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Lietuvių kalbos institutas

Petro Būtėno aprašytų XX a. pradžios okuojančių šnektų 
ribų re kon struk ci ja

1. Įvadas

Petras Būtėnas buvo vienas žymiausių ir pas ku ti nis etnografiškosios dia-
lektologijos atstovas1. Tęsdamas pirmtakų Kazimiero Jauniaus, Eduardo 
Volterio ir Jano Karłowicziaus tradiciją, P. Būtėnas savo tyrimuose apėmė 
kelias mokslo dis cip li nas – ypač tarmėtyrą, etnografiją ir tautosaką. Svar-
biausias jo darbas – XX a. pradžioje atliktas labai išsamus šiaurinių rytų 
aukštaičių panevėžiškių šnektų, plytinčių Pasvalio, Linkuvos, Panevėžio, 
Pakruojo ir Šeduvos apylinkėse, tyrimas, 1932 m. publikuotas mokslo žur-
nale „Archivum Philologicum“2. Ten išspausdintame P. Būtėno straipsnyje 
apžvelgti kitų tuomečių tarmėtyrininkų darbai, nurodytos nagrinėtų šnektų 
kalbinės ypatybės, susisteminti kalbiniai pašnekčių arealai, aprašytas cha-
rakteringų izoglosų paplitimas. Tačiau, kaip ir daugelio to meto Lietuvos 
tarmėtyrininkų, dėl techninių galimybių stokos autorius savo tyrime ne-
galėjo remtis tiksliais kartografiniais duomenimis ir žemėlapiais iliustruoti 
tarmių ypatybių3.

Šio tyrimo objektas yra XX a. pradžioje P. Būtėno tirtos ir aprašytos 
šiaurinių rytų aukštaičių panevėžiškių šnektos, vadintos okuojančiosiomis 

1. Mikulėnienė, Danguolė, Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir pa ra dig miniai lūžiai. 1, 
Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų per
spek ty vų užuomazgos ir jų tipai, Vil nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos cent ras, 2018, 
157.

2. Daugiau okavimo ir kitų rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės ypatybių tyrimų žr. 
Čepaitienė, Agnė, Gudaitis, Aidas, Rytų aukštaičių panevėžiškių diferencinio požymio 
kaita: geoerdvinis aspektas, Acta Linguistica Lithuanica LXXXIV, 2021, 149–172.

3. Plg. pirmuosius sistemiškesnius tarmių ribų ir kalbinių charakteristikų aprašus: Juszka 
Jon’s, Kałbos lёtuviszko lёźuvo ir lёtuviszkas statraszimas arba ortograpija, Peterburge: 
Spaustuvėje Moksłu Akademijos, 1861; Бaрaновскiй А. 1898: Замѣтки о литовскомъ 
языкѣ и словарѣ, Санктпетербургъ: Типографiя Императорской Академiи Наукъ; 
Явнис, Kaзимip, Грамматика литовскаго языка, C.-Петербургъ: Типогpaфія И. 
Академіи Наукъ, 1911; dar plg. Gerullis, Georg, Litauische dialektstudien, Leipzig: 
Markert & Petters velrag, 1930; Gerullis, Georg, Stang’as, Christian, Lietuvių žvejų 
tarmė prūsuose, Kaunas: Spindulys, 1933 ir kt., daugiau aprašomųjų tarmių tyrimų žr. 
Mikulėnienė, Danguolė, Lietuvių tarmėtyra: … min. lit.
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pašnektėmis4. Jų pavadinimas grįstas įvairuojančiu mišriųjų dvigarsių an, 
am, en, em ir iš jų kilusių ą, ę atliepimu. Paties stip riausio okavimo plote 
tvirtagaliai, nekirčiuoti an, am, en, em, iš jų kilę ą, ę, taip pat tvirtapra-
džiai an, am atliepiami į [o̞ n], [o̞m], [e̞ n], [e̞m], [o̞], [e̞], o tvirtapradžiai 
en, em atliepiami kaip bendrinėje kalboje, pavyzdžiui: [1 o̞̍ˑnʲtʲɪ̞̆ sʲ] ~ antis, 
[1̍ so̞ˑmʲtʲɪ̞̆ sʲ] ~ samtis, [2ˈsko m̞ˑbᾰ] ~ skamba, [1̍ sʲe̞ˑmʲtʲɪ̞̆ ] ~ semti, [2 ʒ̍ʲe̞ŋkʲtʲɪ̞̆] 

~ žengti ir kt.5 Ši nevienodo laipsnio ypatybė yra būdinga didžiajai daliai 

* Girdenis, Aleksas, Zinkevičius, Zinkevičius, Dėl lietuvių kalbos tarmių klasifikacijos, 
Kalbotyra 14, 1966, 139–147.

