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AULEJAS IZLOKSNES FONETIKA UN VĀRDU ATVASINĀŠANA*

Anna VAGALE

Ievads

Kaut arī latviešu izlokšņu pētīšanā paveikts liels darbs, tomēr daudz kas 
vēl nav padarīts, īpaši tas sakāms par Latgales izloksnēm, kuru vispusīgāka 
pētīšana, salīdzinot ar rietumizloksnēm, sākusies daudz vēlāk. 

Bez tam izdarītajos pētījumos ir ieviesusies daža aplamība un kļūda. Tas, 
piemēram, sakāms par Krāslavas un Skaistas izlokšņu aprakstiem1. Socialisma 
laikmetā līdz ar strauju kulturas attīstību notiek pastiprināta izlokšņu īpatnības 
zušana. 

* Turpinām BF XIX (1/2), XX (1), XXII (2) sākto LU HZF Baltu valodniecības katedras 
arhīva materiālu publicēšanu. Pirmskara Latvijas Universitātes baltu valodniecības studente 
no Krāslavas pagasta Mateļiem Anna Vagale (1912–2006) studijas sākusi 1931. gadā un 
turpinājusi ar pārtraukumiem. Beigusi 1957. gadā kā neklātienes (nepilna laika) studente, par 
diplomdarbu „Aulejas izloksnes fonetika un vārdu atvasināšana“ saņemot teicamu vērtējumu 
un ieteikumu darbu publicēt. Tagad tas notiek. Tekstu pārrakstījušas LU baltu filoloģijas stu-
dentes, fonētisko pierakstu sakārtojusi Marija Bebre, komentārus sagatavojusi Lidija Leikuma. 

Par Aulejas izloksni plašāku publikāciju līdz šim nav, autores sniegtais materiāls salīdzi-
nāts ar ziņām par šā apvidus izloksnēm „Filologu biedrības rakstos“ (XII sēj. par Krāslavas 
izlok sni, XV sēj. par Skaistas izloksni). Pamatā uz tiem ir balstījies J. Endzelīns „Latviešu 
valodas gramatikā“ (1951), atsaucoties uz Krāslavu, Auleju, Skaistu. Labi pazīdama savu 
un kaimiņu izloksni (autores dzimtie Mateļi saiet robežās ar Aulejas pagastu, un viņai kopš 
bērnības bijusi iespēja salīdzināt kaimiņu ļaužu runu), A. Vagale vairākos gadījumos koriģē 
autoritatīvā latviešu valodnieka atzinumus. Publicējamā diplomdarba vērtība ir arī tā, ka tajā 
iekļautie piemēri un teksts attiecināmi uz Latvijas situāciju pirms Otrā pasaules kara. Autores 
spriedumi par valodas parādībām, kaut ne vienmēr formulēti atbilstoši mūsdienām, joprojām 
ir nozīmīgi un vērtīgi latviešu valodas vēstures izpētē. Tuvākas ziņas par autores biogrāfiju 
sekos publikācijas noslēgumā.

Izloksnes piemēru transkripcijā autore lieto mūsdienām neierastu mīksto līdzskaņu apzī-
mēšanas paņēmienu — l un n tiek rādīti kā ļ un ņ arī palatālā pozīcijā, savukārt citu mīksto 
līdzskaņu apzīmēšanai velāro patskaņu un divskaņu, kā arī ä, ǟ, äi, äu priekšā tiek izmantots i̯. 
Publikācijā saglabāta darbā lietotā pieraksta sistēma, labojot vienīgi pārrakstīšanās kļūdas un 
izlīdzinot pierakstu līdzīgu vai vienādu parādību atspoguļošanai. Neviendabīgs palicis līdzskaņa 
l velarizācijas pakāpes apzīmējums un palatalizācijas pakāpe cita mīkstināta līdzskaņa priekšā. 
Tāpat paturēti tālaika patskaņu garuma apzīmējumi svešvārdos. Vietumis papildināts vārdu 
nozīmju atšifrējums, kas bija izsecināms no konteksta, tomēr latgalisko izlokšņu nezinātājam 
varētu būt neskaidrs. Precizēts arī ciemu nosaukumu pieraksts atbilstoši oficiālajam lietojumam 
mūsdienās. Par šo un vēl citas redakcijas piezīmes pievienotas parindēs. 

1 FBR XII un XV.
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Ievērojot dialektoloģijas svarīgumu valodas vēsturē un līdz ar to vispārī-
gās valodniecības laukā, kā arī ar valodas zinātni saistītajās specialitatēs, izriet 
nepieciešamība pasteidzināt izlokšņu pētīšanu. Nevar samierināties ar to, ka 
viena latviešu izlokšņu daļa, kurai, kā prof. B. A. Larins atzīmē, „piemīt liela 
vēsturiska vērtība“2, paliek nepilnīgi izpētīta. Tuvāk pazīdama Aulejas un 
Krāslavas izloksnes, nolēmu sniegt savā diplomdarbā šo izlokšņu fonetikas un 
vārdu atvasināšanas aprakstu. 

Darbs balstās galvenokārt uz Aulejas izloksnes materiala, ko esmu vākusi 
1933.–1935. gadam un kas tagad glabājas LPSR ZA Valodas un literaturas 
institutā. Tas papildināts un salīdzināts ar jauniem novērojumiem 1956. un 
1957. gadā, ko esmu guvusi galvenokārt no vecākās paaudzes pārstāvjiem. 

Bez tam ar Aulejas izloksni esmu iepazinusies jau no bērnības, dzīvo-
jot tiešos kaimiņos auliešiem, Dzalbu sādžas iedzīvotājiem. Aulejas izloksnes 
formas esmu salīdzinājusi ar Krāslavas formām. Krāslavas izloksne ir mana 
dzimtā izloksne. 

Piemēros izmantots galvenokārt Aulejas izloksnes materials. Krāslavas 
izloksne kā leksikā, tā fonetikā un sintaksē ne visur saskan ar Aulejas izloksni. 
Dažos gadījumos, kur ir atšķirības, esmu devusi blakām abu izlokšņu fonetiskās 
vai morfoloģiskās formas, bet sintaktiskām vienībām tulkojums Krāslavas iz-
loksnē nav dots, lai gan sintaktiskās atšķirības pastāv. Blakus nominativa formām 
ar -sts, ko Aulejā runā kā -s̄,* nav dotas Krāslavas formas, kuras runā kā -sc. 

Izlokšņu teksti transkribēti fonetiskajā transkripcijā, kas visumā saskan 
ar LPSR ZA Latviešu valodas un literaturas instituta izstrādāto fonetisko tran-
skripciju, izņemot to, ka pirms ä un velarajiem patskaņiem un divskaņiem 
esmu lietojusi kā mīkstināšanas zīmi i̯, piem., mi̯ä̀ļä, jo mīkstinājums te daudz 
stiprāks nekā, piem., Varakļānu vai Kalupes izloksnēs. Platais ȩ, ko šais izloksnēs 
izrunā platāk nekā literarajā valodā vārdā dȩ̄ls, apzīmēts ar ä. 

Īsas ziņas par izloksnes apvidu

Valoda ar saviem dialektiem un izloksnēm ir sabiedriska parādība, to 
attīstību noteikuši vēsturiskie apstākļi, tādēļ tā jāpētī ciešā sakarā ar tautas 
vēsturi. Latviešu valodas teritorialo dialektu atšķirībām pamati likti jau agrā 
feodalisma laikmetā. Tālāku nošķiršanos īpaši veicināja dzimtbūšanas nostip-
rināšanās 16. un 17. gadsimtā. Galvenā nozīme augšzemnieku dialekta un tā 
īpatnību izveidē atšķirībā no Latvijas rietumizloksnēm bija ilgajai teritorialajai 
nošķirtībai, kas sākās ar 1629. gadā Altmarkā noslēgto miera līgumu starp Poliju 
un Zviedriju, kad Latgale tika iekļauta Polijas valsts sastāvā:

2 Prof. J. Endzelīns. Baltu valodu skaņas un formas. LVI, Rīgā, 1948. g., 256. lpp.
*  Domāti tādi vārdi kā rîksts un rîkss ‘rieksts’. — Red. piezīme. 
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„Ar Vidzemes sadalīšanu divās daļās — zviedru un poļu Vidzemē — sākās 
nošķirtība starp kādreiz vienotā apgabala latviešu iedzīvotājiem. Poļu Vidzemi 
jeb Latgali, ko poļi dēvēja par Inflantiju, saimnieciskajā, politiskajā un garīgajā 
ziņā pakāpeniski atsvešināja no zviedru Vidzemes. Šāda jau tā nelielās Latvijas 
teritorijas sadrumstalošana starp Zviedriju un Poliju negativi ietekmēja visu 
tālāko latviešu tautības attīstību. Katrs apgabals pamazām sāka dzīvot savu 
nošķirtu dzīvi divu dažādu valstu sastāvā.“3

Pēc Polijas dalīšanas 1772. gadā Latgale — tāpat kā jau agrāk pārējās 
Latvijas teritorijas daļas — tika pievienota Krievijai. Ar to turpinājās latviešu 
apdzīvoto apgabalu apvienošana. Tomēr — gan vēl pastāvošā dzimtbūšanas 
iekārta, gan arī tas fakts, ka Latgale palika Vitebskas guberņas sastāvā, gan arī 
pusotra gadsimta laikā radušās valodas atšķirības neveicināja kaut cik ievēro-
jamu latvisko apgabalu tuvošanos valodas ziņā, bet ļāva nostiprināties dialekta 
atšķirībām. Līdz pat Lielajai Oktobra revolucijai Latgales iedzīvotāju ekono-
miskie sakari ar Krieviju bija daudz ciešāki nekā ar Latvijas teritorijas daļām. 
Jau dzimtbūšanas periodā bija izplatījusies peļņā iešana uz dažādiem Krievijas 
rajoniem, kas sevišķi pastiprinājās pēc dzimtbūšanas atcelšanas:

„Parasti Latgales peļņā gājēji strādāja kaimiņu guberņās, bet viņi bija 
sastopami arī Iekškrievijā. Sevišķi daudz aizgāja uz Pēterburgu un Maskavu, 
mazāk uz Rīgu.“4 Dažas Aulejas pagasta iedzīvotāju ģimenes pārdeva savas nie-
cīgās saimniecības un aizbrauca uz Sibiriju, kur palika uz pastāvīgu dzīvi. Tik 
plašu sakaru ar Kurzemes un Vidzemes laukiem un pilsētām vismaz Aulejas un 
tuvāko apkārtējo pagastu iedzīvotājiem nebija līdz šī * gs. 20. gadu sākumam. 

„Sākot ar 1909. gadu Latgales peļņinieki lielā skaitā devās darbā pie 
„pelēkajiem baroniem“ citos Latvijas apgabalos, kur 1911. gadā strādāja par 
laukstrādniekiem ap 500 Latgales algādžu.“5

Bez tam krievi blakus latviešiem dzīvoja arī viena pagasta robežās. Tā 
arī bijušajā Aulejas resp. agrākā Izvaltas pagasta robežās bija kompaktā veidā 
daudzas vecticībnieku sādžas, tāpat ienācēji no Baltkrievijas, Polijas un Lie-
tuvas. Par Latgales iedzīvotāju sastāvu, zīmējoties uz Daugavpils starastiju, 
H. Strods raksta: 

„Iedzīvotāju grupas pēc 1805. g. Vitebskas Kamervaldes iesnieguma 
Finanču ministrijai: Daugavpils iedzīvotāju pirmo un galveno grupu sastādīja 
latvieši, zemes pamatiedzīvotāji „korennye latyšy“ (коренные латышы).

Otrā grupā ietilpa t. s. bajāri jeb baltkrievi, kurus Platers bija ievedis no 
citām savām muižām un nometinājis starastijā. Trešā grupa bija tā saucamie 
„zemljane“ (земляне), t. i., ienācēji no dažādām Polijas daļām. Ceturtā grupā 

3 Latvijas PSR vēsture, LPSR ZA 1953. g. izd. I sēj. Rīgā, 153. lpp.
4 B. Brežgo. Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas 1861.–1914. g., Rīgā, 1954. g.
*  Domāts 20. gs. — Red. piezīme.
5 Turpat.
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ietilpa krievi, galvenokārt vecticībnieki, kas Latgalē bija iebēguši no Iekškrie-
vijas guberņām pirms Latgales pievienošanas Krievijai.“6

Tā kaimiņu slavu valodu ietekmē varēja veidoties galvenās izloksnes at-
šķirības, kas sevišķi spilgti izpaužas fonetikā (līdzskaņu mīkstināšana priekšējās 
rindas patskaņu ietekmē, e > ä baltkrievu valodas izlokšņu ietekmē, kur runā 
nja˙su < ne˙su, vja˙zu < ve˙zu u. c.) un leksikā. 

Feodalisma laikā veidojās arī sīkākas atšķirības viena dialekta robežās – iz-
lokšņu atšķirības. Aulejas apvidus izloksne, salīdzinot ar Skaistas un Dagdas, 
bet īpaši ar Krāslavas izloksni, ir latviskās cilmes vārdu, kā arī seno morfolo-
ģisko formu ziņā daudz bagātāka. Tāpat tai ir savas fonetiskās īpatnības, kas 
galvenokārt izpaužas mazāk izplatītā ē > ǟ nekā minētajās kaimiņu izloksnēs. 
Vistuvāka tā Izvaltas izloksnei, ar kuru Auleja līdz Lielajai Oktobra revolucijai 
bija viena pagasta robežās un ar izvaltiešiem auliešiem bija kopējas cīņas pret 
feodalismu 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā. Šo cīņu rezultatā, kas norisinājās 
ap Grāveru (Aulejas pag.) un Šķeltavas (Izvaltas pag.) pusmuižām7, Izvaltas 
un Aulejas zemnieki agrāk nekā viņu kaimiņi, t. i., jau 1828. g., atbrīvojās no 
privātmuižnieku varas. 

„Kopīgiem spēkiem zemnieki vairākas reizes, kaut arī uz laiku, panāca 
klaušu samazināšanu, atbrīvojās no grafa Platera un viņa apakšnieku nežēlī-
gās ekspluatācijas un, kaut arī militarās apmetnes formā, no privatām rokām 
nonāca kroņa pārvaldē.“8 Vēlāk tie tika pārvērsti par valsts zemniekiem un 
maksāja obroku:

„Latgalē no trijām zemnieku kategorijām, kas pastāvēja poļu laikos, līdz 
XIX gs. piecdesmitajiem gadiem bija saglabājušās tikai divas kategorijas: valsts 
zemnieki un muižnieku zemnieki.“9

Turpretī Krāslavas pagasta zemnieki palika atkarībā no grafa Platera. Ne 
Krāslavas, ne Skaistas iedzīvotāji nepazīst obroka vārdu.

