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DĖL VIETOS PRIEVEIKSMIŲ čia IR ten  

RYTŲ AUKŠTAIČIŲ UTENIŠKIŲ PATARMĖJE  

 
Straipsnyje nagrinėjamas vienas vietos prieveiksmių čia ir ten vartojimo rytų aukštaičių uteniškių 

patarmėje (tiksliau, šiaurės rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių paribyje) atvejis. Remiantis Karlo Bühlerio 

deiksės teorija parodoma, kad deiktinėje situacijoje lydimi gestų prieveiksmiai čia ir ten įgyja reikšmes ‘dešinė’ 

arba ‘kairė’ (priklauso nuo to, į kurią pusę rodo kalbėtojas). 
 

Raktažodžiai: anafora, čia, deiktiniai gestai, deiktinė situacija, origo, ten, rytų aukštaičiai uteniškiai, 

vietos deiksė, vietos prieveiksmiai. 

 
1. Įvadas 

§1. Straipsnio tikslas – remiantis Karlo Bühlerio deiksės teorija parodyti, kad 

deiktinėje situacijoje vietos prieveiksmiai čia ir ten įgyja naujas reikšmes: čia + gestas = 

‘dešinė’ arba ‘kairė’; ten + gestas = ‘dešinė’ arba ‘kairė’ (priklauso nuo to, į kurią pusę rodo 
kalbėtojas). Jų atstumo koreliacija yra neutralizuojama ir išnyksta – abu vietos prieveiksmiai 

origo atžvilgiu rodo toliau esančią vietą (dešinėje arba kairėje kalbėtojo pusėje). 

§2. Tyrimą atlikti paskatino įdomus faktas. Ilgus metus nagrinėjant latvių kalbos 
vietos prieveiksmius paaiškėjo, kad latvių kalbos tarmėse, tiksliau, tarminiuose tekstuose, 

nevartojami dešinę ir kairę reiškiantys vietos prieveiksmiai pa labi (lie. po dešinei) ir pa kreisi 

(lie. po kairei) (Judžentytė 2010, 114–127). Pasidomėjus atitinkamų prieveiksmių vartosena 
lietuvių kalboje, paaiškėjo ta pati situacija. Skaitant tarminius lietuvių kalbos tekstus dešinę 
ir kairę reiškiančių vietos prieveiksmių nebuvo rasta. Peržiūrėjus labai didelę paskelbtų 
tarminių tekstų dalį [1]i (ATT; DT; KT; MT; RAU; ŠŠT; TŠT) ir rytų aukštaičių vilniškių 
duomenų bazę (RAV), pastebėta, kad juose nė vienas iš dešinę ir kairę reiškiančių vietos 

prieveiksmių ( , dešinėjè, , , po dešine, po dešinei, , kairėjè, , 

, po kaire, po kairei; žr. DLKG4 424 ir Ulvydas 2000: 19–30) nevartojamas. 
Tiesa, tarminius tekstus skaitant kartais atrodo, kad netrukus turėtų būti pavartotas 

vienas ar kitas kalbamasis vietos prieveiksmis, tačiau jis taip ir nepasakomas, pavyzdžiui: 
aš‿krâutọvie bọvâu ǀ sù‿bàs  mãjur kẹ ǀ kọr‿dab  r mûsọ kọntûora ǀǀ ta‿t n v nũo p sie b  
arbat nẹ ǀ vou‿kẹtũo p sie b  krâutọ ẹ (ŠT 35); [informantas pasakoja apie savo klausą] 

bet‿jãu ta iš‿tũos p sẹs ǀ vou‿iš‿tũos p sẹs jau‿maž'ãu kažẹkãp‿jau (ŠT 169); jau‿n  ǀ 

lab'âuse∙ iš‿tũos p sẹs‿jau (ŠT 170); ∙ka par‿t ∙n ski.l .lẹ ∙rvẹ↑ ǀ ẹ‿s .ka pri‿kẽ∙l u↑ 

čẹ‿t  pri‿l imẽ∙ns pritv .rt .nk↘ ǀǀ v inũo↑ p s e ẹr‿ .ntrũo↑ p s e (KT 70–71); pamo ẹ↑ 
žmũog s⤵ ǀ kada‿jau‿mo ‿tas‿á.rkl ∙s ∙ patr .kẹs ǀ vọ‿t ∙  ràtâ∙ lèk i‿vệ.ina p .sẹ ǀ i‿k .ta 
p .sẹ (KT 315–316); nu‿k ∙ima ‿tọn‿ p .sẹ ǀ vak .lẹ ǀ b . a ↘ (KT 315–316); ǀ 
e.‿piemen .kai α .dava. v e n u  p u s  ǀǀ v enu i ž ‿ v e n a .  p u s  ǀ kità k i t ù  p u s  α .dava. 
(MT) ir t. t. Kairę ir dešinę reiškiantiems vietos prieveiksmiams tinkamų kontekstų rasta 
gana daug. Kyla klausimas, kodėl juose atitinkami prieveiksmiai vis dėlto nevartojami. Į šį 
klausimą straipsnyje ir ieškoma atsakymo. 

§3. Tyrimui pasirinktas rytų aukštaičių uteniškių tarmei priklausantis arealas Zarasų 
rajone [2]. Darbo medžiaga [3] įrašyta šiam arealui priklausančiuose Balinių, Giteniškių ir 
Jauneikių kaimuose. Straipsnyje analizuojami trys pokalbiai su šių kaimų gyventojais [4]: 1) 
Aldona Šileikiene, 2) Janina Umbrasiene ir 3) Bronislovu Jackūnu. Atrenkant pašnekovus 
vadovautasi šiais kriterijais: 

1. tarmine priklausomybe (ieškota žmonių, kurie nebūtų atsikėlę iš kitų regionų, t. y. 
vietinių žmonių); 
2. amžiumi (vyresni žmonės yra geriau išlaikę savo tarmę). 
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§4. Medžiaga kaupta tiesioginio įrašymo metodu. Pasirinktas jo laisvojo pokalbio 
variantas. Kitais žodžiais tariant, įrašant pokalbius vyko dialogas, t. y. buvo kalbama akis į 

akį (angl. face-to-face-communication). Be to, buvo pildoma sociolingvistinė anketa, taigi 

pritaikytas šio metodo tikslinio interviu tipas (plg. Niebaum, Macha: 2006, 11–50; Löffler: 
2003, 40–52). 