4. Būtėnas, Petras, Augštaičių tarmės okuojančiosios pašnektės sienos, Archivum Philo
logicum III, 1932, 168–209.

5. Čia ir kitur Tarptautine fonetine abėcėle užrašyti Petro Būtėno straipsnyje pateikti 
pavyzdžiai. Žr. Būtėnas, Petras, min. lit.; simbolių reikšmes žr. Bakšienė, Rima, 

1 pav. Rytų aukštaičių panevėžiškių ir okavimo plotas pagal dabartinę Zigmo Zinkevičiaus ir Alekso 
Girdenio tarmių klasifikaciją (1966)*
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rytų aukštaičių panevėžiškių ploto (plg. jos vietą dabartinėje tradicinių 
tarmių klasifikacijoje 1 pav.)6.

Šio tyrimo tikslas – remiantis P. Būtėno tiriamojo ploto ribų ir tarmės 
ypatybių paplitimo aprašu7, geo gra fi nių informacinių sistemų (GIS) priemo-
nėmis ir metodais rekonstruoti XX a. pradžios nevienodo okavimo in ten-
sy vumo šnektų arealą. Laikantis nuostatos, kad okuojantį plotą labiausiai 
reprezentuoja mišriųjų dvigarsių an, am atliepiniai, re kon struk ci ja atlikta 
pirmiausia šios ypatybės pagrindu (dar žr. 2 skyrių).

Išsikelti uždaviniai: 1) identifikuoti P. Būtėno straipsnyje minimų gyve-
namųjų vietovių ir dvarų pavadinimus bei lokalizuoti juos XX a. pradžios 
Lietuvos topografiniuose žemėlapiuose (žr. 2 skyrių); 2) pagal P. Būtėno 
pateiktą aprašą visas tyrėjo minimas vietoves priskirti skirtingo okavimo 
laipsnio grupėms (žr. 3 pav. ir 1 lentelę)8; 3) P. Būtėno tirtų vietovių okavimo 
in ten sy vumą išreikšti skaitine verte; 4) pagal šio kalbininko okuojančių šnektų 
aprašą per gyvenamųjų vietovių, dvarų ir upių ribas išvesti skirtingo oka-
vimo in ten sy vumo šnektų arealų ribas; 5) remiantis gautais rezultatais, GIS 
erdvinės analizės priemonėmis sugeneruoti XX a. pradžios nevienodo laipsnio 
okavimo paplitimo arealus; 6) remiantis šiuolaikinių tyrimų duomenimis, 
patik rinti P. Būtėno nurodytas okuojančių šnektų ribų atsiradimo priežastis.

Tiriamąją medžiagą sudaro P. Būtėno straipsnyje paskelbtas okuojan-
čiųjų šnektų aprašas9. Lokalizuojant vietoves, papildomai remtasi istorine 
kartografine medžiaga (išsamiau žr. 2 skyrių).

Okuojančiųjų šnektų ribų re kon struk ci ja atlikta GIS pagrindu veikian-
čios ArcGIS10 platformos įrankiais (žr. 2 skyrių). Pirmą kartą lietuvių tarmė-
tyroje GIS technologijos pagrindu veikiančių geoerdvinės analizės įrankių 
taikymas ribų re kon struk ci jai atlikti grindžia atlikto tyrimo naujumą11.

Čepaitienė, Agnė, Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo lietuvių tarmių garsams 
galimybės, Baltistica 52 (1), 2017, 105–135.

6. Būtėnas, Petras, min. lit.; dar žr. Girdenis, Aleksas, Zinkevičius, Zinkevičius, min. lit. ir kt.
7. Būtėnas, Petras, min. lit.
8. Dar žr. ten pat, 179.
9. Ten pat, 168–209.
10. ArcGIS, prieiga internete https://www.esri.com/en-us/arcgis/about-arcgis/overview žr. 

2021 05 17.
11. Taip pat minėtini kitais kartografijos metodais atlikta Antano Baranausko tarmių 

klasifikacija, žr. Geržotaitė, Laura, Lietuvos tarmių klasifikacijos tyrimas geolingvistiniu 
aspektu, Daktaro disertacija, Vil nius: Lietuvių kalbos institutas, 2016; dar žr. Mikulėnienė, 
Danguolė, Trumpa, Edmundas, Naujas žvilgsnis į Kazimiero Jauniaus tarmių klasifikaciją, 
Kalbos istorijos ir dialektologijos prob le mos 2, 2008, 128–146.
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2. Okuojančiųjų šnektų ribų rekonstrukcijos tyrimo metodika ir įrankiai

Okuojančių pašnekčių ribų lokalizacijai atlikti pirmiausia parengtas P. Bū-
tėno straipsnyje12 įvardintų 160-ies gyvenamųjų vietovių (gyvenviečių, 
vienkiemių, dvarų) sąrašas. Ir, panaudojus Registrų centro viešai teikiamą 
adresų geolokatorių, atlikta pirminė identifikuotų vietovių lokalizacija – iš 
viso nustatytos ir įvardytos 158 vietovės13.

