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Dabartiniai spaudos tekstai autoriniu ir raiš-
kos požiūriu yra heterogeniniai. Juose gausu įvai-
riai persakytos kito kalbos: citatų, tiesioginės, ne-
tiesioginės kalbos, aliuzijų, parodijos ir kt. Įvestos 
į tekstą žymėtosios ir nežymėtosios heterogeninės 
formos papildo tekstus naujais bruožais. Autentiš-
ką kito kalbą šiuolaikinėje spaudoje itin dažnai 
perteikia viena iš žymėtųjų heterogeninių formų – 
tipografiškai išskirta, semantiškai ir sintaksiškai 
autonomiška tiesioginė kalba. Ji yra šio darbo ty-
rimo objektas. 

Analizės tikslas – ištirti informacinio ir ko-
mentaro žanrų lietuvių politinėje spaudoje varto-
jamą tiesioginę šnekamojo stiliaus kalbą pasirink-
tu aspektu – tiesioginės kalbos sakinių struktūros 
kokybinius ypatumus ir remiantis šio tyrimo re-
zultatais aptarti dabartinėje lietuvių politinėje 
spaudoje gana dažną reiškinį – funkcinių stilių 
sandūrą, tekstų kalbos tendencijas, tiriamųjų lei-
dinių kalbinius panašumus ir skirtumus. Žinia, 
spauda daro didelę įtaką visuomenės gyvenimui, 
formuoja viešąją nuomonę, bet per paskutinius 
penkiolika metų smarkiai pasikeitusiai lietuvių 
spaudos tekstų kalbai, itin dažnai joje vartoja-
moms heterogeninėms kito kalbos formoms iki 
šiol lingvistai skiria per mažai dėmesio. Kai kurie 
tipografiškai žymėto spaudos tekstų heterogeniš-
kumo klausimai aptarti šio straipsnio autorės ling-
vistiniuose darbuose (Leonavičienė, 2003; 2004; 
2005). Tačiau šis sąrašas gana kuklus palyginti su 
kitų šalių (Prancūzijos, Belgijos, Didžiosios Bri-
tanijos, Ispanijos ir kt.) spaudos tekstų kalbos ty-
rinėjimais. Manytume, kad šiame straipsnyje ana-
lizuojama politinės spaudos tekstų konversaciona-
lumo tema, perteikta vienos iš tipografiškai žymė-
tų heterogeninių formų (tiesioginės kalbos) varto-
jimo ypatumais, yra nauja ir aktuali Lietuvoje.  

Darbo medžiaga – specialiojo lyginamojo 
tekstyno, sudaryto iš 2001–2004 metų infor-
macinio ir komentaro žanrų lietuvių ir prancūzų 
politinės spaudos tekstų, lietuviškoji dalis („Lie-
tuvos ryto“ ir „Lietuvos žinių“ straipsniai), kurios 
apimtis – daugiau kaip 500 000 žodžių. Į tekstyną 
minėtų žanrų tekstai atrinkti remiantis repre-
zentatyvumo, teminio ir probleminio panašumo, 
pragmatiškumo, leidinių skaitomumo statistiniais 

duomenimis bei kitais tekstynų lingvistikoje mini-
mais tekstynų sudarymo kriterijais. Spaudos teks-
tų kalbinė analizė atliekama taikant aprašomąjį 
analitinį, lyginamąjį, tekstynų lingvistikos ir kom-
piuterinės analizės metodus.  
 
1. Tekstyno spaudos tekstų ir tyrimo bendroji 
apžvalga 

Tiriamojo tekstyno informacinio ir komenta-
ro žanrų straipsniai priklauso publicistikos funkci-
niam stiliui, skiriamam pagal vartojimo sferą (sritį), 
kalbos funkcijas ir turinį (Pikčilingis, 1971a, 76; 
Župerka, 2001, 78). Jį sudaro aktualios tematikos, 
faktiniais duomenimis paremti, autoriaus požiūrį ir 
idealus tiesiogiai reiškiantys kūriniai (Župerka, 
2001, 86). Jie smulkiau skiriami į postilius, o šie – į 
žanrus. Informacinio žanro straipsniai paprastai 
priskiriami publicistiniam informaciniam postiliui, 
komentaro žanro – analitiniam publicistiniam 
postiliui. Nagrinėjant „Lietuvos ryto“ ir „Lietuvos 
žinių“ politinę spaudą žanriniu požiūriu, pastebėta, 
kad informacinio žanro straipsniai gana dažnai turi 
komentaro žanro požymių, o komentarai – infor-
macinio žanro ypatybių, t. y. retai šių žanrų tekstai 
aptinkami grynuoju pavidalu. Tai patvirtina ir 
prancūzų spaudos tyrėjų teiginiai apie informacinio 
ir komentaro žanrų sąmaišos tendenciją dabartinėje 
spaudoje (Adam, 1997; De Broucker, 1995; 
Martin-Lagardette, 1994; Montant, 1994; 1995).  

Tekstyno informacinio ir komentaro žanrų 
straipsnius sieja ir kita ypatybė – tas pats politinio 
gyvenimo aktualijų turinys, bendra tematika 
(vidaus ir užsienio politika). Informacinio žanro 
tekstuose paprastai vyrauja pranešimo kalbos 
funkcija, poveikio funkcija realizuojama atrenkant 
ypač svarbius, adresatui aktualius faktus ir, kaip 
teigia A. Bitinienė, adresato pozicija neaktuali-
zuojama, jis yra labai abstraktus, nežinomas, kar-
tais kolektyvinis (pvz., spaudos agentūra), ryšys 
tarp komunikacijos akto dalyvių nėra ekspli-
kuojamas (1997, 131). Todėl informacija pateikia-
ma objektyviai (arba bent kuriama objektyvumo 
iliuzija), tekstams būdingas tikslumas, glaustu-
mas, abstraktumas, raiškos automatizacija (domi-
nuoja standartinės politinės kalbos raiškos prie-
monės). Komentaro žanro tekstuose derinamos 
pranešimo ir poveikio funkcijos, informacija 
analizuojama ir apibendrinama, aktyviai formuo-
jamas adresato požiūris į aktualią medžiagą, kuri 
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straipsniuose pateikiama tezėmis, argumentais 
(vyraujanti kompozicinė teksto kūrimo priemo-
nė – samprotavimas (argumentavimas)), išvado-
mis. Straipsniais neretai stengiamasi įtikinti, 
paskatinti aktyviai veikti adresatą, todėl galima 
pastebėti informacinio postilio ir mokslinio sti-
liaus elementų sintezę, dažnai vartojamus poli-
tinius terminus, politines kolokacijas, itin retai 
pasitaikančias emocines raiškos priemones.   

