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Šajā rakstā uzmanība tiek pievērsta metaforām kā populārākajam tropu veidam tradicionālos 
preses žanros: komentāros, intervijās, problēmrakstos, reportāžās, feļetonos. Piemēri 
apkopoti pārsvarā no trim dienas laikrakstiem: Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze un Latvijas 
Avīze.
Lai emocionāli iedarbotos uz adresātu, nepieciešama atbilstoši iedarbīgu līdzekļu izvēle. 
Tā kā lielākā daļa sabiedrības priekšstatu veidojas plašsaziņas līdzekļu ietekmē, metaforu 
uzdevums ir piesaistīt lasītāja uzmanību un pārliecināt to. Svarīgi ir, nevis kas tiek teikts, 
bet kā tiek teikts. Metaforizēts teksts palīdz uztvert tekstu uz pārnesumu pamata. Tas ir 
šķietami ērtākais, plašāk izmantotais veids, kā milzīgajā informācijas pārblīvētībā ar 
valodas palīdzību ietekmēt sabiedrisko domu, nepazīstamo padarīt pazīstamu, bet pierasto 
par neikdienišķu, turklāt tropi rada noteiktus estētiska un kognitīva rakstura efektus.
Atslēgvārdi: metaforas, tropi, plašsaziņas līdzekļi, kognitīvā pieeja, politiskais diskurss.

Demokrātiskas valsts aktīvas politiskās dzīves norisei nepieciešama efektīva 
politiskā komunikācija plašsaziņas līdzekļos. Jo plašāks un daudzpusīgāks 
plašsaziņas līdzekļu piedāvātais dialogs, jo par augstāku tiek uzskatīts valsts 
demokrātijas līmenis. Izmantojot tropu valodu, starp plašsaziņas līdzekļiem (un 
tajos rakstošajiem žurnālistiem) notiek sacensība – veiksmīga pārnesuma pamatā 
rodas pārsteiguma efekts, netradicionāls skatījums, tiek savienots šķietami 
nesavienojamais (Želtuhina 2003, 10). 

Šajā rakstā nav analizēta reklāmu valoda, tā, kā zināms, ir apzināti veidota, 
lai radītu adresātā rīcības motivāciju pirkt vai vēlēt. Tāpat jānorāda, ka turpmāk 
minētie piemēri nav meklēti t. s. dzeltenajā presē, rakstā izmantoti paraugi no 
trim dienas laikrakstiem: Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze un Latvijas Avīze. Rakstā 
minētās metaforas ekscerpētas no tādiem preses žanriem kā komentāri, intervijas, 
problēmraksti, reportāžas, feļetoni. 

Aristotelis retoriku dēvēja par pārliecināšanas mākslu. Tā kā cilvēki visos 
laikos pasauli ir izzinājuši salīdzinājumā, retoriskās figūras palīdz veikt izziņas 
funkciju, liekot saskatīt saistību starp lietām, savukārt Aristotelis aicināja novērtēt 
metaforas iespējas: “.. Par vissvarīgāko tomēr jāuzskata veiklība metaforās. Tas ir 
vienīgais, ko nevar ne no viena pārņemt, bet [metafora] ir īsta talanta pazīme, jo 
atrast gadījumam piemērotu metaforu nozīmē novērot līdzību.” (Aristotelis 1959, 
96) Arī mūsdienās politiķu valodu sauc par retorikas un pārliecināšanas valodu. 
Retorika ir sena elegantas un pārliecinošas runas māksla. Kaut gan patlaban politiķi 
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neprot ievērot oriģinālos grieķu retorikas likumus, viņi tomēr mēdz izmantot ar 
tiem saistītos runas paradumus, lai vairotu savu ideju ietekmi. Tādēļ “valodas 
izteiksmes līdzekļi veic vairākas svarīgas funkcijas politiskajā valodā. Tie padara 
abstraktākas lietas vienkāršāk uztveramas, ideoloģiski spēcīgas, jo saistītas ar katra 
individuālo pagātnes pieredzi, pret kuru indivīdi izturas ar lielu cieņu” (Tomasa, 
Voreings 1999, 41). 

Valodnieki uzskata, ka metaforas funkcijas 20. un 21. gs. mijā ir jūtami 
paplašinājušās – visa cilvēces apziņa ir metaforizēta. Mēs lietojam metaforas 
ikdienā un bieži vien tās pat neapzināmies. “Gadu tūkstošos valoda neko daudz nav 
mainījusies. Homērs lietoja tos pašus vārdus un tos pašus vārdošanas likumus, ko 
mūslaiku rakstnieks. Valoda rada metaforas; valoda dzīvo, līkumojot caur metaforu 
labirintiem. Savukārt metaforas uzlādē valodu – piesātina to veidojošos vārdus ar 
jaunām jēgām. Paši vārdi nemainās. Cik nu viņu ir, tik ir; dažs gan varbūt atmirst, 
cits nāks vietā, taču šie procesi valodas kopainu neko daudz neiespaido. Bet mainās 
veidi, kādos saāķējas vārdu jēgas.” (Berelis 2001, 215)

 Kas ir metafora? Mākslinieciskās izteiksmes paņēmiens vai jebkurš nozīmes 
pārnesums? Literārās valodas fenomens vai pārnestās nozīmes paveids? Vai 
metafora ir valodiska, un kādas ir metaforas attiecības ar citiem semantiskajiem 
fenomeniem?

