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ĮRAŠAIS)
Syntactic Peculiarities of Žagarė Local Dialect
(Based on the Records of 1998–2003)
A NOTACI JA
Šiuo straipsniu autorė baigia Žagarės šnektos aprašą. Straipsnyje analizuojami sintaksiniai šios šnektos reiškiniai, aptariamos morfosintaksinės konstrukcijos (perficientyvas, reikiamybės, sąlygos raiška, artroidas), būdingos ir kitai baltų kalbai – latviams. Aprašoma
tarminė sakinio subjekto, objekto, laiko, vietos, priežasties raiška. Apžvelgiama pridūriamųjų konstrukcijų ir šnektoje vartojamų sudėtinių sakinių jungtis. Remiantis Frazeologijos
žodynu ir Palyginimų žodynu, apibūdinama šnektos frazeologija (tradiciniai frazeologizmai
ir stabilieji žodžių junginiai), palyginimai, atkreipiamas dėmesys į įžvalgiai taikomą šnektos
ekspresinę raišką.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : šnektos sintaksė, morfosintaksiniai reiškiniai, frazeologija, palyginimai, kalbos ekspresija.
A N NOTAT ION
By this article the author finishes the description of Žagarė local dialect. The article
analyzes its syntactic phenomena and discusses morphosyntactic constructions (perficientive, expression of necessity and condition, arthroid), which can also be found in another Baltic language, i.e. Latvian. The article describes the dialectal expression of the subject, object, time, place and cause in the sentence. It reviews the linking words of dangling
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constructions and complex sentences used in the dialect. Based on Phraseological Dictionary
and Dictionary of Comparisons, the article describes the dialect’s phraseology (traditional
phraseological units and stable word phrases) and comparisons and draws attention to the
insightfully applied expressive content in the dialect.
K E Y WOR DS : dialect syntax, morphosyntactic phenomena, phraseology, comparisons, language expression.

ĮVADAS
Žagarės šnektos pavieniai morfosintaksiniai ir sintaksiniai reiškiniai yra pastebėti ir aprašyti dialektologų Aldonos Jonaitytės, Aušros Kaikarytės straipsniuose arba bendruose Alekso Girdenio ir Genovaitės Kačiuškienės, Alekso
Girdenio ir Juozo Pabrėžos publikacijose. Atkreipti dėmesį tai, kas aiškiausiai
skiriasi nuo standartinės sintaksės darbuose (LKG II, Jono Balkevičiaus, Vito
Labučio) aprašytų sintaksinių konstrukcijų ar reiškinių buvo įprasta dialektologijos moksle, sakytume tokia buvo mada. Nuo šios tradicijos (mados) niekur
nepabėgo ir straipsnio autorė. Donatas Sauka, apmąstydamas Viktorijos Daujotytės knygą Tekstas ir kūrinys (1998), cituoja mintis apie tai, kad tekstas yra
proto konstruktas, kurį lemia gyvenimo patirtis, susijusi su esminiais asmenybės būties klausimais: kas esu aš, kaip aš matau pasaulį, kaip ir ką girdžiu, kodėl ir daugybė klausimų (cituota iš knygos Sauka 2019: 182). Žagarės šnektos
įrašuose atspindėta šalies pasienio žmogaus savita ir tvirta (kartais kategoriška)
nuostata įvairiais gyvenimo klausimais, išsiugdyta stebint, vertinant, apmąstant,
lyginant, priešpastatant. Respondentų įžvalgos yra gana tikslios ir šiuolaikiškos,
o jų sintaksinė raiška subtili.
Tiriamoji medžiaga, tikslas, metodai. Straipsnis parengtas iš Žagarės šnektos
įrašų, saugomų Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve
(LKI GCTA)1. Tiriami tarminiai įrašai yra daryti XX a. pabaigos ir XXI a. pradžios sandūroje (1998–2003 metais)2. Iš vyriausiosios kartos respondentų, gimusių nuo 1901 m. iki 1936 m., įrašyta 16 kasečių tarminių įrašų. Įrašinėtojų
1

Tiriamoji medžiaga detaliau aprašyta autorės straipsnyje, žr. Švambarytė-Valužienė 2018: 135–148.

2

LKI GCTA saugomi 2011–2013 m. daryti vyresniosios ir jaunesniosios kartos įrašai. Jais straipsnio autorė nesiremia dėl vienos priežasties – respondentų amžiaus. Vyriausioji karta geriausiai atspindi tradicinę tarmę, o tokių respondentų tarminių įrašų daugiausia padaryta nurodytais metais.
Autorė nekelia tikslo lyginti, kaip kinta šnektos sintaksė. Atskirų sintaksės reiškinių statika ar kaita,
autorės nuomone, neturi prasmės, kol Žagarės šnektos sintaksės ypatybės nėra aprašytos. Raidos ir
kaitos problemos telieka tyrimų objektas ir paskata kitiems šios temos straipsniams rastis, remiantis straipsnio medžiaga.
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(nuo moksleivių iki studentų ir doktorantų) turėta nevienoda respondentų apklausos ir tarminės kalbos įrašymo patirtis atsispindi respondentų atsakymuose
į klausimus arba nuosekliuose pasakojimuose3.
Straipsnio tikslas – pirmą kartą aprašyti Žagarės šnektos (morfo)sintaksines
ypatybes, palyginamuosius ir frazeologinius junginius ir šnektos ekspresinę raišką. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai: a) remiantis Žagarės šnektos įrašų medžiaga, aprašyti (morfo)sintaksinius reiškinius; b) aptarti respondentų vartotus
palyginimus ir frazeologizmus; c) pirmą kartą atkreipti dėmesį į respondentų
kuriamo teksto tarminės ekspresijos būdus. Autorės pasitelkiami aprašomasis ir
lyginamasis metodai. Tikimasi, kad straipsnyje pastebėti sintaksiniai reiškiniai
skatins tolesnį dialektologų dėmesį, stebint jų raidą ir / ar kaitą.

ŽAGARĖS ŠNEKTOS MORFOSINTAKSINĖS
IR SINTAKSINĖS YPATYBĖS
Išsamios sintaksinės Žagarės šnektos sistemos aprašyti autorė negali dėl kelių priežasčių: apsibrėžtų tirti tekstų nedidelės apimties, pačių tekstų kokybės
(respondentų klausinėjimo ir ištisinio, kuriamojo teksto trūkumo, respondentų pasakojimo struktūros (pasakojamųjų temų ribotumo)), visa tai ir nulemia
sintaksinės raiškos fragmentiškumą. Autorė laikosi požiūrio, kad verta aprašyti
pastebėtus (morfo)sintaksinius reiškinius, kurie padės atskleisti Žagarės šnektos
sintaksinę sistemą tik tada, kai tiriamųjų tekstų apimtis (raiškos ir laiko požiūriu) bus didesnės apimties, tinkamesnės raiškos ir įvairesnės respondentų gyvenimo patirties pasakojimai. Struktūriškai ši straipsnio dalis yra trejopa: pirmiausia aptariami pastebėti morfosintaksiniai, po to – sintaksiniai reiškiniai ir
Žagarės šnekta kalbančiųjų ekspresijos raiška.
Morfosintaksiniai reiškiniai. Iš morfosintaksinių ypatybių Žagarės šnektoje pastebimas ternarinės veikslo sistemos reiškinys – perficientyvo vartojimas
(Girdenis, Kačiuškienė, 1986 = Girdenis 2000: 307–314; Jšpt 2001: 39; Liparte
3

1998 m. A. Kaikarytė apklausė vyrą (g. 1928 m.) ir moterį (g. 1928), o lituanistinių studijų studentės S. Mickutė ir S. Raicevičiūtė – vyrą (g. 1930) ir dvi moteris (g. 1914 m. ir 1936 m.).
1999 m. įrašyti šešiolikos respondenčių, gimusių 1901 m., 1902 m., 1909 m., 1911 m., 1912 m.,
1914 m., 1915 m., 1918 m., 1920 m., 1921 m., 1923 m., 1926 m., 1927 m., 1928 m., 1929 m.,
1934 m., ir respondento (g. 1924 m.) tekstai, kurių įrašus padarė A. Laurikėtytė, B. Balutytė,
R. Vidmantaitė, J. Norkienė, S. Raicevičiūtė. 2003 m. Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleiviai
užrašė 1923 m. ir 1925 m. gimusių respondenčių ir respondento pasakojimus.
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2000: 144–152; 2000a: 151–179; Kaikarytė 2010: 26)4. Rolandas Mikulskas,
remdamasis Lietuvių kalbos institute saugomos Lietuvių kalbos žodyno kartotekos duomenimis, „nubrėžia ir tikslią Lietuvos šiaurinėse šnektose vartojamų
perficientyvinių konstrukcijų paplitimo liniją“. Iš jos matyti, kad į perficientyvo
konstrukcijų paplitimo arealą dar reikia įterpti šiaurinius kupiškėnus ir uteniškius (Mikulskas 2003: 75–76; Kaikarytė 2010: 27; 2015: 169). A. Kaikarytės
pastebėta, kad „skaistgiriečiai, tikėtina, ir žagariškiai, perficientyvo konstrukcijoms sudaryti dažniausiai vartoja postverbus lauka ‘laukanʼ, žemė ‘žemėnʼ“ (Kaikarytė 2015: 169)5. Kalbininkės pastebėjimas įžvalgus: žagariškiai perficientyvo
konstrukciją linkę sudaryti kiek dažniau su postverbu lauka ‘laukanʼ arba laukan,
pvz.: paspá.udei tó·ki. knòpki. / jegu par‿šv.pi. en / prded j(š) šv / tαi‿en
gã·rs laũka / tai‿td jeu‿gã· palé.i vsùs rtùs / ka‿js [dampis] prad·tu. sù
ta.‿mašna. kùæma. (Vrš); jiẽ [žydai] det. neb·ga laũka / ka‿jiẽ nèti [kad vokiečiai juos sušaudys] (Vrš); jegu rakose jet / ka‿lá.užes laũka pri‿žẽ·mes ta‿šakùte / tai‿tẽ ·rà vanduõ (Vrš); [eigulys] sã·ka / ekit laũka iš‿mška (Žg); greitó·ji
atva·va / re nè laũka [sergantį kaimyną] (Dkš); i.silé.idi [į terbas sutarkuotus
obuolius] i‿su laũka (Žg); idαva lã.ũkαn ta(s)‿s·menαs (Žvlg)6. Kiek rečiau
žagariškiai vartojo postverbą žemė ‘žemėnʼ arba žemėn, pvz.: nègaù i.e klebonjo. / kocs‿mùšk žẽ·m [nedrąsu] (Žg); sã·lin [alų] / nu‿i‿nusã·lin tã·‿jeu / nu‿i‿lé.i
žẽ·m / nó·ȓ ka‿br.nz bú·tu. / tαi‿uškã.tin radonα ã·kminus / d·d i.‿ta.‿ã·lu. /
tén i.‿vdu. / tàdà br.nz [alus] / gràžùs (Žg); vã.k(s) sló·pst žẽ·mn (Žvlg); àle
pagá.ve nedúodαva / gαvà nudr.kusi žẽ·mn (Žg)7. Žagarės šnektoje esama ir
perficientyvo konstrukcijos variantų, pavyzdžiui, prielinksnio prie ir daiktavardžio žemė kilmininko linksnio forma prie žemės vartojamas kaip postverbas ir
suvokiamas reikšme ‘žemėnʼ, plg.: tó·gz g·rims / ka‿nù / visk prie‿žẽ·mes (Žg)8.
Beje, atrodo, kad postverbą lauka dažniau vartoja tie žagariškiai, kurių tėvai ar
4

