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K ā r l i s  D r a v i ņ š

LATVIEŠU RAKSTU SĀKUMI

Uzskatos par mūsu rakstu sākumiem kopš kāda laika ir notikušas 
zināmas pārmaiņas: par vecāko latviešu tekstu vairs netur populāro 
16. g.s. sākumā S. Grūnava chronikas tēvreizi Nossen Thewes..., bet 
gan akcentē, ka tā ir pirmais p a š r e i z  p a z ī s t a m a i s  latviešu 
rakstniecības piemineklis. Mums nav sveši daudz vecāki latviešu 
vārdu uzrakstījumi, gan tikai iestarpināti dažādos citos manuskriptos, 
tā, kā visiem jau zināms, Rīgas amatnieku brālību biedru reģistros un 
pat Indriķa chronikā. Tiešam vietā skeptiskais jautājums, kāpēc tod 
šīs nejauši saglabātās drumslas un tikai tās būtu vienīgais un viss, 
kas toreiz, kad rakstu māksla Latvijā nebija nekas svešs, ir uzrakstīts 
latviešu valodā.

Bez tam īsti sīks Grūnava tēvreizes izpētījums rāda, ka viņš tās 
tekstu (mums pazīstamā tēvreize ir tikai noraksts, jo Grūnava oriģi- 
nālmanuskripts gājis bojā) nokopējis no kāda agrāka rokraksta, kas 
savukārt ir bijis tikai norakstījums no kāda cita manuskripta. Tāpēc 
šīs latviešu lūgšanas vecākais pirmparaugs, kā to savā laikā konsta
tēja Alv. Augstkalns, ir labu tiesu vecāks par 16. g.s. 20-tiem gadiem, 
kad šo tekstu kaut kur Prūsijā uzgājis un savā chronikā iestrādājis 
Grūnavs. Varētu būt taisnība Ģertrūdei fon Valterei-Vitenheimei, 
kas spriež (skat. viņas Die Dominikaner im Mittelalter in Livland, 
Romā 1938. g., 34 — 35. lpp.), ka šo veco latviešu katoļu tēvreizi, kas 
Grūnavam noderējusi par paraugu, no Latvijas sev līdz uz Prūsiju 
paņēmis kāds dominikāņu ordeņu mūks. Mūsu izpratnē datējumā 
būtu jāatiet atpakaļ uz laiku, kas varētu būt 15. g.s. beigu posms vai 
pat kādi 1450 — 1480. gadi.
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Reizēm ir tirzāts arī jautājums, vai latviešiem jau drīz pēc grā
matu iespiešanas sākuma, t.i. vēl 15. g.s. otrā pusē, nebūtu bijušas 
savas grāmatas iespiedumā. Šāda doma gan šķiet nereāla, ja kaut 
cik pazīst toreizējos grāmatniecības apstākļus. Pavisam cita problē
ma ir, vai nevarētu atrast kādas 16. g,s. latviešu grāmatas, kas būtu 
no ievērojami agrāka laika nekā vecākā pašreiz pazīstamā — 1585. 
gada Catechismus Catholicorum.

Ka šādi iespiedumi latviešu valodā tiešam reiz ir eksistējuši, neat
vairāmi bija spiests secināt Jānis Straubergs, kad bija ļoti pamatīgi 
izpētījis 1586. — 87. un 1615. gada luterāņu Rokas grāmatas un to 
avotus. Viņa analizēs norāda uz 1530. g.; nākošā latviešu grāmata 
varētu būt nākusi klajā 1537. g., kamēr vēlākos gadu desmitos būs 
iespiestas vēl vairākas citas.

Bet vai laimētos kādu no šīm nepazīstamām latviešu grāmatām 
kaut kur uziet? Kaut arī varbūtība ir ļoti maza, gluži neiespējams 
tas nešķiet. Ja arī lielākās Eiropas bibliotēkās, kur grāmatu sastāvs 
pietiekami pazīstams, nav gandrīz ko cerēt, tad tomēr nav jāaizmirst 
pieredzes fakti, ka visādi lieli retumi dažkārt ilgi gulējuši kaut kur 
privātās mājās, nomaļos klosteros vai vecās pilīs, citreiz nomētādamies 
augsteņu gružos un skapjaugšu putekļos, sveštautiešiem neizlasāmi 
un neviena neievēroti, lietpratēju acij nepieejami.