Istorinių gyvenviečių lokalizacija tikslinta, papildomai remiantis Lietu-
vos 1914–1945 m. topografiniais žemėlapiais14: 1) vokišku Karte des wes-
tlichen Rußlands (1914–1921), mastelis 1:100 000; 2) vokišku Karte des 
Deutschen Reiches 1:100 000 Grossblatter (1940–1944), mastelis 1:100 000; 
3) tarpukario Lietuvos (1933–1940), mastelis 1:25 000 ir 1:100 000 (žr. tiks-
linamų gyvenviečių lokalizacijos frag men tą 2 pav.).

Atsižvelgiant į P. Būtėno pateiktą šnektų skirstymą pagal nevienodą 
okavimo in ten sy vumą, kiek vie na gyvenamoji vietovė priskirta vienam iš 
penkių autoriaus aprašytų pašnektės tipų: vakarų kaimynei, I-ajai (vakarų) 
šnektai, II-ajai (vidurio) šnektai, III-iajai (rytų) šnektai ir rytų kaimynei (žr. 
3 pav. ir 1 lentelę).

1 lentelė. Petro Būtėno okuojančiųjų ir gretimų šnektų vietovės (frag men tas)

SENIŪNIJA KATEGORIJA
Laumeikiai (án, ám), (kairysis Švitinio krantas) vakarų kaimynė
Bačgaliai (o) I
Staškaučius (om, on) II
Turčinai (an, am / on, om) I, II
Žabynė (ū) III
Ratkūnai (ṓ, ō̃ / ū́, ū̃) II, III
Ličiūnai (ū) rytų kaimynė
Užkalniai (o | a) II / vakarų kaimynė
Žūdžiai (a | o) vakarų kaimynė

12. Būtėnas, Petras, min. lit.
13. Nenustatytos gyvenamosios vietovės: Raguviai ir Gečioniai.
14. Žr. LMA Vrublevskių bib lio te kos žemėlapiai, prieiga internete https://maps-lmavb.hub.

arcgis.com/ žr. 2021 03 15.
* Būtėnas, Petras, min. lit., 179.
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2 pav. Petro Būtėno straipsnyje paminėtų gyvenviečių lokalizacijos tikslinimo pagal isto-
rinius topografinius šaltinius frag men tas
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P. Būtėno atliktu tyrimu išskirtos šnektos turi nevienodą gyvenviečių 
skaičių: vakarų kaimyninė pašnektė paplitusi 16 gyvenviečių, vakarų okuo-
jančioji pašnektė – 24 gyvenvietėse, vidurio okuojančioji pašnektė – 65 
gyvenvietėse, rytų okuojančioji pašnektė – 20 gyvenviečių, rytų kaimyninė 
pašnektė – 17 gyvenviečių, mišrių gyvenviečių nustatyta 15.

Naudojantis Lietuvos georeferencinio pagrindo GDR10LT (M 1:10 000) 
žemėlapio duomenimis LKS-94 koordinačių sistemoje, minėtosiomis gy-
venamosiomis vietovėmis ir papildomai P. Būtėno įvardytais 30 vandens 
telkinių išvestos trijų okuojančių pašnekčių ribos (žr. 4 pav.). Tai atliekant, 
laikytasi trijų principų: 1) riba tarp dviejų lokalizuotų kaimyninių gyvena-
mųjų vietovių, priklausančių skirtingiems pašnekčių tipams, buvo vedama 
per jų atstumo vidurio tašką; 2) jei gyvenvietė P. Būtėno įvardyta kaip mišriai 
atliepianti tiriamuosius dvigarsius, riba vesta per pačią gyvenvietę (dar žr. 
2 pav.); 3) ribos ties įvardytomis upėmis vestos pagal jų vagų ašinę liniją.

Antrajame etape išskirtiems okuojančiųjų ir gretimų šnektų arealų po-
ligonams priskirtos kirčiuotų ir nekirčiuotų kamieno mišriųjų dvigarsių 
an, am atliepimo [αn], [αm]; [o̞n], [o̞m]; [ʊ̞n], [ʊ̞m] in ten sy vumo reikšmės: 
skaičiumi 0 vertinta, kai konkrečioje gyvenamojoje vietovėje pagal P. Bū-
tėno aprašą tam tikru va rian tu neatliepiama, 2 – atliepiama sistemiškai (žr. 

3 pav. Petro Būtėno okuojančiųjų ir gretimų šnektų klasifikacija*
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4 pav. Petro Būtėno straipsnyje paminėtų gyvenviečių sąrašo bei okuojančių ir kaimyninių 
pašnekčių lokalizacija
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2 lentelę). Vietovės, kuriose dominavo dviejų šnektų tarminiai va rian tai, 
vertintos 1 – atliepiama mišriai.

