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Linda Lauze te 
VECUMA ATŠĶIRĪBAS UZRUNAS LIETOJUMĀ 

. _. zrunas lietojumu sociolingvistiski, var konstatēt atški _b 
AnahzeJot u . _ . d . _d d . . , n as 
. . tu izvēlē ko ietekme 1n 1v1 a z1mums, vecums i zglītīb 

1. isttsko vanan , - l d k - . - ' 1 a, 
mgv . t ·kta sociālā slana u. tml . Ya o as pra se nuneto kategon·· · d -ba pie no e1 .' . . . _. _ . Ju 

~te en · . k kon1pleksi teorētiski ir 1espeJams petit katru atsevišķi. 2000 
tekme not1e ' k .,, . 1 - c. - . 

te - "Vārds un tā pētīšanas aspe tI Ir no as1ts re1erats "Dzimuma 
adā konference k . . d . 

g,, . _ as lietojumā" (Lauze 2001 ), I. Ju āme Ir 1zstrā āJusi kursadarbu 
atsk1nbas uzrun · 1- -b - c. · · d ·muma vecuma un 1zg 1tl as noz1me uzrunas 1ormu izvēlē" "Personas z1 , 
(Jukāme 2001 ). . . - · · · " 1-

Pētot vecuma atšķirības uzrunas hetoJuma, Ir nep~ec1~s~_ms ap ukot: 
1) kādas uzrunas formas lieto no~eiktas vecumgrup~~ parstav~1; 

2) kādas uzrunas formas tiek izmantotas, uzrunaJot noteiktas vecumgrupas 

cilvēkus. 
Raksta pamatā ir dati, kas iegūti 1999.-2~00. gadā_~urz~mes_re~~o~ā, aptaujājot 
200 respondentu (100 sieviešu un 100 vīnešu). PētIJuma izstrade Ir .izmantota arī 
intervēšana un tiešo novērojumu metode. Apkopoto faktu analīzē Ir ņemts vērā 
respondentu dzimums un vecums, izmantojot šādu sadalījumu: 

15-24 gadi; 
25-34 gadi; 
35-49 gadi; 
50-64 gadi; 
65 un vairāk gadu. 

Papildu ziņas (ar autoru atļauju) ir iegūtas 140 domrakstos "Vietniekvārdi tu un 
jūs manā vērtējumā", "Uzrunas formas manā izpratnē", kurus 2001.-2002. gadā 
ir rakstījuši Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studenti. 

Šajā pētījumā jēdziens uzruna tiek saprasts plašā nozīmē, kas ietver ne 
tikai lietvārdus vokatīvā, bet arī vietniekvārdus tu / jūs un vārdu savienojumus, 
kas tiek lietoti kādas personas uzrunāšanai. 

Sabiedrībā pieņemtās normas oficiālās situācijās nosaka atšķirīgu 
uzvedību, ja saziņas partneriem ir ievērojama gadu starpība. Tas attiecas arī uz 
verbālo etiķeti, kuras sastāvdaļa ir situācijai un sarunas biedram piemērotas 
uzrunas .izv~le. V: Kincāns grāmatā "Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, 
s~arptauttskaJās attiecībās" norāda: "Ar sev līdzīgu sarunas biedru izvēlēsimies 
vienu verbālo formulu, ar jaunāku - otru ar vecāku - trešo u tml" (Kincāns 
2000, 79) ' . . 

. Vispinns apskatīsim vecuma atšķirības vietniekvārdu tu un jūs lietojumā. 
Edt~~~te paredz, ka personas ( arī nepazīstamas) līdz 16 gadu vecumam pieaugušie 

nl\1St uzrunāt ar pronomen t D k _ . . . 
· d k . u u. omra stu anahze aphec1na studentu vatrākuma 

vie o h - Latvijā · . 
vecākiem cilvēkiem nav pie~e~ts, ka ārpus ģimenes jaunieši varētu teikt 
uzrunas forma l' tu. Jāpiebi~st, ka šajā pētījumā netiek aplilkots, kādas 
domrakstiem (ti·se ieto d~ēm1. Minēsim dažas tipiskas atzinas no studentu 

nav re tģēti). · 

Mr. Serge
Sticky Note
Lauze, Linda. Vecuma atšķirības uzrunas lietojumā. Vārds un tāpētīšanas aspekti, 6.  Liepāja : LiePA, 2002, 434.–440. lpp.



