
Ieskats Heinriha Kleinšmita

Lattweeſcho Pataro=Ghramatas

pirmizdevumā (1672)

Justīne Bondare, Agute Klints, Klinta Mellupa, 

Anete Ozola, Juta Valdmane

LU Baltu filoloģijas MSP



Fonētika un rakstība



● Nekonsekvence rakstībā kopumā: Swehtiba (16) : Śwätiba (46); Miläſtiba (19) :

Mieļäſtiba (50) : Miläſtiba (14); Taiſniba (51) : Taißniba (53); winjo (14) : winyo (15).

● Šķirts platais /æ/ no šaurā /e/: Tähws, śwähtz (1); Peſtitais (1), Paſśemmigi (13).

● Patskaņu /a, ä, e/ garumu apzīmēšanai – sekojošs <h>: ślaweht (1), Bährnus (49),

ghohdaht (13).

● /u:/ : Luhkſchana, (49), kluhſtu (53), bet arī: Muſchibas (52), Buſchanas (89).

● /a:/ apzīmēšanai lokatīvā izmantots gravis: mannà Nammà (18), Dahrgà Laikà

(89), daudzskaitlī – papildu sekojošs <h>: leelàhs Bädàhs (91).

Patskaņi



Fonēma Grafēma Piemērs

/i:/ <ie> mieļais (1), Muſchiegs (84)

<ih> ihſtäna (12), nhepaihſśena (13)

<y> Tyrumus (89), Baußly (14), ſchinny (35)

<ye> byeſtohs (14)

<i> Ghuddriba (12), Muſchibas (52), mohdrigs (86)

/uo/ <oh> Paddohmu (40), Rohku (82), dohd (83)

<o> dſiewodami (83), no (40), Nomaſgha, to (85)

<oi> + <y> eeſchkinckoiyis (35), ghräkoiyis (133)

/ie/ <ee> Bährneem (17), Deews (18), Meeſśas (83)



Līdzskaņu dubultojums un rakstība

● Parasti saknē: taggad (50), Mitteſchanas (52), Semmes (14), Duſſeſchan (130).

● Prefisku līdzskaņi: attraſt (91), appallotus (41).

● <ww>: pawweeglà (15), pawwehletus (83).

● <kk>: Jſtikkſchanu (19), śakkama (42), bet arī nickneem (13) tickai (19).

● Netiek dubultoti: /j, z/.

● /c/ apzīmēts ar <tz>: Patteitziba (87), Titzibu (53), Tapehtz (55);

● ar <z>: Preezibu (57), zättur=Deenu, Zilwähku.



Fonēma Grafēma Piemērs

/ļ, ņ/ Virgula </> Aughļeem (12), Kroņu (57), Ackmiņs (85)

/ņ/ <ng> Könings (50), Wings (86)

<nj, ny> winyo (15), winjus (37), Stundinya (15), Buhdinja (83)

/ŗ/ </> kaŗŗu (40), Miŗŗoneem (132)

<ry> baryo (17), karyoht (88)

/S, s/ izņemot 

/sn/, /sp/, /st/

<Ś, ś> noślawet (9), Śwehtiba (84); Peſtitaja, taiſnibas (32), 

atſpirdſenaht (33).

/Z, z/ <S, ſ> nomaſghatu (54), Sieme (15), Semme (83)

/s, z/ <ß> ißdohtees (1), dewwiß (12), äßmu (16), śallauß (83).



Loģiskā un fonētiskā rakstība

● o-, ā- un u-celmu viensk. akuzatīva un instrumentāļa galotnē <u>: preeku und Ghodu

(13), ar tawu śwähtu Gharru (12), ar Meeru (18).

● daudzsk. ģenitīva galotnē <o>: Pupello=Deenu (50), Eenaidneeko Spähku (83).

● Adjektīvi vīriešu dz. daudzsk. nominatīva galotnē <i>; adverbi ar <e>: śwähti Engheļi,

ſtippri Karra=wieri (66), bet muſchige ſlawäht (19), Śirdige paſtradat (21).

● ē-celma substantīvi akuzatīvā <-e>: weeglu Nahwe (46), Tähwu und Mahte (14).

● Fonētiskā rakstība – Śwähtz (86), zitz (88), Nabbax (18), Auxtibà (38), Ślingkumà (17),

zättur=Deenu (52), Luhckſchana (20), Abdomu (42).



