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DR. KAZIMIERAS GARŠVA 

Lietuvių kalbos institutas 

ŠIAURINIŲ VILNIŠKIŲ ŠNEKTŲ MORFOLOGIJOS 
YPATYBĖS 

Šiaurinių vilniškių šnektų a kamieno daugiskaitos vardininkas turi galūnę 
-ūs (plg. senūs „seni“). Kartais ištariamos veiksmažodžių bendraties pilnos 
galūnės -tei /-tie. Liepiamosios nuosakos antrasis asmuo vienaskaitoje turi 
galūnę -ai, daugiskaitoje – galūnę -it. 

Vilniškių tarmės pakraščiuose painiojami vietininkai (lokatyvas su 
iliatyvu). Dėl kalbų kontaktų vietoj moteriškosios giminės daiktavardžių 
pavartojama ir vyriškoji giminė.    

1. ĮVADAS 

Straipsnio tikslas – aprašyti svarbesnes šiaurinių vilniškių morfologi-

jos ypatybes ir nustatyti jų vietą pakraštinių vilniškių šnektų morfolo-
gijos sistemoje. Šiuo požiūriu iki šiol buvo tirtos tik A pso, Dau gpilio 

šnektos. Apie Cìskodo, Kra slavos (Uodegė nų k.), Indrìcos šnektų morfo-
logiją straipsnių nėra skelbta, dėl to ir vilniškių tarmės aprašai neapėmė 

viso ploto, nebuvo pilni. Daugiausia čia skelbiama duomenų iš Kraslavos 
šnektos. 

Rytų aukštaičiai vilniškiai geografiniu požiūriu yra ilgiausia lietuvių 

kalbos tarmė, ištįsusi tarp Ciskodo ir Lazū nų. Toliau dzūkavimo izofona 
pietų aukštaičių tarme ta pačia kryptimi kerta visą pietinį lietuvių kalbos 
plotą, kurio rytinė dalis yra suslavėjusi. Už Lietuvos Respublikos ribų 

Latvijoje išliko keturios vilniškių tarmės šnektos (Daugpilio, Ciskodo, 
Uodegėnų, Indricos), dabartinėje Gudijoje – taip pat bent keturios (Apso, 
Pa stovių, Gervė čių, Lazū nų). 

Archaiškiausią gramatiką išlaikė pietinės vilniškių šnektos. Taip 
atsitiko dėl to, kad čia yra labai senos lietuvių aukštaičių žemės, kiek 
anksčiau izoliuotos nuo pagrindinio lietuvių kalbos ploto. Archaiškiau-
sios morfologijos centras yra pietinė Lazūnų šnekta, nuo kurios į vakarus 
prasideda pietų aukštaičių tarmė. Lazūnų šnektoje ir į pietvakarius 
(Zíetelos šnekta) bei šiaurę nuo jos (Gervė čių šnekta) išliko ne tik du vi-
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daus vietininkai, bet ir dar du senoviniai pašalio vietininkai: pašalio esa-
masis (adesyvas) ir pašalio einamasis (aliatyvas). Adesyvas ir aliatyvas 
išreiškiamas tuo pačiu formantu -p (Gervėčių šnektoje -k, pridedant jį 
prie priešakinės ar užpakalinės eilės balsių), todėl fonetiškai formos gali 
sutapti ir be konteksto jų nebūtų galima išskirti. 

Straipsnyje vartojama supaprastinta transkripcija. Nekirčiuotų balsių 
ilgumas, priegaidės, priebalsių kietinimas šnektose varijuoja ir nėra vie-
nodinamas. Uodegėnų, Ciskodo šnektose balsis a· labai nutęsiamas ir 
daugiausia tariamas tvirtagale priegaide. Trumpieji ir pusilgiai balsiai 
priegaidės neturi, todėl žymimi tuo pačiu kirčio (gravio) ženklu1. Nedės-
ningi šnektų fonetikos pakitimai išlaikomi (pavyzdžiui, įterptinis balsis: 
de šara „dešra“ Eglainė, sa panas „sapnas“ Uodegėnai). 

2. VARDAŽODŽIAI, ĮVARDŽIAI 

Daiktavardžių ir kitų vardažodžių vardininkas šiaurinėse vilniškių 
šnektose dažniausiai sutampa su bendrine kalba. 

