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M. DIMENŠТЕINЕ,

zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā
darba nodaļas vadītāja

CENTRALIZĒTĀ TĪKLA BIBLIOTĒKU VIETA

BIBLIOTEKĀRĀS APKALPOŠANAS VIENOTAJĀ SISTĒMĀ

RŪPNIECĪBAS PILSĒTĀS LATVIJĀ

Zinātnes un tehnikas progress, padomju cilvēku izglītības

līmeņa nemitīgs kāpinājums arvien vairāk ietekmē lasītāju vaja-
dzības. Sarežģītāki kļūst pieprasījumi pēc literatūras, kas nepie-
ciešama profesijas apgūšanai, mācībām, zinātniskajam darbam un

ražošanas darbam, pašizglītībai. Mūsu republikā šos pieprasījumus

apmierina vairāk nekā 3700 bibliotēku, to skaitā 1081 1 Latvijas
PSR Kultūras ministrijas, 328 arodbiedrību, 231 zinātniski teh-

niskā, 79 medicīnas, 915 skolu un pāri par 300 citu sistēmu bib-

liotēku.

Tikai kooperējot un koordinējot dažādu resoru bibliotēku (spe-
ciālo, zinātnisko, masu bibliotēku) darbību, kā arī pilnveidojot
bibliotēku struktūru, var sasniegt labākus rezultātus iedzīvotāju

bibliotekārajā apkalpošanā.
Lai pilnveidotu valsts masu bibliotēku tīkla struktūru, 1968. gadā

uzsākta Rīgas pilsētas Oktobra rajona, bet 1970. gadā arī Dau-

gavpils pilsētas un Kuldīgas rajona bibliotēku centralizācija.

1971. gada 31. maijā Latvijas PSR Kultūras ministrija pieņēma
lēmumu «Par masu bibliotēku tīkla centralizācijas perspektīvā

plāna apstiprināšanu». Lēmumā atzīmēts, ka valsts masu bibliotēku

tīkla centralizācija minētajās pilsētās un rajonā sevi attaisnojusi,

pierādot filiāļu sistēmas priekšrocības iedzīvotāju bibliotekārajā

1 Seit un turpmāk sniegti 1973. gada 1. janvāra skaitļi.
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apkalpošanā. 1 Intensīvāk tiek izmantota literatūra, racionālāka

kļuvusi darba organizācija, konkrētāka metodiskā un administra-

tīvā vadība.

Rīgas pilsētas Oktobra rajona bibliotēkās lasītāju skaits pieau-
dzis vairāk nekā par 5000, bet grāmatu izsniegums — par 150 000.

Grāmatu apgrozība ir augusi no 2,3 1967. gadā līdz 3,0 1971. gadā.

Pilnveidojies grāmatu fonda sastāvs. Sekmīgi tiek izmantots starp-
bibliotēku abonements augstākās un vidējās kvalifikācijas speciā-
listu apkalpošanai. 1969. gadā SBA bija 396 pieprasījumi,
turpretī 1971. gadā to skaits pieaudzis līdz 713.

Manāmi uzlabojies arī Daugavpils pilsētas centralizētās sistē-

mas darbs. Šeit pilnīgāk izveidots bibliogrāfiskais informācijas die-

nests un darbs tiek koordinēts starp Centrālo bibliotēku un filiālēm.

Pirmie rezultāti liecina, ka centralizācija ir sevi attaisnojusi.

Tādēļ jo svarīgi ir pareizi noteikt koordinācijas iespējas starp masu

bibliotēku centralizēto sistēmu un citu sistēmu bibliotēkām.

Kā zināms, pēdējos gados arvien aktuālāks kļūst jautājums par
valsts masu bibliotēku funkciju paplašināšanu un padziļināšanu.

PSKP XXIV kongresa lēmumos atzīmēts, ka zinātnes un tehni-

kas revolūcijas laikmetā padomju cilvēka profesionālās meistarības

un vispārējā kultūras līmeņa tālāks pieaugums ir galvenais nosacī-

jums sekmīgam darbam. Tādēļ arī mūsdienu masu bibliotēkai aktī-

vāk jāorganizē tautas profesionālā lasīšana. Masu bibliotēku

sabiedriskā loma tālāk nostiprinās, nemitīgi attīstoties to svarīgā-

kajām sociālajām funkcijām: audzinošajai, izglītojošajai un palī-
dzībai profesionālajā lasīšanā.2

Protams, masu bibliotēkas savu darbību cieši saista ar citu

resoru bibliotēkām. Jāprecizē universālo un nozaru bibliotēku vieta

iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas vienotajā sistēmā. Šis jau-
tājums savukārt cieši saistīts ar centralizācijas problēmām, t. i., ar

1 Par valsts masu bibliotēku centralizācijas jautājumiem republikā sk. šādus

materiālus: Latvijas PSR valsts masu bibliotēku tīkla centralizācija. R., 1973.

102 lpp.; Централизация сети государственных массовых библиотек в Латвий-

ской ССР. Р., 1973. 102 с; Путеклис И. Т. О централизации сети государствен-

ных массовых библиотек в Латвийской ССР. — «Б-ки СССР», 1971, вып. 51,

с. 15—18; Эглите 3. Н. Перспективы централизации сети массовых библиотек в

сельской местности Латвийской ССР. — Там же, с. 23—35; Дидич Ф. Л. Цен-

трализация сети государственных массовых библиотек в условиях большого

города (на примере г. Риги). —
В кн.: Методические центры страны

— в по-

мощь библиотекам. Ч. I. М., 1970, с. 86—102.

2 Инькова Л. М. Социальные функции советской массовой библиотеки.
—

«Сов. библиотековедение», 1973, № 2, с. 18—19.
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bibliotēku tīkla progresīvākās un ekonomiskākās struktūras radī-

šanu. Pēc Vissavienības konkrētā socioloģiskā pētījuma «Biblio-

tēka un informācija» datiem, vairāk nekā 60% speciālistu uzskata

par nepieciešamu izmantot gan universālo, gan nozaru bib-

liotēku fondus, bet ap 76% to speciālistu, kuri izmanto viena tipa
bibliotēkas (no tiem gandrīz puse nehumanitāro zinātņu spe-

ciālistu), dod priekšroku universālām bibliotēkām, ieteicot pilnvei-
dot to darbu1.

Jāatzīmē, ka tikai masu bibliotēkas izmanto 16% sociāli eko-

nomisko zinātņu speciālistu, 28,7% lauksaimniecības, 13% medi-

cīnas, 8% filoloģijas un mākslas speciālistu. 2

Kopš 1959. gada Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā un kopš
1969. gada arī Ventspilī darbojas pilsētu zinātniskās bibliotēkas,
kas pakļautas Latvijas PSR Kultūras ministrijai. Šo bibliotēku

izveide uzskatāmi pierāda masu bibliotēku funkciju paplašināšanos
un padziļināšanos. Tas bija pirmais solis ceļā uz bibliotēku tīkla

centralizāciju. Pilsētu zinātniskās bibliotēkas pilda arī zonālo bib-

liotēku funkcijas (zonā ietilpst 3 vai 4 lauku rajoni). Tās ir starp-
bibliotēku abonementa universālie reģionālie centri, kā arī lasī-

tāju bibliogrāfiskās un informatīvās apkalpošanas reģionālie centri

un zonu masu bibliotēku metodiskie centri. Latvijas PSR pilsētu
zinātnisko bibliotēku nolikumā, ko apstiprinājusi republikas Kul-
tūras ministrija 1969. gada 2. jūnijā, norādīts, ka bibliotēkas,

«ņemot vērā savas zonas ekonomisko profilu, komplektē, apstrādā
un glabā grāmatas un citus iespieddarbus visās zinātņu nozarēs

latviešu, krievu valodā un svešvalodās (PSRS tautu valodās pēc
vajadzības) .

.
. Sevišķi rūpīgi vāc un uzglabā literatūru par savu

zonu neatkarīgi no tās izdošanas vietas. Koordinē savas zonas

bibliotēku komplektēšanu, sekmē grāmatu apmaiņu.»
Nozaru literatūras īpatsvars fondos liecina, ka pilsētu zinātnis-

kās bibliotēkas cenšas pēc iespējas pilnīgāk apmierināt lasītāju —

tautas saimniecības speciālistu — vajadzības. (1. tabula.)

/. tabula

1 Кирпичева И. К. Изучение информационных запросов специалистов в

целях совершенствования библиотечно-библиографического обслуживания. —

«Б-ки СССР», 1968,вып. 40, с. 53.

2
Специалист — библиотека — библиография. М., 1971,с. 328—329.

Pilsētas
Sabiedriski

politiskā
literatūra (%)

Dabaszinātņu

literatūra (%)

Tehniska

literatūra (%)
Daiļ-

literatūra (%)

Daugavpils
Jelgava
Liepāja

22,20

26,84
21,00

9,88
11,88
10,97

23,90
22,68

13,42

25,79
17,95
22,35
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Zinātnisko bibliotēku fondos procentuāli vairāk ir tehniskās un

sabiedriski politiskās literatūras, mazāk — daiļliteratūras. Izņē-
mums ir Liepājas zinātniskā bibliotēka, kuras fondos mazāk teh-

niskās literatūras, jo pilsētā ir plašākas tehniskās bibliotēkas un

arodbiedrībubibliotēkas.

Atkarībā no pilsētu zinātnisko bibliotēku fondiem veidojas lasī-

tāju kontingents — speciālisti vairāk izmanto tās bibliotēkas, kur

bagātāki zinātnisko izdevumu krājumi.

2. tabula

Pilsētu zinātniskās bibliotēkas veic lielu bibliogrāfisku darbu,
sastādot informācijas sarakstus par jaunsaņemto literatūru, pie-
vēršot īpašu uzmanību bibliogrāfiskajiem izdevumiem par novad-

pētniecību. Informatīvi bibliogrāfiskā darbība izvērsta arī ārpus
bibliotēkām. Par jaunāko literatūru informē attiecīgo pilsētu par-

tijas un padomju orgānus, rūpniecības uzņēmumu, skolu un citu

iestāžu darbiniekus. Kā metodiskie centri šīs bibliotēkas organizē
pilsētu vai zonu bibliotekāru kvalifikācijas celšanas pasākumus —

zinātniski praktiskās konferences, seminārus, sniedz metodisku

palīdzību arī citu resoru bibliotēkām.

Pilsētu zinātniskās bibliotēkas strādā V. Lāča Latvijas PSR
Valsts bibliotēkas vadībā un cieši sadarbojas ar republikas nozaru

centriem — Republikānisko zinātniski tehnisko bibliotēku (RZTB)
un Republikānisko zinātnisko medicīnas bibliotēku (RZMB).

Izmaiņas darba saturā noteica arī pārkārtojumus pilsētu zināt-

nisko bibliotēku struktūrā. Līdzās masu bibliotēku tradicionālajām
nodaļām (abonements, lasītava) radās fondu komplektēšanas un

apstrādes, grāmatu krātuves, bibliogrāfijas un metodiskā darba

nodaļas, nozaru (sabiedriski politiskās, tehniskās v. c.) literatūras

lasītavas. Vairākām bibliotēkām ir arī tehniskie pavairošanas
līdzekļi.

Tomēr pilsētu zinātnisko bibliotēku izveidošana neatrisina visas

problēmas, kas saistītas ar iedzīvotāju arvien pieaugošo vajadzību

pilnīgāku apmierināšanu. Tikai valsts masu bibliotēku centralizētas

Pilsētas
.asitaju
skaits

To skaitā

speciālisti
Speciālistu

daudzums (%

Daugavpils
Jelgava
Liepāja
Ventspils

6063

10330

6677

3065

1484

3850

2286

603

24,47
37,27

34,23
19,67
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sistēmas apstākļos var efektīvi koordinēt dažādu nozaru bibliotēku

sadarbību darbaļaužu pieprasījumu apmierināšanai.
Republikas pilsētas pēc tautsaimnieciskās nozīmes un iedzīvo-

tāju skaita var iedalīt trīs grupās. Pirmajā grupā ietilpst republi-
kaniskaspakļautības pilsētas ar attīstītu rūpniecību. Tajās koncen-

trēti lielākie rūpniecības uzņēmumi, augstākās un vidējās speciālās
mācību iestādes, medicīnas iestādes utt. Bez Rīgas Latvijā ir 6

tādas_ pilsētas — Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Rēzekne

un Jūrmala1
.

Otro grupu veido pilsētas, kuras drīzumā kļūs par
reģionāliem centriem ar noteiktu specializāciju. Tajās strauji attīs-

tās rūpniecība. Sajā grupā ietilpst arī dažu rajonu centri. Trešajā
grupā ietilpst rajona pakļautības pilsētciemati un pilsētas ar

nelielu iedzīvotāju skaitu, ar vietējās nozīmes rūpkombinātiem,
augļu un dārzeņu pārstrādāšanas uzņēmumiem.

Latvijai raksturīga republikānisko nozaru bibliotēku filiāļu tīkla

attīstība. Tā, piemēram, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī darbojas
RZTB filiāles. Tās tika nodibinātas, lai uzlabotu speciālistu apkal-
pošanu ar patentu literatūru, normatīvi tehnisko dokumentāciju un

uzziņu materiāliem. Filiāles veic starpbibliotēku abonementa reģio-
nālo nozaru centru funkcijas, sniedz metodisku palīdzību tehniska-

jām bibliotēkām.

Kopš 1970. gada Daugavpilī un Liepājā organizētas RZMB

filiāles, kas plaši komplektē grāmatas, padomju un aizrobežu

periodiku, veic informācijas un bibliogrāfisko darbu, aktīvi izmanto

SBA, cenšoties visnotaļ apmierināt medicīniskā personāla pieprasī-
jumus pēc speciālās literatūras.

Daudzās pilsētās ir izveidots plašs tehnisko bibliotēku tīkls rūp-
niecības uzņēmumos, augstākajās un vidējās mācību iestādēs. Bib-

liotēku rīcībā ir ievērojami tehniskās literatūras fondi, tās kom-

plektē šīs literatūras speciālos veidus. Tā, piemēram, Liepājā pēc
novatoru kluba locekļu ierosmes radās patentu bibliotēka, jo rūp-
niecības darbiniekiem ļoti bieži vajadzīga patentu literatūra.

Pirmās grupas pilsētās svarīga nozīme ir augstāko mācību

iestāžu bibliotēkām. Tā, piemēram, Daugavpils pedagoģiskā insti-

tūta bibliotēkā ir 280 143 padomju un aizrobežu grāmatu un perio-
disko izdevumu; Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Fundamen-

tālajā bibliotēkā (Jelgavā) ir vairāk nekā 370 000 vienību; Liepājas
Pedagoģiskā institūta bibliotēkā — vairāk nekā 115000 vienību.

Sajās pilsētās ir arī daudz masu bibliotēku: vidēji uz 3,5 —4,5 tūk-

stošiem iedzīvotāju ir viena masu bibliotēka (ieskaitot bērnu biblio-

tēkas). Kāda vieta valsts masu bibliotēku centralizētajai sistēmai

1
Jūrmala šai pilsētu grupa ir izņēmums, jo ta ir plaši pazīstama kurort-

pilsēta.



10

ir citu bibliotēku vidū pirmās grupas pilsētās, uzskatāmi redzams

Daugavpilī. Pilsēta, kurā ir 102 400 iedzīvotāju, ir ievērojams centrs

ar attīstītu metālapstrādes, ķīmisko, pārtikas, kokapstrādes rūpnie-
cību. Centralizētajā sistēmā 1970. gadā apvienotas pilsētas zināt-

niskā (tagad — pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka) bibliotēka

un 9 filiāles — 6 pieaugušo un 3 bērnu bibliotēkas. 1 Divu gadu

laikā, strādājot jaunajos apstākļos, bibliotēkas ir iegādājušās vai-

rāk jaunās literatūras par sabiedriski politisko tematiku, par māk-

slas, dabaszinātnes, literatūras zinātnes jautājumiem. Liela uzma-

nība tiek veltīta fondu papildināšanai ar bibliogrāfiskajiem un

informatīvajiem izdevumiem.

Pēc bibliotēku apvienošanas iedzīvotājiem ir lielākas iespējas
izmantot visas centralizētās sistēmas bibliotēku fondus tajā bib-

liotēkā (filiālē), kuru viņi parasti apmeklē. Centralizācija ļauj

iegādāt vairāk nosaukumu grāmatu un žurnālu, nodrošina apstāk-

ļus mikrofilmu, skaņu ierakstu un citu audiovizuālo līdzekļu, kā

arī nošu fondu veidošanai. Pēc 1973. gada 1. janvāra datiem, Dau-

gavpils pilsētas centralizētās sistēmas bibliotēku fondos bija
343414 vienību: to skaitā pilsētas Centrālajā zinātniskajā biblio-

tēkā — 154 582, sešās pieaugušo bibliotēkās — 278 512, trijās bērnu

bibliotēkās — 64 902 vienības.

Par fonda sastāvu pēc literatūras nozarēm var spriest pēc
3. tabulas:

3. tabula

Pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un pilsētas masu bib-

liotēku fondi atšķiras ne tikai kvantitatīvi, bet arī pēc tā, kādiem

lasītājiem tie domāti. Filiālēs ir dažādu zinātņu nozaru izdevumi,
kas domāti lasītāju vispārējā redzesloka paplašināšanai, populāra
ražošanas literatūra, mācību līdzekļi un rokasgrāmatas.

1 Ārpus centralizētas sistēmas pagaidām palikusi Daugavpils rajona biblio-

tēka, kura apkalpo vienu no pilsētas mikrorajoniem.

Literatūras nozares

Pilsēt_as_
centrala_

zinātniska

bibliotēka

Filiāles —

pilsētas

un bērnu

bibliotēkas

abiedriski politiskā literatūra (%)
>abaszinātnu, matemātikas, medicīnas

literatūra (%)
'ehniskā literatūra (%)
Jaiļliteratūra (%)

22,20

9,88

23,90

25,79

15,98
4,45

4,55
60,09
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Zinātniskā bibliotēka iegādājas teorētisko literatūru visās

zinātņu nozarēs. Taču izdevumus par tehnikas jautājumiem tā kom-

plektē ar zināmu atlasi — par starpnozaru problēmām, tehnikas

progresa, zinātnes un ražošanas, dabaszinātnes un tehnikas mijie-
darbības un sakaru jautājumiem. Šeit ir atrodami arī materiāli par
tām tehnikas nozarēm, kurām pilsētā nav savas patstāvīgas tehnis-

kās bibliotēkas (piemēram, kokapstrādes, vieglā rūpniecība un pār-
tikas rūpniecība, celtniecība). Centralizācijas apstākļos tiek reor-

ganizēta grāmatu krātuve, apmaiņas fonds. Daudzas grāmatas
atkarībā no to izmantošanas iespējām un no tā, kādam lasītājam
tās domātas, no bibliotēkas nodaļām un filiālēm nodotas grāmatu
krātuvei, abonementa vai lasītavu fondiem.

Komplektējot grāmatas atkarībā no pilsētas profila, Centrālā

zinātniskā bibliotēka koordinē savu darbu ar RZTB filiāli un citu

resoru — rūpnīcu, pedagoģiskā institūta un pārējām — bibliotēkām.

Tā, piemēram, literatūra par dzelzceļa transportu koncentrēta

dzelzceļu mezglu un Lokomotīvju remonta rūpnīcas bibliotēkās.

Centralizētās sistēmas bibliotēkas saņem tikai uzziņu izdevumus

un populāros izdevumus par šo tematu. Ar RZTB filiāli koordinē

komplektēšanu atsevišķos izdevumu veidos, piemēram, zinātniskā

bibliotēka neiegādājas standartus, patentus un citus līdzīgus
izdevumus.

Pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka ir kļuvusi par SBA uni-

versālo reģionālo centru un koordinē visu pilsētas bibliotēku dar-

bību šai virzienā. No otras puses, bibliotēka plaši izmanto SBA, lai

apmierinātu visas sistēmas lasītāju pieprasījumus pēc literatūras

par šauriem speciāliem jautājumiem. 1972. gadā, izmantojot SBA,

286 lasītāji saņēmuši 681 grāmatu, bet no centralizētas sistēmas

izsniegtas 1395 grāmatas. Plaši izmantojot visu pilsētas bibliotēku

fondus, strauji samazinās literatūras pieprasījumu atteikumu

skaits un ievērojami uzlabojas lasītāju apkalpošana.

4. tabula parāda, cik liels grāmatu fonds un kāds lasītāju skaits

ir dažādu sistēmu bibliotēkās Daugavpilī.

4. tabula

Bibliotēkas
Grāmatu skait

(tūkst.)

ts asitaju skai

(tūkst.)

Centralizētās sistēmas bibliotēkas:

Centrālā zinātniskā bibliotēka

j-odbiedrībubibliotēkas

ehniskās bibliotēkas

lediclnas bibliotēkas

)augavpils pedagoģiskā institūta bibliotēka

343,4

154,5
142,4

359,5
27,7

280,1

20,3
6,0

10,6

6,5
1,5
2,7
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No pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 6 tūkstošiem lasī-

tāju 1484 (25%) ir zinātnieki un speciālisti ar augstāko un vidējo

speciālo izglītību, 1765 (29,1%) — studentu. Apmēram tikpat liels

lasītāju speciālistu procents ir tehniskajās bibliotēkās.

225 medicīnas darbinieki ir Centrālās zinātniskās bibliotēkas

lasītāji, RZMB filiālē lasa 279 medicīnas darbinieki, to skaitā 179

ārsti (1970. gadā — 89). Tas liecina, ka RZMB filiāles fondi arvien

paplašinās, bet lasītāji speciālisti nevar iztikt arī bez pilsētas Cen-

trālās zinātniskās bibliotēkas fondiem, t. i., bez universālās biblio-

tēkas fondiem.

Centralizētās sistēmas bibliotēkās bibliogrāfiskā un informā-

cijas dienesta galvenais uzdevums: palīdzēt speciālistiem labāk

izmantot literatūru savā profesijā un sekmēt darbaļaužu vis-

pārīgā kultūras līmeņa pieaugumu. Centrālā zinātniskā bibliotēka

informē lasītājus, uzņēmumu, iestāžu kolektīvus par jaunāko lite-

ratūru biļetenā «Jaunākās grāmatas», kas iznāk ik mēnesi 55

eksemplāros. Nelielu uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem sniedz

kolektīvu informāciju. Tā, piemēram, 23 skolu pedagogi saņem

«Literatūras informācijas sarakstus», par jaunāko literatūru

informē arī 12 medicīnas iestādes, celtnieku, enerģētiķu kolektīvus

utt. Praktizē arī tādus pasākumus kā literatūras skates, tematiskus

apskatus un jaunākās literatūras apskatus, ko sagatavo Centrālā

bibliotēka un rīko arī filiāles.

Ir izveidots uzziņu bibliogrāfiskais dienests. Uzziņas par aktu-

āliem mūsdienu jautājumiem aģitācijas un masu darbam, pašiz-

glītībai, par jaunatnes komunistisko audzināšanu, ievērojamu poli-
tisko un zinātnes darbinieku, rakstnieku, mākslinieku dzīvi un

darbību filiāles izpilda uz vietas, izmantojot katalogus, kartotēkas,

uzziņu izdevumus un literatūras rādītājus. Speciālistu bibliogrāfis-
kus pieprasījumus par ražošanas tematiku, uzziņas par novadpēt-
niecības un citiem jautājumiem, par kuriem filiālēs ir maz litera-

tūras un bibliogrāfisko palīglīdzekļu, izpilda Centrālā bibliotēka.

Tās rīcībā ir izpildīto uzziņu kopējais arhīvs, kopkatalogi, kopkar-
totēkas, centrālie katalogi. Centrālā bibliotēka vada ieteicošās bib-

liogrāfijas palīglīdzekļu propagandas un izmantošanas darbu.

Literatūras un centralizētās sistēmas popularizācijai plaši izmanto

vietējo presi un radio.

Divu gadu darbs centralizācijas apstākļos Daugavpilī devis

pozitīvus rezultātus. Neapšaubāmi, ka kvalitatīvi ir uzlabojies visu

pilsētas centralizēto bibliotēku darba saturs, pilnveidojušās tā for-

mas un metodes. Arī galvenie darba rādītāji ar katru gadu stabili

pieaug.
Par to pārliecināmies, salīdzinot šīs centralizētās sistēmas

1970. un 1972. gada rādītājus (sk. 5. tabulu).
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5. tabula

Līdzīgi centralizēto sistēmu sāka veidot Ventspils pilsētas zināt-
niskā bibliotēka. Kopš 1973. gada tajā apvienotas 4 pilsētas masu

bibliotēkas, to skaitā 2 bērnu bibliotēkas. sajā sistēmā ir 5 biblio-

tēkas ar 198 840 vienību lielu fondu un 9691 lasītāju.
Arvien pieaugošais lasītāju speciālistu skaits Ventspils zināt-

niskajā bibliotēkā liecina par to, ka šai bibliotēkai ir vadošā vieta

pilsētas tautas saimniecības bibliotekāri bibliogrāfiskajā apkalpo-
šanā. 1971. gadā lasītāju speciālistu bija 13%, bet 1973. gadā 1. jan-
vārī — jau 19,67%. Pilsētā ir arī 7 arodbiedrību, 7 tehniskās (to
skaitā RZTB filiāle) unfcitas bibliotēkas. Labi medicīnas literatū-

ras krājumi ir Ventspils pilsētas slimnīcas bibliotēkai (ap 5 tūk-

stošiem), kas līdzekļus komplektēšanai saņem centralizētā veidā

no Republikāniskās zinātniskās medicīnas bibliotēkas. Slimnīcas

bibliotēka apkalpo Ventspils pilsētas un rajona medicīnas darbi-

niekus.

Ventspils zinātniskā bibliotēka, kas ir universāla pēc fonda

sastāva, koordinē savu tematisko komplektēšanas plānu ar pilsētas
nozaru bibliotēkām. Kā tiek komplektēta pamatnozaru — tehniskā

literatūra un medicīnas literatūra? Tehnikas jomā zinātniskā bib-

liotēka iegādājas galvenokārt starpnozaru literatūru, uzziņu un

mācību grāmatas elektrotehnikā, sakaru jautājumos, celtniecībā,

pārtikas rūpniecībā un vieglajā rūpniecībā, t. i., tādu literatūru,
kuras nav tehniskajās bibliotēkās. Bibliotēka nekomplektē tehnis-

kās literatūras speciālos veidus (ir RZTB filiāle), izdevumus par

dzelzceļu transporta jautājumiem, grāmatas, kas atbilst naftas pār-
sūknēšanas bāzes bibliotēkas profilam, speciālo medicīnas litera-

tūru ārstiem.

Bibliotēkā sekmīgi tiek veikts bibliogrāfiskais un infor-

mācijas darbs. Ik ceturksni 14 adresāti saņem jaunākās literatūras

informācijas sarakstus par tehnikas, dabaszinātņu un ekonomikas

jautājumiem.
Pēc republikas masu bibliotēku tīkla centralizācijas perspek-

tīvā plāna paredzēts, ka līdz 1978. gadam filiāļu sistēma tiks

asī aju s ai .pme ējums Grāmatu izsniegums

pie-
1970. g. 1972. g. au-

gums

1970. g. 1972. g.
pieau-

gums
1970. g. 1972. g.

pieau-

gums

G006 20 309 +4303 170544 197 556 +27 012 I 477 661 I 584 722 1 + 107 06
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izveidota ari pārējās republikāniskās pakļautības pilsētās. 6. tabula

sniedz ziņas par centralizējamo sistēmu bibliotēku skaitu un

fondiem.

6. tabula

Liepājā un Jelgavā, kur jau darbojas pilsētu zinātniskās biblio-

tēkas, fondu komplektēšanas specifika būs atkarīga no pilsētās eso-

šajām resoru bibliotēkām. Tā, piemēram, Jelgavas pilsētas zināt-

niskā bibliotēka tehnikas jomā komplektā starpnozaru literatūru,

grāmatas par celtniecību, radiotehniku, autotransportu, jo pilsētā
nav tehnisko bibliotēku, kas pilnīgi komplektētu literatūru par šīm

nozarēm. No tehniskās literatūras speciālajiem veidiem tā iegādā-
jas visu, izņemot patentus, jo tie atrodami rūpnīcu tehniskajās bib-

liotēkās. Zinātniskā bibliotēka iepērk arī medicīnas literatūru, kas

domāta ārstiem un vidējam medicīnas personālam. Jelgavā atšķi-
rībā no Daugavpils un Liepājas nav RZMB filiāles.

Katrā pilsētā ir īpatnības centralizētās sistēmas, it īpaši pilsētas
centrālās zinātniskās bibliotēkas fonda veidošanā.

Rēzeknē un Jūrmalā1 pilsētu zinātnisko bibliotēku pagaidām

nav. Tā kā Rēzekne ir augošs rūpniecības centrs, jūtama nepiecie-
šamība pārvērst vienu no masu bibliotēkām par centrālo bibliotēku

(vai, pēc mūsu republikas tradīcijas, — par pilsētas zinātnisko bib-

liotēku) ar labi nokomplektētu grāmatu fondu vispārtehniskajos

jautājumos, dabaszinātnēs, medicīnā. Sevišķi svarīga nozīme ir

medicīnas literatūrai, jo Rēzeknē nav RZMB filiāles, bet pilsētas

1
Jūrmalā valsts masu bibliotēku centralizētā sistēma veidosies īpatnēji.

Jūrmala atrodas tuvu pie Rīgas, tādēļ nav nepieciešamības komplektēt literatūru

speciālistiem. Ārstu un vidējā medicīnas personāla vajadzībām masu bibliotēkas

var uz laiku saņemt literatūru no RZMB'. Vasaras sezonā te ievērojami pieaug

lasītāju skaits. Tādēļ nākamajai centrālajai bibliotēkai un tās filiālēm galvenā
uzmanība jāvelta tam, lai apmierinātu lasītāju pieprasījumus pēc vispārizglīto-

joša rakstura literatūras.

iol u grama' on vien.
Si itema

Pilsētas
iekļaujamo

bibliotēku
skaits

zinātnis-

kajā pilsētu bērnu pavisam

Liepāja
Jelgava
Rēzekne

Jūrmala

6

4

3

15

203 451

141 205

88 964

92 285

52 057

237 738

109 849

32 930
36 382

131 163

402 264

266 420

88 439

368 901



slimnīcas bibliotēkas fonds nespēj apmierināt medicīnas darbi-
nieku vajadzības un pieprasījumus.

Tātad pilsētu zinātniskās bibliotēkas kļūst par centralizētās

sistēmas vadošajam bibliotēkām un par citu resoru bibliotēku

darbības koordinētājām.
Otra pilsētu grupa — reģionālie centri, kuros šajā piecgadē tiks

attīstītas dažādas rūpniecības nozares. Jauns rūpniecības ģeogrā-
fiskais izvietojums prasīs jaunu zinātnisko un tehnisko bibliotēku

izveidi, kā arī esošo bibliotēku funkciju nostiprināšanu un precizē-
šanu. Tajās pilsētās, kurās nav speciālo bibliotēku, masu bibliotēku

centralizētajai sistēmai būs pilnīgi jāapmierina lasītāju — tautas

saimniecības speciālistu, kultūras, mākslas un izglītības darbi-

nieku — vajadzības. Masu bibliotēku centralizācija šajās pilsētās
notiks uz vienas pilsētas bibliotēkas bāzes. Tā pārvērtīsies par pil-
sētas centrālo zinātnisko bibliotēku. Centralizācija var notikt ari

uz rajona bibliotēkas bāzes. Kā vienā, tā otrā gadījumā sistēmā

iekļaus gan pilsētu, gan ciemu bibliotēkas. 1

Rajona pakļautības nelielu pilsētu un pilsētciematu (trešā
grupa) iedzīvotājus apkalpos rajona centrālās bibliotēkas filiāles.2

Filiālēm komplektēs literatūru, lai apmierinātu ne tikai iedzīvotāju
vispārīgās izglītības intereses, bet arī ražošanas vajadzības, iegā-
dās nepieciešamās rokasgrāmatas, informācijas izdevumus.

Bez tam filiāles var plaši izmantot centrālās bibliotēkas fondu,

vienoto fondu, kā arī saņemt literatūru SBA kārtā.

Pilsētu zinātnisko bibliotēku tālākās attīstības perspektīvas
noteiktas «Programmā Latvijas PSR universālo zinātnisko biblio-

tēku izveidei par republikas zinātniski tehniskās informācijas sistē-

mas sastāvdaļu», ko 1969. gadā izstrādājusi V. Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēka un apstiprinājusi republikas Kultūras ministrija.

Programmā noteikta universālo bibliotēku darbības koordinā-

cija ar zinātniski tehniskās informācijas dienestiem un speciālām
zinātniskām bibliotēkām. Sava vieta te ierādīta arī pilsētu zinātnis-

kajām bibliotēkām, nākamajām centrālajām publiskajām bibMo-

tēkām, kuras «kā centrālās savā zonā koordinē un kooperē zonas

zinātnisko un speciālo bibliotēku darbu zinātnes un ražošanas

apkalpošanā.» 3

1 Эглите 3. Н. Перспективы централизации сети массовых библиотек в сель-

ской местности Латвийской ССР. — «Б-ки СССР», 1971, вып. 51, с. 30.

Sk. arī Z. Eglītes rakstu «Bibliotekārā apkalpošana lauku rajonā centralizā-

cijas apstākļos» šā krājuma 20. lpp.
2 1973. gadā jau 7 republikas rajonos darbojās centralizētās sistēmas.

3 Programma Latvijas PSR universālo zinātnisko bibliotēku izveidei par

republikas zinātniski tehniskās informācijas sistēmas sastāvdaļu. R., 1970. 26 lpp.
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М. ДИМЕНШТЕИН

МЕСТО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТИ БИБЛИОТЕК

В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ ЛАТВИИ

Резюме

В статье дана характеристика сети государственных массо-

вых библиотек в городах республиканского подчинения, показаны

их взаимосвязь и взаимодействие с библиотеками других систем

и ведомств в удовлетворении растущих потребностей советских

людей в литературе.
В последние годы все актуальнее становится проблема расши-

рения и углубления функций массовых библиотек. Наряду с вос-

питательной и образовательной функциями определенное место

занимает и функция помощи читателям в профессиональном чте-

нии.

При характеристике работы городских научных библиотек

Даугавпилса, Елгавы, Вентспилса и Лиепаи показана их веду-
щая роль как зональных центров справочно-библиографического
и информационного обслуживания специалистов народного хо-

зяйства, региональных центров МБА, а также методического

руководства библиотеками зоны.

Анализ работы централизованной сети государственных мас-

совых библиотек в г. Даугавпилсе наглядно свидетельствует о

преимуществах этой прогрессивной системы обслуживания чита-

телей. Объединение библиотек увеличило возможности использо-

вания фондов всеми жителями через ту библиотеку, которую

удобнее всего посещать. Централизация позволила расширить

репертуар книг и периодики, обеспечила условия формирования
фондов микрофильмов, нот, грампластинок, изографики и других

материалов.
Комплектование фондов, справочно-библиографическая и

информационная деятельность городской Центральной научной
библиотеки Даугавпилса координируются с филиалами Респуб-
ликанской научно-технической, Республиканской научной меди-

цинской библиотек и другими библиотеками города. Около 7з чи-

тателей Центральной библиотеки — научные работники и специ-

алисты с высшим и средним образованием, примерно
!Д —

студенты.
Подобно централизованной системе библиотек г. Даугав-

пилса, а с 1973 г. и Вентспилса, будут строить свою работу биб-

лиотеки других городов республиканского подчинения. В статье



приводятся данные о числе библиотек, которые войдут в единую

систему, и величине их книжных фондов, отмечается, что специ-

фика будет выражаться в профилировании комплектования фон-
дов в зависимости от наличия специальных библиотек в этих

городах.

Централизация сети государственных массовых библиотек в

городах — региональных центрах, где в текущем пятилетии будут
сосредоточены различные отрасли промышленности, произойдет
на базе одной из городских или на базе районной библиотеки.

В тех городах, где нет специальных библиотек, централизованная

система массовых библиотек должна будет полностью удовлет-

ворять читательские запросы специалистов народного хозяйства,

работников культуры и искусства.
Население небольших городов и поселков будет обслужи-

ваться филиалами центральной районной библиотеки.
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M. DIMEN ŠTEINE

THE PLACE OF THE CENTRALIZED NETWORK OF LIBRARIES

IN THE UNIFIED SYSTEM OF LIBRARY SERVICE

IN THE LATVIAN INDUSTRIAL CITIES

Summary

The paper characterizes the network of state public libraries of

the republican cities and reveals their interrelations and interac-

tions with libraries of other systems in meeting the steady growing
needs of Soviet people in literature.

In recent years the problem of widening and deepening the

functions of public libraries has acquired topical importance. Along
with their educational functions libraries undertake the function of

guiding their readers in professional reading.

Reviewing the work of scientific city libraries in Daugavpils,

Jelgava, Ventspils, Liepāja special stress is laid on the leading

part they play as zonal centres of reference and information ser-

vice of specialists in national economy, regional interlibrary cen-

tres as well as methodical guides of the libraries of each particular
zone.

The analysis of the centralized network of state public libraries

in Daugavpils is a vivid evidence of the advantages of this pro-

gressive system of library service.

The amalgamation of libraries increased the possibilities of

readers to make rise of the book stock of that particular library
which is more convenient to visit. Besides, the centralization made

it possible to enlarge the collection of books and periodicals,
created conditions for filing microfilms, records, printed music

and other materials.

The acquisition of book stock and reference and information ser-

vice of the central city scientific library of Daugavpils is coordi-

nated with branches of scientific and technical, medical and other

libraries of the city. About one third of the readers of the central

library are research workers and specialists with either secondary
or higher education, students making up 1/4 of the total number of

readers.

Libraries of other cities and towns will follow the centralized

system of Daugavpils and since 1973 that of Ventspils in building
up their work. The paper presents data of both the number of libra-

ries entering the unified system and their book stock. It should be

noted that specificity will be expressed in terms of acquisition of



book stock and depending on the presence of special libraries in

these cities.

The centralization of the network of state public libraries in

regional centres which the present five-year plan will turn into

hubs of variegated branches of industry will be implemented on

the basis of either a city or a district library. In the cities lacking

special libraries the centralized system of public libraries will have

to meet fully the demands of technical specialists as well as

workers of art and culture. The population of towns and villages
will be served by branches of central district libraries.
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Z. EGLĪTE,

zinātniskās pētniecības

nodaļas vadītāja

BIBLIOTEKĀRĀ APKALPOŠANA LAUKU RAJONĀ

CENTRALIZĀCIJAS APSTĀKĻOS

Masu bibliotēkās ir ievērojami literatūras krājumi. Katrs repub-
likas lauku iedzīvotājs var izmantot gadā vidēji 6,9 bibliotēkas grā-
matas (Padomju Savienībā laukos vidēji 5,8). ! LPSR Kultūras

ministrijas masu bibliotēku fondi no 1968. gada līdz 1971. gadam

palielinājušies par 1439,3 tūkstošiem vienību. Katru gadu pieaug
lasītāju skaits un literatūras izsniegums. Galveno darba rādītāju

pieaugums liecina, ka bibliotēkas visumā labi apgādā iedzīvotājus
ar literatūru.

Tomēr vērojamas zināmas pretrunas starp fondu pieaugumu
un to izmantošanu. Šīs pretrunas vairāk izpaužas lauku bibliotēku

darbā. To rīcībā ir liels skaits grāmatu, taču literatūra netiek izman-

tota pietiekami intensīvi. Fondu apgrozība ir neliela. Tā, piemēram,
ciemu bibliotēkās vidējais grāmatu skaits uz vienu lasītāju
1972. gadā bija 26,7, bet fonda apgrozība — 0,7, rajona pakļautības

pilsētu un pilsētciematu bibliotēkās — 24,4 grāmatas uz vienu lasī-

tāju, fondu apgrozība — 1,3, vidējā fondu apgrozība republikā —

1,3.2

1 Показатели работы и анализ развития и деятельности массовых библио-

тек за 1971 год. М., 1972, с. 9.

2 Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji. 1972. R., 1973, 7.-8. lpp.
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24,9% republikas iedzīvotāju ir masu bibliotēku lasītāji (vidēji
Padomju Savienībā — 32,9%, Igaunijas PSR — 28,6%, Lietuvas

PSR — 35,3%, Ukrainas PSR — 43,7%).!

Tā kā fondu izmantošanas pakāpe ir galvenais kritērijs biblio-

tēku sabiedriskās lomas noteikšanā, jāizrauga racionālākas bib-

liotekārās apkalpošanas formas, kas ļauj pilnīgāk apmierināt lasī-

tāju prasības pēc grāmatām un tādējādi rezultatīvāk izmantot

tās literatūras bagātības, kas atrodas bibliotēkās.

60. gadu otrajā pusē KPFSR vairākās pilsētās un atsevišķos

rajonos eksperimentāli tika centralizēts masu bibliotēku tīkls. Sek-

mīgi darbojas 1968. gadā izveidotā Rīgas pilsētas Oktobra rajona
bibliotēku centralizētā sistēma. Centralizācijas apstākļos var labāk

izmantot grāmatu fondus, literatūras izvēle kļūst plašāka, uzlabo-

jas lasītāju apkalpošana un literatūras propaganda. Tajā pašā
laikā var mērķtiecīgāk izmantot valsts asignējumus literatūras

iegādei. Uzlabojas bibliotēku vadība.

1970. gadā Kuldīgas rajonā tika izveidota pirmā centralizētā

sistēma Latvijas PSR laukos. Šīs sistēmas pirmā gada darbs jau
apliecināja, ka arī mūsu republikā ir iespējama šāda bibliotēku

tīkla organizācija. 1971. gadā tika izstrādāts un LPSR Kultūras

ministrijas kolēģijas sēdē 1971. gada 31. maijā apstiprināts «Masu

bibliotēku tīkla centralizācijas perspektīvais plāns 1972.—1978. ga-
dam». 1972. gadā uzsākta masu bibliotēku tīkla centralizēšana

republikā.

Apkopojot eksperimentālā darba rezultātus Kuldīgas rajonā, kā

arī Krāslavas, Madonas un Limbažu rajonu centralizēto bibliotēku

sistēmu darba pieredzi, var izteikt dažus secinājumus par izrau-

dzītā ceļa pareizību un paredzēt bibliotekārās apkalpošanas uzla-

bošanas iespējas lauku rajonos centralizācijas apstākļos.

1972. gadā Latvijas PSR bija 26 rajonu bibliotēkas, 60 rajona
pakļautības pilsētu un pilsētciematu bibliotēkas, 834 ciemu biblio-

tēkas, 25 rajonu bērnu bibliotēkas un 47 bērnu bibliotēkas rajona
pakļautības pilsētās un pilsētciematos. Bez tam darbojas vēl kol-

hozu un padomju saimniecību bibliotēkas.

Masu bibliotēkas tiek centralizētas ap rajona bibliotēku.

Atkarībā no iedzīvotāju un bibliotēku skaita rajonā, kā arī no

rajona centra īpatnībām perspektīvajā plānā paredzēti vairāki

masu bibliotēku tīkla centralizācijas varianti.

1 Показатели работы и анализ развития и деятельности массовых библио-

тек за 1971 год. М., 1972, с. 18.
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Republikas rajoni pec iedzīvotāju skaita sadaļas šadi:

līdz 30 000 iedzīvotāju 1 rajons,
30 000—40 000

„

5 rajoni,
40 000—50 000

„
10

„ ,

50 000—60 000
„

8
„ ,

60 000—70 000
„

1 rajons,
vairāk nekā 70 000

„

1
„ .

Katrā rajonā ir 15—25 ciemu padomes, 25—35 kolhozi un

padomju saimniecības.

Pēc bibliotēku skaita visus rajonus var sadalīt šādi:

2 rajonos līdz 25 valsts masu bibliotēkām,
10

~

25—35 valsts masu bibliotēkas,
7

„
35—45

5
„

45—55
„ „ „

2
„

vairāk neka 55
„ „

Mazākajos un vidējos rajonos (kuros iedzīvotāju skaits nav

lielāks par 45 tūkstošiem) bibliotēku skaits ir attiecīgi mazāks. Tās

galvenokārt ir ciemu bibliotēkas (25—35) un 1 vai 2 nelielas pil-
sētciematu bibliotēkas. Rajona bibliotēka kā centrālā bibliotēka

spēj vadīt pārējās bibliotēkas. To rāda Kuldīgas rajona bibliotēku

divu gadu darba pieredze, kā arī Limbažu un Krāslavas rajona
filiāļu sistēmu darbs. Fondu komplektēšana un organizācija šāda

apjoma sistēmā nav sevišķi diferencēta, ir labāk realizējama

administratīvā, metodiskā un bibliogrāfiskā vadība katrā filiālē.

Lielajos rajonos, kur iedzīvotāju skaits ir lielāks par 50 tūksto-

šiem, centralizācija ir sarežģītāka. Šādās sistēmās jāapvieno
lielāks skaits dažāda tipa bibliotēku (sk. 1. tabulu).

/. tabula

s masu iote и s ai e pi s, Izas un lonas rajonā

To skaita

Valsts

masu

bibliotēkas
ciemu

bibliotēkas

pilsētu un

pilsētciematu
bibliotēkas

bērnu

bibliotēka

ekabpils raj.
(58 100 iedzīvotāju)

.udzas raj.
(53 900 iedzīvotāju)

/ladonas raj.
(50 700 iedzīvotāju)

46

56

38

50

3

2

4

3

49 39 4 5
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Metodiskā darba pieredze rāda, ka tieši šajos rajonos zonālās

bibliotēkas, t. i., pilsētciematu bibliotēkas, aktīvāk piedalās biblio-

tēku vadīšanā. Tā kā bibliotēku ir daudz, rajona bibliotēkai nav

iespējams vienai organizēt visu darbu un tāpēc vajadzīga zonālo

bibliotēku palīdzība. 1972. gadā sāka darboties Madonas rajona
filiāļu sistēma. Tā apvieno lielu skaitu bibliotēku.

Komplicētāka ir filiāļu sistēmas izveidošana rajonos, kas pie-
kļaujas_republikas pakļautības pilsētām un kur rajonu centri ir
šīs pilsētas. Sadu pilsētu un rajonu republikā ir pavisam 6. Dau-

gavpils un Jelgavas rajonu bibliotēkas atrodas republikas pakļau-
tības pilsētās. Liepājas, Ventspils, Rēzeknes un Rīgas rajonu
bibliotēkas izvietotas kādā no rajona pakļautības pilsētām vai

ciemiem pat 30—40 km attālumā no lielajām pilsētām.
Perspektīvajā plānā paredzēts veidot kopīgas sistēmas, kurās

iekļaut republikas pakļautības pilsētu bibliotēkas, attiecīgās rajonu
bibliotēkas, rajona pakļautības pilsētu, pilsētciematu un ciemu

bibliotēkas, kā arī bērnu bibliotēkas (izņēmums ir Rīgas pilsēta un

rajons). Tā, piemēram, paredzēts, ka Jelgavā šādā apvienotā cen-

tralizētā sistēmā vadošā būs Jelgavas pilsētas zinātniskā biblio-

tēka, par filiālēm kļūs divas pilsētas bibliotēkas pieaugušajiem,
viena pilsētas bērnu bibliotēka, Jelgavas rajona bibliotēka, kas

atrodas pilsētā, 4 pilsētciematu bibliotēkas bērniem un pieauguša-

jiem, kā arī 27 ciemu bibliotēkas.

Rēzeknē zinātniskās bibliotēkas nav. Seit Rēzeknes rajona un

pilsētas bibliotēku priekšgalā kā centrālā bibliotēka var nostāties

kāda no pilsētas bibliotēkām.

Republikas pakļautības pilsētu un lauku rajonu bibliotēku

kopīgu centralizētu sistēmu izveide atrisinās šādus jautājumus:
pirmkārt, tiks uzlabota bibliotekārā apkalpošana republikas

pakļautības pilsētas mikrorajonā, kur darbojas attiecīgā rajona
bibliotēka. Sī bibliotēka kā pilsētas iedzīvotāju bibliotekārās apkal-

pošanas sistēmas noteikta sastāvdaļa intensīvāk izmantos pilsētas
bibliotēku vienoto fondu, bibliogrāfiskā uzziņu dienesta palīdzību
un arī savu fondu veidos kā vienotā fonda noteiktu daļu. Rajona
bibliotēka tāpat kā līdz šim varēs komplektēt literatūru lauksaim-

niecības darbiniekiem un metodiski vadīt lauku bibliotēkas. Pašrei-

zējos apstākļos šīm rajona bibliotēkām ir pilsētas bibliotēkas fun-

kcijas, taču tās strādā atrauti no pārējām pilsētas bibliotēkām;

otrkārt, rajonu bibliotēku iekārtošana republikas pakļautības

pilsētās un iekļaušana kopīgā centralizētā sistēmā uzlabos arī

attiecīgo lauku rajonu iedzīvotāju apkalpošanu. Pašreiz Ventspils,
Rēzeknes un Liepājas rajonu bibliotēkas atrodas ārpus šīm pilsē-
tām. So rajonu dažādu nozaru speciālisti vāji izmanto sava rajona
bibliotēkas fondus. Šīs bibliotēkas gan tiek komplektētas atbilstoši
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rajona profilam un saņem noteiktus asignējumus literatūras

iegādei. Tomēr, ja neskaita pārvietojamās bibliotēkas un literatūras

izsniegšanu SBA kārtā, šīs bibliotēkas apkalpo tikai savas pilsē-
tas, pilsētciemata vai ciema iedzīvotājus. So bibliotēku lasītāju
skaits un literatūras apgrozība ir mazāka nekā vidēji republikā.

Lasītāju Apgro-

skaits zība

Rēzeknes rajona bibliotēka 1544 1,2

Vijanos

Liepājas rajona bibliotēka 1187 0,9

Grobiņā

Ventspils rajona bibliotēka 525 0,6

Ugālē

Vidējais lasītāju skaits rajonu bibliotēkās republikā ir 1899,

vidējā apgrozība — 1,5.
Valmieras un Cēsu rajonu bibliotēkās ir gandrīz 4 tūkstoši

lasītāju, katrā no 17 rajonu bibliotēkām to ir 1,5—3 tūkstoši. Ja

rajona bibliotēka atrastos pilsētā, kur darbojas rajona organizāci-

jas un iestādes, tad dažādu nozaru speciālisti, ieradušies kārtot

savus tiešā darba jautājumus, varētu apmeklēt arī bibliotēku.

Ja šīs bibliotēkas atrastos pilsētā, kas ir arī rajona centrs, tad

tām būtu vieglāk veikt metodiskā centra funkcijas. Arī Liepājas.
Ventspils un Rēzeknes rajonu bibliotēku darbiniekiem nebūtu

jābrauc 50—60 km attālumi, lai apmeklētu daļu savu bibliotēku.

Tā kā rajona un republikas pakļautības pilsētām ir katrai savs

budžets, tad šo sistēmu izveidē paredzamas nopietnas grūtības.
Bibliotēku darba teorētiķu un praktiķu vidū ir dažādi uzskati

par bērnu bibliotekārās apkalpošanas attīstību. Daļa speciālistu
uzskata, ka bērnu bibliotēku tīkls būtu jācentralizē atsevišķi no

pieaugušo bibliotēkām, jo kopīgajā sistēmā bērnu bibliotēkas zau-

dētu savu specifiku. Atsevišķa bērnu bibliotēku tīkla centralizēšana

tiek eksperimentēta KPFSR un Ukrainas PSR.

Bērnu bibliotēku darba speciālistes I. Gaņicka un I. Frolova

izsaka prasību bērnu bibliotekāro apkalpošanu nodot vispārizglī-
tojošo skolu bibliotēkām, lai bērnu ārpusklases lasīšana kļūtu par
vēl ciešāku audzināšanas un mācību procesa sastāvdaļu.

Bērnu bibliotekārās apkalpošanas jautājumi tika vispusīgi

apspriesti Valsts masu bibliotēku tīkla centralizācijas problēmu
komisijas sēdē 1971. gada 11.—15. oktobrī Čerepovecā. Komisija kā

perspektīvāku pasākumu bērnu bibliotekārās apkalpošanas uzlabo-

šanā ieteica kopīgu bērnu un pieaugušo bibliotēku centralizāciju. 1

1 Централизация сети государственных массовых библиотек. (Материалы

к исследованию.) Вып. B—9.8—9. Вопросы обслуживания детского населения. М.,

1972. 119 с. (Б-ка СССР им. В. И.'Ленина.)
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Mūsu republikā saskaņā ar perspektīvo plānu bērnu bibliotēkas

iekļautas kopīgās sistēmās ar pieaugušo bibliotēkām. Šādu lēmumu

pieņēma tādēļ, ka sekmīgi darbojas Rīgas pilsētas Oktobra rajona
un Daugavpils pilsētas, kā arī Kuldīgas rajona filiāļu sistēmas,
kurās ietvertas arī bērnu bibliotēkas.

Bērnu bibliotekāro apkalpošanu rajonā vēlams administratīvi

un metodiski vadīt no viena centra. Tas nepieciešams tāpēc, ka

ciemu bibliotēkas apkalpo lielu skaitu mazo lasītāju, dažkārt pat
vairāk nekā patstāvīgās bērnu bibliotēkas. Pavisam republikā ciemu

bibliotēkas apmeklē 65 184 bērni līdz VIII klasei, turpretī rajona,
pilsētu un pilsētciematu bērnu bibliotēku visu lasītāju kopskaits ir

tikai 50 505.

Domāt par bērnu bibliotēku nodošanu lauku skolu bibliotēkām

vēl ir pāragri, jo skolu bibliotēkas finansē neregulāri, bieži trūkst

darbinieku, inventāra un telpu.

Bērnu un pieaugušo bibliotēku kopīgā centralizētā sistēmā var

intensīvāk izmantot bibliotēku fondus. Bieži bērnu bibliotēku grā-
matu krājumos ir atsevišķu nozaru literatūra, kuru izmanto tikai

daļēji. Turpretī pieaugušo bibliotēkās tās reizēm ir nepietiekami.
Bērnu bibliotēkas var daļēji izmantot pieaugušo bibliotēku popu-
lārzinātnisko, mācību un citu literatūru. Centralizācijas apstākļos
ir iespējams ātrāk saņemt literatūru no savas sistēmas bibliotēkām

vai arī, ja vajadzīgs, pārdalīt grāmatu fondus.

Veidot kopīgas bērnu un pieaugušo bibliotēku sistēmas ir arī

ekonomiski nozīmīgi. Organizēt rajona centrā divās bibliotēkās

komplektēšanas un apstrādes nodaļas, kā arī iegādāties pavairo-

jamo aparatūru un transporta līdzekļus, nav rentabli.

Lai praksē iepazītos ar centralizētas sistēmas darbību laukos,

1970. gadā ar Kuldīgas rajona Darbaļaužu deputātu padomes

izpildu komitejas 1969. gada 22. oktobra lēmumu tika izveidota

Kuldīgas rajona filiāļu sistēma un apstiprināts tās nolikums. Sva-

rīgi bija iepazīties ar filiāļu sistēmas organizatorisko pusi: kada

ir tās struktūra, kā jāveic centralizētā komplektēšana un kataloģi-

zācija un kas mainās rajona bibliotēkas atsevišķu nodaļu darba,

kā arī uzzināt, vai lauku rajonā ir iespējams palielināt fondu

apgrozību, ja bibliotekārus daļēji atbrīvo no tehniska darba. Kul-

dīgas rajona centralizētajā sistēmā ietilpst

Kuldīgas rajona bibliotēka, kas ir centrālā bibliotēka rajonā un

metodiskā darba centrs;

Kuldīgas rajona bērnu bibliotēka — rajona centrālās bibliotē-

kas nodaļa un centrs darbā ar bērniem rajonā;

Alsungas un Skrundas pilsētciematu pieaugušo un bērnu bib-

liotēkas — Kuldīgas rajona centrālās bibliotēkas filiāles;
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30 ciemu bibliotēkas, kas pārveidotas par Kuldīgas rajona cen-

trālās bibliotēkas filiālēm.

Kuldīgas rajona centralizētā sistēma ar šādu struktūru kļuva

par modeli lauku rajonu filiāļu sistēmām republikā. Pēc šāda

parauga izveidotas Madonas, Krāslavas un Limbažu rajonu sis-

tēmas. Kuldīgas rajona centralizētās bibliotēku sistēmas nolikums

tiek ieteikts arī citām republikām. 1

Filiāļu sistēmu pārākumu parasti raksturo darba rādītāju pie-

augums. Tomēr viss darba rādītāju pieaugums nav izskaidrojams
tikai ar bibliotēku tīkla centralizāciju, kas ir progresīvāka biblio-

tēku darba organizācijas forma. Liels nopelns darba rādītāju pie-

augumā ir centralizētās sistēmas centrālajai bibliotēkai un citiem

metodiskajiem centriem, kas sevišķi rūpējas par jaundibinātajām
sistēmām. Noteicējs faktors ir arī bibliotekārā darba stāvoklis katrā

rajonā.

Kuldīgas rajona centralizētajai bibliotēku sistēmai ir izdevies

pāris gadu darbības laikā panākt zināmu stabilitāti galveno darba

rādītāju pieauguma tempos atsevišķu tipu bibliotēkās. Lasītāju
skaits un literatūras izsniegums ciemu un pilsētu bibliotēkās katru

gadu pieaug. Tā, piemēram, ciemu bibliotēkās lasītāju skaits

1972. gadā salīdzinājumā ar 1969. gadu pieaudzis par 1136 lasītā-

jiem, izsniegums palielinājies par 25 287 vienībām.

Datus par lasītāju skaita un literatūras izsnieguma pieau-
gumu vai samazinājumu (procentos) ciemu bibliotēkās 1972. gadā

salīdzinājumā ar 1969. gadu atsevišķos rajonos, kur bibliotēkr

darbs ir dažādā līmenī, sk. 2. tabulā.

2. tabula

Lasītāju skaita un literatūras izsnieguma pieaugums vai samazinājums ciemu

bibliotēkās 1972. gadā salīdzinājumā ar 1969. gadu (%)

1 Централизация сети государственных массовых библиотек. Вып. 7. Орга-

низация обслуживания сельского населения в условиях централизации библио-

течной сети. Л., 1971, с. 165—171.

