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Kārlis Draviņš Jāņa Reitera latviešu tēvreize
Kādā 1715. gadā Amsterdamā iespiestā grāmatā, kas ir po

liglots tēvreizes teksta izdevums, sastopama arī rinda tēvreižu 
l a t v i e š u  valodā. Šīs grāmatas diezgan garais virsraksts
š ā d s :

V E R U L I C E  (87. lapp.), bet tajā viegli pazīstams tas pats 
Hāzentētera uzrakstījums, kas gan, kā jau no cita avota ņemts, 
dažā vietā sīkumos atšķiras.

īpaši vērību saista trešais latviešu tēvreizes teksts, kas 
Čemberlēna grāmatā 84. Iapp. iespiests šādā veidā:

Meklējot pēc šī tēvreizes teksta avotiem, tam līdzīgu atro
dam Filologu biedrības rakstu 18. sējuma 195. lapp., kur to 
publicējis nelaiķis A. Augstkalns, uzdodams par Jāņa Reitera 
latviešu tēvreizes tekstu un piebilzdams, ka tas esot vienīgais 
filologiem tveramais fakts no šī bībeles tulkotāja darbības. A. 
Augstkalns gan min, ka viņš savu tekstu ņēmis no poliglotiem 
izdevumiem, bet, diemžēl, nenorāda nedz autora vārda, nedz 
darba virsrakstu.

Salīdzinot augstāk iespiesto Amsterdamas izdevuma trešo 
latviešu tēvreizi ar A. Augstkalna publicēto, nepārprotami re
dzams, ka teksts ir viens un tas pats. Filologu biedrības 
rakstos tas gan nav iespiests tā izkārtots pa rindām, kā to 
redzam Cemberlēna grāmatā, bez tam A. Augstkalns, kā viņš 
pats turpat norāda, tekstā dažu ko — acīm redzamas iespie
duma kļūdas — esot pats izlabojis. Ar to būs izskaidrojams, 
ka viņa publicētajā tēvreizē daži vārdi kādos sīkumos atšķiras 
no augstāk atrodamā teksta; ir nesaskaņas arī pieturas zīmju 
ziņā.

Visvairāk duras acīs tas fakts, ka Filol. biedr. rakstu tekstā 
trūkst veselas frāzes par Dievam mūžīgi piederošo valstību, 
spēku un godu, kas Amsterdamas izdevumā stāv Amen priekša. 
Ļoti jāšaubās, vai tekstā, ko A. Augstkalns uzdod par Jaņa 
Reitera paša uzrakstītu, šī teikuma nemaz nebūtu bijis — 
visdrīzāk gan te būs iezagusies kāda kļūda.

Jājautā, vai ir kāds pamats par augstāk iespiestās latviešu 
tēvreizes autoru turēt tieši Jāni Reiteru. Minētajā Amster
damas izdevumā pie teksta vai kur citur tas t i e š i  pasacīts 
nav. Taču, pirmkārt, no Cemberlēna grāmatas I daļas priekš
vārdiem redzams, ka J. Reiters ir viņam pazīstams poliglotu 
izdevumu autors; otrkārt, izdevējs savā gramata centies ie
spiest tik daudz atšķirīgu tēvreizes tekstu, cik, acīm redzot, 
vien varējis savākt. Tāpēc nav iespējams domāt, ka šo tēvreižu 
starpā nebūtu J. Reitera teksta, ņemot vērā apstākli, ka viņa 
grāmatas Čemberlēnam bijušas pazīstamas. Treškārt, visu pā
rējo latviešu tēvreižu teksti Amsterdamas izdevuma viegli iden
tificējami, atskaitot augstāk publicēto, kas atkal liek domāt 
par mums nepazīstamajām J. Reitera grāmatām. Ceturtkārt,

Grāmatas sastādītājs, latviešu valodu, kā jāspriež, pats ne
prazdams, uzņēmis tajā veselas piecas latviski uzrakstītas tēv
reizes. Viņu būs maldinājuši viņam pieejamos avotos sasto
pamie latviešu tēvreižu apzīmējumi, kas, kā redzams, bijuši 
dažādi. Tā pirmajam šai Amsterdamas izdevumā sastopamam 
latviešu tēvreizes tekstam (83. Iapp.) ir virsraksts L IV O  - 
NI CE;  lūgsnā pazīstams šur un tur sīkumos sagrozīts popu
lārais Hāzentētera (Hasentöter) tēvreizes teksts. Otra aplū
kojamā grāmatā iespiestā latviešu tēvreize ir ar virsrakstu 
CUR1 . AN D1 C E  (84. Iapp.) — un izrādās par to, kas atro
dama J. A. Branda (von Brand) grāmatā Reysen durch die 
Mark Brandenburg, Preussen, Churland, Liefland..., Wesel, 
1702, 74. lapp. Amsterdamas poliglotā izdevuma trešo latviešu 
tēvreizi autors iespiedis par latviešu teksta paraugu ( LET-  
T1CE) ;  pie tā atgriezīsimies vēlāk. Ceturtajam latviešu tēv
reizes tekstam ir virsraksts (86. lapp.) P R U S S I C E, ex 
Si mone Grunovio; šai tekstā tiešām pazīstam mūsu vecāko 
tēvreizi. Beidzamais, piektais latviešu teksts ir ar virsrakstu
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aplūkojamam tekstam ir īpatnēja ortogrāfijā, kādas nav citos 
mums pazīstamos vecos latviešu tekstos. Arī pats teksts šķiet 
kāds patstāvīgs tulkojums.

Dibinoties uz visu augstāk sacīto un ņemot vērā, ka pašreiz 
nav zināms neviens cits 17. g. s. vai 18. g. s. sākuma latviešu 
rakstniecības darbinieks, ko varētu iedomāties par aplūkojamās

tēvreizes autoru, atskaitot vienīgi Jāni Reiteru, pie kam pēdē
jais vēl tieši minēts Amsterdamas izdevumā citu izmantoto 
autoru starpā, ar lielu paticamību par augstāk iespiestā teksta 
autoru Reiters arī jāatzīst. Līdzīgi, kā redzams, spriedis arī 
nelaiķis A. Augstkalns, pie kam viņam varēja būt vēl kādi citi 
pierādījumi.