Tie Aulejas pagasta latvieši, kas dzīvojuši ļoti tuvos kaimiņos ar krieviem, 
pat vienā sādžā, kā Sakavā, Raginskos, Cibuļkovā u. c., ir pilnīgi pārkrievojušies, 
bet attālākās sādžās, Aulejas pagasta austrumu daļā, krievu valodas ietekme 
daudz mazāka nekā Krāslavā vai Skaistā, kur gan nav bijis nometinātu krievu, 
bet kur pārtautošanu vēl lielākā mērā sekmējusi muiža ar pusmuižiņu pārvald-
niekiem poļiem, baznīca ar poliskajiem dievkalpojumiem un Krāslavas pilsētiņas 
tuvums. Laikam galvenais iemesls, kāpēc Aulejā nav notikusi šo divu tautību sa-
plūšana daudz plašākā mērā, ir to piederība pie dažādām reliģiskām konfesijām, 

6 LPSR ZA Vēstis 1956. g. 3. nr. H. Strods. Daugavpils starastijas zemnieku cīņas pret feodalās 
ekspluatacijas palielināšanos XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā ceturksnī, 43. lpp. (Turpmāk 
minēšu tikai: H. Strods, Daugavpils starastijas zemnieku cīņas.)

7 H. Strods, Daugavpils starastijas zemnieku cīņas, 43. lpp.
8 Turpat.
9 B. Brežgo. Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas 1861.–1914. g., Rīga, 1954. g.
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kas pasargāja no jauktu tautību laulībām. Aulejas pagasta austrumdaļa — Aulejas 
draudze — (skat. robežu pēc pievienotās kartes) ir šī pagasta latviskā daļa, te nav 
gandrīz nevienas pārpoļotas vai pārkrievotas ģimenes, kamēr Krāslavā, tāpat 
arī Skaistā, tādas ir gandrīz ik sādžā. Tie tad būtu galvenie nosacījumi citādu 
īpatnību izveidei starp kaimiņu pagasta izloksnēm. 

Nodibinoties pēc Lielās Oktobra socialistiskās revolucijas padomju varai 
Krievijā, tika ņemta vērā latviešu tautības apdzīvoto novadu vēsturiskā kopība 
un ar 1917. gada 4. decembra dekretu Latgale tika iekļauta kopējā Latvijas 
teritorijā. Tomēr buržuaziskās Latvijas pastāvēšanas laikā tika cilāts jautājums 
par augšzemnieku dialektu kā patstāvīgu valodu un izdarīti daudzi pasākumi 
šai virzienā; taču bez savas saimnieciskās un kulturalās bazes, kaut arī cariskās 
Krievijas laikā te bija izveidojušās savas preses tradicijas, — nevarēja nostiprināties 
tie priekšnosacījumi, kas dotu iespēju šai teritorijai kļūt par nacionalu apgabalu 
un tās dialektam par patstāvīgu valodu. Tomēr gluži skaidras nacionalās kopības 
sākumā arī vēl nebija. Par to, ka atsvešināšanās no pārējiem Latvijas apgabaliem 
bija ļoti dziļa, liecina kaut vai tāds fakts, ka buržuaziskās Latvijas pirmajos pastā-
vēšanas gados vienkāršo iedzīvotāju masa neizjuta nacionalo kopību ar pārējiem 
apgabaliem. Par Latviju dēvēja Kurzemes, Zemgales un Vidzemes daļas un par 
latviešiem (latišiem) tikai minēto apgabalu iedzīvotājus, turpretī savu Latvijas 
teritorijas daļu sauca par Latgali un tās iedzīvotājus par latgaliešiem vai tikai 
pēc ticības — par katoļiem. Šāda nozīme vārdiem Latvija un latvietis ir palikusi 
vecākās paaudzes valodā līdz mūsu dienām. Tikai pamazām — izveidojoties 
arvien ciešākiem ekonomiskiem un kulturaliem sakariem, nākot palīgā skolām 
un presei, Latgales iedzīvotāji sāka sevi apzināties par latviešu tautas daļu.

Buržuaziskās Latvijas laikā blakus tiem faktoriem, kas tuvināja Latgales 
iedzīvotājus visas tautas kopīgajai valodai, darbojās arī tādi, kas šo tuvināšanos 
traucēja. Grūti bija nonākt līdz nacionalās kopības apziņai ar savu darba devēju 
nabadzīgajam proletarietim vai pusproletarietim. Gani un gājēji, atgriezušies no 
vasaras darba gaitām, sarunājās atkal savā dzimtajā izloksnē, bet, ja kurš izlikās 
to aizmirsis, citu zobgalības lika „aizmirsto“ atcerēties. Bez tam buržuaziskās 
iekārtas laikā, vismaz pirmajos gados, mākslīgi veicināja nošķirtību dažādas 
politiskas grupas ar savām politiskajām spekulacijām. Skolā mācīja dialektā, 
šim nolūkam dialektā tika izdotas mācību grāmatas. Garīdzniekiem izloksne 
bija viens no līdzekļiem, kā tautu turēt ilgāk tumsībā, kā aizkavēt „ķecerīgas“ 
literaturas izplatīšanos, jo līdz ar nacionalās valodas apgūšanu tauta var patstā-
vīgi izvēlēties lasāmvielu.

Padomju dzīves prakse ir pareizi atrisinājusi jautājumu par dialekta un 
literarās valodas lomu. Atteikšanās no mākslīgas dialekta īpatnību kultivēšanas 
nevis traucē, bet sekmē tautas dzīves attīstību. Pašreiz par Latgales un arī par 
Aulejas un Krāslavas iedzīvotājiem var teikt, ka visiem tās latviešu tautības 
pārstāvjiem ir pazīstama kopīgā nacionalā latviešu valoda, to pārvalda, tā kalpo 
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kā sazināšanās līdzeklis visās sabiedriskās dzīves nozarēs un tikai vecākajai 
paaudzei nav kļuvusi par sazināšanās līdzekli. 

Mūsdienās Aulejas un Krāslavas izlokšņu attīstība veidojas vairākos vir-
zienos: notiek kaimiņu izlokšņu savstarpēja asimilēšanās, jūtama kādreizējo 
latgaliešu gramatiku normativā ietekme, kas ievieš attālāku izlokšņu īpatnības, 
un ietekmē literarā valoda. Ikdienas savstarpējā satiksmē kā sazināšanās līdzeklis 
kalpo izloksne, bet iestādēs un citos oficialos darījumos dominē literarā valoda. 

Izmantotie Aulejas izloksnes materiali ir savākti bijušā Aulejas pagasta 
austrumdaļā, kur visspilgtāk saglabājušās šīs izloksnes īpatnības, proti: Dzalbu, 
Vaišļu, Ploto*, Drongānu, Kaktiņu, Kaļvu, Šķipu, Meža Dosku sādžās. Tās 
pašas izloksnes īpatnības sastop arī Kalna un Lejas Podniekos, Ezergalā, Ančos, 
Jākaveļos un citur. 

Dienvidaustrumdaļā pāreja starp Aulejas un Skaistas un Krāslavas iz-
loksnēm ir visai krasa, bez starpizlokšņu elementiem, bet ne tik krasa rietumu 
virzienā. Tā uz rietumiem — Šķipos, Kaļvos, Nitiškos arvien biežāk dzird īpatni 
auliskās pag. -uoja- celmu izskaņas -àva vietā runājam -ava vai pat -ova. Ir 
atšķirības morfoloģisko formu lietojumā arī starp vecākās un jaunākās paaudzes 
izrunu, piem., pagātnes ē-celmus vi̯ädi̯ä̀m, vi̯ädi̯ät' runā tikai visvecākās paau-
dzes pārstāvji, bet vidējā un jaunākā paaudze gadījumu vairumā runā vi̯ädi̯òm, 
vi̯ädi̯ot. Tāpat substantivu ē-celmu lokativu vecie ļaudis runā ar -ä̂s, bet jaunākā 
paaudze ar -uôs: vuôc'eļä̂s' : vuôc'eļuôs. Ir arī citas paraleli sastopamas formas, 
kas apskatāmas attiecīgajā morfoloģijas daļā. Šai darbā esmu spraudusi par 
mērķi apskatīt Aulejas izloksnes fonetiku un vārdu atvasināšanu, pēc iespējas 
salīdzinot ar attiecīgajām Krāslavas izloksnes formām.

A. Fonetika

I. Uzsvars
Aulejas izloksnē viena vārda robežās ar nedaudziem izņēmumiem sa-

stopams tas pats uzsvars, kas visā latviešu valodā. Parasti tiek uzsvērta vārda 
pirmā zilbe. Parastā izrunā otrās vārda sastāvdaļas pirmo zilbi akcentē zemāk 
minētajos jaunākos salikteņos:
1)  pronomenu un adverbu salikumos ar ni- (atbilst literarās valodas ne-, slavu 

valodu ni- nozīmei): ņi ̇ v'înc, ņi ̇ kas, ņi ̇ kaîc ‘nekāds’, ņi ̇ c'ik, ņi ̇ kot ‘ne-
kad’, ņi ̇ kùr, c'ikņi ̇ b'ei̯s' ‘cik nebūt’, kùrņi ̇ b'ei̯s' ‘kur nebūt’ (bet: kas˙nakas, 
kur˙nakur ‘kas ne˙kas, kur ne˙kur’);

* Vietu nosaukumu rakstība vienādota atbilstoši Aulejas pagasta ciemu reģistram vārdnīcā Latvijas 
ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 
2007, 166.–167. lpp. — Red. piezīme.
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2)  salikumos ar pus-: pus' ̇ ùtra rubļa, api̯ä̂di̯ä pus' ̇ uôbuļa, nùgàid' ìe pus'˙nak-
t'is', nùsajàmi̯ä pus' ̇ d' ìnys u. c. Vecākos salikteņos ar pus- s > š (atbilst 
lei. pusiau), tie runājami ar uzsvērtu pirmo zilbi: puš˙nakc' ‘pusnaktis’, 
pušd' ìņis', puškùorti̯ä̀ņ10 (bet pus' ̇ ņes' ìņ ‘pusnešus’, pus' ̇ s'iêd' ìņ ‘pus-
sēdus’). Atšķirā no prof. J. Endzelīna minētā piemēra11 citreiz kukulis, 
citreiz puskukuļa, Aulejā un Krāslavā arī šādā nozīmē lietotā salikumā ir 
otrās zilbes uzsvars; ad'd'evu vysu pus' ̇ kukuļi;

3)  adverbu atvasinājumos ar pa-, àr- : ài- un citos: pa˙mozàm ‘pamazām’, 
pa˙s't' ìkàm ‘palēnām, paklusām’, pa˙vysàm, ar˙vysu : ài ̇ vysu ‘pavisam’, 
u˙mài ‘pēkšņi’, u˙mynài ‘pēkšņi’, b' ìz˙mynài ‘biezi’, b' ìz˙mynài màiz'is' 
p' ìtrupynoi̯ p' ìnâ, tỳu˙ļä̀ņ u. c.;

4)  adverbu salikteņos ar vis- un citos: vys˙apļèik ‘visapkārt’, vys˙càur, 
vys˙garùm ‘visgarām’, vys˙ļèiʒa ‘vienalga’, vys˙v'înc, vysa˙pỳrms, pošu˙làik 
(tikai veida nozīmē, piem., kū̀rp'is' pošu˙làik ‘kurpes pa kājai’), v'în˙muk 
‘vienā laidā, vienmērīgi’ u. c.; 

5)  adverbos ar -pat' : pot' : taî ̇ pat', t'î ̇ pat', ti̯ä ̇ pat', t'ik˙pat' u. c.;
6)  skaitļa vārdu salikteņos ar abi: aba˙d'iu̯ : abi ̇ d'iu̯ ‘abi divi’.

Ar otras salikteņa daļas pirmās zilbes uzsvaru vecie ļaudis parasti runā skait-
ļa vārdus no 11–19 un no 20–90: v'îņ˙pac'm'it', d'ev'eîņ˙pac'm'it', treîs' ̇ d'es'm'it', 
d'ev'eîņ ̇d'es'm'it' u. c.

Savādāks uzsvars nekā literarajā valodā ir arī vārdos vy˙saîc, vy˙sùr, 
vy˙surîņä ‘visuriene’, vysùr˙kùr.

Emfatiskā izrunā mēdz būt neuzsvērta pirmā zilbe šādos vārdos:
1)  divdabjos ar -dàms: skrīn pa˙làgdàms, runoi̯ ràu˙duôdama, ʒ'eîvoi̯ 

paʒ' ì˙duôdàms vai pa˙ʒ' ìduôdàms, nùgùo pa˙s'vìļpuôdàms utt.;
2)  darāmās kārtas pagātnes lokāmajā divdabī: skrī̀n nù˙s'v'eîc', m'eîca aca˙rài-

 t' ìe ju si̯ä  ‘atrotītām piedurknēm’;
3)  paretam īpašības vārdos un adverbos, arī pag. ciešamās kārtas divdabjos: 

brìs˙mài osys nuôtrys, brìs' ̇m'eîgùs ušņu, nara˙ʒâtùs ļàužu ‘ļoti daudz ļau-
žu’.

4)  tiek uzsvērta saknes zilbe arī verbu finitās formās, parastāk noliegtās: 
na˙jàm', na˙jàm' rùkâ!; lài jis nasa˙c'èļ nu luôvys ‘gultas’!; nadasa˙buôs' ‘ne-
sameklēs’ poša, a vys kab rùkâ ìdût' ìm; c'ig'i ‘vai tad’ poša nadasa˙buôs'i?; 
jou̯ nù˙putynoi̯! ‘ātri aizbrauc vai aizskrien’.

5)  adverbos: nas˙kùr nùskrà, nas' ̇ c'ik mònta p' ìʒ'eîvàva ‘sakrāja’.

10 puskarus, t. i., saturot viduklī, bet kājām un galvai ļaujot karāties lejup.
11 J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika, Rīgā, 1951. g., 12. §. 30. l. p.
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II. Intonacijas
Aulejā ir divas intonacijas: krītošā un lauztā.
Krītošā intonacija apvieno triju intonaciju apgabala stiepto un krītošo 

intonaciju: mùoti̯ä, kļìec' ‘klēts’, kùks, reʒ' ìeju, m' ìeņes̄'.
Lauztajai intonacijai atbilst triju intonaciju apgabala lauztā intonacija: dâls, 

gol̂c, s' ìva, mi̯äîta, agur̂ks ‘gurķis’, rùkâ, sàuļî.
Lauztā intonacija ir vārdos dût', jim̂t', ît', s'ņä̂kt', ʒi̯är̂t, vi̯äl̦̂t' (vārds žaut nav 

dzirdēts). Pagātnē parasti dzirdams jìemu, jàmi̯ä, bet daži veci cilvēki izrunā arī 
lauzti (bez nozīmes starpības).