Rajoni Lasītāju skaits
Literatūras

izsniegums

Balvu raj.
Ogres raj.
Jelgavas raj.
Ludzas raj.
Saldus raj.
Kuldīgas raj.

— 12,4
- 5,0

+ 12,3
+ 5,7

+ 12,3
+ 2,6

- 3,5
- 3,7

+ 16,4

-24,8
+21,2
+ 27,7
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Kuldīgas rajona ciemu bibliotēkās centralizētas sistēmas

apstākļos literatūras apgrozība pieaugusi vairāk nekā necentrali-

zetajos rajonos (sk. 3. tabulu).

3. tabula

Literatūras apgrozība ciemu bibliotēkās

Kuldīgas rajona centrālajā bibliotēkā atsevišķas nodaļas ir abo-

nements, lasītava, pārvietojamās bibliotēkas, komplektēšanas un

apstrādes nodaļa. Paredzēts vēl izveidot grāmatu krātuvi kā pat-
stāvīgu struktūras vienību, kā arī bibliogrāfijas nodaļu.

Rajona centrālās bibliotēkas struktūrā jauna un nozīmīga vie-

nība ir komplektēšanas un apstrādes nodaļa. Kuldīgas rajonā
komplektēšanas nodaļa 5 cilvēku sastāvā uzsāka intensīvu darbu

jau 1970. gadā. Tā dažu gadu praksē ir pierādījusi, ka spēj kom-

plektēt, uzskaitīt un kataloģizēt rajona vienoto fondu. Pēc šīs noda-

ļas parauga nodibinātas attiecīgas nodaļas Madonas, Krāslavas un

Limbažu rajonā.

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa literatūru iegādājas Bib-

liotēku kolektorā un rajona grāmatnīcā, kā arī izmanto apmaiņas
un rezerves fondus. Literatūru vienotajam fondam pasūta pēc izdev-

niecību tematiskajiem plāniem. Visas sistēmas komplektēšanas
aparāts sastāv no rajona tautsaimniecības profila kartotēkas un

atteikumu kopkartotēkas. 1971. gadā saņemtas, uzskaitītas un kata-

loģizētas 22 911 grāmatas, 1972. gadā — 25 155 grāmatas, kuras

tālāk nogādātas filiālēm. 1972. gadā iegādātas 554 skaņu plates.
Tā kā nodaļas darbinieku skaits nav mainījies, var secināt, ka pie-
audzis darba ražīgums.

Centralizētās sistēmas vienotajā fondā 1973. gada 1. janvārī
bija 283938 iespiedvienības.

Literatūras iegādei izmanto republikas un rajona mērogā cen-

tralizētos valsts budžeta asignējumus un rajona izpildu komitejas

dotācijas. Grāmatas iegādājas arī par līdzekļiem, ko ciemu pado-
mes piešķīrušas papildus savām bibliotēkām, un tās nodod attiecī-

gajām bibliotēkām.

Rajoni 1969. g. 1972. g.

Balvu rajonā
Ogres
Jelgavas

„

Ludzas

Saldus

Kuldīgas „

0,79
0,75

0,74
0,60
0,69

0,66

0,66

0,62
0,75
0,55

0,70
0,72
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Literatūras iegādei izlietoti šādi līdzekļi:
1971. gadā 1972. gadā

Republikas mērogā centralizētie līdzekli 9555,62 rbļ. 10 000,20 rbļ.

Izpildu komitejas līdzekļi 3062,23 rbļ. 4 108,41 rbļ.

Rajona vienotais fonds atspoguļots centrālajā alfabētiskajā

katalogā.
Komplektēšanas un apstrādes nodaļai ir izdevies panākt opera-

tīvāku literatūras piegādi filiālēm. Grāmatu ceļš no Bibliotēku

kolektora līdz bibliotēkām laika ziņā saīsināts apmēram par pusi

salīdzinājumā ar rajoniem, kur nav notikusi bibliotēku centralizā-

cija. 1971. gadā vidēji no Bibliotēku kolektora saņemtas grāmatas
2 reizes mēnesī, 1972. gadā ■— 1,5 reizes. Tā kā tiek izmantotas arī

rajona grāmatnīcas kā literatūras ieguves avots, tad iznāk, ka fili-

āles saņem literatūru apmēram 2 reizes mēnesī. Bibliotēkām ir ļoti

svarīgi laikā saņemt jauno literatūru, lai ne tikai grāmatnīcas, bet

arī bibliotēkas varētu sniegt informāciju par literatūras jaunumiem.
Otra nozīmīga struktūras vienība rajona centrālajā bibliotēkā

ir bērnu nodaļa, t. i., rajona bērnu bibliotēka. Tās iekļaušana cen-

trālās bibliotēkas struktūrā var nodrošināt vienotu bērnu bibliote-

kārās apkalpošanas vadību rajonā. Kuldīgas rajona centralizētajā
sistēmā bija izvirzīts uzdevums atrast labāko veidu, kā bērnu bib-

liotēkai darboties kopīgā sistēmā. Rajona bērnu bibliotēkas tagad
jau sāk piedalīties literatūras komplektēšanā. Pēc tematiskajiem
izdevniecību plāniem tās pasūta literatūru pilsētu un pilsētciematu
bibliotēku vajadzībām, kā arī ciemu bērnu bibliotēkām. Kuldīgas

rajona sistēma gadā saņem no 9000 līdz 10 000 literatūras vienību

bērniem līdz VIII klasei.

Rajona bērnu bibliotēka piedalās arī turpmākajā komplektēša-
nas darbā un saņemto literatūru sadala ciemu, pilsētu un pilsētcie-
matu bērnu bibliotēkām, ievērojot katras bibliotēkas lasītāju skaitu.

Tā, piemēram, Kuldīgas rajonā pieņemta šāda bērnu literatūras

sadales kārtība: ja bibliotēkā ir I—so lasītāju līdz VIII klasei,

pasūta 1 eksemplāru, ja 50—100 lasītāju, — 2 eksemplārus, ja 100

un vairāk lasītāju — 3 eksemplārus.
Kaut arī literatūra tiek sadalīta formāli, tomēr tā vairāk atbilst

katras bibliotēkas vajadzībām nekā Bibliotēku kolektora dalījums.
Bērnu bibliotēka nosaka arī, kādas klases skolēniem grāmata

domāta, un norāda tematisku rubriku. Centralizācijas apstākļos
rajona bibliotēka zināmā mērā ir atbildīga arī par to pasākumu
norisi, kas notiek pēc bērnu bibliotēkas iniciatīvas. Tas labvēlīgi
ietekmē metodisko darbu.

Centralizācijas apstākļos rajona bibliotēkas abonements jopro-
jām ir nozīmīga bibliotēkas nodaļa. Abonementa fondā tiek kom-
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plektēta visu nozaru literatūra saskaņā ar apkalpojamā mikrora-

jona un visas pilsētas (rajona centra) kultūras un saimnieciskās

dzīves profilu. Abonements apkalpo ar literatūru rajona centra

iedzīvotājus. Centralizētās sistēmas bibliotēkās paredzams izveidot

grāmatu krātuvi, lai abonementā nebūtu brīvā pieejā jāizvieto visa

literatūra. Tas sekmēs labāku literatūras pārskatāmību lasītājiem
abonementa fondā, kā arī nodrošinās fondu saglabāšanu. Centrali-

zācijas apstākļos ir iespējams uzlabot katalogus, tādējādi lasītāji
labāk iepazīs arī krātuves fonda saturu. Vairāk tiks izmantots starp-
bibliotēku abonements.

Abonementa darbinieki pēc izdevniecību tematiskajiem plāniem

pasūta vajadzīgo literatūru, kā arī pieprasa tos izdevumus, kuru

fondā trūkst. Turpmākajā komplektēšanā un katalogu sastādīšanā

viņi nepiedalās. Tādējādi abonementa darbinieki var visu uzmanību

veltīt tam, lai piesaistītu lasītājus un nodarbotos ar literatūras pro-

pagandu, vadītu atsevišķu lasītāju grupu lasīšanu, kā arī iepazītu

grāmatu fondus.

Dažos gados lielas pārmaiņas fondu sastāva pilnveidošanā un

lasītāju apkalpošanā nevar notikt, tomēr Kuldīgas centrālās biblio-

tēkas abonementa darbs ievērojami uzlabojies. Lasītāju skaits abo-

nementā ar katru gadu pieaug.
No 1967. gada līdz 1969. gadam lasītāju skaits palielinājies par

219, bet no 1970. gada līdz 1972. gadam — par 236 lasītājiem.
Salīdzinājumā ar dažām necentralizetam rajonu bibliotēkām

redzams, ka pēdējā laikā tajās lasītāju skaita pieaugums abone-

mentā nav tik liels, bet ir pat samazinājies, piemēram, Ogres ra-

jona bibliotēkā par 97, Ludzas rajona bibliotēkā par 113 lasītajiem.
Abonementā vēl ir iespējams palielināt lasītāju skaitu, jo Kul-

dīgā tikai 18% pilsētas iedzīvotāju ir bibliotēkas lasītāji (Cēsīs —

32%, Valmierā — 39%). Arī no izglītības, medicīnas un inženier-

tehniskajiem darbiniekiem abonementu izmanto tikai 40—50%.

Centralizācijas apstākļos straujāk pieaug dažādu nozaru lite-

ratūras izsniegums abonementā salīdzinājumā ar tādu pašu laika

posmu pirms centralizācijas (sk. 4. tabulu).
4. tabula

Literatūras izsniegums (vienībās)

Atsevišķu tehniskas literatūras tipu apgrozība ir ievērojami

augsta. Tā, piemēram, Kuldīgas rajona bibliotēkas abonementa

Literatūras nozares 1967. g. 1969. g. 1972.

Sabiedriski politiskā literatūra

Dabaszinātņu
Tehniskā

„,

Mākslas
,,

2560

435

651

725

3353

713

796

714

4232

1624

1348

1008
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1971. gadā populārzinātniskās tehniskās literatūras apgrozība bija

5,9, tehniskās mācību literatūras — 2,3.

Palielinājusies bibliotēkas apmeklējumu intensitāte. Tā 1969.

gadā viens lasītājs abonementā ieradies 7,9 reizes gadā, bet

1972. gadā — 9,2 reizes.

Centralizācijas apstākļos lasītava būs viena no tām nodaļām,
kas tuvinās masu bibliotēku publiskai zinātniskai bibliotēkai. Lasī-

tavas vairāk apkalpos dažādu tautsaimniecības nozaru speciālis-
tus un arī citus lasītājus, kas pieprasīs sarežģītāku literatūru gan

savā specialitātē, gan vispārizglītojošo zināšanu papildināšanai.
Sai sakarā pilnīgākiem jābūt lasītavu fondiem atbilstoši attiecīgo
kategoriju lasītāju prasībām pēc literatūras. īpaša uzmanība tiks

veltīta bibliogrāfisko izdevumu un citas uzziņu literatūras fondu

izveidei. Filiāļu sistēmā lasītava būs viena no tām nodaļām, kur

daudz izmantos literatūru no krātuves fonda, grāmatas, kas saņem-

tas no starpbibliotēku abonementa, un — tāpat kā līdz šim —

periodiku. Lasītava apkalpos arī visus rajona iedzīvotājus. Seit

tiks veikts galvenais bibliogrāfiskais uzziņu un informācijas darbs.

Centralizēto sistēmu lasītavas lielu uzmanību veltījušas biblio-

grāfisko uzziņu aparāta izveidei. Tā, piemēram, Kuldīgas rajona
centrālās bibliotēkas lasītavā iekārtota žurnālu un avīžu rakstu vis-

pārīgā kartotēka, novadpētniecības, bibliogrāfisko un metodisko

materiālu kartotēkas, kā arī kartotēkas par atsevišķiem aktuāliem

jautājumiem. Šo uzziņu aparātu izmanto lasītāju apkalpošanā, kā

arī sniedzot uzziņas pēc filiāļu darbinieku telefoniskiem pieprasī-

jumiem.
Analoģisks uzziņu aparāts izveidots arī citu centralizēto sistēmu

bibliotēkās.

Tā kā pārvietojamām bibliotēkām joprojām ir noteikta nozīme

zināmas iedzīvotāju daļas apkalpošanā un literatūras propagandā,

rajona centrālajā bibliotēkā var būt izveidota pārvietojamo bib-

liotēku nodaļa, kam pakļauta autobibliotēka. Centralizētajā sis-

tēmā katra bibliotēka tāpat kā līdz šim ir atbildīga par sava mikro-

rajona bibliotekāro apkalpošanu, tāpēc pārvietojamo bibliotēku

iekārtošana ir katras ciema un pilsētciemata bibliotēkas pienākums.
Pārvietojamo bibliotēku fonda pārzinis iekārto pārvietojamās bib-

liotēkas rajona centrālās bibliotēkas mikrorajonā. Ja ciema vai

ciemata bibliotēkas teritorijā ir lielas jaunceltnes, mežrūpniecības
un meliorācijas iecirkņi, viesnīcas, slimnīcas, pansionāti, skolas,

pionieru nometnes un tai nav iespējams šos objektus apgādāt ar

pārvietojamām bibliotēkām, tādā gadījumā lasītājus apkalpo cen-

trālās bibliotēkas.

Masu bibliotēku grupējums tipos un veidos pēc administratīvi

teritoriālā principa pilnīgi neatklāj bibliotēku tīkla diferenciāciju.
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Sociālās un ekonomiskās pārmaiņas laukos iezīmē arvien lielākas

atšķirības mikrorajonos, kurus apkalpo bibliotēka, tas savukārt

nosaka attiecīgo bibliotēku uzdevumus un darba saturu. Vairāki

autori ir aprakstījuši atsevišķu bibliotēku veidu specifiku un subor-

dināciju mūsdienu apstākļos. J. Isajevs un E. Sirotkina lauku

rajonā ieteic veidot zemākā posma, zonālo un centrālo bibliotēku. 1

L. Kurgina lauku rajona centralizētajā sistēmā paredz ietvert reģio-
nālās, centrālās un iecirkņu filiāles. 2

Arī mūsu republikas centralizētās sistēmas nav viendabīgu
filiāļu apvienojums. Izšķir šādus galvenos filiāļu veidus ar atšķirī-

giem apkalpojamiem mikrorajoniem.
Pilsētciematu bibliotēkas. Šo bibliotēku mikrorajonos parasti

ir kāds rūpniecības uzņēmums, sadzīves pakalpojumu iestādes,
vidusskola vai vidējā speciālā mācību iestāde, slimnīca, kultūras

nams, kinoteātris. Dažkārt te ir arī padomju saimniecības vai kol-

hoza centrs. Pavisam republikā ir 35 pilsētciemati, kuros ir 1000—

3000 iedzīvotāju. Bibliotekārajā apkalpošanā pilsētciemati ir

zināmā mērā privileģēti. Šeit darbojas pieaugušo un bērnu biblio-

tēkas, dažkārt vēl skolu, arodbiedrību un citas bibliotēkas. Salī-

dzinājumā ar ciemu bibliotēkām to fondi ir ievērojami lielāki. Pa-

rasti katrā bibliotēkā strādā divi algoti darbinieki.

Centralizētā sistēmā pilsētciematu bibliotēku darbiniekiem rodas

noteiktas darba laika rezerves. Šo bibliotēku lietderības koeficien-

tam dažādu nozaru speciālistu apkalpošanā jāpieaug. Pieprasījums
pēc profesionālās un vispārizglītojošās literatūras tiks maksimāli

apmierināts. Lasītāji centrālajā alfabētiskajā katalogā, jaunumu
biļetenos un izstādēs varēs iepazīties ar rajona vienotā fonda

saturu, kā arī saņemt literatūru no citām bibliotēkām, izmantot cen-

trālās bibliotēkas bibliogrāfisko uzziņu dienesta palīdzību. Šāda

veida filiāles ar nelieliem izņēmumiem ir arī zonālās bibliotēkas,

kas sniedz metodisko palīdzību noteiktai ciemu grupai. Centralizā-

cijas apstākļos šīs bibliotēkas var gan uzlabot metodisko darbu

savā zonā, gan arī labāk apkalpot lasītājus. Pilsētciemata biblio-

tēka aktīvi piedalās komplektēšanas padomes darba, ko veic rajona

centrālajā bibliotēkā, pasūta literatūru savām bibliotēkām pec tema-

tiskajiem izdevniecību plāniem, rūpējas par
bibliotēku komplektē-

šanas pilnveidošanu un tādējādi mērķtiecīgi veido savas zonas

bibliotēku fondus. Pilsētciemata bibliotēka sniedz praktisku un

1 Исаев Ю. В., Сироткина Э. И. О научных принципах организации единой

сети массовых библиотек. — «Б-ки СССР». М., 1971, 50, с. 67.

2 Кургина Л. П. Структура и штаты централизованной системы библиотек

сельского района. — В кн.: Централизация сети государственных массовых

библиотек. Вып.' 12—13. Л., 1972, с 35—46.
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metodisku palīdzību savas zonas bibliotēkām fondu izveidošanā un

literatūras propagandā. Ja nepieciešams, izmanto savas bibliotēkas

fondus pārvietojamo bibliotēku grāmatu krājumu papildināšanai
savā zonā. Katrs zonas iedzīvotājs var izmantot pilsētciemata bib-

liotēkas lasītavu, kuras fondā ir plašs periodikas klāsts, mācību un

uzziņu literatūra, pieejami bibliogrāfiskā uzziņu dienesta pakal-

pojumi.
Ciemu bibliotēkas, kas apkalpo mikrorajonu, kurā ir 900—2000

iedzīvotāju. Šeit atrodas ciema centrs, 1 vai 2 kolhozi vai padomju
saimniecības, kultūras nams, pienotava, medicīnas punkts, mež-

saimniecība. Tā, piemēram, Kuldīgas rajona Kabiles ciemā kopējais
iedzīvotāju skaits ir 1461, no tiem 330 jaunāki par 14 gadiem. ledzī-

votāju profesionālais sastāvs ir šāds. 1

Lai apkalpotu šāda sastāva iedzīvotājus, jāveido bagāti filiāļu
fondi pēc nosaukumiem un pēc eksemplāru skaita. Šajās filiālēs

varētu būt lasītavas ar periodikas un uzziņu literatūras fondu, kā

arī bērnu nodaļas. Šādās filiālēs paredzēti divi darbinieki.

Šāda veida filiāļu nozīme vēl pieaugs, veidojoties ciematiem

saskaņā ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1970. gada 10. no-

vembra lēmumu Nr. 615 «Par pasākumiem, kas veicami, lai orga-
nizētu pilsoņu pārcelšanos no viensētām uz lauku apdzīvotām
vietām.»2

Ciemu bibliotēkas, kas apkalpo mikrorajonu, kurā ir 500—900

iedzīvotāju. Tajā parasti atrodas viens kolhozs vai padomju saim-

niecība, astoņgadīgā skola, ciema padome, veikals, medicīnas

punkts, klubs. Šāda veida ciemu bibliotēku ir visvairāk. Labāko

1
ledzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas vienotas sistēmas organizācijas

pamatprincipi. Pētījuma materiāli rokrakstā V. Lāča Latvijas PSR Valsts biblio-

tēkas zinātniskās pētniecības nodaļā.
2 «LPSR Augstākās Padomes' un Valdības Ziņotājs», 1970, № 50, 1549.—

1551.1pp.

iem

Kopa ar augstāko
izglītību

ar vidējo

speciālo
izglītību

/adošie darbinieki

nženiertehniskie darbinieki

lauksaimniecības speciālisti
Medicīnas darbinieki

zglītības un kultūras darbinieki

Pakalpojumu sfēras darbinieki

21

20

53

7

20

13

2

3

4

13

16

16

12

7

2
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bibliotēku pieredze rāda, ka šis ir optimālākais ciema bibliotēkas

mikrorajona apjoms. Šo filiāļu darbā centralizācija nerada lielas

pārmaiņas. Rajona vienotā fonda organizācija, centralizēts uzziņu
dienests, kā arī bibliotekāra daļēja atbrīvošana no tehniskā darba

ir priekšnoteikums bibliotekārās apkalpošanas uzlabošanai šādā

mikrorajonā.
Ciemu bibliotēkas, kas apkalpo nelielu mikrorajonu vai kādu

ciema daļu. Sādu bibliotēku republikā ir apmēram 13% no kopējā
ciemu bibliotēku skaita. Bibliotēku tīkla centralizēšanas gaitā šīs

bibliotēkas tika atstātas kā patstāvīgas vienības tāpēc, ka vienai

ciema bibliotēkai nebija pa spēkam apkalpot visu ciema teritoriju.
Dažkārt tās tika atstātas ģeogrāfisku vai citu apsvērumu dēļ. Šādu

bibliotēku darbiniekiem nav pilnas darba slodzes savā mikrorajonā,
un tāpēc viņus var nodarbināt tuvākajā pilsētciemata vai ciema

bibliotēkā, kur trūkst darba spēka. Igaunijas PSR šāda prakse plaši
izvērsta. Mūsu republikā šajā virzienā ir veikti daži pasākumi. Tā,

piemēram, Kuldīgas rajona Alsungas pilsētciemata mikrorajonā,
kuru apkalpo Bērzkalnu bibliotēka, ir 131 iedzīvotājs. Jau kopš
1970. gada šī bibliotēka atvērta nedēļā tikai divas dienas. Pārējo
laiku bibliotēkas darbiniece strādā Alsungas ciemata bibliotēkā.

Bērzkalnu bibliotēkā lasītāju skaits nav samazinājies. Līdzīgs pār-

kārtojums izdarīts arī Limbažu rajona bibliotēku centralizētajā
sistēmā Umurgas ciemā.

Kad ciematu skaits pieaugs un būs zināma to noteiktā vieta,

šā veida filiāļu vidū iespējama arī reorganizācija.
Masu bibliotēku tīkla centralizācijas sākumposmā visu sistēmu

bibliotēkas lielu uzmanību veltī organizatoriskiem pasākumiem, bet

mazāk nodarbojas ar darba satura uzlabošanu. lepazīstoties ar

Rīgas pilsētas Oktobra rajona un Daugavpils pilsētas sistēmu bib-

liotēku filiāļu darba pieredzi, kā arī sakopojot iepriekšējās mate-

riālu apstrādes rezultātus, kas iegūti pētījumos «Grāmata un lasī-

šana laukos» un «ledzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas vienotas

sistēmas organizācijas pamatprincipi»,
1 var izteikt atsevišķus seci-

nājumus par grāmatas un lasīšanas izplatību, literatūras propa-

gandu un informāciju centralizētas sistēmas apstākļos lauku

rajonos.
Regulāri dažādus iespieddarbus lasa 89,3% Kuldīgas rajona

lauku iedzīvotāju. Tas liecina, ka lauku apstākļos lasīšanas izpla-
tība ir augsta. Tačubibliotēku izmanto mazāks iedzīvotāju skaits. Tā,

piemēram, Alsungas pilsētciematā bibliotēku lasītāju skaita ir 66,3%

iedzīvotāju, Snēpeles ciemā — 52,7%, Rendas ciemā — 31,3%.

1 V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas zinātniskas pētniecības nodaļas

materiāli rokrakstā.
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Bibliotēkas lasītāju kopskaits no visa iedzīvotāju skaita Kuldīgas

rajonā ir 24,6% •

Atsevišķās sociāli demogrāfiskās grupas, ko apkalpo Kuldīgas

rajona ciemu un pilsētciematu bibliotēkas (%):

Kultūras un izglītības darbinieki 91,6

Lauksaimniecības speciālisti 49,9

Vadošie darbinieki 48,0
Medicīnas darbinieki 44,1
Inženiertehniskie darbinieki 40,5
Strādnieki 28,5

Apkalpojošas sfēras darbinieki 24,4
Kolhoznieki un padomju saimniecību strādnieki 21,5
Pensionāri. Mājsaimnieces 15,4

Daļa iedzīvotāju neizmanto sabiedriskās grāmatu krātuves, bet

literatūru lasīšanai izvēlas galvenokārt personiskajās bibliotēkās.

Personisko grāmatu krājumu veidošana un izmantošana vērtējama
pozitīvi. Tomēr augstāk vērtējama sabiedrisko grāmatu krājumu
izmantošana, jo bibliotēkās ir plašāks grāmatu repertuārs un mērķ-

tiecīgāka ir literatūras propaganda un informācijas darbs. Perso-

nisko bibliotēku un sabiedrisko grāmatu krātuvju vienlaikus izman-

tošana ir pilnīgi savienojama.
Ja bibliotēku centralizētās sistēmās būtu augstāks bibliotekārās

apkalpošanas līmenis, tad tās vairāk apmeklētu arī tā lasītāju daļa,
kas gan regulāri lasa grāmatas, žurnālus un laikrakstus, bet biblio-

tēku apmeklē reti. Bibliotēku izmantošanai viņi jau ir sagatavoti,

grāmatu atzīst par nozīmīgu pašizglītības avotu.

Kuldīgas rajona centralizētās sistēmas bibliotēkās lasītāju
skaits nav ievērojami pieaudzis, jo nav veikti centralizēti pasākumi
lasītāju iesaistīšanā. Radikāli pārkārtojumi notika fondu komplek-
tēšanā un organizācijā, kā arī tika izveidots liels vienots fonds,
taču tā izmantošanas formas palika gandrīz nemainīgas.

Lai lasītājus piesaistītu bibliotēkām, nepieciešams veikt centra-

lizētus pasākumus vienotā fonda popularizēšanai.

Literatūras propagandu veic filiāles un atsevišķas centrālās

bibliotēkas nodaļas, kas galvenokārt ir ieinteresētas sava fonda

apgrozībā. Vienoto fondu izmanto tikai tad, ja pieprasītās litera-

tūras nav savā bibliotēkā. Tāpēc rajona centrālajā bibliotēkā jābūt
vēl vienai struktūras vienībai, kas atbildētu par vienotā fonda ap-
grozību, tāpat kā komplektēšanas un apstrādes nodaļa rūpējas par

rajona fonda izveidi kopumā. Šī vienība varētu būt arī krātuve.

Zinātnisko un speciālo bibliotēku grāmatu krātuves lielākoties

nodarbojas ar fondu organizāciju. Masu bibliotēku centralizēto
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sistēmu krātuves ļoti aktīvi izmanto fondus. Pozitīva pieredze šai

darbā ir pilsētu centralizētajām bibliotēkām, arī Rīgas pilsētas
Oktobra rajona bibliotēkai. Krātuves pārziņa pienākums būtu kom-

plektēt un veidot krātuves fondu, veikt literatūras apmaiņas operā-
cijas visas sistēmas ietvaros un darbu SBA, atbildēt par filiāļu un

nodaļu fondu mobilitāti, regulāri sniegt informācijas vietējai presei
un radioraidījumu redakcijai par ienākušo literatūru un par sistē-

mas darbu kopumā, kā arī organizēt pasākumus, kas ļautu atklāt

vienotā fonda saturu. Krātuves pārzinis šos pienākumus var veikt

tikai ciešā sadarbībā ar bibliogrāfu un metodiķiem, kā arī ar nodaļu
un filiāļu vadītājiem. Filiāļu darbiniekiem galvenais ir individuā-

lais darbs iedzīvotāju vidū savos mikrorajonos.
Kā informācijas avotus par literatūru lauku iedzīvotāji visvai-

rāk izmanto radio un televīziju, laikrakstus un žurnālus, mazāk

grāmatnīcu un bibliotēku.

Par informatīvi bibliogrāfiskā biļetena «Jaunās grāmatas»
izmantošanu sk. S. Sardiko rakstā «Par dažām daiļliteratūras

izplatības un lasīšanas problēmām» (74. lpp.). Radio un televī-

ziju, kā arī laikrakstus un žurnālus kā informācijas avotu izmanto

vairāk. Bibliotēku informācijas darbam ir šaura iedarbes sfēra.

Bibliogrāfisko uzziņu dienesta pakalpojumus galvenokārt izmanto

tikai bibliotēku lasītāji. Taču arī pārējos lasītājus var interesēt

literatūras jaunumi, dažādas ziņas par grāmatām, to saturu un

autoriem. Viņu rīcībā nav bibliogrāfisko uzziņu aparāta. Centrali-

zācijas apstākļos veidojas lielas bibliotēkas, kurām ir iespējams

sniegt informāciju par literatūru plašam iedzīvotāju lokam. Sim

nolūkam rajona centrālajā bibliotēkā izveido bibliogrāfisko uzziņu

dienestu. Seit strādā augstas kvalifikācijas bibliogrāfs. Viņa rīcība

ir savs telefons. Uzziņu sniegšanai bibliogrāfs izmanto katalogus,

kartotēkas, bagātu bibliogrāfisko uzziņu literatūras fondu, uzziņu
arhīvu.

Rajona centrālā bibliotēka uztur ciešus sakarus ar V. Lāča Lat-

vijas PSR Valsts bibliotēkas un citu republikānisko bibliotēku bib-

liogrāfisko uzziņu un informācijas nodaļām, kuras var saņemt

sarežģītas uzziņas un informāciju par literatūru. Bibliogrāfiskais

uzziņu dienests sniedz pakalpojumus centrālas bibliotēkas un filiāļu

lasītājiem, katrai organizācijai un iestādei, katram pilsonim, kam

nepieciešama palīdzība darbā ar grāmatu. Bibliogrāfisko uzziņu
dienesta darbs jāpopularizē iedzīvotāju vidu.

Jaunākās literatūras biļetenu sistemātiska publicēšana un izpla-

tīšana lauku iedzīvotāju vidū pastiprina bibliotēkas kā informācijas

avota lomu Līdz šim lauku rajonu centralizētajās sistēmas izdotie

biļeteni tiek izplatīti tikai bibliotēkās. Biļetenu tirāžu var palielināt

un tos izsūtīt ciema vai pilsētciemata organizācijām un iestādēm,
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atsevišķām saimniecībām un brigādēm, pārvietojamām bibliotēkām.

Lai popularizētu jauniznākušo literatūru, bibliotēkās var rīkot ska-

tes, publicēt literatūras sarakstus vietējos laikrakstos, sniegt infor-

mācijas radioraidījumos.
Centralizēto sistēmu bibliotēku darbiniekiem jāpalīdz pilnveidot

informācijas un bibliogrāfiskā uzziņu darba iemaņas un prasmes.

Semināros, praktikumos', konkursos, kur dalībniekiem jābūt aktī-

viem, viņi labāk apgūst informācijas un bibliogrāfisko uzziņu darba

iemaņas.
Par to, kāda rakstura grāmatas lasa lauku bibliotēku lasītāji,

nelielu ieskatu sniedz šādas Kuldīgas rajona ciemu bibliotēku

ziņas. No visiem ciemu bibliotēku lasītājiem 59,9% lasa tikai daiļ-
literatūru, 36,0% lasa arī literatūru, kas nepieciešama pašizglītībai,
bet ,17,3% iedzīvotāju — grāmatas, kas nepieciešamas mācībām, un

6,1% lasa literatūru, kas palīdz darbā ražošanā. Tikai daiļlitera-
tūru lasa

73,3 % pensionāru,
69,1 % kolhoznieku un padomju saimniecību strādnieku,
55,1 % kalpotāju.

Pašmācībai domāto literatūru izmanto galvenokārt inženierteh-

niskie darbinieki (56,2%)), kultūras un izglītības darbinieki

(53,3%), medicīnas darbinieki (50,7%). Literatūru, kas nepiecie-
šama darbā, lasa vadošie darbinieki (37,5%), kultūras un izglītības
darbinieki (36,9%), lauksaimniecības speciālisti (21,17o)- 1

Ziņas par lauku iedzīvotāju lasītās literatūras saturu un rak-

sturu sniedz arī socioloģiskais pētījums, kura rezultāti aplūkoti
S. Vilcinās un S. Vilmanes publikācijās.

2

Sniegtās ziņas liecina, ka lauku iedzīvotāji lasa daudzveidīgu

literatūru, pieprasījumus pēc tās nosaka vispārizglītojošās un pro-
fesionālās lasīšanas intereses. Tā kā lasīšana ir plaši izplatīta un

tai ir zināms komplekss raksturs, iedzīvotāji no bibliotēkām gaida
mūsdienīgākas literatūras propagandas masu darba formas, kuras

atbilstu lauku iedzīvotāju garīgajai izaugsmei. Bibliotēku lasītāji
labprāt tiekas ar rakstniekiem, radošu organizāciju pārstāvjiem un

izdevniecību darbiniekiem. Centralizācijas apstākļos var rīkot grā-

1

ledzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas vienotas sistēmas organizācijas

pamatprincipi. Pētījuma materiāli rokrakstā V. Lāča Latvijas PSR Valsts biblio-

tēkas zinātniskās pētniecības nodajā.
2 Vilciņa S. Lauku ļaudis un grāmata: socioloģisks ieskats. — «Karogs»,

1972, № 11, 147.—149. lpp.

VilmaneS. Par grāmatas popularitāti un lasīšanu. — «Pad. Jaunatne», 1973,

28. janv.



matu skates, kur plašais literatūras klāsts papildināts ar mutvārdu

propagandu. Sādu pasākumu sagatavošana ir pa spēkam centrā-

lajai bibliotēkai.

Lasītāju apkalpošana un literatūras propaganda ir galvenais

filiāļu darbinieku pienākums. Tas arī nosaka rajona centrālo bib-

liotēku metodiskās vadības pamatvirzienu. Fondu komplektēšanas,
uzskaites un kataloģizācijas centralizēšana daļēji samazina bib-

liotēku metodiķu darba slodzi. Viņi tiek atbrīvoti no šo procesu
vadīšanas bibliotēkās. Tāpēc metodiķi var vairāk iepazīties ar to,

kā katrā bibliotēkā tiek apkalpoti lasītāji un propagandēta litera-

tūra. Metodiskais centrs rūpējas par bibliotekāru kvalifikācijas cel-

šanu lasītāju apkalpošanā un literatūras iepazīšanā, kā arī palīdz

viņiem pašizglītoties.
Bibliotēku centralizācijas apstākļos pastiprināsies masu bib-

liotēku loma vispusīgas, harmoniski attīstītas personības izveidē.

Bibliotekāru darba pilnveidošanas iespējas ir reālas, tās vēl pre-

cizēs un papildinās bibliotēku nākamo gadu prakse.



38

3. ЭГЛИТЕ

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Резюме

Статья посвящена вопросу централизации сети государствен-

ных массовых библиотек Латвийской ССР в сельской местности

как одному из средств оптимизации работы библиотек.

В зависимости от количества населения в районе, числа биб-

лиотек, а также от особенностей районного центра предусматри-

ваются несколько вариантов централизации сети массовых биб-

лиотек.

Детские библиотеки в республике включаются в общую

централизованную систему. Объединение массовых библиотек

для взрослых и детей в одну систему укрепляет методическое и

административное руководство библиотеками, обслуживающими
детей, дает возможность интенсивнее использовать единый

книжный фонд для обслуживания взрослых и детей.

Для выяснения некоторых организационных вопросов обра-
зования централизованной системы в сельской местности, а также

для выявления оптимальных путей улучшения содержания ра-
боты библиотек в 1970 г. создана филиальная система в Кулдиг-
ском районе. Опыт Кулдигской централизованной системы сви-

детельствует об определенной стабильности повышения основных

показателей работы. Число читателей в сельских библиотеках

в 1972 г. по сравнению с 1969 г. увеличилось на 1 136, книговы-

дача — на 25 287. Наблюдается рост обращаемости книжного

фонда сельских библиотек. Некоторые положительные тенденции

выявляются также в работе других отделов Кулдигской район-
ной библиотеки. В условиях централизации увеличилась выдача

литературы по отдельным отраслям знания. Например, общест-

венно-политической литературы в 1969 г. выдано 3 353, в 1972 г. —

4 232 ед.; литературы по искусству соответственно — 714 и

1008 ед. и т. д. Весьма высока обращаемость отдельных видов

технической литературы. Например, обращаемость популярной
технической литературы — 5, 9, учебной — 2, 3. Эти данные сви-

детельствуют о том, что частичное освобождение сотрудников
библиотек от технической работы способствует повышению

уровня пропагандылитературы.
В состав централизованной системы сельского района войдут

филиалы разных видов в зависимости от величины и характера

обслуживаемого микрорайона.



Учитывая количественную и качественную сторону обслу-
живания микрорайонов отдельными видами филиалов, районная
центральная библиотека может более конкретно комплектовать

их фонды, оказывать методическую помощь в обслуживании
читателей, а также более рационально использовать труд библи-

отечных работников.
В начальном этапе централизации сети массовых библиотек

много внимания уделяется решению организационных вопросов
и недостаточно изучаются пути повышения активности цент-

рализованных систем по привлечению к чтению и использова-

нию единого фонда.
В центральной библиотеке должна быть структурная еди-

ница, ответственная за пропаганду филиальной системы в целом

и использование единого фонда. Отдел хранения помимо форми-
рования фонда хранилища может выполнять и следующие функ-
ции: активная пропаганда не только своего фонда, но и единого

фонда системы; обменные операции внутри системы и МБА; от-

ветственность за мобильность фондов филиалов.

Распространенность чтения тесно связана с использованием

разных источников информации, применением различных инфор-
мационных изданий. Но информационная работа библиотек

имеет еще узкую сферу влияния. Ее услугами до сих пор пользо-

вались только читатели библиотек. Однако не читающих в библио-

теке также интересует информация о литературе. В ходе центра-

лизации образуются крупные библиотеки, которым под силу ин-

формационная работа в более широких масштабах. Предстоит
создать предварительныеусловия для успешной информационной
работы. В центральной районной библиотеке необходимо создать

качественную справочно-библиографическую службу. Услугами
этой службы могут пользоваться читатели центральной районной
библиотеки и филиалов, любые организации и учреждения, нуж-
дающиеся в квалифицированной помощи в использовании лите-

ратуры. Следует улучшить пропагандуновых поступлений в цент-

рализованную систему.
В конце статьи рассматриваются вопросы улучшения пропа-

ганды литературы в централизованной библиотечной системе.
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Z. EGLĪTE

LIBRARY SERVICE IN THE COUNTRY-SIDE

UNDER THE CONDITIONS OF CENTRALIZATION

Summary

The paper discusses the question of centralization of the net-

work of the state public libraries in the country-side of the Lat-

vian S.S.R. and testifies centralization as one of the optimum

means of their activities.

Several ways of centralization of the network of the public
libraries are possible, those ways may depend on the number

of population in a district, the number of libraries and the cha-

racteristics of the district centre.

The children's libraries incorporate in the common centra-

lized system in the republic. That incorporation intensifies the

methodical and the administrative work of the children's libraries,

it gives the potential possibilities for the common use of the book

stock (for adults and children).
In 1970 a branch system was set up in Kuldiga's district. Its

aim was to clear up some problems of organization of centraliza-

tion in the country-side, and to find out the optimum ways of

improving the work of libraries as well. The experience of Kul-

diga's centralized system gives evidence of the steady growth of

the work. The number of readers in the rural libraries has increas-

ed by 1,136 in 1972 compared to 1969, the book delivery by 25,287

units. The circulation of the book stock has improved in the country

libraries, too.

Some progressive trends can be noticed in the work of other

departments of the Kuldiga District library. The delivery of lite-

rature on some special fields of science has increased considerably
under the conditions of centralization. For example, in 1969 —

3,353 copies of social and political literature have been lent to the

readers, in 1973 — 4,232 copies, literature on art 714 and 1,008

copies. The circulation of technical literature is on rather a high
level. For example, the circulation of popular technical literature

is 5.9, of textbooks 2.3 of the total number. Those data prove that

even partial release of librarians from technical obligations favours

the popularization of literature among the population. Different

branches according to the size and character of the micro-region
will incorporate in the centralized system. The Central District

library, taking into account quantitative and qualitative character

of the micro-region and the branch in charge is able to acquisite



its book stock more to the point, can render the methodical help
to its readers and make use of the library's staff in a more rational

way.
At the first stage of the centralization of the network of public

libraries great attention has been given to the problems of orga-
nization though due attention hasn't been paid to the work with

readers and the use of the common book stock.

In the Central Library there has to be a structure unit respon-
sible for the popularization of the branch system as such and the

use of the common book stock.

The librarians working in the stack-rooms could do the follow-

ing: popularize the common book stock, carry out inter-system
book exchange and inter library loan, take responsibility for the

circulation of the book stock of the branches.

Interest for reading depends on the information service. Yet,

the information service in the libraries has a very narrow sphere
of influence as the information service has been used only by
the library readers. Nevertheless the non-library readers also are

eager for information on literature. In the course of the centrali-

zation larger libraries will be formed that will be able to advance

the information service. It is necessary to create preliminary con-

ditions for successful information work, to organize the qualitative
reference-information service in the Central District library and

improve the popularization of the recent books of the centralized

system. In the conclusion of the paper the question of the populari-
zation of the book stock of the centralized system is touched on.
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L. SENČUKA,

abonementa nodaļas vadītāja

STARPBIBLIOTĒKU ABONEMENTA RACIONĀLAS

SISTĒMAS IZVEIDOŠANA REPUBLIKĀ

Zinātnes, tehnikas un kultūras tālākā attīstība, kas paredzēta
PSKP 24. kongresa lēmumos, rada nepieciešamību pastāvīgi attīstīt

un pilnveidot bibliotēku darbu, bibliotekārās apkalpošanas meto-

des. Starpbibliotēku abonements ieņem arvien nozīmīgāku vietu

bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas sistēmā. Bibliotē-

kām ir jāsadarbojas visos darba virzienos, arī Starpbibliotēku abo-

nementa jomā. «Nolikums par Starpbibliotēku abonementa vienoto

visas valsts sistēmu PSRS» 1 ievadīja jaunu posmu SBA attīstībā.

Tika izveidota pilnīgi jauna sistēma, kurā dažādu resoru un pakļau-
tību bibliotēkas kopīgi izmanto fondus, radot lasītājiem literatūras

racionālākas izmantošanas iespējas. Masu bibliotēku tīkla centrali-

zācija, informācijas un literatūras propagandas paplašināšana un

reģionālo kopkatalogu izveide paver SBA vēl plašākas attīstības

iespējas un izvirza to par vienu no perspektīvākajām zinātnieku un

speciālistu apkalpošanas formām.

Racionālas SBA sistēmas izveidošana valstī ir viens no svarī-

gākajiem pasākumiem bibliotēku darbā, kas paveikts astotajā piec-
gadē. Aplūkojot izveidoto SBA vienoto sistēmu republikā, nepiecie-
šams īsumā izsekot Starpbibliotēku abonementa attīstībai, kas gal-
venokārt saistīta ar LPSR Valsts bibliotēkas praktisko un vadošo

darbību šajā jomā.
Starpbibliotēku abonementa attīstībā republikā izšķir trīs pos-

mus: SBA organizācijas sākums (1946—1958), izvērsta SBA dar-

bība un republikas sistēmas izveide (1959—1969), SBA vienotā

valsts sistēma (kopš 1970. g.).

1 Положение о единой общегосударственной системе междубиблиотечного

абонемента в СССР. М., 1969. 11 с. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина).
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Pēckara laikā Vila Lāča LPSR Valsts bibliotēkas SBA darbības

sakums datējams ar 1946. gadu.1 Darba apjoms pirmajā gadā bija
neliels, jo jaunajā padomju republikā tāda bibliotekārā darba forma
ka literatūras saņemšana lasīšanai uz laiku no citām bibliotēkām

vēl bija maz populāra. Ar katru nākamo gadu Valsts bibliotēkas

SBA darbība paplašinājās — auga abonentu skaits un izsniegtās
literatūras apjoms. 1946. gadā SBA kārtā 14 abonentiem bija
izsniegtas 160 grāmatas, bet 1958. gadā 193 abonentiem bija
izsniegtas 2314_gramatas un žurnāli. Sākumā Valsts bibliotēkas

fonda izmantotāji SBA kārtā bija zinātnisko bibliotēku, daļēji arī

rajonu bibliotēku lasītāji, vēlāk jau ciemu bibliotēku lasītāji, kas

galvenokārt pieprasīja literatūru mācībām un pašizglītībai. Sājos
gados starpbibliotēku abonementskļuva par Valsts bibliotēkas neat-

ņemamu sastāvdaļu republikas lasītāju apkalpošanā ar literatūru.

Nākamais posms SBA darbā republikā iezīmējās ar PSK.P CX

1959. gada lēmumu «Par bibliotēku darba stāvokli un pasākumiem
tā uzlabošanā», kas izvirzīja bibliotēkām atbildīgus uzdevumus

lasītāju apkalpošanā. Bibliotēku darbs republikā aktivizējās. Par

to liecināja SBA pieprasījumu pieplūdums Valsts bibliotēkā.

Literatūras izsniegums laika posmā no 1959. gada līdz

1964. gadam divkāršojās (1959. gadā — 3023 vienības, 1964. ga-
dā — 6035 vienības). Agrāk pārsvarā pieprasīja literatūru mācī-

bām, turpretī tagad galvenokārt tika pieprasīta literatūra par pro-

gresīvu darba metožu ieviešanu rūpniecībā un lauksaimniecībā, kā

arī literatūra kvalifikācijas celšanai. Šajā laika posmā Valsts bib-

liotēka republikā bija gandrīz vienīgā, kas SBA kārtā apkalpoja

speciālistus ārpus Rīgas. Republikāniskā zinātniski tehniskā bib-

liotēka izpildīja tehnisko bibliotēku pieprasījumus, LPSR Zinātņu

Akadēmijas Fundamentālā bibliotēka — zinātnisko bibliotēku pie-

prasījumus. SBA darba apjomu republikā šajos gados raksturo

1964. gada dati par literatūras izsniegumu lielākajās bibliotēkas

(sk. 1. tabulu). SBA pieprasījumi pēc literatūras galvenokārt

saplūda Valsts bibliotēkā. Lai cik plaši bibliotēka komplektētu un

papildinātu savus fondus, tā nespēja vairs pilnīgi apmierināt zināt-

nieku un ražošanas speciālistu pieprasījumus pēc literatūras. Pie-

prasījumu skaits gadu no gada auga, arī pieprasītas literatūras

tematika bija diezgan vienveidīga, tāpēc lasītāji no_
Valsts biblio-

tēkas saņēma arvien vairāk atteikumu. Tas viss kavēja SBA tālāku

attīstību'republikā. Jau 1964. gadā Valsts bibliotēka nespēja izpildīt
1/5 visu pieprasījumu. Tajā pašā laikā lielāko nozaru bibliotēku

1 Par Valsts bibliotēkas SBA darbības iepriekšējo periodu sk. rakstā:

Kluce M. Latvijas Valsts bibliotēkas darbība buržuāziskās Latvijas laikā (1919. g.

aug. — 1940. g. jūl.) — «Raksti» (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka), 4. sēj.,

R., 1973, 15.—52. lpp.
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fondi SBA kārtā netika pilnībā izmantoti. SBA darba uzlabošanas

nepieciešamība rosināja meklēt jaunus ceļus, jaunas darba meto-

des. Pirmajā vietā izvirzījās jautājums par republikas lielāko bib-

liotēku sadarbību fondu izmantošanā SBA kārtā. Tas bija jārisina
Valsts bibliotēkai. 1964. gadā LPSR Valsts-bibliotēka, ZA Funda-

mentālā bibliotēka, Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka,

Republikāniskā zinātniskā medicīnas bibliotēka, P. Stučkas Latvi-

jas Valsts universitātes zinātniskā bibliotēka un Rīgas Politehniskā

institūta bibliotēka vienojās koordinēt republikas rajonu un ciemu

bibliotēku apkalpošanu SBA kārtā. 1 Šīs bibliotēkas apņēmās

izsniegt literatūru jebkurai bibliotēkai pēc LPSR Kultūras minis-

trijā apstiprinātajām pieprasījumu veidlapām, pārsūtīt pieprasīju-
mus atkarībā no tematikas attiecīgajai koordinācijas sistēmā ietilp-
stošajai bibliotēkai, izsūtīt SBA kārtā arī grāmatas vienīgo eksem-

plāru, ja tas nav īpaši glabājams vai bieži pieprasīts izdevums, kā

arī bibliogrāfisks retums. So bibliotēku fondu izmantošanas sadar-

bībai bija pozitīva nozīme SBA darba turpmākajā uzlabošanā

republikā. Jau 1965. gadā krasi samazinājās atteikumu skaits. Arī

turpmākajos gados Valsts bibliotēkā, nemitīgi augot pieprasījumu
skaitam, atteikumu paliek arvien mazāk.

Gadi Literatūras izsniegums Atteikumu skaits

1964 6 035 1937

1965 7 112 899

1966 7 542 630
1967 9 151 542
1968 10 471 320
1969 12 187 87

Tādējādi šis jautājums tika daļēji atrisināts, taču SBA darbā

izvirzījās jauna neatliekama problēma — operativitāte. Lasītājus-
abonentus neapmierināja pieprasījumu izpildes termini. Lai gan
darba apjoms pieauga, SBA darbinieku skaits lielajās bibliotēkās

palika iepriekšējais. Tas bija nepietiekams, lai operatīvi apkalpotu
SBA lasītājus. Lai uzlabotu bibliotekāro apkalpošanu, bibliotēku
tikla tika risināti jautājumi par SBA materiālās bāzes nostiprinā-
šanu, par kadriem, par SBA apgādi ar telefoniem, teletaipiem un

pavairošanas tehniskajiem līdzekļiem, par kopkatalogu sistēmas
izveidi republikā.

Jāpiezīmē, ka paveiktais organizatoriskais un metodiskais darbs
deva iespēju jau 1965. gadā atteikties no garantijas saistībām, kas
zmama mera ierobežoja starpbibliotēku abonementa attīstību
republika.

Šajos gados republikāniskās pakļautības pilsētās Daugavpilī
Jelgava un Liepāja bija izveidojušās universālas valsts publiskās

1 Līgums. Rīga, 1964. g. 28. sept. (Mašīnraksts.)
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zinātniskās bibliotēkas ar plašiem literatūras fondiem un augsti
kvalificētiem kadriem. 1 1967. gadā Daugavpils, Jelgavas un Liepā-

jas zinātniskās bibliotēkas iekļāvās SBA sadarbības lokā. Pil-

sētu zinātnisko bibliotēku devums SBA jomā šajā laika posmā ir

neliels, tomēr pozitīvi jāvērtē tas, ka bibliotēku darbinieki apguva

SBA darba organizāciju un propagandu.
1968. gadā Starpresoru komisija vērtēja bibliotēku sadarbības

rezultātus un atzīmēja, ka, koordinējot SBA darbu, ievērojami uzla-

bojusies republikas zinātnes un ražošanas darbinieku apkalpošana,
daudz plašāk tiek izmantoti bibliotēku fondi SBA kārtā un sama-

zinājies atteikumu skaits. Tā norādīja arī, ka atpaliek lauku spe-

ciālistu apkalpošana. Lēmumā tika paredzēta SBA tālāka pilnvei-

došana, aktivizējot koordinācijas sistēmas bibliotēku darbu un

iesaistot sadarbības lokā lielākās tehniskās bibliotēkas, izveidojot

kopkatalogu sistēmu republikā, nostiprinot bibliotēku materiālo

bāzi un attīstot SBA sakarus ar tuvāko republiku bibliotēkām.2

Paplašinoties un pilnveidojoties sadarbībai starp bibliotēkām,

SBA darba apjoms republikā palielinājās un darba kvalitāte cēlās.

1969. gadā salīdzinājumā ar 1959. gadu Valsts bibliotēkas SBA

kārtā izsniegtās literatūras skaits pieaudzis četras reizes. Visās bib-

liotēkās pieprasījumus izpilda ievērojami ātrākā laikā. Augusi

rajonu un ciemu bibliotēku loma lauku speciālistu apkalpošanā,
arvien biežāk tās SBA kārtā pieprasa literatūru praktiskajam un

zinātniskās pētniecības darbam lauksaimniecībā. Bibliotēku koordi-

nācijas un kooperācijas rezultātā attīstās arī lielāko centrālo biblio-

tēku SBA. So bibliotēku fondi kļuvuši pieejami rajonu un ciemu

bibliotēku lasītājiem. Aktīvi sadarbības sistēmā iekļāvās Republi-
kāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka, to veicināja arvien pieaugo-
šais pieprasījums pēc tehniskās literatūras.

Attīstot ciešāku bibliotēku sadarbību, republikā bija panākta
speciālistu pilnīgāka un operatīvāka apkalpošana, republikānisko
nozaru bibliotēku izaugsme par spēcīgiem SBA centriem, bija uz-

krāta SBA organizatoriskā un koordinācijas darba pieredze.
Turpmākā starpbibliotēku abonementa attīstība republikā sais-

tīta ar darba pārkārtošanu pēc vienotās valsts sistēmas. Galvenais

uzdevums bija izveidot tādu saskaņotu sistēmu republikā, kas vei-

cinātu vietējo, tuvāko reģionālo universālo un nozaru bibliotēku

fondu maksimālu izmantošanu SBA kārtā, nodrošinot lasītāju

1 Nolikums par Latvijas PSR pilsētu zinātniskajam bibliotēkām. (Apstipr.
LPSR Kult. m-jā 1969. g. 2. jūn. Mašīnraksts).

2 О развитии междубиблиотечного абонемента. Решение межведомств,

комис. Госплана ЛатвССР по координации деятельности спец., науч. и техн.

б-к, 1968г., 17 сент. 5 с. (Машинопись).
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operatīvu apkalpošanu. Tāpēc liela uzmanība tika pievērsta SBA

universālo un nozaru centru izraudzīšanai un to darbības loka

noteikšanai, optimālākai pieprasījuma ceļa noteikšanai un piepra-

sījuma nosūtīšanai pa koordināciju, kā arī reģionālās informācijas
izveidošanai (sk. 1. shēmu).

SBA vienotā sistēma republikā izveidota saskaņā ar Nolikumu

par starpbibliotēku abonementa vienoto valsts sistēmu PSRS.1
Starpbibliotēku abonementa vienotajai sistēmai ir šādas rakstu-

rīgas iezīmes.

1. Sistēmas uzbūve pēc teritoriālā nozaru principa, kas veido

saskaņotu apkalpošanas sistēmu ar reģionāliem universāliem un

nozaru SBAkoordinācijas centriem.

2. SBA sistēmas darba operativitāte, kas garantē noteiktus izpil-
des termiņus.

3. Informācijas sistēmas organizācija.

4. Mūsdienu sakaru līdzekļu un tehnikas izmantošana pieprasī-

jumu izpildīšanā.
Mūsu republikas SBA sistēma ir PSRS valsts sistēmas sastāv-

daļa. Līdzšinējā sadarbība, bibliotēku sistemātisks organizatoris-
kais un metodiskais darbs, bibliotēku darbinieku praktiskā un teo-

rētiskā sagatavotība darbam jaunajos apstākļos bija izveidojusi

labvēlīgus apstākļus operatīvai darba pārkārtošanai. Ar 1970. gadu
mūsu republikā SBA darbojas kā vienota valsts sistēma, pamato-
joties uz visu resoru un organizāciju bibliotēku sadarbību. Tas

novērš jebkurus ierobežojumus bibliotēku fondu izmantošanā SBA

kārtā. Visas republikas bibliotēkas neatkarīgi no to piederības un

fondu apjoma izsniedz literatūru citām bibliotēkām un saņem no

citām bibliotēkām SBA Nolikumā paredzētajā kārtībā.2

Starpbibliotēku abonementa reģionālie universālie un nozaru

koordinācijas centri republikā tika izveidoti, ievērojot LPSR admi-

nistratīvi teritoriālo dalījumu, bibliotēku tīklu un SBA darba orga-

nizācijas un sadarbības pieredzi.

Ciemos, strādnieku ciematos un rajonos universālā SBA centra

pienākumus veic rajona bibliotēka. Tās darbības lokā ietilpst visu

bibliotēku SBA darba organizācija, lasītāju informācija par biblio-

tēku fondiem, metodiskās palīdzības sniegšana jebkurai bibliotēkai

SBA darba jautājumos un SBA propaganda. Rajona bibliotēka

1
Положение о единой общегосударственной системе междубиблиотечного

абонемента в СССР. М., 1969. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина).

2 Nolikums par starpbibliotēku abonementa vienoto sistēmu Latvijas PSR.

R., 1970. 11 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka).
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izpilda bibliotēku SBA pieprasījumus, kā arī pārsūta tos zonālajam
SBA universālajam koordinācijas centram. Lai nodrošinātu opera-

tīvu SBA darbu šajā posmā, ciemu bibliotēkas literatūras pasūtī-
šanai izmanto telefonu, un, ja lasītājam vajadzīgā izdevuma rajona
bibliotēkā nav, ciema bibliotēka to atzīmē pieprasījumā un pārsūta
tieši zonālajam SBA centram.

Kā zonālie universālie SBA koordinācijas centri darbojas zināt-

niskās bibliotēkas republikāniskās pakļautības pilsētās Daugavpilī,
Jelgavā, Liepājā un Ventspilī, kas jau 1969. gadā bija izveidotas

par zonālajām bibliotēkām. Pēc sava fonda rakstura un apjoma un

kadru sagatavotības zinātniskajām bibliotēkām ir pa spēkam izpil-
dīt patstāvīga SBA centra funkcijas zonas apjomā. Visas bibliotē-

kas, kas atrodas zonas teritorijā, pieprasījumu pārsūtīšanā ievēro

teritoriālo principu: ciems, rajons, zona.

