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Rakstā tiek pētīts, kādos vārdos publicistikā apzīmētas sievietes. Tiek izvirzīti kritēriji vārdu 
dalījumam piecās grupās: 1) vārdi, ar kuriem sievieti apzīmē atkarībā no tās ģimenes stāvokļa, 
piemēram, dažādi vārda māte un meita atvasinājumi; 2) vārdi, vārdu savienojumi, kuros var 
nosaukt sievieti, ar ko vīrietim ir partnerattiecības, piemēram, meitene, draudzene, mīļākā; 
3) vārdu grupa, kas nosauc sievieti, balstoties uz izskatu vai rakstura iezīmēm, piemēram, 
daiļava, brūnace, kārumniece, bārbija; 4) vārdu grupa, kuru primārās nozīmes lielākoties 
nav saistītas ar personas nosaukšanu, bet atsevišķos kontekstos šos vārdus kā metonīmiskus 
vai metaforiskus nozīmes pārnesumus izmanto cilvēku raksturošanai, piemēram, produkts, 
objekts, reklāma, kokteilis, zvaigzne, leģenda; 5) vārdi, kas raksturo sievieti atkarībā no tās 
vecuma, piemēram, meitene, jaunkundze, sieviete, tanta, vecene.
Rakstā tiek dots sīkāks ieskats piektajā vārdu grupā, proti, izvērtēti vārdi, kas raksturo 
sievieti atkarībā no tās vecuma, koncentrējot uzmanību uz to semantiku, stilistisko, 
emocionālo ekspresivitāti, konteksta nozīmi, iespēju robežās tiek uzsvērtas arī gramatiskās 
dzimtes un dzimuma attieksmes.
Atslēgvārdi: dzimte, dzimums, semantika, konteksts.

Raksta autore savā bakalaura darbā Lietvārda dzimtes lietojums publicistikas 
tekstos (aizstāvēts 2007. gadā) pētījusi dzimtes lietojumu latviešu valodā, tāpēc 
arī šajā rakstā tai tiks pievērsta uzmanība. Raksta mērķis ir apzināt raksturīgākos, 
biežāk lietotos vārdus un vārdu savienojumus, ar kuriem nosauc sieviešu dzimuma 
pārstāves mūsdienu publicistikā, un tos grupēt, balstoties uz noteiktiem kritērijiem. 
Daļa no tiem ir stilistiski neitrāli, bet liela daļa – emocionāli ekspresīvi; ir daļa pat 
tādu, kas pieder lamuvārdu slānim, un tāpēc nebūtu korekti tos minēt. Ekscerpēšanai 
izmantoti dažādi sieviešu un vīriešu žurnāli, kas izdoti no 2005. gada līdz 
2008. gadam, piemēram, Lilit, Cosmopolitan, Klubs, FHM. Šis raksts uzskatāms 
par pētījumu aizsākumu; dalījumu leksiski semantiskajās grupās iespējams veidot 
dažādi, jo šo grupu pamatā ir ļoti vispārīgu sēmu kopība.

Raksta pirmajā daļā tiks akcentētas gramatiskās dzimtes lietojuma likumsakarības 
latviešu valodā. Dzimte ir leksiski gramatiska kategorija, kas piemīt nomeniem. Ar 
leksiski gramatisku kategoriju šajā gadījumā saprotot kategoriju, kas ir klasificējoša 
(neregulāra). Substantīvs ir svarīgākais no nomeniem, pārējie nomeni tam pielāgojas 
dzimtē, skaitlī un locījumā. Tradicionāli dzimtes kategoriju raksturo vārdu dalījums 
divās grupās: vīriešu un sieviešu dzimtes vārdi, kā tas ir latviešu valodā. Lielai daļai 
valodu vēl bez tām piemīt arī trešā dzimte, kas latviešu valodā nav saglabājusies, – 
nekatrā. Grevils Korbets (Сorbett, Greville) uzsvēris, ka klasifikācija dzimtēs bieži 
vismaz daļā vārdu sakrīt ar reālajā pasaulē sastopamo dalījumu dzimumos, bet ne 
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vienmēr (Сorbett 2003, 1). Savukārt Andrejs Veisbergs norāda: “Latviešu valodā 
dzimtes kategorija ir gramatiska, to nosaka morfoloģiskas pazīmes – tātad forma 
(galotnes, kas savukārt sistematizētas deklinācijās).” (Veisbergs 1999, 50) Dzintra 
Paegle par dzimti latviešu valodā raksta: “Dzimti izšķir pēc nozīmes un pēc 
galotnes, dzimtes gramatiskais rādītājs ir lokāmā galotne. Lielākā daļa substantīvu ir 
zaudējuši sakaru ar dzimuma jēdzienu” (Paegle 2003, 31). Rakstā šī aksioma netiks 
apšaubīta, bet, tā kā pētījums attiecas uz konkrētam dzimumam veltītu leksiku, daudz 
jāsaskaras tieši ar vārdiem, kuru nozīme ietver dzimuma jēdzienu. Tātad “vairumā 
gadījumu dzimte ir arī loģiska/dabiska (atbilstoša bioloģiskajai)” (Veisbergs 1999, 
50), bet lielākoties “personu nosaukumos dzimtes atšķirības realizējas, apvienojoties 
(raksta autores izcēlums) vārda morfoloģiskajām pazīmēm ar vārda leksisko nozīmi, 
piemēram, tēvs – māte, pilsonis – pilsone ..” (Kalme, Smiltniece 2001, 211). Lielākā 
daļa substantīvu ir zaudējuši sakaru ar dzimuma jēdzienu, piemēram, nosaucot 
dzīvniekus, putnus, augus, galotne dzimumu vairs nenorāda, tā ir tikai gramatiskais 
dzimtes rādītājs: lācis, vilks, lapsa, cauna, paeglis (Paegle I 2003, 31). Tai pašā laikā 
daļai šo vārdu iespējams darināt atbilstošus otru dzimumu nosaucošus atvasinājumus 
vai veidot īpašus vārdu savienojumus – lācene, lāciene, lāču māte. Bet neapstrīdams 
ir fakts, ka neatkarīgi no tā, vai vārda šķīrums dzimtē ir motivēts vai nemotivēts, 
visiem lietvārdiem, izņemot nelokāmos, piemīt kādas dzimtes rādītājs, lai tos varētu 
saskaņot ar citiem lokāmiem vārdiem, piemēram, īpašības vārdiem. Gramatikās 
netiek pieminēta dzimtes semantika vai būtība, jo uzskata, ka dzimtei nav savas 
nozīmes, kā, piemēram, lietvārda gramatiskajai kategorijai – skaitlim (Paulauskienė 
1994, 156–157). Ar to jāsaprot, ka vienskaitlis apzīmē vienu personu, daudzskaitlis – 
daudzas personas, bet melns traktors nenozīmē neko ar vīriešu dzimti semantiski 
saistītu, toties vārdu savienojumā ir redzams, kā īpašības vārds tiek saskaņots 
dzimtē ar lietvārdu, un tā arī atzīta par svarīgāko dzimtes funkciju. Uzsverot dzimtes 
nozīmi lietvārdu saistīšanā ar citiem vārdiem, tiek demonstrēta sintaktiska dzimtes 
kategorijas izpratne (Paulauskienė 1994, 156–157). 