2 lentelė. Kirčiuotų ir nekirčiuotų kamieno dvigarsių an, am atliepimas skirtingų pašnekčių 
arealuose.

an, am atliepimo va-
rian tai

Vakarų 
kaimy-
ninės 
šnektos 

I-oji (va-
karų) 
šnekta

II-oji 
(vidurio) 
šnekta

III-oji 
(rytų) 
šnekta 

Rytų kai-
myninės 
šnektos

án, ám ~ [αn], [αm] 2 2 0 0 0
añ, am̃ ~ [αn], [αm] 2 0 0 0 0
an, am ~ [αn], [αm] 2 0 0 0 0
án, ám ~ [o̞n], [o̞m] 0 0 2 0 0
añ, am̃ ~ [o̞n], [o̞m] 0 2 2 2 0
an, am ~ [o̞n], [o̞m] 0 2 2 2 0
án, ám ~ [ʊ̞n], [ʊ̞m] 0 0 0 2 2
añ, am̃ ~ [ʊ̞n], [ʊ̞m] 0 0 0 2
an, am ~ [ʊ̞n], [ʊ̞m] 0 0 0 2

Šios reikšmės taip pat suteiktos į nustatytus okuojančių ir kaimyninių 
pašnekčių arealų poligonus patenkančioms gyvenamosioms vietovėms – iš 
viso 2356 gyvenvietėms, išskirtoms iš VĮ Registrų centro viešai teikiamo 
Lietuvos Res pub li kos adresų registro erdvinių duomenų rinkinio Lietuvos 
Res pub li kos gyvenamųjų vietovių poligonų centroidų taškinio elementų 
sluoksnio (duomenų aktualumas: 2020 10 01)15.

Pas ku ti niu žingsniu gyvenamųjų vietovių elementų sluoksniui pritaikytas 
empirinio Bajeso krigingo (ang. Empirical Bayesian Kriging) geostatistinis 
interpoliacijos metodas16 ir išgauti kirčiuotų ir nekirčiuotų kamieno mišriųjų 
dvigarsių an, am atliepimo [on], [αm]; [o̞n], [o̞m]; [ʊ̞n], [ʊ̞m] in ten sy vumo 
pasiskirstymo rastriniai paviršiai – suminis XX a. pradžios rekonstruotų 
okuojančiųjų iš kaimyninių pašnekčių ribų (žr. 5 pav.) ir devyni atskirų 
minėtų garsų atliepimo va rian tų žemėlapiai (žr. 6 pav.).

15. Žr. Lietuvos Res pub li kos gyvenamosios vietovės, prieiga internete https:// www.arcgis.
com/ home/item.html?id=66816b6b9033409aa36b8a06c07ba9e8 žr. 2021 03 15.

16. Plačiau žr. What is empirical Bayesian kriging? prieiga internete https://pro.arcgis.com/en/
pro-app/latest/help/analysis/geostatistical-analyst/what-is-empirical-bayesian-kriging-.
htm žr. 2021 03 15.
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5 pav. Rekonstruotos XX a. pradžios okuojančiųjų ir kaimyninių šnektų ribos (violetinė – vakarų kai-
mynė, šviesiai raudona – I-oji šnekta, tamsiai raudona – II-oji šnekta, geltona – III-oji šnekta, žalia – rytų 
kaimynė)
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3. Rekonstruotos xx a. pradžios okuojančiųjų šnektų ribos

3.1. Okuojančio arealo teritorija. Rekonstravus P. Būtėno aprašytas XX a. 
pradžios panevėžiškių patarmės okuojančiąsias šnektas ir jų ribas, nustatyta, 
kad tirtuoju laikotarpiu okuojančiųjų šnektų arealas apėmė 3 620,8 km2: 
didžiausia buvusi II-oji (vidurio) pašnektė, ji užėmė 1 782,8 km2 Lietuvos 
ploto, kiek mažesnis – 1 460,5 km2 – I-osios (vakarų) pašnektės arealas, ma-
žiausias – III-osios (rytų) pašnektės plotas, jis plytėjęs 378,5 km2 (žr. 5 pav).

Vertinant geo gra fi nę XX a. pradžios okavimo in ten sy vumo kaitą areale, 
pa ste bi ma, kad, einant iš vakarų į rytus, okavimo in ten sy vumas stip rėjo, 
arba kirčiuotų ir nekirčiuotų mišriųjų dvigarsių an, am atliepimo kaita iš 
[αn], [αm] į [o̞n], [o̞m] vyko nuo sek liai (žr. 6 pav.).