Uodegėnų šnektoje vyriškosios giminės būdvardžių, būtojo laiko da-
lyvių vienaskaitos vardininkas dažnai vartojamas vietoj būdvardžių be-
vardės giminės: Pli·tà ku·rы nas, šы l t a s, a vakaran  – š á l t a / š á l t a s . Bù.-
va·  š v a r ù s  grыn čaj, i š š l ú o t a s. Màžas bù.va dúona·s. Žma.n'u · p í l n a s. 
C'a s u n k ù s  gi·vínt, t ú m s a s. Vienaskaitos vardininko u kamieno būd-
vardžiai turi kitą kamieną ir galūnes -as, -a (àštras, aštrà, gì.las, -a, rie bas, 
stingras, sun kas, tum sas). Vienaskaita linksniuojama pagal a kamieno pa-
radigmą. Bevardės giminės kirčiuotos senosios galūnės yra išlikusios, 
plg.: lingvù „len gva“, gilù, tumsù. 

Daugiskaitos vardininke a, ia (kartais ir i̯ia) kamienų vyriškosios gi-

minės būdvardžiai, neveikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyviai 
vietoj galūnės -i dažniausiai turi u kamieno galūnę, pvz.: g'àru·s „geri“, 
mù.štu·s „mušti“, s'ànu·s „seni“, svètimu·s „svetimi“, nujau ktu·s „nuvers-
ti“. Šių formų galūnė -ūs greičiausiai kilusi iš pilnesnės galūnės -uos, o 
sangrąžinių veiksmažodžių bendraties galūnė -is – iš pilnesnės -ies. Ne-
sutrumpinta galūnė -uos (iš dalies ir -ies) seniausių šnektos atstovų dar 
buvo gana dažnai vartojama (bet jau rečiau už sutrumpintas galūnes -us, 
-is), plg.: gí·vuos „gyvi“, jáunuos, smúlkuos, supjáusti·tuos „supjaustyti“, 
na·rεtuos „norėtųsi“, ais mazgá·tuos, važыníetuos ir t.t. Vietinė latgalių 
šnekta vietoj lietuvių galūnės -ūs / -uos turi -i: ílgu·s „ilgi“ – ltg. gàri, sù.k-
tu·s – sàlikti ir pan. 
–––––––––––––––––––––– 
 1 Žr. K. G aršva, Kirčiuotų trumpųjų ir pusilgių skiemenų „priegaidės“, Kalbotyra, 
50 (1), 2001, p. 147–150. 
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Vietoj įvardžiuotinių būdvardžių, prieveiksmių, veiksmažodžių 
(ypač sangrąžinių) galūnės -i gali būti išlikusi pilnesnė galūnė -ie, plg.: 

seníejie „senieji“, jauníejiems „jauniesiems“, artíe „arti“ (bet ta·lì), unkscíe, 
klausí·ties. 

Esamojo laiko dalyvių pasitaiko nedaug: miegáununčis ~ miegaunan-
čis „miegantis“, drà.bunčis ~ drebantis „drebantis“, ží·dunča ~ žydanča 

„žydinti“ (liepa). Veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviams nauja 
priesaga -ančis, -ia (tarmiškai -unčis, -a) vietoj -intis, -i galėjo būti pradėta 
vartoti dėl analogijos su kitais kamienais (plg. dírb-antis), pvz.: 

ží·d'a+antis – ží·d(i)antis > ží·dunčis. Kadangi 8 linksniuose buvo prie-
balsis č, jis įsivestas ir likusiems 4 linksniams. 

Įvardžiuotinių būdvardžių priesagą -asis atitinka rytietiška -asiai (čia 
su minkštuoju s'): báltas'ai, júodas'ai, márgas'ai. Kelintiniai skaitvardžiai 
sudaromi su formantu -likis, -ė: vienuolì.ki.s, dvi.lì.ki.s, devi.n'a.lì.ki.s ir t.t. 
Skaitvardžių, įvardžių formos vartojamos su partikula -ei(na·s), pvz.: dù, 

dùjei, dùjeina·s, tù, tùjei, tùjeina·s, mès, mė̀sei / mèsei, mė̀seina·s / mèseina·s ir 
t.t. Įvardžiai turi ir rytų aukštaičių galinį -m, plg. júom, šitúom. 

