LYČIŲ LINGVISTIKA – sociolingvistikos atšaka, analizuojanti vyrų ir moterų šnekos aktus
jų raiškos ir pokalbio struktūros aspektais. Jos atsiradimas sietinas, viena vertus, su
lingvistikos mokslo plėtote, antra vertus, su feminizmo atsiradimu. Sociolingvistai,
nagrinėdami šnekos aktus pagal įvairius socialinius pjūvius privalėjo atkreipti dėmesį į
skirtingų lyčių šnekos aktų ypatumus. Feministinis judėjimas iškėlė idėją apie pačiose
kalbose slypinčius skirtingus požiūrius į vyrus ir moteris (žodynuose, gramatikose kaip
pirmosios teikiamos vyriškosios giminės formos, o moteriškosios giminės formos laikomos
antrinėmis, joms skiriama žymėtųjų narių vieta).
Lietuvių lingvistikoje vartojami įvairūs terminai tam pačiam reiškiniui apibrėžti.
Džežulskienė (1994) rėmėsi sociologija ir teikė giminės terminą, apibrėžiantį visą kompleksą
socialinių, kultūrinių ir psichologinių ypatybių, susijusių su lytimi. Tačiau giminė jau yra
lingvistikos terminas, o tos pačios srities terminų daugiareikšmiškumas vengtinas. Antra
vertus, žodis giminė dabartinėje lietuvių kalboje turi net 5 reikšmes, pirmiausia parodo ryšį
tarp skirtingų kartų, giminystės bendrumus. Jo semema „lytis“ tėra antrinė, sietina su
gramatikos terminu. Dėl šių priežasčių terminas giminė nei lyčių studijoms, nei
sociolingvistikai nėra priimtinas. Žodis lytis turi tik 2 reikšmes, kurių pirmoji sietina su
vyriškų ir moteriškų būtybių apibūdinimu. Taigi jos pirminė semema tiesiogiai susijusi su
skirtingais biologiniais pradais. Suprantama, žmonių bendruomenėje jie papildomi
socialiniais, kultūriniais ir psichologiniais ypatumais. Terminas lytis jau įsitvirtino
visuomenės moksluose (antropologija, filosofija ir kt.). Sociolingvistikoje (ir apskritai
lingvistikoje) kaip terminas žodis lytis iki šiol nebuvo vartojamas. Manytume, kad jis geriau
atitiktų terminams keliamus reikalavimus, padėtų susikalbėti įvairių sričių mokslininkams
bei studijuojančiai jaunuomenei, todėl teiktinas sociolingvistikos studijoms.
Vakarų kultūros tyrinėjimai atskleidė faktą, kad moterų kalba yra artimesnė standartui negu
vyrų, t.y. moterys kalba „geriau“ už vyrus, jų kalba artimesnė standartui – bendrinei kalbai
(Trudgill, 2000; Aitchison, 1999; Labov 1990).
Skiriasi vyrų ir moterų pokalbių strategijos. Moterys vartoja daugiau neapibrėžtų,
netiesioginių frazių, padedančių išvengti tiesioginio teigimo (Aitchison, 1999). Atsakydamos
į paprastą klausimą, moterys kartais teiginį pateikia pasitikslinančio klausimo forma. Toks
kalbėjimo būdas rodo kalbančiojo bejėgiškumą, kurį galima vertinti kaip pasitikėjimo savimi
stoką, prieštaravimo baimę. Kita vertus, tai galima traktuoti kaip paskatą pokalbiui tęsti,
draugiškos ir bendradarbiavimo atmosferos kūrimą. Tuo tikslu moterys dažniau negu vyrai
vartoja pokalbį palaikančias frazes (mmm, aha, yes), vadinamas „minimaliais atsakymais“ .
Vyrams, priešingai, nepalaiko moterų replikomis ir klausosi tylėdami. Jiems būdingas
išraiškingas kalbos būdas, leidžiantis pirmauti ir vadovauti pokalbiui, t.y. jie mėgsta
kontroliuoti pokalbio temą, pertraukinėti pašnekovą ir reikalauti paaiškinimų
Skirtinga lyčių pokalbių sandara rodo, kad vyrai ir moterys bendrauja turėdami kitokius
tikslus: moterys siekia, kad jas suprastų, atjaustų, kad išryškėtų tarpusavio bendrumas ir
užsimegztų ryšys, vyrai nori suteikti ar gauti informacijos, nustatyti hierarchinius santykius
(Tannen, 1986).
Taigi vyrams paliekama natūrali teisė pirmauti pokalbyje ir primesti savo požiūrį moterims,
o šioms tenka derintis prie pašnekovo. Taip visuomenėje susiformuoja tam tikros žodžių ar
frazių sampratos, nulemtos kokių nors socialinių privilegijų. Pavyzdžiui, frazė Tu mąstai
kaip moteris gali įžeisti asmenį toje visuomenėje, kurioje įsigalėjęs neigiamas moters proto
vertinimas, kai tuo tarpu frazė Tu mąstai kaip vyras suvokiama kaip komplimentas
(Džežulskienė, 1994).
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