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Publikācijā aprakstīts lībiskā dialekta dziļajām tāmnieku izloksnēm raksturīgais patskaņa  
un tā fonētisko variantu e,  un a lietojums nomenu, verbu un adverbu gala zilbēs Popes, 
Ziru, Piltenes, Zlēku, Ances, Dundagas un Ugāles izloksnē.
Pētījuma pamatā ir pētāmo izlokšņu runas dati, kas iegūti laikā no 2008. līdz 2019. gadam. 
Salīdzināšanai, kā arī aprakstāmās lingvistiskās parādības izplatības un dinamikas noskaid-
rošanai izmantoti 20. gs. 50. un 60. gados iegūtie izlokšņu materiāli, kas glabājas Latvijas 
Universitātes Latviešu valodas institūta (LU LaVI) izlokšņu arhīvā.
Pētījuma rezultāti rāda, ka patskanis  dziļajās tāmnieku izloksnēs visbiežāk sastopams 
vienskaitļa un daudzskaitļa lokatīvā, mazāk – vienskaitļa un daudzskaitļa datīvā. Vietas 
adverbi, kas beidzas ar patskani  vai tā fonētiskajiem variantiem  un e, mūsdienās kon-
statēti visās pētāmajās izloksnēs. Ancē un Dundagā patskanis  un e joprojām saklausāms 
noteikto adjektīvu un kārtas numerāļu gala zilbēs. Arī saīsinātās verbu formas, kas beidzas 
ar - resp. -e, mūsdienās saglabājušās galvenokārt Dundagas un Ances izloksnē, kaut 2008. 
un 2010. gadā tās vēl tika konstatētas Piltenes un Zlēku izloksnē. Pārveidotās verbu un 
substantīvu atgriezeniskās formas mūsdienās reģistrētas pārsvarā Ancē un Dundagā.
Kopumā secināms, ka mūsdienās sarūk patskaņa  un tā variantu lietojums nomenu, verbu 
un adverbu gala zilbēs tajās pozīcijās, kur literārajā valodā tiek lietoti patskaņi ā, ē, ī, ū, 
a, u, i un divskaņi uo, ai, ie, tomēr tā vēl aizvien ir uzskatāma par tipisku dziļo tāmnieku 
izlokšņu parādību.
Atslēgvārdi: patskanis ; nomens; verbs; adverbs; gala zilbe; dziļās tāmnieku izloksnes; 
lībiskais dialekts.
 

1 Publikācija izstrādāta Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu 
projektā „Jauna pieeja latviešu ģeolingvistiskajos pētījumos: atvērtie dati” (Nr. lzp-
2018/1-0213).
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Lībiskā dialekta dziļajās Kurzemes jeb tāmnieku izloksnēs vairāku vārd-
šķiru, t. i., substantīvu, adjektīvu, numerāļu, verbu un adverbu, gala zilbēs tiek 
lietots patskanis  un tā fonētiskie varianti: e,  un a, kas aizstāj latviešu literārās 
valodas patskaņus ā, ē, ī, ū, a, u, i un divskaņus uo, ai, ie. Ar patskaņa  variantiem 
šeit domāts ne tikai šaurais e un pusplatais , bet arī a, kas pētāmajās izloksnēs 
fonētiski nav tīra a skaņa, bet pa vidu starp plato  un a, bet kas tomēr ir tuvāks 
literārās valodas a skaņai.

Pētījuma pamatā ir Popes, Ziru, Piltenes, Zlēku, Ances, Dundagas un Ugāles 
izloksnes (sk. 1. attēlu) materiāls, ko veido publikācijas autores pašas vāktie 
izlokšņu dati, ekspedīciju laikā (no 2008. līdz 2019. gadam) ierakstot teicēju runu 
brīvā formā, tādējādi iegūstot iespējami autentisku izlokšņu materiālu. Analīzē 
izmantotos runas datus pamatā snieguši pētāmo izlokšņu vecākās paaudzes infor-
manti, kuru valodā vēl aizvien ir novērota šeit aplūkotā parādība, vairums sastapti 
Ancē un Dundagā (teju visu 18 vecāko teicēju runā, vecuma grupā sākot no 
60 gadiem), mazāk – citās tāmnieku izloksnēs.

Publikācijā arī sniegts aprakstāmās izlokšņu parādības lietojums starp pētā-
majām izloksnēm, kā arī vērtēta šīs parādības dinamika un izplatība mūsdienās, 
salīdzinot autores vāktos izlokšņu materiālus ar 20. gs. 50. un 60. gados iegūta-
jiem Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta (turpmāk tekstā – LU LaVI) 
izlokšņu arhīva datiem, kas ir informantu sniegtās atbildes uz „Latviešu valodas 
dialektu atlanta” jautājumiem, kā arī izlokšņu teksti.

