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Kārlis Draviņš

PAR LATVĪŠU TĀVREIZI

Pīzeime pi L. Latkovska roksta Livonijas tāvreize 
„Dzeives“ 112. nrī.

Kod eisti byutu tāvreize pārtulkota kaidā nu 
latvīšu senejūs ciļšu resp. tautu volūdom? Teorē
tiski var sprīst, ka tei beja pārtulkota senejūs lat
gaļu volūdā jau tod, kod Krīvijas pareizticeigī 
prīsteri sāce mēģināt izplateit kristeigū ticeibu arī 
Latvijas austrumu daļā. Var arī jautāt, voi kaids 
tēvreizes tulkājums nasaroda tymā laikā (ap 1060. 
godu), kod dāni uzcēle kaidu (katāļu) bazneicu 
kaut kur Kūrzemē? Tai kai nav zynoms, kur tei 
stāvējuse — varbyut arī kaidūs na kuršu, bet li- 
bīšu apdzeivātūs nūvodūs, tod īspējams (jo taids 
tulkājums vyspār kaidreiz bejis), ka tys bejis li- 
bīšu volūdā (saleidz., pīm., šūs pīzeimu autora 
rokstu Kur celta pirmā baznīca Kurzemē? ,,Lai
ka" 1969. g. 1. marta nrī).

Par luterāņu agrejim rokstim vacūs latvīšu 
literatūras pīminekļu pētnīki vysi byus vīnā prātā, 
ka tim pamatā ir vēļ vacāki roksti, kas rodušīs 
katāļu Bazneicas apryndās. Tys pats sokoms par 
latvīšu tēvreizi. Sūs pīzeimu autors, mēģinādams 
pēteit dažaidus mums tagad pazeistamus latvīšu 
tēvreizes tekstu sovstarpejū atkareibu, bejis spīsts 
atzeit, ka latvīšu tēvreizes teksti katāļu Bazneicā 
byus eksistējuši vysmoz 13. godu symtā, varbyut 
pat vēļ agrāk; atteiceigū atkareibu (filiacijas) ta
bulu verīs autora dorbā Altlettische Schriften und 
Verfasser, 1, Lundā 1965. 26. lp.

L. Latkovska rokstā Livonijas tāvreize aplyu- 
kātū latvīšu lyugšonu jau agrāk publicējis Dr. 
phil. Benj. Jēgers dorbā Eine unbeachtete (Über- 
lieferung des lettischen Vaterunsers, rokstu krā
jumā Sprākliga Bidrag. Meddelanden . . ., 12. Lun
dā 1959. g., 5.—32. lp. Šovā dorbā Benj. Jēgers 
nūrāda, ka Londonā izdūtū tēvreižu kūpājumu, 
kur īspīsts arī myusu aplyukojamais teksts, sastā- 
dejis teologs Andrejs Millers (Mūller 1630— 1694). 
Pēdējais šū latvīšu tēvreizi pārjēmis nu kaida lei- 
dzeiga rokstura krājuma, kū beja publicējis Hiero- 
nims Megīsers (ap 1553— 1618). Megīseram šaidu 
krājumu ir vairāki; Benj. Jēgers konstatējis, ka 
A. Millera paraugs ir bejis H. Megīsera 1603. g. 
Frankfurtē publicētais tēvreižu kūpājums Speci- 
men . . .jo teiši tymā latvīšu teksts stāv ar 39.— 
numeri, teiši tai, kai tū sovās molas pīzeimēs nū- 
rādejis A. Millers. H. Megīsera agrākūs krājumūs 
(1592. un 1593. g.) latvīšu lyugšona ir ar cytu nu
meri (1593. g. krājumā 33. nrs.).