Perficientyvu („vykstančiuoju“) A. Girdenis ir G. Kačiuškienė įvardija tarpinę veiksmažodžio eigos ir įvykio veikslo sistemos kategoriją, kuria reiškiamas veiksmo artėjimas prie pabaigos (arba
apskritai prie tam tikros ribos), plg. latvių imperfektyvą sist ‘muštiʼ, perfektyvą nuosist ‘užmuštiʼ ir
perficientyvą sist nuôst (zemẽ) ‘mušti užmuštinaiʼ (Girdenis, Kačiuškienė 1986 = Girdenis 2000:
307–314; Jšpt 2001: 39; Liparte 2000: 144–152; 2000a: 151–179; Kaikarytė 2010: 26).

5

Apie perficientyvo konstrukcijas plačiau žr. Liparte 2000: 144–152; 2000: 151–179; 2005: 50.

6

Dėl Žagarės šnektos dvibalsių ir dvigarsių kirčio ženklų žr. Švambarytė-Valužienė 2018: 113.

7

Tikruoju perficientyvu, anot R. Mikulsko, laikytinas junginys su žemėn. Plačiau žr. Mikulskas
2003: 71–96. Straipsnio autorė su tokiu teiginiu nesutinka ir mano, kad priežastys junginiui su
postverbu lauka(n) egzistuoti yra dvi: tai gali būti viena iš kalbos universalijų (plg. latvių ir estų kalbų panašius reiškinius) ir lietuvių kalbos vidinės raidos, paremtos raiškos konkretėjimu,
savastis.

8

Postverbas gali būti prielinksnio į ir daiktavardžio galininko linksnio žemė junginys, žr. Mikulskas
2003: 71–96.
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seneliai yra lietuvių kilmės, o latvių kilmės arba žemaitiškų šaknų turintys žagariškiai renkasi postverbą žemėn. Kadangi reiškinį pastebėjęs Janis Endzelynas
(Jānis Endzelīns 1873–1961) pavyzdžius rinko iš Frydricho Kuršaičio (Frydrich
Kurszat 1806–1884), Augusto Leskyno (August Leskien 1840–1916) ir Karlo
Brugmano (Karl Brugmann 1849–1919) darbų, keltina hipotezė, ar tik aptariamosios konstrukcijos raiška lietuvių tarmėse nebuvusi dažnesnė su lauka(n),
negu su žemė(n).
Žagariškiai, kaip pažymi A. Kaikarytė, aprašydama Skaistgirio šnektą, „labai
vartoja abiejų rūšių dalyvius“ (Jšpt 2001: 38; Kaikarytė 2015: 169). Sąlygos sakiniuose su jungtuku jeigu atspindėta reikiamybės raiška kaip tik ir nusakoma
veiksmažodžio būtojo dažninio laiko 3 asmens forma ir neveikiamosios rūšies dalyviu (įprasta reikšti veiksmažodžiu reikėdavo su bendratimi ir vardažodžio galininku), plg.: jegu bú·dαva pje.nαm jèvα / pjó·ve jèvùs / nupjó·ve / jegu bùva vèžαm /
vèže (Žg). Abi raiškos formos pavartotos sakinyje kàz bùva d.rbαms / tã· d.rbαi /
kαip‿i‿dàbà / g.ven αnc‿sàv.s / kã· re / tã· d.rbi (Žg). Paskirčiai nusakyti vartojamas neveikiamosios rūšies dalyvis, atkeltas prieš objektą (vardažodį) arba po
objekto, plg.: bú·dαva dúonas kẽ·pamαs pẽ·us / togz‿d.delis (Žg); jé.uez bú·dαva
tòkes ku.rẽ·namαs (Žg). Apie Joniškio šnektoms būdingą reikiamybės raišką neveikiamosios rūšies dalyviu yra rašyta (Jšpt 2001: 38; Švambarytė 2002: 66–69;
Švambarytė 2003: 197–199). Ši baltų kalbų sintaksinė bendrybė yra išlikusi Žagarės šnektoje [plg. vena. kã.ta. tã.soms / rùge pj.nam .rà (Žg)], bet dabar
akivaizdžiai veikiama lietuvių bendrinės kalbos normų, plg. o‿čè rùge pj.nam
/ rek pjǽ.u (Žg).
Apie Žagarės šnektoje vartojamą tariamosios nuosakos 3 asmens, vadinamosios geidžiamosios nuosakos, raišką dalelytėmis lai / lei su tiesioginės nuosakos
esamojo laiko 3 asmeniu buvo užsiminta (Švambarytė 2019: 125). Atrodo, kad
apie Žagarę rečiau vartojamas minėtas junginys su lai, plg.: užrá.ugdαvau púoda.
/ i‿lαi‿putó·j (Žg); lαi‿tk tie‿peñciniŋkαi ner·k pαrdaũk (Žg). Kur kas populiaresnis dalelytės lei ir esamojo laiko 3 asmens formos junginys, tik atkreiptinas dėmesys, kad į konstrukciją visada įterpiamos kitos sakinio dalys (dažniausiai veiksnys su priklausomuoju dėmeniu), plg.: geȓæũ lei‿tàva v.kα pasivažin·j (Žg);
lei‿iñ pàt en śkú·śtiś pri‿vα.s (Žg); lei‿ànà vena pàt en (Žg); le‿iẽ śpré.n /
kαp jiẽ nó·ȓ / le‿jẽ stùdero [aiškinasi] (Žvlg). Galima būtų įžvelgti, kad lei čia
atlieka ir modifikuojamosios nusakomosios (skatinamosios) dalelytės funkciją9.
Morfosintaksiniams reiškiniams priklausytų ir prijungiamieji junginiai
ka(d) su esamojo ar būsimojo laikų vienaskaitos 2 ar 3 asmeniu, žymintys tariamą veiksmą, pvz.: be / ka‿nepaguda da·‿i.‿ligó·nine. [bijau, kad nepaguldytų į
9

Plačiau žr. Valeckienė 1998: 190–193.
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ligoninę]10 (Žg); m.m reik·dava priu.r· tuos‿á.rus / ka‿kas‿kcs ne-išvaúo
[mums reikėdavo prižiūrėti tuos arklius, kad kas kitas neišvažiuotų; (pasakojama apie latvių, atvažiavusių į Žagarės turgų, arklių saugojimą)] (Žg); nbras
αke rúoždαva / nibrùškas // tep‿jeu neb.va / ka‿nenu-eu [nibras anksčiau
ruošdavo, nibruškas. Taip jau nebuvo, kad nenueičiau] (Žg).
Aprašydama Skaistgirio šnektą, A. Kaikarytė yra pažymėjusi, kad „Skaistgirio šnektai, kaip ir gretimoms Žagarės, Joniškio šnektoms, labai būdingas vadinamasis artroidas – rodomasis įvardis tas, atliekantis žymimojo artikelio funkciją“ (Rosinas 1988: 59–67; Kaikarytė 2015: 168). Žagariškiai artroidą vartoja
tik nuoseklaus pasakojimo (teksto), paprastai kuriamo vientisiniais sakiniais,
kulminacijoje, pvz.: per‿ta·‿l·guma. tẽ·k / anà nesran .rà // ir‿kratα žèm //
mànà sèsu gi.vẽ·na / skαtos / jau‿po‿kã·ra // [...] ti‿pavã·sareiz bαsu.s pó·tvi.nei
bú·dava // krat. n· ta‿*liẽlupe / krat. neb.va // tai‿isiledava // jau‿vàkarè
/ sùlig pàmatas // [...] nã·kti. jau‿k.lst d·‿v.sa p.kta re pasid· žvèj. bàtùs //
pabùda / brã· / ta‿tró·ba šatà / tòki kaškòki // graba js ma(t)‿tuoz‿bàtùs // tie‿bã·tai mat‿pakla // tas‿vadu pak·le tuoz‿bàtùs // [...] i‿prisig·re tie‿bã·tai (Žg).
Kartais ir pavieniuose sakiniuose pastebimas perteklinis įvardžio tas vartojimas,
dažniausiai apibendrinant pasakojimą, bet tokia raiška kur kas retesnė, plg. i‿tep
ta‿ži.dé.lka ižgé.b.e ta.‿gi.v·be. (Žg).
Iš morfosintaksinių reiškinių Žagarės šnektoje apžvalgos matyti, kad jie būdingi daiktavardžio (ar jį pavaduojančio įvardžio) ir veiksmažodžio gramatinėms kategorijoms ir turi atitikmenis latvių kalboje11.
Sintaksiniai reiškiniai. Respondentų pasakojimuose savita (tarminė) subjektinė, objektinė, laiko ir vietos, būdo ar priežasties raiška. Žagarės šnektoje veikėjas, pagrindinė sakinio dalis, reiškiama įvairiai: subjektas tradiciškai įvardijamas
daiktavardžio ar jį pavaduojančio įvardžio (kartais įvardžių samplaikos) vardininko linksniu, plg.: i‿vakar·lei / i‿šs / i‿tàs [būdavo] (Žg); mẽ·s vs pàmeu
ẽ·sαm (Žvlg); α‿krikšt·nαs/ α‿kàs / prikèbdαva ž.s. (Žg). Subjektiniai santykiai žagariškių gali būti nusakomi naudininku: dàbà giù / vi(š)‿šaũ / kiẽk
už‿rú.ŋkeus n·ra gã ve.pnig / nu‿iš‿ku ta.m‿žmõ·gui re(g) gi.vé.? (Žg); dàbà dv bakšt·sis / ni‿tá.i bùs kõ dȓ / ni‿tá.i (Žr). Jono Jablonskio išskirtasis
veiksnys nebuvėlis taip pat vartojamas Žagarės šnektoje, plg.: n·ra ká.m ate
[nėra kas ateina] (Žg). Subjektiniai santykiai gali būti reiškiami prielinksnio par
ir daiktavardžio akuzatyvo junginiu [pαr‿kùniga / pαr‿v·skupa / pαr‿dvasšùs
atlé.izdαva [nuodėmes] (Žg).
10