Latviešu valodā atkarībā no situācijas uz sievieti var attiecināt gan sieviešu 
dzimtes, gan vīriešu dzimtes, gan kopdzimtes vārdus. Vīriešu dzimtes vārdi var 
tikt izmantoti, piemēram, lai nosauktu daudzu sieviešu kopumu (vesels bars skuķu, 
sieviešu dzimums), kā arī tad, kad vārds funkcionē kā neīstās kopdzimtes vārds 
metaforisko nozīmes pārnesumu gadījumos. Par kopdzimtes vārdiem jāsaka, ka 
tos var izmantot, runājot par jebkuru no abiem dzimumiem, nemainot to dzimti 
atkarībā no apzīmējamās personas dzimuma, neveidojot vārdu pāri, kurā viens vārds 
ir sieviešu dzimtē, otrs – vīriešu dzimtē, jo konkrēto dzimtes nozīmi kopdzimtes 
lietvārdiem nosaka konteksts (VPSV 2007, 195). Dainas Nītiņas grāmatā Latviešu 
valodas morfoloģija par kopdzimti teikts: “Raksturīga tiem [kopdzimtes vārdiem] 
ir vienskaitļa nominatīva galotne -a un sieviešu dzimtes locīšana, kaut gan 
kopdzimtes lietvārdi var apzīmēt kā sieviešu, tā vīriešu dzimuma pārstāvjus, kas 
izpaužas vienskaitļa datīva formu atšķirībā, sal.: mana paziņa, manai paziņai – 
mans paziņa, manam paziņam. Vairums kopdzimtes vārdu ir stilistiski iezīmēti, 
tie izteic kādas nevēlamas vai pat dažādās gradācijas pakāpēs nejaukas cilvēku 
īpašības, asociējas ar nožēlojamu rīcību, nežēlību, sal.: auša, pļāpa, tiepša, 
gulšņa, guļava, nevīža, nejēga, muldoņa, nelga, nepraša, aizmārša, tūļa, īgņa, 
glūņa, iztapoņa, nekauņa, bezkauņa, plikadīda, plukata, varmāka, slepkava; 
tikai viens šāda tipa lietvārds beidzas ar galotni -e: bende” (Nītiņa 2001, 11). 
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Šādu vārdu ir maz, ar to, iespējams, izskaidrojams nelielais pētījumu skaits šajā 
sakarā. Pārsvarā gadījumu kopdzimtes lietvārdi tiek aprakstīti valodas gramatiskās 
dzimtes analīzē, atzīmējot, ka tie ir dzimšu sistēmas izņēmums, īpaša vārdu grupa. 
Informācija par kopdzimtes lietvārdiem ir ļoti vienveidīga – gan latviešu valodas 
gramatikās, gan mācību grāmatās, gan valodnieku publicētajos rakstos. Aldona 
Paulauskiene (Aldona Paulauskienė) norāda, ka kopdzimtes lietvārdi sastopami 
visās indoeiropiešu valodās neatkarīgi no tā, vai valodai ir bināra, vīriešu/sieviešu, 
vai trejāda, vīriešu/sieviešu/nekatrā, dzimšu dalījuma sistēma (Paulauskienė 1994, 
165). A. Paulauskiene norādījusi, ka valodās ar trejādu dzimšu sistēmu, piemēram, 
krievu valodā, šādi vārdi ietilpināti nekatrās dzimtes grupā. Krievu valodā, tāpat kā 
latviešu, kopdzimtes lietvārdiem ir galotne -a, tie ir tādi vārdi kā сирота ‘bārenis’, 
работяга ‘darbarūķis’, пьяница ‘dzērājs’, бедняга ‘nabags, bēdulis’. Daļai no 
tiem ir vērojams nozīmes ziņā negatīvs komponents (пьяница – ‘dzērājs’), daļa 
ir stilistiski neitrāli (сирота – ‘bārenis’) (Paulauskienė 1994, 165–166). Atšķirībā 
no latviešu valodas lietuviešu valodā ir kopdzimtes lietvārdi arī ar vīriešu dzimtes 
galotnēm, to ir diezgan daudz, bet mazāk nekā to, kam ir sieviešu dzimtes galotnes. 
Ar galotni -as, piemēram, ir nievājošs vārds barškalas, kas, tulkojot latviski, tiek 
atveidots abās dzimtēs atkarībā no tā, kuras dzimtes pārstāvis ir referents: tarkšķis, 
tarkšķe. Ona Laima Gudzinevičiūte (Ona Laima Gudzinevičiūtė) uzsvērusi, ka 
liela daļa kopdzimtes lietvārdu ir tieši negatīvā nozīmē lietojami – vulgārismi, 
lamuvārdi, un salīdzinoši maz ir to substantiva communia, kas nozīmes ziņā ir 
pozitīvi (Gudzinevičiūtė 2006, 264; 269).

