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VIETNIEKVĀRDU TU UN JŪS LIETOJUMS 

JAUNIEŠU VĒRTĒ.JUMĀ 

Nemot ērā demokrati zāc ijas tendences valodas li et · - R. 
OJuma, 1etumu ietekmi 

runas uz edībā, padomju tradīciju laušanu uzrunas form' . _1_ . 
. . . . . _ as 1zve e, ir svangi 

noskaidrot, cik stabilas ir v1etntekvardu tu unjūs pozīc iJ' as mūsd · . 1 . v 

1enu atv1esu valodā. 
PētĪJ· umā tiek salīdzināta 1ninēto vietniekvārdu funkcionēšana s b. d īb- _. 

a ie n a, uzrunaJot 
vienu personu. 

Kopš 1999. gada tiek veikts sociolingvistisks pētījum s, kurā ir i ekļ auta 

pronominālā uzruna un faktu analīze, ko ir snieguši dažādu vecuma grupu (no 15 līdz 

65 un vairāk gadu) respondenti [3; 5; 6:292-294; 11]. Par vietniekvārdu tu un jūs 

izvēli ir rakstījusi V. Skujiņa [10:76-78], minētos pronomenus pragmatiskajā aspektā 

ir vērtējusi D.Nītiņa [7:84-85]; šo jautājumu lietuviešu valodā ir aplūkoju s i G. 

Čepaitiene [1 ]. 

Rakstā tiks analizēti sociolingvistiskās aptaujas "Jauniešu lingvistiskā 

kompetence un attieksme pret valodas lietojumu un normu" rezultāti. Anketēšana ir 

veikta Liepājā, atbildes ir snieguši sešdesmit jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem. 

Anketēšanas rezultāti ir salīdzināti pēc dzimuma un vecuma grupām, iz1nantojot šādu 

dalījumu: 15-18 gadi; 19-24 gadi un 25-30 gadi. Katrā vecuma grupā aptaujāti l 0 

vīrieši un 1 O sievietes. Pētījuma izstrādē izmantotas tādas metodes kā intervēšana, 

tiešie novērojumi, kā arī analizēti ap sešdesmit domrakstu, ko rakstījuši Liepājas 

Pedagoģijas akadēmijas studenti par tematu "Vietniekvārdi tu un jūs manā 

vērtējumā". Jānorāda, ka domrakstu teksti nav rediģēti. Raksta mērķis ir noskaidrot, 

no vienas puses, kuru vietniekvārdu - tu vaijūs - jaunieši izvēlas, vēršoties pie kādas 

personas; no otras puses, kādas ir jauniešu gaidas, resp., kura pronominālā uzrunas 

forma būtu jālieto, uzrunājot viņus. 

Valodnieks A. Veisbergs uzskata, ka "divas formas - tu un jūs - ir vērtība, jo 

tās ļauj niansēt to, ko gribam izteikt. Ar tām var parādīt emocijas, var pazemot un vŖr 
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d . ļ t' utilitāra. Ja šīm formām nebūtu nekādas nozīmes 1 pagodināt. Valo a ir o t • -·- - - - 'va % aun 
. _ _ ,, [9] Lielākā daļa v1deJas un vecakas paaudzes parstāvju v _ 

pati tas nodzestu . . . . v• ,.._ - • are eve 
. . . . -t · am viedoklim, bet vai Jaun1es1em s1 vertība 1r nepiecieš ~ 

p1ev1enot1es 1n1ne aJ . . ..,. . - aina! 1zrt 
. _. d t domrakstus var konstatēt, ka Jaun1es1 apz1nas ekstralingvisf k AnalizeJot stu en u ' 1s O esp 

. k 'tā uzrunātās personas vecuma, sociālā statusa, distancētu vai t faktoru, tai s a1 U\ ·esp 

attiecību, nozīmi vietniekvārdu tu un jūs izvēlē. 
ņ"U) 