Kalbėjimo situacija, kurioje dalyvauja kalbėtojas ir pašnekovas, arba adresantas ir 

adresatas (angl. face-to-face), ir kurioje vartojami deiktiniai gestai straipsnyje vadinami 

deiktine situacija. 

§5. Deiksė [5] gali būti suprantama dvejopai: pagal anglų ir amerikiečių tradiciją 
pagrindinis deiksės kriterijus yra kontekstas, t. y. deiksė priklauso nuo konteksto; pagal 

vokiečių (europinę) tradiciją deiksė priklauso nuo origo, todėl manoma, kad deiktiniai 

pasakymai yra tiesiogiai susiję su origo (daugiau žr. Fricke 2007: 17–35). Anglų ir 
amerikiečių tradicijoje deiksė nėra griežtai atskiriama nuo „nedeiktiškumo“: deiktinis gali 

būti bet kuris pasakymas, priklausantis nuo kalbėjimo situacijos elementų (daugiau žr. 
Fricke 2007: 35–53). Trumpiau tariant, vienu atveju deiksė suvokiama kaip rodymas, kitu – 
kaip nuo konteksto priklausantis pasakymas (kas, kur ir kada tai pasakė). Žymiausi vokiečių 
tradicijos atstovai yra Karlas Bühleris, Konradas Ehlichas, Klausas Sennholzas, Clemensas 
Peteris Herbermannas (Fricke 2007: 17–35), o anglų ir amerikiečių – Charlesas Fillmoras, 
Johnas Lyonsas ir Williamas F. Hanksas (Fricke 2007: 35–53). 

Dvejopa deiksės samprata atsispindi ir įvairiuose lingvistiniuose žodynuose. 

Pavyzdžiui, Routledge Dictionary of Language and Linguistics pateikiamos tokios deiksės 
apibrėžtys: 1. Situacijos elementų rodymas arba dėmesio atkreipimas į juos gestais ar kalba; 
2. Tai kalbinių išraiškų funkcija, susijusi su pasakymo asmeniu, vieta ir laiku, kurie priklauso 
nuo kalbėjimo situacijos (RDLL 1996: 286–287). Deiksė semantiką susieja su pragmatika, 
nes deiktiniai pasakymai gali būti apibrėžti tik tam tikrame kalbiniame kontekste. 

Pavyzdžiui, pasakymas Aš esu alkanas negali būti kam nors priskirtas be konteksto – šio 
sakinio interpretacija visada priklausys nuo to, kas, kada ir kur jį pasakė. Šiame straipsnyje 
bus laikomasi vokiškosios deiksės sampratos, t. y. ji bus suprantama kaip rodymas, 

priklausantis nuo origo. 

§6. Analizuojant rytų aukštaičių uteniškių patarmės tekstus, pastebėta, kad vietos 

prieveiksmiai čia ir ten kalbėtojo labai dažnai palydimi gestais (rankos mostelėjimu) ir 
nurodo dešinėje arba kairėje esančius žmones, daiktus, vykstančius reiškinius. 

Kai kurie tyrėjai skiria deiktinius gestus (angl. deictic gesture) (Poggi 2008: 48), 
kuriuos apibrėžia kaip gestus, kuriais rodoma į tam tikrą vietą: jais siekiama atkreipti 
adresato dėmesį į vietą, kuri bus referuojama, arba į asmenį, objektą ar net įvykį, susijusį su 
ta vieta (Poggi 2008: 49). 

Gestai išnagrinėtuose kontekstuose patikslina prieveiksmiais čia ir ten apibendrintai 
nurodomą vietą (dešinę arba kairę).  

§7. Deiksės tyrimus pradėjęs Bühleris (Vater 2005: 118) teigia, kad pagrindinis 

atskaitos taškas, kurio atžvilgiu nurodoma vieta (origo), yra koordinačių susikirtimo taškas, 0 
[6] (žr. Bühler 1990: 117 ir 1 pav.). Pasak autoriaus, ten, kur susikerta tiesės, turėtų būti 

įrašyti trys deiktiniai žodžiai: aš, čia, dabar. Taigi origo [7] apibrėžia pasakymo asmens, laiko 

ir erdvės struktūrą (žr. ten pat). Deiktiniai žodžiai (pvz., aš, tu, dabar, čia, ten ir kt.), pasak 

autoriaus, gali būti interpretuojami tik iš origo pozicijų, t. y. kalbėtojo (angl. speaker) 
atžvilgiu. 

 

1 paveikslas. Origo 
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Pasak Bühlerio, čia yra tiesiogiai susijęs su origo ir nurodo kalbėtojo vietą pokalbio 

metu (Bühler 1990: 119), kuri, žinoma, gali keistis (žr. ten pat). Vietos prieveiksmis ten 

nepriklauso origo – jo reikšmė nusakoma origo atžvilgiu ir būtinai turi būti palydyma kryptį 
nurodančiu gestu: ištiesta ranka, plaštaka, rodomuoju pirštu, žvilgsniu ir pan. (lo. 

demonstratio ad oculos, tiesioginė deiksė; žr. ten pat). Prieveiksmiu ten nurodoma vieta yra 

toliau nuo origo. 

Be tiesioginės deiksės, Bühleris dar skiria deixis am phantasma (angl. imagination-

oriented deixis, įsivaizduojamoji deiksė; žr. Bühler 1990: 150). Tai tokia deiksės rūšis, kai 
kalbėtojas ir klausytojas objektą lokalizuoja įsivaizduojamoje erdvėje. Knygoje „Theory of 
Language“ Bühleris skiria tris įsivaizduojamosios deiksės atvejus: 1) kai objektas yra 
įsivaizduojamas ir lokalizuojamas tarp kalbėtojo ir klausytojo esančioje suvokimo erdvėje. 

