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EDUARDA VOLTERA IEGULDĪJUMS “LATVJU DAINĀS” UN AKADĒMISKAJĀ LATVIEŠU TAUTASDZIESMU 
IZDEVUMĀ

Ievērojamais baltists Karls Eduards 
Gotfrīds Volteris1 piedzima 1856. gadā ap 
20. martu Rīgā, Āgenskalnā aptiekāra ģime-
nē, mātes tautība nav zināma. Viņa senčos 
bija ievērojama Kurzemes  vācbaltiešu dzim-
ta — vectēvs bijis Aizputes mācītājs, vectēva 
brālis — Cīravas-Vērgales mācītājs Johans 
Kristofs Volteris (1773–1858), saukts 
par Kurzemes skolu tēvu. Volteris mācījās  
Vidzemes guberņas ģimnāzijā (1875) iepretī 
Rīgas pilij, studēja slāvu filoloģiju Leipcigas 
Universiātē (1875–1877), vēsturi Tērbatas 
Universitātē (1877–1880), papildināja zi-
nāšanas Maskavā un ieguva slāvu filoloģi-

jas maģistra grādu Harkovas Universitātē 
(1883). Ķeizariskās Krievu Ģeogrāfijas bied-
rības2 (turpmāk arī — Ģeogrāfijas biedrība) 
Etnogrāfijas nodaļas uzdevumā apceļoja 
(1882–1886) Vitebskas guberņu un Lie-
tuvu, mācījās leišu valodu, pieņemot, ka 
latviešu bija jau zināma, vāca folkloras un 
etnogrāfijas materiālus. Viņš strādāja Pē-
terburgas Ķeizariskās Zinātņu akadēmijas 
(turpmāk — Pēterburgas Zinātņu akadēmi-
ja) bibliotēkā par bibliotekāru un bija privāt-
docents Pēterburgas Universitātē, viņš bija 
pirmais Lietuvas preses cenzors. Pēc saska-
res ar Padomju Krievijas drošības orgāniem 
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Eduards Volteris (1856–1941) ir pirmais filoloģiski izglītotais latviešu tautasdziesmu 
vācējs un publicētājs. Strādādams Pēterburgas Universitātē, 1882. un 1884. gadā viņš 
vācis folkloru Latgalē. Viņa krājumā (1890) publicētās 1010 dziesmas Krišjānis Barons 
iepludinājis “Latvju dainās”. Pēterburgā pie Ķeizariskās Krievu Ģeogrāfijas biedrības īslai-
cīgi pastāvējusi Lietuviešu-latviešu komisija, kurā darbojies arī Volteris, latviešu studenti 
Jānis Pliekšāns, Pēteris Šmits un interesenti Jānis Sanders, Henrijs Visendorfs, kuru no-
pelns ir dainas vārds latviešu tautasdziesmu krājumam. Pēterburgā Ģeogrāfijas biedrības 
arhīvā saglabājies Voltera savākto 4689 latviešu tautasdziesmu u. c. folkloras materiālu 
krājums.
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(1918) viņš devās uz Viļņu, no 1919. gada 
Kauņā vadīja Centrālo bibliotēku, bija Kau-
ņas Pilsētas muzeja direktors, piedalījās 
Lietuvas Vītauta Dižā Universitātes dibinā-
šanā, bija viens no tās pirmajiem profeso-
riem (1922–1933), pasniedza arheoloģijas, 
latviešu, vācu un bulgāru filoloģijas, aizvēs-
tures un etnogrāfijas kursus. 1927. gadā, 
kad Rainis bija Izglītības ministrs, Volteris 
saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni “par nopel-
niem Latvijas labā”3. Vēl dzīvodams Pēter-
burgā, 20. gadsimta pirmajā desmitgadē 
viņš izmantoja fonogrāfu, lai ieskaņotu leišu 
izlokšņu paraugus. Viņš izstrādāja anketu, 
lai noskaidrotu tautības Latgalē un bija et-
nisko robežu speciālists.4 Eduards Volteris 
nomira 1941. gada 14. decembrī, apgla-
bāts Kauņas veco kapu luterāņu daļā. Tagad 
kapsētas vietā atrodas parks. Profesors Jānis 
Endzelīns (1873–1961) nekrologā rakstīja: 
“Volteŗa zinātniskā darbība bija ļoti daudz-
pusīga: ar sajūsmu nododamies biblioloģijai 
un bibliogrāfijai vispāri, viņš reizē nodarbo-
jās arī ar baltu tautu rakstniecību, folkloru, 
etnografiju, mitoloģiju, archaioloģiju un va-
lodniecību, ne vien pats strādādams šais 
nozarēs, bet arī citus ierosinādams un šim 
nolūkam publicēdams un izsūtīdams prog-
rammas dažādu ziņu vākšanai. Derīgi un 
svarīgi pētniekiem joprojām ir viņa savāktie 
un publicētie teksti. [..] Daudz vairāk no 
viņa ir mantojuši leiši.”5