Tie ir tikai daži jautājumi, ko skaidro kognitīvās metaforu teorijas. Šo teoriju 
pamatā ir atziņa, ka metafora ir universāls fenomens – dabiskā valoda ir metaforu 
caurstrāvota, taču pašas metaforas nav sakņotas valodā, bet daudz dziļāk – valodas 
lietotāju kognitīvajā fonā, pasaules skatījumā un pieredzē. Metaforas ir pieredzes 
sakārtošanas veidi. Mēs neesam spējīgi domāt nemetaforiski. Stingri ņemot, 
metaforas parafrāze nav iespējama (Šķilters 2008, 99). 

Kognitīvā semantika – nozīmes teorija – uzsver subjekta (tā ķermenisko 
pieredzi ieskaitot) un valodas lietojuma situācijas, kā arī attiecīgā kultūras konteksta 
primāro lomu nozīmes piešķiršanas aktā. 

Nozīmīgākie šā teorētiskā strāvojuma metaforu pētnieki ir Džordžs Leikofs 
(Lakoff), Marks Džonsons (Johnson) un Marks Tērners (Turner). Pirmā monogrāfija 
kognitīvajā metaforu teorijā ir Džordža Leikofa un Marka Džonsona 1980. gadā 
publicētā Metaphors We Live By, kurā tiek uzsvērta metaforas universalitāte, kā arī 
likti pamati kognitīvajai metaforu teorijai un kognitīvajai semantikai.

Kognitīvās metaforas teorijas uzsver, ka metafora ir universāls semantisks 
fenomens (Šķilters 2008, 102). Kognitīvā pieeja skaidro metaforas un valodas 
attiecības: no kognitīvās semantikas perspektīvas metafora pati par sevi nav 
valodiska, bet gan ir pirmsvalodiskās un nevalodiskās pieredzes izpausme. Tātad, 
lai saprastu metaforas, nepieciešams pieredzes fons un tās specifiskās struktūras, 
uztveres principus ieskaitot. Lasot preses valodas metaforas, ir skaidrs, ka mēs 
nevaram saprast metaforiskas leksēmas nozīmi, ja trūkst attiecīgās jutekliskās 
bāzes un pieredzes fona.

Leikofa koncepcijā būtiskākais ir uzskats, ka metafora sastāv no diviem 
pieredzes laukiem (jeb domēniem) – sākotnējā (source domain) un rezultējošā 
(target domain) pieredzes lauka. Šie abi jēdzieni ir kognitīvās metaforu teorijas 
kodols un nozīmē, ka sākotnējais pieredzes lauks raksturo to, kā mēs kādu 
parādību apjēdzam tiešajā, t. i., nemetaforiskajā pieredzē. Savukārt rezultējošais 
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pieredzes lauks ir metaforiskā nozīme, kuru piešķiram kādai frāzei. Sākotnējais 
un rezultējošais pieredzes lauks ir saistīti asimetriski. Nesaprotot sākotnējo, nav 
iespējams saprast rezultējošo pieredzes lauku (Šķilters 2008, 104).

Izmantojot Dž. Leikofa teoriju, metafora ir nevis valodas, bet kognitīvs cilvēka 
apziņu ietekmējošs domāšanas un pieredzes fenomens. Metaforu var verbalizēt, 
taču metaforas semantiskajā apstrādē noteicoša un primāra ir nevis valoda, bet gan 
saprašana, apjēgsme, fona zināšanas, pieredze. Valoda ir pakārtota apjēgsmei, kas 
balstīta ķermeniskajā pieredzē, pirmsvalodiskajās kognitīvajās struktūrās. Metaforas 
kognitīvā funkcija nosaka, ka tiek ietekmēts lēmumu pieņemšanas process: notiek 
problēmsituācijas apzināšanās, alternatīvu risinājumu pieņemšana un novērtēšana, 
kā arī galu galā – izvēle. Vienkāršojot teikto, uzskata, ka cilvēks pieņem tikai tās 
alternatīvas, kas saistītas ar konkrēto metaforu un metaforas radīto komunikatīvo 
iedarbību (Baranovs 2004, 16). Ja metafora problēmsituācijās ietekmē apziņu, tas 
nozīmē, ka metaforu skaitam (atbilstoši publikāciju un atšķirīgu viedokļu skaitam 
plašsaziņas līdzekļos) valstij nozīmīgās sabiedriski politiskās un ekonomiskās krīzes 
situācijās būtu jāpieaug. Analizējot plašsaziņas līdzekļu valodu, visdaudzveidīgākā 
un krāsainākā izteiksme vērojama tieši nozīmīgu sabiedriski politisku notikumu 
vai ekonomisku krīžu laikā. Latvijā, sākot no 20. gs. 80. un 90. gadiem, tā bija 
Trešā atmoda, kārtējās Eiroparlamenta, Saeimas vai pašvaldību vēlēšanas, valdības 
un banku krīzes, sabiedrības referendumi, aptaujas, stihiskas dabas parādības: 
plūdi, vētras utt. Tādējādi ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību notiek adresāta apziņas 
metaforizācija, kas savukārt mudina uz verbālu vai neverbālu rīcību, taču jebkurā 
gadījumā – rosina sabiedrisko domu, kā arī manipulē ar tās apziņu. Izmantojot 
G. Bereļa metaforisko vārdu savienojumu metaforu mežģīnes, var teikt, kā pēc 
tam, kad autors (rakstnieks, žurnālists) savus vārdus ir ietērpis attiecīgajās metaforu 
mežģīnēs, šai savdabīgajai vārda meistaru sacensībai simboliski tiek pielikts 
punkts – tātad atbildes (un izvēles) reakcija paliek lasītāja ziņā. 

