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Lejaskurzeme – kultūrvēsturisks jēdziens; 
Kurzemes novada daļa, kuras aprises un 
robežas nav stingri definētas. 



Kurzemē pārstāvēti 2 dialekti:

I. VIDUS DIALEKTS
    * kursiskās izloksnes
    * zemgaliskās izloksnes

II. LĪBISKAIS JEB TĀMNIEKU DIALEKTS

     * dziļās lībiskās izloksnes

     * nedziļās lībiskās izloksnes



Latviešu valodas dialekti un izloksnes



Lejaskurzeme

Izloksnes ap Liepāju
Aizvīķi, Bārta, Dunika, 

Gavieze, Gramzda, 
Grobiņa, Nīca, Pērkone, 

Priekule, Rucava, Vaiņode



Lejaskurzeme



Kuršu valodas substrāts  – 
Lejaskurzemes izlokšņu pamats



Dažas kursisko izlokšņu iezīmes 
Lejaskurzemes izloksnēs

• ar, er, ir, ur > ār, ēr, īr, ūr (dārbs, dzērt, šķīrba)

• v, b priekšā saglabāta u skaņa (dubens, suvēns, zuve)

• mīkstā ŗ lietojums (jūŗa, kŗupis, kaŗuote, kaŗš)

• pagātnē saglabāti ē-celmi (vedēm, nesēm)

• lietvārdu dzimšu un celmu paralēlisms (gove, lupats, osts)



Lejaskurzemes valoda ir interesanta

izloksnes, kuras  vienmēr pastāvējušas vairākvalodu vidē:

 kuršu substrāts; 

 zemgaļu elementi (adstrāts);

 lietuviešu valodas (žemaišu dialekta) ietekme, sevišķi 
pierobežas izloksnēs (Dunikā, Kalētos, Rucavā u. c.);

 prūšu (rietumbaltu) valodas elementi;

 cieši kontakti ar ģermāņu valodām;

 rietumslāvu – poļu, kašubu – paralēles;

viens no perifērajiem latviešu valodas areāliem, kurā 
saglabājušās dažādas arhaiskas parādības



Nozīmīgākie Lejaskurzemes izlokšņu fiksējumi 
senajās vārdnīcās un valodnieciskos avotos



Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija (Johannes Langius) 
latviski-vāciskā vārdnīca (1685)



Gustavs Braže (Gustav Brasche) Allererste Anleitung zum Gebrauch der 
lettischen Sprache für Deutsche (1875): vārdnīca un teksti



Adalberts Becenbergers (Adalbert Bezzenberger) Lettische Dialekt-
Studien (1885): iekļauta skolotāja J. Bergmaņa Bārtā pierakstīta pasaka



Nozīmīgākie Lejaskurzemes izlokšņu fiksējumi 
folkloras avotos



K. Barona Dainu skapja materiāli (www.dainuskapis.lv
 elektroniskās meklēšanas sistēmā: 453 dainas no Bārtas; 
652 – no Nīcas 63 – no Rucavas (un Nīcas) u. c.). 

http://www.dainuskapis.lv/


Latviešu folkloras krātuves materiāli:  
vairāk nekā 23000 vienību no Nīcas, 13000 – no Bārtas u. c. 

http://garamantas.lv/lv/collection/1135955

http://garamantas.lv/lo/collection/886592/Mikela-Zvirbula-folkloras-vakums-Rucavas-pagasta



Lejaskurzemē pierakstīto pasaku materiāls
  A. Lerha-Puškaiša sastādītās pasakas (1891–1903)
  P. Šmita sakārtotās Latviešu pasakas un teikas (1925–1937) 

(Bārta, Gramzda, Kalēti, Rucava  u. c.)



