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Norėčiau atsisakyti:  
lietuvių atsisakymai ir jų mandagumas

Kelios teorinės pastabos
Kalbinis mandagumas

Kalbinis mandagumas – jau kelis dešimtmečius lingvistus dominanti tyrimų sritis. 
Labai dažnas mandagumo tyrimų objèktas – šnekos aktai (prašymai, atsiprašymai, 
komplimentai, skundai ir kt.). Jų analizė atveria langą į geresnį žmonių bendravimo 
pažinimą.

Kalbinis mandagumas glaudžiai susijęs su kultūra. Ne tik jo raiška, bet ir samprata 
kiekvienoje kultūroje gali gerokai skirtis. Kalbinio mandagumo skirtingose kultūrose 
tyrėjai teigia, kad egzistuoja trys konfliktų vengimo taisyklės: laikytis atstumo, rody-
ti pagarbą arba reikšti draugiškumą (Kadar, Bargiela-Chiappini 2011: 2). Pasak jų, kultū-
ras sąlygiškai galima suskirstyti pagal tai, kuri iš šių taisyklių svarbesnė. Pavyzdžiui, 
britų kultūroje labiau įprasta laikytis atstumo, japonai dažniausiai rodo pagarbą, o 
australai – draugiškumą. Inga Hilbig (2010: 223), išsamiai analizavusi lietuvių ir ang-
lų prašymo raišką, nustatė, kad lietuviai labiau negu anglai yra linkę reikšti artumą, 
draugiškumą.

Kalbinis mandagumas apima ne tik sustabarėjusias kalbos etiketo formules, bet ir 
pasakymus, kurie „atsieti nuo situacijos apskritai jokio mandagumo / nemandagu-
mo laipsnio nerodo“ (Čepaitienė 2007: 38). Konkrečioje situacijoje tokie pasakymai gali 
išreikšti pagarbų ar draugišką pašnekovų dėmesį vienas kitam, kùria ar palaiko gerus 
tarpusavio santykius, padeda vengti konfliktų (Thomas 1995: 150; Culpeper ir kt. 2017: 2).

Mandagumo tyrimuose dažniausiai laikomasi įvaizdžio saugojimo teorijos (Brown, 
Levinson 1987). Įvaizdis suprantamas kaip asmens savęs įsivaizdavimas, pateikiamas 
viešai. Jis yra dvipusis – pozityvusis (kontaktinis) ir negatyvusis (distancinis). Šie 
terminai nėra vertinamojo pobūdžio: įvaizdžio dalis galima palyginti su priešingais 
magneto poliais. Pozityvusis įvaizdis susijęs su asmens troškimu būti priimtam, noru, 
kad būtų atsižvelgta į jo jausmus, poreikius, pageidavimus ir pan. Negatyvusis įvaizdis 
susijęs su siekiu būti netrukdomam, turėti pasirinkimo, veiksmų laisvę ir pan. Bend-
raujant įvaizdį galima prarasti, išsaugoti arba sustiprinti, todėl žmonės paprastai yra 
linkę bendradarbiauti ir paisyti vienas kito įvaizdžio reikmių (ten pat, 61–68). Kaip mini 
Hilbig (2010: 30), Braun ir Levinsono teorijoje „daugiausia dėmesio skiriama adresato 
įvaizdžio saugojimo būdams“. Tačiau analizuojant atsisakymus peršasi mintis, kad 
atsisakantysis saugo ne tik pašnekovo, bet ir savo įvaizdį, nenorėdamas pasirodyti ne-
draugiškas, nepaslaugus, nesupratingas ir pan.
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Atsisakymo šnekos akto samprata ir sandara

Atsisakymas yra atsakas į kito inicijuotą pasakymą: kvietimą, siūlymą, patarimą ar 
prašymą. Tai nepageidaujamas atsakas – jo nesitikima, todėl dažnai reikia pasistengti 
atsisakyti mandagiai. Nepasirinkęs tinkamos raiškos, atsisakantysis rizikuoja įžeisti, 
priversti kitą pasijusti nepatogiai, pakenkti santykiams. Nors atsisakymas yra univer-
salus šnekos aktas, t. y. egzistuoja, tikėtina, visose kalbose ir kultūrose, mandagumo 
normos ir kalbinės raiškos priemonės gali labai įvairuoti. 