Remiantis tiriamojo tekstyno minėtų žanrų 
politinės spaudos tekstų kalbiniais bendrumais, 
juos galima sieti į vieną informacinį analitinį 
postilį, kuriam nebūdinga iškelti emocinį pradą, 
dėstyti aiškų subjektyvų požiūrį, skatinti estetinius 
išgyvenimus. Norint sukurti rašymo objektyvumo 
įspūdį, tokio pobūdžio tekstuose neretai vartojamos 
įvairios kito kalbos formos: citatos, tiesioginė, 
netiesioginė kalba ir kt. Dažniausiai žymėtųjų 
teksto heterogeninių formų kalbos stilius atitinka 
publicistikos stiliaus ir aptartų postilių normas. 
Tačiau nagrinėjant specialųjį lyginamąjį tekstyną 
funkcinių stilių aspektu pastebėta, jog lietuvių 
politinių straipsnių tiesioginėje kalboje vartojamas 
ir šnekamasis stilius. Skirtingai nei publicistinis 
stilius, jis susijęs ne su masine komunikacija, 
monologine, dažnai rašytine kalbos forma, o su 
asmenine komunikacija, sakytine kalbos forma, 
dialogu. Šio stiliaus kalba paprastai yra konkreti, 
subjektyvi, emocinga, gana vaizdinga; nebūdingos 
stilistinės ypatybės yra išsamumas, griežtas 
tikslumas (Župerka, 2001, 89), be kurių 
neįsivaizduojama, tarkim, publicistinio stiliaus 
informacinio žanro kalba. Autentiškai persakyta 
šnekamojo stiliaus tiesioginė kalba į tekstyną įveda 
kitokią leksiką, gramatines ypatybes (leksinės 
tiesioginės šnekamojo stiliaus kalbos ypatybės šio 
straipsnio autorės išsamiau aptartos 2004, 149–
166). Tiesioginės šnekamojo stiliaus kalbos 
vartojimas informacinio ir komentaro žanrų 
politinėje spaudoje rodo dviejų funkcinių stilių 
sandūrą bei juo perteikiamas dabartinės politinės 
spaudos kalbos tendencijas. Šnekamojo funkcinio 
stiliaus vartojimui politinės spaudos tekstų 
tiesioginėje kalboje nustatyti pasirinktas vienas iš 
sintaksinės analizės aspektų – dažniausiai 
vartojamų sakinių struktūros kokybinis tyrimas.   

Prieš atliekant šį tyrimą nustatyti kieky-
biniai rodikliai – tiesioginės šnekamosios kalbos 
vartojimo dažnis tiriamajame tekstyne. Šiems 
statistiniams indeksams gauti sudarytos dvi teks-
tyno imtys maždaug po 142 000 žodžių („Lie-
tuvos ryto“ – 142 083 žodžių, „Lietuvos žinių“ – 
142 053 žodžių), iš kurių atskirta šnekiškumo 
požymių turinti tiesioginė kalba ir cituojančioji 
publicistinio stiliaus žurnalisto kalba. Gautų 
keturių mažesnių imčių žodžių skaičius nustatytas 
kompiuterinės analizės būdu. Tiesioginė šneka-

moji kalba sudarė 5 159 žodžių, t. y. 3,6% visos 
pradinės „Lietuvos ryto“ tiriamosios imties žo-
džių, „Lietuvos žinių“ – 2 529 žodžių, t. y. 1,78% 
visos leidinio tiriamosios imties žodžių. Kadangi 
pradinės tiriamųjų leidinių imtys vienodos, tai 
gauti tiesioginės šnekamosios kalbos vartojimo 
dažnio indeksai procentais yra lygintini. Remian-
tis šiais duomenimis galima teigti, kad „Lietuvos 
ryto“ politinėje spaudoje du kartus dažniau 
vartojama tiesioginė šnekamoji kalba nei „Lie-
tuvos žiniose“. Šie kiekybiniai rodikliai kartu su 
kokybiniais kalbiniais požymiais padeda nustatyti 
politinės spaudos kalbos tendencijas, leidinių 
skirtumus, vartojant žymėtąją heterogeninę 
formą – tiesioginę šnekamąją kalbą.  
 
2. Tiesioginės šnekamosios kalbos sakinių 
struktūros ypatumai 

Tiriamųjų „Lietuvos ryto“ ir „Lietuvos 
žinių“ tiesioginės kalbos imčių „šnekiškumą“ 
rodo leksiniai (Leonavičienė, 2004, 149–166), 
morfologiniai ir sintaksiniai ypatumai. Šiame 
darbe analizuodami informacinio ir komentaro 
žanrų politinės spaudos tiesioginėje kalboje 
vartojamą šnekamąjį stilių, aptartų imčių 
tiesioginę kalbą detaliau nagrinėjame sintaksiniu 
aspektu – tiriame tiesioginės kalbos sakinių struk-
tūros bruožus.  

Sintaksiškai analizuojant tiesioginę kalbą, 
kurį nors sakinio modelį sieti su vienu ar kitu 
funkciniu stiliumi yra neįmanoma, nes stiliai ir 
šnekos registrai neturi atskirų sintaksinių sistemų 
(Calvet, 1994, 72–73). Šnekos akto metu sintak-
sinės priemonės parenkamos iš bendrosios kalbos 
sistemos, jų selekcija ir vartojimo dažnis priklauso 
nuo funkcinio stiliaus ar šnekos registro.  

Nagrinėjant sudarytas tekstyno tiesioginės 
šnekamosios kalbos imtis pastebėta, kad jose daž-
niausiai vartojamų sakinių struktūra skiriasi nuo 
aplinkinio teksto žurnalisto kalbos dažniausiai 
vartojamų sakinių struktūros.  

 
2.1. Benariai sakiniai 

Lietuvių politinės spaudos informacinio ir 
komentaro žanrų tiesioginėje šnekamojoje kalboje 
nemažai aptikta benarių sakinių, kurie „sudaryti 
iš sakinio dalimi neinančio žodžio ar labai glau-
džios jų samplaikos“ (Labutis, 2002, 137). Jie 
visai neturi pagrindinių sakinio dalių, predikatinio 
centro, nėra gramatiškai skaidomi. „Tokie saki-
niai, jeigu juos apskritai galima laikyti sakiniais, 
nesudaro vientisinio sakinio atskiro modelio: jie 
yra savotiški sakinio ekvivalentai, būdingi dialo-
gams“ (Palionis, 1999, 158). Šnekoje ar tekste 
vadinamieji benariai sakiniai išskiriami intonacija 
kaip atskiri sakiniai, jų turinys dažniausiai rodo to, 
kas pranešama, kokį nors modalinį vertinimą, 
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jausmą ar panašius dalykus. Informacijos vieni 
tokie sakiniai neteikia, o tik nurodo kalbančiojo 
teigimą, neigimą, emocijas, nuotaikas ir kt.:  