Daudz lielāka ir iespēja, ka varētu palaimēties atrast kādu šo veco 
latviešu grāmatu f r a g m e n t u ,  ielipinātu vienas vai otras grā
matas vākos. Arī šinī ziņā daudzās lielākās grāmatu krātuvēs diezin- 
vai kas vairs varētu sekmēties, jo ļoti daudzu agrīno grāmatu vāki 
t o  šinī ziņā jau pārbaudīti. Šādā veidā, piem., Tartu universitātes 
bibliotēkā atrada vecākās pazīstamās latviešu ābeces 8 lappuses (pēc 
šī raksta autora analizēs — no kāda 1683. g.). Nesen, atlipinot vaļā 
vākus kādai grāmatai, kas pieder Kopenhāgenas Karaliskajai biblio
tēkai, iekšā atrada latviešu dziesmu tekstus, kas gan izrādījās par 
kādas jau pazīstamas 17. g.s. luterāņu grāmatas fragmentiem.

Šādi ielipinājumi būtu visdrīzāk jāmeklē tanīs grāmatās, kas 
iespiestas (un iesietas!) tanīs pat pilsētās, kur nākuši klajā šie agrīnie 
latviešu iespiedumi. Bet kur tad tās ir iespiestas? Uz to atbildes 
pagaidam nav, tikai skaidrs, ka tās ir ārzemes, jo ap kādu 1530 — 50. g. 
pašā Latvijā spiestuvju vēl nav bijis. Daudzi fakti un apsvērumi 
liek domāt, ka šī vieta ir Vitenberga Vācijā; šo hipotēzi, cik zināms, 
pats pirmais izteicis Gustavs Šaurums. Ciktāl būtu attiecīgi pārbau
dīti dažādo Vitenbergā iespiesto 16. g.s. grāmatu eksemplāri (kas
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taču izkaisīti pa dažādām vietām), pagaidām nav noskaidrots.
Latviešu valodniekiem vienmēr ir bijusi l'iela vēlēšanās iegūt kā

du pilnīgāku ieskatu, kā mūsu valoda pakāpeniski izveidojusies. 
Piemēram, mēs visai maz vairs ko zinām, kāda bijusi kuršu runātā 
mēle, tāpat joprojām vēl nav aprimušas sīvās uzskatu cīņas par to, 
kad un kādām pārvērtībām īsti bijušas pakļautas latgaliešu izloks
nes. Problēmas būtu ievērojami vieglāk atšķetināmas, ja izdotos 
atrast kādas 13. vai 12. g.s. tekstus šinīs valodās.

Ir pietiekams pamats spriest, ka tādi kādreiz ir bijuši. Jau daudz
kārt norādīts, ka kristīgās ticības sludināšana, ļaužu atgriešana un 
baznīcas rituāli nekādā ziņā nevarēja notikt bez jebkādiem uz
rakstītiem tekstiem šejienes tautu resp. cilšu valodās. Kristiānizē- 
jamie un atgriestie apgabali bija par lieliem un katoļu svētnieku kad
ri par plašiem, lai kristīgās reliģijas dzīvē še viss norisinātos tikai 
pēc atmiņas.

Vai var vēl cerēt kādu no šiem senajiem katoļu tekstiem atrast? 
Iznīcināti nebeidzamos karos, piļu postījumos, klosteru un baznīcu 
grautiņos, ugunsgrēkos un protestantu neiecietības dēļ, tie Latvijā 
diezin vai vēl kur varētu būt patvērušies. Kādi tamlīdzīgi seno lat
viešu cilšu teksti tomēr var būt nokļuvuši Rietrumu vai Dienvidu 
Eiropā un kādreiz varētu uznirt dienas gaismā, ja tos nejauši uz
šķirtu kāds erudīts pētnieks. Pieminētās Grūnava tēvreizes paraugs 
ir labs piemērs tam, kā vecs latviešu teksts varējis glabāties kaut kur 
ārpus Latvijas robežām. Bet mūsu senie 13 — 14. g.s. teksti tikpat 
labi var vēl slēpties kādā vecā Itālijas vai Francijas klosterī; īpaša 
uzmanība būtu veltījama Spānijas grāmatu un rokrakstu krātuvēm.

