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2022. gada vasaras ieskaņā publicēts 
jauns valodnieciski un kultūrvēsturiski nozī-
mīgs pētījums — Liepājas Universitātes aso-
ciētās profesores Dr. philol. Ievas Ozolas un 
Latvijas Universitātes Latviešu valodas insti-
tūta (agrāk arī LiepU Kurzemes humanitārā 
institūta) pētnieces Dr. philol. Lienes Mar-
kus-Narvilas monogrāfija “Valoda. Laiks. Le-
jaskurzeme” (ar 2021. gada datējumu), kas 

veltīta latviešu dialektoloģijai — Kurzemes 
dienvidrietumu apgabalā runāto vidus dia-
lekta kursisko izlokšņu fonētikas, gramatikas 
un leksikas aprakstam.

Monogrāfija izdota kā Valsts pētījumu 
programmas “Latviešu valoda” (2018–2021)  
apakšprojekta “Reģionālistika” publicē-
jums. Tās pamatā ir abu autoru ilglaicīgs 
darbs Lejaskurzemē runāto izlokšņu dotumu  
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Raksts ir recenzija par Ievas Ozolas un Lienes Markus-Narvilas monogrāfiju “Valoda. 
Laiks. Lejaskurzeme”, kas izdota 2022. gada vasaras sākumā, sadarbojoties Liepājas 
Universitātes un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātniekiem. Mono-
grāfija ir valodnieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgs pētījums, kas veltīts latviešu dialek-
toloģijai — Kurzemes dienvidrietumu apgabalā runāto vidus dialekta kursisko izlokšņu 
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vākšanā, analīzē un sistematizēšanā, kas ti-
cis publiskots dažādos augstvērtīgos referātos 
un starptautiski respektējamās publikācijās 
gan Latvijā, gan ārpus tās. 

Monogrāfija “Valoda. Laiks. Lejaskurze-
me” pārstāv t. s. interpretējošo dialektu un 
izlokšņu apraksta tradīciju — ne tikai reģis-
trēt droši ticamus faktus, bet arī tos vērtēt 
vitāli nepieciešamu vispārinājumu veidolā, 
turklāt attiecībā gan uz konkrētām izlok-
snēm, gan uz valodu un tās attīstību kopu-
mā. Proti, abas monogrāfijas autores blakus 
Lejaskurzemes izlokšņu faktu apzināšanai un 
analīzei centušās noskaidrot, kādi vēsturiski 
un nereti arī sociolingvistiski faktori ietekmē-
juši minēto izlokšņu runātājus, viņu ikdienu 
un runāto valodu, kādas ir šo valodas faktu 
attieksmes ar pārējo latviešu valodu un tās 
vēsturi. jāatzīst, ka šis virziens tradicionāli 
bijis ļoti spēcīgs tieši Liepājas Universitātē un 
Kurzemes humanitārajā institūtā, kur minēto 
pieeju savos pētījumos latviešu dialektoloģi-
jā aktīvi izmantojušas tādas valodnieces kā, 
piemēram, antoņina Reķēna (1928–1998), 
Maigone Beitiņa (1929–2013) un jo īpaši 
Benita Laumane (dz. 1937).

Grāmatas autores savā pētījumā izman-
tojušas ļoti plašu un diahroniski daudz-
veidīgu faktu materiālu, kas aptver laika 
posmu no 17. gadsimta Nīcas un Bārtas 
mācītāja johana (jāņa) Langija (Johannes 
Langius, 1615–1685/1690?) vārdnīcas un 
nelielas latviešu gramatikas manuskripta  
(1685) līdz mūsdienu, t. i., 21. gadsimta 
2018. gada dialektoloģijas ekspedīcijām. 
Grāmatā ietverti arī “Latviešu valodas dia-
lektu atlanta” aptaujas dati no 20. gadsimta. 
50.–70. gadiem. apjomīgs ir Liepājas Uni-
versitātes studentu veiktais darbs materiālu 
vākšanā, šifrēšanā un studiju darbu izstrādē 
vairāku gadu desmitu garumā, ko papildina 
Lejaskurzemes kultūras un novadpētniecī-
bas entuziastu individuāls vākums. Lai gan 
vienmēr būs kāda izloksne vai valodas sistē-
mas daļa, kas nav pietiekami labi dokumen-
tēta, grāmatā “Valoda. Laiks. Lejaskurzeme” 

ietvertais valodas materiāls ļāvis kopumā 
konsekventi īstenot sistēmiski diahronisku 
Kurzemes dienvidrietumos runāto izlokšņu 
fonētikas, morfoloģijas, sintakses un leksi-
kas faktu sastatījumu, kas uzskatāms par 
īpašu Ievas Ozolas un Lienes Markus-Nar-
vilas pētījuma vērtību. Turklāt daudzviet 
tekstam pievienoti arī attēli ar konkrētas 
leksēmas zīmējumu, savukārt grāmatas no-
slēgumā atrodami līdz šim nepublicēti kopš 
20. gadsimta 50. gadiem pierakstīti Lejas-
kurzemes izlokšņu paraugi.