Apso šnektoje vietoj vietovardžių kilmininko dažniau vartojamas iš-
vestinis būdvardis su priesaga -inis: mes para pija.s P e l e k ì. n' a. s  bù.va.m; 
c'a para pija B r a s l a v ì. n' a, S k r u d e l ì. n i s  kálnas. Būdvardžių galūnė -ūs 

vartojama vietoj -i (jáunūs, nemažūs, tankūs). Skaitvardžiai sudaromi su 
rytiečių de šimts „dešimt“ (dvì.dešimts „dvidešimt“ ir panašiai), -lìkė (vie-

nuolìkė, dvylìkė (valanda): bú·si v i e n u o l ì. k' a. j  Ví.ln'uj. Priebalsinio 
kamieno formos piemenàs, žu·sàs niekur neužrašytos. 

Indricos ir Rimšė ̃s apylinkėse gyvos Ignalìnos–Švenčionių  krašto se-

nos morfologinės formos. Vartojamos vienaskaitos kilmininko ir daugis-
kaitos vardininko priebalsinio kamieno formos dukteràs / dukterεs „duk-

ters“, sasaràs / seserεs „sesers“ (vns. kilm.), dùkteras / dùkterεs „dukterys“, 
sa saras / se serεs „seserys“ (dgs. vard.). 

Kitų vyriškosios giminės vardažodžių (būdvardžių, skaitvardžių, 
įvardžių ir pan.) vienaskaitos naudininko linksnis turi daiktavardinę ga-

lūnę -ui, pavyzdžiui: gìlui „giliam“, žàl'ui „žaliam“, geríesn'ui „geres-
niam“, g'àrajui „gerajam“, jáunajui „jaunajam“, à.nui „anam“, kìtui „ki-

tam“, šы tui „šitam“, vìsui „visam“ ir pan. Išimtis – įvardžiai jám, tám, 
mán, táu, sáu. 

Asmeninių įvardžių daugiskaitos galininkas – mum , jum . Tokia pati 
ir daugiskaitos įnagininko galūnė (mum , jum ). Įvardžių àš, tù daugiskai-
tos naudininko, galininko ir įnagininko galūnės rytų aukštaičių šnektose 

yra vienodos. Fonetiškai sutampa visų vardažodžių vienaskaitos galinin-
ko ir įnagininko galūnės (tik galininke jos gali būti ilgesnės), pavyzdžiui, 

vns. gal.: stàlu·, víeji·, dienu·, p'à.lы·, žma·gu·, àki·, úndini·, gì.lu·, žàli·, 
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plàtajei, maním; vns. įn.: stàlu, víeji, die nu, p'à.lы, žmá·gu, àki, úndini, gìlu, 
žàli, plàtajei, maním. Sutampa ir daiktavardžių ā, iā, ē, i kamienų moteriš-

kosios giminės daugiskaitos naudininko ir įnagininko galūnės, pavyz-
džiui, dgs. naud., įn.: run ka·m, marc'á·m, bití·tiem, naktím. 

Asmeninių ir savybinių įvardžių vienaskaitos galininko galūnė -im 
(maním „mane“, tavím „tave“, savím „save“) sutampa su vienaskaitos įna-

gininko galūne. Šios ypatybės latgalių šnekta taip pat negalėjo stimuliuo-
ti (plg. maním „mane“ – ltg. màni). Minėtų formų galūnės -ui, -im grei-
čiausiai atsirado dėl analogijos su kitomis tos pačios šnektos galūnėmis. 

Įvardžiuotinių būdvardžių formų vyriškosios ir moteriškosios 
giminės vienaskaitos galininkas ir įnagininkas sutampa su moteriškosios 

giminės naudininku ir turi galūnę -(i)ajei: pírmajei vai ku „pirmąjį vaiką“, 
su g'àra.jei bra ·li „geruoju broliu“. Įvardžiuotinių būdvardžių formų 
vyriškosios giminės daugiskaitos naudininko galūnė yra -(ie)jam, 
-(ie)jiem: didíejam „didiesiems“, platíejam „platiesiems“, jauniejiem „jaunie-

siems“. Ši forma sudaroma prie daugiskaitos vardininko kamieno (didíe-
j-i, platíej-i, jauníej-i) pridedant vienaskaitos naudininko galūnę -am, -iem. 

Apie Daugpilį, Indricą, Uodegėnus nėra būdvardžių aukščiausiojo 
laipsnio paprastosios formos. Vietoj jos būna analitinės formos, sudary-
tos iš įvardžių pàts; patì ir nelyginamojo arba aukštesniojo laipsnio būd-

vardžių (dažniausiai įvardžiuotinių): pàcis màžasei, pats seníesnisei, pacì 
didz'á·ja. 

