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Cits implikatūras aspekts, iespējams, ir saistīts ar otru centrālo cikla tēmu:
mīlestību un tās turpmāko zaudējumu (tālumu un vienatni), kura skaudrumu uzsver
arī pamatu pamatos esošās (uz to norāda akcentējošais всегда) eksistenciālās
simetriskās „kārtības” (t. i., divatnes) sagraušana.
Tulkojumos izmantoti šādi atveidojumi:
always coursing in twosome
(Brodsky 1978, 314)

that always marched on in
twos (Brodsky 2001, 101)

kas vienmēr pa divi turas
(Brodskis 2009, 135)

Visos atveidojumos ir saglabāti elementi, kas rada implikatūras identifikācijai
nepieciešamos nosacījumus (piemēram, всегда – always – always – vienmēr;
набегавших по две – coursing in twosome – marched on in twos – vienmēr pa divi
turas), lai gan, vēlreiz jāuzsver, šādas vienības kļūst par minēto nosacījumu
īstenotājām tikai plašākā kontekstualizācijā dzejoļa un cikla līmenī – nevar
vienkāršoti uzskatīt, ka šādas vienības katra atsevišķi reprezentē vai norāda uz
implikatūras esamību.
AT struktūras analīze liecina, ka no vienības всегда набегавших по две
izrietošo implikatūru par duālismu un eksistenciālo tiecību uz saderību un simetriju
atbilstīgi papildina teksta sintaktiskā organizācija. AT vairākas reizes ir izmantoti
vienlīdzīgu teikuma locekļu pāri (родился и вырос; серых цинковых; что
скрыться негде и [что] видно дальше) un paralēlas konstrukcijas (piemēram,
отсюда…, отсюда…, kā arī отсюда – все рифмы; максимум – крики чаек),
savukārt vienību хлопки полотна, ставень, ладоней var uzskatīt par sintaktisku
konstrukciju, kas imitē viens otram sekojošu viļņu straujos, aprautos šļakstus.
Tulkojumos angļu valodā šo vienību sintaktiskās pazīmes un līdz ar to arī
funkcija saglabāta tikai daļēji:
AT
родился и вырос
серых цинковых
что скрыться негде и
[что] видно дальше

Brodsky 1978, 314
was born and grew up
zinc-grey
there’s nowhere to hide,
you stand out

отсюда…, отсюда…
отсюда – все рифмы;
максимум – крики чаек

from here…, that…
from here all rhymes
derive; at most – the cries
of seagulls
the clap of canvas, of
shutters, of hands

хлопки полотна, ставень,
ладоней
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Brodsky 2001, 101
was born and grew up
zinc-gray
there is nowhere to hide
and [there is] plenty of
room
Hence…, hence…
Hence all rhymes; lastly,
the seagull's metal / cry
clap of canvas, of shutters,
of hands

Tulkojumu salīdzinājums:
1) apliecina J. Brodska uzsvērto nepieciešamību maksimāli saglabāt AT
strukturālās pazīmes (kā redzams, viņa pārstrādātajā tulkojumā MT atjaunotas
vairāku AT strukturālo elementu pazīmes);
2) apstiprina Valentīnas Poluhinas (Валентина Полухина) piezīmi, ka
neapmierinātība ar formālo aspektu atveidi bija galvenais iemesls, kāpēc J. Brodskis
pārstrādāja D. Veisborta tulkojumu (plašāk par to sk. Kumakhova 2005, 43–44);
3) apliecina strukturālo pazīmju nozīmību, kas izriet arī no to
ekstralingvistiskajām funkcijām.
Savukārt tulkojumā latviešu valodā ne tikai saglabātas gandrīz visu attiecīgo
konstrukciju pazīmes, bet, ievērojot metriskās un atskaņu vajadzības, papildus
izveidotas tādas pašas konstrukcijas, lai gan AT to nav:
AT
родился и вырос
серых цинковых
что скрыться негде и
[что] видно дальше
отсюда…, отсюда…
отсюда – все рифмы;
максимум – крики чаек
хлопки полотна, ставень,
ладоней
как мокрый волос
в них различит не рокот

Brodskis 2009, 135
dzimis un audzis
pelēkiem cinka
jo slēpties nav kur un [jo]
redzēt var tālu
lūk, no kurienes atskaņas
visas un izbalējusī balss
lūk, no kurienes atskaņas
visas; un vēl varbūt kaiju
klaigas
drānu, slēģu un plaukstu
plīkšķus
kā mats – slapjš un palss
tajās nevis dārdus un
šalkoņu notvers

Ieviestās izmaiņas – papildu vienlīdzīgu teikuma locekļu konstrukcijas –
iekļaujas AT raksturīgo konstrukciju sistēmā un atbilst iespējamās implikatūras
nosacījumiem. Viena no izmaiņām veic kompensējošu funkciju: tā kā tulkojumā nav
saglabāta AT paralēlā konstrukcija отсюда…, отсюда…, izmantota vienlīdzīgu
teikuma locekļu konstrukcija, kas izteikumā pilda līdzīgu uzdevumu. Turklāt, lai gan
viens no tulkojuma leksiskajiem papildinājumiem – palss – izriet no formāliem
apsvērumiem, tas ne vien nodrošina atskaņu pāri balss – palss, bet MT nostiprina un
paplašina implicītās asociatīvās saiknes starp atskaņu pāra vārdiem: izbalējusī balss
un mats – slapjš un palss. Tas apliecina, ka tulkošanā līdztekus zaudējumiem ir
iespējami kompromisi, kuros atsevišķi elementi ne vien līdzsvaro zaudēto, bet kļūst
par jēgpilniem ieguvumiem, piemēram, implikatūras slāņos.
Cits tādas vienības piemērs, kas iekļaujas teksta implikatūras nosacījumos, ir
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AT nobeiguma divas rindas, kas jēgas līmenī aplūkojamas kā viens veselums:
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.88

Visupirms, ar uzskatāmiem pragmatiskās kompresijas89 elementiem (Это
только для звука пространство всегда помеха) tiek akcentēta implicīta
novērtējuma informācija, tomēr šo elementu funkcija parasti ir lokāla, nepārsniedzot
attiecīgās vienības formālās robežas. Savukārt citas šīs vienības daļas jēgpilni
iekļaujas implikatūras informācijas nosacījumu mehānismos tikai sasaistē ar citām
teksta vienībām, kas arī pilda noteiktu funkciju minētajos mehānismos. Teksta
līmeņa konteksts un ar to sasaistāmie vēl plašākie ekstralingvistiskās informācijas
slāņi rada „paralēlo” tekstu situāciju. To identificēšana, atkodēšana un interpretēšana
nozīmē uzreiz vairākus „lasījumus”, turklāt tajos ir gan nepieciešams atcerēties
iepriekšējos implikatūras informāciju veidojošos elementus, gan attiecīgo
informāciju vēl un vēlreiz „kondensēt” un aktualizēt. Lai izprastu, kā divu
nobeiguma rindu implicītā informācija iekļaujas teksta implikatūrā, ir ne vien
jānosaka šīs vienības informācijas saiknes un attieksmes ar citu vienību informāciju,
bet jāņem vērā arī attiecīgo citu vienību informācijas savstarpējā mijiedarbe, katru
nākamo atkodēšanas un interpretēšanas soli samērojot un sastatot ar iepriekšējos
soļos konstatēto. Līdz ar to aplūkojamās vienības implicītās informācijas lauks
veidojas sarežģītās saiknēs ar citām teksta vienībām, kuru informācija savukārt izriet
gan no savstarpējās mijiedarbes, gan no attieksmēm ar vienībām, kuru informācija
nav tieši saistīta ar analizējamo vienību. Tas nozīmē, ka nav pietiekami un nav
iespējams tekstā galīgā pakāpē konstatēt to vienību kopumu, kas nosaka implicītās
informācijas veidošanās mehānismus, jo katra atsevišķā vienība un tās nozīme
implikatūrā būtu jāanalizē sasaistē ar vēl citām vienībām. Šis novērojums ir būtisks
izpratnē, pirmkārt, par to, kāpēc nebūtu pamatoti implicītās informācijas
identificēšanu reducēt līdz tās veidošanās mehānismiem atsevišķās vienībās, un,
otrkārt, par to, ka šāds mijiedarbes tīkls izvirza īpašas prasības tulkošanā, lai
nodrošinātu, ka MT attiecīgo elementu un vienību saiknes un attieksmes ir gan
nemainīgas, gan konsekventas.
Abos tulkojumos angļu valodā, salīdzinot ar AT, ir notikušas izmaiņas, un
tulkojumi arī savstarpēji ir būtiski atšķirīgi:
and it’s only sound space puts a check on: Only sound needs echo and dreads its lack.
the eye does not regret the lack of an echo. A glance is accustomed to no glance back.
(Brodsky 1978, 314)
(Brodsky 2001, 101)

