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CHANGES IN AUKŠTAITIAN SUBDIALECTS
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY:
COMPARATIVE GEOLINGUISTIC ASPECT
INTRODUCTION
Processes of globalisation taking place in Europe are changing
the political, social, cultural and demographic situation of cities and
countryside, thus stimulating changes in linguistic varieties (cf. Labov
1966; 2006; Trudgill 1983; Miestai ir kalbos 2010; Ramonienė 2013;
2013a; Miestai ir kalbos 2013; Atlasas 2014, etc.). Dialects are no
longer considered as closed systems since their space becomes dynamic. They are undergoing changes and can be regarded not only
as homogenic but also heterogenic. Therefore, dialectology at the
beginning of the 21st century faces changes in theoretical frameworks,
methodology and ideological approaches. Changes in linguistic varieties are identified not only by geolinguistics but also by other
perspectives, for example sociolinguistics. Studies into linguistic varieties of cities and countryside address important social factors (in
other words, sociolinguistic variables such as age, gender, education,
place of living, etc.)1.
Similar changes in dialects, identified by both dialectology and
sociolinguistics, are also attested even in unrelated languages, for
example not only in Lithuania but also in Sweden (Nilsson 2009:
210; Leinonen 2011: 75–95; see also Pukevičiūtė 2014: 29–31;
Aliūkaitė, Meiliūnaitė, Mikulėnienė 2014a: 27–28)2.
1

2

The beginning of sociolinguistics is associated with studies carried out by William Labov, Basil Bernstein, Dell Hymes, Joseph Gumperz, Charles Ferguson
and Joshua Fishman (Spolsky 2011: 3).
These observations derive from the comparison of the preliminary results of
similar projects implemented in Lithuania and Sweden, namely the Swedish
project SweDia2000 – Phonetics and phonology of the Swedish dialects around the
year 2000 (project coordinator Eva Strangert), carried out in 1998–2003, for
more details, see SWEDIA 2000; see also Pukevičiūtė 2014: 29–31; and the
Lithuanian project Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo

5

Studies have shown that in Sweden, likewise in Lithuania, dialect
groups are not strictly differentiated because dialects are becoming
similar, though vital geographical regions of local varieties still remain. Although in some areas certain sound changes have been
found, the overall geographical distribution of dialectal features has
not changed almost at all (Leinonen 2011: 75–95; see also Pukevičiūtė
2014: 29–31; Aliūkaitė, Meiliūnaitė, Mikulėnienė 2014: 263–266)3.
Changes in dialectal features can be compared across languages due
to geolinguistics, which, with the start of geographic methods at the
end of the 19th century, complemented traditional dialectology. The
sociolinguistic perspective, originating in the middle of the 20th century, expanded dialectologists’ objectives. It took into account sociolinguistic variables, sociocultural factors (for example, the prestige of
standard language and dialect) and other concepts of the so-called
external linguistics. New features of geolinguistics led to sociogeolinguistics, which defined theoretical frameworks and methodological
principles of dialectology at the beginning of the 21st century (Aliū
kaitė 2011: 257; Atlasas 2014; Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 29–47, etc.).
The Object, Aim and Tasks of the research. Integration of
sociolinguistics into dialect studies shows that, at the beginning of
the 21st century when regional varieties are rapidly changing, traditional methods are not sufficiently effective in identifying and
accounting for the process of dialect changes.
The o b j e c t of the present research focuses on changes found in two
distinct traditional Western and Eastern Aukštaitian varieties, namely the
subdialects of Kaunas and Panevėžys, which clearly show their vitality.

3
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optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (ʻModern research of
geoliguistics in Lithuania: The optimization of the network of points and interactive spread of dialectal information’) (Project No VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028,
project coordinator prof. dr. Danguolė Mikulėnienė), carried out in 2011–2013,
for more details, see Tarmės 2014.
Similar research was carried out in Latvia, and the expectation was to compare
the results in Lithuania, Latvia and Sweden. However, modern Latvian dialects
are mainly investigated by means of traditional methods of dialectology, which
have established the robustness of an individual isoglose (Trumpa 2012) and
dialectal changes of different degree, determined by the use of dialect lexis
among different age groups (LVD 2016).

In order to evaluate processes of change in the Lithuanian
Aukštaitian varieties, two different subdialects have been chosen
because they are native to the author of the current study and both
display a similar degree of vitality (see Mikulėnienė 2017). The
dialect areas under study are identified by methods of qualitative,
quantitative and perceptual dialectology. Qualitative analysis shows
that the subdialects differ (see Figure 1). Quantitative findings reveal
that linguistically the subdialect of Kaunas is more homogenous than
that of Panevėžys (see Figure 2). Mental maps of perceptual dialectology show that the degree of dialecticism variation is considered
to be high by representatives of younger generation (see Figure 3).

Figure 1. The Western Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern
Aukštaitian subdialect of Panevėžys in traditional Lithuanian classification
of dialects (see Geržotaitė, Mikulėnienė 2014: I žemėlapis)
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Figure 2. The Western Aukštaitian subdialect of Kaunas (VAK513,
VAK624) and Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys (RAP111,
RAP300), revised by quantitative methods (see Mikulėnienė,
Čepaitienė et al. 2017)4

Figure 3. The degree of dialecticism of the municipalities of the Western
Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukštaitian subdialect
of Panevėžys, identified by the method of perceptual dialectology
(young people’s view) (Aliūkaitė et al. 2017)
4
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The following abbrevations are used for the Western Aukštaitian subdialect of
Kaunas (VAK) and Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys (RAP), numbers
indicate LKA points: Lukšiai (LKA 513), Liudvinavas (LKA 624), Joniškėlis
(LKA 111), Ramygala (LKA 300).

The fact that the subdialect of Kaunas is closest to standard language, whereas the subdialect of Panevėžys diverges considerably
from standard variety, was not taken into consideration when selecting the object of the research.
Other subdialects were not chosen for several reasons. For example, at the beginning of the 21st century, another regiolect,
namely the east Eastern Aukštaitian, based on the Eastern Aukštaitian
subdialect of Utena, is being formed. This regiolect is directly related to the subdialects of Anykščiai and Kupiškis, which, unfortunately, have already lost distinct traditional features of subdialects
(see Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 184–188). The
Southern Aukštaitian subdialect is not homogeneous because the
eastern and western parts of the area differ considerably (see Aliūkaitė,
Bakšienė, Jaroslavienė et al. 157–164).
The a i m of the present study is to investigate the Western
Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukštaitian subdialect
of Panevėžys of the beginning of the 21st century, discuss their
relevance (differentiation of features) in the continuum of regional
linguistic varieties as well as identify the direction of their change
by evaluating the existing objective and subjective factors. The study
draws on theories and methodology of sociogeolinguistics.
The following tasks have been set up in order to achieve the aim:
1) by drawing on analysis’ of sociocultural networks5, to identify the
most vital hypothetical zones containing living areas (with their adjacent regions) of high degree of dialecticism, which provided data
for Lietuvių kalbos atlasas (Atlas of the Lithuanian language) (LKA
I–III, henceforth – LKA point) and to select appropriate LKA points
for the current study; 2) on the basis of the data of ethnographic
identity and theoretical frameworks, to establish identity features and
5

In the present study the term of sociocultural (but not social) networks has been
chosen because empirical data of social networks and its selection differ. Research
of social networks most often focuses on an individual and his/her relations with
other individuals, and data are collected by the method of interview. In this
study a larger unit, namely an LKA point, and contacts of its members with
residents of another LKA point are considered. Empirical data is based on statistics (see Footnote 8).
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linguistic self-esteem of speakers belonging to different ethnographic
regions; 3) to carry out a quantitative analysis of dialectal features of
the most appropriate for the present study LKA points, established
on the basis of their sociocultural networks, and to compile matrices
of dialectal features; 4) to identify the directions of change in the
subdialects of Kaunas and Panevėžys across three generations and to
examine the dialectal strength of individual locations and degree of
their dialecticism, stability, vitality and continuity.
Thus emerging changes in the regional varieties under study are
identified in three stages (Mikulėnienė 2017). At first, selected dialect
data are explored (i.e. horizontal space) and then linguistic environment as well as self-esteem of the speakers investigated are considered
(i.e. vertical (social) space). In this way objective and subjective factors determining changes in the subdialects are evaluated.
Analysis of the vertical and horizontal spaces allows for refining
the directions of convergence of the dominant dialects in living
areas. Convergence of the dialectal features results in the development of new dialect formations, which co-exist with traditional dialects or regional varieties which change the traditional ones due to
the horizontal and vertical convergence (Auer, Hinkens 1996: 5–13).
Changes in dialects are evaluated at the apparent time, from the
youngest to the oldest generation. Processes of change are measured
by quantitative methods (see concepts in Labov 1972; Gillian 2006:
110–116; see also Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 36).
Data of the research. Data were obtained from eight living
areas, located in the regions of distinct Lithuanian subdialects, namely Kaunas and Panevėžys: Joniškėlis (LKA 111)6, Pasvalys (LKA 112),
Radviliškis7, Šeduva (LKA 199), Ramygala (LKA 300), Kazlų Rūda
(LKA 549), Vilkaviškis (LKA 584) and Liudvinavas (LKA 624) (see
Figures 4 and 5).
6
7
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Henceforth the number of an LKA point (No) is indicated in brackets (see
Morkūnas 1977: 21–30).
A pilot study considered the local variety of three speakers coming from the
neighbourhood of Radviliškis.

Figure 4. The LKA points of the subdialect of Kaunas
(the map from Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 148)

Selection of the LKA points was based on statistical data from
2011–2015 available on the Internet8 and the theory of social networks, which allowed for identifying the most vital subdialect zones.
Changes in the subdialects were indentified by studying quantitatively 65-hour recordings and 60 simple-structure sentences reflecting dialectal features, uttered by speakers and recorded.
8

Statistical data used in the study were provided in the following sources: Kur gyvenu. Available at: http://kurgyvenu.lt/Birzu_r_sav-Sukioniu_k/Sodziaus_g._ 15-JbbqQ
(accessed 2015 08 05); Ambulatorijos. Available at: http://www.ambulatorijos.lt/
index.php?D=1&search=1&miestas=Kupi%C5%A1kio%20r.&pg=1 (accessed 2015
08 05); Lietuvos medicina. Available at: http://www.medicina.lt/rubrika/Ambulatorijos-medicinos-punktai/100199074 (accessed 2015 08 05); Adresų katalogas.
Available at: http://adresai.vilnius21.lt (accessed 2015 08 05). In some cases, data
were revised on the websites of schools found in individual locations (for example,
schedules and directions of yellow buses taking children to school were checked).
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Figure 5. The LKA points of the subdialect of Panevėžys
(the map from Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 189)
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54 respondents were given questions and were recorded. Nine
representatives from each age group (the youngest (to 30 years old),
the middle-aged (31–49 years old) and the oldest (50 years old and
older) from each subdialect were chosen9. Thus 54 sociolinguistic
questionnaires were examined, though dialectal features were registered in one place of apparent time’s vertical (age of informants). In
other words, the study checked whether the evolution of dialectal
features only begins (it is related only to the representatives of the
youngest generation) or it is already disappearing (it is related only
to the representatives of the oldest generation)10.
Linguistic awareness and features of ethnographic identity were
analysed by examining 54 respondents’ answers to the questions about
the identity of suvalkiečiai (speakers of Suvalkija) and ethnographic
Aukštaitians. The questionnaire made it possible to evaluate ethnographic self-esteem, prevailing stereotypes (including heterostereotypes, i.e. stereotypes of groups of other ethnographic regions, and
authorstereotypes, i.e. stereotypes of one’s own group, see Savoniakaitė
2010a; Kalnius 2002: 23–52; Papaurėlytė, Župerka 2010: 185–202
among others), the degree of prestige of a (sub)dialect, its domain