Pirmie nozīmīgākie valodnieciskie pētījumi 
par Lejaskurzemes izloksnēm



A. Becenbergers Über die Sprache der preussischen Letten (1888): 
norādīts uz vairākām Lejaskurzemes (Bārtas, Nīca, Priekule u. c.)  

izlokšņu īpatnībām



Jānis Kauliņš Bārtavas-Priekules izloksne (Dienas Lapa, 1891)            
 M. Spriņģis Nīcas-Lejnieku izloksne (Dienas Lapa, 1892)



20. gadsimta nozīmīgākie valodnieciskie pētījumi 
par Lejaskurzemes izloksnēm



Jānis Endzelīns 
  Par seno kursu (jeb kuršu) tautību un valodu (1912)
  Par Rietumkurzemes izloksnēm (1925) 
  Lettisches Lesebuch (1922); apraksti par Bārtas, Kalētu, Nīcas, 

Priekules, Rucavas izloksni



 Anna Ābele
  Par Rucavas izloksni (1927)
  Rucavas izloksne (1928)
  Gramzda draudzes izloksne (1929; Aizvīķu, Gramzdas, Kalētu, Purmsātu 

izloksnes apraksts
 Emma Valtere Pērkones izloksne



Valodu atlanti, kuros iekļauta arī informācija par 
Lejaskurzemes izloksnēm



Atlants dod ierosmi jauniem 
izlokšņu pētījumiem (arī 
salīdzinošā un LVDA materiālu 
kontekstā; rāda Lejaskurzemes 
(un citu Latvijas izlokšņu) 
leksikas bagātību un 
daudzveidību. 

Latviešu valodas 
dialektu atlants (1999)





Atlantā sniegtas 12 kartes un 
apraksti, kuros aplūkotas 
dažādas leksēmas salīdzinošā 
aspektā (mākoņa, galotnes, 
paegļa, krupja, ziemas kviešu 
nosaukumi u. c.)

Baltu valodu atlants. 
Prospekts

(2009)



Mellenes nosaukumi latviešu valodā



Zemenes nosaukumi latviešu valodā



Baltu valodu atlants. 
Leksika 1:

FLORA
(2012)

Atlantā iekļautas 16 
lingvistiskās kartes un 
apraksti, kuros aplūkoti 
nātres, pienenes, 
rudzupuķes, pelašķa, 
ceļtekas, paegļa, čiekura, 
kazenes, sīpola, kartupeļa, 
kāļa, labības, ziemas kviešu, 
lazdas, bumbieres un 
galotnes nosaukumi, 
salīdzinot latviešu un 
lietuviešu izlokšņu 
dotumus. 



Mellenes nosaukumi 
latviešu un lietuviešu 

valodā



Ķiploka nosaukumi 
latviešu un lietuviešu 

valodā



Latviešu valodas 
dialektu atlants. 

FONĒTIKA
(2013)

Fonētikas atlantā 
sniegtas 118 kartes, no 
kurām 114 kartes un 
komentāri ir veltīti kādas 
konkrētas fonētiskas 
parādības aprakstam, 
vienā kartē atspoguļojot 
vienu parādību. Atlantā 
pirmo reizi iekļautas arī 
Būtiņģē/Sventājā 
sastopamās fonētiskās 
parādības.





Lejaskurzemes izlokšņu pētījumi 21. gadsimtā 

 Galvenokārt pēta Liepājas Universitātes mācībspēki un 
studenti, kas par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem ir 
izvirzījuši Kurzemes, īpaši Lejaskurzemes, valodas īpatnību 
pētniecību.

 Tiek sagatavoti un izdoti vairāki rakstu krājumi par 
Lejaskurzemes izloksni un daži Lejaskurzemes izlokšņu tekstu 
apkopojumi.



Monogrāfijas un rakstu krājumi par Lejaskurzemes 
izloksnēm 21. gadsimtā



Mana novada valoda: 
Lejaskurzeme (2004)

Pētījumi par Lejaskurzemes 
valodu laiku lokos (17.–21. gs.).

Pētījumi par kursisko leksiku.