Piemēratn, studente (sieviete, 19-24) raksta: "Manā vērtējumā vietniekvārdi 1 , •no, 

un jūs ir divi dažādi vietniekvārdi, kurus izmantoju atkarībā no tā, kāda ir dota'lo) 

situācija. Protams, vietniekvārdu jūs es lietoju, lai uzrunātu kādus vecākwisl 

gadagājuma cilvēkus, kā arī pasniedzējus, noteiktus sabiedrības locekļus protams~ad 

arī draugu vecākus . Ar vārdu tu es atļaujos uzrunāt gan draugus, gan radus, gan ani5 "1 

savus ģimenes locekļus un paziņas, kas ir diezgan cieši saistīti ar manu dzīvi. " .oc 

Pētījuma rezultāti liecina, ka vietniekvārdu tu un jūs lietojumu var ietekmētzr 

runas situācijas oficiālu111s vai neoficiālums. Formālos apstākļos lielākā mērā tie 

ievērota runas etiķete un dominē pronomena jūs izmantojums; neformālos apstākļ . eJ 

ir vērojama tendence uzrunāt sarunas partneri ar vietniekvārdu tu. Studenttei. 

domrakstos ir redzams, ka jauniešiem šķiet dīvains fakts, ka atšķirīgos saziņa{ ' 

apstākļos ir iespēja111s vienu un to pašu personu uzrunāt gan ar tu, gan ar jü .m 

Piemēram, studente (sieviete, 19-24) raksta: ''Ir nācies saskarties ar problēmu, ka re 

ģimenē vecāki ir ievērojamas personas sabiedrībā un kad bērni nezin kā kurā brīdiai 

uzrunāt vecākus. Ja mans tētis ir deputāts, sabiedrībā uzrunāju ar jūs, bet to, ka art° 

mājās joprojām turpinās jūsošana, pilnībā neatbalstu." Cita studente (sieviete, 19:12 

24) atzīst: "Mani vienmēr ir mulsinājušas situāciias kad z'r ·-k I kt-· · 0 
"J , Ja on a e1as ar saviem 

vienaudžiem neformālos apstākļos, kad mēs viens otru uzrunājam uz jūs. Man tasl'\ 

liekas muļkīgi jo es zinu ka p · - kād- · kl . ·o , ' , , zemeram, a zz azdes pasākumā mēs viens otru 
noteikti neuzrunātu uz jūs. " 

Anketā tika iekļauti vairāki jautājumi, lai noskaidrotu, kura pronomināl/s 
uzrunas forma, pēc jauniešu domām b-t ·-1· d I a, 

, u u Ja ieto, uzrunājot viņus. Liela a a 
pieaugušo uzskata k 

' a pastāv noteikta vecuma robeža Gaunietis kļūst par 
vidusskolēnu, saņem · kļ 

pasi, ūst pilngadīgs u. tml.), kas norāda, ka vēr" oties pie 
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.,. r, .:; 

l ". 1 

• p . -

l . 

re. ndentu 

1· unātu ar I ,*1 [. l 
afr t.a · auH\jumā "{ \.' ai Jü 1č lēl<:,- . lat · \ i. h. r ī p ff JlW , -u , īn , 

abul u ) j aun ie~iem i.·a p 1 d:hāti :11, :J hdžu .trt,Ir 1 

u ie~tādē . kas ā zinārn '. na\· i1o f ētas th) n .ir 

~ \ e~ cn&ma dcmo ·r tiza i ·. ru tendence uzruna li t ,jurnJ { pttt 1 ~r 1 1, L1 · .. i 1 nm\, · .1~ 

t ja·· p,taudze · s ·olotaju atļauj k lēniern cv1 aukt vtirdii un u.rr ·HMt n 

r JltutttJmen 1 t · ), pētījuma ākurnā tika pieļauta i. pēja, ko skolcni ur tud ·; t i \, ·i 1 ; 

,,.j ,19t taktu uzruniHi ncforrnāli. 