Monogrāfijas pirmajā nodaļā “Lejaskur-
zeme un tās robežas: kultūrvēsturiskais un 
lingvistiskais aspekts” iezīmētas diskusijas 
un to teritoriāli administratīvās sekas liela 
Latvijas novada nosaukumā. Proti, senis-
kāks un vēsturiski pazīstamāks Kurzemes 
dienvidu daļas nosaukums ir Lejaskurzeme 
(pretstatā augškurzemei jeb sēlijai), taču 
2020. gada Latvijas administratīvi teritoriā-
lajā reformā šī daļa ieguvusi dienvidkurze-
mes nosaukumu (interesanti, ka opozīcijas, 
t. i., ziemeļkurzemes, pašreizējā Latvijas 
administratīvi teritoriālajā iedalījumā nav). 
Lejaskurzemei atstāts kultūrvēsturiskas, arī 
etnogrāfiskas, teritorijas statuss Kurzemes 
dienvidrietumu apgabalā, kur raksturīga 
iezīme ir arī no pārējā vidus dialekta visai 
atšķirīgas izloksnes ar izteiktu kuršu valodas 
substrātu (lai gan šis substrāts atrodams visā 
Kurzemē). Tas nozīmē, ka dialektu, folklo-
ras, vēstures u. c. pētniekiem turpmāk vien-
mēr būs jāatgriežas pie vārda Lejaskurzeme 
izpratnes un lietojuma pamatojuma plašākā 
(resp., vēsturiskā) vai šaurākā (resp., taga-
dējā un arī monogrāfijā respektētā) nozīmē. 
Tā kā laika gaitā vairākkārt ir mainījušās arī 
sīkāku Lejaskurzemes administratīvi terito-
riālā iedalījuma vienību robežas, tad dažkārt 
izprast, kuru izloksni pārstāv teicēji vai kuras 
izloksnes fakti dokumentēti, pētniekam var 
būt īsts izaicinājums. Taču kopumā mono-
grāfijas “Valoda. Laiks. Lejaskurzeme” pir-
mā nodaļa nepārprotami apliecina zināmo 
faktu, ka lingvistiskais un kultūrvēsturiskais 
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iedalījums ne vienmēr sakrīt ar kāda laikpos-
ma administratīvi teritoriālo iedalījumu un 
ka oficiālu nosaukumu un iedalījumu izvēlē 
dažkārt pietrūkst vēsturisku zināšanu un iz-
pratnes.

Monogrāfijas turpmākās nodaļas — “Fo-
nētika”, “Vārddarināšana”, “Morfoloģija”, 
“Morfosintakse un sintaktiskā sinonīmija” 
un “Leksika” — veltītas detalizētam Lejas-
kurzemes izlokšņu aprakstam, akcentējot 
tās parādības, kas atšķiras no latviešu li-
terārās valodas, īpašu uzmanību pievēršot 
diahroniski vērtīgiem, t. sk. arhaiskiem, 
faktiem, kas vairs nav atrodami ne citās iz-
loksnēs, ne latviešu literārajā valodā. Piemē-
ram, Kurzemes dienvidrietumu izloksnēs vēl  
21. gadsimtā saglabājies nepārveidots u 
skaņu kopās -uvi-, -ubi-, kur pārējā latvie-
šu valodā parasti ir i1, tādos vārdos kā zuve 
‘zivs’, suvēns ‘sivēns’, dubens ‘dibens’. se-
nisks ir arī joprojām lietotais prievārds āz (un 
priedēklis āz-), piemēram, āz ‘aiz’ tā kuģa, 
āz galdina ‘aiz galdiņa’, āzmaksāt ‘aizmak-
sāt’, āzmirst ‘aizmirst’, āzkrāsne ‘aizkrāsne’, 
āzvakar ‘aizvakar’2, kā vietā citās izloksnēs 
un arī literārajā valodā ir jaunākas cilmes 
aiz, resp., aiz-. arhaiska ir vēl mūsu die-
nās satopamā o-, i̯o- un ii̯o- celmu daudz-
skaitļa instrumentāļa galotne -is, piemē-
ram, meitene gaŗis matis ‘meitene gariem 
matiem’, vēja sudmalas ar šitādis spārnis 
‘vēja sudmalas ar šitādiem spārniem’, visa 
druva bi a gružis piedzīta ‘visa druva bija 
ar gružiem piedzīta’3. Un tādu senisku va-
lodas pērļu Lejaskurzemes izloksnēs ir ļoti 
daudz. Protams, ne visas arhaiskās fonētis-
kās un gramatiskās parādības mūsu dienās 
pētāmajā apgabalā vairs atrodamas vienādi 
izplatītas vai vienādi bieži lietotas, taču pār-
steidzoši daudz saglabājušās līdz 21. gad-
simtam. Tāpēc var tikai uzteikt monogrāfijas 
“Valoda. Laiks. Lejaskurzeme” autores Ievu 
Ozolu un Lieni Markus-Narvilu par ļoti or-
ganisku un prasmīgu senu un, protams, arī 
dažādu jauninātu valodas faktu apraksta  
savijumu.