9

10

The thesis adheres to the methodology applied in the project Šiuolaikiniai
geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (ʻModern research of geoliguistics in Lithuania: The
optimization of the network of points and interactive spread of dialectal information’) (No VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028), in which respondents were
classified into generations (for more details, see Aliūkaitė, Jaroslavienė, Meiliūnaitė 2014: 55).
The study makes use of a sociolinguistic questionnaire, compiled in the project
Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (‘Modern research of geolinguistics in Lithuania: The optimization of the network of points and interactive spread of
dialectal information’) (No VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028, project coordinator
Prof. Dr. D. Mikulėnienė), see Aliūkaitė, Kalėdienė 2014: 381–384). Due to the
limited scope of the dissertation, all sociolinguistic questionnaires collected for
the study are not included in the appendixes. Sociolinguistic questionnaires are
stored in the Archive of Dialects in the Geolinguistics Centre of the Institute of
the Lithuanian Language.
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of use and other phenomena11. In the present study speakers of the
Western Aukštaitian of Kaunas are also called suvalkiečiai (speakers
of Suvalkija), whereas speakers of the Eastern Aukštaitian of Pane
vėžys are referred to as ethnographic Aukštaitians.
Empirical data were analysed in several s t a g e s:
1. Statistical data available on the Internet, which defined the
sociocultural characteristics of the LKA points and helped to select
the data for the current research, were examined (see Footnote 8).
From the sources available, data were collected from 176 LKA
points (see Figures 4 and 5): 121 LKA points of the subdialect of
Kaunas (93 vital LKA points, 10 vital LKA points if changing the
centre, 17 disappearing LKA points, 1 extinct LKA point) (Aliūkaitė,
Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 149), 86 LKA points of the subdialect of Panevėžys (61 vital LKA points, 12 vital LKA points if
changing the centre, 11 disappearing LKA points, 2 extinct LKA
points) (Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 190) (see part
of the overview of the data in Table 1)12.
For example, from the data provided it can be seen that Pagau
santys (LKA 438) point of the subdialect of Kaunas is probably
disappearing because, as the data from 2011 show, there are only
9 inhabitants and the social structure has not been developed (this
place does not have a school, church, library, museum, hospital,
culture club, larger shopping centres and post). Thus Pagausantys
(LKA 438) is not a stable and autonomous place. The degree of
mobility of its inhabitants is high, which makes favourable conditions for changes in the (sub)dialect.

11

12
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The ethnographic identity questionnaires collected for the present research are
stored in the Archive of Dialects in the Geolinguistics Centre of the Institute of
the Lithuanian Language.
The extinct LKA points are not included in the overview of the data. Thus
sociocultural networks of 120 LKA points of the subdialect of Kaunas and 84
LKA points of the subdialect of Panevėžys were analysed.

Table 1. Statistical data of the LKA points of the subdialects of Kaunas and
Panevėžys (part)13
Subdialect of Kaunas
Pagausantys
(438)

Data

Subdialect of Panevėžys

9

Number
of inhabitants

7495

- to
Ariogala

Number
of schools

4 (1 gymnasium,
2 elementary
schools, 1 school
for learners with
special needs)

-

Number
of children
in schools

738 (in the
gymnasium),
542, 493 (in 2
progymnasiums)

-

Church

+

-

Library

+

-

Cemetery

+

-

Museum

+

-

Hospital

+

-

Culture club

+

-

Market,
shopping
centre

+

- Ariogala
post

Post

+

Pasvalys
(112)

On the contrary, the place of Pasvalys (LKA 112), where the
subdialect of Panevėžys is spoken, is vital. The high degree of its
vitality is shown by quite a large number of inhabitants and welldeveloped social structure (the place has several schools and most
necessary institutions). On the basis of the data provided, Pasvalys
(LKA 112) can be considered not only as a stable and autonomous
place of living, where the local variety of the (sub)dialect is well13

A plus in the table indicates an object found in the place, whereas a minus
indicates the absence of this place.
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preserved, but also as an attractive place to members of adjacent
communities in terms of sociocultural aspects (see also Čepaitienė
2016a: 136-159; Mikulėnienė, Meiliūnaitė 2017: 185–187).
Using the computer programme Paint14 it were drawn sociocultural
networks in the areas of the subdialects of Kaunas and Panevėžys on the
basis of six criteria (indicators): the maps show the directions of movement of community members to school (if an LKA point has a school,
this place is marked), library, hospital, post, church and shopping
places (market, shopping centre)15.
On the basis of the theory of social networks, the study analysed
the structure of sociocultural networks and defined the hypothetical
zones of the LKA points, where the traditional dialect is probably
preserved best, as well as locations, where there are possible changes in the dialects.
The LKA points for the research were selected from the dialectally most vital areas.
2. The study examined selected dialectal features.
60 sentences utterred by 54 respondents were recorded and transcribed (the overall number of the sentences is 3240) following the
conventions of the International Phonetic Alphabet.
Since it is possible that translating sentences from the standard
language into a local variety not all dialectal features can be pronounced by respondents, their spontaneous speech was also taken
into account when revising the transciption of the data recorded. For
example, it was checked whether in spontaneous speech the respondents do not shorten the infinitive, the dative plural of nouns, use
regional forms of conjunctions and pronouns (how, he, me), lengthen
14

15
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In sociology social networks are drawn by other computer programmes (for
example, Ucinet 6; for more details, see Borgatti et al. 2002; 2013; Hanneman,
Riddle 2005). The present study makes use of the programme Paint because it
is effective in achieving the aim of the study. This programme illustrates the
tendencies of mobility of community members of the LKA points quite well.
Sociocultural networks were not drawn according to all the criteria provided in
the table. Those objects where apparently people migrate most frequently were
chosen.

the first components of the acute diphthongal sequences and change
the quality of the short vowels i, u.
The transcribed data were transferred in an appropriate format
for analysis to the computer programme Gabmap (see Kompiuterinė
programa Gabmap). The data were interpreted by considering the
respondents’ socioliguistic information.
3. The study examined the respondents’ ethnographic identity
and linguistic self-esteem. The answers to the questions about the
identity of the speakers of the subdialect of Kaunas, who belong to
the ethnographic region of Suvalkija, and speakers of the subdialect
of Panevėžys, who live in the ethnographic region of Aukštaitija,
were categorised.
The study defined the respondents’ ethnographic identity and
linguistic self-esteem features.
4. Considering all the data collected, the study established the
degree of dialecticism of the locations under study, the distinction,
stability, vitality and continuity of the local linguistic varieties and
outlined directions of changing dialectal features.
Methods. Changes attested in the subdialects have been identified by applying comparative method of geolinguistics, as well as
methods of sociolinguistics, ethnography and dialectometrics.
The comparative geolinguistic method revealed changes in the
traditional dialects across three generations and the formation and
development of geolects and regiolects (see concepts in Hoppenbrouwers 1983: 1–2; Bellmann 1998: 23–34; Hernández-Campoy
1999: 84 and other authors; see also Aliūkaitė 2013: 1–27; Aliūkaitė,
Mikulėnienė 2014: 40–44; Geržotaitė, Mikulėnienė 2014: XIII žemėlapis ir komentaras).
The sociolinguistic method allowed to select LKA points and
measure the impact of sociolinguistic variable (age) on changes in
the subdialects. Relying on theoretical frameworks, maps of sociocultural networks were drawn. The ethnographic method identified
the most typical identity features of the representatives of the ethnographic regions under study.
Dialect data were counted, analysed quantitatively and visualised
on maps and pseudo maps by the method of dialectometry.
17

T h e n o v e lt y a n d r e l e va n c e o f t h e r e s e a r c h . It
is a pioneering study in Lithuanian dialectology exploring changes
in dialects not by qualitative methods typical of traditional dialectology but by quantitative methods of dialectometry. Dialect data are
processed by the computer programme Gabmap; the results are visualised on pseudo maps, which help to displace a dialect (i.e. to
detach a dialect from the place where it is used), and processes of
dialect change are being fixed in space.
The study consistently applies a three stage model typical of
research in multidimensional dialectology (or geolinguistics)
(Mikulėnienė 2017), which examines respondents’ linguistic environment, self-esteem and selected dialect data. The current geolinguistic study considers the subdialects under analysis from sociogeolinguistic, prognostic and comparative perspectives.
It is necessary to emphasize that when discussing the results of
pseudo maps, the geographical factor and the traditional terminology
(subdialect, dialectal area, etc.) are not eliminated. Tendencies of the
dialectal changes in different LKA points and in the subdialects
generally are in the centre of the research.
The empirical aspects and findings of the research could benefit
Lithuanian linguists and scholars from other countries, ethnologists,
dialectologists and geolinguists. Changes identified in the dialects
may help to design a prognostic system, model the change of varieties of spoken language and investigate the impact of standard language.
The results of the study may also be applied in interdisciplinary research, for example in outlining the economic and sociocultural development of Lithuanian regions in the future.
T h e s t r u c t u r e o f t h e r e s e a r c h . This PhD thesis consists of introduction, which provides a brief overview of studies on
the Western Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukštaitian
subdialect of Panevėžys, five descriptive parts and conclusions.
Part one overviews reasons for the start of geolinguistics and its
development and outlines links between traditional dialectology,
geolinguistics and sociolinguistics and features of sociogeolinguistic
research.
18

Part two presents methodology by describing means of data collection, its processing and transcribing and tools of the computer
programme Gabmap used in the current study.
Part three shows how the LKA points have been selected for the
present study on the basis of the theory of social networks.
Part four explores the respondents’ linguistic self-esteem and features of ethnographic identity.
Part five analyses changes in the subdialects of Kaunas and
Panevėžys by tools of the computer programme Gabmap and outlines
tendencies of change in dialectal features.
Concluding observations about the data analysed in the preceding
sections are provided in the Conclusions.
The data are illustrated in 158 figures, 54 tables and 7 appendices. At the end of the study there is a list of bibliography (324 publications).
T h e t h e s e s to b e d e f e n d e d .
1. The degree of dialecticism of the locations under study as
well as the distinction, stability, vitality and continuity of their
linguistic varieties and tendencies of change of dialectal features show that local Aukštaitian formations developed (or to
be developed) on the basis of the Western Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukštaitian subdialect of
Panevėžys are (or will be) likely to continue and display regional variation.
2. Prevailing changes of the horizontal continuum in the areas
of both the Western Aukštaitian subdialect of Kaunas and
Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys show that changes
attested in the traditional dialects are of local character. They
are found within the boundaries of the same traditional
subdialects, i.e. primary, secondary and tertiary dialectal
features of the different subdialects are converging.
3. The dynamic system of sociocultural factors (high mobility to
urban zones, more or less differentiated linguistic preferences
across generations, determined by public prestige, etc.) define
the form of the vertical continuum (for example, declining
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traditional dialecticism; uneven distribution of dialect forms
in speech of different age groups).
4. The character of sociocultural networks is an accompanying
factor of possible dialect changes, which in natural scenarios
of dialect changes is strongly affected by the subjective factor,
namely the value of dialecticism and stability of ethnographic
identity in dialectal area.
The structure of the thesis is determined by the mentioned three
stage model used in study into dialect change. However, the empirical
data modified the sequence of analysis since at first the vertical
(social) space was examined and then the horizontal one.
In order to select the most appropriate LKA points for the research,
at first objective statistical data were used for the analysis of the
linguistic environment of the respondents. After applying the theory
of social networks and studying possible directions of movement of
community members to school, post, hospital, shopping centres,
church and library, maps of sociocultural networks of the Western
Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukštaitian subdialect
of Panevėžys were drawn (see Figures 6 and 7).
The maps made it possible to identify the zones in both subdialect areas where dialectal features are preserved the most and least.
The study also evaluated community members’ contacts with representatives of new dialect formations, namely geolects and regiolects,
and indicated the possible directions of spread of dialectal features
to areas of other subdialects.
The linguistic (as well as ethnografic) self-esteem of the Western
Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukštaitian subdialect of
Panevėžys was measured by the ethnographic-sociolinguistic method.
The method applied determined the components of the respondents’
ethnographic identity, their importance, prevailing authorstereotypes
and heterostereotypes and evaluated the prestige of a dialect and its
domains of use as well as the respondents’ predictions about the vitality
of the regional varieties under study.
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The sources do not provide any information about the LKA point Armališkiai (534), therefore, it is not included in the analysis of the sociocultural networks. See the original of the map in Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 148.