1. attēls. Pētāmās dziļās tāmnieku izloksnes (karti veidojusi raksta autore)
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Galotne - < -e < -ē < -ei < -ai vērojama o- un ā-celmu vienskaitļa datīvā un 
lokatīvā, savukārt ē-celmu vienskaitļa datīvā galotne - < -e < -ē < -ei. Tāds pār-
veidojums lībiskā dialekta dziļajās tāmnieku izloksnēs sastopams arī nominatīvā, 
kas beidzas ar -ais, piem., gudrs u. c. (Endzelīns 1951, 90; Rudzīte 1964, 177).

Dziļajās tāmnieku izloksnēs galotne - ir bieži sastopama visu celmu substan-
tīvu vienskaitļa lokatīvā (sk. arī Rudzīte 1964, 205–206), piem.: 

(1) gad (< gadā), skuõl (< skuolā), riķ (< riņķī).

Savukārt daudzskaitļa lokatīvā ir galotne -s, piem.:

(2) diêns (< dienās), ciêms (< ciemuos), gans (< ganuos).

Šī īpatnība, kad lokatīva formās  tiek lietots literārās valodas garo patskaņu 
ā, ē, ī, ū un divskaņa uo vietā, ir raksturīga visām pētāmajām dziļajām tāmnieku 
izloksnēm, bet ir novērots, ka atsevišķās izloksnēs lokatīva galotnēs mēdz lietot arī 
patskani e,  vai a.

Patskaņa a lietojums raksturīgs galvenokārt Ances un Dundagas izloksnei, 
resp., tām dziļajām tāmnieku izloksnēm, kas atrodas vairāk Kurzemes ziemeļos, 
arī tajos vārdos, kas latviešu literārajā valodā beidzas ar patskani ī vai divskani uo, 
piem.: 

(3) stûra (< stūrī), krâsna (< krāsnī), ganas (< ganuos).

Pusplatais  saklausāms Zlēku un Ziru izloksnē, kas savukārt atrodas vairāk 
pētāmā areāla dienviddaļā, piem.:

(4) vakar (< vakarā), laĩk (< laikā), cemal (< ceļmalā).

Toties savdabīgi, ka šaurais e bieži saklausāms Ancē, piem.:

(5) meže (< mežā), laũke // loũke (< laukā), laũkes (< laukuos), lejes (< lejās), 
pļaves (< pļavās).

Ancē šauro e mēdz lietot blakus platajam  un a, piem.:

(6) stal (< stallī ‘kūtī’), ciêms (< ciemuos), ganes // ganas (< ganuos), 
raas (< ratuos).

Mūsdienās ir sastopami reti izņēmumi (autorei izdevies fiksēt vienā gadī-
jumā), kad šaurais e tiek lietots arī Dundagas izloksnē:

(7) ciêmes (< ciemuos).

Arī pēc LU LaVI izlokšņu arhīva datiem redzams, ka Dundagā tomēr biežāk 
lietotas lokatīva formas ar , piem.:

(8) mugr (< mugurā), rît (< rītā), stal (< stallī) (pier. 1966. g.).

Tas pats vērojams arī 1964. gada LU LaVI Ances izloksnes materiālos:

(9) soũl (< saulē), paš ga·luôtn (< pašā galuotnē), ẽč i katr mež (< ēči 
‘kadiķi’ ir katrā mežā), rȗdņs (< rudeņuos), gȃbliņs (< gabaliņuos).
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LU LaVI izlokšņu dati rāda, ka patskaņa  un tā variantu lietojums senāk bijis 
izplatīts plašākā dziļo tāmnieku izlokšņu areālā, tā, piem., vienskaitļa un daudz-
skaitļa lokatīva formas, kas beidzas ar  vai a, agrāk reģistrētas Ugāles izloksnē:

(10) mãj (< mājā), loũk (< laukā), pļav (< pļavā), vcs laĩks (< vcuos 
laikuos), krũmas (< krūmuos), sẽnas (< sēnēs) (pier. 1954. g.).

Tas pats fiksēts arī Ziru izloksnē:

(11) mež (< mežā), pist (< pilstā), rudeņs (< rudeņuos), ciêmiņas 
(< ciemiņuos), ganas (< ganuos) (pier. 1963. g.).

Turklāt tajos pašos Ziru izloksnes materiālos redzams, ka daudzskaitļa loka-
tīvā patskaņi  un a var tikt lietoti blakus vienā izteikumā:

(12) vcas laĩkas vak’rs (< vcuos laikuos vakaruos).

Līdzīga tendence lokatīva formu veidošanā konstatēta arī Zlēku izloksnē, 
piem.:

(13) avens (< avenēs), drẽbs (< drēbēs), smikts (< smilktīs ‘smiltīs’), puras 
(< puruos ‘purvos’), mitas (< miltuos), vcs laĩkas (< vcuos laikuos) 
(pier. 1963. g.).