Origo sutampa su kalbėtoju (Bühler 1990: 150; žr. 2 paveikslą); 2) kai origo perkeliamas į 
kitą vietą suvokimo arba įsivaizduojamoje erdvėje. Tokiu atveju deiktiniai žodžiai negali 
būti siejami su kalbėtojo lokacija, juos reikia interpretuoti atsietai nuo kalbėtojo (Bühler 
1982: 135). Pavyzdžiui, kalbėtojas pasakoja klausytojai, kaip rasti Klaipėdos dramos teatrą. 
Jis pasiūlo klausytojui persikelti į tam tikrą jam žinomą Klaipėdos vietą ir pradeda pasakoti 

kelią taip, lyg abu stovėtų toje vietoje. Žinoma, kalbėtojas ir toliau išlieka origo, t. y. 
pasakoja kelią atskaitos tašku laikydamas save, tačiau abu pokalbio dalyviai yra 
įsivaizduojamoje erdvėje; 3) trečiuoju atveju kalbėtojas lieka ten, kur yra, lokalizuojamasis 
objektas nėra menamas, jis egzistuoja realiame pasaulyje ir nėra perkeliamas į kalbėtojo ir 
klausytojo erdvę (Bühler 1982: 29). Pavyzdžiui, turistas klausia sutiktų žmonių, kur yra 
Vilniaus katedra, o šie parodo į vieną ar į kitą pusę, priklauso nuo to, kur jie stovi ir kur jų 
atžvilgiu yra katedra. 

 

2 paveikslas. Pirmasis įsivaizduojamosios deiksės tipas 

 

Pasak Bühlerio, kalbėdami apie įsivaizduojamas situacijas žmonės pasitelkia rankas, 
nes neturi nei pieštuko, nei popieriaus. Tenka pasikliauti kūnu, tiksliau – rankomis (Bühler 
1990: 156). 

Su deikse Bühleris sieja ir anaforą [8], nurodančia tai, kas buvo pasakyta anksčiau. 

Anaforiškai vartojami vietos prieveiksmiai čia ir ten gali būti daiktavardžio substitutai 

(daugiau apie anaforinę vartoseną žr. Bühler 1990: 94). Pavyzdžiui, sakinyje Jonas važiuoja į 

u n i v e r s i t e t ą, t e n jis susitiks Marytę vietos prieveiksmis ten yra prielinksninės 

konstrukcijos į universitetą substitutas. 

§8. Apibendrinant Bühlerio teoriją ir prisiminus Dabartinės lietuvių kalbos žodyne 

pateikiamas prieveiksmių čia ir ten reikšmes (čia reiškia ʽšioje vietoje’ (DLKŽe), o ten – ʽtoliau 

esančioje vietoje’ (DLKŽe)), galima daryti išvadą, kad vietos prieveiksmiams čia ir ten 

būdinga atstumo koreliacija: čia = ‘artumas’; ten = ‘neartumas (tolumas)’. 

§9. Apie vietos prieveiksmius čia vs. ten lietuvių kalbotyroje rašyta palyginti ne-
daug, – galima sakyti, kad atskirai apie juos išvis nerašyta. Paprastai kalbamieji žodžiai 
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apibūdinami kaip „Prieveiksmiai, rodantys vietą, kurioje kas yra, vyksta, darosi, atsitinka 
arba (prie slinkties veiksmažodžių) vietą, į kurią nukreiptas judėjimas. Jie atsako į klausimus 
kame?, kur?, į kur?“ (žr. DLKG4 424; Ulvydas 2000: 19) arba „Prieveiksmiai, žymintys 
veiksmo kryptį. Šie prieveiksmiai atsako į klausimus: kur?, kuria kryptimi (kur link)?“ 
(DLKG4 425; Ulvydas 2000: 21). 

Tirdamas bendrinės lietuvių kalbos įvardžių semantiką, apie vietos prieveiksmius čia 

ir ten yra užsiminęs A. Rosinas: šiuos žodžius jis priskiria prie žodžių nepavadinimų, vadina 

juos subjektyvaus rodymo žodžiais, kuriais reiškiama erdvės (čia / ten) deiksė (Rosinas 1996: 
7). 

§10. Užsienio kalbotyroje atitinkami vietos prieveiksmiai (angl. here, there; vok. hier, 

dort) vadinami deiktiniais (daugiau žr. Bühler 1990: 131; Fillmore 1997: 61; Fricke 2007: 91; 

Lyons 1977: 654–655 ir kt.), rečiau – grynaisiais deiktiniais (daugiau žr. Forssman 2003: 36) 

ir priskiriami vietos deiksei. Vietos deiksė, kai kurių tyrėjų vadinama erdvės deikse (žr. Cairns 
1991; Rosinas 1996 ir t. t.), yra viena iš pagrindinių deiksės rūšių [9]. 

 

2. Vietos prieveiksmių čia ir ten semantika 

§11. Vietos prieveiksmiai čia ir ten lietuvių kalboje vartojami įvairiuose 

kontekstuose. Elektroniniame Dabartinės lietuvių kalbos žodyne pateikiamos tokios jų 
apibrėžtys: 

 

1 čià prv. 

1. šioje vietoje: Čia knyga padėta. Iš čia nematyti. (DLKŽe). 
 

1 teñ,  prv. 

nurodant ppr. toliau esančią veiksmo vietą ar kryptį, susijusią su ta vieta; prš. čia: Padėk t. 
Eik pro t. Iš t. visi bėga. Jis nubėgo t., ir atgal. Kur trumpa, t. trūksta (flk.). T. gera, kur mūsų 
nėra (flk.). Nendrės t. link linksta, kur link vėjas pučia (flk.) (DLKŽe). 

 

Jau trumpai buvo užsiminta (§8), kad vietos prieveiksmiams čia ir ten būdinga 

atstumo koreliacija: čia = ‘artumas’ (artima vieta); ten = ‘neartumas (tolumas)’ (tolimesnė 
vieta). Šias reikšmes tikslina su prieveiksmiais vartojami kiti prieveiksmiai, prielinksnių 

konstrukcijos ar linksniai, pvz.: T e n  k a ž k u r  u ž  k a l n o ,  u ž  g i r i o s, ar gal mums tik 

pasirodė, kad griaudė V. Krėv (LKŽe). Kalbėtojo pasitelkiami gestai prieveiksmių čia ir ten 
reikšmes gali dar labiau apibrėžti. Toliau nagrinėjamas šių prieveiksmių vartojimas su 
gestais. 

§12. Pirmiausi aptartinas pokalbis su Aldona Šileikiene. Jį sudaro dvi dalys: 
pirmojoje informantė kalba apie neseniai avariją padariusią anūkę, antrojoje – apie jos krašte 
esančius ežerus. 