Lejaskurzemes izlokšņu tekstu 
paraugi (Bārta, Grobiņa, Nīca, 
Rucava, Sventāja).

Bibliogrāfija par Lejaskurzemes 
izlokšņu pētniecību līdz 20. gs. 
beigām.



Rucavā, tur Paurupē... 
Etnogrāfija, folklora, valoda 

(2007, atk. izd. 2008)

Raksti par rucavniekiem un viņu 
kultūru, etnogrāfiju: par 
tautastērpiem, par dziedātajām 
dziesmām, par tradīcijām.

Valodnieciski raksti: par Rucavas 
izloksnes dzīvotspēju, par ēdieniem 
un to nosaukumiem,  par Rucavas 
ciemu nosaukumiem,  uzvārdiem, 
par Rucavas izloksnes 
gramatiskajām īpatnībām.

Plašs izlokšņu tekstu materiāls.



Ēlija, Sventāja, Šventoji
(2007)

Raksti veltīti Sventājas vēsturei 
un arheoloģijai, valodu un 
kultūru mijiedarbes 
jautājumiem, kā arī reģionālās  
attīstības stratēģijas 
jautājumiem.



No Sventājas līdz Ancei: 
Latviešu izloksnes 

Rietumkurzemes piekrastē 
20. gs. beigās/ 21. gs. 

sākumā
(2008; e-izd. 2018)

Teksti no Lejaskurzemes izloksnēm:
 Sventāja 
 Būtiņģe 
 Nida 
 Pape 
 Jūrmalciems 
 Pērkone 
 Liepāja 



Pa vējame es dziedāju. 
Sventājas dziesmas

(2010)

CD, DVD un grāmata ar 
Sventājas dziesmām.

Īsa informācija par 
teicējiem.

Neliela informācija par 
Sventājas vēsturi.



Avoti vēl neizsīkst. 
Latviešu valodas dialekti 

21. gadsimtā
(2016)

Pētījumi par latviešu valodas 
izloksnēm 21. gadsimtā, 
aplūkojot arī Bārtas un 
Rucavas izloksni vēsturiskā 
aspektā, salīdzinot senākos 
izlokšņu ierakstus ar 
mūsdienās veiktajiem 
izlokšņu ierakstiem. 



Bārtas dzīpari: valoda, 
kultūra, tradīcijas, ļaudis

(2017)

Raksti par Bārtas vēsturi, kultūru, 
etnogrāfiju, par tautastērpiem, par 
dziedātajām dziesmām, par 
tradīcijām, valodu, māju 
nosaukumiem.



Nīcas izloksnes 
vārdnīca (A-I) 

(2017)



Latviešu valodas Lietuvā – 
Būtiņģē un Sventājā

(2018)

Pētījums par Būtiņģes un Sventājas 
iedzīvotājiem laikmetu griežos; 
atspoguļotas stabilās un mainīgās 
parādības izloksnes fonētikā, kā arī 
dialektālo iezīmju statika un 
mainība izloksnes morfoloģijā.



Letonikas kongresu 
zinātniskie izdevumi



Lejaskurzemes izlokšņu kolekcija 
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā



Apvidvārdu kolekcija





Latviešu valodas dialektu atlanta materiālu kolekcija





Letonikas pētījumi un Lejaskurzemes izlokšņu 
kolekcija Liepājas Universitātē



Pētījumu virzieni

Valoda 

• Kurzemes – īpaši Lejaskurzemes – izlokšņu dinamika (leksika, gramatika)

• Tradicionālās piejūras kultūras leksika etnolingvistiskā skatījumā 

• Lingvistiskais mantojums

Folklora Lejaskurzemē

• Folkloras mantojuma dzīvotspēja

• Mūsdienu folklora

Dzīvesstāsti kā 20. gs. vēstures un vērtību izpētes avots

Literārie procesi un personības Kurzemē

Liepājas teātra vēsture un radošie procesi



Valodas un folkloras ekspedīcijas Kurzemē



Valodas, folkloras, dzīvesstāstu ekspedīcijas 
Lejaskurzemē

• 2000. Sventāja (kopā ar Klaipēdas Universitāti)