Sieviete( ! _ - 4), stud ntc · "p,·l ,n -· 435 
... . - . <!1a111 , <7. s vi - . 

. - ·it'd. ja man wyadzetu pm ecāku ci/v -k k . p at nevaretu zedomātie 
,·1 tuac . . u, uram ir 60- 70 gad -· .. ·· u, uzrunat uz 
··111 · . 

Sie 1ete (15- 24), studente: "Protams ka .
1 

-k · 
_. " r - ,, · • ar c t ve 1em kuri · -k , . e'i runa1u uz J US gan oficiālay·ā g ,r. . _ , Lr veca , par 

,ntlfll. • ., , an neo1 ,c,alay·ā ·1 - · · -
··s l'ārds ''Jūs izteic manu cienu pret svi·e .1 -k · st uacya. Es uzskatu, ko,' . . , m c, ve 1em. " 

Vīnet1 s ( 15-24 ), students: "Uzskatu k · bk - . _ 

t ,.,1 
personu un pāriet uz "tu ". Grūtāk i; t ~dJe udr~. la,ka var vienoties ar 

oli a os ga yumos kad - 1· l 
iecuma barjera un p ersona man nav pazīstama M _' - ŗ~stav ze a 
' . " ,, · an sagada grullbas , -d -
l·ruaciiās izmantot tu uzrunas formu pat 1·a es . . a as s 'J • ' am p,rms tam vieno · v · 

tTri automātiski atkal pārslēdzos uz "jūs „ lietošanu k . . JJUszes, ~n 
. _d_v . kl - ·-b . , as ir vzena no manam cienas zzra zsanas un p1e a11 as izpausmēm. ,, 

' Anketēšanā tika noskaidrots, vai dažādu vecuma gru d . . _ . . .., . pu respon entiem ir 
nep~t1~a~, Ja s~~sa pers?~a v1ņu.s uzrunā ar vietniekvārdu tu (sk. 1. tabulu). 
Vishelakais poz1tlvo atbilzu skaits (62,5%) ir vecuma grup- ku ·ct 

· k · 65 · - a, ru vei o 
ŗes.po~d-~n~1: a~ ir . ..,. un vairak ga~u .... I~~eres~nti, ka vismazāk atbildijā (20%) 
1~ 1~~1eJus~es Jauniesi (15-24), ta~u saJa V p~sa. vecuma grupā ir visaugstākais 
rad1taJS (60 Yo) t~m,. ka r.esp?ndentiem dazrezz ir nepatīkami, ja svešinieks pie 
viņiem vēršas, hetoJot vietniekvārdu tu. Tikai nedaudz mazāk atbilžu dažreiz 
(57,5%) ir vecuma grupā 25-34. No vienas puses, jauni cilvēki ir pakļauti reālai 
iespējai, kad kāda nepazīstama persona atļaujas viņus uzrunāt ar pronomenu tu, 
no otras puses, saskarsmē ir svarīga nozīme intonācijai, vai tā ir draudzīga, 
neitrāla, ironiska vai aizvainojoša. Vecākās paaudzes pārstāvji (65 +) visretāk, 
salīdzinot ar citām vecuma grupām, ir atzīmējuši variantu dažreiz (20o/o ). 
Analizējot noliedzošās atbildes uz minēto jautājumu, ir redzams, ka šajā 
gadījumā respondentu viedoklī nav krasu vecuma atšķirību. Vērtējot kopumā, 
respondentiem ir nepatīkami (42%) vai dažreiz ir nepatīkami (41,5%), ja sveša 
persona viņus uzrunā ar tu. 