Laužtiniuose skliaustuose pateikiami transponuoti pavyzdžiai tik tada, kai sakinio struktūra ar
reikšmė nėra aiškios.

11

Apie panašius kalbinės raiškos atvejus latvių kalboje žr. LVS 1989; Beitiņa 2009.
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Žagarės šnektoje antrininkių sakinio dalių raiška taip pat gana savita: ne tik
linksniais, bet ir prielinksninėmis ir žodžių junginių konstrukcijomis. Objektiniams santykiams nusakyti žagariškių vartojama veiksmažodžio (ne)buvo ir įvardžio kas vardininko konstrukcija su esamojo laiko veiksmažodžio 3 asmeniu, plg.:
jò. mašnu. nebùva kàs nùkerp [avį] (Žg); bú·dαva kàs‿jeu nùve [veilokus] (Žg);
o‿daæ té.n bú·dαva kàs vẽ·ž i.‿*žagã·re su‿kànù [pieną] (Žvlg)12. Objektas gali būti reiškiamas daiktavardžio ar įvardžio datyvu, kai pasakotojas akcentuoja objektą, plg.: já.m [dampiui] / màta / vadu bú·dava vdu (Vrš); taz‿d.žas
vss taz‿dl(s) sùgdαva tá.m kul·ui [kuliamajai mašinai] (Vrš); v·u. sú.ῃka
kvã·pa. pé.rmuš // n·ra kvã·pa samagònui / jà (Vrš); ta‿žmó·na já.m bùva ligó·nin
(Žg); jé.i [Umiastauskaitei] kú·nz dαlùz / gràžùs‿teip / tik‿ka‿priùve.s (Žg). Žagariškiai plačiai vartoja daiktavardžio naudininką13. Šnektoje labai dažna posesyvo raiška būti su vardažodžio datyvu, pvz.: màna t·vu() eu‿bùva tr·s vαkα
/ màmà iš·e už‿nã·šle (Žg); va‿*zàloginei màmà nàl. bùva / kètur giktã·rα()
é· bùva žẽ·mez / dù v.kα (Žr); màna t·vui bùva šẽ·še(s) sẽ·seri.s // jiẽ tr·z bròle
(Vrš); v·ru bùva sàva žẽ·me (Žvlg). Posesyvinėse konstrukcijose dažniau vartojamas asmeninių įvardžių anas, aš, jis, ji, mes datyvas, pvz.: aná.m bùva dvdešimd gektã·ru. žẽ·mes (Žvlg); tas‿kαmbar·liš čè má. .rà / aplink‿stã·la. ape
maùtis / i‿vskas (Žg); má.n bùva dù s.nα (Žg); má.n ta‿vena lov·te bùva / àš
niẽka netur·eu (Žg); dauæũ má. tie‿senẽ·lei šmire (Žg); má.(n) nebebùva ku
d· [atviručių] (Žg); má.n tètà *up·uose / gruzdiẽu. parã·pijoj (Žg); má.‿jæu
nebùva iš‿kõ· [mokytis] / má.n tvẽ·lei nekαb gi.vẽ·na (Žg); má.n tik‿vena [dukra]
(Žvlg); šeim·nαs má.n màžα bùva / va‿tà‿va vena dùkt. (Žvlg); oi‿kek já.m
dvàr. bùva (Žg); já.m bαsaz grz bú·dαva // dαinúodαva jàtau jàtau! (Žg); vαk
jé.m bùva daũk (Žvlg); mùm α žẽ·ms ·r / ketuȓó·lika giktã·ru. (Žvlg); prirždαvom
vá.ntu. / mùm α bùva pitis (Žg); bùva mùm tok(s)‿skl·ps i.‿žẽ·me. užmú·ri.cs
(Žg); bú·dava dv sẽ·nes [avys] / i‿kòki šèš gȓùkαi / jauniùkαi // tek múm tũ·
[avių] bùva (Vrš); mm rà tkta dù giktã·rαi žẽ·m (Vrš). Klausiamasis-santykinis įvardis kas ir atskiriamasis kitas posesyviniuose junginiuose retesni, plg.:
nebùva gã·lima pαr‿mũ.tine. išnè // bú·dαva kã·sos ká.m / tα(i)‿išvi.ó·dαva /
pau.r·dαva ka‿kã· nebú·t .sukta (Žg); ká.m dae to.(ž)‿žẽ·mes ·r / idαva /
sαmd·dαva tuo(ž)‿žmõ·nes (Žvlg); gá. i‿bùva ká.m daæ to(š)‿šem.s (Žg);
ọ‿tαi‿kitá.i [dukrai] v.k. bùva (Žg). Objektine reikšme vartojamas vardažodžio naudininkas pavyzdžiuose: pàt kαtà gi.vẽ·nimui // gal·eu ir‿apsivèti [pati
kalta dėl gyvenimo. Galėjau ir apsivesti] (Žg); tα(i)‿e‿má(n) nàmi rà αr‿mó·tina / αr‿tvs / tαi‿mán ir‿tems re [pavalgyti] [tai jei mano namuose yra ar
12

Šis sintaksinis reiškinys priskiriamas tik tarmėms, plačiau žr. LKG III 168.

13

Apie panašius raiškos atvejus latvių kalboje žr. LVS 1989; Beitiņa 2009.
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motina, ar tėvas, tai man ir tiems reik [pavalgyti] (Žg); kùbilui śk·le šleŋkta
[kubilo skylė išlenkta] (Žg); atr. pùs. jé.m bùva da·‿sod·bos [antroje pusėje jo
buvo dar sodybos] (Žvlg); vienái moterškei bùva v·rs mre.s [vienos moteriškės
buvo vyrs miręs] (Žvlg); tαi‿é. apsùkui ȓ.b.z bú·dαva taz‿dαržẽ·lis [tai apsukui
jos trobos būdavo tas darželis] (Žvlg). Vardažodžio galininkas ir galininkas su
prielinksniais žagariškių taip pat vartojamas objekto raiškai. Daiktavardžio akuzatyvu nusakomas kartotinis veiksmas, susijęs ir su kiekio sema, plg.: v·rαi vá.ndeni. prinèždαva [vyrai vandens prinešdavo] (Žg); tètè vsadà pasidar·dαv(a) ã·lu.
/ veši. nusipigdαva *jó·niki. nuo‿tugas [tete visada pasidarydavo alaus, veršį
nusipirgdavo Jonišky nuo turgaus] (Žg). Tas pats linksnis išlaikomas ir tada, kai
vardažodžiu reiškiama ypatybė, pvz., αnc stpru. [alų] tep nedar·dαva / ka‿tep
nusigẽ.ȓtu. [ans stiprų [alų] teip nedarydavo, ka teip nusigertų] (Žg)14.
Objektinius santykius žymi ir prielinksnio par su daiktavardžio akuzatyvu
konstrukcija [dúou su‿tuo‿mèkstiù pαr‿àks / pαr‿gá.lva. (Žg); tep ir‿·e pαr‿pasá.uli. / kur‿kαmpẽ·li. gã·va (Žvlg)]. Net palyginimui nusakyti tinka par su
daiktavardžio galininku, plg. ú·kini.gz d.rba a / d·ks nestov·e / nebùva pαr‿põna.
[ūkinykas dirbo taip pat, laisvas nebuvo, nebuvo ponu] (Žg). Ši konstrukcija galima ir veiksmo krypčiai nurodyti, plg. ànà acik·le / pαr‿dùrs / ir‿àš iš‿pàsk.s
(Žg). Par tinka pavaduoti galininkiniams junginiams su prielinksniais nuo, iš arba įnagininkui [pαr‿dá.rba. / pα(r)‿rú·pesti. vs tie‿negerùmαi [iš / nuo darbo, iš
/ nuo rūpesčio visi tie negerumai] (Žg); àš *lã·tvio ir‿bαñda. gaæũ / ir‿pαr‿bé.
rna. tαrnavaũ [aš Latvijoj ir bandą ganiau, ir bernu tarnavau] (Dkš). Konstrukcija po su daiktavardžio galininku taip pat žymi objektą [nu‿màtα / tètùks vens
išedaαva i‿dá.rba / a‿màmà su‿tαis‿vαkαs rú·pi.dαvos po‿nàmùs]. Prielinksnis
pro su daiktavardžio galininku atitiktų prielinksnio apie reikšmę, plg. niẽk(a)
aš‿j.m negàù papã·sako pro‿jeun.ma. // nàmuosè stó·u / nu‿kã· gàù pasak·?
[nieko aš jum negaliu papasakot apie jaunimą. Namuose esu, nu ką galiu pasakyt?] (Žg). Žagariškiai įvairiomis reikšmėmis vartoja panevėžiškiams būdingą
konstrukciją su + įnagininkas. Tradiciškai šia konstrukcija nurodoma veiksmo
atlikimo priemonė, įrankis, pvz.: su‿karaz.ŋka gá.udi.dαvau [žuvis] (Vrš); su‿dαgeis pjé.un (Žg); tαi‿ven(s) su‿peù pradró·š / u.r·s / α‿ne‿iš‿mẽ·e pad.rpta
/ ktà su‿dαti kã·zdαva / tαi‿tàdà padã·re ùždαra. kαsta. [kalbama apie Barboros Umiastauskaitės palaikus] (Žg); su‿rαkom vśka. d.rbdαvom (Žg); kelès
ten‿šé.rdαva su‿pèlαs (Žg). Kitais atvejais minėta konstrukcija nusakomi tokie
objektiniai santykiai, kurie turi papildomų paskirties ar priežasties reikšminių
atspalvių, plg.: vsùs pã·snikus tur·dαv(a) atlαik· su‿sikè (Žr); jà / su‿sv.če [šuliniai būdavo] (Žg); gà pavá.iši. su‿kàvà? / gá. nevá.uses? (Žg); ké.z bùva
išmatúocs / i‿su‿žv·ru tur·e žvi.rúo (Žvlg); k.r.ndαvom su‿má.lkom (Žvlg);
14