Raksta autore akcentē nepieciešamību šķirt īstās kopdzimtes lietvārdus no 
neīstajiem. Par īstajiem kopdzimtes lietvārdiem valodnieki uzskata tos lietvārdus, kas 
tiek lietoti abu dzimumu apzīmēšanai, izmantojot kopīgu locīšanas paradigmu, kas 
atšķiras tikai datīva formā: attiecinot kopdzimtes lietvārdu uz vīrieti – ar galotni -am, 
-em, attiecinot uz sievieti – -ai, -ei (kā D. Nītiņas minētie auša, pļāpa, tiepša u. c.). Par 
neīstajiem kopdzimtes vārdiem uzskata tos, kas tiek lietoti par abu dzimumu personām 
vienā formā, bet nesaskaņojas ar referenta dzimumu (Strelēvica 2004, 61), – tātad tiek 
izmantota kopīga locīšanas paradigma, kas netiek diferencēta atkarībā no personas 
dzimuma nevienā locījumā. Tā ir īpaša vārdu grupa, kas funkcionālā lietojumā 
tuvinās kopdzimtes vārdiem. Jāatzīst, ka neīsto kopdzimtes lietvārdu problemātika 
latviešu valodā līdz šim maz aplūkota, piemēram, ne Jāņa Endzelīna darbā Latviešu 
valodas gramatika (Endzelīns 1951), ne Valērijas Bērziņas-Baltiņas grāmatā Latviešu 
valodas gramatika (Bērziņa-Baltiņa 1973), ne Brigitas un Laimdota Ceplīšu darbā 
Latviešu valodas praktiskā gramatika (B. Ceplīte, L. Ceplītis 1997), ne D. Nītiņas 
morfoloģijas grāmatā Latviešu valodas morfoloģija (Nītiņa 2001), ne Dz. Paegles 
morfoloģijā Latviešu literārās valodas morfoloģija (Paegle, I 2003), par to nav ne 
vārda, bet pieejamās teorētiskās nostādnes, proti, Andreja Veisberga (Veisbergs 1999, 
48–57) un Daces Strelēvicas-Ošiņas (Strelēvica 2004, 52–64) raksti, pieļauj dažādas, 
iespējams, pārāk plašas, šī jēdziena izpratnes iespējas. A. Veisbergs atzīmējis, ka 
šo “grupu veido vārdi, kas, parasti būdami vīriešu dzimtē, apzīmē abām dzimtēm 
iespējami piederošas būtnes: cilvēks, bērns, upuris, līķis, spoks” (Veisbergs 1999, 
50). D. Strelēvica piepulcinājusi šiem vārdiem arī dažus sieviešu dzimtes vārdus, 
jo “semantiski par kopdzimtes vārdiem gribas uzskatīt arī vārdus cilvēks, būtne, 
persona, bērns u. c., taču gramatiski tie tādi nav, jo ar īstajiem kopdzimtes vārdiem 
iespējams abu dzimšu saskaņojums, atkarībā no reālā referenta .., bet ar minētajiem – 
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tikai tās dzimtes saskaņojums, kāds piemīt attiecīgajam vārdam” (Strelēvica 2004, 
61). Tātad tie ir vārdi gan vīriešu, gan sieviešu dzimtē, kas lietojumā var kļūt par 
neīstās kopdzimtes vārdiem, – šajā gadījumā ļoti svarīga loma ir kontekstam. 
Galvenais iemesls, kāpēc tos nevar uzskatīt par īstiem kopdzimtes lietvārdiem, ir tas, 
ka to locīšanas paradigmu neietekmē referenta dzimums, šiem vārdiem iespējams 
tikai tās dzimtes saskaņojums, kāds piemīt attiecīgajam vārdam, piemēram, viņa ir 
gudrs cilvēks; viņš ir liela personība (Strelēvica 2004, 61).

Jāpiezīmē, ka neīstās kopdzimtes jēdziens, protams, nav parādība tikai 
latviešu valodā. Ar šīs valodas parādības pētniecību nodarbojies, piemēram, 
G. Korbets, viņš minējis, ka Āfrikas tamilu (Tamil) valodā ir vārdi, piemēram, 
makavu (‘bērns’), kas, nemainoties formai, var apzīmēt abu dzimumu bērnus, tāpat 
arī yaanai (‘zilonis’), kas kā kopdzimtes lietvārds var apzīmēt cilvēkus ar kādām 
ziloņa iezīmēm (with some elephant-like qualities), bet nesaskaņojas ar referenta 
dzimumu (Corbett 2003, 9).

Teorētisko nostādņu nekonkrētība, valodnieku atšķirīgais viedoklis par to, 
kuras pazīmes būtu noteicošās, lai stingri varētu šķirt kopdzimtes lietvārdus no 
neīstajiem kopdzimtes lietvārdiem, pieļauj interpretācijas iespējas, tāpēc par neīstās 
kopdzimtes vārdiem var uzskatīt arī daudzus citus vārdus atsevišķās nozīmēs 
atkarībā no konteksta, piemēram, ir gadījumi, kad vārdi, kuru pamatnozīme nav 
saistīta ar cilvēku apzīmēšanu, funkcionālā aspektā kļūst par neīstās kopdzimtes 
lietvārdiem, ja tiek attiecināti uz cilvēku, piemēram, metaforiskie nozīmes 
pārnesumi: produkts, zābaks. Neīstās kopdzimtes vārdi nozīmes, funkcionēšanas 
ziņā robežojas arī ar kopības jeb kopuma vārdiem, tie ir lietvārdi, “kas nosauc 
daudzu atsevišķu, relatīvi vienādu elementu kopumu, piem., lietv. tauta, niedrājs, 
lapotne” (VPSV 2007, 195). 

Raksta turpinājumā tiks pievērsta uzmanība sievietes nosaukumu 
semantiskajām grupām. Vispirms tiks aplūkots, kā latviešu valodā tiek apzīmēts 
visu sieviešu kopums. Publicistikā u. c. valodas paveidos tiek lietoti tādi vārdu 
savienojumi kā pretējais dzimums, vājais dzimums un daiļais dzimums, kā arī 
skaistais dzimums, sievišķais dzimums. Šos apzīmējumus parasti lieto vīrieši, vai 
arī tie nosauc sieviešu kopumu no vīriešu viedokļa, piemēram:

.. junioru (Džeksonu) kontakts ar pretējo dzimumu tiek ierobežots līdz 
minimumam. (FHM augusts 2007, 54)
[Grigorijs Bergs] māk gudri stāstīt ēterā muļķības un banalitātes, bet vājais 
dzimums nespēj turēties pretim. (Lilit marts 2006, 56)
Depam patīk ģērbties kā bomzim, [viņš] nekādi nespēj izprast daiļā dzimuma 
jūsmu par viņu. (Cosmopolitan septembris 2005, 23)
 Šomēnes daiļais dzimums demonstrē izsmeļošas zināšanas par kloķvārpstas 
griešanas spēku .. (FHM augusts 2007, 27) 
FHM joprojām interesējas, kas notiek daiļā dzimuma prātos (FHM jūlijs 
2005, 76)
Viņa velnišķīgi izteiksmīgais acu skatiens, šķiet, padarījis trakas nu jau arī 
Ķīnas daiļā dzimuma pārstāves .. (Lilit marts 2006, 52) 
.. osteoporoze visbiežāk skar skaistā dzimuma pārstāves (Lilit marts 2006, 
157)
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Baiba Sipeniece rāda klasi, apliecinot sievišķā dzimuma tehniskās dotības. 
(Cosmopolitan septembris 2005, 28)

Kā redzams piemēros, šim vārdu savienojumam var tikt pievienots arī sieviešu 
dzimtes vārds pārstāves, bet pats apzīmējums dzimums ir vīriešu dzimtes vārds 
vienskaitlī, lai gan apzīmē daudzu sieviešu kopumu. Tam nav nepieciešams piešķirt 
sieviešu dzimtes rādītājus; atkarībā no konteksta ar dzimumu var apzīmēt arī vīriešu 
kopumu, piemēram, vārdu savienojumā: stiprais dzimums. Šis ir vārda dzimums 
lietojums plašākā nozīmē, jo izsaka piederību kādai grupai tāpat kā, piemēram, 
vārdkopā odžu dzimums (Strelēvica 2004, 58). 

