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gramatiku no funkcionālā viedokla
"Komunikatīvajā gramatikā" - ir izveidota atsevišķa nodaļa par uzrunu _ "K~
uzrunāt cilvēkus" (Nau 2002, 25-33). Pēdējā laikā konferencē "Vārds un tā
pētīšanas aspekti" vairākkārt ir aplūkoti uzrunai veltīti jautājumi (sk. Bērziņa
2002; Lauze 2001; Lauze 2002). Tomēr jāatzīst, ka uzrunas lietojums
plašsaziņas līdzekļos vēl nav pietiekami pētīts, tikai nedaudz ir raksturoti
televīzijā konstatētie piemēri V. Emstsones rakstā "Uzrunas formas latviešu
valodā dažādu kultūru kontekstā" (sk. Emstsone 2002) un LPA Humanitārās
fakultātes studentes K. Strīķes kursa darbā "Uzrunas formu lietojums
televīzijā" (Strīķe 2003).
. . _ . _ .
Raksta mērkis ir sniegt ieskatu uzrunas hetoJuma radio. Jedz1ens uzruna
šajā pētījumā tiek iietots plašā izpratnē, aptverot ne tikai lietvārdu ~~kat~vā, bet
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- d
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Jāatzīst ka sociolingvistisko metozu izmantoJums radio fikseto runas
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faktu raksturošanā rada zināmas grūtības, JO vienmēr nav iespējams iegūt
precīzas ziņas par to aut~ri~m.
v.ēka ?alss ,nav_ dr~~~ rād~~ājs, lai. no~~iktu
personas vecumu. Tikai raidīJumā SITdshetu agentūra ..L~tviJas ,,,Radio 2 tiek
noskaidrots to radioklausītāju vecums, kas zvana uz stud1JU iepazīsanās nolūka:
Raidījuma vadītājs (35-49): - Cikjums gadu, Aivar?
Vīrietis (15-24): - Man divdesmit četri.
(LR2 "Sirdslietu aģentūra" 03.11.2002.)
Interesanti, ka raidījuma vadītāji ievēro nerakstītu likumu, ka nav pieklājīgi
jautāt, kāds ir sievietes vecums. Tas tiek noskaidrots netieši, kā redzēsim šajā.

Cff

piemērā:

Raidījuma vadītājs

(35-49): - Brigit,

kādā vecumā

tie kungi drīkst

zvanīt?