 

1. åũ. ǁ ir‿  isgundåũ. | m .mα ti·ná.  | 
tαi‿sakåũ. gá.  su‿m .mu .na.s va .va. ǁ a.‿anà mat . be‿m .ma.s va ɔtα j s tik‿su‿šu ukù 
| ir‿và nuɔ‿*s .laka. kαi‿va ɔji išva ɔjunt i ‿m .ška. stαigùs p su.kis | a.‿k .les vieže . 

b . a. grαiderúɔtαs [ɔ.‿ku . tas‿p sukis jɔ.] nu‿i . .nαs .nα | šitu  | .tαs k .les č e ‿ v à 

[i.‿kuȓã· pùse. reik jɔ. s ti já.i] j . rαik je. ‿jũ· n .neše. k α i r έ · n 
ir‿beȓ .kan ǁ 

 
Šioje deiktinėje situacijoje informantė (kalbėtoja) tikrovę modeliuoja atskaitos tašku 

(origo) laikydama save. Vadinasi, viskas, kas vyksta, vyksta aplink ją ir bet kurią vietą Aldona 

gali parodyti ranka. Tai patvirtina pacituotoje pokalbio dalyje esantis pavyzdys 

č e‿và (atsakymas į klausimą ɔ.‿ku . tas‿p sukis jɔ.?). Sakydama šią frazę informantė ranka 

parodė į dešinę pusę ir pavartojo vietos prieveiksmį čia. 
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Gestas nagrinėjamame kontekste vaidina labai svarbų vaidmenį. Paprastai kalbėtojas, 

kuris tapatinasi su origo, sakydamas „čia“ apsieina be gestų – juk čia reiškia ʽšioje vietoje’ 

(tarkime, sakiniuose Aš esu čia, Aš čia ir pan.). Šiuo atveju dėmesį reikia atkreipti į tai, kad 

gestas akivaizdžiai pakeičia prieveiksmio čia reikšmę: jo nurodomą vietą nuo kalbėtojo tarsi 
perkeldamas toliau į dešinę pusę. 

Tokį prieveiksmio čia reikšmės perkėlimą deiktinėje situacijoje būtų galima paaiškinti 

pasitelkus G. Yule knygoje „Pragmatics“ įvedama psichologinio atstumo (angl. psychological 

distance) sąvoka (Yule 2002: 13). Jei nurodomas objektas kalbėtojui artimas psichologiškai, 
tai jis tampa artimu ir fiziškai; ir atvirkščiai: jei kalbėtojas kokiam nors asmeniui ar daiktui 
jaučia psichologinį atstumą, tai jis tampa tolimas ir fiziškai (ten pat). Tikėtina, kad vieta, 
kurioje vyko veiksmas, Aldonai Šileikienei psichologiškai buvo artima ir būtent dėl šios 

priežasties šiai vietai nurodyti ji pavartojo prieveiksmį čia.  
Remiantis Bühlerio deiksės teorija galima spėti, kad kalbamoji situacija priskirtina 

prie įsivaizduojamosios deiksės, t. y. trečiojo deiksės tipo, kai lokalizuojamasis objektas nėra 
perkeliamas į erdvę tarp adresanto ir adresato. Aldona Šileikienė mosteli ranka į dešinę 

(gestas patikslina vietos prieveiksmį čia) taip nurodydama, kur yra kelias (vadinasi, kelias 
nėra perkeliamas į erdvę tarp klausytojo ir kalbėtojo, kalbėtojas taip pat nepersikelia į kitą 

erdvę, kelias iš tikrųjų yra toje pusėje, į kurią rodo kalbėtojas, save tapatinantis su origo). 

Klausimo i.‿kuȓã· pùse. reik jɔ. s ti já.i išprovokuotas atsakymas patvirtina, kad 

sakydama čia ir rodydama ranka informantė omenyje turėjo dešinę pusę. Vietos 

prieveiksmiai dešinėn ( ) ir kairėn (kαirέ·n) jos pasakomi tik tada, kai pokalbį įrašantis 
asmuo paprašo patikslinti nuorodą, t. y. paklausia, į kurią pusę anūkei reikėjo sukti 

(klausime pavartota prielinksninė konstrukcija į kurią pusę). 
 

2. ‿rα č e‿g  par‿mùs ažerũ· dåũ.k | tαi‿č è [á.  ažerũ· dåũ.k] i( )‿ .ta. *lúɔǯe. | *lúɔdin 
at .nα t i .‿nuɔ‿*dú·kšta. | k ks‿č e .žerαs . tekα šit  * ‿tadù .tαs *lúɔdin | 
tadù da.‿vienαñ. kɔ.keñ. tαi‿ vα ažerañ. | tadù iš‿*lúɔǯe. *luɔd tiñ. vis . net li v enαs 
nuɔ‿k .ta. | *luɔd ti.s nepaȓd .deli.s .žerαs | tadù iš‿*luɔd e. č e‿mišk .s *asavañ. .nα 
šit  *švint jα ǁ tadù par‿* .savu. *asav lin ǁ jú. ges v enαs su‿kit .s ažer . ǁ tadù 
iš‿*asav le. v  gá.  ti‿kilu .metra. n r * .partαs .žerαs | tadù jåu‿*t . ti ke. [tαi‿čè kuȓ  
pùsẹ  k . ɔ·] .tαs *lúɔdi.s [ah .] nuɔ*s .laka. p a . ‿ d . n e ‿ v .rduɔbes | 
va‿č è tiẽse  ir nuɔ‿mũ·s vα‿t . kαi‿ .nunt ke .kαs r ǁ  

 

[ ‿*sakåũ.sku. va ɔjunt] á.  tiẽsα ǁ tαi‿palá.k | r us un‿jũ· riká.ltαs [nù] 
č e‿va ɔjant nuɔ‿*s .laka. kαip‿và sakåũ. šit  par‿ v .rduɔbes va ɔjun  tadù tu  | tu  

u(ž)‿ v .ruɔbe.s prasva ɔje | tαi‿ du. k .pine.s san ve.s [kuȓ  pùs  j s i·rà] .na.s p a .  
‿k .le. tɔ.s‿k .pine.s ǁ  

 

