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Nors viso buvusio Õnuškio valsčiaus šnektos išsamiai netirtos, tačiau stambiuosiuose dialektologijos mokslo veikaluose (Zigmo Zinkevičiaus Lietuvių dialektologijoje,
Lietuvių kalbos atlase, Žanetos Markevičienės knygos Aukštaičių tarmių tekstai pirmojoje
dalyje ir kitur) nurodomos būdingosios, su gretimomis pietų (ir kitų) aukštaičių šnektomis siejančios, taip pat kai kurios savitos fonetikos, morfologijos, kirčiavimo bei kitos
ypatybės. Duomenų iš kai kurių vietovių gyventojų yra užrašę studentai ir paskelbę
savo diplominiuose darbuose (pavyzdžiui, Marytė Kuncevičiūtė aptarė Žùklijų kaimo
priebalsius, Petras Vaitkevičius tyrė Dusmen kaimo fonetiką ir morfologiją). Fonetine
transkripcija užrašytų tekstų pateikta iš kelių buvusio Õnuškio valsčiaus kaimų: Jùrgionių
(Markevičienė, Grinaveckis 1992: 263–265), Dusmen (Vaitkevičius 1963: 127–133;
Markevičienė, Grinaveckis 1992: 266–268; LKT 365; Markevičienė 1999: 167–170),
Panóšiškių (LKT 362–363), Žùklijų (Kuncevičiūtė 1974: 149–164). Garso įrašų galima
rasti Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve, asmeniniuose
mokslininkų archyvuose ir kitur. Šio straipsnio pagrindinis tikslas – glaustai aptarti
buvusio Õnuškio valsčiaus šnektos svarbiausias ypatybes ir XXI amžiaus pradžios tarmines nuostatas. Iliustracinė medžiaga daugiausia paimta iš minėtame Lietuvių kalbos
instituto archyve saugomų garso įrašų.
Dialektologų nuomone, Õnuškio šnekta priskirtina pietų aukštaičiams (Girdenis,
Zinkevičius 1966: 139–147; Zinkevičius 1966: 446; 2006: 137; LKA I žemėl. Nr. 1),
anksčiau vadintiems vakarų dzūkais (Явнис 1911, 22–25; Salys 1933: 21–34; 1935,
žemėlapis; 1992: 137–138, žemėlapio įklija; Būga 1961: 85–97; LKT 36–37; Baranovskij 1999: 34–35). Etnografijos požiūriu ji priklauso daugiakalbei Dzūkijos daliai, kur
nėra aiškesnės regioninės savimonės (Ragauskaitė, Daugirdas 2010–2011; Ragauskaitė
2012; Kalėdienė 2013).
Šiai šnektai, kaip ir kitiems pietų aukštaičiams, yra būdingos dvi skiriamosios
ypatybės – nosinių balsių a·, e· siaurėjimas ir mišriųjų dvigarsių an, am, en, em išlaikymas,
pvz.: užuolα. ~ ąžuolai, gú·dei ~ gąsdei (gąsdinai), ku.n.li ~ kąsnelį, netus·kit ~ netąsykite, sumùši. ~ sumušę, b·bu ~ babą (senelę), kó·ju ~ koją, ti.ná·i ~ tenai (ten), it· ~
ištęsti, bo·bùti.~ bobutę, bet danguñ. ~ dangun (į dangų), gramvuol·s ~ gramvuolys
(grambuolys), ve.t ~ šventė (plg. Zinkevičius 1966: 82–83; LKT 36-37; LKA II 24,
35–36, 62–67, žemėl. Nr. 5, 17, 44–46, 49–51). Nosinių balsių a·, e· siaurinimas taip pat
būdingas vardažodžių vienaskaitos įnagininko galūnėms -u, -i ir vienaskaitos
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balsių opozicija paprastai išlaikoma. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Õnuškio šnektos
balsiai o·, · kokybe panašūs į atitinkamus kitų rytinių pietų aukštaičių garsus, t. y.
tariami siauri, įtempti (plg. Markevičienė 1999: 27–28, 225–226; Leskauskaitė 2004:
56–58; GST 162–163, VII žemėl. ir komentaras). Nekirčiuoti ilgieji balsiai i·, u·, o·, ·
dažniausiai sutrumpėja iki trumpųjų garsų, pvz.: vna ~ džiovina, giv·na ~ gyvena,
skùbidavos ~ skubydavosi (skubindavosi), vá·gic ~ valgyti, ktu ~ kitą, su-á·ugi ~ suaugę,
rα.ku ~ ranką, bα.g ~ baigė, gi.v.no ~ gyveno, st·lo ~ stalo (plg. LKA II žemėl. 83,
84). Be to, šioje pozicijoje, kaip ir šiauriau esančiose pietų aukštaičių šnektose (pavyzdžiui, apie Semeliškès), tokie garsai gali pakisti dar ir kokybiškai – virsti , , pvz.:
mk·kl ~ mokykloje, màn ~ mano, pi.r·g ~ pyrago, mažèn ~ mažesnė, lá·im ~
laimė, birùts ~ Birutės, mó·ks ~ mokėsi, žnt ~ žinote, všts ~ vištos, ká·rvm ~
karvėmis (plg. Markevičienė 1999: 29). Iki pusilgių nekirčiuoti ilgieji balsiai dažniau
sutrumpėja tik pietinėje arealo dalyje.
Grúožninkų, Gruožninklių, Taučioni ir kituose kaimuose tiek kirčiuoti, tiek
nekirčiuoti balsiai o·, · nesistemingai gali būti silpniau ar ryškiau dvibalsinami, pvz.:
nušen·vo. ~ nušienavo, peus ~ pėdžius (pėdus), apkeri·tas ~ apkerėtas, susi·da ~
susėda, vakari·lin ~ vakarėlin (į vakarėlį), viẽtra ~ vėtra, iš‿kuõ ~ iš ko, puõnαi ~ ponai, kuoj·lы ~ kojelę, kuoj·l ~ kojelė, túo ~ toji, mamuõ·s ~ mamos, stõ·vu. ~ stovų,
kapúoje ~ kapoja. Fakultatyviai monoftongizuojami ie, uo, pvz.: pašiená·uc ~ pašienauti,
letùviškαi ~ lietuviškai. Šiuos balsių sistemos pokyčius lemia gretimai vartojamų slavų
kalbų poveikis (plg. Zinkevičius 1966: 87–88; LKA II 77–78; Mikulėnienė, Morkūnas
1997: 10–11; Leskauskaitė 2004: 73–74; Tuomienė 2008: 46 ir ten nurod. lit.).