Piltenes izloksnes piemēros redzams, ka patskanis  pamatā fiksēts vienskaitļa 
lokatīvā, patskanis a – daudzskaitļa lokatīvā:

(14) abr (< abrā), diž druv (< dižā ‘lielā’ druvā), mežas (< mežuos), 
dûņaĩnas dĩķas (< dūņainuos dīķuos), vcas laĩkas (< vcuos laikuos) 
(pier. 1963. g.).

Savukārt Popes izloksnē lokatīva formas beidzas ar e gan vienskaitlī, gan 
daudzskaitlī un ar a daudzskaitļa lokatīva formās, piem.:

(15) baļe (< baļļā), piste (< pilstā), mûgre (< mugurā), kãjes (< kājās), 
ciêmas (< ciemuos) (pier. 1964. g.).

Mūsdienās šādi vokāļu pārveidojumi lokatīva formās galvenokārt raksturīgi 
vecākās paaudzes izlokšņu pārstāvju runai, lai gan paretam tādi saklausāmi arī 
vidējās paaudzes dundadznieku runā, piem.:

(16) tani laĩke // tani laĩk (< tanī ‘tajā’ laikā), divas kaas (< divuos kapuos) 
(ier. Dundagā 2015. g.).

Apskatot Ances un Dundagas izloksnes vecāko teicēju sniegtos lokatīva pie-
mērus un tos salīdzinot ar LU LaVI izlokšņu arhīva datiem, var sacīt, ka patskaņa 
a lietojums nav radies literārās valodas ietekmē, proti, tas nav saīsinātais ā, bet gan 
sena skaņa, kas lietota blakus  skaņai (sk. Endzelīns 1951, 90; arī Krautmane-
Lohmatkina 2002, 37).

Šai īpatnībai mūsdienās ir tendence nivelēties, par ko liecina svārstības 
formu lietojumā, proti, izloksnes skaņas tiek lietotas blakus literārajai valodai 
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pietuvinātajām skaņām, resp., nedziļajās tāmnieku izloksnēs lietotajām skaņām. 
Šādas svārstības konstatētas pat vecākās paaudzes teicēju runā, piem.:

(17) taî viên mãja (< tai vienā mājā), viêne jaûka diêna (< vienā jaukā 
dienā), nãkuôša diên (< nākuošā dienā), treš̄a jũnij (< trešā jūnijā) (ier. 
Dundagā 2015. g.); smȃg bi viêna viête i uõtra (< smagi bija vienā vietā 
un uotrā) (ier. Zlēkās 2010. g.).

Platais  resp. , e literārās valodas ā (> a) vietā ir sastopams arī vietas 
adverbos:

(18) iêkš // iêkš // iêkše (< iekšā), âr // âr // âre (< ārā), kuõp // kuõp // kuõpe 
(< kuopā), aûkš // aûkš // aûkše (< augšā), viêrs // vis // viêrs // vi-
s // viêrse // vise (< virsū).

Šādi adverbi (18) mūsdienās fiksēti visās pētāmajās izloksnēs, tomēr biežāk 
tie ir konstatēti Piltenes, Ziru un Zlēku izloksnē.

Pārējās pētāmajās izloksnēs biežāk lieto bezgalotņu vietas adverbu formas:

(19) iêkš, âr, aûkš.

Dziļajām tāmnieku izloksnēm arī raksturīgi vecie illatīvi, kas beidzas ar -n, 
-n vai -en (< -an, -un) (sk. arī Endzelīns 1951, 601), kas mūsdienās fiksēti pamatā 
Piltenē, Zirās un Zlēkās (sal. ar Paulu L. 1927, 52; Ēvalde 1940, 56), piem.:

(20) âr // âr // âre (< āran ‘ārā’), viêrs // vis // viêrs // vis // 
viêrse // vise (< virsun ‘virsū’).

Pēc LU LaVI izlokšņu arhīva datiem redzams, ka skaņa  Dundagā lietota arī 
nominatīvā:

(21) ta mãt, ka t puk bn i, na viêg! (< tai mātei, kam tie pulkie 
‘daudzie’ brni ir, nav viegli!) (pier. 1966. g.).

Arī noteikto adjektīvu gala zilbēs dziļo tāmnieku izlokšņu runātāji mēdz lietot 
patskani  (retāk – e), kas vērojams vairākos locījumos, piem.:

(22) vcs (< vcais), mazs (< mazais), liẽl (< lieluo), liẽlaks (< lielākais), 
gavns (< galvnais) (ier. Dundagā 2015. g.); bats (< baltais), 
tuš (< tumšā), diže dakaruô (< dižā ‘lielā’ damkaruote), pêdes 
(< pēdējais), maze mãji (< mazā mājiņa), a maze bãni (< ar mazuo 
bāniņu ‘bānīti’) (ier. Ancē 2017. g.).