Latviešu nacionālās folkloristikas aizmet-
ņi radās Krievijā — Pēterburgā un Maskavā. 
Pēterburgas Zinātņu akadēmija arī pabeidza 
nozīmīgākā latviešu tautasdziesmu krājuma 
“Latvju dainas”6 (turpmāk — LD) izdošanu. 
20 gadus pēc Ķeizariskās Krievu Ģeogrāfi-
jas biedrības nodibināšanas — 1865. gada 
12. martā tajā ar plašu rezonansi presē7 uz-
ņēma par īsteno biedru jaunlatviešu kustības 
vadītāju Krišjāni Valdemāru (1825–1891). 
Ģeogrāfijas biedrības uzdevumā matemātiķis 
un publicists Krišjānis Barons (1835–1923) 
sastādīja par Baltijas provinču pamatiedzī-
votājiem sarakstīto etnogrāfisko rakstu bib-

liogrāfisko rādītāju8. No Pēterburgas Garīgās 
akadēmijas izslēgtais pareizticīgais Jānis 
(Ivans) Sproģis (1835–1918) vāca latviešu 
folkloru un Viļņā izdeva pirmo tautasdzies-
mu un mīklu krājumu9. Krājums, ko sakārto-
jis latvietis, drukas aizlieguma laikā iespiests 
kirilicā un līdzekļu trūkuma dēļ — bez dzies-
mu komentāriem, kas Eduardam Volterim 
tika piesūtīti, lai nodotu tos Vladimiram 
Lamanskim (Vladimir Ivanovich Lamanskii, 
1833–1914) izmantošanai žurnālā “Dzīvā 
senatne” (“Zhivaia Starina”), bet vēl šodien 
tie glabājas Ģeogrāfijas biedrības arhīvā10.

Tomēr jau 1866. gadā Valdemārs un Ba-
rons pārcēlās uz Maskavu, kur gadu vēlāk 
ieradās arī jaunais mērnieks Fricis Brīvzem-
nieks (dz. Treilands, 1846–1907), kuram 
bija lemts tapt par latviešu folkloristikas 
radītāju, ar sirdi un dvēseli vācot, krājot, 
publicējot folkloru un iedvesmojot šim dar-
bam daudzus tautas pārstāvjus. Šī latviešu 
inteliģentu grupa cieši saistījās ar Dabaszi-
nātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas drau-
gu biedrību11 pie Maskavas Universitātes, 
kas ar izsludinātās Vasilija Daškova (Vasilii 
Andreevich Dashkov, 1819–1896) prēmi-
jas līdzekļiem, kas tika iegūti pēc pirmās 
Krievijas etnogrāfiskās izstādes 1867. gadā, 
nosūtīja ekspedīcijā uz latviešu apdzīvoto te-
ritoriju iespējami piemērotāko kandidātu — 
Brīvzemnieku. 1969. un 1970. gadā viņš 
apceļoja Vitebskas, Vidzemes un Kurzemes 
guberņas, ieguva bagātīgu folkloras mate-
riālu, interesantus novērojumus un faktus, 
labus kontaktus ar vietējo inteliģenci, bet ne-
labvēlīgu vācbaltiešu mācītāju attieksmi pret 
sevi. Brīvzemnieks sakārtoja tautasdziesmu 
krājumu12, kas ārēji atgādināja Sproģa iz-
doto grāmatu. Pēc vairākiem 1877. gada 
laikrakstos13 publicētiem uzaicinājumiem 
“Zinātnības un tautas draugiem” vākt folklo-
ru viņam četru gadu laikā atsaucās vēl ap 
80 līdzstrādnieku, kas sūtīja uz Maskavu 
savus tautā saklausītos folkloras pierakstus. 
1881. gadā Brīvzemnieks publicēja arī sa-
kāmvārdu, mīklu un buramvārdu krājumu14 
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ar 4106 vienībām, par ko saņēma Dabaszi-
nātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu 
biedrības piešķirto Lielo sudraba medaļu, 
bet 1887. gadā — ap 200 pasaku un teiku 
krievu valodā15 un nelielu, plānu pasaku grā-
matiņu latviešu jaunatnei16.

Šajā pašā gadā Fricis Brīvzemnieks aiz-
brauca no Maskavas, kur palika liels dau-
dzums neiespiestu latviešu folkloras ma-
teriālu. Dabaszinātņu, antropoloģijas un 
etnogrāfijas draugu biedrība vairāk arī ne-
spēja palīdzēt ar līdzekļiem. Nils Popovs (Nil 
Aleksandrovich Popov, 1833–1891/1892) 
rakstīja Leonīdam Maikovam (Leonid Ni-
kolaevich Maikov, 1839-1900), vai pie iz-
došanas palīgā nevarētu nākt Pēterburgas 
Ģeogrāfijas biedrība un ka Brīvzemniekam 
noteikti vajadzētu piešķirt zelta medaļu par 
pasakām un rakstiem etnogrāfijā. Medaļu 
nepiešķīra ne 1887. gadā, ne arī nākamajos 
gados, vienīgi Brīvzemnieku uzņēma Ģeo-
grāfijas biedrībā par biedru līdzstrādnieku, 
bet materiālus un pētījumus nevarēja pub-
licēt, jo Pēterburgā izdošanu jau gaidīja rad-
niecīgs Eduarda Voltera darbs.17