Ludvigam Vitgenšteinam pieder slavenais aforisms: “Ko var pateikt, to jāvar 
pateikt skaidri.” “Skaidri – tas nav vienkāršoti vai frāžaini. Patlaban Latvijā varas 
attiecības veidojas starp ekonomisko un politisko valodu, no vienas puses, un 
kultūras (poēzijas) valodu, no otras puses. Apstākļos, kad politiskais ņem virsroku, 
dzeja pieklust, klausoties smagsvara politisko terminu bombardēšanas skaņās kā 
kara laukā.” (Kūle 2006, 296) Turpmāk tekstā izmantotie piemēri apliecina, ka 
tropi ne vienmēr uzskatāmi par tēlainiem un poētiski krāšņiem, dažkārt tie rada 
pat pretēju – depoētisku efektu. Šķietami nesavienojamās lietas un jēdzieni plašākā 
izpratnē jāuztver kā protests pret sabiedrībā pieņemto valodas standartu, loģiku, 
pieņemtajām ētiskajām, dažkārt arī estētiskajām normām. Daina Nītiņa to dēvē par 
laikmeta izaicinājumu latviešu valodas kvalitātei un attīstībai. Šādu valodu visā 
tās daudzkrāsainībā, labumā un sliktumā rada realitāte, mūsu dzīve un situācija, 
runātāju vajadzības un nepieciešamība izteikt aktuālus, modernus nojēgumus 
(Nītiņa 2004, 6).

Džordžs Orvels politisko valodu tēlaini nosaucis par krāpšanas (maldināšanas) 
valodu. Viņam pieder arī frāze, ka politiskā valoda lielā mērā ir aizsardzība 
neaizsargājamiem. Orvels uztvēra lielāko daļu politiķu kā korumpētus blēžus, 
tāpēc viņam īpaši nepatika politiķu valoda. “Politisku valodu raksturo eifēmismi, 
strīdīgu jautājumu uzskatīšana par nokārtotiem un neskaidra aizplīvurotība .. 
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Politiskā valoda – un ar nelieliem izņēmumiem tas attiecas uz visām politiskajām 
partijām, sākot ar konservatīvajām un beidzot ar anarhistiem, – ir veidota, lai meli 
izklausītos patiesi un slepkavība cienījama, kā arī tāpēc, lai tukšam vējam piešķirtu 
nozīmīgumu un uzticamību.” (Tomasa, Voreings 1999, 38–39) 

Politiķu pārmērīgi bieži lietotās frāzes skan, it kā tās kaut ko nozīmētu, kaut 
gan bieži tās nenozīmē neko. Tās parāda runātāja intelektuālo slinkumu, un, tā kā 
tās bieži ir neskaidras izteikšanās piemēri, tās nepalīdz klausītājam izprast patiesos 
kritērijus, par kuriem ir runa. Metaforas var būt izmantotas, lai radītu konkrētu 
tēlu kādam abstraktam pieņēmumam, kā arī lai neprecīzi pateiktu, kas patiesībā 
jāpasaka. Politiķi izmanto atslēgas vārdu taktiku, bet arī tas nepalīdz – tie ir pārāk 
plaši un neko neizsakoši – tajos fiksētās vērtības un orientieri tiek metaforizēti, sākas 
semantiskais haoss – īpaši pirmsvēlēšanu laikā un reklāmās, jo aģitācijā ir spilgti 
kontrasti. “Metaforas .. ar eleganta un asprātīga asociācijas mehānisma palīdzību 
savieno divus jēdzienus, kuru saistību, atsakoties no metaforas veidošanas, būtu 
jāpaskaidro daudz neveiklākā un garākā izklāstā.” (Sīlis 2006, 115)

Tāpēc politiskajā un ekonomiskajā ideoloģijā metaforām ir īpaša nozīme – 
turklāt vārdu izvēli neapšaubāmi ietekmē un nosaka sabiedrībā valdošais 
noskaņojums. Jo problēma ir sarežģītāka un aktuālāka, jo daudzveidīgāki ir 
izmantotie vārdi (metaforas). “Metaforas ir politikas centrālais elements, jo 
politikas fokusā ir vara (reāla, vēlama, iluzora, bet vara, ko var iegūt caur valodu). 
Tādējādi metafora ir politikas pamatbūtība, caur metaforu politiku nosauc, definē 
un skaidro.” (Veisbergs 2008, 267)

20. gs. 90. gadu metaforas politikā
Sākot ar 20. gs. 90. gadiem, Latvijas plašsaziņas līdzekļos izmantotās 

metaforas ir mainījušās līdztekus politisko notikumu gaitai. Ir metaforas, kurām 
piemīt augsta pazīstamības pakāpe, kuras tiek plaši lietotas, ir vispārzināmas (īpaša 
loma ir to lietojuma intensitātei), un metaforu nozīme tiek uztverta nepastarpināti – 
tās ir idiomātiskas metaforas, kam papildu skaidrojums nav vajadzīgs. 

Arī Dž. Leikofa metaforu koncepcija norāda divu veidu metaforas – 
konvencionalizētas, dabiskā valodā nostiprinājušās, un kreatīvas, t. i., tās, kas rodas 
cilvēka pieredzē uz līdzības un asociāciju pamata konkrētajā situācijā un ko nav 
iespējams paredzēt iepriekš. Kreatīvās metaforas rodas, pamatojoties uz specifisku 
individuālu pieredzi.

Katrai paaudzei ir savi metaforiskie pārnesumi, katrai paaudzei ir vārdi, kurus 
tikai tā lieto ar zināmo pārnesto nozīmi, un ir tādi semantiskie nozīmes pārnesumi, 
kas ir vienādi visu paaudžu sarunvalodā (Ernstsone 1992, 67).