I-osios pašnektės plote aplink Žeimelį, Pašvitinį, Linkuvą, Pakruojį, Klo-
vainius, Rozalimą, Šeduvą ir Sidabravą tvirtagaliai ir nekirčiuoti dvigarsiai 
an, am tarti [o̞n], [o̞m], pavyzdžiui: [2ˈlo̞ŋkᾰs] ~ lankas, [lo̞ ŋ̍ gʲɛ lˑʲɪsʲ] ~ lan
gelis, [2 ʃ̍lo̞mˑpᾰ] ~ šlampa, [ko̞mʲ̍ pʲɛ lˑʲɪ̞̆ sʲ] ~ kampelis. Tačiau tvirtapradžius 
an, am vakarinio okavimo arealo panevėžiškiai išlaikė sveikus, pavyzdžiui: 
[l α̍ˑnʲtʲɪ̞̆ sʲ] ~ antis, [1 s̍αˑmʲtʲɪ̞̆ sʲ] ~ samtis.

Sistemiškiausiai okuota II-osios pašnektės areale aplink Vaškus, Joniškėlį, 
Pušalotą, Smilgius, Panevėžį, Naujamiestį. Čia visose kirčiavimo pozici-
jose mišrieji dvigarsiai an, am nuo sek liai atliepti [o̞n], [o̞m], pavyzdžiui: 
[1̍ ko̞ˑndᾰ] ~ kanda, [1̍ o̞ˑmʲʒʲʊ̞̆ sʲ] ~ amžius; [2ˈdo̞ŋˑgʊ̞̆ s] ~ dangus, [2 s̍ko̞mˑbᾰ] 

~ skamba, [lo̞ ŋ̍ gʲɛ lˑʲɪ̞̆ sʲ]~ langelis, [ko̞mʲ̍ pʲɛ lˑʲɪ̞̆ sʲ] ~ kampelis. Siauriausioje 
šios pašnektės ploto atkarpoje mišrieji dvigarsiai [αn], [αm] visose kirčia-
vimo pozicijose tarti [o̞n], [o̞m] per maždaug 15 km atkarpą, plačiausioje 
vietoje ji siekė apie 30 km.

Rytinė III-ioji pašnektė okavimo požiūriu mišriausia – nekirčiuoti miš-
rieji dvigarsiai an, am atliepti [o̞ n], [o̞m] in ten sy viausio okavimo arealo 
rytuose link Saločių, Pasvalio ir kt. šnektų, pavyzdžiui: [do̞nʲˈtʲɛlʲʊ̞̆ sʲ] ~ 
dantelius, [ko̞mʲ1 ʃ̍ ʲiːtʲɪ̞̆ ] ~ kamšyti. O tvirtapradžiai an, am čia tarti [un], 
[um] ir tvirtagaliai – [ʊ̞n], [ʊ̞m], pavyzdžiui: [1̍ uˑnʲtʲɪ̞̆ sʲ] ~ antis, [1̍ luˑmʲdʲɪ̞ tʲɪ̞̆ ] 

~ lamdyti; [2 r̍ʊ̞ŋˑko̞s] ~ rankos, [2ˈkʊ̞m ʃˑα] ~ kamšo. Šiame areale kirčiuotų 
ir nekirčiuotų mišriųjų dvigarsių an, am atliepimas [o̞n], [o̞m] kinta į [un], 
[um] / [ʊ̞n], [ʊ̞m] labai drastiškai. Plačiausiose vietose kaitos gradientas 
siekia apie 10-12 km at stu mą. Ties Kaupų k. (Vaškų sen., Pasvalio r. sav.)–
Saločių mstl. (Saločių sen., Pasvalio r. sav.) riba – 12 km, o ties Paįstrio m.–
Margių k. (abu Paįstrio sen., Panevėžio r. sav.) – 10,8 km. Siauriausiose 
kaitos vietose ši riba tesiekia apie 2–3 km. Staigiausias pokytis stebimas 
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án, ám

an, am on, om un, um

ón, óm ún, úm

añ, am̃ oñ, om̃ uñ, um̃

6 pav. Rekonstruoti kirčiuotų ir nekirčiuotų kamieno mišriųjų dvigarsių an, am atliepimo arealai (mė-
lyna spalva – vakarų aimynė, raudona spalva – okuojančiosios šnektos, žalia spalva – rytų kaimynė)
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ties Vilkapjūvių k., Bernotų k. ir Naujikų k., Linkės vs. (Karsakiškio sen., 
Panevėžio r. sav.) – 2,2 km, ties Varšaukos ir Maženių k. (Velžio sen., Pane-
vėžio r. sav.) – 2,1 km bei ties Parvalkų ir Diliauskų k. (Pasvalio apylinkių 
sen., Pasvalio r. sav.) – 2,7 km.

