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arhīvistu biedrībā

paleogrāfijas semināri
2013. gadā no 13. februāra līdz 5. jūnijam Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 

vēstures arhīvā ar Latvijas Arhīvistu biedrības organizatorisku atbalstu norisinājās 
paleogrāfijas semināri “Rokraksti un iespieddarbi vācu valodas izplatības telpā ar 
akcentu uz Rīgas materiālu”. Seminārus vadīja Dr. Manfreds fon Betihers (Boetticher), 
kurš Latvijā bija ieradies kā Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD, Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst) vieslektors, lai Latvijas Universitātē vadītu lekcijas 
senākajā vācu valodā un rakstībā. 

Dr. Manfreds fon Betihers (dzimis 1947. g.) ir Kurzemes muižnieku dzimtas 
pēctecis. Studējis vēsturi un krievu valodu Getingenē. Pēc Marburgas arhīvu skolas 
beigšanas 1980. gadā strādājis Hannoveres Galvenajā Valsts arhīvā (Niedersächsisches 
Landesarchiv – Hauptstaatsarchiv Hannover), ko vadīja no 2001. līdz 2013. gadam. 
Sarakstījis daudzas publikācijas par Lejassaksijas vēsturi. Doktors M. fon Betihers ir 
arī Baltijas bruņniecību apvienības (Verband der Baltischen Ritterschaften) arhivārs.

Kursu dalībnieki semināru noslēgumā
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Jelgavas pilsētas kārtības noteikumi. 1593. gada 10. oktobris (vēlāks noraksts). 
LVVA, 640. f., 3. apr., 627. l., 56. lp. 
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Pētera I 1710. gada 12. oktobra rezolūcijas par 1710. gada 4. jūlija Rīgas pilsētas akorda 
punktiem. LVVA, 8. f., 3. apr., cap. g. 3. l., 2. lp. 
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Pētera III 1761. gada 31. janvāra rezolūcija par pilsētas amatpersonu pakļautību rātes 
jurisdikcijai. LVVA, 8. f., 3. apr., cap. g. 33. l., 2. lp.
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K. E. Betihera un K. V. Stendera papildu vienošanās pie Kukšu muižas pārdošanas 
līguma. 1821. gada 27. decembris. LVVA, 1100. f., 13. apr., 126. l., 8. lp.
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Plašā interese par semināriem liecināja, ka tas ir nepieciešams un ilgi gaidīts 
notikums, jo Latvijas teritorijas vēsturi līdz pat 20. gs. sākumam nav iespējams 
pētīt, apejot rokrakstus vācu valodā, taču šo rakstu lasīšanas apguve ne vēstures, 
ne valodniecības studiju procesā netiek piedāvāta, savukārt pašmācības ceļš ir 
laikietilpīgs process.

Semināros regulāri piedalījās 39 dalībnieki, to vidū Latvijas Nacionālā arhīva, 
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Akadēmiskās bibliotēkas, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Turaidas 
muzejrezervāta, Tukuma muzeja pārstāvji un citi interesenti. 

Semināra ietvaros darbojās trīs grupas, kurās atkarībā no sagatavotības pakāpes 
reizi nedēļā varēja gan apgūt, gan pilnveidot prasmes seno rokrakstu lasīšanā. 
Galvenais uzsvars tika likts uz rokrakstiem vācu valodā, bet bija iespēja papildināt 
zināšanas arī latīņu valodā un tās paleogrāfijā. 

Nodarbībās bija izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas un Herdera institūta (Herder-Institut für historische 
Ostmitteleuropaforschung) krājumā esošo dokumentu digitālie attēli, ļaujot ne tikai 
apgūt rokrakstu lasīšanu, bet arī iepazīties ar Baltijai un jo īpaši Latvijai raksturīgiem 
un nozīmīgiem vēstures avotiem. Semināru laikā bija skatīti materiāli par pilsētu, 
baznīcas, muižu, tirdzniecības un amatniecības vēsturi laika posmā no 16. gs. līdz 
20. gs. sākumam – landtāgu recesi, muižu robežu regulācijas un inventarizācijas 
dokumenti, vaku grāmatas, pilsētu tiesību un privilēģiju dokumenti, amatnieku 
šrāgas u. c. Analizētas tika arī vairākas plaši pazīstamas unikālijas, piemēram, 
Mārtiņa Lutera vēstule Rīgas pilsētai, rātskunga Franca Nīenstedes memuāri, Rīgas 
Akorda punktu papildinājumi, u. c.

Semināra ietvaros notika gan praktiskas nodarbības, gan tika skaidroti teorētiski 
jautājumi par rakstāmrīku un laikmetā valdošo mākslas tradīciju ietekmi uz rakstību, 
vēstures avotu edīciju u. c. Īpaša uzmanība bija pievērsta dokumentu valodai, it 
sevišķi jauno laiku Baltijas vācu tekstos atrodamajām viduslejasvācu valodas pēdām, 
kam nereti ir paralēles arī latviešu valodā. Lai semināra dalībniekiem atvieglotu 
patstāvīgu tālāko darbu ar vēstures materiāliem, bija sniegts ieskats nozīmīgākajās 
vēsturiskās leksikas vārdnīcās un to izmantošanā. Tādējādi seminārā iegūtās prasmes 
var palīdzēt ne tikai seno vācu tekstu, bet arī jebkuru citu rokrakstu lasīšanā.

Ņemot vērā semināra vadītāja un klausītāju abpusējo atsaucību, seminārs 
turpināsies arī rudenī.

                                                                                       Enija Rubina