Sieviete (45-55): - No četrdesmit pieci līdz piecdesmit pieci, un es pa
vidu.
(LR2 "Sirdslietu aģentūra" 03.11.2002.)
Veidojot atbildi, radioklausītāja pati izvēlas, kā raksturot nodzīvoto gadu skaitu
- precīzi, aptuveni vai nosaucot potenciālā partnera vecuma grupu. Par vecuma
grupu, pie kuras pieder citu raidījumu dalībnieki - it īpaši žurnālisti un
sabiedrībā pazīstami cilvēki - var spriest pastarpināti, izmantojot informāciju
(videomateriālus, fotogrāfijas, biogrāfiskas norādes) citos plašsaziņas līdzekļos
- televīzijā, internetā, presē. Jāpiebilst, ka "Latvijas Radio l" mājas lapā,
raksturojot žurnālista Dzintara Tilaka darba stilu, tiek minēts viņa lietotais
uzrunāšanas veids: "Producents savam raidījumam "Radioiela", kas gadu gaitā
maina savu saturu, bet ne raksturu - katru sestdienu neuzbāzīgi atnākt ciemos
pie klausītāja,
uzrunāt
to
vienkārši
un
būt
savējam."
(sk.
http://lrl.latvijasradio.lv/Lapas/ParMums.htm) To var attiecināt arī uz viņa
darbību radiostacijā "Latvijas Radio 2". Runājot par izglītību, jāmin vēl vienu
faktoru, kam sociolingvistikā pievērš uzmanību, - visi raidījuma vadītāj i na~
cilvēki ar profesionālu žurnālistu izglītību. Par raidījuma vadītājiem nereti
kl,üs,t m~ziķi. I. Šulmanes pētījumā "Latvijas žurnālisti gadsimta bei~ās.
S0~1oloģ1s~a.s aptaujas rezultāti" reprezentatīvajā žurnālistu izlasē iekļauti. 43
radio darb1n1ek1, no tiem 6 respondentiem ir vidējā izglītība, 8 - nepabe~gta
~ugstākā un 29 ~ augstākā izglītība (sk. tabulu ''Dažādu mediju žu~āl:s~
~zglīt~~-s Iīn:ienis'' Šulmane 2000, 79). legūtās izglītības saistība ar spec_ial~tati
ir paradna citā tabt~_l~,ļ kur ir apke;>potas ziņas par visiem aptaujas d~lībniek~em
(3l8), nenorādot viņu darba vietu: tikai 20,8 % respondentu ir pabeigta
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.dialogisk:iem tekstiem (Bērziņa 2002, 162· Ceplīti Rozenberga 1r;atd"' hing,
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monolo?os: kas .veic pap1ld~s soc1ohngv1stisku slodzi - nodrošināt kontaktu ar
~lausī~āJ:U, 1den~1fi~ēt tā soc~~lo lomu. Radiopārraižu auditotija monologa laikā
1r pas1v1, ano.n1m1 ~lausītāJ1, ko drīzāk var uzskatīt par atsevišķu indivīdu
kopumu, nevis. sociālu grupu. Uzrunas formas daudzskaitlī ko izmanto
runātājs, nosacīti identificē un vieno klausītājus.
'
,
Diktors (50-65): - Cienījamie klausītāji, pēc piecām minūtēm
klausīsimies parraidi no Prāgas!
(LR 1 05.11.2002)
Raidījuma vadītājs (35-49) piesaka dziesmu: - Lūk, dāmas un kungi.
"Vairogi"!
(LR2 "Mikrofona ieraksti" 14.11.2002)
Raidījuma vadītājs

(50-64): -Nu ko, cienījamie liepājnieki ...
(Rr "Vemerstudija" 03.11.2002 .)

Privātajās radiostacijās dažkārt tiek izvēlēta individuāla pieeja - vērsties pie
katra atsevišķā klausītāja. Par to liecina, piemēram, komercstacijas 'Radio
SWH" devīze "Paliec un klausies "Radio SWH"!". Uzrunas forma tiek veidota

vien&kaitll, arī darbības vārda forma - vienskaitļa otrajā personā. Šādā
·situācijās raidījuma vadītājs mēdz lietot vietniekvārdu

tu, lai radītu ciešāku
Izvēloties pronomenu j üs,

emocionālo saikni

ar neredzamo, anonīmo klausītāju.
ko latviešu valodā izmanto gan viena, gan daudzu cilvēku uzrunāšanai , tād
p.siholoģisks efekts nebūtu panākts (sal. vietniekvārdu tu un jūs lietojuma
semantiku angļu, franču, itāļu, spāņu un vācu valodā Brauns, Gilmen _2003 ).
. RaidJjuma vadītājs (35-49): - Redz, cienījanio liepājniek, at~al ir par ko
p,ārdomiJt~ ·
(Rr ''Vemerstudija" 17.11.2002.)
Raidījuma vadītājs (35-49) tikko ir nolasījis sludinājumus: ~ Ja arī
tev ķas aaklims, Zadzu.
(SWH 09.11.2002.)
Raidījuma vadītājs (So-64): ..- Noteikti es, tapat kā tu, esrnu dabas daļa.
.

(RL 17.11.2002.)

Jānorāda1 ka no socioHngvistiko normu vie~okļa nav pi:ņe~ama_ŗun!~

situācijai neatbHstoša uiruna, kas veidojusies, pl~mera~~' sā~a .. gadtJu~:
vakara neatkarīgais producents· vada raidījumu reģionālaJa teleV1ztJā,_ ~n cita
dienā tā ieraksts tiek atskanots radio.
Raidījuma vadītājs (3.5-49): - Cienījamie televīzija·s skatītāji!
343

yaloda un vid~

(Rr ''Vernerstudija" 03 .1 ~ .2002.)
_
. " ali sts iepriekš pasaka, ka nobek pārraide pa radio un pa
Pārkapurna nav, Ja zutnc
,
televīziju .