Figure 6. Sociocultural networks of the Western Aukštaitian subdialect of Kaunas (the following colours mark directions to the
following destinations, green – school, red – hospital, blue – shopping centres, light blue – post, prurple – church, grey – library)16

Figure 7. Sociocultural networks
of the Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys17
17
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The sources do not provide any information about the LKA point Smilgiai (56),
therefore, it is not included in the analysis of the sociocultural networks. See the
original of the map in Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 189.

The dialect data selected was processed by the computer programme
Gabmap, designed by methods of dialectometry. The tools of the programme made it possible to evaluate similarities of dialectal features
of representatives of each generation in each LKA point and identify
the closest dialect groups and their distinguishing dialectal features.
Considering the three age groups, the study also provided a quantitative analysis of the most stable dialectal features as well as the ones
susceptible to changes. Correlations between the LKA points of the
Western Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys were established, and directions of change of dialectal features of both regional varieties under study were identified.
The results obtained were visualised by the computer programme
mentioned above on beam / network, references point and clusters
pseudo maps and dendrograms (see examples of visualisation of the
correlations between the LKA points of the subdialect of Panevėžys
on the pseudo map and dendrogram in Figures 8 and 9).
Pseudo maps and dendrograms drawn by the tools of the computer programme Gabmap illustrate not only similarities and differences in the individual LKA points and dialect used by informants
and but also indicate respondents with the most distinct regional
speech and establish the correlation between their use of the regional variety according to the age group.

Figure 8. Groups of Panevėžys LKA points
according to their dialect similarities. Five clusters
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Figure 9. Dendrogram of five clusters

After the three stage analysis in the matrices of dialectal features
were made and the results were illustrated in the model of change
of the Western Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukš
taitian subdialect of Panevėžys (see Figure 10).

Figure 10. The model of change of the Western Aukštaitian subdialect
of Kaunas and Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys
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The model above shows the absence of features of other subdialects interfering with the traditional dialect system. Due to the local
changes in the subdialects of Kaunas and Panevėžys, the traditional
system does not collapse but undergoes internal changes.
The study shows that apart from other factors determining changes
in the dialects, the most important factor is standard language. The
interaction between standard language and the subdialects under
analysis leads to new dialect formations, namely regiolects, in which
traditional primary, secondary and tertiary features of both subdialects
are well preserved and used by all age groups. These features frequently cooccur with word forms close to standard language. It should
be noted that the primary dialectal features of the subdialect of Kaunas
are less susceptible to change than those of the subdialect of Panevėžys.
Due to the local linguistic changes, the subdialects of Kaunas and
Panevėžys remain strong.
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CONCLUSIONS
The study shows that the traditional Western Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys are
undergoing similar processes of change. The sociogeolinguistic methods help to define the direction of this change and quantify it.
Changes attested in the traditional dialects have been examined
by carrying out a multilayered study.
1. In the areas of the Western Aukštaitian subdialect of Kaunas
and Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys display the
horizontal and vertical continuum. The processes of change
are taking place in the same environment but differ in their
intensity and effect.
2. The change in the horizontal continuum of the subdialects of
Kaunas and Panevėžys is local since it is found within the
boundaries of the same traditional subdialects, i.e. primary,
secondary and tertiary dialectal features of the different subdialects are converging. The internal change is evidenced by
processes happening in the vertical space. In terms of sociocultural factors, the processes of change in the subdialects of
Kaunas and Panevėžys are defined by high mobility within the
dialect area but not by the influence of other subdialects.
2.1. The western part of the subdialect of Kaunas is dialectally stronger. A similar situation is observed in the central and southern parts of the area. The area of the subdialect of Kaunas shows the spread of features typical of
the centre of the regiolect of the south Western Aukštaitian,
namely the town of Marijampolė (LKA 606), to the
northern, southern and western parts of the area. However, these processes are not as salient as the ones attested in the area of the subdialect of Panevėžys. It depends on the location of LKA points. For example, Liudvinavas (LKA 624) is next to the biggest city of the
region, therefore, the dialectal features of both places
coincide. The fact is also that only a part of dialectal
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features is transferred. Individual LKA points are more
affected (Kazlų Rūda (LKA 549), whereas other LKA
points (Vilkaviškis (LKA 584) are less susceptible to
changes.
2.2. The northern part of the subdialect of Panevėžys is dialectally stronger than the southern part. The dialectal
features of Panevėžys are spreading from the north to
the east, west and south, thus affecting the centre of the
regiolect of the west Eastern Aukštaitian, namely the city
of Panevėžys, and the geolect of Pasvalys (LKA 112).
Regional varieties of the northern part of LKA points
(Joniškėlis (LKA 111) affect all remaining locations of
the dialect area, i.e. a large number of northern dialectal
features of the subdialect of Panevėžys complement or
replace traditional features of the other subdialects.
3. A similar degree of strength and high dialecticism of both
subdialects as well as their continuity is determined by the
correlation of the horizontal and vertical factors: frequent use
of the subdialects by all age groups, high ethnographic selfesteem, high prestige of native subdialects and their passing
from generation to generation.
3.1. The Western Aukštaitian subdialect of Kaunas is mostly
preserved due to the use of the secondary and tertiary
dialectal features by young people (for example, broadening of the stressed stem and the first component e of
acute diphthongs, lengthening of the first components
of diphthongal sequences to long or mid-long). Less important for the preservation of the subdialect are primary features (for example, clearly differentiated long
and short vowels) and similarity of the subdialect to standard language.
3.2. The Eastern Aukštaitian subdialect of Panevėžys is preserved due to prevailing primary dialectal features attested
in young people’s speech (for example, blended short
vowels in an ending), secondary and tertiary dialectal
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features (for example, the unstressed vowels o, ė in an
open ending are pronounced as short [ɑ], [ɛ]; the stressed
short vowels i, u in the stem are lengthened to mid-long;
the unstressed long vowels y, ū in the stem are shortened
and pronounced as [ɪ̞], [ʊ̞]) as well as dominance of the
subdialect of Panevėžys in cities.
4. The processes of change in the subdialects of Kaunas and
Panevėžys are not frequent across generations. Only two LKA
points (Ramygala (LKA 300) and Liudvinavas (LKA 624) show
more differences in dialectal variation across three age groups,
namely the young, the middle-aged and the old. Other places
have slightly modified but quite homogeous regional varieties.
4.1. In the Western Aukštaitian subdialect of Kaunas, the
secondary and tertiary dialectal features are more likely
to change than the primary ones: the suffixes -enti, -inti
in the infinitive and other forms do not display any
changes across all age groups; the vowels e, ei at the
beginning of a word are not always pronounced as [ɑ],
[ɐɪ]; the dialect forms of the short words kaip, taip, prie,
apie, nuo, jeigu are infrequent; final consonants in short
words are never dropped and v, j are not added at the
beginning of a word.
4.2. In the Eastern Aukštaitian dialect of Panevėžys, the primary, secondary and tertiary dialectal features are likely
to change with similar frequency across all generations:
the first components of the acute diphthongs an, am, en,
em and the stressed long vowels ą, ę in the stem are
retained more frequently; and before e, ei, ė, the consonant l is not only dark but also clear. This dialect area
also shows a general tendency to withdraw stress, to neutralise counterparts of the unstressed long ie, uo, ė, o in
the stem and to pronounce blended short vowels in an
ending.
5. From a sociocultural perspective, the high level of isolation of
LKA points and developed infrastructure do not always deter28