Burtisks tulkojums: ‘Tikai skaņai attālums vienmēr ir traucējums, / acs nežēlojas par atbalss
trūkumu’.
89
Ar pragmatisko kompresiju parasti tiek radīti spēcīgas implikatūras nosacījumi.
88
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Vienības robežās izmaiņas pragmatiskās kompresijas elementos nav būtiskas,
jo tulkojumos izlaisto apstākļa vārdu всегда (‘vienmēr’) implicīti pauž izmantotā
laika forma: and it’s only sound space [always] puts a check on un Only sound
[always] needs echo and dreads its lack. Tomēr teksta vienību saikņu līmenī šī
izmaiņa ir būtiski nozīmīgāka. Minētā apstākļa vārda atkārtots lietojums AT kļūst
par nosacījumu spēcīgas implikatūras informācijas konstatēšanai: волн, всегда
набегавших по две un для звука пространство всегда помеха; tiesa, spēcīgas
implikatūras potenciāls rodas tikai sasaistē ar vismaz vēl vienu vienību: и отсюда –
все рифмы, отсюда тот блеклый голос. Tulkojumos saikne tiešā veidā vairs
nepastāv. Turklāt implicītā informācija, ko potenciāli sniedz vienības pirmā rinda
D. Veisborta tulkojumā, vērtējama kā vispārīgāka un nekonkrētāka nekā AT. Krievu
valodā uzsvērta attāluma traucējošā, nevēlamā ietekme uz eksistenciālo ierasto un
svarīgo kārtību (tā gan formulējama un skaidrojama tikai visa teksta implikatūras
līmenī). Turpretī tulkojumā attālums vien samazina vai ierobežo skaņu. Tādējādi tiek
pausts nenoteiktāks implicītais novērtējums. Savukārt J. Brodska pārskatītajā
tulkojumā, kurā arī ir izjauktas minētās ārpusvienības saiknes, ir sniegta
kompensējoša informācija, kas atjauno vai pat izveido vēl spēcīgākas implicītās
saiknes ar attiecīgajām citām teksta vienībām nekā AT. Skaņa, kurai ir nepieciešama
atbalss, skaņa, kas necieš atbalss neesamību, – šāda izteiksme, kas ir konkrētāka nekā
AT paustais (t. i., ka skaņai attālums ir traucējošs), nodrošina viegli atkodējamu
implicītu saikni ar iepriekšējo teksta sižetu un spēcīgākas norādes uz iespējamo
implikatūru. Šāds risinājums kļūst par vēl vienu piemēru, ka tulkojums var atklāt
precīzākus oriģinālteksta implikatūras slāņus.
Tulkojums latviešu valodā Vienīgi skaņai attālums allaž traucē, / bet acs par
atbalss trūkumu neuztraucas šķietami ir diezgan tiešs. Tomēr dažas izmaiņas
piesaista uzmanību. Piemēram, saistībā ar apstākļa vārda всегда dubultā lietojuma
izraisītājām implicītajām saiknēm AT jānorāda, ka tulkojumā attiecīgajās vienībās
viļņiem, kas vienmēr pa divi turas un Vienīgi skaņai attālums allaž traucē lietotie
līdzīgas nozīmes sinonīmi nodrošina mazāk spēcīgas implicītās saiknes nekā AT.
Turklāt atskaņu pozīcijās izmantoti darbības vārdi traucē – neuztraucas. Tas
neatbilst konkrētā AT poētiskajai tehnikai, jo AT atskaņu pozīcijās nav darbības
vārdu (arī abos tulkojumos angļu valodā atskaņu pozīcijā izmantots tikai pa vienam
darbības vārdam), taču latviešu valodas MT atskaņu pozīcijās izmantoti pieci
darbības vārdi. AT formālajā aspektā uzmanību piesaista arī fakts, ka abi pilno
atskaņu pāri голос – волос, помеха – эха izmantoti tieši tajās rindās, kurās atskaņu
nozīmību nosaka nepieciešamība pastiprināt no attiecīgajām vienībām izrietošo
implicīto informāciju. Latviešu valodas MT pirmajam atskaņu pārim arī nodrošināts
attiecīgs pilno atskaņu pāris balss – palss, bet traucē – neuztraucas veido tikai daļēju
atskaņu pāri. Jāpiebilst, ka J. Brodska pārskatītajā angļu valodas MT attiecīgajās
atskaņu pozīcijās arī ir pilnas atskaņas: voice – moist un lack – back (tiesa, pretēji
AT, ir vēl viens pilno atskaņu pāris: region – vision), bet D. Veisborta tulkojumā
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abās būtiskajās atskaņu pozīcijās nav pilnu atskaņu, kas uzskatāms par nozīmīgu
zaudējumu saistībā ar implikatūras slāņu identificēšanas nosacījumu saglabāšanu.
Secinājumi
1. Implikatūra, ņemot vērā tās ekstralingvistisko raksturu, ir izteikuma jēgu
veidojoša pazīme, ja ir izpildīti implicītās informācijas rašanās nosacījumi.
2. Tā kā minētā pazīme ir raksturīga daiļliteratūras, it īpaši dzejas, tekstiem, ir
pamatoti uzskatīt, ka lasītājs izprot šīs pazīmes klātesamību un ir gatavs konstatēt un
interpretēt gan spēcīgas, gan vājas implikatūras informāciju.
3. Daiļliteratūras tekstos autora intence un teksta kontekstuālie nosacījumi ir
viens no implikatūras robežas noteicošajiem faktoriem, tomēr variatīvas
interpretācijas nosaka gan šo tekstu kā dinamisku runas aktu pazīmi, gan to
māksliniecisko raksturu, gan – tulkošanas situācijā – apstrādes un atveides
iespējamību, līdztekus ņemot vērā jēgas variāciju un izmaiņu ierobežojumus.
4. Saistībā ar implicītās informācijas atveidi par galveno kritēriju tulkošanā
var uzskatīt šādu apsvērumu: implikatūras līmenī neradīt apstākļus, kas vedinātu
lasītāju palikt pie vienas, sašaurinātas interpretācijas.
5. J. Brodska cikla „Vārdu šķira” dzejoļa Esmu dzimis un audzis… tulkojumu
analīze apliecina, ka implicītās informācijas pazīmju veidošanā un to apstrādē ir
būtiski gan teksta formālie aspekti, piemēram, poētiskā tehnika, gan atsevišķu
vienību pazīmes, gan ārpusvienību, t. i., teksta (-u) līmeņa saikņu tīklojums.
6. Tulkojums ne vienmēr reprezentē zaudējumus; ir iespējami kompromisi,
kuros atsevišķi elementi ne vien līdzsvaro zaudēto, bet kļūst par jēgpilniem
ieguvumiem, piemēram, implikatūras slāņos.
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Summary
It is believed that there is no referent in Arthur Rimbaud’s “Illuminations”, identifying the
referent and understanding his role in this work is impossible. To understand the meaning of a
language unit used in the text that is relevant to both the translator and the reader, a context is
needed, is advisable to search for either in A. Rimbaud’s biography or in the context of the intertext
or the context of the statement; A. Rimbaud does not explain his allusions, therefore the things he
is speaking about come from the cultural heritage shared with his readers. The purpose of this study
is to find out intertextuality sources in “Illuminations”.
In the article, the concept and levels of intertextuality and other concepts related to
intertextuality is clarified first;followed by intertextuality, translation problems. But the practical
study depicts the types of intertextuality in “Illuminations”. In contrastive analysis, two translations
of A. Rimbaud’s works into Latvian are used.
Any text is an intertext to be interpreted in the context of other texts. Intertextuality has
several levels, forms and attitudes; it can be clearly seen or hidden, or often even unconscious.
Intertextuality plays an essential role in translating and reading translated texts as it allows access
to the meaning of the text and its deeper understanding. However, not all intertexts can be fully
and accurately translated, therefore the reader must have an intertextual competence. The translator
also creates intertextuality attitude, translating is a unique intertextuality case. In translation
process, the context is lost and re-created, the degree of decontextualization depends on cultural
similarities, but decontextualization problems are solved by translators using paratext and
adaptation. The paratext is also used by the “Illuminations” translators into Latvian. Intertextuality
in “Illuminations” contains allusions, there are several intertextuality groups, it is mythical, myths
are used in a new modern context, as well as an auto-textual one. Antique and Biblical mythology
is parodied, the mythical referent is transformed and moved into a new context, however, it is
identifiable, literary allusion is not parodied, but the meaning changes.

