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Arturs Ozols, Veclatviešu rakstu valoda. Izdevniecība 
"Liesma”, Elgā 1965. 625 + 3 nenumur. lapp.; autora ģīmet
ne atsev. lapā.

Kādam zinātniekam nomirstot, atstātie manuskripti, daž
kārt ilgu pētījumu rezultāti, pa lielāko tiesu paliek kā 
nedzīvs kapitāls un nekad nepiedzīvo publikāciju. Rīgā 
1964. gadā pašā spāku briedumā mirušā prof. Dr.phil. Artura 
Ozola grāmatai Veclatviešu rakstu valoda ir bijis laimīgāks 
liktenis: apzinātais un savāktais vai ekscerpētais materi
āls bijis jau vienkopus autora rokās; viņš paspējis to jau 
sakārtot, apdarināt manuskriptā iederīgā veidā un pats vēl 
uzrakstīt plašas piebildes par daudzām problēmām. Tā nu mi
rušā autora darba biedriem bijis iespējams visu viņa darbu 
grāmatas veidā laist klajā, pie tam vel ar vairākiem liet
derīgiem reģistriem nobeigumā.

Autora pāragrās nāves dēļ A.Ozola grāmata atsevišķās da
ļās tomēr palikusi stipri nevienāda traktējumā. Darbu lasot 
redzams, ka autors savu materiālu vairs nav paguvis viscaur 
kritiski izpētīt un izvērtēt. Viscaur sastop daudz visādu 
citātu no citu autoru darbiem vai kādām literāturas vēstu
rēm, un jāatzīst, ka publicēto ekscerptu materiāls
Īstenībā veido visas grāmatas gaftam teksta galveno masu. 
Darba galīgais noveidojums un noapaļojums būtu prasījis, 
šķiet, vēl vismaz kādu gadu erudīta zinātnieka darba; būtu 
nu pārspīlēti prasīt, lai A.Ozola grāmatas klajā laidēji, 
kaut arī paši pietiekami kompetenti (izdevuma redaktore 
bijusi pazīstamā valodniece Daina Zemzare), būtu varējuši



šādai nobeigšanai un noveidojuma perfekcijai ziedot tik 
daudz laika.

Pārūdkojot plašos ekscerptus, rodas iespaids, ka dažs 
labs no tiem, ja autors būtu attiecīgās nodaļas pabeidzis 
un galīgi noapaļojis, būtu pācgalā izrādījies lieks un iz
metams, tā, piem., pārspriedumi par V. Pantēnija [Panteniusļ
skolu politiku (508.lpp.), par Anša Leitāna rakstiem (524. 

lun sek. lpp. u.v.c., kas pārņemti no Rīgā 1959.g. izdotās Latvie
šu literātūras vāstures. Tas pats sakāms par plašajiem iz
rakstiem par Latviešu literāro biedrību, kas nāk no M.Ārona 
grāmatas par šo organizāciju (sal. 527. un sek. lpp.), u.v.c 
Ir arī stipri jāšaubās, vai galigi pabeigtā darbā, 

 kā aplūkojuma objekts taču ir pati veclatviešu
rakstu v a l o d a ,  pats A.Ozols būtu paturējis tamlīdzī-
gus plašus blakus ekskursus kā pār skatu par latviešu skolas izglītī
bas sākumiem (454.- 460. lpp.), visus daudzos citātus no 
Latviešu Avizēm (477. - 492. lpp.) u.tml. Toties savs pietie- 
kami plašs apskats būtu bijis jāveltī  latgaliešu dia
lektā sarakstīto darbu valodas aplūkojumam, jo tie veido 
kādu īpatnēju veclatviešu rakstu blakus zaru. Bez tam būtu 
nācies jaunāko pētījumu gaismā kritiski pārbaudīt spriedu
mus dažā labā citātā no citu autoru darbiem: dažs no tiem 
(tā A.Birkerta, E.Bleses, A.Augstkalna u.v.c.)rakstos) mūsu 
dienās jau novecojis.

Latviešu rakstniecības periodizācijas jautājums diskutēt
jau daudzkārt; A.Ozols pieslējies uzskatam, ka par "veclat
viešu rakstiem” dēvējams viss tas, kas nācis klajā priekš 
apmēram 19. gs. vidus. Tā nu, pēc viņa domām, šis veclatvie- 
šu rakstu periods būtu savus 350 gadus ilgs (11. lpp.). Tā 
kā kādi (kaut visminimālākie) raksti latviešiem būs bijuši
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vēl daudz agrāk, varbūt pat jau 13. vai pat 12. gs., tad 
ši periods iznāk turpat 600 un vel vairāk gadu ilgs. Ir jā
jautā, vai baltologu aprindās šāda periodizācija gūs plašā
ku akceptu.