3. 2. Okuojančios šnektos Antano Salio tarmių klasifikacijoje. P. Būtėno 
aprašytos okuojančių šnektų ribos iš esmės sutampa su tuo pačiu laikotarpiu 
tarmes tyrusio A. Salio duomenimis (1933)17, (žr. 7 pav.).

Nevienodai priskirti tik kalbiškai mišresni arealai apie Kriukus, Lygumus, 
Raguvą ir Vadoklius18.

P. Būtėnui diskusinių klausimų kėlė ne tik minėtųjų plotų kalbinė pri-
klausomybė, bet ir istorinės okuojančių šnektų formavimosi ap lin ky bė s: 
nevienodo in ten sy vumo okavimo priežastys areale, okavimo radimosi 
eiga, okavimo arealo vietovardžių, asmenvardžių kilmė, žiemgalių genties 
substrato įtaka, baudžiavos, aukštaičių – žemaičių XVI a. sienos, valsčių, 
parapijų, apskričių plotų ir kt. istorinių veiksnių po vei kis, bendrinės kalbos 
pietinėje panevėžiškių dalyje įtaka ir kt.19.

3. 3. Okuojančio ploto rytinės ribos susiformavimo prielaidos. Iki šiol 
aptartuose žemėlapiuose matyti, kad III-iosios pašnektės plytėjimo plote ties 
Lėvens ir Pyvesos tarpupiu ir į šiaurę ties Mūšos upe ligi Latvijos sienos nėra 
aiškių geo gra fi nių barjerų, kurie paaiškintų tokią staigią okavimo ypatybės 
kaitą. Bet neatmestina, kad tokių barjerų, pavyzdžiui, pelkių ar šlapynių, 
galėjo būti praeityje. Pats P. Būtėnas šiaurės rytinę okuojančiųjų pašnekčių 
ribą aiškina buvusia rytine žiemgalių genties siena su sėlių gentimi, kuri 
ėjo Tatulos – Lėvens upėmis20.

Šiuos duomenis patvirtina ir šiuolaikiniai tyrimai. Ilona Vaškevičiūtė, 
apibrėždama rytinę žiemgalių ribą, nurodo teritoriją tarp Lėvens ir Pyvesos 
upių dabartiniame Pasvalio rajone dar aiškiai žiemgališką – tą, anot tyrė-
jos, rodo Smilgių ir Pumpėnų kapinynai21, o šie yra abipus okuojančiųjų 
pašnekčių rytinės ribos. Autorė mini Karsakiškį, Vabalninką, Brenčių k., 
lokalizuotus netoli okuojančiųjų pašnekčių ribų. Šiaurės rytinę žiemgalių 
ribą I. Vaškevičiūtė veda šiek tiek ryčiau – nuo Vabalninko palei Apaščios 
upę iki jos santakos su Nemunėliu. Tuo tarpu pietrytinė riba tyrėjos minima 

17. Salys, Antanas, Kelios pastabos tarmių istorijai, Archivum Philologicum 4, 1933, 21–34.
18. Būtėnas, Petras, min. lit., 191–192.
19. Ten pat, 192.
20. Ten pat, 187.

* Žr. Salys, Antanas, min. lit.
21. Vaškevičiūtė, Ilona, Žiemgalos etninės ribos, Lituanistica 1 (87), 2012, 47.
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piečiau Vabalninko iki Karsakiškio (Lėvens posūkio), kuri šioje vietoje 
atitinka rekonstruotą okuojančiųjų pašnekčių ribą.

Okuojančiųjų pašnekčių arealo rytuose esančius Subačių, Palėvenę, 
Pasvalį, Saločius, kalbėdama apie vakarinę sėlių XIII a. pirmojoje pusėje 
ribą (remdamasi kitais autoriais – K. Būga, Z. Zinkevičiumi, R. Volkaite-
Kulikauskiene, V. Žulkumi, V. Kazakevičiumi), mini ir Alma Ragauskaitė22.

Visa tai rodo, kad aiškios rytinės dialektologinės okuojančiųjų pašnekčių 
ribos susiformavimo priežastims įvertinti ir žiemgalių – sėlių genčių ribos 
įtakos šiaurės panevėžiškių okavimui bei kitomis būdingosioms tarminių 
ypatybių (pavyzdžiui, kamieno kirčiuotų a, e tarimo [o̞], [e̞], visuotinio 
kirčio atitraukimo, kamieno tvirtapradžių em, en atliepimo [ɪ̞m], [ɪ̞n] riba 
ir kt.) slinktimis paaiškinti yra būtini nuodugnesni tyrimai.

22. Ragauskaitė, Alma, Lietuvos etnokultūrinis re gio navimas, Daktaro disertacija, Vil nius: 
Lietuvos muzikos ir teat ro akademija, 2016, 53–54.