(1) „Taip, taip“, – tuoj pat su entuziazmu 
atsako italas. („Lietuvos rytas“, 2004 09 10, pa-
vyzdžiai paryškinti straipsnio autorės)  

(2) Kas galėjo pašaliniams asmenims per-
duoti slaptų pažymų turinį, R. Ačas teigė nežinąs: 
„Jokių pažymų mes, Prezidentūra, nematėm. 
Viskas, ačiū!“ („Lietuvos rytas“, 2003 11 06) 

Remiantis cituotais ir kitais tekstyno tiesio-
ginės kalbos pavyzdžiais galima teigti, kad bena-
rius sakinius sudaro sakinio intonaciją turintys: 1) 
žodžių samplaikos (Kur tau! Na jau ne! Še tau! ir 
kt.), 2) jaustukai ir dalelytės (O ne! A! Deja. ir 
kt.), 3) kalbos etiketo pastovūs posakiai, kuriais 
reiškiamas prašymas, dėkojimas, sveikinimasis ir 
pan. (Sveiki, sveiki! Sveiki! Laba diena! Geros 
dienos! ir kt.), 4) atskiru sakiniu einantys 
kreipiniai (O Dieve!). 

 
2.2. Nepilnieji ir elipsiniai sakiniai 

Specialiojo lyginamojo tekstyno lietuviško-
sios dalies tiesioginėje šnekamojo stiliaus kalboje 
vartojami nepilnieji, elipsiniai sakiniai. Pasak 
V. Labučio, pasakymas, „kurį sudaro atskirą sa-
kinio dalį ar sudėtinio sakinio dėmenį atitinkantis 
žodis, žodžių junginys ar kita konstrukcija, sąly-
giškai vadinamas nepilnuoju sakiniu“ (2002, 139). 
Jie laikomi tik teksto sakiniais, nes neturi saki-
niams būdingų modelių, tad be teksto yra neaiš-
kūs, nesuprantami. „Vadinamiesiems nepilnie-
siems sakiniams būdingi du bruožai: sandaros ne-
pilnumas ir didelis priklausymas nuo konteksto ir 
situacijos“ (Labutis, 2002, 139).  

(3) „Ir aš šalia jų? Nacionalbolševikas? Vi-
siškas absurdas. Provokacija“, – vakar sureagavo 
A. Kubilius, iš „Lietuvos ryto“ išgirdęs, kur atsi-
dūrė jo pavardė. („Lietuvos rytas“, 2003 09 24) 

(4) „Nėra, aišku, nėra“, – atsakė Kutraitė-
Giedraitienė, LŽ paklausta apie galimą Pakso ir 
Borisovo sutartį. („Lietuvos žinios“, 2003 11 06)  

Pateikti nepilnųjų sakinių vartojimo pavyz-
džiai rodo dialoginį tiesioginės kalbos pobūdį. 
Nors jų pasitaiko aprašymuose ar pasakojimuose, 
tačiau tekstyne rasti šios rūšies sakiniai labiau 
sietini su pokalbiu. Pagal kontekstą ir pagal 
funkcijas tekstyno tiesioginės kalbos nepilnieji 
sakiniai daugiausiai yra atsakymai į pokalbio 
dalyvio ar savo paties klausimus bei pranešimo 
papildymai nauja mintimi. Pagal funkcijas jie pa-
prastai atitinka antrininkes sakinio dalis: papildinį, 
pažyminį, aplinkybes. Tekstyno tiriamojoje tiesio-
ginėje kalboje aptikti nepilnieji sakiniai daugiau-
siai atitinka veiksnį. Tai irgi sietina su dialo-
giškumu – viena iš šnekamojo stiliaus ypatybių.   

Elipsiniuose sakiniuose paprastai pralei-
džiama kuri nors sakinio dalis, numanoma ir be 
konteksto. Jie „turi vieną nepilnųjų sakinių bruožą 
(nepilną sandarą), bet neturi kito – tiesioginio 
semantinio priklausymo nuo konteksto“ (Labutis, 
2002, 142).  

(5) “Jūs – antikristė. Norite legalizuoti 
abortus Airijoje”, – koneveikė politologę įniršęs 
katalikas. („Lietuvos rytas“, 2002 10 19) 

(6) „Daug žinosi – prastai miegosi“,– 
atsikirto jis. („Lietuvos rytas“, 2002 10 28) 

Cituotuose ir kituose tekstyne rastuose tie-
sioginės kalbos elipsiniuose sakiniuose dažniau-
siai praleidžiamas lengvai numanomas tarinys 
(judėjimo, kalbėjimo, buvimo ar kt. veiksmažo-
dis). Tokius sakinius nesunku suprasti, nes jie 
savotiškai standartizuoti (6 pavyzdys) (jais kartais 
eina net priežodžiai, patarlės) ir ne vieno 
mėgstami vartoti šnekamajame stiliuje.  

Elipsinių sakinių gausumas šnekoje sietinas 
su kalbos ekonomijos dėsniu. Elipsinių, nepilnųjų, 
benarių ir apskritai vientisinių sakinių gausa lietu-
vių spaudos tiesioginėje kalboje rodo šnekos metu 
veikiantį kalbos ekonomijos dėsnį. Juk šnekant, 
čia pat improvizuojant iš kalbos raiškos fondo 
parenkamos glaustesnės, taupesnės ir talpesnės 
sintaksinės priemonės. Jas paprastai lydi ir papil-
do informatyviais laikytini gestai, mimika, intona-
cija. Dialoginis šnekos pobūdis, tiesioginis pašne-
kovų kontaktas lemia dažnesnį minėtų sakinių 
vartojimą šnekamajame nei kituose funkciniuose 
stiliuose.  

Sintaksės darbuose (Sirtautas, Grenda, 
1988; Labutis, 2002) minima, kad kai kuriais at-
vejais tarp nepilnųjų ir elipsinių sakinių nematyti 
aiškios ribos, juos nelengva atskirti. Šioje sintak-
sinės tiesioginės kalbos analizės dalyje nenagrinė-
jamos jų skyrimo problemos, vieni ir kiti  sakiniai 
yra dažni ir siejami su „šnekiškumo“ perteikimu. 
Taigi tekstyno tiesioginėje šnekamojoje kalboje 
dažnai vartojami, palyginti su aplinkiniu politinės 
publicistikos tekstu, nepilnieji (ypač dialoginiai), 
elipsiniai, benariai, nominatyviniai sakiniai šiame 
darbe laikomi šnekamojo stiliaus žymėtuoju sin-
taksiniu inventoriumi.  