d-c· vēršas pie vj siem klaus-c „
··
1 a31em
kopā ar sasveicināšanās vārdierņ.
.
. . _.
. . .
. _.
. _.
d-t, ·s (35-49)· - Esiet svezcmatl, v1s1 kantrim uztkas
Raid1Jun1a va 1 aJ
·
.
. - - · ·,,
. - -·· t
(LR2 "Kantrimūzikas c1en1taJ1 17. 11 .20 02.)
cienita)l.
_ _ ,.
1
Diktore (50- 65)· - Labrīt, mitās gimenes .
·
(LRl "Ziņas ģimenei" 02.11.2002.)
Raidīj uma vadītājs (35-49): - Labdien, dāmas un kungi! Labdien,
- ·k as c1en1iaJ1.
· --*-··,
( SWH "Magelāns"
muz1
.
. 10.11
. _.2002.)
Dialogs ir saruna, kurā ir iesaistītas d1va~ v~1 vai_ra~a! personas.
Radiopārraižu dialogos fiksētās uzrunas formas apluk?s1m saistl?a ar sa~n~s
dalībnieku sociālo lomu un/ vai statusu. Izplatīts dialoga vanants radio 1T
žurnālista intervija ar vie~u vai vairākām uzaicinā~aj ā~ personām, kur ~z_:.unas
formas izvēli ietekmē intervēj amo cilvēku soc1āla1s statuss un raid1Juma
oficiāluma pakāpe. J. Valdmanis piedāvā (vismaz) četras gradāc_ijas: oficiāls samērā oficiāls - samērā neoficiāls - neoficiāls (sk. Valdman1s 1999, 184).
Oficiālā un samērā oficiālā intervijā, kas ir raksturīga daļai raidījumu
sabiedriskajā radiostacijā "Latvijas Radio 1", uzrunas formu veido personas
uzvārds ģenitīvā kopā ar apzīmējumu kungs vai kundze.
Žurnāliste (35-49): - Lipmana kungs, kas ir mainījies?
(LRl "Sporta ziņas" 08. 11.2002.)
_ Žurnāliste (35-49): - Vaņņikas kundze, jums taču izdodas trušus ievest?
(LRl "Krustpunktā" 15.11.2002.)
Lietvārda kungs vai kundze lietojumam, vēršoties pie atsevišķa indivīda,
valodas prakse ir piemērots · tikai pronomens jūs, arī tādā gadījumā, ja minētais
lietvārds ir . saistīts ar personas vārdu, nevis uzvārdu ģenitīvā.
R:aidījuma vadītājs (35-49): - Sākumā varbūt, Lāsmas kundze, p ar to,
kas ir Īrnieku'biedrība..
(Rr "Vernerštudija" 17.11.2002.)
Izklaidējošos, tātad samērā neoficiālos raidījumos intervējamā persona
kelč uzruna{a vārdā. lJz šādu uzrunas formu maiņu, ko iespaido runas situācijas
. ~ficiālums, jau · ir no~adīj'is J. Sīlis: "Tiklīdz pārsvaru gūst solidaritāte, ..
ŗormālās.,. uzrunas lietošana tiek pārtraukta - tās vietā stājas "vārds+jūs" vai arī
."vārds+tu." . .(Sīlis . 1988, 212) Radio interviju materiālā · ir konstatēts, ka,
uzrunājot cilvēku vārdā, izteilfumā tiek izmantots vai nu vietniekvārds jūs, vai
vietniekvārds tu.
,, ,
·
Raidījuma vadītājs (50- 64): - Ilga,jūs septiņus gadus sabijāt Saeimā.
·
··
·
(LRl "Monopols" 11.11 .2002.)
Raidījuma vadītāj s (50- 64): - Nu, lget, tu kā režisore mums pastāsti!
. . .
_. _ . _ .
. · (Rr '~Vemerstudija'' 17.11.2002.)
.
~1al~~s rad1~paua~~e ir publiska saruna, kuras klausītāji vēlas zināt, vat
z~ma:1sts un i~!en.:eJamā persona ir seni paziņas, kas Niens otru um.ilļā ar tu kā,
p1emeram, ša3a dialogā, kad, apspriežot dāvināšanas pli~ku, tiek intervēta
Hermaņa Brauna fonda vadītāja.
·
·