• 2004., 2005. Rucava, Sventāja

• 2006., 2007. Rucava

• 2008., 2009. Nīca

• 2011. Nīca, Jūrmalciems

• 2012. Virga, Bunka

• 2013., 2014. Bārta

• 2018. Virga, Priekule

Attēlā: Rucavas informante Anna Šmite, LiepU KHI 
vadošā pētniece Benita Laumane, Rucavas bibliotēkas 
vadītāja Gunta Timbra



 

Valodas materiāli LiepU Kurzemes Humanitārajā institūtā



KHI apvidvārdu kartotēka



Folkloras materiāli LiepU Kurzemes Humanitārajā institūtā



Valodas un folkloras ekspedīcijas Kurzemē: 
darbs ar informantiem



Ja valodas, folkloras, dzīvesstāstu dotumi netiek 
publiskoti, tie pieejami tikai nelielam pētnieku lokam 
vai pat vienam pētniekam

• Zinātniska atšifrēšana, iesaistot studentus
• Pētnieku kolektīva veidošana:
- LiepU pētnieki un studenti (absolventi)

- citi pētnieki, kuru zinātnisko interešu lokā ir Lejaskurzeme

- Liepājas muzeja zinātniskie darbinieki

- Lejaskurzemes novadpētnieki



Anna Zaķe kopā ar LiepU KHI pētnieci Karīnu Krieviņu



Līvija Otaņķe demonstrē Bārtas tautastērpa vainagu un citas tērpa sastāvdaļas 



Nīcas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki iepazīstina ar Nīcas tautasdziesmām



Iepazīšanās ar materiālo kultūru







Atvadas no 2008. gada ekspedīcijas Nīcas pagastā: Sandra Strelēvica, 
Linda Bēta, Aija Puzarele, Lelde Skalde, Karīna Krieviņa, Pēterburgas 
studente Alla Rabinoviča, LaVI vadošā pētniece Brigita Bušmane un 
pētnieks Edmunds Trumpa 



Nākotnes ieceres Lejaskurzemes izlokšņu izpētē: 
Valsts pētījumu programmas Latviešu valoda 

apakšprogramma Reģionālistika



Lejaskurzemes izlokšņu attīstības dinamikas izpēte

 Liepājas Universitātes pētnieku grupa Dr. philol. Ievas Ozolas 
vadībā un  Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta 
pētniece Dr. philol. Liene Markus-Narvila. 

 Trijos projekta gados paredzēts izstrādāt zinātnisku 
monogrāfiju par Lejaskurzemes izlokšņu fonētikas, leksikas, 
vārddarināšanas un gramatikas iezīmēm un to pārmaiņām. 
Pētījums balstīsies gan iepriekš izteiktajos valodnieku 
atzinumos par Lejaskurzemes izlokšņu īpatnībām un to cilmi, 
gan pašos jaunākajos – 21. gs. – ekspedīciju materiālos, 
salīdzinot tos ar iepriekš zināmajiem un jau izpētītajiem 
izlokšņu dotumiem.



 Projekta laikā tiks novērtēta līdz šim apkopoto izlokšņu 
materiālu kvalitāte un zinātniskā vērtība, atlasītie rokraksti 
tiks pārrakstīti, uzsākta ierakstu atšifrēšana, lai sāktu veidot 
bāzi digitālai Lejaskurzemes tekstu krātuvei.

 Projekta gaita un rezultāti tiks apspriesti un popularizēti 
starptautiskās zinātniskās konferencēs Liepājas Universitātē 
(“Vārds un tā pētīšanas aspekti”, “Piemeres ļaudis un likteņi”), 
citur Latvijā un ārzemēs.
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