 
2.3. Sudėtinių sakinių ypatumai 

Lyginant tekstyno „Lietuvos ryto“, „Lietu-
vos žinių“ cituojančiosios ir tiesioginės šnekamo-
sios kalbos sudėtinius sakinius, pastebėtos dvi 
pagrindinės ypatybės:  

1) tiesioginės šnekamosios kalbos sujun-
giamojo ir prijungiamojo ryšio sudėtiniai sakiniai 
yra neretai trumpesni už cituojančiosios (žur-
nalisto) kalbos tokius pačius sakinius; 

2) iš sudėtinių sakinių tiesioginėje šneka-
mojoje kalboje dažniau aptinkami sudėtiniai be-
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jungtukiai sakiniai, tuo tarpu cituojančiojoje kal-
boje vyrauja sudėtiniai sujungiamieji ir prijun-
giamieji jungtukiniai sakiniai.  

(7) „Boba iš ratų – ratams lengviau“. Taip 
savo sprendimą pasitraukti iš Liberalų demokratų 
partijos paaiškino buvusi R. Pakso bendražygė 
V. Vinickienė. („Lietuvos rytas“, 2004 08 17) 

(8) Į repliką, kad kituose restoranuose pa-
tiekalai gardesni, A. Brazauskas tuoj atšovė: 
„Kiaušinienės yra, man užtenka“. Jo žmona su-
skubo pridurti: „O dešrelės? Ir silkė skani, kas 
rytą valgome“. („Lietuvos rytas“, 2004 08 21) 

(9) Taip pat yra keletas A. Janukonio pokal-
bių su „Rubicon group“ valdybos nariu Gintautu 
Jaugelavičiumi. Pastarasis A. Janukoniui praneša, 
jog vyksta susitikti su dabartiniu sveikatos apsau-
gos ministru Juozu Oleku: „Neina prisiminti, ko 
aš ten važiuoju susitikti. Dabar prisiminiau, ten 
dėl tavo tų Klaipėdos reikalų, jop(...). Cha, 
cha“. („Lietuvos rytas“, 2004 07 27) 

Pabraukti tiesioginės kalbos bejungtukiai 
sudėtiniai sakiniai sudaryti be jungtukų ar jungia-
mųjų žodžių. Pagal dėmenų sąveiką ir prasmę 
vieni iš jų atitinka sujungiamuosius, kiti – prijun-
giamuosius sakinius. Struktūros atžvilgiu tekstyno 
tiesioginėje šnekamojoje kalboje daugiau rasta 
uždarųjų bejungtukių sakinių, iš kurių itin dažni 
sąlygos ir priežasties predikatinius dėmenų santy-
kius rodantys sakiniai. Kartais aiškios ribos tarp jų 
nematyti ir ne visada lengva nustatyti, kuriam iš 
minėtų santykių priskirtinas sudėtinis bejungtukis 
sakinys, pavyzdžiui, Boba iš ratų – ratams leng-
viau. ir pan. Tokiu atveju nustatyti padeda ne tik 
sakinio turinys, bet ir tiesioginės kalbos, į kurią 
tas sakinys įeina, kontekstas (7 pvz.). Nors cituo-
tas pavyzdys rodo ne visai realų, greičiau sąlyginį 
padarinį, būdingą sąlygos santykiais susietiems 
sakiniams, remiantis tiesioginės kalbos kontekstu 
jis labiau laikytinas priežasties santykiais susietu 
sudėtiniu bejungtukiu sakiniu.  

Analizuojant specialiojo lyginamojo teksty-
no tiriamosios tiesioginės kalbos sakinius paste-
bėta, kad sąlygos ir priežasties santykių sudėtiniai 
bejungtukiai sakiniai neretai yra standartizuoti 
(panašiai kaip elipsiniai), primena priežodžius, 
patarles, šnekos procese gatavi atgaminami iš at-
minties. Informacinio ir komentaro žanrų politinių 
straipsnių tiesioginėje kalboje gausiai vartojami 
sudėtiniai bejungtukiai, ypač standartizuoti saki-
niai, sietini su šnekamuoju stiliumi. Šią mintį pa-
remia ir V. Ambrazo teiginys, kad „bejungtukių 
sakinių reikšmės nėra aiškiai atribotos viena nuo 
kitos“, jie „retai vartojami mokslinėje, kance-
liarinėje kalboje“, tad „pagrindinė jų vartojimo 
sritis – šnekamoji, grožinės literatūros ir tauto-
sakos kalba“ (1996, 721).  

Standartizuotais galima laikyti ir nagrinė-
jamoje tiesioginėje kalboje rastos kitos sudėtinių 
sakinių rūšies – priduriamųjų sakinių antruosius 
dėmenis, kuriais eina junginiai su jungtuku ir: ir 
tiek; ir viskas; ir še tau; ir gana ar pan. (Buvo siu-
tas paėmęs, ir tiek. („Lietuvos rytas“)). Antrasis 
tokių sudėtinių sakinių dėmuo akcentuoja viso 
sudėtinio vieneto prasmės pabaigą, išryškina ko-
kias nors detales, išvadą. „Svarbiausias pridūrimo 
rodiklis – išvados ar papildymo intonacija. Pagal 
ją pridūrimas šiek tiek primena įterpimą“ (Labu-
tis, 2002, 176). Nors priduriamieji sakiniai, dažnai 
sudaryti su santykinio įvardžio kas formomis arba 
su santykiniu prieveiksmiu kaip, būdingesni, pa-
sak V. Ambrazo (1996, 696), rašomajai, ypač 
mokslo darbų kalbai, tekstyno tiriamojoje tiesio-
ginėje kalboje aptikti priduriamųjų sakinių pavyz-
džiai su minėtais jungtuko ir junginiais labiau sie-
tini su šnekamuoju stiliumi.  