mine linguistic stability. Kazlų Rūda (LKA 549), Vilkaviškis
(LKA 584), Pasvalys (LKA 112), Radviliškis and Ramygala
(LKA 300) are in the centre of the most vital zones of subdialects, their level of isolation is high, and, from a sociocultural perspective, they are stable towns. However, the aspects
mentioned above reduce the level of mobility of locals but
not a risk of changes in the subdialects.
6. Intensive migration, determined by open, sporadic and sociocultural networks of not complex structure, does not always
reveal instability of dialectal features. LKA points such as Liudvinavas (LKA 624), Joniškėlis (LKA 111) and Šeduva (LKA
199) show average isolation, development of infrastructure and
sociocultural stability. Intensive contacts are noticed with new
dialect formations, namely the zones of the centre of the regiolect of the south Western Aukštaitian, i.e. the town of
Marijampolė (LKA 606), the geolect of Pasvalys (LKA 112)
as well as representatives of the industrial town of Radviliškis,
found on the bordeline of the Western Aukštaitian subdialect
of Šiauliai and the subdialect of Panevėžys. However, these
aspects are not features of possible changes in the subdialects
but signs of dialect impact.
7. Contacts with community members living outside the dialect
area, identified on the basis of sociocultural networks, do not
make any greater linguistic impact. Contact between the subdialect of Kaunas and Southern Aukštaitian is perhaps reflected in the withdrawal of stress from the short ending to
the long syllable, which is not typical of the subdialect of
Kaunas. However, it is more likely that the tendency mentioned above could have occurred due to the impact of the
quasistandard of standard language.
The interaction between the subdialect of Panevėžys and
the Western Aukštaitian subdialect of Šiauliai is evident to
some extent in the regional variety of Radviliškis, the speakers of which have been avoiding the dialectal features typical
of the subdialect of Panevėžys.
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The sociocultural networks of the representatives of both
subdialects showing links with other local varieties and the
best preserved dialectal features point out that the dialectal
features of the subdialect of Kaunas are most probably widely spreading to the Southern Aukštaitian area, whereas the
subdialect of Panevėžys is approaching the area of the Western
Aukštaitian subdialect of Šiauliai.
8. Favourable sociocultural networks, preservation of the main
dialectal features even by the youngest generation, high selfesteem of ethnographic identity and positive attitude towards
native regional variety contribute to the stability of the vitality of the subdialects of Kaunas and Panevėžys.
8.1. The dialectal strength of individual locations of the subdialect of Kaunas and high degree of their dialecticism,
stability, vitality and continuity show the following order
in which the LKA points range (from the strongest):
Vilkaviškis (LKA 584) → Liudvinavas (LKA 624) →
Kazlų Rūda (LKA 549). The dialectal situation of the
latter two is very similar.
8.2. The dialectal strength of individual locations of the subdialect of Panevėžys and high degree of their dialecticism,
stability, vitality and continuity show the following order
in which the LKA points range (from the strongest):
Joniškėlis (LKA 111) → Šeduva (LKA 199) → Ramygala (LKA 300) (→ Pasvalys (LKA 112) → Radviliškis).
9. It should be noted that the subdialects of the stable vitality
can be found not only in stable but also transitory LKA points.
Locations can be considered stable if all age groups, including
the youngest generation, mostly frequently use a slightly
changed traditional regional variety. The stability of a location
is also determined by favourable sociocultural networks and
high linguistic and ethnographic self-esteem. The transitory
stage of a location can be determined by several reasons.
The LKA points of the Western Aukštaitian subdialect of
Kaunas are twofold. Due to their most apparent similarity
to standard language, the most stable places are Vilkaviškis
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(LKA 584) and Liudvinavas (LKA 624) and the transitory
LKA point is Kazlų Rūda (LKA 549). However, informants
from Kazlų Rūda (LKA 549) preserve the secondary and
tertiary features, and therefore all these points are considered
quite stable and vital.
Stable LKA points of the Eastern Aukštaitian subdialect of
Panevėžys, though displaying different dialectal strength, are
Joniškėlis (LKA 111), Šeduva (LKA 199), Ramygala (LKA 300)
and Pasvalys (LKA 112), and the transitory point is Radviliškis.
The transitory stage of this place is defined not only by its
location in the dialect area (the borderline of the Eastern
Aukštaitian subdialect of Panevėžys and Western Aukštaitian
subdialect of Šiauliai) but also by external factors, for example
the fact that this town is industrial.
10. The areas of the selected LKA points of the traditional Western Aukštaitian subdialect of Kaunas and Eastern Aukštaitian
subdialect of Panevėžys do not contain regional varieties that
could be considered as obsolete.
Therefore, as far as future prospects are concerned, local
Aukštaitian formations being developed (or to be developed)
on the basis of the two distinct traditional Lithuanian subdialects
are likely to be preserved and continued as regional varieties.
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SANTRAUKA
ĮVADAS
Europoje vykstantys globalizacijos procesai keičia miestų ir kaimų
politinę, socialinę, kultūrinę ir demografinę situaciją. Tai skatina
kalbinių variantų įvairavimą (plg. Labov 1966; 2006; Trudgill 1983;
Miestai ir kalbos 2010; Ramonienė 2013; 2013a; Miestai ir kalbos
2013; Atlasas 2014 ir kt.). Tarmės nebeišlieka kaip uždaros sistemos,
jų erdvė darosi dinamiška – tarminiai variantai kinta ir yra traktuojami ne tik kaip homogeniški, bet ir kaip heterogeniški. Todėl kinta
ir teorinės, metodologinės bei ideologinės XXI a. pradžios tarmėtyros prieigos. Kalbinių variantų kaitai nagrinėti pasitelkiama ne tik
geolingvistika, bet ir kitos mokslo kryptys, – pavyzdžiui, sociolingvistika: miesto ir kaimo kalbos variantų tyrimuose tampa svarbūs
socialiniai veiksniai (kitaip tariant, sociolingvistiniai kintamieji – amžius, lytis, išsilavinimas, gyvenamoji vieta ir pan.)18.
Analogiški tarmių kaitos procesai vyksta net negiminingose kalbose, – pavyzdžiui, ne tik Lietuvojè, bet ir Švèdijoje, o jiems tirti
beveik tuo pačiu metu pasitelkta ir dialektologija, ir sociolingvistika
(Nilsson 2009: 210; Leinonen 2011: 75–95; dar žr. Pukevičiūtė 2014:
29–31; Aliūkaitė, Meiliūnaitė, Mikulėnienė 2014a: 27–28)19.
Nustatyta, kad Švèdijoje, panašiai kaip ir Lietuvojè, tarmių grupės
nėra griežtai skiriamos, nes tarmės panašėja, bet išlieka gajūs geografiniai šnektų regionai. Kai kuriuose plotuose fiksuojama tam tikrų garsų
pakitimų, tačiau bendras geografinis tarminių ypatybių pasiskirstymas
18

19
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Su sociolingvistikos pradžia siejami Williamo Labovo, Basilo Bernsteino, Dello
Hymeso, Johno Josepho Gumperzo, Charleso Fergusono ir Joshua’os Fishmano
darbai (Spolsky 2011: 3).
Tai matyti palyginus Lietuvojè ir Švèdijoje vykdytų panašaus pobūdžio projektų
pirminius rezultatus. Švèdijoje 1998–2003 m. įgyvendintas projektas SweDia2000 –
Phonetics and phonology of the Swedish dialects around the year 2000 (vadovė Eva
Strangert), plačiau žr. SWEDIA 2000; taip pat žr. Pukevičiūtė 2014: 29–31;
Lietuvojè 2011–2013 m. – Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų
tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (Nr. VP1-3.1-ŠMM07-K-01-028, vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė), plačiau žr. Tarmės 2014.

išliko beveik nepakitęs (Leinonen 2011: 75–95; dar žr. Pukevičiūtė
2014: 29–31; Aliūkaitė, Meiliūnaitė, Mikulėnienė 2014: 263–266)20.
Taip gretinti skirtingų kalbų tarminių požymių kaitos procesus
leidžia geolingvistika, kuri, XIX a. pabaigoje pradėjus taikyti geografinius metodus, papildė tradicinę dialektologiją. XX a. viduryje
atsiradusi sociolingvistikos kryptis išplėtė tarmėtyrininkų tikslus: vis
dažniau atsižvelgiama į sociolingvistinius kintamuosius, sociokultūrinius veiksnius (pavyzdžiui, kalbos standarto ir dialekto prestižą) ir
kitus vadinamosios išorinės lingvistikos konceptus. Geolingvistikai
įgavus naujų požymių, XXI a. pradžios tarmėtyros teorinės nuostatos
ir metodologiniai principai pradėti vadinti sociogeolingvistikos terminu (Aliūkaitė 2011: 257; Atlasas 2014; Aliūkaitė, Mikulėnienė
2014: 29–47).
Darbo objektas, tikslas, uždaviniai. Sociolingvistikos įtraukimas į tarmių tyrimus rodo, kad XXI a. pradžioje, vykstant intensyviam tarmių kaitos procesui, įprastų metodų jam nustatyti ir visapusiškai paaiškinti nebeužtenka.
Šio tyrimo o b j e k t a s yra XXI a. pradžios stipriųjų tradicinių vakarų ir rytų aukštaičių patarmių, dėl kurių gyvybingumo neabejojama, – kauniškių ir panevėžiškių – kaita.
Atspirties tašku lietuvių aukštaičių patarmių kaitos procesui įvertinti dvi skirtingos patarmės pasirinktos dėl to, kad jos abi šio darbo
autorei yra gimtosios ir gyvybingumo požiūriu yra panašaus stiprumo
(žr. Mikulėnienė 2017). Pasirinktų plotų tarmiškumą patvirtina kokybinės, kiekybinės ir perceptyviosios dialektologijos metodai. Kokybine patarmių analize nustatyta, kad patarmės skiriasi (žr. 1 pav.).
Kiekybine patvirtinta, kad kauniškių patarmė kalbiniu požiūriu yra
homogeniškesnė nei panevėžiškių (žr. 2 pav.). Perceptyviosios dialektologijos mentaliniais žemėlapiais nustatytas aukštas patarmių tarmiškumo laipsnis jaunesniosios kartos vertinimu (žr. 3 pav.).
20

Tokio pobūdžio tyrimai atlikti ir Ltvijoje, todėl tikėtasi rezultatų, kurie leistų
palyginti situaciją Lietuvojè, Ltvijoje ir Švèdijoje. Tačiau latvių šiuolaikinių
tarmių analizėje vyrauja tradicinės dialektologijos metodai. Jais patvirtintas konkrečios izoglosės gyvybingumas (Trumpa 2012) ir nustatyta nevienodo lygmens
tarmių kaita, grįsta tarminės leksikos vartosenos skirtingose amžiaus grupėse
aspektu (LVD 2016).
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1 pav. Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir rytų aukštaičiai panevėžiškiai
tradicinės lietuvių tarmių klasifikacijos požiūriu
(žr. Geržotaitė, Mikulėnienė 2014: I žemėlapis)

Renkantis tyrimo objektą, neatsižvelgta į tai, kad kauniškių patarmė yra artimiausia bendrinei kalbai, o panevėžiškių – labiausiai
nuo jos nutolusi.
Kitų patarmių nesirinkta dėl įvairių priežasčių: pavyzdžiui, rytų
aukštaičių uteniškių patarmės pagrindu XXI a. pradžioje formuojasi
kitas – rytinis rytų aukštaičių – regiolektas, kuris tiesiogiai siejamas
ir su anykštėnų, ir su kupiškėnų šnektomis, deja, jau praradusiomis
stipriųjų tradicinių patarmių bruožus (žr. Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 184–188). Pietų aukštaičių patarmė yra nehomogeniška – rytinė ir vakarinė ploto dalys gerokai skiriasi (žr. Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 157–164).
34

2 pav. Vakarų aukštaičių kauniškių (VAK513, VAK624) ir rytų aukštaičių
panevėžiškių (RAP111, RAP300) patarmės, įvertintos kiekybiniais
metodais (žr. Mikulėnienė, Čepaitienė et al. 2017)21

3 pav. Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių
savivaldybių teritorijų tarmiškumo laipsnis, nustatytas perceptyviosios
dialektologijos metodu (jaunuolių požiūris) (Aliūkaitė et al. 2017)
21