Lauzti runā vārdus kâi, tâi, kaîc, taîc, t'î(ņ), krītoši — kùr, ài : àr, pàr, jòu, 
dèļ, càr.

Lauzta intonacija ir zemāk minētajās piedēkļu zilbēs:
-îb-: lab'eîba, drauʒ'eîba, t'ic'eîba;
-(n)îc-: sàim'iņeîca, sļim'iņeîca, ti̯äļeîca ‘pērnā tele’;
-îdz-: s'ivi̯ä̀ņeîʒa ‘grūsna cūka’, kum'èļņeîʒa ‘grūsna ķēve’, m'èļņeîʒa ‘mel-

lene’, zi̯äm'ļeîʒa ‘zemene’;
-îg-: maņeîks, làim'eîks, gùd'eîks;
-ît-: gàiļeîc', up'eîti̯ä;
-âk-: lobuôks, ļeluôks, p'ìečuôk ‘vēlāk’, bet suņàks, Jùoņàks;
-îm-: agreîms ‘agrīns’, vàļeîms ‘vēlīns’;
-ûn-: v' ìersyûņä ‘galotne’, kòłpyûņä ‘kalpone’;
-iên-: kurîņä ‘kuriene’, vy˙surîņä ‘visuriene’, àuk'îņä ‘elkonis’, bet: aûkšìņä, 

zi̯äm' ìņä, v'id' ìņä ‘augša, apakša, vidus’;
-ûl-: vogûłs, k' ìukûla, sopûłs ‘sapals’, bet duôbū̀łs, v'eîtū̀łs;
-îņ-: vakareîņis'; arī vārdos s'ept'eîņi, d'ev'eîņi;
-âts-: sprùguôc (= spruogāts), rùbuôc (= ruobāts), dubļuôc (= dubļāts).
Lauzta intonācija ir atvasinājumos: ostoîņi, palâda ‘pūce’, palâks, valâna.
Lauzti intonē galotnes zilbes lokativā: vogâ, voguôs, s' ìrd'î, s' ìrd'îs', kòłnâ, 

kòłnûs.
Vietniekvārdus arī citos locījumos: mâņ, ti̯ä̂u̯, si̯ä̂u̯, mym̂s (< mums), jim̂s, 

myûs, jiûs, bet kàm, tàm, jàm, tāpat kā: lobàm, dâlàm, solòm, dâłỳm, s'ir̂d' ìm.
Bez minētajām locījumu formām Aulejā izšķir lauzto un krītošo into-

naciju noteikto īpašības vārdu un norādāmo vietniekvārdu tys, t'èi, šys, šèi, 
jis, jèi citu locījumu galotnēs, piemēram, Drongānos ļoti precizi runā viensk. 
ak. tù lobù, bet viensk. instr. ar tû lobû, daudzsk. ģenit. tùs lobùs, bet ak. tûs 
lobûs. Krāslavā viensk. ak. un instr. vispārināta krītošā intonacija, bet daudz-
skaitlī — lauztā.

Verbos lauztā intonacija ir:
1)  nenoteiksmes un ciešamās kārtas pagātnes divdabja piedēkļos: dùmuôt', 

dùmuôc, mòntuôt', mòntuôc, v' ìet'eît', v' ìet'eîc, vi̯äļä̂t', valâc, dareît', dareîc;
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2)  refleksivajās galotnēs: vi̯äļä̀t'îs', monuôs, monŷs, vyłktûs, s'm' ìdam'îs', 
s'm' ìejîs'.
Lauztā intonacija ir arī verbalsubstantivos: laûššonuôs, bùoršonuôs, 

m'ekļiêšona, runuôšona.

Intonaciju maiņa
Intonaciju maiņa ar disimilaciju regulari notiek vārdos ar vairākām lauz-

tām intonacijām. Skaidrs lauzums parasti dzirdams pēdējā lauzti intonētajā 
zilbē, kamēr iepriekšējās zilbēs lauzums pilnīgi zūd, runājot tad to krītoši, 
vai tiek vājināts: goɫ̂c : gòɫdâ, ci̯äl̦̂t' : ci̯ä̀ļt'îs', iûd' ìņc' : ìud'iņî, rûza : rùz'èit'îs', 
bet laûššonuôs : làuššonuôs* u. c.12 Šāda lauztās intonacijas disimilacija ir arī 
Krāslavas izloksnē.

Dažu runātāju izrunā ir novērota intonaciju maiņa vārdā kālīdz: kùoļèic', 
bet kuôļ, kuôļc'. Vairums tomēr runā kùoļ, kùoļc'. Kontrakcijas gadījumā pār-
svaru gūst pirmās zilbes intonacija: stuôja : stuô, muôja : muô (pagātne no māt), 
bet pa-âdi̯ä : pi̯ä̀di̯ä, pi̯ä̀s't'. Krītoša intonacija rodas, ja kontrahējas īss pirmās 
zilbes patskanis ar nākamās zilbes lauzti intonētu (pavor̂c (-da) > pùorc), kā 
arī izveidojoties garai zilbei no diviem īsiem patskaņiem (nàtgùo < na-atgùo, 
darìe < dareja), vai no krītoši intonētas un īsas zilbes: vi̯äļä̀ja : vi̯äļä̀.

Atvasinājumos metatonija ir šādos vārdos: glùms : glum̂tys ‘gļotas’, 
muôkt'(îs'); muôkùļs' : apmỳuka ‘apstulbums’, cygany taîdu, kaî apmỳuku aps'v'îš 
‘čigāni apstulbina’, dùmy : padûms, ški̯äl̦̂t' : ški̯ä̀ļä. Metatonija līdz ar vārda no-
zīmes maiņu ir vārdā ļìs̄, ļìsa adj. ‘vājš, -a miesās’ un ļîsa s. ‘gremošanas organa 
daļa’. (Par vārda jim̂t' intonaciju skat. 176. l. p.!) Dažus vārdus Aulejā runā ar 
citādu intonaciju nekā Krāslavā: Aulejā skobor̂na, Krāslavā skobùorna, Aulejā 
s'v'il̦̂poi̯, Krāslavā švỳļpoi̯. Aizgūtus vārdus parasti mēdz runāt ar krītošu intona-
ciju: p'èrk'èļs' ‘katuns’, Krāslavā pèrkàļs', c'èrkva ‘pareizticīgo vai vecticībnieku** 
baznīca’, bòika ‘trauks sviesta kulšanai’, vazàuņä ‘ēkas daļa ratu novietošanai’, 
vai arī blakus sastopamas abas izloksnes intonacijas: grabàs(t)s : grabâs(t)s. Ve-
cākos aizguvumos ir arī lauzta intonacija: stor̂ks, var̂gany ‘ērģeles’. No literarās 
valodas ienākušie vārdi palaikam tiek runāti arī ar krītošu intonaciju, bet tie, 
kas ar savu skaņu sastāvu līdzīgi kādas citas nozīmes izloksnes vārdam, tiek 
runāti ar attiecīgā izloksnes vārda intonaciju, piem., v' ìergs, v' ìergy vai v'èrgs, 
bet aûksts ar lauztu intonaciju pēc augsts parauga. Tā kā šais izloksnēs, tāpat kā 
citur Latgalē, ir sakritusi stieptā un krītošā intonacija, tad metatonijas gadījumi 
starp šīm divām intonacijām neatspoguļojas.

* Beidzamos divus piemērus pretstatīdama iepriekšējiem, autore acīmredzot vēlējusies rādīt, ka 
gaidāmās intonāciju disimilācijas garākos vārdos var arī nebūt. — Red. piezīme.

12 LVG 17. §. b. 45. l. p.
** Vecticībnieku baznīcu parasti sauc ma˙ļennùo, ģ. ma˙ļennùos. — Red. piezīme.
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III. Vokalisms

Patskaņi
Aprakstāmajās izloksnēs runā šādus patskaņus un divskaņus: a, ā, e, ä, ǟ, 

i, ī, y, ȳ, u, o, ai, ei, äi, ie, yu, iu, ui, uo, oi.*
a, ā, e, i, ī, u, ū atbilst attiecīgajām literarās valodas skaņām, o runā tāpat 

kā o svešvārdu literarā izrunā (piem., vārdā bloks).
ä un ǟ apzīmē palatalas skaņas, tās runā platāk par to skaņu, ko apzīmē ar 

ȩ, ȩ̄, tās drīzāk ir gaišas a skaņas.
y apzīmē velaru skaņu, kas atbilst kr. val. y (ы) skaņai, ȳ ir tāds pats garš 

patskanis.
Divskaņu ai, ei, ie, iu, ui, uo, oi izruna relativi atbilst attiecīgo divskaņu 

izrunai literarajā valodā tādos vārdos kā aita, meita, iela, pliukšķēt, smuidrs, 
uola, svešvārdā boikots.

äi runā ar ļoti platu e pirmajā daļā.
äi, ie, ei, iu ir palatali, tie mīkstina iepriekšējo un arī sekojošo līdzskani, 

ja tas atrodas vārda beigās.
yu tiek runāts ar velaru, krievu val. y (ы) atbilstošu skaņu pirmajā daļā.

a
a lieto: 

1)  ja aiz tā seko vai ir sekojis mīkstināts līdzskanis vai palatals patskanis: va-
jaga, gaļa, baruôt', barûkļis', gars, vars, kars, tag. 1. pers. varu, 3. pers. var, 
tāpat aru, ar, as'ti̯ä, saļäņa, art', agri, agrùms, vakàr u. c.;

2)  ja aiz tā seko v: pļava, kļava, sau̯s, sava, tau̯s, tava, ʒ' ìernavys, rogavys13, 
ava, apavy, kava ‘kāva’;

3)  a ir vienzilbes prepozicijās, vietniekvārdos un partikulās: pa, par, da, àr, 
kas, kàm, tàm, šàm, jàm;

4)  priedēkļos, ja vārds tiek izjusts kā saliktenis**: at'v' ìļkt', sakràut', daņäs't', 
pakàišy, apau̯s, apàušy, nalàimi̯ä, nad' ìna (bet otùołs, otvòrs, ozbòrs ‘put-
raimi’, pogol̂ms, pop'ivi̯ä, porùoc ‘parāds’, postołys, povoda, opłòm, otkòn, 
ozuc' (-tis) ‘azote’;

5)  vārda beigās a nekad nepārveidojas: sàta, bòłta, cyta, roksta, gùoja; viensk. 
ģenit.: koł̂na, grùou̯ļa ‘grāvja’, vysa, loba u. c.
a > o, ja nākamajā zilbē tam seko vai kādreiz ir sekojis velars patskanis 

un starpā nav un nav bijis mīkstināta līdzskaņa vai j: mola, goł̂va, koł̂nc, bòłc, 
vokòrs, vosora, rogavys, nogla, sor̂ma, sor̂kònc (bet sar̂kaņä ‘sarkana govs’). 

*  Arī au, äu, ou. — Red. piezīme.
13 Prof. J. Endzelīns izsaka domas, ka te -av- var būt arī no -ev- (LVG 45. §. c. 115. l. p.)
**  Agrākos valodas aprakstos par salikteņiem tiek saukti arī atvasinājumi ar priedēkļiem, ne tikai 

vārdi, kam vairākas saknes. — Red. piezīme.
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Vārdi brangs un stangas izloksnē nav dzirdēti; ir dzirdēts vārds izbrùnga, kas, 
domājams, aizgūts no leišu aukštaišu izloksnes.

a gaidāmā o vietā ir šādos vārdos: darynuot', bałynuôt', labynuôt', dancynuôt', 
radynùot'îs' 14 u. c., bet citi patskaņi pirms y šai pašā piedēklī ir pārskaņoti: 
zyłynuôt', sàdynuôt', âdynuôt', vàdynuôt', daʒynuôt' u. c.

Šķietami neregulars a ir deminutivos un salikteņos tāda a priekšā, kam 
seko vai ir sekojis mīkstināts līdzskanis vai palatals patskanis: gabaļä̀ņč, lakati̯ä̀ņč, 
ragavi̯äņis', vasaraņa, kamaņäņis' u. c., bàldgal̦̂vi̯ä* ‘baltgalve’, bàltas'ti̯ä u. c. 
Šo parādību prof. J. Endzelīns skaidro ar kādreizējo a > ȩ mīkstinātu līdz-
skaņu un palatalu patskaņu priekšā.15 Šādu uzskatu atbalsta aprakstāmajās 
izloksnēs vēl tagad sastopamā a > e divdabju piedēkļu zilbēs ar -dams un 
-ams, ja nākamajā zilbē seko palatals patskanis: nazdàms : ņez'd'em'i, vazdams : 
v'ez'd'em'i, vadàms : v'ed'em'i, pļàunàms : pļàuņem'i, bet: vazdamys, pļàunamys, 
deminutivs no vārda acslâks : ecs'ļiêʒ'äņa; līdzīga parādība Aulejā arī citos vār-
dos: p'ev'ed'ī̀ņc' < pavad'ī̀ņc' ‘pavediens’, res' ìed'ņìks ‘lecekts’, baltkr. rassadnik 
(рассадник), Krāslavā rasādņiks.

Var būt tā pati parādība arī vārdos tagad un tagadi̯ä̀ņ, sar̂kaņä ‘sarkane’, 
bet balsùoņä ‘govs baltiem sāniem’ pēc analoģijas ar vārdu bàldgaļvi̯ä.

a > o dažos vienzilbes vārdos: kot, šot, tot, gon, stor̂p. Prof. J. Endzelīns 
min no Krāslavas arī pòr,16 bet īsti krāslavieši tā nerunā.

a gaidāmā o vietā ir: 
1)  o-celmu vienskaitļa dativa galotnē: dâlàm, lobàm, cytàm, kuràm;
2)  verbu o-celmu tagadnē: jamàm, vadàm, îmļàm;
3)  divdabjos ar -dams: îdàms, îdama, bràugdàms, bràugdama;
4)  tagadnes ciešamās kārtas divdabjos: ļìkams, ʒ' ìeržàms.

Neregulars o ir: 
a)  īpašības vārdu deminutivos un daudzskaitļa nominativā un dativā: bòłc, 

bòļti̯ä̀ņč, bòļt'i, bòļt' ìm (bet: vacs, Aulejā — v'eci̯ä̀ņč, v'ec'i, v'ec' ìm, zyłs : 
z'iļä̀ņč, z'iļi, z'iļìm);

b)  vietniekvārdos poc', poša, partikulā pot' (arī pac', pat').

ā
Literarās valodas ā Aulejā un Krāslavā paglābts vienīgi vienskaitļa lokativa 

gala zilbē: lobâ, sàtâ, kołnâ, kurâ, k'imâ utt. Arī aizguvumos no literarās valodas 
veci cilvēki ā nepārveido, piem., saka: îšu da màjòm. Citādi viscaur ā  > uo (iz-
ņemot tikai dažas vārda beigu zilbes, kurās tagad uo vietā ir o): kuôpt', duôbū̀łs, 
mùosa (bet doròm, vadòm).

