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Apžvalga
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Lietuvių kalbos institutas, 2018. 511 p.

Prieš keletą dešimtmečių atsira
dęs pasaulinis kompiuterių tin
klas internetas jo naudotojams 
atvėrė iki tol neregėtas galimybes 
skelbti informaciją ir jos ieškoti, 
bendrauti, žaisti, prekiauti, žiū
rėti, klausyti(s), skaityti, rašyti… 
Kartu su internetu radosi ir nau
ja kalbos atmaina  – vadinamoji 
tink lakalbė, kuriai būdinga savita 
minčių raiška ir kuri esmingai 
keičia įprastinės kalbos pobūdį, 
todėl internete vartojamos kalbõs 
ypatumai kelia didelį pasaulio 
lingvistų susidomėjimą. Savojo 
tyrimo sulaukė ir lietuviakalbiai 
interneto naudotojai  – čia apta
riamõs Ritos Miliūnaitės mono
grafijos.

Tiek kalbos specialistams, tiek 
plačiajai visuomenei knyga turėtų 
būti įdomi daugialype tiriamąja 
mẽdžiaga ir jos analize, plačiu 
autorės žvilgsniu į nagrinėjamą 
problemą, tarpdalykiškumu  – 
knygoje nemažai vietos skiriama 
internetinės terpės ir kitų šiuo
laikinių medijų tyrimų sociolo
giniams, komunikãciniams, kul
tūrologiniams, psichologiniams 
aspèktams aptarti ir apmąstyti. 
Įspūdį daro ir šią monografiją iš 
kitų akademinių veikalų išskiria 
grakštus, pagavus autorės minčių 
dėstymo būdas.

Pirmoje knygos dalyje dau
giausia nagrinėjamos įvairios su 
tyrimo problematika susijusios ir 
lietuvių bei užsienio kalbotyroje 
neretai nevienodai interpretuo
jamos teorijos ir sąvokos: kalbos 

planavimas (ir jo dalis kalbos tech-
nologijų planavimas), kalbos vady-
ba, kalbos ugdymas, norminamoji 
kalbotyra ir kt. Daug dėmesio ski
riama bendrinės kalbos ir jos nor
mų sampratai, bendrinės kalbos 
santykiui su įvairiomis naciona
linės kalbos atmainomis, plačiai 
nagrinėjama, kaip globalizacija ir 
internetizacija lemia tam tikrus 
kokybinius bendrinės kalbos po
kyčius ir sudaro sąlygas rastis bei 
vis labiau plėtotis bendrinės kal
bos normų savireguliacijai, kuri 
reiškiasi „savanorišku savo ir ki
tų kalbinės bendruomenės narių 
kalbinės elgsenos bei vartosenos 
reguliavimu be nurodymų „iš 
viršaus“ (p.  153–154) ir kuriam 
būdingas „spontaniškumas, pa
vienės asmenų ar jų grupių ini cia
tyvos, fragmentiška, laike ribotai 
trunkanti kalbinė veikla, taip pat 
subjektyvumas“ (p. 155).

Antra monografijos dalis ski
riama interneto bendruomenės 
ir kalbos normų sąsajų tyrimo 
rezultatams, kurie atskleidžia tos 
bendruomenės narių kalbos ide
ologijų, kalbinių nuostatų ir kal
binės veiklos reiškimosi įvairovę. 
Plačiai aptariamos dvi skirtin
gos – konservatyvioji ir liberalio
ji – kalbos ideologijos, darančios 
poveikį kalbų tyrimams ir kalbos 
normų savireguliacijos poreikiui. 
Konservatyviąją kalbos ideologi
ją, kuri siejama su kryptingu kal
bos raidos reguliavimu, iš esmės 
lemia preskriptyvinis (vertinama
sis, norminamasis), o liberalią

ją – deskriptyvinis (aprašomasis) 
požiūris į kalbą. Šių požiūrių skir
tumai neretai paskatina aštrias 
diskusijas dėl kalbos tyrimo būdų 
tinkamumo, didesnio ar menkes
nio moksliškumo. Pastarąjį de
šimtmetį tokia polemika ryški ir 
Lietuvoje, ypač išėjus liberaliosios 
ideo logijos sparnui atstovaujan
čių autorių knygai „Lietuvių kal
bos ideologija. Norminimo idėjų 
ir galios istorija“ (2016), kurioje 
deklaruojama iš esmės vienintelė 
įmanoma kalbos tyrimo kryp
tis  – deskriptyvioji, o pre skrip
tyvizmas laikomas at gy venusiu, 
iš esmės ne moksliniu požiūriu į 
kalbą. Miliūnaitės monografijoje 
pateikta išsami šių ideologijų ir jų 
atstovų darbų ir nuostatų analizė 
(remiamasi ne tik anglosaksiškąja 
literatūra, bet ir kitų šalių  – lat
vių, prancūzų ir  kt.  – kalbotyros 
darbais ir tų kalbų tyrimo po
linkiais) paneigia tokį kraštutinį 
preskriptyvinio požiūrio į kalbą 
vertinimą: preskriptyvizmas pri
pažįstamas kaip lygiavertis kalbos 
tyrimo metòdas, vis labiau jun
tama didesnė taisyklingos kalbos 
leidinių reikmė, preskripcijos ne
vengiama rašant aprašomuosius 
žodynus ar gramatikas ir pan. Tad 
liberaliosios ideologijos atstovų 
teiginiai, kad deskriptyvioji kal
botyra esanti vienintelė įmano
ma, o bendrinės kalbos normos 
primestinės, stokoja objektyvu
mo, o neretai tiesmuka, šiurkš
čia retorika siekiama „paminti 
senuosius autoritetus ir išvalyti 
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vietą naujosios ideologijos hero
jams“ (p. 230).