Atsisakymas čia suprantamas kaip išplėstinis šnekos aktas, susidedantis iš kelių 
dalių: galimo įvairiopai modifikuoti branduolio ir išorinių jo modifikacijų (Beebe ir kt. 
1990: 57–59; Felix-Brasdefer 2004: 605). Atsisakymo branduolys – pagrindinis atsisakymo 
aktas. Vidinės modifikacijos – branduolį papildančios morfologinės, sintaksinės, leksi-
nės ir frazinės priemonės, švelninančios arba stiprinančios šnekos akto poveikį adre-
satui (Hilbig 2010: 54–55). Išorinės modifikacijos – branduolį papildantys, paremiantys 
komponentai (ten pat, 55), einantys prieš jį arba po jo. Jų funkcija – parengti, nuteikti 
adresatą atsisakymui arba sušvelninti (kartais – ir sustiprinti) jau atlikto akto poveikį 
(Felix-Brasdefer 2004: 605).

Beje, branduolį modifikuojančios priemonės irgi nebūtinai yra mandagios pačios 
savaime, bet, pavartotos tam tikrame kontekste, perteikia mandagumą (Bella 2011: 1720). 
Todėl analizuojant atsisakymus, kaip ir kitus šnekos aktus, išties svarbu socialinis ir 
konkretus situãcinis jų vartojimo kontekstas.

Tyrimo tikslas, metodas ir dalyviai 

Darbe siekta ištirti, kokie yra lietuviškų atsisakymų branduolių tipai, taip pat – kiek 
ir kaip jie modifikuojami. Duomenys gauti pasitelkus mandagumo tyrimuose dažnai 
taikomą diskurso kūrimo testą. Tai yra „atviroji anketa, sudaryta iš keleto trumpų 
tekstų-stimulų, kuriuose respondentams pateikiami įvairių situacijų aprašai, skatinan-
tys užrašyti tyrėjui rūpimų šnekos aktų“ (Hilbig 2010: 78). Anketą sudarė 11 scenarijų, 
skatinančių atmesti prašymus. Bendraujantieji buvo daugiau ar mažiau artimi, o pra-
šantieji – įvairaus socialinio statuso.

Pateikiama pora situacijų pavyzdžių:
1 situacija
Artėja egzaminas. Jūs lankėte visas paskaitas ir seminarus, stropiai viską konspektavote, esate 
vienas (-a) geriausių grupės studentų (-čių). Jūsų bendrakursis, su kuriuo iki šiol labai mažai 
bendravote (tik kartą trumpai pakalbėjote laukdami dėstytojo prie auditorijos), prašo paskolinti 
konspektus, nes praleido nemažą dalį paskaitų. Jūs negalite / nenorite duoti jam savo kons-
pektų. Ką sakote? 

8 situacija
Jūsų dėdė Jonas, su kuriuo labai artimai bendraujate, išvažiuoja savaitei atostogų ir prašo pri-
žiūrėti jo katę, kol bus išvykęs. Jūs negalite / nenorite to daryti. Ką sakote?
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Respondentai buvo įvairių mokslo sričių universiteto studentai – iš viso 100, po 
lygiai vaikinų ir merginų. Tirti 1046 atsisakymai. 

Tyrimo rezultatai
Atsisakymų branduolių tipai

Netiesioginiai atsisakymai

Respondentai daug dažniau atsisakė netiesiogiai. Užfiksuota 672 tokie atsisakymai – 
tai sudaro net 61,8 proc. visų gautųjų. Atsisakyti netiesiogiai atrodo esą labai universalu 
ir priimtina. Šitaip respondentai atsisakė bendraudami ir su artimais, ir su mažai pažįs-
tamais arba visai nepažįstamais, taip pat – su skirtingo socialinio statuso pašnekovais.

Netiesioginiai atsisakymai yra 9 potipių. Jie respondentų atsakymuose pasiskirstė 
labai nevienodai, dauguma buvo itin reti. Dažniausiai (69,49 proc. atvejų) netiesiogiai 
atsisakyta įvardijant pr iežast į : nurodant, kad turima kitų įsipareigojimų. Motyvuo-
jant galimybių padaryti tai, ko prašoma, nebuvimu, duodama suprasti, kad nesama ki-
tos išeities kaip tik atsisakyti. Pasakant, kad atsisakoma dėl objektyvių priežasčių, kad 
tai nėra subjektyvus adresanto nenoras padėti, saugomas pozityvusis adresato įvaizdis 
(Turnbull, Saxton 1997: 156), pavyzdžiui:

Nebūsiu mieste tomis dienomis.
Skauda nugarą.
Aš tą dieną užsiregistravęs pas dantistą. 

Aptariamas tipas dominavo visose anketos situacijose, išskyrus vieną. Taigi objek-
tyvių priežasčių įvardijimas, net jei tai būtų „baltas melas“ (Jasim 2017: 99), respon-
dentų suvokiamas kaip sociokultūrinė atsisakymo norma įvairiuose situãciniuose ir 
socialiniuose kontekstuose. Pateikiant paaiškinimų, nurodant priežastis yra kuriami ar 
palaikomi geri, draugiški santykiai.