Morfoloģija



Lietvārds

Nulles morfēma galotnē

1) vienskaitļa nominatīvā:

● Glahbſchan (15)

● Luhkſchan (37)

2) vienskaitļa akuzatīvā:

● Ꞩappraſchan (54)

● Dſiwoſchan (13)

5. deklinācijas lietvārdi

● Bährnus und Ꞩaime (18)

● mannu Maiſe (21)



Darbības vārds Divdabju formas:

1) lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis:

a. ghulloſcheem (16)

2) lokāmais darāmās kārtas pagātnes divdabis:

a. ußmohdenayis (1)

c. noſpreedis und ußlitzis (16)

3) lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis:

c. ẜackama (32)

4) lokāmais ciešamās kārtas pagātnes divdabis:

c. ſatzieta (14)

d. nohſpreeſtu (18)

5) daļēji lokāmais divdabis:

c. zelldams (17)

d. spiededamai (42)

3. personas formas lietotas 1. un 2. 

personas nozīmē.

● es tawà Wahrdà apiemmas (21)

● tu muhs itt laipnige py ẜöw 

aitzeena (33)



Vietniekvārdi

1) Noteiktais vietniekvārds katrs

● kattra gir tahs Ghuddribas Eeẜakums (12)

● miļais Tähws katters tu eſẜi tas ihſtäns Tähws par wiß (14)

● wiſẜeem / kattri töw tapehts peeẜautz (12)

1) Piederības vietniekvārdi

● meelo mann (..) ar tawu patteeſẜu Meeſẜu (32)

● es ghribbu taggad py mannu Darrbu eet (20)

1) savs – 2. un 3. personā.

● tu ghribbotz ẜawu ẜwähtu Gharru doht (12)

● katters ẜawam Tähwam paklauſẜiegs biyis gir (15)



Artikuli

● ta Abrahama Leel=titzibu / ta Jſaaca Swehtibu / ta Jäcoba Glahbſchan / und ta

wätza Tobiæ Ꞩirrdtz=ſchälaſtibu (15)

● no to Raſẜu tahs Debbeſẜes / und no to Taukumu tahs Semmes (16)



Apstākļa vārdi

1) Illatīvs

● eekſchan (85)

● preekſchan (46)

● wirſẜon (38)

2) Pārākā pakāpe

● jo illghake (53)

● jo pillnighak (34)

● jo ſpähzigake (53)



Vārddarināšana un leksika



Prefiksācija

1) Priedēklis + infinitīvs —

infinitīvs

a. Peedſiwoht (13)

b. Apdahweeni (12)

c. Ee=dahweni (20)

d. Uſ=augh (12)

e. Nhe leetz (13)

2) Priedēklis + substantīvs —

substantīvs

a. Abghräko=//ſchan (16)

b. Nhelaime (15)

c. Nhe=ghodu (13)

3) Priedēklis + adjektīvs — adjektīvs

a. Pee=titziegs (12)



Sufiksācija

1) Adjektīvs + -īb- — substantīvs

a. Wenaidiba (1)

b. Triaidiba (1)

1) Substantīvs + -īb- — substantīvs

a. Kaunibu (14)

b. Preezibà (19)

c. Ghräzibu (13)

3) Substantīvs + -um- —

substantīvs

a. Taukumu (16)

4) Adjektīvs + -īg- — adjektīvs

a. Patteeſigi (13)

b. Laipnigi (13)

5) Infinitīvs + -šan- — substantīvs

a. Pretzeſchan (13)

b. Abghräko=//ſchan (16)



Sufiksācija

6) Substantīvs + -niek- —

substantīvs

a. Deedelneex (32)

b. Waideneekus (89)

7) Substantīvs + -ēj-/-āj- —

substantīvs

a. Zaur Lauſeis (60)

(vācu Durch-bruch)

b. tas Widdetais (53)

Deminutīvi atbilstoši modeļiem

● <ng> - Puttning (90), Kummohſśing (91)

● <nj> - Buhdinja (83), Bährninjo (85)

● <it> - Rumite (83)



Konfiksācija

1) Bez + substantīvs + -īb- — substantīvs

a. Beſkaunibu (13)

2) Bez + substantīvs + -īg- — substantīvs

a. Beßdeewigeem (13)



Atgriezeniski darbības vārdi

1) Verbs + -īties — atgriezenisks darbības vārds

a. Iſdohtees (21)

b. Patticktees (34)

c. Dſennamees (42)

d. Preezaiamees (49)

e. Ee=preezaiamees (49)