[ir‿ .žerαs *luɔ  d .deli.s] gražùs lab . kr .štαs g .rαs [tαi‿jis . pɔ.‿k .re  i·rà aȓnè | 

jé.igu t ‿kẽ·le. tαi‿pɔ.‿k .rei] p ɔ . ‿ d . š i n e [ ‿d . ne ] .tαs va ɔjuntǁ 
 

Iš pateiktos pokalbio atkarpos gali susidaryti įspūdis, kad gausiai vartojamas vietos 

prieveiksmis čia kalbamajame kontekste reiškia ʽšioje vietojeʼ, todėl būtina kalbėjimo situaciją 
patikslinti. Pasakodama Aldona Šileikienė rankomis vis rodydavo, kurioje pusėje yra vienas 

ar kitas ežeras. Pavyzdžiui, sakydama tαi‿č ‿ .ta. *lúɔǯe. | *lúɔdin at .nα 

t i.‿nuɔ‿*dú·kšta ji rodė ranka tai į dešinę, tai į kairę pusę. Pasakiusi č e‿

nuɔ‿*s .laka. informantė vėl parodė ranka į dešinę. Kaip ir pirmuoju atveju, rankos mostu 

Aldona vizualizavo vietos prieveiksmio čia arba ten reikšmės perkėlimą. Šioje situacijoje 

gestu palydimas prieveiksmis čia reiškė ʽdešinėje pusėjeʼ, o prieveiksmis ten – ʽkairėje pusėjeʼ. 

Reikšmę „šioje vietoje“ prieveiksmis čia turi tik pirmajame sakinyje ‿rα č e‿g  

par‿mùs ažerũ· dåũ.k (vietoje, kur gyvena adresantė – tai pagal psichologinio artumo principą 

reiškiama vieta). Vadinasi, origo (aš-čia-dabar) šiuo atveju tapatinamas su kalbėtojos 
gyvenamu kaimu ir nėra tik taškas, kuriame yra kalbėtoja.  
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Kituose pavyzdžiuose, kaip ir pirmuoju atveju, čia reikšmė pirmiausia yra išplečiama 
(nurodoma vieta suvokiama kaip visa apylinkė), o vėliau patikslinama (dešinėje arba kairėje 
pusėje). 

Prieveiksmio ten reikšmė nagrinėjamame kontekste priešingai – susiaurinama. 

Apskritai paėmus, ten gali reikšti ʽbet kuri toliau esanti vieta’ (pavyzdžiui, sakinyje Ten stovi 

namas), o palydimas gesto (*lúɔdin at .nα t i .‿nuɔ‿*dú·kšta.) jis įgyja reikšmę ʽtoliau, kairėje 
pusėje esanti vieta’. 

Antrasis pokalbis taip pat priskirtinas trečiajam įsivaizduojamosios deiksės tipui, nes 
ežerai lokalizuojami menamoje, tačiau kita vertus, iš tikrųjų egzistuojančioje erdvėje. Kitais 
žodžiais tariant, nors lokalizuojamų objektų nei adresantas, nei adresatas nemato, kalbėdami 
jie abu žiūri į ta pusę, kurioje lokalizuojamieji objektai yra iš tikrųjų. 

Dešinę ir kairę reiškiantys vietos prieveiksmiai nagrinėjamoje situacijoje pavartojami 

tik tada, kai pokalbį įrašantis asmuo paprašo patikslinti nuorodą (tαi‿čè kuȓ  pùsẹ  k . ɔ·, 

kuȓ  pùs  j s i·rà), tačiau tai tik sustiprina teiginį, kad dešinę ir kairę pusę informantė 

reiškia gestu palydimais vietos prieveiksmiais čia ir ten.  

§13. Toliau pateikiamas pokalbis su antrąja pašnekove Janina Umbrasiene, įrašytas 
atsisveikinant. Umbrasienė buvo paklausta, kaip nuvažiuoti iki kito galimo informanto: 

a.‿t  dab . kαi‿mẽ·s išva ɔsmα iš‿t  ke .ka. katr n p .se.n m .m r .ke s .kt in‿tũ· ba.b .ti? 

Ji atsakė: č e‿ riẽki. ba.b .la. v enα gi.v .nα | gelt nαs n .mαs re.‿p .t vi kele. 
pɔ.‿d . ñ. galañ. ǁ i.‿tadù tɔ. . | vα‿daba . .nαs nuva .va. t i . n á .  
pas‿tũ· | a.‿t i . n á .  jåu‿já.unu.s ǁ 

a.‿nuɔ‿k .le. mat sis jɔ.‿trɔ·bà | tadù vα‿č è‿vα pava ɔse kuȓ‿m .di.s sukrá.utαs m .te.t 
[ ] tadù nuɔ‿t  s .kit tu  vi ke u kitù un‿j  ir va ɔkit ǁ pava ɔste | mi k .li. r . te 

ir‿tadù už‿mi k .le. j  p a . ‿ k . r e ǁ  
a.‿t i · n á .  p ɔ . ‿ d . n e ‿

un‿vã·sara.s ǁ  
 
Pokalbį sudaro dvi dalys: pirmoje informantė visus lokalizuojamus daiktus ir žmones 

gali parodyti ranka, antroje ji nebeišsiverčia be dešinę ir kairę reiškiančių vietos prieveiksmių 
(tekste jie išryškinti).  

Pirmoje pokalbio dalyje pašnekovė tapatinasi su origo (aš-čia-dabar), todėl gesto 

palydimi prieveiksmiai čia ir tenai, kaip ir Aldonos Šileikienės pokalbyje, reiškia ʽdešinęʼ arba 

ʽkairęʼ, priklausomai nuo pusės, į kurią rodoma, pvz.: č e‿ riẽki. ba.b .la. v enα gi.v .nα (rodo 

ranka į dešinę, vadinasi, čia + gestas = ʽdešinėʼ); vα‿daba . .nαs nuva .va. t i . n á .  pas‿tũ· 

(rodo ranka į dešinę, vadinasi, tenai + gestas = ʽdešinėʼ). 

Antroje pokalbio dalyje aiškinant kelią prieveiksmiai čia ir ten, net ir palydimi gestų, 
jau nebegali atstoti dešinę ir kairę reiškiančių vietos prieveiksmių, nes kelią reikia nupasakoti 

iš kalbėtojo, susitapatinusio su origo, pozicijos, o nematomoje erdvėje orientyrų atsiranda 

daugiau. Šiuo atveju galima kalbėti apie antrinį orientyrą (pirminis yra adresantas, origo) – 

trobą. Kalbamoji situacija taip pat priklauso trečiajam deiksės tipui, tačiau adresantui, kurio 
atžvilgiu nusakoma vieta, tenka pasitelkti daugiau orientyrų. 