Pētījumā respondentiem tika vaicāts, vai pastāv kāda runātāju vecuma 
atšķirība, kas atļauj vecākajai personai uzrunāt jaunāko ar tu, neņemot vērā 
jaunākās personas sociālo statusu. Piedāvātie seši atbilžu varianti - jā, 10 gadi; 
jā, 20 gadi; jā, 30 gadi; jā, 40 gadi; jā, 50 gadi un vairāk gadu; nē -
anketēšanas laikā ir papildināti ar vēl diviem - nezinu; jā un nē. Ietvert šādu 
jautājumu anketā ir rosinājuši tiešie novērojumi dažādās situācijās. 

Piemēram minēsim gadījumu darbavietā, kad lektore A vērsās pie ~ol"'ē~es 
B., kas ir aptuveni 1 O gadus jaunāka, ar vietniekvā~du tu b~z i~pneksēJas 
vienošanās. Abām sievietēm ir raksturīga distancēta attieksme vienai pret otru. 
Intervijā sieviete ( 48 gadi), lektore, savu rīcību pamatoja šādi: - Es :smu 
pietiekami veca, lai varētu atlauties visus, kas par mani ir Jaunāki, uzrunat ar 
tu. ' 

Kopumā 22% respondentu uzskata, ka 10 gadi ir pietiekama robežšķi~e, 
1, .. _ d d · · · · · āk ar pronomenu tu. Salīdzinot ~ o tteslbas vecākaJat personai uzrunāt Jaun o . . 

0 
. . 

ļ>i vecuma grupām, šim atzinumam visvairāk ir pi:~1tu~1 ( 42,5 Yo) ci~vēk~, kam 
tr 6S un vairāk gadu (sk. 2. tabulu). Aptaujas dati hec1na, ka gandrīz vienāds 
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Tabula , r l 

\'ai re poodentam ir nepatīkami ja sveša persona viņu uzrunā ar tu 

(sadalījums pa vecuma grupām) 

At b i ld es % 
\ ecuma grupa 

Jā Dažreiz Nē 

15 - 24 20 60 20 

25- 34 27,5 57,5 15 

35 -49 45 40 15 

50-64 55 30 15 

65 + 62,5 20 17,5 

Kopā 42 41,5 16,5 

Avots: Lauze 1999- 2000 

Tabula Nr. 2 

Vai pastāv kāda runātāju vecuma atšķirība, kas atļauj vecākajai personai 
uzrunāt jaunāko ar tu, neņemot vērā jaunākās personas sociālo statusu 
(sadalījums pa vecuma grupām) 

Atbildes % 
Vecuma 

Jā, Jā, Jā, Jā, 
Jā, Jā 

grupa 50un Nē Nezinu 
10 gadi 20 gadi 30 gadi 40 gadi un 

vairāk gadu nē 

15 - 24 22,5 20 10 - 2,5 40 5 -
25 - 34 15 2,5 7,5 - 5 62,5 7,5 -
35 -49 7,5 5 7,5 - 12,5 65 - 2,5 
50- 64 22,5 5 - 2,5 7,5 57,5 2,5 2,5 
65 + 42,5 5 - - 20 32,5 - -
Kopā 22 7,5 10 0,5 9,5 51,5 3 1 

Avots: Lauze 1999- 2000 
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"k. -b ir 10 gadi . - - ,a runātāju vecuma ats. tn a . . 
1 ~-24) d n1ā no~1n1;i ,adus ·var-tu uzskatīt par s1m.bo!1sku 

·auni u ( ~ d. ( 00/0). Kaut g<1n . g vecāku un bērnu dz1msanu, 
ai O g~rtn1 i t. i ., laika pos~1t~k s~arlp()o1 ir norādījuši atbildi Jā, 30 

