
R A K ST I P A R  L A T V IS K A M  P R O B LĒ M Ā M

ARCHIVS
III

Pirmā izdevuma redaktors: Indriķis Šterns 
Otrā izdevuma redaktors: Edgars Dunsdorfs

Izdevējs: Latviešu apvienības Austrālijā zinātnes nozare, 
piedaloties Kārļa Zariņa fondam



LATVIEŠU 16. GS. RAKSTU PIEMINEKLI ATTĒLOS
T

IZLASE 

K. Draviņš

Pie kāda rādītāja sastādīšanas, kurā būtu minēti v i s i  
pazīstamie 16. un 17. gs. latviešu teksti — kā iespiestie, tā 
rokrakstā uzietie — un pie attiecīgo faksimilu vākšanas šī publi
cējuma autors stājies pa diviem lāgiem, pirmoreiz tūlīt pēc 
universitātes beigšanas, dzīvodams Rīgā un Tartū, otrreiz, kad 
visi manuskripti un sakrātie attēli kara notikumos bija zaudēti, 
darbu atsākot trimdā, Zviedrijā. Diemžēl, daudzi apstākli nav 
atļāvuši iecerētos meklējumus dažādās Eiropas bibliotēkās, īpaši 
tās aust rumu daļā.

Izcils darbs un liels solis uz priekšu šim laukā ir Dr. phil. 
Benjamiņa Jēgera (ilga laika pūļu, daudzu zemju apmeklējumu 
un ievērojamu materiālu upuru rezultātā) sastādītais i e sp i e s t o  
veclatviešu rakstu rādītājs („Verzeichnis der lettischen Drucke 
des 16. und 17. Jahrhunderts”, ZEITSCHRIFT FÜR OSTFOR
SCHUNG 1960, Heft 4, 556—583. lpp.). Blakus ļoti rūpīgiem bib
liogrāfiskiem datiem tur sniegtas visai vērtīgas ziņas, kur katras 
aprakstītās grāmatas eksemplāri glabājas.

Izmantojot iespēju ARCHĪVA III sējuma jaunajā izdevumā 
iespiest kādu skaitu veclatviešu tekstu faksimilu, še tiek publi
cēta kāda izlase no 16. gs. latviešu rakstiem. Kā uzskates mate
riāls un tekstu paraugi tie eventuāli varētu noderēt interesen
tiem, kam iznāk pievērsties mūsu rakstu agrajiem sākumiem 
— latviešu studentiem, skolotājiem un arī augstāko klašu skol
niekiem.

Šāds publicējums var kaut cik papildināt tās ziņas par 
veclatviešu rakstiem, kas ir dažādās literātūras vēstures grā
matās; gadījumu vairumā attēlu materiāls tanīs ir stipri trūcīgs. 
Bez tam daži izdevumi, piemēram, E. Bleses LATVIEŠU LITE-
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RATURAS VĒSTURĒ (Hanavā 1949), nu jau kļuvuši par tikpat 
kā neiegūstamiem retumiem.

Vērtīgs veclatviešu tekstu attēlu (faksimilu) izdevums ir 
Oto Čakara u. c. sastādītie un studentu vajadzībām dzimtenē 
1967-1968. g. publicētie LATVIEŠU TEKSTI (l.daļa -  16. un 
17. gs., 2. daļa — 18. gs.). Diemžēl, šī iespieduma metiens ir 
tikai 550 eks.; trimdā šis darbs pirkšanai nav pieejams.

Tālāk iespiestos faksimilus publicējot, par šo ļauto iespēju 
izsaku sirsnīgu pateicību savam labajam draugam prof. Dr. 
Edgaram Dunsdorfam. Liela pateicība arī Dr. phil. Benjamiņam 
Jēgeram (ASV), Dr. phil. Staņislavam Kolbuševskim Poznaņā, 
cand. hist. Oto Bongam Vācijā un igauņu zinātniekiem Zviedrijā 
— prof. Pēterim Arumā, Dr. phil. Herbertam Salu un Arno Pīr- 
kopam (Pürkopp), tāpat vēl visiem citiem, kas ar savu laipno 
palīdzību sekmējuši veclatviešu rakstu un iespiesto eksemplāru 
apzināšanu.