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu plašsaziņas līdzekļos tiek aktualizētas 
stabilas vārdkopas, izmantojot Latvijā jau par klišejām kļuvušas metaforas:

1)  komentējot politiskās dzīves aktualitātes un tajās iesaistītos politiķus, 
piemēram, sarkanie baroni, valsts izzadzēji, čekas maisi, elkoņu brīvība, 
valsts izsaimniekošana, politikas tīmeklis, likumdošanas caurumi, ļodzīgi 
krēsli, turēties pie krēsliem, pieauguši krēsli, krēslu (beņķu) dalīšana, 
riņķa dancis ap krēsliem, politisko krēslu kandidāti, visu krēslu kandidāts, 
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tukšie politiķu rezervistu soliņi, algu iesaldēšana, matu skaldīšana, saucēja 
balss, lāča pakalpojums;

2) attēlojot sabiedrības noslāņošanos, izmantojot gan sastingušās un standar-
tizētās metaforas, gan stabilus vārdu savienojumus, piemēram, iepriekš 
minētie sarkanie baroni, valsts izzadzēji, arī reņģu ēdāji, mazie cilvēki, 
varas dzirnavās samīcītie;

3)  rakstot par vilšanos neatkarīgajā Latvijā, piemēram, banānu republika, 
muļķu zeme, humpalu Latvija. 

Rezultējošās pieredzes lauki ir visdažādākās jomas: sadzīvē lietoti priekšmeti: 
krēsli, soliņi, maisi; telpas: varas gaiteņi (arī koridori), politiskā virtuve (arī 
ķēķis, kuhņa) un virtuves trauki: politisko kastroļu pārbīdīšana; teātris: politiskās 
aizkulises, politiskā skatuve, politiskās marionetes, statistu iznākšana priekšplānā, 
politiskās lomas; vilcējspēki un tehnika: politiskais mehānisms, varas sviras, 
ceļinieku (partijas, politiskā) lokomotīve, politisko lokomotīvju princips; sports: 
rezervistu soliņš, starta piecnieks, politika ir komandas spēle utt.

Runājot par latviešu valodu kā valsts valodu pirms Valsts valodas likuma 
pieņemšanas (1995–1999), no rezultējošā pieredzes lauka tiek aizgūti poētiski 
folkloras elementi (Latvija ir kā Saulcerīte – no ledus kalna nonesta, taču nevar 
atspirgt; melnie prinči; Kangaru muguras; Valsts valodas likums ir eļļa ugunī; 
tautas gars – valoda); cilvēka ekstremitātes un ķermeņa daļas (Eiropas roka, 
lokanās muguras, M. Van der Stūla augums balstās uz vienas dzelzs stieples, Valsts 
valodas likums ir atavisms); stabilu vārdkopu aktualizācija (kaunīgie latvieši, tautas 
dzīvības cena – valodas cena); lielvalstu politika (filoloģiskais imperiālisms); 
darbības sekas (valodas politikas augļi) un pasaulē plašākais ātro restorānu tīkls 
(latviešu valodas makdonalds).

Daudzas šis metaforas kļuvušas par standarta klišejām, tāpēc pašreiz valodā 
vairs nekādu pārsteiguma efektu vai ekspresivitāti nerada. Iepriekšminētās 
konvenciālās metaforas bieži tiek lietotas kā idiomas ar noteiktu ironijas līmeni. 

2007. gada metaforas politikā
Arī pēdējā laikā daudzas metaforas kļuvušas par standarta klišejām. 

Piemēram, politikā par dārgajiem aizgājējiem ierasts dēvēt ne tikai nelaiķus, ar 
ko saistītas dziļas jūtas un paliekošas atmiņas, bet demisionējošus ministrus 
tiem paredzēto kompensāciju dēļ. Savukārt metafora treknie gadi, kas kādreizējā 
Ministru prezidenta Aigara Kalvīša 2007. gada Jaungada uzrunā tautai izskanēja kā 
pieteikums turpmākos septiņus gadus pavadīt lielā pārticībā un labklājībā, patlaban 
– pēc trim gadiem – izskan jau kā idioma ar krietnu ironijas devu. Tā presē, runājot 
par 2009. gada budžeta pieņemšanu, lasām par treknajiem solījumiem, treknajiem 
gadiem un treknajiem politiķiem, kārtējām (un pēdējām) treknajām atraugām, 
kā arī par lieso 2009. gada budžetu, nākamajiem liesajiem gadiem, liesajiem 
Ziemassvētkiem, liesajām piemaksām un prēmijām, treknajiem Kalvīša gadiem 
pretēji vēl diviem šausmīgajiem (t. i., pašreizējiem) gadiem. Tādēļ 2010. gads tiek 
pasludināts par liesu cauraudzīti. “Tradicionālās metaforas tiek aktualizētas pretējā 
antonīmiskā nozīmē. Tas liecina, ka politiķi nav vienīgie metaforas īpašnieki, 
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metafora var izslīdēt no sākotnēji iecerētās pakļautības un sākt dzīvot citu dzīvi.” 
(Veisbergs 2008, 268)

