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1. Avoti



Avoti

1671 1685



Avoti

1672 1685



C.F. – Kristofers Fīrekers (Christopher
Fuerecker)

64 (-1) + 3 teksti ar norādi C.F.



C.F. – Kristofers Fīrekers (Christopher
Fuerecker)

64 (-1) + 3 teksti ar norādi C.F.

1671 1685



2. Būtiskākās 1671. un 1685. 
gada Fīrekera tekstu atšķirības



Regulāras atšķirības

Nr. maiņa 1671 1685

1. Verba būt tag. 3. pers. irr ir

2. Partikula ir ‘arī’ ir irr

3. Partikula, prefikss ne(ne-) ne nhe

5 3

9791

5 3

30 31



Citas patskaņu atšķirības

Nr. maiņa 1671 1685

4. Platais /æ/, /æ:/ e(h) ä(h)

5. Garie patskaņi /e:/, /a:/, 
divskanis /uo/

e, a, o eh, ah, oh

6. Patskaņi /a:/, (/e:/ retāk) 
verba formas galā

ah, eh a, (e)

5 3

11 9

65 72

5 3



Citas līdzskaņu atšķirības

Nr. maiņa 1671 1685

7. Līdzskanis /ņ/ starp 
patskaņiem

ņņ nņ

8. Līdzskani /s/ starp 
patskaņiem

ſſ ſẜ

9. Līdzskaņi (gk. l, r) starp īsu 
patskani un citu līdzskani

l, r ll, rr

10. Līdzskaņi pēc īsa prefiksa 
patskaņa

l, r, t ll, rr, tt

11. Līdzskanis /g/ (parasti 
vārda sākumā)

g gh

12. Līdzskanis /ŗ/ ŗ r



Citas atšķirības

Nr. maiņa 1671 1685

13. Lokatīva galotne < ^ > â, ê, î, ô a, e, i, o; à, á u.c.

14. Apstākļa vārdi < ` > à á, a

15. Izskaņa -ājs, -ājis -ajs -ais



3. Fīrekera ortogrāfijas principi



Lettisches Vade mecum (1671/1673)

• Patskaņu garumi apzīmēti ar sekojošu <h>: <ah, eh, uh>, divskanis <oh>, garais /iː/ ar 
<ie>, tomēr nereti apzīmējumu trūkst

• Lokatīvā lietots <^>: <â, ê, î, ô, û>

• Adverbu galā bieži <à>

• Palatālie līdzskaņi /ļ, ņ, ŗ, ģ, ķ/ parasti ar <ł, ꞥ, ꞧ, ꞡ, ꞣ>

• Līdzskaņa /s/ atšķiršanai no /z/ bieži izmantota virgula <ẜ>

• Līdzskanis /ž/ parasti <ſch>, bet dažreiz apzīmēts ar <ß>

• Līdzskanis /š/ parasti <ſch> vai <ẜch>, bet dažreiz apzīmēts ar <ß> ar vai bez 
pārsvītrojuma

• Līdzskanis /č/ apzīmēts <zſch>

• Netiek šķirti patskaņi /e/ : /æ/ un /eː/ : /æː/

• Netiek izmantots mēmais <h> pie līdzskaņu burtiem <g, n, t>

2022. gada 18. janvāris 14



Garie patskaņi -- /aː/

362

103



Garie patskaņi -- /eː/

306

190



Garie patskaņi -- /iː/

184

185



Divskanis -- /uo/

345

266-267



Garie patskaņi vārda galā – verbu formās

29

213

213

<-uh>, <-oh> nav



Lokatīva galotnes



Adverbi



Loģiskā rakstība

1. <tà> -- adverbs

2. <ta> -- pron., nom.sg.fem.

3. <tah> -- pron., gen.sg.masc.