Kā redzams pēc piemēriem (22), noteiktais adjektīvs mazais tiek saīsināts par 
maze gan nominatīvā, gan akuzatīvā, un tikai pēc konteksta nosakāms tā locījums.

Šādas saīsinātas noteikto adjektīvu formas publikācijas autore mūsdienās ir 
fiksējusi pārsvarā Ancē un Dundagā. Citās pētāmajās izloksnēs tā ir konstatēta vien 
atsevišķos gadījumos:
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(23) gars (< garais) (ier. Popē 2014. g.); mazs (< mazais) (ier. Ugālē 
2014. g.); es vispãr dabige kafi neʒe (< es vispār dabīguo kafiju 
nedzeru) (ier. Zlēkās 2010. g.).

LU LaVI izlokšņu materiālos minēti šādi piemēri:

(24) bats kliẽds (< baltais klieders ‘ceriņš’), mus bi tiẽ liẽl brũn zinìņ 
(< mums bija tie lielie brūnie zirniņi ‘zirnīši’) (Ancē, pier. 1964. g.);

(25) vcs šķũns u mãj (< vcais šķūnis un māja) (Dundagā, pier. 1966. g.; 
sal. ar Dravniece 2008, 19–20);

(26) diž lapsn (< dižā ‘lielā’ lapsene ‘sirsenis’), jaûns puôsas i pļȃv 
(< jaunais puosums ‘līdums’ ir pļava), mazs mls vãrns saûc pa 
ķâķim (< mazās mllās ‘melnās’ vārnas sauc par ķāķiem), a liẽl karjuôt 
smeļ zu n(u)o kat (< ar lieluo karuoti smeļ zupu nuo katla) (Piltenē, 
pier. 1963. g.; sal. ar Ēvalde 1940, 50);

(27) ma vc mãt stâst pasak̄s (< man vcā māte stāstīja pasakas), tãs bi 
kuõpigs pļȃvs (< tās bija kuopīgās pļavas) (Zirās, pier. 1963. g.; sal. ar 
Ēvalde 1940, 50);

(28) bats ceriš (< baltais ceriņš), bat kriģeln (< baltā kriņģelene ‘pīpene’) 
(Zlēkās, pier. 1963. g.; sal. ar Paulu L. 1927, 50);

(29) kupls uôzas un kupl liẽp (< kuplais uozuols un kuplā liepa), tas 
mĩļâks dls (< tas mīļākais dls), vis·labâks (< vislabākais) (Ugālē, 
pier. 1954. g.; sal. ar Grauds-Graudevics 1927, 25).

Popes izloksnē lietotas noteikto adjektīvu formas, kas beidzas ar e, piem.:

(30) brũnes sĩraps, bates (< brūnais sīrups, baltais), liẽle baļe liêk iêkš 
(< lielā baļļā liek iekšā) (pier. 1964. g.).

Jāpiezīmē, ka Popes izloksnes aprakstos blakus šaurajai e skaņai dota arī platā 
 vai pusplatā  skaņa (sk. Krautmane 1936, 114, 123; Krautmane-Lohmatkina 
2002, 43–45):

(31) dižes // dižs (< dižais ‘lielais’), liẽls (< lielais), mazs // mazs 
(< mazais).

Plašais piemēru devums LU LaVI arhīvā un citos aplūkotajos avotos apstip-
rina, ka patskaņa  resp. e lietojums noteiktajos adjektīvos agrāk ticis aktīvi lietots 
visā pētāmo izlokšņu areālā.

Tāpat dziļajām tāmnieku izloksnēm ir raksturīgs  lietojums vienskaitļa un 
daudzskaitļa datīvā, kas vēl joprojām saklausāms Ancē un Dundagā, piem.:

(32) mãs (< māsai), puĩk (< puikam), zvr (< zvriem), kuôk 
(< kuokiem).

Arī datīvā, līdzīgi kā lokatīvā, iespējams dažādu skaņu lietojums gala zilbē, 
tā, piem., pat vienā izloksnē var tikt lietots gan patskanis , gan e, gan a:
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(33) meît (< meitai), mazmeîte (< mazmeitai), mazmazmeîta (< mazmaz-
meitai) (ier. Dundagā 2015. g.).

LU LaVI izlokšņu materiālos vērojams, ka agrāk Dundagas izloksnē datīvā 
pārsvarā lietota  skaņa:

(34) mãs (< māsai), mãt (< mātei) (pier. 1966. g.).

Platais  kā vienskaitļa, tā daudzskaitļa datīvā fiksēts arī Ances izloksnē:

(35) ruõz i smuks smaks (< ruozei ir smuka smaka ‘smarža’), brzm 
(< brziem), âbļm (< ābuoliem), ķišm (< ķiršiem), pucnm (< pucenēm 
‘pīlādžiem’) (Ancē, pier. 1964. g.).