Ievads
Šajā rakstā tiek turpināts pētījums par franču dzejnieka Artura Rembo (Arthur
Rimbaud) darbu „Iluminācijas”; iepriekš ir analizēti deiktiskie vārdi A. Rembo
dzejprozas krājumā.90 Pētījuma pamatā ir Cvetana Todorova (Tzvetan Todorov)
uzskats, ka „Iluminācijās” referenta nav (Glossaire-e), identificēt referentu un saprast
nozīmi šajā darbā nav iespējams. Lai saprastu kādas tekstā lietotas valodas vienības
nozīmi, kas ir būtiski gan tulkotājam, gan lasītājam, ir nepieciešams konteksts.
Raksts „Deiktiskie vārdi Artura Rembo dzejprozas krājumā „Iluminācijas”” ir iesniegts
publicēšanai starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājumā „Via scientiarum”.
90
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Mišels Kollo (Michel Collot) piedāvā meklēt kontekstu, uz ko varētu atsaukties,
piemēram, vai nu A. Rembo biogrāfijā, intertekstā, vai izteikuma kontekstā
(Collot 1980, 70), tādēļ šī pētījuma mērķis ir noskaidrot intertekstualitātes avotus
„Iluminācijās”. A. Rembo ir darbi, kuros lasītājs nevar nonākt pie autobiogrāfisko
alūziju atslēgas. Šādos gadījumos risinājumu var sniegt kultūras konteksts,
interteksts. A. Rembo nepaskaidro savas alūzijas tāpēc, ka rakstītais izriet no
kultūras mantojuma, kas tam ir kopīgs ar lasītājiem (Collot 1980, 70).
Rakstā vispirms tiek skaidrots intertekstualitātes jēdziens un līmeņi, un ar
intertekstualitāti saistītie citi jēdzieni, tad – intertekstualitātes tulkošanas problēmas,
bet praktiskais pētījums ataino „Iluminācijās” izmantotās intertekstualitātes veidus,
sastatāmajā analīzē izmantojot divus A. Rembo darbu tulkojumus latviešu valodā:
grāmatas „Cirka zirgi auļos” (tulkotāja Dagnija Dreika) un „Sezona ellē.
Iluminācijas” (tulkotāja Gita Grīnberga).
Intertekstualitāte un tās līmeņi
Intertekstualitāte (ang. intertextuality), interteksts ir „modernisma un
postmodernisma literatūras tekstu radīšanas veids, saskaņā ar kuru jebkurš teksts ir
reminiscenču un citu tekstu tiešu un netiešu citātu summa” (Kursīte 2002, 194), tā
sasaucas arī ar Karla Gustava Junga (Carl Gustav Jung) formulēto arhetipiskā ideju;
bieži tā ir arī neapzināta.
Cita definīcija vēsta, ka par intertekstualitāti dēvē arī attiecības, kas literāru
tekstu (dažkārt eksplicīti) vieno ar citiem iepriekš jau eksistējušiem tekstiem,
interteksts ir tekstu kopums. Teksta jēga veidojas ne tikai tā attiecībās ar autoru un
lasītāju (gan implicītu, gan reālu), bet arī attiecībās ar citiem tekstiem (Lexique-e;
Roux-Faucard 2006, 98).
Terminu intertekstualitāte pirmo reizi ir lietojusi bulgāru izcelsmes franču
lingviste un poststrukturāliste Jūlija Kristeva (Julia Kristeva) 1966. gadā, tekstu
pētīšanā atsaucoties uz krievu filozofa un literatūrzinātnieka Mihaila Bahtina
(Михаил Бахтин) teoriju. M. Bahtins uzskatīja, ka valoda ir sociāla un visi vārdi ir
atbildes uz jau eksistējošiem vārdiem. Pēc abu domām, tekstu var interpretēt tikai
citu tekstu kontekstā, visos tekstos atrodamas senāko tekstu pēdas. Visi izteicieni ir
intertekstuāli, nav iespējams teksts bez intertekstualitātes. Katrs teksts pamatā ir
interteksts, kas saistīts ar citiem tekstiem. Pēc J. Kristevas uzskatiem, jebkurš teksts
tiek veidots kā citātu mozaīka, jebkurš teksts ir cita teksta integrēšana un
transformācija (Roux-Faucard 2006, 99; Venuti 2006; Parviainen 2017, 8).
Saistībā ar intertekstualitātes analīzi var minēt arī citus pētniekus, kā Antuānu
Kompanjonu (Antoine Compagnon) un Maiklu Rifatēru (Michael Riffaterre), kuri šo
jēdzienu precizē, kā arī Rolānu Bartu (Roland Barthes), kura izpratnē jebkurš teksts
ir interteksts ar citu tekstu citātiem. Tekstā ir kodi un formulas, ritma modeļi, sociālās
valodas fragmenti. Šie citi teksti tekstā atrodas dažādos līmeņos un ir vairāk vai
mazāk atpazīstamā formā. Dominiks Mengeno (Dominique Maingueneau)
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intertekstualitāti definē kā attieksmju kopumu ar citiem tekstiem, kas rodams teksta
iekšienē (Roux-Faucard 2006, 98–116; Wagner 2006).
Viens no franču postmodernisma teorētiķiem Žerārs Ženets (Gérard Genette)
ievieš skaidrību un intertekstualitātes jēdzienu definē no jauna kā divu vai vairāku
tekstu klātesamības attiecības (Wagner 2006).
Viņš definē piecus intertekstualitātes līmeņus: „1) intertekstualitāte kā tāda;
2) paratekstualitāte; 3) metatekstualitāte; 4) hipertekstualitāte (t. i., norādes,
zemsvītras piezīmes, komentāri u. tml.); 5) arhitekstualitāte.” (Kursīte 2002, 194)
Pēc Ž. Ženeta, jāizšķir intertekstualitāte šaurākā nozīmē – tās ir attiecības starp
diviem vai vairākiem tekstiem. Tie ir atpazīstami, jo tekstā minēts, ka tiek citēts. Ir
arī intertekstualitāte plašākā nozīmē, ko pats Ž. Ženets sauc par transtekstualitāti. Tas
ir tas viss, kas tekstu atklāti vai slēpti saista ar citiem tekstiem. Šīs attiecības var būt
visa darba līmenī, saistība var būt motīvā, struktūrā vai rakstības stilā (RouxFaucard 2006, 99).
Šīm intetekstuālajām attiecībām var būt noteiktas formas, tādas kā citāts (lat.
citāre, burt. ‘piesaukt’), kas ir „precīzs izvilkums no kāda autora darba, ko pārrakstot
tradicionāli liek pēdiņās. Pamatā citēšanai sensenā paraža būtiskās lietās atsaukties
uz dievību vārdiem, vēlāk – uz valdnieku vai citu autoritatīvu personu teikto vai
rakstīto” (Kursīte 2002, 84).
Šīs formas var būt arī alūzija vai parodija. Alūzija (lat. allusio ‘mājiens’) ir
stilistisks paņēmiens, mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis, kura pamatā ir mājiens,
norāde uz kādu adresātam zināmu vai nojaušamu literāru darbu, vēsturisku vai
mītisku personu vai notikumu, daiļliteratūras tēlu. To bieži izmanto, kad kādu slēptu
iemeslu dēļ lietas nevar saukt īstajos vārdos. Alūzijas pamatā lieto, lai uzsvērtu kāda
elementa svarīgumu tekstā vai padarītu tekstu humoristiskāku, un caur konotācijām
iegūtā nozīme ir bieži vēl svarīgāka nekā pats vārds (Kursīte 2002, 24; Venuti 2006;
VPSV 2007, 29; Parviainen 2017, 9).
Savukārt parodija (gr. parōdia, no para ‘pret’ + ōidē ‘dziesma’) ir „dzejā vai
prozā sacerēts darbs, kurā no komiskās puses parādītas kāda sabiedrībā pazīstama
rakstnieka vai daiļdarba īpašības” (Kursīte 2002, 295).
Intertekstualitāte un tulkošana
Intertekstualitātei ir būtiska loma, tulkojot un lasot, uztverot tulkotos tekstus.
Pateicoties intertekstualitātei, teksts rada maksimumu nozīmju ar apzīmējošo
minimumu. Tā sniedz pieeju tam, ko autors grib pavēstīt. Tomēr nav iespējams
pilnībā vai precīzi pārtulkot vairumu intertekstu. Tāpēc šie interteksti parasti tiek
aizstāti ar analogām intertekstuālām attieksmēm, kuras mērķvalodā ir atšķirīgas,
ļaujot tulkojumam būt lasāmam un saprastam tulkojuma valodā (RouxFaucard 2006, 101–105; Venuti 2006).
Intertekstualitāte padara tulkojumu iespējamu, bet arī to sarežģī, tā
interpretācija mainās atkarībā no mērķvalodas kultūras atšķirībām. Lasītājam ir jābūt
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literatūras un kultūras zināšanām, lai atpazītu viena teksta klātesamību otrā.
Lasītājam jābūt apveltītam ar intertekstuālo kompetenci, tā ir kompetence, kas pastāv
vēl pirms teksta un citēto tekstu lasīšanas. Tomēr tulkotā teksta lasītājam nekad nav
tādas pieredzes kā lasītājam svešvalodā (Roux-Faucard 2006, 106; Venuti 2006).
Ž. Ženets attiecības starp intertekstualitāti un tulkojumu reducējis uz
iekļaušanas attiecībām, jo starp dažādiem intertekstuālo attiecību veidiem plašākajā
nozīmē ir hipertekstualitātes attiecības, kas vieno divus tekstus. Viens (hiperteksts)
ir atvasināts no otra (hipoteksts), kas ir bijis pirms tam. Tulkojums pēc šīs definīcijas
ir hipertekstualitātes forma, un tulkošana ir unikāls intertekstualitātes gadījums,
savukārt intertekstualitātes tulkošana ir izaicinājums tulkotājam un viņa valodas
izjūtai. Tas, vai būs grūti iztulkot šādu tekstu, ir atkarīgs arī no citējamā teksta (RouxFaucard 2006, 99–105; Venuti 2006).
Tulkojot tulkotājs rada intertekstualitātes attiecības, vai nu citējot, vai parasti
imitējot grafēmas un skaņas, vārdu krājumu un sintaksi, stilu un diskursu. Ir
trīs veidu intertekstualitātes attiecības: 1) attiecības starp avottekstu un citiem
tekstiem – gan svešvalodā, gan citā valodā, 2) attiecības starp avottekstu un
tulkojumu (ekvivalence), 3) attiecības starp tulkojumu un citiem tekstiem – gan
tulkojuma valodā, gan citā valodā. Savā starpā tie saistīti dažādā un sarežģītā veidā,
atspoguļojot ieguvumus un zaudējumus gan grafiski un fonoloģiski, gan leksiski,
sintaktiski, stilistiski un diskursīvi (Venuti 2006).
Tulkojot notiek dekontekstualizācijas process, kura laikā tiek pazaudēti divi
avotteksta konteksta kopumi, no kuriem viens ir intratekstuāls. Intratekstualitāte ir
Braiena Fiča (Brian Fitch) piedāvātais termins, lai raksturotu sakarus viena darba
ietvaros, kā nosaukums – teksts, un starp dažādiem autora daiļrades brīžiem šo otro
formu sauc arī par autocitēšanu (Izabella Ženēna (Isabelle Génin)) un
autointertekstualitāti (Lorāns Guo (Laurence Gouaux)). Otrs pazaudētais avotteksta
konteksta kopums ir intertekstuāls un veido pamatu tekstam, jo ietver attiecību tīklu,
kas lasot piešķir tekstam nozīmi. Intertekstualitāte ir sakars starp dažādu autoru
tekstiem (Biagioli 2006; Morel 2006; Roux-Faucard 2006, 106; Venuti 2006).
Dekontekstualizācija ir zemā pakāpē, ja citējamā teksta kultūra ir identiska vai
analoga abām kultūrām, kas saskaras tulkojot. Tā tas ir tuvu kultūru gadījumā ar
kopējām references jomām. Ženevjēva Rū-Fokāra (Geneviève Roux-Faucard)
uzskata, ka Bībeles citēšanas gadījumā parasti, tulkojot Eiropas valodās, ir maz
problēmu. Jāpiebilst, ka Bībele, kā arī antīkā mitoloģija ir tie hipotekstu tipi, kam
dod priekšroku 19. gadsimta franču rakstnieki; arī Šarla Bodlēra (Charles
Baudelaire) un Pola Verlēna (Paul Verlaine) darbos ir sastopama Bībeles
intertekstualitāte. Tas skaidrojams ar kristīgajām tradīcijām un klasiskās kultūras
ietekmētu skolas izglītību. Dekontekstualizācija ir vidēja, ja citējamais teksts ir jau
tulkots vai vairāk vai mazāk pazīstams mērķkultūrā. Dekontekstualizācija ir
maksimāla, ja mērķkultūrā nemaz nepazīst citējamo tekstu (Watthee-Delmotte 2003,
1; Roux-Faucard 2006, 106).
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Valodu strukturālās atšķirības liek tulkotājam izjaukt, pārveidot un pārvietot
svešvalodas apzīmējošo virkni. Dekontekstualizācijas procesa dēļ tulkojumā var būt
semantiskā atbilstība, bet bez kultūras nozīmes pārneses, kas raksturīga avotvalodas
intertekstam, nozīme, kas rodas, atpazīstot saistību starp avottekstu un avotvalodas
kultūras tradīcijām. Šī nozīme atkarīga ne tikai no vārdu un izteicienu denotatīvām
nozīmēm, bet arī no formas, avotteksta lingvistisko iezīmju, grafiskajām un
fonoloģiskajām, leksiskajām un sintaktiskajām, stilistiskajām un diskursīvajām
līdzībām (Venuti 2006).
Īpašas grūtības rodas, ja citētais teksts nav pazīstams mērķkultūrai. Parasti
dekontekstualizācijas problēmas atrisina tulkotājs, pievienojot piezīmes lapas apakšā
vai darba beigās, pievienojot glosāriju, ievadu vai pēcvārdu. Lai kompensētu
intertekstualitātes zaudējumus, tulkotājs var izmantot parateksta paņēmienu, kas var
būt nozīmīgs, reproducējot avotkultūras kontekstu un tā lingvistisko pamatu.
Tulkotājs var izmantot paskaidrojumus, bet viņš riskē izmainīt teksta iespaidu. Tad
tulkotāja darbs vairs nav tulkojums, bet gan komentārs. Lorenss Venuti (Lawrence
Venuti) uzskata, ka līdz ar to tulkojums iegūst zinātnisku raksturu, sašaurinot lasītāju
loku, kā arī nerada lasītājam tādu tūlītēju efektu kā rada avotteksts (RouxFaucard 2006, 107; Venuti 2006).
Tulkošanā var izmantot adaptāciju (Roux-Faucard 2006, 98), kas ir
„oriģinālteksta vai tā tulkojuma pielāgošana (atvieglošana) mācību vai citiem
mērķiem, ievērojot adresāta izglītības vai informētības līmeni un no tā atkarīgās
uztveres spējas” (VPSV 2007, 14).
Ja tulkojums ir dekontekstualizācija, tad ir arī otrs process –
rekontekstualizācija, tekstam nokļūstot jaunā vidē. Šobrīd vairums tulkotāju cenšas
vismaz saglabāt leksisko ekvivalenci, semantisko atbilstību ar avottekstu, balstoties
uz vārdnīcas definīcijām. Tomēr daiļliteratūras tulkošana ir radikāls transformācijas
process. Avottekstu ne tikai dekontekstualizē, bet arī rekontekstualizē, pārrakstot tā,
lai būtu saprotams un interesants lasītājam un aizstājot ar atšķirīgām valodas
struktūrām, atšķirīgām kultūras vērtībām, atšķirīgām daiļliteratūras tradīcijām un
atšķirīgu sociālo iekārtu. Tulkojums rekontekstualizē reizē tulkojamo avottekstu un
tekstu, ko tas citē vai imitē. Līdz ar to intertekstuālās attiecības, ko rada tulkojums,
ir ne tikai interpretatīvas, bet arī jautājošas. Tulkojot avotteksts ne tikai zaudē formu
un semantiku, bet ir arī milzīgi ieguvumi, aizstājot ar tādiem teksta efektiem, kas
funkcionē tikai mērķvalodā un mērķkultūrā (Roux-Faucard 2006, 108; Venuti 2006).
Intertekstualitāte „Iluminācijās”
„Iluminācijās” intertekstualitāti neveido citāti, bet gan eksplicītu vai implicītu
alūziju kopums, ko lasītājs poētiskā tekstā sajūt kā neiederīgu pārrāvumu. A. Rembo
dzejprozā intertekstualitāte ir galvenokārt mītiska, tā atkārtojas biežāk nekā
Š. Bodlēra „Parīzes splīnā” (Le Spleen de Paris) un ir arī sarežģītāka nekā
Š. Bodlēram. Mīti ir lielākajā daļā poēmu – gan atklātā, gan slēptā veidā. Tie ir mīti
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jaunā kontekstā. Termins mīts netiek lietots, bet ir aizstāts ar tādiem vārdiem kā
leģenda (légende), fabula (fable) un feerija (féerie). Antīkās mitoloģijas referenti
visbiežāk „Iluminācijās” ir transformēti un deformēti ar parodijas palīdzību. Tie nav
to pirmajā nozīmē. Sieviešu tēli, piemēram, ir izrauti no mītiskā konteksta un pārcelti
modernisma laikā, tēli pakļauti semantiskai metamorfozei un lietoti neparedzamos
nolūkos (Eigeldinger 1984, 253–270).
Intertekstualitāti „Iluminācijās” var iedalīt piecās atšķirīgās grupās
(Eigeldinger 1984, 255): 1) grieķu un romiešu mitoloģija, 2) jūdu un kristiešu
mitoloģija (no Bībeles), 3) Āzijas, Ziemeļvalstu un Amerikas mitoloģija, kā arī
pārdabisku būtņu un elles būtņu klātbūtne, 4) kosmiskā mitoloģija, kas raksturīga
A. Rembo iztēlei, 5) literārā mitoloģija, kas atsaucas uz pagātnes daiļdarbiem.
Attiecībā uz grieķu un romiešu mitoloģiju īpaši nozīme intertekstualitātei ir
dzejprozas darbā „Pilsētas I” (Villes I), šajā tekstā mitoloģija tiek modernizēta.
Tomēr antīkā mitoloģija netiek sistemātiski deformēta un pārcelta modernajā
pasaulē. Tā vietā, lai medniece Diāna vajātu briežus un nogalinātu ar savām bultām,
starp viņu un dzīvniekiem izveidojas mātišķas attiecības. Savukārt jūras aina
atgādina argonautu ceļojumu, kurā piedalījās Orfejs, bet Venēra ieiet kalēju un
vientuļnieku alās, lai viņus savaldzinātu (Eigeldinger 1984, 257).
Vénus entre dans les cavernes des forgerons et des ermites. (Dreika 2005, 194)
Venera ieiet kalēju un vientuļnieku alās. (Dreika 2005, 196)
Venēra ieiet kalēju un eremītu alās. (Grīnberga 2005, 121)