Samērā bieži diktors vai raidīJ uma va 1 aJs
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lietots, u~1~~1aJot n1uz1l~~s (sal. Strīķe 2003 , 18 ,
Iezi v1etn1ekvārds tu tiek
Raid1Jun1a vadītājs (25- 34): - Paldies ) ..
' Gvido, tev par nove-ie-.1
t
,,
.
(LR2 "M . _ _
,,
umu .
Zurnāhste (50-64) piesakot t
uz1kala banka 15.07.2003.)
- .
. ,
ematu par mot ·k1 ·
"
n1uz1ku, Jauta: - Kā tu ieradies?
oci iem, maksķerēšanu un
.

Mūziķis

(35-49): - Tu pareizz. tezcz
. . - es zerados
.
braukājot.
·
(LR 1 "Dzīve un st ·1 " 07 07 2
IespēJams, ka neoficiālā pronomena . -r
is
· · 003 .)
neformālumu, izpildītāja un žurnālista iz;e i va: pam~t?t . ar ~ū~ikas .stila
mākslinieka, it īpaši nopietnās mūzik!: ~ s1~~~~u. erso~~~s ~ie 1evēr0Jama
uzrunas fom1as kas i -d
·
. .? it~Ja, interviJas izmanto tādas
. . _:
zra a cieņu, pie tam pieder arī vietniekvārds ·ūs
p1emeram,. _.cienyamo__
komponist
J ,
.
, maestro, s"'ne- kungs.
Rai~iJu~a va~~aJs (35-49) jautā slavenam pianistam (19-24):
-Jums bus universitates grāds klaviermākslā?
. _.
__ .
(LRl "Mūsu viesis" 14.03.2003.)
RaidiJuma vaditaJa (35-49): - Paldies, maestro, par sarunu!
_ . .
_
_ .
.
(LRl "Radio ģimenes rīts" 05.04.2003.)
Muziķiem, tapat ka citu sociālo grupu pārstāvjiem, nav pieņemama neadekvāta
uzrunas forma. Aplūkosim intervijas fragmentu, kurā mūzika uzrunāšanai
ironiskā nozīmē ir lietots sintaktisks hibrīds mister Gunār Kal~in. Uzreiz tiek
saņemta spontāna atbildes reakcija.
'
· Mūziķis (19-24): -Kas tev ir ar tiem misteriem?
Raidījuma vadītājs (35-49): - Vienkārši tik daudz latviešu mūziku dzied
'
.angliski. Misters Zigfrīds Muktupāvels, misters Mārtiņš Freimanis.
(LR2 "Mikrofona ieraksti" 21.03.2003 .)
Cits mūziķis (50-64) intervijā atstāsta gadījumu, kurā viņam ir bijis
. nepatīkami, kad uz ielas viņam pienākuši klāt čigāni, "teikuši tādi piecpadsmit
_sešpadsmitgadīgi: - Sveiks, Viktor! Kā iet? Viņi jau tikai uzreiz uz tu un vārdā.
Vecāki arī: - Sveicināti, Viktor! Kā tev iet? " (LR2 "Mikrofona ieraksti"

'!

.

.

30.01.2003~)
·. ,. , . Ja ·Studijā atrodas vairāki cilvēki, ir izplatītas divējādas situāci~as.
Pirmaj~ gņdījurnā žurnālists intervē vairāka~ personas. Uzrunājot tās reizē,

izmanto pronomenu jūs un lietvārda daudzskaitļa formu.
·
Žurnāliste (35-49): - Cienījamās kundzes, ko tad jūs vēlaties?
.

"

- Raidījuma
li.e~a-· · k' ?
,, r

gnze . zem ,

vadītājs

(LRl "Krustpunktā" 15.11.2002.)