No pārējām nodaļām atšķirīga, arī apjo-
ma ziņā plašāka ir “Leksika” — faktiski šī 
nodaļa varētu arī būt atsevišķas grāmatas 
pamats, jo veidota citā metodoloģijā. ja 
fonētikai un gramatikai veltītajās nodaļās 
dažādu specifisku Kurzemes dienvidrietu-
mu daļas izlokšņu jauninājumu, arī arhais-
mu aprakstā nav pievērsta īpaša uzmanība 
kontaktvalodu ietekmei, tad leksikas analī-
zē galvenā ass ir mantotā un aizgūtā vārdu 
krājuma pretstatījums. Īpaši izcelta, ņemot 
vērā Kurzemes un tās dienvidrietumu daļas 
etnisko, vēsturisko un teritoriālo kontekstu, 
arī kursismu, lituānismu un t. s. latvismu 
nošķiršanas sarežģītība, kā arī aprakstīts 
no pārējās latviešu valodas atšķirīgu aiz-
gūto ģermānismu klāsts, kas kopā veido 
savdabīgo, lejaskurzemniekiem raksturīgo 
leksiku, kurā ietilpst tādi vārdi kā danga 
‘bedre uz ceļa’, lanka ‘zema, līdzena vieta, 
klajums’, sklanda ‘žogs, kārts’ (kursismi), 
ķausis ‘ola’ (lituānisms), krizdole ‘ērkšķoga’, 
sprūte ‘kālis’ (ģermānismi). akcentēta arī 
slāvismu problemātika — lai gan to Lejas-
kurzemes izloksnēs nav daudz, šo aizgūto 
vārdu cilmes analīze ir ārkārtīgi sarežģīta, jo 
nereti nav iespējams pateikt, kādā ceļā un 
no kuras valodas konkrētais slāvisms pētā-
majās izloksnēs nonācis — te var būt gan 
aizguvumi ar lietuviešu valodas starpniecību 
(piemēram, grūša, grūšis ‘bumbiere’), gan 
tiešu kontaktu ceļā no poļu vai kādas citas 
valodas, ņemot vērā Kurzemes ģeogrāfis-
kos un vēsturiskos sakarus ar Poliju, Prūsiju 
u. c. (piemēram, biguze, biguzis ‘ēdiens no 
smalkiem miltiem, piena, speķa, sīpoliem, 
ko ēd pie kartupeļiem’). Nereti šādiem vār-
diem nav skaidras etimoloģijas, tiem iespē-
jama arī baltiska (piemēram, gūža ‘zoss’) vai 
ģermāniska, resp., vācu, cilme (piemēram, 
jāmarks / jāmarka (?) ‘gadatirgus’).

Turpmākiem pētījumiem varētu node-
rēt daži ieteikumi. Pirmkārt, nodaļu no-
saukumos fonētikas un morfosintakses un 
sintaktiskās sinonīmijas vietā droši var likt  
fonoloģija un sintakse, jo Lejsakurzemes 
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izlokšņu aprakstā blakus vārddarināšanai, 
morfoloģijai un leksikai aplūkotas tieši fono-
loģiskās un sintaktiskās parādības. dažādi 
izlokšņu fonētiski pārveidojumi nav abstrak-
tas lietas per se, tie parasti norisinās noteik-
tās pozīcijās morfēmu vai vārdu kombināciju 
rezultātā, t. i., to iemesls ir saziņas situā-
cija un gramatiskās sistēmas pielāgošanās 
tai (tas attiecas uz visu valodu kopumā, ne 
tikai izloksnēm). subjekta un objekta locī-
jums teikumā, dažādu konstrukciju apraksts 
ir īsta sintakse, lai gan daļēji, protams, robe-
žojas ar morfoloģiju, kā jau daudzas grama-
tiskas parādības. 