Trumpiniais žymimi vakarų aukštaičių kauniškių (VAK) ir rytų aukštaičių panevėžiškių (RAP) patarmių pavadinimai, skaitmenimis – punkto Nr.: Lukšia
(LKA 513), Liudvinvas (LKA 624), Jonišklis (LKA 111), Ramgala (LKA 300).
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Šio darbo t i k s l a s – remiantis sociogeolingvistikos teorijomis ir
metodologija, ištirti XXI a. pradžios vakarų aukštaičių kauniškių ir
rytų aukštaičių panevėžiškių patarmes bei jų relevantiškumą (bruožų
diferenciją) regioninių kalbos variantų kontinuume ir, įvertinus veikiančius objektyviuosius ir subjektyviuosius faktorius, identifikuoti
jų kaitos kryptis.
Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai: 1) remiantis sociokultūrinių tinklų analize22, nustatyti hipotetines aukštą patarmių gyvybingumo laipsnį turinčias gyvenamųjų vietovių (su apylinkėmis), kuriose rinkta medžiaga Lietuvių kalbos atlasui (LKA I–III, toliau – LKA
punktas)23, zonas ir atrinkti disertacijos tyrimui tinkamus LKA punktus; 2) remiantis etnografinio tapatumo empirinio tyrimo duomenimis ir teorinėmis nuostatomis, identifikuoti skirtingiems etnografiniams regionams priklausančių tiriamųjų tapatumo bruožus ir kalbinę savivertę; 3) atlikti kiekybinę sociokultūrinių tinklų analize
nustatytų tinkamiausių disertacijos tyrimui LKA punktų pateikėjų
vartojamų tarminių ypatybių analizę ir sudaryti tarminių požymių
matricas; 4) nustatyti kauniškių ir panevėžiškių patarmių kitimo kryptis trijų amžiaus kartų lygmeniu ir tiriamųjų vietovių gyvybingumo,
tarmiškumo, stabilumo laipsnį bei prognostinį tarminį tęstinumą.
Taigi tarmių kaitos tendencijos darbe nustatomos trijų pakopų
principu (Mikulėnienė 2017): ištiriami atrankiniai tarminiai duomenys (t. y. horizontalioji erdvė), kalbinė aplinka ir tiriamųjų kalbinė
savivertė (t. y. vertikalioji (socialinė) erdvė). Pasirinktuoju būdu įvertinami objektyvieji ir subjektyvieji patarmės kaitą lemiantys faktoriai.
Vertikaliosios ir horizontaliosios erdvių tyrimas leidžia išgryninti
gyvenamosiose vietovėse vyraujančias tarmių konvergencijos kryptis,
lemiančias naujų tarminių darinių – kartu su tradicinėmis tarmėmis
egzistuojančių arba dėl horizontaliosios ir vertikaliosios konvergen22

23
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Disertacijoje pasirinktas sociokultūrinių (ne socialinių) tinklų terminas, nes skiriasi
empirinė socialinių tinklų tyrimų medžiaga ir jos rinkimo būdas. Socialinių tinklų
tyrimų centre dažniausiai yra atskiras individas ir jo santykis su kitais individais, o
medžiaga renkama apklausos metodu. Šiame darbe nagrinėjamas stambesnis darinys – LKA punktas – ir jo visų bendruomenės narių kontaktai su kito LKA punkto gyventojais, empirinę medžiagą sudaro statistiniai duomenys (žr. 25 išnašą).
Čia ir kitur skliausteliuose nurodomas LKA punkto Nr. (žr. Morkūnas 1977: 21–30).

cijos įtakos jas pakeičiančių regioninių dialektų – formavimąsi ir
raidą (Auer, Hinkens 1996: 5–13).
Tarmės kaita disertacijoje vertinama stebimuoju laiku – nuo jaunesniosios iki vyresniosios kartos, vykstantys kaitos procesai skaičiuojami kiekybiniais metodais (dėl sąvokų plačiau žr. Labov 1972; Gillian
2006: 110–116; taip pat žr. Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 36).
Tiriamoji medžiaga. Darbe analizuojami duomenys, surinkti iš
8 gyvenamųjų vietovių, lokalizuotų stipriųjų lietuvių patarmių –
kauniškių ir panevėžiškių – plotuose: Jonišklio (LKA 111), Psvalio
(LKA 112), Radvliškio24, Šeduvs (LKA 199), Ramgalos (LKA
300), Kazl Rūds (LKA 549), Vilkavškio (LKA 584), Liudvinvo
(LKA 624) (žr. 4 ir 5 pav.).
Tiriamųjų LKA punktų atranka grįsta internete prieinamais 2011–
2015 m. statistiniais duomenimis25 ir socialinių tinklų teorija, leidusia identifikuoti gyvybingiausias patarmių zonas.
Tarminių ypatybių kaita nustatoma kiekybiškai analizuojant medžiagą, kurią sudaro apie 65 val. garso įrašų, taip pat ir 60 nesudėtingos konstrukcijos kiekvieno pateikėjo į diktofoną įskaitytų sakinių,
kuriuose atsispindi patarmių ypatybės.
Apklausti ir įrašyti 54 respondentai: po devynis jaunesniosios (iki
30 m.), vidurinės (31–49 m.) ir vyresniosios (50 m. ir vyresnius)
kartos atstovus iš kiekvienos pasirinktos tirti patarmės26. Taigi išnag
24
25

26

Kontroliniam patikrinimui pasirinkta tirti ir trijų informantų, kilusių iš Radvliškio
apylinkių, tarminį variantą.
Naudotasi statistiniais duomenimis, pateiktais šiuose šaltiniuose: Kur gyvenu.
Prieiga internetu: http://kurgyvenu.lt/Birzu_r_sav-Sukioniu_k/Sodziaus_g._15-JbbqQ
(žiūrėta 2015 08 05); Ambulatorijos. Prieiga internetu: http://www.ambulatorijos.
lt/index.php?D=1&search=1&miestas=Kupi%C5%A1kio%20r.&pg=1 (žiūrėta
2015 08 05); Lietuvos medicina. Prieiga internetu: http://www.medicina.lt/rubrika/
Ambulatorijos-medicinos-punktai/100199074 (žiūrėta 2015 08 05); Adresų katalogas. Prieiga internetu: http://adresai.vilnius21.lt (žiūrėta 2015 08 05). Tam
tikrais atvejais duomenys tikslinti atskirose gyvenvietėse esančių mokyklų internetiniuose puslapiuose (pavyzdžiui, tikrinti geltonųjų autobusiukų, vežančių
mokinius į mokyklą, tvarkaraščiai ir kryptys).
Disertacijoje laikomasi projekto Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje:
punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (Nr. VP13.1-ŠMM-07-K-01-028) tyrimų metodikoje nurodyto pateikėjų skirstymo į kartas (plačiau žr. Aliūkaitė, Jaroslavienė, Meiliūnaitė 2014: 55).
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4 pav. Tiriamieji kauniškių patarmės ploto LKA punktai
(žemėlapis iš Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 148)

rinėtos ir 54 sociolingvistinės tiriamųjų anketos, tačiau tarminės
ypatybės fiksuotos vienoje – respondentų amžiaus – stebimojo laiko
vertikalės vietoje, t. y. tikrinta, ar tarminio požymio evoliucija tik
prasideda (sietina tik su jaunesniosios kartos atstovais), ar jis jau tik
rudimentinis (sietina tik su vyresniosios kartos atstovais)27.
Kalbinė savimonė ir etnografinio tapatumo bruožai nustatyti išnagrinėjus 54 tiriamųjų atsakymus į suvalkiečių ir etnografinių aukštaičių tapatumo anketos klausimus. Ja įvertinta etnografinė savivertė,
27
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Naudotasi sociolingvistine pateikėjo anketa, parengta vykdant projektą Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji
tarminės informacijos sklaida (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028), žr. Aliūkaitė,
Kalėdienė 2014: 381–384. Visos disertacijos tyrimui surinktos sociolingvistinės
anketos saugomos Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve.

5 pav. Tiriamieji panevėžiškių patarmės ploto LKA punktai
(žemėlapis iš Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 189)

vyraujantys stereotipai (išnagrinėti heterostereotipai, t. y. kitų etnografinių regionų grupių stereotipizavimas, ir autostereotipai, t. y.
savųjų stereotipizavimas, žr. Savoniakaitė 2010a; Kalnius 2002: 23–
52; Papaurėlytė, Župerka 2010: 185–202 ir kt.), (pa)tarmės prestižo
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laipsnis, jos vartojimo domenai ir kt.28. Aprašant šią medžiagą, vakarų aukštaičiai kauniškiai sinonimiškai dar vadinami suvalkiečiais,
o rytų aukštaičiai panevėžiškiai – etnografiniais aukštaičiais.
Tiriamoji medžiaga buvo tvarkoma keliais etapais:
1. Analizuoti internetu prieinami statistiniai duomenys, kuriais
remiantis apibrėžta sociokultūrinė LKA punktų charakteristika ir
atlikta jų atranka disertacijos tyrimui (žr. 25 išnašą).
Iš nurodytų šaltinių surinkti 176 LKA punktų duomenys (žr. 4 ir
5 pav.): nagrinėti 121 kauniškių (93 gyvybingi, 10 gyvybingų, pakeitus centrą, 17 nykstančių, 1 sunykęs) (Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 149), 86 panevėžiškių (61 gyvybingas, 12 gyvybingų,
pakeitus centrą, 11 nykstančių, 2 sunykę) (Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 190) gyvenamųjų vietovių atvejai (duomenų suvestinės fragmentą žr. 1 lentelėje)29.
Pavyzdžiui, iš pateiktų duomenų matyti, kad kauniškių Pgausančio
(LKA 438) punktas yra galimai nykstantis, nes 2011 m. surašymo duomenimis šioje vietovėje gyveno tik 9 žmonės, joje socialinė struktūra
neišplėtota (nėra mokyklos, bažnyčios, bibliotekos, muziejaus, ligoninės, kultūros namų, didesnių prekybos vietų ir pašto). Šis LKA punktas yra nestabilus, neizoliuotas, jo gyventojų mobilumo lygis yra aukštas, o tai sudaro palankias sąlygas vietinio (pa)tarmės varianto kaitai.
Priešingai vertintinas panevėžiškių Psvalio (LKA 112) punkto
atvejis. Aukštą gyvybingumo laipsnį rodo nemažas gyventojų skaičius,
gerai išplėtota socialinė struktūra (yra kelios mokyklos ir visos reikalingiausios įstaigos). Remiantis šiais duomenimis, Psvalį (LKA 112)
būtų galima vadinti ne tik stabilia, izoliuota gyvenamąja vietove, kurioje galimai gerai išlaikomas vartojamas vietinis (pa)tarmės variantas,
bet ir sociokultūriniu aspektu patrauklia vieta aplinkinių bendruomenių nariams (dar žr. Čepaitienė 2016a: 136-159; Mikulėnienė, Meiliūnaitė 2017: 185–187).
28
29
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Visos disertacijos tyrimui surinktos etnografinio tapatumo anketos saugomos
Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve.
Į suvestinę sunykę LKA punktai neįtraukti. Taigi nagrinėti 120 kauniškių ir 84
panevėžiškių LKA punktų sociokultūriniai tinklai.

1 lentelė. Statistiniai kauniškių ir panevėžiškių LKA punktų duomenys
(fragmentas)30
Kauniškiai
Pagausantỹs

Duomenys
9

Gyventojų skaičius

(LKA 438)
- į Ariógalą

Mokyklų skaičius

Panevėžiškiai
7495

Pasvalỹs

4 (1 gimnazija,

(LKA 112)

2 pagrindinės,
specialioji)

-

Mokinių skaičius
mokyklose

738 (gimnazijoje),
542, 493
(2 progimnazijose)

-

Bažnyčia

+

-

Biblioteka

+

-

Kapinės

+

-

Muziejus

+

-

Ligoninė

+

-

Kultūros namai

+

- Ariógalos
pšt.