Zonālā SBA centra pienākumi ir sarežģītāki un atbildīgāki.
Zinātniskās bibliotēkas struktūrā izveidota SBA daļa. 1 Bez tiešā

SBA darba zonālā bibliotēka veic metodisko darbu, sniedz infor-

māciju par zonas bibliotēku fondiem, propagandē SBA zonā. Liela

nozīme lasītāju informēšanā ir zonālajiem kopkatalogiem, kas tiek

veidoti pa atsevišķām zinātņu nozarēm: par tehnisko, lauksaimnie-

cības, dabaszinātņu literatūru. 2 Mūsu republikas zonālo kopkata-
logu izveide pozitīvi tika novērtēta Vissavienības zinātniski prak-
tiskajā konferencē SBA jautājumos, kas notika Maskavā 1972. gada
28.—30. martā. Zonālais SBA centrs atbild par pieprasījumu pil-

nīgi precīzu bibliogrāfisko aprakstu un tikai tad atbilstoši pieprasī-
juma tematam pārsūta to tālāk republikāniskajiem nozaru SBA

koordinācijas centriem vai, izmantojot kopkatalogus, Vissavienības

SBA koordinācijas centriem. Pieprasījumu analīze liecina, ka zonā-

lie SBA centri izpilda 80—85% no visiem zonas bibliotēku piepra-
sījumiem. To darbs ir operatīvs, pieprasījumi tiek izpildīti vai pār-
sūtīti tālāk pa koordinācijas sistēmu I—21 —2 dienās. Visas zonālās

bibliotēkas apgādātas ar tehniskiem pavairošanas līdzekļiem, ko

plaši izmanto SBA pieprasījumu izpildīšanā.
Zonālā pakāpe SBA sistēmā republikā tika izveidota tādēļ, lai

atslogotu republikāniskos SBA nozaru centrus no tiem pieprasīju-
miem, kas izpildāmi no vietējo bibliotēku fondiem. Triju gadu prak-
tiskā darbība pārliecinoši pierādījusi šā posma lietderīgumu, jo
zonālo SBA centru īpatsvars lasītāju apkalpošanā ar katru gadu
aug. Tā, piemēram, Jelgavas zinātniskā bibliotēka, kas agrāk SBA

1 Par zinātnisko zonālo bibliotēku struktūras apstiprināšanu. LPSR Kult.

m-jas pavēle № 45. 1972. g. 2. febr. (Mašīnraksts).
2 Kopkatalogu izveide Latvijas PSR pilsētu zinātniskajās un rajonu bib-

liotēkās. Konsultācija. R., 1971. 29 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka).
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kārtā literatūru vispār neizsniedza, 1970. gadā saņēma no savas

zonas bibliotēkām 1076 un izpildīja 837 pieprasījumus. 1971. gadā

saņēma 1563 un izpildīja 1465 pieprasījumus, 1972. gada saņēma

2635 un izpildīja 2156 pieprasījumus. Bibliotēka gada laika izsnie-

gusi 499 izdevumu kopijas. Līdzīgu SBA darbu veic arī pārējie
zonālie centri republikā.

Prakse rāda, ka nepieciešams nodibināt zonālo SBA centru Vid-

zemes bibliotēkām. Pieprasījumu skaits, ko Valsts bibliotēka saņem

no tām, ir līdzīgs četru zonālo bibliotēku pārsūtīto pieprasījumu

kopskaitam. Bez zonālā SBA koordinācijas centra nav iespējams
aktīvi izmantot vietējo bibliotēku fondus SBA kārtā, mazākas iespē-

jas SBA metodiskajam un propagandas darbam.

Ar zonālā SBA posma izveidi republikā esam panākuši rajonu
un ciemu bibliotēku lasītāju apkalpošanu galvenokārt no vietējo
bibliotēku fondiem iespējami īsos termiņos.

Republikāniskās pakļautības pilsētās attīstās republikānisko
nozaru bibliotēku filiāles tehnikas un medicīnas nozarēs. Pēc SBA

nolikuma šīs bibliotēkas ir izveidotas par zonālajiem SBA nozaru

centriem. Tomēr koordinācijas funkcijas pašreizējos apstākļos tās

neveic, bet piedalās savas nozares zonas kopkatalogu izveidē,

izsniedz un pieprasa literatūru SBA kārtā. Tā, piemēram, Daugav-
pilī zonas kopkatalogu medicīnas literatūrai veido Republikāniskās
zinātniskās medicīnas bibliotēkas filiāle. Filiālēm paplašinoties,
radīsies iespēja tās izveidot par zonāliem SBA nozaru centriem ar

patstāvīgām koordinācijas funkcijām attiecīgās nozares literatūrai.

Jautājuma risinājumu zināmā mērā noteiks zonas kopkatalogu sis-

tēmas organizācija. Ja kopkatalogs atradīsies filiālē, tad lietderīgi

taj piešķirt zonālās koordinācijas tiesības. Tad pieprasījumu varētu

pārsūtīt pēc tematikas jau zonālajā pakāpē, tā ievērojami saīsinot

pieprasījumu izpildes termiņus.
Izveidojot zonālo SBA koordinācijas posmu, tika domāts par

zinātniskas pētniecības institūtu un selekcijas izmēģinājumu sta-

ciju zinātnisko bibliotēku vietu republikas SBA sistēmā. Prakse un

šo bibliotēku SBA analīze rāda, ka pieprasījumi pēc literatūras

tajās ir šauri speciāli: tiek pieprasīti galvenokārt zinātniskās pēt-
niecības iestāžu izdevumi, autoreferāti, ārzemju grāmatas un perio-
dika, ko nekomplektē zonas zinātniskās bibliotēkas. Nav lietderīgi
prasīt šīm bibliotēkām ievērot zonālās koordinācijas pakāpi. Tās
SBA pieprasījumus adresē tieši LPSR Valsts bibliotēkai kā lauk-

saimniecības literatūras republikāniskajam SBA nozaru centram, tā
nodrošinot operatīvu zinātniskās literatūras piegādi.

Republikāniskie nozaru SBA koordinācijas centri ar patstāvī-
gam koordinācijas funkcijām izveidoti, ievērojot bibliotēku specia-
lizāciju:
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1) sabiedriski politiskajās zinātnēs, literatūrzinātnē, valodnie-

cībā, mākslas zinātnē un dabaszinātnēs — LPSR Valsts bibliotēka.,

ZA Fundamentālā bibliotēka un LVU zinātniskā bibliotēka;

2) lauksaimniecības zinātnēs — LPSR Valsts bibliotēka;

3) tehniskajās zinātnēs un tehniskās dokumentācijas un litera-

tūras speciālajos veidos — Republikāniskā zinātniski tehniskā bib-

liotēka;

4) medicīnas zinātnēs — Republikāniskā medicīnas zinātniskā

bibliotēka.

Noteicošais pašreiz lasītāju apkalpošanā SBA kārtā ir operati-
vitāte. To ņēma vērā, kad sadalīja uzdevumus republikāniskajiem
nozaru SBA koordinācijas centriem, piešķirot tiem patstāvīgas

koordinācijas tiesības attiecīgajā nozarē. Koordinēto pieprasījumu

apjoms republikā ir liels, ap 7000 pieprasījumu gadā. Pieprasījumu
precizēšana un pārsūtīšana ir sarežģīts un darbietilpīgs process, jo
SBA centru rīcībā nav kopkatalogu, izņemot ārzemju periodikas un

grāmatu kopkatalogus, kas arī neaptver visas zinātņu nozares un

agrāko gadu izdevumus. Pašreizējos apstākļos Valsts bibliotēka

viena pati nevar tos pārsūtīt īsos termiņos. Ar koordinācijas darba

dalīšanu ir panākta pieprasījumu izpilde un pārsūtīšana I—s1 —5 die-

nās. Republikāniskie nozaru SBA centri pilnībā atbildīgi par koor-

dinācijas darbakvalitāti un operativitāti.

Vienotajā SBA sistēmā strauji attīstās republikānisko nozaru

bibliotēku starpbibliotēku abonements, ko veicina pieprasījumu pār-
sūtīšana pēc tematikas. Tā, piemēram, Republikāniskās zinātniski

tehniskās bibliotēkas SBA izsniegums pēdējos trijos gados pieau-
dzis 4 reizes, bibliotēka plaši praktizē speciālās literatūras veidu

kopēšanu, ZA Fundamentālās bibliotēkas izsniegu/ms divkāršojies

(sk. 2. tabulu). Pieaug ne tikai darba apjoms, bet izmainījies arī šo

bibliotēku SBA darba saturs. Apkalpošanas process kļuvis rado-

šāks, bez tiešā SBA darba klāt nākuši koordinācijas pienākumi,
metodiskais un SBA propagandas darbs. Lielāka uzmanība tiek

veltīta bibliogrāfiskajam un informācijas darbam. Republikāniska-

jos nozaru SBA centros gadu no gada palielinās pārsūtāmo piepra-
sījumu skaits. Tā, piemēram, Republikāniskā zinātniski tehniskā

bibliotēka 1970. gadā no 10750 saņemtajiem pieprasījumiem pārsū-
tīja mūsu republikas un Vissavienības SBA koordinācijas centriem

726 pieprasījumus, bet 1972. gadā no 32 353 pieprasījumiem jau
pārsūtīja pa koordināciju 3404 pieprasījumus. P. Stučkas LVU

zinātniskā bibliotēka, kas agrāk izpildīja Valsts bibliotēkas pārsū-
tītos pieprasījumus, 1972. gadā patstāvīgi pārsūtīja jau 132 piepra-
sījumus. SBA kārtā tā izsūta literatūru 38 pilsētu, 39 rajonu,
90 ciemu, 134 zinātnisko un 21 tehniskās bibliotēkas lasītājiem. Ar
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katru gadu pieaug republikānisko nozaru SBA koordinācijas centru

īpatsvars abonentu apkalpošanā ārpus Rīgas.
Visi republikāniskie nozaru SBA centri izvērsuši sistemātisku

metodisko darbu savas sistēmas bibliotēkās. Ik gadus bibliotēku

rīkotajos semināros un sanāksmēs tiek risināti SBA darba organi-

zācijas jautājumi. Sevišķi aktīvi jaunās sistēmas popularizēšanā

piedalījās Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka. 1969. gadā
tehnisko bibliotēku zinātniski praktiskajā konferencē tika aplūkots

jautājums par SBA darba pārkārtošanu, 1970. gadā bija noorgani-
zēts vienas dienas seminārs «Vienotā SBA sistēma tehnisko biblio-

tēku praksē», 1971. gadā seminārā «Tehnisko bibliotēku darbs mūs-

dienu apstākļos» arī aplūkoja SBA darba aktuālus jautājumus.

Republikāniskā zinātniskā medicīnas bibliotēka 1972. gadā noorga-

nizēja divus seminārus SBA darba jautājumos, kuros tika aplūkoti

jautājumi par medicīnas bibliotēku uzdevumiem vienotajā SBA sis-

tēmā, par SBA darba organizāciju speciālistu apkalpošanā medicī-

nas bibliotēkās. Līdzīgi jautājumi tiek risināti visu sistēmu biblio-

tēku darbinieku semināros.

V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka ir starpbibliotēku abonementa

centrs,1 kas vada un kontrolē visu SBA darbu republikā. Vienotajā
SBA sistēmā tā veic republikāniskā nozaru SBA koordinācijas
centra darbu, ir SBA universālais centrs literatūrai, kas izdota

republikā. Neraugoties uz darba dalījumu starp koordinācijas cen-

triem, Valsts bibliotēkas darba apjoms paliek visplašākais. Litera-

tūras izsniegums ir nostabilizējies. Tas ir likumsakarīgi un izskaid-

rojams ar to, ka SBA apkalpošanas funkcijas ir sadalītas, citas

bibliotēkas aktīvi iekļāvušās SBA sistēmā un pieprasījumi tiek nosū-

tīti pēc teritoriālā un nozaru principa (sk. 2. tabulu). Valsts biblio-

tēka izpilda tikai pieprasījumus, kas atbilst SBA koordinācijas cen-

tra specializācijai, zonālo un republikānisko SBA centru pārsūtītos
pieprasījumus. Piecu republikānisko SBA centru kopizsniegums
1971. gadā bija 31 187 vienības, 47% no tā bija izsniegusi Valsts

bibliotēka, bet 1972. gadā no 54 211 lielā kopizsnieguma tā bija
izsniegusi 26,7% (sk. 2. tabulu). Jaunās sistēmas apstākļos ievēro-

jami paplašinājusies SBA apkalpošanas sfēra. Apkalpojamo abo-

nentu skaits trijos gados divkāršojies, Valsts bibliotēkā tas pieau-
dzis šajā laika posmā par 366 abonentiem (sk. 3. tabulu). Tās

fondus izmanto dažādu tipu, sistēmu un organizāciju bibliotēkas.

1972. gadā literatūra izsūtīta 1224 bibliotēkām: 254 ciemu, 254 teh-

niskajām, 317 zinātniskajām, 154 augstāko mācību iestāžu, 48 ra-

jonu un citām bibliotēkām.

1 Устав Государственной библиотеки Латвийской ССР им. Вилиса Лациса.

Утв. М-вом культуры ЛССР 28 янв. 1969 г., с. 3. (Машинопись).
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SBA sistēmā Valsts bibliotēka darbojas arī kā universāls centrs

republikā izdotajai literatūrai, tāpēc gadu no gada palielinās abo-

nentu skaits no citām republikām un apgabaliem (1970. g. — 27%,
1971. g. — 34%, 1972. g. — 42% no kopējā abonentu skaita). Lite-

ratūras izsniegums šiem abonentiem ir neliels. 92% no Valsts bib-

liotēkas izsniegtās literatūras saņem mūsu republikas lasītāji. Tri-

jos pēdējos gados uzlabota rajonu un ciemu bibliotēku lasītāju

apkalpošana SBA kārtā. 1970. gadā viņi saņēma 34% no Valsts

bibliotēkas izsniegtās literatūras, bet 1972. gadā — 48,5%.

Padomju Savienībā republikānisko bibliotēku vidējais izsniegums

rajonu un ciemu bibliotēku lasītājiem 1970. gadā bija 25%. 1 levē-

rojami uzlaboti pieprasījumu izpildes termiņi, 80% no tiem tiek

izpildīti I—31 —3 dienās. Tā, piemēram, Daugavpils zinātniskā biblio-

tēka Valsts bibliotēkas SBA sūtījumus saņem nedēļas laikā no pie-

prasījuma pasūtīšanas datuma.

Nemitīgi palielinās Valsts bibliotēkas pārsūtāmo pieprasījumu
skaits. 1971. gadā pārsūtīti pa koordināciju 3189 pieprasījumi, bet

1972. gadā jau pārsūtīti 4777 pieprasījumi, pārsvarā ārzemju perio-
dikai un grāmatām 93% pieprasījumu tiek pārsūtīti pa koordināciju
I—21 —2 dienās. 1972. gadā nodibināti koordinācijas sakari ar 138 bib-

liotēkām, galvenokārt ārpus republikas.
SBA darba organizēšanai un vadīšanai republikā Valsts biblio-

tēkas abonementa nodaļā izveidots SBA sektors. Agrākā viena dar-

binieka vietā ar SBA darba jautājumiem nodarbojas 4 speciālisti.

Nodaļā organizēts SBA bibliogrāfiskais dienests, kas ļauj īsos ter-

miņos realizēt pieprasījumu bibliogrāfisko precizēšanu, tematisko

pieprasījumu izpildi un pieprasījumu pārsūtīšanu. Izveidots uzziņu
bibliogrāfiskās literatūras fonds, kas aptver nepieciešamo litera-

tūru izdevumu bibliogrāfiskajai precizēšanai un SBA pieprasījumu
pārsūtīšanai. Šāda SBA darba organizācijas prakse tika pozitīvi
novērtēta zinātniski praktiskajā konferencē SBA jautājumos un

ieteikta ieviešanai.2 SBA pieprasījumu izpildīšanai Valsts biblio-

tēka plaši izmanto teletaipu un telefonu. Tai ir arī pavairošanas teh-

niskie līdzekļi, ar kuriem SBA pasūtījumus izpilda ārpus kārtas.

Valsts bibliotēkas SBA metodisko darbu plāno un īsteno abone-

menta nodaļa. Plaša bibliotēku kadru teorētiskā un praktiskā saga-
tavošana un SBA darba propaganda bija izvērsta laika posmā,
kad notika SBA pārkārtošana pēc vienotās sistēmas. Bibliotēku

1 Зайцева Е. М., Самохина Н. Г. Деятельностьгосударственных библиотек

союзных республик как региональных центров МБА. М., б. г., с. 8. (Ротапринт).
2 Рекомендации научно-практической конференции по междубиблиотеч-

ному абонементу (Москва, 28—30 марта 1972 года). М., б. г. 5 с. (Гос. б-ка СССР

им. В. И. Ленина. Ротапринт).
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darbiniekus iepazīstināja ar Nolikumu, vienoto SBA veidlapu, ar

SBA darba organizāciju jaunajos apstākļos. Zinātnisko un rajona
bibliotēku sanāksmēs 1969. un 1970. gadā, ko rīkoja LPSR Kultū-

ras ministrija, apsprieda SBA jauno kārtību un bibliotēku pienā-
kumus jaunajā sistēmā. Zonālo bibliotēku SBA darbinieki Valsts

bibliotēkā apguva koordinācijas darba iemaņas. 1970. gadā visu

resoru bibliotēku darbinieki tika iepazīstināti ar SBA Nolikumu un

darba kārtību. Valsts bibliotēkas abonementa nodaļas darbinieki

ar konsultācijām un lekcijām sistemātiski piedalās visu sistēmu

rīkotajos semināros, ik gadus organizē 20—25 lekcijas un konsul-

tācijas. SBA un metodiskais propagandas darbs nav apsīcis arī

pašreizējos apstākļos, kad sistēma republikā ir izveidota un nemi-

tīgi jārūpējas par tās pilnveidošanu. SBA darbs kā pastāvīgs
temats iekļauts bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu

mācību programmā. Zonas bibliotēku semināros ik gadus tiek aplū-
kots SBA darbs. Cieša metodiskā sadarbība izveidojusies ar arod-

biedrības bibliotēkām, vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu,
medicīnas un citām bibliotēkām. īpaša uzmanība tiek veltīta SBA

koordinācijas centru darbam, sistemātiski pārbaudīta to darbība un

sniegta praktiska metodiska palīdzība. SBA propagandas nolūkā

izdota atgādne lasītājiem, 1 iespiests plakāts. Lai informētu biblio-

tēkas un lasītājus par republikas bibliotēku fondiem, izdota rokas-

grāmata.2

Starpbibliotēku abonementa tālākās attīstības un pilnveidoša-
nas jautājumus republikā risina ar SBA starpresoru padomes starp-
niecību. Padome bija izveidota reizē ar SBA vienoto sistēmu repub-
likā. Tajā pārstāvēti visi zonālie un republikāniskie SBA koordi-

nācijas centri. Kopā darbojoties, atrisināti svarīgi jautājumi SBA

darba uzlabošanā republikā. Padomes darbībā izšķirami divi posmi.
Sākuma periodā tās darbības lokā bija organizatoriska darba jau-

tājumi, kas bija saistīti ar sistēmas praktisku izveidi republikā.

Tagad, kad SBA sistēmā iekļāvušās visas bibliotēkas, gūti zināmi

darba rezultāti, padome galvenokārt risina jautājumus par sistē-

mas uzlabošanu un pilnveidošanu, vienotu darba organizāciju,
kadru apmācību un SBA propagandu. Šajā nolūkā pēta un analizē

SBA centru darbu. Ar padomes lēmumu ir noteikts, ka republikā-
niskie SBA nozaru koordinācijas centri savstarpēji pārsūta tikai

šifrētus pieprasījumus, iesaistot šajā darba procesā attiecīgo biblio-

tēku bibliogrāfisko dienestu. Visciešākie koordinācijas sakari ir

starp Republikānisko zinātniski tehnisko bibliotēku un Valsts bib-

1 Starpbibliotēku abonements un neklātienes abonements. Atgādne. R., 1969.

15 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka).
2

Библиотеки Латвийской ССР. Справочник. P., 1972. 243 с. (Гос. б-ка

ЛатвССР им. В. Лациса).
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liotēku, te pieprasījumu pārsūtīšanai ik dienas izmanto transportu.
Ar šādu darba organizāciju ir panākts, ka pieprasījumus izpilda vai

pārsūta Vissavienības SBA centriem operatīvi. Novērsta pieprasī-

jumu nevajadzīga pārsūtīšana uz tām bibliotēkām, kur vajadzīgo
izdevumu nav. Padomes darbības rezultātā republikā ieviesta vie-

nota SBA darba uzskaite, kas ļaus pārskatīt visu SBA darba ap-

jomu republikā. Sakarā ar paredzamo bibliotēku centralizāciju Rīgā

padome izskatīja Rīgas pilsētas M. Gorkija centrālās bibliotēkas

darbu SBA jomā pilsētā un uzdeva to aktivizēt, izvērst plašu meto-

disko un SBA propagandas darbu pilsētas bibliotēkās. Vienlaikus

tika risināts jautājums par Rīgas Centrālās bibliotēkas vietu repub-
likas SBA sistēmā (pēc centralizācijas). Aplūkots arī jautājums
par iespēju pāriet uz abonentu vienotu numerāciju republikā, par

transporta izmantošanu Rīgas pilsētas abonentu apkalpošanā un

citi jautājumi, kas jāveic tuvākajā laikā.

Trīs gadu organizatoriskais un metodiskais darbs Starpbiblio-
tēku abonementa vienotās valsts sistēmas izveidē republikā devis

vēlamos rezultātus: panākta speciālistu apkalpošana ar literatūru

galvenokārt no republikas bibliotēku fondiem, ieviesti garantēti

izpildes termiņi.
Turpmākā SBA sistēmas pilnveidošana republikā ir cieši sais-

tīta ar reģionālo centru saskaņotu darbību. Jākontrolē visu resoru

bibliotēkas un jāsniedz tām metodiska palīdzība, jāveido reģionālie
kopkatalogi, kas veicinās starpzonālos sakarus un ļaus lasītāju

apkalpošanā vēl plašāk izmantot vietējo un tuvāko reģionālo bib-

liotēku fondus. Jāattīsta starprepublikāniskie SBA sakari, lai

saņemtu mūsu zemē izdoto literatūru, kuras nav republikas bibliotē-

kās, jāveicina SBA darba procesu plašāka mehanizācija un progre-
sīvu sakaru līdzekļu izmantošana pieprasījumu izpildē.

Pielikums

/. tabula

SBA literatūras izsniegums un abon

1959.—1969. gadā

ntu skaits

Literātu!

zsniegu

as Abonentu skaits
TIS

Bibliotēkas nosaukums

1959 1964 1969 1959 1 1964 1969

LPSR Valsts bibliotēka

LPSR ZA Fundamentāla

bibliotēka

Republikāniskā zinātniski teh-

niskā bibliotēka

Republikāniskā zinātniskā medi-

cīnas bibliotēka

LVU zinātniskā bibliotēka

3023 6035

2901

12 187

2 662

6 307

262 400

82

685

208

235

58 947 10 62

25 251 20 105
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Literatūras izsniegums pa nozarēm

republikāniskajos nozaru SBA koordinācijas centros 1970.—1972. gada

Abonentu skaits un sastāvs

republikāniskajos nozaru SBA koordinācijas centros 1970.—1972. gadā

Kopa

Sabiedriski

politiskā un

vestures literatūra

Dabaszinātņu
literatūra

Bibliotēkas
nosaukums

1970 1971
I
j 1972 1970 1971 1972 1970 I 1971 l 1972

LPSR Valsts

bibliotēka

LPSR ZA Funda-

mentālā biblio-

tēka

Republikāniskā zi-

nātniski tehniskā

bibliotēka

Republikāniskā zi-

nātniskā medicī-

nas bibliotēka

LVU zinātniskā bib-

liotēka

15 553 14 546 14 611 3557 3975 3862 1528 1707 1886

3213 5 087 7 429 143 475 844 1701 1992 2212

7 800 8 489 28 949 1260 1359 747 926 952 1518

2 484 2 720 35 44

419 581 502 271 195 116122

26 985 31 187 211 49 611 92 41 4773 573

Pavisam Pilsētu

bibliotēkas
Rajonu

bibliotēkas

Bibliotēkas
nosaukums

ļ 1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 ļ 1971 ļ 197:

.PSR Valsts bib-

liotēka

.PSR ZA Funda-

mentāla biblio-

tēka

'epublikāniskā zi-

nātniski tehniskā

bibliotēka

'epublikāniskā zi-

nātniskā medicī-

nas bibliotēka

VU zinātniskā

bibliotēka

858 997 1224 70 72 87 31 33 43

315 538 772 63 30 39 29 52 76

310 450 753 15 15 31 28 23 49

112 137 1

193 290 338 24 38 38 38 30 34

Pavisam 167' 15 126 138 204
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2. tabula

3. tabula

Tehniska
literatūra

Medicīnas ■
literatūra

Valodniecības,
literatūrzinātnes

un mākslas

literatūra

Lauksaim-
niecības

literatūra

1970 1971 1972 1970 1971 I 1972 1970 ļ 1971 1972

1970 1971 1972

3 6911 üiS 707 598 2292 1842 2736 846 789 1201

5519 4023

603

597 623 1 750 507 1054 1572 54 115 221 208 737

4705 22 823 41 35 1230 105 116 305
4248

2449 2676

18 16 1 157 170 2

28 280 . 1125 4211 4846 2387 1 2149 I 4357 1644 I 2101159
9369

Ciemu

bibliotēkas

Zinātniskas
bibliotēkas

Tehniskas

bibliotēkas

Pārejas
bibliotēkas

1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 ļ 1971 ļ 1972

970

95 215 254 138 172 317 195 226 254 229 279 269

25 53 137 361 426 84 64 174 6 4
2

14 33 24 56 65 85 193 314 563 4

5 1 97 119 5 6

83 90 58 103 134 13 16 21 20 21
60

271 361 422 389 798 1081 485 625 1018 233 I 309I 30
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shetna

SBA

pieprasījumu

nosūtīšanas
shēma

republikā
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Л. СЕНЧУК

СОЗДАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

МБА В РЕСПУБЛИКЕ

Резюме

В статье рассматривается развитие межбиблиотечного або-

немента в республике, связанное с практической и направляющей

деятельностью Государственной библиотеки Латвийской ССР.

В развитии МБА в республике можно отметить три этапа:

начальный период (1946—1958 гг.), развертывание деятельности

МБА и создание республиканской системы (1959 —1969 гг.), дея-

тельность МБА в условиях единой общегосударственной системы

(с 1970 г.).
В первый период работа МБА Государственной библиотеки в

основном была направлена на обслуживание читателей научных

и районных библиотек.

Следующий этап развития МБА связан с постановлением ЦК
КПСС 1959 г. «О состоянии и мерах улучшения библиотечного

дела в стране» и характеризуется активизацией работы межбиб-

лиотечного абонемента. Активный спрос на литературу вызывает

необходимость кооперирования в области МБА. Создается рес-

публиканская система МБА с участием центральных и научных

библиотек в городах республиканского подчинения. Путем со-

трудничества было достигнуто более оперативное обслуживание
специалистов республики, созданы сильные центры МБА цент-

ральных библиотек.

Дальнейшее развитие межбиблиотечного абонемента связано

с перестройкой работы на основе единой общегосударственной
системы и ее практическим внедрением. Предшествовавшее сот-

рудничество, систематическая организационно-методическая ра-

бота, практическая и теоретическая подготовка библиотечных

работников создали благоприятные предпосылки для оператив-
ного перехода к единой системе МБА. Главной задачей системы

стало максимальное использование фондов местных универсаль-

ных и отраслевых библиотек, а также ближайших районов. Были

определены универсальные и отраслевые центры МБА, разрабо-
тан путь заказа литературы в республике, созданы региональные
системы информации о фондах библиотек.

В результате внедрения единой системы МБА, основанной на

тесном взаимодействии библиотек всех ведомств и организаций,
осуществлено обслуживание специалистов по МБА в основном



из фондов библиотек республики, с обеспечением гарантийных
сроков выполнения заказов. Статистические данные в таблицах

«Выдача литературы и количество абонентов за 1959—1969 гг.»,

«Выдача литературы по отраслям знания, количество и состав

абонентов республиканских отраслевых центров координации
МБА за 1970—1972 гг.» наглядно отражают картину развития
МБА в республике.

Дальнейшему совершенствованию системы МБА в республике

будут содействовать систематический контроль и методическая

помощь библиотекам, создание региональных сводных катало-

гов, развитие межзональных и межреспубликанских связей, ме-

ханизация процессов работы межбиблиотечного абонемента.



L. SENČUKA

THE CREATING OF A RATIONAL INTERLIBRARY LOAN

SYSTEM IN THE LATVIAN S.S.R.

Summary

The article follows up the development of interlibrary loan

system in the republic connected with the leading activities of the

State Library of the Latvian S.S.R.

The interlibrary loan system in the republic has undergone three

stages of development:
1) the initial period (1946—1958);

2) the period of creating the republican system (1959—1969);

3) the interlibrary loan in the republic as a part of the All-

Union system (from 1970).
At the initial stage the work of the interlibrary loan of the State

Library was directed to serve the readers of scientific and district

libraries.

The resolution of the Central Committee of the Communist

Party of the Soviet Union from 1959 on the situation and per-
fection of library work marked a turning point in the development
of the interlibrary loan. The republican interlibrary loan system

was set up due to which more operative library service of the spe-

cialists of the republic was organized.
The next stage is connected with the reorganization of the work

of the interlibrary loan on the basis of the All-Union system.
Regional systems of information about the library stocks as well

as universal and subject centres of interlibrary loan were set up
to provide maximum use of the book stock of universal and sub-

ject libraries of the nearest districts.

The unified system of interlibrary loan based on close inter-

action of the libraries of all organizations and systems brought
about precise and timely service for specialists with books mainly
from the stocks of the republican libraries.

The statistic data "The Books Received and the Amount of Bor-

rowers in the Years 1959—1969" and "The Books Received Accord-

ing to Spheres of Knowledge and the Number of Borrowers of the

Republican Interlibrary Centres in the Years 1970—1972" give a

vivid reflection of the development of interlibrary loan system in

the Latvian S.S.R.

Further perfection of the interlibrary loan system will be spon-
sored by systematic control and methodical guidance of the lib-

raries, creation of regional union catalogues, development of inter-

zonal and interrepublican contacts as well as mechanization of

some processes of work.
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A. MAULIŅA,

zinātniskās pētniecības

nodaļas vec. redaktore

NESTACIONĀRĀ BIBLIOTEKĀRĀ APKALPOŠANA

LATVIJAS PSR LAUKOS

Latvijas PSR laukiem raksturīgas viensētas, lauku sētu kopas,
lauku centri un daudzas lielākas vai mazākas pilsētas. Šīs īpatnības

dēļ republikā līdzās zinātniskajām, speciālajām un masu bibliotē-

kām darbojas nestacionārās bibliotēkas. Nebūtu ekonomiski iekār-

tot stacionārās bibliotēkas lauku sētu kopās, kuru iedzīvotāji ar

laiku pārcelsies uz lauku centriem. Stacionāru bibliotekāro apkal-
pošanu nav lietderīgi organizēt arī daudzos nelielos rūpnieciskās
un lauksaimnieciskās ražošanas iecirkņos. Šādās vietās iekārto pār-
vietojamās bibliotēkas un literatūras izsniegšanas punktus.
1971. gadā Latvijas PSR Kultūras ministrijas sistēmas bibliotēkas

noorganizējušas 2862 pārvietojamās bibliotēkas un grāmatu
izsniegšanas punktus, t. i., katra stacionārā bibliotēka iekārtojusi

vidēji 2,6 nestacionārās bibliotēkas. Pēdējos gados pārvietojamo
bibliotēku skaits samazinās. 1971. gadā reģistrēts par 332 pārvieto-
jamām bibliotēkām mazāk nekā 1970. gadā, pie tam pārējie biblio-

tekārā darba rādītāji kopumā uzlabojušies. Uzsākot bibliotēku tīkla

masveida centralizāciju, vajadzēja noskaidrot, kādā stāvoklī ir

pārvietojamās bibliotēkas, un noteikt to attīstības perspektīvas.
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās pētniecības
nodaļa 1970.—1972. gadā veica pētījumu «Pārvietojamo bibliotēku

loma lauku iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā». Par pētījuma
objektiem izmantoja Kuldīgas, Rēzeknes un Rīgas rajonu un ciemu

bibliotēku organizētās pārvietojamās bibliotēkas. Pētījuma bāzes

izraudzītas, ņemot vērā
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pētījuma objektu ģeogrāfisko stāvokli. Izraudzītie rajoni atro-

das republikas rietumu (Kuldīgas rajons), austrumu daļā (Rēzek-
nes rajons) un vidusdaļā (Rīgas rajons);

apdzīvotības īpatnības. ledzīvotāju skaita ziņā Kuldīgas rajons
ir septītajā vietā republikā (10,1 —15,0 iedzīvotāju uz 1 km 2);
Rēzeknes rajons vidēji biezi apdzīvots (15,1 —20,0 iedzīvotāju uz

1 km 2); Rīgas rajons ļoti biezi apdzīvots (25,1 —30,0 iedzīvotāju
uz 1 km 2) 1

;

visās pētījuma bāzēs ir nokārtots stacionāro bibliotēku tīkls un

izvērsta nestacionārā bibliotekārā apkalpošana; Kuldīgas rajonā
ar panākumiem darbojas centralizētā sistēma.

Pētījumus veic pēc īpaši izstrādātas programmas, kurā izvir-

zīti šādi uzdevumi:

a) noteikt pārvietojamo bibliotēku lietderīguma pakāpi lauku

iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā pašreizējos apstākļos;
b) konkretizēt reālo stāvokli un atrast potenciālās iespējas pār-

vietojamo bibliotēku darba uzlabošanai;

c) izstrādāt rekomendāciju kompleksu pārvietojamo bibliotēku

organizēšanai.

Pētījuma gaitā iegūta informācija par pārvietojamo bibliotēku

izvietojumu, pārvietojamo bibliotēku lasītāju sociāli demogrāfisko
sastāvu un lasīšanas saturu, pārvietojamo bibliotēku grāmatu fondu

atbilstību iedzīvotāju kvantitatīvajam un kvalitatīvajam sastāvam

un par citiem jautājumiem.
Lai izpētītu pārvietojamo bibliotēku darbu, tika izanalizēta sta-

cionāro un nestacionāro bibliotēku dokumentācija, izdarīta pārvie-

tojamo bibliotēku aktīvistu aptauja — intervija, sarīkotas pārrunas

ar ilggadējiem stacionāro un pārvietojamo bibliotēku darbiniekiem,
lai noskaidrotu viņu apsvērumus par pārvietojamo bibliotēku liet-

derīgumu pašreizējos apstākļos.

Pētījuma gaitā iegūta informācija par pārvietojamo bibliotēku

dokumentācijas. Sabiedrisko bibliotekāru aizpildītās aptaujas lapas
izmantotas kā informācijas ieguves papildavots.

Pavisam savāktas ziņas par 188 pārvietojamo bibliotēku darbu.

Kuldīgas un Rēzeknes rajonu un ciemu organizētās pārvietojamās
bibliotēkas izpētītas simtprocentīgi, bet Rīgas rajonā informācija
iegūta no 43,3% pārvietojamo bibliotēku.

Līdz šim mūsu rīcībā nebija pietiekami plašas informācijas par
pārvietojamo bibliotēku reālo stāvokli, darba līmeni un efektivitāti.

Pētījumā iegūtie materiāli ļauj novērtēt pārvietojamo bibliotēku

darbību. Tikai pārvietojamās bibliotēkās lasa 8,5% no visa triju
rajonu lasītāju kopskaita. Tas uzskatīts par galveno kritēriju,

1 Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. 3 sēj., 1. sēj., R., 1967,80. lpp
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vērtējot nestacionāro bibliotēku darbību. Nenoliedzami, dažkārt

vērojama krasa atšķirība starp teoriju un praksi un ne vienmēr

pārvietojamo bibliotēku darbība ir pietiekami efektīva.

Pārvietojamo bibliotēku tīkls pētījuma objektos veidots atbil-

stoši vietējo apstākļu īpatnībām. Pārvietojamās bibliotēkas, tāpat
kā stacionārās, iekārtotas, ievērojot teritoriālās pazīmes un ražo-

šanas pazīmes bibliotēku tīkla organizēšanā.

I. tabula

Gandrīz puse no visām pārvietojamām bibliotēkām (48,8%)
darbojas rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas iecirkņos.
Pārejas bibliotēkas izvietotas vienmērīgi atbilstoši lauku apdzīvo-
tības īpatnībām. Visumā pārvietojamo bibliotēku tīkla tālāka

paplašināšana nav nepieciešama.
Vairums nestacionāro bibliotēku (79,9%) atrodas vairāk nekā

3 km attālumā no stacionārās bibliotēkas, 20% pārvietojamo bib-

liotēku iekārtotas tuvāk par 3 km. Pētījumā īpaša uzmanība tika

veltīta tām pārvietojamām bibliotēkām, kuras funkcionē stacionā-

rās bibliotēkas tuvumā. Šo pārvietojamo bibliotēku darbā konsta-

tēts daudz formālisma elementu. Pašreizējos apstākļos nav mērķtie-

cīgi organizēt pārvietojamās bibliotēkas tuvāk par 3 km no stacio-

nārās bibliotēkas. Izņēmums varētu būt pārvietojamās bibliotēkas

ražošanas iecirkņos, kurās ir ražošanas literatūra speciālistiem un

masu profesiju strādniekiem un uzziņu izdevumi, kas nepieciešami
ikdienas darbā. Pārvietojamās bibliotēkas ieteicams organizēt vie-

tās, kurās dzīvo vai strādā 15—75 cilvēki.

Jrijos Latvijas PSR rajonos pārvietojamās bibliotēkās lasa

vidēji 13,5% no visiem lasītājiem. Daļa lasītāju vienlaikus izmanto

vairākus literatūras ieguves avotus. Tā, piemēram, 31,5% pārvieto-
jamo bibliotēku lasītāju apmeklē arī stacionārās bibliotēkas. Tikai

pārvietojamās bibliotēkās vien lasa 8,5% no visiem lasītājiem,
Rēzeknes rajonā — 5% (1971. gada dati).

arvie ojamo 10 e u izvie oj ms

Vidējais pārvietojamo
bibliotēku skaits (%)

Lauku brigādēs
Lopkopības fermās

Remontdarbnīcās

Skolās

Atsevišķās apdzīvotās vietās

Citur

31,0

14,6
3,2

8,1

20,9

22,2
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Pētījuma materiāli rāda, ka pārvietojamās bibliotēkas pašreizē-

jos apstākļos vēl ir nepieciešamas. Tomēr pētījumā iegūtā informā-

cija kopumā apstiprina arī pieņēmumu, ka pārvietojamo bibliotēku

lietderīguma pakāpe sākusi mazināties līdz ar viensētu un lauku

sētu kopu īpatsvara samazināšanos. Šo domu arvien pārliecinošāk
izsaka arī paši bibliotēku darbinieki. Lauku iedzīvotāji pakāpeniski

pārceļas uz dzīvi lauku centros un ciematos, kur attīstīta stacionārā

bibliotekārā apkalpošana. Sī procesa likumsakarīgumu apstiprina

fakts, ka, samazinoties pārvietojamo bibliotēku skaitam, pārējie
bibliotekārā darba rādītāji uzlabojas. Tā, piemēram, 1971. gadā

lasītāju skaits nestacionārajās bibliotēkās samazinājies par 465, bet

lasītāju kopskaits palielinājies par 11,8 tūkstošiem.1 Pārvietojamās
bibliotēkas kļūst mazāk lietderīgas arī tādēļ, ka tiek ieviestas opti-
mālākas bibliotekārās apkalpošanas formas. Bez tam pēdējos gados

strauji pieaug sabiedriskā un individuālā transporta līdzekļu dau-

dzums, kas palielina stacionāro grāmatu krātuvju apmeklēšanas

iespējas.
Svarīgs pārvietojamo bibliotēku darba rādītājs ir pārvietojamās

bibliotēkas lasītāju procentuālā attiecība pret visiem apkalpojamās
zonas iedzīvotājiem. Pētījuma bāzēs pārvietojamās bibliotēkas

izmanto 22% iedzīvotāju. 5,4% mikrorajonu iedzīvotāju pārvieto-
jamās bibliotēkas ir vienīgais sabiedriskais literatūras ieguves
avots.

Analizējot pārvietojamo bibliotēku lasītāju sastāvu, konstatēts,
ka tās izmanto dažādu kategoriju lasītāji. Tiesa, lielākajai lasītāju
daļai ir pamatskolas izglītība (61,7%), taču nestacionārās bibliotē-

kās lasa arī speciālisti ar augstāko izglītību, piemēram, Rīgas
rajonā — 4,6%. Pārvietojamās bibliotēkas nemaz neizmanto aug-
stāko mācību iestāžu studenti. Viņi apmeklē zinātniskās, speciālās
un masu bibliotēkas, kurās ir bagāti grāmatu fondi un izvērsts

informatīvi bibliogrāfiskais darbs. Vidējie skaitliskie dati par pār-

vietojamo bibliotēku apkalpes zonu iedzīvotāju un lasītāju sastāvu

pēc izglītības līmeņa maz atšķiras.

2. tabula

Pārvietojamo bibliotēku apkalpes zonu

iedzīvotāju un lasītāju vidējais sastāvs pēc izglītības

1 Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji. 1971. R., 1972, 4. lpp.

Pamat-

skolas
Nepabeigta

vidējā Vidēja Augstāka

Iedzīvotāji

Lasītāji

62,3%

61,7%

22,7%

21,1%

12,7%

14,1%

2,3%

3,1%
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Nestacionārās bibliotēkas maz izmanto augstākās un vidējās

kvalifikācijas speciālisti (13,2%). Protams, pārvietojamās bibliotē-

kas nevar apmierināt šo kategoriju lasītāju prasības. Valsts apa-

rāta darbinieki, kā arī kultūras, izglītības un veselības aizsardzības

iestāžu darbinieki galvenokārt izmanto stacionāro bibliotēku fon-

dus. Nestacionārās bibliotēkas intensīvāk apmeklē lauksaimniecis-

kās ražošanas masu profesiju pārstāvji (58,8%). Visumā pārvieto-

jamo bibliotēku lasītāju profesionālais sastāvs ir daudzveidīgs; tas

daudz neatšķiras no nestacionāro bibliotēku apkalpes zonu iedzī-

votāju profesionālā sastāva (3. tabula).
3. tabula

Nestacionāro bibliotēku apkalpes zonu

iedzīvotāju un lasītāju profesionālais sastāvs

Pēc 4. tabulas redzams, ka pārvietojamās bibliotēkas izmanto

visu vecumu grupu lasītāji. Nedaudz ir jauniešu no 16 līdz 20

gadiem, jo pārvietojamo bibliotēku apkalpes zonās jauniešu šajā
vecumā ir maz. Vismazākā bibliotēkas izmantošanas intensitāte ir

pēdējā vecuma grupā.

4. tabula

Pārvietojamo bibliotēku apkalpojamo mikrorajonu
iedzīvotāju un lasītāju sadalījums pēc vecuma

Bibliotekāri nereti uzskata, ka pārvietojamo bibliotēku lasītāji
lasa tikai daiļliteratūru. Pētījuma materiāli pierāda, ka nestacio-

nāro bibliotēku lasītāji izmanto dažādu nozaru literatūru. Daiļlite-
ratūrai, protams, ir vislielākais īpatsvars kopējā grāmatu izsnie-

gumā (vidēji 74,6%). No visa pārvietojamo bibliotēku lasītājiem
izsniegtā iespieddarbu klāsta citu nozaru literatūras izsniegumi
sadalās šādi: sabiedriski politiskā literatūra — 7,0%, tehniskā lite-

m
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ratūra — 4,6%, lauksaimniecības literatūra — 4,4%. 1971. gadā

republikā tika izsniegti 2,2% lauksaimniecības literatūras (no

kopējā izsniegto grāmatu daudzuma). Tas nozīmē, ka pētāmo pār-

vietojamo bibliotēku lasītāji divas reizes vairāk pieprasījuši lauk-

saimniecības literatūru. Pārvietojamo bibliotēku lasītājiem visuma

ir tikpat plašas un daudzpusīgas prasības pēc literatūras kā jeb-
kurā stacionārā masu bibliotēkā.

Literatūras izsniegums triju pētāmo rajonu pārvietojamās bib-

liotēkās ir ļoti zems — tikai 5% no visas šo rajonu bibliotēkās

izsniegtās literatūras. Rodas pamatots jautājums — kāpēc 13,5%

lasītāju, kuri izmanto pārvietojamo bibliotēku pakalpojumus,
izlasa apmēram tikai 5% no visas izsniegtās literatūras. Pētījuma

gaitā iegūtā informācija rāda, ka niecīgā literatūras izsnieguma
galvenais cēlonis ir grāmatu fonda neatbilstība lasītāju kvantitatī-

vajam un kvalitatīvajam sastāvam. Pēdējos gados Latvijas PSR

ievērojami palielinājusies poligrāfiskās rūpniecības jauda.
1970. gadā republikas stacionārajās masu bibliotēkās bija vidēji
21 grāmata un žurnāls uz vienu lasītāju.

1
Pētījuma laikā pārvieto-

jamo bibliotēku fondos uz vienu lasītāju vidēji bija tikai 2,6 grā-
matas, bet uz vienu apkalpojamā mikrorajona iedzīvotāju — tikai

1 grāmata (Kuldīgas rajonā — 0,4, Rēzeknes rajonā — 0,7 grāma-

tas). Tādējādi stacionārajās bibliotēkās ir grāmatu pārpilnība

(vidējā grāmatu fonda apgrozība republikā ir 1,3, ciemu bibliotē-

kās — 0,7), bet pārvietojamās bibliotēkas tai pašā laikā nepietie-
kami apgādātas ar literatūru.

Taču no iepriekš teiktā neizriet, ka grāmatu fonda apjoms ir

vienīgais faktors, kas ietekmē literatūras izsniegumu. Grāmatu

fonda palielināšana ne vienmēr nodrošina literatūras izsnieguma
kāpinājumu. Tomēr mūsu pētījuma materiāli pierāda, ka niecīgais

grāmatu fonds negatīvi ietekmē pārvietojamo bibliotēku darbību.

Domājams, ka pārvietojamo bibliotēku optimālais grāmatu fonda

apjoms varētu būt vidēji 5 vai 6 grāmatas uz vienu mikrorajona
iedzīvotāju.

Neatbilst lasītāju vēlmēm arī pārvietojamo bibliotēku grāmatu
fondu kvalitatīvais sastāvs. Tā, piemēram, visi aptaujātie sabied-

riskie bibliotekāri norādīja, ka pārvietojamo bibliotēku lasītāji
atkārtoti pieprasa periodiku. 1970. gada laikā 188 pārvietojamās
bibliotēkas saņēmušas tikai 38 periodiskos izdevumus. Lasītāji vēlas

lasīt žurnālu «Karogs», «Новый мир», «Иностранная литература»,
kā arī citus žurnālus. Ciema bibliotēka, protams, nevar pasūtīt
periodiku katrai pārvietojamai bibliotēkai, taču meklēt individuālus

ceļus minētās problēmas risināšanai nepieciešams. Pašreizējos

Latvijas PSR tautas saimniecība. R., 1971, 413. lpp.
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apstākļos daži kolhozi un padomju saimniecības finansiāli atbalsta

bibliotēkas. Ja pārvietojamā bibliotēka darbojas kolhoza kantorī,

periodiku varētu pasūtīt kolhozs.

Grāmatu izsniegums zināmā mērā atkarīgs arī no jaunsaņemtās
literatūras daudzuma. Jauniznākušo grāmatu daudzums bibliotēkā

liecina arī par grāmatu fonda kvalitāti. Nestacionārās bibliotēkas

ir nepietiekami apgādātas ar jauniznākušo literatūru. Pētījuma
laikā katrs pārvietojamās bibliotēkas lasītājs caurmērā saņēmis
tikai 1,1 1970. gadā izdoto grāmatu, bet uz katru mikrorajona iedzī-

votāju vidēji bija tikai 0,5 (Rēzeknes rajonā — 0,09) jaunās grāma-
tas. Ja pieņem, ka lasītājs gadā izlasa vismaz 3—5 jauniznākušās

grāmatas, tad 1,1 grāmata vidēji uz vienu lasītāju ir loti maz. Pār-

vietojamo bibliotēku lasītāji izsaka pamatotas pretenzijas par neap-

mierinošo literatūras apgādi. Dažos gadījumos šo neapmierinātību
izraisa nevis ierobežotā grāmatu izvēle, bet gan grāmatu fonda

neatbilstība lasītāju interesēm. Tā, piemēram, 58,8% nestacionāro

bibliotēku lasītāju ir lopkopji, laukkopji, mehanizatori, bet pārvieto-
jamo bibliotēku fondos caurmērā ir tikai 0,2 lauksaimniecības grā-
matas uz katru šīs profesijas lasītāju. Komplektējot pārvietojamo
bibliotēku fondus, bieži nav ņemts vērā apkalpojamās zonas ekono-

miskais profils un lasītāju sociāli demogrāfiskais sastāvs. Lai

apmierinātu lasītāju elementārās prasības pēc literatūras, pārvie-
tojamo bibliotēku grāmatu fonda sastāvam jābūt pietiekami univer-

sālam. Ja ciemu bibliotēkās nepietiek atsevišķu nozaru literatūras,
aktīvāk izmantojami zonālo bibliotēku un rajonu bibliotēku fondi.

Apmierināt absolūti visus lasītāju pieprasījumus pārvietojamās
bibliotēkas (arī ciemu bibliotēkas), protams, nespēj. Tomēr pārvie-
tojamo bibliotēku grāmatu fondu komplektēšanas diapazonu ne-

pieciešams paplašināt. Nestacionāro bibliotēku literatūras fondu

komplektēšanas praksē bieži neievēro sistemātiskumu un plānveidī-
gumu. Dažu pārvietojamo bibliotēku grāmatu fondos ir tikai daiļli-
teratūra. Kopumā pārvietojamo bibliotēku grāmatu fondus nepie-
ciešams kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabot.

Literatūras propaganda nestacionārajās bibliotēkās, kā liecina

pētījumā iegūtās ziņas, bieži nav vajadzīgajā līmenī. 1970. gadā
katrā pārvietojamā bibliotēkā notikuši vidēji 0,8 literatūras propa-
gandas pasākumi, t. i., daļa nestacionāro bibliotēku tos vispār neor-

ganizē. Nedrīkst aizmirst, ka lielu masu pasākumu rīkošana mikro-

rajonā ir stacionārās bibliotēkas pienākums. No nestacionāro

bibliotēku aktīvistiem nevar prasīt tik kvalificētu bibliotekāro ap-
kalpošanu kā no bibliotekāra speciālista, taču tas nenozīmē, ka bib-

liogrāfiska informācija un individuālais darbs ar lasītāju ir tikai

stacionāro bibliotēku privilēģija. Pašreizējos apstākļos par apmieri-
nošu uzskatāma tikai viena pārvietojamo bibliotēku darba forma,
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proti, grāmatu izsniegšana; pārējās darba formas tiek lietotas

samērā reti.

Pārvietojamās bibliotēkas darbību zināmā mērā ietekmē attiecī-

bas starp stacionāro un nestacionāro bibliotēku. Pētījuma materiāli

pierāda, ka stacionārās un pārvietojamās bibliotēkas ne vienmēr lie-

tišķi sadarbojas. Tas negatīvi ietekmē kā pārvietojamās, tā sta-

cionārās bibliotēkas darbu. 26,6% sabiedrisko bibliotekāru ir neap-

mierināti ar stacionāro bibliotēku sniegto metodisko un praktisko

palīdzību. Arī rajonu bibliotēkas nebūt nav darījušas visu, lai sek-

mētu pārvietojamo bibliotēku darbību. Rajonu bibliotēku metodiķi

tikpat kā neapmeklē ciemu bibliotēku iekārtotās pārvietojamās bib-

liotēkas. Metodiskais darbs ar pārvietojamām bibliotēkām visnotaļ
pilnveidojams.

Pārvietojamās bibliotēkas darba apjoms un efektivitāte lielā

mērā ir atkarīga arī no sabiedrisko bibliotekāru entuziasma. Sabied-

riskie aktīvisti nereti strādā grūtos apstākļos. 34,4% bibliotekāru

darbu nepietiekami novērtē tās iestādes vai uzņēmuma administrā-

cija, kurā darbojas pārvietojamā bibliotēka. Tomēr lielākā sabied-

risko bibliotekāru daļa (70,6%) savu darbu veic labprātīgi. Mate-

riālu atlīdzību nav saņēmis neviens no 102 aptaujātajiem sabiedris-

kajiem aktīvistiem.

Analizējot atbildes uz anketas jautājumiem, redzams, ka 28,5%

sabiedrisko bibliotekāru nestacionārajā bibliotēkā strādā vairāk

nekā 5 gadus, 38,3% bibliotekāru ir vidējā un augstākā izglītība.
Starp sabiedriskajiem bibliotekāriem sastopami dažādu profesiju
un sociālo grupu pārstāvji.

Pētījuma gaitā noskaidrojās, ka pašreizējos apstākļos visām

rajonu bibliotēkām nav lietderīgi iekārtot 15 pārvietojamās bibliotē-

kas un literatūras izsniegšanas punktus. Izanalizējot Bauskas,

Cēsu, Kuldīgas un Rēzeknes rajonu bibliotēku darbu iedzīvotāju
nestacionārās bibliotekārās apkalpošanas jomā, jāsecina, ka 15 pār-

vietojamās bibliotēkas un grāmatu izsniegšanas punktus var orga-
nizēt to rajonu bibliotēkas, kur rajona centrā dzīvo vismaz 15000

iedzīvotāju. Rajonu pilsētās vai pilsētās, kurās dzīvo līdz

10 000 iedzīvotāju, rajona bibliotēka iekārto 8 vai 9 pārvietojamās
bibliotēkas. Pārējos rajonu centros vai pilsētās, kur ir vēl mazāk

iedzīvotāju, rajona bibliotēka var organizēt 4 vai 5 nestacionārās

bibliotēkas. Pašreiz šo jautājumu nevar nokārtot finansiālu iemeslu

dēļ, taču filiāļu sistēmas apstākļos rajona bibliotēka iegūs katego-
riju, un kategoriju bibliotēkām netiek izvirzīta prasība par pārvie-
tojamo bibliotēku obligāto minimumu.

Izanalizējot pētījumā iegūto empīrisko materiālu par pārvieto-
jamo bibliotēku pašreizējo stāvokli, lasītāju sastāvu un lasīšanas
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saturu, grāmatu fondu apjomu un saturu, izdarīti šādi secinājumi:

pārvietojamās bibliotēkas pašreizējos apstākļos vēl ir nepie-
ciešamas;

tās var apmierināt tikai iedzīvotāju elementārās prasības pēc

literatūras;

pārvietojamo bibliotēku grāmatu fondu sastāvā un apjomā izda-

rāmas korektīvas atbilstoši apkalpes zonu ekonomiskajam novir-

zienam un iedzīvotāju sociāli demogrāfiskajam sastāvam;

nepieciešams izstrādāt nolikumu par pārvietojamo bibliotēku

organizēšanu.

Domājams, ka šīs rekomendācijas varēs attiecināt arī uz citiem

republikas rajoniem.

Rodas jautājums, vai pārvietojamās bibliotēkas spēs pildīt savas

funkcijas nākotnē, vai tās varēs apmierināt lauku sabiedrības augo-

šās prasības pēc kvalitatīvas bibliotekārās apkalpošanas. Mūsdie-

nās lielākajai nestacionāro bibliotēku lasītāju daļai ir pamatskolas
izglītība. Tuvākajā nākotnē, kad būs pilnīgi pabeigta pāreja uz obli-

gāto vidējo izglītību, palielināsies iedzīvotāju vispārējais izglītī-
bas līmenis. Tāpēc nākotnes sabiedrībā pārvietojamo bibliotēku

loma būs minimāla un pienāks laiks, kad tās piederēs tikai biblio-

tēku vēsturei.

Padomju Savienībā pagaidām nav pētīts literatūras izsniegša-
nas punktu darbs. Literatūras izsniegšanas punkts ir bibliotekārās

apkalpošanas augstāka nestacionārā forma nekā pārvietojamā bib-

liotēka, jo tajā lasītājus apkalpo bibliotekārs speciālists un lasītāji
tiek sistemātiski apgādāti ar jaunāko un nepieciešamo literatūru

no stacionārās bibliotēkas fonda. Tāpēc pārvietojamās bibliotēkas

iespēju robežās pārvēršamas par literatūras izsniegšanas punktiem.

Grāmatu_ izsniegšanas punkti iekārtojami ražošanas iecirkņos un

apdzīvotās vietās, kas atrodas vairāk nekā 5 km attālumā no sta-

cionārās bibliotēkas un kur dzīvo vai strādā vismaz 75 cilvēki. Lite-

ratūras izsniegšanas punktiem nav nemainīga grāmatu fonda. Vie-

tas, kur tie darbojas, vēlams paredzēt vismaz 5 vai 6 grāmatas uz

katru mikrorajona iedzīvotāju.

Grāmatu pienešana lasītājiem dzīves vai darba vietās Latvijas
PSR nav sevišķi izplatīta. Pagaidām mūsu rīcībā nav konkrētu

ziņu, kas atklātu grāmatu pienešanas lietderīguma pakāpi un izpla-
tību. Grāmatu pienešanu praksē un dažkārt arī bibliotekārajā lite-

ratūra nereti pielīdzina izsniegšanas punktu darbam. Ja bibliotekārs

reizi nedēļā aiznes uz kolhoza kantori, kur strādā 10 cilvēku, 15—

20 grāmatas, tiek uzskatīts, ka tur darbojas literatūras izsniegša-
nas punkts. Faktiski tā ir visparastākā grāmatu pienešana. Grāmatu



pienesēji bez grūtībām varētu apkalpot vietas, kur dzīvo vai strādā

ne vairāk par 15 cilvēkiem.

Bibliotekārajā literatūrā un praksē bieži vien par nestacionāru

lasītāju apkalpošanas formu uzskata filiāles. Taču tās bibliotēku

filiāles, kas pašlaik darbojas, nebūt nav nestacionāra bibliotekārās

apkalpošanas forma, bet gan stacionārās bibliotēkas nodaļa jeo

sastāvdaļa ar savu bibliogrāfisko uzziņu aparātu un patstāvīgu

grāmatu fondu, kuru regulāri papildina ar jaunāko un trūkstošo

literatūru. Filiāles grāmatu fonda apjoms caurmērā ir 6 grāmatas
uz katru mikrorajona iedzīvotāju, bet ne mazāk par 1000 grāmatu.
Filiāles iekārto vietās, kur strādā vai dzīvo vairāk nekā 150 cil-

vēku; attālums no stacionārās bibliotēkas — vismaz 5 km. Filiāles,

kurām nav sava uzziņu aparāta un grāmatu fondā mazāk nekā

1000 eksemplāru, būtu uzskatāmas par literatūras izsniegšanas
punktiem.