Otrkārt, lai gan kopumā monogrāfijā “Va-
loda. Laiks. Lejaskurzeme” lietota korekta un 
mūsdienīga terminoloģija, dažviet ir nekon-
sekvences. Tā attiecībā uz vārdu darināšanu 
atrodams veidošana, arī veidot, kas mūsdie-
nu valodniecībā lietojams tikai gramatisko 
formu sakarā (t. i., formu veidošana, for-
mveidošana)4, piemēram, 3.1.1. apakšno-
daļā “Piedēkļi substantīvu darināšanai” (sk.  
39. lpp.: “[..] ar formantu -el- veidoti [..]”; 
“[..] izmantots deminutīvu veidošanā.”). arī 
termins forma nebūtu lietojams ne atvasi-
nājumu / darinājumu vietā vārddarināšanas 
sakarā, ne kā sinonīms vārdam variants5 
(sal., piemēram, 152. lpp. par piedēkli -in-:  
“20. gs. vidū formas (jābūt: atvasinājumi) 
ar -inis, -ine konstatētas [..]”, 55. lpp.: for-
ma (jābūt: variants) krustubas < krustabas 
[..]). arī evidenciālās modalitātes vietā labāk 
runāt par evidencialitāti un modalitāti, t. i., 
evidenciālu valodas līdzekļu lietojumu mo-
dālā funkcijā, jo evidencialitāte un modalitāte 
ir atšķirīgi jēdzieni, ne vienmēr tie ir saistīti6.

Recenzijas noslēgumā var tikai mudināt 
abas monogrāfijas autores un citus dialektu 
pētniekus pievērsties arī konkrētu dialektu 
un izlokšņu apgabalā esošu pilsētu valodas 
pētniecībai — līdz šim tas nav ticis darīts, 
jo pilsētās arvien saplūst dažādu un pat 
ļoti atšķirīgu valodas teritoriālu paveidu ru-
nātāji, kā arī var veidoties sociolekti. Taču, 
kā raksta Ieva Ozola un Liene Markus-Nar-
vila, kopš “20. gadsimta otrās puses un  
21. gadsimta teicēji vairs tikai daļēji at-
bilst tradicionālās dialektoloģijas teicēja 
pazīmēm” (sk. 20. lpp.), jo bieži vairs nav 
iespējama vairāku paaudžu piederība tikai 
vienam ciemam vai pagastam, arī mūžs var 
būt nodzīvots vairākās vietās, t. sk. pilsē-
tā(s), visiem ir kāda izglītība, visi izmanto 
plašsaziņas līdzekļus, lasa grāmatas utt.  
Un tomēr — dzirdot kādu, piemēram, Rīgā, 
runājam darbības vārdu nenoteiksmi ar pla-
to [æ], [æː] skaņu nest [næst], redzēt [ræ-
dzæːt], ēst [æːst], pagarinām lauzti intonē-
tas skaņu kopas ar, er, diftongizējam ir, ur 
(kârsts ‘karsts’, dârbs ‘darbs’, vêrgs ‘vergs’, 
dzêrt ‘dzert’, ziergs ‘zirgs’, zierņi ‘zirņi’, 
kuorpes ‘kurpes’, buorkāni ‘burkāni’) vai sa-
kām iešu pie dârba ‘iešu uz darbu’, nemet 
pie zemes ‘nemet zemē’, pirmais jautājums 
būs — vai šis cilvēks nav no Liepājas? atbil-
de, visticamāk, būs apstiprinoša. Tāpēc pē-
tījumu vērta mūsu dienās noteikti ir arī dažā-
du novadu pilsētās runātā izlokšņu / dialektu 
valoda, kam, visticamāk, būs izveidojies 
vietējs virsdialektāls paveids. Vienlaikus tas 
apliecina, ka, par spīti dažādu laikmetu grie-
žiem, izlokšņu iezīmes ir dzīvas. Īpaši labi 
tas redzams Lejaskurzemē.
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The article is a review on the monograph Language. Time. Lejaskurzeme by Ieva Ozola 
and Liene Markus-Narvila, published at the beginning of the summer of 2022 in collabora-
tion between the researchers of Liepāja University and the Institute of Latvian Language, 
University of Latvia. The monograph is a highly significant study of language and history 
of culture devoted to the Latvian dialectology, in particular to the description of phonetics, 
grammar, and vocabulary of Curonic subdialects (Central dialect) spoken in the south-east-
ern part of Kurzeme (Courland).