1 ' k JUt113 t l ai ; o . . . _ d · 
p nd ntu 0 1 . _. t (0 s<X) ir izrādīJ1es Ja , 40 ga 1, 

i i ttl~u.:ā i n populārākai s_ v5a0t ia:14s Skaiti\ 50 par ievērojamu gadu 
1 IJJ grupa O · ' . o T -

adi, p tikai i nā . .,,~n1a -kās paaudzes respondenti (20 ~o) . omer 
, tzD11 . žā ir iz ēlēJus1es veca_t_ atbilžu gadījumā runātāju vecuma 

J . āda ka pozt ivo . -k du 
zultātl r , . ,,,_ k- 20 3o 40 vai 50 un va,ra ga · 

r . d-t b1ezak ne a , ' ,,,. - b ·1d· 
~. JO gadi ir norā I a ·- ·1vēku (51 50/0) ir sniegusi negatīvu at 1 1 uz 
. n"'ba airāk kā puse apta~Ja~o ei_ - -· (65o/o) ir vecuma grupā 35- 49, k_a~ 
au~ utā1umu. Visaugstaka1s r~d1taJS atškirības kas atlauj vecākaJa1 

...,111 to Ja :1 1-aas runātaJU vecuma , ' · ._
1 "... ·edokli - nav a - - . nākās personas soc1a o statusu. 

~gnz VI . -k ar tu nenemot vera Jau " . . t
r-- · uznināt Jauna o , · 1 divu respondensu 1ev1es a 

rsonat -rt-· ma pretrunīgumu atspogu,o . . b·1d· ·- 50 
J~niebilst, ka ve eJ~ . . t (35-40) ir vienlaicīgi norādīJUSI at 1 1 Ja, 
~ ·- - Viena s1ev1e e . -

atbilde Ja un ne. - tra res ondente (50- 64)- Jā, 20 gadz un ~e. . -
11n vairāk gadu un ne, o p . - . . kad uzrunāšana ar v1etn1ekvardu tu 

. k" tika raksturota s1tuac1Ja, . " _ . b _ 
Iespne s - . b . . kšēias runātāju v1enosanas Je ta saucamo 

k iz respekt1v1 ez iepne ~ " . . . d- ā 
notie uzre , - " Vērtējot atbildes uz jautājumu "Kurs p~rmazs ŗze ~v-
tubrālibu nos~~g~anas~ - k-d .c: ktoru ietekmē runātājs iegūst tiesības p1edavat 

tu? nka petits, a u 1a . 6 b'lV 
uzrunu ar . '. - . formālu uzrunas veidu. Bija paredzēti at 1 zu sazit;tas partnenm pareJu uz ne 
vari~ti: sieviete - vīrietim; 

vīrietis - sievietei; 
vecākais -jaunākam; 
jaunākais - vecākam; . _ 
augstāka sociāla statusa persona -_per~o~ai a~ z:m~~u soczalu _statusu; 
sabiedriski aktīvāka persona - sabzedrzski paszvaka1az personai. 

Respondenti bija izveidojuši 23 kritēriju kombinācijas, kopumā sniedzot . 2~ 
atbilžu variantus. No tiem 12 gadījumos ir izmantots personas vecums. Atb1ld1 
vecākais - jaunāka.jam kā vienīgo ir norādījuši 34,5% respondentu. Visvairāk šo 
viedokli atbalsta (50%) vecākās paaudzes pārstāvji, kam ir 65 un vairāk gadu, 
vismazākais rādītājs (20%) ir vidējā vecuma grupā (35-49). Jāuzskata, ka 
neviens respondents nav izvēlējies atbildi jaunākais - vecākam. Var secināt , ka 
personas vecums ir ļoti nozīmīgs faktors, tomēr tas nav vienīgais kritērij s , kas 
saziņas situācijā nosaka, kurš ierosina noslēgt tubrālības. 

