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Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas ievērojami palielinājusies sabiedrības 
interese par tiešām pagātnes liecībām, ko sniedz atmiņu autori. Atbildot uz šo 
sociālo pieprasījumu, atmiņu publikāciju skaits pieaug gadu no gada. No zinātniskās 
arheogrāfijas skatupunkta raugoties, lielākā daļa šo publikāciju neatbilst vēstures avotu 
edīcijas principiem un aprobētajai metodikai: bieži vien atmiņu tekstu transkripcija ir 
vienkāršota un modernizēta, trūkst “kritiskā aparāta” jeb l’apparat critique, respektīvi, 
piezīmes par teksta atveidi, paleogrāfiski komentāri, komentāri par nepareizi vai 
kļūdaini rakstītiem vārdiem, par valodnieciskām un stilistiskām īpatnībām, rokrakstu 
variantiem un teksta arheogrāfisko “apstrādi” u.tml., netiek pietiekami plaši raksturota 
publicējamā teksta tradīcija, respektīvi, atmiņu izcelsme un tapšana, un it sevišķi – 
to teksta labošana un rediģēšana, ne vienmēr tiek atrunāti publikācijā izmantotie 
arheogrāfiskie paņēmieni, ilustrācijām parasti netiek sastādītas pilnvērtīgas leģendas 
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ar norādēm uz oriģinālu glabāšanas vietu, atsevišķos gadījumos trūkst personu un 
– biežāk – vietvārdu rādītāju, bieži vien arī vēsturiski komentāri ir fragmentāri. Šie 
trūkumi būtiski ierobežo atmiņu publikāciju izmantošanas iespējas vēstures un kultūras 
vēstures pētniecībā, jo rodas visai pamatotas šaubas par iespiesto atmiņu provenanci, kā 
arī atbilstību oriģināliem, redaktoriem un publikāciju veidotājiem pārmērīgi iejaucoties 
autoru tekstos. 

Tajā pašā laikā vienkāršotā pieeja atmiņu edīcijā ir saprotama un daļēji pat 
attaisnojama, ja izdevumi orientēti uz plašu lasītāju loku. Ir jāatzīst, ka tādas publikācijas 
sekmīgi veic tām paredzēto funkciju – sniedz lasītājiem tiešas un, kas ir sevišķi svarīgi, 
ar personiskām jūtām un attieksmēm nokrāsotas liecības par pagātni.1 

Citādi vērtējamas atmiņu publikācijas, ko veidojuši zinātnieki – vēsturnieki, filologi, 
folkloristi un citu zinātnes nozaru pārstāvji.2 Šo publikāciju galvenais uzdevums ir 
paplašināt pētījumu avotu bāzi attiecīgajā zinātnes nozarē, tāpēc izdevumu sagatavošanā 
ir stingri jāievēro zinātniskās arheogrāfijas principi. Diemžēl vēsturnieku publicētajās 
atmiņās edīcijas tehnika tikai daļēji atbilst šiem principiem. Tipiskas nepilnības ir 
šādas: parasti atmiņas publicētas bez kritiskā aparāta; izlaidumi tekstā, lai gan attiecīgā 
vietā atzīmēta ar diviem punktiem kvadrātiekavās, tomēr netiek atrunāti, nav izsmeļoši 
raksturotas atmiņu edīcijas metodes un paņēmieni.3 Arheogrāfiskā ievada vietā bieži 
vien ir deklaratīvi apgalvojumi, ka avots publicēts, saglabājot oriģināla stilu un valodas 
īpatnības. Šai sakarā būtu jāatzīmē, ka tāda piezīme vispār nav vajadzīga: pats par 
sevi ir saprotams, ka vēstures avota stila labošana nozīmētu tā teksta grozīšanu un 
tādējādi arī viltošanu, kas nav pieļaujams ne tikai zinātniskās, bet arī populārzinātniskās 
publikācijās. Jādomā, ka minētos trūkumus nosaka ne tikai vēsturnieku nepietiekamā 
pieredze arheogrāfijas jomā, bet arī pārmērīga aizraušanās ar publicējamo avotu tekstu 
komentēšanu. Sīki, uz oriģināliem pētījumiem balstīti vēsturiski komentāri, protams, 
ir nepieciešami, taču tie nevar aizvietot publicējamo avotu arheogrāfiskās apdares 
elementus. 