Līdzīgi piemēri atrodami arī citu pētāmo dziļo tāmnieku izlokšņu LU LaVI 
materiālos, kur Zlēkās un Zirās reģistrēti šādi piemēri:

(36) pũc liẽ:ls as (< pūcei lielas acis), kleît ruôks pa îsìm (< kleitai ruo-
kas ‘piedurknes’ par īsām), vavîksn i septis krã (< varavīksknei ir 
septiņas krāsas), ûzmũr liẽ:l st: guôv (< uzmūrēja lielu stalli ‘kūti’ 
guovīm) (Zlēkās, pier. 1963. g.); mãt paš grũt gã (< mātei pašai grūti 
gāja), kaven smârž i smuk̄ (< kalvenēm ‘kalmēm’ smarža ir smuka), 
ziêrg n, tuõs dikt zȃg (< zirgiem nē, tuos dikti ‘ļoti’ zaga), mana 
vc a i dȋv ziê:rg (< maniem vcajiem ‘vecākiem’ arī ir divi zirgi) 
(Zirās, pier. 1963. g.).

Kā redzams pēdējā Ziru izloksnes piemērā (36), daudzskaitļa datīvā blakus 
galotnei -m lietots arī patskanis a, kas liecina par izlokšņu parādības nivelēšanos 
jau 20. gs. 60. gados.

Popes izloksnē datīvā savukārt lietota šaurā e skaņa:

(37) meîte (< meitai), siẽve (< sievai), ve civke (< vciem cilvkiem) 
(pier. 1964. g.).

Mūsdienu dziļajās tāmnieku izloksnēs, mazinoties patskaņa  lietojumam 
vārdu gala zilbēs, arvien biežāk tiek fiksētas literārajai valodai tuvinātas datīva for-
mas, kas beidzas ar - resp. -e:

(38) vcâk (< vcākai), side (< sirdei ‘sirdij’) (ier. Zlēkās 2010. g.).

Līdzīgi kā adjektīvos, galotne -s un - saklausāma kārtas numerāļos nomina-
tīva, datīva, akuzatīva un lokatīva formās, piem.:

(39) pims (< pirmais), pim siẽv (< pirmai sievai), piêkt (< piektuo), 
uõtr diên (< uotrā dienā).

Arī šī īpatnība (39) mūsdienās tiek lietota galvenokārt Dundagas un Ances 
izloksnē, kaut gan nesen tā fiksēta arī citās pētāmajās izloksnēs, piem., Zirās:

(40) uõtr diên (< uotrā dienā) (ier. 2010. g.), un Piltenē: pimes (< pirmais) 
(ier. 2008. g.; sal. ar Ēvalde 1940, 51).



234

VALODA: NOZĪME UN FORMA 12

LU LaVI izlokšņu arhīvā sastopami šādi piemēri ar kārtas numerāļiem:

(41) veñtìņ dañc, ka pims sniêks krît (< ventiņi dancuo, kad pirmais 
sniegs krīt) (Ancē, pier. 1964. g.);

(42) viêns ka:ŗš bi tas vis·pimes (< viens karš bija tas vispirmais) (Popē, pier. 
1964. g.); 

(43) sst klas (< sstā klasē) (Zirās, pier. 1963. g.);
(44) treš diên (< trešā dienā), dȋs spa:s es var pact, treš vèl pane 

(< divus spaņņus ‘spaiņus’ es varēju pacelt, trešuo vēl panesu) (Zlēkās, 
pier. 1963. g.).

Mūsdienu Ziru un Zlēku izloksnē šādas numerāļu formas (43–44) publikācijas 
autore nav vairs konstatējusi.

Patskanis  (retāk – e) citu vokāļu vietā nereti stājas verbu formās – gan 
2. konjugācijas vienkāršajā tagadnē, gan 2. un 3. konjugācijas vienkāršajā pagātnē, 
piem.:

(45) ʒîv (< dzīvuo, dzīvuoja), strâd (< strādā, strādāja), rune (< runā, 
runāja), dar (< darīja), zine (< zināja), ʒiêd (< dziedāja).

Šī īpatnība (45) mūsdienās vērojama galvenokārt Ances un Dundagas izloksnē.
2008. gadā tā ir saklausīta tikai vienas Piltenes izloksnes teicējas (dz. 1924. g.) 

runā:

(46) viêns ʒîv Pitene, u viêns ʒîv te „Kanmaļuôs” (< viens dzīvuo Piltenē, 
un viens dzīvuo te „Kalnmaļuos”), jâsârge (< jāsargā).