Rezultējošā pieredzes laukā tiek izmantoti reāli māju nosaukumi (“Mākoņi”), 
kas, papildināti ar asprātīgu pārnesumu, liek Tautas partijas līderi Andri Šķēli 
dēvēt par Mākoņtēvu (arī nocelt no Mākoņiem Šķēli). Šo metaforu izmantoja arī 
ASV vēstniece Latvijā Ketrīna Toda Beilija uzrunā Latvijas Universitātē: “Esmu 
redzējusi, kā viņus [cilvēkus] ir salaulājusi prasība sekot neievēlētu amatpersonu 
– mākoņos vai pie jūras – dotajām norādēm.” (Beilija 2007, 2) Runājot par bijušo 
premjerministru A. Kalvīti, ironiski tiek izmantots paša A. Kalvīša teiktais: “Es 
esmu šīs valsts drošības un stabilitātes garants.” 2007. gadā Saeima par Valsts 
prezidentu ievēlēja V. Zatleru, tāpēc daudz nozīmes pārnesumu ticis veltīts tieši 
prezidentam, izmantojot gan kandidāta izvirzīšanas apspriedes vietu (Zooloģiskā 
dārza prezidents, oligarhu zoodārzs), gan pārmetumus Valsts prezidentam 
aplokšņu naudas pieņemšanā (Zatlera aploksne, Zatlera pļecka, Zatlera nespēja) 
un pieminot pat prezidenta mājdzīvnieku trusi (Zatlers – trusis, Zooloģiskā dārza 
trusis). No citiem 2007. gadā sabiedrībā aktuāliem notikumiem jāmin fakts, ka par 
kukuļņemšanu tika apsūdzētas divas Vidzemes priekšpilsētas tiesneses Beatrise 
Tālere un Irēna Poļikarpova, kuras saņemtās pateicības savdabīgi nodēvēja nevis 
par kukuļiem, bet iepriecinājuma dāvanām (“Dāvanu kartes bija paredzētas, lai .. 
iepriecinātu”). 2007. gada rudenī gan pie Saeimas nama, gan Doma laukumā notika 
tautas protesti, kas nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ ieguva nosaukumu lietussargu 
revolūcija, krāsaino lietussargu revolūcija, lietussargu nemieri; protestos pulcējušies 
tika dēvēti par lietussargu tautu, mājās palicēji par bezlietussargu tautu, bet paši 
politiskie procesi par politisko lietu vai politisko slapjdraņķi. Vēl 2008. gadā šos 
notikumus atceras kā lietussargu nemierus, ko izraisīja pērnie lietussargi.

2008. gada metaforas politikā 
Laiku pa laikam metaforas tiek atjaunotas no iepriekšējo gadu fonda. 

Līdzīgi – izmantojot iepriekšējās tradīcijas attiecīgajā tematikā, tiek veidotas arī 
jaunas. Valodā tiek veidoti idealizēti priekšstati, kāda ir tā vai cita vārda nozīme. 
Šie modeļi veido sociālās interpretācijas pamatu – vārdu nozīme ir sociāli uzlādēta 
un sakņojas stereotipos (Šķilters 2008, 107). Turklāt ar šo stereotipu palīdzību 
metaforas sabiedrībai grūti uztveramajā un bieži vien samākslotajā politiskajā 
valodā palīdz labāk izprast patieso realitāti. Pārsvarā nozīmes pārnesumi tiek 
attiecināti uz politiķiem, politisko varu, kā arī uz valsts pārvaldē strādājošiem. 
Metaforas rezultējošā pieredzes laukā tiek izmantoti sīki, neatlaidīgi dzīvnieciņi – 
parazīti, grauzēji u. tml.: tās ir resoru blaktis, varonīgās resoru peles, pie varas 
salīdušie tarakāni. Visvairāk negatīvu apzīmējumu veltīts politiķiem un valdošajai 
koalīcijai: politiskajiem ielikteņiem vara šļūk ārā no rokām, politiskā (ekonomiskā) 
skuju taka, varnešu stabilitāte, ēnu kabinets, tamborētie Saeimas grozījumi, 
politiķu garīgā smirdoņa, politisko tukšinieku cepšanās, politisko līķu kapsēta, 
ministriju tēla celšanas vizuļi un grabuļi, valstiskas rebes, bezalternatīvas garanti, 
sakulti politisko cīniņu puņķi, asaras, žults un putas, pašvaldību gājputni, partiju 
ceļa rullis, turēsimies kopā pie siles, Nacionālās drošības komisijas spēļu kastīte, 
holivudiska politiskā cīņa sižeta pavērsienu ziņā. Latvijas tieslietu sistēma tiek 
raksturota kā ļenganās tiesas un tiesiskās izlaidības purvs.
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Andrejs Veisbergs, runājot par zinātniskā stila valodu, norādījis (Veisbergs 2003, 
26), ka notiek primārās terminoloģijas valodai raksturīgāka brīva terminoloģijas 
pārceļošana no jomas jomā (piemēram, no medicīnas uz politiku). Jāpiebilst, ka, 
veidojot metaforas, minētā pārceļošana (turklāt ne tikai terminu lietojumā) izpaužas 
ne vien zinātniskajā, bet arī publicistikas stilā: varas impotence, politiskā mazspēja 
(arī nespēja), politikai nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, sabiedrība ir slima, 
sabiedrība ir jāārstē, politika – ļaužu prāta masāža, kosmētiski kompromisi 
rīvēšanās vietu piepūderēšanai, budžets sāp, (rūgst) politiskās strutas, sakulti 
politisko cīniņu puņķi, asaras, žults un putas, cenzūras purslas, padomju režīma 
atdzimstošās metastāzes, partiju plaušu vēdināšana (klaigāšana), ekonomiskā 
paralīze, savukārt pēc tik smagu politisko slimību un to simptomu uzskaitījuma 
minēto sarakstu varētu beigt ar likumsakarīgu rezultātu – jau pieminēto politiķu 
garīgo smirdoņu un politisko līķu kapsētu.