Redzot tautasdziesmu lielo pieplūdu-
mu, Maskavas latvieši bija nolēmuši izdot 
kādu lielāku krājumu, un jau 1878. gadā 
Brīvzemnieks savas noslogotības dēļ visas 
savāktās dziesmas (ap 40 000 variantu) bija 
uzticējis savam draugam Baronam. Zinot 
par Ģeogrāfijas biedrības organizēto ekspe-
dīciju uz Vitebskas guberņu, kurā bija devies 
pirmais filoloģiski izglītotais latviešu folklo-
ras vācējs Eduards Volteris, Brīvzemnieks 
jau 1883. gadā, Vsevoloda Millera (Vsevo-
lod Fedorovich Miller, 1848–1913) ierosi-
nāts, piedāvāja Maikovam un Volterim savu 
latgaliešu dziesmu krājumu.18 Citos avotos 
norādīts, ka Brīvzemnieks lūdzis Maikovu 
apvienot Voltera un Barona krājumus, taču 
Maikovs ieteicis neatdot sava darba rezultā-
tus citiem.19 Citādi būtu pat bijis iespējams 
kopīgs Voltera un Barona tautasdziesmu iz-
devums. Tomēr vēlāk Voltera grāmatas “Ma-
teriāli Vitebskas guberņas latviešu etnogrā-

fijai”20 materiāli nonāk LD kā pilnvērtīga un 
nepieciešama lielā kopkrājuma sastāvdaļa.

Latviešu tautasdziesmu publicēšana ne-
bija iespējama, kamēr, Brīvzemnieka ierosi-
nāts, savu palīdzību Baronam nepiedāvāja 
mecenāts Henrijs Visendorfs21 (dz. Indriķis 
Ķiparts, 1861–1916) — bagāts latviešu 
tirgotājs ar augstu sabiedrisko stāvokli Pē-
terburgā, ar Francijā iegūtu ekonomisko izglī-
tību, spēcīgām patriotiskām jūtām, ar padzi-
ļinātu interesi par etnogrāfiju un mitoloģiju. 
Parīzes folkloristu biedrības mūža biedrs, it 
kā tuvu stāvošs cilvēks Pēterburgas Univer-
sitātes privātdocentam Eduardam Volterim.

1892. gada 4. janvārī viņš rakstīja savu 
pirmo vēstuli Baronam22: “Godājamais Ba-
rona kungs! Par Jūsu bagāto latviešu daiņu 
krājumu no Brīvzemnieka k. u. c. jau sen 
esmu dzirdējis, esmu arī vienādi cerējis kla-
jā nākšanu drīzumā apsveikt. Līdz šim tas 
nav piepildījies. Mūsu tautas gara mantu 
liktenis man ļoti rūp. Šinī ziņā vakar sapul-
cēju pie manim docentu Volteri un mācītāju 
Sanderi, konstituējāmies trīsvīru komitejā, 
nospriedām ar Jums sarakstīties un rūpēties 
par Jūsu krājuma izdošanu; viņam pievieno-
jami, ja tas vēl nav noticis, no mūsu Zinību 
komisijām u. c. sakrātās tautas dainas.23 [..] 
Jūsu padevīgais H. Wisendorfs”.24

Jau pirmajā Visendorfa vēstules teikumā 
bija daiņas vārds un doma par komitejas vei-
došanu. Visus trīs vīrus (Visendorfu, Volteri, 
Sanderi) mēs atrodam arī Lietuviešu-latvie-
šu komisijā pie Ģeogrāfijas biedrības, kuras 
izveides rosinātājs bijis Volteris. Komisija 
divu gadu laikā (no 1893. gada 12. maija 
līdz 1894. gada 12. decembrim) noturēja 
trīs sēdes, tās sastāvā bija ievērojami krievu 
zinātnieki, septiņi lietuvieši un seši latvie-
ši: Jānis Sproģis, Henrijs Visendorfs, Jānis 
Sanders (1858–1951), Kažoku Dāvis (īstajā 
vārdā Dāvids Pelcs, 1850–1913), studen-
ti Pēteris Šmits (Pēteris Šmits-Smiters, arī 
Šmidts, 1869–1938) un Jānis Pliekšāns 
(Rainis) (1865–1929). Neviendabīgais  
komisijas sastāvs un nesaskaņas biedru 



RAKSTI    2022. gads    76. sējums    1. numurs

92

vidū (arī par dainas vārdu) ātri noveda pie 
šīs struktūras pašlikvidēšanās. Mācītājs Jā-
nis Sanders, luteriskās baznīcas reformētājs 
nacionālā garā, bija pārņemts ar kopīgas 
leišu-latviešu valodas radīšanu, viņš arī  
lepojās, ka atradis un ieteicis dainas vārdu. 
Visendorfs bija straujas un kaismīgas dabas, 
arī ļaunatminīgs. Gada laikā viņam izdevās 
uzspiežot pierunāt Baronu tautasdziesmu 
krājumu nosaukt par “Latvju dainām”.

