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HRONIKA – CHRONICLE

Seminārs Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – 
pētniecības aktualitātes un problēmas

Latviešu 16.–19. gadsimta rakstu problemātikai latviešu valodniecībā un 
literatūrzinātnē šobrīd netiek veltīts īpaši daudz uzmanības. tomēr pētniecība 
notiek, dažādu institūciju darbinieki publicē gan rakstus, gan grāmatas, piedalās 
daudzās konferencēs. daudzas kolēģu darītas lietas tomēr paslīd garām pētnie-
kiem, jo referāti un publikācijas bieži apmaldās starp citiem valodniecības un 
literatūrzinātnes darbiem. tāpēc 2010. gada vasarā radās ideja rīkot semināru, 
kur tiktos vairāku zinātnes nozaru speciālisti, kas interesējas par 16.–19. gad-
simta latviešu un Latvijas rakstiem. radās iespēja klausīties, dalīties domās 
plašākā filologu lokā, vienlaikus iepazīstot aktuālo pētniecību. 2011. gada 18. 
janvārī Latvijas universitātē notika seminārs Latviešu raksti un raksti Latvijā 
16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas, kurā ar priekšlasījumiem 
uzstājās desmit pētnieki no trim zemēm – Latvijas, Zviedrijas un Austrālijas.

semināru ievadīja Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas bibliotekāra kul-
tūras vēsturnieka Jāņa	Krēsliņa priekšlasījums Es ticu iespiestajam vārdam, 
visuvaldītājam, debess un zemes, mūsu izpratnes radītājam!?! Viņš uzsvēra, ka 
mūsu raksta valodas attīstību nedrīkst apskatīt kā izolētu, no saziņas kultūras 
šķirtu, parādību. Agrīni modernais laikmets iezīmēja jaunu pagriezienu mūsu 
saziņas kultūrā. Ar iespiestā vārda parādīšanos izmainījās ar roku rakstītā 
vārda funkcija un nozīme. Ja iepriekš tam bija bijusi visnotaļ estētiska un 
mākslinieciska nozīme – tas ir, pašam rokrakstam – tad ar iespiestā vārda 
uzvaras gājienu tam var piedēvēt pilnīgi jaunas nozīmes un īpašības. Bieži 
vien ar roku rakstīto sāka saistīt ar negatavo. Ar roku rakstīja uzmetumus un 
radīja skices, kurus vēlāk varēja pārstrādāt un pilnveidot iespiešanas vajadzī-
bām. savās pārdomās Jānis Krēsliņš pieskārās četriem punktiem. Pirmkārt, 
izskaidroja, kā ar roku rakstīto sāka uztvert kā kaut ko mainīgu un spontānu, 
iespiesto kā pastāvīgu un nepārtrauktu. Līdz ar to ar roku rakstītajam izdevās 
saglabāt mutiskās saziņas kultūras īpašības iespiestā vārda pasaulē. Otrkārt, 
apskatīja, kā ar roku rakstītais izveidoja agrīni modernās sabiedrības atmiņas 
jēdzienu. Ar roku rakstot vingrinājumus, iemācījās strukturēt un saglabāt 
domas. treškārt, pieskārās tiem tekstiem, kuros izmantoja reizē iespiesto 
burtu tipus, kā arī ar roku rakstītos. Ceturtkārt, skaidroja, kā ar roku rakstītais 
atļauj mums labāk saskatīt teksta un attēla mijiedarbību. Kā atšķiras ar roku 
rakstītais uzmetums no skices? Agrīni modernie rakstnieki un mākslinieki 
bieži centās uzburt harmoniju savos tekstos un attēlos. Šāda harmonija ievirza 
meditatīvā noskaņā. Ar roku rakstītais pamodina no redzes ceļā uztvertā un 
uzbur jaunu pasauli.
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Everitas Andronovas (Lu Mii, pašlaik arī vieslektore sanktpēterburgas 
Valsts universitātē) priekšlasījums bija veltīts suntažu mācītāja salomona Guberta 
(?–1653) vācu valodā publicētajai lauksaimniecības grāmatai Stratagema Oeco-
nomicum oder Ackerstudent... un tai pievienotajām garīgajām dziesmām latviski. 
Grāmatas 1. izdevums (1645. g.) Latvijā nav atrodams un ir uzskatāms par 
bibliogrāfisku retumu, tāpēc pieejamā informācija par šo avotu bieži vien ir 
neprecīza. Vienīgais izņēmums ir Haralda Biezā 1973. g. pētījums, kur sīkāk 
aplūkoti s. Guberta grāmatas 17. gs. izdevumi (1645., 1649., 1673., 1688.) 
un salīdzināta latviešu dziesmu rakstība tajos. Pētnieks norāda arī uz virkni 
neatbildētu jautājumu, kas saistīti ar grāmatā publicēto latviešu dziesmu 
autorību.