2010. gadā šī īpatnība vēl konstatēta Zlēkās:

(47) mam duõme (< mamma duomā) (siev., dz. 1920. g.); tad duõme, ka 
labâk na (< tad duomā, ka labāk nav), jaûniêš̄ ka staĩge (< jaunieši ka 
staigā) (siev., dz. 1924. g.).

Pārējās dziļajās tāmnieku izloksnēs galvenokārt tiek lietotas vispārinātās 
verbu formas, kas beidzas ar tādu piedēkli, kāds tas ir literārās valodas vārdos, 
piem., 2. konjugācijas vienkāršās tagadnes verbos:

(48) ʒîvuô (< dzīvuo), strâda (< strādā), runa (< runā).

Savukārt 2. konjugācijas vienkāršās pagātnes verbos tiek saglabāts arī piedēk-
lis -j-, piem.:

(49) ʒîvuô (< dzīvuoja), strâda (< strādāja), runa (< runāja).

Vecākās paaudzes runātāji blakus šīm formām mēdz lietot tādas verbu formas 
(gan 2., gan 3. konjugācijas vienkāršajā pagātnē), kur saglabāts piedēklis -j-, savu-
kārt otrs piedēklis mainījis tā kvalitāti:
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(50) ʒîve (< dzīvuoja), duõm (< duomāja), kûpine (< kūpināja), vãre 
(< vārīja) sûte (< sūtīja), nerune (< nerunāja).

LU LaVI izlokšņu arhīvā redzams, ka 20. gs. 50. un 60. gados verbu formas, 
kas beidzas ar , reģistrētas arī citās pētāmajās izloksnēs:

(51) ʒîv (< dzīvuo), miz (< mizuo), zãģ (< zāģē), las (< lasīja), stãd 
(< stādīja), taĩs (< taisīja) (Piltenē, pier. 1963. g.);

(52) run (< runā), strâd (< strādā), mâc (< mācīja), stâst (< stāstīja) 
(Ugālē, pier. 1954. g.);

(53) run (< runā), strâd (< strādā), ʒîv (< dzīvuo, dzīvuoja), skan 
(< skanēja), reʒ (< redzēja) (Zirās, pier. 1963. g.);

(54) brad (< bradā), glab (< glabā), p (< lpuo), stâst (< stāstīja), seîd 
(< sēdēja), roûd (< raudāja) (Zlēkās, pier. 1963. g.).

Popē reģistrētas verbu formas, kas beidzas ar šauro e:
(55) ʒîve (< dzīvuo), nožâve (< nuožāvē), dare (< darīja), ʒiêde (< dziedāja), 

klaũse (< klausīja) (pier. 1964. g.).

Pētāmajās izloksnēs patskanis  resp. e nereti sastopams arī verbu atgriezenis-
kajās formās, piem.:

(56) ņts (< ņemties), iêduõmts (< ieduomāties), ars (< atcruos, 
atcras), liêks (< liekas), mtajs (< mtājas), mts kuõp 
(< mtas kuopā), pruôja nlaîžs (< pruojām nelaižas) (Dundagā; 
sal. ar Dravniece 2008, 23);

(57) kustes (< kustuos), aceres (< atcruos) (Ancē).

Pēc piemēriem redzams, ka Dundagas izloksnē pamatā tiek lietotas verbu 
atgriezeniskās formas, kas beidzas ar -s (56), Ances izloksnē – ar -es (57).

Salīdzinot autores mūsdienās ierakstīto runas materiālu ar agrāk iegūtajiem 
datiem, kas glabājas LU LaVI izlokšņu arhīvā, konstatējams, ka Ances izloksnē 
fiksētas verbu atgriezeniskās formas nevis ar šauro e gala zilbē, bet gan ar plato  
skaņu, piem.:

(58) tkļ dikt bads (< tkuļi dikti ‘ļoti’ badās), skats zvaîgzns (< skatās 
zvaigznēs), duôds tâļ ceļ (< duodas tālā ceļā) (pier. 1964. g.; sal. ar 
Krautmane-Lohmatkina 2002, 46, 50–51).

Tāpat LU LaVI izlokšņu arhīva materiālos redzams, ka patskanis  verbu 
atgriezeniskajās formās lietots arī citās dziļajās tāmnieku izloksnēs:

(59) ma tik̄ klõsts (< man tika ‘patika’ klausīties), bi jastâst, citâ:d jo b:rn 
dõzs (< bija jāstāsta, citādi brni jau dauzās), vaĩr neva iemâcts 
(< vairs nevar iemācīties), un kapêc ma mâcts? (< un kāpēc man 
mācīties?) (Zirās, pier. 1963. g.);

(60) dĩķ i puk dêleñs, tùr nevàr mȃzgts (< dīķī ir pulka ‘daudz’ dēlenes 
‘dēles’, tur nevar mazgāties), ka satiêkas, ta vaîg sabučts (< kad 
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satiekas, tad vajag sabučuoties), rãdss sapņas (< rādīsies sapņuos) 
(Zlēkās, pier. 1963. g.).