1893. gada 5. janvārī Visendorfa vēstu-
le: “Priekš Ziemassvētkiem vienu vakaru pie 
manis bija sapulcējušies Klusiņš iz Pleska-
vas, Mans tēvocis prof. Zemmers, Dr. Balo-
dis, Sanders, Volters, Vītols etc.25 Latviešu 
tautas dziesmas ir labs virs tituls. Bet vai 
nevarētu vēl īsāki: Latviešu daiņas. Pēdējais 
vārds iz tautas mutes zudis, bet daiņas ir 
tikpat labi latviešu kā leišu vārds, pie kam 
atrodams jau Vecā Stendera vārdnīcā”. 
10. janvārī Barons negribīgi atbildēja savam 
izdevējam un naudas devējam: “Daiņas ir it 
jauks vārds, un ja vēlaties uz Jūsu atbildību, 
lai iet… Kritiķi jau mums šo vārdu uz visādu 
vīzi kritizēs”.26

Viens no galvenajiem kritiķiem bija torei-
zējais students, vēlāk pasaules slavenais si-
nologs un latviešu folklorists Pēteris Šmits27. 
Latvijas presē par vārdu “daiņa”, “daina” 
notika asa polemika28. Laikrakstā “Dienas 
Lapa” vairāki vērsās arī pret Sandera un Vi-
sendorfa pseidomitoloģiskajiem uzskatiem. 
Līdz baltkvēlei sakarsētā atmosfēra pēc des-
mit gadiem guva atspoguļojumu Raiņa ko-
mēdijā “Pusideālists”.29

Protams, Šmits pārstāvēja arī sava pa-
sniedzēja Eduarda Voltera zinātniskos uz-
skatus par dziesmu un dainu, par jaunu 
mītu radīšanu, ko saprata arī Visendorfs. 
Viņš pat vēstulē (1894. gada 13. janvā-
rī) par Šmitu un Volteri izteicās: “Man viņi 
nāk priekšā kā suņi, kas katru uzrej.” Šmits 
rakstīja: “Latviešu tautas dziesmas pavisam 
izšķiras no Leišu daiņām, lai gan abas tau-
tas ir tuvu rada. Mūsu dziesmas ir īsas li-
riskas dziesmas, kamēr zem Leišu daiņām 

ir tikai romances saprotamas. Līdzība nav 
noliedzama starp mūsu romancēm un Leišu 
daiņām.”30 Voltera nepublicētajā materiālā 
par latgaliešu mīklām, kur starp citām inte-
resantām domām par to, ka latgalieši nav 
pārlatviskoti lietuvieši un ka latgalieši no 
citiem Latvijas pamatiedzīvotājiem atšķiras 
gandrīz tikai ar ticību, ir teksts: “Pēc šīs atzi-
ņas mēs pievērsīsim galveno uzmanību lat-
viešu ziņģēm, tas ir, garajām dziesmām, no 
kurām sadalīšanās ceļā radušās tagadējās 
četrrindes. Jāatzīst, ka latviešu tautas poēzi-
ja ievērojami bagātāka (mitoloģiskā ziņā) un 
oriģinālāka kā vienmuļās lietuviešu dainas” 
(“Pri etom izuchenii my budem obrashchat’ 
glavnoe vnimanie na Latyshskaia zinges t. e.  
dlinnyia pesni, iz kotoryh putem razlozheniia 
proizoshli tepereshniia chetverostishiia.”) 
“Materiāli Vitebskas guberņas latviešu etno-
grāfijai”, kurā ir ietvertas gadskārtu un ģime-
nes svētku dziesmas ar ļoti plašiem tradīciju 
aprakstiem, mūsdienās apcerēja Boriss In-
fantjevs (1921–2009)31: “Folkloristi — un 
ne tikai latviešu — pirmo reizi saņēma no-
pietnu pētījumu par latgaliešu tautasdzies-
mām, paražām un ticējumiem, kas salīdzi-
nāti — un tā manuprāt, ir grāmatas lielākā 
nozīme — ne tikai ar Vidzemes un Kurzemes 
latviešu folkloru, bet arī ar lietuviešu, krievu, 
ukraiņu, poļu, bulgāru un pat grieķu paražām 
un dziesmām”32. Grāmatu pozitīvi novērtēja 
vairāki laikabiedri, arī tās līdzstrādnieks —  
Rainis. Jānis Sproģis izteica nožēlu, ka 
dziesmu tulkojums krievu valodā nav iedots 
viņam rediģēšanai un ieviesušās vairākas 
kļūdas.33 Auziņu Kārlis (dz. Kārlis Pētersons, 
1855–1917) uzsvēra: “Šī grāmata izšķiras 
no visiem citiem tai līdzīgajiem mūsu gara 
mantu krājumiem, ka viņa pasniedz netik 
vien sakrātu, bet arī plaši ziniski izstrādātu 
materiālu”34. Arī Visendorfs bija slavējis un 
cēlis Voltera darbu vai debesīs, saucis viņu 
par “mūsu tautieti”, sniedzis cildinošu recen-
ziju par grāmatu Francijas presē35, bet pēc 
karstā polemikas gada par dainas vārdu jau 
kaislīgi gānijis priekšlasījumā Latviešu drau-
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gu biedrībā (arī “Latviešu literārā biedrība”). 
Viņš referātā pasludināja, ka par Latgales iz-
loksnēm Voltera grāmatā “mūžīga putra” un 
dziesmu tulkojumos krievu valodā sastopa-
mas “trakās neprātības”. Klausītāji trīs reizes 
lūguši viņam pārtraukt savu uzstāšanos36. 
Viņa runa nopublicēta 1897. gadā,37 tajā 
viņš analizē Latgales folkloras pierakstītāja 
pārprasti saklausītos vārdus 29 dziesmās no 
1010. Šādu rakstu, kurā atklājas arī vairā-
kas paša Visendorfa neizpratnes un muļķī-
bas, viņš tomēr varēja sagatavot, tikai līdzi 
dzīvojot un iepazīstoties ar Barona darbu, ar 
dziesmu variantiem, variantu nozīmi pie kļū-
du novēršanas, satiekoties un konsultējoties 
ar Latgales dziesmu pazinējiem Franci Trasū-
nu (1864–1926) un Pēteri Smelteri (Pīters 
Smeļters, 1868–1949).

