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* Darbo naujumas ir aktualumas / 

Sis darbas yra is lingvistinio mandagumo - vis labiau populiarejancios, 
atskiros sakos teises jgijusios pragmatikos srities. Lingvistine pragma
tika tiria kalbos zenkli^ vartosen^ komunikacijoje, adresantti jiems su-
teikiamas, konteksto lemiamas reiksmes, reiksmiq interpretacij£{ ir tai, 
kaip kalba daznai perteikiama daugiau, nei yra pasakoma (Yule 1998, 
3). Lingvistinio mandagumo tyrimq objektas - zmonems s^veikaujant 
veikiantys jn tarpusavio santykiq palaikymo kalb;̂  mechanizmai. 

Pasirodzius kertinei Brown ir Levinsono mandagumo teorijai (1987 
[1978]) susidomejimas lingvistiniu mandagumu nepaprastai isaugo. 
Per praejusius tris desimtmecius atlikta gausybe empiriniq jvairiii kal-
bq tyrimq, o pastaraisiais metais pasirode ir nauji^ teoriniii, tradicinius 
mokslinius jsitikinimus is pagrindq persvarstancii^ veikalq. Mokslo pa-
saulyje esama specialiai lingvistinio mandagumo darbams publikuoti 
skirtLi periodiniq leidiniq ar specialiq jq numerii^, yra susiburusios sios 
srities tyrejn draugijos, organizuojami moksliniai renginiai'. 

Lietuviq kalbotyroje pari lingvistine pragmatika tebera nauja moks
lo sritis - lietuviska jos tradicija pradeta kurti tik pastaraisiais metais. 
Monografijoje pristatomam darbui pagal tyrimq tematik^ ir objekt^ 
svarbiausios didesnes apimties publikacijos yra Cepaitienes „Lietuviii 

' Pvz., 2005 m. Isici^tis Journal of Politeness Research. Lingvistinio mandagumo 
tyrimams skiriami atskiri prestiziniit mokslo zurnaln The Journal of Pragmatics 
ir Multilingua numeriai. Sefiido Halamo (Anglija) universitete al̂ tyviai veikia 
tarptautinc Linguistic Politeness Research Group, vyksta kasmetiniai lingvistinio 
mandagumo simpoziumai ir konfercncijos (piaciau zr. littp://research.shu. 
ac.tik/politeness/index.html). 
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kalbos etiketas: pragmatika ir semantika" (2007), Gudavicienes „Lie-
tuviii kalbos direktyvai" (2007) ir Zaikausko „Teoriniai performatyvti 
pagrindai" (2002), o pasirinktoji Brown ir Levinsono jvaizdzio teorija 
taikyta Ryvitytes mokslo darbe „Vertinimas angliskose ir lietuviskose 
lingvistiniq knygq recenzijose" (2008). 

Nors lietuvii4 mokslininkq yra paskelbta kalbos praktikos reikalams 
skirtq, sociolingvistinii^, etnolingvistiniii, etnografiniii kalbos etiketo 
tyrimq (pvz., Bylaite-Lapinskiene 2004a, Gudavicius 2000, Jasiunaite 
1997, Kucinskaite 1990 [1985]), mandagumu - neatsiejamu zmonin 
s^veikos komponentu - kaip pragmatiniu reiskiniu dar tik pradedama 
dometis. Reiksmingiausias specialiai mandagumo klausimams skirtas 
veikalas yra minetoji Cepaitienes (2007) monografija. Taciau jvairus 
snekos aktai sios mokslininkes daugiausia rinkti is jvairiq rasytiniq teks-
tq ir tirti pradedant nuo pasakymq formt̂ , ]\o funkcij^ bei 
socialini vartojimo kontekst^ dazniausiai atskleidziant is paciti pasaky-
m\\, o situacinis kontekstas, jo jtaka nera analizuojami. 

Siame darbe pirm^ kartt̂  tiriami sakytines lietuvin kalbos prasymai ir 
jq mandagumas konkreciose eksperimentinese situacijose, o snekos aktq 
tyrimo kryptis yra priesinga, nei taikyta iki siol, - nuo funkcijos prie for-
mos. Uzuot bandzius aprepti lietuviq kalbos prasymq raiskos galimybes, 
susitelkiama prie ]\s ir siekiama nustatyti dazniausius, kalbos 
vartotojams priimtiniausius - taigi, manytina, ir mandagius - budus lie-
tuviskai prasyti skirtingomis socialinemis ir situacinemis aplinkybemis. 
Drauge tai ir pirmasis lietuviskas tarpkulturines pragmatikos darbas, nes 
lietuviq prasymai gretinami su lygiai tokiomis paciomis ŝ lygomis gauta 
britq anglq kalbos medziaga. Autores ne tik atliekama lingvistine sne
kos aktq analize, bet ir pateikiama sociokulturiniq j/valgii apie lietuviq 
etoŝ  - must̂  prasymq raisk̂ ^ lemiancias mandagumo normas ir jas vei-
kiancias kulturines nuostatas bei vertybes. 

