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» Tyrimo kontekstas

» Tikslai

» Duomenys ir metodologija

» Rezultatai

» Išvados
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2021–2022 m. migrantų krizė prie 

Baltarusijos ir ES sienos

Nuotrauka: Judita Grigelytė / Verslo žinios

„Ryanair“ lėktuvo priverstinis nutupdymas 
Minske 2021 m. gegužės 24 d. ir Romano 
Protasevičiaus sulaikymas.

Nuotrauka: Sergei Grits/Associated Press

Pranešimo fokusas – vienas politinis įvykis.
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✓ Priverstinis „Ryanair“

lėktuvo nutupdymas 

Minske 2021-05-24

✓ Baltarusijos disidento 

areštas

✓ Sankcijos Baltarusijai

Pateikimas 

žiniasklaidoje:

✓ Lietuvoje

✓ Vokietijoje

✓ Rusijoje

Vertinamosios etiketės 

kaip diskurso 

konstravimo priemonė
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» Skirtingi „Ryanair“ lėktuvo 
incidento ir vėlesnės 
migracijos krizės vertinimai 
laisvojo pasaulio – Vakarų –
žiniasklaidoje ir Kremliaus 
kontroliuojamoje 
žiniasklaidoje

» Tikslas – identifikuoti
vertinamąsias etiketes ir jų 
referentus bei jų funkcijas 
formuojant viešąjį diskursą 
Baltarusijos krizės tema

LITAKA 2023 m. sausio 12 d.

5



Rusijos valstybės 

kontroliuojamos 

žiniasklaidos portalai
Komsomolskaja Pravda

Russia Today

Iš viso ~20 000 žodžių

» Lietuvos žiniasklaidos 
portalai

» Delfi.lt
lrytas.lt
lrt.lt
15min.lt

» Iš viso ~25 000 žodžių

Vokietijos 
žiniasklaidos portalai
Bild, FAZ,

Focus, n-tv,

Spiegel, Süddeutsche,

Welt, Zeit

Iš viso ~27 000 žodžių

Nuomonės, komentarai, analizė 2021 m. gegužė-gruodis
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» Diskursas  ➔ įrėminimas (framing) 

» „Framing is a way of selecting, organizing, interpreting, 
and making sense of a complex reality to provide 
guideposts for knowing, analyzing, persuading, and acting. 
A frame is a perspective from which an amorphous, ill-
defined, problematic situation can be made sense of and 
acted on.“ (Rein, Schön 1993, 146)

» Problema → įrėminimas → interpretavimo gairės → 
vertinimo rėmai → veiksmai, elgesys (Rein, Schön 1993, 147)

» Pasekmė – konstruojami skirtingi pasaulėvaizdžiai (Rein, 
Schön 1993, 147)
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» Diskursas ➔ interpretaciniai rėmai ➔ vienas svarbiausių 
elementų - žodžiai/frazės, kurie redukuoja temą (objektą ar 
pan.) iki vienos idėjos = etiketės (Barrinha 2011, 163)

» Etiketė (label) ➔ charakteristikų, verčių ir pan. priskyrimas, 
kategorizavimas➔ suvokimo (engagement) kryptis ➔ galimybė 
suprasti kompleksišką problemą (Bhatia 2005, 8; Moncrieffe 2007, 2)
 tam tikros bendruomenės vertybių sistema

» Diskurso formavimas vertinimo raiškos priemonėmis: diskurso 
eigos komentaras, „antrinė struktūra“ greta naratyvinės, 
sufleravimas skaitytojui (klausytojui), kaip jis turėtų reaguoti➔
gali formuoti ir palaikyti kalbančiojo (rašančiojo) ryšį su 
klausytoju (skaitytoju) (Thompson, Hunston 1999, 5–13; Hunston 2011, 
12)

» Vertinimas gali būti naudojamas manipuliaciniais tikslais – kuo 
mažiau jis krinta į akis, tuo sėkmingesnė manipuliacija

LITAKA 2023 m. sausio 12 d.
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» Faktinės (deskriptyviosios) vs. vertinamosios etiketės: nėra griežtos 
ribos, dažnai neįmanoma atskirti

» Vertinimas = teigiamos arba neigiamos vertės priskyrimas tam tikram 
referentui (Thompson, Hunston 1999, 24)

» Vertinimas: teigiamas vs. neigiamas, remiantis 



» Europietiškų vertybių sistema: žmogaus orumas, laisvė, demokratija, 
lygybė, teisinė valstybė, žmogaus teisės