7 pav. Okavimo plotas XX a. pradžioje pagal Antano Salio tarmių klasifikaciją (1933)*
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3. 4. Okuojančio ploto vakarinės ribos susiformavimo prielaidos. Savo 
straipsnyje P. Būtėnas, remdamasis A. Saliu, aprašo Žemaitijos seniūnijos 
XVI a. sieną, ėjusią per Vadaktus, Sidabravą, Beržę, Pliuškes, Radviliškį, 
Stačiūnus, Lygumus, Virčiuvą, Kriukus, ir priduria: „Svarbu pažymėti, kad 
šioji žemaičių – augštaičių siena labai nuostabiai sutinka su aprašomosios 
pašnektės siena iš vakarų pusės, pradedant nuo Nevėžio ties Vadaktais ir 
baigiant Latvijos pasieniu šone Kriukų. Laiko tarpas tarp abiejų sienų – 
300 su viršum metų“23. Tai patvirtina ir šio darbo autorių atlikto tyrimo 
rezultatai: nustatytas vakarinės okuojančiųjų pašnekčių ribos sutapi mas su 
XVI–XVIII a. Žemaitijos seniūnijos administracine siena – tas matyti 8 pav. 
pateiktame žemėlapyje, kuriame tiriant rekonstruotos okuojančiųjų šnektų 
ribos sugretintos su XVII a. pabaigos Žemaitijos seniūnijos administracinių 
sienų žemėlapiu24.

Skirtumai pa ste bi mi tik piet va ka rinėje dalyje ties Sidabravu – Bučiūnais 
ir šiaurės vakarų dalyje ties Kriukais. Kaip minėta anksčiau, P. Būtėnas 
girdėjęs Kriukų parapijoje kalbėjus mišriai, bent pusė jos gyventojų okavę25. 
Tą patvirtina ir šio straipsnio autorių atlikta XX a. pradžios–XX a. pabaigos 
garso įrašų analizė26.

3. 5. Okuojančio ploto vakarinės ribos ir Upytės apskrities ribų ati-
tiktis. Nag ri nė ja mų XX a. pradžios šnektų ribų formavimuisi įtakos galėjo 
turėti ir tai, kad didesnė aptariamojo ploto dalis pateko į Trakų vaivadijos 
Upytės (lenk. Upita) apskrities (kitaip vadinamos pavietu nuo lenk. powiat) 
administracinę teritoriją, egzistavusią beveik 300 metų (1566–1831 m.)27. 
Pridurtina, kad Upytės apskrities ir anksčiau minėtos Žemaitijos seniūnijos 
administracinė riba išliko ir po Abiejų Tautų Res pub li kos padalijimo, ir po 
Vil niaus bei Kauno gubernijų naujų ribų nustatymo 1843 m., performuo-
jant Kauno gubernijos apskričių (kitaip vadinamų ujezdų nuo rus. уезд) 
ribas – beveik visą XIX a.

23. Būtėnas, Petras, min. lit., 187.
24. Błaszczyk, Grzegorz, Żmudź w XVII i XVIII wieku: zaludnienie i struktura społeczna, 

Poznań: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1985, 145; 
dar žr. Zinkevičius, Zigmas, Lietuvių tarmių kilmė, Vil nius: Lietuvių kalbos institutas, 
2006, 78.

25. Būtėnas, Petras, min. lit., 180.
26. Čepaitienė, Agnė, Gudaitis, Aidas, min. lit.
27. Jakubowski, Jan, Atlas historyczny Polski, Mapa Wielkego Księstwa Litwskego w polowie 

XVI wieku, 1928, prieiga internete http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/various/
AHP/WKLIT_Jakubowski_Mapa_Wiel_Ks_Lit_w_2pol_XVIw_1928_bcpol_total_orig.
pdf žr. 2015 03 15; Ragauskaitė, Alma, min. lit., 69–70, 76.



59Petro Būtėno aprašytų XX a. pradžios okuojančių šnektų ribų re kon struk ci ja

8 pav. XX a. pradžios okuojančiųjų šnektų ir XVII a. pabaigos Žemaitijos seniūnijos ribos*

* Błaszczyk, Grzegorz, min. lit.
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9 pav. Kauno gubernijos XIX a. II pusės (1864 m.) žemėlapio frag men tas ir XX a. pradžios 
okuojančiųjų šnektų ribos (geltona – lokalizuotos Žemaitijos seniūnijos su Trakų vaivadijos 
Upytės ap skri ti mi (pavietu) administracinės ribos XVI–XVIII a., raudona – lokalizuotos Kauno 
gubernijos Šiaulių ir Panevėžio (Upytės) apskričių (ujezdų) administracinės ribos XIX a., 
žalia – lokalizuotos tarpukario Lietuvos Kriukų, Pašvitinio, Linkuvos, Pakruojo, Rozalimo, 
Šeduvos, Smilgių, Naujamiesčio valsčių vakarinės administracinės ribos)*