Noteiktu vārdu grupu veido vārdi, ar kuriem sievieti apzīmē atkarībā no tās 
ģimenes stāvokļa. Lielākā daļa šīs grupas vārdu ir nosaukumi, kas neveido vienas 
saknes vārdu pāri ar vīriešu dzimumu nosaucējiem vārdiem (māte, tēvs; mamma, 
tētis; māsa, brālis; meita, dēls; māsīca, brālēns), – tā tas ir arī citās valodās, 
piemēram, angļu vai krievu valodā. Radniecības nosaukumi ir stabila, varētu 
teikt – slēgta, kopa. Šie nosaukumi daudz pētīti ar komponentu analīzes metodi, 
kas balstās uz būtisko pazīmju (sēmu) noteikšanu (Лайонз 1978, 496–506; Cruse 
2001, 243; Болотнова 2007, 453–456). Ar šo metodi var izvērtēt paaudžu attiecības 
(atskaites punkts ir kāds cilvēks, kas pārstāv paaudzi 0, viņa vecāki – paaudzi 
0 – 1, viņa bērni attiecīgi paaudzi 0 + 1 utt.), ir iespējams arī piešķirt dzimuma 
rādītājus (0x vai 0y), precizēt radniecības pakāpi (tieša, netieša; asinsradniecība vai 
iegūta). Tam pievērsies, piemēram, Džons Laionss (John Lyons), radniecības vārdus 
pētījusi arī Anna Vežbicka (Ann Wierzbicka) (Лайонз 1978, 496–506; Вежбицкая 
1997, 103–107). A. Vežbicka secinājusi, ka radniecības vārdu pamatu veido vārdi 
mummy ‘mama, mamočka (māmiņa)’ un daddy ‘papa, papočka (tētiņš)’, no kuriem 
attiecīgi tiek darināti citi radniecības nosaukumi (Вежбицкая 1997, 103). Līdzīgi 
ir arī latviešu valodā, kur, atvasinot vārdus māte, mamma vai darinot no tiem 
salikteņus, var iegūt citus radniecības nosaukumus, piemēram, pamāte, audžumāte, 
vecāmamma, vīramāte. Ekscerpējamā materiālā visbiežāk sastopamie radniecības 
nosaukumi sievietes apzīmēšanai ir visdažādākās mātes un mammas, kā arī no šiem 
vārdiem darināti deminutīvi ar dažādu papildinformāciju, kas atklājas kontekstā 
(māmiņa, mammīte, pamāte, vīramāte, audžumamma, vecmāmuļa, vecomāte), un 
latviešu valodā aizgūtie citvalodu barbarismi muterīte, oma, ome, omīte, babuška. 
Daži piemēri:

Māmiņa palīdzēja piepildīt mazo meitiņu sapni – uzbūvēt spēļu namiņu .. 
(Mājas Dārzs jūnijs/jūlijs 2008, 30)

Iepriekšējā piemērā deminutīvs lietots pozitīvā nozīmē, bet nākamajā – 
negatīvā: 

Lai satrauktā māmiņa ņem savu dēliņu atpakaļ, un tad redzēs, cik ilgi pati 
izturēs [dēlu dzērāju] .. (Ievas Stāsti 17.03.2006., 17)
[Kuģis] Costa Serena kā māmuļa uzņem savā gādīgajā vēderā izvārgušos 
Palermo apmeklētājus .. (Santa septembris 2007, 125)
[Nevajag] par ieroci izmantot frāzes “viss [vīrietis, dēls] savā mammītē 
atsities, ābols jau no zirga tālu nekrīt!” Vai: “labāk būtu gājis un dzīvojis 
kopā ar savu muterīti laimīgi līdz mūža galam.” (Lilit marts 2006, 124)
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Abos minētajos piemēros ar vārdiem mamīte un muterīte jūtams sarkasms, lai 
gan citā kontekstā vārdu mammīte var lietot arī pozitīvā nozīmē: 

Mana ģimene: No kreisās: vecākais dēls Uldis ar sievu Iritu, mana mammīte 
Mirdza .. (Ievas Stāsti 17.03.2006., 36).

Nākamajos četros piemēros vērojams, kādos dažādos vārdos iespējams saukt 
mammas māti, un no tiem tikai vecāmāte ir stilistiski un emocionāli neitrāls vārds, 
ome, omīte un bābuška ir emocionāli ekspresīvi, lietoti ar pozitīvu nozīmi:

Baraka Obamas .. vecāsmātes mājās .. Kenijā iebrukuši laupītāji .. (5 min 
12.09.2008., 5) 
Ome ņēmusi rokā bērza stibu un burkšķējusi: “Būs kārtība vai nebūs!” (Ievas 
Stāsti 31.03.2006., 7)
.. nav grūti iedomāties, kā berberu cilts omīte lupatiņā cenšas nobēdzināt 
kādu sauju kuskusa .. (Santa septembris 2007, 108)
.. abas bābuškas (vecmāmiņas) var līdzēt [ar naudu mazdēlam] .. (FHM jūlijs 
2005, 19) 

Visi minētie radniecības nosaukumi neveido vienas saknes vārdu pāri ar 
atbilstošajiem vīriešu dzimuma ģimenes locekļu nosaukumiem. Atkarībā no 
ģimenes stāvokļa sievietes var būt arī kāda meitas, māsas, māsīcas, tantes, sievas, 
vedeklas vai vecmeitas, arī šie vārdi neveido vienas saknes vārdu pāri, un to dzimtes 
kategorija ir cieši saistīta ar substantīvu leksisko nozīmi, piemēram: 

.. dvīņumāsa pirms trim gadiem cieta smagā avārijā .. vai tad rūpēties par 
māsu ir kauns? (Ievas Stāsti 17.03.2006., 43) 
Gadoties, ka viņas ar mazo māšeli Diānu pat strīdas .. (Ievas Stāsti 
31.03.2006., 9) 
Glabāja tos [rokdarbus], arī esot jau sievas kārtā, un nodeva mantojumā 
savām meitām un mazmeitām. (Lilit marts 2006, 75)
Toms tiek pie godpilnā .. “līgavas māsas” statusa, ar ko līgavas parasti 
pagodina savas labākās draudzenes [nevis iemīlējušos vīriešus]. (Diena/
Izklaide 07.–14.08.2008., 16)
Dēls un vedekla sasparīgi iemitinājās vecsētā .. (Ievas Stāsti 31.03.2006., 34)

Ģimenes stāvokli raksturo arī tādi vārdi kā šķirtenes, atraitnes u. tml., šie 
vārdi veido vienas saknes vārdu pāri ar atbilstošajiem vīriešu dzimuma ģimenes 
locekļu nosaukumiem (atraitnis, atraitne; šķirtenis, šķirtene).