 
2.4. Inversinė sakinio žodžių tvarka 

Politinių straipsnių tiesiogine kalba papras-
tai pasakoma svarbi, visuomenei aktuali informa-
cija. Pastebėta, kad tiesioginėje šnekamojo stiliaus 
kalboje kai kurie žodžiai, kuriais perteikiamas 
didesnis informacijos krūvis, neretai atkeliami į 
vientisinio arba sudėtinio sakinio pradžią ir tokiu 
būdu pakeičiama stilistiškai neutrali žodžių tvar-
ka. Neutraliųjų žodžių tvarkos modelių pakeitimas 
lemia inversinių žodžių tvarkos modelių atsira-
dimą sakiniuose. Inversiniai sakinio modeliai, 
kaip teigia V. Ambrazas (1996, 646), yra sąlygo-
jami pasakymo aktualiosios skaidos, priklauso 
nuo tam tikros informacijos svarbos konkrečioje 
kalbos situacijoje, kontekste ir nuo stilistinių mo-
tyvų. Rema – bendravimo požiūriu svarbiausia 
pasakymo dalimi ir tema – iš dalies jau žinomos 
informacijos pasakymo dalimi tekstyno tiesiogi-
nėje šnekamojoje kalboje eina įvairios sakinio 
dalys. Moksliniame, publicistiniame lietuvių kal-
bos stiliuje rema dažniausiai pasakoma po temos 
(plačiau žr. D. Girdenienė 1971, 35–46). Tuo 
tarpu tiesioginėje šnekamojo stiliaus kalboje 
daugeliu atvejų rema atkeliama prieš temą ir 
sukuriama ją pabrėžianti inversija: 

(10) „Jos niekad nemušu, o ji mane puola 
paėmusi viską, kas tik po ranka pasitaiko“, – guodėsi 
Seimo narys. („Lietuvos rytas“, 2004 01 13)  

(11) Po posėdžio J. Veselkos įtūžis atvėso. 
Paprašytas papasakoti, dėl ko vos nesusigrūmė su 
A. Vidžiūnu, ūmiu būdu garsėjantis parlamentaras 
tik juokėsi: „Buvo siutas paėmęs, ir tiek. Nebijo-
kit, su A.Vidžiūnu tai jau tikrai nesimušiu“. („Lie-
tuvos rytas“, 2004 03 08) 

„Lietuvos ryto“ ir „Lietuvos žinių“ tiesiogi-
nės šnekamosios kalbos pasakymų inversijos mo-
deliai skiriami pirmiausiai atsižvelgiant į aktualią 
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sakinio skaidą. Jais galima laikyti derinamojo pa-
žyminio ėjimo po daiktavardžio atvejus, tarinio 
jungties ir vardinės dalies atskyrimą kitomis no-
rimomis pabrėžti sakinio dalimis, pavyzdžiui, 
veiksniu (Buvo siutas paėmęs…), papildinio iškė-
limą į sakinio pradžią stengiantis pabrėžti objektą 
(Jos niekad nemušu…) bei būdo aplinkybės vietą 
po veiksmažodžio. Tekstyno tiesioginėje kalboje 
aptikti minėti žodžių tvarkos modeliai inversiniais 
laikomi ir „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiko-
je“ (1996, 645–653). Inversija – įprastinės žodžių 
tvarkos pakeitimas – parodo aktualią sakinio skai-
dą, paryškina intonacinius niuansus, loginius ak-
centus ir atlieka ekspresinės priemonės vaidme-
nį – gyvina kalbą. Ja šnekamajame stiliuje ar fa-
miliariame šnekos registre pirmiausiai pasakoma 
tai, kas svarbiausia – rema, juk „liaudies šnekama-
jai kalbai būdingas polinkis įdomiausius, keis-
čiausius dalykus <…> iškelti į pirmąją vietą, juos 
ypatingai pabrėžti“ (Girdenienė, 1971, 43). 

„Lietuvos ryto“, „Lietuvos žinių“ tiesiogi-
nėje šnekamojoje kalboje gausiai vartojant aptar-
tuosius sakinius perteikiama šnekamojo stiliaus 
kalbos įvairiopo trumpinimo tendencija. Kaip tei-
gia K. Župerka, paprastai trumpinama „dėl saky-
tinės formos: atsisakoma elementų, kuriuos kom-
pensuoja situacija, t. y. tų, kurie sudaro semantinį 
perteklių“ (2001, 91). Šią tendenciją iliustruoja 
tiriamųjų spaudos leidinių tiesioginėje kalboje itin 
dažnai vartojami elipsiniai, nepilnieji, benariai, 
trumpi vientisiniai ir sudėtiniai bejungtukiai, kai 
kurie priduriamieji sakiniai. Beje, nagrinėjant tie-
sioginę šnekamąją kalbą pastebėta ir kita, priešin-
ga jai tendencija – kalbinis perteklius, kuris iš-
reiškiamas dažnu įterpinių, kreipinių, pertarų var-
tojimu, suteikiančiu kalbai ekspresyvumo, emo-
cingumo. 
 
3. Tiriamojo tekstyno tiesioginės šnekamosios 
kalbos įterpiniai 

Specialiojo lyginamojo tekstyno tiriamoji 
medžiaga rodo lietuvių politinės spaudos tie-
sioginėje kalboje vartojant papildomus pagrin-
dinės informacijos atžvilgiu žodžius – įterpinius, 
kurie neretai kuria pokalbio įspūdį, mena įvykusį 
šnekos aktą. Tokius tiesioginės kalbos žodžius 
U. Tuomarla (1999, 221) vadina pasakymo dalely-
tėmis (particules énonciatives) bei diskurso žo-
džiais (mots du discours) ir sieja jų dažną var-
tojimą su šnekamąja kalba. Šnekamojoje kalboje 
jie pasakomi kitokia intonacija nei visas tekstas, 
paprastai išskiriami pauzėmis, užrašius tiesioginę 
kalbą – išskiriami skyrybos ženklais. „Būdin-
giausias jų bruožas – pašališkumas, antraeilis po-
būdis teksto atžvilgiu. Įterpinį praleidus, pagrindi-
nė informacija išlieka, o dingsta tik antraeiliai pa-
pildymai, patikslinimai“ (Labutis, 2002, 344).  Be 

to, dalis tokių įterptų šnekos žodžių neturi sava-
rankiškos nominatyvinės reikšmės (jaustukai, iš-
tiktukai ir pan.) ir, pasak A. Paulauskienės, pri-
skirtini žodžių periferijai (1994, 416–417). Jų 
reikšmė šnekoje priklauso nuo intonacijos, mimi-
kos, gestų, konkretaus konteksto, situacijos. Tokie 
politinių spaudos tekstų tiesioginės kalbos emoci-
niai, ekspresiniai žodeliai signalizuoja šnekamąjį 
stilių.  

