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Jaunimo kalba nesiliauja erzinti
Jaunimą veikia vulgari popkultūra, bjauru, kaip jie kalba. Tai tipiškas vyresniųjų požiūris į
jaunimo kalbą. „Jei esate piktas niurzga, nekiškite nosies“, – į panašius nusiskundimus
atsako danų kalbininkai.
Vaikai ir jaunimas negerbia kalbos ir vartoja siaubingai bjaurius žodžius. Jų tarimas
neaiškus – jie suvelia balses (vietoj e ištaria a ir pan.) arba taria skirtingus žodžius vienodai.
Maišydamas žodžių galūnes jaunimas kalba gramatiškai netaisyklingai. Arba pakeičia
tikrąsias reikšmes ir suteikia žodžiams visiškai priešingas.
53-ejų metų kalbininkas, Kopenhagos universiteto profesorius Jensas Normannas
Jørgensenas mano, kad reikia tik dėkoti jaunimui už tokią kalbos raidą.
„Jaunimo kalba yra kalbos raidos varomoji jėga. Būtent jaunimas kuria naujas reikšmes,
sudarinėja naujus žodžius, tobulina tarimą ir keičia kalbos gramatiką“, – sako kalbininkas.
Laikas parodė, kad ta kalbos atmaina, kuria dabar kalba jaunimas, po 30-ies metų kalbės
vidutinio amžiaus žmonės, todėl profesorius nejaučia didelės simpatijos amžiniems
burbekliams ir virkautojams dėl bjaurios jaunimo kalbos.
„Šitie pikti seniai bijo būtent garsų ir gramatikos kitimo. Ir taip buvo visada“, – sako jis.
Tarp profesoriaus kolegų yra kalbos tyrėjų, pastebėjusių, kad jaunimo kalba kėlė
pasipiktinimą jau prieš 4000 metų, karaliaus Hamurabio laikų Babilone.
„Jau tada vyresniosios kartos sakė, kad jaunimas baisiai išsidirbinėja ir negerbia kultūros.
Juos labiau traukianti populiarioji kultūra, o tai laikyta įrodymu, kad tauta žlunga“, – teigia
Jensas Normannas Jørgensenas.
Taip pat neteisinga būtų manyti, kad šiandieninė jaunimo kalba yra žymiai šiurkštesnė nei
ankstesniųjų kartų. Jau senovės graikų dramaturgas Aristofanas savo jaunystės kūriniu
„Debesys“ provokavo filosofą Sokratą, vadindamas jo filosofiją „zvimbimu iš uodo
pasturgalio“. Išverstus į šiandieninę kalbą, Aristofanas kaltina Sokratą „šūdo malimu“.
Antikiniais laikais ši komedija piktino senovės graikų aristokratiją taip pat kaip kai kurių
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televizijos programų seksizmas arba viešai vartojami keiksmažodžiai, išprovokuojantys
piktus skaitytojų laiškus laikraščiuose mūsų dienomis.
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