Visumā atmiņu edīcijas gaita pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas liecina par 
arheogrāfijas standartu zināmu “izskalošanu” (vēstures avotu edīcijas tehnikas ziņā). 
Tajā pašā laikā nevar apgalvot, ka šie standarti ir pilnīgi atmesti un aizmirsti. 

Pašus augstākos zinātniskās arheogrāfijas standartus atbalsta Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA).4 Lai gan LVVA edīcijas darbs fokusēts uz 
dokumentārajiem arhīva avotiem, tomēr arī naratīvajiem avotiem, to skaitā atmiņām, 
tiek veltīta pienācīga uzmanība. Šajā sakarā var minēt gan publikācijas žurnālā “Latvijas 
Arhīvi”, gan arī 2007. gadā sērijas “Vēstures avoti” piektajā sējumā publicētās Dāvida 
Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru.5

Turpinot un nostiprinot labākās tradīcijas memuāru arheogrāfijā, 2016. gadā sērijā 
“Vēstures avoti” nāca klajā ievērojamā gleznotāja, kultūras vēsturnieka, Kurzemes 
provinces muzeja sekretāra, Kurzemes literatūras un mākslas biedrības (Kurländische 
Gesellschaft für Literatur und Kunst) biedra un sekretāra Jūliusa Dēringa (1818–1898) 
monumentāls atmiņu izdevums “Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas 
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dzīves”, kas aptver laikposmu no 1844. gada rudens līdz 1860. gada novembrim/
decembrim. Atmiņu liela apjoma dēļ atsevišķos sējumos tika publicēti atmiņu teksti 
oriģinālvalodā6 un tulkojumā latviešu valodā.7 Publikācija sagatavota pēc J. Dēringa 
atmiņu manuskripta otrā sējuma pirmās daļas un trešā sējuma, kas glabājas LVVA 5759. 
fondā (“Kurzemes literatūras un mākslas biedrība un Kurzemes provinces muzejs”).8 
Jāatzīmē, ka netika publicēts atmiņu pirmais sējums, kas LVVA nav saglabājies; netika 
publicētas arī otrā sējuma otrā un trešā daļa.9 Ievadrakstā nav skaidrots, kāpēc šīs daļas 
tika izlaistas, tomēr ir jādomā, ka par iemeslu kļuva to milzīgs apjoms,10 kas būtiski 
pārsniedz publicēto tekstu apjomu. Turklāt šo izlaisto daļu tematika ir diezgan šaura – J. 
Dēringa ceļojuma apraksts uz Itāliju un Franciju 1852. gada vasarā un rudenī. Tāpēc ir 
jāatzīst, ka materiālu atlase publicēšanai ir loģiska un nerada jautājumus. 

Atzīmējama izdevuma augstā arheogrāfiskā kvalitāte, ko nosaka ne tikai Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā uzturētās un attīstītās tradīcijas vēstures avotu edīcijā, bet arī 
izdevuma veidotāju – LVVA Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva 
ekspertes Valdas Kvaskovas un Dr. hist. Līdzšinējās LVVA Dokumentu pieejamības 
un popularizēšanas nodaļas speciālistes Pārslas Pētersones ilggadīga pieredze un 
kompetence arhīva dokumentu apzināšanā un popularizēšanā. Par to liecina gan V. 
Kvaskovas11 un P. Pētersones12 sagatavotie arhīva dokumentu krājumi un atsevišķu 
arhīva dokumentu publikācijas,13 gan arhīva dokumentu un fondu tematiski apskati,14 
kā arī avotpētnieciski raksti, kas veltīti arhīva dokumentiem.15 Sevišķi atzinīgi vērtējama 
arī izdevuma veidotāju pašaizliedzība, ņemot vērā viņu paveiktā darba lielo apjomu un 
smalko arheogrāfisko tehniku J. Dēringa atmiņu publikācijā. 