14 LVG 45. §. d. 116. l. p.
*  Biežāk bàlgal̦̂vi̯ä — Red. piezīme.
15 LVG 45. §. e. 117. l. p.
16 LVG 45. §. f. 118. l. p.
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uo < ā ir: 
a)  -ājo-celmu infinitivā: runuôt', dùmuôt'; uo vispārināts arī -uoja-celmos: 

mòntuôt'.
b)  refl. ā-celmu tag. un pag. 3. personā: doruôs, voduôs, łykuôs, dùmàvuôs;
c)  refl. verbalsubstantivos: daļeîšonuôs;
d)  ā-celmu daudzskaitļa lokativā: sàtuôs;
e)  noteikto adjektivu sieviešu dzimtes vienskaitļa nominativā: lobùo, ģenitivā: 

lobùos (Krāslavā lobuôs), daudzsk. nominativā un akuzativā: lobùos, lobuôs; 
noteikto adjektivu un dažu pronomenu vīr. dz. viensk. ģen. tùo, kurùo, 
lobùo; dažu pronomenu sieviešu dzimtes vienskaitļa ģenit. un daudzsk. 
nom. un akuz.: kurùos, tùos, kuruôs, tuôs.

ē̹̆, ē̆ ē̹̆, ē̆ 

ȩ̄̆ > ā̆ tai pašā pozicijā kā a > o (skat. 178. l. p.!): rac (-ta), ratài ‘reti’, làc (-ta), 
làtài ‘lēti’, dâls, dâły, dâłỳm, tà(u̯)s, tàvy, tàvỳm, làcu, ļä̀c', làcàm, ļä̀c'it', làc u. c.

Kā tagadējās formas rāda, ȩ ir bijis arī sekojošu vārdu saknes un piedēkļu 
zilbēs, kurās citās izloksnēs mēdz būt arī citāds vokalisms: sary (bet deminutivs 
saraņi gaidāmā seraņi vietā, kā lads : ļedi̯ä̀ņč (Aulejā)), vasàłs, pavasàrs, azàrs, 
vâdàrs, ļeîdaka, sar̂kaņä (bet sor̂kònc).

ē > ä̀ vai ie, bet vārda sākumā, aiz šņāceņiem un palaikam aiz r ē > ā; e > ä 
vai paliek nepārveidots; e > a arī tādā pozīcijā kā ē > ā. ā̆ < ē̆ tomēr tiek runāts 
gaišāk nekā, piem., vārdā vacs, sàta.

ä mīkstina iepriekšēju un sekojošu līdzskani.
e palicis nepārveidots, un tāds ē, kas jau agrāk nebija pārvērsts a-skaņā,17 

pārvērties par ie, ja nākamajā zilbē seko vai ir sekojis:
a)  sens jotējums: b'eru, jis b'er, b'eràm, bet tu bi̯ä̀r, jiûs bi̯ärit', ceļu, jis c'èļ, 

c'eļàm, bet tu ci̯ä̀ļ, jiûs ci̯äļit', t'èļš, c'èļš, m'eš ̄(< mežs), s'v'eš,̄ eža, kum'èļš; 
s'iêžu, s'iêžàm, s'iêžļàm, bet si̯ä̂d' ìm;

b)  ja ir sekojis vecs i, e, ei vai ie un ja nav traucējis sistemas spaids: m'èļs', c'èļs' 
‘kājas locītava’, m' ìeņes̄', d'eb'es̄', c'epļis', el̦̂kšņis', ʒ'èļs̄', ʒ'èļža, p'erek'ļis', 
Aulejā aizguvumā pas'c'eļs' ‘gultas maiss’.
v'iês̄', v'îeža, d' ìeļs', k'ļìec', k'ļìeps, akuz. k'ļìep'i (lok. k'ļìep'î), v' ìers̄ ‘virsa’, 

t'es'm' ìņc', es'm'iņc' ‘asmenis’, d'es'm'it', četry, s'ešy; v'ežu, v'ed'i, bet vi̯ädi̯ä, 
vi̯ädi̯ä̀m, vi̯ädi̯ät' (< vede, vedēm, vedēt), d'eǯu, d'eʒ'i, bet di̯äʒi̯ä (< dedze), 
di̯äʒi̯ä̀m, di̯äʒi̯ät' (< dedzēm, dedzēt), t'ec' ìeju, t'ec' ìeji, ti̯äci̯ä̀ja (< tecēja), ti̯äciä̀jòm 
(< tecējām), ti̯äci̯ä̀jot (< tecējāt), b' ìeru, b' ìery, bet bi̯ä̀r'ä (< bēre), bi̯ä̀r'ä̀m (< bē-
rēm), bi̯ä̀r'ät' (< bērēt), ļìeču, ļìec'i, bet ļä̀ci̯ä̀m (< lēcēm), ļä̀ci̯ät' (< lēcēt), ļä̀ci̯ä 
(< lēce); nākotnē: v'eššu, v'es's'i; bet vi̯äs̄', vi̯äs's' ìm, vi̯äs's'it', d'ekšu, d'eks'i, bet 

17 LVG 44. §. a. 108. l. p.
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di̯äks' (< degs), di̯äks' ìm (< degsim), di̯äks'it' (< degsit), t'ec'iêšu (< tecēšu), 
t'ec'iês'i (< tecēsi), bet ti̯äci̯ä̂s' (< tecēs), ti̯äci̯ä̂s' ìm (< tecēsim), ti̯äci̯ä̂s'it' (< tecēsit), 
b' ìeršu, b' ìers'i, bet bi̯à̈̄rs', bi̯à̈̄rs' ìm, bi̯à̈̄rs'it' utt.

Nākotnē redzam novirzīšanos no varbūtējā likuma, bet tā varēja rasties 
attiecīgo pagātnes formu ietekmē. Vispirms laikam, kā to rāda pagātne, e > ä 
gala zilbēs, kas tālāk ietekmēja iepriekšējā e pārveidošanos.

Abās izloksnēs vēlāks -ē- pārveidojums ir substantivu un verbu piedēkļos 
ar -ēj- (tagad -iej-). Iepriekšējās zilbēs šādu -ie- priekšā e palicis nepārveidots, 
bet ē > ie (Krāslavā te sastopami arī izņēmumi). Abās izloksnēs runā: 

d' ìejìei̯s', d' ìejìeja ‘desu dējējs’,
b'ierìei̯s', b' ìerìeja,
s'v' ìerìei̯s', s'v' ìerìeja,
ʒ'iêrìei̯s', ʒ'iêrìeja,
skrìejìei̯s', skrìejìeja,
s' ìejìei̯s', sìejìeja (gan no sēt, gan siet),
d'ev' ìei̯s', d'ev' ìeja,
d'eʒ' ìei̯s', d'eʒ' ìeja,
ņes' ìei̯s', ņes' ìeja,
v'ed' ìei̯s', v'ed' ìeja.
Par vistu Aulejā saka: d'iêjìeja, d' ìejeîga, bet Krāslavā di̯ä̀jìeja, di̯ä̀jeîga (bet 

govs — ʒ' ìereîga). Kādēļ gan blakus si̯ä̀i̯, si̯ä̀ja ir s'iejìeja, bet blakus di̯ä̂i̯, di̯ä̂ja — 
di̯ä̂jieja? Domājams, tas tādēļ, ka ikdienas dzīvē vārds dējēja, blakus citiem šīs 
saknes vārdiem ar ä, runāts biežāk: par vistu dēšanu nācās runāt gandrīz ik 
dienas, bet, piemēram, par desu dēšanu — labi, ja vienreiz gadā.

Aulejā e un ie sastopams biežāk nekā Krāslavā arī citās formās un atsevišķos 
vārdos, kas liecina par e un ē skaņu lielāku stabilitati Aulejas izloksnē. 

Aulejā: Krāslavā:
v'eļìei̯s', v'eļìejusi̯ä, v'eļìei̯s', vi̯äļä̀jusi̯ä,
m'ek'ļìei̯s', m'ek'ļìejusi̯ä, m'ek'ļìei̯s', mi̯äk'ļä̀jusi̯ä,
v' ìet' ìei̯s', v' ìet' ìejusi̯ä, vi̯ä̀t'ei̯s', vi̯ä̀t'ejusi̯ä,
s'v' ìet' ìei̯s', s'v' ìet' ìejusi̯ä18, s'v'i̯ä̀t'ei̯s', s'v'i̯ä̀t'ejus'i̯ä,
d'iêi̯s', d'iêjusi̯ä, d'iêi̯s', di̯ä̂jusi̯ä,
s' ìejùms, si̯ä̀jùms,
s' ìejusi̯ä, si̯ä̀jusi̯ä, si̯ä̀jusi̯ä,
krìejùms, kràjùms,
v' ìei̯s', vi̯ä̀i̯s',
p'èļņei̯, p'èļņa, pi̯ä̀ļņei̯, pi̯ä̀ļņa,
v'es'eļeîba, vi̯äsi̯äļeîba,
s'ep't'eîņi, d'ev'eîņi. si̯äpt'eîņi, di̯äv'eîņi.

18 Tagad runā arī v' ìet'ei̯s', v' ìet'ejusi̯ä, s'v' ìet'ei̯s', s' v' ìet'ejusi̯ä.
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L. Latkovskis Skaistas izloksnes aprakstā atzīmē, ka Aulejas pagasta robežās 
runā si̯äpt'eîņi, di̯äv'eîņi,19 uz ko atsaucas arī prof. J. Endzelīns;20 pret to jāiebilst, 
jo īstie aulieši runā tikai s'ep't'eîņi, d'ev'eîņi. Aulejā stabili e un ie ir deminutivos 
un i- un ē-celmu daudzskaitļa ģenitivā:
a) cal̂ms : c'el̦̂mi̯ä̀ņč,

lac : ļedi̯ä̀ņč,
dâls: d'iêļä̀ņč,
bā̀rnc : b' ìerņä̀ņč,
całs : c'eļä̀ņč ‘kamola posms’,
mac : m'edi̯ä̀ņč,
vàzda : v' ìez'di̯äņa u. c.
Pēc to parauga arī k' ìeņä̀ņč un k' ìeņäņìņä. Krāslavā: ci̯äl̦̂mi̯ä̀ņč, bi̯à̈̄rņä̀ņč, 

mi̯ädi̯ä̀ņč, k'ä̀ņä̀ņč, vi̯ä̀z'di̯äņa utt.
b)  trap'is' : trepu,

pi̯äļä : p'eļu,
zi̯äk'ä : z'ek'u,
zi̯äm's' : z'emu u. c.
Krāslavā trapu, pi̯äļu, zi̯äk'u, zi̯ämu. Abās izloksnēs neregulars ā̆ < ē̹̆ ir 

o-celmu substantiva daudzskaitļa nominativā un dativā: tà(v)s, tàvy, tàvỳm, 
lac, lady, ladỳm u. c. Turpretī regulars e un ie šais pašās adjektivu, numeraļu, 
pronomenu un ciešamās kārtas pagātnes participu formās:

vacs : v'ec'i, v'ec' ìm, 
palâks : p'eļiêc'i, p'eļiêc' ìm,
raksnys : reks'ņi, reks'ņìm,
s'es't' ì, s'es'tijìm, d'es'm'it'ijìm,
sau̯s : s'ev'i, s'ev' ìm, 
tau̯s : t'evi, t'ev' ìm,
àizdakc : àizd'ekt'i, àizd'ekt' ìm (< aizdegts, aizdegti, aizdegtiem),
vas̄ : v'es't'i, v'es't' ìm (< vests, vesti, vestiem).
Participu formās ar -dams un -ams te notikusi pārskaņa:
ʒ' ìduôdàms : ʒ' ìduôd'em'i,
runuôdàms : runuôd'em'i,
pļàunàms : pļàuņem'i,
vadàms : v'ed'em'i utt.
Uzskatu par aplamām L. Latkovska Skaistas izloksnes aprakstā21 Krās-

lavas tuvumā atzīmētās formas: vīriešu dzimtes viensk. ʒ' ìduôd'ȩms, siev. dz. 
ʒ' ìduôd'ȩmys. Tās min arī prof. J. Endzelīns.22 L. Latkovskis, pats šīs izloksnes ne-

19 FBR XV 33. l. p.
20 LVG 44. §. a. 109. l. p.
21 FBR XV 33. l. p.
22 LVG 45. §. c. 114. l. p.
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pārzinādams, varēja kļūdīties: dzirdēto -dȩmi (ko Skaistā izrunā ar platāku e nekā 
Aulejā un Krāslavā) ir attiecinājis arī uz vīriešu dzimtes vienskaitli, ko runā tikai 
ar -dams, un uz sieviešu dzimti, ko runā tikai ar -dama un -damys, piemēram: 
ʒ' ìduôdams, ʒ' ìduôd'em'i resp. Skaistā ʒ' ìduôd'ȩm'i, ʒ' ìduôdama, ʒ' ìduôdamys; 
runuôdams, runuôd'em'i resp. Skaistā runuôd'ȩm'i, runuôdamys, runuôdama. 
Reflek sivās formas: grìz'd'em'îs', grìzdamušîs', grìzdamusi̯ä̂s', grìzdamušuôs.

Nepārveidots e abās izloksnēs ir vienzilbes vārdos b'ez, b'et', pret', ņet ‘pat’, 
s'eņ, arī s'eņejàis un s'eņuôk.

Abās apskatāmās izloksnēs:
e > ä: 

a)  vārda galā: vi̯ädi̯ä, ņäsi̯ä, ti̯ä, sàuļä, vuôci̯äļä : vuôc'eļä u. c.;
b)  infinitivos: ʒi̯är̂t', ņäs't', vi̯äs't', vi̯äl̦̂t' u. c.;
c)  kur -ej- < -eij-: ļäju, ļäi̯, raju, rai̯;
d)  ja nākamajā zilbē seko a vai ǟ:̆ s'vi̯äci̯ä, vi̯ädi̯ä, vi̯äļä̂t', ņäsi̯ä, z'vi̯äja, ļäja;
e)  vārdos (j)äs', mi̯äs'.