Esmu apaļīga atraitne .. (Ievas Stāsti 17.03.2006., 48)
.. man nekad nebūs draudzenes neprecējušās sievietes vai šķirtenes .. (Ievas 
Stāsti 31.03.2006., 38)
.. ļaunvēlīgās egoistes valkā dažādas maskas: .. apnicīgā vecmeita vai līdz 
nelabumam pareiza ģimenes māte. (Lilit marts 2006, 110)

Valoda ir bagāta arī ar vārdiem un vārdu savienojumiem, kuros var nosaukt 
sievieti, ar ko saista romantiskas vai intīmas attiecības. Šajā grupā galvenokārt 
ietilpst vārdi ar pozitīvu papildinformāciju – draudzene, otra pusīte, mīļotais 
cilvēks. Mīļotais cilvēks uzskatāms par neīstās kopdzimtes vārdu savienojumu, tāpat 



50

Valoda: nozīme un forma

vīrietis var arī atrasties īstās sievietes, sirdsdāmas un sapņu meitenes meklējumos. 
Redzams, ka vārdu savienojumu un arī salikteņa otrā daļa ir vārdi sieviete,  
meitene, dāma, kuru dzimtes nozīme jau ir ietverta vārda leksiskajā nozīmē, proti, 
dzimtes kategorija cieši saistīta ar substantīvu leksisko nozīmi (Paegle 2003, 31). 
Daži piemēri:

Attiecību statuss: ir draudzene. (Cosmopolitan septembris 2005, 27)
.. ja viņam būtu jāizvēlas otra pusīte, tad tā noteikti būtu es .. (Santa septembris 
2007, 60)
Kas bija .. brunču mednieka Ērika Marijas Remarka mūža liktenīgā sieviete? 
(Lilit marts 2006, 159)
Kā tu pārsteidz savu sievieti? (Cosmopolitan septembris 2005, 32)
Un kas vainas, ja Lilija ir nevis sieva, bet gan vienkārši blakus kā mīļotā 
sieviete? (Lilit marts 2006, 38)
[Māte] vaino dēla sievieti par viņa nenosargāšanu [no alkohola]. (Ievas Stāsti 
17.03.2006., 17)
[Viņš] savas meitenes gatavotās vakariņas jūt no attāluma. (Mājas Dārzs 
jūnijs/jūlijs 2008, 21)
Divi no puišiem gan vēljoprojām ir savas sapņu meitenes meklējumos. 
(Cosmopolitan februāris 2007, 71)
Pasaulē ir daudz jauku cilvēku, un es nezaudēju cerību satikt savu īsto, savu 
sapņu meiteni. (Cosmopolitan februāris 2007, 79)
Patiesībā esmu īstās sievietes meklējumos. Gribu atrast meiteni un apprecēties. 
(Cosmopolitan februāris 2007, 79)
Induļa tagadējo sirdsdāmu sauc Zanita. (Ievas Stāsti 17.03.2006., 40)

Sievietes tiek apzīmētas arī ar vārdiem, kas ir substantivējušies adjektīvi un 
divdabji. Tiek lietoti tādi adjektīvi kā īstā, mīļākā vai divdabji iecerētā, izredzētā: 

Vai tiešām mums, vīriešiem, ir vienalga, kur un kā tiek bildināta iemīļotā? 
(Cosmopolitan februāris 2007, 36)
Muhameds pavēlēja masu informācijas līdzekļiem publicēt savas izredzētās 
fotogrāfijas. (Lilit marts 2006, 100)
.. viņš [Biedriņš] arī nodomājis izvēlēties savu iecerēto. (Klubs augusts 
2007, 31)
Rodrigo paziņo mīļotajai, ka viss ir beidzies .. (Diena/Izklaide 07.–
14.08.2008., 33)
Sofija pastāsta .. par savām aizdomām, ka Fransisko ir mīļākā. (Diena/
Izklaide 07.–14.08.2008., 33)
.. vai tiešām pēc tik ilgas kopdzīves viņš joprojām uzskata, ka neesmu viņam 
īstā? (Cosmopolitan februāris 2007, 55)
Mīļā, man ir priekšlikums .. (Ievas Stāsti 17.03.2006., 39)

Nākamajos piemēros vārdiem, ar ko tiek apzīmēta vīrietim tuva sieviete 
(sieva, draudzene vai mīļākā), ir negatīva nozīme:
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Bet dažiem vīriešiem tāda novirze – dzīvot ar veceni zem tupeles. (Ievas Stāsti 
17.03.2006., 42) 
Kāpēc tu visām savām brūtēm neliec to darīt [likt ilgviļņus]? (Ievas Stāsti 
17.03.2006., 37)

Neitrālā valodā mīļoto sievieti var saukt arī par partneri: 
Viņš nemitīgi maina partneres un spēj sarunāt randiņu visikdienišķākajās 
situācijās. (Diena/Izklaide 07.–14.08.2008., 18)

Kā nākamo raksta autore piedāvā vārdu grupu, kas nosauc sievieti, balstoties 
uz tās rakstura vai izskata iezīmēm, pārsvarā izceļot vienu konkrētu pazīmi. 
Šī grupa tiek izdalīta, jo šādu vārdu ir daudz, sievietes nosaukšana pēc ārējas 
pazīmes vai rakstura īpašībām ir tipiska. Atšķirībā no iepriekšējām grupām šī nav 
noslēgta vārdu kopa, to nemitīgi var papildināt, piemēram, raksturojot sievietes 
ēšanas paradumus, var teikt: kārumniece, gardēde, saldummīle, par viņas morālo 
stāju: grēciniece, svētule, par viņas izskatu: daiļava, skaistule, rudmate, brunete, 
tumšmate, blondīne, par iedabu: mietpilsone, maita, mieramika, dauzoņa, karstgalve, 
dumpiniece, mežone, briesmone, draiskule. Šajā grupā ietilpināmi arī vārdi, kuriem 
ir grūti definējamas nozīmes, jo tos lielākoties izmanto nevis pamatnozīmē, bet gan 
pārnestā nozīmē, valodas lietotāji tās drīzāk apzinās nojausmu līmenī, piemēram: 
amazone, verdzene, bārbija, bārbijmeitene, caca, lellīte, pelnrušķīte, mūza, 
dieviete, dīva, karaliene, princese, mazulīte. Šajā vārdu grupā būtu iekļaujami arī 
diezgan daudzi rupjie vārdi, ar kuriem apzīmē sievieti, kā arī vārdu savienojumi 
ragu licēja, vīriešu medniece, siržu lauzēja un pat maniaks, vamps. 

Attiecībā uz dzimtes izpausmēm vērojams, ka vairākumā gadījumu no šīs 
grupas sieviešu dzimtes vārdiem ērti veidot atbilstošās vīriešu dzimtes formas, 
izmantojot to pašu sieviešu dzimtes vārda sakni. Tikai sieviešu dzimtē lietojami 
vārdi daiļava, amazone, bārbija, caca, lellīte, pelnrušķīte, mūza, dīva, mājsaimniece 
(jo forma mājsaimnieks neizsaka to pašu nozīmes pārnesumu ko mājsaimniece), 
raganiņa, kā arī rupjie vārdi, kas akcentē seksualitāti. Par īstās kopdzimtes vārdiem, 
kuru “faktiskais dzimtes marķētājs ir konteksts atkarībā no nosaucamās personas 
dzimuma, bet ne lietvārda galotne” (Kalnača 2008, 30), uzskatāmi vārdi maita, 
mieramika, dauzoņa. Par neīstajiem kopdzimtes vārdiem uzskatāmi – maniaks un 
vamps. Piemēri: 