» RU vertybės: Rusija „über alles“ (mitinė praeitis), vado kultas, mes vs. 
„supuvę“ Vakarai (pagal Jason Stanley, Timothy Snyder)

» Vertinimo sistema ➔ normos zona (Thompson, Hunston 1999, 13; Girnth 1993, 61-

62) ➔ nukrypimas nuo normos visada vertinamas neigiamai
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BLR valdymo forma, 
valdžia, jos veiksmai (104)

Lukašenka (82)

Protasevičius (42)

Putinas (17)

Cichanouskaja (5)

BLR valdymo forma, 
valdžia, jos veiksmai (120)

Lukašenka (28)

Protasevičius (20)

Cichanouskaja (5)
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Baltarusijos 
opozicija (44)

Cichanouskaja
(25)

Protasevičius (12)

Opozicija 
(apskritai) (7)

Vakarai (41)

Lukašenka (16)

Ukraina (11)

Migrantai (7)

Rusija (4)
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• Regime (33)

• Diktatur (9)

• Schleuser (8)

• Schergen (6)

• Schurken-Staat

• ein osteuropäisches Entwicklungsland mit gerade 

einmal neun Millionen geknechteten Einwohnern

• der russische Weg der Unterdrückung der 

eigenen Bürger

• das perfide Spiel der weißrussischen Diktatur mit 

den Flüchtlingen

• režimas (100)

• prieštvaninių banditų gauja

• bulvių kraštas

• šalis, kuri yra kaip Libija, 

Rusija ar Somalis

• „nusikalstama valstybė“

• kalėjimas, gulagas

DE = 104 LT = 120

RU = 0
Etikečių nepriskyrimas 

(non-labeling)?
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• režimas (33)

• diktatūra (9)

• prekeiviai žmonėmis (8)

• parankiniai (6)

• piktadarių valstybė

• Rytų Europos besivystanti šalis, turinti vos 

devynis milijonus pavergtų gyventojų 

• rusiškas savo piliečių engimo kelias

• klastingas Baltarusijos diktatūros žaidimas su 

pabėgėliais
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• Entführung (21)

• historisch beispielloser Angriff auf die zivile Luftfahrt in Europa (6)

• (eine tückische und historisch beispiellose / gerissene) Manipulation 

(11)

• Staatsterrorismus (3)

• der (teuflische / verbrecherische / perfide) Plan eines Diktators (3)

• Luftpiraterie (4)

• raffinierte / fiese Psychotricks (2)

• „Rettungsaktion“

• „valstybės remiamas (aviacijos) piratavimas“ (2)

• „valstybinis terorizmas“  (2)

DE

LT

RU = 0
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• pagrobimas (21)

• beprecedentis išpuolis prieš Europos civilinę aviaciją (6)

• (klastinga ir istoriškai neregėta / gudri) manipuliacija (11)

• valstybinis terorizmas (3)

• (velniškas / nusikalstamas / klastingas) diktatoriaus planas (3)

• aviacinis piratavimas (4)

• gudrūs / bjaurūs psichologiniai triukai (2)

• „gelbėjimo operacija“
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• Diktator (53)

• Präsident (10)

• Machthaber (4)

• Entführer (2)

• Erpresser (2)

• der weißrussische Staatschef

• Autokrat

• Folterknecht

• Wahlfälscher

• Unterdrücker

• ein flackerndes Licht [der] selbst verbreiteten

Angst

• der paranoide, größenwahnsinnige Despot 

• ein übrig gebliebener, letzter Sowjet-General 

aus der bleiernen Zeit des Sozialismus

• (pavojingai neprognozuojamas / prezidento postą 

užgrobęs / senstantis) diktatorius (11)

• autoritaras / autoritarinis lyderis (2)

• autokratinis / neteisėtas prezidentas, apsišaukėlis 

„prezidentas“ (3)

• nelegitimus (pilietis) Lukašenka (2)

• Baltarusijos tironas

• ūsuotas (šešiakojis) tarakonas (2)

• žmogus, kuris priklausomas nuo valdžios kaip nuo 

narkotiko

• toksiškas Lukašenka 

• gyva kolchozinių laikų iškamša

Etiketės Lukašenkai

DE = 82 LT = 28
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• diktatorius (53)

• prezidentas (10)

• valdžios turėtojas (4)

• pagrobėjas (2)

• šantažuotojas (2)