(50-64): - Un

jūs, kuntŗf, ,, ko gribētu

(Rr "VernerstudiJa
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Raidījuma vadītājs (35-49) ~a::11.1~jas ar grupas "F.L.Y.n mūziķiem: _
Jaunieši, publika Latvijā izvēlējās tlesLJUS. .
.,,
(LR2 "Mikrofona 1era~st1 . 22 .0}:~003) .
Otrajā situācijā raidījumu vada divi, retāk trīs cetn_ ko1eg1,_ 'k_:1n vien~ otra
uziunāšanai izn1anto vietniekvārdu tu un personas vardu vai ta pamazmām.o
formu neatkarīgi no pārraides oficiāluma pakā~es.
. _.
Raidījuma vadītājs (25- 34): - Tu vienreiz nolazdzszes uz Zemes ?
(LR2 "Naktsāķis" 12.11.2002.)
Raidījuma vadītājs (35-49): - Man ir tik daudz ko tev teikt, Andri!
(SWH "BB Brokastis" 04.11.2002.)
Raidījuma vadītājs (35-49): - Sandriņ, noprasi, kā sauc!
LR2 "Sirdslietu aģentūra" 03.11.2002.)
Raidījuma vadītāja (35-49) telefona sarunā vēršas pie Zviedrijas radio
kolēģes: -Dacīt, vai tu mani dzirdi, lūdzu?
(LRl "Kultūras rondo" 08.11.2003.)
Šāds uzrunas veids tiek s·aglabāts arī sarunā pa telefonu, vēršoties pie kolēģa
tiešraidē. Personas vārds deminutīvā ir izplatīts, publiski uzrunājot dažāda
vecuma sievietes (sal. Lauze 2001). To lieto abu dzimumu pārstāvji.
Neparasti uzrunas varianti ar ironisku nokrāsu ir vērojami radiostacijas
"Latvijas Radio 1" raidījumā "Rītarosme", kas sākas ar sasveicināšanās frāzi
Labrīt, biedri! Īpaši jāpiemin minētā raidījuma dialogiem raksturīgais
okazionālisms- uzrunas forma eu.
Raidījuma vadītājs (50-64): - Labrīt, cienījamie kolēģi! Labrīt, eu!
(LRl "Rītarosme" 08.10.2002.)
Tā radusies divu iemeslu dēļ: pirmkārt, saskatāma līdzība ar Eiropas
Savienības abreviatūru angļu valodā (EU, t.i., European Union ), otrkārt, tā ir
parodija par runas situāciju, kurā indivīds nespēj izvēlēties, kā uzrunāt saziņas
partneri - ar vietniekvārdu jūs vai tu. Paralēli tiek izmantota gan valodas
normai atbilstoša uzrunas forma kolēģi, gan neliterārs variants kolēgas .
Raidŗjuma atmos:rera tiek atspoguļota arī izvēlētajās uzrunas formās, piemēram,
šaj,ā dialogā, · kur notiek ,sasveicināšanās ar klausītājiem un kolēģiem, kas

atr:odas studijā.

..

.· Raidījuma vadītājs (50~64):'- Labrīt, klausītāji! Labrīt, studenti!
· . Raidījuma vadītājs (35-49): - Kāpēc studenti?
. RaidījÜma vadītājs (50-64): - Tie, kas studijā. Studiārum .
._
(LRl "Rītarosme" 18.10.2002.)
, ·, ; lladio ,pārraidēs dominē tādi dialogi, kuros piedalās personas, kas atrodas
· ~tudjJ.ā, . ';t Ž!Jmālisti,- ,interviju . dalībuieki. Tajos radioklausītāji ir pasīvi
it}formāctJas.,;s.aņ~tnēfi. Interaktīva saziņas , situācija veidojas tad, ja klausītāji
izsaka savu vi~dokli vai lūgµmu, zvanot pŖ telefonu vai rakstot vestules un/ vai
· Ī$;iņ.as~ TelefQna sarunās žumālisti Ueļākoties· uzrunā klausītājtls tādā pašā
ve~$ kā intervējamā~. p~rsonas. Dialoga sākumā (pārraides laikā vai pirm~
.;atskaņošanas ēterā) .zvanītājs identificē sevi, pateikdams personvārdu vai
~pzrmej~mn, ka~ apliec;ina piedenhu kādai sociālai grupai. Pēc tam žurnālists,
mrnanto3ot atbilstošu intonāciju, nosaukto identifikācijas variantu lieto
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·
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J

gradā ijā ir atspoguļots raidījun1 a vadītā' K Salttŗis k~n~Jze

Imant.