ē > ǟ: 
a)  infinitivos: ʒ' ìerdi̯ä̂t', mi̯äkļä̂t', ti̯äci̯ä̂t', vi̯äļä̂t', t'ici̯ä̂t' u. c.
b)  a) un d) daļās minētajās pozicijās: mi̯äkļä̀, mi̯äkļä̀ja, vi̯äļä̀, vi̯äļä̀ja, ņä̂ ‘nē’;
c)  ǟ ir vārdā vēl, ko Krāslavā izrunā: vi̯ä̂ļ, Aulejā — vi̯äl̦̂, vi̯ä̂ļ, vâļ (bet adverbu 

vēli izrunā v'iêļ).
Nolieguma priedēklim ne- atbilst na- un ņi-: naʒ'eîu̯s, naʒ'eîva, nalàimi̯ä, 

bet — ņi ̇ v'înc, ņi ̇ kot, ņi ̇ kaîc u. c.
Neuzsvērtās un piedēkļu zilbēs a : ȩ : e un Krāslavā pat var atbilst i: vuôc'iļä, 

pûck'èļs' : pûck' ìļs' ‘podu ceļamā lupata’, kaņäp'is' : kaņep'is' : kaņip'is'; Aulejā 
aci̯äpļa ‘aizkrāsne’, bet tikai c'epļis' utt. Tāpat pilnīgi iespējams, ka tagadnes 
aktivo nelokāmo divdabi, ko Krāslavā un Aulejā vīriešu dzimtes daudzskaitlī 
runā ar -d'em'i (ar šauru e!), L. Latkovskis ir dzirdējis arī ar platāku ȩ: -d'ȩm'i. 
Abās izloksnēs runā dasmytàis, daʒynuôt', matynuôt', bet el̦̂kšņis'.

i, y

i > y vārda saknē un piedēkļu zilbēs visumā tais pašās pozicijās kā a > o, 
ē̹̆> ā̆: vỳłna, łyny, vỳłks, cỳmc ‘cimds’, vyc ‘vidus’, dyłynuôt', âdynuôt', 1. p. 
sytu, sytòm, 3. p. syt, dasmytàis, bet v' ìļņäņa, c' ìmdi̯ä̀ņč, iêdī̀ņc', 2. p. s'it', s'it'it', 
d'es'm'it', b'ic' ‘bite’ u. c.

i > y nav kavējis sekojošais šņācenis: dyžàn, dỳrža ‘ap vidu jožamā siksna’, 
Vyšky (Krāslavā Vyšk'i).

Vārdā zināt i > y ir regulara: zynuôt', zynu, tu z' ìņ, jis zyna, z'iņìm (bet 
zynòm), z'iņit'.

Vārda beigās i > y visos o-c. substantivos un pag. ā-c. verbos, izņemot 
aiz k, g Krāslavā.
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Abās izloksnēs: syły, gony, jùmty, goł̂dy, kopy, ruʒy, dùorzy, kàusy, 
2. pers. perf. grymy, syty, c' ìerpy, dùmàvy, Krāslavā dùmovy.

Aulejā: zyr̂gy, kùky, zyr̂gỳm, kùkỳm, łyky, zogy, bet Krāslavā — zyr̂g'i, kùk'i, 
zyr̂g' ìm, kùk' ìm, łyk'i, zog'i. Šais formās Krāslavā vārda saknē y neregulars.

Turpretī īpašības vārdos, vietniekvārdos un divdabjos i ir regulars abās 
izloksnēs: zỳłs : z'iļi, z'iļìm, łykc : ļikt'i, ļikt' ìm, sytàms, s'it'em'i, vys̄, v'is'i, v'is' ìm, 
cyc (< cits), c'it'i, c'it' ìm. M. Alkšņa Krāslavas izloksnes aprakstā minētās formas 
vil'k'i, gon'i, mal'i, mal'im, mùon'i23 u. c., uz ko atsaucas kā uz Krāslavas izloks-
nes piemēru arī prof. J. Endzelīns,24 ir Krāslavas izloksnei svešas. Tā būs teicis 
tikai kāds atsevišķs krāslavietis, gribēdams pēc kādas citas izloksnes parauga 
runāt „pareizāk“.

u ir vārdos ustoba, vužynuôt'.

ī > ei
ei no ī runā šauri: reîc, m'èils, m'eîks̄ ‘mīksts’, m'eîkļä, s'eîks̄ ‘sīksts’, v'eîksna, 

zvaņeît', dareît', sùļeît'25.
ei runā arī vārdā ļeîc ‘lietus’. 

u 
u atbilst literarās valodas u: sùņc ‘suns’, guļä̂t', turât', puk'ä ‘puķe’ u. c.
u ir vārdā mùnc (< mans), muna, munys, munàm, munài utt.
Sens u > i lūpeņu priekšā ir tais pašos vārdos kā literarajā valodā: d'iu̯, 

dybỳnc (< dibens), syvā̀nc (< sivēns), z' ìu̯s' (< zivs). Bez tam izloksnē i ir vēl 
rindā vārdu, kurus literarajā valodā runā ar u: dryva, kryvasy ‘kruveši’, skryvys 
‘locītavas’, tyvài ‘tuvu’, tỳms̄ ‘tumšs’, pyva, šyva, g'iva, krys̄ ‘krusts’, kris't'eît', 
k'itynuôt', k'imûs̄ ‘kumoss’, dyravys ‘durvis’, šivi̯ä, pop'ivi̯ä, slàukt'ivi̯ä u. c. ar 
-ivi-.

ū > yu, iu
ū > yu, bet aiz j, k, g un vārda sākumā — (j)iu: cỳuka, byût', šỳut', (j)ìuzys, 

iûd'iņc' (Krāslavā — jìuzys, jiûd'iņc'), g' ìut', k' ìuļä, v' ìersyûņä, iu ir arī vārdā ņìuļä.

Divskaņi

ou
Dažos vārdos sastopams arī ou < ū: kròukšys, kòukšynuôt', kòukšiņä̂t' 

‘klauvēt’.

23 FBR XII 27., 28., 29. l. p.
24 LVG 51. §. 131. l. p.
25 FBR XV 33. l. p. minētā izruna sùļât' gan būs veidojusies Dagdas, bet ne Aulejas izloksnes 

ietekmē.
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ei > äi
ei > äi, aiz r — ai: mi̯äîta, bi̯ä̀ikt' ‘beigt’, bi̯äiʒu, ràipt' ‘reibt’, gràis̄ ‘greizs’ u. c.

ie > ī, ȳȳ
ie > ī, ȳ: ìva, d' ìna, s'ī̀nc ‘siens’, bareîba, lùc'eît', v'eît', zvaņeît', ļī̀n, jèi, t'èi, 

kurèi u. c.
ȳ sastop refl. verbu tagadnes ā-celmu 2. personā: skotŷs, dorŷs, rùodŷs, 

ràugŷs, sokŷs (ràugŷs, sokŷs arī Krāslavā!)
Paretam var dzirdēt refl. pag. ciešamās kārtas participus: bỳutŷs, àstŷs — 

gon jou bie àstŷs.

ai
ai ar maz izņēmumiem paliek nepārveidots: màizi̯ä, aramàiti̯ä, skaîda, 

sàita, vàidi̯ä̂t' ‘slimot’, làtài u. c.
ai > ei vārdā k'eî (< kā), ko nerunā visur.
ai > oi priedēklī vārdā òizdòrs Aulejā, Krāslavā — àizdòrs ‘lopu aizgalds’.

au
au gadījumu vairumā atbilst literarās valodas au: sàuļä, sàukt', bràukaļä̂t', 

kàukt' u. c.
Dažos vārdos sastopama literarās valodas au mija ar izloksnes yu vai iu: 

graûds : grỳuc, šņàukt' : šņìukt', Aulejā mỳudùot'îs' : Krāslavā màudùot'îs' ‘pel-
dēties’.

uo > ū 
Literarās valodas uo > ū: sûłs, ùła, lùc'eît', golùtņä u. c.

ui
ui sastopams tais pašos vārdos kā literarajā valodā un dažos izloksnes 

vārdos: mùiža, mùit'îs' ‘nesekmīgi pūlēties; tūļāties’, pùis̄', pùik'èļs' (Aulejā), 
smuîdrys, vùic'eît' ‘mācīt’, vùikłys ‘apķērīgs, atjautīgs’.

oi
oi sastopams vārdā ostoîņi (s'ept'eîņi un d'ev'eîņi ietekmē), òizdòrs, Krāslavā 

àizdòrs, dažos aizguvumos: vòiloky ‘tūbas apavi’, bòika ‘sviesta kuļamais trauks’.

Patskaņu tautosillabisks savienojums ar r, l, m, n

Krītoši intonēta tautosillabiska r priekšā noticis tas pats a patskaņa pa-
garinājums kā literarajā valodā, kam sekojuši tālākie izlokšņu pārveidojumi. 
Literarās valodas ār > uor: kùors't', bùors't'eit', bùorks̄' (-t'is'), dùorks (-ga), 
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dùors̄ (-za) u. c. Pagarinājums nenotiek, ja tautosillabisks r savienojums radies 
kā jauninājums, zūdot īsam gala zilbes patskanim: zòrs, bòrs, tu dòr, tu àr u. c.

Vecais ìr > ìer: z' ìerņc', m' ìert', p' ìerc' (-t'is) u. c.
Vecais ùr > ū̀r: kū̀rpi̯ä, dū̀rt', ū̀rpt' ‘urbt’ u. c.
Literarās valodas ḕr > à̈̄r: vià̈̄rt', ʒi̯à̈̄rvi̯ä u. c.
Turpretī ar̂, er̂, ir̂, ur̂ garums paliek nepārveidots: dor̂ps (-ba), or̂kłys, 

kor̂stums, ar̂t', ʒi̯är̂t', ki̯är̂t', s'ir̂c'  ‘sirds’, zyr̂ks ‘zirgs’, v'ir̂t', pur̂ņc' ‘purns’.
ùr > ùor vārdā p' ìdùorkņä. No literarās valodas vēlāk ienākušie vārdi lielāko 

tiesu tiek runāti ar krītošu intonaciju un attiecīgo vokaļa pagarinājumu: bùorks, 
bùorga, v' ìerks, v' ìerga, arī v'èrks. l, m un n tautosillabiskā pozicijā iepriekšējo 
patskani nepagarina: ʒaɫ̂tònc, dỳmdynuôt', glum̂tys, skòngołs.

Pagarināts patskanis lauzti intonēta n priekšā vienīgi pronomenu pirmās 
personas dativā: mâņ.

Patskaņu pagarināšana

Vārda saknē pagarinātus patskaņus runā vārdos ìłyûks̄' ‘ilkss’un ìrubi̯ä 
‘irbe’.

Aprakstāmajās izloksnēs, tāpat kā citās augšzemnieku izloksnēs, 
-ij- > -īj- > -eij- > -ej- un -uv- > -ūv- > -yuv- > -yv-: s'eja, reja, b'eja, v'eja, 
s'eņei̯s', vakarei̯s', šyva, pyva, g'iva, pļàut' ìņc' ‘gatavs pļaušanai, pļaujams’, 
slàukt'ivi̯ä u. c.

Sekundārs pagarinājums Aulejā verbu piedēkļos: b' ìeja, v' ìeja, las' ìeja, 
sac' ìeja u. c. (-ej-> -ēj- > -iej-).

a pagarināts refl. tagadnes o-celmu 3. personā: vadâs, sàstâs, ļìkâs u. c.
Personas pronomenu viensk. dativā pagarināts a un ä: mâņ, ti̯ä̂u̯, si̯ä̂u̯.

Patskaņu saīsināšana

Vārda saknē sastopama patskaņu saīsināšana tautosillabisku l un n priekšā: 
dỳndùors̄' (-ža), ļèls, gàrkołys, prapul̦̂t' ‘izgaist’, bet prapûla; Aulejā ļèld'iņä : 
ļèld' ìņä, svàd'iņä : svàd' ìņä, abās izloksnēs šud' ìņ, brànd'ivi̯ä̀ņč ‘brandvīns’. 
Krāslavā tagad runā ļìeļd' ìņa ar sekundaru pagarinājumu, kas tomēr liecina 
par kādreizējo saīsinājumu: liel- > ļel- > ļēl- > ļiel-. Saīsinājumi ir arī pirms 
citiem līdzskaņiem: šud' ìņ (bet šùkòr ‘šovakar’, šùgot u. c.), trici̯ä̂t', ozuc' (-t'is'), 
v'it'erä̂t', trycynuôt', vārda beigās: pàļd'is'.

Lai novērstu nozīmes sajaukumu ar vārdu liekt, tagadnes indik. un impe-
rativa 2. personu no vārda likt runā ar īsu i: tu ļic', jiûs ļic'it'; ļic'! ļic'it'! (turpretī 
1. p. ļìku, ļìkàm un 3. p. ļìk atšķiras no ļìcu, ļìcàm, ļìc' ar konsonantismu).

Saīsinājumi ir arī prepozicijās: càr (< caur), d'èļ (< dēļ), nu (< nuo), p'i 
(< pie), bet piedēkļu funkcijā saīsinājumu nav: nùņäs't', càurdur'ä, pìļikt'. Īsas 
priedēkļu zilbes ir vārdos ozbòrs, ozuc'.
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Piedēkļu zilbju patskaņi un divskaņi ir saīsināti pirms j:
-ējo-celmu tagadnē: vi̯äļäju, ravi̯äju (turpretī pagātnē v'eļìeju, z'èim' ìeju), 

arī vi̯äļä̀jùms (Aulejā runā arī v'eļìejùms, rev' ìejùms);
-ījo-celmu tagadnē un pagātnē: v' ìet'eju (Krāslavā vi̯ä̀t'eju), dareju, sac'eju, 

daļeju; Aulejā sastopams arī sekundars pagarinājums: v' ìet' ìeja, 
sac' ìeja, v' ìet' ìejušy;

-uojo-celmu tagadnē: mòntoju, maloju, arī montojùms;
-ājo-celmu tagadnē: dùmoju, mozgoju, mozgojùms.
Vārdu gala zilbēs sastopami saīsinājumi pirms -m: rùkòm, lobòm, koł̂nỳm; 

doròm, darejòm; pēc 1. personas arī 2. personā: dorot, darejot26; vi̯ädi̯ä̀m, vi̯ädi̯ät', 
doròms (vai arī doràms). 

Iespējams, ka saīsināts patskanis arī vīriešu dzimtes daudzskaitļa dativa 
galotnēs ar -ỳm, -ìm27: lob' ìm brùoļìm, c'it' ìm godỳm, muņìm dâłỳm u. c.

Saīsinājumi pirms l ir arī piedēkļos: komùļs, bet v'eîtū̀łs, duôbū̀łs.
Pretēji literarās valodas formām nav saīsināta adverba izskaņa -ai: làtài, 

ratài, b' ìzài u. c.
Pagarināts patskanis vārdā brỳugùonc, laikam pēc vỳłnùonc parauga.

Patskaņu iespraudums

o-celmos un (i)i̯o-celmos, ja vārda beigās ir grūti izrunājama līdzskaņu 
kopa, starp vārda celmu un galotnes -s ierodas y vai i: putnys (Aulejā putỳnc), 
pynakłys, tukłys, or̂kłys, kotrys, kapļis', kùmp'is' ‘šķiņķis’, zagļis' u. c.

i sastop tagadnes i̯o-celmu 3. personā: jis ū̀rbļi, gluôbļi, c' ìerpļi, Krāslavā 
ū̀rbny, gluôbny, c' ìerpny. Dārza zemeni Aulejā apzīmē ar pārveidotu aizguvumu: 
kalubņika no kr. klubnika (клубника).