Ciskodo šnektoje, kaip ir gretimų rytų aukštaičių, vartotas iliatyvas: 
párkelk árkli. k i t a n   d a i k t a n ; l á · b a n  nuo kálna. važúoja; ai k t v à r t a n  
padabá·t; šùn'a. neláiskit pirkė̃n (painiojant – ir ai su L i e t u v o  j  pažuré·t); 

pateki.lúosna (-un) aismà „į apgėlus eisime“2. Indricos, Rimšės ir kitose 
šnektose daugiskaitos formantas -na gali būti ir numetamas, plg. pérvirta. 

latv'uo s(-na). 
Uodegėnų šnektoje, kuri kalbotyroje mažai žinoma (nors išliko gerų 

tekstų), v a r d a ž o d ž ių  vienaskaitos iliatyvo formos taip pat vartoja-
mos ne tik krypčiai, bet ir vietai reikšti, plg.: ai k grыn ča·j / grыn čan. Mote-

riškosios giminės vardažodžių paradigmose kiek dažnesnės vienaskaitos 
lokatyvo formos. Iliatyvas vietoj lokatyvo vartojamas labai dažnai: ragíe-

jau s a p a n a n   tíevu·; par dùkteri d a r ž à l i n  miegáuna; kìtu m i š k a n   prìrы-
ša par pù.šы. 

Kartais iliatyvas pavartojamas vietoj galininko: duntàlin skáudž'a. Lo-
katyvas taip pat pavartojamas vietoj iliatyvo ar prielinksninių konstruk-
cijų: na bú.rna·s b u r n a ·j  kal bu, pierdavie; ašai  a l í·v u o s  t a m u o  s  ir nen-

lí·stumai „neįlįsčiau“. Retesni daiktavardžių, būdvardžių kamienai, 
–––––––––––––––––––––– 
 2 K. Būga, Ciskodo parapijos lietuvių šnekta (rankraštis), 1911, Vilniaus universiteto 
mokslinė biblioteka (D 490). 
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veiksmažodžių asmenuotės, kaip ir gretimose vilniškių šnektose, yra pe-
rėjusios į labiau paplitusias: sú·na „sūnaus“; gùl'a „guli“, nega l'a „negali“, 

ží·dz'a „žydi“. 
Daugpilio šnektoje daugiau negu gretimose lietuvių šnektose jau 

painiojamas iliatyvas ir lokatyvas: ainì bažní·č'ai, pirtin  dz'av'a na ir kt. Se-
noviški (taisyklingi) pavyzdžiai kieman  nuveinì, mie stan išvaž'a va paneigia 

teiginį, jog „lokatyvas čia visada vartojamas ir iliatyvo vietoje“3. Slavų 
kalbų pavyzdžiu vietoj moteriškosios kartais jau pavartojama ir vyriškoji 
giminė: anà Graveli ·s, lenki ·s ir panašiai. Mūsų tekstuose daugiskaitos var-

dininke a kamieno būdvardžiai ne visada, o tik retkarčiais turėjo šiau-
rinių vilniškių galūnę -ūs, plg. s'anu.s „seni“, šlàpju.s „šlapi“. Rytų aukš-

taičių vienaskaitos vardininko forma yra brúngas'iai, jáunasiai, ma žasiai, 
míelasiai, se nasiai. 

3. VEIKSMAŽODŽIAI IR JŲ FORMOS 

Veiksmažodžių bendratys dažniausiai yra sutrumpėjusios ir baigiasi 

formantu -t (miegáut „miegoti“, pu ·st), bet kartais ištariama ir pilna 
galūnė -tie: mir tie, válgi·tie. Sistemingai formantu -ties baigiasi sangrąži-
nių veiksmažodžių bendratys: gri ·šties „grįžtis, gręžtis“, kú·sties „kąstis“. 