Pagal santykį su vidine sakinio sandara spe-
cialiojo lyginamojo tekstyno tiesioginėje kalboje 
daugiausiai aptikta gramatiškai su sakiniu nesusie-
tų įterpinių – individualių, izoliuotų elementų, 
rodančių subjektyvias pranešėjo pastabas. Šie 
įterpiniai, pasak J. Balkevičiaus, „kalba ne apie 
realios tikrovės daiktus bei reiškinius, kaip įterpti-
nės sakinio dalys ar sakinio dalių aiškinamieji 
įterpiniai <…>, o kelia aikštėn kalbančiojo as-
mens ar kitų asmenų pažiūras, pastabas bei emoci-
jas sakomos minties ar atskirų sakinio dalių at-
žvilgiu“ (1963, 275). Pateiktas apibendrinimas 
nurodo gramatiškai su sakiniu nesusietų įterpinių 
turinio specifiškumą ir, nors jie papildo sakinio 
turinį (reiškia kalbėtojo ar kito asmens požiūrį ir 
kt.), „visi įterpiamai vartojami sintaksinai elemen-
tai sakinyje komunikaciniu atžvilgiu yra šaluti-
niai“ (Akelaitis, 1996, 184). Šalutinių elementų 
itin didelė gausa tiesioginės kalbos sakiniuose, 
palyginti su cituojančiosios publicistinio stiliaus 
kalbos sakiniais, suponuoja mintį apie tiesioginės 
kalbos improvizacinį pobūdį, šnekiškumą. Tokios 
tekstyno tiesioginės kalbos turinį dažniausiai pa-
pildo įterptiniai žodžiai, žodžių junginiai, prie-
linksninės konstrukcijos ir atskira įterpinių gru-
pe laikomi kreipiniai. Įterptinių sakinių tiriamo-
joje šnekamojo stiliaus požymių turinčioje tiesio-
ginėje kalboje nepastebėta.  

 
3.1. Kreipiniai 

Iš minėtų įterpinių tiesioginės kalbos imtyse 
gausiai vartojami kreipiniai: 

(12) „Žmonės, jei tik jūs žinotumėte, ką tas 
žmogus padarė Irakui, – stovėdamas ant kelio 
šaukė vienas senyvo amžiaus vyriškis. – Jis žudė 
mūsų jaunimą, jis žudė milijonus“. („Lietuvos 
rytas“, 2003 04 10) 

(13) „Bushai, mes mylime Saddamą Hus-
seiną ir jo vienas pirštas yra vertas tiek pat, kiek 
visa Amerika“, – šaukia kariškiai ir rodo pergalės 
ženklus, kai Irako pareigūnai pro šalį veža užsie-
nio žurnalistus. („Lietuvos rytas“, 24.03.03) 

(14) Vienas aukšto ūgio policininkas įgrūdo 
jį į mašiną rėkdamas: „Tu, bjaurus žudike!“ 
(„Lietuvos žinios“, 2003.09.29) 

(15) „Darbiečiai, nesibijokite artimiausio 
kaimyno! Kaimynas – tai ne Belgija. Ko jūs barė-
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te tuos Seimo narius, kurie nuvažiavo ten?“ – 
klausė jis. („Lietuvos rytas“, 2003 10 21)  

Kreipiniais sakinyje einančiu žodžiu ar žo-
džių junginiu įvardijamas asmuo ar daiktas, į kurį 
kalbėtojas ar kitas asmuo kreipiasi. „Lietuvos ry-
to“, „Lietuvos žinių“ politinėje spaudoje rasti tie-
sioginės kalbos kreipiniai nėra išplėstiniai, neturi 
nei savo priedėlio, nei pažyminių. Trumpas krei-
pinys, išreikštas asmenvardžiu ar stilistiškai neu-
traliu bendriniu daiktavardžiu, yra specialiai skir-
tas pašnekovui, kontaktavimo su juo funkcijai 
atlikti. Kreipiniu einantys asmenų pavadinimai, 
bendrinių ar tikrinių mažybinių daiktavardžių 
šauksmininkai, kai kurie būdvardžiai „padeda ne 
tik užmegzti kontaktą, bet ir familiariai vertinti 
adresatą“ (Ambrazas et al., 1996, 640). Pas-
tarosios funkcijos kreipinių tekstyno informacijos 
ir komentaro žanrų politinės spaudos tiesioginėje 
kalboje nepastebėta. Remiantis surinkta tekstyno 
medžiaga galima teigti, jog spaudoje autentiškai 
persakytos tiesioginės kalbos kreipiniai daugiau-
siai parodo kontakto su pašnekovu užmezgimą, 
dialoginį kalbos pobūdį bei neretai vartojami ad-
resatui raiškiai įvertinti ar paniekinti (14 pvz.). Iš 
tiriamųjų leidinių daugiausiai kreipinių rasta „Lie-
tuvos ryto“ tiesioginėje kalboje, gerokai mažiau jų 
aptikta „Lietuvos žiniose“.  

 
3.2. Įterptiniai žodžiai, žodžių junginiai,  
prielinksninės konstrukcijos 

Specialiojo lyginamojo tekstyno tiesioginės 
šnekamosios kalbos įterpiniai (įterptiniai žodžiai, 
žodžių junginiai, prielinksninės konstrukcijos) 
neretai yra daugiaprasmiai, sunku tiksliai nustatyti 
jų atliekamą funkciją. Tad skirstydami juos funk-
cijų ir semantikos atžvilgiu dėmesį kreipiame į jų 
vaidmenį konkrečioje šnekos situacijoje, tiesiogi-
nės kalbos kontekste. Straipsnyje pateiktas įterpi-
nių skirstymas perimtas iš V. Labučio darbo 
(2002, 349–352), kuriame pagal atliekamas funk-
cijas ir semantiką jie skiriami į: 1) modalinius 
įterpinius, 2) emocinius įterpinius, 3) minčių šal-
tinio įterpinius, 4) teksto pateikimo apibūdina-
muosius įterpinius, 5) kontaktinius ir desemanti-
zuotuosius įterpinius, 6) pritariamuosius ar prieš-
taraujamuosius įterpinius. Nors „Lietuvos ryto“, 
„Lietuvos žinių“ politinės spaudos tiesioginėje 
šnekamojoje kalboje aptikti visų minėtų grupių 
įterpiniai, tačiau patys dažniausi iš jų yra 1) moda-
liniai, 2) kontaktiniai ir desemantizuotieji, 3) 
emociniai, 4) pritariamieji ir prieštaraujamieji 
įterpiniai. Pastarųjų trijų grupių įterpiniai laikytini 
šnekamojo stiliaus žymėtuoju inventoriumi, todėl 
straipsnyje juos aptariame kiek išsamiau.  

Kontaktiniais ir desemantizuotaisiais įter-
piniais paprastai norima atkreipti pašnekovo dė-
mesį, o kartais jie „tik užpildo šnekos „tarpus“, 

kartojami be jokios prasmės kaip pertarai“ (Labu-
tis, 2002, 351). Lietuvių spaudos tiesioginėje kal-
boje minėtas funkcijas atlieka supranti, žinai, gir-
di, žiūrėk ir kt. įterpiniai. Juos vartojant šneka 
tampa dinamiška, betarpiška. Nagrinėjamame te-
kstyne aptikti pavyzdžiai leidžia teigti, jog kon-
taktiniai ir desemantizuotieji įterpiniai suteikia 
tiesioginei kalbai familiarumo ir yra sietini su 
šnekamuoju stiliumi.  