:t7Hr\ u t~tblldi i dŗ,; , u ~.J _ 010 re„p ndentu, negatīvu 1 ) 1Yo un " ~ {j • J,tUI Ut; , i u 

mu~1. , ~a t'"iztln1 \•ini gribetu~ l~ i . kolotāji ar viņiem. runātu ne ormah tbih.i{ t u1 

UfaJ iv ļ • unit,,.,: ien1 ij ie 

\ i}t i · noP·ik u" i \ airJ ri faktori 

-jams pam tot savu iedo -ti . P )t:hh ·· lt "tldt", 

as ir sai tīti ar 

u un .lP. no tarp ~ k lēnu un „ ot -t ,1j u. 

1rk~is ļ ' '.-24 , tude t ·) ra , ~1a: .. ' l'ļ vie tfā r i, afrtl/'t k ntakt.,, un 

\'īiieti 15-1 
11 
lll c7 ~ i tus · ot ~ t sa~.,t. '* Yit:gl "ik ,zpra:sl, 

init:is .. idu skol. ·"' A Jrā Ia §a. iu u1o iv"' ~iju· ·~tai tJrp 



Tabula Nr 1. 

-
Vecuma 

grupa 

15-18 

19 24 

25 30 

Kopā 

Tabula Nr 2. 

Vecuma 
grupa 

15-18 

-· 
19-24 

25-30 

Kopā 

s1ev. 

20 

30 

10 

20 

. - - ie-tos lai skolotāji ar Jums Vai Jus ve , _ '? 
runātu neformah. 

Atbildes o/o 

Jā Nē 

vīr. siev. Vlf. s1ev. 

50 50 30 

40 40 30 30 

60 50 10 40 

50 46,7 13,3 33,3 

35 30 

Vai latviešu valodā vajadzētu atteikties no 
vietniekvārda Jūs, uzrunājot vienu personu 

Atbildes o/o 

Jā Nē 

siev. Vlf. stev. Vlf. s1ev. 

- 20 80 50 20 

20 80 90 --

100 100 -- -

6,7 6,7 86,6 80 6,7 

6,7 83,3 

(8 

Reizēm 
~ 1 r 

-----vīr. 

-
50 

V 

r 
30 

30 
( 

36,7 

35 

Nezinu 

vīr. 

30 

10 

-

13,3 

10 

Iespējams, ka atšķirīgs sociālais statuss - skolotājs un skolēns, pasniedzējs un 

students - norāda uz nevienlīdzīgu komunikāciju, kurā jaunie·ši atrodas 

psiholoģiskajā pozīcijā "no apakšas". Sociālajā psiholoģijā tiek atzīts, ka "tā ir viena 

partnera atkarības pozīcija. Viens no sarunu biedriem "pakārtojas" otram, no "kura 

atkarīga viņa problēmu atrisināšana, uzsverot pirmā augstāku statusu, pieredzi, varu, ,, 
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.70] Vietniekvārda tu izmantojums apliecinātu ka . . 
[8. ' saziņa notiek starp td - - . 

S l .... d . t . C b' l" l zvert1g1em .· rtneriem. a 1 z1no poz1 1vo at 1 zu rādītājus pa vecu . 
. pa " - -· .., .. - - . . ma un dz1mu1na ru ā 

_ . ši ir biezāk atz1meJus11a neka s1ev1etes. Visaugstāk . " . g P m, 
vine . - . . - . v• - ais so atbilžu procents ( 60 % 
. . ci"ālaJā grupa, ko veido v1nes1 vecuma no 25 līdz 30 ct· ) 
ir so ga 1em. 

Tālāk raksturosim to jauniešu viedokli, kuri 
" reizēm vēlas, lai skol r .. 

- .r -1 · s- b · 1 o a J 1 ar . ·em runatu ne1orma 1. 1s at 1 <les komentāros tiek _ 
vt\11 · uzsverts runas si·t·u- .. . ._ . _ _ ac1Jas 

ksturs: neofic1alos saziņas apstakļos arpus mācību stund- . 1 .. _ . 
ra am vai ekc1Jam Jaun· .... . . . _ " . . . . 1es1 

, gribetu, lat pedagogi, versotles pie v1ņ1em, izmantotu vietniek - d . _ . 
var a tu. Mmes1m 

dažus pie1nērus. 