referente pievērsa uzmanību grāmatā sastopamajiem ierakstiem latviešu 
valodā, kā arī salīdzināja vienu s. Guberta dziesmu ar satura ziņā līdzīgiem 
vācu dziesmas Dancket dem Herren heut und allezeit 17. gs. tulkojumiem latviešu 
valodā (1631; 1685), izsakot pieņēmumu, ka s. Guberts ir pats tulkojis šo 
16. gs. vācu autora N. Hermaņa baznīcas dziesmu.

Lu Akadēmiskās bibliotēkas darbiniece Aija	Taimiņa runāja par 
Katarīnu Gillenšjērnu-Meku – pirmo sievieti literāti Vidzemē. Nomaļajā 
suntažu muižā ieprecētā zviedriete Kārina, brīvkundze Gillenšjērna no 
Lundholmiem (Karin Gyllenstierna af Lundholm, Catharina Güldenstern, ap 
1611–1682), muižas īpašnieka engelbrehta fon Meka atraitne, 17. gs. pēdējā 
trešdaļā sarakstījusi apjomīgu grāmatu  par dvēseles dziedināšanu. Zviedru 
aristokrātes, no galmam tuvām aprindām nākušās autores darbs Geistliches 
Heil Pflaster und Seelen-Artzney in allerley Geistlichen Kranckheiten Aus Gottes 
Wort zusammen getragen, und offt bewähret erfunden: Anjetzo maenniglichen zum 
seeligen Gebrauch mitgetheilet  von Catharina, Freyherrin von Gyldenstern iznācis 
viņas mūža nogalē, rīgā, karaliskā tipogrāfa Vilkena spiestuvē 1677. gadā. Gan 
sava lielā apjoma (pāri 760 lappušu!), gan satura dēļ Gillenšjernas darbs patiesi 
ir uzskatāms par retumu. tas piekļaujas baroka laika reliģiski – celsmīgās 
rakstniecības laukā iecienīto garīgo recepšu literatūras klāstam, kas izaudzis 
no viduslaiku traktātos iztirzātās tēzes par Kristu kā dvēseles ārstu un ap-
tiekāru un atbilstošajiem aprakstiem par debesu aptieku. tomēr būtiskāk ir, 
ka Gillenšjernas grāmata ir viņas dvēseles autobiogrāfija, 17. gs. otrās puses 
sievietes pašrefleksija literārā formā. No jauna apzinātie fakti un dokumenti 
par Gillenšjernu un Meku dzimtam paver iespējas dziļākai teksta izpratnei. 
Augstu vērtējama Gillenšjernas spēja brīvi izteikt savas emocijas un darīt to 
literāri izkoptā formā, kā talantīgai retoriķei. Gillenšjerna ir uzskatāma par 
pirmo Vidzemes sievieti literāti, kas pievērsusies prozai.

Maija	Baltiņa (rīga/Ventspils) savā referātā pievērsās vairākiem jau-
tājumiem. Pirmkārt, tika aplūkotas klišeju, stereotipu un tradīciju izpausmes 
seno tekstu pētniecībā un tekstu vērtējumā. Otrkārt, uzmanība tika veltīta 
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iestrādēm resp. autoritātēm, kuru pētījumos rodamas norādes uz klišeju un 
stereotipu klātbūtni, piem., prof. e. dunsdorfa pētījums par pirmo Bībeles 
tulkojumu latviešu valodā, kā arī J. Krēsliņa (vecākā) uzmanības lokā turētais 
jautājums par ilgtspējīgas tradīcijas nepārtrauktību pētījumos. treškārt, tika 
minēti problēmgadījumi, kad klišeju un stereotipu klātbūtne ietekmējusi 
un ietekmē kultūrvēstures situācijas izvērtēšanu, seno tekstu analīzi, kā arī 
kultūrtekstu tulkošanas jautājumus.

ievērojamais latviešu agrīno vārdnīcu pētnieks Adelaides Flindersa 
universitātes profesors Trevors G. Fennels stāstīja par Liborija depkina 
vārdnīcas manuskripta izvirzītajām problēmām. Liborijs depkins nomira 
1708. g., atstājot nepabeigtu un nerediģētu Latviešu vārdnīcu, kas palikusi 
rokrakstā. darbu var sadalīt 2 daļās:  pirmā, kur ir šķirkļa vārdi no A līdz 
Z (1911 ailes), bet otrā (ap 1000 aiļu), kur daudzi vārdi no pirmās daļas tiek 
sīkāk apskatīti 8 pielikumos. rodas jautājums: Kā būtu izskatījusies eventuālā 
drukātā versija, ja depkins būtu paspējis materiālus rediģēt iespiešanai?