(16) Pasak kai kurių pranešimų, tas pats  
vyriškis prieš sprogimą priėjęs prie stoties  
„Avtozavodskaja“ budėtojos tarė: „Palaukite, bus 
jums šventė“, – ir nusikeikė. („Lietuvos rytas“, 
2004 02 07) 

(17) „Matot, esu optimistas, – sakė jis šyp-
sodamasis rugpjūčio pabaigoje. – Mes laimėsime 
rinkimus“. Ir jis buvo teisus. („Lietuvos rytas“) 

Emociniais įterpiniais reiškiamas kokio 
nors fakto emocinis vertinimas. Dažniausiai jį 
perteikia jaustukai ir dalelytės (ak, oi, oi-oi, deja, 
na ir kt.), kai kurie žodžiai: laimė, laimei, nelai-
mei, Dievuliau, Viešpatie ir pan. 

(18) Taip pat yra keletas A. Janukonio po-
kalbių su „Rubicon group“ valdybos nariu Gintau-
tu Jaugelavičiumi. Pastarasis A. Janukoniui prane-
ša, jog vyksta susitikti su dabartiniu sveikatos ap-
saugos ministru Juozu Oleku: „Neina prisiminti, 
ko aš ten važiuoju susitikti. Dabar prisiminiau, ten 
dėl tavo tų Klaipėdos reikalų, jop(...). Cha, cha“. 
(„Lietuvos rytas“, 2004 07 27) 

(19) Tačiau priminus pietus sostinės vieš-
butyje A. Brazauskas prabilo jau kitaip: „Oi, ten 
buvo visokiausių variantų. Jų buvo gal šimtas. Na, 
ne šimtas, gal dešimt. Jie buvo svarstomi be jokių 
įsipareigojimų, papildomų komentarų, sąlygų. Aš 
netgi nevadinčiau to rimtu pasiūlymu. Visokių 
variantų buvo. Bet žinote, aš net neatsimenu, ar 
tarp šių variantų buvo šis, apie kurį kalbate“.  
(„Lietuvos rytas“, 2004 09 01) 

Jaustukų, ištiktukų, dalelyčių vartojimas ro-
do tiesioginės kalbos spontaniškumą, emocin-
gumą. L. Rosier, nagrinėjusi jaustukų funkcijas 
trijuose skirtinguose tekstynuose (literatūros kūri-
nių, spaudos ir elektroninių laiškų), pabrėžia dvi 
svarbias jaustukų ypatybes: natūralumą ir ekspre-
syvumą (naturel et expressivité, 2000, 22). Kiek 
kitaip jaustukus apibūdina J. M. Barberis (1995). 
Jo manymu, jaustukams ne visada būdingas eksp-
resyvumas, kai kada pokalbyje jie atlieka tik jung-
ties vaidmenį (un rôle régulateur) ir neturi jokio 
ekspresyvumo. Nagrinėjant specialiojo lyginamo-
jo tekstyno tiesioginę kalbą, ši ypatybė nepastebė-
ta. Aptikti tiesioginės kalbos jaustukų vartojimo 
pavyzdžiai leidžia teigti, kad šie žodžiai atlieka 
emocinę ir ekspresinę funkcijas, rodo politinėje 
spaudoje persakytos kito kalbos tikroviškumą ir 
spontaniškumą – požymius, būdingus šnekama-
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jam stiliui, žemesniajam, familiariajam jo tonui. 
Šnekiškumo atspalvį turintys jaustukai – dese-
mantizuotos intonatyviosios morfemos – išreiškia 
tiesioginės kalbos subjektyvumą, autentiškumą ir, 
kaip teigia L. Rosier, suteikia žodžiams tikroviš-
kumo, parodo, kad jie iš tiesų buvo pasakyti, ištar-
ti (2000, 39). 

Pagal emocinių įterpinių vartojimo didesnį 
dažnį tiesioginėje kalboje išskirtinas „Lietuvos 
rytas“, tuo tarpu „Lietuvos žinių“ tiriamojo laiko-
tarpio politinių straipsnių tiesioginėje kalboje ne-
aptiktas nė vienas šios rūšies įterpinys.  

Emocinių įterpinių grupei reikėtų priskirti ir 
vieną kitą netaisyklingos vartosenos žodį, aptiktą 
„Lietuvos ryto“ tiesioginėje šnekamojoje kalboje. 
Tokio įterpinio pavyzdžiu galėtų būti svetimybė 
ot, vartojama vietoje dalelytės tai (20 pavyzdys). 
Tekste ji atlieka emocinę ir ekspresinę funkcijas, 
yra išskirta skyrybos ženklais ir turi įterpiniui bū-
dingą intonaciją. Šie požymiai, ypač du paskuti-
niai, leidžia ją laikyti įterpiniu.  

(20) Tėvas Stanislovas liejo nuoskaudą dėl 
„Mažeikių naftos“ privatizavimo: „Televizija 
mirgėjo „Williams“. Žiniasklaida net apsiseilėjusi 
gyrė – ot, išsigelbėsime. Bet „Mažeikių nafta“ – 
metalo laužas, ir dar surūdijęs. Aš galvojau – negi 
mes tokie negabūs? Imkime antikorozinio tepalo 
ir dažykime“. („Lietuvos rytas“, 2003 10 21) 

Pritariamaisiais ir prieštaraujamaisiais 
įterpiniais daugiausiai eina lietuvių kalbos dalely-
tės taip, ne ir kiti pritarimą ar prieštaravimą reiš-
kiantys žodžiai, kurie dažniausiai rodo šnekos 
dialogiškumą, kontakto su pašnekovu buvimą ar 
kalbėjimą improvizuojant.  

(21) „Taip, kartais elgdavausi blogai, taip, 
tai – tiesa“, – ketvirtadienį per mitingą San Diege, 
kuriuo prasidėjo keturias dienas truksiantys jo 
susitikimai su rinkėjais, prisipažino A. Schwarze-
neggeris. („Lietuvos rytas“, 2003 10 04)  

Kaip minėta, ne visi specialiojo lyginamojo 
tekstyno tiriamojoje tiesioginėje kalboje rasti įter-
piniai sietini su šnekamuoju stiliumi. Žymėtuoju 
šio stiliaus inventoriumi labiau tiktų laikyti kon-
taktinius ir desemantizuotuosius bei emocinius 
įterpinius, iš dalies – pritariamuosius ir priešta-
raujamuosius. Šių grupių įterpinių dažnas varto-
jimas perteikia kalbos akto spontaniškumą, lais-
vesnį improvizavimą, kartais žemesniojo tono 
šnekamajam stiliui būdingą familiarumą. Beje, 
pritariamaisiais ir prieštaraujamaisiais įterpiniais 
išreiškiamas ir kitas  tiesioginės kalbos ir viso te-
ksto kalbos bruožas – polemiškumas.   