Emocingoje kalboje trumpieji , ù kartais paplatinami ir pailginami, taigi tariami
panašūs į žemaičių balsius ẹ, ọ, pvz.: imri. ~ išmirę, sekmu ~ Sekminių, plero.u ~
piliarožių, pil ~ pilį, gru ~ grikių, iskele ~ išsikelia. Tirdama Dusmen kaimo kalbą
tai kiek anksčiau yra pastebėjusi ir Žaneta Markevičienė (1999: 29–30).
Iš balsyno ypatybių dar minėtinas ir kitiems pietų aukštaičiams būdingas tvirtapradžių dvigarsių ui, il, im, in, ir, ul, um, un, ur pirmųjų sandų ilginimas, pvz.: g·ȓkit ~
girkite, k·ȓkina ~ kirkina, p·lna ~ pilna, p·nta ~ spinta, c·gio ~ tinginio.
Žodžio pradžios e, ei dėsningai pakinta į a, ai, taigi sakoma α.nat ~ einate, α.u. ~
eilią (eilę), ·u. ~ ežią, ·žerαs ~ ežeras, ašeȓũ· ~ ešerių. Tai būdinga ir naujai į šnektas
atėjusiems žodžiams: alèktros ~ elektros, askú·ȓsijo.sna ~ ekskursijosna (į ekskursijas),
amaúotαs ~ emaliuotas, aigulẹ. ~ eiguliai, aiguvà ~ eiguva ir kt. Manoma, kad šis
fonetinis reiškinys senas, o sąlygas jam atsirasti sudarė fonemų a ir e neutralizacija ne
žodžio pradžios pozicijoje (Zinkevičius 2006: 144–145).
Žodžio pradžioje prieš u, uo nenuosekliai gali būti pridedamas priebalsis v, o prieš
i, ie, ė – j, plg.: vuogá.u ~ uogauti, vúogo.s ~ uogos, vú·kinẹi ~ ūkiniai, ešk ~ ieško,
jžbruka ~ išbruka, ·mẹ ~ ėmė, i. ~ ir, pri·di. ~ priėdę, ma ~ ima, bet úogas, ùp ~
upė (plg. LKA II 99–101, 111–112, žemėl. Nr. 83, 84, 93).
Kai kuriuose žodžiuose vyksta nekirčiuotų trumpųjų balsių elizija (išmetimas),
pvz.: rú·ŋkus ~ runkelius, brok·lẹi ~ burokėliai, nežnåũ. ~ nežinau, kal·mas ~ kalėjimas.
Ž. Markevičienė (1999: 30) yra atkreipusi dėmesį į Dusmenysè vykstančią įvairių
balsių nazalizaciją (po jų tariamas silpnas m), ypač būdingą sakinio pabaigai.
Õnuškio šnektai būdingos abi dzūkavimo ypatybės – afrikatos c, ʒ tariamos:
1) prieš Vu tipo balsius vietoj č, ǯ, kilusių iš senovinių junginių *t, *d, pvz.: c ~ čia,
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trac ~ trečia, berná·icẹi ~ bernaičiai, gαȓåũ. ~ gardžiau, púou ~ Puodžių, peũ· ~ pečių,
ov· ~ džiovyti, s·u ~ sėdžiu; 2) prieš Vi tipo balsius vietoj sprogstamųjų priebalsių
t, d ir junginiuose tv, dv, pvz.: ck ~ tik, cipr ~ stipri, prig·ȓʒis ~ prigirdys, s·ʒit ~
sėdite, ciẽsẹi ~ tiesiai, ʒienù ~ diena, gȓú·1 ~ griūti, á·u ~ austi, apibá·ȓ ~ apibarti,
kevirtà ~ ketvirta, v ~ dvi (plg. Salys 1935; 1992: 133–137, 311–314; LKT 36; Zinkevičius 1966: 139–140, 518; LKA II 94–96, žemėl. 80). Išimtys yra tokios pat kaip ir
kitose dzūkuojančiose pietų aukštaičių šnektose. Afrikatos c, ʒ nevartojamos: a) prieš
i, i·, kilusius iš *; b) dėl kitų formų analogijos ē kamieno daiktavardžių daugiskaitos kilmininko ir būtojo kartinio laiko veiksmažodžių vienaskaitos 1 asmens formose
(pavaȓũ· ~ pavardžių, li.deká·iu. ~ lydekaičių, suskaiåũ. ~ suskaičiau); c) samplaikose
su priebalsiais š, ž (krikč·nas ~ krikštynas, vè ~ vežti; påũ.kči ~ paukštį); d) garsažodžiuose; e) skoliniuose (č·sαs ~ laikas).
Kaip didžiojoje aukštaičių tarmės dalyje, taip ir čia junginiai le, l· tariami kieti,
pvz.: lã·sino ~ lesino, gelažn ~ geležinė, sukn.l ~ suknelė, gal·jo ~ galėjo, papúol ~
papuolė, nepé·rlaåu ~ neperlenkiau, lazd·lы. ~ lazdelę, vasar·lы ~ vasarėlę, lazdel ~
lazdele, klы. ~ kilę (plg. Zinkevičius 1966: 158–163, 458, 461, 463, 480, 482, 486,
488, 490, 498, 510–511, 514, 519; 2006: 62–64, 142; LKT 38; LKA II 33–34, 45–50,
88, žemėl. 15–16, 28, 30–32, 72).