Kā visiem zināms (un tagad dzimtenē tiek sevišķi akcentēts!), 
Austrumlatvijā jau priekš vācu uzkundzēšanās bija darbojušies pa
reizticīgie krievu priesteri. Vai arī viņiem būtu bijuši kādi teksti, 
piemēram, tā laika letgaļu valodā? Arī tas nevien nav neiespējams, 
bet, tāpat kā gadījumā ar katoļu svētniekiem, pat visai ticams. Tikai 
cerības uziet kādu no tamlīdzīgiem 11 — 13. g.s. tekstiem šķiet daudz 
mazākas nekā attiecībā uz rietumu baznīcas rakstiem, jo arī pašas 
Krievijas rakstu un grāmatu krātuves ļoti cietušas, bet Latvijā senās 
pareizticīgo svētnīcas aizgāja bojā viena pēc otras, un tikai skops 
chronista stāsts vēl vēstī mums, kā izplēnējusi pelnos un pīšļos 
Jersikas pilsēta ar visām baznīcām un, varam domāt, arī ar grāma
tām un rakstiem.

Ka jau 13. g.s. jābūt bijušiem arī l a i c ī g i e m  rakstiem mūsu
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seno cilšu valodās, norādījis prof. A. Švābe. Tā ap 1208. g. vajadzē
tu būt bijušam latvju (— letgaļu) tiesību kodekam viņu valodā, kā 
Švābe konstatē, ar kādiem 25 paragrāfiem. Tamlīdzīgs kuršu un 
zemgaļu tiesību krājums viņu valodā būs eksistējis ap 1272. g.; tanī, 
kā spriežams, bijuši 27 paragrafi.

Pavisam delikāts ir jautājums, vai senajām latviešu ciltīm ne
bija arī pašam savi raksti. Laikmetā, kad tautiskās atmodas sajūsma 
paloja pavasarīgām straumēm un vēlēšanās un emocijas dažkārt gu
va pārsvaru pār prāta apsvērumiem, daudziem likās gluži drošs, ka 
Senlatvijas burtnieki reiz lasījuši garas, noslēpumainas tīstokļu grā
matas (apmēram tā, kā to rāda Raiņa Uguns un nakts inscenējumos!! 
un arī paši, līdzīgi viduslaiku chronistiem vai mūkiem, aprakstījuši 
laikus un likteņus. Kādas bijušas viņu lietātās rakstu zīmes, arī tas 
drīz šķita gluži skaidrs — tās taču bija uzglabājušās, iegrebtas divās 
vecās Kursas koklēs. Vecākā paaudze vēl varēs atcerēties, ka Rīgas 
pilī, virs mūzeja etnogrāfisko kollekciju skapjiem, novadu nosauku
mi (piem., Rucava, Lielvārde u.t.t.) stāvēja tiklab mums parastā la
tīņu, kā arī tā dēvētā “senajā latviešu” alfabētā. Šie publikai nepa
visam neizlasāmie uzraksti pazuda no vitrīnēm, kad par Valst vēstu
riskā mūzeja direktoru nāca archaiologs Francis Balodis. Viņam un 
rindai citu akadēmiski izglītotu zinātnieku šie vecā Matīsa Šiliņa 
darinājumi šķita romantiska un diletantiska niekošanās.

Taču ap 30-to gadu beigām šī event. senlatviešu rakstu problēma 
bija kļuvusi atkal aktuālāka. Pat tik kritiski un skeptiski valodnieki 
kā Alv. Augstkalns nopietni apsvēra, vai šos kokļu “rakstus” tomēr 
nevarētu kaut kā atšifrēt. Bija taču zināms, ka tepat Eiropā dažā
dos laikos un dažādu tautu lietāto alfabētu skaits sniedzas desmitos. 
Kādi kurši vai zemgaļi varēja, gluži vienkārši, ar kādu no tiem vienā 
vai otrā ceļā iepazīties un pēc tam arī paši kaut ko uzrakstīt. Šādas 
domas guvušas vēl lielāku pastiprinājumu pēc otrā pasaules kara, 
kad šinī visai problemātiskā jautājumā konsultēti Skandināvijas 
rūnologi un citi Eiropas veco alfabētu pazinēji. Taču, ciktāl pašlaik 
zināms, kāds kaut cik pieņemams veco kokļu “ierakstu” skaidrojums 
no jauna klāt nav vēl radies.