D. Dreikas tulkotajā grāmatā bez atdzejotājas priekšvārda ar informāciju par
A. Rembo daiļradi vēl pievienota viņa dzīves hronoloģija, bet zem dažiem
„Ilumināciju” dzejprozas darbiem lappuses apakšā arī nelielas tulkotājas piezīmes.
G. Grīnbergas tulkotajā grāmatā bez Kārļa Vērdiņa pārskata par A. Rembo
dzīves gājumu un daiļradi grāmatas beigās seko G. Grīnbergas sastādīta rakstnieka
dzīves notikumu hronoloģija un tulkotājas piezīmes un komentāri, kas ir izvērstāki
nekā D. Dreikai. Tā par šo citātu lasāms, ka „mīlas un skaistuma dieviete Venera bija
uguns dieva Vulkāna, kalēju un amatnieku aizbildņa, sieva” (Grīnberga 2005, 276).
Atšķirībā no A. Rembo dzejprozas krājuma „Sezona ellē” Kristus un Sātans nav
darbojošās personas „Iluminācijās”. Jūdu un kristiešu mitoloģijas intertekstualitātes
grupu ilustrē darbs „Pēc plūdiem” (Après le déluge). Dievs ir klātesošs gandrīz tikai
metaforā „Dieva zīmogs” (sceau de Dieu) (Eigeldinger 1984, 258).
Le sang coula, chez Barbe-Bleu, – aux abattoirs, – dans les cirques, où le sceau de Dieu
blêmit les fenêtres. (Dreika 2005, 148)
Asinis plūda – gan pie Zilbārža, gan kautuvēs, gan cirkos, kur Dieva zīmogs iegaismojās
logos. (Dreika 2005, 150)
Asinis lija pie Zilbārža – lopkautuvēs – manēžās, kur Dieva zīmogs liek nobālēt logiem.
(Grīnberga 2005, 97)
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Attiecībā uz šo intertekstualitātes grupu var teikt, ka vietas un personāžs ir
ārpus konteksta. Tie rodami citā laikā un telpā, kur tie iegūst citu statusu. No turienes
iztēlē rodas salīdzinājumi un analoģijas, un lasītāja prāts apmulst, jo analoģijas ir
neparedzamas. Tā Nebukadnecars, kas būvēja Babilonijas pilis un dārzus, dzejprozas
darbā „Pilsētas II” (Villes II) kļūst par norvēģu arhitektu, kas uzbūvējis ministriju
kāpnes (Eigeldinger 1984, 260).
Un Nabuchodnosor norwégien a fait construire les escaliers des ministères; les
subalternes que j’ai pu voir sont déjà plus fiers que des Br*, et j’ai tremblé à l’aspect
des gardiens de colosses et officiers de constructions. (Dreika 2005, 200)
Kāds norvēģu Nebūkadnecars licis uzbūvēt ministriju kāpnes; padotie, kurus es varēju
aplūkot, bija uzpūtīgāki par jebkuru bravi, braminu vai brahmu, mani kratīja drebuļi,
ieraugot kolosu sargus un uzbūvēto ēku pārvaldītājus. (Dreika 2005, 202)
Kāds norvēģu Nebukadnecars licis uzbūvēt hierarhiju kāpnes; jau padotie, kurus man
gadījās redzēt, ir lepnāki par jelkuru no Brahmām, un es nodrebēju, uzlūkojot sargu
kolosus un celtniecības amatvīrus. (Grīnberga 2005, 123)