šajā

Ja · · .. tre1pa md1v1d· - 1, · ·
. . _.
uzrunas 11et0Jun1a izpauzas dzü11un,a ats"k· _b
c·
ua a1s stJls kur
. ·
·
, 1n as. '1tos r 31'd-·1
· - :
ka s1ev1ete tiek u zrunāta vārdā Ja
,. _.
Jumos ir veroJams
zvani taJ s nav
·
'
uzn1nāsana1 tiek 1z111antoti dažādi lietvārdi
_d
. nos~uci~ personvārdu,
·d-·
- -·
un var u sav1eno1um1.
Rai 1Jun1a vad1taJs (35-49): _ Pensio - l bd '
'd-·
.
nare, a .zen I ·
Ra~ ~urna vadītā~s (35-49): - Pasažiere, labdien! .
Raid1Jun1a vadītājs (35-49): - Stopiŗiu ciema iedzīvotāja, labdien!
.
. _.
_ ._ (LRl "Brīvais mikrofons" 15.10.2002 .)
Atbildot uz JautaJumu Ka JUS uzrunā;at
klausz-ta,;u
·d-·
l ·k·
".J
".J s raz l)Uma GL a K. Stre1ps
raksta:
,
"Es cilvēkus raidījuma sākumā uzrunāJ·u ar "L abd1en,
.
· -· ·
c1en1Jam1e
kl~us:~aJ1 , un pec}am ~tb1lst~,s1 tam, kas ir rakstīts uz lapiņas, ko man noliek
pneksa ~or~ta - pensionāre , "klausītājs" u.tml. Ja tas ir vīrieša vārds es
pasaku tikai vārdu - Andrej , Viktor u.tml., ja sievietes, tad Ainas kundze
Elīnas kundze u.tml."
(Vēstule "Par radio" 06.11.2002.)
'
Sarunā pa telefonu radioklausītājam rodas iespēja vērsties pie žurnālista.
Piemēram, uzrunājot raidījuma "Brīvais mikrofons" vadītāju, zvanītāji lieto
šādas uzrunas formas: Streipa kungs, Kār,la kungs, Kārli. Fiksētajos runas
faktos dominē pronomens jūs gan tajos gadījumos, kad radioklausītājs uzrunas
formu veido kopā ar apzīmējumu kungs/ kundze, gan tajās situācijās, kad
uzrunāšanai tiek izmantots personas vārds. Jānorāda, ka ir tādi klausītāji , kas
zvana reti vai pat pirmo reizi, un ir tā saucamie pastāvīgie zvanītāji, kurus
žurnālisti atpazīst. Regulāri klausoties radio, zvanot uz studiju, šķiet, ka starp
aktīvākajiem auditorijas pārstāvjiem un raidījumu vadītājiem veidojas tādas
attiecības kā starp labām paziņām. Tas tiek atspoguļots neformālā runas veidā.
Raidījuma vadītājs (25-34) jautā pastāvīgajam zvanītājam: - Jāni, kur tu
biji palicis?
(SWH "Braucamais la~ks" 06 ..11.~002)
·Neliela dala radioklausītāju uzrunā raidījumu vadītājus ar v1etn1ekvardu tu.
Raidījuma vadītājs (35-49): - Ērik, kā tev iet? Izskatās kā tāda bēdu
v

v

-

_ .. ,,

•

.

.

_

•

•

v•

ieleja?
..
.
· , Zvanītājs (19-24): - Tu mani redzi, ka sakz zzskatzes ?
(SWH "BB Brokastis" 27.05.2003.)
Meitene (15-18): - Gunār, man tev ir divi jautājumi .
(LRl "Zefīrs" 11.11.2002.)