 
Išvados 

1. Šiame straipsnyje aptarti lietuvių infor-
macinio ir komentaro žanrų politinės spaudos tie-
sioginės kalbos vientisiniai vienanariai, dvinariai, 

benariai, nepilnieji, elipsiniai, priduriamieji saki-
niai, inversinė sakinio žodžių tvarka, kreipiniai, 
nagrinėtų grupių įterpiniai nėra laikomi tik šne-
kamojo stiliaus ar žemesniojo (familiaraus) šne-
kos tono sakinių sandaros bruožais. Dauguma iš 
jų gali būti vartojami keliuose stiliuose. Tiesiogi-
nės kalbos „šnekiškumą“ lemia pagal sandarą 
nagrinėtų sakinių, žodžių junginių ar kitų sintak-
sinių ypatybių itin dažnas vartojimas, jų deriniai 
su leksinėmis šnekamojo stiliaus ypatybėmis. Be-
je, specialiojo lyginamojo tekstyno tiesioginės 
kalbos dažniausi sintaksiniai požymiai – vientisi-
nių, benarių, nepilnųjų, elipsinių, sudėtinių sujun-
giamojo ryšio bejungtukių sakinių, inversijos, 
įterpinių vartojimas, tiesioginės kalbos nepareng-
tumas, spontaniškasis ekspresyvumas, dialogiš-
kumas – sutampa su požymiais, kurie stilistikos 
darbuose nurodomi kalbant apie neoficialiąją, sa-
kytinę kalbos atmainą – šnekamąjį stilių (Župerka, 
2001, 89–92; Pikčilingis, 1971b, 331–336). 

2. Šnekamojo stiliaus tiesioginės kalbos, vie-
nos iš tekstų žymėtųjų heterogeninių formų, įvedi-
mas į informacinio ir komentaro žanrų politinę 
publicistiką rodo dviejų funkcinių stilių sandūrą 
dabartinėje politinėje spaudoje, kuri savo ruožtu 
atliepia šnekamosios ir rašytinės kalbos opozicijos 
neutralizavimą. Šią ypatybę, perteiktą autentiška 
šnekamuoju stiliumi persakyta heterogenine for-
ma – tiesiogine kalba, teksto ir tekstynų lingvistai 
(Fairclough, 1994, 1995; Tuomarla, 1999; ir kt.) 
sieja su dabartinės spaudos tekstų bruožu – konver-
sacionalumu (conversationalization, Fairclough, 
1995, 11; Leonavičienė, 2004, 149–150), kuris 
kalbinėmis priemonėmis tekstuose rodo viešumo ir 
privatumo ribų kitimą visuomenėje.  

3. Konversacionalizuoti „Lietuvos ryto“ ir 
„Lietuvos žinių“ politinės spaudos tekstai, kuriuo-
se, kaip rodo sintaksinė kokybinė tiesioginės kal-
bos analizė, vartojama šnekamojo stiliaus kalba, 
pabrėžia „vartotojo valdžią“ arba, pasak 
N. Fairclougho (1994), valdžios poslinkį vartotojo 
ir apskritai visuomenės naudai bei perteikia tam 
tikrus prieštaravimus. Tie prieštaravimai, išreikšti 
funkcinių stilių sandūra, leidžia pastebėti kitą 
svarbią dabartinės lietuvių politinės spaudos ten-
denciją – kalbos polemiškumą.  

4. Nagrinėjant tekstyno lietuvių politinės 
spaudos tiesioginės šnekamosios kalbos sakinių 
sandarą ir dažnį pastebėta, kad elipsinių, benarių, 
nepilnųjų, trumpų vientisinių, sudėtinių bejungtu-
kių, šnekamajai kalbai būdingesnių priduriamųjų 
sakinių, inversinės žodžių tvarkos modelių, įterpi-
nių daugiau vartojama „Lietuvos ryto“ tiesioginė-
je šnekamojoje kalboje nei „Lietuvos žinių“ tie-
sioginėje šnekamojoje kalboje. Pastarajame leidi-
nyje kiekybiškai perpus mažiau vartojama tiesio-
ginės šnekamosios kalbos (1,78% tiriamosios lei-
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dinio imties, tuo tarpu „Lietuvos ryto“ – 3,6%), 
todėl galima teigti, kad spaudos kalbos polemiš-
kumas ir konversacionalumas, išreikštas sakytinės 
ir rašytinės kalbos arba, tiriamuoju atveju, šneka-

mojo ir publicistinio stilių opozicijos neutraliza-
vimu spaudoje, labiau perteiktas „Lietuvos ryto“ 
informacinio ir komentaro žanrų politiniuose  
tekstuose.  
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Aurelija Leonavičienė 
 

LE DISCOURS DIRECT DU STYLE PARLÉ – LE SIGNE DE LA CONVERSATIONNALISATION  
DES TEXTES DE LA PRESSE 

 
Résumé 

 
Le discours direct qui fait l’objet de notre analyse est étudié dans le corpus comparable spécialisé d’une taille dė 

500 000 d’occurrences, constitué d’articles de la presse politique lituanienne (“Lietuvos rytas”, “Lietuvos žinios”) qui 
datent de 2001–2004. Ce corpus ne contient ni interviews, ni débats, ni entretiens. Il est constitué d’articles politiques 
de la presse écrite du genre information et du commentaire.  

 55



 
Dans cet article nous avons pour but de décrire les particularités syntaxiques du discours direct qui prouvent la 

présense du style parlé dans des textes du style journalistique. Le corpus comparable spécialisé est analysé par le moyen 
des méthodes déscriptive, comparative ainsi que la méthode de l’analyse automatique assistée par ordinateur. 

Un des traits les plus remarquables de l’oralité est la différence syntaxique des phrases du DD par rapport aux 
phrases du discours citant du journaliste. Le discours direct s’exprime par des phrases courtes, souvent élliptiques, 
incomplètes (nepilnieji sakiniai), atypiques (benariai sakiniai) etc. Selon la fréquence et la diversité des phrases des 
types mentionnés ainsi que l’abondance des particules énonciatives ou des mots du discours qui contribuent à créer une 
image dialogique de la situation d’énonciation originale, nous pouvons arriver à la conclusion que le discours direct de 
la presse politique constitue un écart par rapport à la norme syntaxique journalistique, signale l’oralité aussi que le ton 
oral et exprime la tendance générale de la presse politique d’aujourd’hui – la conversationnalisation.  

Tous les cas trouvés du discours direct du style parlé expriment un rapport immédiat au vécu, donnent au lecteur 
l’impression d’être présent dans la situation, et confèrent un caractère oral spontané aux phrases guillemetées,  signe de  
l’hétérogénéité textuelle.  
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