D. Dreikas tulkotajā grāmatā franču valodas tekstā ir atrodami burti Br un
asterisks (*) (Dreika 2005, 200), tulkotājas piezīme lappuses apakšā vēsta, ka rokraksta
oriģinālā šis vārds ir nesalasāms, tāpēc D. Dreika savā tulkojumā (Dreika 2005, 202)
min gan bravi, gan braminu, gan brahmu (paskaidrojums ar asterisku arī franču valodas
tekstā), savukārt G. Grīnbergas tulkotās grāmatas franču tekstā un tulkojumā
(Grīnberga 2005, 123) minēti tikai Brahmas (Grīnberga 2005, 182).
„Iluminācijās” ir sastopama reference ne tikai uz antīko mitoloģiju un Bībeli,
bet arī uz Āzijas, Amerikas indiāņu mitoloģiju, skandināvu un persiešu mitoloģiju
(Eigeldinger 1984, 261).
Darbā „Vēsturisks vakars” (Soir historique), tāpat kā A. Rembo dzejprozas
krājumā „Sezona ellē”, Rietumu un Austrumu pasaule kļūst par mītiskām telpām,
tomēr Rietumu pasaule netiek uzskatīta par vērtību, jo tā ir bāla un plakana pasaulīte
(un petit monde blême et plat), kura ir statiska, pretstatā Austrumiem, kur iespējams
progress (Eigeldinger 1984, 262; Dreika 2005, 230–231).
Tekstā minētas les Nornes, ko D. Dreika tulko kā trīs likteņdieves (Dreika 2005,
231), bet G. Grīnberga tulkojusi kā Nornas (Grīnberga 2005, 143), komentāros
grāmatas beigās paskaidrojot (Grīnberga 2005, 279), ka tās skandināvu mitoloģijā ir trīs
sievietes – pagātne, tagadne un nākotne, kas lemj cilvēku un dievu likteni.
Kosmiskā (astrālā) mitoloģija atšķirībā no antīkās un Bībeles mitoloģijas
netiek lietota parodijas un izsmiekla nozīmē, tā „Iluminācijās” nav izkropļota, bet
saglabā universālo animismu. Arī Mēness, Ausmas un Saules kosmosa spēki ir
personificēti kā mitoloģiskas būtnes, kā, piemēram, Saules dēls (fils du Soleil) darbā
„Klaidoņi” (Vagabonds) (Eigeldinger 1984, 262–267).
J’avais en effet, en toute sincérité d’esprit, pris l’engagement de le rendre à son état
primitif de fils du Soleil, – et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de
la route, moi pressé de trouver le lieu et la formule. (Dreika 2005, 198)
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Es patiesi, pilnīgi nopietni uzņēmos atgriezt viņu sākotnējā stāvoklī, kad viņš bija Saules
dēls – kad mēs klaidojām, pārtikdami no alu vīna un ceļa sausiņiem, kamēr es steidzos
atrast vietu un formulu. (Dreika 2005, 199)
Es patiesi visā savā godprātībā biju apņēmies atgriezt viņu sākotnējā Saules dēla
esībā, – un mēs klīdām, pārtiekot no grotu vīna un lielceļa cepumiem, kamēr es steidzu
rast vietu un vārdus. (Grīnberga 2005, 122)