* Риттих, Александр, Фёдорович, Карта народонаселения Ковенской губернии, по 
исповеданиям, 1864, prieiga internete http://elib.shpl.ru/ru/nodes/6121-karta-narodo-
naseleniya-kovenskoy-gubernii-po-ispovedaniyam-1864-g?fbclid=IwAR1J6ydDb6rbNR-
mii8VzVRPOs_kP-Kd5AEu35yO7kBTYD8OXOAIh99DeU5g#mode/inspect/page/1/
zoom/4 žr. 2021 06 14.
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XX a. pradžioje P. Būtėno tirtų tarpukario Lietuvos valsčių – Kriukų, 
Pašvitinio, Linkuvos, Pakruojo, Rozalimo, Šeduvos, Smilgių ir Naujamies-
čio – rytinės ribos iš esmės sutapo su Žemaitijos kunigaikštystės – Upytės 
apskrities, vėliau ir su Šiaulių – Panevėžio (Upytės) apskričių administra-
cinėmis ribomis (plg. 9 pav.). Okavimo, tiksliau, tvirtagalio dvigarsio an 
atliepimo [o̞n] izofonos sutapi mas su Žemaičių ir Upytės apskrities riba 
minėtas ne tik P. Būtėno28, bet ir vėliau rytų aukštaičius panevėžiškius 
tyrusių A. Salio29, Z. Zinkevičiaus30 darbuose.

Apibendrinus minėtų autorių tyrimus, galima manyti, kad ši adminis-
tracinė riba išsilaikė beveik nepakitusi daugiau nei 400 metų – iki pat XX a. 
vidurio – ir, tikėtina, buvo nustatyta pagrindu smulkesnių administracinių 
vienetų (parapijų, valsčių), kur susidarė palankesnės sąlygos išlaikyti kelis 
šimtus metų besiformavusią savitą mikrokultūrą su sava šnekta ir tradi-
cijomis.

Apibendrinimas ir diskusiniai klausimai

Atlikus P. Būtėno ištirtų rytų aukštaičių panevėžiškių ploto okuojančiųjų 
šnektų ribų re kon struk ci ją, pabrėžtina, kad jo analizuoto kalbos reiškinio 
aprašas yra nepaprastai išsamus, pateikti duomenys ganėtinai tikslūs, tin-
kami šnektų ribų re kon struk ci jai GIS priemonėmis atlikti.

Šiuolaikiniais metodais rekonstravus okuojančiųjų šnektų ribas, jas 
sugretinus su papildomais istoriniais kartografiniais šaltiniais ir pasirė-
mus naujesniais tyrimais, pagrįsta P. Būtėno straipsnyje deklaruota ribų 
kilmės teo ri ja: vakarinė okuojančiųjų šnektų riba sutapusi su XVI–XVIII a. 
Žemaitijos seniūnijos administracine siena, rytinė – su žiemgalių ir sėlių 
genčių siena. Esama sutapimo tarp vakarinės okuojančiųjų šnektų ribos ir 
Žemaitijos kunigaikštystės – Upytės apskrities, vėliau ir su Šiaulių – Pane-
vėžio (Upytės) apskričių bei tarpukario Lietuvos valsčių administracinėmis 
ribomis, taigi ta riba egzistavo nepakitusi daugiau nei 400 metų.

Aktualūs išlieka P. Būtėnui kilę klausimai, taip pat, atlikus re kon struk-
ci ją, atsiranda ir naujų.

28. Būtėnas, Petras, min. lit., 187
29. Salys, Antanas, min. lit., 29.
30. Zinkevičius, Zigmas, Lietuvių tarmių…, min. lit., 75.
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Pirma, ar okuojančiųjų pašnekčių šiaurės – pie tų krypties kalbiniam 
vienalytiškumui turėjo įtakos istoriniuose šaltiniuose minimos XIII a. pa-
baigos žiemgalių migracijos pietryčių kryptimi31?

Antra, ar I-osios ir II-osios šnektos arealų tarminei skirčiai galėjo tu-
rėti įtakos dalies okuojančiųjų pašnekčių arealo priklausymas dar 1417 m. 
įkurtai Žemaičių vyskupijai32?

Trečia, koks pietinės okuojančiųjų pašnekčių ribos ties Šiaulėnais – Bai-
sogala – Krekenava – Ramygala – Vadokliais santykis su piečiau Upytės 
pavieto buvusiu Liaudos (lenk. Lauda) etnografiniu-istoriniu laisvųjų bajorų, 
kurie jau XVIII a. buvo sulenkėję, re gio nu33?

Atsakyti į šiuos klausimus bus galima atlikus išsamesnius archyvinės, 
ypač kartografinės, medžiagos tyrimus ir detalesnę įvairių mokslo krypčių 
rezultatų analizę.
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