Abi iepriekš aplūkotie anketas jautājumi ir saistīti ar situāciju, kurā vecāki 
ll2lUnā bērnu draugus / paziņas un jaunieši - draugu / paziņu vecākus . Vidējās 
~~ pārstāvji, uzrunājot jauniešus, izvēlas vietniekvārdu tu . Jaunieši vēršas 
. v~ vecākiem, izmantojot pronomenu jūs. Ja vecākās personas 

vā Vll)lem, teikt t~, sarunas partneriem kļūst iespējams izmantot līdzvērtīgu, 
IIŖļ'mlJ. u ~ veidu. Ilustrācijai izmantosim raksturīgākās studentu atziņas . 

lli . 05::- 2~), studente: "Bieži vien gadās tā, ka nevar īsti saprast, 
Nll!lot detmekvardzem lietot, uzrunājot kādu konkrētu personu. Piemēram, 

!OI, rauga vai draudzenes vecākus, it seviški 1·a vini izturas pret tevi ka-~- un sv · · č , ' , 
ezcznot saka: au/" Man personīgi ir ļoti grūti šiem cilvēkiem 
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teikt "tu " 1·0 ,·ini tah1 ir e:adns , •eccīki 1111 cic11fjamcī.ki par mani ta- _ pa · · _ _ . - . . ' pe Pat · 
vini , askata m mī !īd:::w!rlHŗ11 C1 lvcku Vl~llem, es uzrunāju .fos cilvēku ' Ja 
, ·i~tnick,·īr fu 'jüs ". Va rhüt, ka tie ir mani person īgie stereotipi, tomēr s ar 
lieka , kas -~ īdus cih •rkus ir ļoti nepieklājīgi uzrunāt uz "tu "." man 

Yīrietis (25- 34), students : "Mana mamma (latviete, 51 gads, vid- ·
i=glītība, bibliotekāre) un patēvs . (latviet~s, 5~' g~~i: vidē_Jā speciālā izglītīi: 
t: lektriļis) manus draugus parasti uzruna ar tu Jau pirmajā tikšanās reizē 
domājams. ka tas ir tā, ņemot vērā vecuma atšķirību. Mani draugi pirma .~ 
rikšanās reizē ar maniem vecākiem parasti lieto uzrunas formu "jūs", taču vēl~k 
pāriet uz uzrunas formu "tu", kas man, vērtējot no malas, abām pusēm šķiet 
pieņemamāka. " 

Kā vēl jaunieši vēršas pie savu draugu I paziņu vecākiem? A. Janelsina
Priedīte , vērtējot uzrunas veidus vēstulēs, raksta: "Manu bērnu dra~gi 
izlīdzējušies, mani uzrunājot kā manu bērnu māti, piemēram, "Airasmāt" vai 
"Pētermāt" .. "(Janelsiņa-Priedīte 1990. 43) Tas ir izplatīts uzrunas variants arī 
mutvārdu komunikācijā. Saziņas partneru vecuma atšķirības dēļ jaunākā persona 
izvairās uzrunāt vecāko personvārdā. Tas varētu būt audzināšanas ietekmē. No 
bērnības jaunietim ir mācīts, ka, vēršoties pie vecāku draugiem / paziņām, ir 
nepieciešams lietot vārdu savienojumu, ko veido personvārds ģenitīvā un 
lietvārds tante vai onkulis vokatīvā, vai no tā darinātu salikteni. Piemēram, 
Ainas tant, Kārlonkul. 

' Tiešajos novērojumos un intervijās ir konstatēta neparasta aina. Kļūstot 
vecākiem, cilvēki turpina noteiktas personas uzrunāt, izmantojot vārdus tante 
vai onkulis. 

Sieviete (25-34 ), medicīnas māsa: "Mums rados ir sešdesmitgadīga 
Ausmas tante. Es no tā vaļā nevaru tikt. Es viņu nevaru uzrunāt par Ausmu." 

Daļa vecāku vairs nemāca bērniem lietot saliktu uzrunu un atļauj 

pieaugušos saukt vārdā. Vairumam cilvēku, kas ir vecāki par 50 gadiem, tas ir 
. . 

nep1eņemanu. 