Literārā intertekstualitāte dažās „Iluminācijās” izpaužas, radot pasakainu
pasauli un ar fantāzijas palīdzību pārveidojot referentu. Līdzīgi kā mītiskā
intertekstualitāte tā maina nozīmi caur laika un telpas kategorijām. Literāro alūziju
pārvieto modernā kontekstā, tomēr tā netiek parodēta, notiek tikai apzīmējošā
(valodas zīmes materiālā apvalka) un apzīmējamā (valodas zīmes saturiskās puses
jeb nozīmes) pārvirze (Eigeldinger 1984, 267–268; VPSV 2007, 41).
Darbā „Pilsētas II” (Villes II) literatūrkritiķis Andrē Gijo (André Guyaux)
identificējis virkni romantisku intertekstu, kas veido šī dzejprozas darba kultūras
fonu, kā Tomā Dekensē (Thomas de Quincey), Teofila Gotjē (Théophile Gautier)
u. c. autoru teksti (Villes-e).
Šis pats literatūrkritiķis arī pētījis A. Rembo darbu saistību ar Š. Bodlēra
daiļradi, salīdzinot A. Rembo darbu „Reibuma rīts” (Matinée d'ivresse) ar Š. Bodlēra
„Mākslīgajām paradīzēm” (Paradis artificiels), un atzīst, ka A. Rembo teksts ir
oriģināls salīdzinājumā ar iespējamo intertekstu (Matinée-e).
Var secināt, ka mītiskā intertekstualitāte „Iluminācijās” dod priekšroku
sieviešu tēliem un iztēlotai ģeogrāfijai, pusdieviem, varoņiem un varonēm. Teksta
ietvaros pārklājas dažādas mitoloģijas. Reti tā ir viena vienīga mitoloģija kā darbā
„Senatne”/„Antīkais” (Antique). Visbiežāk A. Rembo sasaista dažādas izcelsmes
mītiskos elementus. Tā darbā „Pēc plūdiem” ir gan Bībeles (plūdi), gan antīkā
mitoloģija (haoss), gan literārā alūzija. Intertekstualitāte A. Rembo ir kā semantisks
instruments, viņš mītus pārrada. Mītiskajai intertekstualitātei „Iluminācijās” ir
dubults statuss, saglabājot sākotnējo poētisko lādiņu vai arī to pilnīgi pārveidojot, ar
humoru un parodiju no jauna interpretējot un iemiesojot modernā kontekstā
(Eigeldinger 1984, 258–271).
A. Rembo dzejprozas darbos sastopama arī autotekstualitāte jeb iekšējā
intertekstualitāte, tā darbā „Izpārdošana” (Solde) rodama viena no A. Rembo
iecienītākajām tēmām, kas atkārtojas arī citos autora darbos (Solde-e).
Mitoloģiskais referents nav pazudis, tikai transformēts, tiešā nozīme ir zudusi,
tas ir izrauts no konteksta, lai pārvietotu jaunā kontekstā. Uz to vairs nav reālistisks
un tradicionāls skatījums, tam ir jauna forma un nozīme. Tas vairs nav sākotnēji
autentisks, bet gan ir radīts no jauna ar iztēles palīdzību. Šī mītiskā intertekstualitāte
ļauj atšifrēt sakarības tajos dzejprozas darbos, kuros ir metaforas vai mitoloģiskas
izcelsmes referentu jūklis (Eigeldinger 1984, 270).

316

Secinājumi
Jebkurš teksts ir interteksts, interpretējams citu tekstu kontekstā.
Intertekstualitātei ir vairāki līmeņi, formas un attieksmes, tā var būt atklāta vai slēpta,
daiļliteratūrā bieži pat neapzināta. Intertekstualitātei ir būtiska loma, tulkojot un lasot
tulkotos tekstus, jo tā ļauj piekļūt teksta nozīmei un izprast teksta dziļāko jēgu, tomēr
ne visus intertekstus ir iespējams pilnībā un precīzi pārtulkot, tāpēc arī lasītājam jābūt
apveltītam ar intertekstuālo kompetenci. Arī tulkotājs rada intertekstualitātes
attieksmes, jo pati tulkošana ir unikāls tās gadījums. Tulkojot konteksts tiek zaudēts
un no jauna radīts, dekontekstualizācijas pakāpe atkarīga no kultūru līdzības, bet
dekontekstualizācijas problēmas tulkotāji risina ar parateksta un adaptācijas
palīdzību; paratekstu izmanto arī „Ilumināciju” tulkotājas latviešu valodā.
„Iluminācijās” intertekstualitāti veido alūzijas; ir vairākas intertekstualitātes grupas,
tā ir mītiska (mītus lieto jaunā, modernā kontekstā), kā arī autotekstuāla. Antīkā un
Bībeles mitoloģija tiek parodēta, mītiskais referents tiek pārveidots un pārvietots
jaunā kontekstā, tomēr identificējams, literārā alūzija netiek parodēta, bet izmainās
tās nozīme.
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IN MEMORIAM.
VILMA KALME
(1932–2018)