Tiesioginiai atsisakymai

Tiesioginių atsisakymų rasta kur kas mažiau – 374 (34,4 proc.). Jie dar smulkinti į 
5 potipius. Tyrimo dalyviai dažniausiai konstatavo negalėjimą patenkinti prašy-
mo (net 74,33 proc.), pavyzdžiui:

Duoti savo konspektų negaliu.
Negalėsiu padėti.
Aš dabar negaliu.

Šis potipis pagal dažnumą ryškiai išsiskyrė iš visų kitų, tiesmukesnių – pastarųjų nė 
vienas neviršijo 10 proc. Tai leidžia tvirtinti, kad atsisakant tiesiogiai sociokultūriškai 
priimtiniausia yra išreikšti negalėjimą. Atsisakantysis, nurodydamas negalįs patenkinti 
prašymo, implikuoja, kad esama tokį jo pasirinkimą lemiančių objektyvių priežas-
čių. Taip mažinama grėsmė pozityviajam adresato įvaizdžiui (Turnbull, Saxton 1997: 156). 
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Respondentams tai atrodė mandagiau nei pareikšti, kad jie nenorį padaryti, ko prašomi, 
arba kitaip tiesmukai atsisakyti.

Antra vertus, buvo ir itin tiesmukų, galima sakyti – nemandagių atsisakymų, pa-
vyzdžiui:

Nefotografuosiu aš tavęs. 
Savo konspektų tau neduosiu.
Aš nenoriu dalyvauti šioje apklausoje.
Eik iš mano kambario ir netrukdyk man mokytis!

Atsisakymus papildantys komponentai

Vidinės modifikacijos

Tik nedidelėje branduolių dalyje – 19,5 proc. (204) – rasta vidinių modifikacijų. 
Jomis laikomos a) leksinės bei frazinės ir b) morfologinės bei sintaksinės priemo-
nės. Respondentų pateiktuose atsisakymų branduoliuose dominavo pirmosios. Jos dar 
skirstytos į stipriklius, sąšvelnius ir sumenkinimus.

Dažniausiai (63,3 proc.) branduoliai modifikuoti st ipr ik liais. Pastarųjų funkci-
ja – sustiprinti tam tikrus pasakymo elementus (Blum-Kulka ir kt. 1989: 285), išreikšti 
užtikrintumą ir šitaip, manytina, labiau paveikti adresatą, pavyzdžiui:

Šeštadienį aš niekaip negaliu dirbti.
Dabar neturiu nė kiek grynųjų pinigų.
Dabar aš labai labai užsiėmęs.

Perpus mažiau rast a  sąšvelnių ir sumenkinimų. Jie pavartoti 61 kartą, sudarė 
34,5 proc. visų leksiškai bei fraziškai modifikuotų atsisakymų, pavyzdžiui:

Dabar biškį negaliu jų duot.
Gal ne.
Nelabai galėsiu padėti.
Palauk truputį.

Sąšvelniais išreiškiama dvejonė, nenoras atsisakyti. Šitaip vengiama nesutarimo, 
nes šnekõs aktas tampa ne toks kategoriškas. Neužtikrintai ir nenoriai pareikštas at-
sisakymas mandagesnis, nes šitaip adresantas demonstruoja rūpinimąsi pozityviuoju 
adresato įvaizdžiu (Turnbull, Saxton 1997: 157). 

Sintaksiškai ir morfologiškai modifikuotų branduolių rasta itin mažai – tik 13,2 proc., 
t. y. 27 atsisakymuose. Tačiau šios vidinės modifikacijos dar skilo į kelis tipus: 

beasmenės konstrukcijos:
Šeštadienį nė pro kur.
Neišeis man.

tar iamosios nuosakos konstrukcijos:
Aš norėčiau atsisakyti.
Negalėčiau ateiti.
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ir  adresato sutikimo, leidimo atsisakyti siekimas:
Gal galiu užpildyti kitąkart?
Prašau, leisk man padaryti arbatą vėliau.

Beasmenėmis formomis adresantas nurodo, kad ne jis esąs veiksmo subjèktas 
(Brown, Levinson 1987: 190), taip tarsi nusišalina nuo veiksmo, šnekõs aktas tampa ne toks 
grėsmingas santykiams. Tariamąja nuosaka išreiškiama abejonė ir neužtikrintumas. 
Adresantas kùria atstumą tarp savęs ir to, kas išreiškiama atsisakymo turiniu, o tai taip 
pat laikoma mandagiu kalbiniu elgesiu (Felix-Brasdefer 2004: 625).