• Baltarusijos valstybės vadovas

• autokratas

• budelis

• rinkimų klastotojas

• engėjas

• savo paties skleidžiamos baimės atspindys

• paranojiškas, megalomaniškas despotas 

• paskutinis sovietų generolas, likęs iš gūdžių 

socializmo laikų
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• (Бессменный) белорусский лидер (nepakeičiamas)
Baltarusijos lyderis

• Батька (4) Batka

• Фрукт Fruktas

• человек со стальными яйцами

žmogus su plieniniais kiaušiniais

• Рулевой vairininkas

• хитрый Лукашенко gudrus Lukašenka

Cituojami Vakarai:

• диктатор (3) diktatorius

• «последнего диктатора» (2) "pas-
kutinis diktatorius"

• автократ autokratas

• нелегитимным президентом
nelegitimus presidentas

• марионеткa marionetė

Etiketės Lukašenkai

RU = 19
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• Journalist (20)

• Blogger (11)

• Regierungskritiker (5)

• Regime-Kritiker

• Lukaschenko-Kritiker

• Belarus-Kritiker

• Regime-Gegner

• Dissident

• der Oppositionelle

• opozicijos aktyvistas (7)

• blogeris / tinklaraštininkas (7)

• (kritiškai Baltarusijos valdžios atžvilgiu nusiteikęs / 

nepriklausomas) žurnalistas (5)

• (informacinio) kanalo „Nexta“ įkūrėjas (6)

• žinomas disidentas

• „politinio režimo priešininkas“

• jaunas, gražus, laisvas vaikinas

• jaunas žmogus, kuris tiesiog skleidė laisvą žodį

• auka

Etiketės Romanui Protasevičiui

DE = 42 LT = 20
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• žurnalistas (20)

• blogeris (11)

• valdžios kritikas (5)

• režimo kritikas

• Lukašenkos kritikas

• Baltarusijos kritikas

• režimo priešininkas

• disidentas

• opozicionierius
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• «журналист» "žurnalistas"

• «революционер» "revoliucionierius"

• главного рупора и координатора белорусских протестов pagrindinis
baltarusiškų protestų ruporas ir koordinatorius

• Провокатор provokatorius

• Бандит banditas

• Tеррорист teroristas

• палач своего народа savo tautos budelis

• ветерана неонацистского подразделения neonacistinio padalinio
veteranas

• Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. padugnė, 
kuris žudė žmones pietryčių Ukrainoje.

Etiketės Romanui Protasevičiui

RU = 12
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• die belarussische Oppositionschefin  / Oppositionsführerin (3)

• die im Exil lebende Siegerin der Präsidenten-Wahl in Weißrussland / Belarus-Wahl-

Siegerin (2)

• tikroji Baltarusijos prezidentė

• Baltarusijos opozicijos lyderė (4)

Etiketės Sviatlanai Cichanouskajai

DE = 5

LT = 5
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• Baltarusijos opozicijos lyderė (3)

• (tremtyje gyvenanti) Baltarusijos prezidento rinkimų nugalėtoja (2)
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• (Говорящий) манекен (теперь со справкой)
(5) kalbantis manekenas

• идеальной марионеткой ideali marionetė
• Статист statistė
• Декорация dekoracija
• «Картонка» "kartoninė iškarpa"

• женщина с рыбьими глазами
moteris žuvies akimis

• вчерашняя домохозяйка vakarykštė
namų šeimininkė

• роль «гиганта мысли, отца русской
демократии» (с поправкой на пол и 
гражданство) "minties giganto, rusų
demokratijos tėvo" rolėje (tik pritaikyta
lyčiai ir tautybei)

• (той же) Светы Тихановской (2) ta
• «президент Света» "prezidentė Sveta"
• Светлана (3) Svetlana
• с этой мадам ta madam

• роль «спасительницы Белоруссии в 
изгнании», которую «поддерживает» весь
мир "Baltarusijos gelbėtojos tremtyje rolėje", 
kurią "palaiko" visas pasaulis

• «избранным» / самозваной
президентши "išrinkta" / apsišaukėlė
prezidentė

Etiketės Sviatlanai Cichanouskajai
LITAKA 2023 m. sausio 12 d.
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• Болезным ligoniai
• полным идиотом visiškas idiotas
• Сумасшедших išprotėję
• клоуны вырвались из цирков klounai

išsiveržė iš cirko

• Та самая фрау (Merkel) Ta frau...
• рыжий Донни (Donald Trump) ryžas Donis
• старина Джо (Joe Biden) senis Džo
• дедушку (Joe Biden) senukas