Kamēr vēl sadarbības iesākumā Visen-
dorfam nebija vēlēšanās kādam atriebties, 
kā var redzēt no vēstulēm, viņš lika ļoti lielas 
cerības uz Voltera piesaistīšanu pie tautas-
dziesmu izdošanas. Viņš rakstīja Baronam: 
“Jūsu vēstuli savā laikā saņēmu. Volters 
Jums šinīs dienās rakstīs par zinisko daļu. 
[..] Saprotams Jums būs naigi jāstrādā. 
Volters Jums nāks saviem spēkiem palī-
gā” (1892. gada 8. maijā). “Volters Jums 
uz zemēm piesūtīja savus “Materiāli etc.” 
(“Маtеriаly etc.”) Vai esat saņēmuši? Esam 
ar Volteri vienojušies par ortogrāfiju priekš 
tautas dziesmu krājuma. [..] Izdodamām 
tautas daiņām, ar Volteri aprunājies, pro-
ponētu sekošo klasifikāciju: I Mitoloģiskās 
daiņas. Ar šām būtu klajā laišana iesākama.  
II Ūdens, gaiss, zeme, gadskārtas. III Cil-
vēks: a) bērnība, b) jaunība, c) vīrība,  
d) vecums, e) nāve, f) radniecība, g) sadzī-
ves stāvoklis, h) darbība, cīniņi, i) tautas, 
pilsētas u.t.t. IV Augu, stādu valsts, iesākot 
ar kokiem. V Zvēru valsts. VI Dažādas dai-
ņas, kuras grūti kādā kategorijā ievietot.” 
(1892. gada 27. septembrī).38

Barons ieteikto sistēmu39 pilnīgi neiz-
mantoja un, liekas, arī no Voltera vēstules 
ar “ziniskiem” padomiem nesaņēma. Viņš 

pateicās Visendorfam par atsūtīto Voltera 
sastādīto “Programmu tautas gara mantu 
krājējiem”40 (1893. gada 12. aprīlī). Barons 
pēc vairāku gadu darba vienatnē nemaz ne-
vēlējās sev palīgus, viņš arī bija pret visā-
dām komitejām un komisijām pie izdošanas, 
jo tās locekļi dzīvoja izklaidus. Henrijs Visen-
dorfs paspēja ne tikai noorganizēt grāmatas 
titulu “Latvju dainas”, bet arī savu vārdu  
ielikt uz vāka blakus Barona vārdam. Tomēr 
bez viņa enerģijas un naudas nebūtu uzsāk-
ta vērienīgā tautasdziesmu izdošana, kopā 
ar Frici Brīvzemnieku viņi nokārtoja iespē-
ju LD  turpināt iespiest Pēterburgas Zinātņu 
akadēmijas tipogrāfijā.