Õnuškio šnektos kirčiavimo sistema panaši į kitų rytinių pietų aukštaičių. Minėtini savitai kirčiuojami vardažodžiai sprãgelas (1), mãma (2), švlpikas (1), užkandà (3b),
naujienà (3), vėtykl (3a), dróbinis, -ė (1), žiẽminis, -ė (1), ãtraiža (1), náuda (1), kiškienà
(4) ir kt.
Akūtinės šaknies linksniuojamųjų žodžių vienaskaitos įnagininko ir daugiskaitos galininko formos kai kada kirčiuojamos ir galūnėje, pvz.: žiedù ~ žedu, žiedùs ~
žedus, åudùs ~ šiáudus, ilgàs ~ lgas. Vilijos Ragaišienės (2010: 43, 139) nuomone,
šis reiškinys sietinas tiek su akcentiniu paradigmos išlyginimu, tiek su galima jų kilme
iš oksitoninės paradigmos.
Gana stiprų poveikį Õnuškio šnektos vardažodžių kirčiavimo sistemos raidai daro
paprastosios ir kuopinės daugiskaitų semantinės ir akcentinės priešpriešos nykimas, plg.:
dgs. vard. pušyna ~ pušýnai, pijoka ~ pijõkai (girtuokliai), karosa ~ karõsai, skieta ~
skiẽtai, lenka ~ lénkai, uslana ~ uslãnai (suolai), kaimyna ~ kaimýnai, poperia ~
põpieriai, balda ~ báldai, siuvėja ~ siuvjai, kabelia ~ kãbeliai, lietuvia ~ lietùviai, dgs.
kilm. čigon ~ čigõnų, kaim ~ káimų, pijok ~ pijõkų, čės ~ čsų (laikų), sklyp ~
sklỹpų, vėj ~ vjų.
Pietų aukštaičių vardažodžių kirčiavimui įtakos turi ir morfonologinis akcentinės
paradigmos išlyginimas – koloninio ir galūninio kirčiavimo tipų formavimasis (Ragaišienė 2010: 53–56, 139). Šis reiškinys pastebimas ir Õnuškio šnektoje. Antrosios kirčiuotės
žodžių vienaskaitos įnagininko ir vietininko bei daugiskaitos galininko formos gali būti
kirčiuojamos šaknyje, pvz.: abrũ·sus ~ abrūsùs (rankšluosčius), kaunieru ~ kaunierėliù
(apykakle), šõkius ~ šokiùs, miẽstus ~ miestùs, drobnes ~ drobinès. Tačiau pažymėtina,
kad tokių koloninio kirčiavimo atvejų nėra gausu.
Su kirčiavimo sistemos pertvarka susiję ir kai kurie vardažodžių linksniavimo
sistemos pokyčiai. Pavyzdžiui, u ir prie- 1
Veiksmažodžių bendraties formose išnykus balsiui
balsinių kamienų daiktavardžiai gauna
i afrikata dažniausiai išlieka minkšta (plg. LKA II
produktyviojo a kamieno fleksijas, pvz.:
žemėl. 90, 91).
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sūna ~ sū̃nūs, turga ~ turgūs, piemena ~ pi̇́emenys (plg. LKA III žemėl. Nr. 66; Ragaišienė 2010: 40–53, 64–71). a2 kamieno daiktavardžių vienaskaitos vardininko formų
fleksija yra ne -is, bet -ys, plg.: žvirblỹs, botkaitỹs, sprindỹs, lietuvỹs, vokietỹs, kurmỹs
(Zinkevičius 1966: 217; LKA III žemėl. Nr. 5, 8–10; Ragaišienė 2010: 58–71).
Kartais tariant žodžius pabrėžiamąja intonacija, tvirtagaliuose skiemenyse balso
spūdis perkeliamas į pirmąjį dvigarsio dėmenį, t. y. vyksta priegaidės defonologizacija,
pvz.: dabr ~ dabar, duk ~ daug, trdavo ~ tardavo. Tačiau tokios kaitos priežastis gali
būti ir kita – dėl slavų kalbų poveikio pirmasis dvigarsio dėmuo rodo ne priegaidę, o
kirčio vietą (plg. Mikulėnienė 1996: 148–150).
Žodžių sandara ir sintaksė. Morfologijos ypatybėmis Õnuškio šnekta ir panaši
į kaimynines šnektas, ir turi tam tikrų skirtybių. Pirmiausia minėtina, kad daiktavardžių skaičiaus kategorijos struktūra tokia pati kaip ir kitų pietų aukštaičių: opoziciją
sudaro vienaskaita ir daugiskaita. Retai vartojama dviskaita – fakultatyvinis pozicinis
daugiskaitos variantas. Šį skaičių yra išlaikęs tik vyriškosios giminės galininkas, pvz.:
re.ke‿gi p‿dù u.lukù padavin· ~ reikia gi po du siūluku padavinėt, pardúoda už‿dù
rubù [šakas] ~ parduoda už du rubliu [šakas]; vá·iko.jåu dù m·neu ~ vaikščiojau du
mėnesiu; dù bùteu alåũ.s ~ du buteliu alaus; dù k·palu dúono.s nùperku ~ du kepalu
duonos nuperku (plg. Vaitkevičius 1963: 43–44; Zinkevičius 1966: 204).
Kai kurie daiktavardžiai yra kitos giminės ir kamieno nei bendrinėje kalboje, pvz.:
sausanė ~ sausainis, ramùnis ~ ramunė, bùrmistra ~ burmistras, nastutas ~ nasturtė,
jurgnis ~ jurginas, rùdamėsis ~ rùdmėsė, añglis (vyr. g.) ~ angls (mot. g.), kantòras ~
kontora, armònikas ~ armonika, benzinà ~ benzinas, tònas ~ tona, skrybelỹs ~ skrybėlė.