Turgus, prekybos
centras
Paštas

+
+

Kompiuterine programa Paint31 kauniškių ir panevėžiškių tarminiuose plotuose buvo nubraižyti sociokultūriniai tinklai pagal šešis
kriterijus (indikatorius): žemėlapyje sužymėtos bendruomenių narių
judėjimo kryptys į mokyklą (jeigu LKA punkte yra mokykla, tokia
vietovė apibrėžta), biblioteką, ligoninę, paštą, bažnyčią ir prekybos
vietas (turgų, prekybos centrą)32.
30
31

32

Lentelėje pliusu žymimas objektas, kuris yra gyvenvietėje, o minusu – kurio nėra.
Sociologijoje socialiniams tinklams braižyti naudojamos kitokios kompiuterinės
programos (pavyzdžiui, Ucinet 6; apie ją plačiau žr. Borgatti et al. 2002; 2013;
Hanneman, Riddle 2005). Šiame darbe pasirinkta kompiuterinė programa Paint
yra tinkama tikslui pasiekti, jos įrankių užtenka pavaizduoti LKA punktų bendruomenių narių mobilumo tendencijas.
Sociokultūriniai tinklai braižyti ne pagal visus lentelėje pateiktus kriterijus. Pasirinkti tik tie objektai, į kuriuos, manoma, migruojama dažniausiai.
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Remiantis socialinių tinklų teorija, analizuota sociokultūrinių tinklų struktūra ir apibrėžtos hipotetinės LKA punktų zonos, kuriose
tradicinė tarmė galimai išlaikoma geriausiai, bei vietovės, kuriose
galima tarmių kaita.
Iš nustatytų tarminiu požiūriu gyvybingiausių zonų disertacijos
tyrimui pasirinkti LKA punktai.
2. Atlikta atrankinių tarminių ypatybių analizė.
Klausantis garso įrašų, tarptautine fonetine abėcėle (TFA, angl.
IPA) sutranskribuoti 54 tiriamųjų įskaityti 60 sakinių (iš viso jų –
3240).
Įvertinus tikimybę, kad sakinius verčiant iš bendrinės kalbos į
tarmę gali būti ištariamos ne visos pateikėjo įprastai vartojamos
tarminės ypatybės, papildomai klausytasi spontaninės respondentų
kalbos ir pagal ją tikslinta transkripcija. Pavyzdžiui, tikrinta, ar
spontaninėje kalboje respondentai netrumpina bendraties, daiktavardžio daugiskaitos naudininko formų, ar jungtukus, įvardžius
(kaip, jis, man) vartoja tarmine forma, ar ilgina pirmuosius mišriųjų dvigarsių tvirtapradžius dėmenis, ar keičia trumpųjų balsių i, u
kokybę ir pan.
Transkribuota medžiaga parengta kompiuterinei programai Gabmap
tinkamu analizuoti formatu. Analizės duomenys interpretuoti atsižvelgiant į sociolingvistinę respondentų informaciją.
3. Atlikta tiriamųjų etnografinio tapatumo ir kalbinės savivertės
analizė. Susisteminti atsakymai į anketos klausimus apie kauniškių,
kurie priklauso Suvalkjos etnografiniam regionui, ir panevėžiškių,
gyvenančių Aukštaitjos etnografinio regiono areale, tapatumą.
Apibrėžti tiriamųjų etnografinio tapatumo ir kalbinės savivertės
bruožai.
4. Susiejus visus duomenis, įvertintas gyvenamųjų vietovių tarmiškumo laipsnis, jose vartojamo tarminio varianto stiprumas, stabilumas, gyvybingumas, prognostinis tęstinumas ir nustatytos tarminių ypatybių kaitos kryptys.
Metodai. Tarmių kitimo tendencijas išryškinti leido gretinamasis geolingvistikos, sociolingvistikos, etnografinis ir dialektometrijos
tyrimo metodai.
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Gretinamuoju geolingvistikos metodu tiriama tradicinių tarmių
kaita trijų kartų lygmeniu, geolektų, regiolektų formavimasis ir raida
(dėl sąvokų žr. Hoppenbrouwers 1983: 1–2; Bellmann 1998: 23–34;
Hernández-Campoy 1999: 84 ir kt.; taip pat žr. Aliūkaitė 2013: 1–27;
Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 40–44; Geržotaitė, Mikulėnienė 2014:
XIII žemėlapis ir komentaras).
Sociolingvistikos metodu atlikta tiriamųjų LKA punktų atranka,
įvertinta sociolingvistinio kintamojo – amžiaus – įtaka tarminei kaitai. Remiantis teorinėmis nuostatomis, braižyti sociokultūrinių tinklų
žemėlapiai. Etnografiniu metodu nustatyti būdingiausi tiriamų etnografinių regionų atstovų tapatumo bruožai.
Tarmių duomenys statistiškai apskaičiuoti, kiekybiškai įvertinti ir
vizualizuoti žemėlapiuose bei pseudožemėlapiuose dialektometrijos
metodu.
D a r b o n a u j u m a s i r a k t ua l u m a s . Pirmą kartą lietuvių
dialektologijoje tarmių kaitai nagrinėti taikomi ne kokybiniai, būdingesni tradicinei dialektologijai, bet kiekybiniai dialektometrijos
metodai, tarminė medžiaga analizuojama kompiuterine programa
Gabmap, o rezultatams iliustruoti pasitelkiami papildomi vizualizacijos elementai, t. y. pseudožemėlapiai, kuriais tarmė tarsi „išvietinama“ (t. y. atsiejama nuo vietovės, kurioje vartojama), vykstantys
tarmių kaitos procesai fiksuojami erdvėje.
Disertacijoje praktiškai ir sistemiškai pritaikomas daugiamatės dialektologijos (ar geolingvistikos) tyrimams būdingas trijų pakopų
modelis (Mikulėnienė 2017): tiriama kalbinė aplinka, tiriamųjų kalbinė savivertė ir atrankiniai tarminiai duomenys. Geolingvistiniam
pasirinktų patarmių tyrimui pasitelkti sociogeolingvistinis, prognostinis ir gretinamasis aspektai. Būtina pabrėžti, kad aptariant tokiu
būdu vizualizuotus rezultatus, geografinis veiksnys ir tradicinė terminija (patarmė, tarminis plotas ir t. t.) neeliminuojami – tyrimo
centre išlieka svarbios tarminės kaitos tendencijos atskiruose LKA
punktuose ir apskritai nagrinėjamose patarmėse.
Empiriniai aspektai ir su tuo susiję rezultatai turėtų būti naudingi lietuvių ir kitų šalių kalbininkams, etnologams, dialektologams
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bei geolingvistams: nustatytos tarmių kitimo tendencijos leis sukurti prognostinę sistemą, modeliuoti šnekamosios kalbos variantų kaitą, tirti bendrinės kalbos poveikį. Jie bus pravartūs ir tarpdalykiniams
tyrimams – pavyzdžiui, ekonominei ar sociokultūrinei Lietuvos regionų raidos prognostikai.
D a r b o s t r u k t ū r a . Disertaciją sudaro įvadas (jame pateikta
trumpa vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių
tyrimų apžvalga), penkios dėstymo dalys ir išvados.
Pirmojoje dalyje apibūdinamos geolingvistikos atsiradimo priežastys ir raida, apibrėžiama tradicinės dialektologijos, geolingvistikos
ir sociolingvistikos sąsaja, sociogeolingvistinių tyrimų požymiai.
Antrojoje dalyje apibrėžiama tyrimo metodika: supažindinama su
instrumentais, skirtais medžiagai rinkti ir doroti, pristatomi jos transkribavimo ir analizės kompiuterinės programos Gabmap įrankiais
principai.
Trečiojoje dalyje, remiantis socialinių tinklų teorija, atliekama
tiriamųjų LKA punktų atranka.
Ketvirtojoje dalyje apibrėžiami respondentų kalbinės savivertės ir
etnografinio tapatumo bruožai.
Penktojoje dalyje kompiuterinės programos Gabmap įrankiais nagrinėjama kauniškių ir panevėžiškių patarmių kaita, nustatomos tarminių ypatybių kaitos tendencijos.
Minėtuose disertacijos skyriuose išanalizuoti duomenys apibendrinami Išvadose.
Disertacijoje medžiaga iliustruojama 158 paveikslais, 54 lentelėmis
ir 7 priedais. Darbo pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas (324
publikacijos).
Ginamieji teiginiai.
1. Įvertinus gyvenamųjų vietovių tarmiškumo laipsnį, jose vartojamo tarminio varianto stiprumą, stabilumą, gyvybingumą,
prognostinį tęstinumą ir tarminių ypatybių kaitos tendencijas,
nustatyta, kad vietiniai vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų
aukštaičių panevėžiškių patarmių pagrindu besiformuojantys
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(ar besiformuosiantys) aukštaitiškieji dariniai yra (ar bus) linkę į tęstinumą ir kalbinį regioniškumą.
2. Tiek vakarų aukštaičių kauniškių, tiek ir rytų aukštaičių panevėžiškių patarmių plotuose vyraujantys horizontaliojo kontinuumo pokyčiai rodo, kad tradicinių tarmių požymių kaita
yra lokalaus pobūdžio – ji vyksta tose pačiose tradicinių patarmių plotų ribose, t. y. konverguojamos skirtingų šnektų
pirminės, antrinės ir tretinės ypatybės.
3. Dinamiška sociokultūrinių veiksnių sistema (aktyvaus laipsnio
mobilumas į urbanistines zonas, daugiau ar mažiau diferencijuotos kartų kalbinės preferencijos, veikiamos viešojo prestižo
ir kt.) lemia vertikaliojo kontinuumo sąrangą (pavyzdžiui, silpnėjantį tradicinį tarmiškumą; nevienodą tarminių ypatybių
tankį skirtingų amžiaus grupių vartojamuose kalbinių priemonių repertuaruose).
4. Sociokultūrinių tinklų pobūdis yra lydimasis galimos tarmių
kaitos veiksnys, kurį natūraliuose tarmių kaitos scenarijuose
stipriai veikia subjektyvusis faktorius – bruožų tarmiškumo
vertė ir atitinkamai etnografinės tapatybės areale tvarumas.
Darbo sandara yra nulemta minėto trinario tarmių kaitos tyrimo
modelio. Tačiau tiriamoji medžiaga padiktavo, kad apibrėžtos nuoseklios jo eigos nesilaikyta – pirmiausia išnagrinėta vertikalioji (socialinė) erdvė, po to – horizontalioji.
Siekiant disertacijos tyrimui pasirinkti tinkamus LKA punktus,
pirmiausia objektyviųjų, t. y. statistinių, duomenų pagrindu nagrinėta kalbinė tiriamųjų aplinka (ketvirtajame darbo skyriuje). Pritaikius
socialinių tinklų teoriją, pagal galimas bendruomenės narių judėjimo
kryptis į mokyklą, paštą, ligoninę, prekybos vietas, bažnyčią ir biblio
teką nubraižyti vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių sociokultūrinių tinklų žemėlapiai (žr. 6 ir 7 pav.).
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33

Šaltiniuose nerasta informacijos apie LKA Armãliškių punktą (534), todėl jis į sociokultūrinių tinklų analizę neįtrauktas. Žemėlapio originalą žr. Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė et al. 2014: 148.