Tā kā Barons iekļāva LD arī visas jau 
agrāk publicētās dziesmas, tad kopkrājumā 
nonāca arī Voltera krājuma materiāli. Pirma-
jā LD burtnīcā 1894. gadā viņš rādītājā pie 
Voltera krājuma Nr. 415 ierakstīja dziesmu 
skaitu — ca. 900.41 Viņš vēl nebija tās rū-
pīgi saskaitījis, kaut vairākas dziesmas uz-
rādījis un pielīdzinājis jau pirmajā burtnīcā. 
Sākot ar LD 1 239 dziesmu, Nr. 415 u. c. 
Latgales materiāli tiek drukāti dialektā ar 
latīņu burtiem, kamēr pārējās dziesmas ir 
gotu šriftā, kam par godu Pēterburgas Zināt-
ņu akadēmijas tipogrāfija, lai turpinātu izdo-
šanu ar II sējumu, speciāli LD pasūtīja šos 
burtus.42 Pirmā sējuma pēdējā, 10., burt-
nīcā 1898. gadā Barons jau norāda dzies-
mu skaitu pa apriņķiem43: Daugavpils —  
692 [711] ].44; Rēzekne — 104 [103]; 
Ludza — 214 [199], kopā 1010 varianti 
[1013]. Nelielās atšķirības Krišjāņa Barona 
un mūsu skaitījumā iespējamas apriņķu ro-
bežu maiņas dēļ.

Tomēr, lai arī jau II sējumā 1903. gadā 
katram apriņķim dots savs šifrs, visas dzies-
mas LD nodrukātas ar numuru 415 viendabī-
gā masā, pavisam skaitā — ap 800 variantu, 
neparādot, ka Eduardam Volterim krāju-
mā visvairāk materiālu bija no Preiļiem —  
342 dziesmas, bet no Višķiem — 100,  
no Jasmuižas — 82, no Kalupes — 72, 
Zvirgzdenes — 44, no Vārkavas — 39 utt. 



RAKSTI    2022. gads    76. sējums    1. numurs

94

LD nav uzrādītas arī Jāņa Pliekšāna (Raiņa) 
pierakstītās 42 dziesmas Višķos no Mōres 
Švēdes, kamēr parasti min tikai 16 viņa 
dziesmas, kas nonākušas LD no Jelgavas 
Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas. 
Voltera savāktās dziesmas ir LD, bet neredz 
ne viņa palīgu vārdus, ne precīzas vietas, 
ne arī teicējas Agati un Margaritu Vjakses, 
Annu Kusiņu, Jadvigu Andrejevu u. c. To-
mēr šīs ziņas nav pazudušas, jo atrodamas 
katrā Dainu skapja lapiņā. Visus Voltera ma-
teriālus ir rūpīgi ar visām ziņām pārrakstījis 
pats Barons, un šobrīd, pateicoties Dainu 
skapja satura digitalizācijai, tos var iepazīt 
internetā ikviens interesents.

Ļoti svarīga padomju gados bija Latvi-
jas folkloras pētnieku interese par materiā-
liem citu republiku arhīvos, kas noderēja 
zinātnes vēsturei. Pirmais, kas devās uz 
Pēterburgu un Viļņu pārskatīt arhīvus, bija 
Zinātņu akadēmijas (ZA) Folkloras institūta 
darbinieks, salīdzināmās folkloristikas pār-
stāvis Boriss Infantjevs (1921–2009). Jau 
no 1946. gada viņš vairākkārtīgi tika ko-
mandēts apmēram uz trim nedēļām Ļeņin-
gradā iepazīt un ar roku pārrakstīt vērtīgākos 
materiālus. Viņa zinātniskā tēma bija krievu 
un latviešu folkloristu sakari. Ar zīmuli uz ļoti 
slikta un nabadzīga papīra vai kartona veiktie 
citējumi Rīgā diezgan kļūdaini tika pārrakstīti 
ar rakstāmmašīnu un nodoti ZA Fundamen-
tālajā bibliotēkā45. Līdzīgu darbu veica arī 
valodniece Daina Zemzare (1911–1971),  
un viņas pasūtītās fotokopijas tika atsūtītas 
uz Latviju pēc viņas nāves.

Pēteris Šmits, vadot un rediģējot krā-
juma “Tautas dziesmas. Papildinājums Kr. 
Barona “Latvju dainām”” izdošanu, jau 
1936. gadā rakstīja: “Folkloras krātuvē jau 
tiek likti pamati pilnīgam Tautasdziesmu 
krājumam, kur tiks izmantotas nevien visas 
krātuves dziesmas, bet arī Kr. Barona “Lat-
vju dainas”. Arī šā krājuma dziesmas tur 
tiks no jauna pārkontrolētas, un ja še tiks 
pamanīta kāda nedibināta patvaļība, tad 
lielajā krājumā tā visādā ziņā tiks izlabota. 