Skirtingai nuo formanto -tuos (plg. mazgátuos), formantas -ties (plg. maz-
gáties) išlieka dažniau, kitaip jis sutaptų su latgalių šnekta, plg.: kélties – 

celti·s, klausí·ties – kláuseiti·s. 
Veiksmažodžių bendratyje apie Daugpilį dažniausiai vartojama su-

trumpinta galūnė -t' (priebalsis, po kurio yra išnykęs priešakinės eilės ar 
supriešakėjęs balsis, beveik visada yra minkštas) ir ypač redukuota 
galūnė -t'a. Rečiau ištariami pilni formantai -tei, taip pat -tie rodo, kad jie 

yra seniausi, pirminiai. Greičiausiai jų raida buvo tokia: -tei / -tie > -t'a. > 
-t' (-tei > -tie prieštarautų ir tai, kad antrasis retesnis). Pavyzdžiai: givíntei, 

kalbεtei, lí·gintei, pasakí·tei; išraší·tie, pasakítie, m'alúotie, nudúotie, mokínties; 
dírpt'a., kalbεt'a., pasakí·t'a., pašnekėt'a., pėrsiraši.t'a., píervest'a., s'ú·t'a., 
sudaigínt'a., darbúot'a.s; darí·t', gért'. Tas pats kalbėtojas net tą patį žodį 
gali pavartoti ir trimis variantais. 

Prie sangrąžinių veiksmažodžių pridedant priešdėlį, sutrumpinta 
sangrąžos dalelytė s (< si) žodžio gale lieka, o antroji nesutrumpinta san-

grąžos dalelytė gali būti ir pridedama (kaip latgalių šnektoje), ir nepri-
dedama, plg. náras ~ norias „norisi“ – nisinárыs ~ nesinoris „nesinori“, 
ràgis ~ regis „regisi“ – nisìragis ~ nesiregis „nesiregi“. Vietoj „nebūtų bu-
–––––––––––––––––––––– 
 3 E. Grinaveckienė, Kai kurios Daugpilio lietuvių šnektos gramatikos ypatybės, 
Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 23, p. 107–123. 
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vę“ sakoma „būtų nebuvę“ (bú·t' nibù.vis). Sudurtinių atliktinių veiksma-
žodžio formų pirmasis komponentas (būti formos) tiesioginės nuosakos 

esamajame laike suniveliuotas ir visuose asmenyse nesiskiria: sakoma ne 
tik jis y r a  kasęs, bet ir aš y r a  „esu“ kasęs. Šių formų būtajame kartiniame 

laike veiksmažodis būti jau kaitomas, bet moteriškoji giminė vienaskai-
toje turi galūnę -ia: aš buvau  nupir kusia „nupirkusi“, tu buvai  nupirkusia. 

Tariamoji nuosaka vietoj laukiamo pirmojo komponento eš bú·tum „bū-
čiau“, tu bú·tim „būtum“, ànas bú·tu yra tik vienas bú·t' „būti“: bú·t' nipa-
tai sis „būtų nepataisęs“, bú·t' išvìrus „būčiau išvirus“, bú·t' pašы ldis „bū-

čiau pašildžiusi“. 
Uodegėnų šnektoje, kaip ir Ciskodo parapijoje, buvo vartojamas 

siekinys (jį gali pakeisti ir bendratis), plg.: Raika nai t p a d a b a  · t u · . Brá·lis 
ai s m a z g á · t u · s  / m a z g á · t u o s. Ai k da mìškui úogu. rыn  k t u · . Ai k 
s í e t u . / s í e t  má·rkvu. Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių bendratys 
baigiasi sandūra -sti, -šti (mèsti, áusti, nèšti ir kt.), būsimajame laike turi 

dvigubą formantą -ss-, -šš-: m'à.ssu, v'à.ssu, áussu, n'à.ššu. Taip šnekta for-
maliai išlaiko senąją būsimojo laiko veiksmažodžių darybą (atematines 

formas): bendraties kamiengalį ir priesagą -s-: mès-ti + si-u → mèss'u, 
nèš-ti + si-u → nèšš'u. 

Tariamosios nuosakos vienaskaitos pirmasis asmuo latgalių pavyz-

džiu turi galūnę -um, o antrasis – -im: eš svíestum, siedíntum, máudi·tu-
muos; tu svíestim, siedíntim, máudi·timies (kitos formos lietuviškos – meš 

sviestumiem, ju·s sviestumiet, jie sviestu·). Būsimojo laiko ir tariamosios 
nuosakos veiksmažodžiai gali turėti postpozicinę galūnę -ai: indíesimai 
„įdėsim(e)“, miegáusimai „miegosim(e)“, ma·kíetim / makíetimai „mokė-

čiau“ (ltg. múocietim). 
Šnektoje nėra žinomas veiksmažodžių būtasis dažninis laikas. Būtąjį 

dažninį laiką atitinka sinoniminės formos: vaikščiodavo – kasdíen váikščie-
ja·, verkdavo – dau k vie rkie ir panašiai. 