Norādot uz politisku vilcināšanos un neizlēmību, joprojām sastopami ironiski 
izteikumi par Valsts prezidentu Valdi Zatleru: prezidents ganās savvaļā, piebaldzēns 
Zatlers un aubīte Lilita (par prezidenta un viņa dzīvesbiedres apģērbu Dziesmu- 
svētkos), Zatlera vizīte Maskavā – Maskavas burkāns. Līdzīgi pārmetumi adresēti 
arī Ministru prezidentam Ivaram Godmanim: šoka meistars Godmanis nav ielicis 
sevi politiskajā ledusskapī – tātad nevēlas ilgi saglabāties, Nezinītis Godmanis 
(asociācijas ar N. Nosova pasaku romāna varoni), pie sienas pienaglots galerts 
Godmanis, rūpju rievu izvagotais premjers, bungu slānītājs Godmanis (pēc premjera 
uzstāšanās 2008. gada septembrī grupas Queen un Pola Rodžersa koncertā).

Uzmanība tiek pievērsta ne tikai valsts pirmajām personām, bet arī 
aktīvākajiem un sabiedrībā ievērojamākiem politiķiem. Šajā jomā metaforu 
rezultējošais pieredzes lauks ir ļoti plašs: tiek izmantots politiķu ārējais izskats 
un ģērbšanās stils: sarkanās brilles – Demakovas diagnoze, stabilitātes garants 
Kalvītis, 146 kg smagais Sprīdītis Kalvītis (arī asociācija ar folkloras tēlu – ‘ļoti 
mazu, sprīdi garu zēnu’); politiķu aizraušanās un vaļasprieki: lāga hokejzēns 
Kalvītis – izsvilpjams bubulis, sestais olimpiskais aplis Kalvītis (pēc Pekinas 
Olimpisko spēļu apmeklējuma). Patiesas ironijas plūdi tika izraisīti pēc aizsardzības 
ministra V. Veldres vēlmes izveidot jātnieku gvardes vienību: aizsardzības 
militāri zirdziskais Veldre, zirgu biznesa atbalsta birojs, Nē – Veldres kaujas 
ziloņiem (ar piebildi – labi, ka Veldre neiegādājās kaujas ziloņus). Pa metaforai 
tiek teju vai ikvienam politiķim vai amatpersonai, kas izraisījusi par sevi interesi, 
popularizējot savu dzīvesveidu vai vaļasprieku: kurpju Vaškevičs (ironizējot 
par bijušā Muitas kriminālpārvaldes vadītāja V. Vaškeviča (paša popularizēto!) 
plašo kurpju kolekciju), Tautas partijas smalkais Riekstiņš (viņš ir tāda smalkā 
vīlīte, bet politikā vajag smirģeli), korupcijas tēvs tautpartijietis Jānis Lagzdiņš. 
Reizēm tēlainie pārnesumi nav adresēti konkrētām personām, bet valdošās 
koalīcijas īstenotajai politikai, aktualizējot stabilas vārdkopas, piemēram, Tautas 
partijas bezsaules noriets (sasaucoties ar Andreja Upīša žultaino apceri Bezsaules 
noriets par trimdas literatūru); ironizējot par Tautas partijas simbolu – oranžo 
krāsu, piemēram, oranžā sliede amnestijas likumprojektā. Pārmetot pārāk plašo 
apbalvojumu piešķiršanu Latvijas 90. gadadienas priekšvakarā, tiek runāts par 
Triju Zvaigžņu ordeņu spaiņiem. Atim Slakterim tiek pārmesta budžeta līdzekļu 
izšķērdēšana, taupības laikā ministrijai pērkot jaunas mēbeles: Finanšu ministrijas 
baltie dīvāni – spļāviens tukšajā budžeta spainītī tālu skan. Sabiedrībai atmiņā labi 
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saglabājušās metaforas, kas tika izmantotas vēlēšanu apvienības Latvijas Pirmā 
partija/Latvijas ceļš 9. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņā. Daudz ticis diskutēts, ka 
reklāmu autoru ideja apvienot Aināra Šlesera tēla tehniskos apzīmējumus – traktoru, 
raķeti, bateriju, enerģijas dzērienu – un lasāmo tekstu Šlesers (arī Šlesers. Kurš gan 
cits) – priekšvēlēšanu reklāmās nav bijusi veiksmīga. Ironija par neveiksmīgajām 
partijas līdera metaforām tiek izmantota joprojām: Šlesera buldozerīgais 
priekšlikums, Šleseram galvā mājo putniņi, Šlesera ceļa rullis u. tml. Pārmetumi 
un spilgti raksturotājvārdi adresēti teju vai visām politiskajām partijām: histēriski 
paranojiskie jaunlaicēni, liekulīgie tautpartijieši, beigtas zivis tēlojošie tēvzemieši, 
mēnessērdzīgie bezviedokļa zemsavieši, svētulīgie pirmpartijceļinieki (ražīgākais 
šajā ziņā ir Neatkarīgās Rīta Avīzes komentāru autors Māris Krautmanis). Tautas 
partijai tiek pārmesta līdzekļu ekonomija uz zinātnes rēķina – zinātnes ļaudis kārs 
zobus vadzī un par to var pateikties Tautas partijas tankam. Ekonomiskās krīzes 
apstākļos plaši tiek izmantota Andra Šķēles metafora krupja efekts. Pēc bijušā 
premjera versijas 2007. gadā lika katliņu ar krupi (ekonomiku) vārīties; 2008. gadā 
katliņš bija (sen) uzvārījies, ūdens iztvaikojis, (ekonomikas) krupis sācis cepties, 
un nebija arī vairs auksta ūdens (ārvalstu palīdzības), ko tam uzliet. 