Sintaktiskais paņēmiens jeb salikteņu darināšana

1) Adjektīvs instrumentālī + substantīvs instrumentālī

a. ar Lehnprah=//tibu (17) — ar lēnu prātu

2) Adjektīvs nominatīvā + substantīvs nominatīvā

a. Leel=titzibu (15) — liela ticība

3) Substantīvs ģenitīvā + substantīvs nominatīvā

a. Pataro=Ghra=//mata (0) — pātaru grāmata

b. Debbeſẜo=Tähwa (32) — debesu tēvs

Trīskomponentu un četrkomponentu salikteņi:

- Seemas=ẜwähtko=Preex (42), Debbeſśes=Meera=Leel=Kungha (84)



Frazeoloģija

Somatiskie frazeoloģismi:

a. py Ꞩirrdi jemt (17)

b. droſchu Ꞩirrdi (48)

c. Ꞩirrds gir wahja (85)

d. py rohkas gir (18)

e. ar tawu labbu Rohku (88)

Tradicionālie salīdzinājumi: -



Ģermānismi

1) Lietvārdi: Bikkeris (52), Engels (90), Könings (51), Kronis (57), Lohde (85), 

Muhris (82), Stundu (14), Rumite (83), Uppers (89)

2) Verbi: ap=ſchincko (40)

Dažiem vārdiem klāt vācu valodas tulkojums: Wahrdu (Namen) (21), Apdohmige 

(Andacht) (44), labbam (guten) (44), Ꞩaiemſchanas (Empfahung) (44), Atz=raughu 

(Augapffel) (82)



Sintakse



Vārdu secība

Latviešu valoda ir SVO tipa valoda, tomēr vārdu secība latviešu valodā ir samērā 

brīva. (Lokmane 2010: 59, 61)

● SVO – mehs ẜwehti=yam ſchodeen tohs Ꞩwätkus (43); tu eſśi 

eedro=ſchenaiyis tàhs Śirrdes (87).

● OVS – Nabbadſibu und Baggatibu nhe dohd man (18).

● SOV – es manneem Bährneem und Ꞩaimei tawus Bauſlus preekſchan turru 

(17); ka mehs töw und touwu Walſtibu ar Abdomu mecklejam (42).



„Apzīmētāja novietojums aiz apzīmējamā vārda sastopams sarunvalodā un 

poētiskajā valodā un ir stilistiski un emocionāli ekspresīvs.” (Lokmane 2010: 60–

61)

● Muſchiegs Deews (38); leelu Miläſtibu (34); ẜaldänu Deewiſchkigu Wahr=du 

(12); Deewa Lickumu (14).

● und py to Wahr=du manna Deewa (18); par Leezibu tahs

AuckſchamZelſchanas (34).

Apzīmētāja novietojums



Prepozīciju saistāmība

Ģenitīvs Akuzatīvs/instrumentālis Cits 

pie py tahs Dwehſẜeles (19); py Deewu und Miläſti=bu (12) py mannim darriyis 

eſẜi (20).

ar ar jounas Mehles (54) ar labbu Prah=tu (19) ar mannim ẜadodas 

(52)

par par Leezibu (34) par mums (36).

no no wiſẜas Ꞩirds (1) no to muſchigu Nahwu (57)

uz uß Mariæ

paẜlud=deenaſchanas (49)

uß Swetzo=deenu jeb uß to 

Schkieſiſchanas=deenu (42)

uß to Advent (35)



Noliegums

Dubultais noliegums

● nhegir nhekahda Śwehtiba eekſchan Semmes (84);

● nhe gir nheweens (73);

● aiſto tur arridſan nhe gir zitz nheweens (88).

● nhe gir nheneeka wäſśe=liegs py mums (85).

Dubultā nolieguma trūkums

● nheweenam kadu Wiltibu darram (17)



Secinājumi

● Rakstībā vērojama nekonsekvence, tradīcijai neparasts līdzskaņu

dubultojums prefiksā, kā arī /w/ dubultojums.

● Leksikas slāņos būtiski jauninājumi nav novērojami, taču radoši pēc vienotas

semantikas principa un vācu valodas parauga (piem. Zaur Lauſeis) veidoti

salikteņi.

● Nomenu un pronomenu locījumi saistījumā ar prepozīcijām lietoti

nekonsekventi.

● Dažas teikuma konstrukcijas, visticamāk, veidotas pēc vācu valodas parauga.
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