6 pav. Vakarų aukštaičių kauniškių sociokultūriniai tinklai (čia ir kitur žalia spalva žymimos kryptys į mokyklą, raudona – į ligoninę, mėlyna – į prekybos vietas, žydra – į paštą, violetine – į bažnyčią, pilka – į biblioteką)33

7 pav. Rytų aukštaičių panevėžiškių sociokultūriniai tinklai34

34

Šaltiniuose nerasta informacijos apie Smil̃gių (LKA 56) punktą, todėl jis į sociokultūrinių tinklų analizę neįtrauktas. Žemėlapio originalą žr. Aliūkaitė, Bakšienė,
Jaroslavienė et al. 2014: 189.
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Jais remiantis, nustatytos galimai geriausiai ir blogiausiai išlaikomų tarminių ypatybių sritys abiejų patarmių plotuose. Taip pat įvertinti bendruomenės narių komunikaciniai ryšiai su naujųjų tarminių
darinių – geolektų ir regiolektų – atstovais, apibrėžtos hipotetinės
tarminių ypatybių skvarbos kryptys į kitų patarmių arealus.
Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių kalbinė (taip pat ir etnografinė) savivertė išmatuota etnografiniu-sociolingvistiniu metodu (penktajame darbo skyriuje). Jį taikant, apibrėžti respondentų etnografinio tapatumo dėmenys, jų svarba, vyraujantys autostereotipai ir heterostereotipai, įvertintas tarmės prestižas, jos
vartojimo domenai ir tiriamųjų deklaruota gimtojo tarminio varianto gyvybingumo prognostika.
Atrankiniai tarminiai duomenys analizuoti dialektometrijos metodų pagrindu sukurta kompiuterine programa Gabmap (šeštajame
darbo skyriuje). Jos įrankiais įvertinti kiekvieno disertacijoje nagrinėjamo LKA punkto skirtingų kartų atstovų vartojamų tarminių ypatybių panašumai, identifikuotos tarminiu požiūriu artimiausios tiriamųjų grupės, jas diferencijuojantys tarminiai požymiai. Taip pat
kiekybiškai įvertintos stabiliausios ir linkusios kisti tarminės ypatybės,
atsižvelgiant į tris amžiaus grupes, apibrėžta atskirai vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių LKA punktų koreliacija, nustatytos abiejų patarmių ypatybių kaitos kryptys.
Gauti rezultatai vizualizuoti minėta kompiuterine programa braižytuose tinklų, atskaitos taškų ir klasterinės analizės pseudožemėlapiuose bei dendrogramose (žr. tiriamųjų panevėžiškių LKA punktų
koreliacijos vizualizavimo pseudožemėlapyje ir dendrogramoje pavyzdžius 8 ir 9 pav.).
Pseudožemėlapiu ir dendrograma iliustruojami ne tik pasirinktais
kompiuterinės programos Gabmap įrankiais apskaičiuoti tarminiai
pateikėjų ir atskirų patarmės LKA punktų panašumai bei skirtumai,
bet ir identifikuoti labiausiai iš visų išsiskiriantys respondentai, jų
vartojamo tarminio varianto koreliacija pagal skirtingas amžiaus
grupes.
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8 pav. Panevėžiškių LKA punktų grupavimasis
pagal tarminių ypatybių panašumą. Penki klasteriai

9 pav. Penkių klasterių jungimo dendrograma

Įvertinus trijų pakopų analizės rezultatus, parengtos tarminių ypatybių matricos ir sukurtas vakarų aukštaičių kauniškių bei rytų aukštaičių panevėžiškių patarmių kaitos modelis (žr. 10 pav.).
Juo parodoma, kad kitų patarmių invazinių reiškinių, kurie griautų tradicinę tarmės sistemą, analizės metu nenustatyta. Minėtoji sistema dėl vykstančios lokalios tarminių ypatybių kaitos kauniškių ir
panevėžiškių patarmėse ne irsta, o persitvarko viduje.
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10 pav. Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių
patarmių kaitos modelis

Be kitų disertacijoje identifikuotų faktorių, bene labiausiai tarminių požymių pertvarką lemia bendrinės kalbos veiksnys. Sąveikaujant bendrinei kalbai ir tiriamosioms patarmėms, formuojasi
naujieji tarminiai dariniai – regiolektai. Juose beveik vienodai gerai
išlaikomi tradiciniai abiejų patarmių pirminiai, antriniai ir tretiniai
požymiai – jie fiksuojami visų tiriamųjų amžiaus grupių kalboje,
dažnai yra vartojami pramaišiui su bendrinei kalbai artimomis žodžių
formomis. Pridurtina, kad kauniškių patarmėje pirminės tarminės
ypatybės yra linkusios kisti kiek mažiau nei panevėžiškių.
Dėl vykstančių lokalių kalbinių kaitos procesų kauniškių ir panevėžiškių patarmės išlieka stipriosios.

50

IŠVADOS
Atliktu tyrimu nustatyta, kad tradicinėse vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių patarmėse vyksta panašūs kaitos procesai. Pritaikius sociogeolingvistikos metodus, egzistuojančiai
kaitai galima suteikti kryptį ir išmatuoti ją kiekybiškai.
Tradicinių tarmių kaita tirtina keliasluoksniu lygmeniu.
1. Tradicinių kauniškių ir panevėžiškių patarmių plotuose išryškėja horizontalusis ir vertikalusis kontinuumai. Vykstantys
kaitos procesai veikia panašiomis sąlygomis, tačiau yra nevienodo intensyvumo ir paveikumo.
2. Horizontaliajame kontinuume vykstanti kauniškių ir panevėžiškių patarmių kaita yra lokali – ji vyksta tose pačiose tradicinių patarmių plotų ribose, t. y. konverguojamos skirtingų
šnektų pirminės, antrinės ir tretinės ypatybės. Vidinę kaitą
patvirtina ir vertikaliojoje erdvėje vykstantys procesai, t. y.
kauniškių ir panevėžiškių patarmių kaitos procesus sociokultūriniu požiūriu labiausiai lemia aukštas mobilumo lygis tarminių plotų viduje, o ne kitų patarmių poveikis.
2.1. Vakarinė kauniškių patarmės ploto dalis tarminiu požiūriu yra stipresnė, panašiai stipri tarminė situacija fiksuojama centrinėje ir pietinėje dalyse. Kauniškių areale esama pietinių vakarų aukštaičių regiolekto centro –
Marijmpolės (LKA 606) miesto – tarminio varianto
sklaidos į šiaurinę, pietinę ir vakarinę ploto dalis požymių,
tačiau jie ne tokie ryškūs, kaip panevėžiškių plote vykstantys procesai. Tai lemia punktų lokacija, pavyzdžiui,
Liudvinvas (LKA 624) yra greta nurodyto didžiausio
apskrities miesto, todėl abiejų gyvenamųjų vietovių tarminiai požymiai sutampa. Taip pat faktas, kad perimama
nedidelė dalis sklindančių tarminių ypatybių, vienas LKA
punktas yra paveikesnis (Kazl Rūdà (LKA 549), o kitas
(Vilkavškis (LKA 584) – ne toks paveikus.
2.2. Šiaurinė panevėžiškių patarmės ploto dalis tarminiu požiūriu yra stipresnė nei pietinė. Panevėžiškių tarminiai
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požymiai plinta iš šiaurinės ploto dalies rytų, vakarų ir
pietų kryptimis, įtaką daro ir vakarinių rytų aukštaičių
regiolekto centro – Pnevėžio miesto – bei Psvalio (LKA
112) geolekto tarminiam pagrindui. Šiaurinės dalies LKA
punktų (Jonišklio (LKA 111) tarminių variantų įtakai
yra paveikios visos likusiosios tarminio ploto gyvenamosios vietovės, t. y. didelis kiekis šiaurinių panevėžiškių
tarminių požymių papildo arba keičia kitų šnektų tradicines tarmines ypatybes.
3. Abiejų patarmių panašų stiprumą, aukštą tarmiškumo laipsnį
ir tęstinumą lemia horizontaliųjų ir vertikaliųjų veiksnių koreliacija: patarmių aktyvi vartosena visose amžiaus grupėse,
aukšta etnografinė savivertė ir aukštas gimtojo tarminio varianto prestižas, jo perdavimas iš kartos į kartą.
3.1. Vakarų aukštaičių kauniškių patarmei išlikti padeda jaunuolių vartojamos daugiau antrinės ir tretinės (pavyzdžiui,
kirčiuoto kamieno ir tvirtapradžių dvigarsių pirmojo dėmens e platinimas, mišriųjų dvigarsių pirmųjų dėmenų
ilginimas iki ilgųjų ar pusilgių), mažiau – pirminės (pavyzdžiui, geriausiai skiriami ilgieji ir trumpieji balsiai) tarminės ypatybės ir patarmės panašumas į bendrinę kalbą.
3.2. Rytų aukštaičių panevėžiškių patarmei išlikti leidžia jaunesniosios kartos atstovų kalboje dominuojantys pirminiai
tarminiai požymiai (pavyzdžiui, iki murmamojo suplakami trumpieji galūnės balsiai), taip pat antrinės ir tretinės
tarminės ypatybės (pavyzdžiui, nekirčiuoti atviros galūnės
balsiai o, ė verčiami trumpaisiais [ɑ], [ɛ]; kirčiuoti kamieno trumpieji balsiai i, u ilginami iki pusilgių; trumpinami nekirčiuoti kamieno ilgieji balsiai y, ū ir verčiami [ɪ̞],
[ʊ̞]) bei panevėžiškių patarmės dominavimas didžiuosiuose miestuose.
4. Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių
patarmių kaitos procesai nėra dažni skirtingų kartų lygmenyje – esama po vieną LKA punktą (Ramgala (LKA 300) ir
Liudvinvas (LKA 624), kuriuose matoma ryškesnė trijų am52

žiaus grupių – jaunuolių, vidutinio amžiaus ir vyriausiųjų –
atskirtis tarminiu pagrindu. Likusiose gyvenamosiose vietovėse vartojamas nors ir kiek pakitęs, tačiau gana homogeniškas
tarminis variantas.
4.1. Vakarų aukštaičių kauniškių patarmėje labiau kisti linkusios antrinės ir tretinės tarminės ypatybės, pirminės –
mažiau: bendračių priesagos -enti, -inti ir iš jų padarytos
formos visų kartų dažniau išlaikomos nepakitusios; žodžio
pradžios balsiai e, ei ne visada atitariami [ɑ], [ɐɪ]; retai
vartojamos trumpųjų žodžių kaip, taip, prie, apie, nuo,
jeigu tarminės formos; niekada trumpuosiuose žodžiuose
nenumetami žodžio galo priebalsiai ir žodžio pradžioje
nepridedami v, j.
4.2. Rytų aukštaičių panevėžiškių patarmėje pirminės, antrinės
ir tretinės tarminės ypatybės visų kartų kalboje yra linkusios kisti panašiai dažnai: dažniau išlaikomi sveiki tvirtapradžių dvigarsių an, am, en, em pirmieji dėmenys ir
kamieno kirčiuoti ilgieji balsiai ą, ę; prieš e, ei, ė tariamas
ne tik kietasis, bet ir minkštasis priebalsis l; patarmės
plote plinta visuotinis kirčio atitraukimo dėsnis, polinkis
galūnės balsius suplakti iki murmamųjų, vienodėja nekirčiuotų kamieno ilgųjų ie, uo, ė, o atliepimas.
5. Sociokultūriniu požiūriu aukštas LKA punktų izoliacijos lygis,
išplėtota infrastruktūra ne visada lemia kalbinį stabilumą. Kazl
Rūdà (LKA 549), Vilkavškis (LKA 584), Pasvalỹs (LKA 112),
Radvliškis ir Ramgala (LKA 300) yra nustatytų gyvybingiausių patarmės zonų centruose, jų izoliacijos lygis yra aukštas,
sociokultūriniu požiūriu šie miestai yra stabilūs – tai sumažina vietinių gyventojų mobilumo lygį, bet ne tarminių ypatybių kaitos grėsmę.
6. Ne visada intensyvi migracija, kurią lemia bendruomenės narius jungiantys atviri, reti, nesudėtingos struktūros sociokultūriniai tinklai, rodo tarminių ypatybių nestabilumą. Liudvinvas
(LKA 624), Jonišklis (LKA 111) ir Šeduvà (LKA 199) yra
vidutiniškai izoliuoti, vidutiniškai gerai išplėtotos infrastruk53