Pasitaiko ir tos pačios giminės, tačiau skirtingų kamienų gretybių, pvz.: olà / ol, skol /
skolà, pažasts / pãžastė, balañdė ~ balanda, patvorỹs / patvor (plg. LKA III 31–33,
žemėl. Nr. 19–20, 22). i kamieno vyriškosios giminės daiktavardžiai dants (> dantỹs),
debess (> debesỹs), vags yra perėję į a1 kamieną (Vaitkevičius 1963: 58; LKA III 34,
žemėl. Nr. 25–26). Šio kamieno yra ir pùsnis ~ pusni̇̀s (im kamienas).
Nemažai giminės ir / ar kamienų gretybių iš Õnuškio šnektos pateikia P. Vaitkevičius (1963: 47, 50, 52–54, 56) ir Z. Zinkevičius (1966: 214–215, 219, 229, 247, 255).
Greta a1 kamieno daiktavardžio vienaskaitos vardininko formos mẽdis pavartojama
senoji a2 kamieno forma mẽdžias. Dialektologijos darbuose paliudyta, kad anksčiau
greta jáutis buvusi ir forma jáučias (plg. LKA III 23–24, žemėl. Nr. 2–3).
u, u ir priebalsinių kamienų daiktavardžių vienaskaitos kilmininkas greta -(i)aus
dažniau turi a1 kamieno fleksiją -o, pvz.: cùkro ~ cukraus, Vi̇̀lnio ~ Vilniaus, põpierio ~
popieriaus, šventõrio ~ šventoriaus, pẽčio ~ krosnies, rubẽžio ~ rubežio, Trakimãvičio ~
Trakimavičiaus, rùdenio ~ rudens (plg. Vaitkevičius 1963: 59–61).
Gana gerai išlaikyta i kamieno moteriškosios giminės daiktavardžių paradigma,
pvz.: móteris / moters ~ moteris, šlauniẽs ~ šlaunies, óbelys ~ obelys, šãknys ~ šaknys,
šakni ~ šaknimis, durу́se ~ duryse, nýcysna ~ į nytis. Tiesa, nurodoma, kad vartojama
ir gretiminių formų su ē kamieno fleksijomis, plg.: nósis / nósė, obels / obel, ùsnė, krósnė
(Vaitkevičius 1963: 58; LKA III 32–33, 60, žemėl. Nr. 20, 52, 54).
Priebalsinių kamienų paradigmos yra mišrios. Vyresnioji karta ligi šiol dar vartoja,
nors ir retai, senąsias nesutrumpintas priebalsinių kamienų vienaskaitos kilmininko ir
daugiskaitos vardininko formas su fleksija -es greta -s, pvz.: seserès / seses, rudenès ~
rudens, móteres ~ moterys. Gretybių arba kitų kamienų fleksijų turi ir kiti linksniai,
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 12 29.

4

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. KALBOTYRA

LIETUVOS VALSČIAI. ONUŠKIS

pvz.: sesuõ / sesuvà, sẽseriai, sẽserys / sẽserės; dùkteriai, dùkteria ~ dukterimi; šuvà, šùnys;
akmuõ, ãkmenio, ãkmenį, akmena, akmen, ãkmenus (plg. Vaitkevičius 1963: 63–65;
Zinkevičius 1966: 505; LKA III 34–35, 41, 43, žemėl. Nr. 27–31, 37, 40).
Iš archajiškų morfologijos ypatybių dar minėtina vienaskaitos naudininko fleksija
-uo, nekirčiuotoje pozicijoje pakitusi į -o (Vaitkevičius 1963: 46; Zinkevičius 1966: 208,
520; 2006: 145; LKA III 40–42, žemėl. Nr. 36–37, 39). Ji vartojama greta vyraujančios
fleksijos -u. Vienaskaitos naudininko formos, ypač pavartotos prielinksninėse konstrukcijose, gali turėti ir apibendrintą senovinę fleksiją -i, pvz.: ãkmeni ~ akmeniui, su
dùkteri ~ su dukterimi, su sẽseri ~ su seserimi, po kãri ~ po karo, iki káuli ~ iki kaulo
(dar plg. Vaitkevičius 1963: 65; LKA III 41–43, žemėl. Nr. 38, 40 nurodytus pavyzdžius;
Zinkevičius 2006: 145).
u ir u kamienų vienaskaitos įnagininkas turi ne tik sutrumpėjusias fleksijas -um
(< -umi) ir -ium (< -iumi), bet ir gretimines -u ir -iu, pasiskolintas iš produktyviųjų
a ir a1 kamienų (plg. Vaitkevičius 1963: 59–60).
Vardažodžių ir įvardžių daugiskaitos naudininko ir įnagininko formos su formantu -m(i), turinčiu dviskaitos įnagininko reikšmę, yra dvejopos – trumposios ir
ilgosios: dgs. naud. daktarám ~ daktarams, sesermi ~ seserims, Velykóm ~ Velykoms,
piemenám ~ piemenims, móterim ~ moterims, visem ~ visiems, dgs. įn. nakcim ~ naktimis, obelmi ~ obelimis, šakõm ~ šakomis, žmonmi ~ žmonėmis, rαkom ~ rankomis,
klùmpėm ~ klumpėmis (plg. LKA III 61–65, žemėl. Nr. 56–61, 63–66; Zinkevičius
2006: 146). Lietuvių kalbos atlase (III 66–67, žemėl. Nr. 63–64) nurodytos gretiminės
fleksijos -ėmis, -omis retos ir laikytinos naujomis.
Savita yra a1, a2, if ir priebalsinių kamienų daiktavardžių vienaskaitos inesyvo
fleksija: kòlukij ~ kolūkyje, sandelj ~ sandėlyje, vandenj ~ vandenyje, vidurj ~ viduryje, Õnuškij ~ Õnuškyje, pavãsarij ~ pavasaryje, stotj ~ stotyje, mnesij ~ mėnesyje.
Ji vartojama greta -yj / -y ir laikoma senesne (plg. Vaitkevičius 1963: 49–50, 57; Zinkevičius 1966: 231; LKA III 52, žemėl. Nr. 46). Tokią vienaskaitos inesyvo fleksiją gali
turėti ir įvardžiai àš, tù, sav.