Ka “raksti uz minētajām Kursas koklēm tiešam ir raksti un kaut 
kāds teksts, to droši pierādīt izdotos tad, ja laimētos uziet vēl kādus 
ierakstus ar tādām pat rakstu zīmēm. Bet tas nav noticis. Daugma
les pilskalnā doc. V. Ģinters gan tika izracis kādu aprakstītu priekš
metu (skat. attēlu prof. A. Spekes Latvijas vēsturē, 1948, 5. tabulā),
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bet tā burti (rūnas) ir gluži cita tipa nekā zīmes uz koklēm.
Šis Daugmales atradums vien, bez jebkādiem teorētiskiem prā

tojumiem, pierāda, ka tomēr var cerēt dažu ko atrast arī Latvijas 
zemē. Nesadēdošu materiālu nav trūcis nevienos laikos; bez pašu 
zemes akmeņiem vai importētiem metalliem it labi varēja noderēt 
arī apdedzināts māls. Tā, piem., Krievijā, Gņezdovas kapkalnos pie 
Smoļenskas, priekš pāris gadiem atrada māla trauka atliekas ar 
i e s k r ā p ē t u  krievisku ierakstu “gorouchšča”, kas datējams ar ag
ru laiku — ar apm. 900 — 925. g.

Jau agrāk bija pazīstami raksti uz bērza tāss (tatāru Zelta Ordā, 
Sibirijā u.c.), bet 1951. g. Novgoradas izrakumu dažāda vecuma slā
ņos atrasts prāvs skaits tāšu rituļu ar ieskrāpētiem (ne ar tinti uz
rakstītiem!) veckrievu tekstiem. To starpā bija gan privātas piezī
mes un vēstules, gan ādu tirgotāju atzīmējumi, gan sūdzībraksti, pat 
kāds labi izlasāms poētisks teksts, ko speciālisti skaidro par mīklu. 
Zīmīgi, ka kāds no šiem 11 — 14. g.s. tāšu ierakstiem piemin arī Goro- 
dišči, kas varētu būt bijusi pazīstamā 1270. g. krievu evaņģēlija no
rakstītāja — latviešu Jurģa dzīves vieta. Turpat Novgorodas izra
kumos atrasti daudzi seno iestāžu un privāti zīmogi, izgatavoti no 
svina, ar zīmējumiem un ierakstiem, tāpat koka trauki, sijas u.c. 
priekšmeti ar ierakstītiem vārdiem vai atsevišķiem burtiem.

Vieta, kur līdzīgi tāšu, zīmogu u.c. raksti varētu būt bijuši un arī 
event. būtu uzglabājušies, netrūkst arī Latvijā; tā vartm domāt par 
daudzo seno pilsētiņu vietām. Bet vēl nav archaioloģiski izpētītas ne 
tikai kā tās, bet pat daudzi no pašiem visievērojamākiem Senlatvijas 
pilskalniem. Ar lielu paticamību var domāt, ka tur varētu uziet arī 
vecus tekstus un ierakstus vienā vai otrā alfabētā, to starpā, varbūt, 
arī kādā no latviešu seno cilšu valodām.

Nav neiespējams, ka līdzīgi atradumi nāk gaismā pat pašā Rīgā, 
kur kāda daļa no pirmvācu laika iedzīvotājiem bija jau klāstīta un 
pareizticīgo Pētera un Pāvila baznīca eksistēja jau 12. g. s. Rīgas 
pietiekami mitrajā zemē varētu būt saglabājušies arī tamlīdzīgi tāšu 
ritulīši.

Beigās jāpiebilst, ka jau minētajam Daugmales pilskalna tekstam 
nupat radies gluži jauns lasījums. Dr. phil. Augustīns Stefens (polis, 
cēlies no senprūšu dzimtas), dibinādamies uz kādu no t.s. “kontinen
tālo rūnu” alfabētiem, izlasījis šo ierakstu par diviem latviskiem vār- 
deim. Tuvāk to tirzāt būs iespējams tad, kad būs nācis klajā paša 
A. Stefena publicējums.
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