[..] krājuma sagatavošana, kas zināms, vil-
ksies ilgus gadus.”46 Pēc Otrā pasaules kara, 
jau citā politiskā iekārtā vispirms Latviešu 
folkloras krātuves (LFK) mantinieki47 saga-
tavoja tautasdziesmu izlases trīs sējumus48  
(1955–1957). Pēc ilgākām cīņām par ie-
spēju sākt strādāt pie tautasdziesmu akadē-
miskā izdevuma Folkloras sektora vadītāja 
Elza Kokare (1920–2003) atļauju ieguva 
atkal Krievijā — Maskavā — 1959. gadā, jo 
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 
vadībai un zinātniekiem nebija drosmes un 
tiesības izlemt tik nozīmīgu jautājumu. Ma-
nuskripta rakstīšanu pēc vairāku gadu dzies-
mu kārtošanas uzsāka 1968. gadā. Darbā 
piedalījās gandrīz visi Valodas un literatūras 
institūta Folkloras sektora darbinieki. Pirmie 
pieci sējumi sešās grāmatās iznāca laikā no 
1979. līdz 1984. gadam. Tie aptvēra LD 
4. un 5. sējumu, jo publicēšanu bija nepie-
ciešams uzsākt ar darba un sociālām dzies-
mām, taču citādi netika pārkāpti vai izjaukti 
Krišjāņa Barona tautasdziesmu kārtošanas 
un izdošanas principi.

Lai tautasdziesmu akadēmiskais izde-
vums būtu tiešām pilnīgs, uz Ļeņingradas 
Zinātņu akadēmijas arhīvu devās ekspedīcijā 
vesela grupa Folkloras sektora darbinieku, 
lai izrakstītu tikai dziesmas no Eduarda Vo-
ltera savāktā materiāla. Izlūkošanas brau-
cienus un iespēju radīšanu pārrakstīšanas 
darbam veica Kārlis Arājs (1929–2001) 
jau 1958. gadā. 1960. gada ziemā un 
1961. gada vasarā Krievijas Zinātņu aka-
dēmijas arhīvā kopā ar Kārli Arāju strā-
dāja vēl piecas folkloristes: Vilma Greble  
(1906–1991), Mirdza Asare (1930–[b. g.]), 
Mirdza Berzinska (1912–2008), Maigone 
Beitiņa (1929–2013), Valentīna Rambaka 
[b. g.]. Vienīgi Greblei skaisti iecerētais dar-
ba un izziņas periods, ko rāda saglabātais 
Ļeņingradas plāns ar iezīmētām kultūras ies-
tādēm, beidzās slimnīcā ar ļoti smagu, bet 
veiksmīgu operāciju.

No Krievijas Zinātņu akadēmijas arhī-
va Voltera fonda49 ar roku tika izrakstītas  
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3167 folkloras vienības. Ja jau ne pārāk labo 
un salasāmo materiālu pārraksta ne sevišķi 
skaidrā rokrakstā, tad kļūdas un pārpratumi 
ir neizbēgami. Tā Latviešu folkloras krātuves 
fondu kolekcijas [1958]50 sistemātiskais rā-
dītājs atklāj, ka teicējas Margaritas Vjakses 
no Kazišu sādžas vietā ir Margarita Kaziša; 
ievērojamās teicējas Annas Kusiņas uzvār-
da rakstības varianti — Kusena, Kuseva, 
Kisene; vēl arī vācējs — J. Plekšans, kādā 
rakstībā to atzīmējis Volteris. Pārrakstos tika 
norādīts, ka dziesmas izrakstītas no kāzu 
apraksta vai cita prozas teksta, bet neti-
ka pilnībā fiksētas piezīmes krievu valodā, 
trūka avotu norādes. Starp Latgales mate-
riāliem atrodami kurzemnieka Kārļa Banke-
ra [b. g.] pieraksti, viņš arī deva dziesmas 
Visendorfam ievietošanai LD. Barona piezī-
mēs Dainu skapī atrodam, ka 50 dziesmas 
Bankers nodevis Volterim jau 1883. gadā. 
Pēc vākšanas programmas izplatīšanas Vo-
lterim bagātīgus materiālus ar ziņām par tei-
cējiem piesūtīja pat no Ventspils puses. No 
Voltera fonda51 folkloristi ieguva fotokopijas  
1522 Latgales dziesmām. Daļa no visiem 
4689 variantiem, kas tika iekļauti akadē-
miskajā latviešu tautasdziesmu izdevumā, 
atrodam dublikātus, kas liecina, ka Volterim 
bijuši vairāki materiālu pārrakstījumi. Jau 
LD un arī mūsdienu tautasdziesmu izdevu-
mā notiek rūpīga Voltera pierakstu sijāšana.

Pirms publicēšanas tautasdziesmas 
dialektā pārskata kvalificēti valodnieki: 
agrāk — Antons Breidaks (1932–2002),  
tagad jau ilgus gadus — Beatrise Reidzā-
ne (1942). Pie tautasdziesmu akadēmis-
kā izdevuma kārtošanas un izdošanas no-
mainījušās vairākas zinātnieku paaudzes.  
2022. ga dā top jau 12. sējums. Kopš 
1970. gada ar akadēmisko izdevumu saistīta 
Elga Melne (1946), viņa jau 8 sējumos bi-
jusi atbildīgā redaktore un vienam — zināt-
niskā vadītāja, kas iznes visu darba smagu-
mu. Viņa par darba biedru Jāni Rozenbergu  
(1927–2006), kurš visu mūžu vāca, krāja, 
kārtoja un veidoja tautasdziesmu manuskrip-