Patskaņu un divskaņu zudums

Saknes* patskaņi te ir zuduši vārdos: ašņis', gùņc', pas'c'eît' < pasac'eît', 
kùoļc' < kùoļèic' ‘kamēr’, kotłys (< sensl. kotьlъ), c'ir̂kļis' ‘cirkulis’.
1.  Patskaņi zūd aiz j: vaiʒâtu < vajaʒâtu, nou̯ < na˙jou̯ ‘ne jau’ — abi vār-

di tiek runāti Aulejā. sac'eja > sac' ìe, vi̯äļä̀ja > vi̯äļä̀, nùgùoja > nùgùo, 
b'eja > b' ìe u. c., gàrļis' < garlejis (Krāslavā gàrļäi̯s') ‘gara lejamais trauks 
pirtī’, gùoi̯s' < gùojis' u. c.

2.  Aiz v paretam ir dzirdēts u zudums vārdā pyvuša: p'i pỳuša kùka t' ì 
pỳup'iêžy.

26 LVG 687. §. 884. l. p.
27 LVG 231. §. 402. l. p.
*  un piedēkļa — Red. piezīme.
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 Turpretī garāki piedēkļi nekā literarajā valodā sastopami šādos vārdos: av' ìļs' 
‘bišu strops’, čivuška ‘čūska’, bet čỳuskalā̀nc, erèļs' (arī ìergļis'), ìłyûks̄' ‘ilkss’, 
kubòłs : kubùłs, myłỳnc, sapỳnc, sapynuôt', Aulejā arī putỳnc, ruduks. 

3.  Galotnēs ar -is zudis i, izņemot grūti izrunājamas līdzskaņu kopas un 
vārdus ar -k'is', -g'is': m'èļs' ‘melis’, v'iês̄' ‘vēzis’, kàļu̯s ‘kalvis’, pavasàrs, 
v'ec' < vedis, gùoi̯s' < guojis (bet gùojuš(y), gùojuš(ys)), kapļis'; zak'is', 
zùog'is' u. c.

4.  Galotnēs ar -us zudis u: lac, mac, vyc; tas veicinājis u-celmu pāriešanu o-
celmos.

5.  Darāmās kārtas pagātnes lokāmo divdabju viensk. un daudzsk. nomina-
tivā mēdz atmest gala zilbju patskaņus vai visu zilbi: gùojusi̯ä : gùojus', 
vadusi̯ä : vadus', gùojuš(y), gùojušys : gùojuš; vadušy, vadušys : vaduš.

6.  Verbu 2. personas formā ir zudis i visā tagadnē: tu màļ, vi̯ät' ‘ved’, p' ìerc', 
ci̯äp', ļic' ‘liec’, si̯ä̂t' ‘sēdi’, ʒ' ìert' ‘dzirdi’, sàļst' ‘salsti’, klàus ‘klausi’, dòl 
‘dali’, sok ‘saki’ utt.

7.  Zudis i i-celmu daudzskaitļa nominativā un akuzativā: gùs', s'ir̂c', kļìec' 
utt.: mùoti̯ä vi̯äļäi̯ dràps' ‘drēbes’; izslàuc' gùs'!; nagulâtys ituôs vysys nakc'. 
Turpretī vienskaitļa ģenitivā i saglabāts: atšk' ìr t'eļi nu gùv'is'!; vàk c'îtys 
s'ir̂d'is'.

 Lielum lielajā vārdu daļā ar -inieks, -inīca i ir paglābts: sàim'iņìks, rat'iņìks, 
gal̦̂d'iņìks, kū̀rp'iņìks, s'ļim'iņeîca un daudzos citos vārdos, bet z'em'ņìks, 
ļemes'ņeîca, baz'ņeîca.

8.  Zudis gala zilbes patskanis vārdā divi: d'iu̯, aba˙d'iu̯.

Vokaļu kvalitativās pārmaiņas

1.  ā-celmu vienskaitļa ģenitiva, daudzskaitļa nominativa un akuzativa galot-
ne -as > -ys: sàtys, ļìpys, rùkys, pùikys; pēc j > -is: kùojis'. (i̯)ā- un ē-cel-
mu galotnes -(i̯)as, -es > -is': gaļis', vaļis', sàuļis', puk'is'.

2.  Piedēkļu patskaņu asimilacija28 notikusi zemāk minētajos vārdos: mugu-
ra (arī mugora), upùrs (Krāslavā upi̯är'ä), kubùłs : kubòłs, kàmbàrs, pypyry 
‘pipari’, luktùrs, pokołys (Krāslavā arī pokoły), mokšora, d'ekt'èrs ‘hektars’ 
(Krāslavā g'ektars), ʒał̂tònc, sor̂kònc, soł̂dònc, garònc, oł̂kònc u. c. adjektivos.

3.  Aizguvumos sastopama patskaņu disimilacija: riņä (‘rene’, vlv. Renne), 
riņä̂t' (izgriezt, izveidot „reni“ — garenisku iedobumu), Krāslavā ļäļija : 
ļäļeja ‘lilija’.
Disimilacija latviskās cilmes vārdos sastopama deminutivu ar -ä̀ņč, -äņa 

dažos locījumos: blakus tādām formām kā nami̯ä̀ņč mēdz būt nam'iņàm, nam'iņâ; 
goł̂c : gal̦̂d'iņàm, gaļd'iņâ, pļava : pļav'iņài, pļav'iņâ; arī kuramâ : kurimâ (lok. v. 
kur). Līdzīga parādība arī noteikto adjektivu, numeraļu un pronomenu dativā 

28 LVG 35. §. a. 75.–76. l. p.
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un lokativā: lobajàm : lobyjàm, lobajâ : lobyjâ, p' ìktajàm : p' ìktyjàm, p' ìktyjâ; 
kurajam : kuryjàm, kuryjâ; daudzskaitlī  lob'ijìm, lobyjûs, kuryjûs.

Kontrakcija

Abās aprakstāmajās izloksnēs tiek vienmēr kontrahēti negacijas na- un 
sekojošo priedēkļu aiz-, iz-, ī-, ap-, at- patskaņi:

na- + aiz- > nàiz-: nàizm' ìersa < na-àizm' ìersa, nàistyka < na-àiztyka, 
nàizdarìe < na-àizdarìe u. c.

na- + iz- > nàiz-: nàizgùoja nu ustobys, nàiz'i̯ä̀mi̯ä pas'is', nàiz'di̯ävi̯ä 
apļі̀c'eîbys utt.

na- + iz- (‘uz-’) > nàiz-: nàizłyka capur'is' gòłvâ, nàiskuôpi̯ä is ‘uz’ c'ep'ļa 
‘uz krāsns resp. krāsnaugšas’ u. c.

na- + ī- (< ie-) > nài-: nàiļèida ustobâ, nàijä̀mi̯ä Moskvys u. c.
na- + ap- > nàp-: nàpora t'eiruma, nàbʒyna vogys u. c.
na- + at- > nàt-: nàt'ît da sàtài, ņi ̇ kùo nàdgùodoi̯ < na-atgùodoi̯ ‘neatceras’, 

ņi ̇ kùr nàtrū̀n v' ìtys u. c.
Krāslavā priedēkļa na- un pa- patskaņi kontrahējas ar sekojošu ā vai ǟ 

vārdos ēst un iet visās verbu formās: nàdu, ņä̀t', nàt, nàdàm, ņä̀d'it', pàdu, pi̯ä̀t', 
pàt, pàdòm, pi̯ä̀d'it', pag. 3. pers. pi̯ä̀di̯ä, nāk. 3. pers. pi̯ä̀s̄'; na-ai̯! > ņä̀i̯!, na-
àiti̯ä > ņä̀iti̯ä!

Finitās formās: nàdàms ‘neēdams’, nàzdàms ‘neēzdams’, nàs̄ ‘neēsts’, 
nàdusi̯ä (bet najiêc'). Aulejā dzird gan tādu pašu izrunu kā Krāslavā, gan ar 
j iespraudumu: najai̯! najàiti̯ä! najâdu, najât', pajâdi̯ä utt.

a + a > ä̀ vārdā pi̯ä̀g'ļä ‘kadiķis’.
Citos vārdos šāda priedēkļa un saknes patskaņu kontrakcija nenotiek, bet 

runā: na-àr, na-aûk, sa-àr, sa-aûk, pa-aûk, pa-àr, nù-ât utt.
Kontrakcijai padodas verbu pagātnes piedēkļu zilbes -ēja-, -ija-, -īja-, 

-uoja-, zūdot starp patskaņiem j (tiek lietota arī nesaīsinātā forma): mi̯äkļä̀ja : 
mi̯äkļä̀; vi̯äļä̀ja : vi̯äļä̀, dareja : darìe, v'eja : v' ìe, b'eja vai b' ìeja (Auleja): b' ìe, 
gùoja : gùo, stuôja : stuô utt.

Līdzskaņiem zūdot starp patskaņiem, kontrakcija notikusi arī vārda sak-
nes zilbēs: pùorc < pavor̂ds, pùorņeîca < pavùorņeîca, tā̀n < tagan, tàt < ta-
gad, vàk < vajag, vàgyna < vajagyna, šùrèņ < šùreît'èņ, šùkòr < šùvokòr, 
nou̯ < na˙jou̯.

Pagātnes izskaņās ar -àva : -ava Aulejā un -ava : -ova Krāslavā kontrakcija 
nenotiek: mozgàva : mozgava : mozgova. Patskaņus, kas radušies kontrakcijas 
rezultātā no diviem patskaņiem, dažreiz izrunā garāk nekā parastos garumus.

Anaptikse 

Aulejā runā ìrubi̯ä ‘irbe’, dažkārt eļekšņis'.
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IV. Konsonantisms

Aprakstāmajās izloksnēs sastop šādus attiecīgajām literarās valodas skaņām 
atbilstošus līdzskaņus:

b, c, č, d, f, g, h resp. ch, j, k, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, z, ž.
Bez tam atkarībā no sekojošā palatalā patskaņa vai divskaņa (bet vārda 

beigās arī no iepriekšējā) un mīkstināta līdzskaņa, visi līdzskaņi, izņemot č, š 
un ž, tiek mīkstināti: b', c', d', g', k', m', p', r', s', v', z'.

Sekundarās mīkstināšanas rezultatā l > ļ un n > ņ. Starp senu ļ un ņ un 
sekundari mīkstinātu kaut cik jūtamas starpības nav (pur̂ņc, pur̂ņi, ņèit' ‘kult 
sviestu’, kuļu, tu kùļ, jis kùļ).

Nemīkstinātu līdzskaņu un y priekšā ir cieta ł skaņa, kas dažos gadījumos 
tiek izrunāta kā u: àuk'îņä : àuk'iûņä, kàukos̄ ‘kolchozs’ (Aulejā).

Ar ļoti velāra ł izrunu skaidrojama pretēja parādība vārdos, kur u vai 
v vietā ł sastopams kā hipernormalisms: ołùc ‘avots’, atłasi̯ä ‘atvase’, Dàłgava, 
mỳłdùot'îs' (= mūdāties ‘peldēties’).

Literarās valodas ķ un ģ tāpat kā citās augšzemnieku izloksnēs runā mazāk 
mīkstus: k' un g' (kak'is', zùog'is', k'ä̀vi̯ä).

Skaņu kopas šķ, žģ palatalu patskaņu un divskaņu priekšā runā kā šk', žg' 
(šk'èit', ražg'iņis'), bet velaru — bez mīkstinājuma: škàuduôt', škadā̀rnc ‘skalu 
pagale’.

Pirms k un g n izrunā dentali: kùnks, kùnga.
Senais ŗ vairs netiek mīkstināts, bet dažu runātāju izrunā dzirdams r' i, 

ä priekšā29, capur'is', ki̯ä̀r'ä, Z' ìp'er'ä̂s', vi̯ä̀r'ä̂s' ‘skatījās’ u. c.
Senais g > z vārdā zagûzi̯ä ‘dzeguze’. Skaņu z runā arī vārdā z'ir̂kļis'.
Tautosillabiskos savienojumos pēc patskaņiem un divskaņiem sekojošo 

v un j izrunā kā u̯ un i̯: sau̯s, tau̯s, pùou̯s, v' ìei̯s', v'ed' ìei̯s' u. c. ts > c arī starp 
patskaņiem: acaraûn, acabâk < atsaraûn, atsabâk ‘atraujas, pabēg atpakaļ’.

Aizgūtos vārdos ch un f skaņu aizstāj k un p skaņa: kukņä, c'ek'ņiks ‘tech-
niķis’, kàukos̄ (Aulejā): kàl˙kos̄ (Krāslavā), kop'ija, pabryka, prònts ‘fronte’ u. c.

Jaunākā paaudze runā arī ch un f: kàl˙chos̄ : kàlchos̄, me˙chaņiks ‘mecha-
niķis’, fabryka, f'èrma u. c.

1. Līdzskaņu maiņa

a. Līdzskaņu savienojumi ar j
Savienojumos ar j aprakstāmajās izloksnēs vērojamas dažas nesaskaņas 

ar literaro valodu. 

29 LVG 90. §. 189. l. p.
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Tāpat kā citās augšzemnieku izloksnēs j zudis aiz lūpeņiem b, p, m, v. 
Aulejā tagadnes i̯o-celmos, gluži kā vārdos pļàut' un pļava, aiz lūpeņa ir ļ: 
ū̀rbļu, kņùobļu, gluôbļu (pēc šī parauga arī ʒ'îžļu, raûžļu, îmļu u. c.). Krāslavā 
ar -ļ- iespraudumu runā tikai daži visvecākās paaudzes pārstāvji, bet vairums 
-ļ- vietā iesprauž -n-: ū̀rbnu, kņùobnu, gluôbnu (arī c' ìerpnu, p' ìerknu, bet îmu, 
ʒ'і̂žu, raûžu u. c.). Aulejā viena izloksnes pārstāvja izrunā dzirdēts arī s'iêžņòm, 
gluôbņòm, bet, iespējams, ka te kāda sveša ietekme.

Substantivos (i)i̯o-celmos j zudis aiz lūpeņiem Krāslavā bez kāda aizstājēja, 
tāpat Aulejā, izņemot vārdu grùou̯s ‘grāvis’. Abās izloksnēs runā kū̀rms, kū̀rma, 
kū̀rmy, kū̀rmu, kū̀rmỳm, gùļps ‘gulbis’, gùļba, gùļby, gùļbu, kàļu̯s ‘kalvis’, kàļva, 
kàļvy, kàļvu; Aulejā skaps, skapa, skapy, skapu, c' ìervs, c'ierva, c'iervy, c'iervu 
u. c. (Krāslavā skapis ir šapa — ā-celms, c' ìers, c' ìera utt.). Aulejā vienīgi grāvja 
vārdu runā ar ļ: grùou̯s, grùou̯ļa, grùou̯ļi, grùou̯ļu, grùou̯ļim u. t. jpr. regulari.