Uodegėnų šnektoje pasitaiko v e i k s m a ž o d ž ių  formų acì(prì-, 
sù-)gulsta, mírsta, pakl'ú·sta, pú·sta, sa psta, skau sta, (ap)siesta (tai galėtų būti 

ir formų su formantu -sta įtaka). Asmenuojama (èš) gáustau „gaudau“, 
sыrkstù „sergu“, (tù) gáustai „gaudai“, sыrkstì „sergi“, (ànas, ànis) gáusta 

„gaudo“, sыrksta „serga“, (mèš) gáustam „gaudom“, sыrkstam „sergam“, 
(jūs) gáustat „gaudot“, sы rkstat „sergat“. 

Šnektoje nėra žinoma dalelytė „tegu“. Geidžiamoji nuosaka suda-
roma iš lei  / lai  (plg. la. k.) ir esamojo ar būsimojo laiko trečiojo asmens: 
lei  gáusta „tegul gaudo“, lai  pàšыls „tegul sušyla“. 

Ciskodo šnektoje užfiksuota ilgėlesnė sangrąžinės bendraties galūnė 
-ies (radn'à saja kieminėties, rai k'a kélties, vinčùities), atematinė forma 
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palie ksta, trumpinimas dáu < dav „davė“, pilnesnė liepiamoji nuosaka: 
š á k i  š á k i  miergáit'a „šok šok mergaite“. 

Liepiamosios nuosakos antrojo asmens vienaskaitoje vartojama galū-
nė -ai, daugiskaitoje – -ìt, pavyzdžiui: paródai „parodyk“, pasa kai „pasa-

kyk“, nuveinì.t „nueikite“. Kitokią kaitybą rodo ir žodžiai lieksta „lieka“, 
neršti „neršia“, didėja „didžioji“, ilgója „ilgoji“, pinkiùs „penkis“, gre čium 

„greta“. 
Esamojo laiko trečiajame asmenyje vietoj antrosios asmenuotės veiks-

mažodžių galūnės -i Uodegėnų šnektoje dažniau vartojama pirmosios 

asmenuotės galūnė -(i)a, plg.: gùl'a / gùli, mí·l'a / míli, nára / nár'a / nári, 
ràg'a / ràgi, síed'a / síedi. To paties laiko daugiskaitos pirmojo ir antrojo as-

mens vartojamos naujosios galūnės: mí·lám, ràg'am, mi·l'at, ràg'at. Būtojo 
kartinio laiko pirmosios asmenuotės veiksmažodžiai gali turėti trečiosios 
asmenuotės galūnes, plg.: dìrbie ~ dìrbė „dirbo“, rыn kie ~ rin kė „rinko“. 

Kurių ne kurių būtojo kartinio laiko veiksmažodžių vienaskaitos for-

mos būna pilnos ir sutrumpintos, plg.: vns. 1 a. dεjau / dε · „dėjau“, 2 a. 
dε ·jai / dε ·i „dėjai“, 3 a. dε ·ja. / dε· „dėjo“. Tariamoji nuosaka vartojama ir 

su galiniu formantu -be, pvz.: vns. 1 a. ai c'a / aic'abe „eičiau“, 2 a. ai tum / 
ai tumbe, 3 a. ai tu. / ai tu.be. Dvejopos ir liepiamosios nuosakos formos: 
darí·k / da rai, gul kis / gulie s, miegok / miegi ·, susimk / susim , vèšk / vèš. 

Būtojo kartinio laiko paskutinysis skiemuo šnektoje dažniausiai 
netariamas: atvaž'á.u „atvažiavo“, dá.u „davė“, nuvė̃ / nuve ·ja n'aturε  