78

Reiškinys yra tirtas ir aprašytas, plačiau žr. Švambarytė 1996; Vasiliauskienė 2008.
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iš‿kapeku. gi.vẽ·nom / su‿kapekom važin·om [apie pinigų vertę] (Žr); visàdà
su‿uvmù usi-·mus / nebùva n.‿nó ro / n‿lαko [į vakaruškas eiti] (Žg).
Vietos raiška Žagarės šnektoje turi savitų raiškos formų. Antai žodžio laukas kilmininko su prielinksniu ant konstrukcija vartojama visai kita – vienkiemio (viensėdžio) – reikšme, pvz., ant‿lak. [gyvendamas vienkiemyje] gal·tum jem [žydams] i.tαis· a‿virtuùke. / a‿kã· (Vrš). Lokacija žagariškių žymima
ir kilmininko su prielinksniais pri arba tarp konstrukcija [jũ·s jǽ.unas mergčkas /
jegu apsivète / pri‿t.v. negi.vé.ŋki / àckirα gi.vé.ŋki (Žg); i‿mẽ·s tαrb‿žm.
gi.vẽ·nαm / i‿paté.ŋkinti / i‿vskαs (Žvlg)]. Kur kas dažniau vieta žymima galininku su prielinksniais į, pas. Prielinksnine konstrukcija į su vardažodžio galininku nusakoma vieta turi ir papildomų semantinių krypties požymių, plg.: jõ·
[brolio] ne-uškabna / ni‿i.‿*sbira. vẽ·že / ni‿i.‿kal·ima. kša / niẽka (Žg); bùva
mùm tok(s)‿skl·ps i.‿žẽ·me. užmú·ri.cs [buvo mum toks skleps žemėje užmūtyts]
(Žg); s·da i.‿á.rli. / i‿nuvaã·va [sėdo ant arklio ir nuvažiavo] (Žvlg)]. Apytikrė
vieta žymima pas su daiktavardžio galininku, pvz.: kr·žkełj / pa(s)‿sàva kiẽma.
kαi‿stov·dαvom / tαi‿nuo‿bažn·čes atró·da tòki / kαi‿bαῇga(ž) žmò. / daug·be
suvaúodαva iš‿vsu i.‿tuos‿*j.deiùs (Žvlg); pas‿t.lta. tẽ· vá.lge (Žvlg). Vietą
žagariškiai nusako ir rečiau vartojama senesne prielinksnine konstrukcija sulig
+ įnagininkas, pvz.: ta‿*liẽlupe / krat. neb.va / tai‿isiledava // jau‿vàkarè
/ sùlig pàmatas (Vrš). Vieta nusakoma ir tradiciniu vietininku, pvz., nàmuosè
stó·u / nu‿kã· gàù pasak·? (Žg). A. Kaikarytė yra rašiusi, kad „iliatyvą, kaip
ir bk, paprastai atstoja prielinksninė konstrukcija į + galininkas. Tik pastebėtina, kad Joniškio šnektoje kalbamąja konstrukcija kartais reiškiamas ir inesyvas“
(Kaikarytė 2010: 27). Ir žagariškiai minėtą junginį vartoja panašiai, pvz.: i‿dažine. sl·pẹs [daržinėje slėpės] (Vtč); o‿i.‿vduri. stó· tas‿mašns pcs‿jau [o viduryje stov tas mašins pats jau] (Vrš); i.‿pena. užm.ŋki.dαvom / prid·davom svesta
/ tak. [piene užminkydavom, pridėdavom sviesto, taukų] (Žg).
Laikas, laiko atkarpa ar tam tikras laikotarpis žagariškių reiškiami prielinksninėmis konstrukcijomis. Paprastai tarmėse laiko trukmė nusakoma prielinksnio ligi ir vardažodžio kilmininko linksnio konstrukcija [jegu lé.izdαva / tαi‿tk
ligi‿sá.ul.s lαidõs [gegužinėje pabūti] (Dkš); sekmã·dieni. šó·kei bú·dαva ligi‿kètuȓ. r·ta (Vrš)]. Sutrumpinta prielinksninės konstrukcijos lik su skaitvardžiu
ar daiktavardžiu veiksmo vyksmo ribai nusakyti yra pastiprinama dalelyte pat,
plg.: šó·kei bú·dαva lik‿pàt dv·liktαi vã·lαndαi / dv·likta. jeu‿pras.ded gav·ne (Žg).
Laiko trukmė gali būti nusakoma ir prielinksniu par su skaitvardžio ir daiktavardžio kilmininku arba galininku, plg.: màna v·rz bùva daũk śenèśniś / pαr‿śeó·lika
bevek mẽ·tu. (Žg); išłá.izdαva [ūkininkas] pαr‿dv savá.ites / atedαvau i.‿*žagã·re. [pas tėvus] (Žg). Laikui nurodyti vartojama ir prielinksnio po su įnagininku konstrukcija, pvz., *lituvà kat‿susiv·re po‿kàrù / làbα bl.gα b.va //
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ú·kiniŋkαi nebesαde / dá.rba nebebùva // ka‿nó·ret / ekit pas‿ú·kiniŋkus uš‿pavá.gi.ma. (Žg).
Tam tikram laikmečiui įvardyti populiari prielinksnio pri su daiktavardžio
kilmininku konstrukcija, pvz.: st.gùz dege pri‿rùsa / ir‿piẽvas pjǽ.udαva (Žg);
kàdà tàz bùva ? / nu‿pri‿rùsu. (Vrš). Tam tikras gyvenimo tarpsnis atsispindi
ir sakinyje pri‿v·ra bùva vś kαbare àćkirα / o‿dàbà vśkaś kαip‿i‿ne‿śàva //
śàva nàmuosè g.venù / kαip‿i‿ne‿sàva [vyrui gyvam esant buvo visi kambariai
atskirai, o daba viskas kaip i ne savo. Savo namuose gyvenu, kaip i ne savo]
(Žg).
Žagarės šnektoje lyginamojo laiko atskaita žymima prielinksnio pagal ir daiktavardžio galininku, pvz., pagαl‿màna vαik·te. / ddeli(s) sk.rtums (Žg).
Būdo aplinkybei reikšti pasirenkamas daiktavardžių įnagininkas, pvz., nebegal·e jõ·s [Umiastauskaitės] lαik· àdarù gràbù (Žg). Žagariškiai dar pavartoja senąją prielinksnio valug su daiktavardžio kilmininku konstrukciją, plg.: anú·kαi‿eu
vàlug màmàs [anūkai jau pagal mamą, kaip mama elgiasi, taip ir vaikai] (Žg).
Būdo raiškai taip pat vartojama įnagininko su prielinksniu su konstrukcija, plg.:
dàbα kad‿ir‿tòos põ·os / su‿làbdarà apsiré.ŋgi (Žg); má.n su‿š.re / bijó·dαvau
sá.ules (Žg).
Tikslą žagariškiai nusako daiktavardžio kilmininku su prielinksniu dėl, pvz.,
lã·pu. d.‿pã.ša pasisk. [reikėdavo] (Žvlg).
Atributiniai santykiai, tikėtina, yra veikiami latvių kalbos, nes jų raiškai vartojami ne tik vardininko, kilmininko, bet dažniausiai naudininko linksniai15.
Nusakydami ypatybę žagariškiai renkasi tokią žodžių tvarką, kad atributas, paprastai būdvardžio vardininkas, būtų vartojamas prepoziciškai, plg.: v·rs màna
á.ukšcs / d.deli bùva (Žg); ddele vetè [piningų buvo] (Žg). Tais atvejais, kai
reikia paryškinti objektą, atributas vartojamas postpoziciškai [aulnei bã·tai gèr
/ šèš rùbei (Žg)]. Ypatybei nusakyti vartojamas įnagininkas su prielinksniu su,
pvz.: su‿ló·va tas‿ká.lns [su įduba] (Žg); kàdà senó·joj *žagã·r dẽ·ge bažn.če /
ti‿sã·ka / jã· atrã·da po‿klèvαs su‿kαstù (Žg).
Dažniausiai atributinius santykius žagariškiai nusako įvardžio naudininku,
plg.: v·rs má.n bùva pαr‿dv.dešimt mẽ·tu. vi.rèsnis už‿mànè [mano vyras buvo
dvidešimt metų vyresnis už mane] (Žvlg); m.m bùva tòki krũ·mαi / kol‿melerã·cie nebùva pra-·jus [mūsų buvo krūmai, kol melioracija nebuvo praėjus] (Žg);
vã.ka. krkštie / i‿žmõ·na jǽm bùva nekrkšti.ta [vaiką krikštijo, ir žmona jo buvo
nekrikštyta] (Žvlg); má. màž v.kα [mano maži vaikai] (Žg); tas‿v·rs jé· mre
[tas vyras jos mirė] (Žg); viená.i sẽ·serei dù benα / bró·ui / bé.rns / kitá.i sẽ·serei
dù benα / o‿àš tep tu.‿meg. nenor·eu [vienos sesers du bernai, brolio – bernas, kitos sesers – du bernai, o aš teip tų mergų norėjau] (Žvlg); o‿tαm‿kùbilui
15
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bùva kærà àpačè [o to kubilo buvo kiaura apačia] (Žvlg); *bé.rtulis tète bùva làbα gẽ·rz draũks [Bertulis buvo tetės geras draugas] (Žvlg).
Šifruojant Žagarės šnektos tekstus kreipinių daug nerasta. Pastebėtas tik vartojamas maloninis žodis pupyt [pup· / užl·gina v.ska [apie melioraciją] (Žg)] ir
pertaras bral ‘broliʼ, pvz., nu‿ti‿ku tù / brã· (Žg); m / brã· / re i‿sveikã·tos
/ jà (Vrš).
Žagarės šnektos vienarūšės sakinio dalys sujungiamos jungtukais a (ar), ni
(nei), pvz.: α‿ni‿tou‿karõ·u. nebùva iš‿õ· pikti / ni‿toũ. askar. (Žg); àś /
śã·ka / èsù našlá.ite // nei‿má.n t·va / nei‿mó·tinαs n·ra (Žg). Žagariškiai vienarūšes sakinio dalis vartoja apibendrinimui papildyti, pvz.: kã· / tà [samdinio
alga] ddele // bú·dαva i‿èv. / i‿drabùže (Žg); [rinkdavo] rudúokes / penes / barav.kus / kàtràs jeu‿ž.nomas (Žg); lakùs nuo‿šàkal. sá.ugoje // šàkalα / jũ·(ž)
žnot / nei‿vikα / nei‿šùn.s (Žg). Kartais vienarūšėmis sakinio dalimis išryškinamas veiksmo pobūdis [ižùde juos [sukilėlius] i‿sùmete / i‿pàdege ta·‿dažine.
(Žg)]. Vienarūšes sakinio dalis, sujungtas jungtuku i(r), respondentai renkasi
tęstiniam veiksmui nusakyti, plg.: gèri ir‿nó·ri / gèri ir‿nó·ri / jà [apie gerą alų]
(Vrš).
Žagariškiai dažnai vartoja priduriamąsias konstrukcijas ir gan(a), ir viskas.
Pridūrimu apibendrinama (nusakoma būsena, veiksmo pobūdis ir pan.), pvz.:
gàva pαr‿sprá.nda. / i‿vskas (Žg); nenor·k / niẽka iš‿kαta / ni‿nã·ma nepastat·s(i) iš‿kαta / pαr‿lαka re / i‿gànà [apie atkurtosios Nepriklausomos Lietuvos kūrimąsi] (Žg); tas‿kαmbar·liš čè má. .rà / aplink‿stã·la. ape maùtis /
i‿vskas (Žg); atró·da / ka‿αñc miẽgt / i‿gànà (Žg); pã·skui bαñda. vá.ikštαi / i‿gañ
(Žg)16. Įrašuose yra konstrukcija ar kas (ar ką, ar kokius), kurią galėtume manyti esant retorinio klausimo su nutylėjimu ar pridūrimo pobūdį žyminčią formą,
pvz.: tik‿lá.ugdαvau / ka‿tètè atvaúotu. apsilαŋk· / αr‿kã· (Žvlg); α‿sèæ te(b)
bùva / kα‿mó·tina. ȓæũstu. / α‿k·ã· (Žvlg); ar‿àš eu ku kòks nó·rint apsilé.id.
lis / a‿kã· [pas apsileidusį ūkininką netarnaudavo] (Žg); d.žùś α‿kòùś rav·e
(Žg); gal·e màmà p(a)-á.ikin / a‿kã·‿nebú· (Žg).
Žagarės šnektoje be bendrabaltiškų ypatybių, kaip pažymi A. Kaikarytė, esama ir tarmių kontaktų sintaksinės raiškos ypatybių (Kaikarytė 2015: 171).
Pastebėta, kad tarminiuose įrašuose kur kas dažniau vartojami sudėtiniai prijungiamieji sakiniai nei sujungiamieji. Sudėtiniai sujungiamieji sakiniai paprastai sujungiami sujungiamaisiais jungtukais a(r), i(r), plg. tg išedαvαi i.‿laũka./
α‿jàvα p.nαm / α‿rùge ršαm / tg bé.rns pjó·ve rùùs / megà rša iš‿paskõ·s
16