. -

'

. _

t~~!etb:

· · · ·sazināšanās ar klausītājiem notiek arī ar vēstuļu un īsziņu

. Tādē1idi tiek nolasītas rakstītā tekstā lietotās uzru!1as fo~!.~' . as ,us P
.. t < ,,, • • · .
:
· ••
_
u -" anai klaus1taJ1 1zn1anto gan

,, . m~~ārdµ

"komun1kāc1Jas sastavdaJ~·.

:~n:s Nosaukun1i uzrunā bieži tiek
ra1dIJumu nosaukumus, gan to vad1taJu vaŗ ~ ·. .
1
li~toti pārveidotā, respektīvi, deminutī~ ve:da, P ~~eram. . 1
"Krietnā kareivja koncerts" (LR2) - Krietna ~aretv{a,koncertiņ.
·"Labo vārdu lidlauks" (LR2) - Labo vārdu lldlauciņ.
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"Zefīrs" (LRl '' - Zefiriŗ1 !

..

_

_

.

_

.

Vēstulēs vai īsziņās 1?kstītāJ l lu?z atska1;io~ kad_1:1 dz;,esm~. ka vel~īJumu
ci lvēkmn. Sādos gadīJu n1os rad1ostac1Jas Latv1Jas Radio 2„
t ·kt

no e1 am
d 1·d1 k „
raidījumos "Krietnā kareivja koncerts", "La~? vār u 1 _ au ~ ~ie~ publiski
nol asīti izteikuini ar intīmu saturu, kur velt1Juma adresats b1ez1 tiek saukts
V

mīlvārdinā .

'

M~itene raksta: - Saldumiņ, tu esi nodienējis divus mēnešus.
(LR2 "Krietnā kareivja koncerts" 09.11.2002.)

Meitene raksta: - Mīļumiņ, atceries, ka es tevi ļoti, ļoti gaidu!
(LR2 "Krietnā kareivja koncerts" 16.08.2003 .)
Meitene raksta: - Dmitrij, tu esi mana laime un ābola otra pusīte.
(LR2 "Labo vārdu lidlauks" 14.07.2003.)
1999.- 2000. gada sociolingvistiskajā pētījumā, analizējot mīļvārdiņus saistībā
ar dažādām runas situācijām, tika noskaidrots, ka respondenti pārsvarā savu
mīļoto cilvēku uzrunā mīļvārdiņā divatā un ģimenes lokā un apzinās šo uzrunas
formu lietojuma ierobežotību (sīkāk sk. Lauze 2001, 288-291). Uz jautājumu,
kāpēc plašsaziņas līdzekļos ir vērojama tendence publiskot indivīda privāto
dzīvi, vajadzētu atbildēt katram vēstuļu rakstītājam pašam.
Nobeigumā jāatzīst, ka rakstā ir parādītas galvenās iezīmes uzrunas
lietojumam radio, īpašu uzmanību pievēršot vietniekvārdu tu un jūs izvēlei.
Ierobežotā publikācijas apjoma dēļ gandrīz nav aplūkoti individuāli gadījumi ,
kas rāda, ka uzrunas lietojumā nav stingras konsekvences.

Saīsinājumi

LRl
LR2
SWH
Rr
RL

-

radiostacija "Latvijas Radio 1"
radiostacija "Latvijas Radio 2"
radiostacija "Radio SWH"
radiostacija "Rietumu radio"
radiostacija "Radio Liepāja"
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Use of the Address on the Radio
Summary

Up to now linguists have paid very little attention to the use of the address in mass
media. The purpose of this paper is to present an analysis of the use of the address on the
radio viewed sociolinguistically. The object of the research is spoken language on five radio
stations in Latvia. The aggregated material (330 communicative syntactic constructions) was
recorded from 30 broadcasts between the second half2002 and 2003.
The address is an important element not only in dialogues but also in monologues
maintaining the social contact with a radio listener. Special attention has been given to the
use of pronouns tu and jūs for an address. When using the form kungs/ kundze (misteri
mistress) with the sumame or the first name, it is not possible to address the same person by
the informal pronoun tu. 1n official and semi-official communication the formai pronounjūs
dominates.
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