Izdevuma ievadā publicēts V. Kvaskovas nopietns pētījums “Māksla un kultūra, 
svētki un ikdiena gleznotāja Jūliusa Dēringa atmiņās”,16 kas pēc arhīva avotiem 
sniedz lasītājam plašu informāciju par memuāru autora dzīves gājumu un darbību. 
Rakstā detalizēti raksturots arī J. Dēringa dokumentārais mantojums, kas glabājas 
Kurzemes literatūras un mākslas biedrības un Kurzemes provinces muzeja fondā:17  
J. Dēringa sastādītā hronika par laiku no 1865. līdz 1889. gadam, viņa dienasgrāmatas, 
personiskie dokumenti un dokumenti par pedagoga darbību, autobiogrāfija un 
manuskripts “Baltijas mākslinieku leksikons” ar sagatavošanas materiāliem. Šie 
arhīva dokumenti un it īpaši dienasgrāmatas tika plaši izmantoti J. Dēringa atmiņu 
komentēšanā un autora dzīves gājuma atveidē.18 

V. Kvaskovas rakstā izsmeļoši izpētītas izdevumā publicētās atmiņas: parādīta to 
tapšanas vēsture un informācijas avoti, raksturota iekšējā forma (teksta struktūra), 
aktualizēts informatīvais potenciāls, kas nosaka šā vēstures avota vērtību un 
izmantošanas iespējas Latvijas sociālās, kultūras un ikdienas vēstures izpētē. Diemžēl 
pētījumā nav raksturotas avota paleogrāfiskās (ārējās) iezīmes. Tajā pašā laikā rakstam 
pievienotais ilustratīvais materiāls – J. Dēringa paša rakstīto tekstu faksimili rada 
pietiekami skaidru priekšstatu par rokrakstu īpatnībām. 

Sevišķi plašu informāciju J. Dēringa atmiņas sniedz par kultūras vēsturi: memuāru 
autors raksta par savu darbību Mūzikas biedrībā, sīki raksturo Latvijas muižu 
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arhitektūru, gleznu kolekcijas, Jelgavas apbūvi, kultūras dzīvi Rīgā utt. Avota informatīvo 
potenciālu paaugstina J. Dēringa zīmējumi – pilsētu, piļu un muižu skati un plāni, 
fasāžu un artefaktu zīmējumi u.c.,19 kas uzskatāmi par atmiņu neatņemamu sastāvdaļu 
un tāpēc reproducēti attiecīgajās vietās izdevumā. Var pilnīgi piekrist memuāru 
avotpētnieciskajam vērtējumam V. Kvaskovas rakstā: “Dēringa atmiņu krājumu īpašo 
vērtību [..] nosaka to privātais raksturs, kas ļauj tos izmantot ne tikai mākslinieka 
personības un daiļrades izpētei, bet arī bīdermeijera laika cilvēku ikdienas dzīves un 
mentalitātes pētījumos. Plašais tēmu loks, kam autors pievērsies savās atmiņās, varētu 
ieinteresēt dažādu jomu pētniekus – vēsturniekus un mākslas vēsturniekus, ģenealogus 
un filologus.”20

J. Dēringa atmiņu publicēšanas un komentēšanas paņēmieni un principi sīki atrunāti 
V. Kvaskovas sastādītajā arheogrāfiskajā ievadā.21 Šie principi dziļi pārdomāti, loģiski, 
izriet no autores bagātās pieredzes dokumentu edīcijas jomā un atbilst zinātniskās 
arheogrāfijas prasībām. Turklāt dažiem no šiem principiem ir zināma novitāte memuāru 
arheogrāfijā. Ļoti svarīgi, ka šos principus publikācijas veidotājas burtiski ievēro, 
atveidojot un komentējot atmiņu tekstu. Šķiet, izdevuma arheogrāfiskais ievads var 
būt izmantots kā metodisks līdzeklis sarežģītu un apjomīgu avotu publicēšanā.