Aplyukojamū Benj. Jēgera un tagad L. Lat
kovska publicētā latvīšu tēvreizes tekstu var drū- 
ši identificēt par tās lyugšonas versiju, kas īspīsta 
pazeistamā Bēzeles zynātnīka Sebastiana Minste-
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ra (Mūnster, Munsterus) Ielās Kosmografijas dau- 
dzajūs izdavumūs. Tur tei snāgta kai livonīšu (t. 
i. — latvīšu) volūdas paraugs. Tū parosti mēdz 
dēvēt par Hāzentētera (arī Leporicida, sal. M. 
Bukšs, Latgaļu literatūras vēsture, Minchenē 1957. 
g., 53. lp.) tēvreizi, jo S. Minsters tū īgivis nu šā 
literātā. Pats Joh. Hāzentēters tū byus dabājis, kai 
sprīžams, Reigā ap kaidu 1547. godu. Šūs pīzeimu 
autora izdareitās tekstu analizēs līcynoj, ka Hā
zentēters t ū  n ū r a k s t ē j i s  nu kaidas ar f r a k -  
t u r a s  b u r t i m  ī s p ī s t a s  grāmotas (sal. aut. 
Das Hazentātersche lettische Vaterunser, rokstu 
krājumā Studi Baltici, 9 (N. S. 1), Florencē 1952. 
g., 211.—230. lp.

Nav apšaubams, ka kaidas īspīstas latvīšu gro- 
motas, vacākas par 1547. godu, ir bejušas, bet tai 
kai uzītas tās nav, tod Hāzentētera eistū olūtu nav 
bejis īspējams nūsaceit.

L. Latkovska publicētā faksimila molas pīzei
mēs nūrādeits, cyta storpā, arī uz S. Minstera 
Ckron(iku), ar kū gon jāsaprūt šā zynātnīka sa- 
raksteitā Kosmografija. Īspīduma gods nav my- 
nāts, bet gon loppuse, kur latvīšu tēvreizes teksts 
uzejams, prūti, 1124-tā. Minstera Kosmografijas 
1550. goda izdavumūs, kur pyrmū reizi pasarāda 
arī myusu tāvreize, tei stāv latiņu izdavuma 789., 
bet vōcyskajā — 932. loppusē. Vālākī Kosmogra
fijas izdavumi pakāpiniski papyldynāti un kļyust 
bīzāki; 1124. loppuse ar latvīšu tēvreizes tekstu 
var byut tikai kaidā lobu tīšu jaunākā izdavumā.

Materiāli, kas ir šūs ryndu autora reiceibā, at- 
ļaun konstatēt, ka latvīšu tāvreize teiši 1124. lop
pusē ir Minstera Kosmografijas 1574. goda (vācu) 
izdavumā.

Turpat, jau pīmynātajās molas pīzeimēs, my- 
nāts arī Jāņa Reitera tēvreižu krājums, atzeimo- 
jūt, ka latvīšu teksts tymā ir 41-mais. Kurs Rei
tera dorba Oratio Dominica XL linguarum izda- 
vums dūmāts, teiši pasaceits nav; kai konstatējis 
Benj. Jēgers, tekstu seceiba obūs īspīdumūs (1662. 
un 1675. goda) ir teiši tei poša (sal. Benj. Jēgera 
sagādātā Reitera krājuma ūtrā īspīduma faksimi- 
lizdavumu, Kopenhāgenā, Imantas apgādā, 1954. g.; 
sol. vēļ Staņislavs Kučinskis, Jānis Reiters kā ka
tolis katoļu dokumentu gaismā (1665— 1670?), 
rokstu krājumā Ceļi, 14. sēj., Lundā Ramaves ap
gādā, 3.— 18. lp., un K. Draviņš, Par Jāņa Reitera 
iespiestiem darbiem, turpat, 19.—26. lp.

Pībylsdams, ka Reitera krājumā latvīšu tāvreize 
ir pavysam cytaidā redakcijā nakai mynātajā A. 
Millera Londonas krājumā un navar byut pēdējo 
paraugs. Ir skaidrys, ka ar nūrādi uz Reitera krā
jumu A. Millers ir gribējis tikai atzeimēt, ka arī 
tymā (un atteiceigajā, t. i., 41. pozicijā) ir publi
cēta tāvreize šymā pat, t. i., latvīšu volūdā.