Dr. philol. Vilmas Kalmes
(11.02.1932. – 08.08.2018.)
piemiņai
Mūžībā aizgājusi ilggadēja Liepājas Universitātes docente filoloģijas doktore
Vilma Kalme, daudzpusīga un spēcīga personība, kuras garajā darba mūžā paralēli
vijušās divas saturiski attālas līnijas – sports un filoloģija.
Vilmas Kalmes (dzim. Vilplūces) dzīves ceļš sācies Alsungas pagastā
zemnieku ģimenē. Jau bērnībā spriganā meitene apjautusi fizisko aktivitāšu
pievilcību – viena no viņas mīļākajām nodarbēm esot bijusi pievilkšanās pie ķiršu
koka zara, bet skolā esot ļoti paticis rakstīt domrakstus. Pēc Kuldīgas vidusskolas
beigšanas uzsāktas studijas Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā, specializējoties
sporta vingrošanā un akrobātikā.
Pēc institūta absolvēšanas 1957. gadā Vilma Kalme sāk darba gaitas Liepājas
Pedagoģiskajā institūtā (tagad Liepājas Universitātē), mācot studentiem dažādas
sporta disciplīnas: vingrošanu, slēpošanu, akrobātiku u. c. Kustību prieks tiek
izbaudīts arī, dejojot tautas dejas.
Tomēr nekur nav pazudusi interese par dzimto valodu. Iespējams, tās ir
Alsungā, savdabīgajā kultūras tradīcijām bagātajā suitu novadā, pavadītās bērnības
pēdas. Strādādama par sporta pasniedzēju, Vilma Kalme, vienlaikus neklātienē studē
latviešu filoloģiju Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā. 1969. gadā studijas ir
pabeigtas, iegūta latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. 1971. gadā
Vilma Kalme sāk strādāt par pasniedzēju Latviešu valodas un literatūras katedrā,
mācot dažādus latviešu valodas kursus – morfoloģiju, leksikoloģiju, terminoloģiju,
valodas vēsturi. Šajā katedrā aizvadīti 38 gadi – docentes darba mūža lielākā daļa.
Viņas pedagoģiskā darba augļi ir ieguldīti vairākos simtos Latvijas skolotāju. Vilmas
Kalmes docētājas darbu raksturo mērķtiecīgums, precizitāte un prasīgums.
Zinātniskajā darbā Vilma Kalme apvieno abas jomas – gan sportu, gan
filoloģiju – un par pētniecības objektu izvēlas vingrošanas terminus. 1995. gadā tiek
aizstāvēta filoloģijas doktora disertācija „Vingrošanas termini latviešu valodā”. Šajā
pētījumā pirmo reizi latviešu valodniecībā diahroniskā skatījumā sistēmiski ir
analizēta vingrošanas terminu attīstība latviešu valodā. Gan disertācijā, gan
zinātniskajos rakstos autores skatījums vingrošanas terminu analīzē ir visaptverošs:
terminu struktūra vārddarināšanas aspektā, terminu modeļi, terminu gramatisko
formu varianti, sintaktiskie sakari divkomponentu terminos, terminu cilmes aspekts.
Interesanti atzīmēt autores atzinumu, ka daudzi vingrošanas terminu modeļi atšķiras
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no citu zinātņu terminu modeļiem, jo to nosaka vingrošanas specifika – ir jānosauc
ķermeņa kustības, stāvokļi, izpildes veids u. tml., tādēļ vingrošanas terminoloģijā, ir
produktīvs, piemēram, tāds terminu veidošanas paņēmiens kā teikumtermini.
Būtisks ir docentes Kalmes devums metodisko līdzekļu un mācību grāmatu
izstrādē. Viņa ir viena no autorēm grāmatai „Latviešu literārās valodas
vārddarināšana un morfoloģija” (2001) un autore grāmatai „Nelokāmās vārdšķiras
latviešu literārajā valodā” (2001). Šīs grāmatas domātas galvenokārt filoloģijas
jomas studentu izglītošanā, taču tās bieži ir izmantotas un citētas dažādos latviešu
valodniecības pētījumos. Valodnieces veltījums dzimtajai pusei Alsungai rodams
grāmatā „Suitijai” (2012) – Vilma Kalme ir viena no trim šīs grāmatas autorēm un
populārzinātniskā veidā stāsta par Alsungas valodas īpatnībām, veicinot šī novada
kultūras vērtību izpēti un saglabāšanu.
2009. gadā Vilma Kalme beidz darba gaitas Liepājas Universitātē, bet ar sev
raksturīgo enerģiju atgriežas pie jaunības mīlestības – vingrošanas, vadot
vingrošanas nodarbības senioru grupām Liepājā un Grobiņā. Vairākos gados uzkrātā
metodiskā pieredze apkopota grāmatā „Vingrošana pēc 60” (2018), kurā autore ne
tikai apraksta, bet fotoattēlos arī uzskatāmi parāda daudzus vingrojumus senioriem,
un liktenis bija labvēlīgs šīs grāmatas iznākšanai, autorei vēl šai saulē esot.
Vilmas Kalmes darbs ir novērtēts valsts līmenī – 2013. gadā par mūža
ieguldījumu augstākās izglītības darbā, latviešu valodas un nacionālās identitātes
stiprināšanā un latvisko kultūras vērtību saglabāšanā Vilma Kalme kļūst par
Atzinības Krusta kavalieri.
Mums, kolēģiem, viņa bija un paliks Kalmīte – trausla auguma, bet vienmēr
moža, enerģijas pilna, labestīga. Nekad nesūrojās par dzīves nebaltām dienām,
pasauli arvien redzēja gaišu. Un tādu viņu darīja gan sirdij tuvais darbs, gan dzimtās
mājas „Spaļi” Alsungas novadā, gan kuplais mazbērnu un mazmazbērnu pulks, gan
ekskursijas un dažādi kultūras pasākumi kopā ar kolēģiem.
Paldies par garo, bagāto un piepildīto mūžu!
Gunta Smiltniece, Dr. philol.
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Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma
„Vārds un tā pētīšanas aspekti”
rakstu iesniegšanas un noformēšanas vispārīgie principi
Zinātnisko rakstu krājumā „Vārds un tā pētīšanas aspekti” tiek publicēti
valodniecības nozares raksti, kā arī citu humanitāro zinātņu pētījumi, ja tajos risināti
valodniecībai svarīgi jautājumi.
Rakstu krājums iznāk divās tematiskās daļās, kurās raksti tiek ievietoti
atbilstoši to saturam.
Raksti tiek publicēti latviešu, lietuviešu, angļu, vācu vai krievu valodā. Raksta
kopsavilkumā (angļu vai vācu valodā; latviešu valodā, ja raksts ir svešvalodā)
jāapraksta pētījuma problemātika un galvenie secinājumi (jātulko arī raksta
virsraksts). Kopsavilkuma apjoms: minimums – 0,5 lpp., maksimums – 1 lpp.
Atslēgvārdi (5–8 vārdi) jādod raksta valodā un kopsavilkuma valodā.
Doktorantus un maģistrantus lūdzam rakstus iesūtīt ar zinātniskā vadītāja
akceptu, kas apliecina raksta zinātnisko un tehnisko kvalitāti.
Raksti tiek anonīmi recenzēti. Ja raksta kvalitāte nav pietiekama, redakcijas
kolēģijai ir tiesības, pievienojot argumentētus iebildumus vai ieteikumus, lūgt autoru
rakstu pilnveidot vai arī atteikt tā publicēšanu.
Zinātnisko rakstu krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” nākamajam
laidienam raksti jāiesniedz līdz 20. aprīlim.
Lai veicinātu rakstu krājuma kārtošanu un izdošanu, jāievēro šādi noformēšanas
principi:
- pamatteksts rakstāms Times New Roman 14, literatūras saraksts un kopsavilkums
svešvalodā – Times New Roman 12 ar vienu intervālu starp rindām un arī rindkopām,
izmantojot programmu Microsoft Windows XP vai Microsoft Windows 7;
- aiz raksta autora vārda un uzvārda iekavās jānorāda augstskola (zinātnisks
institūts vai cita iestāde), kurā autors strādā (vai studē);
- raksta virsraksts jāraksta titulburtiem, vispirms tajā valodā, kādā ir raksts, tūlīt aiz
tā – kopsavilkuma valodā;
- aiz virsraksta jānorāda atslēgvārdi, vispirms tajā valodā, kādā ir raksts, tūlīt aiz
tā – kopsavilkuma valodā;
- kopsavilkums jānovieto tūlīt aiz atslēgvārdiem;
- tabulas, diagrammas, attēli u. tml. publicēšanai jāsagatavo melnbalti (ja tie nav
paša autora veidoti, obligāti pievienojama atsauce uz pirmavotu);
- tabulas, diagrammas un attēlus noformēt arī katru atsevišķā failā, izmantojot
programmu Microsoft Windows XP vai Microsoft Windows 7; tabulām,
diagrammām un attēliem, kā arī to parakstiem un leģendām jābūt rediģējamiem;
- rindkopas sākuma atkāpe – 1,25 cm; intervāls starp rindkopām – 1; lūdzu raksta
tekstā neizmantot liekus formatizējumus;
- lapas malas: no augšas un apakšas – 2 cm, no kreisās un labās malas – 2,5 cm;
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- raksta apjoms (ietverot literatūras sarakstu un kopsavilkumu) – līdz 10 lpp.
Raksta norāžu un atsauču noformēšanas principu pamats ir Latvijas valsts
standarts ISO 690 un ISO 690-2. Atsauces uz avotiem, literatūru, elektroniskajiem
u. c. resursiem jāiekļauj raksta tekstā apaļajās iekavās, piem., (Ambrazas 2006, 17).
Pirmo reizi tekstā raksta pilnu autora vārdu un uzvārdu, atkārtoti izmanto vārda
iniciāli un uzvārdu. Pirmo reizi minot ārzemju autora vārda un uzvārda latviskojumu,
iekavās jānorāda to oriģinālrakstība, piem.,:
Raksturojot pieklājību sociolingvistiskā aspektā, Bernards Spolskis (Bernard Spolsky)
uzsver, ka katrai pieklājības formulai ir atbilstoša atbilde (Spolsky 2003, 20).