Ievērojams trūkums izdotajā grāmatā ir, ka tiešie citu 
autoru darbu citāti nav grafiski uzskatāmi  nošķir
ti no paša A.Ozola vestijuma, piebildām un kritiskiem apska
tiem. Tagadējā izskatā un noveidojumā grāmata ieguvusi pā
rāk vienmuļu, nepārskatāmu un tāpēc ne bez zināmām grūtī- 
bām izmantojamu noveidojumu. Tāpat būtu bijis lietderīgi
lietot dažādus pēdiņu tipus, lai gluži uzskatāmi parādītu,
kur ir sniegto izrakstu un savukārt viņos ieslēgto citātu, 

tāpat paša autora piebilžu Īstās robežas, 
sal., piem., 323., 506. u.c. lpp.

To darbu transliterācijā, kas iespiesti fraktūras bur
tiem, ne visur konstatējama konsekvence un vienveidība; 
ne mazums šādu trūkumu ir bijis citu autoru darbos, kas tad
A.Ozola grāmatā pārnākuši līdz ar citātiem, sal., piem., 

ar oriģinālu izrakstu no J.Zēvera darba par J.Manceļa [G.Mancelius]
skaitleņiem (no Phraseologia Lettica, 1638)  aplūkoja
mās grāmatas 184. lpp. Nekonsekvences 
un svārstības konstatējamas arī atsevišķu darbu titulu minē- 
jumos, 1ielāko tiesu gan sīkāku kļūdu veidā; A.Ozola grāma
tas lietotājiem, ja radīsies vajadzība pēc īsti precīziem 
citātiem vai titul u sniegumiem, būs nepieciešams ieskatī
ties pašu darbu oriģināl- vai faksimilizdevumos.

A.Ozola grāmatā, lai nerastos nepilnības un pat kļūdas, 
nācies izmantot, protams, arī tos publicējumus, kas nākuši 
klajā ārpus Latvijas robežām, taču vai nu autors pats, vai 
arī grāmatas izdevēji, laikam kādu svarīgu iemeslu dēļ, 
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raudzījuši izvairīties saukt autorus vārdā. Tā, piem.,
207. lpp. sniegtas ziņas, ka J.Reitera Oratio Dominica, 
1675, izdota faksimiliespiedumā (Kopenhāgenā 1954.g.), 
tiek citāts arī ŠĪ jaunā iespieduma tituls un kādi gabali 
no ievada - bet tiek noklusēts, ka šo tekstu autors ir Dr. 
Benj.Jēgers; līdzīgi vēl vairākās citās vietās. Šādi pa
ņēmieni redzami arī A.Ozola grāmata beigās pievienotajā 
bibliogrāfijas rādītājā, kur kāda daļa ārzemēs publicēto 
darbu minēta Īpašā nodaļā (618 un sek. lap.). Tur sniegti 
gan žurnālu, rakstu krājumu  u.c. izdevumu, tā
pat atsevišķo darbu tituli, bet  
pavisam neparastā kārtā noklusēti autoru vārdi, neminot, 
piem., pat tādus zinātniekus kā žurnāla Indogermanische 
Forschungen redaktoru, prof. Volfg. P. Šmitu vai ļoti 
svarīgu veclatviešu tekstu (tēv
reižu u.c.) atradēju Dr.Dr. Haraldu Biezo...

A.Ozola darbam tomēr piemīt sava nenoliedzama vērtība 
vairākos aspektos, un nav šaubu, ka tas  paturēs savu 
nozīmi arī nākotnē. Īpaši jāakcentē, ka turpmākiem veclat- 
viešu rakstā, pētniekiem nebūs iespējams ignorēt paša A.Ozo
la atziņas un vērtējumus, kas darbā uzejami gan nevienādos 
apjomos un fragmentāri, taču prāvā skaitā. Grāmata visai 
noderēs arī savu bibliogrāfisko ziņu dēļ, ļaujot noskaid
rot, ko par kādu veco grāmatu viens vai otrs no izcilākiem
filologiem savā laikā spriedis, pie kam šo autoru vērtējumu 
nozīmīgākie fragmenti turpat A.Ozola grāmatā arī uzejami.

Piebilstams, ka aplūkojamās grāmatas nozīme būtu ievēro
jami pieaugusi, ja izdevējiem būtu bijis iespējams sniegt 
vairāk vai mazāk plašu atbilstošu ilustrātīvu materiālu, 
vismaz visretāko grāmatu titulus, evelnt. arī kādus tekstu
paraugus faksimilā.

Lundā, Zviedrijā, 1966.g. martā.

[Wolfgang P. Schmid]