Jauna iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas forma ir autobib-

liotēka jeb bibliobuss, kuru organizē rajona bibliotēka. Latvijas
PSR bibliotēkām trūkst pieredzes bibliobusu organizēšanā, taču,

spriežot pēc eksperimentu rezultātiem Volgogradas apgabala Kami-

šinas pilsētā, Igaunijas PSR Tartu pilsētā un rajonā, kā arī ņemot
vērā ārzemju bibliotēku pieredzi, filiāļu sistēmā bibliobusi ieņems
nozīmīgu vietu. Tie aizstās pārvietojamās bibliotēkas un daļu litera-

tūras izsniegšanas punktu. Pēc bibliotēku speciālistu domām, kat-

rai centrālajai bibliotēkai nepieciešamas divas mašīnas: viena —

autobibliotēkas funkciju veikšanai, otra — grāmatu nogādāšanai
filiālēs, kā arī saimnieciskajām vajadzībām.

Pašreizējos apstākļos nestacionārā bibliotekārā apkalpošana
joprojām uzskatāma par vienotā masu bibliotēku tīkla svarīgu
sastāvdaļu, kas sekmē grāmatu izplatību visplašākajās iedzīvotāju
masās.
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А. МАУЛИНЯ

НЕСТАЦИОНАРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Резюме

В статье рассматриваются некоторые проблемы нестационар-

ного библиотечного обслуживания.
В Латвийской ССР, где широко развита передвижная ра-

бота, в последние годы проявилась тенденция сокращения числа

передвижных библиотек. В исследовании «Роль передвижных

библиотек в библиотечном обслуживании сельского населения»,

проведенном научно-исследовательским отделом Государствен-
ной библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса в Кулдигском,
Резекненском и Рижском районах (1970—1972 гг.), были рас-

смотрены следующие проблемы:
— место передвижных библиотек в системе библиотечного

обслуживания населения;

— реальное положение «передвижек» и потенциальные воз-

можности улучшения передвижной работы.

Удельный вес нестационарных библиотек в библиотечном

обслуживании населения подтверждает их необходимость. Од-

нако коэффициент полезного действия «передвижек» постепенно

снижается. Это явление ускоряется в связи с изменением удель-
ного веса хуторов и сельских усадеб. Кроме того, на смену пере-

движным библиотекам приходят более качественные формы биб-

лиотечного обслуживания.

Надо отметить, что для 5,4% жителей зон обслуживания

«передвижками» нестационарные библиотеки являются единст-

венным общественным источником получения литературы.

Делается вывод о целесообразности организации передвиж-
ных библиотек на мелких производственных участках и в мало-

населенных пунктах, где работают или живут более 15 человек,

при условии, что расстояние от стационарной библиотеки не

менее трех километров.

Читатели нестационарныхбиблиотек пользуются литературой
по различным отраслям знания. Поэтому следует расширить тема-

тический диапазон комплектования «передвижек».

Данные исследования свидетельствуют о том, что незначи-

тельный объем книжного фонда передвижной библиотеки небла-

гоприятно сказывается на ее деятельности. Оптимальный объем



книжного фонда нестационарной библиотеки должен составлять

не менее 5—6 книг на душу населения в зоне обслуживания.
В настоящее время 15 «передвижек» и пунктов книговыдачи

целесообразно организовывать тем районным библиотекам, в

зонах обслуживания которых живут не менее 15000 человек. В

районных центрах или городах с населением до 10 000 жителей

районные библиотеки организуют B—98—9 «передвижек». В осталь-

ных районных центрах или других городах районного подчи-

нения, где функционирует районная библиотека, организуются

4—5 «передвижек» и пунктов книговыдачи.

Большое значение имеет организация работы самой пере-
движной библиотеки. Главное в этом аспекте — взаимные отно-

шения между стационарной и передвижной библиотеками. Од-

нако между ними не всегда имеются тесные контакты;

следует улучшить методическую и практическую помощь пере-
движным библиотекам.

Пункт книговыдачи — более качественная нестационарная

форма библиотечного обслуживания, чем передвижная библио-

тека. Поэтому «передвижки» рекомендуется по возможности

реорганизоватьв пункты книговыдачи.

Книгоношество в Латвийской ССР не получило особого рас-

пространения. Думается, что книгоноши с успехом могут обслу-
живать места, где проживают или .работают менее 15 человек.

В настоящее время нестационарное библиотечное обслужива-
ние является важным каналом пропаганды литературы, способ-

ствующим распространениюкниги и чтения.
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A. MAULIŅA

NON-STATIONARY LIBRARY SERVICE IN THE COUNTRY-SIDE

OF THE LATVIAN S.S.R

Summary

The article discusses some problems of non-stationary library
service.

In the Latvian S.S.R. where the mobile work was widely used,

recently the number of travelling libraries exhibit a tendency to

reduction. The research work "The role of the travelling libraries

in the library service of the rural population" carried out by the

Scientific research department of the Vilis Lācis State Library of

the Latvian S.S.R. deals with the following problems:

1) the place of the travelling libraries in the library service

system,

2) the real situation of the travelling libraries and potential

possibilities of improving their work.

The travelling libraries have maintained their place in the lib-

rary service system. Nevertheless, their efficiency is gradually
falling due to the reduction of lonely farmsteads. Besides, the tra-

velling libraries give way to more qualitative forms of library
service.

It is worth mentioning that non-stationary libraries are the

only public sources of literature for 5.4% of the population in the

zones of mobile library service.

One can draw a conclusion about the expediency to organize
travelling libraries in thinly populated places (about 15 people)
with a stationary library not nearer than 3 km.

The non-stationary library readers are interested in books on

various fields of knowledge, therefore the stock acquisition of the

travelling libraries ought to be enlarged according to subjects.
The present analysis proves the small book stock of the tra-

velling libraries to be a hampering factor in their activities. The

maximum amount of the travelling library's book stock should

make 5—6 books per head.

At present 15 travelling libraries and units of library service

ought to be organized by the district libraries in the zones with

15,000 readers.

The district libraries in towns with 10,000 inhabitants should

organize B—98—9 travelling libraries, in towns with less inhabitants

4—5 travelling libraries and units of library service.



Due attention should be paid to the organization of the work

of the travelling libraries as they are in need of practical and

methodical help.
It is advisable to reorganize the travelling libraries into the

units of library service, a more qualitative form of non-stationary
library service.

At present the non-stationary library service is a significant
means of literature propaganda contributing to the dissemination

of books and reading.
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S. SARDIKO,

zinātniskās pētniecības

nodaļas galv. bibliotekāre

PAR DAŽĀM DAIĻLITERATŪRAS IZPLATĪBAS

UN LASĪŠANAS PROBLĒMĀM

60.—70. gados dažādās zinātnes jomās arvien lielāka uzmanība

tiek pievērsta vajadzību un interešu problēmai. Tam nav gadījuma
rakstura. Vajadzībām ir svarīga loma sabiedrības dzīvē, jo attīstī-

tas vajadzības ir personības pastāvīgas aktivitātes avots. Psihologs
D. Uznadze šai sakarībā raksta: «Vajadzība — aktivitātes avots.

Tur, kur nav nekādas vajadzības, nevar būt runas par aktivitāti.» 1

Jāatzīmē interešu un vajadzību saikne un mijiedarbība, tomēr tās

neidentificējot: intereses ir mainīgākas un vairāk pakļautas nejau-
šībām.

Par visnozīmīgāko estētiskās kultūras subjektīvo rādītāju
uzskatāmas estētiskās vajadzības un intereses. Pie estētisko vaja-
dzību un interešu grupas pieder literārās vajadzības un intereses.

Viens no to objektiem ir arī daiļliteratūra kā mākslas veids. Daiļ-
darbi saista ļoti plašu lasītāju auditoriju, un viens un tas pats sace-

rējums vienlaikus var ieinteresēt visdažādākās lasītāju grupas.
Literārās intereses kā īpaša un nozīmīga lasīšanas interešu grupa
dod priekšstatu par atsevišķa sabiedrības locekļa vai veselu so-

ciālu grupu orientāciju uz noteiktām garīgām vērtībām. Tāpēc arī

tik aktuāli un vajadzīgi ir literāro interešu pētījumi, kas raksturo

estētiskās un ar to nedalāmi saistītās ētiskās audzināšanas stāvokli

vispār un ļauj saskatīt vēl neizmantotās rezerves iedzīvotāju kul-

tūras līmeņa celšanā.

1 Узнадзе Д. H. Психологические исследования. М., 1966, с. 366.



75

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas organizētajā konkrē-

tajā socioloģiskajā pētījumā «Grāmata un lasīšana lauku rajonā»

(1970. —1972. g.) risināta problēma par lauku sabiedrības garīgo
vajadzību attīstību grāmatu lasīšanas jomā un lasīšanas vajadzību

apmierināšanas optimālajiem ceļiem. Tas ir pirmais mēģinājums
mūsu republikā iegūt vispārēju ainu par grāmatu lasīšanas izpla-
tību lauku iedzīvotāju vidū, par lauku sabiedrības attieksmi pret
lasīšanu kā garīgu vērtību apgūšanas procesu, bibliotēkas lomu

lauku iedzīvotāju apkalpošanā ar literatūru.

Par pētījuma objektu izraudzīti Kuldīgas rajona iedzīvotāji, kas

sasnieguši 16 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, vai viņi ir bib-

liotēkas lasītāji vai nav. Socioloģiskās informācijas ieguves bāzes:

Kuldīga — rajona centrs, Alsungas pilsētciemats, Rendas un Snē-

peles ciemi. Sāda apdzīvoto vietu izvēle ļāva atbilstoši pētījuma
mērķiem vairāk iedziļināties lauku rajona lasītāju galveno sociāli

profesionālo un sociāli demogrāfisko grupu īpatnībās. Saskaņā ar

matemātiskās statistikas attiecīgajām metodēm tika aprēķināts
izlases kopums (3000 personas) praktiskajam aptaujas — intervi-

jas darbam. Snēpeles ciemā un Alsungā praktiski intervēti visi

iedzīvotāji, Kuldīgā un Rendā — izlases kārtā pēc nejaušās un

ligzdveida rajonētās izlases principiem.
Datu ieguves pamatveids — intervijas formā izdarīta aptauja.

Bez tam pētījuma gaitā attiecīgo objektu bibliotēkās veikta doku-

mentu analīze (izanalizēti lasītāju formulāri, jaunākās literatūras

sastāvs un izmantošana, atsevišķu grāmatu apgrozība v. c), fonda

kvantitatīvā un kvalitatīvā izpēte, kā arī pārējie programmā pare-
dzētie pasākumi.

Raksts nepretendē uz pilnīgu pētījuma rezultātu izklāstu, tajā
izvirzītas tikai dažas ar daiļliteratūras lasīšanu un izplatību sais-

tītas problēmas, kas radušās, analizējot iegūto materiālu.

Pētījuma «Grāmata un lasīšana lauku rajonā» gaitā iegūtā
socioloģiskā informācija raksturo lauku sabiedrības attieksmi pret
daiļliteratūru dažādos aspektos: vēsturiski hronoloģiskā, žanru,
tematiskā.

Analizējot atbildes uz intervijas jautājumiem, izrādījās, ka daiļ-
literatūru lasa 2262 intervētie, t. i., 76,9 procenti no visu aptaujāto
kopskaita. Lasītāju literārās intereses par prozu, dzeju, dramatur-

ģiju, par mūsdienu un klasikas sacerējumiem, par pasaules tautu

literatūru ir visai dažādas.

Žanru dažādība lasīšanas saturā ir viens no lasītāju kultūras

un literārās izglītības radītājiem. Lai parādītu, kādi daiļliteratūras
veidi un žanri lauku iedzīvotājiem ir tuvākie, vispopulārākie žanri

sakārtoti pēc rangiem. Daiļliteratūras žanru popularitātes tabula

(sk. 1. tabulu) rāda, ka lauku sabiedrībā iecienīti ir vairāki epikas
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tabula

Daiļliteratūras
veidu

un

žanru

popularitāte
Kuldīga

Alsunga

Renda

Snēpele

Visos

izpētes
objektos
kopā

Daiļliteratūras
veidi

un

žanri

intervē-

žanra

jamo

paš-

popu-

verte-

Iari-

jumā

tātes

(7o)

rangs

intervē-
jamo

paš-
vērtē- jumā(%)

žanra popu-lari- tātes rangs

intervē-
jamo

paš-
vērtē- juma(%)

žanra popu-lari- tātes rangs

intervē-
jamo

pār-
vērtē- jumā(%)

žanra popu-lari- tātes rangs

intervē- jamo

paš-
vērtē- jumā(%)

žanra popu-lari- tātes rangs

Proza
Sadzīves

romāns,
stāsts

67,9

68,1

74,0

77,2

69,7

Vēsturisks romāns,
stāsts

55,6

о

46,9

50,6

2

52,3

52,4

Kriminalromans

52,6

4

37,9

5

41,3

3

31,4

44,3

6

4

Fantastisks romāns,
stāsts

37,6

5

31,9

6

32,0

(i

29,5

7

34,4

6

Humors
un

satīra

50,7

3

58,4

2

40,9

55,5

59,2

4

2

2

Dzeja

34,9

(i

43,4

4

35,2

5

38,1

5

37,4

5

Lugas

20,1

7

24,1

/

31,7

7

38,6

4

25,6

7
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žanri, to skaitā dažāda satura romāni. Vispopulārākais žanrs ir

sadzīves romāns vai stāsts; interese par epikas žanriem ir daudz

lielāka nekā par liriku un drāmu.

Daiļliteratūras žanru popularitātes nevienmērība procentuālā
izteiksmē ir pilnīgi dabiska. To nosaka katra žanra izplatība un

pieejamība.

Noturīga interese par prozas sacerējumiem ir kļuvusi par mūs-

dienu lasītāja raksturīgu īpatnību. Nereti dzeja ir mazāk populāra

tādēļ, ka daļai lasītāju to grūti pilnībā izprast. Šī neizpratne, šķiet,
rodas tāpēc, ka dažkārt lasītājs meklē dzejā pārāk daudz loģikas,

grib redzēt tajā grodu sižetu, neprot vērtēt dzejas izraisīto pārdzī-

vojumu plašākā nozīmē. Prozas valodu turpretī it kā saprot visi,
kaut arī tā tāpat kā lirikas valoda ir asociatīva, daudznozīmīga un

prasa intensīvu, ļoti apzinīgu lasīšanu. Kā liecina intervētāju novē-

rojumi, humors un satīra ir tik plaši populāri tādēļ, ka vidusmēra

lasītājam tie asociējas ar jebkuru daiļdarbu, kas ir piesātināts ar

komiķu. Tāpat daļa intervējamo ar drāmas popularitātes jēdzienu

saprata nevis pašus dramaturģijas sacerējumus, bet gan lugu
izrādes.

Intervējamo vērtējumā maz iecienīti ir psiholoģiski romāni vai

noveles, mākslinieciskie apraksti, miniatūras, esejas. Tomēr vien-

laikus daudzi respondenti ieteikuši grāmatu izdevējiem laist klajā
daiļdarbus ar detalizētāku iedziļināšanos cilvēka iekšējā pasaulē,
ar izstrādātu un niansētu cilvēka domas atspoguļojumu.

Socioloģiskā pētījumā iegūtie materiāli par daiļliteratūras veidu

un žanru popularitāti intervējamo vērtējumā daļēji salīdzināti ar

objektīvajiem rādītājiem. Izanalizējot lasītāju formulārus, daļēji
var pārbaudīt, vai iespējama t. s. literāro vajadzību identificēšana

ar t. s. reālo patērēšanu daiļliteratūras lasīšanā. Izpētot, kādus

daiļliteratūras veidus un žanrus bibliotēku lasītāji pieprasījuši
vairāk, kādus — mazāk, iegūtos datus var sagrupēt (sk. 2. tabulu).

Intervēto literārās vajadzības lielā mērā nesakrīt ar izman-

tošanas reālajām iespējām daiļliteratūras lasīšanas jomā.
Lauku iedzīvotāju literāro vajadzību izpētes pieredze Snēpeles

un Rendas ciemos, Alsungas pilsētciematā un Kuldīgas pilsētā

apliecina, ka literārās vajadzības (pēc dažāda laika un dažādu

tautu literatūras) neatbilst izmantošanas iespējām. Tā, piemēram,
šo neatbilstību var izteikt skaitliski procentos no intervējamo kop-
skaita Snēpeles ciemā (sk. 3. tabulu).

Kaut arī tabulā sniegtas ziņas par divām neviendabīgām lasī-

tāju grupām (visi lasītāji neatkarīgi no grāmatu ieguves avota un

tikai bibliotēkas lasītāji), tomēr skaidri saskatāms, ka intervēto

literārās vajadzības ir ievērojami lielākas par viņu reālo rīcību.
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2. tabula

Daiļliteratūras izsniegums pēc literatūras

veidiem un žanriem 1971. gadā (%)

1 Kuldīgas rajona Centrālajā bibliotēkā izanalizēti 280 lasītāju formulāri, t. i.,

22,2% no lasītāju kopskaita 1971. gadā (pārstāvētas visas lasītāju grupas). Pārē-

jās bibliotēkās izanalizēti visi lasītāju formulāri.

3. tabula

Lasīšanas vadības procesā svarīgi zināt ne tikai lasītāju inte-

reses, bet arī lasītāju erudīciju, proti, kā lauku sabiedrības locekļi
pazīst daiļliteratūras zelta fondu. Pētījumā «Grāmata un lasīšana

lauku rajona» noskaidrots, cik daudzpusīgi tiek lasīta daiļlitera-
tūra. Intervētāji piedāvāja respondentiem daiļliteratūras sarakstu,
kura ietilpa 55 nosaukumi — neliels izvilkums no ieteicamās lite-

Daiļliteratūras

veidi un žanri

Kuldīgas Alsungas
„ , „ _ ,

rajona pilsēt- Rendas Snēpeles

Centrālā ciemata , ."«na ciema

bibliotēkai bibliotēka bibliotēka bibliotēka

Sadzīves romāns, stāsts

Piedzīvojumu romāns, stāsts

Fantastisks romāns, stāsts

Vēsturisks romāns

Psiholoģisks romāns, novele

Biogrāfisks romāns, stāsts

Memuāri, literāras atmiņas
Mākslinieciskais apraksts
Miniatūras, esejas
Humors un satīra

Literāras pasakas

88,5

2,6

1,5
1,0

0,7

0,1

0,4

0,4

0,2
1,0

0,5
2,6

0,5

67,8

12,6
3,3
4,4

0,9
0,4

0,1

0,5
0,4

1,5

0,3

5,9
1,9

59,8

9,3
3,2

5,9
1,4

1,7
1,1
3,3

0,1

1,6

1,1

7,9

3,0

63,7
10,5
4,4

6,5

1,3
0,7
0,1

1,2
0,3

1,6
0,5

7,8
1,4

Dzeja

Lugas

Lat-

viešu

pirms-

Lat-

viešu

Krie-

vu

pirms-

pa-

domju
lite-

ratūra

Krie-

vu

pa-

domju
lite-

ratūra

Citu

PSRS

tautu

lite-

ratūra

Aiz-

robežu
kla-

siska

lite-

ratūra

Aiz-

robežu

mūs-

dienu

lite-

ratūra

pa-

domju
lite-

ratūra

pa-

domju
lite-

ratūra

zjut vajadzību lasīt (pēc in-

tervēto lasītāju atbildēm)
/isvairak lasa (bibliotēkas la-

sītāju reālā rīcība)

76,1

3,3

71,5

47,7

49,1

1,8

50,4

13,5

34,6

7,9

33,2

47,7

30,8

52,3
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ratūras rādītāja «Ciema bibliotēkas fonds. Daiļliteratūra».'
Saraksts intervijas anketā veidots tā, lai tajā būtu pārstāvēta
iespējami daudzveidīga literatūra gan žanru, gan tematikas ziņā,
ietverti gan klasiķu, gan mūsdienu rakstnieku darbi. Sīs grāmatas
izdotas samērā lielos metienos un atrodamas gandrīz visās masu

bibliotēkās. Papildus tika noskaidrota sarakstā ietverto grāmatu
lasāmība Kuldīgas rajona bibliotēkās, precizēts bibliotēkā esošo

eksemplāru skaits, kā arī tas, cik reižu šīs grāmatas izsniegtas
lasītājiem.

Ar grāmatu sarakstu mēģināts noskaidrot ne tikai daiļlitera-
tūras lasīšanas diapazonu, bet arī pārbaudīt, kā lauku lasītājs seko

jaunākajai literatūrai. Šeit kā indikators ievietoti trīs neesošu

rakstnieku darbi («psiholoģiskais slazds»). Intervēto lasītāju reak-

cija uz to ļauj spriest par iegūto datu patiesīgumu.

4. tabula

Visu intervēto lasītāju (2266) atbilžu kopsavilkums
uz aptaujas—intervijas jautājumu par lasītāju attieksmi

pret grāmatu sarakstā minēto daiļliteratūru2

1 Ciema bibliotēkas fonds. Valodniecība. Literatūras zinātne. Daiļliteratūra

R., 1972. 104 lpp. (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka).
2 Ar zvaigznīti atzīmētas neesošu autoru grāmatas.

smu asījis
Nr.

р. к.
Grāmatas autors un nosaukums

abs. sk.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

V. Lācis. Putni bez spārniem
J. Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata
Ļ. Tolstojs. Augšāmcelšanās
R. Blaumanis. Spijēnos
Z. Grīva. Zem albatrosa spārniem
P. Rozītis. Ceplis
A. Upīts. Ziemeļa vējš
A. Tolstojs. Pēteris Pirmais
M. Solohovs. Cilvēka liktenis

D. Furmanovs. Capajevs
A. Puškins. Ruslans un Ludmila

M. Birze. Smilšu pulkstenis
Rainis. Ave, sol!
E. Hemingvejs. Ardievas ieročiem

K. Simonovs. Par kareivjiem nepiedzimst
A. Tamsāre. Zeme un mīlestība

R. Tagore. Katastrofa
Z. Skujiņš. Kailums

K. Paustovskis. Stāsts par dzīvi

T. Dreizers. Titāns

V. Mikolaitis-Putins. Altāru ēnā

2040

1722

1600
1598

1515

1493

1458

1318
1309

1300
1208

1200

1131

947

851

791

745

731

700

687

669

90,0

76,0

70,6
70,5
66,9

65,9

64,3

58,2

57,8
57,4
53,6
53.0

49,9

41,8
37,6

34,9

32,9

32,3

30,9
30,3

29,5

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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1 Ka izņēmums dota sabiedriski politiska rakstura grāmata.

_ Tabula uzskatāmi parāda, ka vispopulārākā ir latviešu un

krievu pirmspadomju un padomju literatūra. No latviešu padomju
autoru darbiem visvairāk lasīts ir V. Lāča romāns «Putni bez spār-
niem». V. Lāča daiļrades popularitāti apliecina arī Vissavienības

mēroga pētījums «Padomju lasītājs», kur strādnieku atbildēs mūsu

Tautas rakstnieks tiek minēts otrajā vietā (tūlīt pēc M. Šolohova),
bet inženiertehnisko darbinieku vērtējumā — ir trešajā vietā (pēc

22.
23^
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.*

48.

49.

50.

51.

52.*

53.

54.

55.

56.

57.
58.*

L. Pervomaiskis. Rūgtenais medus
I. Ziedonis. Kurzemlte

Aspazija. Zila debess zelta mākoņos
I. Samjakins. Sirds uz delnas

A. Sent-Ekziperī. Lidojums naktī

J. Kalniņš. Andrejs Pumpurs
E. Zolā. Sabrukums

0. Vācietis. Elpa
M. Gorkijs. Māte

M. Stelmahs. Lido zosis, lido gulbji...
A. Čaks. Kļava lapa
M. Ķempe. Gaisma akmenī

S. Lems. Solaris

C. Aitmatovs. Ardievu, Gulsari!
F. Dostojevskis. Piezīmes no Mirušo nama

J. Niedre. Katrs ar savu laimi dzimst
V. Šekspīrs. Makbets

R. Ezera. Nakts bez mēnesnīcas

M.Fornaļska. Mātes atmiņas1
C. Dikenss. Pikvika kluba piezīmes
J. Baltušis. Pārdotās vasaras

M. Unts. Parāds

R. Hamzatovs. Mana Dagestāna
H. Beils. Ar klauna acīm

E. Mieželaitis. Cilvēks

R. Kleinbergs. Dzīves virpulī
J. Smūls. Japāņu jūra, decembris
A. Bieļausks. Kaunas romāns

J. Peters. Asinszāle

A. Zēgerse. Tranzīts

M. Burgins. Uz dzīves sliekšņa
A. Bloks. Divpadsmit
V. Tendrjakovs. Tiesa

1. Auziņš. Skaņa
J. Druce. Mūsu labsirdības nasta

N. Hikmets. Romantika

N. Kalnsils. Romiešu kohorta solo

646
622

619

617

605

595

586

581

564

538

512

494

490

484

471

466

449

415

396

550

342
328

331

314

299

227

219

216

213

213

208

190

185

175

149

52

28,5

27,4
27,3

27,2
26,8

26,7

26,3
25.9

25,6

24,9

23,7
22,6

21,8
21,6

21,4
20,8
20,6

19,8
18,3

17,5
15,4
15.1

14,5

14,6
13,9

13,2
10,0
9,7

9,5
9,4

9,4

9,2
8,4

8,2

7,7

6,6
2,3
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M. Šolohova un M. Gorkija). 1 Šai pašā sakarībā jānorāda uz kon-

krēto socioloģisko pētījumu «Igaunijas PSR masu bibliotēkas lasī-

tājs 1967. gadā», kura rezultāti arī apliecina V. Lāča darbu plašo
izplatību. 2 Trīspadsmit darbus (no sarakstā minētajiem) ir izlasī-

juši vairāk par 50 procentiem intervēto. Lasīti gandrīz tikai prozas

darbi, pārsvarā romāni, literatūras klasiķu darbi, taču šo visvairāk

lasīto grāmatu vidū nav nevienas citu PSRS tautu vai aizrobežu

rakstnieku grāmatas. 8 sarakstā minētās grāmatas lasījuši tikai

līdz 10% intervēto. Trīs no tām ir latviešu un krievu padomju

dzejnieku sacerējumi: A. Bloka «Divpadsmit», J. Pētera «Asins-

zāle», I. Auziņa «Skaņa».

Aptaujas — intervijas rezultāti salīdzināti ar reālajiem lasīša-

nas datiem masu bibliotēkās pēc anketā uzrādīto grāmatu formulā-

riem. Bibliotekārās dokumentācijas analīzes gaitā savāktas ziņas

par atsevišķu grāmatu lasāmību. Ņemot vērā noteiktas grāmatas
iegādes laiku un eksemplāru skaitu, kā arī to, cik reižu tā

izsniegta, aprēķināta daiļliteratūras grāmatu sarakstā ietverto

izdevumu apgrozība. Tā, piemēram, Kuldīgas rajona Centrālajā
bibliotēkā J. Jaunsudrabiņa «Baltās grāmatas» (1957. g. izde-

vums) pieci eksemplāri izsniegti 100 reizes, J. Druces «Mūsu lab-

sirdības nasta» — tikai trīs reizes, Alsungas pilsētciemata un Ren-

das ciema bibliotēkās šī J. Druces grāmata izsniegta tikai viena

reizi, bet Snēpeles ciema bibliotēkā vispār nav pieprasīta. Jāpie-
bilst, ka 46,5 procenti intervēto izteikušies, ka par šo moldāvu

rakstnieka darbu uzzinājuši tikai intervēšanas laikā. J. Smūla

apraksts «Japāņu jūra, decembris» nācis klajā latviešu valodā

1967. gadā; Kuldīgas rajona Centrālajā bibliotēkā šīs grāmatas
vidējā apgrozība četru gadu laikā — 3, bet Snēpeles ciemā tā nav

izsniegta ne reizes. Gandrīz visi šie piemēri norāda, ka izpētītajās
bibliotēkās ir zema literatūras izsnieguma intensitāte.

Analizējot daiļliteratūras fonda mazizmantoto dalu, var seci-

nāt, ka galvenais iemesls, kāpēc bibliotēkas lasītāji šos daiļdarbus
nav lasījuši, ir tas, ka lasītāji un bibliotekāri nepelnīti aizmirsuši

daudzas labas grāmatas. Ja bibliotēku darbinieki labi pārzina daiļ-
literatūras fondu un rūpīgi strādā ar vērtīgajām grāmatām, kuras

tiek reti izmantotas, darbam ir arī panākumi. Atbildes variants «ar

nosaukumu pirmoreiz iepazinos šai anketā» (sk. 5. tabulu) zināmā

mērā raksturo daiļliteratūras izplatības un lasīšanas pakāpi,

1 Советский читатель. Опыт конкретного социол. исследования. М., 1963,

с. 97.

2 Lagle Т. Vene ja teiste nöukogude rahvaste kirjanduse lugemisest ning
hindamisest. — Nöukogude Eesti raamatukogunduse. 4. Eesti NSV rahvaraa-

matukogu lugeja 1967. Tallinn, 1970, lk. 219.—234.
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5. tabula

Ar nosaukumu pirmo

reizi iepazinos šai anketāNr.

р. к.
Nosaukums

abs. sk.

1. *

2.*

3.*

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

N. Kalnsils. Romiešu kohorta soļo
M. Burgins. Uz dzīves sliekšņa
R. Kleinbergs. Dzīves virpulī
J. Druce. Mūsu labsirdības nasta

V. Tendrjakovs. Tiesa

J. Peters. Asinszāle

A. Bielausks. Kaunas romāns

1533
1189

1103

1095

1072

1072

1069

67,7

52,5

48,7
48,3

47,3

47,3

47,2

46,9

46,5

46,3

44,9

44,5

44,4

43,2

42,7

42,6

41,7

40,7

39,4

38,5

N. Hikmets. Romantika

A. Zēgerse. Tranzīts

J. SmUls. Japāņu jūra, decembris

A. Bloks. Divpadsmit
M. Unts. Parāds
I. Auziņš. Skaņa
J. Baltušis. Pārdotās vasaras

E. Mieželaitis. Cilvēks

H. Beils. Ar klauna acīm

R. Hamzatovs. Mana Dagestāna
M. Fornaļska. Mātes atmiņas
C. Aitmatovs. Ardievu, Gulsari!

C. Dikenss. Pikvika kluba piezīmes
R. Ezera. Nakts bez mēnesnīcas

S. Lems. Solaris
I. Samjakins. Sirds uz delnas

M. Steimahs. Lido zosis, lido gulbji . . .
J. Niedre. Katrs ar savu laimi dzimst

M. Ķempe. Gaisma akmenī

E. Zolā. Sabrukums
Z. Skujiņš. Kailums

V. Mikolaitis-Putins. Altāru ēnā

L. Pervomaiskis. Rūgtenais medus

A. Sent-Ekziperī. Lidojums naktī

J. Kalniņš. Andrejs Pumpurs
0. Vācietis. Elpa
F. Dostojevskis. Piezīmes no Mirušo nama

A. Čaks. Kļava lapa
V. Šekspīrs. Makbets

R. Tagore. Katastrofa

A. Tamsāre. Zeme un mīlestība

T. Dreizers. Titāns

1. Ziedonis. Kurzemīte

M. Gorkijs. Pēdējie
Aspazija. Zila debess zelta mākoņos
K. Paustovskis. Stāsts par dzīvi
E. Hemingvejs. Ardievas ieročiem

K. Simonovs. Par kareivjiem nepiedzimst
M. Birze. Smilšu pulkstenis
M. Šolohovs. Cilvēka liktenis

1062

1054

1049

1017

1009

1006
978

968

965

944

923

893

873

834

831

812

802

793

764

748

743

744

738

731

727

701

698

697
687

676
664

662

651

613

585

579

542

499

381

299

36,8

36,7

35,8

35,4

35,0

33,7

33,0

32,8

32,8

32,6

32,3

32,1

30,9

30,8

30,3

30,3

29,8

29,3

29,2

28,7

27,1

25,8

25,3

23,9

22,0

16,8

13,2
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norāda uz trūkumiem daiļliteratūras propagandas un informācijas
darbā.

Analizējot tabulā sagrupētos datus, redzam, ka 14 no sarakstā

minētajām grāmatām ir pilnīgi svešas līdz 40% intervēto. Šai

skaitā nav neviena latviešu un krievu literatūras klasiķa darba, bet

puse no šī skaita (7 darbi) ir citu PSRS rakstnieku sacerējumi:
J. Druces «Mūsu labsirdības nasta», J. Smūla «Japāņu jūra, decem-

bris», M. Unta «Parāds» v. c. Šie formālie dati apliecina, ka lasī-

tāji nav pietiekami informēti par minētajiem izdevumiem. Lasītājs
ne vienmēr ir informēts par republikas izdevniecību devumu, neru-

nājot nemaz par centrālo izdevniecību grāmatām. Informatīvi

bibliogrāfiskais biļetens «Jaunās Grāmatas» ir pazīstams šauram

lasītāju lokam (sk. 6. tabulu).
6. tabula

Informatīvi bibliogrāfiskā biļetena «Jaunās Grāmatas»
izmantošana izpētes objektos (%)

lespējams, ka iedzīvotāju informētība par jauniznākušo lite-

ratūru pieaugtu, ja šo biļetenu, tāpat kā citus žurnālus, varētu

pasūtīt Preses apvienības nodaļās.
Varbūtības teorija māca: jo neierobežotāka ir izvēles iespēja,

jo vairāk izpaužas nejaušības elements. Tāpēc tik aktuāls ir jau-
tājums par to, kā atvieglot lasītājam literatūras izvēli. Lasītāju
nezināšanu un neinformētību literatūras izdošanas jautājumos
zināmā mērā palīdz novērst gan kārtējā ieteicošā bibliogrāfija

1

8.

:9.

.0.

il.

i2.

»3.

>4.

.5.

i6.

17.

>8.

Z. Grīva. Zem albatrosa spārniem
J. Rainis. Ave, sol!

D. Furmanovs. Čapajevs
A. Puškins. Ruslans un Ludmila

A. Tolstojs. Pēteris Pirmais

A. Upīts. Ziemeļu vējš
R. Blaumanis. Spijēnos

Ļ. Tolstojs. Augšāmcelšanās
P. Rozītis. Ceplis
J. Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata
V. Lācis. Putni bez spārniem

279

269

243

242

219

199

178

176

173

137

45

12,3

11,9
10,7
10,7

9,7

8,8

7,9

7,8

7,6
6,0
2,0

Izpētes objekts Izmanto
Pagaidām nav

izmantojuši

Nezina par
šādu izdevumu

Rendas ciems

Snēpeles ciems

Alsungas pilsētciemats

26,0

23,9
32,2

30,0

35,7
32,0

44,1

40,5

35,7
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periodiskajos izdevumos, gan bibliogrāfiskā periodika (informa-
tīvi bibliogrāfiskais biļetens «Jaunās Grāmatas», žurnāls «В мире

книг», avīzes «Книжное обозрение», «Литературное обозрение»),
bet tas jau ir temats īpašam rakstam.

Mūsu republikā daiļliteratūras izdošanā galvenā loma pieder
izdevniecībām «Liesma» un «Zinātne». No 1965. gada līdz 1971. ga-

dam izdotas 1815 daiļliteratūras grāmatas 25 miljonu 414,5 tūkst,

eksemplāru metienā. Sajā skaitā ietilpst arī daiļliteratūras izde-

vumi bērniem. Vienas daiļliteratūras grāmatas vidējais metiens

1971. gadā — 29,0 tūkst, eksemplāru (1969. g. — 28,0; 1970. g. —

26,8).
Vislielākais īpatsvars daiļliteratūras klāsta ir latviešu daiļli-

teratūrai. Turpinot latviešu progresīvās grāmatniecības labākās

tradīcijas, izdevniecība «Liesma» rūpējas par kopoto rakstu izdo-

šanu (Sudrabu Edžus, V. Lāča, J. Grota, 2. Grīvas v. c). Daudz

darba veltīts literārā mantojuma apgūšanai, latviešu literatūras vec-

meistaru darbu, kā arī jaunu tautas mutvārdu daiļrades sakārto-

jumu izdošanai. Tiek laistas klajā jauno autoru pirmās dzejas un

prozas grāmatas, kā arī jau pazīstamu rakstnieku darbi, romāni,

stāsti, apraksti, ceļojumu piezīmes, dokumentāli stāsti v. c.

Daudz darīts tulkotās daiļliteratūras izdošanā. Visvairāk izdots

krievu daiļliteratūras tulkojumu. PSRS ir 70 nacionālās literatū-

ras, daudzas no tām radušās tikai pēc Oktobra revolūcijas, taču

arī no tām vairāku rakstnieku darbi jau kļuvuši pazīstami visā

pasaulē. Jāatzīst, ka citu PSRS tautu daiļliteratūras izdevumu

skaits latviešu valodā ir neliels: 1966. gadā izdoti 27 daiļliteratū-
ras izdevumi, 1971. gadā — 17 izdevumi.

Starp daiļliteratūras pieejamību un lasīšanas izplatību pastāv
noteikta sakarība. Kaut arī lasīšanas intensitāte lauku sabiedrībā

ir visai augsta, tomēr pētījumā iegūtā informācija rāda, ka daiļli-
teratūras zelta fonds ne vienmēr ieņem galveno vietu kopējā lasī-

šanas apjomā.
Viena no lasīšanas kultūras iezīmēm ir atkārtota grāmatu lasī-

šana. Pētījumu gaitā iegūtas ziņas, kādu autoru darbi lauku sabied-

rībā ieguvuši vislielāko emocionālo rezonansi.

Uz anketas jautājumu «Vai esat atkārtoti lasījis kādu daiļ-
darbu» Kuldīgas pilsētā atbildēja 1097 intervētie. Apstiprinoši
atbildēja 779 cilvēki (šai skaitā neietilpst tie 55 intervētie, kas

atmiņas nenoturīguma vai citu apstākļu dēļ nevarēja nosaukt

atkārtoti lasītus daiļdarbus), noliedzoši —
263.'

Atbildot uz otro jautājuma daļu («Ja esat lasījis un atceraties,
tad nosauciet grāmatas autoru un nosaukumu»), pavisam minēti

259 autori un 1276 daiļdarbi. Vienu grāmatu nosauca 779 intervē-

tie, divas grāmatas — 339, trīs un vairāk — 158 cilvēki.
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Saskaņā ar aptaujas rezultātiem Kuldīgas pilsētā pirmā vieta

atkārtoti lasīto darbu vidū ir latviešu padomju autoru sacerēju-
miem (40,1 procents), otrā — ārzemju literatūrai (26,1 procents);
krievu klasika ir piektajā vietā (7,3 procenti), citu PSRS tautu

literatūra — sestajā (2,0 procenti). Tālāk sniegtas ziņas par vispo-
pulārākajiem autoriem un viņu darbiem (skaitlis iekavās rāda, cik

reižu nosaukts autors un viņa atsevišķie darbi).

R. Blaumanis (61) M. Solohovs (24)

J. Jaunsudrabiņš (22) Klusā Dona (13)

Baltā grāmata (11) A. Tolstojs (11)

Brāļi Kaudzītes (13) Pēteris Pirmais (8)

L. Tolstojs (54)
Л- Koptjajeva (11)

Karš un miers (22)
S- Rannama (4)

Anna Karenina (13)
l- Samjakins (3)

д pnčkins mi
A- Dima (40)

A.Puskms( 3)
Grāfs Monte-Kristo (26)

F. Dostojevskis (8)
j Dreizers (23)

V. Lacis (334)
Amerikāņu traģēdija (11)

A. Upīts (30) V igo (17)
Zaļā zeme (10) Nožēlojamie (9)

Z. Grīva (19) A. Kronins (15)
Zem albatrosa spārniem (4) Citadele (11)

I. Indrāne (17) E. M. Remarks (15)
Lazdu laipa (12) Trīs draugi (11)

D. Zigmonte (15) Dž. Londons (13)

Jūras vārti (4) Mārtiņš īdens (3)

Analizējot iegūtos datus, var secināt, ka nosaukts daudz iecie-

nītu autoru (259), taču tikai 5 rakstniekus nosaukuši vairāk par

30 lasītājiem. Vislielāko popularitāti ieguvuši latviešu rakstnieki —

gan padomju, gan pirmspadomju laika autori. Jāatzīst arī, ka kla-

siķu sacerējumus atkārtoti pārlasa daudz labprātāk nekā mūslaiku

autoru darbus.

Lasītāju literāri mākslinieciskā gaume izpaužas ne tikai daiļ-
darbu uztverē, spriedumos par izlasīto, bet arī pašā grāmatu
izvēlē, spējā apzināti un mērķtiecīgi izraudzīties lasāmvielu. Pētī-

juma «Grāmata un lasīšana lauku rajonā» rezultāti apliecina, ka

lauku sabiedrību interesē plašs visas pasaules tautu autoru darbu

tematiskais un žanriskais loks.

Uz anketas jautājumu «Nosauciet kādu no pēdējā laikā izlasī-

tajām daiļliteratūras grāmatām vai grāmatu, kuru lasāt pašlaik»
Kuldīgas pilsētā atbildēja 89,8 procenti no intervēto kopskaita;
10,2 procentiem aptaujāto īsi pirms intervijas vai tās laikā nebija
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izdevies atlicināt grāmatai brīvu brīdi. Seit jārēķinās ar lauku

dzīves specifiku — darba intensitātes nevienmērīgumu, kas sais-

tīts ar lauku sezonas darbiem (aptauja izdarīta rudenī ražas

novākšanas laikā). No kopējā nosaukto darbu skaita 54 bija zināt-

niskās, populārzinātniskās literatūras un uzziņu literatūras izde-

vumi, pārējie 422 nosaukumi — daiļliteratūra.
Visiem intervētajiem, kas uz iepriekšējo jautājumu bija atbil-

dējuši, tika uzdoti šādi jautājumi: «Kas ierosināja jūs lasīt šo

grāmatu?», «Kur jūs ņēmāt šo grāmatu?», «Kā jūs raksturotu

savas izjūtas par to?». legūtās atbildes palīdz izvērtēt literatūras

izvēles motīvus, literatūras ieguves un informācijas avotus, kā ari

zināmā mērā spriest par populārākajām grāmatām lauku sabied-

rībā.

Tātad Kuldīgas pilsētā 985 intervētie nosaukuši 422 daiļdarbus;
tie pēc mākslinieciskā nozīmīguma ir ļoti dažādi darbi. Lasītāji
interesējas par konkrētu tematu, žanru, rakstnieku, nacionālo lite-

ratūru, vienlaikus viņu uzmanību saista jaunākā literatūra neatka-

rīgi no sacerējuma temata, žanra, autora vai nacionālās piederī-
bas. Lasītāju interesi piesaistījuši daiļdarbi, kas ne tikai sagādā
estētisku baudījumu, bet arī sekmē lasītāju estētisko izaugsmi,
palīdz labāk izprast literārās vērtības. Jāatzīmē, ka visai aktīvi

lasītas arī grāmatas ar īslaicīgu māksliniecisko vērtību, darbi, kas

atri izgaist no lasītāja atmiņas, kā arī nesekmē viņa estētisko

izaugsmi.
Lai noskaidrotu intervēto vispārējās literārās intereses,

nosauktie daiļliteratūras sacerējumi klasificēti.

No visa atbilžu skaita izdalītas t. s. personālijas, t. i., visbie-

žāk nosauktie rakstnieki un viņu darbi. Pārējo daiļdarbu sadalī-

jumā par izejas punktu ņemta kāda objektīva pazīme, proti, žanris-

kais vai tematiskais princips (piem., biogrāfiskā literatūra un

memuāru literatūra par Lielo Tēvijas karu, fantastika, piedzīvo-
jumu literatūra).

Visbiežāk nosauktie latviešu literatūras darbi: J. Jaunsudrabiņa
«Baltā grāmata» (minēta 14 reizes); V. Lāča grāmatas (nosauk-
tas 101 reizi); M. Steigas un L. Volfa «Šahs briljantu karalienei»

(59 reizes), A. Upīša «Zaļā zeme» (9 reizes), R. Akmens «Paralē-

les krustojas sirdī» (8 reizes), D. Zigmontes «Fragments» (7 rei-

zes). No krievu literatūras visbiežāk minēta A. Cakovska «Blo-

kāde» (44 reizes), V. Zadornova «Lielā Amūra» (6 reizes), A. Tol-

stoja «Pēteris Pirmais» (4 reizes). Jāatzīmē vājā interese par citu

PSRS tautu literatūras sacerējumiem, šeit var atzīmēt vienīgi
L. Pervomaiska «Rūgteno medu» (3 reizes). Ārzemju literatūru

pārstāv šādas grāmatas: Т. M. Rīda «Jātnieks bez galvas» (59 rei-

zes), R. Hegarda «Ķēniņa Zālamana raktuves» (23 reizes),
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Dž. Golsvortija «Forsaitu teika» (14 reizes), V. Igo «Cilvēks, kas

smejas» (14 reizes), J. Alio «Sirdsapziņa» (8 reizes).
Visai populāri ir dažādu sēriju («Apvārsnis», «Fantastikas

pasaulē», «Stāsti par dabu», «Stāsti par vēsturi») izdevumi, piem.,
V. Kuzmičeva «Maiju priesteru noslēpums», S. Pokrovska «Mamutu

mednieki», D. Darela «Zvērudārzs manā bagāžā», F. Grā «Marse-

lieši», S. Lema «Solaris».

Lasīšanas izplatību jūtami ietekmē arī grāmatu tirgus. Vairums

nosaukto grāmatu izdotas 1969.—1971. gadā (aptauja — intervija
notika 1971. gadā). Interesi par jaunāko daiļliteratūru izraisa lite-

rārie raidījumi un dramaturģijas raidījumi radio un televīzijas
programmās. So raidījumu rezultātā nereti pieaug arī interese par
to autoru, kura sacerējumi pārraidīti pa radio vai televīziju. Tā,

piemēram, pēc Džona Golsvortija «Forsaitu teikas» teleekranizāci-

jas strauji pieauga interese par šā angļu rakstnieka dzīvi un daiļ-
radi. Starp citu, 62 procenti no visa intervēto kopskaita kā galve-
nos informācijas avotus par jaunāko literatūru min televīzijas un

radio pārraides.
Atbildes uz anketas jautājumu «Kur jūs ņēmāt šo grāmatu»

sadalās šādi: 62,2% intervēto grāmatas nopirka, 2,2% saņēma ka

dāvanas, 7,2% — paņēma bibliotēkā, 18,1% — no kaimiņiem,

draugiem, paziņām un 10,3% intervēto grāmatas ieguva no citiem

ģimenes locekļiem. Tātad lauku sabiedrības prasības pēc grāma-
tām lielā mērā apmierina mājas bibliotēkas. Bibliotēku kā bieži

izmantojamu informācijas avotu min tikai 15% intervēto Alsungā,
Rendas un Snēpeles ciemos kopā.

Bibliotekārā dokumentācija ir tradicionāls ziņu avots par lasī-

šanas izplatību bibliotēkas lasītāju vidū. Pētījuma gaitā savākta

informācija par daiļliteratūras propagandas darba galvenajiem

rādītājiem un izsniegumu Kuldīgas rajona bibliotēkās 1971. gadā

(sk. 7. tabulu).
Tabulā apkopotās statistiskās ziņas sniedz skaidru ainu par

daiļliteratūras fondu izmantošanu izpētes objektu bibliotēkās. Gal-

venos darba rādītājus daiļliteratūras propagandas jomā var uzska-

tīt par apmierinošiem.

Izmantojot bibliotekārās statistikas metodi — bibliotēku gal-

veno darba rādītāju salīdzināšanu, konstatēts, ka lielos centros

bibliotēku fondi apjoma ziņā ir mazāki nekā nelielās apdzīvotās
vietās (vidējie rādītāji uz l'iedzīvotāju). Vidējais grāmatu izsnie-

gums uz 1 iedzīvotāju nelielās apdzīvotās vietās ir augstāks nekā

rajona centrā un pilsētciematā. Tabula apliecina arī, ka grāmatu
fonda apjoms ne vienmēr ir noteicošais faktors sekmīgam litera-

tūras propagandas darbam.

Jāatzīmē, ka Alsungas bibliotēkās ir liels lieko dublētu skaits,
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7. tabula

1 Ar fonda izmantošanas koeficientu jāsaprot daiļliteratūras fonda apgrozī-

bas attiecība pret visa fonda apgrozību.

tāpēc arī konstatēta visai zema daiļliteratūras fonda izmantošanas

intensitāte. Alsungas pilsētciemata pieaugušo un bērnu bibliotēku

daiļliteratūras fondi netiek racionāli izmantoti, daiļliteratūras
fonda apjoms ir lielāks nekā bibliotēkas lasītāju reālais pieprasī-
jums. Augstāku daiļliteratūras fonda izmantošanas intensitāti

varētu prasīt arī no citām Kuldīgas rajona bibliotēkām.

Visās izpētes objektu bibliotēkās no kopējā fonda caurmērā

54,2 procenti ir daiļliteratūra; personiskajās bibliotēkās šis pro-
cents ir vēl augstāks. Attiecīgi arī daiļliteratūras izsniegums šajās
masu bibliotēkās caurmērā ir 58,8 procenti no visa 1971. gada
laikā lasītājiem izsniegto grāmatu daudzuma. Visbiežāk izsniegti
latviešu padomju rakstnieku darbi, otrajā vietā — aizrobežu lite-

ratūra, trešajā — krievu padomju rakstnieku darbi.

Pec izsniegtās literatūras lielā mērā var noteikt daiļliteratūras
fonda struktūru. Vislielāko īpatsvaru izsniegumos veido tās litera-

tūras grupas, kuras visplašāk pārstāvētas fondā. Pētījumu gaitā
veikta bibliotēkās saņemtās jaunākās daiļliteratūras kvantitatīva

un kvalitatīva analīze. Analizējot 1969.—1971. gadā saņemto daiļ-
literatūru, konstatēts, ka dažādu tautu un dažāda laika literatūras

Galvenie pieaugušo un bērnu bibliotēku

darba radītāji

Kuldī-

gas

pilsēta

Alsun-

gas

pilsēt-
ciemats

Rendas

ciems

Snēpe-
les

ciems

Kopējais fonds (eks.)
Daiļliteratūras eks.

71 028

40 559

20 765

18 240

11 289

6 276

6 890

3 698

fonds % no kopēja
fonda

eks.

57,1 87,8 55,6 53,7

aiļliteraturas 43 844 15 794 7 867 4 095

zsniegums o/Q no kopējā

izsnieguma
Vidējais daiļliteratūras grāmatu skaits

uz 1 iedzīvotāju
Vidējais daiļliteratūras grāmatu izsnie-

gums uz 1 iedzīvotāju

Vidējais daiļliteratūras grāmatu skaits

uz 1 lasītāju

Daiļliteratūras lasāmība

Daiļliteratūras apgrozība

-.asītāju skaits
-onda izmantošanas koeficients1

52,0

3,35

3,6

20,4

60,8

20,3

1,8

21,1

68,4

4,1

5,1

12,6

71,6

46,2

5,1

11,2

22,0
1,1

1991

0,9

18,3

0,9
863

0.8

15,9

1,3
496

1,3

12,4
1,1

330

1,4



vidū visbiežāk izsniegta latviešu padomju literatūra (piem., Ren-

das ciema bibliotēkā vidējais izsniegums uz 1 lasītāju — 1,6 eks.),

pēc tam aizrobežu literatūra (piem., Snēpeles ciema bibliotēkā —

1,3 eks.), tālāk — krievu padomju literatūra (piem., Rendas ciema

bibliotēkā — 1,1 eks.).
Problemātisks ir jautājums, kādam vajadzētu būt optimālajam

gada laikā izlasīto grāmatu skaitam. Ja pieņem, ka grāmatu un

periodikas lasīšanai dienā var ziedot 35—75 minūtes (gadā —

200—450 stundas) un ka stundas laikā var izlasīt 20 lappuses,
tad iegūstam optimālu rādītāju — 15—35 grāmatas gadā. Ja gadā
vidēji vajadzētu izlasīt 25 grāmatas, tad vidējais daiļliteratūras

grāmatu izsniegums uz 1 iedzīvotāju izpētes objektu bibliotēkās

(1,8—5,1 grāmata) ir par mazu.

Socioloģiskā pētījumā iegūtie empīriskie dati palīdzēs noskaid-

rot bibliotēkas lomu daiļliteratūras izplatībā un lasīšanas aktivi-

tātes ietekmēšanā, kā arī izstrādāt praktiskus priekšlikumus lauku

bibliotēku darba optimizācijā.
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C. САРДЫKO

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ

И ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Резюме

Интерес к художественной литературе как составная часть

комплекса эстетических интересов является одним из ярчайших
субъективных показателей эстетической культуры. Поэтому изу-
чение проблем распространенности и чтения художественной ли-

тературы занимало столь важное место в социологическом иссле-

довании «Книга и чтение в сельском районе», проводимом Госу-
дарственной библиотекой Латвийской ССР им. В. Лациса.

Настоящая статья дает самое общее представление о круге этих

проблем.
Объектом исследования были жители Кулдигского района

начиная с 16-летнего возраста. Выборочная совокупность состав-

ляла 3000 человек. Источниками эмпирического материала были

анкеты интервьюирования, сводные таблицы и ведомости ана-

лиза библиотечных фондов и документации, сводки о выпуска-

емой издательствами продукции за 1965—1971 гг. и др.

Полученная социологическая информация характеризует

отношение сельских жителей к художественной литературе и ее

видам в различных аспектах: историко-хронологическом, жанро-

вом, тематическом.

Анализ ответов опрашиваемых на эмпирическом уровне пока-

зывает, что художественную литературу читает 76,9% респон-

дентов, однако интересы к художественной литературе у них

проявляются по-разному. Сельские жители предпочитают эпиче-

ские жанры, особенно бытовой роман; лирика менее популярна.
Очевидно, читатели ее недопонимают, не умеют оценить в более

широком толковании эмоции, пробужденные чтением поэзии.

Выявлено несоответствие литературных потребностей респон-
дентов реальным возможностям использования художественной
литературы в области чтения: их литературные желания превы-
шают реальную деятельность. Об этом свидетельствует сравне-
ние потребностей чтения (в самооценке респондента) с наиболее

читаемыми книгами (реальная деятельность). Библиотечные ра-
ботники должны считаться с такой закономерностью.

Так как для целенаправленного руководства чтением важно

выяснить не только интересы, но и эрудицию читателей, была

сделана попытка установить степень многосторонности чтения



художественной литературы. Наибольшей популярностьюпользу-

ется латышская и русская дореволюционная, а также советская

литература. Из произведений латышских советских авторов наи-

большая частота запросов отмечена на роман В. Лациса «Бес-

крылые птицы». Данные о повторном чтении книг тоже свиде-

тельствуют о популярности латышских авторов досоветского и

советского периодов. Такой же вывод позволяет сделать анализ

сводки о книгах, прочтенных респондентами в последнее время.

Достоверность данных, полученных в результате проведения

опроса, проверена путем сравнения с общим видом чтения в мас-

совых библиотеках. Результаты указывают на низкую интенсив-

ность книговыдачи. Мы склонны объяснить такое явление слабой

эрудицией и узким кругозором в мире книг библиотечных работ-

ников, а также заметными недостатками в деле пропаганды и ин-

формации художественной литературы вообще.

Между доступностью и распространенностью художественной

литературы существует определенная связь. Читаемость некото-

рых книг существенно зависит от книжного рынка, литературных

и драматургических передач по радио и телевизионной сети.

Наблюдается противоречие между ростом библиотечного

фонда и его использованием. Неиспользуемая часть фонда в

известной мере ведет к снижению обращаемости. Но в то же

время читатели не находят в фонде многих необходимых им книг.

Материал, полученный в результате социологического иссле-

дования, даст возможность успешнее решать вопросы повышения

роли библиотеки в пропаганде художественной литературы на

селе, активизации читательских масс, будет способствовать соз-

данию научной основы для выработки рекомендаций по дальней-

шей оптимизации работы массовых библиотек.



S. SARDIKO

SOME PROBLEMS OF DISSEMINATION AND READING OF FICTION

Summary

Interest in fiction as a component part of a whole complex of

aesthetic interests gives vivid evidence of aesthetic culture. There-

fore the study of the problems of dissemination and reading of

fiction is of topical importance in the sociological research "Books

and reading in a country-side district" done by the Vilis Lācis

State Library of the Latvian S.S.R. The paper gives a general

impression about the character and scope of these problems.
The work was carried out in the Kuldiga district where 3,000

people were selected to be interviewed. Information was drawn

from questionnaires, summary tables and records of library stocks

and documentation analysis, etc.

This sociological information characterizes the attitude of the

rural population to fiction in various aspects: historic-chronolo-

gical and according to genres and themes.

According to the analysis 76.9% of the respondents read fiction

though their interests are largely varied. Rural people prefer prose,

especially novels of everyday life to poetry.
There is a discrepancy between the needs of the readers and

their actual possibilities in the field of reading. This phenomenon
should be taken into consideration by librarians.

Purposeful reading guidance demands ascertaining of both the

readers' interests and their erudition; therefore we tried to fix the

versatility degree of fiction reading. Latvian and Russian pre-re-
volution and Soviet literature enjoys the widest popularity among
the readers. The novel by V. Lācis "The Wingless Birds" has the

greatest use frequency among the books by Soviet Latvian authors.

The final data of the research were tested when compared with

the general kind of reading in public libraries. The results pointed
out the low intensity of book circulation seemingly due to the lack

of erudition of library personnel in some occasions and the short-

comings in the information and propaganda work in general.
The availability and dissemination of fiction are certainly

mutually connected. Reading frequency depends considerably on

the book market, literary and drama broadcasts etc.

The results of this sociological research will help to solve the

problems of increasing the role of the library in popularization of

fiction in the country-side, activization of readers and creating
scientific basis for working out a programme of optimum ways of

work at public libraries.
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Б. ЗАКЕВИЦ,

зав. отделом музыки

СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ ОТДЕЛА МУЗЫКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

им. В. ЛАЦИСА

Справочный аппарат на фонд нотно-музыкальной литературы

и фонд звукозаписей отдела музыки Государственной библиотеки

Латвийской ССР им. В. Лациса в настоящее время является са-

мым обширным и исчерпывающим в нашей республике и одним

из богатейших в Советском Союзе.