tūros ir sociokultūriniu požiūriu vidutiniškai stabilūs LKA
punktai. Esama intensyvių kontaktų su naujaisiais tarminiais
dariniais – pietinių vakarų aukštaičių regiolekto centro –
Marijmpolės (LKA 606) miesto – bei Psvalio (LKA 112)
geolekto zonomis, taip pat su vakarų aukštaičių šiauliškių ir
panevėžiškių paribyje esančio pramoninio miesto Radvliškio
atstovais. Tačiau šie aspektai yra ne galimos tarminių ypatybių
kaitos, o daromo tarminio poveikio požymiai.
7. Vykstantys sociokultūrinių tinklų analize nustatyti tiriamųjų
patarmių kontaktai su tarminio ploto išorėje gyvenančiais bendruomenių nariais didelės kalbinės įtakos nedaro. Esamais
komunikaciniais kauniškių ir pietų aukštaičių procesais nebent
aiškintinas tiriamųjų kalboje kauniškiams nebūdingas kirčio
atitraukimo iš trumpos galūnės į ilgąjį skiemenį reiškinys. Nors
labiau tikėtina, kad jis atsiradęs dėl bendrinės kalbos kvazi
standarto įtakos.
Dėl panevėžiškių kontaktų su vakarų aukštaičiais šiauliškiais nežymų kalbinį poveikį yra patyrę nebent Radvliškio
šnektos atstovai, vengiantys panevėžiškiams būdingų tarminių
ypatybių.
Vertinant abiejų patarmių atstovų sociokultūrinius tinklus,
jungiančius su kitų patarmių bendruomenių nariais, ir atsižvelgiant į tiriamųjų geriausiai išlaikomus tarminius požymius,
labiausia tikėtina, kad kauniškių tarminės ypatybės intensyviausiai skverbiasi į pietų aukštaičių, o panevėžiškių – į vakarų aukštaičių šiauliškių tarminį plotą.
8. Palankūs sociokultūriniai tinklai, išlaikomos pagrindinės tarminės ypatybės net jaunesniojoje kartoje, aukšta etnografinio
tapatumo savivertė ir teigiamas požiūris į gimtąjį tarminį variantą kauniškių ir panevėžiškių gyvybingumo stadiją įgalina
vadinti stabiliąja.
8.1. Vertinant konkrečių kauniškių gyvenamųjų vietovių situaciją, pagal stiprumą, tarmiškumo laipsnį, stabilumą, gyvybingumą ir prognostinį tęstinumą LKA punktai nuo stipriausių skirstytini tokia tvarka: Vilkavškis (LKA 584) →
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Liudvinvas (LKA 624) → Kazl Rūdà (LKA 549). Pastarųjų dviejų tarminė situacija yra labai artima.
8.2. Vertinant panevėžiškių konkrečių gyvenamųjų vietovių
situaciją, pagal stiprumą, tarmiškumo laipsnį, stabilumą,
gyvybingumą ir prognostinį tęstinumą LKA punktai nuo
stipriausių skirstytini tokia tvarka: Jonišklis (LKA 111) →
Šeduvà (LKA 199) → Ramgala (LKA 300) (→ Pasvalỹs
(LKA 112) → Radvliškis).
9. Pažymėtina, kad stabiliosios gyvybingumo stadijos patarmės
plote esama ne tik stabiliųjų, bet ir pereiginių LKA punktų.
Gyvenamąsias vietoves vadinti stabiliosiomis įgalina kiek pakitusių pagrindinių tradicinių tarminių ypatybių dominavimas visų
kartų, taigi ir jaunesniosios, kalboje, palankūs sociokultūriniai
tinklai patarmių plotuose ir aukšta tarminė bei etnografinė savivertė. Pereigiškumo stadiją lėmusios priežastys gali skirtis.
Vakarų aukštaičių kauniškių LKA punktams būdingas dvilypiškumas: dėl ryškiausio panašumo į bendrinę kalbą stabiliaisiais gali būti laikomi Vilkavškis (LKA 584) ir Liudvinvas
(LKA 624), pereiginiu – Kazl Rūdà (LKA 549), tačiau čia
išlaikomos antrinės ir tretinės tarminės ypatybės, todėl visi šie
LKA punktai yra pakankamai stiprūs ir gyvybingi.
Stabiliaisiais, bet nevienodo stiprumo rytų aukštaičių panevėžiškių LKA punktais laikytini Jonišklis (LKA 111), Šeduvà
(LKA 199), Ramgala (LKA 300), Pasvalỹs (LKA 112), pereiginiu – Radvliškis. Pastarojo pareigiškumas aiškintinas ne tik gyvenamosios vietovės lokacija patarmės plote (rytų aukštaičių
panevėžiškių ir vakarų aukštaičių šiauliškių paribys), bet ir išoriniais veiksniais, pavyzdžiui, tuo, kad miestas yra pramoninis.
10. Tiriamųjų tradicinių – vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių – patarmių plotuose tarp pasirinktų tirti
LKA punktų vietovių, kuriose vietiniai tarminiai variantai būtų
identifikuoti kaip nykstamosios stadijos atvejai, nenustatyta.
Tai teikia pagrindo teigti, kad ateities prognostikos požiūriu
vietiniai abiejų stipriųjų lietuvių kalbos patarmių pagrindu
besiformuojantys (ar besiformuosiantys) aukštaitiškieji dariniai
bus linkę į jų tęstinumo išsaugojimą ir kalbinį regioniškumą.
55

PUBLIKACIJOS DISERTACIJOS TEMA
(List of publications on the subject of dissertation)
1. Pukevičiūtė A. 2015: Rytų aukštaičiai panevėžiškiai: klasterinė analizė ieškant
tarmiškumo. Acta Linguistica Lithuanica 72, 175–195. ISSN 1648-4444.
2. Čepaitienė A. 2016: Kiekybinis diferencinių tarminių požymių tyrimas: rytų
aukštaičių panevėžiškių ir širvintiškių atvejis. Acta Linguistica Lithuanica 74,
143–174. ISSN 1648-4444.
3. Čepaitienė A. 2016: Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių
sociokultūriniai tinklai. Taikomoji kalbotyra 8, 136–159. ISSN: 2029-8935.
4. Geržotaitė L., Čepaitienė A. 2016: Vilkaviškio jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos,
taisyklingumo ir patrauklumo vertės. Verbum 7, 84–100. ISSN: 2029-6223.
5. Bakšienė R., Čepaitienė A. 2017: Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo
lietuvių tarmių garsams galimybės. Baltistica 52 (1), 105-135. ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045.

PRANEŠIMAI DISERTACIJOS TEMA
(List of conference presentations
on the subject of dissertation)
1. Pukevičiūtė A. 2014: Sociogeolingvistika ir jos užuomazgos rytų aukštaičių
panevėžiškių šnektų tyrimuose. Starptautiska zinātniska konference Aktuali
baltu valodu vestures un dialektologijas jautajumi: referātu kopsavilkumi 7.–8.
Novembris (referātu tēzes). Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības
katedra, 24–25.
2. Čepaitienė A. 2015: Rytų aukštaičių panevėžiškių socialinių tinklų tyrimas.
Tarptautinė mokslinė konferencija Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga
(pranešimų tezės) spalio 26–27 d. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2.
3. Čepaitienė A. 2016: Diferencinių tarminių požymių atranka tarmių prognostiniam modeliui. XII Tarptautinis baltistų kongresas (pranešimų tezės)
spalio 28–31 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 91.
4. Bakšienė R., Čepaitienė A. 2016: Tarptautinės fonetinės abėcėlės (angl. IPA)
taikymas lietuvių tarmių tekstams: galimybės ir problemos. Tarptautinė
mokslinė konferencija Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos
(pranešimų tezės) spalio 19–21. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus
universitetas, 9.
5. Bakšienė R., Čepaitienė A. 2017: Lietuvių tarmių transkripcija: tradicija ir
IPA. Starptautiska zinātniska konference Teksts un vārds (referātu tēzes)
22.–23. februārī. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.

56

6. Čepaitienė A. 2017: Variantų arealų identifikavimas Gabmap instrumentais
perceptyviojoje dialektologijoje. Tarptautinė mokslinė konferencija Tekstai
ir kontekstai: paribio fenomenas (pranešimų santraukos) balandžio 27–28 d.
Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 12.

KITOS PUBLIKACIJOS DISERTACIJOS TEMA
(List of other publications on the subject of dissertation)
1. Pukevičiūtė A. 2014: Geolingvistikos projektas Švedijoje. Gimtoji kalba 3,
29–31. ISSN 0868-5134.
2. Pukevičiūtė A., Kazlauskienė A. 2013: Klasterinė tipologinių kalbos ritmo
grupių analizė. Acta Linguistica Lithuanica 69, 166–182. ISSN 1648-4444.
3. Jaroslavienė J., Čepaitienė A. 2016: Tarptautinės mokslinės konferencijos
Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos apžvalga. Gimtoji kalba 11,
27–29. ISSN 0868-5134.
4. Aliūkaitė D., Mikulėnienė D., Čepaitienė A., Geržotaitė L. 2017: Kalbos
variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų
ir vietų vaizdiniai. Kolektyvinė studija. Sud. D. Aliūkaitė, D. Mikulėnienė
(spausdinama).
5. Mikulėnienė D. (sud. ir aut.), Čepaitienė A., Bakšienė R., Geržotaitė L.,
Kardelytė-Grinevičienė D., Leskauskaitė A., Meiliūnaitė V., Vyniautaitė S.
2017: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis
tyrimas. Kolektyvinė monografija. Sud. D. Mikulėnienė (rengiama).

57

AGNĖ ČEPAITIENĖ (born in 1988) studied Lithuanian Philology in 2007–2011
and obtained a BA degree in Philology. In 2013 she completed MA Studies of
Applied Lithuanian Linguistics in Vytautas Magnus University and obtained an MA
degree. In 2013–2017 she did PhD studies at the Institute of the Lithuanian Language and Vytautas Magnus University (joint doctoral programme). Since 2015 she
has been working in the Centre of Geolinguistics of the Institute of the Lithuanian
Language.
AGNĖ ČEPAITIENĖ (g. 1988 m.) 2007–2011 m. studijavo lietuvių filologiją ir
įgijo filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2013 m. Vytauto Didžiojo universitete
baigė taikomosios lietuvių kalbotyros magistrantūrą ir įgijo filologijos magistro
kvalifikaciją. 2013–2017 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. Doktorantė nuo 2015 m. dirba Lietuvių
kalbos instituto Geolingvistikos centre.

Agnė ČEPAITIENĖ
CHANGES IN AUKŠTAITIAN SUBDIALECTS
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY:
COMPARATIVE GEOLINGUISTIC ASPECT
Summary of Doctoral Dissertation
SL 655. 2018 01 17. Tiražas 50 egz.
Išleido Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
Spausdino leidyklos „Technologija“ spaustuvė, Studentų g. 54, LT-51424 Kaunas

Nemokamai.