Šis reiškinys dažnas ir Mato Slančiausko, ir jo pagalbininkų daugiau kaip prieš 170 metų užrašytoje tautosakoje, Mariaus Katiliškio raštuose (XX a.); Juozo Galkaus (XXI a.) prisiminimuose, plačiau žr. Švambarytė 2015: 243; 2017a: 155–171; Galkus 2018: 40.
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(Žg); i‿lé.ide spαges r. / ni‿niẽgz draũde / ni‿niẽgz gαió·je (Žvlg); griñdas iždaž·tas / i‿lènums išklócs· (Žg).
Sudėtinius prijungiamuosius sakinius žagariškiai linkę sujungti prijungiamaisiais žodžiais ka(d), kada, kas, kiek, koks, kur. Veiksnio šalutiniai sakiniai prijungiami kad, kas [kaz‿g·re / tàs i‿ges / kas‿vó·ge / tàs i‿vó·ks / te i‿dàbà (Žvlg);
nesv.bù / ka‿má.n toj‿kũ·tj g.vu. nèb (Žg)]. Papildinio šalutiniai sakiniai be
ka(d), kas prijungiami ir prijungiamaisiais žodžiais kiek, koks, pvz.: nu‿ka‿nó·ri
/ ka‿bú·tu. stprùs àlùs / nu‿tai‿jõ negé.rk // neprai(k) kó·ki. pùse mẽ·tu. //
nu‿tαi‿tàdà ižgérsi póra. stiklu. / tai‿buz‿gànà (Vrš); ú·ȓ / ka‿jeu‿tie‿m.ltαi ·r
suskilin·i / sã·ka / dúona rú·kst (Vrš); nusisαmd·k / kàs tá.u žàsz gã·na (Žvlg);
vska. / kaz‿bùva d.rbαma / tã· tur·e d.r (Žg); kàz bùva / tõ· nelka / rõ·dos
/ i‿niẽka nèberek (Žg); jegu nó·ri αn‿sαldαu. švαist· / tαi‿vene žna / kiẽk jũ·
[pinigų] gàl tur· (Žg); kαi‿venaz gi.vèn / tα- - - / žnot / kòk. dàbα ket.
·rà (Žg). Ka(d), kas jungia šalutinį pažyminio sakinį [sukù bùva ràs(t) tó·ki á.rli.
/ kàs kainúotu. š.ta rùbu. (Žg); n· tkra. gaspadó·ȓæus / kas‿tkrα supràstu.
ta.‿gi.vẽ·nima. [apie Lietuvos valdžią] (Žg); ta‿*lituvà .rà tòk nelαim.ŋga / ka‿jã· vs m.nda ir‿m.nda / pl· ir‿pl· / àle jiñ leñd iš‿po‿žẽ·mes / kαip‿taz‿dá.igz
(Žg); kòk mó·tina, / tòk i‿vαkα (Žg)]. Prijungiamaisiais ka(d), kada, kur žagariškiai sudaro laiko, vietos, priežasties, sąlygos aplinkybių sakinius, pvz.: kàdà
lã.ks - nub·ksi / kàdà n· lã.ks - nenub·ksi [grybauti] (Žg); rũ·kštu. sũ·ri. sùovinα / pjé.uni / i‿trùp // ȓǽ.uži žiẽma. / kàdà màžα pena b·ra (Žg); tól m.ŋka su‿kuló·kαis / ka‿če‿prã·kaicz b·g par‿kã·kta. (Vrš); js té·n vaúo / kur‿pek
/ kur‿n·ra parduotùu. (Vrš); kα‿pniŋga dúodi [daktarams] / tαi‿vαśtuś iśrã·śa
(Žg); tie‿tutα neré.i niẽka / jéigu pró·ta n· gαv. // sã·ka / kàs iš‿tàva gražum·le / jei‿nètur razum·le (Žvlg).
Iš Žagarės šnektos įrašų matyti, kad respondentai vartoja ir sudėtinius sujungiamuosius, ir įvairių rūšių prijungiamuosius sakinius, bet diskurse vyrauja
prijungiamieji papildinio sakiniai.
Frazeologija. Kiekviena šnekta turi savitą ekspresinę raišką. Tiesa, dalis ekspresyviųjų reiškinių yra bendri ir plačiau vartojami lietuvių kalboje. Vieni iš
tokių – tradiciniai frazeologizmai, patekę į specializuotus žodynus. Žagariškiai taip pat vartoja visuotinai žinomus tradicinius frazeologizmus, pvz.: kαp
nuo‿žàsis vadu ‘apie nekreipiantį dėmesioʼ (Žg) [plg. kaip vanduo nuo žąsies
‘apie nekreipiantį dėmesioʼ FŽ 2001: 789]; màna tètè bùva be‿vena gã·la skũ·pus
‘labai, nepaprastaiʼ (Žvlg) [plg. be vieno galo ‘2. labai, nepaprastaiʼ FŽ 2001:
181]; jz be‿mé.ils ·me / i‿nebùva tos‿mé.iles gi.vẽ·nime / tep i‿gi.vẽ·na kαip‿šùva
su‿kàtè ‘apie nesutariančiusʼ (Žvlg) [kaip šuo su kate ‘apie nesutariančiusʼ FŽ
2001: 733]; po‿šics ve. / ni‿šep / ni‿tep išen ‘nepatogu, nesmaguʼ (Vrš) [nei
šiaip, nei taip ‘4. nepatogu, nesmaguʼ FŽ 2001: 665]; bã.sei bùva gràž / be‿vena
gã·la ‘labaiʼ (Žvlg) [plg. be vieno galo ‘2. labai, nepaprastaiʼ FŽ 2001: 181); gá·
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nevαi kokiẽ·śuśmete? ‘susinervinoʼ (Žg) [plg. nervos susikėlė ‘susinervinoʼ FŽ
2001: 451].
Kai kurie frazeologizmai žagariečių vartojami savita reikšme ar yra papildyti tarminiais žodžiais, plg.: pulti viršuj ‘bartis, koneveiktiʼ [niẽka nègal paśak·
ni‿αnt‿v.k. / tujes m.ti púol viśu (Žg), plg. viršum pulti ‘grasintiʼ FŽ
2001: 842]; kalti į galvą ‘aiškinti, mokytiʼ [ta‿mó·ki.toe é.m ga. ká. i.‿gá.lva. /
js iš·e.(s) sàva v· dã·ra (Žg), plg. į galvą įkalti ‘išmokytiʼ FŽ 2001: 201]; svetima ranka žarijas maišyti ‘apie neatidų svetimą žmogų, jo nekokybišką darbąʼ
[svẽ·tima rαkà tig‿žarjo(m) mαiš· (Žg), plg. žarijas žarstyti svetimais nagais
‘nemalonų ar pavojingą darbą pavesti kitiemsʼ FŽ 2001: 857]; ant kaklo kr(i)autis ‘prašytis kartu gyventiʼ [nenó·ȓu da.‿v.kα aŋ‿kã·kla ȓǽ.utis (Žg); ant kaklo
užsikarti ‘būti išlaikomamʼ FŽ 2001: 257]; gera valia ‘apie sutinkantį ką darytiʼ
[jegu js en gèrà vàè / tαi‿gèrα / o‿jei‿nè / àš nètuȓù té.ises [apie Vaitiekūno iškeldinimą iš gyvenamosios vietos] (Žvlg), iš geros valios ‘be priežasties, savaimeʼ
FŽ 2001: 785]; nuo vien vietos ‘apie keikimąsiʼ [nu‿ven viẽtos js nepàšnek ni‿vena
normàla(ž) žó·e / nu‿i‿kàs j· išá.ukl.z dàbà (Žg); nuo vietos ‘2. ištisai, vienas
po kitoʼ FŽ 2001: 836].
Frazeologizmų su ašara, karas, uodega, maišas, plaukas, pyragas, ugnis yra
Frazeologijos žodyne, bet tokių, kurie vartojami žagariečių, žodynas nefiksuoja, todėl jie gali sudaryti tarpinę grupę tarp frazeologizmų ir stabiliųjų junginių, plg.: grynos ašaros ‘sakoma apie nenorintį tarnautiʼ [ka‿reik·dαva tαrná.u
/ tαi‿gr·nαs ã·šarαs (Žvlg)]; su durniais karą kelti ‘peštis, ginčytisʼ [o‿àš / su‿duneis / tαi‿neu kã·ra ké. (Žvlg)]; už uodegos išmesti ‘išvaryti iš namųʼ [dàbà
mà gá. už‿u.deg.s i ir‿išmè (Žg)]; iš menko nieko [prasigyventi] ‘sakoma
apie darbštųʼ [àš iš‿meka niẽka [prasigyvenau] / nùdegm pọ‿kã·ra / iš·om /
niẽka nebetur·om // i‿pad·e *diẽvas // i‿tur·eu vsko // i‿dàbà netrú·kstu niẽka (Žg)]; kaip maišą prarijus ‘apie silpną, nesveikuojantįʼ [àš nuo‿užgimna pùse.
mẽ·tu. bùva tep / kαi‿mαša. prarjus (Žvlg)]; pyragams dideliems, mažiems nebūti ‘apie gyvenimą prieškario ir pokario metaisʼ [pi.rã·gαi ddel / màž nebùva /
čè / màtα / tas‿kã·ra(s) sunαrvã·va / če‿vska. (Žg)]; nei vienam žilam plaukui nekuštėti ‘negalvoti, nenumanytiʼ [ni‿ven(ž) žls plá.uks nekušt·e / ka‿ten‿*an·kčei bùs / ka‿pamat·u / té.(n) nuvaúou (Žvlg)]; vienos ugnys ‘gaisrasʼ [gã·vom
ižb· ta.‿vã·kara. / tα‿vsas ká.imz dẽ·ge / venas .gni.s (Žg)]; užraukti kaip į
maišą ‘drausti, neleistiʼ [gal·e lαei vaúo i.‿*r·ga. // i‿lã·u. če‿p.lna bùva //
dàbà‿tik ùžrauke kαip‿i.‿mαša. (Žg)]17.
17