Piltenes un Ugāles izloksnes materiālos fiksēts, ka patskanis  lietots blakus a:

(61) nva a tãm mušam š(u)ogad glâbts (< nevar ar tām mušām šuogad 
glābties), viš baĩdas pac nuo sȃv n (< viņš baidās pats nuo savas nas) 
(Piltenē, pier. 1963. g.);

(62) šiẽ stã un brĩns (< šie stāv un brīnās), es koûnas nuô sovim vârdim // 
- (< es kaunuos nuo saviem vārdiem), jũs jou smiêss pa mȃn (< jūs 
jau smiesies ‘smiesieties’ par mani) (Ugālē, pier. 1954. g.).

Popes izloksnē atšķirībā no citām pētāmajām izloksnēm verbu refleksīvajās 
formās lietota šaurā e skaņa:

(63) patizãņ stã piê luôg un raũges (< partizāni stāv pie luoga un rau-
gās), ku tas tâc i rades, ku tâd bub i cêles (< kur tas tāds ir radies, 
kur tāda bumba ir cēlies ‘cēlusies’), ta viņ te vaĩr nerãdjes (< tad viņi 
te vairs nerādās) (pier. 1964. g.; sal. ar Krautmane-Lohmatkina 2002, 
46–48, 51–52).

Uz to, ka šī īpatnība lietota visās pētāmajās izloksnēs, norāda arī „Latviešu 
valodas dialektu atlanta” 78. karte un tās komentāri (sal. Sarkanis 2013, 103, 268).

Dziļajās tāmnieku izloksnēs galotne -s vērojama ā-celmu substantīvu atgrie-
zeniskajās formās, kas beidzas ar -šanās (> -šns) (sal. ar Krautmane-Lohmatkina 
2002, 38, 48), piem.:

(64) rãš̄ns (< rāšanās), smiêš̄ns (< smiešanās).

Mūsdienās šādas saīsinātas atgriezeniskās formas reģistrētas galvenokārt Ancē 
un Dundagā.

J. Endzelīns (1951, 906–907) uzskata, ka formants -s atgriezeniskajos verbos 
un verbālnomenos drīzāk radies no -ies , nevis -as < -ās.

Ancē un paretam arī Dundagā patskanis  tiek lietots tādās saīsinātās substan-
tīvu formās kā:

(65) rȗnš (< runāšana), dȃrš (< darīšana), padȃrš (< padarīšana).

Kaut gan LU LaVI arhīvā atrastie izlokšņu dati pierāda, ka agrāk šādu formu 
lietojums Dundagas izloksnē nav bijis retums:

(66) duõš (< duošana), ʒiêdš (< dziedāšana), miš (< miršana) (pier. 
1966. g.).

Šādi substantīvi, kas beidzas ar -šn, 1954. gadā reģistrēti arī Ugālē, piem.:

(67) miẽrš (< miršana).

Pārējās pētāmajās izloksnēs jau 20. gs. 60. gados dominē literārajai valodai 
pietuvinātās substantīvu formas ar -šan, piem.:



GRAMATIKA UN VALODAS APGUVE

237

(68) žaũdšan (< žaudēšana ‘žāvēšana’) (Piltenē, pier. 1963. g.);
(69) nošaũša (< nuošaušana) (Popē, pier. 1964. g.).

Kaut gan 1940. gada „Filologu biedrības rakstos” substantīvi ar -šn un -šns 
fiksēti arī Piltenes un Ziru izloksnē (sk. Ēvalde 1940, 46):

(70) nĩkšn (< nīkšana), dȃršn (< darīšana), ĩšn (< iešana), smîašns 
(< smiešanās).

Pēdējie piemēri (70) apliecina, ka senāk šī tāmniekiem raksturīgā parādība 
bijusi izplatīta plašākā pētāmo izlokšņu areālā, tomēr pieļaujams, ka jau 20. gs. 
vidū tāmnieku izlokšņu runātāji paralēli lietojuši rakstu valodas iespaidotās formas 
ar -šan, -šanas.

Secinājumi

Analizējot patskaņa  un tā fonētisko variantu e,  un a lietojumu nomenu, verbu 
un adverbu gala zilbēs Kurzemes lībiskā dialekta dziļo tāmnieku izlokšņu mate-
riālos, secināms, ka visbiežāk patskanis  tiek lietots vienskaitļa un daudzskaitļa 
lokatīvā. Šādas substantīvu formas vēl joprojām ir saklausāmas visās pētāmajās 
izloksnēs, bet regulārāk un aktīvāk tās tiek lietotas Dundagas un Ances izloksnē, 
kas atrodas pētāmā areāla ziemeļos, turpretim retāk šī lingvistiskā parādība sasto-
pama Piltenes, Ziru un Zlēku izloksnē, kas atrodas dziļo tāmnieku izlokšņu dien-
vidu daļā.