Vīrietis, 19-24, students: "Ārpus skolas, svinībās, pārgājienos. " Sieviete, 25_ 

30, augstākā izglītība: "Starpbrīžos, lai viņi būtu pieejami. " Sieviete 19_24 
' ' 

studente: "Ja pasniedzējs ir jauns, ja ar viņu ir labas attiecības un daudz kopēju 

pasākumu (neformālu), arī bieži - lai es nejustos veca. " Sieviete, 25-30, studente ir 

izteikusi netipisku vēlēšanos: "Ja radušies sarežģījumi kādā mācību priekšmetā (bet 

tikai ar noteiktā priekšmeta skolotāju)." 

Atbildot uz šo jautājumu, variantu reizēm visvairāk ir norādījuši vīrieši (50°/0 ) 

vecuma grupā 15-18. Visaugstākais negatīvo atbilžu rādītājs (50%) ir vienāds divās 

sociālajās grupās, ko veido sievietes vecumā no 15 līdz 18 un 25 līdz 30 gadiem. 

Tātad pētījuma rezultāti liecina, ka nevajadzētu vispārināt pieņēmumu, ka visi 

jaunieši vēlētos, lai skolotāji ar viņiem runātu neformāli. Šī jautājuma apskatā ir 

svarīgi norādīt, ka brīvāku attiecību veidošanās, kas ir saistītas arī ar vietniekvārda tu 

lietojumu, mācību iestādēs starp skolotājiem un skolēniem, pasniedzējiem un 

studentiem nav vienpusējs process. Interviju materiālos jaunie skolotāji un 

pasniedzēji 25-30 uzsver, ka viņi nevēlas ra?īt komunikācijā nekādas psiholoģiskās 

barjeras, ko sekmētu vecuma vai sociālā statusa atšķirības. Visbiežāk tiek minēts 

celonis: "lai es nejustos veca. " 

Lai noskaidrotu, cik stipras ir vietniekvārda jūs pozīcijas latviešu valodā, 
- -· _ . . 1_ · tāiumā "Vai latviešu 

petiJuma tika izvirzīta nākamā hipotēze, kas tr formu eta Jau 'J 

vai d- . - . - - · t vienu personu?" (sk. 2. 
0 a va1adzētu atteikties no vietniekvarda JUS, uzrunaJO 

t b . - 83 3o/c jauniešu nevēlas 
a ulu) Anketēšanas rezultāti ir pārsteidzoši - kopuma ' 0 

33 



. _ _ ominālās uzrunas, vēršoties pie viena cilvēka. Vecurna 
atteikties no minetas pron 

- tb'ldi ir snieguši pat 100°/o vīriešu un tikpat sieviešu r~ 
grupā 25-30 negauvu a 1 • • __ • _ s1 

_ .· - cuma grupās tr veikta 1999.-2000. gada petlJuma sk. S) 
jautājuma analtze citas ve . . -· - . . -· . . _.., , . . 

_. . . " iedokli šaJā JautaJuma 1r 1etekmeJus1 audz1nasana gimene 
IespeJams, ka Jaun1esu v . . " - -· - . . - . 

_ . 1. · t·skie pētīJ·umi pierāda ka Jaun1esu verteJuma v1etn1ekvardu tu un 
Tomer soc10 ingv1s l ' 

jūs pozīcijas ir stabilas mūsdienu latviešu valodā. 
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Summary 

THE USAGE OF PRONOUNS TU AND JŪS 

EV ALUATED BY YOUNG PEOPLE 

The present research represents the stud f . . . . . 
t h Y o soc10hngu1stic vanation. The young people 

mus c oose one · among two smgular personai r . . . i 
and info 1 h . _ P onouns of the Latv1an language, tu being fam1har l 

rma ' w ereas Jus - polite and more formai . l 
gender and · Attention has been given to differencies among 1 

age groups. The present article is based . 
written by students f h . . on personai mteviews, direct observation, essays 

o t e Liepa Ja Academy of Ped 
agogy and responses to questionnaires. 
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