Dėmesys atkreiptinas į paskutinį sakinį, kuriame Umbrasienė pavartoja deiktinį tenai 

ir iškart jį patikslina pavartodama prieveiksmiu po dešnei. Be to, tardama šiuos žodžius, 
informantė ranka mosteli į dešinę. Vadinasi, galima dar viena deiksės raiškos kombinacija: 

tenai + gestas = ʽdešinėʼ. 

§14. Trečias pašnekovas Bronislovas Jackūnas, kaip ir Janina Umbrasienė, aiškina 
kelią. Jis pasakoja, kaip nuvažiuoti iki Stelmužės ąžuolo. Ekspedicijoje [10] pastebėta, kad 

kelio nurodymas yra pagrindinė situacija, kurioje vietos prieveiksmiai čia ir ten įgyja 
reikšmes ʽdešinėʼ ir ʽkairėʼ. Šis pokalbis nuo kitų dviejų skiriasi tuo, kad pavyko įrašyti ir 
vaizdo medžiagos, todėl po sakinio, kuriame vartojami kalbamieji vietos prieveiksmiai, 
pateikiama iliustracija (žr. 3–10 paveikslus). 

Paklaustas, kaip nuvažiuot iki Stelmužės ąžuolo, Jackūnas pradeda aiškinti: 
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vα‿akšvá. tαn užva ɔ te | va ɔkit vα‿p ɔ . ‿ d . š i n e (žr. 3 pav.) ǁ .t 
kur‿nuva ɔ te αkšvá. tu ǁ  

 
3 paveikslas. Po dešinei 

 
 
αž‿va‿šitũ· kru·m . u. ce‿b . ki. bùs | p su·ki.s aš‿kru·m . u. d e n  aksvá. tαs | 

tuɔ ‿pava ɔstα u.rέ·kit rɔ.d kla. bùs p ɔ . ‿ d . n e  ir p ɔ . ‿ d . n e (žr. 4 pav.) aksvá. tαs 
 

 
4 paveikslas Po dešinei 
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ir‿užra tα *ste .muže.n | t (žr. 5 pav.) bùs iȓ‿kilu metrαi užra tα ǁ và ǁ iȓ‿iȓ‿v enαs 
k .les vien . teli.s | alè k ‿ist .rini.s ji.‿jã· i.‿netiẽ ‿neb . a. 
αksvá. ta. | te .  iȓ‿aksvá. tu. pad .re. ta.k ‿bɔ.t .gαs ki . u  ǁ  

 

5 paveikslas. Ten + gestas = ʽpo dešineiʼ 

 
 
parduɔt .vi. kαi‿prava ɔstα | p a . ‿ k . r α (žr. 6 pav.) bùs parduɔt

ẽ k α i r έ · n (žr. 7 pav.) 
iȓ‿pi k---| v .dešim ri d .šim miẽtru. i . ɔ.---| t  bùs αi t ‿ažuɔ .kαs ǁ  

 
6 paveikslas. Po kairei 

 
 
 



Lietuvių kalba 5, 2011, www.lietuviukalba.lt 

9 

 

7 paveikslas. Kairėn 

 
 
t i.‿ rα (žr. 8 pav.) san bine. dɔ.‿ba n e ke t ke | bet‿anà uždar tα | tei ‿j . 

pava.j .ŋgα l .  | nelá.iǯe i.‿žmɔ.  ǁ 
 

8 paveikslas. Ten + gestas = ʽpo kaireiʼ 

 
 
Trečias pokalbis nuo dviejų pirmųjų skiriasi tuo, kad jame gausiai vartojami dešinę ir 

kairę reiškiantys vietos prieveiksmiai ir labai retai – prieveiksmiai čia ir ten. 
Dėmesys pirmiausia atkreiptinas į du vartosenos atvejus. Pateikti pavyzdžiai ir 

iliustracijos rodo, kad vartodamas dešinę ir kairę reiškiančius vietos prieveiksmius 

informantas juos palydi gestų kalba. 4 ir 5 paveiksluose matyti, kad sakydamas pɔ.‿d .šine
Jackūnas mosteli į dešinę pusę. 4, 7 paveiksluose vyriškis rankos mostu į kairę iliustruoja 
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vietos prieveiksmius pa.‿k .r ir kαirέ·n. Pradėdamas aiškinti kelią pasakotojas lazdą laikė 

dešinėje rankoje, o kelią į asfaltą (vα‿akšvá. tαn užva ɔ te) parodė kaire ranka (žr. 9 pav.). 
 

9 paveikslas. Kelio rodymo pradžia 

 
 

Prieš ištardamas va ɔkit vα‿p ɔ . ‿ d . š i n e Jackūnas staigiu judesiu (pats to visiškai 

nepastebėdamas) lazdą permetė į kairę ranką (žr. 10 pav.) ir sakydamas pɔ.‿d .šine dešine 
ranka mostelėjo į priekį (žr. 5 pav.). Vėliau šį veiksmą vyras pakartojo dar kartą: sakydamas 

αž‿va‿šitũ· kru·m . u. ce‿b . ki. bùs lazdą jis perėmė į dešinę ranką ir mosikavo kairiąja, tačiau 

prieš pasakydamas pɔ.‿d . ne  lazdą vėl grąžino į kairę ranką ir mostelėjo į priekį dešiniąja 
(žr. 4 pav.). 

 

10 paveikslas. Lazdos permetimas 
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Pateikti pavyzdžiai rodo, kad dešinę ir kairę puses informantas skiria labai gerai, ir 
vartodamas dešinę ir kairę reiškiančius vietos prieveiksmius jų nemaišo: jei kalba apie 
dešinę, rodo į dešinę, jei apie kairę – į kairę.  