Vēl arvien pētāmajās izloksnēs vērojams patskaņa  resp. e lietojums vien-
skaitļa un daudzskaitļa datīvā. Mūsdienās tas saklausāms pārsvarā Ancē un 
Dundagā.

Patskanis  resp. e vēl joprojām saklausāms noteikto adjektīvu un kārtas 
numerāļu gala zilbēs. Arī šī parādība galvenokārt vērojama Ances un Dundagas 
izloksnē.

Saīsinātās verbu formas, kas beidzas ar - vai -e, mūsdienās saglabājušās lie-
lākoties Dundagas un Ances izloksnē, kaut arī 2008. un 2010. gadā tās vēl ir kon-
statētas Piltenē un Zlēkās.

Arī verbu un substantīvu atgriezeniskajās formās un substantīvos ar izskaņu 
-šn patskanis  mūsdienās fiksēts galvenokārt Ancē un Dundagā, lai gan agrākos 
avotos redzams, ka tie lietoti arī citās dziļajās tāmnieku izloksnēs.

Lai gan publikācijā aprakstītais patskaņa  un tā fonētisko variantu lietojums 
nomenu, verbu un adverbu gala zilbēs literārās valodas patskaņu ā, ē, ī, ū, a, u, i 
un divskaņu uo, ai, ie vietā dziļajās tāmnieku izloksnēs 21. gs. ir krietni samazi-
nājies, kopumā secināms, ka šī lingvistiskā parādība vēl joprojām tiek lietota un 
tā ir uzskatāma par vienu no raksturīgākajām Kurzemes dziļo tāmnieku izlokšņu 
pazīmēm.



238

VALODA: NOZĪME UN FORMA 12

Saīsinājumi

ier. ierakstīts
LU LaVI Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
pier. pierakstīts
siev. sieviete

Avoti

1. 2008. gadā Dairas Vēveres ierakstītie audiomateriāli Piltenē.
2. 2010. gadā Dairas Vēveres ierakstītie audiomateriāli Zirās.
3. 2010. gadā Dairas Vēveres ierakstītie audiomateriāli Zlēkās.
4. 2014. gadā Dairas Vēveres ierakstītie audiomateriāli Ugālē.
5. 2014. gadā Dairas Vēveres ierakstītie audiomateriāli Popē.
6. 2015. gadā ierakstītie audiomateriāli Dundagā LU HZF rīkotajā ekspedīcijā.
7. 2017. gadā Dairas Vēveres ierakstītie audiomateriāli Ancē. 
8. 2019. gadā Dairas Vēveres ierakstītie audiomateriāli Dundagā.
9. LU LaVI izlokšņu arhīva materiāli (pier. 1954.–1966. g.).
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Summary

The present research aims at describing the use of the vowel  and its phonetic variants e, 
 and a in the endings of nominals (including nouns, adjectives, and numerals), verbs and 
adverbs.
The linguistic analysis is based on speech data from older speakers, acquired by interviewing 
the speakers of seven deep Tamian (Tāmnieki) (or Courland Livonic) subdialects of 
the Livonic dialect: Pope, Ziras, Piltene, Zlēkas, Ance, Dundaga and Ugāle during 
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the period of 2008–2019. These data are compared with materials from the University of 
Latvia Latvian Language Institute dialect archive (obtained in the 1950s and 1960s).
The results of the present research show that use of the vowel  still occurs in the singular and 
plural locative case, less often in the singular and plural dative case. The adverbs of place, 
e.g., iêkš // iêkš // iêkše (< iekšā) ‘inside’, viêrs // vis // viêrs // vis // viêrse // vise 
(< virsū) ‘above’, etc., are still used in all deep Tamian subdialects. The vowels  and 
e also appear in the endings of the definite adjectives and numerals, e.g., vcs (< vcais) 
‘the old one’, mazs (< mazais) ‘the little one’, pims // pimes (< pirmais) ‘the first’, etc. 
Shortened verb forms with the endings - or -e nowadays are mostly used in the subdialects 
of Ance and Dundaga, although they were also recorded in the subdialects of Piltene (in 
2008) and Zlēkas (in 2010). Reflexive verbs and nouns are found mainly in Ance and 
Dundaga.
Even though use of the vowel  and its phonetic variants in the endings of nominals, verbs 
and adverbs has diminished, it can be concluded that it is still a typical linguistic feature of 
the deep Tamian subdialects.
Keywords: vowel ; nominals; verbs; adverbs; word ending; the deep Tamian (Tāmnieki) 
subdialects; the Livonic dialect.
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