Paraugizdevums Vortrab, ko viņš izdeva 1704. g., varbūt ierosina pāris 
atbildes. Šis īsais darbs piedāvā (nedaudz šķirkļa vārdiem, A–Add) iespējamas 
vadlīnijas vārdnīcas saturam un organizēšanai.  salīdzinot paraugizdevuma 
materiālus ar atbilstošajām rokraksta sekcijām, kļūst skaidrs, ka depkins 
neparedzēja nozīmīgu darba saīsināšanu. tādu ieskatu pabalsta pat darba 
grandiozais nosaukums, minot Visus Bībeles tulkojuma vārdus, kopā ar 
VisieM vārdiem VisĀs citās latviski drukātās grāmatās. Alfabētiskā secība 
labāk ievērota paraugizdevumā nekā rokrakstā, bet zem katra šķirkļa vārda 
iekšējā piemēru struktūra un sakārtojums liek domāt, ka depkina rediģēšana 
un koriģēšana bija pavisam nenopietna. Par to liecina arī viņa apsolījums 
paraugizdevumā, ka visi iespiežamie materiāli varētu būt gatavi pēc dažiem 
mēnešiem!!

Ņemot vērā, ka 1704. gadā rokraksta pielikumi droši vien bija nepabeigti, 
varbūt pat neiesākti, ir vieta vaicāt, kādu lomu depkins domāja tiem piešķirt. 
tos ietilpināt iespiestajā vārdnīcā būtu bijis gandrīz neiespējams dažu mēne-
šu laikā. Paraugizdevumā depkins pateicas superintendentam Bergam, ka 
viņš esot bijis liels pamudinātājs darbam, kas esot svarīgs ar to, ka tas, bez 
normālām vārdnīcas funkcijām, labi derot arī kā sava veida Bībeles konkor-
dance. tomēr nākt pie tūlītēja slēdziena, ka pielikumi nav domāti esošajai 
vārdnīcai, bet kādam atsevišķam vārdu rādītāja projektam, būtu bīstami, jo 
tādējādi rastos vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Literatūrvēsturniece Lu profesore Māra	Grudule pievērsās 18. gadsimta 
autoru Jākoba Langes un Frīdriha Bernharda Blaufūsa iespējamai sadarbībai. 
Ar 1753. gadu datētais rokraksts Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vid-
zemes ļaužu ir viens no pirmajiem vēsturiskajiem aprakstiem latviešu valodā. 
Manuskripts ir anonīms. tā autorības jautājums, kaut darbs 19. gadsimta 
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sākumā, atsaucoties uz tā atrašanos G. Bergmaņa manuskriptu kolekcijā, 
piedēvēts F. B. Blaufūsam, joprojām nav līdz galam noskaidrots. Profesore, 
nenoliedzot, ka autors varētu būt Blaufūss, izvirzīja hipotēzi, ka manuskripta 
tapšanā varētu būt piedalījies teologs, Vidzemes baznīcas funkcionārs un 
valodnieks Jākobs Lange, jo, pirmkārt, abi bija ļoti labi pazīstami, otrkārt, 
faktiski visas galvenās manuskriptā risinātās tēmas, kā to apliecina J. Langes 
vārdnīcā (1777) ievietotais materiāls, sabalsojas ar viņa interešu sfēru – lat-
viešu valoda, vēsture, mitoloģija, dzeja. tā kā manuskriptam ir neapšaubāmi 
hernhūtiska ievirze, bet Lange pret kustību bija noskaņots kritiski, J. Langes 
kā vienīgās personas autorība tomēr ir apšaubāma. 