Pastarasis pokalbis nuo dviejų pirmųjų skiriasi dar ir tuo, kad jame tris kartus 

pavartotas kitam deiksės tipui – anaforai – priskiriamas vietos prieveiksmis ten, pvz.: 1) bùs 
p ɔ . ‿ d . n e  ir p ɔ . ‿ d . n e aksvá. tαs ‿užra tα *ste .muže.n | t  bùs 

iȓ‿kilu metrαi užra tα ǁ và; 2) k α i r έ · ‿pi k---| v .dešim 
ri d .šim miẽtru. i . ɔ.---| t  bùs αi t ‿ažuɔ .kαs ǁ t i.‿ rα san bine. 

dɔ.‿ba n e ke t ke | bet‿anà uždar tα | tei ‿j . pava.j .ŋgα l .  | nelá.iǯe i.‿žmɔ. . 

Pirmame sakinyje ištardamas prieveiksmį ten informantas taip pat mosteli į dešinę. Atrodo, 
kad minėtasis prieveiksmis šiuo atveju priklauso įsivaizduojamosios deiksės tipui, tačiau tuo 

pačiu jis pakeičia vietos prieveiksmį po dešnei. Antrame sakinyje gestu į kairę palydimas 

prieveiksmis ten taip pat atlieka substituto vaidmenį, šįkart jis pakeičia vietos prieveiksmį 

kairėn, t. y. ten + gestas reiškia, kad kairėje pusėje yra aikštelė, ąžuoliukas (Stelmužės) ir 

senovinė bažnyčia. Taigi anaforiškai su gestu vartojamas ten taip pat reiškia ʽdešinęʼ arba 
ʽkairęʼ. 

§15. Apibendrinant visus tris pokalbius matyti, kad informantai tikrovę modeliavo 

atskaitos tašku (origo) laikydami save. Nurodydami žmones, daiktus ar įvykius, deiktinius 

vietos prieveiksmius čia ir ten jie palydėdavo gestais (rankos mostelėjimu), pvz.: č e ‿ r i ẽ k i. 

(Umbrasienė). Su gestu vartojami prieveiksmiai čia + ir ten gali reikšti 
ir kairę, ir dešinę pusę (žr. 1 lentelę).  

 

1 lentelė. Prieveiksmių čia ir ten + gestas reikšmės [11] 

Raiškos būdas Dešinė Kairė 

Čia + gestas + + 

Ten + gestas + + 

 

§16. Aptarus § 12–14 pateiktus pavyzdžius, pasidaro aišku, kodėl anksčiau 
minėtuose tarminiuose tekstuose (§ 2) nė karto nepavartoti dešinę ir kairę reiškiantys vietos 
prieveiksmiai. Prireikus informantai (adresantai) vieną ar kitą pusę greičiausiai rodė ranka, 
tik, žinoma, transkribuotame tekste tai neatsispindi. Pavyzdžiui, informantas pasakoja apie 

savo klausą: bet‿jãu ta iš‿tũos p sẹs [čia jis greičiausiai rodė į kairę arbą dešinę] ǀ 

vou‿iš‿tũos p sẹs jau‿maž'ãu kažẹkãp‿jau [čia greičiausiai taip pat buvo parodyta į kairę arbą 
dešinę] (ŠT 169). Dėl šios priežasties vietoj dešinę ir kairę reiškiančių vietos prieveiksmių 

šiuose tekstuose vartojami kiti deiktiniai žodžiai, frazės arba lokatyvai, pvz.: vienoje pusėje ir 

kitoje pusėje, iš vienos pusės, iš kitos pusės ir t. t. 
 

3. Išvados 
Atlikus rytų aukštaičių uteniškių plote įrašytų tarminių tekstų analizę, galima teigti, 

kad: 

1. Vietos prieveiksmiai čia ir ten šioje patarmėje, be pagrindinių reikšmių ʽšioje 
vietoje’ ir ʽtoliau esančioje vietoje’, deiktinėje situacijoje palydimi gestų įgyja kitas reikšmes: 
priklausomai nuo to, į kurią pusę rodo kalbėtojas, jie gali reikšti dešinę arba kairę pusę. 
Tokią išvadą daryti leidžia šios priežastys: 

a) tiesioginėje deiksėje dešinę ir kairę reiškiantys vietos prieveiksmiai nereikalingi – 
pašnekovo matomus objektus kalbėtojas paprasčiausiai parodo ranka; 

b) įsivaizduojamosios deiksės atveju adresantas tikrovę modeliuoja savo atžvilgiu, 

todėl ir šioje situacijoje čia ir ten su gestu gali reikšti tiek dešinę, tiek kairę; 

c) anaforos atveju atlikdami substitutų vaidmenis prieveiksmiai čia ir ten taip pat gali 
reikšti vietą dešinėje arba kairėje. 

2. Kai prieveiksmiai čia ir ten įgyja reikšmes ʽdešinėʼ arba ʽkairėʼ, tarp jų išnyksta 

atstumo koreliacija – origo atžvilgiu abu jie rodo toliau, dešinėje arba kairėje esančią vietą. 
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3. Dešinę ir kairę reiškiantys vietos prieveiksmiai ( , dešinėjè, , , 

po dešine, po dešinei, , kairėjè, , , po kaire, po kairei) turėtų būti laikomi 
deiktiniais, nes: 

a) jie vartojami sinonimiškai su gestu palydimais vietos prieveiksmiais čia ir ten; 

b) jie tiesiogiai susiję su origo, t. y. nurodo vietą vienoje ar kitoje jo pusėje. 
4. Atlikti tarminių tekstų tyrimai leidžia manyti, kad kalbamieji vietos prieveiksmiai 

tokiomis pačiomis kalbinėmis aplinkybėmis vartojami visoje lietuvių kalboje.  

 
ON PLACE ADVERBIALS čia AND ten  

IN EAST AUKŠTAITIAN UTENA SUBDIALECT  
 

Summary 

The article deals with one case of the usage of the adverbs of place čia and ten in East 
Aukštaitian Utena dialect (to be more precise, the dialect used at the boundary of North 
East Aukštaitian Vilnius and Utena). The aim of the article is to analyse the meanings of the 

adverbs of place čia and ten used in deictic situations on the basis of  Karl Bühler’s theory of 
deixis. 

The analysis of dialectal texts has revealed that: 
1. Apart from the main meanings of ‘in this place’ and ‘in a further place’, in this 

sub-dialect the adverbs of place čia and ten, when accompanied by gestures, acquire other 
meanings: depending on which side the speaker is pointing to, they may refer to the right 
and the left side. This conclusion is based on the following reasons: 

a) in direct deixis, adverbs of place referring to the right and the left side are not 
necessary since the speaker may show to the objects seen by the interlocutor using his/her 
hand; 

b) in the case of imaginary deixis the addresser projects the reality from his own 

perspective, therefore in this situation čia and ten, when accompanied by gestures, may also 
mean both the right and the left side; 

c) in the case of anaphora adverbs čia and ten function as substitutes and may also 
refer to a place in either the left or the right side. 