Sieviete (50-64), pensionāre: "Tas skaitās nepieklājīgā formā, ja mazs 
bērns mani sauks par Ritu." 

Pretējs viedoklis ir raksturīgs jaunākiem cilvēkiem. 
Sieviete (25-34), bērnudārza audzinātāja: "Tas nekas slikts nav. Daudzi 

bērni mūs nesauc par audzinātājām, bet par Litu un Janu. Tagad jau tās 
attiecības ir kļuvušas brīvākas." 
. Sabiedriskās vietās var rasties nepieciešamība vērsties pie nepazīstama 

c_ilvēka .. Ņemot vērā uzrunājamās personas vecumu, tiek plaši izmantoti šādi 
he~ārd~ voka.tīva ŗormā: kundze, kungs, tantiņ / tantīt, meitenīt, kā arī vārd~ 
savi.eno~~~s J~unais cilvēk. "Jaunajā zelta uzvedības grāmatā" norāda, ka ir 

nepi~~laJ1g1. teikt svešiem cilvēkiem- "tantiņ,", "onkulīt" (Lasila 1994, 53). 
J._ S~hs variantus "jaunais cilvēk / meitenīt" (īpaši, ja uzrunātais ir pusmū.ža 
cllv~ks) _ uzskata par familiāriem (Sīlis 1988, 215). Minēto vērtējumu ilustrēsim 
ar piem~ru. n~ V. Vīksnas vēstules, kas publicēta "Neatkarīgajā Rīta Avīzē": " ·· 
par ~a_m tikai maķenīt jaunāka ļautina uzruna tantin! neaprakstāmi kaitina. Vēl 
puktzgaka t · · · ' ' · - " k · opu, Ja mani, vecmānuņu, svešs vīrietis uzrunā ar me1temt! S. iet, 
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ml. ta apnirgta." ( īksn a 2001 ) p- rak, ta au tor s domām , uzrunas . ,,.,, ap ' . . 
oe"-u . m m 1·1 n īt 1·aunar. ih ēk pi mīt ia >.ādas nianses, kas ir sa istītas ar 

·anoe · · van r na urnu . ie arianti ar tik t u7tv rt1 ,an n itrā l i, v- rš ti e 
•• !7fl1nātāS 1. · , . . 
"""- . i m, gan kā k n1~ ,m_ nt_, P' tn ra~~ ' nosc1~ ot s1ev1 t1 kam pān 30 

jaunt an atz a1no.1 1, uzrunaJot vecaka adagāJuma JJ v-ku . 
-A'"

111

„
1 

ija ī atnība i tilpst iā l ās p i ho 1 oģiJ as 17p- tes l ok ā , 

1 lin i ti ā botu li tderīgi noskaidrot robežas - cik ilgi kād u svequ 
....... . , "'t uzrunāt ar meitenīt un līdz cik gadu vecumam ir pi ekl ājīgi 

_,,..+--~n'l!llm vīri tim teikt jaunais cilvēk. 
ta nobeigumā gribētu citēt P. Ekertu, kas, analizēj ot indivīda vecuma 
iolingvistikā, ir secinājusi: "Tas ir divdomīgi : vai nu kolektīva 

....... ~- paraugi mainās pa gadiem, vai arī runātāj i kļūst ~onservatīvāki , viņiem 
1ot, - vai arī abi iemesli kopā." (Eckert 1997, 15 2) Sī doma varētu rosināt 

ināt vecuma atšķinou izpēti latviešu valodniecībā. 
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Summary 

The present paper continue investigations of address from sociolinguistic point of 
view (see Jukā.me 2001; Lauze 2000, 2001). Our research is based on personai interviews 
direct observation, 200 responses to a questionnaire and 140 students ' essays. The dat~ 
involve age stratification beginning with age 15 in five groups. 

Age differencies in the usage of address have been analysed in relation to societal 
norms and speech etiquette. Attention has been given to the way how Latvians address 
strangers in public situations where names are unknown. The results of our research are 
illustrated by two tables. 
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