„neturėjo“. Kaip ir Daugpilio pietinių apylinkių šnektoje, gretimose 
pietrytinėse Breslaujos–Apso apylinkėse plačiai vartojamas veiksmažo-
džių bendraties formantas -tie (> tia.), -tei: nuvei tie, mainí·t'a., máudi.t'a.s, 

mó·ki.t'a.s, n'u ·kt'a.; ma.kė·tei (Damošiai). Tebėra įvardžių ilgesnė forma 
anies „jie“, pa ties „patys“. Kaip ir Uodegėnuose, prieveiksmių galūnę -ai 

atitinka -ei: biednei , lietù.viškei, pòlskei, tì.krasei. 
Liepiamosios nuosakos vienaskaita dažnai sudaroma su galūne -ai (o 

kamiene) ir formantu j ar be jo (be -k-), t.y. liepiamosios nuosakos forma 
su -ai gali sutapti su esamojo laiko vienaskaitos II asmeniu: (ati)da rai, 

pasa kai; atvažúoj, padainúoj; naktùj „nakvok“, nespjáu, nèš. Liepiamosios 
nuosakos daugiskaitos I asmeniui kartais prie vienaskaitos dar pride-

damas formantas -me, o II asmeniui -te (-tie): sta taime „statykime“, válgaite 
„valgykite“, dabáitie „žiūrėkite“. Manoma, jog liepiamosios nuosakos 

bent vienaskaitos formos be -k šiaurinėse vilniškių šnektose reiškia tokį 
liepimą, kuris turi būti vykdomas tuoj pat, nedelsiant4. 

Pastebėtos tariamosios nuosakos formos n'ag'ártum „negerčiau“ 

(Mìsos), palaistój „paleisčiau“ (Damo šiai), ateitum bi „ateitum“, ragẹ·tumbi 

–––––––––––––––––––––– 
 4 Z. Zinkevi č ius, Lietuvių kalbos dialektologija, Vilnius, 1966, p. 209–214. 
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„regėtum“ (Rimašėnai)5. Sangrąžos dalelytė veiksmažodžiams prideda-
ma ne tik po priešdėlio (prieš šaknį), bet ir žodžio gale (kartais dukart): 

nena.rėtu.si „nesinorėtų“, nezgirdis „nesigirdi“. Esamojo laiko daugiskai-
tos I asmenyje prieš galūnę -me vietoj a pasitaiko i: sa sa va móterim pakal-

bim (Ūsionys). Būtasis kartinis laikas imtas sudarinėti slavų kalbų pavyz-
džiu: rai k'a bù.va. (plg. rus. nado bыlo) jimt in visu · pinigu· (Damošiai). Dar 

plg. sugalvavau „sugalvojau“. Pradėtos painioti giminės (duktie  išvaž'a vis), 
laikai (jau išmì.ris „išmiręs“ = išmirę). 

4. APIBENDRINIMAS 

Šiaurinės Kraslavos, Ciskodo, Daugpilio, Apso–Breslaujos senbuvių 
lietuvių šnektos ir Indricos atsikėlėlių iš Rimšės apylinkių šnekta turi 
savotiškų vilniškių tarmės ypatybių. Dalis jų galėjo atsirasti ir dėl latvių 
kalbos įtakos. 

Daugpilio, Kraslavos, Indricos šnektose vartotos trejopos aukščiau-
siojo laipsnio būdvardžių formos, sudarytos iš įvardžio pàts, patì ir nely-

ginamojo, aukštesniojo ar aukščiausiojo įvardžiuotinių būdvardžių laips-
nio formos, plg.: pàts se nasei àš „aš esu seniausias“; pàts seníesnisei im pε n-
sija·s „seniausiasis yra pensininkas“. Kraslavos šnektoje (Uodegėnų kai-

me) vietoj įvardžių àš, tù ir savę s vienaskaitos kilmininko, galininko ir re-
čiau naudininko formų vartojamas įnagininkas, pvz.: tavìm tíevas su ma -

mu pèni, vaikai  manìm nipieniès „tave tėvas su mama maitina, vaikai ma-
nęs nemaitins“. 

Apso krašte tebėra įvardžių ilgesnė forma anies „jie“, pa ties „patys“. 
Kaip ir Kraslavos šnektoje (Uodegėnuose), prieveiksmių galūnę -ai atitin-
ka -ei: biednei , lietù.viškei, pòlskei, tì.krasei. 

Gervėčių ir Lazūnų šnektos iš vilniškių ir apskritai lietuvių tarmių 
išsiskiria archaiškumu, morfologijos formų sinonimika. 