Išorinės modifikacijos 

Išorinėmis modifikacijomis išplėsta absoliuti dauguma – net 92 proc. tiesioginių 
atsisakymų. Tačiau netiesioginių papildyta tik kiek daugiau nei pusė – 56 proc. Ne-
tiesioginiai atsisakymai savaime laikomi mandagesniais, todėl ir nereikalauja (arba 
reikalauja gerokai mažiau) papildomų mandagumo investicijų (Levinson 1983: 337–338; 

Turnbull, Saxton 1997: 146). O atsisakyti vien tiesiogiai, respondentų supratimu, netin-
ka – tokie pasakymai įvairiai paremiami, šitaip parodant, kad adresantui rūpi adresa-
tas, t. y. taip atsisakant išlaikoma pagarba prašytojui. 

Išplėstiniame atsisakyme išorinių modifikacijų skaičius varijavo nuo 1 iki 4, pa-
vyzdžiui:

Negaliu [branduolys]. Jau turiu susiplanavęs savaitgalį [modifikacija].
Deja [modifikacija], išvažiuoju namo į renginį Elektrėnuose [modifikacija], kad ir kaip norėčiau [mo-
difikacija], padėti negaliu [branduolys], bet kitą kartą – visada [modifikacija].

Išorinės modifikacijos labai įvairavo: iš viso išskirta net 11 jų tipų, tiesa, dauguma 
buvo labai reti. Pagal dažnumą ryškiai išsiskyrė tik du: apgailestavimas (32,2 proc.) ir 
priežasties įvardijimas, paaiškinimas (29 proc.).

Apgailestaudamas, atsiprašydamas,  kad nepadarys, ko prašomas, atsisakan-
tysis leidžia suprasti, kad vis dėlto jam rūpi adresatas, stengiamasi nesusigadinti santy-
kių. Vartojami įvairūs apgailestavimo žodžiai: atsiprašau, deja, atleisk (-ite), nepyk (-ite), 
dovanok (-ite), kartais sustiprinami stiprikliais, pavyzdžiui, labai labai, nuoširdžiai.

Priežasties įvardijimas, paaiškinimas  – antra pagal dažnumą išorinė modifi-
kacija (29 proc.). Primintina, kad nurodant priežastį dažnai formuluotas ir pagrindinis 
atsisakymo aktas. Tačiau kai pastarasis išreikštas labiau eksplicitiniu pasakymu, prie-
žasties įvardijimas laikytas branduolį papildančiu dėmeniu, pavyzdžiui:

Rytoj tuo metu turiu būti svarbiame renginyje, todėl rytoj ateiti negaliu.
Negalėsiu, važiuoju pas močiutę.
Nepasiėmiau bibliotekos kortelės, tai negaliu paimti tau knygų.
Ei, aš labai užsiėmęs, negaliu.
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Šie pavyzdžiai – tipiški atsisakymai, kuriuose priežastis eina už pagrindinio akto 
ribų. Vadinasi, respondentams buvo nepatogu sakyti vien tik ne, negaliu, nenoriu – jie 
jautėsi turį pasiaiškinti. Nurodžius priežastis atsisakymas tampa švelnesnis, manda-
gesnis, puoselėjamas santykis su ar̃timu žmogumi arba nesukeliama įtampa tarp ne-
pažįstamųjų. Kaip jau rašyta, branduolių analizės rezultatai atskleidė, kad priežasties 
įvardijimas yra ir dažniausias netiesioginių atsisakymų potipis. Tokia raiška yra labai 
universali – tai vienas įprasčiausių, sociokultūriškai priimtiniausių, taigi ir manda-
giausių būdų tiek formuluoti atsisakymo branduolį, tiek papildomai išoriškai sušvel-
ninti tiesmukesnį atsisakymą labai įvairiose socialinėse situacijose.

Apibendrinimas

Lietuviai studentai atsisakydami linkę būti draugiški, stengiasi atsižvelgti į adresato 
norus, poreikius, palaikyti, išreikšti solidarumą skirtingose situacijose su skirtingais 
pašnekovais. Sociokultūriškai lietuviams priimtiniausia ir mandagiausia atrodo atsisa-
kyti netiesiogiai ir papildomai pateikti atsisakymo priežastį. Didžioji dalis atsakymų 
buvo išplėstiniai – užrašyti ne vien atsisakymų branduoliai, bet, kaip ir tikėtasi, jie 
buvo įvairiopai išplėtoti. 
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