Pažymėtina ir tai, kad paprastai daugiskaitos inesyvo fleksija yra -se, tačiau pietiniuose kaimuose gretimai kartais vartojamos ir formos su -sa, pvz.: Dusmenỹsa ~ Dusmenyse, Žemenosa ~ Žiemenose (plg. LKA III žemėl. Nr. 45–46, 68–70). Daugiskaitos
iliatyvas, be fleksijos -sna, kartais turi -san (LKA III 76, žemėl. Nr. 48).
Õnuškio šnektoje, kaip ir kitur pietų aukštaičių plote, išlaikyti abu vidaus vietininkai (Vaitkevičius 1963: 44; Zinkevičius 1966: 201; 2006: 145–146). Tačiau, kitaip
nei pietinėje ir vakarinėje dalyje, čia (ir kitur rytuose bei šiaurėje) šių linksnių reikšmės
aiškiai skiriamos: inesyvu reiškiama vieta, o iliatyvu – kryptis, pvz.: àš *õ·nukij givenåũ.
dá·r ~ aš Onuškij gyvenau dar; sandel ir‿sandel ǀ priek‿m·ltαis [dirbau] ~ sandėlij ir
sandėlij prieg miltais (=prie miltų) [dirbau]; [klumpes] viẽton pàdeda ǀ ir‿stó·vi viẽto ~
[klumpes] vieton (=į vietą) padeda ir stovi vietoj; virtùv per‿užúolaidu ropó·je màn kα.
kvabalis ~ virtuvėj per užuolaidą ropoja mano karkvabalis; ku. suspažnot ǀ ar‿šõ·uose ~
kur suspažinot, ar šokiuose; tùri bú· pašarvó·ta sàv namúose ~ turi būt(i) pašarvota savo
namuose; sklepαñ. inpúoåu ~ sklepan (=į rūsį) inpuoliau; jǽ·igu bki mažèn patalpà
ǀ tαi‿tuõ v·žα lá·idojim kašku.tαi s.ln ~ jeigu biškį (=truputį) mažesnė patalpa, tai
tuoj veža laidojimo kažkur tai salėn (=kur nors į laidojimo salę); mαšnosnα valnαm
tuo‿grú·dus ~ mašinosna (=į mašinas) valinam (=verčiame) tuos grūdus. Vietininkų
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reikšmės neskiriamos tik pačiuose pietuose. Šį vartosenos skirtumą pastebi ir patys
Õnuškio šnektos atstovai.
Pasitaiko suprieveiksmėjusių adesyvo (pašalio vietininko) reliktų, pvz.: àš gul·jåũ
namep ~ aš gulėjau namiepi (=namuose).
Nežymimųjų įvardžių ir kiekinių skaitvardžių daugiskaitos vietininkas turi daiktavardinę galūnę -iuose, pvz.: sàvo [javų] tαi‿nekú·si keúose ~ savo [javų] tai nekulsi
keliuose (=keliese); šešem vaiká.m tαi‿i.gi re.ke pavá·gic ǀ je dù ǀ tα. aštuoúose ~
šešiem(s) vaikam(s) tai irgi reikia pavalgyt(i), jie du, tai aštuoniuose (=aštuoniese).
Veiksmažodžių tariamoji nuosaka nesiskiria nuo kitų pietų aukštaičių šnektų. Vienaskaitos 1 ir 2 asmens formos turi fleksijas -au ir -ai, o 3 asmens formos – -ų arba visai
jos neturi, pvz.: lėktáu ~ lkčiau, atsidurtáu ~ atsidùrčiau, atsisėstái ~ atsisstum, neit/
net ~ netų (plg. Zinkevičius 1966: 367–368; LKA III 107–111, žemėl. Nr. 103–106;
Markevičienė 1999: 33–34).
Iš savitų ypatybių minėtinos veiksmažodžių šálti, bálti, mlti esamojo laiko 3 asmens formos šálsta, bálsta, mlsta (plg. Vaitkevičius 1963: 97).
Žodžių darybos požiūriu Õnuškio šnekta iš esmės nesiskiria nuo kaimyninių
pietų aukštaičių šnektų. Pavyzdžiui, deminutyvai daromi su priesagomis -ukas, -ė; -elis
(-ėlis), -ė; -aitis, -ė; -ytis, -ė: vargẽlis, duonẽlė, pinigliai, rėžẽlis, avẽlė, pušẽlė, kačergáitė,
anūkáitė, pirkáitė, diržáitis, spragilùkas, akmenùkas, pirkùtė, akùtė, virvùkė, duonýtė,
skarýtė, mamýtė; veiksmažodžiai gali turėti slavišką priešdėlį da- (plg. Vaitkevičius 1963:
29–31, 34, 38; LKA III 130–133, žemėl. Nr. 116–118). Iš retesnių priesagų išskirtina -ysta
(lenkystà, ponystà, jaunystà, senystà), -ekšnis (šaldekšnis ‘šaltekšnis’), -astis (nẽrimastis
‘nerimas, nuolatinė baimė’), -okšlis (krūmókšlis ‘krūmokšnis’), -akšlis (putãkšlis ‘besiseilėjantis kalbantis žmogus’) (Vaitkevičius 1963: 31, 33–34).
Senomis laikomos prielinksnių ik(i), in(g), po, prie(g) konstrukcijos su naudininku
(Ambrazas 2006: 294–294) būdingos daugeliui pietų aukštaičių šnektų. Tokias konstrukcijas vartoja ir Õnuškio šnektos atstovai, pvz.: gi.v.nom mè‿ce prieg‿banči và ~
gyvenom mes čia prieg bažnyčiai (=prie bažnyčios) va; àš iŋk‿p.beigαi prabuvåũ. ~ aš
ing pabeigai (=iki pabaigos) prabuvau; strakõ·lẹi ǀ aptvǽ·rta tõ·ro.s ǀ kat‿nó·r priek‿pó·rαi
ǀ ka‿nó·r priek‿pó·rai paimtá.i ~ strakoliai (=statiniai), aptverta tvoros, kad nor (s) prie
porai (=poromis), ka nor prieg porai paimtai (=paimtumei); vaʒno tαi‿p‿mõ·tkαi ǀ
tαi‿p‿t·vu vaʒna ~ vadina tai po motkai (=pagal mamą), tai po tėvo (=pagal tėvą)
vadina2; dabα. žinó·kit ǀ prieg‿bá·imei gyv·nαm ~ dabar, žinokit, prieg baimei (=bijodami) gyvenam; acis·dα ǀ ir‿ùškasα ik‿štai viẽtαi ~ atsisėda ir užkasa ik šitai vietai
(=iki šitos vietos).