2008. gada metaforas sadzīvē
Protams, žurnālisti apraksta ne tikai politiku un ekonomiku – uzmanība tiek 

pievērsta arī valsts sadzīves un saimniecības aktualitātēm. Latvija nav nabadzīga 
valsts, jo valsts potenciāls ir jaunieši: derīgie izrakteņi ir jaunatnes smadzenes; 
svētdienu rītos TV skatītāji priecājas par Dikļu Sirmo (precīzāk – Mārtiņu Sirmo, kas 
dzīvo Dikļos), ielās joņo bembjiem bruņotie biezeņi vai vienkārši atsaldētie biezie. 
Pēc smagajām lietusgāzēm 2008. gada 9. septembrī, kas paralizēja galvaspilsētas 
satiksmi, Rīgas ielas aizrijās uz vairākām stundām. 

Presē sastopami arī vienkārši hiperboliski izteicieni, kad nav pat jālieto 
nozīmes pārnesumi, jo teikto tik un tā var pārprast, piemēram, “Visas sekretāres 
veic svarīgu un atbildīgu darbu, turklāt strādā arī naktīs”. Tā laikraksts Dienas 
Bizness 2008. gada septembrī stāstīja par Rīgas mēru Jāni Birku, kas taupības 
režīmā neplānoja atteikties no astoņām (!) sekretārēm, tāpēc žurnālistiem sniedza 
sīkāku paskaidrojumu par savu palīdžu noslogotību.

Salīdzinot plašsaziņas līdzekļu izteiksmi Latvijas valstiskās neatkarības 
pirmajos desmit gados un patlaban, var teikt, ka gan politiķu, gan žurnālistu valoda 
ir mainījusies. Politiskais diskurss raksturo politiķu valodu – diemžēl arī Latvijā tai 
piemīt atklātības un precizitātes trūkums, maldināšana, meli, kas saistīti ar partijas 
interešu aizstāvēšanu. Žurnālistu valoda kļuvusi daudzveidīgāka, asāka, 90. gados 
raksturīgajai ironijai par politiķiem un vīlušos tautu nākusi klāt izsmalcinātāka 
izteiksme, kā arī dzēlīgs sarkasms. Preses valodas metaforās tiek demonstrēts 
politiķu viedokļu un gribas trūkums, pakļaušanās partiju līderiem, interešu un ideju 
ierobežotība un aprobežotība. Sabiedrība ironizē par politiķu robusto un mērķtiecīgo 
raušanos pēc varas, atklātajām populistiskajām un atmaskotajām slēptajām vēlēšanu 
reklāmām, publiski nepārdomātajiem izteikumiem, ģērbšanos, vaļaspriekiem 
un uzvedību. Sevis un savējo (ģimenes locekļu, partijas biedru) pozicionēšana 
izklaides žurnālos ir patīkama augsne ne tikai metaforām, bet leksikostilistikas 
līdzekļu variatīvumam vispār. Žurnālisti ir vērīgi un prasmīgi to izmanto, liekot 
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talkā emocionalitāti, ekspresivitāti, tēlainību (arī pretēju izteiksmi – depoetizāciju), 
aktualizē stabilas asociācijas, izmanto stereotipus un valodas spēli.

Neizbēgamas sekas ir politiskās autoritātes zaudējums (konkrētajos piemēros 
2007. gadā tādiem Latvijas politiķiem kā A. Kalvītis, A. Šlesers, V. Zatlers, 
A. Šķēle) un sabiedrības pasīvā attieksme (vilšanās) pret politiku (Želtuhina 2003, 
181). Žurnālistiem pārmet dialoga un ieinteresētības trūkumu varas un sabiedrības 
savstarpējās attiecībās, izplūdušu interpretētāju lomu, klaju un nesabalansētu 
negatīvismu, kā arī naidīgu izteiksmi. Neapšaubāmi, jāatzīst, ka Latvijas neatkarības 
18 gadu laikā ir mainījušies gan ekonomiskie apstākļi, gan plašsaziņas līdzekļu 
savstarpējā konkurence, kas noteikuši politikas personalizācijas virsroku pār 
nopietnu politisku analīzi. Tajā pašā laikā arī politiķiem būtu jāapzinās, ka sarunās 
ar sabiedrības pārstāvjiem nepieciešama profesionāla un pārdomāta politiska 
komunikācija. 

Atceroties vienu no skaļākajiem un skandalozākajiem šādiem piemēriem – 
kādreizējā ekonomikas ministra Aināra Šlesera nepārdomātās un nesagatavotās 
atbildes intervijā žurnālā Rīgas Laiks (1999. gada janvārī), gribētos cerēt, ka 
pēc tik nesaudzīgas kritikas un klaja izsmiekla politiķi ir uzkrājuši pietiekamu 
pieredzi un mācījušies no savām kļūdām, apzinoties sabiedrisko attiecību kultūras 
nepieciešamību, turklāt – atbilstošā kvalitātē. Ja pats ministrs nav gatavs publiski 
paust vai skaidrot savu viedokli, tam būtu jābūt sagatavotam no sabiedrisko 
attiecību pārstāvju puses. Diemžēl Aināra Šlesera pirms 10 gadiem gūto bēdīgo 
pieredzi nesen atkārtoja Atis Slakteris. 2008. gada nogalē interneta telpā tika 
izplatīts video ar Latvijas Republikas finanšu ministra un pārstāvja Starptautiskajā 
Valūtas fondā Ata Slaktera uzstāšanos ASV finanšu telekanālā Bloomberg TV, kas 
daudziem sagādāja neviltotas jautrības brīžus. Šajā intervijā ministrs demonstrēja 
ne tikai savas nepilnīgās angļu valodas zināšanas, bet arī nekompetenci finanšu 
jautājumos. Sabiedrības reakcija nebija ilgi jāgaida – jau pēc dažām nedēļām 
ministra izteikumi tika piedāvāti kā gada spārnotie teicieni. 