Государственная библиотека располагает фондами нотно-му-

зыкальной литературы и звукозаписей, объем которых в настоя-

щее время превышает 200000 единиц хранения. Ими пользуются

в среднем за год свыше 3 000 читателей. Выдача нотно-музыкаль-

ной литературы и звукозаписей достигает 35 000 единиц в год.

Фонд нотно-музыкальной литературы начал создаваться в

1919 г., когда декретом Советского Правительства Латвии 1 была

установлена передача определенного количества обязательных

экземпляров печати (в том числе нотных изданий) Государст-
венной библиотеке. В фондах библиотеки находилось также зна-

чительное количество нот и книг о музыке, оказавшихся без

владельцевпосле первой мировой войны. В то время лишь неболь-

шая часть нотного фонда была каталогизирована. Такое поло-

жение сохранялось до 1945 г., когда после Великой Отечествен-

ной войны начался быстрый рост нотно-музыкального фонда
Государственной библиотеки.

1 Декрет о библиотеках.
— «Известия Соц. Сов. правительства Латвии»,

1919, № 36, 3 аир.
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С 1940 по 1959 г. Государственная библиотека получала бес-

платный всесоюзный обязательный экземпляр, включавший

ноты, и бесплатный обязательный экземпляр Латвийской ССР.

Фонд пополнился также теми нотными изданиями, которые после

Великой Отечественной войны остались без владельцев.

Стала очевидной необходимость каталогизации всех нотных

изданий, находящихся в фондах библиотеки, создания катало-

гов и картотек на нотный фонд. Каталогизацию нотных изданий

начал отдел обработки и каталогов, где и была положена основа

той системе каталогов и картотек, которой в настоящее время

располагает отдел музыки.

В 1958 г. Министерство культуры Латвийской ССР приняло

решение о присоединении Государственной Центральной нотной

библиотеки с ее фондом к Государственной библиотеке Латвий-

ской ССР.

Государственная Центральная нотная библиотека была осно-

вана в 1935 г. и обеспечивала нотными изданиями и книгами о

музыке музыкальную общественность Латвии. Особое значение

имели оркестровые нотные материалы, которыми пользовались

как рижские, так и периферийные оркестры. После Великой Оте-

чественной войны фонд библиотеки быстро увеличился, достигнув
в 1958 г. 39 176 единиц (в 1941 г. было 9 831 ед.).

Статистические данные Центральной нотной библиотеки го-

ворят о масштабах деятельности и ее большом вкладе, внесен-

ном в музыкальную жизнь Латвийской ССР. В 1958 г. библио-

тека имела 1680 читателей, было зарегистрировано 7196 посе-

щений и выдано 12524 ед. литературы.
Но трудные условия работы и тесное помещение ограничи-

вали возможность дальнейшего развития деятельности библио-

теки. С целью улучшения работы с нотными изданиями Цент-

ральная нотная библиотека была присоединена к Государствен-
ной библиотеке Латвийской ССР. На базе объединенных фондов
был создан отдел нот и музыкальной литературы, в распоря-
жение которого поступили каталоги и картотеки на обработан-
ную часть нотного фонда Государственной библиотеки, а также

систематический каталог Центральной нотной библиотеки. Ката-

логи и картотеки Государственной библиотеки не соответство-

вали полностью тем требованиям, которые предъявлялись к спе-

циализированному отделу нотно-музыкальной литературы. Обра-
ботка нот, начатая в 1945 г. по «Правилам описания особых

видов изданий для массовых библиотек», не была рассчитана ни

на такой рост фонда нот, ни на специфику работы нотно-музы-
кального отдела. На вновь созданный отдел возлагались функ-
ции специальной музыкальной библиотеки и в связи с этим надо
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было пересмотреть практику описания и классификации нотных

изданий, реорганизовать каталоги, улучшить и расширить ра-

боту с нотно-музыкальной литературой. Требования, предъявля-

емые со сторонь?\литателей-специалистов, музыковедов, творче-
ских работников, аУгакже учащейся молодежи, характер библио-

графической и методической работы библиотеки постепенно 1
привели к созданию существующей ныне системы каталогов и

справочного аппарата отдела музыки в целом.

История возникновения и создания справочного аппарата

отдела музыки более подробно описана в статье главного биб-

лиографа С. Лапини, опубликованной в 4-м томе «Трудов» Госу-

дарственной библиотеки Латвийской ССР (на латыш, яз.) К В дан-

ной статье основное внимание уделено состоянию справочного

аппарата в настоящее время и перспективам его развития.

Основным звеном справочного аппарата отдела музыки явля-

ется система каталогов и картотек. В настоящее время в отделе

ведутся 22 каталога и картотеки.

На нотные издания

Служебный алфавитный каталог.

Читательский алфавитный каталог с картотекой-ключом

транскрипций фамилий зарубежных композиторов.

Алфавитный каталог упрощенно обработанных нотных изда-

ний.

Читательский систематический каталог (новый) с алфавитно-
предметным указателем.

Читательский систематический каталог (старый) бывшей

Центральной нотной библиотеки.

Картотека новых поступлений русских нотных изданий.

Картотека заглавий музыкальных произведений.
Картотека авторов текстов вокальных произведений и сце-

нической музыки.
Тематическая картотека песен.

Картотека «Образ В. И. Ленина в музыке».
Аналитическая картотека песен и танцев народов мира.

Картотека «Новинки зарубежной эстрадной музыки».

1 Lapiņa S. V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas mūzikas nodaļa (Darbības

apskats). — «Raksti» (V. Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka), 4. sēj., R., 1973, 232.—

257. lpp.
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На звукозаписи

Алфавитный каталог.

Систематический каталог.

Систематический каталог новинок звукозаписей.

Картотека заглавий музыкальных произведений.

Картотека авторов литературных текстов.

На книги о м у зыке и период и к у

Алфавитный каталог книг о музыке.

Систематический каталог книг о музыке с алфавитно-пред-
метным указателем.

Алфавитный каталог периодических изданий.

Аналитическая картотека статей из сборников и монографий

о музыке.

Кроме того, в отделе имеется картотека выполнен-

ных справок.

В каталогах и картотеках отдела музыки раскрыт фонд отдела

музыки в следующем объеме (данные на 1 янв. 1973 г.):
полностью обработанные нотные издания — 144231 ед.;

упрощеннообработанные нотные издания —37 670 ед.;

звукозаписи — 11 340 ед.;

книги о музыке — 13460 ед.;

периодические издания 96 названий

(з том числе 60 названий

иностранных журналов).

В Государственной библиотеке нотно-музыкальная литера-

тура имеется кроме отдела музыки также и в других отделах:

в основном книгохранилище, в подсобных и специализированных

фондах и в отделе редких книг и рукописей согласно хронологи-
ческой границе, установленной в планах комплектования. Руко-
писи хранятся только в отделе редких книг и рукописей. В фонде
отдела музыки нет и некоторых других видов произведений пе-

чати, где встречаются материалы о музыке, подлежащих хра-
нению в других специализированных фондах Государственной
библиотеки, например материалов групповой обработки. Эти из-

дания пока не отражены в каталогах отдела музыки даже спра-
вочными карточками.

Кратко охарактеризуем входящие в систему справочного ап-

парата катологи и картотеки, а также возникающие при их веде-

нии вопросы и методические решения.
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КАТАЛОГИ НА НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Служебный алфавитный каталог нотных изданий ведется по

правилам организации книжных каталогов с некоторыми отступ-
лениями и дополнениями (учитывая специфику материала). Ус-

ловное заглавие в служебном алфавитном каталоге не приме-

няется; в инструкции по организации служебного алфавитного
каталога перечислены те отдельные случаи, когда условное
заглавие применено.

Карточки в служебном алфавитном каталоге распределены
на три языковые группы: латышскую, русскую и иностранную,
в зависимости от языка описания. Описания на языках других

народов СССР со славянской графикой включаются в русскую
часть алфавита, с латинской графикой — в иностранную часть

алфавита.
Настоящая структура организации служебного алфавитного

каталога нотных изданий является наиболее удобной для внут-

ренней работы отдела, для проверки на дублетность, в операциях

при рекаталогизации и перешифровке старых фондов.
Читательский алфавитный каталог нотных изданий собирает

произведения одного композитора независимо от языка издания.

Вопрос о принципах организации читательского алфавитного
каталога обсуждался продолжительное время. В 1963 г., после

всестороннего изучения вопроса, был принят своеобразный вари-
ант организации каталога, не соответствующий рекомендации,
данной в «Единых правилах» по организации алфавитных ката-

логов нотных изданий с единой формой авторского заголовка на

одном языке.

Учитывая особенности нашей многонациональнойреспублики,
состав читателей и характер фондов, вместо единого авторского

заголовка на одном языке было решено принять: для латышских

композиторов — авторский заголовок на латышском языке; для

русских композиторов и композиторов других народов СССР —

на русском языке; для композиторов зарубежных стран — на

языке, соответствующем национальности автора. Реализация

этого принципа была сравнительно проста в отношении описания

произведений известных зарубежных композиторов. Но в чита-

тельском алфавитном каталоге помещаются также аналитические

карточки расписанных сборников и периодических изданий. В

этих изданиях часто помещаются произведения молодых, еще

мало известных композиторов, о которых нет сведений в энцик-

лопедиях и справочниках. Следовательно, возникают трудности

в определении национальности композитора и в транскрипции

его фамилии. Во избежание несоответствия ведется картотека по
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транскрипции фамилий композиторов с латышской и русской

формы на иностранную. Картотека составляется в двух экземп-

лярах: один — для каталогизаторов, другой — для читателей,

дежурных библиографов и работников абонемента.

В читательском алфавитном каталоге описания под названием

расставляются в три языковые группы — в зависимости от языка

описания.

Чтобы облегчить обслуживание читателей, в отдельную группу

выделены гимны государств; в общем алфавите эти описания рас-

пределились бы по разным местам латышского, русского алфа-
витов и алфавита иностранных языков.

После реорганизации читательского алфавитного каталога

прошло 10 лет. Принципы, которые были положены в основу его

организации, выдержали испытание временем и, в основном,

оправдали себя, особенно в отношении латышской и русской

музыки. Сложнее и труднее работать с той частью каталога,

которая отражает произведения иностранных композиторов.

Неоднократно обсуждался вопрос о переходе в описании нот-

ных изданий зарубежных композиторов на латышскую форму

авторского заголовка, как это было сделано в 1971 г. в алфа-
витном каталоге звукозаписей. Но такое решение вопроса для

каталога нотных изданий было отклонено по следующим сообра-
жениям: во-первых, в нотном фонде отдела музыки собрано боль-

шое количество зарубежных изданий иностранных композито-

ров — при выборе латышской формы авторского заголовка у
нескольких десятков тысяч изданий пришлось бы транскрибиро-
вать фамилию, композитора и составлять условное заглавие на

латышском языке; во-вторых, произведения малоизвестных моло-

дых зарубежных композиторов помещаются, главным образом,
в нотных сборниках, изданных на русском языке. Транскрипция
фамилий с русской формы на латышскую является такой же

сложной задачей, как с русской — на форму оригинала; в-треть-
их, форма авторского заголовка и условного заглавия на языке

оригинала содействует просвещению молодых музыкантов, уг-
лублению их знаний в области иностранных языков, что 'так

важно и необходимо в наши дни.

В организации и ведении читательского алфавитного ката-

лога много сложных и трудных вопросов, но их анализ не явля-

ется предметом данной статьи.

По вопросам организации читательского алфавитного ката-

лога отдела музыки в 1972 г. составлена рабочая инструкция, в

которой зафиксированы основные принципы ведения каталога и
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даны рекомендации по решению спорных и сложных мест в рас-

становке карточек и по составлению условного заглавия.

Алфавитный каталог упрощенно обработанных нотных изда-

ний отражает издания, поступившие в библиотеку из разных

источников в прежние годы. Это ноты, изданные в СССР и за

рубежом в основном до 1945 г.

На эти издания (около 37 000 ед.) ведется служебный алфа-
витный каталог, по которому выполняются справки по требованию
читателей; издания, отсутствующие в полностью обработанном

фонде, передаются на обработку и отражаются в читательских

каталогах.

В 1972 г. начата сплошная проверка на дублетность упро-

щенно обработанных нотных изданий в служебном алфавитном
каталоге. В первую очередь проверяются произведения латыш-

ских композиторов и отсутствующие в нотном фонде издания

передаются на полную обработку. Лишние экземпляры собира-
ются в резервно-обменный фонд отдела музыки, на который орга-
низована служебная картотека.

Систематический каталог нотных изданий организован по ра-
бочей схеме классификации Государственной библиотеки Лат-

вийской ССР, разработанной в 1946 г. Отдел музыки (78) был

разработан на базе таблиц Н. В. Русинова и Универсальной
десятичной классификации (УДК). В дальнейшем схема отдела

музыки переработана, детализирована при помощи аналитичес-

ких определителей с учетом проекта классификации нотно-музы-
кальной литературы Государственной библиотеки СССР имени

В. И. Ленина; в последние годы использована также Библио-

течно-библиографическая классификация (ББК), вып. 21-Щ, в

основном для разработки аналитических определителей и для

формулировки отделов и подотделов.

Систематический каталог нот нуждается в основательной

редакции и детализации на базе аналитических определителей.
В отделе неоднократно обсуждался вопрос о классификации

нотных изданий по ББК, особенно после того, как на печатных

карточках, издаваемых Государственной библиотекой СССР

им. В. И. Ленина, появился классификационный индекс по ББК.

Но печатная карточка издается только на русском языке и посту-
пает с большим опозданием. Большое количество нотных изданий

на иностранных языках, латышские и часть старых русских
нотных изданий пришлось бы классифицировать самим. Несом-

ненно, работать по нашей схеме легче и проще, поэтому решили
пока ее усовершенствовать и не переходить на таблицы Биб-

лиотечно-библиографической классификации, а индексацию,
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данную на печатных карточках, использовать при классифика-
ции нотных изданий для ориентации и уточнения методики клас-

сификации.
По нашим наблюдениям, систематический каталог нотных из-

даний в справочной работе используется мало. Преобладающее
большинство наших читателей пользуется алфавитным катало-

гом, ищет что-то определенное, получив информацию об издании

вне библиотеки. Систематический каталог используется, главным

образом, тогда, когда из-за неточности данных об издании возни-

кают трудности в нахождении необходимого материала в алфа-
витном каталоге, а также для подбора репертуара для малорас-

пространенных музыкальных инструментов, ансамблей, отдель-

ных видов хора, реже — для выбора произведений отдельного

жанра досоветских, советских или иностранных композиторов.

При систематическом каталоге создан алфавитно-предметный

указатель на русском языке; ведение и пополнение указателя

было прекращено с 1959 по 1969 г., поэтому имеются большие

пробелы, которые постепенно ликвидируются.

Читательский систематический каталог бывшей Государствен-
ной Центральной нотной библиотеки отражает значительную

часть нотного фонда, хотя постепенно, в ходе рекаталогизации

нотных изданий этот каталог ликвидируется. Произведения ла-

тышских композиторов уже рекаталогизированы и, следова-

тельно, в старом систематическом каталоге не отражаются.
Книги о музыке были рекаталогизированы и перешифрованы в

первые годы после присоединения Государственной Центральной
нотной библиотеки и отражены в каталогах Государственной биб-

лиотеки Латвийской ССР.

История создания и принципы организации систематического

каталога Центральной нотной библиотеки подробно освещены в

упомянутой выше статье С. Лапини об истории отдела музыки

(см. сноску на с. 95). Следует отметить, что на эту часть фонда
нет алфавитного каталога и поэтому в справочной работе иногда

возникают затруднения.

Картотека новых поступлений с 1972 г. ведется только для нот-

ных изданий на русском языке, на которые продолжительное

время приходится ожидать печатную карточку. После получения
очередной партии новых нот на каждый экземпляр пишется вре-
менная карточка, содержащая только основные данные (автор,
название, вид исполнения). Эти карточки расставляются по боль-

шим систематическим группам: произведения для вокального ис-

полнения, для оркестра, для отдельных инструментов и т. д.;

внутри каждой группы карточки располагаются в алфавитном
порядке. После поступления печатной карточки и полной



101

обработки издания временные карточки используются в каче-

стве контрольных талонов в топографическом каталоге отдела

музыки.
В 1971 г. в картотеку новинок включались также карточки на

новые латышские и иностранные нотные издания, но картотекой
очень редко пользовались и ведение ее на полный репертуар нови-

нок оказалось нецелесообразным. Поэтому было решено латыш-

ские издания обрабатывать немедленно после получения, а посту-

пившие иностранные нотные издания до обработки расставлять

на полке в алфавитном порядке по авторам или названиям. Ред-

кие справки о наличии того или иного издания выполняются

путем просматривания нот на полке.

Картотека заглавий музыкальных произведений содержит кар-

точки на заглавия отдельно изданных произведений и на загла-

вия аналитических описаний из сборников разных авторов. Начи-

ная с 1971 г. пишутся карточки также на заглавия произведений
из вокальных сборников одного автора, которые до этого не рас-

крывались в картотеке заглавий.

В картотеку не включаются справочные карточки на первую

строку песен, хотя известно, что читатели чаще запоминают пер-

вые слова песни, чем ее название.

Спорным является вопрос о необходимости справочных карто-
чек на инструментальные произведения. В большинстве других

музыкальных библиотек или музыкальных отделов библиотек

страны справочные карточки на заглавие инструментальных про-

изведений не пишутся, хотя ряд библиотек признают это полез-

ным и необходимым. Наблюдения в справочной работе отдела

музыки свидетельствуют в пользу карточек на заглавия инстру-
ментальных произведений.

В отношении справочных карточек на иностранные нотные

издания пришлось решить, составлять ли их в таком же объеме,
как на латышские и русские издания. В 1972 г. было принято ре-

шение — отказаться от справочных карточек на заглавия инстру-
ментальных произведений, продолжая писать их на заглавия

изданий вокальной музыки.

Картотека авторов текстов вокальных, вокально-симфоничес-
ких и сценических произведений в отличие от рекомендаций «Еди-
ных правил ...» организована в пределах описаний произведений
одного автора в алфавитном порядке названий, а не фамилий
композиторов. Такое решение было вызвано тем, что большинство

справок относится к определенным произведениям одного автора.
При запросе —■ создал ли определенный композитор песни на

слова данного автора, приходится просмотреть все карточки этого

поэта, но необходимость в таких справках возникает очень редко.
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Тематическая картотека песен первоначальноотражалатолько

отдельно изданные песни на латышском и русском языках, что

было крайне недостаточно. С 1969 г. картотека пополняется не

только описаниями отдельно изданных песен, но и аналитичес-

кими карточками.
Для организации картотеки был составлен переченьтем; всего

выделено 46 рубрик, в том числе: песни общественно-политиче-

ского содержания, песни о партии, о Родине, о комсомоле, о дру-
жбе народов, об отдельных странах, песни об отдельных профес-

сиях, исторических событиях и т. д. В границах каждой темы кар-
точки расставляются в обратно-хронологическом порядке.

Картотека «Образ В. И. Ленина в музыке» в связи со 100-ле-

тием со дня рождения В. И. Ленина выделена в 1970 г. из тема-

тической картотеки песен. Картотека была пополнена описаниями

произведений для разного вида исполнения, посвященных

В. И. Ленину.

В картотеке выделены песни о Ленине:

а) для сольного пения,

б) для ансамблей,

в) для хора,

г) для детей и школьных хоров.
Затем следуют рубрики: образ В. И. Ленина в опере, в вокаль-

но-симфонических произведениях и т. д. В картотекеотражаются
также звукозаписи произведений, посвященных В. И. Ленину.

Картотека песен и танцев народов мира — одна из ценнейших

картотек отдела, так как быстро и достаточно полно раскрывает
читателям и библиографам музыкальный фольклор, находящийся

в фонде отдела музыки. Картотека в свое время предназначалась
только для служебного пользования, поэтому описание было

очень кратким
1
,

но в последние годы она доступна всем читате-

лям. Кроме народных песен и танцев картотека отражает совре-
менные танцы и танцы из сценической музыки и кинофильмов.
До 1972 г. картотека пополнялась новыми описаниями без огра-

ничения, но в настоящее время разработаны принципы отбора
материала.

Картотека «Новинки зарубежной эстрадной музыки» ведется

с 1971 г. Она состоит из трех основных разделов; в первом отра-
жаются новинки, в которых не указан исполнитель, во втором дан

репертуар известных эстрадных ансамблей, в третьем — репер-

туар известных эстрадных исполнителей.

1 На карточках пишутся: название народа и песни, автор обработки, вид

исполнения и шифр сборника, в котором помещена песня.
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В картотеке помещаются в основном карточки аналитически

расписанных сборников; через определенный промежуток времени

(примерно полгода) карточки данной картотеки расставляются
в читательский алфавитный каталог. Кроме аналитических карто-

чек в картотеке расставляются сокращенные описания индивиду-
ально обработанных нотных изданий эстрадной музыки, представ-

ляющих интерес для читателей, пользующихся данной картоте-
кой. Создание картотеки было вызвано, во-первых, большим

увлечением молодежи эстрадной музыкой, во-вторых, стремле-

нием многочисленных эстрадных ансамблей пополнить свой ре-

пертуар, поскольку их запросы нельзя было удовлетворить теми

источниками информации, которые имелись в отделе музыки.

КАРТОТЕКИ И КАТАЛОГИ ЗВУКОЗАПИСЕЙ

Эти картотеки и каталоги ведутся со времени основания фоно-
теки в 1960 г. Как отдельная ветвь системы каталогов отдела

музыки они в разных аспектах отражают фонд звукозаписей и

аудио-визуальных материалов, содержащий свыше 11 ООО единиц

хранения.

Из года в год вместе с ростом фонотеки растет и число ее слу-
шателей: в 1972 г. учтено 6 365 посещений.

> Алфавитный каталог звукозаписей является одновременно и

служебным, и читательским. Каталог организован по тем же

принципам, что и читательский каталог нотных изданий, т. е. все

описания распределены по следующим группам: 1) композиторы
Латвийской ССР; 2) композиторы других народов СССР (кроме
латышского); 3) композиторы зарубежных стран; 4) описания

сборников музыкальных звукозаписей под заглавием. В четвертой

группе особо выделены описания музыкального фольклора, кото-

рые группируются по отдельным народностям СССР и зару-

бежных стран; 5) литературные записи; 6) алфавитный каталог

исполнителей.

В связи с трудностями в составлении транскрипций фамилий
иностранных композиторов и исполнителей на языке оригинала,

а также в формулировке условного заглавия на иностранных
языках в алфавитном каталоге звукозаписей /фамилии иностран-

ных композиторов и исполнителей пишутся на латышском языке.

От иностранной или русской формы фамилии на латышскую фор-
му пишутся ссылочные карточки, которые расставляются в

отдельной алфавитной рабочей картотеке композиторов и услов-
ных заглавий.

В отличие от читательского алфавитного каталога нотных

изданий в алфавитном каталоге фонотеки авторский заголовок



104

музыкальных звукозаписей зарубежных композиторов на разде-

лителях пишется на латышском, иностранном и русском языках.

Условное заглавие пишется на латышском и русском языках.

В отдельный алфавитный ряд организованы основные и вспо-

могательные описания на исполнителей (индивидуальных и кол-

лективных) .
Ряд исполнителей также распределен на три группы: исполни-

тели Латвийской ССР, исполнители других народов СССР (кроме

латышского) и зарубежные исполнители.

Систематический каталог музыкальных звукозаписей после

переработки по новой схеме классификации звукозаписей отлича-

ется от систематического каталога нотных изданий как по своей

структуре, так и по принципам организации. С учетом специфики

интересов посетителей и слушателей фонотеки для детализации

материала в границах одного отдела применяются весьма дроб-

ные региональные и хронологические определители, но не исполь-

зуется детализация с помощью аналитических определителей.
Систематический каталог новинок звукозаписей отражает но-

вые приобретения фонотеки за полугодие. Карточки из каталога

новинок ежеквартально расставляются в основном системати-

ческом каталоге, а заново обработанные звукозаписи размеща-
ются в каталоге новинок.

Кроме названных каталогов на звукозаписи еще ведутся кар-
тотека заглавий музыкальных произведений и картотека авто-

ров литературных текстов.

КАТАЛОГИ НА КНИГИ О МУЗЫКЕ И ПЕРИОДИКУ

Каталоги книг о музыке организует отдел музыки на базе кар-
точек, получаемых из отдела обработки и каталогов после центра-
лизованной обработки книг. В алфавитном каталоге книг отра-
жаются только те издания, которые находятся в фонде отдела

музыки. В систематическом каталоге книг отражаются все изда-

ния о музыке, имеющиеся в фондах Государственной библиотеки

Латвийской ССР и централизованно обработанные в отделе

обработки и каталогов. Это дает информацию читателям отдела

музыки о тех изданиях, которые из-за недостатка экземплярности
или по другим причинам направлены в другие читальные залы и

фонды библиотеки. В этой связи следует отметить, что в настоя-

щих условиях, когда отдел музыки в основном комплектуется в

нотном магазине г. Риги, в фонды отдела поступает меньше книг

о музыке, чем в основное книгохранилище, которое пополняется

изданиями, поступающими в порядке всесоюзного платного обя-
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зательного экземпляра. В каталогах книг помещаются также

описания авторефератов диссертаций по музыковедению.

Алфавитный каталог книг о музыке по своему содержанию

шире, чем это выражено в его названии. Хотя основную часть,

книжного фонда отдела музыки составляют книги о музыке,

отделом комплектуются также и книги по родственным отрас-

лям — об опере, балете, хореографические описания танцев, либ-

ретто. Кроме того, в фондах отдела музыки необходимы также

энциклопедии универсального содержания, языковые словари и

т. п. издания, которые все отражаются в алфавитном каталоге

книг.

Систематический каталог книг о музыке с алфавитно-предмет-
ным указателем организован по рабочей схеме Государственной
библиотеки Латвийской ССР.

Каталожные карточки на новинки, полученные отделом музы-

ки и другими отделами библиотеки, в течение двух кварталов

в систематическом каталоге не расставляются, а отражаются в

особой картотеке новых поступлений.
Каталог периодики. На периодические издания отдела музыки

ведутся алфавитный каталог и регистрационная картотека. Они

охватывают 96 названий журналов, в основном музыкальных,

находящихся в отделе музыки. Каталог периодики — алфавит-
ный, разделен на три языковые группы: латышскую, русскую и

иностранную. На текущую периодику ведется регистрационная

картотека. В начале каждого года в каталоге периодики отмеча-

ются номера, полученные отделом за истекший год. Продолжаю-
щиеся издания отражаются в каталогах книг о музыке — алфа-
витном и систематическом.

Отдел музыки располагает еще двумя вспомогательными кар-

тотеками, организация которых начата недавно, — это аналити-

ческая картотека статей из сборников и монографий по вопросам

музыки.
Для аналитической картотеки отбираются статьи такой тема-

тики, на которую не хватает литературы в систематическом ката-

логе книг. Создание картотеки было начато при проверке фондов
в результате просмотра книг «de visu». Картотека пополняется

регулярно: полученные новые книги о музыке просматриваются

библиографом, и наиболее интересные и нужные статьи отра-

жаются в картотеке. Картотека систематическая, организована

по схеме классификации книг о музыке.

Вторая вспомогательная картотека, начатая в 1972 году, —

это картотека выполненных справок. Библиографические справки,
выполненные отделом, записываются в регистрационную тетрадь.
Но часть справок, на которые предвидится повторение запроса,
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помещают в отдельную картотеку, создавая небольшой фонд
«готовой» справки. Это относится не только к большим и слож-

ным справкам, но иногда и к мелким вопросам. Например, в

связи с активизацией культурного сотрудничества между стра-

нами и гастрольными поездками художественных коллективов

приходится усиленно помогать им в переводе названий танцев и

текстов песен с одного языка на другой, искать в сборниках уже

переведенные тексты. В картотеке собираются также данные по

истории создания отдельных произведений, премьер, отдельные

факты музыкальной жизни Латвийской ССР и других республик
и стран. Материалы организованы путем выделения отдельных

предметных рубрик, например персоналии, песни, гимны, танцы,

конкурсы и т. п.

Заканчивая обзор каталогов и картотек отдела музыки, сле-

дует упомянуть о ценном дополнении наших картотек, созданном

еще сотрудниками бывшей Центральной нотной библиотеки. Это

рукописные каталоги-тетради,в которых аналитически расписаны

авторские сборники произведений латышских композиторов и от-

ражены как оригинальные сочинения, так и обработки народных
песен. На часть фонда рукописные каталоги-тетради являются

единственным источником для справок и довольно часто исполь-

зуются.

ФОНД СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Важной составной частью справочного аппарата отдела му-
зыки является фонд справочной литературы — общие и специ-

альные энциклопедии, справочники и другие материалы спра-
вочного характера. Часть справочного фонда размещена в абоне-

менте нот и музыкальной литературы, дублеты или повторные
издания находятся в отдельных секторах и используются во внут-
ренней работе отдела музыки.

Кроме общеизвестных специальных музыкальных словарей и

справочников, изданных в СССР, отдел музыки располагает ря-
дом ценных зарубежных справочных изданий, напр.: "Die Musik

in Geschichte und Gegenwart" (Basel, 1949—1968, в 14 т.);
"Who is who in Music" (London, 1972); Apel W. "Harvard

Dictionary of Music" (Cambridge, 1970); «Dictionnaire de la

musique» (Bordas, 1970); Rosenthal H., Warrack. J. "Concise

Oxford Dictionary of Opera" (London, 1972) и др.
Ценнейшими пособиями в работе являются научные библио-

графии произведений Л. Бетховена, (Georg Kinsky „Beethoven

Verzeichnis"), В. Моцарта (Ludwig Kochel „Mozart-Verzeichnis"),
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И. Баха, а также нотографические справочники произведений
С. Прокофьева, Д. Кабалевского и других композиторов. Но все-

таки справочников в области музьжи крайне недостаточно. Если

для справок о классиках музьжи имеются сведения в энциклопе-

диях, написаны монографии, составлены библиографии, то зна-

чительно хуже обстоит дело с получением информации о совре-
менных деятелях музыки как нашей страны, так и зарубежных.

Библиографические словари и справочники с данными 10— 15-

-----летней давности, например «Советские композиторы» (1957), «Pa-

domju Latvijas mūzikas darbinieki» («Деятели латышской

советской музыкальной культуры», 1965), не дают нужной инфор-
мации о деятелях музыки и событиях музыкальной жизни послед-

них лет. Читатели, работники редакций, издательств часто обра-

щаются в отдел музыки за данными о наших композиторах, дири-

жерах, певцах и т. д., интересуются новыми фактами, которые не

отражены в имеющихся монографиях и справочниках, например

о новых произведениях композиторов, о датах их жизни, о на-

граждениях, о присвоении почетного звания и т. д. Использование

периодических изданий и «Летописи журнальных и газетных ста-

тей» для нахождения нужных сведений — весьма трудоемкий

процесс. Поэтому мы пришли к выводу, что при выполнении

справки или просмотре текущей периодики следует дополнять

имеющиеся у нас справочники новыми данными для многократ-

ного использования найденного ответа.

Кроме того, для пополнения справочного аппарата данными о

новых произведениях латышской музыки в справочном пункте

собираются рекламные издания Латвийского отделения Муз-
фонда СССР, содержащие биографические данные о композиторе
и краткую характеристику его новейших произведений. Реклам-

ные листки о композиторахрасставляются по алфавиту персона-
лий и помещаются в картотеке «готовой» справки.

Хотя такой способ пополнения справочного аппарата является

довольно примитивным и наши первые опыты далеко не совер-
шенны, все-таки это значительно облегчает справочную работу^

Подводя итоги обзора состояния справочного аппарата отдела

музыки, необходимо отметить имеющиеся пробелы и пути, кото-

рые используются в справочной работе для их восполнения.

В справочном аппарате отдела музыки отсутствует картотека

журнальных и газетных статей, которая ведется отделом спра-
вочно-библиографической и информационной работы в цент-

ральном справочном пункте библиотеки и находится в другом
здании. В этой картотеке отражаются статьи за последние три

года. В будущем планируется срок хранения не ограничивать.
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9 В отделе справочно-библиографической и информационной

работы сосредоточены также некоторые библиографические изда-

ния и справочники о музыке, имеющиеся в фондах Государствен-
ной библиотеки только в одном экземпляре, в основном зарубеж-
ные издания.

В читальном зале леттоники ведется аналитическая картотека

статей по вопросам латышской музыки, в которой собран мате-

риал за весьма длительный период; некоторые источники отно-

сятся к 60-м годам прошлогостолетия. В картотеке кроме латыш-

ских изданий раскрыто также содержание периодических изданий

на русском и немецком языках, выходящих на территории Лат-

вийской ССР.

Следовательно, в специализированном отделе музыки по раз-
ным объективным обстоятельствам и в связи с условиями работы

сосредоточен не весь справочно-информационный фонд. Поэтому
при выполнении справок приходится обращаться к справочным

аппаратам других отделов.

Несмотря на очевидные неудобства раздельного ведения спра-

вочного аппарата, в данных условиях это целесообразно. Но если

бы отдел музыки получил помещение с благоустроенными читаль-

ными залами, то следовало бы перейти на двухсмен-

ное обслуживание читателей и сосредоточить весь справочный
аппарат по музыке в этом специализированном отделе. По-види-

мому, это произойдет не раньше, чем будет выстроено новое

здание библиотеки.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

ОТДЕЛА МУЗЫКИ

Планируя дальнейшее развитие справочного аппарата отдела

музыки, необходимо уделить внимание двум направлениям: усо-

вершенствованию уже созданного справочного аппарата и рас-

крытию фонда в новых разрезах, особенно по вопросам латыш-

ской музыки, ее истории, связям с другими областями культуры,
с музыкой других народов.

Среди посетителей отдела музыки надо шире пропагандиро-
вать те материалы, которые хранятся в других фондах Государ-
ственной библиотеки Латвийской ССР, особенно в отделе редких
книг и рукописей. Кроме того, в справочном аппарате отдела му-
зыки не хватает информации о фондах групповой обработки,,
изографики. Надо учесть, что большинство читателей отдела

музыки посещает только наш читальный зал и абонемент и им

незнакомы те информационные плакаты, которые выставлены в

центральном здании библиотеки для ознакомления читателей с
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системой фондов и размещением отдельных видов печати в Го-

сударственной библиотеке.

В работе по усовершенствованию имеющегося справочного

аппарата, помимо текущей редакции каталогов и картотек и лик-

видации пробелов в фонде, немалое значение приобретает выяв-

ление и ликвидация параллелизма и дублирования в справочном

аппарате.
Тематическая картотека песен весьма неполная, имеет много

пробелов; эту картотеку постепенно надо пополнять, превращая
ее в полноценную часть справочного аппарата. На практике это

реализуется таким образом: при запросе читателями песен на

определенную тематику, о которой нет или имеется мало мате-

риала, библиограф, выполняющий справку, просматривает«Нот-

ную летопись», сборники музыкальных произведений и на базе

собранного материала открывает новую рубрику или пополняет

уже созданную. В рубрике помещается справочная карточка со

сведениями — когда открыта или дополнена рубрика и за какие

годы просмотрена «Нотная летопись».

Из наиболее актуальных рубрик, нуждающихся в пополнении,

можно упомянуть рубрики об отдельных профессиях, о выдаю-

щихся людях, о революционном прошлом латышского народа, о

латышских красных стрелках, о новых советских традициях и т. п.

Большим вкладом в улучшение обслуживания читателей дол-

жен стать сводный каталог нотных изданий, находящихся

в музыкальных библиотеках Латвийской ССР.

Как известно, отдел музыки Государственной библиотеки Лат-

вийской ССР является единственным публичным общедоступным
нотохранилищем с домашним абонементом в нашей республике.
Нотные фонды других учреждений и ведомств доступны весьма

узкому кругу населения, и информацию о них трудно или даже

невозможно получить. Чтобы дать полное представление о нот-

ных фондах, хранящихся в библиотеках нашей республики, наме-

чается созданиегсводного каталога нотных изданий Латвийской

ССР на базе читательского алфавитного каталога отдела музыки.
В первую очередь, следовало бы собрать и отразить в сводном

каталоге произведения композиторов Латвийской ССР и сбор-
ники нотных изданий, выпущенных в республике. Второй этап

мог бы охватить произведения русских композиторов и компо-

зиторов других народов СССР. На третьем этапе в сводный ката-

лог можно было бы включить произведения зарубежных компо-

зиторов.

Разумеется, прежде чем начать создание республиканского
сводного каталога нотных изданий, надо провести ряд подготови-

тельных работ как с каталогами отдела музыки Государственной



библиотеки, так и с каталогами других библиотек нашей респуб-

лики, имеющих нотные издания. Тогда через определенный период

можно будет планировать издание сводного каталога в печатном

виде.

Намечается также издание списка резервно-обменного фонда
нотных изданий; после сверки каталога упрощенно обработанных

нотных изданий с другими каталогами отдела музыки и пополне-

ния нашего нотного фонда можно будет составить выборочный

алфавитный список дублетных экземпляров, размножить его на

ротапринте и выслать другим библиотекам.

Организация картотеки композиторов в региональном и хро-

нологическом аспектах помогла бы в справочно-библиографиче-
ской работе отдела. Основываясь только на справочниках и эн-

циклопедиях, нельзя оперативно отвечать читателю, а найти ответ

по другим источникам можно только после долгих и трудоемких
поисков. Поэтому в перспективном плане отдела музыки намеча-

ется изучение и конкретизация планов создания подобной карто-

теки с помощью перфокарт. Подготовительные работы, накопле-

ние фактического материала уже начаты в секторе фонотеки
отдела музыки.

Вопрос об аналитическом раскрытии иностранной периодики
обсуждается и изучается. В конкретных условиях нашей респуб-
лики и нашей библиотеки спорной является целесообразность
аналитического раскрытия всей иностранной периодики, получа-
емой отделом музыки. На иностранных языках читают сравни-
тельно мало, весьма узкий круг музыковедов требует научные

иностранные журналы. Высокий процент выдачи иностранной
периодики составляют, в основном, журналы, посвященные эст-

радной музыке и джазу.

Для ознакомления читателей с содержанием научных иност-

ранных журналов следует использовать формы коллективной и

индивидуальной информации. Но одновременно нужно изучать

вопрос о границах раскрытия иностранной периодики в аналити-

ческой картотеке журнальных статей, уточнить наиболее необхо-

димые, актуальные темы, на которые следовало бы создать и

вести картотеку.

Достоинства и недостатки справочного аппарата отдела

музыки проверяются в практической работе: при обслуживании
читателей, при составлении библиографических и методических

материалов, при выполнении многочисленных телефонных и уст-
ных справок. Каталоги и картотеки достаточно точно отвечают на

вопросы о наличии того или иного произведения в фонде отдела

музыки; благодаря широко применяемым аналитическим описа-



ниям содержание нотных сборников доступно читателям. Но не-

достаточно изучена и отражена в каталогах и информационных
плакатах взаимосвязь с фондами и справочными аппаратами

других отделов Государственной библиотеки.

Думая об улучшении и расширении справочного аппарата

отдела музыки, следует обратить внимание на те области музы-

кознания, истории латышской музыки, которые мало иссле-

дованы, но над которыми работают наши читатели — науч-

ные работники, музыковеды и другие специалисты, напр.: связь

музыки с другими областями искусства и науки, влияние или зна-

чение музыки в жизни видных государственных деятелей, науч-

ных работников, писателей и т. п.

Другая область, которая всегда должна быть в центре внима-

ния нашей справочно-библиографической работы, — это те мно-

гочисленные мероприятия, которые проводятся в нашей стране в

целях эстетического воспитания советских людей, особенно моло-

дежи. Забота об обеспечении нужными материалами руководите-
лей и участников художественной самодеятельности,преподавате-
лей музыкальных школ и училищ должна проявляться своевре-

менно, при планировании работы с учетом предусмотренных кон-

курсов, фестивалей, праздников, встреч с представителями других

стран и т. п.

Целенаправленная пропаганда справочного аппарата отдела

музыки в кругах музыкальной общественности Латвийской ССР

и за ее пределами также является очередной задачей отдела

музыки, выполнению которой частично служит данная статья.



B. ZAKĒVICA

V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

MŪZIKAS NODAĻAS UZZIŅU APARĀTS

Kopsavilkums

Mūzikas nodaļas uzziņu aparāts izveidojies pakāpeniski, ilgākā
laika posmā un vispusīgi atklāj Valsts bibliotēkas nošu izdevumu,

mūzikas literatūras un skaņu ierakstu fonda saturu. Mūzikas noda-

ļas fondā uz 1973. gada 1. janvāri ir vairāk nekā 200000 vienību,

to skaitā ap 180 000 nošu izdevumu, ap 14 000 grāmatu par mūziku

un ap 12 000 skaņuplašu, kā arī 96 periodisko izdevumu nosaukumi,

galvenokārt par mūziku. Valsts bibliotēkā nošu izdevumi tika

saņemti jau no pirmajiem bibliotēkas pastāvēšanas gadiem (dibi-
nāta 1919. g.), bet tikai neliela fonda daļa bija kataloģizēta. Regu-
lāra nošu izdevumu apstrāde un katalogu organizēšana uzsākta

tikai pēc 1945. gada, kad strauji pieauga nošu izdevumu fonds un

aktivizējās darbs ar to.

Liels pavērsiens nošu izdevumu apstrādē notika 1958. gada, kad

Valsts bibliotēkai pievienoja Valsts centrālo nošu bibliotēku.

Speciālas nošu bibliotēkas pievienošana izvirzīja svarīgākus
uzdevumus nošu izdevumu un mūzikas literatūras nodaļai un tās

uzziņu aparātam.
Pašreiz mūzikas nodaļā lasītāju un bibliogrāfu rīcībā ir 22 kata-

logi un kartotēkas. Līdztekus tam uzziņu darbā tiek izmantota

uzziņu bibliogrāfijas un informācijas nodaļas organizētā žurnālu

un avīžu rakstu kartotēka un letonikas lasītavas analītisku

izrakstu kartotēka.

Nozīmīga uzziņu aparāta sastāvdaļa ir nodaļas rokasgrāmatu
un uzziņu literatūras fonds, kas noorganizēts nošu un mūzikas lite-

ratūras abonementā. Fonda apjoms — vairāk nekā 300 vienību, to

skaitā enciklopēdijas, rokasgrāmatas, bibliogrāfiski izdevumi, vārd-

nīcas un citi materiāli.

Lai tālāk pilnveidotu mūzikas nodaļas uzziņu aparātu, nepiecie-
šams a) papildināt un paplašināt uzziņu aparātu; b) veikt priekš-
darbus nošu izdevumu republikāniskā kopkataloga izveidošanai;
c) aktivizēt nodaļas fonda un uzziņu aparāta propagandu, padzi-
ļināt sadarbību ar mūzikas zinātniekiem, komponistiem, radošajiem
izpildītajiem, mūzikas pedagogiem un, pētot viņu intereses un

vajadzības, attiecīgi koriģēt mūzikas nodaļas uzziņu aparāta
talaku pilnveidošanos.



B. ZAKĒVICA

REFERENCE SYSTEM OF THE MUSIC DEPARTMENT OF THE

VILIS LĀCIS STATE LIBRARY OF THE LATVIAN S.S.R.

Summary

Reference system of the Music Department has grown gra-

dually during a longer period of time. Now it gives an all-round

reflection of the stock of printed music editions, music literature

and recordings at the State Library. By January Ist, 1973 the stock

of the Music Department had reached the amount of more than

200,000 units including about 180,000 printed music editions, about

14,000 books on music and about 12,000 records, as well as 96

periodicals on music.

The State Library started receiving printed music editions from

the first year of its existence (1919) though only a small part of

them was cataloguized. Regular processing of printed music edi-

tions and the organization of catalogues started only after 1945

due to a steady growth of the stock of printed music editions.

1958 was a turning point in the processing of printed music

editions when the State Central Music Library was turned into the

department of the State Library.
The joining of a special music library set extended tasks to the

department of printed music editions and music literature and its

reference system.
At present there are 22 catalogues and card files at the disposal

of readers and librarians at the Music Department. Reference work

is carried out also with the help of the card files organized by the

Reference Department and the Department of the literature on the

Latvian S.S.R.

An important part of the reference system is the reference stock

at the music lending department. The stock amounts to more than

300 units, including encyclopaedias, handbooks, bibliographic edi-

tions, dictionaries and other reference materials.

For the further perfection of the reference system of the Music

Department there is an utter necessity
a) to enlarge the existing reference system;
b) to prepare for the forming of the union catalogue of printed

music editions in the republic;
c) to popularize the Department's stock and reference system,

to intensify the cooperation with musicologists, composers, musi-

cians-performers, music teachers, to study their interests and needs,
thus further developing the reference system of the Music Depart-
ment.
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А. БРЕМПЕЛЕ,

ст. библиограф отдела

латышской литературы

им. Я. Мисиня ФБ АН

Латвийской ССР

К ИСТОРИИ НЕЛЕГАЛЬНЫХБИБЛИОТЕК В ЛАТВИИ

|90-е годы XIX века — октябрь 1917 г.)

Нелегальные библиотеки в Латвии стали создаваться в конце

XIX века. С развитием капитализма возникли рабочий класс и

прогрессивная интеллигенция, которые больше не могли и не

хотели мириться с политическим бесправием, национальным угне-
тением и нищетой. Сознательная часть рабочих и прогрессивная

интеллигенция с помощью литературы стремились расширить
свои знания в области общественных и естественных наук. Про-
буждению интереса к этим наукам способствовали социал-демо-

кратические и марксистские идеи, распространявшиеся в Латвии

с 70-х годов XIX века.

Первые нелегальные библиотеки

(90-е годы XIX века)

В 80-х годах XIX века в Латвии наметились предпосылки для

появления нелегальных библиотек. В революционно настроенных

кружках постепенно образовывались собрания социал-демократи-
ческой литературы, которая ввозилась в Латвию из Западной
Европы и России. Участники кружков читали и обсуждали прочи-
танное, а также пытались распространять усвоенные идеи и лите-

ратуру.
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Собрание литературы было у студентов Рижского политехни-

кума (с 6 мая 1896 г. переименованногов Рижский политехниче-

ский институт). В Рижском политехникуме в 80-х

годах учились русские студенты и студенты других нацио-

нальностей. Многие из них за революционную деятельность были

исключены из Петербургского, Московского и других универси-

тетов, а также высланы из этих городов. Они привезли с собой

опыт революционной работы, а для получения литературы исполь-

зовали свои связи. Студенты сами читали полученную литературу
и знакомили с ней участников организованного ими рижского

молодежного кружка.

В рижского молодежного кружка уже заметны

признаки библиотечной работы: чтобы получить новую литера-

туру, необходимо было вернуть прочитанную. В собрании книг

этого кружка имелись брошюра В. Е. Варзара «Хитрая меха-

ника» (гектограф), в которой рассматривалась налоговая поли-

тика царского правительства и пропагандировались революцион-

ные идеи, «Кто чем живет» С. Дикштейна (гектограф), «Речь

П. Л. Лаврова», «Процесс 21-го» (Женева, 1888)
и, известно, что в

этом кружке изучали «Капитал» К. Маркса, «Манифест Комму-
нистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса на русском языке

2.

Запрещенная и «вредная» литература распространялась не

только среди студентов политехникума и школьников. Например,
в 1885 г. в Рижском юнкерском пехотном училище жандармерия

нашла издания народовольцев — «Вестник Народной воли»

(Женева, 1883), «Календарь Народной воли» (Женева, 1883) и

ряд других
3.

Собрания литературы 80-х годов легли в основу появившегося

в Латвии в 90-х годах нового вида библиотек — нелегальных.

Кружки самообразования без разрешения правительства
стали создавать нелегально действовавшие библиотеки. В 90-х

годах кружки с нелегальными библиотеками создавались как в

учебных заведениях, так и на фабриках.

1 Vestermanis M. Studentu revolucionārā kustība Rīgas Politehniskajā insti-

tūtā. — «Karogs», 1951, № 10, 939. lpp.; Skolnieku pulciņš Rīgā 1889. g. Žan-

darmērijas materiāli. — Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924,

721.—722. lpp.
2 Vestermanis M. Jauni fakti no «Komunistiskās partijas manifesta» vēstu-

res Latvijā. — «Rīgas Balss», 1963, 4. martā.

3 Центральный гос. исторический архив Лат. ейской ССР ( в дальнейшем:

ЦГИА ЛатвССР), ф. 4568, оп. 9, д 6, л. 4.
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Одним из наиболее крупных центров нелегальных библиотек

была Лиепая (б. Либава), где учащиеся, передовая интеллиген-

ция и рабочие организовали в этот период несколько библиотек.

В 1888 г. возник кружок самообразования в Либавской Никола-

евской гимназии. Это был легальный кружок, участники которого
занимались углубленным изучением латышского языка и литера-

туры. В то время в школах эти предметы изучались по очень

сокращенному курсу или вообще были исключены из программы.
В эти же годы гимназисты через рабочих и служащих, переехав-

ших в Лиепаю из других мест, а также через студентов-новоте-
ченцев

1
, приезжавших на каникулы, знакомились и с социалисти-

ческими идеями. Пропагандой социалистических идей среди моло-

дежи города около 1886 г. одним из первых стал заниматься, по

сведениям заслуженного деятеля культуры Латвийской ССР

П. Биркерта2
, служащий Лиепайского железнодорожного теле-

графа Амброзайтис 3. Его разъяснения, выступления и беседы со

студентами заставляли молодежь задумываться над жизнью,

пересматривать свои прежние взгляды. Постепенно ряд участни-
ков легального кружка стал заниматься вопросами, ответы на

которые невозможно было найти в легальной литературе. Нача-

лись поиски необходимых изданий, положивших начало нелегаль-

ной библиотеке. Точную дату создания нелегальнойбиблиотеки и

величину ее фондов пока установить не удалось. Из материалов,

собранных Петерисом Биркертом, известно, что около 1891 г.

кружок гимназистов Лиепаи получил для своей библиотеки от

Амброзайтиса около 60 книг и брошюр. Эту литературу Амбро-

зайтису передал высланный из Вильнюса польский адвокат

Р. Дмовский.

Подобные кружки самообразования возникли в Лиепайской

городской школе и женской гимназии. Возможно, что при этих

кружках были и нелегальные библиотеки, так как в 1893 г.

Я. Янсон-Браун
4

подал идею объединения кружков «для распро-

странения имеющихся в их распоряжении книг среди других

1 Новотеченцы — участники общественно-политического течения, известно-

го под названием «Яуна страва» («Новое течение»). Это было идейное течение

латышской прогрессивной, демократической интеллигенции, которая занималась

изучением марксизма и пропагандировала его легальными средствами.
2

Петерис Биркерт (1881—1956) — фольклорист, участник революции

1905 г.

3 Steinbergs V., Vilsons A. J. Jansona-Brauna dzīve. R., 1957, 10,—13. lpp.
4 Янис Янсон-Браун (1872—1917) — новотеченец, видный деятель социал-

демократического движения в Латвии, публицист и литературный критик.
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читателей, особенно рабочих. В том же году предложение было

выполнено»
1
.

Один из первых рабочих кружков был создан около 1890 г.

под руководством строительного рабочего Я. Дриеги2. Сначала

это был кружок антирелигиозного характера, участники которого,
читая книги по естествознанию и философии, старались уяснить

себе законы развития природы. Я. Дриега в своих воспоминаниях

рассказывает: «Нас было 10 человек, которые уже в 1890 году

начали покупать каждый по книге и меняться между собой»3
.

Первый кружок промышленных рабочих организовался на

пробочном заводе Викандера и Ларсона. Центром его была биб-

лиотека, книги для которой собрали сами рабочие, а новые при-

обретались на денежные пожертвования и ежемесячные членские

взносы в размере 10 копеек. Часть книг из своего собрания выде-

лили учащиеся; они же помогли организовать библиотеку. Рабо-

чие очень интересовались литературой, у библиотекаря «редко

хранилось более одного экземпляра» нелегальной литературы,

так как «она переходила у рабочих из рук в руки»
4.

Вышеупомянутые кружки и библиотеки создавались незави-

симо друг от друга, но постепенно под влиянием прогрессивных

студентов и новотеченцев, сыгравших выдающую роль в форми-

ровании классового сознания лиепайского пролетариата, кружки,

а также библиотеки объединились. Прежде всего, как уже было

упомянуто, в 1893 г. объединились кружки учащихся, затем в

1894 г. к объединенному кружку учащихся присоединился кру-

жок, созданный под руководством Я. Дриеги 5. Вновь организован-

ный кружок стал называться «Обществом рабочей библиотеки»,

1 Steinbergs V., Vilsons A. J. Jansona-Brauna dzīve. R., 1957, 25. lpp.
2 Янис Дриега (1871—1927) — один из первых марксистов в Латвии, из-

вестный деятель Нового течения, пропагандист.

3 DriegaJ. Atmiņas. — Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924,

41. lpp.
4 ŠiliņšK. Pirmie asni. 1892—1896. — Grām.: Proletāriskā revolūcija Lat-

vijā. 1. M., 1924, 53. lpp.
5 В данных об этом обстоятельстве имеются расхождения: в кн. «Proletā-

riskā revolūcija Latvijā» (I. M., 1924, с. 105) в «Донесении Видземского

губернского жандармского управления .. .» сказано, что кружок учащихся

«объединился с двумя рабочими кружками, во главе которых стояли Дриега

и Силиныи», а в кн.: Steinbergs V., Vilsons A. J. Jansona-Brauna dzīve. (Рига,

1957, с. 25) говорится, что к кружку учащихся «во второй половине 1894 года

присоединился еще и кружок рабочих, руководимый Янисом Дриегой».
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а позже — «Кассой рабочей библиотеки»1. Объединенной библио-

текой заведовал учитель Мартинь Крум, а с 1895 г. — Я. Пуце 2.
Объединение продолжалось,и в 1896 г. к вышеупомянутой библи-

отеке присоединилась библиотека рабочих пробочной фабрики

Викандера и Ларсона
3. К середине 1896 г. был избран совет

кружка, в который входили- представители от всех фабрик. Совет

был организационным центром кружков и руководил работой биб-

лиотеки — собирал деньги, доставал и распространяллитературу.
Фонд Лиепайской нелегальной библиотеки был довольно боль-

шим. В донесении управления жандармерии Видземской губер-
нии сказано, что «в 1894 г. в библиотеке было уже почти 400 то-

мов»
4.

Рабочие, учащиеся и прогрессивная интеллигенция Лиепаи

внесли значительный вклад в развитие нелегальных библиотек в

Латвии в 90-е годы. Они выработали определенные методы

руководства библиотеками, методы сбора и выдачи литературы.
Однако Лиепайская библиотека просуществовала недолго: она

была ликвидирована в связи с арестами новотеченцев в 1897 г.

Библиотека попала в руки жандармерии.

В 90-х годах кружки самообразования действовали и в Елгаве

(б. Митава) — в мужской и женской гимназиях, реальном учи-

лище и городской школе. Подобно лиепайским, эти кружки в

начале 90-х годов также занимались вопросами латышской наци-

ональной культуры и выступали против самодержавия и онемечи-

вания. Идеи социалистической литературы, стихи Э. Вейденбаума
и деятельность новотеченцев изменили направление работы круж-

ков
5. Вспоминая об этом времени, член одного из кружков, заслу-

женный деятель культуры Латвийской ССР А. Биркерт пишет:

«К ненависти к немецким баронам все в большей степени присое-

динялись тенденции борьбы с царизмом и латышской буржуа-

1 Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes ziņojums izmeklēšanas lietā par

sociāldemokrātisko propagandu starp latviešu iedzīvotājiem Vidzemes un Kur-

zemes guberņās. — Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 105. lpp.
2 Янис Пуце (1871—1900?) — рабочий в Лиепае.

3 EndrupsR., Feldmanis А. Revolucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata.

1. sēj. M., 1933, 12. lpp.
4 Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes ziņojums izmeklēšanas lietā

par sociāldemokrātisku propagandu starp latviešu iedzīvotājiem Vidzemes un

Kurzemes guberņās. — Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 105.—

106. lpp.
5 Эдуард Вейденбаум (1867—1892) —

латышский поэт. В своих стихах он

остро высмеивал буржуазию, церковь, слуг реакции.
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зией»1. Члены кружков жадно читали латышскую художествен-

ную литературу и периодические издания, а затем стали интересо-
ваться и брошюрами социалистического содержания.

Нелегальнаябиблиотека в Елгаве при кружке учащихся муж-
ской гимназии до 1894 г. состояла из легальной литературы, а

затем ее фонды начали пополняться нелегальными изданиями,

приобретенными через новотеченцев или от лиепайского библио-

текаря Мартиня Крума и других, получавших марксистскую и

социал-демократическую литературу из-за границы. Библиотека

кружка мужской гимназии была самой крупной нелегальнойбиб-

лиотекой Елгавы. Из этой библиотеки сформировалась Елгавская

библиотека новотеченцев, которая хранилась в двухкомнатной
квартире в небольшом доме на углу улиц Заля (теперь Райниса)
и Паста (теперь Комъяунатнес). В этой квартире жил активный

пропагандисти организатор елгавских рабочих Д. Бунджа 2. Биб-

лиотека хранилась в этой квартире до 1896 г., когда из-за отсутст-
вия средств елгавским новотеченцам пришлось оставить «ком-

муну», как они называли квартиру.

Учащиеся и интеллигенция Елгавы, организовавшие библио-

теку и пользовавшиеся ею, старались пропагандировать среди

рабочих идеи, усвоенные из прочитанной литературы, рассказы-

вали о борьбе рабочих в других странах, о законах общественного

развития.

Активным докладчиком и организатором диспутов в Елгаве до

1896 г. был Д. Бунджа. Рабочие не только слушали его доклады и

участвовали в беседах, но и получали от него литературу для чте-

ния.