Teksti transkripcijā oriģinālvalodā un tulkojumā latviešu valodā ir gandrīz identiski, 
kas dod iespēju lasītājiem, kas nepārvalda vācu valodu, veidot drošu, adekvātu 
priekšstatu par oriģināla tekstu, par tā leksiskām un stilistiskām īpatnībām. Saprotams, 
ka dažas nianses tulkojumā saglabāt nebija iespējams; tas nosaka tekstu vācu un latviešu 
valodā atšķirības (jāatzīmē, ka tādu atšķirību nav daudz). Tādējādi šīs atšķirības 
uzskatāmas par dabiskām un attaisnojamām. Piemēram, atmiņu tekstā transkripcijā 
vācu valodā (izņemot ģenealoģiskās tabulas) saīsinātos vārdos tiek aizpildīti trūkstoši 
burti, kas likti kvadrātiekavās. Tie ir pārsvarā personu vārdi, kas noskaidroti un atšifrēti 
izdevuma veidotāju veiktā pētnieciskā darba gaitā. Tiek atšifrēti arī citi saīsinājumi, 
kas nav uzskatāmi par vispāratzītiem.22 Tādi saīsinājumi netiek atzīmēti avota 
tulkojumā – to vietā rakstīti pilni vārdi. Vācu tekstā tiek saglabāti atsevišķi vispārzināmi 
saīsinājumi.23 Transkripcijā oriģinālvalodā kļūdaini rakstīti personvārdi tiek saglabāti 
atmiņu pamattekstā, bet parindē piedāvāta šo vārdu pareizā rakstība, ievadot tādus 
komentārus ar vārdu “Richtig”. Turpretim tulkojumā attiecīgie vārdi rakstīti uzreiz 
pareizajā formā. Tajā pašā laikā latviešu tulkojumā saglabātas “faktiskas” kļūdas, kas 
saistītas, piemēram, ar vēsturisku personu nepareizu identifikāciju.24 Pēc recenzenta 
domām, šo kļūdu saglabāšana tulkojumā ir pareizs paņēmiens, jo kļūdu analīze ir teksta 
kritikas būtiska sastāvdaļa. 

Vēl viena atšķirība tekstos vācu un latviešu valodā ir dzejoļu atveide: latviešu 
tulkojumā tiek piedāvāti dzejoļu satura atstāstījumi.25 Šajā sakarā var atzīmēt, ka diemžēl 
atmiņu teksta tulkojums latviešu valodā ne vienmēr dod iespēju redzēt izdevuma 
veidotāju veikto teksta kritiku tā transkribēšanas gaitā,26 kā arī J. Dēringa citēto tekstu 
verifikāciju.27 
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Var redzēt, ka publikācijas veidotājas centās maksimāli saglabāt J. Dēringa tekstu 
īpatnības. Lai gan jauno laiku avotu arheogrāfija to pieļauj,28 atmiņu transkripcijā vācu 
valodā netika labotas gramatiskās kļūdas, kā arī dažas autora rakstības ortogrāfiskās 
īpatnības; tika labota tikai interpunkcija un acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas. 
Jāatzīst, ka tāda piesardzīga pieeja 19. gadsimta tekstu atveidē dod iespēju izvairīties 
no pārmērīgas iejaukšanās un modernizācijām un tādējādi saglabāt publicējamā avota 
“autentiskumu”. 

Atmiņu publikācijā abās valodās saglabāts arī autora teksta iedalījums lappusēs: 
attiecīgajās vietās likti lappušu kārtas numuri atbilstoši to numerācijai arhīva oriģinālos. 
Arheogrāfiskajā ievadā atzīmēts, ka “[g]alvenokārt tas darīts tādēļ, ka Dērings nereti 
atsaucas uz agrākiem izteikumiem, norādot lappusi”29. Jāpiebilst, ka tāds teksta 
iedalījums arī palīdz salīdzināt noteiktas vietas transkripcijā vācu valodā un tulkojumā. 
Turklāt tas deva iespēju atveidot J. Dēringa komentārus un piezīmes atmiņu pamattekstā 
attiecīgas lappuses beigās, nepieciešamības gadījumā kvadrātiekavās atzīmējot arī 
komentāru izvietojumu manuskriptā (pretējā gadījumā šie komentāri būtu jāieliek 
parindē, veidojot atsauču dubultu numerāciju, kas būtiski apgrūtinātu publikācijas 
izmantošanu). 