Gervėčių šnektoje vyriškosios giminės daiktavardžių vienaskaitos 
naudininkas dažniausiai turi galūnę -uo (lietuo „lietui“), bet kartais -u 

(lietu, mėnas'u), o ypač retai -o (dzievo „Dievui“). 
Daiktavardžių priebalsinio ir i- kamieno senoviškesnės formos varto-

jamos ne tik vienaskaitos kilmininko (dukterès „dukters“, rudenès „ru-
dens“), bet ir naudininko (dùkterie, na kcie ~ naktie), daugiskaitos var-

dininko linksniuose (dun t'as ~ dantes „dantys“, šùn'as ~ šunes „šunys“). 
Vartojamas įprastinis vienaskaitos iliatyvas su -an (plg. me dz'an „į 

mišką“) ir rečiau – su -na (pirk'o na). Daugiskaitos iliatyvo galūnės yra -an, 

-un, -uosna: rug'úosan, ra tuosun, masko l'uosna „kariuomenėn“. Daugiskai-
–––––––––––––––––––––– 
 5 Lietuvių kalbos tarmės (Chrestomatija), Vilnius, 1970, p. 393. 
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tos inesyvo galūnės yra -sa, -su, -sui (pavyzdžiui: krú·muosa „krūmuose“, 
atšlaimúosu, gal'č'ú·nuosui „Galčiūnuose“), iliatyvo -uosna (túosna dide-

l'úosna namúosna „tuose dideliuose namuose“). Gervėčių šnektoje buvo 
dar du vietininkai (iš viso – keturi) – senoviškos pašalio vietininko (ade-

syvo) formos su formantu -k vietoj -p (pavyzdžiui: mù·sìk dzvì kum'a lεs 
bùvo) ir retai – aliatyvas (atai k mu·sun k), sudarytas iš vardų, pavardžių 

(einù Jonók). 
Vietoj būtojo dažninio laiko Gervėčių šnektoje vartojamos būtojo kar-

tinio laiko formos su prieveiksmiais arba veiksmažodžio bendratis su 

priesaga -inėti: kap kadù a ·jom vuogáuc' „kai kada eidavome uogauti“; 
tún'k'ai ragė·jau „dažnai matydavau“; ko ·žnu sùbatu atvažúodė „kiekvieną 

šeštadienį atvažiuodavo“. Veiksmažodžių liepiamoji nuosaka vartojama 
be k: válgai „valgyk“, neklegi · „nekalbėk“, gulie s, ai  „eik“, važ'úo „va-
žiuok“, aiktè „eikite“. 

Pirmą kartą sugretinus visas pakraštines vilniškių šnektas (ne tik Gu-

dijos, bet ir Latvijos), matyti, jog archaiškiausių vilniškių morfologijos 
ypatybių centras yra pietiniame tarmės pakraštyje tarp Lazūnų ir 

Gervėčių. Čia vartojami keturi vardažodžių vietininkai. Daugiskaitos 
iliatyvo ir inesyvo yra trys galūnės: -an, -un, -uosna; -sa, -su, -sui. 

Šiaurinėje tarmės dalyje plačiai vartojama vardažodžių ir veiksmažo-

džių galūnė -ūs gali būti kilusi iš pilnesnės galūnės -uos (plg. Uodegėnų 
gí·vu·s / gi·vuos „gyvi“, mazgá·tu·s / mazgá·tuos „plautis“. Veiksmažodžių 

bendraties galinio formanto raida greičiausiai buvo tokia: -tei/-tie > t'a. > 
-t'/t, plg. Daugpilio šnektos gi·víntei, gi·vínt'a., gi·vínt'. Čia liepiamosios 
nuosakos antrojo asmens vienaskaitos galūnė yra -ai, daugiskaitos – -ìt, 

plg.: sa kai „sakyk“, nuveinì.t „nueikite“. Uodegėnų šnekta tariamosios 
nuosakos vienaskaitai perėmė latgalių galūnes ir sako eš svíestum „aš 

sviesčiau“, tu svíestim „tu sviestum“. 

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE PERIPHERAL 
VILNIŠKIAI DIALECT 

Summary 

In the nominative case plural the adjectives of a stem may have the inflexion 
-ūs (e. g. senūs “seni” (old). Sometimes the full formants -tei/-tie of the infinitive 
of the verbs are pronounced. In the imperative mood of the second person sin-
gular the inflexion -ai is used, and in plural – the inflexion -it (Daugavpils). 

In the border dialects of the Vilniškiai the locative is confused with illative. 
They are sometimes used instead of singular accusative case, the preposition  per 
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with the accusative case and the plural instrumental case. The neuter gender of 
the adjectives, impersonal verbs, and the nominative case of the participle plural 
because of the contacts between the languages were changed by the nominative 
case singular of  the adjectives or participles of the masculine gender and the 

adverb. 
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