Prielinksnis in gali būti vartojamas vietoj pas, prie, o iž – vietoj pro, pvz.: prriša
in‿vežmu šã·ku ~ pririša in vežimą (=prie vežimo) šaką; ka‿màno m·ma apsiž·nin ǀ
tαi‿s·k ǀ nuvǽ·i in‿štu. in‿bró·li‿åu ǀ t·vo ~ ka (=kai) mano mama apsiženino (=ištekėjo), tai, sakė, nuej in (=nuėjo pas) šitą, in brolį jau tėvo; ir‿và i·rà c dá·r a.žerùkαs
toks‿cæ ǀ bedùgnis và irà ǀ tαi‿ir‿dα. baisù in‿· pri-α. ~ ir va yra čia dar ežerukas
tokias (=toks) čia, bedugnis va yra, tai ir dar (=dabar) baisu in jį (=prie jo) prieiti;
mac·c và iž‿lá·ŋgo n·d kap‿kure [ežerai] ~ matyt(i) va iž lango (=pro langą) kap (=kai)
kurie [ežerai].
2
Gretiminės yra prielinksnio po konstrukcijos su įna
Nusakant objektą, prielinksnio
gininku, pvz.: veikatà bα.gesi ǀ vskas ǀ i‿po‿dar
apie reikšme kartais vartojamas aplink,
bα.s ~ sveikata baigiasi, viskas, i (=ir) po darbų.
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pvz.: apliŋ(k)‿akt·ru nèneka ~ aplink hektarą nešneka; apliŋk‿senó·i. č ·su tαi‿n·rà‿ko
b·ji ~ aplink senovės čėsą (=laiką) tai nėra ko bãjyt(i) (=pasakoti).
Apytikslis kiekis gali būti reiškiamas konstrukcija su prielinksniu in, pvz.:
gá·‿ti. bùv iŋ‿k·tured.šim [laipsnių] åu‿to.‿kα. ~ gal tę (=ten) buvo in (=apie)
keturiasdešim(t) [laipsnių] jau to karščio.
Reikiamybė, rečiau galimybė reiškiama sintaksine konstrukcija daiktavardžio
arba įvardžio vardininkas + modalinis veiksmažodis (dažniausiai reikėti) + veiksmažodžio
bendratis, pvz.: tadù åu‿dúona re.ke maiš· ~ tada jau duona (=duoną) reikia maišyt(i);
re.ke bú·ba pasod·c ǀ re.ke ǀ daržα. vskas ~ reikia bulba (=bulves) pasodyt(i), reikia
daržai viskas (=daržus, viską); åušnẹi ǀ re.ke vast·bei dúo ~ kiaušiniai (=kiaušinius)
reikia valstybei duot (i); re.ke mik ǀ padar· dá·rbαs ~ reikia miške padaryt (i) darbas
(=darbą).
Kartais vartojamos konstrukcijos bevardė giminė + daiktavardžio vardininkas +
veiksmažodžio bendratis, pvz.: bú·bo.s kà() tαi‿nelα.va ~ bulbos (=bulves) kast(i) tai
nelengva.
Õnuškio šnektoje užfiksuota ir senovinių pasyvo konstrukcijų, pvz.: s lniju. ǀ
pare.s ir‿pau.r·s ǀ ar‿vaúota ar‿nevaúotα žmogåũ.s ~ jis liniją pareis ir žiūrės, ar važiuota, ar nevažiuota žmogaus; ne-uspá·usta š·kni. gerα. ~ neužspausta šaknys gerai;
àtkirsta bù-a gá.l dù kvart·lαi ~ atkirsta buvo gal du kvartalai.
Leksika. Õnuškio šnektos atstovai vartoja nemažai dialektizmų, tarp jų ir semantinių, pvz.: vakarỹnė ‘vakarėlis’, būžỹs ‘karkvabalis’, kánva ‘retas audeklas siuvinėti’, apsõdžias ‘įpjova’, skarulỹs ‘audeklo gabaliukas’, núoteka ‘nuotaka’, asỹs ‘asiūklis’,
júozupo rýkštė ‘kardelis’, mazgnė ‘ryšulėlis’, bandùkė / bandẽlė ‘ratilis’, kiaũlė ‘grūzdas’,
gardùškykas ‘gardėsis’, lapiẽnė ‘griežčių stiebų, perlinių kruopų, bulvių ir mėsos sriuba’,
burzgùlis ‘kas burzgia’, pagynà ‘pabaiga’, užeidinti ‘užželdinėti’, sušliùkti ‘sutižti, sukiužti’, sužebóti ‘sukišti (į ką)’, lietuviškúoti ‘kalbėti bendrine lietuvių kalba’, rbyti ‘ridenti’,
ribúoti ‘riedėti’, atkraũlinti ‘atkraustyti’, kūlỹnė ‘šiaudų kūlelis (stogui dengti)’, suvaržýti
‘sukraipyti’, stuburỹs ‘medžio kamienas’, pérsiverti ‘pakilti (duonai)’, išlõšti ‘išlenkti,
išgaubti’, preranga ‘prietaisai, įranga’, grybaujà ‘grybingas kraštas’. Vieni iš jų būdingi
tik šiai šnektai, o kai kurie vartojami ir gretimose šnektose.