Līdz šim es domāju, ka esmu grēciniece numur viens .. (Ievas Stāsti 
17.03.2006., 15)
Piemērā lietotais vārds raksturo sievietes morālo stāju, tas satur negatīvu 

papildinformāciju, bet tā nav spēcīgi izteikta. 
Nākamie trīs piemēri ilustrē vārdu, kas raksturo sievietes ārējo izskatu, ironisku 

lietojumu, tie satur negatīvu papildinformāciju, vārdam daiļava tā ir daudz mazāk 
izteikta nekā pārējiem diviem vārdiem lauķene un blondīne:

Daudz interesantāk, ja esi viens kopā ar piecām daiļavām. (Ievas Stāsti 
17.03.2006., 20) 
No rīta klīrīgā daiļava sūtīja savu mīļāko pie draudzenes .. (Lilit marts 
2006, 67)
– Lauķene kaut kāda! – nospļaujas pārdevējs. (Ievas Stāsti 21.06.2006., 18)
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.. kad džentelmenim ap 60 gadiem ir .. pārāk maz smadzeņu, viņa dzīvē ienāk 
divreiz jaunāka blondīne .. (Klubs augusts 2007, 105) 
.. krogā ienāca kārtējais pāris. .. kungs bija turīgs vīrietis, .. savukārt viņa 
pavadone – blondīne sirdī, dvēselē, pēc matu krāsas un pēc pārliecības. 
(FHM janvāris 2006, 104)

Nākamie divi piemēri rāda sievietes iedabu raksturojošo vārdu izmantojumu; 
vārds draiskule šajā kontekstā lietots pozitīvā nozīmē, bet sarunvalodā biežāk ar 
to akcentē sievietes negatīvās īpašības. Arī karstgalve nav stilistiski un emocionāli 
neitrāls vārds:

[Dior kolekcija] veltīta staltajai pilsētas draiskulei ar pasteļkrāsas lūpām .. 
(Lilit marts 2006, 130)
.. gaužām stulba kombinācija – būt karstgalvei, kas nejēdz kauties! (FHM 
augusts 2007, 47)

Nākamie piemēri rāda metaforisko nozīmes pārnesumu lietojumu, tie ir 
emocionalitātes ziņā spilgti un atkarībā no konteksta satur vai nu pozitīvu, vai 
negatīvu papildinformāciju. Pozitīvu papildinformāciju konkrētajā lietojuma reizē 
satur vārdi amazone, mīlas verdzene, raganiņa, dīva:

.. garajiem [vīriešiem piestāv] bises un slaikas amazones. (Ievas Stāsti 
31.03.2006., 43) 
Sarkanā bikini tērpta amazone kopā ar citām satrakotām beibēm steidzas 
saplosīt gabalos smaržīgu vīrieti. (FHM septembris 2007, 10)
.. sajūsmina mēmā kino mīlas verdzeņu šiks. (Lilit marts 2006, 74)
Katrā sievietē ir raganiņa, katra sieviete ir raganiņa un alkst ne dieva, bet 
pagāniņa .. (Ievas Stāsti 17.03.2006., 48)
Uzmanību – maniaks! .. Izskatās, ka jaunā Holivudas dīva Lindseja Lohana ir 
apsēsta ar gaisa skūpstu sūtīšanu .. (Cosmopolitan februāris 2007, 17)

Negatīvu papildinformāciju konkrētajā lietojuma reizē satur vārdi: princese, 
bārbija, caca, lellīte, mājsaimniece, mietpilsone, ragu licēja, siržu lauzēja, 
maniaks, vamps (daļa no tiem citā kontekstā varētu tikt lietoti arī pozitīvā nozīmē, 
piemēram, princese, siržu lauzēja):

Cilvēkiem nav viegli ar mani sadzīvot, esmu taču princese. (FHM februāris 
2006, 43)
Viņa šodien izskatās daudz labāk par dažu labu trīsdesmitgadīgu bārbiju, 
kuras dienas režīms sastāv galvenokārt no SPA, manikīra, pedikīra .. un 
veikalu apmeklējumiem. (Klubs augusts 2007, 37) 
.. iespējams viņš tevi uztver kā blondu bārbijmeiteni .. (Cosmopolitan 
septembris 2005, 39)
Man ir teikuši, ka neesmu caca, to vīrieši manī ļoti novērtē. (Klubs augusts 
2007, 79)
“Ak, es esmu tādas dilemmas priekšā,” žēlojas lellīte savam iecerētajam. 
(Lilit marts 2006, 120)
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Izskatās, ka tas [žurnāls Lilit] pārvēršas par mājsaimnieču žurnālu, jo kāds 
gan vēl varētu būt iemesls .. [izteikumam] – būt atkarīgai no vīra nav nekāds 
kauns. (Lilit marts 2006, 14)
[Kuģis] Costa Serene, mana mietpilsones paradīze ..! (Santa septembris 
2007, 122)
Vai vēlies uz mirkli iejusties seksīga vampa ādā ..? (Cosmopolitan februāris 
2007, 45)
.. vīrs izplāno ideālu ragu licējas slepkavību. (Klubs augusts 2007, 100)
.. meitenes sapņu princim, izrādās, labāk patīk viņas klasesbiedrene – rūdīta 
siržu lauzēja. (Diena/Izklaide 07.–14.08.2008., 35) 

Vēl kādu grupu veido vārdi, kas ir abās dzimtēs un lietojumā kļūst par 
neīstās kopdzimtes vārdiem. No iepriekšējās grupas, kurā arī tika iekļauti 
metaforiski nozīmes pārnesumi, šie vārdi atšķiras ar to, ka to primārās nozīmes 
nekādā veidā nav saistītas ar personas apzīmēšanu, bet atsevišķos kontekstos šos 
vārdus vai vārdu savienojumus izmanto, lai raksturotu cilvēku. Tie ir metaforiski un 
metonīmiski vārdu nozīmes pārnesumi (par tiem plašāk: Арутюнова 1999, 348–
367, Kövecses 2002, 17–231). Arī šī vārdu kopa nav slēgta, atkarībā no situācijas 
tajā var tikt iekļauts teju vai ikviens lietvārds. Par biežāk lietotiem šādā funkcijā var 
uzskatīt vārdus: sapnis, lepnums, balles nagla, TV seja, zvaigzne, niecība, leģenda, 
seksa simbols, acuraugs, nelaimes čupiņa, nemiera gars, kaulu kambaris, sālsstabs, 
ikona. Ekscerpētajā materiālā atrasti arī vārdi, kurus, raksturojot cilvēkus, parasti 
neizmanto, taču tie parādās publicistikā autora oriģinālas izteiksmes meklējumu 
dēļ, piemēram: lolojums, reklāma, piena kokteilis, kafija, fenomens, privātīpašums, 
atombumba, pārpratums, radījums, mēslu čupa:

Pirms vairāk nekā gada TV seja un “Mēmā Šova” zvaigzne Dagmāra Legante 
pazuda no smalko aprindu hronikām. (Santa septembris 2007, 18) 
.. tu esi TV seja, stila ikona vai vienkārši smuka meitene ar mikrofonu? 
(Diena/Izklaide 07.–14.08.2008., 9)
Monika Beluči – itāļu seksa simbols. (FHM septembris 2007, 88)
.. par kādu mēslu čupu saimniecības rūpes un bērnu varza to svētuli 
pārvērtusi. (Lilit marts 2006, 26) (vārds svētule būtu iedalāms iepriekšējā 
grupā, jo raksturo sievietes iedabu);
Viņi instinktīvi atgrūžas no nelaimes čupiņām un tiecas pēc tām, no kurām 
staro miers. (Lilit marts 2006, 20)
Viņa nav nekāda rāmā “Nārbuļu” vecmāmiņa, viņa ir enerģijas atombumba! 
(Ievas Stāsti 17.03.2006.,49)
Ar savu ziedošo ārieni Britnija ir lieliska Amerikas Piena asociācijas reklāma. 
(S jūlijs 2002, 26)
Barbara .. ir .. mīlēta leģenda, dievināšanas objekts. (Lilit marts 2006, 148)
Brūnacainā blondīne uz zvaigžņoti svītrainā karoga fona – amerikāņu sapnis, 
nācijas lepnums... (S jūlijs 2002, 26)
.. mamma .. aizveda savu trīspadsmitgadīgo lolojumu pie producenta .. 
(S jūlijs 2002, 26)
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Britnija Spīrsa – pēdējo gadu šovbiznesa fenomens. Madonna – tā ir 
dabiska, stipra kafija, bet Britnija – kārtīgi uzputots, maigs piena kokteilis. 
Taču maigais piena kokteilis nepieciešamības gadījumā spēj būt stingra, pat 
agresīva. (S jūlijs 2002, 26)

Pēdējais piemērs īpašs ar to, ka izteicējs nav saskaņots dzimtē ar teikuma 
priekšmetu (kokteilis), bet lietots sieviešu dzimtes formā (stingra, agresīva) 
atbilstoši referenta dzimumam. Īpašības vārdi lietoti sieviešu dzimtē, saskaņojot 
tos ar tās personas dzimumu, kura apzīmēta ar vārdiem piena kokteilis.

Turpmāk rakstā nedaudz plašāk par sievietes nosaukumiem pēc tās vecuma. 
Visneitrālākais un, iespējams, arī visbiežāk lietotais ir jau minētais apzīmējums 
sieviete, kas nekonkretizē vecumu, nepasaka neko vairāk kā vien to, pie kura 
dzimuma cilvēks pieder, piemēram:

Zeme ir sieviešu valstība, – tā uzskata Austrumu gudrie. (Lilit marts 
2006, 115)

Jau nedaudz konkrētāks ir vārds meitene – ar to ierasts apzīmēt ne vien 
sieviešu dzimuma bērnus, bet arī gados jaunas sievietes: 

Starp mums, meitenēm, runājot, mūsu pašcieņa ir jo īpaši viegli ievainojama 
tāpēc, ka esam sievietes .. (Lilit marts 2006, 112)

Nevar gan noliegt – mūsdienās arī šis jēdziens kļuvis nekonkrēts un par  
meiteni var nosaukt pat sievieti gados, tad gan tam, visticamāk, ir ironiska 
nozīme: 

Puse Spānijas parlamentāriešu atteicās ierasties prinča kāzās .., jo [izredzētā] 
bija .. šķirtene un “meitene, kam pāri 30”. (Lilit marts 2006, 96) 

Runājot par vārdu sieviete un meitene savstarpējām attieksmēm, Dž. Laionss 
atzinis: lai gan vārdu sieviete un meitene nozīmes daļēji pārklājas, tie nav sinonīmi 
un ir daudz tādu gadījumu, kad vajadzētu lietot tikai vienu no tiem (Лайонз 1978, 
451), piemēram: 

Liene visciešāk draudzējās ar trim meitenēm no 7. b klases (Lilit marts 
2006, 45). Šajā teikumā nevarētu vārdu meitenes aizstāt ar vārdu sievietes.

Kā iepriekš minēts, meiteni vai jaunu sievieti var nosaukt ar vārdiem: 
meitene, pusaudze, jauniete (stilistiski neitrāli vārdi), kā arī ar vārdiem, kam piemīt 
dažāda papildinformācija: meiča, meita, meitietis, skuķis, skuķe, jaunava, dāma, 
jaunkundze, zeltene, dūdiņa. Latviešu valodā tiek lietoti arī no citām valodām 
aizgūti vārdi: beibe, čiksa, freilene, džāre, džuse, fida. Latviešu valodas žargona 
vārdnīcā atrodama tikai daļa no tiem, piemēram, fida – ‘meitene; jaunkundze’ 
(LVŽV 2005, 46), freilene – [preilene] ‘meitene, jaunkundze’ (LVŽV 2005, 
48). Žargona vārdnīcā ir arī daudz tādu vārdu, kurus mūsdienu publicistikā 
nelieto vai lieto reti, piemēram, mamzele – ‘švītīga meitene’ (LVŽV 2005, 90); 
švirce – ‘meitene, draudzene, mīļākā’ (LVŽV 2005, 155), ar līdzīgu nozīmi arī 
švirka, minna, minniņa, žubīte, gerla, spidrilka, špidilka, šircīte, grifele (‘tieva, 
izstīdzējusi meitene’); šmīze (‘iznesīga meitene’); grieta (‘vientiesīga meitene’); 
džofrene, džude, džudīte (‘jauna sieviete’); fifa (‘izskatīga, iedomīga meitene’). 
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Latviešu valodas sinonīmu vārdnīcā šķirklim meitene doti šādi sinonīmi: 
meiča; sar: meitēns, meitele, skuķe, skuķis, skuķēns, knīpa, knīpele, čirka, apv. – 
merga, merģele; drostala poēt.; jauniete (LVSV 1998, 220). Arī daļa no tiem netiek 
lietoti publicistikā. Daži piemēri ar publicistikā lietotajiem vārdiem: 

Abas bija meičas ar aknām, abas bijušās komercdirektores. (Ievas Stāsti 
31.03.2006., 13)
Kirhenšteins jautājis [studentam eksāmenā]: “Vai jūs smēķējat?” “Nē!”.. 
“Jūs dzerat?” “Nē!” “Ejat pie meitām?” “Nē!” “Kur tad jūs tik dumjš?!” 
(Ievas Stāsti 17.03.2006., 28)
.. mēs, vēl būdamas sīkas skuķes, lūrējām pa durvju spraugu .. (Lilit marts 
2006, 152)
Ar cauru miegu sirgst vienīgi jaunkundzes kritiskajās dienās un zaķi pārošanās 
laikā. (Lilit marts 2006, 122) 
.. ar šādām vieglprātīgām jaunkundzēm ir ļoti patīkami iepazīties, bet kopā 
dzīvot gan pavisam neizturami. (Cosmopolitan februāris 2007, 71)