2. When adverbs čia and ten acquire the meanings of ‘right’ and ‘left’, the correlation 

of distance between them disappears: from the perspective of origo, they both refer to a 
place further, to the right or to the left. 

3. Adverbs of place meaning left or right ( , dešinėjè, , , po 

dešine, po dešinei, , kairėjè, , , po kaire, po kairei) should be treated as 
deictic, because: 

a) they are used synonymously together with adverbs of place čia and ten 
accompanied by a gesture; 

b) they are directly related to origo, i.e. refer to a place in either one or the other 
side. 

4. The studies carried out lead to a conclusion that the adverbs of place under 
investigation are used under the same linguistic circumstances in the Lithuanian language in 
general. 
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Išnašos 

[1] Atrenkant tekstus ieškota tokių, kuriuose būtų daug vientiso konteksto. 

http://zygis.homeip.net/baze_srv/
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[2] Straipsnio autorė dalyvauja projekte „Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių 
vilniškių paribio tyrimas (medžiagos kaupimas ir mokslinis tyrimas)“ (2011–2013 m. 
programa), todėl turi galimybę per ekspedicijas įrašyti autentišką to krašto žmonių kalbą. 

[3] Tekstus transkribavo projekte „Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių 
vilniškių paribio tyrimas (medžiagos kaupimas ir mokslinis tyrimas)“ dalyvaujanti VU 
filologijos fakulteto lietuvių kalbotyros magistrantė Vilma Paukštytė (II kursas). 

[4] Daugiau pokalbių, kuriuose būtų pavartota kalbamųjų vietos prieveiksmių, 
neužfiksuota. Ekspedicijų metu surinkta daugiau medžiagos, tačiau straipsnyje tiriami patys 
išsamiausi, sklandžiausi ir ilgiausi (omenyje turimas kontekstas, kuriame kalbamaisiais vietos 
prieveiksmiais išreiškiama dešinė arba kairė) pokalbiai. 

[5] Terminas kilęs iš senovės graikų kalbos: δεῖξις ʽparodymas, nurodymas’ (Levinson 
1983, 54). Deiksė yra pagrindinė referencijos rūšis. Referencija – tai rodymas kalbinėmis 
priemonėmis tam tikrų tikrovės dalykų, pasirinktų pagal kontekstą (Saeed 2003: 25). 

[6] Anglų ir amerikiečių tradiciją tęsiančių tyrėjų darbuose origo ir vadinamas nuliniu 

tašku (angl. zero point) (daugiau žr. Lyons 1977: 638). 

[7] Bühlerio origo sampratą straipsnyje „Origo, pointing and speech: The impact of 
co-speech gestures on linguistic deixis theory“ gerai paaiškina E. Fricke. Ji pateikia tokį 
pavyzdį: Ana ir Beata dirba viename kabinete ir turi vieną popierdėžę. Ateina jų 

bendradarbė Karolina ir klausia „Kur laiškas?“. Į šį klausimą galimi du atsakymai: 1) Popier-

dėžėje, 2) Ten (gestu parodoma vieta). Antrasis atsakymas, be abejonių, yra deiktinis, 
pirmasis – ne. Kodėl? Pirmuoju atveju daiktavardžio referentas (laiškas) bus rastas be jokių 

sunkumų pagal nuorodą popierdėžėje (angl. in the waste-paper basket). Kas tai pasakys – visai 
nesvarbu. Antrasis sakinys nebus suprastas, jei nebus aiškus situacijos kontekstas. Jame 

pavartotas vietos prieveiksmis ten yra lokatyvo popierdėžėje substitutas. Priešingai nei čia, ten 
nurodo toliau nuo kalbėtojo esančią vietą. Jei Ana ir Beata sėdėtų skirtinguose kabineto 
kampuose, tai Karolina laiško imtų ieškoti skirtingose jo vietose – priklausomai nuo to, kas 
atsakys į jos klausimą. Žinoma, norint rasti laišką ne visada būtina žinoti, kas ir kur atsakė į 

klausimą. Ten būtinai bus palydėtas gestu, todėl galima sakyti, kad tarp dviejų taškų bus 
nubrėžta tiesė. Pirmasis taškas – rodomojo piršto galiukas, antrasis – vieta, kurioje yra 

kalbėtojas, origo. Norint rasti laišką, visas dėmesys turi būti sutelktas į šios tiesės kryptį. 
Priklausomai nuo to, kas ištars atsakymą ir mostelės ranka (Ana ar Beata), ir nuo kabineto 
vietos, kurioje bus kalbėtojas, tiesė kryps į skirtingus patalpos taškus. Ši priklausomybė yra 
pagrindinė priežastis, dėl kurios Bühleris (ir kiti) panašius požymius priskiria ir deiktiniams 
žodžiams: skirtingus pokalbio situacijos elementus jie nurodo priklausomai nuo to, kada, kur 
ir kas juos pasakė (Fricke 2002: 209). 

[8] RDLL anafora apibūdinama kaip „Linguistic element witch refers back to another 
linguistic element in the coreferential reliationship, i. e. the reference of an anaphora can 
only be ascertained by interpreting its antecedent“ (RDLL 1996: 23). 

[9] Dažniausiai skiriamos keturios pagrindinės deiksės rūšys: 1. asmens – reiškiama 

pirmojo ir antrojo asmens įvardžiais; 2. laiko – reiškiama gramatine laiko kategorija ir laiko 

prieveiksmiais; 3. vietos – reiškiama vietos prieveiksmiais; 4. socialinė – priklausanti nuo 

pokalbio dalyvių socialinio statuso ir reiškiama asmeninių įvardžių (tu ir jūs ir kt.) parinkimu 
(daugiau žr. Malkmjaer 2004: 445; Levinson 1983: 62). 

[10] Ekspedicija vyko 2011 m. birželio mėn. Straipsnyje panaudoti moterų pokalbiai 
buvo įrašyti gegužės mėn. 

[11] + reiškia požymio buvimą; – reiškia požymio nebuvimą. 
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