Tai, kad kalba yra bendruomenės kūrybinių galių išraiška, Juozas Galkus rašo: „Kaimas turėjo ir
savitų žodžių, kurių neteko niekur kitur girdėti [...]. Šnekėdami naudodavome tik mūsų regionui
savitus frazeologizmus“. Plačiau žr. Galkus 2018: 39–40.
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Iš paminėtų tradicinių frazeologizmų šešių reikšmė yra tokia, kokią pateikia
Frazeologijos žodynas, šešių reikšmė skiriasi nuo nurodytos šiame žodyne ir devynių tarminių junginių visai nėra paminėtų Frazeologijos žodyne.
Žagarės šnektoje esama nemažai stabiliųjų žodžių junginių18. Juos hipotetiškai galėtume skirti dvejopus: individualiuosius, arba būdingus pateikėjo kalbai
(jis juos kuria ir pats vartoja), ir bendruosius, arba būdingus šnektos atstovams,
ir vartojamus plačiau19. Individualiesiems priskirtini neretai emociškai nuspalvinti šie stabilieji junginiai: šiaučius kriaučius ‘gabus įvairių smulkių darbų darbininkasʼ [tètè bùva æũus ȓæũus (Žg)]; tiek to vaiko ‘sakoma apie mažąʼ [ã·vi.s
p.rma nàm. / àš r·gdαma iš‿pàsk.s / žnα / tek té.n to‿vαka (Žg)]; sriūpt ir
pūpt ‘pagėrus alaus nugriūtiʼ [tàdà jeu‿stprùs àlùs / ȓ.p / i‿pó·p· (Dkš)]; nebe
tos poros ‘būti išsiskyrus ir susiėjus gyventiʼ [mã·s ã·sam nebe‿tõ·s pòr.s / susi-·i
(Vrš)]; seni metai ‘seniaiʼ [negàù pasak· / jeu‿sèn mẽ·tαi / trzdešim(d) / dae
(Žg)]; širdis stojasi ‘dūstiʼ [*broŋkcs / š.d(s) stó·jes (Žvlg)]; tokių daiktų [nežinoti] ‘kalbama apie senesnius laikus, senovęʼ [jũ·s‿jeu tò. dαkt. nežnot (Žg)].
Bendriesiems stabiliesiems priskirtini šie įvairiose Žagarės šnektos vietose
vartojami junginiai: nė ačiū ‘sakoma apie nemandagųʼ [n·‿ã·u. nepasã·ke (Dkš)];
katrą pavasarį ‘kiekvieną, kas (pavasarį)ʼ [*dagavà a bαsei skeñda // te.n‿*r·g.
daũg pó·tvi·u. bú·dαva // bùva nuvaž·vẹs i‿svèùs // u.rin·eu tuo(š)‿šùžùs /
bet‿nèlaba sùprata // o‿tep‿tai kàtra. pavã·sari. tvna (Vrš)]; katras vienas ‘kiekvienasʼ [sèæ kàtràs vens tur·e / bùva žebé.rklαi (Žvlg)]; katras vienas ‘kiekvienas (sau)ʼ [gi.vẽ·nom tαi‿kàtràs vens / àš làtviškαi nemuk·eu / bet‿suprà vska.
/ kã· lã·tvis kαb / gal·e (Žg)]; katrą dieną ‘kasdienʼ [bró·le s.nùs kàtr. diẽ·na.
g.rcs i‿g.rcs (Žvlg); má·n negã·lim ẽ. katrã. diẽna. (Žg)]; katrą šeštadienį, sekmadienį ‘kas, kiekvieną šeštadienį, sekmadienįʼ [*làtvijo. ka‿tαrnàva / tαi‿té.n
jeu‿kàtr. šeštã·dieni. kèbdαva pi.rã·ga. lã·tvei (Žvlg); o‿pniŋgus a‿re(k) kàtr. sekmã·dieni.? (Žg)]; Lietuvos laike, Smetonos laikais ‘pirmosios Lietuvos nepriklausomybės metaisʼ [*lituv.s lαkè bú·dαva mula / k.ke tk nor·e (Žvlg); *smetó·na lαkαz bú·dαva mašna tαkos (Žg); če‿p.t‿va / pas‿kαim·ne. / pαr‿dαža.
pàre / penine bùva/ jæu‿*lituv.s lã.ke stat·ta / i‿té.n gegužne pas‿ta·‿penine.
(Žvlg)]; kolkozo laikais ‘sovietinės okupacijos metaisʼ [jeu‿kulkòza lαkα bùva
(Žg)]; savaitės, karo laike ‘per savaitę, karąʼ [nu‿i‿žinó·k / savá.ites lã.ke jiñ page
(Žvlg); kã·ra l.kè / skã.tos / sus.ga / acikαrtó·je ta‿lgà (Žvlg); vokiečių laike
‘vokiečių okupacijos metaisʼ [pagαlvó·k / vó·keu. l.kè pùse *žagã·res atedαva i.‿tu(š)‿šó·us (Žvlg)]; eiti duoną dirbti ‘uždarbiautiʼ [(duonos) padal. visiẽm po‿gabaùka. / tαi‿pištùš ubdαvom // o‿màmà vena edαva dúona. dȓ (Žg)];
18

Apie juos plačiau žr. Marcinkevičienė 2010.