Be pietų aukštaičių patarmę vartojančių gyventojų, Õnuškio šnektos areale, ypač
šiaurrytinėje dalyje, gyvena nemažai žmonių, kurių gimtoji kalba yra vietinė lenkų, tačiau
jie moka ir lietuviškai (plg. Zinkevičius 1993: 148–149, 187–188; 1993a; 2006: 110–114;
Čekmonas, Grumadienė 1993: 134; Vidugiris 1993; Gaučas 1993; 2004; Turska 1995).
Pasak M. Kuncevičiūtės (1974: 5), XX amžiaus 8-ajame dešimtmetyje lenkiškai buvo
kalbama Saváitiškėse, Grendavėjè, Tõlkiškėse, Lausgẽniuose, Jankovcuose, Vytautãvoje,
Gervniuose. Ji taip pat nurodo, kad „susitikę kitų kaimų gyventojus, jie šneka arba
dzūkiškai su akcentu, arba bendrinės kalbos ir tarmės mišiniu“ (ten pat). Žùklijų kaimas
buvęs grynai lietuviškas, o Žỹdkaimyje gyvenę žydai (Kuncevičiūtė 1974: 5–6).
Be abejonės, dvikalbystė / daugiakalbystė turi įtakos šnektai. Didžiausią poveikį
patiria leksika. Tad gausu slaviškų skolinių bei jų vedinių, yra ir per slavų kalbas atėjusių
germanizmų, pvz.: pričynáuti ‘priekaištauti’, pracvnas ‘bjaurus’, apmatikúoti ‘apkaupti’,
bãjinti ‘pasakoti’, škarãdnas ‘bjaurus, įkyrus’, zeklas ‘veidrodis’, laškà ‘lova’, akurãtnas
‘geras’, čvertùkas ‘ketvirtis degtinės butelio’, katùkas ‘pakrosnis’, cėglà ‘plyta’, feránka
‘užuolaida’, šravoti / širavóti ‘šveisti’, zgãdnas ‘tinkamas’, fàstas ‘atlaidas’, pančekà
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‘kojinė’, prisizupùityti ‘prisirinkti atsargų’, točkà ‘karutis’, kùfras ‘skrynia’, plnyti ‘sergėti’, krõminis ‘pirktinis’, ženéiba ‘vedybos’, panãras ‘žibintas’. Kartais pasiskolinama
tik semantinė reikšmė, o žodžio forma yra lietuviška, pvz.: pripúol ant·no ·tlaidas ~
pripuolė (vyko) Antano atlaidas.
Patys vietiniai gyventojai taip pat pastebi, kad kai kurie žodžiai nėra lietuviški: mès nesαkdao.m ló·va ǀ sαk·daom laškà ǀ nisakdaom kåuptùkas ǀ sαk·daom
kapč·lis ǀ α.‿ti. matkas ǁ i.gi iš‿kašku.‿tαi at·jis ǀ tὰs ir‿lkis nuok‿s·n tie‿žõ·ǯi
tki ~ mes nesakydavom lova, sakydavom laška; nesakydavom kauptukas, sakydavom
kapočėlis ar tę matikas; irgi iš kažkur tai atejis (=atėjęs) tas ir likis (=likęs), nuo seno
tie žodžiai toki(e).
Vietos žmonių kalbai ekspresyvumo ir gyvumo suteikia frazeologizmai, vaizdingi
posakiai, palyginimai: labα. mi.l·jåu šó·k pku. su‿ragùcẹis ǀ ɔ. ǀ ka(p)‿vjes neó·j ~
labai mėgau šokt(i) polką su ragučiais, o, kap (=kaip) vėjas nešiojo; seåũ. bernα.
kab‿α.na ǀ tè kap‿užuolα. ~ seniau bernai kap eina, te (=taip) kap ąžuolai; àš pasaåũ.
ǀ kap‿kiȓù i.kirsta ~ aš pasakiau – kap kirviu inkirsta (=nukirsta); arzaúoje kαi‿vα.
ls ~ erzeliuoja kai (=kaip) varlės; b·ȓž švar kap‿á·uksas ~ biržė švari kap auksas; kek
iǯ·rpta ǀ o.‿pinigũ· šùdo gá·uta ~ kiek išdirbta, o pinigų šudo (=mažai) gauta; ʒũ·kαi
vǽ· krũ·kα ~ dzūkai velnio krūkai (=pasiutę); ar‿bó·ba ar‿kat· ǀ labα. gaj ~ ar boba,
ar katė labai gaji; adbulõ·m rα.kom dar·si ǀ adbulα.s danci. ir‿vá·gi.si ~ atbulom(is)
rankom(is) darysi, atbulais dantim(is) ir valgysi (apie darbus).
Tarminės nuostatos ir šnektos pokyčiai. Be abejo, dabartiniu metu apie
tradiciškumą labiau galima kalbėti tuomet, kai aptariamas vyriausiosios, o ne vyresniosios ir jaunosios kartos žmonių tarminis kalbėjimas. P. Vaitkevičius (1963: 5–6),
XX amžiaus 7-ajame dešimtmetyje analizuodamas Dusmen šnektą, pastebėjo, kad ji
„taip smarkiai paveikta literatūrinės kalbos, kad jaunesnės kartos žmonės jau pradeda
užmiršti net giliai įaugusį dzūkavimą, o vyresnės kartos žmonės kalbėjimą tarmiškai
pradeda suprasti kaip atsilikimą“.
Kaip rodo XXI amžiaus pradžios geolingvistiniai ir sociolingvistiniai tyrimai, visoje
Lietuvoje vykstantys tarmių kaitos procesai neaplenkia ir Õnuškio šnektos. Ją smarkiai
veikia vietos gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl migracijos ir emigracijos, įvairiose
viešojo gyvenimo srityse vartojama bendrinė kalba, slaviškieji vietinių kalbų variantai
bei kiti veiksniai (Kalėdienė 2013; GST 159, XIII žemėl. ir komentaras). Pavyzdžiui,
nosiniai balsiai ą, ę jau nėra sistemingai siaurinami, greta afrikatų c, dz vartojamos č, dž,
ne visuomet kietinami junginiai le, l· (GST 162–163, VII, X žemėl. ir komentarai).
