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   Dalyko anotacija 

Dalyko tikslas – padėti doktorantams išsamiai susipažinti su šiuolaikiniais tarpdisciplininės 

kalbotyros srities – etnolingvistikos (antropologinės lingvistikos) tyrinėjimais ir juos 

objektyviai, savarankiškai vertinti. Apibūdinti antropocentrinio kalbos pasaulėvaizdžio 

pagrindinius ypatumus ir jo struktūrą. Nuosekliai aptarti ir išsiaiškinti kalbos ir kultūros 

(pradedant tradicine etnine kultūra ir baigiant profesionaliąja elitine kultūra) santykį, kalbos ir 

kultūros struktūrinius panašumus bei skirtybes. Studijuojant šį dalyką, formuojamas gebėjimas 

suvokti kalbos reiškinius ne atskirai, izoliuotai, bet plačiame kultūros kontekste, 

atskleidžiamas įvairiapusis kultūros poveikis skirtingiems kalbos lygmenims, ypač leksikos ir 

frazeologijos sistemai. 

Dalyko siekiniai ir kompetencijos: išklausę šį kursą, doktorantai įgis nemažai naujos 

informacijos apie kalbos ir kultūros santykius įvairiais aspektais tiriančią modernią kalbotyros 

discipliną, sugebės savarankiškai apibūdinti ir kritiškai vertinti  antropologinio pobūdžio 

kalbos tyrimus, galės suvokti jų reikšmę ir įtaką šiuolaikinei sinchroninei ir diachroninei 

lingvistikai bei giminiškoms humanitarinėms disciplinoms, visų pirma etnologijai, tautosakos 

mokslui, etnopsichologijai ir kitoms artimoms sritims. Kurso metu gauti analizės įgūdžiai 

padės suvokti kalbos reiškinius plačiame etnokultūriniame kontekste – kaip tam tikros 

kultūriškai apibrėžtos visumos dalį. 

Kurso turinys: 

Etnolingvistikos objektas. Pasaulio vaizdas kalboje. Kalbos pasaulėvaizdžio struktūra.  

Etnolingvistikos ištakos. V. Humbolto kalbos filosofija ir jos įtaka vėlesnių tyrinėtojų 

pažiūroms. Amerikiečių antropologinė lingvistika (F. Boaso, B. L. Vorfo, E. Sepyro darbai). 

Sepyro – Vorfo hipotezė ir vėlesni bandymai ją įrodyti.  

Pagrindinės etnolingvistikos kryptys. Maskvos (N. Tolstojus ir kt.) ir Liublino (J. Bartminskis 

ir kt.) mokyklos, jų atstovų pažiūrų panašumai ir skirtumai. Etnolingvistiniai žodynai ir jų 

rengimo principai. Kalbos etnografija (D. Haimsas ir kt.). Šiuolaikinės  kognityvinės 

lingvistikos įtaka etnolingvistų pažiūroms.  

Pasaulio kategorizacija kalboje. Konceptai ir kalbos reikšmės. Prototipai, jų etninis pobūdis. 

Tradiciniai kalbos stereotipai ir jų etnolingvistinė interpretacija.  

Etnolingvistikos gretinamasis aspektas (A. Vežbicka ir kt.). 

Pasaulio kategorizacijos ypatybės leksinės reikšmės struktūroje, jų ryšys su tautos kultūra.  

Tradicinė ir kognityvinė metaforos samprata. Pagrindiniai metaforizacijos būdai. Frazeologija 

kultūros kontekste. Etnologinio ir folklorinio konteksto reikšmė frazeologijos tyrinėjimams. 

Frazeologiniai junginiai su mitinių būtybių pavadinimais etnolingvistiniu aspektu. 

Tautos kultūros atspindys antroponiminėje sistemoje. Vardo magija. 

Kalbos honorifikacijos priemonės. Kalbos etiketas. Keiksmažodis ir jo funkcionavimas 

kalbinėje bendruomenėje. Pejoratyvai ir formuliniai keiksmai, jų specifika lietuvių kalbos 

tarmėse. Tabu ir eufemizmai, jų klasifikacija bei pobūdis. Eufemizmai lietuvių tarmėse ir 

tautosakoje. Eufemistinių substitutų reikšmė kalbos istorijai.  

Tradiciniai gero linkėjimai lietuvių etninės kultūros kontekste.  

Kalbos aksiologinis (vertybinis) aspektas. 

Tautos mentalitetas kalboje. Etninės psichologijos ir kalbos santykis.  
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