Елгавская библиотека активно действовала до 1895 г. В после-

дующие годы деятельность ее приостановилась, так как многие

наиболее энергичные организаторы и пропагандисты уехали из

Елгавы. Л. Паул, достававший и переводивший литературу, и

1 Birkerts A. Daiļdarbi un atmiņas. R., 1958, 5. lpp.
Антон Биркерт (1876—1971) — литературовед, писатель, участник рево-

люции 1905 г., сотрудник нелегальной периодики.

2
Давид Бунджа (1873—1901) — организатор марксистских кружков, жур-

налист, новотеченец. В 1897 г. он эмигрировал в Англию, а потом в Америку и

при активном участии проживающих там латышских рабочих стал издавать

в Бостоне ежемесячник «Аусеклис» («Утренняя звезда», 1898 —1901). По ини-

циативе Д. Бунджи в 1898 г. в Бостоне был создан Союз латышских социал-

демократов.
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библиотекарь Ф. Весманис осенью 1895 г. уехали продолжать

образование
1, Д. Бунджа в 1896 г. уехал в Ригу, где стал сотруд-

ничать в газете «Диенас Лапа» («Ежедневный листок»), а также

пропагандировать марксистские идеи среди рабочих. В 1895 г.

Я. Пелуде отправился в Лиепаю в качестве пропагандиста, а

также с целью упорядочения транспортировки литературы; после

этого он работал в редакции газеты новотеченцев «Диенас Лапа»

в Риге, а осенью 1896 г. уехал в Петербург учиться
2.

В 90-х годах нелегальная библиотека была организована в

маленьком и тихом латвийском городке Кулдиге. Вилис Дерма-

нис в своих воспоминаниях пишет, что «уже с 1895 года кое-кто

из воспитанников читает следующие марксистские произведе-

ния: «К критике политической экономии» К. Маркса, «К вопросу

о развитии монистического взгляда на историю» Бельтова

(Плеханова), «Экономические заметки [Критические заметки к

вопросу об экономическом развитии России]» Струве, некоторые

работы Каутского, марксистские очерки в русском журнале «На-

учное обозрение» и др. В первой половине 1896 г. прогрессивно

настроенные семинаристы Кулдиги создали свой нелегальный

кружок. Одной из целей кружка была «выработка социал-демо-

кратического сознания его членов»
3. В кружке семинарии обра-

зовалось собрание литературы — библиотека. Марксистскую
и социалистическую литературу привозили из Лиепаи семина-

ристы Альберт Мускат и Мартинь Бриедис. Учащиеся читали и

обсуждали прочитанное. Революционная деятельность кружка

и библиотеки продолжалась недолго, так как в 1897 г. в семина-

рию нагрянула жандармерия и арестовала Альберта Муската;
однако нелегальная библиотека не была найдена: Мартинь Брие-
дис ее хорошо спрятал.

Послеобыска и ареста, проведенных жандармерией, руковод-

1
Людвиг Паул (1882—?) — химик; Фридрих Весманис (1875—1942) —

адвокат, новотеченец. Во время буржуазной Латвии состоял в реформистской

социал-демократической партии.
2

Birkerts А. Daiļdarbi un atmiņas. R., 1958, 5.-7., 280.—281., 353.—359. lpp.;
Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes ziņojums izmeklēšanas lietā par

sociāldemokrātisku propagandu starp latviešu iedzīvotājiem Vidzemes un Kurze-

mes guberņās. — Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 108. lpp.
Янис Пелуде (1873—1911) — член СДЛ, адвокат.
3 Dermanis V. Kuldīgas skolotāju semināra audzēkņu soc.-dem. organizācija.

1896.—1897. g. — Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 64
—

65. lpp.

Вилис Дерманис (1875—1938) — член партии с 1900 г., партийный деятель,

педагог, журналист, литературный критик.
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CTBO семинарии предложило свободомыслящим воспитанникам

добровольно покинуть стены семинарии и уехать из Кулдиги.
Таким образом было прекращено развитие юношеской револю-

ционной библиотеки в Кулдиге. Правда, библиотека еще рабо-

тала, но из ее фондов исчезла революционнаялитература, вместо

неё появились легальные, но не дозволенные начальством семи-

нарии издания
1.

В 90-е годы нелегальные библиотеки создавались и в Риге.

Кружок самообразования студентов Рижского политехнического

института «Марксист» в первой половине 90-х годов имел неле-

гальную библиотеку. В 1893 г. были арестованы наиболее актив-

ные организаторы кружка, и деятельность библиотеки прерва-

лась
2. Однако аресты не смогли уничтожить революционный

кружок студентов. Оставшиеся на свободе студенты продолжали

работать в кружке и создавать свою библиотеку
3.

Новые веяния проникли даже в Рижскую духовную семина-

рию. Один из воспитанников этой семинарии, впоследствии из-

вестный революционер Ю. Кажмер-Поп в своих воспоминаниях

пишет: «Более живые юноши, ум которых еще не был совершенно

усыплен вечной зубрежкой, начали в кружках изучать естествен-

ные науки, историю»
4.

В 1891 г. семинаристы основали кружок под названием «Пер-
конис» («Гром»). Кружковцы платили членские взносы, на кото-

рые покупались книги и периодические издания. Изыскивая

средства для покупки книг, семинаристы копили выданный

им чай и огарки свечей, а затем продавали их. Под влиянием

демократической газеты «Диенас Лапа» учащиеся начали

1 Dermanis V. Kuldīgas skolotāju semināra audzēkņu soc.-dem. organizācija.
1896.—1897. g.

— Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 65.—

66. lpp.; [Daumanis] Gavēnis-Pērkons-Donners J. Kuldīgas semināristu pul-

ciņš. — Turpat, 402. lpp.; IДТИА ЛатвССР, ф. 4568, on. 1, д. 15, л. 3, 55, 68, 104,

105, 109.

2 ЦГИА ЛатвССР, ф. 4568, on. 1, д. 1, л. 29, 40, 144, 172; Вилке Б. Я. Фор-

мирование промышленного пролетариата в Латвии во второй половине XIX ве-

ка. Рига, 1957, с. 161
— 162.

3
LaizānsP. Jaunstrāvnieku filozofiskie uzskati. R., 1966, 54. lpp.; Sobo-

levs V. Viņš ticēja saullēktam. Sakarā ar Rīgas studentu marksistu pulciņa vadī-

tāja N. Gorbačova 100. dzimšanas dienu. — «Cīņa», 1970, 22. janv.,

Полевой Ю. 3. Из истории рабочей печати. 1883—1900. М., 1962, с. 199;

Vestermanis М. Studentu revolucionārā kustība Rīgas Politehniskajā institūtā. —

«Karogs», 1951, № 10, 941. lpp.
4 Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 58. lpp.
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интересоваться социальными вопросами и приобретать прогрес-

сивную литературу
1.

В 1893 г. в библиотеке было 220 книг. Сначала библиотека

находилась в помещении семинарии, а затем, после столкнове-

ния семинаристов с ректором, администрация семинарии произ-

вела обыск, нашла, конфисковала библиотеку и исключила часть

воспитанников из семинарии. Но репрессии не смогли заглушить

протеста воспитанников, подавить их стремления к знаниям.

Революционно настроенный кружок продолжал свою деятель-

ность за пределами семинарии и создал новую библиотеку, кото-

рая просуществовала до 1897 г., когда после ареста новотечен-

цев перестала активно действовать2.
В 90-е годы нелегальную библиотеку пытались создать и вос-

питанники Валкской (с 1894 г. Рижской) учительской семина-

рии. Наиболее активные учащиеся доставали запрещенную руко-
водством семинарии литературу на латышском языке. Получая
латышские газеты из редакций бесплатно, они разрезали их для

удобства пользования на полосы и помещали в папки. Для

надежного хранения литературыи проведения собраний учащиеся
снимали небольшую квартиру

3
.

Из исследований о развитии рабочего движения в 90-х годах

видно, что в рижских рабочих кружках читали довольно много

легальной и нелегальной литературы: «Объяснение закона о

штрафах, взимаемых с. рабочих на фабриках и заводах»

В. И. Ленина, «Эрфуртскую программу» К. Каутского, «Хитрую
механику» В. Е. Варзара, «Моисея и Дарвина» А. Додела, «Рас-

суждение о вере» Л. Н. Толстого, романы Э. Золя, учили наизусть
стихи Э. Вейденбаума, читали переписанные от руки речи рево-

люционеров Петра Алексеева и Семена Агапова на суде по «делу
пятидесяти» 4.

1 Kažmers-Pops J. Revolucionāra atmiņas. — Grām.: Proletāriskā revolūcija

Latvijā. 1. M., 1924, 58.-59. lpp.

Юлиан Кажмер (1874—1927) — профессиональный революционер, член

партии с 1898 г., партийный и советский деятель.

2 SvempsJ. Garīgā seminārā. Atmiņas. —
«Ticība un Dzīve», 1938, № 19,

298. lpp.; 1939, №2, 25. lpp.; №3, 43.—44. lpp.
3 ViesA. Latviešu skolu vēsture. 4. R., 1939, 455.-456. lpp.; Раевский В.

Начало революционной деятельности Я. А. Берзиня-Зиемелиса. —

«Уч. зап.

(ЛГУ им. П. Стучки)», 1963, т. 50, Труды кафедры истории КПСС, вып. 1, с. 63.

4 «Процесс 50-ти» — судебное дело революционеров-народников, разби-

равшееся в Петербурге с 21 февр. по 14 марта 1877 г. Речи ткачей Петра
Алексеевича Алексеева (1849—1891) и Семена Ивановича Агапова произвели
большое впечатление на революционную интеллигенцию.
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По-видимому, при отдельных фабричных кружках библиотек

не было. В начале 1896 г. свою библиотеку создали наиболее

активные, освоившие революционные идеи рабочие под руковод-

ством рабочего Рижско-Орловских железнодорожных мастер-

ских Я. Озола. В создании библиотеки приняли активное участие

опытные пропагандисты— рабочие Я. Дриега и Д. Бунджа, кото-

рые вместе с Г. Пунгой, К. Шульцем и уже упомянутым Я. Озо-

лом распространялилитературу1. Их деятельность продолжалась

недолго, так как все они, кроме эмигрировавшего Д. Бунджи,
были арестованы жандармерией в 1896 и 1897 гг.

2

Аресты новотеченцев отрицательно повлияли на развитие и

деятельность нелегальных библиотек Латвии, так как самые

активные их организаторы либо были арестованы, либо эмигри-

ровали. Деятельность кружков многих учебных заведений и биб-

лиотек при них потеряла свою революционность и ограничива-

лась узкими задачами самообразования.
Однако распространение революционных идей и движение

рабочих не прекратилось — начались поиски новых форм

борьбы. Все более назревала мысль о необходимости организо-

ванности для успешного продолжения революционной борьбы.

Этому способствовали развитие революционного движения в

России и деятельность латышских эмигрантов за границей, изда-

ния (с 1898 г.) которых имели большое значение для развития

рабочего движения в Латвии.

Развитие нелегальных библиотек с 1900 г. по октябрь 1917 г.

В августе 1899 г. в Риге была создана единая Рижская социал-

демократическая организация, ставшая руководящим центром

рабочего движения. Деятельностью кружков руководил и их

1 Янис Озол (18?—1900?) —

новотеченец, организатор марксистских круж-

ков в конце XIX века; Германис Пунга (1877—?) — новотеченец, инженер,

позже перестал участвовать в революционном движении и в буржуазной Лат-

вии стал политическим деятелем; Кристап Шульц (пс. Германис Карлис, 1877—

1927), новотеченец, организатор марксистских кружков, участвовал в созда-

нии ЛСДРП, после революции был на партийной и советской работе в СССР.

2 Вилке Б. Я. Формирование промышленного пролетариата в Латвии во

второй половине XIX века. Рига, 1957,с. 166—167; Vidzemes guberņas žandar-

mērijas pārvaldes ziņojums iepriekšējā izmeklēšanas lietā saskaņā ar krimināl-

tiesas procesa noteikumu 35. pantu par sociāldemokrātisko propagandu latviešu

iedzīvotāju vidū Vidzemes un Kurzemes guberņās. — Grām.: Literārais manto-

jums. 1. R., 1957, 103. lpp.



124

работу контролировал центр — Рижский комитет. Через колле-

гию пропагандистов он поддерживал связь с городскими

и сельскими социал-демократическими кружками1.
Все же Рижский комитет не мог полностью удовлетворить

запросы рабочих. С наступлением экономического кризиса уси-

лилось рабочее движение в Латвии, возникли социал-демократи-

ческие кружки, для которых необходимо было создать большой

руководящий центр и выработать определенную программу

борьбы. В апреле 1902 г. на конференции, состоявшейся в Риге,

был разработан устав новой организации, получившей название

«Прибалтийской латышской социал-демократической рабочей

организации».

Образование Прибалтийской латышской социал-демократи-

ческой рабочей организации и ее дальнейшее развитие стало

основой для создания нового типа нелегальных библиотек —

библиотек рабочих партийных организаций.
Постепенно в начале XX века в Латвии образовалась сеть

нелегальных библиотек социал-демократических организаций, в

соответствии со структурой партийной организации. Библиотеки

создавались в городах Риге2
,

Елгаве3
,

Лиепае4, при сельских

кружках
5

и в учебных заведениях
6.

В Риге активными организаторами библиотеки были члены

кружков района Александровских ворот. Рабочие этого района

1
Очерки истории Коммунистической партии Латвии. 1. 1893—1919. Рига,

1962, с. 50.

2 Endrups R., Feldmanis А. Revolucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata.
2. sēj. 1907—1917. M., 1936, 357. lpp.; Aleksandra vārtu rajona [pulciņu priekš-

stāvju sapulcej. — «Cīņa», 1906, 30. dec; Rīgas propagandisti... — «Cīņa»,

1906, 15. sept.; ЦГИА Латв. ССР, ф. 4568, on. 1, д. 2091, л. 148—149; No Rīgas.

— «Cīņa», 1907, 18. Sept.
3 Daniševskis J. Pirms divdesmit gadiem. (Iz Kurzemes soc.-dem. grupas dzī-

ves). — Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 364. lpp.; ЦГИА Латв.

ССР, ф. 4569, on. 1, д. 464 1, л. 50, 713; Latvijas Sociāldemokrātijas Jelgavas

organizācijas jūnija mēneša konference 1908. g. — «Cīņa», 1908, 15. jūl.
4 Liepājas organizācijas pilsētas konferences novembrī 1909. g. — «Sociāl-

demokrātijas Vēstnesis», 1910, №5, 16. lpp.; ЦГИА Латв. ССР, ф. 4569, on. 7, д.

351, л. 10.

5 MalšāneВ. Par Malienas organizācijas IV rajona darbiniekiem. —
Grām.:

1905. Revolūcijas dalībnieku atmiņas. 1. R., 1955, 219. lpp. Endrups R., Feldma-

nis A. Revolucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata. 2. sēj. 497. lpp.
6 [Daumanis] Gavēnis-Pērkons-Donners J. Kuldīgas semināristu pulciņš. —

Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924. 400.—403. lpp.
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уделяли большое внимание правильной организации деятель-

ности библиотек. Заведующим было поручено составить список

имеющихся у них изданий, чтобы информировать библиотеки

района о составе фондов и дать возможность обмениваться лите-

ратурой. Библиотекари района работали с читателями индивиду-

ально, изучали их интересы и составляли для них списки реко-

мендуемой литературы, чтобы читатели начинали с более дос-

тупных произведений и постепенно переходили к более сложным.

В обязанности библиотекаря входило также давать указания,

какую литературу следовало бы издать. О количестве рабочих
библиотек этого района, как и об их фондах, сведений нет.

Можно только прийти к выводу, что существовали центральная

районная библиотека и библиотеки фабричных кружков1.
Рабочие других районов Рижской социал-демократической

организации также создавали библиотеки. Такие библиотеки в

начале XX века существовали во 2-м и 3-м районах Саркандау-
гавы

2
, при рабочем кружке машинной фабрики Рихарда Пола на

Ганибу дамбис3.

Партийная организация района Торнякалнс—Засулаукс боль-

шое внимание уделяла чтению литературы и на конференции
1907 г. постановила, что «необходимо содействовать повсемест-

ной организации библиотек»4.

Литература была необходима и пропагандистам для подго-

товки к докладам, беседам и т. д. На собрании рижских пропа-

гандистов 6 сентября 1906 г. был принят проект устава коллегии

пропагандистов, в 4-м пункте которого сказано, что «Коллегия

пропагандистов... организует библиотеку пропагандиста»
5.

В начале XX века организацией нелегальных библиотекзани-

мался также революционный Красный Крест, деятельность кото-

рого была тесно связана с латышской социал-демократией. В

отчете кассы Красного Креста за период с 5 июня 1904 г. по

11 июня 1905 г. упомянуто, что фонд библиотеки состоит из

102 книг на русском языке, 26 — на латышском и 26 — на немец-

ком
6.

1 Aleksandra vārtu rajona [pulciņu priekšstavju sapulce]. — «Ciņa», 1906,
30. dec.

2 ЦГИА ЛатвССР. ф. 4568. on. 1, д. 2091, л. 148.
3

Riharda Pola mašīnu fabrikas
...

— «Cīņa», 1906, 27. jūl.
4 No Rīgas. [Torņakalna-Zasulauka raj. partijas org. konf.]. — «Cīņa»,

1907, 18. sept.
5 Iz partijas dzīves. — «Cīņa», 1906, 15. sept.
6

«Sociāldemokrāts», 1905, № 33, 29. lpp.
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Из партийных организаций, находившихся в провинции, в

начале XX века довольно много библиотек создала Лиепайская

организация
1.

Значительную библиотеку создала Лиепайская городская

партийная организация. Библиотека пополнялась как

нелегальной, так и легальной литературой, особенно по социаль-

ным вопросам. В январе 1910 г. фонд библиотеки состоял из

280 томов
2.

В 1909 г. в Августовском районе Лиепайской организации дей-

ствовали две библиотеки — при кружках «Калейс» («Кузнец») и

«Рита блазма» («Утренняя заря»), в Июльском районе — пять

библиотек: при кружках «Яуние» («Юные»), «Кудениеки» (от
обозначения места), «Рожукокс» («Розовое дерево»), «Зиемцие-

ши» («Зимостойкие») и «Саулес берни» («Дети солнца»).
В январе 1910 г. в Августовском районе библиотеки были органи-

зованы при кружках «Клусайс» («Молчаливый») и «Орканс»

(«Оркан») 3. Вто же время библиотеку создали члены литовской

группы
4.

О библиотеках сельских районов Лиепайской социал-демокра-
тической организации пока известно только то, что в октябре
1907 г. конференция делегатов лиепайских сельских организаций
постановила: «Необходимо создавать библиотеки, так как пропа-
гандисты не могут обслужить такой большой район»5.

С Лиепайской организацией тесно связан салдусский кружок
«Старс» («Луч»), начавший свою деятельность в январе 1908 г.

Его организовали учителя и учащиеся. Вначале это был кружок

самообразования. Позднее он стал революционным и в декабре
1909 г. присоединился к Лиепайской социал-демократической
организации. Члены кружка «Старс» создали и нелегальнуюбиб-

лиотеку
6.

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 4569, on. 1, д. 617, л. 318.

2
Liepājas pilsētas konference novembrī 1909. g.

— «Sociāldemokrātijas

Vēstnesis», 1910, № 6, 16. lpp.; Liepājas pilsētas konferences janvāra mēneša

sēdes pārskats. — «Sociāldemokrātijas Vēstnesis», 1910,№ 7, 14. lpp.
3 ЦГИА ЛатвССР, ф. 4569, on. 1, д. 617, л. 209, 210.
4 Там же, л. 304.

5 LSD lauku organizāciju delegātu okt. mēn. konference. — «Cīņa», 1907,

13. okt.

6 Раевский В. Деятельность Лиепайской организации СДЛК в годы реак-

ций. — «Уч. зап. (ЛГУ им. П. Стучки)», 1964, т. 62. Труды кафедры истории

КПСС, вып. 2, с. 52—53.
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В начале XX века нелегальные библиотеки имели и другие

социал-демократические организации в Курземе: например Ту-

кумская
1

и Вентспилсская; в руки жандармерии попали биб-

лиотека Вентспилсского комитета и библиотека в* сельских

центрах — Дундаге, Ауце и Зури 2.

Второй по величине партийной организацией в Латвии в на-

чале XX века была Елгавская организация, которая до начала

1904 г. работала отдельно как Курземская социал-демократи-
ческая группа и в составе которой было довольно много оппор-

тунистов. Революционно настроенные социал-демократические

группы под руководством Р. Эндрупа 3
усилили борьбу против

оппортунистов и в июне 1904 г. на I съезде ЛСДРП добились
объединения с другими организациями.

Елгавская организация создавала библиотеки уже в первые

годы своего существования. Как известно, одна из библиотек

Елгавской социал-демократической организации хранилась в

чердачной комнате органиста Елгавской церкви Анны—Спертала.
Весной 1904 г. члены организации, узнав, что жандармерия ищет

нелегальную типографию, которая находилась в том же доме,

поспешили перенести ее за пределы Елгавы, а нелегальнуюлите-

ратуру оставили на чердаке под балками4. Хранение литературы

среди чердачного хлама и балок было неудобным, но зато до-

вольно безопасным. Об этой библиотеке в своих воспоминаниях

писал Ю. Данишевский: «Груды книг, иностранных журналов и

листовок прятались среди мусора чердака, под толстыми бал-

ками. Туда тихо и осторожно ходил «библиотекарь» группы и

заведующий складом, когда нужна была литература. Главным

распорядителем и здесь был Р. Эндруп. Когда-нибудь у латыш-

ского пролетариата будут свои книгохранилища, библиотеки и

народныедома, тогда на стене главного зала надо будет повесить

снимок этого пристанища, где в 1903—1904 гг. под обломками

1Lācis-Bērziņš К. Tukuma soc.-dem. organizācija. — Grām.: Proletāriskā

revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 397.—398. lpp.
2

Latv. s.-d. str. partijas Ventspils komitejas noslepkavošana. — Grām.:

Endrups R., Feldmanis A. Revolucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata. 1. sēj.
M., 1933, 131. lpp.

3 Рудольф Эндруп (1878—1942) — профессиональный революционер, член

партии с 1902 г., в СССР выполнял ответственную хозяйственную и партий-

ную работу.
4 EndrupsR., FeldmanisА. Revolucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata.

2. sēj. 1907—1917. M., 1936, 181.—182. lpp.



128

толстых балок была спрятана библиотека Елгавской социал-

демократической группы»
1.

Кроме этой библиотеки в Елгаве существовали и другие. В

1907 г. были арестованы многие члены Елгавского комитета и у

Анны Вейсберг (которая в донесении и. о. генерал-губернатора

Прибалтики начальнику управления Курземской губернской жан-

дармерии названа библиотекарем) найдены марксистские, со-

циал-демократические и другие запрещенные издания — всего

25 названий, и список, который свидетельствовал о том, что в ве-

дении арестованной находилась библиотека2.

В 1908 г. при организации была сформирована районная

(центральная) библиотека3.

Библиотеки создавались не только в самой Елгаве, но и в

сельской местности, например, они имелись при кружках «Таутас
балсс» («Голос народа» в окрестностях Свете), «Межниеки»

(«Лесовики»), «Узвара» («Победа»), «Лейшмалиеши». При

кружке «Лейшмалиеши» было даже две библиотеки4.

До октября 1917 г. социал-демократическая организация дей-

ствовала не только в Курземе, но и в Видземе, где уже в начале

века создалось несколько социал-демократических групп и

кружков, при которых возникли нелегальные библиотеки. Одна

из таких библиотек находилась в ведении социал-демократичес-
кого кружка «Угунскурс» («Костер») Краукльской волости

Цесисского уезда
5. Библиотеки создали также Яунгулбенский

1 Daniševskis J. Pirms divdesmit gadiem. (Iz Kurzemes soc.-dem. grupas

dzīves). — Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 364. lpp.

Юлий Карлис Данишевский (1884—1938) — участник революционного дви-

жения, член партии с 1900 г., с 1905 г. профессиональный партийный работ-

ник, журналист, доктор экономических наук, в СССР был на ответственной

хозяйственной работе.
2

ЦГИА ЛатвССР, ф. 4569, on. 1, д. 464, 1, л. 50, 713.

3 Latvijas sociāldemokrātijas Jelgavas organizācijas jūnija mēneša konference

1908. g.
— «Cīņa», 1908, 15. jūl.

4 KSDSP LSD Jelgavas organizācijas lauku koprajonu 1 konferences

(sept. m.) protokoli [1907. g.] — Materiāli par revolucionāro kustību

Latvijā. Latvijas PSR ZA Fund, b-kas Rokrakstu un reto grāmatu fonds,

№ 1106, 2. lp.

5 MalšāneB. Par Malienas organizācijas IV rajona darbiniekiem. —
Grām.:

1905. Revolūcijas dalībnieku atmiņas. 1. R., 1955, 219. lpp.
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кружок «Суна» («Мох» 1), кружок в Вецате2
, кружок социал-

демократической группы Валки3
.

В период революции 1905 г. довольно большой была библио-

тека кружка окрестностей Вецате (Руиенский район). В ее фонде

находилась как легальная, так и нелегальная литература, кото-

рую читали члены партии и беспартийные. В 1910 г. легальные

издания из этой библиотеки кружок передал мазсалацкому обще-

ству просвещения «Венус», так как в библиотеке общества эти

книги могли быть доступны большему кругу читателей4.

Пропагандой, распространением литературы и созданием не-

легальных библиотек занимались и учителя. В 1907 г. они пыта-

лись организовать библиотеку для всей Малиенской организации
5.

В этот период нелегальные библиотеки продолжали создавать

и учащиеся. Работу, начатую в 90-е годы, возобновил в 1901 г.

кружок воспитанников Кулдигской семинарии. На рубеже столе-

тий кружок стал революционнее. Вместе с тем изменилось и со-

держание фонда библиотеки, который пополнился марксистской
и другой прогрессивной литературой. Кружок поддерживал связь

с Рижской организацией и Курземской группой. Так расширялись
источники получения новейшей революционной литературы и

устанавливались связи с рабочим движением. Библиотека дей-

ствовала до 1905 г. и сыграла известную роль в организации

Кулдигской демонстрации 1905 г.
6

Свою нелегальную библиотеку в начале XX столетия органи-
зовали воспитанники Валкской семинарии. Литературой библио-

теку снабжали члены Рижской организации РСДРП. Семина-

ристам необходимы были издания на латышском языке, поэтому
они наладили связь с Латышской социал-демократической рабо-
чей партией 7.

1 EndrupsR., FeldmanisA. Revolucionāras cīņās kritušo piemiņas grāmata.
2. sēj. 1907—1917. M., 1936, 497. lpp.

2 Birzgalis (Gusts) P. Revolucionārā kustība Vecates apkaimē. — Grām.:

1905. Revolūcijas dalībnieku atmiņas. 1. R., 1955, 176. lpp.
3 ЦГИА ЛатвССР, ф. 4568, on. 1, д. 1681, л. 7.

4 Birzgalis (Gusts) P. Revolucionārā kustība Vecates apkaimē. — Turpat,
176. lpp.

5
Latvijas sociāldemokrātijas skolotāju savienības Malienas organizācija. —

«Cīņa», 1907, 7. jūl.
6 [Daumanis] Gavēnis-Pērkons-Donners J. Kuldīgas semināristu pulciņš. —

Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 400.—403. lpp.
7 Luters-Bobis J. Latvijas Komunistiskās partijas organizācijas sākums. —

Grām.: 1905. gads. M., 1936, 11. lpp. '



130

Позже, в 1912 г., когда в окрестностях Валмиеры создалась

социал-демократическая организация, семинаристы организовали

кружок «Лачплесис», который действовал до 1916 г. и воспитал

многих известных революционеров — А. Анскина, П. Виксне,

Я. Алксниса и др. Участники кружка «Лачплесис» изучали рево-

люционную литературу, которой их снабжали члены социал-

демократической организации района Берзиешу. Полученные
издания воспитанники хранили в лесу и на чердаках домов

1
.

В рассматриваемый период идеями марксизма и борьбой ра-

бочих интересовались и учащиеся средних учебных заведений. В

первые годы XX столетия они также создали свои нелегальные

библиотеки. Так, в 1904/05 уч. г. в библиотеке Рижской

социал-демократической организации учащихся насчитывалось

200 легальных и 150 нелегальных книг на латышском языке
2.

Книги приобретались на денежные пожертвования и членские

взносы. О расширении фонда, приведении его в порядок, о вы-

даче литературы и сборе средств заботился «организационный
центр»

3.

Революционную деятельность, начатую в конце XIX века,

продолжала учащаяся молодежь Лиепаи. В начале XX века она

создала социал-демократическую группу с несколькими круж-
ками и к 1909 г. организовала довольно обширную библиотеку 4.

Довольно сильной была с 1904 г. социал-демократическая

организация учащихся в Даугавпилсе. Она действовала под руко-
водством Даугавпилсского комитета РСДРП. Учащиеся читали

произведения Г. И. Успенского, В. В. Вересаева, «Краткий курс
экономической науки» А. А. Богданова, «Социальную револю-

цию» и «Эрфуртскую программу» К. Каутского и другие книги о

революционном движении
5.

Уже с самого начала своего существования СДЛК формиро-
вала архив, в котором комплектовала партийные периодические

издания и книги. Центральный архив занимался и работой биб-

лиотечного характера, выдавая литературу для чтения
6.

1 Latv. PSR ZA Fund, b-kas Reto grāmatu un rokrakstu sektors J. Misiņa
latviešu lit. nod., XV, Nr. 4296, Г., 4., B.—lo. lpp.

2 Pārskats par Rīgas sociāldemokrātiskās skolnieku organizācijas darbību.

1904.—1905.mācības gadā. — «Sociāldemokrāts», 1905, № 33, 28. lpp.
3 Rīgas skolnieku organizācijas statūti. — «Cīņa», 1908, 15. jūl.
4 ЦГИА ЛатвССР, ф. 4569, on. 1, д. 617, л. 318, 327, 986.

5 Юренев И. Двинская организация учащихся 1904—1905 гг. — «Молодая

гвардия», 1924,№ 7/8, с. 170—175.

6 Zilinskis (J. Zirnītis, Arkivārs) J. Vecā nelegālista stāsts. — Grām.: Bez

cīņas nav uzvaras. R., 1963,95. lpp.
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Ко времени Великой Октябрьской социалистической револю-

ции в Латвии было уже довольно много нелегальных библиотек.

Бывали моменты, когда нелегальные библиотеки могли перейти

на полулегальное положение. Так было в конце 1905 г., когда

революционеры взяли в свои руки управление некоторыми волос-

тями 1, а также с февраля 1917 г.
2.

В период революции 1905 г. на некоторых фабриках рабочие
пытались создать свои библиотеки. После Февральской револю-

ции 1917 г., когда латышская социал-демократия начала дейст-

вовать легально, стали меняться и формы работы нелегальных

партийных библиотек. Им уже не было необходимости осущест-

влять свою деятельность совершенно нелегально. Довольно сво-

бодно можно было приобретать литературу и организовывать

массовые мероприятия. Однако полностью перейти на легальные

формы работы библиотекам СДЛК мешали контрреволюционные

мятежи и военные действия.

Средства на комплектование фондов библиотек до создания

социал-демократической партии Латвии каждый кружок получал

от своих членов как в виде единовременных взносов, так и в

виде регулярных членских взносов. После создания социал-демо-

кратической организации деньги для комплектования фондов
библиотек были предусмотрены в бюджете каждой организации

3.
Эти средства пополнялись также за счет специальных членских

взносов и пожертвований. Например, на заседании Лиепайского

комитета 23 августа 1909 г. было решено, что кружки, которые

хотят устроить библиотеку, должны собрать со своих членов

единовременный взнос размером в 50 копеек
4.

Литературу нелегальные библиотеки покупали в магазинах,

получали за плату от ЦК партии
5

или в подарок от своих членов

и других лиц, а также размножали с помощью множительных

аппаратов или переписывая от руки. Часть литературы библио-

теки получали из архивов партийных организаций бесплатно.

1 Birzgalis (Gusts) P. Revolucionārā kustība Vecates apkaimē. — Grām.:

1905. Revolūcijas dalībniekuatmiņas. 1. R., 1955, 176. lpp.
2 Kalniņš A. Vecmīlgrāvja pulciņš «Ausma». — Grām.: Latvijas komjaunat-

nes cīņu sākums. 1917—1919. R., 1960, 48. lpp.; Latvijas Komunistiskā partija

Oktobra revolūcijā. 1917. Dokumenti un materiāli. (1917. g. marts—l9lB. g. febr.).

R., 1957, 126., 164., 274., 321. lpp.; Очерки истории Коммунистической партии
Латвии. I. 1893—1919. Рига, 1962, с. 328.

3 ЦГИА ЛатвССР, ф. 4568, on. 1, д. 1681, л. 7.

~

4 Там же, on. 1, д. 617, л. 304.

5 Там же, оп. 7, д. 351, л. 11, 34; ф. 4569, on. 1, д. 617, л. 303, 323—325.
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Например, Елгавский комитет в 1907 г. постановил оставлять в

архиве по три экземпляра каждого издания ЦК, а остальные бес-

платно распределять. Аналогичное решение о литературе было

принято на заседании Лиепайского комитета 11 января 1910 г.
1

Фонды библиотек в конце XIX века и в первые десятилетия

XX века комплектовались из легальных и нелегальных печатных

изданий. Насколько можно судить по воспоминаниям и докумен-

там, фонды библиотек по содержанию были в основном общест-

венно-политического характера.

Уже в 90-х годах в фондах нелегальных библиотек находились

«Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса,

«Капитал» К. Маркса, «Анти-Дюринг» и «Людвиг Фейербах и

конец классической немецкой философии» Ф. Энгельса2. В XX

веке количество работ К. Маркса и Ф. Энгельса в библиотеках

значительно возросло. Кроме того, уже в начале XX века в Лат-

вии читали и работы В. И. Ленина, например «Развитие капита-

лизма в России» 3, «Что делать?» 4. Думается, что в библиотеках

были и те работы В. И. Ленина, которые до октября 1917 г. най-

дены в Латвии: «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с

рабочих на фабриках и заводах», «Что такое «друзья народа» и

как они воюют против социал-демократов», «Экономическое со-

держание народничества и критика его в книге г. Струве», «Шаг

вперед, два шага назад», «К деревенской бедноте», «Задачи рус-
ских социал-демократов», «Пересмотр аграрной программы ра-
бочей партии», «Победа кадетов и задачи рабочей партии»,

«Материализм и эмпириокритицизм»
5.

Наряду с работами марксизма-ленинизма библиотеки приоб-
ретали и популярные брошюры, разъяснявшие идеи марксизма,

вскрывавшие истинное лицо капитализма и царского самодер-

жавия, дававшие практические советы в партийной работе.
Почти в каждой библиотеке до Октябрьской революции имелись

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 4568, on. 1, д. 464, л. 371; д. 617, л. 323—324.

2 Там же, on. 1, д. 15, л. 64; Latviešu literatūras vēsture. 3. R., 1956, 35. lpp.
3 [Daumanis] Gavēnis-Pērkcns-Donners J. Kuldīgas semināristu pulciņš. —

Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 401. lpp.
4 Daniševskis J. Pirms divdesmit gadiem. (Iz Kurzemes soc.-dem. grupas

dzīves). — Grām.: Proletāriskā revolūcija Latvijā. 1. M., 1924, 363. lpp.

<
5 Паэглис Я. С. Издание и распространение произведений классиков марк-

сизма-ленинизма в Латвии до 1940 года. Дисс. на соискание учен, степени

канд. пед. наук. М., 1970, с. 52, 54, 77, 82, 83, 107, 129, 141, 142. (М-во куль-

туры РСФСР. Московский гос. ин-т культуры).
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такие книги, как «Хитрая механика» В. Е. Варзара, «Машина»

Д. Кольцова, «Что делают русские цари для народа», «Моисей

или Дарвин» А. Додела, «За веру, царя и отечество», «Как соби-

раются и на что расходуются народные деньги» С. Федоровича,
«Сибирь» Дж. Кеннена, работы В. Либкнехта, С. М. Степняка-

Кравчинского.
В тот период в фондах многих библиотек находились работа

К. Каутского «Эрфуртская программа», произведения П. Лафар-
га. Рабочие для своих библиотек приобретали и работы Л. Фей-

ербаха, Г. Гервега, Г. Гегеля и Ч. Дарвина. С большим интересом

рабочие и учащиеся читали произведения И. Гете, Г. Гейне,

Ф. Шиллера, Э. Золя, Л. Н. Толстого и других писателей. До
1897 г. фонды нелегальных библиотек комплектовались в основ-

ном из литературы на немецком и русском языках. Лишь некото-

рые издания, такие, как сборник «Пурс» (1 —3, 1891—1894) и

газета новотеченцев «Диенас Лапа» (1886—1905), находились в

фондах библиотекна латышском языке. В конце XIX века в неле-

гальных библиотеках появилось больше литературы на латыш-

ском языке, поскольку за границей стали выходить журналы и

книги, издаваемые латышскими социал-демократами. Количество

латышских изданий особенно возросло к 1905 г., когда начали вы-

ходить нелегальные и легальные социал-демократические перио-

дические издания, книги на социальные темы, написанные

латышскими социал-демократами или переведенные с русского

и немецкого языков. В эти годы, хотя и в небольшом количестве,

в нелегальных библиотеках появились произведения латышских

прогрессивных, революционных поэтов и прозаиков, а также клас-

сиков русской и зарубежной литературы на латышском языке.

Привести точные данные о содержании и величине фондов
библиотек не представляется возможным, так как пока найдены

описания фондов лишь некоторых библиотек. Одной из них явля-

ется библиотека рабочих Лиепайской проволочной фабрики Бек-

кер и К
O

. Рабочие фабрики организовали библиотеку в период

революции 1905 г. Правда, начать работу она не успела, так как

волна реакции вынудила рабочих спрятать библиотеку в книж-

ном магазине Руи, где в августе 1909 г. ее обнаружила жандар-

мерия. Хотя библиотека и не имела возможности работать, ее

описание в протоколах жандармерии дает представление о со-

держании фондов рабочих библиотек и сведения о величине

библиотек того времени. В библиотеке, организованной лиепай-

чанами, было 157 книг на русском языке и 75 — на латышском.

Из них 11 — работы классиков марксизма-ленинизма, 7з часть —

издания обществено-политического содержания и 63 книги — ху-

дожественнаялитература;была также литературапо географии,
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медицине и другим отраслям знания. В библиотеке находились

два издания «Манифеста Коммунистической партии» К.Маркса и

Ф. Энгельса под заглавием: «О коммунизме» (Одесса, «Буревест-

ник», 1905), «Капитализм и коммунизм» (Москва, «Колокол»),
«Классовая борьба во Франции в 1848—1850 гг.», «Гражданская
война во Франции», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»,
«К критике политической экономии» (под названием «Критика не-

которых положений политической экономии», Москва, В. Бонч-

Бруевич, 1896), «Речь о свободной торговле» (Одесса, «Буревест-

ник», 1905) К. Маркса; «Крестьянский вопрос во Франции и Гер-
мании» (Одесса, «Буревестник», 1905), «Происхождение семьи,

частной собственности и государства», «Положение рабочего
класса в Англии» Ф. Энгельса, «Аграрный вопрос и «критики»

Маркса» В. И. Ленина. Из авторов общественно-политической

литературы надо отметить В. Либкнехта, П. Лафарга, Р. Люксем-

бург, А. Бебеля. Рабочие для своей библиотеки приобрели лучшие

образцы художественной литературы на русском и латышском

языках. В списке упомянуты произведения Я. Райниса, Н. Гарина,
В. Короленко, А. Куприна, И. Крылова, Э. Золя, Г. Гауптмана,
Ф. Шиллера. Анализ фонда библиотеки свидетельствует о том,

что круг интересов рабочих был достаточно широк, что при ком-

плектовании библиотек ставились цели широкого умственного

развития трудящихся.
В идеологическом отношении фонд библиотеки не имел цель-

ного характера. Здесь было довольно много работ оппортунистов

и либералов 1.
Латышская социал-демократия сформировала и руководство

партийными библиотеками. Так, Лиепайская организация из-

брала библиотечную комиссию, которая составляла план руковод-

ства библиотеками своей организации и отчитывалась о проде-
ланной работе2

; в Елгавской организации был ответственный

библиотекарь, который входил в состав Исполнительного коми-

тета
3. Многие вопросы библиотечной работы обсуждались на за-

седаниях руководящих работников кружков и районных органи-
заций, а также на конференциях4. Партия обращала внимание не

только на комплектование библиотек, но и на правильное и эф-
фективное использование фондов. Для того чтобы иметь возмож-

ность информировать членов своих и других организаций о лите-

ратуре, имеющейся в фондах партийных библиотек, на совеща-

1 ЦГИА ЛатвССР, ф. 4569, оп. 3, д. 51, л. 1, 24—29.

2 Там
же, on. 1, д. 617, л. 318.

3 Jelgavas organizācijas IV (ārkārtējā) konference. — «Cīņa», 1907, 1. martā.

4 ЦГИА ЛатвССР, ф. 4569, on. 1, д. 617, л. 11—13, 109, 303, 318, 367.
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совещании представителей кружков района Александровских

ворот г. Риги в 1906 г. разбирался вопрос о руководстве чтением

и о необходимости организации сводного каталога для этой ра-

боты1; на конференции Елгавской организации в ноябре 1908 г.

Елгавский комитет доложил, что избран библиотекарь, который

должен составить список книг, улучшающий использование фон-
дов районных библиотек2. Какая организация и насколько полно

осуществила эти задуманные мероприятия, до сих пор не уда-
лось выяснить. Проводить эту работу, также как и организовы-

вать библиотеки, в условиях нелегальности было нелегко, по-

скольку часто приходилось прерывать деятельностьиз-за арестов.

1 Aleksandra vārtu rajona [pulciņu pārstāvju apspriede]. — «Cīņa», 1906,

30. dec.

2 Materiāli par revolucionāro kustību Latvijā. — LPSR ZA Fund, b-kas Rok-

rakstu un reto grāmatu fonds, № 1106.
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Ā. BREMPELE

NELEGĀLĀS BIBLIOTĒKAS LATVIJĀ

19. GADSIMTA 90. GADI —1917. GADA OKTOBRIS

Kopsavilkums

Latvijā nelegālās bibliotēkas sāka veidoties 19. gadsimta bei-

gās. Politiskā beztiesība, nacionālā apspiestība, grūtie darba un

sadzīves apstākļi, ka arī Latvijā ieplūstošās sociāldemokrātiskās

idejas tajā laikā radīja lielu interesi par literatūru, kas izskaidroja
sabiedrības un dabas attīstības likumus. Tika organizēti pašizglītī-
bas pulciņi. 19. gadsimta 80. gados Rīgā Politehniskajā institūtā,

kā arī citur tika izveidoti pirmie pulciņi, kam bija savi nelieli mark-

sistiskās un citas literatūras krājumi.
Pirmās nelegālās bibliotēkas izveidojās lielākajos Latvijas rūp-

niecības un kultūras centros 19. gadsimta 90. gados. Visaktīvākie

bija liepājnieki, kas jau 90. gadu sākumā izveidoja vairākas bib-

liotēkas.

90. gados veidoja bibliotēkas arī Jelgavas jaunatne, Rīgas Poli-

tehniskā institūta studenti, Kuldīgas skolotāju semināra un Garīgā
semināra audzēkņi, Rīgas strādnieku kustības vadītāji un propa-
gandisti.

Pirmās nelegālās bibliotēkas idejiski vadīja un daļēji organi-
zēja jaunstrāvnieki. Tāpēc Jaunās strāvas sagrāve ievērojami skāra

nelegālās bibliotēkas. Vairākas bibliotēkas nokļuva žandarmērijas
rokās, citas pārstāja aktīvi darboties.

Aresti tomēr pilnīgi nepārtrauca nelegālo bibliotēku darbību.

Gadsimtu mijā Latvijā sāka veidoties sociāldemokrātiskās orga-

nizācijas, kas 1902. gada aprīlī apvienojās Baltijas latviešu sociāl-

demokrātiskajā strādnieku organizācijā.

Sociāldemokrātiskās strādnieku organizācijas izveidošanās

ietekmēja nelegālo bibliotēku attīstību. Līdz šim laikam bibliotēkas

bija veidojušās stihiski, bet, nodibinoties strādnieku organizācijai,
tas kļuva par šīs organizācijas sastāvdaļu. Pirmajos gados bib-

liotēkas nodibināja Rīgas, Liepājas un Jelgavas organizācijas, bet

pamazam izveidojās sociāldemokrātiskās strādnieku partijas bib-

liotēku tīkls pilsētās un laukos.

Nelegālo bibliotēku fondi sastāvēja no legālajiem un nelegāla-
jiem iespieddarbiem. 19. gadsimta 90. gados bibliotēkās iespied-
darbi bija pa lielākajai daļai vācu un krievu valodā. 20. gadsimta
sakuma bibliotēku fondos ar katru gadu pieauga iespieddarbu skaits

latviešu valodā.



Bibliotēku fondu saturs bija diezgan daudzveidīgs. Tajos bija
marksisma-ļeņinisma klasiķu darbi, Rietumeiropas, it īpaši vācu

sociāldemokrātu un filozofu, krievu revolucionāro demokrātu,

pasaules progresīvo dabaszinātnieku, daiļliteratūras klasiķu darbi,

kā arī populāras brošūras un uzsaukumi, kas izskaidroja sabiedrī-

bas un dabas attīstības likumus, atmaskoja ekspluatatorus.
Bibliotēkas literatūru pirka par naudu, ko ieguva no pulciņu

biedriem un atbalstītājiem. Fondus papildināja arī ar bibliotēkas

izmantotāju tulkotiem un rokrakstā vai citā veidā pavairotiem dar-

biem.

Atsevišķo pulciņu bibliotēkām līdzekļus deva pulciņu biedri, bet

sociāldemokrātiskās partijas bibliotēku fondu komplektēšanai
līdzekļus paredzēja partijas organizāciju budžetā, kuru atsevišķo

grupubiedri vēl papildināja ar saviem ziedojumiem.



Ā. BREMPELE

THE ILLEGAL LIBRARIES IN LATVIA FROM THE

90 S OF THE 19TH CENTURY TILL OCTOBER 1917

Summary

At the end of the 19th century capitalism developed and social

democratic ideas spread in Latvia. The working class began the

struggle against the exploitation. The workers and the progressive
intellectuals wanted to find out the laws of the development of

society and nature. They looked for the answer in books and perio-
dicals. Students began to organize circles of self-education in Riga
and Liepāja. The first circles were organized in the 80's of the

19th century. They had some books and the members of the circles

were reading and discussing them.

The first illegal libraries were founded in the early 90's of the

19th century in Liepāja. These libraries were organized by stu-

dents, workers and progressives. Afterwards such libra-

ries were founded in Jelgava, Kuldīga and Rīga. The progressives
— the participants of the social movement "The New Current"

helped to organize them. In 1897 many members of "The New

Current" and the organizators of the illegal libraries were

arrested. Gendarmerie destroyed some of the illegal libraries.

Czarism routed "The New Current", but it couldn't rout the

workers' struggle. The party of the working class began to form.

The party of the Latvian working class was founded in 1902. Social

democratic organization took over the formation of the illegal lib-

raries. They were founded in Rīga, as well as in provincial towns

and in the country. The greatest libraries were in Rīga, Jelgava
and Liepāja.

In the 90'-s of the 19th century books for the illegal libraries

were purchased by the means obtained from the members of the

revolutionary and progressive circles.

In the beginning of the 20th century a certain sum was envisa-

ged for this purpose from the budget of the social democratic party.
The book collections of the illegal libraries consisted of legal

and illegal editions. In the 90's of the 19th century the book col-

lections were mainly in German and Russian. In the beginning of

the 20th century the book collections of the illegal libraries increa-
sed the editions in Latvian.

The book collections of that time contained works of K. Marx,
F. Engels, V. I. Lenin, K. Liebknecht, A. Bebel as well as works of

such famous writers as J. Goethe, J. Schiller. L. Tolstoi, E. Zola

and others.
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S. ŠIŠKO,

reto grāmatu un rokrakstu

nodaļas galv. bibliogrāfe

VIĻA LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS

BIBLIOTĒKAS CENZŪRAS MATERIĀLU FONDA APSKATS

Cariskajā Krievijā grāmatniecība atradās stingrā valdošo šķiru
uzraudzībā. Sevišķi apgrūtināta bija progresīvās demokrātiskās

grāmatniecības attīstībā: to pastāvīgi vajāja un pakļāva dažādiem

aizliegumiem. V. I. Ļeņins 1905. gadā rakstā «Partijas organizā-
cija un partijas literatūra» par šo periodu rakstīja: «Nolādētais

laiks — Ezopa runu, literārās kalpības, verdziskās valodas, ide-

jiskās dzimtbūšanas laiks!» 1

Kontroles funkciju veica īpašs plaši sazarots aparāts — cen-

zūra. lekšējā cenzūra pārraudzīja darbus, kas bija paredzēti izdo-

šanai iekšzemē, bet ārējā atļāva vai aizliedza no ārzemēm ievesto

grāmatu pārdošanu. Bez tam vēl bija divi īpaši cenzūras veidi:

garīgā cenzūra un dramatisko sacerējumu cenzūra. Pirmā izskatīja

reliģisko darbu manuskriptus, pirms tie nonāca parastās cenzūras

rīcībā, bet otrā atļāva vai aizliedza izrādīt lugas. Pēc 1865. gada
cenzūras nolikuma, cenzūra Krievijā atradās lekšlietu ministrijas

pārziņā, un tās centrālā iestāde bija Preses lietu galvenā pārvalde

Pēterburgā. lekšējās cenzūras praktisko pusi veica 4 cenzūras komi-

tejas — Pēterburgā, Maskavā, Varšavā, Tbilisi — un atsevišķie
cenzori, kas bija izvietoti Rīgā, Tallinā, Tartu, Viļņā un vēl citās

pilsētās. lekšējai pirmsiespieduma cenzūrai autori vai izdevēji
nodeva darbu manuskriptus. 1865. gadā atcēla pirmsiespieduma
cenzūru liela apjoma sacerējumiem: oriģināldarbiem, kas pārsniedz

1 Ļeņins V. I. Raksti. Tulk. no 4. izd., 10. sēj., 26. lpp.
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10 iespiedloksnes, un tulkojumiem, kas lielāki par 20 iespiedlok-
snēm. Tā kā šāda veida darbu latviešu grāmatniecībā nebija, tad

latviešu grāmatniecība praktiski nekādus atvieglinājumus neie-

guva. No pirmsiespieduma cenzūras bija atbrīvoti arī daži atse-

višķi izdevumu veidi, piemēram: valdības izdevumi, akadēmiju un

universitāšu raksti, sacerējumi senajās klasiskajās valodās un tul-

kojumi no tām, kartes v. c.

Latvijā dzīvojošie autori un izdevēji manuskriptus parasti
iesniedza atsevišķajam cenzoram Rīgā. Latviešu valodā sarakstītos

darbus te cenzēja atsevišķā cenzora palīgs. 1869. gadā šai amatā

iecēla Rīgas pareizticīgo garīgā semināra pedagogu Adriānu

Rupertu, kas ar nelielu pārtraukumu strādāja līdz pat pirmsiespie-
duma cenzūras atcelšanai 1905. gada beigās.

Dažreiz Rīgas cenzori nevarēja izšķirt viena vai otra sacerē-

juma likteni. Tādos gadījumos manuskriptu sūtīja uz Preses lietu

galveno pārvaldi Pēterburgā, kuras uzdevumā latviešu darbus

lasīja skolotājs Mārtiņš Remiķis. Autori arī paši varēja savus sace-

rējumus nodot tieši Pēterburgā. Tāpat arī pārējie manuskriptu
iesniedzēji, ja viņus neapmierināja Rīgas cenzora lēmums, dažkārt

griezās pie augstākās instances Pēterburgā. Tūlīt jāpiebilst, ka

šādai pārsūdzībai panākumu parasti nebija.
Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas cenzūras materiālu

fondā 1972. gada beigās bija 147 glabājamās vienības uz 7295

lapām, kas aptver laikaposmu no 1847. gada līdz 1915. gadam. Te

ietilpst arī dažas pēdējos gados pagatavotas kopijas. Fonda kodolu

veido Rīgas atsevišķā cenzora (pēc pirmsiespieduma cenzūras

atcelšanas — preses lietu inspektora) arhīva daļa, vairāki Pēter-

burgas dramatisko sacerējumu cenzora caurskatīti lugu rokraksti,
daži garīgās cenzūras rokās pabijuši darbi. Manuskriptu vairā-

kums ir aizliegtie sacerējumi, kas saskaņā ar cenzūras nolikumu

palika cenzūras iestāžu arhīvos. Nedaudzu atļautu materiālu piede-
rība pie šī fonda nosakāma tikai pēc dažām sīkām pazīmēm (zīmog-

atzīme par saņemšanu, reģistrācijas numurs un līdzīgi).
Та ka šāda veida rokraksti vēlāk publicēti un ir bez cenzūras svīt-

rojumiem un labojumiem, minēsim tikai dažus nozīmīgākos:
J. Ruģena «Dažādu dziesmiņu krājums, I» (1862) G. F. Lesinga
«Minna fon Barnhelm» (1875) 2, A. Šlēziņa tulkotais «Stāsts par
Igora karā eju» (1888) 3, F. Dostojevska «Mazais varonis» (b. g.) 4

.

1 V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas rokrakstu fondā (turpmāk saīsināti R X)
56, 1, 6.

2 R X 56, 1, 11.

3
R X 56, 2, 10.

4 R X 56, 3, 21.
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Dramatisko sacerējumu cenzūras labvēlīgas rezolūcijas ir uz

Ā. Alunāna tulkotās bērnu lugas «Mucā audzis» rokraksta (1882) 1

un uz H. Bergera lugas «Plūdi» tulkojuma manuskripta (1911)
2.

Bet šī pati instance 1915. gadā izrādīšanai aizliegusi divus tema-

tiski līdzīgus sacerējumus: A. Upīša drāmu «Saule un tvaiks» 3
un

Lindula lugu «Darbs un maize».4 Abas lugas atmaskoja strādnieku

atbrīvošanās cīņas nodevējus.

Bez tam cenzūrai iesniegti darbu manuskripti Valsts bibliotēkā

ir vairākos rakstnieku — E. Dinsberga, K. Hūgenbergera, J. Ruģēna
v. c.

— rokrakstu personālfondos. Sevišķu interesi var izraisīt Jāņa
Ruģēna lasāmgrāmatas manuskripts (1863) 5. Kaut arī šis darbs

saņēmis iespiešanas atļauju bez kādiem svītrojumiem, tomēr nezi-

nāmu iemeslu dēļ (iespējams, ka sakarā ar finansiālām grūtībām)

lasāmgrāmata nav iznākusi. Ruģēns agrāk bija piedalījies
P. E. Saca «Pirmās lasīšanas grāmatas» (1844) sastādīšanā, kurā

bija ap desmit viņa sacerētu vai tulkotu dzejoļu. Neiznākuši lasām-

grāmata būtu bijusi kā turpinājums Saca darbam.6 Tajā bērniem

saprotamā valodā sakopoti materiāli par dabas zinātnēm, ģeogrā-
fiju un vēsturi, kā arī daiļliteratūra — paša Ruģēna, J. Caunīša,

E. Dinsberga, M. Fītiņa un citu dzejoļi.

Bez darbu manuskriptiem cenzūras fondā ir arī cita veida mate-

riāli: tipogrāfiju reversāli, dažādi sīki dokumenti, sarakste. Plašs

materiāls atspoguļo mēnešraksta «Baltische Monatschrift» izde-

vēja Arnolda Tīdebēla cīņu ar cenzūru 19. gadsimta 90. gados. 7

Konservatīvais Baltijas vācu muižniecības izdevums bija tāls lat-

viešu tautas dzīvei, taču tā cenzēšanas apstākļi, cenzūras svītro-

jumi žurnāla rakstos, pret izdevumu ierosinātās apsūdzības labi

parāda cenzūras aparāta mašinēriju un periodisko izdevumu cen-

zēšanas kārtību vispār. Fondā glabājas arī laikraksta «Dienas

Lapa» koncesija. 8

Šai rakstā pievērsīsimies nozīmīgākajiem cenzūras aizliegta-

jiem vai izkropļotajiem sacerējumiem, kas atrodas Valsts bibliotēkā

1 R X 56, 8, 1.

2 R X 56, 5, 1.

3
R X 56, 5, 5.

4 R X 56, 5, 4.

5 R X 40, 1, 32.

6 [Ruģēns J.]. Kad atnāks latviešiem tie laiki? Jāņa Ruģēna dzīve un darbi.

R., 1939,408. lpp.
7

R X 56, 7, 7—14.

8
R X 56, 8, 5.
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(bez tiem fondos vēl ir daudzi mazvērtīgi rokraksti: primitīva daiļ-
literatūra, reliģiski, pat grafomāniski darbi).

Darbus cenzēja, pamatojoties uz cenzūras un preses nolikuma1

pantiem. Tie ietvēra pilnīgu presē nepieļaujamo ideju un jautājumu

pārskatu.
Saskaņā ar nolikuma 94. pantu tika stingri sekots sacerējumu

adresācijai, norobežojot tautai paredzēto literatūru no šauram lasī-

tāju lokam domātiem zinātniskiem darbiem. Tādējādi filozofisku,

sociālu un ekonomisku problēmu risinājums masu grāmatās kļuva

tikpat kā neiespējams. īpaša uzmanība bija pievērsta marksistis-

kās zinātniskās domas aizturēšanai — šādu darbu aizliegumus

pamatoja ar 95. pantu, kas nepieļāva «sociālisma un komunisma

mācību» izklāstu. 1892. gadā Tērbatā uzrakstītā Aleksandra Dau-

ges (?) filozofiskā apcerējuma «Attīstības teorija» zinātniskais

pamats bija darvinisma mācība, I. Kanta un P. Laplasa hipotēzes
kosmogonijā. 2 Jau ar visiem iespiešanas izdevumu aprēķiniem titul-

lapā manuskripts nonāca cenzūrā un tur arī palika. Tiešas aizlie-

guma rezolūcijas uz rokraksta nav, taču cenzors ar svītru iezīmējis
tādu «bīstamu» apgalvojumu, ka «visumā nav telpas robežu, ka

pagātnē nebij sākuma, kā nākotnē nebūs gala»3, un, protams, nav

bijis mierā ar darbā doto visu materiālistisko pasaules izcelsmes

un tās nemitīgās attīstības skaidrojumu.
1898. gadā Rīgas atsevišķajam cenzoram tika iesniegts vācu

ekonomista Luijo Brentano runas tulkojums krievu valodā «Отно-

шение студентов к общественно-политическим задачам времени»
4.