ARCHĪVA lappušu izmēri spieduši dažu reprodukciju sa
mazināt; ja oriģināla lappušu lielums bijis zināms, tas norādīts.
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1507. g. AĢENDAS Upsalas eksemplāra titullapa
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Liecība par 1525. g. i espiestām grāmatām latviešu valodā. L ībekas domdekāna 
Johana Branda diārijs; tagad Šlēavigas zemesarchīvā. Manuskripta sākums (l.lpp.)
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Johana Branda diārija 202. lappuse ar 1525. g. 8. nov. ierakstu, ka Lībekā apķīlātas 
luterāņu grāmatas ar tekstiem latviešu un igauņu valodā
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Johana Hāzentētera tēvreize Sebastiāna Minstera KOSMOGRAFIJAS 1550. g. latī ņu 
i zdevumā. Titullapa (pa kreisi) un 789. lappuse ar tēvreizes tekstu. Oriģināls 

(21 x 31,6 cm) Lundas universitātes bibliotēkā
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Johana Hāzentētera tēvreize Sebastiāna Minstera KOSMOGRAFIJAS 1550. gada vācu 
izdevumā. Titullapa (pa kreisi) un 932. lappuse ar tēvreizes tekstu. Oriģināls 

(20,4 x 31 cm) Lundas universitātes bibliotēkā
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Johana Hāzentētera tēvreize Volfganga Lācija darbā PAR DAŽU TAUTU KLEJO- 
ŠANĀM.. .  (Bāzelē 1557, 1. izd .). Titullapa (pa kreisi), 787. lappuses apakšdaļa 
un 788. lappuses augšdaļa ar tēvreizes tekstu. Oriģināls (24,5 x 36,3 cm) Lundas 

universitātes bibliotēkā

Sērmūkšu apvidus latviešu māju, resp. saimnieku vārdi kādā 1562. g. Polijas karaļa 
Sigismunda Augusta dokumentā. Oriģināls Krakovas zinātņu akadēmijas bibliotēkā 

(341. manuskripta 269. lappusē)
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Johana Hāzentētera tēvreize Sebastiāna Minstera KOSMOGRAFIJAS 1575. gada 
itāliešu izdevumā. Titullapa (pa kreisi) un 848. lpp. ar tēvreizes tekstu. Oriģināls 

(apmēram 20 x 32,5 cm) Minchenē, Bavārijas valsts bibliotēkā
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A. Tevē KOSMOGRAFIJA (Parīzē 1575), apmēram 23 x 37 cm lappuse
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A. Tevē KOSMOGRAFIJA (Parīzē 1575), 1. sēj 882. lappuse ar latviešu tēvreizi, 
apmēram 23 x 37 cm lappuse
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Pētera Kanīsija katechisms (Vilnā 1585). Titullapa. Oriģināls (apmēram 8,5 x 13 cm 
Upsalas universitātes bibliotēkā
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Pētera Kanīsija katechisms (Viļņā 1585). Teksts 12. un 13. lappusē
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Mārtiņa Lutera MAZAIS KATECHISMS (Karaļaučos 1586). Titullapa
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Mārtiņa Lutera MAZAIS KATECHISMS (Karaļaučos 1586). Teksta 17. lappuse
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Luterāņu dziesmugrāmata (Karaļaučos 1587). Titullapa
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Luterāņu dziesmugrāmata (Karaļaučos 1587). Teksta 2. lappuse
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EVAŅĢĒLIJI UN EPISTULAS (Karaļaučos 1587). Titullapa
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EVAŅĢĒLIJU UN EPISTULU 1587. gada izdevuma 4. lappuse
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PASSIO [Kristus ciešanu stāsti]. Par mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus 
ciešanām un nāvi pēc četriem evaņģēlijiem no vācu valodas nevācu valodā tulkojis 

Bauskas mācītājs Gothards Reimerss 1587. gadā. Titullapa
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Kristus ciešanu stāstu (1587) teksta sākums
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