tu, rakstīja: “Kolēģiem viņš deva pleca sajūtu, 
pārliecību par to, ka jāatbild par savu darbu 
un ka dziesmu izdošana jānoved līdz galam, 
lai kādi būtu šķēršļi”52. Šobrīd ar tautas-
dziesmām vairs darbojas 5 vai 6 zinātnieces 
un dažas studentes, to izdošana ir projekts, 
kam ar lielām grūtībām iegūst līdzekļus. 
Melne vēl savā rakstā par personībām tur-
pināja: “Krātuvei ir laimējies, ka projekta 
vadību tagad [no 9. sējuma 2008. gadā] 
ir uzņēmusies Baiba Krogzeme-Mosgorda 
(1966–2021), kas darbu veic apzinīgi, ar 
iniciatīvu un izpratni. Jūtams, ka darbs ir 
ieguvis it kā otru elpu”53. Šķēršļi tomēr ra-
dās — Baiba paspēja vēl nokārtot akadē-
miskajam izdevumam ilustrācijas, ko veido-
ja Dainis Rožkalns (1928–2018), jau līdz 
pēdējam (13.) sējumam, uzrakstīja vairāku 
“Latviešu tautasdziesmu” sējumu ievadus54, 
deva ieguldījumu tautasdziesmu publicēša-
nas vēsturē.55 Akadēmiskais tautasdziesmu 
izdevums jāpabeidz bez viņas.

Eduards Volteris — bagātīga materiāla 
devējs LD un akadēmiskajam tautasdziesmu 
izdevumam — ir pirmais salīdzinošās folklo-
ristikas pārstāvis ne tikai latviešiem un viens 
no pirmajiem folkloras vācējiem Latgalē, 
kas ieguvis un nopublicējis vērtīgu krājumu. 
Viņš ir pirmās latviešu programmas tautas 
gara mantu vācējiem radītājs. Pēc šīs prog-
rammas latviešu folkloristi strādājuši ilgus 
gadus. Diemžēl ieceres par savas grāmatas  
II daļas izdošanu, kur vajadzēja būt:  
“a) dziesmām četrrindēm: ar sabiedrisku 
saturu, joku, darba, mitoloģiskām un sim-
boliskām dziesmām; b) garām dziesmām 
jeb ziņģēm; c) pasakām un teikām; d) sa-
kāmvārdiem, mīklām, sīkiem etnogrāfiskiem 
tekstiem; e) ziņām par valodu; f) ekspedī-
cijas dienasgrāmatu fragmentiem; g) lietu, 
personu un vietu rādītājiem”,56 viņš nav īs-
tenojis, bet daudzpusīgie folkloras materiāli 
Pēterburgas arhīvos vēl gaida pētniekus un 
gaismā cēlējus.

Raksts ir recenzēts.
The article is peer-reviewed.
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Eduards Volteris is the first collector and researcher of Latvian folklore educated as a 
professional philologist. In 1882 and in 1884, while working at the University of St. Pe-
tersburg, he came to Latvia in order to collect the ethnographic material from its eastern 
part — Latgale. Because of the limited possibilities of publication, there appeared an idea to 
publish this material together either with the Latgalian folksong collection gathered by Fricis 
Brīvzemnieks, or even with the biggest folksong collection of that time — Latvju dainas, 
compiled by Krišjānis Barons. Finally, around 1010 folksongs from the book by Volteris, in 
Russian, Materialy dlya etnografii Latyshskogo plemeni Vitebskoy gubernii. Sobral i snabdil 
ob’yasneniyami E. A. Vol’ter, I Speterburg 1890 (Materials for Ethnography of the Latvian 
Tribe of Vitebsk Governorate. Collected and supplemented with explanations by E. A. Volter, 
I St.Petersburg 1890) were incorporated in Latvju dainas without any indications of inform-
ants or places. Today the manuscript catalogue of Latvju dainas (Dainu skapis — the Cabinet 
of Folksongs) is digitalised and all the song texts, rewritten by Barons, are accessible in the 
form of data base.

The publisher of Latvju dainas, Henrijs Visendorfs (Wissendorff), was planning to involve 
Volteris in the preparation of the edition as a scholarly advisor, while they worked side by side 
in the Lithuanian–Latvian Commission. Unfortunately, this commission was closed because 
of severe misunderstandings between the professional scholars and amateurs. When Wis-
sendorff was sharply criticised by the followers of Volteris, he created his best critical article 
about 29 mistakes, which appeared in the translation of the folksong texts from Latvian into 
Russian in the book by Volteris. 

In the Volteris’ manuscript collection in Petersburg, a number of unpublished Latgalian 
folksongs can be found the copies of which are obtained by the Archives of Latvian Folklore 
in the volumes of academic folksong edition. However, the unpublished second part of Volt-
eris’ Latgalian folklore collection is still waiting for a publisher.