# Darbo objektas 

Tyrimui pasirinkta viena direktyvq grupe - prasymai. Tai leme sios prie-
zastys: 
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• prasymai yra labai dazni ir svarbus jvairiose kasdienio gyvenimo 
situacijose; 

• ko nors prasydamas adresantas daugiau ar maziau apsunkina 
adresat̂ , todel noredamas pasiekti komunikacinj savo tiksl^, bet 
kartu ir nepakenkti tarpusavio santykiams, yra priverstas imtis 
mandagumo priemoniq; 

• prasymai yra labai jautrus socialiniam, kulturiniam ir situaciniam 
kontekstui. Mokslininkq pastebeta, kad esama dideles gramati-
niq prasymq konstrukcijii, semantiniq formuliq jvairoves, jq var
tosenos daznumo skirtumq, rodanciq skirtingas jvairiq kalbiniq 
bei kulturiniq bendruomeniii mandagumo normas; 

• prasymq raiskos skirtumai sukelia nemazai nesklandumq tarp-
kulturineje komunikacijoje, prisideda prie stereotipq apie „man-
dagias" ir „nemandagias" tautas formavimosi; 

• skirtingq kalbq prasymams ir jq mandagumui, ypac tarpkulturi-
niu aspektu, jvairiq saliq pragmatikai skiria ypac daug demesio, 
taciau lietuviq prasymai pakankamo mokslinio demesio dar nera 
sulauk^. 

Tai, kas komunikacijos procese laikoma normalu ir logiska, is tiesq 
gali buti kalbiskai ir kulturiskai savita, tad gretinimasis tyrimq pobudis 
lingvistinio mandagumo tyrimuose siandien laikomas savaime supran-
tamu. Lietuviq prasymus is pat pradziq nuspr^sta tirti pagreciui su ku-
rios nors kulturiskai mums ne itin artimos tautos kalbos duomenimis. 
Britq anglq kalbos pasirinkim^ pirmiausia leme tai, kad ji, kaip ir kitos 
didziosios anglq kalbos atmainos, lingvistinio mandagumo aspektu yra 
geriausiai istirta - tai buvo padkimas atspirties taskas, gera atrama dar
bui su lietuviq kalbos duomenimis. Anglq kalba pasirinkta ir daugumo-
je kitq tarpkulturiniq lingvisdnio mandagumo tyrimq. Taciau svarbu 
pabrezti, kad nei ji, nei jokia kita kalba negali bud laikoma mandagumo 
standartu, pagal kur; matuojamos kitos. Pamatine prielaida, kuria re-
miamasi ir kuri^i norima sutvirtinti siame darbe, - kiekviena kalbine ir 
kulturine bendruomene gali buti mandagi savaip, o gretinamqjq tyrimq 
tikslas - atskleisd ir paaiskinti tuos savitumus. Monografijoje labiausiai 
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susitelkiama prie pragmatiskai dar mazai tirtq lietuviskq prasymq, o an
glq respondentq pateikti duomenys naudoti labiau kaip kontrastas ir 
nebuvo visiskai lygiavertis mokslinio demesio objektas. 

# Darbo tikslas 

- istirti identiskose eksperimentinese situacijose gautq lietuviq ir anglq 
prasymq mandagumo strategijas bei jq realizacijas, atsizvelgiant j so-
cialinius ir situacinius konteksto kintamuosius; nustatyti ir paaiskinti 
lietuviq ir anglq prasymq panasumus bei skirtumus, jvairiq prasymq 
branduoliq strategijq ir papildomq jq elementq vartosenos daznum^ ir 
jprastum^. Siam tikslui pasiekti iskelti tokie uzdaviniai: 

1. Adikti prasymq strategijq ir jq dpq - modeliq pagal pasakymq 
tiesiogiskumo laipsnj - analiz? ir atskleisti pagrindiniq konteks
to kintamqjq (socialinio nuotolio, socialines galios ir prasymo 
dydzio) jtakĵ  prasymo strategijai pasirinkti. 

2. Istirti papildomas vidines morfologines, sintaksines, leksines ir 
frazines prasymq branduoliq modifikacijas. 

3. Isanalizuoti papildomas isorines prasymq branduoliq modi
fikacijas - artimiausiame lingvistiniame prasymo branduolio 
kontekste vartojamus semantinius komponentus, sudarancius 
isplestinj prasymo akt^, arba prasymq kaip pasakymq sek .̂ 

4. Uzfiksuotus lietuviskq ir angliskq prasymq skirtumus pabandyti 
paaiskinti kulturiniu lietuviq ir anglq polinkiu { skirtingus, jq 
kulturq nulemtus mandagumo tipus: atidnkamai pozityviojo 
(kontaktinio), kuriuo perteikiamas artumas, draugiskumas ir 
pan., ir negatyviojo (distancinio), kunuo zymimas atstumas, 
reiskiama pagarba ir pan. (Browfn, Levinson 1987) 

