
Badoties vai tievinaties?
 — _

Mūsu dienās, kad ik pa laikam prese var lasīt ārstu brī
dinājumus, lai ļaudis sargās no bīstamas aptaukošanās, dauds 
kārt iznāk dzirdēt kādus sakām, ka nu būšot jāsāk badoties. 
Vel citi līdzīgā situācija runā, ka būšot jāsāk gavēt. bet 
daži Zviedrijas latvieši sākuši, pec zviedru valodas parau
ga, runāt par bantāšanu.

Par Šiem vārdiem jipiebilst, ka parasti katru no tiem sa
prot citādā nozīmē. Badoties - tas ir (piespiesti vai lab
prātīgi) ilgstoši būt tādā stāvoklī, ka organisms gan saņem 
barību, bet ne pienācīgā daudzumā; tā parastās sekas ir pa
stāvīgs izsalkums un miesas audu izdilšana. Ja par kādu sa
ka, ka viņš mirst badā, tad ar to parasti saprot ilgstošu un 
piespiestu badošanos, bada stāvokli, kas var beigties ar 
bada nāvi. Gavēšana var tikt saprasta vairākās nozīmes. Ga
vēt var tā, ka (reliģisku vai kādu citu motīvu deļ) zināmu 
laiku atturas no kādiem ēdieniem, piem., neēd gaļu, sviestu 
u.tml., tanī pat laikā lietojot pietiekami daudz citāda rak
stura barības. Citā nozīmē par gavēšanu sauc pilnīgu atturē
šanos no ēšanas, piem., sekojot kādiem baznīcas priekšrak
stiem, protestējot pret kaut ko ar bada streiku u.tml. Par 
gavēšanu dažkārt, vairāk gan pa jokam, sauc arī kādu mazāk 
vai vairāk īslaicīgu atturēšanos no vel kaut kā cita, piem. 
no pīpēšanas, kāršu spēlēs u.c.

No zviedru valodas pārņemtie vārdi bantāt un bantāšana 
nozīme vel ko citu: atturēšanos no kādam zināmām uzturvie
lām ar skaidri apzinātu nolūku samazināt, vismaz apturēt 
nevajadzīgu tauku uzkrāšanos organisma. Izsalkums turpretim 
parasti tiek pilnīgi apmierināts, gan tikai ar mazāk saturī
gu barību.

Mūsu valodā šādai lieku tauku samazināšanas apzīmēšanai 
labi noder kāds vārds, kas patiesībā sen jau pazīstams: 
tievināties (skat. K.Mīlenbacha vārdnīcas papildinājumu 2. 
sej. 688. lapp., kur tieši sniegts nozīmes skaidrojums: 
"slaido līniju gūt"| salīdz. arī šīs vārdnīcas 4. sēj. 215. 
lapp., kur minēts Latvju Dainās (7054.nr.) uzejamais vārds 
tievināt. Pazīstami arī vārdi patievināt (-ties), patievinā- 
šana (-nās), patievinājums. Par kādu cilvēku, kas atturīgai 
ēšanas deļ kļuvis pārak slaids un kalsns, varētu sacīt, ka 
viņš sevi pārak notievinājis, satievinajis, iztievinājis 
resp. pārāk notievinājies.