ē-celmu resp. i-celmu daudzskaitļa ģenitivu runā dažkārt arī ar mīkstinātu 
lūpeni: z'emu (Krāslavā zi̯ämu materiala nozīmē, bet valsts nozīmē — zi̯äm'u, 
piem.: p' ìņäs' zi̯ämu ustobâ!, bet cytu zi̯äm'u ļàuc' ‘ļaudis’, dùbu (nom. dùps'), 
gùvu, bet up'u, ʒ'îs'mi̯u : ʒ'îšmu.

Vārda saknē dzirdēts runājam ļ j vietā aizguvumā pļaņica no kr. v. pʹjanica 
(пьяница) — vienā ģimenē Aulejas Platajos.

Adjektivā slapjš j aizstāta ar ņ: slapņis', slapņùms. Citi adjektivi ar j aiz 
lūpeņiem nav konstatēti, piem.: rups, rupa, rup'i, rupu u. t. jpr. kā o-celms.

Ir atšķirības arī tj un dj pārveidojumā: blakus š un ž < tj un dj un literarām 
formām ar t un d, kā utu, Luda, ir arī ē- un i-celmu formas ar t' un d', piem., 
b'iti̯ä : b'išu : b'iti̯u, bū̀rdi̯ä : bū̀ržu : bū̀rdi̯u, mùoti̯ä : mùošu : mùoti̯u, bùdi̯ä : 
bùdi̯u u. c.

Turpretī (i)i̯o-celmos tj, dj > š un ž skaņās bez izņēmumiem: àuļìc' ‘aulietis’ : 
àuļìša, brîc' : brîža, spreîc' : spreîža u. c.

i-celmu resp. ē-celmu daudzskaitļa ģenitiva skaņu kopa -kstj- pārveidota 
gan tāpat kā literarajā valodā par -kš-, gan sastopamas izlokšņu formas ar -ks't'-, 
piem.: ļèiks̄' : ļèiks'ti̯ä; leiks'ti̯u : ļèikšu; bùorks̄' : bùorks'ti̯ä; bùorkšu : bùorks'ti̯u; 
rèiks̄' : rèiks'ti̯ä; rèikšu : rèiks'ti̯u u. c. Biežāk runā ar -kš-.

i- resp. ē-celmu daudzskaitļa ģenitiva skaņu kopas -stj- pārveidojumā ir 
tikai izlokšņu formas ar -s't'-, piem.: as'ti̯ä : as'ti̯u, grèis'ti̯ä : grèis'ti̯u, brùkas̄' : 
brukas'ti̯u, kas'ti̯u.

Ja teikumā vārdu saskarē vai atvasinājumā t nostājas j priekšā, tad tāpat kā 
literarajā valodā tiek runāts ar t un j, izņemot gadījumus, kad pirms palatala 
patskaņa j zūd, piem.: atjàukt', atjiûkt' (atjūkt ‘atradināties’), bet atjim̂t' : at'im̂t', 
atjä̀mi̯ä : at'ä̀mi̯ä.

To pašu, ko par tj un dj, var teikt arī par sj un zj pārveidojumiem, piem.: 
lasi̯ä : lašu : lasi̯u, b'izi̯ä : b'ižu : b'izi̯u, bet ļem'es̄' : ļem'eša, nas̄' : naža.
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Visur citur sj un zj pārveidojušies kā literarajā valodā. Citāda forma nekā 
literarajā valodā ir vārdā sàut'.

i̯o-celmus ar -c's̄' < -c'is' un -ʒ'is' runā tāpat kā literarajā valodā ar sekun-
dari veidotu č un ǯ vienskaitļa ģenitivā un daudzskaitļa visos locījumos, piem., 
luoc's̄' : luôča, luôčy, luôču u. t. jpr., vac's̄' : vaǯa, vaǯy, vaǯu u. t. jpr.

Senie lj, nj, tāpat kā literarajā valodā, pārveidojušies par ļ, ņ: gaîļs' : gaîļa, 
vuôc'eļä : vuôc'eļu, c' ìņc' : c'iņa, sùņc' : suņa u. c. Dažos vārdos, kuros litera-
rajā valodā ir n, aprakstāmajās izloksnēs bijis nj-: ņìuļä ‘nule’, šņuki̯ä ‘snuķis’, 
atvasinājumos no knābt: kņùopuôt' : kņùobuôt', kņùopi̯äļä : kņùobi̯äļä ‘knābis’.

rj vietā tagad runā r, bet par to, ka agrāk runāts ŗ, liecina šādas formas: 
gàrs ‘garš’, baruôt', varu, aru u. c.

b. Līdzskaņu pārveidojumi palatalu patskaņu, divskaņu un 
mīkstinātu līdzskaņu priekšā
Tā ir sena latviešu valodas parādība, ka līdzskaņi priekšējās rindas pat-

skaņu un divskaņu priekšā izrunāti mīkstāk nekā citā pozīcijā. To apliecina 
k > c, g > dz, ja tie neatradās aiz s vai z un ja aiz tiem sekoja i, e vai ie, piem.: 
celt, dzert. Atskaitot vairākus vēlākus aizguvumus no leišu valodas, arī aprak-
stāmajās izloksnēs sastopam tos pašus k un g pārveidojumus par c un dz. Dažos 
gadījumos, kur tagad literarajā valodā ir vispārināti k un g, izlokšņu formās ir 
regulari c un ʒ. Tas sakāms par adjektivu daudzskaitļa nominativu, dativu un 
instrumentali, piem.: palâks : p'eļiêc'i, p'eļiêc' ìm, dùorks : dùorʒ'i, dùorʒ' ìm u. c.

Augšzemnieku izloksnēs, starp tām arī Aulejas un Krāslavas izloksnē, 
līdzskaņu mīkstināšana, droši vien kaimiņu slavu valodu un leišu valodas ie-
tekmē, veidojusies plašāk nekā literarajā valodā: te priekšējās rindas patskaņu 
un mīkstinātu līdzskaņu priekšā tiek izrunāti mīksti visi līdzskaņi, izņemot š, 
ž, č: b'iti̯ä, kàļt'ivi̯ä ‘maigles’*, pur̂ņć, brìs'm'eîg'i u. c.

Gadījumu vairumā mīkstinājums saglabājas arī tad, ja attiecīgais patskanis 
ir zudis, piem. p' ìļs', akm' ìņc', tu ci̯ä̀ļ, voduôt', mâņ u. c.

Līdzskani, kas atrodas vārda beigās, mīkstina arī iepriekšējs palatals pat-
skanis: ģenit. up'is', sàuļis', bet d' ìnys, rùkys, lok. Z' ìp'er'ä̂s', bet d' ìnuôs, grìz'îs', 
bet grìžâs, (j)äs', mi̯äs', dažreiz arī kas'.

Mazāk jutīgi pret šo parādību ir lūpeņi, aukslējeņi un r skaņa. Tā, piem., 
(i)i̯o-celmos lūpeņu mīkstinājums, zūdot i skaņai, ir zudis, bet iepriekšējs līdz-
skanis savu mīkstinājumu paturējis: guļps, gùļba, gùļby u. c., turpretī r tādā pašā 
pozicijā tiek runāts bez mīkstinājuma, piem.: kū̀rms, c' ìer(u̯)s; tāpat gribi̯ä̂t', 
kräci̯ä̂t' g un k paliek nemīkstināti, turpretī: s'ti̯äņä̂t', s'ņìks, kàļtivi̯ä u. c. Toties 
tieši pirms patskaņiem un divskaņiem arī augšā minēto līdzskaņu mīkstinājums, 

*  Visdrīzāk te domātas galdniecībā lietotās līmspīles — kaltavas, kautavas, spiestavas — 
Red. piezīme.
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izņemot r, ir skaidri sadzirdams: pi̯äļä, upi̯ä, dùb'is', zi̯äm'is', vi̯ä̂ʒi̯äļä u. c. r' var 
dzirdēt tikai dažu runātāju, lielāko tiesu vecās paaudzes, izrunā. Tā runā — ca-
puris' un capurys, ki̯ä̂r'ä un ki̯ä̂ra, ki̯äbi̯är'ä ‘neveiklis, -e’ un ki̯äbi̯ära u. c.

Krāslavā iepriekšēju līdzskani nemīkstina tāds k un g, kas atrodas i priek-
šā o-celmu daudzskaitļa nominativā un dativā, piem.: kùng'i, kùng' ìm, vỳłk'i, 
vỳłk' ìm, pùłk'i, pułk' ìm u. c. (Aulejā kùngy, kùngỳm u. t. jpr.).

Mīkstināšanas rezultatā šur tur ir radušies sekundāri svelpeņu pārveidojumi 
šņāceņos: grỳut : gryuš, v'îns' ìeš,̄ v'îns' ìeša ‘viensētnieks’ laikam no v'îns' ìet'(i)s' 
(š varbūt no t' kā grỳuš vai arī varēja tikt vispārināts no ģenitiva un daudzskaitļa 
locījumu formām), kar̂št' ìņc' ‘karsonis’; abās izloksnēs ar šņāceni runā šļìuka 
no kr. val. sliva (слива).

Ar līdzskaņu mīkstināšanu nav skaidrojama s > š Krāslavā runājamā vārdā 
švỳļpuôt' ‘atkārtoti svilpt’. Abās izloksnēs aizguvumu špùņdi̯ä ‘mucas tapa’ un 
tikai Krāslavā špùļa ‘spole’ runā kā attiecīgajā oriģinalvalodā.

Varbūt ar leišu valodas ietekmi30 var skaidrot dažos vārdos ž, kur literarajā 
valodā ir atbilstošie vārdi ar z, piem., vužynuôt' ‘vizināt’, žvaʒi̯ä̂t', žvaʒynuôt', 
žibàiņis' ‘zibens’.

c. Asimilacija
Regresivā asimilacija
Tāpat kā literarajā valodā arī aprakstāmajās izloksnēs tā paša vārda robežās 

nebalsīgie troksneņi balsīgo priekšā kļūst balsīgi un nebalsīgo priekšā — nebal-
sīgi, piem.: adz'èit' ‘atzīt’, abguôs't' ‘apgāzt’, łygdàms ‘likdams’, nazdàms ‘nes-
dams’, ràips ‘raibs’, lùks ‘loks’, lûks ‘logs’, àis't'ikt' ‘aiztikt’, saz'd' ìņä ‘sestdiena’, 
bа̀ldgal̦̂vi̯ä ‘baltgalve’ u. c.

Balsīgos troksneņus vārda beigās abās izloksnēs viscaur runā nebalsīgi, 
bet, ja nākamais vārds sākas ar balsīgu troksneni, tad arī nebalsīgais vārda beigu 
līdzskanis var kļūt balsīgs: ļiʒ' gòłvâ! ‘liec galvā!’, lap sok, lab b' ìe, ìdûd gobołu, 
bet і̀dût pa gobolàm, vàłg da s'ev' ìm, vàłk nûst u. t. jpr.

Bez literarajā valodā parastajiem asimilacijas gadījumiem mīkstinātu līdz-
skaņu priekšā (s > š, z > ž, l > ļ, n > ņ pirms ķ, ģ, ļ, ņ) apskatāmajās izloksnēs l > ļ 
pirms šņāceņa: c'el̦̂šona, s'm'el̦̂šona, v'el̦̂šona, s'm'el̦̂šu, c'el̦̂šu, v'el̦̂šu, ʒ'èļža u. c. š 
un ž, kas asimilacijas ceļā radušies no s un z ļ un ņ priekšā, ir tikuši vispārināti 
visos locījumos, piem., ģen. greîšļa, bet tagad greîšļis', greîšļàm utt., tāpat arī 
ašņis', el̦̂kšņis', šļìkšņis' : s'ļìkšņis', pỳušļis', pakriêšļis', ušņä, zvàigžņä, zlàugžņä 
‘ledus kārtiņa, kas rodas, kad pārsalst uz ledus pamatkārtas uzplūdušais ūdens’.

s > š arī pirms veca -mj- (ko tagad runā kā m' vai m) dziesmas vārdā, 
piem., ʒ'îšmu : ʒîs'mi̯u.

Skaņu kopā -nč- n nemīkstina: dànčy, rùnčy, Prànča ‘Franča’, Brènčy u. c.

30 LVG 92. §. 193. l. p.
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t skaņu kopā -tm- ir nebalsīgs: patmaļis' ‘dzirnavas’. Sudmalu vārds pa-
zīstams tikai no tautas dziesmas, no kuras redzams, ka tas izloksnē palicis ne-
pārveidots: kur ža tu b'eji, ùoz'eît'i munu? patmaļuôs, sutmaļuôs, kùnʒi̯äņi munu!

-md- abās izloksnēs > nd: rondònc.
-mt- runā kā -nt- un -mt-: jùmc (-ts) : jùnc, pajùmti̯ä : pajùņti̯ä, Krāslavā 

krìņti̯ä̀ļä ‘skrimslis’ (Aulejā krìmti̯äļä).
n, k un g priekšā ir dentals (skat. 190. l.p.!)
-np- > -mp- vārdā sùmpur̂ņc'.
Regresivā asimilacija atstatumā ir nedaudzos vārdos: čā̀rmyûkša, šļìkšņis' 

(arī s'ļìkšņis'), pazusi̯ä, či ̇ čas ‘tūliņ’, kr. sejčas (сейчас), Krāslavā — ši ̇ čas.

Progresivā asimilacija
Aiz j un sena r s palicis nepārveidots: v' ìei̯s' (Krāslavā vi̯ä̀i̯s'), kàrs, vàrs, 

gàrs, kùrs; ka bijis ŗ, par to liecina nepārveidotā a skaņa.
Tāpat kā literarajā valodā s asimilējas par š aiz ņ un ļ: kal̦̂ņä̀ņč (< kal̦̂ņä̀ņtš), 

c'èļš, t'èļš, zàļš u. c.
Aprakstāmajās izloksnēs pēc tādu vārdu parauga kā kal̦̂ņä̀ņč dažos vārdos 

s > š arī aiz sekundara ņ, piem.: kàim'iņč : kàim' ìņc', kuļìņč : kuļìņc' ‘priekšnams’ 
(pēdējais tikai Aulejas leksikā), (j)iûd' ìņč : (j)iûd' ìņc', rud' ìņč : rud' ìņc' (bet nav 
dzirdēti akm' ìņč, rùoc' ìņč, c' ìert'ī̀ņč u. c.)