19

Tai autorės pasirinkti terminai, o pati hipotezė reikalinga platesnių tyrimų.
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iš latvių imti ‘turėti latvišką akcentą, latviuotiʼ [mẽ·s‿jeu / žagariẽei / iš‿lã·u. /
lã·tviškαi mαm (Dkš)].
Stabiliaisiais žodžių junginiais tampa ir linksniai su prielinksniais. Vienas
iš jų – po + kilmininkas, plg. po alaus ‘ištekėtiʼ [[alus] bàčkà(s) sulá.uže / i‿bùva
po‿àlas/ jà. (Vrš)]. Stabiliais junginiais linkę virsti veiksmažodžio ir daiktavardžio ar prieveiksmių ir veiksmažodžių junginiai, pvz.: kojoms būti ‘galėti vaikščioti, paeitiʼ [i.‿mška. vaúodαvom / ir‿àpi.. / ir‿rišut. / ko‿jeu‿bùva kó·jes (Žg); kaip stovi ‘be nieko (be uogų, užgyvento turto)ʼ [i‿par·e [iš miško]
kαip‿stó· (Žg); iš·om tep / kαip‿stó·væm (Žg)].
Žagariškiai plačiai vartoja įvairias įvardžių samplaikas niekur nieko, kokie
norint, nė kaip reikiant nusakydami negalimą atlikti veiksmą, įvardydami tam
tikrą ypatybę, pvz.: dv mã·šinas rà i‿dàbà / ni‿susiú· nègal / ni‿niẽkur niẽka (Žg); dαrbnei bú·dαva pàprast / linnei kòki nó·rint (Žg); tòk(s) su‿protèù
n· kαip‿reent (Žg). Sintaksine konstrukcija su palyginamuoju žodžiu kaip ir
veiksmažodžiu būti nusakomas buvimo, egzistencijos išskirtinumas [nebebùva
ka(b) bebú· / pal.ka / venu žó·u / pavoj.ŋga (Vrš)]. Įvardžių kas, niekas junginiai su būti vartojami neapibrėžto įvardžio kažkas reikšme [o‿sekmã·dieneis /
tαi‿kẽ·p / tα‿kàs nebú·t / tα‿kàvà (Žvlg)] arba prieveiksmio nieko reikšme [jegu
ned.rsi / tα‿niẽ·ks i‿nèbùs (Žg)].
Įvardžio kas (ko), prieveiksmio kur samplaikomis su nonts ‘norsʼ, norint(ais)
atitinka neapibrėžtąjį kažkas, pvz.: rẽ.(k) kã·‿nó·rintαis susiló·pi. / nebèmata
(Žg); gegužnès jeun.ms pã·ti.s rúoždαva kur‿nó·rint / gràže / pri‿kó·ke miškẽ·le
(Žg); màmà / dúod dàbà ko.‿nó·ncs vá.gi. (Žg)20.
Stabiliuoju žodžių junginiu esti ir dalelyčių samplaika dar jau dar ‘sakoma
apie pragyvenimąʼ, plg.: m.m sẽ·nem / mẽ·s peñciez gá.unam / m.m dã· jæu‿dã·
(Žvlg).
Žagarės šnektos įrašuose aptikti 7 individualūs ir 32 bendrieji stabilieji žodžių junginiai.
Tarminiuose įrašuose, ekspresyvesniuose pasakojimuose prasprūsta ir vienas
kitas keiksmas (po šimts velnių, tegu perkūnai, mat bala), pvz.: po‿šics ve. /
ni‿šep / ni‿tep išen (Vrš); tègù perkú·nαi jũsu. š.ùs (Žg); màt anã· bàlà / àš
kαi‿pàsmerktà èsù / tα‿tègù en pas‿màn gi.vé.nti (Žg).
Palyginimai. Žagarės šnektos įrašuose pastebėta, kad palyginimai dažniausiai sudaromi su palyginamojo kaip trumpuoju variantu kai21. Lyginimo pagrindas dažniausiai būna namų apyvokos daiktai ar keisti daiktai (maišas, kepėbla),
20

Plg. latvių: kaut kas ‘kas norintʼ; kaut kāds ‘koks norintʼ; kaut kur ‘kur norintʼ (LLŽ 1995: 310).
Plačiau žr. LFV 1–2 (1996).

21

Rašytojas Marius Katiliškis, kaip ir žagariškiai, lyginamąjį kontekstą kompensuoja lyginimo pagrindu ir mikrokontekstu. Plačiau žr. Švambarytė 2017: 132–134.
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naminiai paukščiai, gyvuliai (gaidys, karvės pienas), medžiai (liepa), gamtos reiškiniai (bangos), kitų šalių gyventojai (amerikonas), tam tikra būsena (sapnas).
Apie menkai prisimenamus dalykus sakoma [bški. àsu gird·es / kai‿par‿sã·pna.
(Žvlg)], o temperatūra matuojama labai netikėtu palyginimu [lá.u / ka‿palktu. [alus] / kai‿ká.ȓv.s pen(š) šiltùma (Vrš)]. Respondentai būseną ar būvį nusako taip: i‿prag·dau kαi‿taz‿g.d.s / prad·eu ǽ.u (Žg); dr.psa kαi‿mαšas
(Dkš). Poetiškai įvardijamas atlaidų įspūdis [kr·žkełj / pa(s)‿sàva kiẽma. kαi‿stov·dαvom / tαi‿nuo‿bažn·čes atró·da tòki / kαi‿bαga(ž) žmò. / daug·be suvaúodαva iš‿vsu i.‿tuos‿*j.deiùs (Žvlg)] arba palinkėjimas [*vαitekú·nien /
bùz dukt· kαi‿liẽpa / akštà / gràž· (Žvlg)]. Apie prabangiai gyvenančius sakoma: gi.vẽ·na kαi‿amerikó·ns (Žvlg).
Žagariškiai pagrečiui vartoja ir lyginamąjį žodį kaip, bet kur kas rečiau, pvz.:
da.‿mã·šina.‿ta. pasistàe kαip‿ker·bla. kòke. [apie siuvamąją mašiną] (Žg); dàbà nèb. tò. pù. / kαip‿sèe (Žvlg); té·n .ždαrbiz ger.nis nèkαp *li.tuv.
(Žg)]22.
Kalbos ekspresija. Respondentai nevengia įvairių kalbos estetikos, ekspresijos ar įtaigumo posakių. Pavyzdžiui, siekdami klausytojui sudaryti nustebimo,
efekto būseną ir įvardyti kartotinį veiksmą, žagariškiai renkasi skaičiaus variantus, pvz.: benznαi brã.ñgu.s / rètα kàdà atvaúoj (Žg); dagæ i.‿màskvàs rã·še
(Žg); màtα kòkes mũ·su. jeun·stez bùva / jà (Žg). Joniškio šnektoms itin būdingas stiprinamasis kilmininkas apie Žagarę nėra labai populiarus (Jšpt 2001: 39–
40). Įrašuose pastebėtas tik vienas pavyzdys: bú·dαva srúogu. srúogas pritαis·tas
/ tàdà vebdávom (Žg). Neretai veiksmo ypatybei sustiprinti vartojamas koks
nors priešdėlinis veiksmažodio ap(si)-, iš-, su + būti junginys, plg.: škã·pliereis
visó·keis apsikabin·es / apsibùve.s (Žg); tαs‿mergé.łkas išprievartá.u ès / ižbũ·n
tie‿cigó·nαi (Žg); išpαrdαvin·e vska. / ižbùva / o‿palé.ide vsùz bedαùs [apie
privatizaciją] (Žg); iš‿*utenõ·s atedαva / visá.i nuskùre. / nubùve. / čè už‿d·ka.
edαva / pas‿tuõs tαrná.udαva (Žg); tò. kαšt. ká.rve dúod i‿dúot pαr‿aś(ś)
śu‿uõdega // dã.ũža vśàś aśś / parenù tei‿kα(i)‿iš‿pit. / raudó·na / sukã.tuś / śubùvuś (Žg); p.šl.(s) supaž.ndin té.n / sùb.n‿jeu (Žg). Siekdami ekspresijos žagariškiai kartoja tą patį žodį arba paryškina jį pridedamu prieveiksmiu, pvz.: kẽ·palus po‿pẽ·u sùglaudα / sùglaudα / kr·u. dèd p.rma / i‿vaúo
i.‿pẽ·u. (Žg); gi.vẽ·nims kó·ks má.rgs / kó·gz bαse má.rks (Žg); regdαva kiẽk regdαva [mokėti už grūdų sumalimą] / àle neb· to‿prõ·ta / nebe-acmenu (Žg); dàbà ka‿t(g) greæ / čè pàgriebe / čè mẽ·te / čè pàgriebe / čè mẽ·te (Žr). Kartais kuriamam veiksmui (ar vaizdui) sukonkretinti, patikslinti parenkamas sinonimas,
22
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Latvių dialektologų sudarytame Sinolės šnektos (pereinamosios šnektos tarp Vidurinės (Vidžemės) ir Augšžemės tarmių) palyginimų žodyne vyrauja palyginimai su kâ, atitinkantys liet. kai(p).
Plačiau žr. Putniņa, Timuška 2001.
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pvz.: [Braškes] nuplá.unu / nùvala (Žg); i‿mã·žaź bùva làbα t·kus / ràmùs (Žg);
jz bú·tu. prad·es ȓó· i‿ǽ.u (Žr); čè / matα / pri‿rubẽ·eus tie‿žmó·ni.s tòki netklei rà / sulatv·e / tòæ tòki dorèsni šventèsn žmõ·ni.s (Žg); d.rbau /
kæłà(š) šé·ȓeu / ká.ȓves m.lžau / vαkα / klàpatα / mó·kslαi (Žg).
Žagariškiai laikosi ir tam tikros kalbos estetikos normų (gali būti, kad tik kalbėdami su svetimu pašnekovu), pvz., dã· ká.ȓve prde(t) tu.‿kepaùku. / tu.‿bl·nu.
/ su‿lenũ·gu kαip‿en / i‿nèšvàri žol· paliẽk (Vš). Apie Žagarę žmogus, negalintis
parodyti pagarbos kitam ar nusižeminti, vadinamas storžieviu: αn‿tõ bùva storžiẽve [negali pabučiuoti kunigui rankos] (Žg). Respondentai pasakojimą nuspalvina ir retoriniais klausimais, plg.: ku tù ràs tep / kαip‿sàva? [apie savo darže
išaugintas daržoves] (Žg); tòki mαrgiùkαi bú·dαva [sijonai] / gá. i‿bú·dαva pαrduotùv.j / àle ku tu.‿pnig. tiẽ(g) gá.usi? (Žg).
Tarminė ekspresija apskritai nėra tirta, bet ji pasakojime atspindi respondento kalbinės saviraiškos išgales.