Buržuāziskā liberālisma garā uzrakstītā runa gadu agrāk bija
izdota Minhenē vācu valodā un arī Krievijā aizliegto grāmatu
sarakstos nefigurēja. Ā. Edelmanis tulkojumu bija veicis pilnīgā
saskaņā ar oriģinālu. Tomēr manuskriptu cenzors noliedza, kā

iemeslu minēdams, ka krievu valodā izdotais Brentano darbs izpla-
tīšoties skolu jaunatnes un fabriku strādnieku vidū — aprindās,
pret kurām esot jābūt ļoti uzmanīgiem; turpretī vācu oriģināls
tādas briesmas neradot.5

1 Устав о цензуре и печати. Т. 14 свода законов. Изд. 1890 года. Санкт-

Петербург.
2 R X 56, 2, 18. Darbs parakstīts ar iniciāļiem «A. D.». Sarakstīšanas vieta

norāda, ka autors, domājams, ir universitātes students. Vienīgais studējošais lat-

vietis ar šādiem iniciāļiem Tērbatas universitātē 1892. gadā bija Aleksandrs

Dauge (Saurums G. Tērbatas universitāte. 1632—1932. R., 1932, 166. lpp.).
3

R X 56, 2, 18, 61. lpp.
4 R X 56, 5, 15.
5 Latvijas PSR Centrālais valsts vēstures arhīvs (turpmāk LCVVA), 11. f.,

1. apr., 63. 1., 77.-78. lp.
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19. gadsimta beigās marksisma ideju izplatīšanos un populari-
tāti veicināja vācu sociāldemokrāta Kārļa Kautska darbi, tikai to

publicēšana cenzūras dēļ bija stipri apgrūtināta. 1896. gadā «Die-

nas Lapā» anonīmi parādījās viņa apcerējums «Sabiedriskie

instinkti dzīvnieku valstī» 1
,

kas bija liela darba 1. daļa. Trīs gadus
vēlāk šo darbu atsevišķā izdevumā vairs publicēt neizdevās: Rīgas
cenzūra liepājnieka J. Pilīša iesniegto anonīmo manuskriptu
noliedza.2 Domājams, ka atsevišķās publikācijas cenzēja daudz

stingrāk nekā periodiskos izdevumus, jo šis nav vienīgais gadī-

jums, kad darbs, kas jau agrāk iespiests periodikā, tiek aizliegts.

Atsevišķos izdevumos Kautska darbi Latvijā sāka iznākt tikai

1905. gada revolūcijas laikā. Tad pilnībā iespieda arī iepriekš
minēto darbu, kas citā tulkojumā ar nosaukumu «Sabiedriskie

instinkti pie dzīvniekiem un cilvēkiem» iznāca 1905. gadā un otrreiz

1910. gadā.
Sociālo jautājumu apskats tautai adresēta darba bija par

iemeslu vācu buržuāziskā ekonomista Vernera Zombarta darba

«Ekonomiskie un sociālie jautājumi tagadējā sabiedrībā» aizliegu-
mam. Darbu 1905. gadā bija pārtulkojis Paegļu Mārtiņš. 3

1905. gada rudenī pirmsiespieduma cenzūru atcēla. Tomēr cara

17. oktobra manifests tikai uz brīdi varēja radīt ilūziju par beidzot

iestājušos preses brīvību. Daudzie tipogrāfijās konfiscētie un iznī-

cinātie izdevumi, plašie izplatīšanai aizliegto grāmatu saraksti daž-

kārt autorus un izdevējus mudināja izmantot veco cenzēšanas kār-

tību, lai tā nodrošinātos ar labvēlīgu cenzūras atsauksmi jau pirms
darba publicēšanas un izvairītos no vēlākām nepatikšanām. Domā-

jams, ka šī iemesla dēļ 1906. gadā preses lietu inspektoram tika

iesniegts K. Medņa manuskripts «Domas par tautsaimniecību».4

lespiešanas atļauju apcerējums nesaņēma, jo, lūk, darbā tautsaim-

niecības jautājumi tiekot risināti F. Lasala garā un paša autora

spriedumos esot jūtamas sociālistiskas tendences. Tomēr tai pašā
gadā autors nolēma izmantot «preses brīvību» un darbu izdeva.

Dīvaini, ka daudzajās apsūdzību lietās, kas ierosinātas pret izdo-

tajām grāmatām 1906. gadā un vēlākajos gados, Medņa brošūra

nav atrodama. lespējams gan, ka ziņas par grāmatas arestu vien-

kārši nav saglabājušās.
īpašs cenzūras uzmanības objekts bija šķiru attiecību tēlojums.

Nolikuma 96. pants aizliedza iespiest rakstus, kas rada šķiru
naidu. Tā kā Valsts bibliotēkas cenzūras materiālu vairākums

1 «Dienas Lapa», 1896, № 34—37.

2 R X 56, 3, 9.

3
R X 56, 4, 16.

4 R X 56, 4, 11.
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attiecas uz 19. gadsimta otro pusi, tajos vēl visvairāk izpaužas
feodālās sabiedrības šķiru antagonisms. Gadsimtus ilgais naids

pret vācu muižniekiem atainojies daudzos vietējo autoru sacerē-

jumos un bieži noteicis arī tulkoto darbu izvēli. Sājā laikā Krievijas
cariskā valdība reizēm pati savās interesēs centās ierobežot vācu

muižniecības varu un ietekmi Baltijas novadā. Taču cīņā starp lat-

viešu tautu un tās verdzinātājiem cenzūra uzņēmās valdošās šķiras

aizstāvja lomu, jo saprata, ka tautas naids vēršas ne vien pret vācu

muižniekiem, bet pret jebkādas tautības un šķiras apspiedējiem.
Viens no senākajiem cenzūras manuskriptiem bibliotēkā ir

V. F. Hekera izdevniecības «Latviešu kalendārs» 1855. gadam ar

anonīmu rakstu «Ziņas par tiem latviešiem un igauņiem, pirms tie

no vāciešiem kļue uzvarēti». 1 Raksts aplūko Latvijas un Igau-
nijas vēsturi, it īpaši laiku, kad notika vācu bruņinieku iebrukums.

Cenzors К. E. Napjerskis daudz pūlējies, lai darbs atbilstu noli-

kuma prasībām: pārveidojis nosaukumu, grozījis tekstu, svītrojis
rindkopas par iekarotāju cietsirdību un vietējo cilšu pretošanos.

Interesanta cenzēšanas vēsture ir vācu rakstnieka Franča Hof-

maņa stāstam «Jūras zvejnieks», ko 1876. gadā iesniedza Jelgavas
izdevējs J. F. Sablovskis. 2

Rīgas cenzors J. M. Grēdingers darbu

noraidīja, kā iemeslu minēdams, ka stāsta galvenais varonis pie-
derot pie novadā valdošās ļaužu kārtas (proti, muižniekiem) un

viņa zemiskās rīcības atspoguļojums varot uzbudinoši iedarboties

uz zemāko kārtu. Tomēr šo pašu darbu bez jebkādiem īsinājumiem
tikai citā tulkojumā (laikam tāpēc, ka iepriekšējais manuskripts
palika cenzūras arhīvā) Sablovskis pēc diviem gadiem izdeva ar

Pēterburgas cenzūras atļauju. Zīmīgi gan, ka manuskriptā minētā

konkrēta darbības vieta — «Dago sala pie Igauņu zemes» — pub-
licējuma pārveidota par N salu. lespējams, ka tieši šī abstrakcija
lava stāstam parādīties atklātībā.

Spēcīga zemnieku stāvokļa kritika pēc 1819. gada likuma
par

brīvlaišanu izskan J. Bezvārža vēsturiskajā apcerējumā «Ēģiptieši
un vidzemnieki» (1886) .3 Ilustrācijai citāts no manuskripta 181. un

182. lapas: «Muižnieki to (dzimtbūšanas atcelšanu. — 5. S.) dēvē

par brīvību, kas patiesībā ņemot divkārtīga verdzība! . . Tagad
ver gam topot svabadam vajadzēja gādāt pašam par visu, kas pie
dienišķas maizes pieder; uzņemties kroņa, valsts, baznīcas kalpo-
šanas un maksāšanas. Vai šādos siekstos spiestam un spīdzinātam
vergam ar lūgšanos muižnieks nebij jālūdzas,., lai dod maizi un

darbu?» Sada veida kritika arī izšķīra darba likteni, jo sevišķi

1 R X 56, l, 3.

2 R X 56, l, 12.

3 R X 56, 2, 4.
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tādēļ, ka nesen cenzūra bija saņēmusi Vidzemes ģenerālguberna-
tora rakstveida atgādinājumu nepublicēt darbus, kas varētu izrai-

sīt šķiru savstarpējo nepatiku. 1

80. gadu pirmajā pusē cenzoram atkārtoti tika iesniegta pirmā
latviešu poēma — Fridriha Mālberga «Staburags un Liesma».2 Tās

pirmizdevums bija iznācis Rīgā jau 1869. gadā, un tagad dzej-
nieks darbu gribēja ievietot sava krājuma «Dzejas skaņas» 4. burt-

nīcā, taču cenzūras atļauju nesaņēma. 3 Varētu domāt, ka poēmas
tekstā autors ir izdarījis kādus būtiskus labojumus, kuru dēļ tā

tagad tiek pakļauta aizliegumam, taču teksti ir pilnīgi identi, ja
neskaita varones Liesmas mainīto tēva vārdu. Cenzors darba aiz-

liegumu motivējis ar to, ka poēmā tiekot nosodīta vāciešu izturēša-

nās pret latviešiem novada iekarošanas laikā. Tā F. Mālberga

poēma, neskatoties uz tās nobeigumu, kas izlīdzina pretrunas
apspiesto un apspiedēju starpā, otrreizēju izdevumu vairs nepie-
dzīvoja, jo cenzūras stingrība pa šiem 10—15 gadiem bija pie-

augusi.
Muižnieku un muižas kalpu attiecības attēlotas nezināma vācu

autora stāstā «Divi draugi», 4 ko 1892. gadā gribēja izdot izdevējs
M. Freibergs. Mākslinieciskā ziņā vājais didaktiskais sacerējums

pats par sevi nav interesants, taču tā cenzēšanas lieta pelna ievē-

rību. Kā aizlieguma iemesls norādīts zemnieku bruņotas sacelšanās

tēlojums. Ne pats autors, ne arī viņa galvenie varoņi nav pastāvo-
šās iekārtas grāvēji — sižeta risinājums rāda, ka ir iespējamas
gluži idilliskas attiecības starp muižu un zemniekiem. Taču cenzo-

ram ir pieticis ar pāris lappusēm sacelšanās tēlojuma, lai aizliegtu
visu manuskriptu.

Pamatojoties uz cenzūras nolikuma 96. pantu, 1895. gada
10. maijā aizliegts Viesoņu Karlīnas dramatiskais sacerējums dzejā
«Par piemiņu cetortiem vispārīgiem latviešu dziedāšanas svēt-

kiem». 5 Dzejojumā pelta latviešu pārvācošanās un slavināti

dziesmu svētki kā tautas vienotības atjaunotāji. Acīm redzot, izde-

vējs to bija paredzējis izplatīšanai dziesmu svētku laikā, jo tieši

tad «Baltijas Vēstnesis» to ietvēris redakcijai piesūtīto grāmatu
sarakstā.6 Domājams, ka grāmata bija iespiesta vēl pirms

1 LCVVA, 11. f., 1. Apr., 3. 1., 76. Ip.
2 R X 56, 2, 1.

3
Domājams, ka cenzūras aizlieguma dēļ nav iznākušas arī «Dzejas skaņu»

2. un 3. burtnīca, jo bibliogrāfijā ir reģistrēts tikai 1. burtnīcas izdevums

1880. gadā.
4 R X 56, 2, 15.

5 R X 56, 2, 26.

6 «Baltijas Vēstnesis», 1895, № 134.
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rokraksta nodošanas cenzēšanai un, kad kļuvis zināms par aiz-

liegumu, izdevējs to iznīcinājis, jo bibliogrāfijā šī grāmata nav

reģistrēta un bibliotēkās nav atrodama.

Šķiru attiecību tēlojums bija par iemeslu teksta īsinājumiem
Zeiboltu Jēkaba romāna «Liktenis» pirmiespiedumā «Mājas Viesa

Mēnešrakstā» 1897. gadā. 1

Šī paša iemesla dēļ 20. gadsimta sākumā rokrakstā palika trīs

darbi. Jēkaba Birznieka pasaka «Mīlestība un vienprātība» (1901)
tika noraidīta kā tendencioza.2 Pasaka alegorijas veidā, tēlojot
dzīvnieku pasauli, parāda kapitālistiskās sabiedrības šķiru attie-

cības un pauž domu, ka apspiesto slāņu labāka nākotne meklējama

vienprātīgā cīņā pret ekspluatatoriem.
1904. gadā cenzūra aizturēja ukraiņu rakstnieka Ivana Franko

stāstu «Meži un ganības» Linarda Laicena tulkojumā.
3 Aizliegums

motivēts šādi: «Rokrakstā drūmās krāsās tēlots, kā zemniekus

apspiež muižnieks, kas ar uzpirkšanu savā netaisnajā lietā iesaista

savā pusē valdības ierēdņus un pašu tiesu.»

Gadu vēlāk Jānis Leimanis4 izdeva trīs Dmitrija Mamina-Sibir-

jaka stāstus ar kopīgu nosaukumu «Uguntiņas». Manuskripts, kas

glabājas Valsts bibliotēkā, 5 liecina, ka izdevēja sākotnējā iecere

bijusi izdot rakstu krājumu, kurā bez Mamina-Sibirjaka stāstiem

vēl būtu bijušas latviešu tautas dziesmas. No pēdējām vajadzēja
atteikties, jo cenzors neatļāva publicēt dziesmu ciklu par muižas

kungu bardzību un latviešu dzimtcilvēku grūto dzīvi.

Visu laiku cenzūra stingri sekoja pārvaldes, saimniecisko un

kultūras orgānu darbības apskatam presē, priekšlikumiem to refor-

mēšanai, neļāva kritizēt pastāvošos darba un sadzīves apstākļus.
1888. gadā V. Kiparskis Rīgas atsevišķajam cenzoram iesniedza

apcerējumu «Zur Verfassungsreformfrage in Livland» («Par
satversmes reformas jautājumu Vidzemē») 6

,
savā iesniegumā minē-

dams, ka darbs pēc iespiešanas nav paredzēts pārdošanai, bet

nodošanai dažām augstu stāvošām personām. Pēc manuskripta
noraidīšanas Kiparskis sūdzējās Preses lietu galvenajā pārvaldē,
kurā tad arī saņemts Rīgas atsevišķā cenzora A. Slēziņa paskaid-

1 R X 56, 3, 1.

2 R X 56, 3, 14.

3
R X 56, 4, 2.

4 Grāmatu tirgotāja un izdevēja J. Leimaņa darbībai cenzūra stingri sekoja.
1905. gadā A. Ruperts priekšniecībai Pēterburgā rakstīja, ka Leimanis allaž esot

«izcēlies ar neuzticamību savu rakstu sastādīšanas un izdošanas lietā» (LCVVA,
11. f., 1. apr., 94. 1., 544.-545. lp.).

5 R X 56, 4, 12.

6 R X 56, 6, 5.
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rojums. Pašreizējā laikā jau pati valdība domājot par attiecīgajām
reformām Baltijas novadā. Turienes iedzīvotājos valdot nemierīgs

noskaņojums un vēl palielināt viņu satraukumu ar gaidāmu

izmaiņu apspriešanu un ar priekšlaicīgiem norādījumiem, kaut arī

lojāliem, esot nevēlami. Neesot arī garantijas, ka Kiparska sace-

rējums pēc iespiešanas netikšot pārdots, un tāpat nevarot zināt,

tieši kādām personām no savu paziņu loka autors gribot iesniegt
darbu.1 Preses lietu galvenā pārvalde apstiprināja Rīgas cenzora

lēmumu, un autoram neatlika nekas cits kā nākamajā gadā izdot

grāmatu Drēzdenē.

1899. gadā cenzūra aizliedza Alfrēda Hermaņa Frīda beletris-

tisko sacerējumu «Kāda uz nāvi notiesāta cilvēka dienas grāmata
ar ievadu par nāves sodu no profesora Dr. Ludviķa Bihnera»2, jo

tajā tiekot kritizēta tiesas, policijas un citu varas orgānu darbība.3

Ļoti piesardzīgi autoriem bija jāraksta par stāvokli ārzemēs.

Cenzūra svītroja jūsmīgus vērtējumus, salīdzinājumus ar pašmāju
apstākļiem. To parāda brāļu Kaudzīšu kopotu rakstu «Vija» cen-

zēšanas lieta. Pagājušā gadsimta beigās cenzūra saņēma šā izde-

vuma 1. sējuma 2. daļas manuskriptu ar ārzemju ceļojuma aprak-
stu un atrada te samērā daudz «bīstamu» vietu4. Tā, piemēram, tika

nosvītrots parlamentārisma atzinīgs vērtējums, rindas par Vācijas

tirgu tīrību, kārtību dzelzceļa stacijās, policistu inteliģenci un izne-

sību un līdzīgi.
Bezdarba un tā seku tēlojums bija par cēloni franču rakstnieka

Pjēra Lotī stāsta «Putniņa žēl» aizliegumam 1904. gadā. Stāsts

bija iekļauts Antona Austriņa sastādītajā rakstu krājumā «Pie pie-
guļnieku ugunskura». 5 Zīmīgi, ka gadu iepriekš Lotī sacerējums
bez kādiem īsinājumiem bija publicēts «Pēterburgas Avīžu» literā-

rajā pielikumā.
Latviešu sabiedriskās dzīves un kultūras dzīves negatīvās parā-

dības asi kritizētas 1904. gadā aizliegtajā J. Asara apcerējumā
«Elku pastari». Šī darba publikāciju līdz ar tuvākiem norādījumiem

par cenzēšanas apstākļiem sk. nodaļā «No LPSR Valsts bibliotēkas

rokrakstu fondiem»235.—268. lpp.
Visvairāk manuskriptu aizliegts, pamatojoties uz cenzūras noli-

kuma 4. panta 3. punktu, kas paredzēja «labus tikumus un pieklā-
jību aizvainojošu darbu» aizturēšanu. Aizlieguma formulējums cen-

zoram ļāvis šim pantam pakļaut visdažādākos sacerējumus.

1
LCVVA, 11. f., 1. Apr., 74. 1., 17. Ip.

2 R X 56, 3, 8.

3 LCVVA, 11. f., 1. Apr., 63. 1., 100. Ip.
4 R X 41, 1, 1.

5 R X 56, 4, 9.
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Vispirms jāmin «netikumības» dēļ aizliegtā beletristika: kāda Bites

dzejoļu krājums «Jaunas lauku dziesmiņas» (1888) Pētera Ozo-

liņa tulkotais stāsts «Skaistules dzīves gājums» (1898) 2, Jāņa

Purapuķes stāsts «Trīs balles vakari» (1902)
3. Pēdējais saņēmis

šādu vērtējumu: «Rokrakstā spilgti aprakstīta netīra jutekliska
mīlestība, dzeršana un pretīgs asiņains kautiņš. Šāds tēlains neti-

kumu apraksts aizvaino lasītāju labos tikumus un uzvedību.»

Vairākos darbos saskatīta kristiānisma un tā morāles kritika.

Neveiksmīgs tādēļ izrādījās Augusta Melnalkšņa mēģinājums
uzsākt grāmatu sēriju «Modernā bibliotēka», no kuras 1904. gada

maijā cenzoram iesniedza divus pirmos numurus: Leonīda Andre-

jeva stāstu «Domas»4
un beļģu dzejnieka Morisa Māterlinka filozo-

fisko eseju «Liktenis». 5 Abiem sacerējumiem izdošanas atļauju
neizsniedza.

Dažkārt ar šo samērā «nevainīgo» pantu cenzors aizturēja arī

tādus darbus, kuru aizlieguma faktiskais iemesls bija daudz nopiet-
nāks. Vilhelma Kārļa Hartmaņa krājumā «Ziedonis» (1887, 1891)
iekļautās dziesmas «Wacht am Rhein» («Sardze pie Reinas»)
teksta svītrojumi noteikti bijuši atkarīgi no Krievijas un Vācijas
savstarpējo attiecību attīstības šai laikposmā. 6 Lugu rakstnieks

Jānis Bergs notikumus kādas Ukrainas muižas dzīvē tēlojis stāstā

«Oksana» (1894).7 Aizliegumam par iemeslu nebūs bijušas nedau-

dzās nosvītrotās vietas, kas cenzoram šķitušas nepieklājīgas, —

stāsta saturs no to izņemšanas nekā nezaudētu. Turpretī darba

sižeta attīstība nav domājama bez nosvītrotā stāstījuma par mui-

žas strādnieču sacelšanos pret darbu uzraugu, un tātad tieši šīs

epizodes dēļ stāsts palika cenzūras arhīvā.

Daļa manuskriptu aizliegta reliģisku iemeslu dēļ. Kristīgās baz-

nīcas, it īpaši pareizticības kanonu neaizskaramība deklarēta vai-

rākos cenzūras nolikuma pantos.

Laicīgo cenzūru nemaz nesasniedza Jāņa Ruģēna poēma «Ijaba
stāsti dziesmu vīzē sarakstīti», kas veidota pēc kāda ārzemju rakst-

nieka darba,8
jo par to 1863. gadā negatīvu atsauksmi deva jau

1 R X 56, 2, 8.

2 R X 56, 3, 6.

3 R X 56, 3, 15.

4
LCVVA, 11. f., 1. apr., 63. 1., 142. Ip.

5 R X 56, 4, 1.

6 R X 56, 2, 5; R X 56, 2, 14a.

7
R X 56, 2, 23.

8 R X 40, 1, 15.
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Kurzemes luterāņu konsistorijas padomnieks F. E. Neanders. So

atsauksmi darīja zināmu arī Rīgas konsistorijai
1 gadījumam, ja

poēma, kas izraisa «necieņu pret dieva vārdu», tiktu tur iesniegta.
1889. gadā dabas zinātnieks Jēkabs Vinklers publicēšanai bija

sagatavojis jau mirušā Kriša Zīvera, kas kādreiz bijis tuvs jaun-
latviešu aprindām, tautas dziesmu stilā rakstīto dzejojumu «Latvju
senči, viņu ierašas miera un kara laikā» līdz ar plašu priekšvārdu

par autora dzīvi un darbību.2 Pseidotautiskā romantisma garā
uzrakstītie «Latvju senči» ar senlatviešu parašu un ticējumu ap-

rakstu cenzoram nepatika, un viņš tos noliedza, pamatojoties uz

cenzūras nolikuma 93. pantu, kā pret kristīgo ticību vērstu darbu.

Ar aizliegumu nebūdams mierā un nesaņēmis nekādu atbildi par

grāmatas priekšvārdu, J. Vinklers 1890. gadā lūdza Preses lietu

galveno pārvaldi darbu pārskatīt. Te Zīvera dzejojuma izdošanas

aizliegums tika apstiprināts, bet priekšvārdu atļāva iespiest. 3

Tomēr tas publicēts netika, laikam tāpēc, ka Vinklers par Zīveru

samērā nesen jau bija rakstījis. 4

1898. gadā noraidīja advokāta un literāta Jāņa Kreicberga refe-

rātu «Henriks Ibsens», ko autors gatavojās nolasīt vai jau bija

nolasījis pirms kādas Ibsena lugas izrādes. 5 Norvēģu rakstnieka

darbu iestudēšana Latvijā sākās tikai 90. gadu beigās, 6 tāpēc šāds

publicējums būtu īsti vietā. Cenzors aizliegumu motivēja ar «cie-

ņas trūkumu pret kristīgās ticības mācību un ceremonijām», taču

svītroja rindas par literatūras sabiedrisko nozīmīgumu, par laik-

meta literatūras milžu Ļ. Tolstoja, E. Zolā un H. Ibsena lielo

ietekmi uz visas pasaules rakstniecību.

Cenzūra sijāja arī tīri reliģiskus sacerējumus, sevišķi baptistu
rakstus, ko ar 1886. gadu drīkstēja izskatīt tikai Preses lietu gal-
venā pārvalde Pēterburgā. 7

Grāmatu cenzēšanai tika izmantots ne tikai cenzūras nolikums,

bet arī virkne Preses lietu galvenās pārvaldes cirkulāru un guber-
natoru rīkojumu. Tie bija nepieciešami tādēļ, ka pieauga šķiru cīņa
un tās attēlojums presē varēja būt nevēlams vai bīstams valdoša-

jai varai.

1 [Ruģēns J.]. Kad atnāks latviešiem tie laiki? Jāņa Ruģēna dzīve un darbi.

R., 1939, 278. lpp.
2 R X 56, 2, 12.

3 LCVVA, 11. f., 1. apr., 62. 1., 3.—11. Ip.
4 W. J. [Vinklers /.]. K. Zīvers. Nāves piemiņa. — «Dienas Lapa», 1887,

№ 267.

5 R X 56, 3, 5.

6 Kundziņš K. Latviešu teātra repertuārs līdz 1940. gadam. R., 1953, 62. lpp.
7

LCVVA, 11. f., 1. apr., 3. 1., 224. lp.
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Pēc 1863.—1864. gada poļu sacelšanās apspiešanas cara admi-

nistrācija 1865. gada 6. septembrī lietuviešiem un latgaliešiem aiz-

liedza iespiest grāmatas ar latīņu burtiem, tā domādama iznīdēt

«poļu iespaidu» Lietuvā un Latgalē. 1 Valsts bibliotēkā glabājas

manuskripts, kas atklāj neizdevušos mēģinājumu atjaunot latga-
liešu dialektā sarakstītu grāmatu izdošanu ar latīņu burtiem.

1897. gadā cenzēšanai tika iesniegts kalendārs «Infļantu zemes

laika grömota»
2, kas 19. gadsimta 60. gados bija iznācis G. Man-

teifeļa izdevumā. Jaunajā gadagājumā bija gan agrāk kalendārā

publicēti darbi, gan jauni beletristiski, praktiski un reliģiski mate-

riāli. Kaut arī bija pagājis ļoti ilgs laiks kopš pēdējās atļautās lat-

galiešu dialekta grāmatas iznākšanas, cenzūra aizliegumu nebija
aizmirsusi, un kalendārs neiznāca.3

Tūlīt pēc narodņiku atentāta pret Aleksandru II Vidzemes

ģenerālgubernators 1879. gada aprīlī izdeva aizliegumu publicēt
materiālus par uzbrukumu caram un izmeklēšanu, kas šai sakarā

tiek veikta.4 Latvijā kā pirmo šis rīkojums skāra anonīmu dzejoli
«Briesmīga slepkava nāve, kas uz mūsu augstu zemes tēvu

šāvis», kuru cenzēja 1879. gada jūnijā. 5 Domājams, ka rīkojuma
ietekmē neļāva publicēt arī ziņas par uzbrukumiem citu valstu

monarhiem: 1903. gadā cenzūra aizturēja sacerējumu «Belgrades
asins nakts», kas aprakstīja sazvērestību pret Serbijas karali Alek-

sandru Obrenoviču.6

Viens no cenzūras visvairāk vajātajiem autoriem 19. gadsimta
otrajā puse bija Ļevs Tolstojs. 7 Preses lietu galvenā pārvalde,
sākot ar 1887. gada 20. augustu, vairs neatļāva vietējām cenzūras

iestādēm patstāvīgi izšķirt jautājumu par kāda Ļ. Tolstoja darba

1 Cenzūras iestāžu materiālos ka aizlieguma dokuments visur minēts Preses

lietu galvenās pārvaldes 1871. gada 1. janvāra cirkulārs № 169.
2 R X 56, 3, 2.

3 Tas nav vienīgais mēģinājums izdabūt cenzūras atļauju latgaliešu dialektā

sarakstītiem darbiem. Tartu tipogrāfs H. Lākmanis 1878. un 1881. gadā lūdza

atjauju atkārtot jau sen izpirktās «Pilneigas grömotas lyugšonu» izdevumu, bet

tika noraidīts (LCVVA, 11. f., 1. apr., 50. 1., 345. lp.; 58b. 1., 50. un 51. lp.). Stā-

voklis mainījās tikai 20. gadsimta sākumā, kad jau pirms oficiālās rakstu aiz-

lieguma atcelšanas Rīgas izdevējs J. Steinbergs, sākot ar 1900. gadu, saņēma
atļaujas šādu grāmatu iespiešanai.

4 LCVVA, 11. f., l. apr., 2. L, 120. lp.
5

R X 56, 1, 13.

6 R X 56, 3, 22.

7 Austrums V. Ļ. Tolstojs un latviešu kultūra. — «Karogs», 1960, № 11,
105. lpp.
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publicēšanu. Visi iesniegtie manuskripti bija jāsūta uz Pēterburgu 1.
Tādējādi galvenajā pārvaldē nonāca Tolstoja darbs «lekš kā

pastāv laime?»2 (oriģinālā «В чем моя вера?»), kas ar 1895. gada
30. augusta rakstu № 4996 tika aizliegts. 3 Tomēr cenzori minēto

cirkulāru dažkārt pārkāpa 4
,

un tā arī 1903. gadā Tolstoja stāstam

«Не выгодно» ir Rīgas cenzoru uzlikts veto. 5

1894. gadā noteica, ka visas populārzinātniskās medicīniskās

grāmatas pirms vispārējās cenzēšanas jādod izskatīšanai medicī-

nas padomei.6 1903. gadā uz Pēterburgu aizsūtīja Rolvesa «Bal-

tijas lopu ārstu», ko A. Sturms bija tulkojis no krievu izdevuma.7

Veterinārā pārvalde par darbu deva negatīvu atsauksmi, un cen-

zūra to aizturēja.
8

Nevēlamu darbu aizliegšanai cenzūra prata atrast arī formālus

iemeslus. 1904. gadā J. Jankavs cenzoram iesniedza M. Gorkija

sacerējumu «Par mēlnesi ķivuli un par dzeni patiesības mīlētāju»
P. Sējas (J. Jankava?) tulkojumā. 9 Darbu noraidīja. Tas radīja

iesniedzējā izbrīnu, jo stāsts agrāk jau bija publicēts avīzes

«Balss» literārā pielikuma 1901. gada 29. numurā A. Austriņa tul-

kojumā. Jankavs sūdzējās Preses lietu galvenajā pārvaldē, un tā

pieprasīja darba cenzētāja paskaidrojumu. Cenzors A. Ruperts

atbildēja, ka atšķirībā no «Balsī» ievietotā tulkojuma J. Jankava

iesniegtais manuskripts neatbilstot oriģinālam un esot ar tenden-

ciozu nokrāsu. 10 Tika minēti arī tulkojuma neprecizitāšu piemēri:

oriģināla rinda «Прочь! Здесь объявлена богам за право первен-

ства война!» tulkojumā skanot «Прочь! Сильно грудью в борьбе!».
Taču faktiski manuskriptā šī vieta ļoti atbilst oriģinālam:

Nost! .. Droši krūtis pretī griesti ..
Nost! .. Dieviem karu pieteiksim
Par pirmdzimtības tiesībām!. .v

Līdzīgi ir arī ar citu vietu: cenzors ziņo, ka oriģināla teikuma

«В борьбе с суровым роком нам, ничтожным, нет спасенья»

1 LCVVA, 11. f., 1. Apr., 4. 1., 188. lp.
2 R X 56, 2, 27.

3 LCVVA, 11. f., 1. Apr., 94. 1., 20. lp.
4 LCVVA, 11. f., 1. Apr., 4. 1., 188. lp.
5 R X 56, 5, 16.

6 LCVVA, 11. f., 1. Apr., 4. 1., 64. lp.
7 R X 56, 3, 18.

8 LCVVA, 11. f., 1. Apr., 63. 1., 131. lp.
9 R X 56, 4, 8.

10 LCVVA, 11. f., 1. Apr., 94. 1., 471.—472., 484. lp.
11 RX 56, 4, 8, 4. lp.



tulkojumā vārds «рок» esot aizstāts ar vārdu «vara». Tomēr arī

te nevar runāt par tīšu oriģināla sagrozīšanu, jo vārds «vara»

iekļuvis tikai atskaņas labad, un dažas rindas tālāk parādās ori-

ģinālam atbilstošais «liktenis». 1

Tas liecina, ka cenzora apgalvojumiem par teksta sagrozīšanu

nav īsta pamata. Galvenais cēlonis darba aizliegšanai būs bijusi
cenzūras stingrība sakarā ar revolucionārā noskaņojuma pieau-

gumu valstī, kad Gorkija ķivuļa dziesmas varēja likties kā tiešs

aicinājums uz revolūciju. To parāda arī «Balsī» publicētā teksta

un J. Jankava manuskripta attiecīgo vietu salīdzināšana. lespies-

tajā tekstā lasām:

Nost ar tumsību! Šurp drošie!

Sirdīs lai deg prāta uguns!2

Manuskriptā līdzīgi, taču rindas jau cenzora svītrotas:

Man prāta gaismas uguns svēts! ..

Man līdz, kam drosme tumsu lauzt!3

lespējams, ka to būs apzinājies arī izdevējs, jo, kaut arī darbu tieši

neaizliedza, bet tikai lika precizēt tulkojumu, tas tomēr neiznāca.

Cenzūras statistika liecina, ka laikā no 1886. gada līdz 1905.

gadam latviešu valodā pavisam aizliegti 85 manuskripti. 4 Gandrīz

puse no tiem — 39 atrodas Valsts bibliotēkas fondā. Jau šo dažu

desmitu manuskriptu apskats liecina, cik bagātāka un daudzveidī-

gāka būtu latviešu grāmatniecība, ja tās attīstības ceļā nebūtu

bijis valdošo šķiru celtās barjeras — cenzūras, kas daudzus gadu
desmitus neļāva pilnībā realizēties progresīvo autoru un izdevēju
centieniem.

1 R X 56, 4, 8, 3. lp.
2 Gorkijs M. Par ķivuli, kas meloja, un par dzeni

— patiesības mīļotāju. —

«Balss» lit. piel., 1901, № 29, 338. lpp.
3 R X 56, 4, 8, 1. lp.
4 Skaitļojums pēc Rīgas atsevišķajam cenzoram iesniegto darbu reģistrā-

cijas žurnāla (LCVVA, 11. f., 1. apr., 63. 1., 167.—176. lp.).



C. ШИШКО

ОБЗОР ФОНДА ЦЕНЗУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

Резюме

Объем фонда — 147 единиц хранения, охватывающие период

с 1847 по 1915 г. Большинство материалов поступило в библио-

теку из архива рижского отдельного цензора. Самая значительная

часть фонда — около ста рукописей запрещенных сочинений.

Обзор посвящен анализу рукописей сочинений на латышском

и других языках, искаженных или запрещенных цензурой цар-

ской России во второй половине XIX и начале XX века, выявле-

нию мотивировок и причин запрета.

Причиной запрета для нескольких научных теоретических ра-
бот явилась их адресация к широким читательским кругам, так

как устав о цензуре и печати подобные сочинения не допускал к

обращению в народе. Так были остановлены работа К. Каут-
ского «Общественные инстинкты в мире животных», статьи

немецких буржуазных экономистов Л. Брентано и В. Зомбарта.

Большую группу образуют работы, запрещенные за показ клас-

совых противоречий, где проявилась ненависть местных авторов
к угнетателям латышского народа — немецким помещикам. Ан-

тагонизм феодального общества отразился также в ряде перево-

дов, особенно ярко в рассказе украинского писателя И. Франко
«Леса и пастбища». Фонд рукописей хранит несколько сочинений,

не допущенных к печати за порицание органов управления, за

критику деятельности хозяйственных и культурных учреждений.
Мотивировкой запрета для философского эссе бельгийского поэта

М. Метерлинка «Судьба» и ряда других сочинений послужило

«оскорбление добрых нравов и благопристойности». Многие ра-

боты задержаны как «ущемляющие» догматы христианской
церкви.

Заключительная часть статьи посвящена обзору сочинений,

остановленных циркулярами Главного управления по делам

печати и распоряжениями губернаторов. Две работы Л. Толстого

свидетельствуют о преследовании его сочинений во второй поло-

вине XIX и начале XX века. Об усилении гнета цензуры в связи

с ростом революционных настроений в стране ярко свидетельст-

вует цензурное дело о латышском переводе рассказа М. Горького
«О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины» (1904).
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S. ŠIŠKO

BESTANDUMSCHAU DER ZENSURMATERIALIEN IN DER

V. LĀCIS STAATSBIBLIOTHEK DER LETTISCHEN SSR

Zusammenfassung

147 Einheiten des Bestandes umfassen die Zeitspanne von 1847

bis 1915. Die überwiegende Mehrheit der Materialien ist aus dem

Archiv des Rigaer Zensoren in der Bibliothek eingelaufen. Den

bedeutendsten Teil des Bestandes repräsentieren rund 100 Hand-

schriften verbotener Werke.

Die Bestandumschau ist der Analyse der Manuskripte von Wer-

ken in lettischer und anderen Sprachen gewidmet, die von der Zen-

sur des zaristischen Russlands in der zweiten Hälfte des 19. und

Anfang des 20. Jahrhunderts entstellt oder verboten wurden, sowie

Beweggründe für ihr Verbot zu erschliessen.

Der Grund für das Verbot einiger wissenschaftlich-theoretischen

Werke bestand in ihrem Adressieren an breite Leserkreise, da das

Zensur- und Pressestatut solche Werke zur Handhabung unter den

Volksmassen nicht zuliess. So wurden Artikel der deutschen bür-

gerlichen Wirtschaftler L. Brentano und W. Sombart und das

Werk von K. Kautsky „Gesellschaftliche Instinkte in der Tierwelt"

verboten. Eine beträchtliche Gruppe bilden Werke, auf die das

Verbot wegen der Schilderung der Klassenwidersprüche verhängt
wurde. In diesen Werken tritt der Hass der örtlichen Verfasser

gegen die Unterdrücker des lettischen Volkes — die deutschen

Gutsbesitzer — zutage.
Der Antagonismus der Feudalgesellschaft spiegelt sich auch

in einer Reihe von Übersetzungen wider, besonders eindrucksvoll

in der Erzählung des ukrainischen Schriftstellers I. Franko „Wäl-
der und Weiden".

Der Handschriftenbestand enthält einige Werke, die wegen des

Tadels an den Verwaltungsorganen und wegen der Kritik an der

Tätigkeit der wirtschaftlichen und kulturellen Institutionen zum

Druck nicht zugelassen wurden.

Das Verbot des philosophischen Essays des belgischen Dichters

M. Maeterlinck „Weissheit und Schicksal" und einer Reihe anderer
Werke wurde mit der „Verletzung der guten Sitten und der Wohl-

anständigkeit" begründet. Viele Werke wurden als die Dogmen der

christlichen Kirche „schmälernde" Schriften bezeichnet und ver-

boten.

Der Bestandumschau schliesst mit der Analyse der Schriften,
die durch Zirkulare der Hauptverwaltung für die Druckangelegen-
heiten und Anordnungen des Gouverneurs aufgehalten wurden.



Zwei Arbeiten von L. Tolstoi zeugen von der Verfolgung der

Werke dieses Schriftstellers in der zweiten Hälfte des 19. und

Anfang des 20. Jahrhunderts.

Über die Verschärfung der Zensurmassnahmen in Zusammen-

hang mit dem Aufschwung der revolutionären Stimmung im Lande

spricht das Verbot der Übersetzung der Erzählung M. Gorkis ~Vom

Zeisig, der log, und vom Specht, der die Wahrheit liebte" (1904)
ins Lettische.
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G. RUDZĪTE,

grupveidīgi apstrādājamās lit., iespiedgrafikas
un karšu nodaļas vec. redaktore

IZDEVNIECĪBA «ZALKTIS» UN TĀS LOMA LATVIEŠU

GRĀMATU MĀKSLINIECISKĀS APDARES ATTĪSTĪBĀ

Laika posmam, kurā izveidojās izdevniecība «Zalktis», rakstu-

rīga sarežģīta sabiedriskā un politiskā situācija — tas ir asu cīņu

un idejisku meklējumu laiks. Reizē ar šķiru pretrunu saasināšanos

19. gadsimta pēdējā gadu desmitā un 20. gadsimta sākumā pastip-
rinās arī cīņa par latviešu nacionālo kultūru, vēl joprojām vācu

muižniecības un krievu carisma nomāktu un aizkavētu. Tomēr pēc
90. gadu lielās sabiedriskās aktivitātes, kas saistījās ar Jaunās

strāvas darbību, līdz ar pēdējās sagrāvi uz laiku iestājas šķietams
apklusums, «sadudzis gaiss». Literatūra un mākslas dzīve liekas

ierāvusies sevī, risinām savas problēmas vien. Tikai ļoti jutīgs,

vērotājs jauš tuvojamies 1905. gada vētru.

Lielā mērā garīgās un idejiskās dzīves veidošanas smaguma

nesējas ir izdevniecības. Pēdējo desmit gadu laikā pirms 1905. gada
revolūcijas izdevumu skaits ir divkāršojies. īsta daiļliteratūra,
populāri zinātniskas grāmatas aizvien vairāk izspiež reliģiska
rakstura darbus un lēta satura lasāmvielu. 19. gs. 90. gados un

20. gadsimta sākumā rodas jauns izdevēja tips — latviešu inteli-

ģents, bieži vien pats rakstnieks, kas, nereti ciešot materiālus zau-

dējumus, cīnās par grāmatu izdošanu.

Daiļliteratūras nozarē bez plašākā tālaika uzņēmuma — Rīgas Latviešu bied-

rības Derīgu grāmatu nodaļas, kas izdod gan vecākās paaudzes latviešu rakst-

nieku darbus, gan vērtīgus tulkojumus, — darbojas izdevējs Jānis Ozols Cēsīs,

kas izdod brāļu Kaudzīšu sacerējumus, Raiņa, Aspazijas, K. Skalbes, E. Treimaņa-

Zvārguļa, G. Merķeļa, Zeiboltu Jēkaba darbus, antoloģijas, almanahus. Un nav
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nejaušība, ka reakcijas laikā 1906. gadā J. Ozols tiek nošauts
— tāpat kā daudzi

skolotāji. Nozīmīga vieta ir R. Blaumaņa un A. Brigaderes izdevējam Jānim

Brigaderam. Par labu izdevniecību veidojas D. Golta-Zeltiņa uzņēmums.
1903. gadā darbu uzsāk Anša Gulbja izdevniecība ar Raiņa, Aspazijas, K. Skalbes

grāmatām, Doku Ata, Pērsieša, A. Pumpura kopotiem rakstiem, G. Merķeļa «Lat-

viešiem», vēlāk izdod daudzus klasiķu tulkojumus. Virkni labu grāmatu (M. Gor-

kija v. c.) izdod Oskars Jēpe Cēsīs (kopš 1905. gada). Vēlākajos gados, kad

«Zalktis» jau darbojas, ievērojamu izdevēju saimei pievienojas E. Birznieka-Upīša

«Dzirciemnieki», A. Jesens.

Tomēr mākslinieciskās apdares ziņā 20. gadsimta pirmajos
gados, kad ārzemēs grāmatu māksla jau augsti attīstīta, latviešu

grāmatas vēl ir zemā līmenī.

Tālākā pagātnē, kad Latvijā grāmatu un žurnālu izdošana koncentrējās vācu

izdevēju rokās, šo izdevumu ilustratīvā puse bija šejienes vācu mākslinieku darbs

vai — visbiežāk — Vācijā izlietoto klišeju pārdrukājumi. Reizēm grāmatās tika

pat ielīmēti jau ārzemēs iespiesti attēli. 19. gs. 60. gados bija sākuši strādāt

pirmie latviešu izdevēji (H. Alunāns, K. Stālbergs un citi), pēc pāris gadu desmi-

tiem latviešu uzņēmumi izdevniecību skaitā jau ieguva pārsvaru, bet vācu grā-
matu mākslas ietekme joprojām vēl palika liela. Latviešu mākslinieku grafiķu

bija maz (K. Kronvalds, M. Bušs), pasūtījumi tiem
—

vēl retāki. Galvenokārt

tās bija žurnālu vai laikrakstu galvenes, atsevišķi grāmatu vāki, vinjetes, pa

retam «bildes» — gravīras —
izdevumu «pušķošanai». Teicamais grafiķis A. Dau-

gulis, kas darbojās līdzi «Pēterburgas Avīzēs» (1862—1865), vairāk strādāja

igauņu grāmatniecībā. Sīkās privātās izdevniecības sasaistīja gan to neapskau-

žamais materiālais stāvoklis, gan pagātnes tradīcijas. Vairāk par darbu bagāti-

nāšanu ar ilustrācijām domāja E. Zīslaka izdevniecība.

Raksturīgi •— vēl 20. gadsimta sākumā mākslinieks grāmatas
izdošanas ziņās visbiežāk vispār netiek minēts un par viņa dalību

mēs uzzinām no reklāmām vai citiem avotiem. Pirmās latviešu

autoru plānās grāmatiņas bieži vien bija nodrukātas uz avīžpa-
pīra un neizcēlās ar savu ārējo ietērpu. Vēl gadsimta sākumā grā-
matu adresāts — nabadzīgais latviešu zemnieks, strādnieks, sīk-

buržuāzijas pārstāvis — ne vienmēr ir maksātspējīgs, bieži vien arī

vēl nav izaudzis līdz grāmatas pilnīgai izpratnei, bet pirktspējīgie
vidusslāņi — buržuāzija — maz interesējas par grāmatas kultūru.

Izdevniecībām cenšoties pēc grāmatas lētuma, ieviešas zema ārējā
kvalitāte — neizvēlība burtu un iespieduma ziņā, lēts papīrs, slikts

mākslinieciskais veidojums.
Tomēr atsevišķi izdevēji jau sāk rūpēties par glīti apdarinātiem

izdevumiem. J. Ozols gādā par jauniem burtiem un poligrāfisko
kvalitāti. Viņš neapmierinās vairs ar tipogrāfiskiem ornamentiem

ka vienīgo grāmatas greznojumu — Ozola izdevumiem vākus zīmē
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viens otrs mākslinieks, arī viņa māceklis, vēlākais izdevējs J. Roze.

Sevišķi grezns ir J. Raiņa «Vētras sējas» izdevums 1905. gadā

ar E. Vītola darinātu vāku. Ar glītu veidojumu izceļas daži A. Gul-

bja izdevumi (Raiņa, Aspazijas darbi, K. Skalbes «Kad ābeles

zied»). Tajos domāts par grāmatas papīru, formātu, iekārtojumu.

Vērojami pirmie centieni radīt saturam atbilstošas ilustrācijas un

vāku zīmējumus, saskaņotu grāmatas māksliniecisko apdari. Bagā-
tinoties sabiedrības garīgajai dzīvei, padziļinoties lasītāju attiek-

smei, pret grāmatu, gadsimtu mijā briest nepieciešamība pēc jau-
nas grāmatu kultūras. Tomēr atsevišķas veiksmīgi veidotas grāma-
tas vēl ir gadījuma parādība, jaunas kvalitātes iezīmes vēl tikai

pamazām uzkrājas. Lai rastos īsta latviešu grāmatu māksla, nepie-
ciešams izšķirīgs pagrieziens.

Grafika Latvijā labu laiku ir pabērna lomā.

Latviešu mākslinieki izglītību ieguva galvenokārt Pēterburgā. Pēterburgas

Mākslas akadēmijā mācījās J. Rozentāls, J. Valters, V. Purvītis, Stiglica mākslas

skolā — R. Zariņš, J. Lībergs, G. Sķilters, J. Madernieks. «Štiglicēni» bija vin-

grinājušies spalvas zīmējumā, un arī gleznotāji labprāt tajā izmēģināja roku.

Zināma loma mākslas darbu veicināšanā bija žurnālam «Austrums» un vēlāk

«Vērotājam», kas iespieda daudz ilustrāciju, vinješu, rakstu par mākslu. («Aus-

trumā» darbojās A. Baumanis, Ā. Alksnis, J. Lībergs, R. Zariņš v. c). Tomēr

arī šie izdevumi nespēja apmierināt aktīvākos māksliniekus, piemēram, J. Rozen-

tālu. Tikai daudz vēlāk — 20. gs. 20. gados — grafika iegūst glezniecībai līdzī-

gas tiesības, biežākas kļūst arī grafikai veltītas izstādes.

19. gs. 90. gados jaunos māksliniekus apvienoja pulciņš «Rūķis»,
kura mērķis bija radīt nacionālu demokrātisku latviešu mākslu.

«Rūķa» biedru vidū sen jau bija nobriedusi doma radīt latvisku

grāmatu ne tikai satura, bet arī ilustrāciju, ārējās mākslinieciskās

apdares ziņā. G. Sķilters stāsta atmiņās, ka «Rūķa» biedri jau
90. gados sakrājuši zīmējumus, vinjetes, rakstus, pat mūzikas

darbu kompozīcijas īpašam albumam vai almanaham. Taču nav

izdevies atrast izdevēju, kas uzņemtos tam laikam tik neparastu
grāmatu, jo daudzās klišejas izmaksātu ļoti dārgi. Bet pašiem
«Rūķa» dalībniekiem nav bijis nepieciešamo līdzekļu, un arī šim

nolūkam rīkotā loterija nav devusi vajadzīgo summu.
1

Tad — 1904. gada 29. martā R. Blaumanis raksta T. Zeifertam:

«Pēterburgas latviešu jaunie gleznotāji un zīmētāji, kuri līdz šim

ta nomaļus stāvējuši, arī grib sākt «darboties» un šo savu darbību

paradīt ar to, ka tie izdos mākslas gadagrāmatu. Papīrs šai

1 [Sķilters G. Atmiņas], 22.—23. lp. (Rokraksts G. Sķiltera memoriālajā
muzejā Rīgā.)
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grāmatai būs ekstrā feins. Bet ar to, saprotams, vēl nepietiek. Tādēļ
tur tiks likti iekšā oriģinālstāsti, tēlojumi un dzejoļi. Šos gabalus
tad jaunie dailenieki pušķos ar ilustrācijām, vinjetēm, jaukiem
sākuma burtiem un tā tālāk. Būs arī vairāk no teksta neatkarīgu
oriģinālbilžu. Grāmatu apgādās A. Gulbis Pēterburgā, bildes

«rediģēs» Grīnberģis 1, nevis tas, kam tā evaņģēliuma gaisma 2 rokā,
bet kam tā pinzele, proti, tas, kas kādreiz rakstījies zem vārda

Kriša Mednieks. Man uzticēta stāstu un dzejoļu savākšana.»3

Tomēr arī šoreiz šāds izdevums nezināmu apstākļu dēļ neiznāk.

Satiekoties Rīgā, bijušie «Rūķa» biedri tomēr cer izdot latvisku

mākslinieciski skaisti veidotu grāmatu. Te viņi sastop ne vienu

domu biedru vien rakstnieku vidū. A. Saulietis, piemēram, nedaudz

vēlāk ar rūgtumu raksta par tā laika izdevumiem — «pelēka
plūsma». Viņš pārmet izdevējiem vai nu dzīšanos pēc lētuma,

kas rada galīgu nevērību pret grāmatas izskatu, vai arī — dārgu
bezgaumību. «Ne lieka greznuma mums vajadzētu, bet gan dai-

ļuma, kurš jālūko atrast un savienot ar mūsu apstākļu vienkār-

šību.»4

Un tā kopš 1903. gada otrās puses risinās sarunas, apspriedes.
Pēc E. Birznieka-Opīša atmiņām, tajās piedalās bez viņa paša arī

rakstnieki K. Jēkabsons, A. Saulietis, E. Treimanis-Zvārgulis,
Pavasaru Jānis (J. Veismanis), Līgotņu Jēkabs, izglītības darbi-

nieki A. Ķēniņš un K. Dišlers. Vēlāk pievienojas kritiķis E. Pīpiņš-
Vizulis 5, tāpat vēl citi literāti. Pieaicina arī dažus namīpašniekus
un tirgotājus kā materiālus pabalstītājus. Beidzot 1904. gada
1. oktobrī pulciņš rakstnieku, mākslinieku, kultūras un saimnie-

cisku darbinieku sapulcē nodibina jaunu izdevniecību «Zalktis».

«Zalktis» ir akciju jeb paju sabiedrība. Dalībnieki iemaksā dalī-

bas naudu 10—100 rubļu apmērā, pirmajā sapulcē tiek ieņemts
1000 rubļu, bet līdz gada beigām — ap 3000rubļu. Rīcības komitejā
tiek izvirzīti rakstnieks A. Saulietis, mākslinieks J. Rozentāls un

izglītības darbinieks A. Ķēniņš. Viņi turpmāk tad veic visu organi-
zatorisko darbu (mazāk J. Rozentāls, kas pārzina tikai mākslinie-

cisko pusi), izrauga izdodamo literatūru un to rediģē. Cik nopro-
tams no dažām vēstulēm, kādu laiku — līdz 1906. gadam — kā

1 Grīnberģis — Т. Zaļkalns.
2

«Evaņģēliuma Gaisma» — reliģisks žurnāls.

3 Blaumanis R. Kopoti raksti. 9 sēj., 7. sēj. R., 1959, 509. lpp.
4 [Saulietis A.] S. Grāmatu daiļums. — «Vērotājs», 1904, № 12, 1542.—

1543. lpp.
5 Pīpiņš-Vizulis E. Vēstules A. Saulietim 1904. g. 17. okt. un 1905. g. 19. febr.

J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā (turpmāk — RLMVM), 7163,

7164.
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redaktors un lēmējs piedalās arī rakstnieks Fallijs. 1 Jāatzīmē, ka

šis darbs tiek veikts bez īpašas atlīdzības, J. Rozentāls pat zīmēju-
mus gatavo par velti. 2

Jau pašā sākumā jaunā izdevniecība izvirza mērķi — izdot lite-

rāri augstvērtīgus latviešu rakstniecības darbus, arī labāko lat-

viešu darbu tulkojumus citās valodās, pie tam ikvienu grāmatu
mākslinieku apdarē atbilstoši laikmeta un satura prasībām. Pirmo

reizi latviešu grāmatniecībā mākslinieciskais veidojums un ilus-

trācija tiek uzskatīti par tikpat nozīmīgiem kā darba saturs. Tāpēc
par līdzstrādniekiem tiek pieaicināti labākie tā laika mākslinieki —

V. Purvītis, J. Rozentāls, J. Madernieks un citi.

Tai pašā kopsapulcē izstrādā arī pirmo izdevumu plānu. Nolemj
izdot A. Saulieša stāstus un dzeju 2000 eksemplāru metiena un

maksāt autoram 20 rubļu par loksni (tajā laikā tas ir labs hono-

rārs). Rīcības komitejai uzdod vienoties ar J. Poruku, lai iegūtu
«Zalkša» īpašumā visus līdz tam laikam viņa uzrakstītos darbus

un tos izdotu 1905. gadā. Nolemj sastādīt, rūpīgi atlasot, latviešu

dzejasantoloģiju un to pašu izdot arī vācu valodā. Rīcības komi-

tejai jāvienojas ar dzejniekiem un jāgādā par šo darbu tulkošanu.

Jauna izdevniecība gatavojas izdot bērniem bagātīgi ilustrētu lat-

viešu tautas pasaku.
To, ka izdevniecība «Zalktis» radusies likumsakarīgi un ka

«Zalkša» dalībnieki izsaka uzskatus, kas nodarbina plašākas inte-

liģences aprindas, pierāda lielā uzmanība, kādu jaunajam pasāku-
mam pievērš tā laika prese — «Austrums», «Balss», «Dienas

Lapa», «Majas Viesa Mēnešraksts», «Vērotājs». Šais atsauksmēs

atzīme «simpātiskos mērķus», izdevniecības dibinātājus nosauc par
idejas cilvēkiem. «Ka tik plaši nolūki nav sasniedzami uz veikalis-

kiem pamatiem vien, bet ka tur jānāk palīgā idejas veicinātā-

jiem, nesot lielākus vai mazākus upurus priekš labas lietas, tas par
sevi saprotams ikvienam, kam mūsu grāmatniecības liktenis cik

necik pārzināms,» loģiski spriež «Austrums».3 Visi uzsver, ka «Zal-

ktis» solas «gādāt par grāmatu ārējo daiļumu pēc jaunlaiku māk-

slas prasījumiem» (Līgotņu Jēkabs «Vērotājā»).
«Dienas Lapā» raksta žurnālists K. S., šķiet, revolucionārais

publicists Kārlis Zvingevičs: «Jaunās sabiedrības pasākums pelna
siltu atzinību: tas ir jauns laikmets mūsu grāmatu izdošanas

1Ķēniņš A. Vēstule A. Saulietim 1906. g. (RLMVM 7799). Austriņš A. Vēs-

tule A. Saulietim 1906.
g. 9. nov. (RLMVM 7572). Sk. arī rakstu Ķēniņš A.

Atziņas. — Grām.: Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas. 2. d. Cēsīs—Rīgā,
1924, 145. lpp.