-šs > šš tādos vārdos kā gàiš,̄ s'v'eš.̄
Vārdos myûš,̄ daš,̄ spùš ̄notikusi abpusēja asimilacija: -žs > šs > šš.
Progresivā asimilacija atstatumā ir vārdos puščỳuc's̄', čyvuška ‘čūska’, bet — 

čỳuskalā̀nc.

d. Disimilacija
g > d vārdā drik'i.
g > r: čaûrònc ‘čaugans’.
l > r: kàļp' ìers ‘puspuisis’.
l > n: skòngòłs, àļņä.
r > l: s'ekļetàrs ‘sekretars’.
bn > mn aizguvumā gràmņica (bkr. grob˙ņica — 2. febr., Sveču diena, 

Krāslavā grabņeîca).
Līdzskaņu zudums disimilējoties: apakļa, mokšora. Vārdā bàļg'ä skaņu kopa 

-ļg'- atbilst oriģinalvalodas -lg- (vlv. balge), tādēļ kā augšzemnieku izlokšņu 
disimilacijas piemērs šis vārds nav minams, kā tas dažkārt tiek darīts blakus 
vārdam àļņä.

Citi līdzskaņi gaidāmo vietā ir sastopami vārdos pasmakļä < pasmakre 
‘pazode’, kùorgàļs' < kùojgaļs', kùorstar̂pi̯ä, kùoi̯star̂pi̯ä, runā arī kùogàļs'.

j > l vārdā ligerēt no jēģerēt tautasdziesmā, citādi šo vārdu nelieto: kaî as' 
b'eju jaûnc pùiškỳnc, as' muôc' ìeju ļig'erât' ‘uzdzīvot’. Līdzskaņu pārveidojums 
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vai zudums arī citos aizguvumos: Aulejā runā d'ekt'èrs — no hektars, abās iz-
loksnēs — ołodnys ‘izsalcis’ no kr. golodnyj (голодный).

2. Metateze

Aprakstāmajās izloksnēs ar metatezi runā mi̯ägžt', mi̯ägžiņä ‘kas pagatavots 
megžot’, izm'igžeit' 31, gul̦̂gz'dī̀ņc' ‘malks’ (tam blakus ar to pašu nozīmi gul̦̂ʒ'ī̀ņc'), 
sàiva ‘sauja’. Pretēji literarās valodas parādībām bez metatezes runā prìška, 
laikam arī rìškavys 32. Iekšas vārdu, kas ienācis no literarās valodas, runā ìška, 
bet no garīgiem rakstiem pazīst vārdu ìkšàn ‘iekš’, ko lieto lūgšanās.

Šķirtu skaņu metateze ir šādos pārveidojumos: drivači < dvyrači, 
šez'd'es'm'it' < s'ešd'es'm'it', skobor̂na, Krāslavā skobùorna ‘skabarga’, k' ìerkûs̄', 
k' ìerkûža laikam atbilst literarās valodas vārdam ciekurzis.

3. Līdzskaņu zudums

j zūd starp patskaņiem verbu pagātnes izskaņās, kas rada izskaņu saīsinā-
šanos: gùoja : gùo, ļä̂ja : ļä̂, b'eja : b' ìe u. c. (skat. 189. l.p.). 

Atvasinājumos no jimt j zūd aiz priedēkļu līdzskaņiem: at'ä̀mi̯ä, izi̯ä̀mi̯ä̀m, 
api̯ä̀mi̯ä iûd' ìņč. 

j zuduma rezultatā vajag > vàg, na˙jou̯ > nou̯ ‘tiešām’: nou̯ tu naîs'i? ‘vai 
tiešām neiesi?’
1.  o, u un uo priekšā vārda sākumā mēdz zust v, bet šī parādība nav pastāvīga: 

dažkārt tas pats runātājs tos pašus vārdus runā ar v zuduma un bez tā: vuš-
ka : uška, vosora : osora, voga : oga, vùorty : ùorty. Visbiežāk v zudumu 
var dzirdēt vārdā vužynùot'îs' : užinùot'îs', v mēdz izrunāt kā u̯ arī starp 
patskaņiem: kau̯u, au̯u, sau̯u u. c., kas radījis fonetiskas izmaiņas vārdā 
pavārnīca, pavar̂ds u. c. (skat. 189. l.p.) 

2.  v > u̯ arī aiz līdzskaņa u priekšā: šu̯ur̂ks̄ (-sta) : šur̂ks̄ (-sta), otu̯ùołs : otùołs.
3.  Tautosillabisks v zūd aiz diftongiem un gariem patskaņiem: stùodaîga ‘ze-

diņš’, stùomučy ‘nelūgtie kāzu viesi’, gùs', Aulejā konsekventi d' ìs: d' ìs 
tàs ‘Dievs Tēvs’, Krāslavā d' ìs : d' ìu̯s, tàs : tàu̯s; bet vienādi abās izloksnēs 
runā ʒ'eîu̯s, t'îu̯s, s'èiu̯s, grùou̯s, krìu̯s. 

4.  v mēdz zust starp r un s vārda beigās un pēc r arī citā pozicijā: pū̀rs, 
pū̀rmaļä, Krāslavā c' ìers (bet Aulejā c' ìeru̯s, c' ìerva u. t. jpr.), Aulejā du-
ris, duru (Krāslavā tikai dyravys), bet v' ìervi̯ä, ʒi̯à̈̄rvi̯ä, dòrva, kàļu̯s, goł̂va 
u. c. ar v; r zudis vārda sākumā vārdā redzi: rec' > ec', pārejot interjekciju 
kategorijā: ec', kur cyłvàks nùît; ec', kaîc nat'ikļis' ‘sliņķis’!

31 LVG 109. §. 234. l. p.
32 LVG 108. §. 233. l. p.
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Aulejā skaņu kopā -sts vārda beigās zūd t: p' ìers̄, s'v'îs̄, m'eîks̄, nùc' ìers̄ 
‘nocirsts’ utt., Krāslavā p' ìersc, s'v'îsc, m'eîksc u. c.

Līdzskaņi zūd salikteņos: bàlsùoņä < bàltsùoņä, krasmaļä < krastmaļä, 
kryskakc' (-t'is')* < krystkakc' ‘krustkakts’, kùogaļs' < kuojgaļs' (jūtot līdzskaņa 
zudumu, tas aizstāts vēlāk ar citu, tā veidojušies kùorgaļs, kùorstar̂pi̯ä), càudur'ä 
< càurdur'ä, svàd' ìņä < svàtd' ìņä, catū̀rd' ìņä < catū̀rtd' ìņä, p' ìgd' ìņä < p' ìktd' ìņä, 
brỳugùonc < brỳutgùonc, krystà(u̯)s < krysttà(u̯)s.

m zudis abās izloksnēs vārdā pupury (< pumpury).

4. Līdzskaņu pielikums un iespraudums

Aprakstāmās izloksnēs tāpat kā citur dažkārt j iesprauž vārda sākumā pala-
tala patskaņa vai divskaņa priekšā: Krāslavā runā (j)as', jìerkłys, jìuzys, jiûd'iņc', 
jiêd'ī̀ņc', jìr. Aulejā j piespraudumu vārda sākumā sastop retāk nekā Krāslavā, 
piemēram, as' runā konsekventi bez j piesprauduma, toties hiata novēršanai 
starp divām zilbēm j iespraudums Aulejā sastopams biežāk nekā Krāslavā: 
najît, najiêc', pajiêc', nùjît, Aulejā arī najâdi̯ä, pajâdi̯ä, najäi̯ ‘neej’ (skat. 189. l.p.)

Tādu pašu zilbju priekšā vārda sākumā, kādā novērojams v zudums, tas 
tiek piesprausts: vùorâ : ùorâ, vū̀rpt' : ū̀rpt', vuc' : uc' (-ts), tomēr tas, tāpat kā v 
zudums, nav konsekvents, izņemot vienmēr ar v Aulejā runāto v'èņg'is' ‘eņģes’.

Nekonsekvents ir r iespraudums starp ie un sekojošu līdzskani: ìeršk'iêržy 
: ìeršk'iêžy ‘ērkšķi’, p' ìeršk'i ‘pēkšņi’ : p' ìešk'i, ko pirmajā vārdā var skaidrot ar 
progresivo asimilaciju līdzīgas iepriekšējās zilbes ietekmē, otrā piemērā savukārt 
varbūt sekots tādiem vārdiem kā p' ìersts, pierksts.**

Ar s un š piespraudumu runā vārdus skàuʒi̯ä (: kàuʒi̯ä), skruk'is' (: kruk'is'), 
Aulejā stubretka ‘taburete’, Krāslavā tabu˙retka, Aulejā škìerzlac (-ta) ‘ķirzaka’, 
sprosc ‘prasts’, skràuc's̄' ‘drēbnieks’, skùsvùorna ‘kovārnis’, bet — trùps ‘stobrs’, 
trap'is'.

Lieks s dzirdams atvasinājumos pa˙s't' ìkàm, is' ̇ s't' ìka ‘palēnām, paklusām’, 
pa˙s't' ìci̯äņài, lai gan aizguvumu no krievu valodas runā bez lieka s: t' ìks no 
kr. tihij (muxuŭ). s piespraudums radies laikam no is't' ìc'eîša, kur s piedēvēts 
vārda saknes sākuma zilbei. Pēc is't' ìc'eîša parauga arī pa˙s't' ìkàm, pa˙s't' ìčeîšàm 
vai pa˙s't' ìci̯äņài.

Tāpat kā literarajā valodā un citās izloksnēs Aulejā un Krāslavā iesprauž 
k un g svelpeņu un šņāceņu priekšā33 vai aiz tiem: pļàukšys ‘plaušas’, žul̦̂kc', 
zal̦̂kc', gur̂kst'iņä̂t' ‘rīstīties’, raksnys, s'm'il̦̂kc', gàrd'iêkšņis' ‘gardums’, pras'eîškys 
‘prasīšot’, v'eškys ‘vedīšot’, ʒanyûgla : ʒanyûla, gul̦̂gz'd'ī̀ņc' : gul̦̂ʒ'ī̀ņc' ‘malks’ (bet 
p' ìers̄ ‘pirksts’, grabšy ‘saslaukas, sakašņi’ bez gaidāmā k iesprauduma).

*  i-celma dsk. nom. — Red. piezīme.
**  Nav skaidrs, ko autore šeit domājusi. — Red. piezīme.
33 LVG 114. §. 239. l. p.
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Lieks s tiek runāts pēc c (< ts) vārda vidū, ja aiz šī c seko kāds līdzskanis: 
acskràja < atskràja, acs'pi̯är̂t' < ats'pi̯är̂t', acspriêkļä̀ņ < atspriêkļä̀ņ ‘ačgārni’, 
acslâks (-ga) < atslāgs utt.

Lieku z dzird vārdā Vyʒzi̯ämi̯ä.
l iespraudums: šk' ìerzłoc (-ta).
t iesprauž starp n un s un š: gònts > gònc, bùoriņt's' > bùorìņc'; bùorìņt'š > 

bùorìņč, kal̦̂ņä̀ņt'š > kal̦̂ņä̀ņč, łỳntsàkłys > łyncàkłys u. c.

5. Garie līdzskaņi

Garus plūdeņus un nāseņus var dzirdēt no literarās valodas pārņemtos 
vārdos: kanna (sic!), panna (sic!). Staļļa vārdu mūsdienu izloksnē nerunā, bet 
to kā vecvārdu var dzirdēt mīklā: pỳłnc staļeîc' sor̂konu gùti̯äņu, at'ît garas't'i̯ä — 
izʒonoi̯ ‘ogles krāsnī un slota’. Arī senā kannas izruna dzirdama tautas dziesmā: 
ołs ar konu, ołs ar konu, mac ar bòłtu b'ik'ereît'i. Piemēri rāda, ka garie plūdeņi 
un nāseņi nav bijuši. Arī Annas vārds dzirdams tikai oficialā sarunā, bet ikdienā 
runā Aņa vai Àņci̯ä.

Mūsdienu izloksnes izrunā dzirdami gari svelpeņi un šņāceņi.
Gari šņāceņi sastopami verbalsubstantivos ar -šana: v'eššona, ņeššona u. c.
Gari svelpeņi un šņāceņi ir nākotnes formās tais verbos, kuru sakne bei-

dzas ar d, t, z, s: v'eššu, v'es's'i, vi̯äs̄', vi̯äs's' ìm, vi̯äs's'it'; c' ìerššu, c' ìers's'i, c' ìers̄', 
c' ìers's' ìm, c' ìers's'it' u. t. jpr.

Substantivos un adjektivos garus svelpeņus un šņāceņus dzird vienskait-
ļa nominativā: b' ìs̄ < b' ìzs, m'eš ̄< mešs, dùors̄ < dùorzs, d'eb'es̄' < d'eb'es'is', 
zùs̄' < zùs's' u. c.

Aulejā gari svelpeņi arī no -sts, t skaņai izkrītot: s'v'îs̄  <  s'v'îsts, 
nùc' ìers̄ < nùc' ìersts, p' ìers̄ < p' ìersts u. c.

Garu svelpeni runā pronomenā vys̄. Garu svelpeni dzird aiz c un dz vārda 
beigās: ac's̄', vacs̄ (-a), luôc's̄', docs̄ (-ʒa) ‘dadzis’ u. c.

Gari līdzskaņi veidojas salikteņos un atvasinājumos ar priedēkļiem, sa-
stopoties diviem slēdzeņiem vai svelpeņiem: addaļeît', abbaruôt', izzynuôt', 
is's'mi̯äl̦̂t', apputynuôt', at'ti̯äci̯ä̂t', płyggal̦̂vi̯ä, lappatyka u. c.

6. Balsīgo un nebalsīgo troksneņu maiņa

Abās izloksnēs ir vārdi, kuru balsīgajiem troksneņiem citās izloksnēs vai 
literarajā valodā atbilst nebalsīgi, vai arī ir vērojama pretēja parādība. Vairākos 
vārdos notiek balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu mija aprakstāmo izlokšņu robežās.
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Tiek runāts:
Aulejā un Krāslavā: literarajā valodā:
vi̯ä̀pla ‘auša’, viebties, 
slosts, slazds,
pokys, bakas,
plakc', blakts,
trupynuôt', drupināt,
trupi̯ä̂t', drupēt,
kopona, gabana,
vaîņuks (-ka), vainags,
čup'iņä̂t', čubināt,
kņubu (Krāslavā kņùpš), knubu ‘guļus ar seju uz zemi’,
ec'iêža, ecēšas;

das'ņä̂ci̯ä : das'ņä̂ʒi̯ä,
at'ņäsi̯ä : at'ņäzi̯ä,
kņùopuôt' : kņùobuôt',
kņùopi̯äļä : kņùobi̯äļä ‘knābis’,
dypys : dybys ‘troksnis, kas līdzīgs smagas gaitas radītam troksnim’,
trupònc : drupònc ‘viegli drūpošs’,
pubùļs' : bubùļs',
pus˙ùtra : puz˙ùtra.

(nobeigums nākamajā numurā)
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Pielikums

Shēma
Bijušais Aulejas pagasts
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