* Tyrimo metodika ir tiriamoji medziaga 

Atliekant tyrimq naudotas diskurso kurimo testo (DKT) metodas. 
Duomenys gauti atvir^a anketa (zr. „Pried^"), kurioje pateikta dvylika 
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prasyti skatinanciq gyvenimiskq situacijq, sukurtq jtraukus visus gali-
mus triji| pagrindiniq konteksto kintamqjq derinius. Apklausos daly-
viai buvo viena konkreti socialine grupe - aukstqjq mokyklq studen-
tai. Duomenys rinkti 2008 m. balandzio-birzelio menesiais Lietuvoje 
ir Anglijoje. Tirti 100 lietuviq ir 100 anglq respondentq (gimtakalbiq, 
po lygiai vyrq ir moterq) atsakymai. Medziagos klasifikacijai ir analizei 
pritaikyta Blum-Kulkos ir kt. (1989) sistema, sukurta prasymui kaip 
pasakymq sekai nagrineti. Dirbant derinti kiekybiniai ir kokybiniai ty
rimo metodai. 

• Teorine darbo verte ir pritaikymas 

Si monografija jsilieja j gausq burj gretinamqjq kitq kalbq prasymq 
mandagumo studijq ir dar kart^ patvirtina, kad prasymas yra lingvistis-
kai ir kulttiriskai specifinis snekos aktas. Lietuviq kalbotyrai pristatomas 
darbas turetq buti vertingas pleciant mandagumo fenomeno kalboje 
samprat ,̂ atskleidziant jj kaip sudeting^, jprastq kalbos etiketo formu-
liq ar juolab kalbos specialistq nustatytq normq remuose neissitenkantj 
reliatyvq, situacinj reiskinj. Tiriant sakytines kalbos, nors ir gautos ra-
sytiniu pavidalu, medziaga, taikant funkcin^ pdeigî  prie duomenq ir 
kitokj nei iki siol jq klasifikacijos bei analizes budq, gauta naujq ziniq 
apie lietuviq prasymq ypatumus, jvairiq jq formq vartosenos daznu-
mus, kvestionuojami kai kurie iki siol vyrav? jsitikinimai. Tikimasi, kad 
pristatomas darbas bus jdomus lingvistine pragmatika ir mandagumo 
raiska kalba besidomintiems lingvistams, pravers kaip magistranturos ir 
doktoranturos studijq ziniq saltinis. 

Atlikto tyrimo rezultatai turetq biiti naudingi anglq ir lietuviq kaip 
svetimqjq kalbq mokymo specialistams, nes moketi dnkamai papra-
syti svetima kalba yra labai svarbu ir tam reikalinga gera pragmatine 
mokinio kompetencija. Autore viliasi, kad atliktas tyrimas sudomins ir 
placi^j^ visuomen^ - visus, kuriems siame vis labiau globalejanciame 
pasaulyje tenka susidurti ir (mandagiai!) bendrauti su kitq kalbq bei 
kulturq atstovais. 
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# Darbo struktura 

Jvade aptariamas darbo naujumas ir aktualumas, pristatoma tyrimo objek
tas, tikslas, konkretus uzdaviniai, teorine ir praktine darbo verte ir kt. 

Pirmojoje darbo dalyje svarstomi bendrieji teoriniai lingvistinio 
mandagumo ir konkreciai - prasymq mandagumo klausimai. Pirmame 
sios dalies skyritije kalbama apie sociokulturinj mandagumo reiskinio 
pobudj, atskleidziami kalbos etiketo ir pragmannes lingvistinio man
dagumo s^vokq skirtumai, apzvelgiami svarbiausi tradiciniai ir postmo-
derniqjq tyrejq poziuriai j lingvistinj mandagum ,̂ argumentuojamas 
teorinio darbo pagrindo pasirinkimas. Antrame skyriuje apibreziamas 
tyrimo objektas, pristatomos pagrindines prasymq strategijos, aptaria
mas pasakymq tiesiogiskumo ir jq mandagumo rysys, pabreziamas kul-
ttirinis prasymq snekos aktq savitumas, apzvelgiami svarbiausi uzsienyje 
ir Lietuvoje atlikti empiriniai prasymq tyrimai. 

Antroji dalis skiriama tyrimo metodikos klausimams. Joje pagrin-
dziamas diskurso kurimo testo (DKT) metodo pasirinkimas, aprasoma 
naudota anketa, tiriamqjq imtis, tyrimo procedura, pateikiama medzia
gos klasifikacijos ir analizes sistema. 

Treciojoje dalyje atliekama grednamoji gautq lietuviq ir anglq duo
menq analize siais aspektais: pagrindinio prasymo akto strategijq (tiesio-
gine, konvencionaliai netiesiogine, nekonvencionaliai netiesiogine bei 
nepateiktq prasymq atvejai) ir jq tipq, vidiniq (morfologiniq, sintaksi-
niq, leksiniq, fi-aziniq) ir isoriniq prasymq modifikacijq. Kiekvienas is 
trijq sios dalies skyriq pabaigoje apibendrinamas ir padaromos isvados. 

Darbo pabaigoje pateikiamos bendrosios isvados, literaturos ir nau-
dotq santrumpq s^rasai. Priede jdeti lietuviskas ir angliskas apklausos 
anketos variantai. Tyrimo rezultatai apibendrinami 9 lentelese ir 9 pa-
veiksluose. 
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