Tačiau silpnosios ypatybės (nekirčiuotų balsių trumpinimas, dvigarsių il, im, in, ir, ul,
um, un, ur pirmųjų dėmenų ilginimas bei kt.) dažnai išlaikomos kalbant pusiau tarmine
ir bendrine kalba. Taigi šios pietų aukštaičių šnektos, kaip ir apskritai kalbų bei tarmių,
vartojimui neabejotinos reikšmės turi kodų kaitos mechanizmas, kurį lemia prestižas, o
šį savo ruožtu – socialiniai santykiai (Kalėdienė 2013: 128 ir nurodyta lit.).
Pažymėtina, kad aptariamojo arealo socialinio tinklo centras yra Õnuškio miestelis. Čia susitelkę svarbiausi administraciniai, kultūriniai ir kitokie objektai: bažnyčia,
vidurinė mokykla, kultūros namai, paštas, biblioteka, palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninė, pirminės sveikatos priežiūros centras, vaikų darželis, girininkija, turgus...
Õnuškyje tarmiškai beveik nekalbama – vyrauja, pasak pačių gyventojų, lietuvių kalba.
Čianai gramatinė kalba vyrauja. Gramatinė jau. Tarmiškai ne, ne, ne. Nu žinot, tie, kurie
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Ekspedicijoje po
Onuškio kraštą
dr. Asta Leskauskaitė
kalbina Smalių kaimo
gyventoją Vincą
Kazlauską. 2010 m.
Ž. Driskiuvienės
nuotr.

kadaise vien lenkiškai kalbėjo, tai galbūt tokį akcentuką turi šiokį tokį, bet tai tik akcentas.
Bet bendrai tai gramatinė kalba. Dzūkų kalba nevyrauja. Ot jau į kaimus pavažiavus, jau ten
gali rasti ir dzūkuojančių. O pats Onuškis – gramatinė kalba. <...> Nu tada, kai aš vaikas
buvau, tai labai, labai, labai daug lenkiškavo (pateikėja G. J., gim. 1929 m., gyv. Õnuškyje). Jos įsitvirtinimą lėmė šio daugiakalbio krašto istorinės ir socialinės aplinkybės
(Kazlauskas 1993 ir nurodyti šaltiniai).
Centro poveikis periferijai – artimiems ir tolimesniems kaimams – yra akivaizdus.
Tarmiškai paprastai kalbama privačioje erdvėje (namuose su artimaisiais, kaimynais,
pažįstamaisiais), vietinėse įstaigose ir bendruomenės susibūrimuose. Bendraujant su
nepažįstamais, meldžiantis, per televiziją ir radiją, rašant ir kitur viešai vartojama pusiau
tarminė, bendrinė arba kita kalba, jeigu pašnekovas ne lietuvis ir lietuvių kalbos nemoka.
Dainuojama ir tarmiškai, ir bendrine kalba, t. y. taip, kaip dainų tekstai išmokti, įsiminti.
Mokykloje per pertraukas tiek lietuvių, tiek kitakalbių vaikai dažniausiai kalbasi lietuviškai, t. y. išmoktąja bendrine kalba, retai tarmiškai: Negirdėt, kad per pertraukas kas
nors kalbėtų lenkiškai. Lietuviškai. Tarmiškai, tarmiškai irgi labai retai. Žinot, dar į mūsų
mokyklą, dar atvažiuoja mokytis iš Žilinų. Karéivonys, Žilina dar už Taučionių truputėlį
tolėliau, ten irgi gražus lietuviškas kaimas. Tai va tie mokiniai pašneka, pašneka tarmiškai.
Jie ir dabartiniai mokiniai moka ir kalba tarmiškai (N. B., gim. 1949 m., gyv. Õnuškyje).
Taigi su socialiniais santykiais glaudžiai susijusi kodų kaita iš tiesų turi lemiamos įtakos
Õnuškio šnektos (iš)likimui.
Vis dėlto miestelio ir jo apylinkių gyventojai, net ir nekalbantys gimtąja šnekta,
tarmiškumą dažniau vertina palankiai ir retai jį sieja su menku išsilavinimu ar kaimietiška kilme. Jų nuomone, tarmiškai kalba patriotiškai nusiteikę, savo tarmę gerbiantys,
išsaugoję ir mokantys žmonės: Čia yra palikimas mūsų tėvų, mūsų ainių. Čia yra palikimas.
Čia yra tas, kas seniau kalbėjo (pateikėja G. J., gim. 1929 m., gyv. Õnuškyje). Kai kurie
pabrėžia, kad taip kalbėti yra paprasčiausiai patogiau.
Vietos gyventojai pastebi ir kai kurių skirtumų tarp paskirų kaimų kalbos. Pavyzdžiui, pateikėjai N. B. (gim. 1949 m., gyv. Õnuškyje) Taučioni kaimo kalba skambanti
švelniau negu Grúožninkų, čia ir daugiau dzūkuojama. Be abejo, lengviausiai pastebimi
ir akcentuojami leksikos skirtumai.
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Vietoj išvadų. Kaip ir viso Dzūkijos regiono, taip ir Õnuškio šnektos ateitis priklauso nuo jos prestižo, vartotojų savimonės ir socialinių tinklų. Įvairūs kalbos lygmenys
rodo gana sparčiai kintantį, dinamišką kalbinį kraštovaizdį – perėjimą į naują raidos ir
funkcionavimo etapą. Tai visiškai suprantama, nes apskritai „XXI amžiuje objektyvių
sąlygų raiškos konservatyvumui, tęstinumui arba kaitai grynai dėl imanentinių (kalbos
vidinių) ypatybių nebelikę (ir kažin ar apskritai kada taip galėjo būti)“ (GST 263). Tad net
ir geriausiai tradicinę tarmę mokantys vyriausiosios kartos atstovai nevengia diglosijos.
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