APIBENDRINAMOSIOS PASTABOS
Žagarės šnektos XX a. pabaigos ir XXI a. pradžios tarminiai įrašai, daryti
1998–2003 metais, nėra nuoseklūs tekstai, nes įrašinėtojai autorinį pasakojimą
pertraukdavo klausinėdami, todėl ir sintaksiniai reiškiniai, aprašyti straipsnyje,
neatspindi tobulos sistemos. Vis dėlto galima įžvelgti tam tikrus Žagarės šnektos
sintaksinės raiškos polinkius.
Morfosintaksiniams Žagarės šnektos reiškiniams priskirtini perficientyvas,
reikiamybės ar paskirties raiška, geidžiamosios nuosakos ir prijungiamųjų, tariamą veiksmą nusakančių, junginių, artroido vartojimas. Minėtos sintaksinės
konstrukcijos yra ir kiek ne kiek savitos, pvz., dažnesnės perficientyvinės formos su postverbu lauka(n), nei žemė(n) [nešti lauka(n) ‘išneštiʼ, leisti žemė(n) ‘išleistiʼ] arba geidžiamosios nuosakos raiška dalelyte lei ir esamojo laiko 3 asmeniu,
nei lai + es. l. 3 a. [lei ein(a) ‘tegul ein(a), teeinieʼ; lai rėk(ia) ‘tegul rėkia, terėkieʼ].
Kitos morfosintaksinės ypatybės yra būdingos Joniškio šnektoms, jų vartojimas
palaikomas kalbų kontaktų: panašių konstrukcijų esama ir latvių kalboje.
Žagarės šnektos įrašuose, t. y. diskurse, kaip ir galima buvo tikėtis, yra savitų
subjekto ir objekto, įvairių aplinkybių (vietos, laiko, būdo, priežasties) raiškos
atvejų. Sintaksiškai minėtos sakinio dalys reiškiamos įvairiais linksniais arba
prielinksninėmis konstrukcijomis. Dažniausiai vartojamas vardažodžių naudininkas ar naudininkas su prielinksniu ligi arba galininkas ir prielinksninės apie,
į, pagal, par, pas, po, pro konstrukcijos. Kiek retesni vardažodžio kilmininko ar
kilmininko su prielinksniais ant, dėl, ligi, pri, tarp junginiai. Savitos prielinksninės įnagininko konstrukcijos su prielinksniais po, su, sulig. Žagariškiai vartoja
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priduriamąsias konstrukcijas ir gan(a), ir viskas. Vientisinius sakinius papildo
vienarūšėmis sakinio dalimis, prijungtomis jungtukais a(r), i(r). Tie patys jungtukai jungia ir sudėtinius sujungiamuosius sakinius. Prijungiamieji sakiniai dažniausiai prijungiami lietuvių kalbai būdingu jungtuku ka(d). Iš kitų minėtini
prijungiamieji žodžiai kada, kas, kiek, koks, kur. Be veiksnio, pažyminio, vietos,
laiko ir kt. aplinkybių šalutinių sakinių, tarminiuose įrašuose vyrauja papildinio
šalutiniai sakiniai.
Žagarės šnektos ekspresijos raiška frazeologiniais ir stabiliųjų žodžių junginiais, kaip ir kiekvienos šnektos, yra gana savita, atspindinti respondentų prigimtinės patirties, išmonės, nuovokos ir kalbinės kūrybos išgales. Iš tradicinių
šnektos frazeologizmų, kurių aptarta 21, net 15 yra saviti, nepatekę į Frazeologijos žodyną. Vadinasi, net 71,4% frazeologizmų vartojami tik žagariškių. Stabiliųjų žodžių junginių, kurie išskirti į individualiuosius ir bendruosius, gausa
(jų aptarta net 39) taip pat rodo šnektos gyvybiškumą. Palyginimams, kurie sudaromi su palyginamuoju kai(p), lyginimo pagrindu renkamasi namų apyvokos
daiktai, paukščiai, gyvūnai ir pan. Kita sintaksinė ekspresija remiasi skaičiaus ar
giminės kaita, žodžių kartojimu, sinonimų paieška. Per šimtmečius suformuota
prigimtinė šnektos sintaksinė raiška teikia asmeniui saviraiškos laisvę. Ne veltui
kalbama apie žodinguosius lietuvių literatūros kūrėjus Marių Katiliškį (Albiną
Vaitkų), Juozą Žlabį-Žengę, kilusius iš Žagarės apylinkių.
SA N T RU M P O S

Dkš – Daukšiai
LKI GCTA – Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių
archyvas
Vrš – Veršiai
Vtč – Vytaučiai
Žg – Žagarė
Žr – Žiuriai
Žvlg – Žvelgaičiai

L I T E R AT Ū R A
FŽ – Frazeologijos žodynas, rengė I. Ermanytė, O. Kažukauskaitė, G. Naktinienė,
J. Paulauskas, Z. Šimėnaitė, A. Vilutytė, redagavo J. Paulauskas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2001.
Gal k us Juoz a s 2018: Šimkūnuos gyventi nenuobodu..., Vilnius: Joniškiečių draugija
„Sidabra“.
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Syntactic Peculiarities of Žagarė Local Dialect
(Based on the Records of 1998–2003)
SUMM ARY
The third article dedicated to Žagarė local dialect discusses its morphosyntactic and syntactic peculiarities. The other articles published in this journal established the boundaries
of Žagarė local dialect (Švambarytė-Valužienė 2018: 135–148) and described the peculiarities of morphology and word-formation; attention was also paid to the peculiar properties
of vocabulary (Švambarytė-Valužienė 2019: 109–145).
The study addressing the syntax of Žagarė local dialect was conducted on the basis of
the dialectal records dating to the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, which were made during the period 1998–2003 in Žagarė and its environs.
The morphosyntactic phenomena found in Žagarė local dialect include perficientive
(nešti lauka(n) ‘to take outʼ, leisti žemė(n) ‘to let outʼ), the expression of necessity or purpose
(rugiai pjaunami ‘rye needs to be reapedʼ), the use of the optative mood (lei ein(a) ‘may he
goʼ; lai rėk(ia) ‘may he screamʼ), subordinate clauses expressing an imagined action (bijau, ka
nepaguldo į ligoninę ‘I am afraid that I may be put to hospitalʼ) and arthroid (demonstrative
pronoun tas). The above peculiarities of the dialect are to a certain extent original and also
characteristic of other local dialects of Joniškis. Their usage is supported by language contacts: similar constructions can also be found in Latvian.
As it can be expected, the records of Žagarė local dialect, i.e. discourse, demonstrate
the original cases of expression of the subject, the object and various adverbial modifiers
(place, time, manner, cause). Syntactically, the abovementioned parts of the sentence are
expressed by various cases or prepositional constructions. The nominal dative or the dative
with the preposition ligi or the accusative and the prepositional constructions apie, į, pagal,
par, pas, po, pro are most commonly used. The nominal genitive or the combinations of
the genitive and the prepositions ant, dėl, ligi, pri, tarp are slightly less common. Peculiar
prepositional instrumental constructions with the prepositions po, su, sulig are used. The
speakers of Žagarė local dialect also use dangling constructions (ir gan(a), ir viskas). Simple sentences are supplemented with the homogeneous parts of the sentence linked by the
conjunctions a(r), i(r). The same conjunctions are also used in case of coordinate sentences.
Subordinate sentences are usually linked by the typical Lithuanian conjunction ka(d). Other
subordinators are kada, kas, kiek, koks, kur. Subordinate object clauses prevail; subordinate
subject and attributive clauses as well as subordinate clauses of place, time, etc. are slightly
less common.
Like in every other dialect, the expressive content of Žagarė local dialect manifesting
itself through phraseological units and stable word phrases is rather original as it reflects
the capacities of the respondents’ natural experience, wit, understanding and linguistic
creation (užraukti kaip į maišą ‘not allow, prohibit’, kaip maišą prarijus ‘to feel unhealthy’,
Straipsniai / Articles

91

JANINA ŠVA MBA RYTĖ-VALUŽIENĖ

etc.). Concerning the traditional phraseological units used in the dialect, 21 of which were
discussed, as many as 15 are original and not found in the Phraseological Dictionary. It
means that as many as 71.4% of the phraseological units are used by the speakers of Žagarė
dialect only. The high number of stable word phrases (as many as 39 were discussed),
which are subdivided into individual and general, also shows the dialect’s viability. As regards comparisons formed with comparative kai(p), household items, birds, animals, etc.
serve as the basis of comparison. Yet another type of syntactic expression is based on the
shift of number or gender, repetition of words, search for synonyms. The dialect’s inherent
syntactic expression formed through centuries provides an individual with the freedom of
self-expression. It is not without reason that people speak about the eloquent authors of
Lithuanian literature Marius Katiliškis (Albinas Vaitkus) and Juozas Žlabys-Žengė, who
originated in the environs of Žagarė.
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