Metaforas ir šķietami ērtākais, plašāk izmantotais veids, kā milzīgajā 
informācijas pārblīvētībā ar valodas palīdzību ietekmēt sabiedrisko domu, 
nepazīstamo padarīt pazīstamu, bet pierasto par neikdienišķu, turklāt tropi rada 
noteiktus estētiska un kognitīva rakstura efektus. “Latviešu valodas runātāji šādu 
spēju vēl nav zaudējuši. Spēja radīt un lietot metaforisko valodu rāda valodas 
lingvistisko kapacitāti. Semantiskās pārvirzes sarunvalodā atklāj arvien jaunus 
valodas bagātību slāņus. Ieklausoties gan savā, gan citu runā, pārliecināmies, ka 
gandrīz visiem piemīt valodas jaunrades spējas.” (Druviete 1992, 110) Preses 
valodā vērojama metaforu pārpilnība, jo tās ātri un efektīvi nonāk līdz adresāta 
apziņai, indivīda asociatīvajā un tēlainajā domāšanā ir viegli uztveramas. Guntis 
Berelis uzskata, ka mūsu valoda sirgst ar smagu metaforu infekciju: “Metafora 
nav rotājums. Tas var likties paradoksāli, bet šīs krāšņās metaforu konstrukcijas 
un krāvumi pastāv, lai spētu adekvāti iemiesot domu, precīzāk – kārtējo reizi 
radīt ilūziju, ka tas ir izdevies. Nevis pateikt citādi jau zināmo domu, bet gan 
tuvināties tam mīklainajam un nekādā ziņā ne lineārajam mudžeklim, kas nerimtīgi 
rosās apziņā .. Metafora tiecas atveidot apziņas ņirboņu, radīt priekšstatu par 
netveramību un gaisīgumu. Tāpat kā doma, arī metafora nav lineāra; eņģeļi uz 
adatas smailes nebūt nestāv svinīgi sastinguši pieminekļu skatā – viņi nepārtraukti 
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šaudās šurpu turpu.” (Berelis 2001, 234) Atbilstoši kognitīvās metaforas teorijai 
un kognitīvajai semantikai kopumā tiek noliegts viedoklis, ka eksistē kaut kas tāds 
kā vārda pamatnozīme, norādot, ka nozīme tiek ģenerēta, veidota katrā konkrētā 
situācijā un ir atkarīga no katra konkrēta valodas lietotāja perspektīvas (Šķilters 
2008, 111). Mūsdienu plašsaziņas līdzekļu valodā, izmantojot metaforas, arvien 
vairāk nostiprinās kontekstuālās un konotatīvās nozīmes.

Valodas vara ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa. “Līdztekus politis-
kajai angažētībai valoda savažo mūs stingros tīklos. Cilvēka vēlme būt brīvam un 
domāt pašam apaug ar nepārraujamu tīklojumu, kura metus reizēm pat nepamana. 
Valoda ir mūsu dzīve un mūsu važas. Vienīgā mūsu privilēģija ir – runājot valodā, 
mēs spējam to atšifrēt, bet nevaram no tās valgiem izvairīties pavisam. Lai 
saprastu, kas nosaka dzīves formas, ir jāsaprot, ko ar mums spēj izdarīt valoda.” 
(Kūle 2006, 301)

Sabiedrības (plašsaziņas līdzekļu lietotāju) noteiktais metaforu sociālais 
pasūtījums stimulē metaforu iedarbīguma un ideoloģiskās funkcijas pētījumus. 
Metaforu līderpozīcijas politiskajā valodā apstiprina metaforu analīzi kā vienu no 
politiskā diskursa pamatmetodēm.
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Summary
Mass media language is socially commissioned to confirm or break the existing stereotypes, 
to create different ones, to dispel socio-political myths by interpreting and evaluating the 
past from the perspective of the future. Thus, effective means should be selected to affect the 
addressee emotionally. As various notions in society are predominantly shaped by the mass 
media, the media make the tropes perform their basic function – to affect the addressee. 
What is said is of less importance than how it is said. A metaphoricized text is attention-
attracting, and facilitates its perception on the basis of transference of meaning. Metaphors 
seem to be the most common and convenient language means used to shape the public 
opinion, to transform the unknown into the known, the ordinary into the extraordinary in 
the circumstances of enormous information overload. Moreover, tropes have aesthetic and 
cognitive effect. 
The conclusions drawn by G. Lakoff and M. Johnson, the representatives of the cognitive 
theory of metaphor, in their book “Metaphors We Live By” have been used in the given 
article. The universal nature of metaphor has been emphasized. Metaphor is not treated 
merely as a language phenomenon but as a universal semantic, cognitive phenomenon of 
experience and cognition.
In the present article, metaphors are treated as the most common trope used in the traditional 
press genres: commentaries, interviews, problem articles, reports, and satire. The examples 
have mainly been selected from 3 daily newspapers: “Diena”, “Neatkarīgā Rīta Avīze” and 
“Latvijas Avīze”. Moreover, the most striking statements made by politicians, and extracts 
from the Parliament (Saeima) discussions are also quoted by the above-mentioned daily 
newspapers.