Par latviešu literatūras sekularizāciju runāja jaunais Lu literatūrvēstur-
nieks Pauls Daija. Latviešu laicīgās literatūras veidošanos 18. gadsimta vidū 
raksturo jaunu žanru un tēmu ienākšana tradicionāli reliģiskajā grāmatniecībā, 
kas skaidrojams ar tautas apgaismības un teoloģiskā racionālisma ideju izpla-
tīšanos Baltijā. Minēto tekstu vidū literatūras sekularizācijas agrīnajā posmā 
īpaša vieta pieder praktiski ekonomiskajai literatūrai (t.s. padomu grāmatām), 
kas sintezē zinātņu popularizēšanu ar beletristisku formu, kā arī izmanto dru-
kātos medijus (kalendārus, periodiskos izdevumus, grāmatas), lai popularizētu 
jaunākos atklājumus lauksaimniecībā un medicīnā. Šis grāmatniecības atzars 
kā kultūrvēsturisks fenomens problematizē jautājumus par latviešu laicīgās 
literatūras ģenēzes komplicēto norisi un attieksmēm starp autoriem un adre-
sātiem. tēmas tālāka izpēte rosinātu detalizētāk izvērtēt Vācijas apgaismības 
ideju ietekmi uz latviešu rakstiskās kultūras formām 18. gadsimtā, kā arī 
aktualizētu nepieciešamību pēc starpdisciplināriem pētījumiem praktiski 
ekonomiskās literatūras studijās.

Viens no semināra iniciatoriem un rīkotājiem Pēteris	Vanags (Lu/
stokholmas universitāte) pievērsās tēmai par 18. gadsimta latviešu rokrakstiem 
un to valodu. esošos manuskriptus var dalīt trīs grupās: 1) manuskripti, kas ir 
pamatā publicētiem tekstiem, vai tikuši gatavoti publikācijai (piem., Liborija 
depkina vārdnīca, Jākoba Langes vārdnīca, Gotharda Frīdriha stendera darbi); 
2) manuskripti, kas paredzēti publiskai lietošanai, bet iespējams nav bijis 
domāts tos izdot tādā formā, kā tie saglabājušies (piem., Andreja Kleina katoļu 
perikopju krājums (1738), lietots Kurzemes katoļu draudzēs; Blaufūsa apcerē-
jums par latviešu vēsturi (1753); rīgas amatnieku brālību statūti; brāļu draudžu 
sprediķi, dziesmu krājumi u.c. dievkalpojumos un mājās lasāmā literatūra); 3) 
privāta rakstura dokumenti (dažādi iesniegumi, sūdzības – kam gan nosacīti 
arī ir oficiāls raksturs, kā arī vēstules, kam jau ir pilnīgi privāts raksturs). 
Analizējot šo rokrakstu valodu, var sagaidīt, ka latviešu valodas rakstība un 
forma tajos atšķirsies – jo privātāks dokuments, jo vairāk iespēju, ka tam 
būs individuālas īpatnības un atkāpes no rakstu valodas tradīcijas. Kopumā 
tomēr redzams, ka 18. gs. laikā valoda latviešu iespiestajos tekstos un valoda 
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rokrakstos ir daudz tuvāka viena otrai, nekā tas bija 17. gs. tas apliecina, ka 
rakstu valoda ir nostiprinājusies un kļuvusi par visai plaši izmantotu latviešu 
valodas paveidu, ko apguvuši ne tikai mācītāji – grāmatu autori, bet arī citi 
rakstītāji, tostarp arī latviešu zemnieki, it īpaši Vidzemē. tādējādi 18. gs. 
beigās jau skaidri saskatāma tā tendence, kas noveda pie latviešu rakstu valodas 
kā pārdialektāla saziņas līdzekļa nostiprināšanās jau 19. gs. vidū.

Latgaliešu rakstu valodas vēstures problēmatiku risināja Lu Baltu valodnie-
cības katedras vadītāja profesore Lidija Leikuma. Viņa aplūkoja Franča trasuna 
Skajtieszonas diwiejgas 19. gadsimta beigu latgaliešu rakstības kontekstā.

Ventspils Augstskolas profesors Juris	Baldunčiks stāstīja par vārd-
nīcu un mikrotekstu dotumu lomu aizguvumu pētniecībā. VeA viņa 
vadībā tiek veidots 19. gadsimta latviešu tekstu korpuss, kas dos iespēju 
precīzāk izsekot latviešu valodas attīstībai šai laikā, īpaši jaunu leksēmu 
ienākšanai valodā.

semināru noslēdza diskusija, kurā dalībnieki izteica apmierinātību 
par šo sarīkojumu, kas deva iespēju pārrunāt kopīgi interesējošus jautāju-
mus un problēmas no dažādu zinātņu skatu punktiem, tādējādi veicinot 
tālāku pētniecību. Gan referenti, gan citi dalībnieki bija vienisprātis, ka 
būtu vērts šādas tematikas sarīkojumus organizēt arī turpmāk.
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