LIETUVA

• литовские фрукты lietuviški fruktai

• прибалтийские

подпевалы Pabaltijo pritarėjai

• Русофобы rusofobai

• бедная Восточная Европа vargšė Rytų

Europa

• западных демагогов Vakarų demagogai

• беспардонные демократизаторы

begėdiški demokratizatoriai

• фантазёры отменные išskirtiniai

fantazuotojai

• не слишком щепетильных западных

политиков ne per daug skrupulingi Vakarų

politikai

• белыми господами balti ponai
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RU = 41

Etiketės ES, JK, JAV 
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• Vertinamosios etiketės atspindi tam tikros bendruomenės 
vertybių sistemą + formuoja diskursą

• Etikečių dažnumas:
• DE etikečių daugiausia, didelė įvairovė, ypač figūratyviosios kalbos priemonių

• LT duomenyse mažai įvairovės (kryptingas, fokusuotas freimingas)

• LT mažiau figūratyviosios kalbos priemonių → vertinimas mažiau krinta į akis

• RU įvairovė taip pat didelė, daug ironijos, sarkazmo, sudaiktinimo metaforų

• Sviatlana Cichanouskaja:
• DE ir LT minima mažai → traktuojama kaip neįtakinga ir 

nereikšminga?

• RU fokusas į ją → įžeidžiančios, žeminančios, užgaulios etiketės →  
traktuojama kaip grėsmė? 

Apibendrinimas ir išvados
LITAKA 2023 m. sausio 12 d. 28



• DE ir LT (laisva žiniasklaida) vertinimas diametraliai priešingas RU 
(autoritarinės valdžios kontroliuojama žiniasklaida) vertinimui:

• DE ir LT atspindi nusikalstamo veiksmo (lėktuvo nutupdymas) sukeltą šoką 

• RU siekis postuluoti savo pranašumą ir mobilizuoti visuomenę parodant pajuokos 
vertą priešą

• Vertinimo skalė:

Apibendrinimas ir išvados
LITAKA 2023 m. sausio 12 d.

NORMA

Vakarų (europinės vertybės)

žmogaus orumas

laisvė

demokratija

lygybė

teisinė valstybė

žmogaus teisės

DE ir LT vertinimas: BLR 

neatitinka
RU: siekis sumenkinti 

melagingos ir/arba užgaulios 

etiketės visų pirma asmenims

kandi ironija, sarkazmas

figūratyviosios kalbos priemonės iš 

karo, nusikalstamumo, praeities 

sričių  
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» Barrinha, André. 2011. The political importance of labelling: terrorism and Turkey’s discourse on 

the PKK. Critical Studies on Terrorism, Vol. 4, No. 2, 163–180.

» Bhatia, Michael V. 2005. Fighting words: naming terrorists, bandits, rebels and

other violent actors. Third World Quarterly 26:1, 5-22.

» Bryant, Gregory A. 2012. Is verbal irony special? Language and Linguistics Compass 6 (11), 673–

685.

» Charteris-Black, Jonathan. 2014. Analysing Political Speeches: Rhetoric, discourse and 

metaphor. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

» Dynel, Marta. 2014. Linguistic approaches to (non)humorous irony. Humor 27 (4), 537–550.

» Dynel, Marta. 2014a. Isn’t it ironic? Defining the scope of humorous irony. Humor 27 (4), 619–

639.

» Girnth, Heiko 1993. Einstellung und Einstellungsbekundung in der politischen Rede. Eine
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Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang.
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Language. New York/London: Routledge.
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» Moncrieffe, Joy. 2007. Introduction. Labelling, Power and Accountability: How and Why ‘Our’ 

Categories Matter. Joy Moncrieffe and Rosalind Eyben (eds). The Power of Labelling. How People 

Are Categorized and Why it Matters. London, Sterling VA: Earthscan, 1–16.

» Musolff, Andreas. 2016. Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios. London: 

Bloomsbury.

» Rein, Martin, Schön, Donald. 1993. Reframing policy discourse. Fischer, Frank and Forester, John

(eds). The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning. Durham, NC: Duke University, 

145–166.

» Snyder, Timothy. 2018. The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America. Vintage Digital.

» Stanley, Jason. 2018. How Fascism Works: The Politics of Us and Them. Random House.

» Thompson, Geoff, Hunston, Susan. 1999. Evaluation: An Introduction. Hunston, 

Susan/Thompson, Geoff (ed.). Evaluation in Text. Authorial Stance and the Construction of 

Discourse. Oxford: University Press. 1–27.
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