Daug vietos monografijoje 
skirta kalbos vartotojų veiklai in
ternete. Plati ir įvairi lietuviakal
bės internetinės bendruomenės 
veikla reiškiasi iš esmės dviem 
kryptimis: kuriant naują kalbi
nę tikrovę ir kritiškai vertinant 
įvairius nuokrypius nuo kalbos 
normų. Kuriamoji kalbinės ben
druomenės galia dažniausiai pa
naudojama naujiems žodžiams ar 
pasakymams kurti: randasi kalbos 
vartotojų kuriamų žodynų, socia
liniuose tinkluose buriasi grupės, 
kurių narius vienija įvairūs kal
biniai eksperimentai, žaidimai, 
naujažodžių, skolinių atitikmenų 
kūrimas ir pan. Dažnas internete 
paplitęs naujadaras tampa žodyno 
norma, pavyzdžiui, atmintukas, 
klubinėtojas, garstakis, startuolis, 
arba pasklinda plačiojoje varto
senoje kaip žaismingi, šmaikštūs 
ar ironiški įvairių realijų pavadi
nimai, pavyzdžiui, Metų žodžio 
rinkimuose dalyvavę veryganas, 
gandragalvis. Pastebimas polin
kis kurti humoristinius žodžių 
reikšmių aiškinimus, kaip antai 
paplotėlis „tas, kuris ateina tik 
paploti“, daugiskaita „kelių knygų 
skaitymas vPenu metu“, negaluoti 
„nesudurti galo su galu“, baseinas 
„einantis basomis“, jie tampa in
terneto tautosaka.

Monografijos autorės patei
kiama netinkamos kalbos varto
senos įvairiakalbiame internete 
vertinimo (dažnai ir taisymo) 
analizė atskleidžia esant įvai
rių tokios veiklos formų: nuo 
straipsnių komentarų ir tin
klaraščių (pavyzdžiui, „Kalbos 
receptai“) iki pavienių asmenų 
ar grupių paskyrų socialiniuose 
tinkluose (kaip antai „Gramati
kos ir vertimų policija“) ir kalbos 

dalykams skirtų svetainių, tokių 
kaip anglakalbiame internete 
žinoma „Gramatikos mergaitė“ 
(Grammar Girl). 

Nepasitenkinimas dėl kalbos 
vartojimo internete gana dažnai 
reiškiamas įvairiomis pastabo
mis, Miliūnaitės taikliai vadina
momis kalbos skundesiais, kurie 
skelbiami straipsnių komenta
ruose, socialinių tinklų įrašuose, 
diskusijų forumuose ir kt. Vienai 
kalbos skundesių rūšiai  – kalbi
nėms interneto replikoms – skir
ta trečioji knygos dalis. Joje išsa
miai aptariamos replikų radimosi 
priežastys, jų sandara ir pateiki
mo būdai, apibūdinami replikų 
autoriai ir jas sukėlę kalbiniai 
reiškiniai. Per ilgalaikę lietuvia
kalbio interneto stebėseną kny
gos autorės sukaupti duomenys ir 
jų analizė atskleidžia šios kalbos 
normų savireguliacijos apraiškos 
ypatumus, parodo lietuviakalbės 
interneto bendruomenės rūpestį 
dėl kalbos vartosenos, reakcijas į 
tekstų autorių padarytus kalbos 
normų pažeidimus. Replikuotojų 
platų akiratį ir akylumą parodo 
tiek replikuojamųjų kalbos reiš
kinių (nuo rašybos iki stiliaus 
dalykų, nuo žodyno iki sintaksi
nių konstrukcijų), tiek ir replikų 
adresatų (nuo tekstų autorių iki 
jų komentuotojų) įvairovė. Be
je, vien tekstinėmis replikomis 
neapsiribojama – požiūriui į ne
tinkamą kalbos faktą išreikšti ir 
įspūdžiui sustiprinti naudojamasi 
tokiais elektroninės komunikaci
jos žanrais kaip demotyvacijos ir 
memai. O kaip į kalbines replikas 
reaguoja jų adresatai? Tyrimas 
parodė, kad reakcijų esama įvai
rių: vieni pastabas ignoruoja, o 
kiti į jas atsižvelgia. Prie pastarųjų 
priskirtini daugelio lietuviakalbio 
interneto žiniasklaidos priemo

nių redakcijų darbuotojai, kurie 
replikose paminėtus riktus daž
niausiai pataiso. Svarbu tai, kad 
kalbinės replikos atlieka ne tik 
vertinamąją, bet ir šviečiamąją 
bei auklėjamąją funkcijas  – rep
likų adresatams primenamos kal
bos taisyklės, pabrėžiama kalbos 
kaip vertybės nuostata ir pan.

Tyrimo rezultatai ir išvados 
nuteikia optimistiškai  – turime 
kad ir palyginti negausią, bet 
kalbiškai sąmoningą interneto 
bendruomenę, kuri savo dau gia
lype veikla ir aktyvumu svariai 
prisideda prie viešosios kalbos 
kokybės, gerai suvokia bendrinės 
kalbos normų svarbą ir skleidžia 
kalbos kaip puoselėtinos verty
bės idėją. Tókia kalbine elgsena 
lietuviakalbė interneto bendruo
menė panaši į kitas civilizuotas 
visuomenes, kurios, pasak vieno 
interneto naudotojo, „pasieku
sios tam tikrą raidos lygį, negali 
nesivadovauti įvairiomis teisės, 
etikos, moralės, taip pat ir kalbos 
normomis“. Lieka pagrįsta viltis, 
kad bendrinės kalbos normų sa
vireguliacijos pastangos ilgainiui 
tik stiprės. (Vidas Valskys)