Abi pēdējie piemēri parāda arī mūsdienu latviešu valodā dažkārt sastopamo 
tendenci ar vārdu jaunkundze apzīmēt nenopietnas jaunas sievietes, taču šim vārdam 
iespējams arī pretējs lietojums, kad ar to tiek akcentēta nopietnība (konkrētajā 
piemērā tomēr nevar runāt par vārda emocionāli neitrālu lietojumu, jo jūtams, ka 
izteikums lietots ironiski):

Hama ir nosvērta jaunkundze, kura pacietīgi gaida savu dzīves piepildī-
jumu – īsto vīrieti, ar kuru apprecēties un dibināt ģimeni. (Diena/Izklaide 
07.–14.08.2008., 18)
Pat ierindas šizo rīcība .. ir vairāk prognozējama nekā romantisma apmātas 
dūdiņas vēlme izrādīt .. visu savu .. dvēseli. (Lilit marts 2006, 121)

Vārds dūdiņa mūsdienu valodā parasti tiek lietots ar pozitīvu, pat cildinošu 
nozīmi, ar to apzīmējot jauku, skaistu meiteni, tomēr minētajā piemērā vārdam 
ir negatīva nokrāsa. Līdzīgi kā ar iepriekš minēto vārdu jaunkundze par dūdiņu 
nosaukta jauna, nenopietna sieviete.

Par meitieti, meitēnu un skuķi, tāpat par pieaugušu sievieti raksturojošo sievišķi 
jāteic, ka tie ir īpaši vārdi, jo “lietojami kā vīriešu dzimtes vārdi, lai gan leksiskās 
nozīmes ziņā .. apzīmē sieviešu dzimuma personas. Tiem ir sarunvalodas nokrāsa, 
tie nav stilistiski neitrāli un izsaka nicinājuma, nievājuma vai gluži pretēji apbrīnas 
un cildinājuma nozīmi” (Nītiņa 2001, 109). Gunta Smiltniece, nosakot dzimtes 
kategorijas lomu lietvārdu stilistiskajā un semantiskajā diferenciācijā, pievērsusies 
arī vārda sieviete dažādajiem nosaukumiem un secinājusi, ka 17.–19. gs. rakstu 
valodā sievietes apzīmēšanai ir izplatīts atvasinājums ar -išķ- sievišķa (derivatīvie 
varianti sievišķa, sieviska), un blakus tam ir lietota vīriešu dzimtes forma sievišķis. 
Semantiski šie vārdi ir vienādi un stilistiskā ziņā neitrāli. Iespējams, ka vīriešu 
dzimtes formas sievišķis samērā plašais lietojums un neitrālā leksiskā nozīme 
skaidrojama ar lietvārda vīrišķis ietekmi. Sieviešu dzimtes forma sievišķa rakstu 
valodā funkcionējusi līdz 20. gs. sākumam. Turpretim vīriešu dzimtes forma 
sievišķis turpina eksistēt arī mūsdienās, taču tā zaudējusi savu stilistiski neitrālo 
raksturu un ieguvusi sarunvalodas nokrāsu. Tajā var būt ietvertas dažādas stilistiskās 
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nianses – sākot ar vieglu humoru un beidzot ar nicinājumu (Smiltniece 2002, 
39). G. Smiltniece raksturo arī vārda meitene dažādo variantu meitenis, meitēns 
stilistiskās un semantiskās iezīmes saistībā ar dzimti. Daži piemēri ar šiem sieviešu 
dzimtes vārdiem, kam piešķirtas vīriešu dzimtes galotnes:

.. kamēr parkā sauļojāmies, nerātni meitieši pakampuši drēbes .. (Ievas Stāsti 
17.03.2006., 29)
Tā nebūs lubene ar erotiskiem aprakstiem un plikiem skuķiem. (FHM augusts 
2007, 77)
Nodzītais sievišķis .. kā nokauts ieveļas gultā .. (Lilit marts 2006, 14)
.. lasīju sieviešu atsauksmes un domāju – mīļie sievieši, nu ko jūs ņematies, ko 
jūs gribat pierādīt? (Lilit marts 2006, 18)

Gados vecas sievietes var saukt par večām, vecenēm, tantām, māmiņām, 
kundzēm. Jāteic, ka latviešu valodā ir maz vārdu, kurus var attiecināt uz vecāku 
sievieti, to neaizvainojot. Varbūt tā ir tāpēc, ka sabiedrībā nav pieņemts uzsvērt 
sievietes vecumu, tas nav pieklājīgi.

Nobeigumā jāatzīst, ka šajā sakarā vēl daudz iespēju pētīt, proti, bez raksta 
autores minētajām sievietes nosaukumu grupām var izvirzīt arī citus dalījuma 
kritērijus vārdiem, kas nosauc un raksturo sievieti. Raksta autores izvirzītie dalījuma 
principi ļauj secināt, ka nav problēmu dalīt vārdus grupās, balstoties uz vecuma un 
ģimenes stāvokļa kritērijiem, jo tie ir pietiekami precīzi kritēriji, vārdu skaits ir 
ierobežots un tie tiek lietoti savās primārajās nozīmēs, bet rodas grūtības, mēģinot 
atrast vēl kādu loģisku, pietiekami precīzu kritēriju vārdu dalījumam grupās, 
kuras veido metaforiski un metonīmiski nozīmes pārnesumi. Tāpat var secināt, 
ka publicistikā lietotie sievietes nosaukumi var dot plašu materiālu gramatiskās 
dzimtes analīzei. Kopumā var secināt, ka publicistika ir vārdu izvēlē brīva, parādās 
daudz sarunvalodas vārdu, arī rupjības, tai raksturīga liela emocionalitāte, spilgti 
salīdzinājumi. Negatīva emocionāla nokrāsa nav raksturīga vienīgi radniecības 
nosaukumiem, iespējams, aiz cieņas pret tuvajiem cilvēkiem publicistikā tomēr 
netiek lietoti rupji negatīvas nokrāsas vārdi ģimenes locekļu nosaukšanai. 
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Summary
The aim of the article is to explore the words denoting women in Latvian magazines issued 
in 2006–2008. The author subjectively interprets and groups those words in five groups: 

words used to describe women’s age, e.g. 1) girl, miss, aunt, woman, old woman; 
words used to describe women’s marital status, e.g. several derivates from words 2) 
‘mother’ and ‘daughter’;
words, compounds and sets of words that men use to call women they have 3) 
intimate relationship with, e.g. girlfriend, sweetheart;



58

Valoda: nozīme un forma

group of words that describe women by their look, e.g. 4) beauty, blue-eyed, Barbie;
group of words that describe women but are not primarily descriptive of a person; 5) 
they can be used as metonymical or metaphorical meaning transferences for 
description of people in several contexts.

After the criteria have been set, the author expands on the first group of words, concentrating 
on semantics, stylistic and emotional neutrality, and contextual meaning of those words, 
where possible, accentuating attitudes to sex and gender.
Keywords: gender, sex, context, semantics.