Autora vārdu un uzvārdu atsaucēs tekstā un bibliogrāfiskajās norādēs
literatūras sarakstā lieto tajā valodā, kurā ir minētais darbs, piem.,:
Beļģu filozofs Anrī Van Ljē (Henri Van Lier) konstatējis, ka franču valodai raksturīgs
vokālisms ar augstu tonalitāti, patskaņi tiek izrunāti skaidri, turpretī angļu valoda, kā arī
ģermāņu valodas ir vairāk konsonantiskas (Van Lier 2004, 38).

Minot atsauci uz krievu valodā izdotu darbu, jālieto kirilicas rakstība, piem.,:
Viljams Pohļobkins (Вильям Похлёбкин) par kulinārijas terminiem sauc visu kategoriju
terminus, kuri pieder kulinārijas nozarei: tās vēsturei, teorijai, praksei, izejvielām (produktiem),
virtuves piederumiem, traukiem, virtuves darbarīkiem, pavardu veidiem u. c. (Похлёбкин 1988, 3).

Atsaucēm uz vārdnīcām un enciklopēdijām izmanto abreviatūras, piem.,:
Skaidrojot netiešās vārdu kārtas jēdzienu Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā
vārdnīcā, kā piemērs ir minēts „apzīmētāja novietojums aiz apzīmējamā vārda sarunvalodā un
dzejā” (VPSV 2007, 254).

Literatūras saraksts jākārto alfabētiskā secībā, visiem autoriem norādot pilnus
vārdus. Pirms pilnās bibliogrāfijas norādes jādod saīsinājums, kas izmantots
atsaucēm tekstā, piem.,:
Endzelīns 1951 – Endzelīns, Jānis. Latviešu valodas gramatika. Rīga : Latvijas Valsts
izdevniecība, 1951.
Kalnača 2001 – Kalnača, Andra. Refleksīvie verbi un darbības vārda transitivitāte latviešu
valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 5. Liepāja : LiePA, 2001, 198.209. lpp.
LVV 1987 – Latviešu valodas vārdnīca. Atbildīgā redaktore Dainuvīte Guļevska. Rīga : Avots,
1987.
Spolsky 2003 – Spolsky, Bernard. Sociolinguistics. 4th impression. Oxford : Oxford University
Press, 2003.
TET-e – Types of Electronic Translators [sk. 2015. g. 4. aug.]. Pieejams:
http://www.buzzle.com
Van Lier 2004 – Van Lier, Henri. L’entente cordiale: complémentarité du français et de
l’anglais. Français dans le monde nº 336, janvier-février 2004, pg. 38−41.
VPSV 2007 – Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Valsts valodas
aģentūra, 2007.
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Похлёбкин 1988 – Похлёбкин, Вильям. О кулинарии от А до Я словарь – справочник.
Минск : Полымя,1988.

Raksta pilns teksts jāiesūta elektroniski (balti@liepu.lv), izdruka
(1 eksemplārs) jāatsūta pa pastu (Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas
zinātņu fakultāte, Kūrmājas prospektā 13, 203. kab., Liepāja LV-3401).
Konsultācijām un jautājumiem lūdzam izmantot e-pasta adresi: balti@liepu.lv
vai tālruni 63483781.
Krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” redakcijas kolēģija

323

General Principles for Submitting and Formatting Articles
for the Conference Proceedings of Liepāja University
“The Word: Aspects of Research”
The collection of scientific articles “The Word: Aspects of Research” includes
articles in the linguistic branch as well as researches in other humanities areas if they
deal with issues essential for linguistics.
The collection of articles is subdivided into two thematic parts.
The papers are published in the Latvian, Lithuanian, English, German or
Russian languages. The summary of the article (in English, German or Latvian)
should give a description of the problematic issues of the theme and the main
conclusions (also the title should be translated). Its volume – 1500–2500 characters
(with spaces). Keywords (5–8 words) should be given in the languages used in the
article and the summary.
Doctoral and master’s students are asked to submit their articles accepted by
their scientific advisers as a proof of the scientific and formatting quality of the
article.
The presented articles are edited by anonymous reviewers. The Editorial
Board reserves the rights to return insufficiently elaborate or substantiated research
papers to their authors, supplemented by principal objections or recommendations
for improving the quality, or refuse their publication.
Please, respect the deadline for submitting your article for the next edition of
the collection of scientific articles “The Word: Aspects of Research” – 20 April.
In order to promote designing and publishing the collection the following formatting
principles should be followed:
- the basic text should be printed in Times New Roman – 14, the list of references
and the summary in a foreign language – Times New Roman – 12, spacing 1 in Microsoft
Windows XP or in Microsoft Windows 7;
- the author’s first name and surname are followed by the name of the higher
educational establishment in brackets (scientific institute or another establishment),
where the author works (or studies);
- the title of the article should be written in capital letters in the languages used
in the article and the summary;
- below the title keywords should be given in the languages used in the article
and the summary;
- below the keywords the summary should be given;
- tables, charts, pictures and others should be presented in black-and-white (in
case they are not designed by the author himself, a reference to the original source
must be included);
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- each table, chart and picture should be stored as a separate file in Microsoft
Windows XP or in Microsoft Windows 7; tables, charts, pictures, also captions and
legends should be modifiable;
- indent –1.25 cm, space between paragraphs – 1; please, do not use any other
unnecessary formatting;
- page frame: 2 cm from the top and bottom, 2.5 cm from the left and the right;
- volume of the article (including the list of references and summary) – up to
10 pages.
The principles of inserting references and footnotes are based on the state
standard of Latvia ISO 690 and ISO 690-2. References to sources, literature,
electronic and other resources should be included into the text in round brackets, for
example (Ambrazas 2006, 17).
The list of references should be arranged in alphabetical orderand the full
names of the authors should be indicated. Before the full bibliographical reference,
a shortened form should be given which is used for references in the text, e. g.:
Ambrazas 2006 – Ambrazas, Vytautas. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius : Lietuvių
kalbos institutas, 2006.
Endzelīns 1951 – Endzelīns, Jānis. Latviešu valodas gramatika. Rīga : LatvijasValsts
izdevniecība, 1951.
Hassan 2001 – Hassan, Ihab Habib. From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global
Context. Philosophy and Literature. Vol. 25, No. 1, April 2001, pp. 113.
Kalnača 2001 – Kalnača, Andra. Refleksīvie verbi un darbības vārda transitivitāte latviešu
valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 5. Liepāja : LiePA, 2001, 198.209. lpp.
LVV 1987 – Latviešu valodas vārdnīca. Atbildīgā redaktore Dainuvīte Guļevska. Rīga : Avots,
1987.

The full text of the article should be presented in an electronic form
(balti@liepu.lv), a print-out (1 copy) should be mailed to the following address:
Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kūrmājas prospektā
13, 203. kab., Liepāja LV-3401
You are welcome to use e-mail address for further information and
consultations: balti@liepu.lv
“The Word: Aspects of Research”
Editorial Board
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