J. Dēringa atmiņu publikācijā nav speciālu komentāru par teksta atveidi, respektīvi, 
tekstuālo piezīmju par autora veiktajiem labojumiem, virs rindām vai uz malām 
rakstītajiem vārdiem, pasvītrojumiem,30 manuskripta/rokraksta bojājumiem,31 grūti 
salasāmajiem vārdiem utt. Jādomā, ka šajā izdevumā nebija īpašas vajadzības tādus 
komentārus veidot: spriežot pēc rokraksta paraugu fotokopijām V. Kvaskovas pētījumā, 
J. Dēringa rokraksts ir ļoti skaidrs, pat kaligrāfisks, tīrrakstos – gandrīz bez labojumiem, 
kas būtu atzīmējami tekstuālajās piezīmēs. Turklāt pavisam nedaudzi saturiski labojumi 
un izcēlumi saglabāti transkripcijā vācu valodā un tulkojumā: autora pārsvītroti teksta 
fragmenti atveidoti un pārsvītroti arī publicēto atmiņu pamattekstā, kvadrātiekavās 
liekot piezīmi: “Autora pārsvītrots teksts.”32 Lai gan šis transkripcijas paņēmiens 
pieļaujams, tomēr būtu jāatzīmē, ka parasti, atveidojot labotus tekstus, pārsvītrotus 
fragmentus izņem no pamatteksta un atveido tekstuālajās piezīmēs. 

Publikācijas sagatavošanas gaitā bija jārisina dažas “netradicionālas” problēmas, kas 
nav pietiekami skaidri atrunātas speciālajā literatūrā. J. Dēringa atmiņās ir vairākas garas 
tabulas,33 plašas ģenealoģiskās tabulas, kā arī daudzi zīmējumi ar paskaidrojumiem. 
Publikācijas veidotājas, respektējot autora ieceri, šos elementus atveido attiecīgajās 
vietās un bez izmaiņām. Tādu pieeju var uzskatīt par J. Dēringa atmiņu publikācijas 
pamatprincipu. Tajā pašā laikā, pēc recenzenta domām, visiem zīmējumiem vajadzēja 
izveidot virsrakstus (dažiem zīmējumiem ir J. Dērings “oriģinālie” virsraksti), tos 
liekot kvadrātiekavās. Turklāt uz dažiem zīmējumiem ir autora paskaidrojumi 
un uzraksti; ja oriģinālā šie paskaidrojumi noformēti kā attēlu leģendas, tad tie 
atveidoti gan transkripcijā vācu valodā, gan arī tulkojumā.34 Taču vairākiem attēliem 
paskaidrojumi, kas “integrēti” pašā zīmējumā, netiek transkribēti un tulkoti. Šajā 
gadījumā arī recenzents nevar ieteikt šo paskaidrojumu reprezentācijas veidu, ievērojot, 
ka ir jāsaglabā katra paskaidrojuma saikne ar noteiktu vietu zīmējumā.
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Par publikācijas veidotāju paveikto milzīgo pētniecisko darbu liecina saturiskas 
piezīmes un komentāri, kā arī personu un vietvārdu rādītāji, kuros sniegta informācija 
par personām, kas minētas J. Dēringa atmiņu lappusēs.35 Daudzas no šīm personām 
tika identificētas, izmantojot gan arhīva dokumentus, gan pētījumus. 

Recenzijas noslēgumā būt vēlreiz jāatzīmē, ka Valdas Kvaskovas un Pārslas 
Pētersones sagatavotā Jūliusa Dēringa atmiņu publikācija ir nopietns ieguldījums 
Latvijas arheogrāfijā, kā arī vēstures un kultūras vēstures pētniecībā. Turklāt šis 
izdevums piedāvā atmiņu publikācijas paraugmodeli, kas, jācer, paaugstinās memuāru 
edīcijas līmeni Latvijā atbilstoši mūsdienu arheogrāfijas standartiem un tradīcijām.

ATSAUCES UN PIEZĪMES
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