188

11

225



Loģiskā rakstība

253

380



Virgulētās patskaņu grafēmas

A. Augstkalns «Mūsu vecie raksti» (1933)

2022. gada 18. janvāris 24



Virgulētās patskaņu grafēmas

51,14
51,19

256,26 282,20

65,16



Palatālie līdzskaņi



Līdzskanis /s/

1. Ar virgulētu <ẜ, Ꞩ>



Līdzskanis /s/

2. Ar nevirgulētu <ſ, S>

1. Savienojumā /st/

2. Savienojumā /sp/

3. Savienojumā /sk/

4. Savienojumā <ſſ>



Līdzskanis /š/

1. Ar virgulētu <Ꞩch, ẜch>



Līdzskanis /š/

2. Ar nevirgulētu <ſch>
• Savienojumā <-ꞥſch>

3. Svārstīga rakstība
• <ſchꞣ> 39x -- <ẜchꞣ> 5x

• <kẜch> 99x -- <kſch> 34x



Grafēmas <ß> un <ß>

5,13
6,3

30,7
383,19

24,27

24, 26

52,23
283,7



Līdzskanis /č/

• Ar savienojumu <zſch>

25 103

201 305



Līdzskaņu dubultojums

1. Aiz īsa patskaņa intervokālā pozīcijā <bb, dd, gg, kk, ķķ, ll, ļļ, mm, 
nn, ņņ, pp, rr, ŗŗ, ſſ, tt, zz>

280



Līdzskaņu dubultojums

2. Aiz īsa patskaņa vārda galā <bb, dd, kk, ll, ļļ, mm, nn, ņņ, pp, rr, ŗŗ, ſſ, 
tt, zz>
1. Verbu vsk. 2. un 3. pers.

202

29

53



Līdzskaņu dubultojums

2. Pirms apokopēta galotnes patskaņa

360

308

252



Līdzskaņu dubultojums

91

51

103

3. Daži citi gadījumi



Līdzskaņu dubultojums paradigmā

257

204

204

294

202

103



Līdzskaņu dubultojums paradigmā

347

353

358

344

255



Loģiskā rakstība

1. <irr> -- verba būt tag. 3.pers.

2. <ir> -- partikula

376

199



Loģiskā rakstība

1. <tur> -- adverbs

2. <turr> -- verba turēt tag.3.pers.

213

25



Loģiskā rakstība

1. <ar> -- prepozīcija

2. <arr> -- partikula

202

67



Loģiskā rakstība

1. <man> -- pronomena dat.sg.

2. <mann> -- pronomena acc.sg.

132

270



Daži secinājumi

1. Fīrekera dziesmu grafika un ortogrāfija 1671. gada dziesmu grāmatā neapšaubāmi balstās un ir 
tuva viņa rokrakstu tradīcijai.

2. Galvenās atkāpes no rokrakstu tradīcijas:
1. Virgulēto patskaņu grafēmu aizstāšana ar vācu valodas apzīmējumiem
2. Šņāceņu /š, ž/ un afrikātas /č/ apzīmēšana pēc vācu valodas parauga

3. No rokrakstu tradīcijas pārņemtās iezīmes:
1. Lokatīva apzīmēšana ar jumtiņu <^>
2. Visu palatālo līdzskaņu apzīmēšana ar virgulētām grafēmām
3. Līdzskaņu /s/ un /z/ šķiršanas principi 
4. Līdzskaņu grafēmu dubultojuma principi

4. Neprecizitātes mainot sistēmas – nekonsekvences garo patskaņu un divskaņa /uo/ 
apzīmējumos.

5. 1671. gada Fīrekera dziesmu rakstība noteikti var tikt apzīmēta par «Fīrekera ortogrāfiju». 

6. To apstiprina arī 1685. gada Rīgas dziesmu grāmata, kuras nekonsekvences un atkāpes no 1671. 
gada, kā arī Fīrekera rokrakstu sistēmas, liecina par to sekundaritāti.



Paldies par uzmanību!