2 Skulme U., LapiņšA. Jānis Rozentāls. R., 1954, 143. lpp.
3 «Austrums», 1905, № 1, 70. lpp.
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darbā.» Un tālāk paskaidro: «Ozols, ja nemaldos, bija pirmais, kas

centās savas grāmatas glīti izdot, bet viņam pie tam tomēr trūka

vajadzīgās mākslas garšas. Derīgu grāmatu nodaļa beidzamā laikā

gandrīz pilnīgi atsvešinājusēs no mūsu rakstniekiem (mūsu māk-

slenieki, izņemot Zariņu, tai vienmēr bijuši sveši) un izdod grā-
matas ar tikpat kailu saturu kā ārieni. — Ļoti glīti ir bei-

dzamie Gulbja izdevumi, sevišķi «Pusideālists» un «Sarkanās

puķes». Izņemot pēdējos, «Zalkša» izdevumi ārējā glītuma ziņa
taisās pārspēt visus līdzšinējos.» Jaunā izdevniecības sabiedrība

«vieno mūsu šķirtās mākslenieku grupas — gleznotājus un rakst-

niekus — kopīgā darbā».1

Prese uzsver tieši šo izdevniecības darba pusi. ««Zalktis» —

tas ir pulciņš rakstnieku, mākslinieku un mākslas cienītāju, kas

nodibinājies tai nolūkā, lai izdotu estētiski cienīgā veidā latviešu

rakstnieku un mākslinieku ražojumus. Un tur ir jāatzīst
kā teicams darbs pievilkt latviešu māksliniekus pie grāmatu izdo-

šanas kā izgreznotājus,» atzīmē Jānis Asars. 2

Ar atsaucību tiek apspriests katrs plāna punkts. Priecājas par
tautas pasakas izdošanu «ar lielām bildēm» mazajiem; tas būtu

pavērsiens bērnu literatūrā. «Tā audzinātāji un bērnu vecāki

nebūs piespiesti iegādāties vairs tādas grāmatas citās valodās vai

sliktus tulkojumus un pakaļdarinājumus latviešu valodā,» rakstīja
Līgotņu Jēkabs.3

Pārspriests tiek pat izdevniecības nosaukums «Zalktis». Žurnā-

lists, kas raksta «Dienas Lapā», izsakās: «Nezinu, kāpēc viņa gri-
bēja darīt savu simpātisko darbu šā tautiskā tārpa vārdā, nezinu,

kā šis tārps varēja izlikties viņai noderīgs simbols? Taču ne tādēļ,
ka no viņa viegli var izliekt burtu «S»? Jaunās sabiedrības nosau-

kums nav izdevies.»

Sā sašutuma cēlonī — neparastajā nosaukumā — varbūt vai-

nīga tālaika mode: krievu jaunās dekadentiski un simbolistiski

ievirzītās izdevniecības labprāt izraugās šāda tipa nosaukumus.

Čūska jau no senseniem laikiem tautas daiļradē simbolizē gud-
rību, un zalktis — populārs tēls gan latviešu, gan lietuviešu pasa-
kās. Kā J. Madernieks, tā J. Rozentāls izlietojuši zalkša motīvu

savās kompozīcijās izdevniecības grāmatu apdarē un izdevniecības

markai.

1 [Zvingevičs К.?] Ķ. S. Zalkša pirmie izdevumi. — «Dienas Lapa», 1904,
18. dec.

2 Asars J. «Zalkša» izdevumi. — «Mājas Viesa Mēnešraksts», 1905, № 9,

235. lpp.; Grām.: Latviešu literatūras kritika. 2. sēj. R., 1957, 175. lpp.
3 [Līgotņu Jēkabs] Lt. Grāmatizdevēju sabiedrība «Zalktis». — «Vērotājs»,

1905, № 1, 123. lpp.
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Liekas, ka krietns sagatavošanas darbs jau paveikts pirms
izdevniecības dibināšanas kopsapulces — uz to norāda virkne grā-

matu, kas paspēj parādīties vēl tai pašā gadā. Divpadsmit atseviš-

ķās brošūrās, pēc tam arī apkopoti divos sējumos, iznāk Augusta
Šaulieša stāsti un dzejoļu krājumi (trešais Kopotu rakstu sējums
izdots tikai 1909. gadā). Atsevišķās burtnīcas «Zalktis» izlaiž tāpēc,
lai A. Saulieša raksti kļūtu vieglāk pieejami arī mazturīgākajiem.

Par A. Saulieša darbiem presē ir dažādas atsauksmes, kaut

neviens nenoliedz viņa tēlotāja reālista devumu, bet par grāmatu

ārējo ietērpu nav divu domu — tā glītumu atzīst «Austrums», «Die-

nas Lapa», «Mājas Viesa Mēnešraksts», «Vērotājs» un citi izde-

vumi.

Šo grāmatu apdarē ir domāts gan par formātu, gan rakstu, gan

par labu papīru, gan īsti mākslinieciskiem vāku zīmējumiem, ko

darina V. Purvītis, J. Rozentāls un J. Madernieks. Formāts ir ne-

liels, iegarens, papīrs — pabiezs, iedzeltens. Sākot ar pirmajām grā-

matām, par galveno rakstu veidu arī turpmākajos «Zalkša» izdevu-

mos kļūst t. s. Fkmaņa burti — kā ar otu veidoti, mīksnēji, apaļīgi
(mēģinājums apvienot gotisko rakstu un antīkvas rakstu), kas lap-
pusei piešķir savdabīgu blīvumu. Ar rakstu labi harmonē nelielās

Vilhelma Purvīša zīmēti vāki A. Saulieša dzejas krājumiem. 1904. g



163

ainavas uz vākiem līnijas ietvarā. Zīmējums parasti divās krāsās,

tās pieskaņotas rūpīgi izmeklētajai vāka kartona krāsai. Vāku

atkārto melnbalta titullapa, tie paši dzejoļu krājumu un stāstu

vāku zīmējumi izmantoti kā starptitullapas kopotajos rakstos.

Grāmatas iespiestas H. Hempeļa un biedru spiestuvē.
Vislielāko atzinību izpelnās Vilhelma Purvīša zīmējumi piecām

A. Saulieša dzejas grāmatiņām («Klusas dienas», «Dzeltenas

lapas», «Pa melnu nakti», «Sniega laukos», «Te un tāli») un divām

stāstu grāmatām («Aiz sniega un tumsas», «Noslēpums»).
V. Purvītis šai laikā diezgan daudz zīmē. Par viņu kādu brīdi

pat runā kā par vienu no grafikas stila noteicējiem. V. Purvīša

otrajā patstāvīgajā izstādē Rīgas Mākslas biedrības salonā

1904. gada janvārī ir izstādīti 40 zīmējumi, starp citiem arī viņa
ilustrācijas A. Saulieša stāstiem. Purvīša zīmējumos tobrīd, pro-

tams, ir manāma arī jūgendstila dekoratīvisma ietekme. Jūgend-
stils visā pasaulē ātri bija ieguvis popularitāti, sevišķi lietišķajā
mākslā un grāmatu apdarē.

Aizsākumos jūgendstilam bija daudz pozitīva. Tas radās Anglijā un Vācijā
kā protests pret veco, iesīkstējušo, akadēmisko ilustrāciju, kas ar formāli precīzo
dabas kopēšanu, perspektīvisko, detalizēto zīmējumu neatbilda grāmatu mākslas

prasībām. Jaunās mākslas pārstāvji izvirzīja dekoratīvo zīmējumu vienā plaknē
(to sekmēja arī Austrumu ietekme), saskaņojot lapas formātu, burtu formu, ilus-

trāciju un vāku. Arī bagātais ornaments iniciāļu, vinješu, pat platu apmaļu

veidā bija tilts, kas saistīja burtu rakstu ar ilustrāciju. Diemžēl šie jūgendstila
ornamentālie vijumi bieži vien kļuva par pašmērķi, svešķermeni, pat traucēja

lasīt. Bet tendence mākslu atraut no šodienas dzīves, idejiskā bezmērķība veda

sev līdzi pesimismu, nospiestības, vientulības noskaņas.

Viena no jūgendstila iezīmēm — rūpīgi pārdomāts, gandrīz vai

muzikāls, stilizēts melni balto laukumu un līniju izkārtojums
plaknē. Bet arī pašam Purvītim jau gleznās raksturīgs monumen-

tālisms, izteiksmes līdzekļu lakonisms, zināms stilizējums. Tas

viss izpaužas viņa vāka zīmējumos.
«Tās ir vienkāršas, bet interesanti komponētas dabas ainas ar

veiklu stilizējumu un koncentrāciju uz vienu vienīgu galveno
motīvu,» raksta J. Asars. 1 Sirsnīgas, vienkāršas, latviskas, šīs aina-

vas rāda dabu dažādos gadalaikos, dažādās noskaņās. Te ir gan

raksturīgās purvītiskās marta bērzu birzis pakalnos ar priecīgiem
pavasara mākoņiem un pēdējo sniegu nogāzē (stāsts «Noslē-

pums»), gan sniegā grimuši uzkalni zem pelēkām ziemas debesīm

(dzeja «Sniega laukos»). Tie visi ir spalvas zīmējumi ar dažādas

1 Asars J. «Zalkša» izdevumi, 235. lpp.



164

konsistences un dažāda ritma svītrojumu. Reizēm svītrojums ieklāj
laukumu un veic it kā krāsas funkcijas.

Lasītājus satrauc šie necilie vāciņi: lielais peizāžists arī te liek

dziedāt dzimtenes pavasara debesīm, stingt eglēm zem biezas

sniega segas. Uz šiem darbiem var attiecināt J. Rozentāla agrāk
teikto par V. Purvīša zīmējumiem :«. . .

mazais kolorētais zīmējums
«Bērzu birze» modina diženi heroiskas jūtas. Te nava vairs vien-

kāršs dabas iespaidu attēlojums, bet liela simfoniska kompozīcija.

Tipiski stilizētie bērzi kompaktās grupās atgādina it kā kādu sva-

rīgu svētsvinīgu atgadījumu.»
1

A. Saulieša stāstiem «Purvā» un «Pērkons» vāku zīmējis Jānis

Rozentāls, vēlāk arī starptitullapas Kopotu rakstu trešā sējuma
stāstiem «Zem smagas nastas», «Ceļa jūtīs», «No rīta». J. Rozen-

tāla pazīstamā «Strēlnieka» variācija vinjetes veidā rotā trešā

sējuma titullapu. Otrajam sējumam, kur ievietota dzeja, J. Rozen-

tāls devis A. Saulieša portretu spalvas zīmējumā, parādot sevi oar

iejūtīgu psihologu.

J. Rozentāls nāk jau ar samērā lielu ilustratora pieredzi (skolu literatūrā,

kalendārā). Ar 1901. gadu J. Rozentāls strādā Rīgā, vada mākslas nodaļu

«Vērotājā». Ari pēc «Zalkša» darbības perioda J. Rozentāls daudz ilustrē, gatavo

vāku zīmējumus un vinjetes, žurnālos ievieto rakstus, kuros popularizē latviešu

mākslu un cīnās par patiesām mākslas vērtībām. Pat pēc mākslinieka nāves

viņa zīmējumus bieži izlieto gan vākiem, gan ilustrācijai.

J. Rozentāla grafiskie darbi liecina par labām zināšanām pasau-
les mākslā. Jūgendstila ietekme vairāk vērojama periodisko izde-

vumu vākos un vinjetēs. Turpretī A. Saulieša stāstiem doti īsti

latviski, reālistiski veidoti dabas un cilvēka tēli. J. Rozentāla ilus-

trācijās, tāpat kā viņa gleznās, galvenais ir cilvēks, bieži dabas

vidē. Daba lielā mērā palīdz izteikt arī cilvēka izjūtu un domu

pasauli. Parasti tie ir darba cilvēki, zemnieki pašaustās drēbēs,
izmītās pastalās. Bet vējā pieliekts bērziņš pastiprina nojausmu
par spēcīgo pārdzīvojumu, kas noliecis cilvēka plecus (stāstam
«Pērkons»). Raksturīga aina ir stāsta «Purvā» vāka zīmējumā —

no darba smagām kājām noguruši atgriežas meža strādnieki.

J. Rozentālam pat pārmeta, ka salīdzinājumā ar V. Purvīti viņš
neesot devis nekā jauna un strādājot «senparastā ilustrāciju
gaumē».

J. Rozentāls mēdz vāka titulu iekomponēt zīmējumā. Vairāk

tas izdevies stāstam «Pērkons». Stāsta «Purvā» titulu veido

1 Rozentāls J. Par Vilhelmu Purvīti un viņa mākslu. — «Vērotājs», 1903

N°. 1, 117. lpp.
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dziestoša ugunskura dumi, kas atgādina talaika modes mākslotos

paņēmienus.

Stiprāk jūgendstila ietekme izpaužas Jūlija Madernieka vāku

zīmējumos A. Saulieša grāmatiņām «Nelaime», «Soda diena»,

«Kalējs Indriķis».

Arī J. Madernieka pirmie zīmējumi parādījās «Austrumā» un «Vērotājā».

Turpmāk viņš darinājis daudzus vākus un vinjetes. Visi tie ir spalvas zīmējumi

ar ģeometriski stingru izteiksmes veidu. J. Maderniekam lieli nopelni latviešu

ornamenta atdzīvināšanā. Viņš, pats sev izvirzījis mērķi — etnogrāfisko orna-

mentu padarīt modernu, visu cenšas izteikt ornamenta loģikā. J. Maderniekam

raksturīgi asi līniju ritmi, smagas masas, stingrais kontrastējums. Ornamentu

viņš izlieto arī grāmatu vākos un vinjetēs. Pašam ornamentam ir laba kompo-

zīciju, tumšo un gaišo plankumu attiecības, līniju stingrums, bet vāka praktiskais

mērķis paliek otrajā vietā. Burti bieži vien savijas ar ornamentu, grūti lasāmi,

arī tie nonāk līdz ornamentālam pinumam. Ne vienmēr raksts, kas piemērots

audumam, atbilst grafikas vajadzībām.

Ar jūgendstilu J. Madernieka darbus saista gan vijuma arabeskas, gan arī

organiskās dabas stilizācija, augu un dzīvnieku elementi ornamentā. Visvairāk

jūgendstila ietekmes ir J. Madernieka sākuma perioda darbos «Vērotājam» un

daļēji arī «Zalktim». Vēlāk jau vērojam viņam tipiskās stūrainības ieskaņas, un

fantāzijas vijumus nomaina tautas raksti.

A. Saulieša grāmatiņas savdabīgas ar J. Madernieka ornamen-

tālista pieeju, tikai žēl, ka te vēl pamaz latviskā, vairāk vēl jūgend-
stila iespaidu. Sevišķi neizdevies bija zirga galvas iekomponējums
stāsta «Nelaime» vāka ornamentā «Dienas Lapa» rakstīja: ««Nelai-

mes» ornamentā J. Madernieka stilizēšanas kāre iet par tāļu. Viņai

par upuri te kritis nosprādzis zirgs. Neesmu mākslinieks, liekas,

ka nosprāgušu zirgu nevar stilizēt: iznāk kaut kas ļoti samocīts

un neestētisks.» Sīs grāmatas domātas tautai. «Sie nelielie zīmē-

jumi ies ļaudīs, greznos viņu kailās istabiņas un modinās viņos
mākslas gaumi. Tādēļ būtu jāvēlas, ka mākslinieki šiem izdevu-

miem dotu tikai izjustas gleznas un ne mākslotus ornamentus.»1

No 1906. gada2 līdz 1908. gadam tiek izdoti Jāņa Poruka Kopo-
ti raksti piecos sējumos. 1.—4. sējumā sakopoti darbi, kas uzrak-

stīti līdz 1904. gadam, 5. sējumā — J. Poruka 1904.—1907. gada

1 [Zvingevičs К.?] К. S. «Zalkša» pirmie izdevumi. — «Dienas Lapa», 1904,

18. dec.

2 1. sējuma titullapā atzīmēts 1905. gads, bet cenzēšanas ziņās — 1906. gada

7. marts.
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G. Sķiltera vinješu paraugi J. Poruka Kopotiem rakstiem.
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raža. Dažādos izdevumos izkaisīto J. Poruka rakstu sakopošana
ir liels A. Saulieša nopelns. Lielā mīlestībā viņš tos kārto, lasa

korektūru, nevienam citam šo darbu neuzticēdams. J. Poruka Kopo-
tie raksti iespiesti tai pašā H. Hempeļa un biedru (2. sējums —■
J. Breģa) spiestuvē, ilustrēti ar G. Sķiltera vinjetēm, J. Rozen-

tāla zīmētu autora ģīmetni 5. sējumam un J. Rozentāla, J. Mader-

nieka, B. Dzeņa un J. Zēgnera vāku zīmējumiem.

Izdevums iegūst lielu popularitāti. Savas bērnības atmiņās to ar

labu vārdu pieminējis J. Sudrabkalns.1 M. Rudzītis autobiogrāfiskā

tēlojumā stāsta: «Šīs grāmatas Andri turēja gūstā, zēnam reizēm

bija grūti pateikt, kas viņu vairāk saistīja — stāsti vai vinjetes,
kuras varēja skatīties ilgi, ilgi, jo arī viņas radīja ierosmi jaunām
skaistām domām.»2

Gustava Sķiltera vārds grāmatu mākslā kļūst populārs tieši

ar šīm ilustrācijām. Tie visi ir spalvas zīmējumi, pārsvarā reālis-

tiskā manierē. Ilustrāciju J. Poruka grāmatās tiešām daudz,

sevišķi pirmais sējums bagātīgi rotāts. Kaut gan — vārds «ilus-

trācija» diez vai te būs vietā, tās tomēr vēl ir parastās rotājošās
vinjetes, kas ne vienmēr saistās ar tekstu un atkārtojas vairākas

reizes gan pirmajā sējumā, gan citos sējumos. (Šīs vinjetes redza-

mas arī turpmākajos «Zalkša» izdevumos. Tā ir tā pati senākā

cenšanās pēc iespējas izmantot klišeju, dot grāmatai izgrez-
nojumu.) Vinjetes ir visdažādākā lieluma un formas, dažādas

stila un satura ziņā. Tas kopumā rada diezgan raibu ainu.3 Tomēr

to vidū ir arī dziļi izjustas ilustrācijas, kas sasaucas ar J. Poruka

dzejoļu noskaņu un ieved viņa domu pasaulē. Vissirsnīgākais un

īstākais G. Sķilters šķiet nelielajās ainaviņās ar vienkāršu lauku

dabas un darba cilvēka attēlojumu.
J. Rozentāla litogrāfijas tehnikā darinātais J. Poruka portrets

ir reālistisks, veidots gleznotājam raksturīgajā manierē, kam cauri

jaušamas dziļas simpātijas pret dzejnieku. Lakoniskais, kompak-
tais J. Rozentāla vāka zīmējums 2. sējumam stilizēti ietvēris domu

par mākslinieku — radītāju. īpatnējs ir J. Zēgnera vāks un titul-

lapa 5. sējumam ar degošo sveču motīvu, kur jūtam mākslinieka

pietāti pret autora gaišo skumju poēzijas pasauli. Mākslinieks pats
ieiet tajā kā kolonnu zālē starp degošu sveču pīlāriem.

1Sudrabkaļus J. Sakums dziesmām un ziediem Piebalga. — «Karogs», 1969,
№ 5, 9. lpp.

2
Rudzitis M. Andrejs Akmens iepazīstas ar rakstniecību. — «Karogs», 1970,

№ 4, 116. lpp.
3 J. Rozentāls nav apmierināts ar vinješu klišeju tipogrāfisko kvalitāti (Ro-

zentāls J. Vēstule A. Saulietim 1906. g. RLMVM 7662).
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Andrejs Upīts par šo izdevumu raksta: «Ar šo piekto sējumu
noslēdzas Poruka darbu kopizdevums, paveikts apm. trijos gados.
Tas ir lielākais, svarīgākais darbs, ko «Zalktis» savā negarajā
pastāvēšanas laikā pastrādājis. Apmēra ziņā tas ir monumentā-

lākais izdevums latviešu beletristikas nodaļā. Pāri par 1800 lap-

pušu jeb vairāk nekā 110 drukas lokšņu, kopcenā 750 кар. — ar to

latviešu modernā beletristika var bez kautrēšanās rādīties starp-
tautiskā grāmatu tirgus sacīkstē. Izdevuma dekoratīvā puse ar

glīto papīri, oriģinālvinjetēm, atsevišķo vāku zīmējumiem un musu

labākā mākslinieka portretista zīmēto autora ģīmetni izturēs katru

konkurenci. Bet tas svarīgākais un iepriecinošākais ir tas, ka šī

skaistā izdevuma saturam augsta, nepārejoša mākslas vērtība.

— — — Poruka mākslinieciskās attīstības gājiens atspoguļo
vesela laikmeta gleznu, tas ir latviešu jaunās paaudzes likteņa

eposs, viņas Iliada un Odiseja.» 1
Bet «Zalkša» izdotās grāmatas maz pērk. Gandrīz visi pirmie

izdevumi reklāmsludinājumos kā neizpārdoti figurē līdz pat izdev-

niecības darbības beigām. Vienīgi A. Saulieša prozas darbi Kopotu
rakstu 1. sējumā un mazajās brošūriņās tiek tautā populāri. 2 Izde-

vēju pulciņā 1906. gadā rodas doma, ka pašiem jārūpējas par grā-
matu pārdošanu, jāiekārto savs grāmatu un mākslas priekšmetu
veikals, kas pavērtu izdevumiem plašāku ceļu.

3 Tomēr neizdodas

savākt veikalam vajadzīgo naudas summu.

Pēc izdevniecības reklāmu ziņām, kas lasāmas 1905. gada
nogalē grāmatu beigās, 1906. gadā jāiznāk bērniem domātajam
izdevumam «Tautas pasakas. 1. sēj. Aizsolītais dēls», «ilustrā-

cijas vairāk krāsās no J. Rozentāla», bet grāmata nav izdota, arī

turpmākajās reklāmās tā netiek minēta. J. Rozentāls gan uzmet

pāra skiču tās vākam — fantastiska koka zaros sēž pasakains
putns.4 Bet tālāk darbs nevirzās, kaut A. Saulietis vēstulē lūdzas:

«Jums gan, zinu, vaļas maz bet skaista, skaista būtu tāda

grāmata uz Ziemassvētkiem — labāka kā desmit citas. Ja

pasaku izdodam, tad es ar mieru ciest — lai iznāk mana grāmata
pēc svētkiem.» 5

Tāpat nav ziņu par kādreiz paredzēto tulkotās dzejas antolo-

ģiju-
Toties izdevniecība paziņo, ka sagatavošana ir «Mākslas alma-

naha» pirmais laidiens.

1 Upits A. Poruku Jāņa kopoti raksti. — «Dzimtenes Vēstnesis», 1908, 3. nov.

2 Pīpiņš-Vizulis E. Vēstule A. Saulietim 1905. g. 19. febr. (RLMVM 7164).
3 SaulietisA. Vēstule E. Birzniekam-Upītim 1906. g. 5. VI. — «Lit. un

Māksla», 1969, 20. dec.

4 RLMVM 86558, 86559.

5 SaulietisA. Vēstule J. Rozentālam 1907. g. 5. nov. (RLMVM 86544).
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Var rasties jautājums — kāpēc izdevniecība «Zalktis» pēkšņi pamet citus

darbus un pievēršas tikai periodiskam izdevumam? (A. Saulietis un E. Birznieks-

Upītis 1906. un 1907. gadu mijā norunā par E. Birznieka-Upīša rakstu izdošanu, 1

bet šis nodoms nav realizēts. Pat A. Saulieša Kopotu rakstu trešais sējums iznāk

tikai 1909. gadā.) Uz izdevēju apsvērumiem norāda kāda vēlāka redakcijas pie-

zīme: «Iznāk pie tagadējiem apstākļiem, ka faktiski ar kādu rakstnieku sāk iepa-

zīties tikai viņa kopotos rakstos — pēc tam kad dzīvā satiksme ar lasītāju

rakstniekam vairs nav no svara, kad tas, visus vientulības un ciešanu purvus

izbridis, nereti jau izmisis, palicis darba nespējīgs, slims vai pat miris.» 2 Ar

periodisku izdevumu izdevēji grib nodibināt šo «dzīvo satiksmi», tuvināt rakst-

nieku un lasītāju. A. Saulietis 1906. gada decembrī vēstulē E. Birzniekam-Upītim

raksta: «Pie šā izdevuma mums saistās lieliski nodomi: ir prātā, ka viņu vaja-

dzētu izdot vismaz 4 reizes gadā kā ceturkšņa grāmatu. Kamēr mūsu žurnāli

vispārim tādi vājini, tādām ceturkšņa grāmatām būtu darāms nopietns darbs.»3

1906. gadā sāk iznākt almanahs «Zalktis. Rakstu krājums māk-

slai un kritikai». Redakcijas sastāvs tas pats: A. Ķēniņš, J. Rozen-

tāls, A. Saulietis. Almanahu paredzēts izdot četrreiz gadā. Pirmais

laidiens sākumā tiek konfiscēts, pēc tam konfiskācija atcelta.

1906. gadā paspēj iznākt tikai šis viens laidiens, 1907. gadā —■
otrais un trešais, 1908. gadā — ceturtais.

1908. gadā sāk iznākt žurnāls «Zalktis. Mēnešraksts literatūrai

un mākslai». Bet almanahs beidz eksistēt, kaut arī žurnāls vēl

sola to izdot paralēli. Mēnešrakstu jau savā redakcijā pārņēmis
A. Ķēniņš viens pats. Mēnešraksts iznāk astoņos numuros — seši

1908. gadā, septītais 1909. gadā, astotais 1910. gadā.
Katrs almanaha laidiens, zināmā mērā arī žurnāla numurs ir

pabeigta, atsevišķa vienība, kur ievietota daiļliteratūra, raksti par
mākslu, mākslas un rakstniecības apskats.

Dažos programmatiskos rakstos sāk iezīmēties «Zalkša», parei-
zāk sakot A._ Ķēniņa, uzskati par literatūras, mākslas un it īpaši
ša periodiskā izdevuma mērķiem. «Visa tautas sociālā brīvība un

pārticība tautā nevar turēties, tautai nekā nevar derēt, ja tā nav

sasnieguse ētiskos, estētiskos un intelektuālos augstumus. Bet, ja
gars bus pacelies, tas arī sociālās ciešanas lauzīs

.

. .»
4

1 SaulietisA. Vēstule E. Birzniekam-Upītim 1906. g. 4. dec. (LPSR Zinātņu

akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa noda]as rokrakstu un reto grā-
matu sektorā. «E. Birznieks-Upītis VI»); Birznieks-Upitis E. Vēstule A. Saulietim

1907. g. 26. martā (RLMVM 7422).
2 Lasītājiem par ziņu. — «Zalktis. Rakstu krāj...», 1908, № 4, 191. lpp.
3 SaulietisA. Vēstule Birzniekam-Upītim 1906. g. 4. XII. —

«Lit. un Māksla»,
1969, 20. dec.

4 Ķēniņš A. Fallijs. — «Zalktis», 1906, № 1, 170. lpp.
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Sie uzskati vairāk izkristalizējušies un skaidrāk izteikti

1908. gadā. Rakstu krājuma pēdējā laidienā A. Ķēniņš formulē

savu programmu — «zelta vidus ceļa» «noskaidroto» iešanu. Lie-

lākais mākslas kavēklis — kultūras tradīciju trūkums. «Nevar

strādnieki un skolēnu paaudze vien kādas tautas literatūru un

mākslu uzturēt.» Esot vajadzīgi mākslinieciski saloni. «Tikai pēc

nodibinājušās klasicisma gaidāmi sekmīgi un mūsu kultūru tālāk

vedoši romantisma protesti.» 1 Bet mēnešraksta 1. numurā lasām:

«Mēs turēsimies tālu no politisko partiju un šķiru cīņas tenden-

cioziem ceļiem. Centīsimies arī izsargāties no literārisku skolu un

strāvu šaurības. Klasiskās mākslas idejas, izteiktas ar latviešu

tautas dvēselei īpatnēju temperamentu, tas mūsu ideāls. Mūsu

sirds pieder mūsu tautai. Iz tautas pagātnes mums tautas dvēsele

dzied.» Un tālāk: «Mēs respektējam dzīves reālismu.» Bet šie

«mēs» neesot kopā ar tiem, kas ieinteresēti idejās par tautas

sabiedriskās eksistences nokārtošanu. Tādu ideju mākslu deklarā-

cija nosauc par «buržuju nervu tirpināšanas mākslu». «Zalkša»

ceļš neesot kopīgs arī ar dekadentiem. «Vēl mazāk nopietni varam

ņemt mūsu pēdējā laika dekadentisko modernismu. Tur uzskatu

un darba nopietnība nav ar uguni sameklējama.»
2

Tā tvirtāk noformējies jauns literātu grupējums. īstenība gan

atšķiras no deklarācijām — ar dažiem dekadentiem, piemēram,
H. Eldgastu, A. Ķēniņš un viņa līdzgājēji tiešām nekad nesapro-

tas, bet ar citiem, piemēram,' Falliju un V. Eglīti, brīžam cieši

sadarbojas, brīžam nīstas un tad atkal izlīgst. Asas attiecības

«Zalkša» grupai izveidojas ar klaji reakcionāro nometni, arī ar

konservatīvākajiem literatūras kritiķiem. Bet aizmirsti ir tie laiki,
kad A. Saulieša stāstus izdeva lētās brošūriņās speciāli mazturīgā-
kajiem. Pārorientēšanās uz salonu publiku un «tīrās mākslas» kults

rada nepārkāpjamu plaisu starp «zelta vidus ceļa gājējiem» un

progresīvo nometni, kuras avangardā droši un principiāli soļo
marksistiskie literatūras kritiķi.

«Zalktis» redakcijas rakstā izsakās, ka ar lasītājiem varot

saprasties arī bez prospekta programmas, uz paša darba pamata.
ledziļinoties pašos darbos, redzams, ka patiesībā «Zalktī» ievietotie

sacerējumi, vai autori vēlas vai ne, atspoguļo laikmetu un viņu
attieksmi pret to.

Tie ir smagi pēcrevolūcijas reakcijas gadi. Pamales kvēlo soda

1 Ķēniņš A. Piezīmes par literatūru. — «Zalktis. Rakstu krāj...», 1908, № 4,

190. lpp.
2 [Ķēniņš A.]. levadam. — «Zalktis», 1908, № 1, 169. lpp.; Grām.: Latviešu

literatūras kritika. 2. sēj. R., 1957, 485. lpp.
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ekspedīciju aizdedzināto māju ugunsgrēku blāzmā, mežos neap-

klust šāviņi. Rakstnieki gan ar mākslas darbu sižetu un tēliem,,

gan ar stāstu un dzejoļu noskaņu atsaucas uz šiem notikumiem, jo

patiess rakstnieks citādi nevar. Almanahā un žurnālā raksta

A. Saulietis, F. Bārda, V. Plūdonis, A. Brigadere, A. Baltpurviņš,
J. Jaunsudrabiņš, savus agrīnos darbus te iespiež K. Strāls,

K. Krūza; daudzi rakstnieki tiek vajāti, tāpēc darbus iesūta no

svešatnes — K. Skalbe, J. Akuraters, L. Laicens, A. Austriņš. Te

tiek publicēta J. Poruka un R. Blaumaņa dzeja. Protams, ne visiem

darbiem ir vienāda vērtība — tas ir daudzu šo rakstnieku aug-
šanas un veidošanās laiks. Arī cenzūras dēļ nedrīkst pārāk atklāti

rakstīt. Savrup no aktīva proletariāta viņi nezina, kā cīnīties, viņu
protests ir pasīvs, bet viņi jūt līdzi kopējām tautas sāpēm.

Publicējas Atis Ķēniņš, iespiesta arī V. Plūdoņa «Rezignācija»
(«Ne domu, ne jūtu, viss tukšs un salts»)1, G. Sķiltera «Veļu upe»

2.
Raksturīgi motīvi ir vientulība, skumjas, sava nespēka apziņa.

Rakstnieki atgriežas bērnībā, vēršas pie dabas, pie mīlestības. Te

lasām sirsnīgos, dziļi izjustos atmiņu stāstus: A. Baltpurviņa «Sar-

mīte»,3 J. Akuratera «Kalpa zēna vasara»,
4 J. Jaunsudrabiņa

«Līzīte».5

Vieni mēģina atrast kādus noturīgus principus, lai nezaudētu

ticību dzīvei, citi mēģina aizmirsties. Darbos arvien vairāk redzama

bezmērķība, bezprincipialitāte, mietpilsonība, bauda, kaila erotika,
reliģiskas ieskaņas, naida kults, aizraušanās ar formas rotaļu.
(Arī tas ir laikmeta atspulgs!) Teorijā nostājoties pret dekaden-

tismu māksla, izdevums «Zalktis» pa daļai kļūst pat par tā popu-
larizētāju. Te tiek iespiesta V. Eglīša «romantiski filozofiska»

drāma «Galmā»,6
Fallija dzejojums «Dēmons»7

un vairāki citi viņa

sacerējumi. Sie dzejnieki paši pazemo mīlestību un tad par šo

mīlestību raud. Viens otrs viņu «dzejojums» ir vecu ziņģu līmenī,
to neglābj «modernb neestētiska izteiksme, beznozīmes vārdu un

atskaņu varstijumi. Žurnāla pēdējos numurus gandrīz visus aiz-

pilda F. Nīčes «Tā runāja Zaratustra» V. Plūdoņa tulkojumā un

raksts par Niči.

Tas viss izdevumus degradē, runā pretī izdevniecības sākotnē-

jiem principiem. Ar dibinātāju pulciņu rīcības komitejai kontakts-

1«Zalktis», 1906, №1, 36.—37. lpp.
2 «Turpat, 1907,№ 2, 124. lpp.
3

«Zalktis. Rakstu krājums . .», 1908, №4, 110.—117. lpp.
4 «Zalktis», 1908,№2, 131.—192. lpp.
5

Turpat, 1908, № 6, 23—31. lpp.
6 Turpat, 1906, №1, 38.—66. lpp.
7

Turpat, 1906, № 1, 67.-78. lpp.
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pārtrūkst. A. Ķēniņš jau ir viens pats ne tikai mēnešraksta redak-

cijā, visā pasākumā faktiski pieaugusi viņa noteicēja loma. Orga-
nizatoriskā darba smagums visvairāk nesams A. Saulietim, bet

principiālos jautājumos A. Ķēniņš dažkārt ar viņu sazinās vairs

tikai «goda pēc» un īstenībā lemj viens. Arvien skaidrāk kļūst
redzams, cik nepamatota, pat komiska ir «Zalkša» rīcība, sevi

izvirzot par «akadēmisku centru», nostatot pāri visiem citiem,

mākslīgi darinot jaunklasicisma virzienu.

Nav bez pamata A. Upīša un citu progresīvās nometnes literātu

nesaudzīgi bargā kritika: «Nopietns pasākums izvērtās komēdijā,
gandrīz balagānā. — — — palika nenodibinātas kultūras tradī-

cijas, mākslinieku salons un latviešu klasicisms; palika tik smalks,

skaisti apdrukāts papīrs.» 1

Pozitīvi novērtējama «Zalkša» rakstu krājuma un mēnešraksta

mākslas kritikas nodaļa. Te ir virkne vērtīgu darbu, tādi kā

J. Rozentāla raksts turpinājumos «Māksla un tehnika»2, J. Akura-

tera «Par norvēģu glezniecību» 3, J. Madernieka par «Uguns un

nakts» ietērpu Jaunajā Rīgas teātrī4
,

E. Dārziņa augsti profe-
sionālie raksti par Jurjānu Andreju, A. Kalniņu, J. Vītolu.5 levērību

pelna arī folklorista P. Šmita raksts par tautas dziesmām,6 kurā

viņš liek pārvērtēt pieeju mūsu visvērtīgākajam kultūras mantoju-
mam. P. Smits prasa tautas dziesmas ne tikai saglabāt, bet arī

radoši izmantot filozofiem un dzejniekiem, vēsturniekiem un citiem

zinātniekiem.

J. Rozentāls ir uzticīgs savām tēzēm, kuras vērstas pret māk-

slas bezgaumību, pret kalpošanu pircēju mietpilsoniskām interesēm.

Viņš noskaidro mākslas mērķus un idejas. lepriekšminētais J. Ro-

zentāla raksts «it kā paver mums durvis mākslinieka laboratorijā,

1 Upits A. Virzieni un viņu taisītāji. — «Dzimtenes Vēstnesis», 1909, № 183,
12. aug.; Grām.: Latviešu literatūras kritika. 2. sēj. R., 1957, 450. lpp.

2 «Zalktis», 1906, № 1, 157.—160. lpp.; 1907, № 3, 153.-157. lpp.

3
«Zalktis», 1908, № 5, 97.—103. lpp.

4 Uguns un nakts ietērpa Jaunā Rīgas teātrī. — «Zalktis», 1910, № 8, 181.
—

184. lpp.

5 Jurjānu Andrejs kā orķestra komponists. — «Zalktis», 1906, № 1, 151.—

156. lpp.; Alfrēds Kalniņš. — «Zalktis», 1907, № 2, 127.—147. lpp.; Jozefs

Vītols.
— «Zalktis», 1908, № 5, 57.-75. lpp.; № 6, 127.—134. lpp.; 1909, № 7,

93.—125. lpp.

6 Kāda nozīme ir mūsu tautas dziesmām? — «Zalktis», 1908, № 6, 12.—

22. lpp.
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viņa mākslinieciskās personības un estētiskās apziņas tapšanas

procesā».
1

Diezgan plašus pārskatus par kultūras dzīvi Latvijā, daļēji Lie-

tuvā un Maskavā, sniedz «Zalkša» apskatu nodaļa. Te norādīti arī

ārzemēs izdotie darbi par Latviju.

Tāpat kā izdevniecības «Zalktis» grāmatās, arī almanahā un

žurnālā mākslinieciskajam ietērpam tiek veltīta liela uzmanība,

bet šeit tas atšķiras ar lielāku greznību. Arī «Zalkša» periodiskajos
izdevumos turpina strādāt J. Rozentāls, J. Madernieks, G. Sķilters,
B. Dzenis, J. Zēgners, vēlāk pievienojas A. Strāls, mēnešrakstā arī

J. Lībergs un R. Vilciņš. Rūpīgi izraudzīts almanaha neparasti lie-

lais un žurnāla neparasti mazais formāts, burti, papīrs. Atsevišķi

eksemplāri iespiesti pat uz vatmaņpapīra. Lielais formāts rakstu

krājumam esot vajadzīgs, sniedzot lielas ilustrācijas un vinjetes,
lasām redakcijas piezīmēs. 2

Bet almanaha ietērps, neraugoties uz ārēju greznību, nepār-
steidz toreizējos lasītājus tā, kā kādreiz nelielo A. Saulieša stāstu

un dzejas grāmatiņu vienkāršais skaistums. Rakstu krājums ir

mazāk populārs arī dārguma dēļ. Galvenais tomēr tas, ka māksli-

nieciskajā apdarē pārsvaru guvuši jūgendstila ārējie iespaidi. Vin-

ješu mākslotie, greznie vijumi, eksotiskie simboli ir svešs skaistums

un nespēj sasildīt sirdi.

Almanaha pirmā laidiena vāku darinājis J. Rozentāls. Te attē-

lots upuraltāris, liesma un atritinājusies čūska, skopiem izteiksmes

līdzekļiem, tīru zīmējumu, kas raksturīgs māksliniekam. Arī otrā

laidiena vāks — «Pavasaris» — ir J. Rozentāla darināts. Ceturtā

laidiena un žurnāla vākus ar dzīvu, daudzkrāsainu ornamenta

ritmu zīmējis J. Madernieks.

Vāki sniegti divās un vairākās krāsās, bet ilustrācijas, kas

patiesībā ir vai tikai vinjetes, — melnbaltā, parasti spalvas zīmē-

jumā, kas šai laikā ir vispieejamākais veids gan māksliniekiem,

gan tipogrāfijai. Pamazām vinjetes kļūst latviskākas, sirsnīgākas,
bet sarežģīta vijuma arabeskas, svešzemju augu motīvus un melan-

holiskās J. Rozentāla jaunavas ar izlaistiem matiem aizstāj dzim-

tenes dabas ainavas un darba cilvēki — aizsnidzis meža stūris,

pļāvējs vai mežinieks ar cirvi uz pleca.
Almanaha abonētāji kā mākslas pielikumu saņem J. Rozentāla

un G. Sķiltera ofortus un oriģināllitogrāfijas, kā arī E. Dārziņa
kompozīciju «Rezignācija». Ne vienu dzīvokli vien vēl šodien rotā

1 PalevičaM. Par Jana Rozentāla estētiku. — «Päd. Zeme» (Saldū), 1966,

17. febr.

2
Lasītājiem par ziņu. — «Zalktis. Rakstu krāj...», 1908, № 4, 191. lpp.
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J. Rozentāla lieliskā tehnikā veiktā krāsainā litogrāfija «Māte» vai

Krišjāņa Barona portrets.
Žurnāla 1908. gada 6. numurs ilustrēts ar 17 R. Rariņa grāmat-

zīmēm. Žurnālā ievietots neliels, bet ievērības cienīgs raksts «īpa-
šuma zīmes» (autors K. R. W. nav noskaidrots). Tajā tiek runāts

arī par grāmatu māksliniecisko apdari. Raksta autors jau saredz

izdevniecības «Zalktis» kļūdas, tiecas tās izprast un dalīties ar

citiem domās par īstas grāmatu mākslas likumiem. «Līdzšinīgie
«Zalkša» izdevumi šimbrīžam jāuzskata par mūsu lepnākiem dru-

kas darbiem, bet viņi vēl ir ļoti tāļu no tiem augstumiem, kuros

stāv angļu un amerikāņu labie izdevumi. Mūsu paraugi vēl arvienu

ir vācu izdevumi un no šiem tikai tie vidējie. Diemžēl arī mūsu

māksliniekiem jāuzkrauj vaina, ka viņi līdz šim nav pratuši pie
grāmatu izgreznojumu zīmēšanas ieturēt to harmoniju starp grā-
matas burtiem un izgreznojumu smagumu, kas vienīgi var dot

apmierinošu lapaspuses iespaidu. Mūsu daudzajiem izdevējiem ir

gan liela kāre pēc visādām vinjetēm, bet nedz viņi, nedz zīmē-

tāji ir padomājuši par to, vai zīmējums sapasē kopā ar lietoto

burtu treknumu. Pamaza labošanās tomēr ir nomanāma,

un cerēsim, ka mums nebūs pārāk ilgi jāgaida uz patiesi māksli-

nieciskiem izdevumiem.»1

Anonīmais autors uztvēris pašu būtiskāko — «Zalkša» grāma-
tās un īpaši periodiskajos izdevumos vēl nav panākta visu ele-

mentu īsti organiska vienotība.

Ar 1908. gadu iezīmējas lūzums izdevniecības «Zalktis» dar-

bībā. Gan vēl 1909. un 1910. gadā iznāk pēdējie mēnešraksta

numuri un 1909. gadā — trešais A. Saulieša Kopotu rakstu sējums,
bet tie ir inerces izdevumi un neko jaunu «Zalkša» darbā vairs

neienes, tāpat kā turpmākās grāmatas.

Savā laikā J. Asars rakstīja: «Kad šis pulciņš organizējās, daudzi tam sekoja

ar dzīvu interesi un cerēja tiešām ko lielisku un jaunu.»
2 Arī Līgotņu Jēkabs

tagad atzīmē: «Gribējām ar apgādniecības dibināšanu ne peļņu gūt, bet veicināt

latviešu kultūras darbu.»3 Tāpat A. Saulietis rakstīja vēstulē E. Birzniekam-

Upītim 1906. gadā: «Vai atceraties vēl, kā mēs iesilām, kad taisījāmies nodibināt

«Zalkti»? Kāds prieks staroja toreiz no mīļās idejas!»4 Bet tai pašā reizē

1 К. R. W. īpašuma zīmes. — «Zalktis», 1908, № 6, 163.—164. lpp.
2 Asars J. «Zalkša» izdevumi. — «Mājas Viesa Mēnešraksts», 1905, № 3,

236. lpp.; Grām.: Latviešu literatūras kritika. 2. sēj. R., 1957, 176. lpp.
3 Līgotņu Jēkabs. «Zalkša» lietā. — «Rīgas Apskats», 1908, 8. aug.

4 SaulietisA. Vēstule Birzniekam-Upītim 1906. g. 5. VI. — «Lit. un Māksla»,

1969, 20. dec.
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J. Madernieka vāks mēnešrakstam «Zalktis».
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A. Saulietis jau ieminējās: «.. . kaut arī «Zalktis» varbūt nava spējis visu to paveikt

jau līdz šim, ko no viņa gaidījām ...» Un vēl pēc kāda laika: «Zalktis. . . Drusku

iesāpas, bet ko tur lai dara! Jā, kaut tik nu vēl ar Zalkti tikt godīgi galā.»1

«Zalktis» ļoti drīz ir pievīlis daudzu cerības. Skaistās idejas,
kas sākumā ap to sapulcēja vairākus labākos latviešu rakstniekus

un māksliniekus, nav piepildītas. Neredzot mērķa piepildīšanos,
pat pulciņa dalībniekiem interese, dabiski, atslābst.

Bet galvenais ir atrautība no problēmām, kas aktuālas plašākai
sabiedrībai, no spriegāko notikumu gaitas, kā arī noslēgšanās savā

šaurajā pasaulītē, tautas cīņas un tās virzītāju spēku neizpratne.
Izdevniecības «Zalktis» piemērs lieku reizi pierāda, ka nav iespē-
jams apolitiski palikt nomaļus. Tad pati dzīve neizbēgami izdev-

niecību nobīda malā.

Smagu triecienu izdevniecības prestižam dod polemika presē
1908. gada vasarā, kaut arī tā ir tikai ārējs faktors, kas paātrina
iekšējo lejupslīdi. Polemikas iemesls — akciju sabiedrības mantīgo
dalībnieku (namsaimnieku, tirgotāju) bažas par savu ieguldīto
naudu. Preses uzbrukumus saasina arī satīra «Zalkša» izdotajā
grāmatā «Ziemelis vētītājs», kas vēršas pret idejiskajiem pretinie-
kiem, visvairāk avīžniekiem (starp tiem ir Rīgas Latviešu biedrības

vīri, «Dzimtenes Vēstneša» aprindas ar Līgotņu Jēkabu, «Rīgas
Avīzes» aprindas ar F. Veinbergu).

Jau «Zalkša» apskatu tramdītas, reakcionārās, pa pusei baltvā-

ciskas «Latviešu Avīzes» Jelgavā prot atrast uz «ideāliem» dibi-

nātas izdevniecības «Zalktis» vārīgāko vietu — tās izvirza apgal-
vojumu par vadītāju personisku materiālu ieinteresētību. 1908. gada
5. jūlija «Latviešu Avīzēs» tiek ievietots anonīms raksts. 2 A. Ķēni-
ņam pārmet uzkundzēšanos, visiem vadītājiem kopā — «slepenu
mīlīgu brāļu būšanu» honorāru ziņā. «Nav noturēta, ne ari

sasaukta neviena pilna dalībnieku sapulce, nav no viņiem prasīts
nej padoms, nej aizrādījums, nej spriedums vai lēmums. Ir tapusi
izlietota un ievērota tikai viņu nauda.» Pārmet izdevniecībai arī

periodikas izdošanu: «Mēs zinām, ka līdz šim katrs latvisks žur-
nāls ir atstājis savam izdevējam makā robu.» Tāpat pārāk dārgie
«svārki» netiek saudzēti: «Dārgie platie sējumi prasās gulēt tikai

uz salonu galdiem.» Tās «ir tikai bagātnieku grāmatas. Būtu

jau varējuši dažām tāmgrāmatām uzvilkt lētākus svārkus, lai arī

nabaga vīram tiek . . .». Šo rakstu, burtiski, tai pašā dienā pārdrukā
«Dzimtenes Vēstnesis» un «Rīgas Apskats».

1 SaulietisA. Vēstule J. Rozentālam 1907. g. 5. nov. (RLMVM 86544).
2

—s. Jautājums «Zalktim» Rīgā. — «Latviešu Avīzes», 1908, 5. jūl.
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Ir jau taisnība, ka tad, kad mēnešraksts «Zalktis» vairs neiz-

nāk, izdevniecībai jānokārto ap 5000 rubļu parāds — greznie izde-

vumi izmaksājuši daudz. Tiesa arī, ka saimniekotājs palicis

viens pats — A. Ķēniņš. Taču tiesa arī tas, ka nelielo lat-

viešu izdevniecību liktenis tai laikā un apstākļos vispār bija neap-

skaužams un «Zalkša» izdevniecība nebija izņēmums pārējo vidū.

Protams, mājieni par naudas piesavināšanos, pat par žurnāla

«fiktīvu izdošanu» ir kāda satīras skartā atriebība. Bet ne A. Ķē-

niņš, ne arī A. Saulietis savos atbildes rakstos ar «poētiskajiem»
izteicieniem par «citu darba apsiekalošanu», «sunisku izrīkošanos»

utt. lietu neuzlabo. Polemika presē varēja līdzstrādniekus un lasī-

tājus tikai atgrūst vēl vairāk.

1909. gada 31. janvārī notiek «Zalkša» dalībnieku pēdējā kop-

sapulce. No publicētā pārskata redzams, ka ieņēmumi par grāma-
tām sedz tikai kādas 3/4 to izmaksas un par peļņu nevar būt ne

runas. «Zalkša» izdevumus maz pērk ne tikai plašās masas; arī

tā sabiedrības daļa, kam tie domāti galvenokārt, — maksātspē-

jīgā buržuāziskā inteliģence — ir mietpilsoniska un maz interesē-

jas par kultūru vispār. Bet kapitālisma apstākļos privāta izdevnie-

cība, pat ja to nevada komerciāli nolūki, ir pakļauta komercijas
likumiem. Tā kā «Zalktis» nespēj eksistēt no ieņēmumiem par

izdoto literatūru, tad tas ir kļuvis atkarīgs no bagātajiem akcionā-

riem. Taču dalībnieku iemaksas piecos gados augušas pavisam maz

vai nemaz — to kopsumma ir 3377 rubļi. Idejiskajai krīzei pievie-

nojas arī materiālā.

Minētajā kopsapulcē tiek aplūkots jautājums par vēl dažu darbu izdošanu

nākotnē. Atkal izvirza domu par «labāko rakstnieku darbu tulkošanu svešās

valodās, vispirms vairāk krievu un vācu» un uzdod šai nolūkā «stāties sakarā ar

Pēterburgas, Maskavas un ārzemju grāmatu izdevēju biedrībām». Par šādas

antoloģijas iznākšanu ziņu nav.

Izdevniecības darba beigu cēlienā iznāk atsevišķas, ar kādu

vienu ideju nesaistītas grāmatas.
Jau minētais nelielais krājums «Ziemelis vētītājs», liekas, iece-

rēts kā satīras rakstu virknes pirmais laidiens. Anonīmās, ar grū-
tībām atšifrējamās satīras galvenie uzbrukumi vēršas pret vācu

baroniem, pret «Zalktim» naidīgiem, galvenokārt reakcionāriem

preses orgāniem un kritiķiem. Ar cieņu autori runā par K. Baronu,
Doku Ati, Zvārguļu Edvardu. Te ir arī neliels apskats par līdzšinē-

jiem satīras izdevumiem, par to īso mūžu. Krājums iespiests
H. Hempeļa un biedru spiestuvē, ar G. Sķiltera ilustrācijām (daļa
ņemta no agrākajām grāmatām) un dažām J. Rozentāla vinjetēm.

1910. gadā iznāk Andreja Papārdes (Miķeļa Valtera) dzejas krā-

jums «Ēnas uz akmeņiem», ko «Zalktis» reklamē par turpinājumu
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dzejoļu krājumam «Tantris», kurš iznāca 1908. gadā citā

izdevniecībā. Nenoteiktas sajūtas, tīksmināšanās ap savām noska-

ņām, kaislību apdziedāšana; raksturīgi tēli — kapi, pagrabi, aiz-

miglots logs, mirstoši ziedi. «Taču būtu aplami pieskaitīt Andreju

Papārdi latviešu normāldekadentu neapdāvinātajam pūlim,» spriež
A. Upīts1 par talantu, kas veltīgi un aplam izšķiests.

Krājums «Ēnas uz akmeņiem» izdots uz laba papīra, jau jau-

najā ortogrāfijā un antīkvas (latīņu) burtiem, iespiests «Latvijas»

spiestuvē. Ārējā apdare izteikti vienkārša, par mākslinieka dalību

grāmatas veidošanā ziņu nav.

Sai pašā gadā parādās arī Viļa Plūdoņa biogrāfiski literārs

apcerējums «Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis», tāpat pavi-
sam vienkāršā grāmatiņā. Tā ir pirmā nopietnā apcere par talan-

tīgo, bet agri mirušo dzejnieku, uzrakstīta lietpratīgi un iejūtīgi.
Bez tam iznāk divi darbi, kas iepriekš bijuši publicēti žurnālā

«Zalktis». Viens no tiem — Rūdolfa Blaumaņa nepabeigtā drāma

«Genoveva», kas pirmoreiz tika iespiesta drīz pēc autora nāves

mēnešraksta 1908. gada 5. numurā. Izdodot atsevišķi, grāmatai
likts vienkāršs tumšpelēks vāks bez rotājumiem. Teksta nobeigumā
neliela kvadrātveida vinjete ar ziemas ainavu bez autora iniciā-

ļiem, nedaudz tuva V. Purvīša rokrakstam.

Otrs — beļģu rakstnieka Morisa Māterlinka lieliskā drāma

«Zilais putns».
2 Aplūkojot «Zalkša» periodiskos izdevumus,

redzams, ka tas ir rosmīgi interesējies par Maskavas teātru dzīvi,

tāpēc arī mēnešraksts ievietojis šo A. Baltpurviņa tulkoto darbu

jau 1908. gada 6. numurā — drīz pēc drāmas slavenā uzveduma

Maskavas Dailes teātrī. Atsevišķajā grāmatā, kas iznāca

1910. gadā, vāku, titullapu un pirmo lappusi rotā tipiskā jūgend-
stilā veidota vinjete, iespējams — nelatviskas cilmes, tā pati, kas

izmantota jau žurnālā.

Izdevniecības darbs arvien vairāk apsīkst. 1911. un 1912. gada
iznāk vairs tikai pa vienai grāmatai, 1913. gadā neiznāk neviena

grāmata, 1914. gadā «Zalkša» izdevumā iznāk pēdējā grāmata. Lie-

lāks notikums latviešu dzejas dzīvē ir Friča Bārdas dzejas krājums
«Zemes dēls» 1911. gadā «Zalkša» izdevumā. Vāku darināt tam

uzņēmies J. Rozentāls, dodot atkal rozentāliski lakonisku, stilizētu

zīmējumu ar filozofisku zemtekstu. Uz pelēka fona sudrabā uguns-
kura liesma, kas saista zemi ar zvaigzni, runā par zemes dēla

1 UpitsA. Latviešu rakstniecība. — «Izglītība», 1910, № 6, 435. lpp.
2 M. Gorkijs M. Māterlinku ierindo to rakstnieku vidū, kas, sākuši ar indi-

viduālismu, nonāk pie sociālisma un aktivitātes sludināšanas, skaļi sauc cilvēku

saplūst ar cilvēci. Sk. Горький M. Разрушение личности. — Собр. соч., т. 24.

М., 1953, с. 48—49.
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ilgām, kuru tikai sirds liesma saista ar tālo pasauļu gaismu. Grā-

matu vecajā ortogrāfijā iespiedis B. Baumanis.

1912. gadā iznāk Viktora Eglīša «Hipokrēna. Jambi un lirika

in modo classico». Šai dzejas krājumā bez sengrieķu tēmām ir arī

vēl citi literāri motīvi. Taču grūti baudāmu to padara bezgalīga
iemīlēšanās sevī, pseidonacionālas frāzes, cilvēka zemāko tieksmju
slavināšana, tīša «dzejas taisīšana». Bet ārējais veidojums ir īsti

glīts — uz vienkārša balta vāka (tāds tais gados sāk nākt modē

arī citās izdevniecībās) grieķietes tēls spalvas zīmējumā. Tādu

iecerējis pats V. Eglītis, viņš pats samaksā māksliniekam (tā vārds

nav noskaidrots) par vinjetes zīmēšanu un tipogrāfijai — par kli-

šejas izgatavošanu.
1 Grāmatu izgatavojusi spiestuve «Hanza»

vecajā ortogrāfijā.

Pēdējā «Zalkša» grāmata 1914. gadā ir krājums «Potrimpa
zemē», kas iznāca neparasti greznā ietērpā, lielā formātā, uz zīmē-

šanas papīra — tās ir bagātīgi ilustrētās Ata Ķēniņa «dziesmas un

dzejojumi par 15 gadiem». Arī to iespiedusi «Hanza», bet antīkvā

un jaunajā pareizrakstībā. Dzejoļu saturs abstrakti romantisks,

galvenie šeit dabas un dzimtenes motīvi. Vāks — gaišs, tīrs, ar

tipogrāfiskā salikumā veidotu nosaukumu, zeltītu apmali un

greznu, melni zeltainu medaljonu vidū. A. Ķēniņa portretu zīmējis
J. R. Tillbergs. Ar uzsvērti reālistisko manieri portrets krasi izdalās

no kopējā grāmatas veidojuma. Visu pārējo apdari veicis Burkards

Dzenis. Katrā lappusē ir šauras, garas vinjetes (katrā atvērumā

abām lappusēm vinjetes ir vienādas). Vinjetes mazliet sasaucas ar

lietuviešu mākslinieka K. Šimoņa vinjetēm; varbūt tie ir kopīgie
laikmeta iespaidi — nedaudz jūgenda stila un tieksmes

uzsvērt tautiski zemniecisko elementu un folkloras elementu.
B. Dzenis spējis veiksmīgi apvienot teksta salikumu un rotājošo
elementu, izveidot visu grāmatu kā vienotu veselumu, vienā deko-

ratīvā manierē un noskaņā. Šai ziņā tā ir labākais sasniegums
starp «Zalkša» izdevumiem. Krājumā doti nošu pielikumi A. Ķē-

niņa dzejoļiem, kuriem mūziku komponējis Jānis Zālītis.

Gan A. Saulietis, gan J. Rozentāls, gan A. Ķēniņš vēl saskaras

ar izdevniecību darbu, bet tas vairs nav saistīts ar «Zalkša» vārdu.

«Zalktim» un tā idejām ir daži tieši mantinieki.

Jau 1909. gadā sāk darboties jauna izdevniecība, ko izveidojis A. Saulietis, —

«Varavīksne». Atrāvies no dekadences, kaut neatradis arī sakarus ar plašiem

sabiedrības slāņiem, A. Saulietis tajā izdod nedaudz labas literatūras teicamā

mākslinieciskā ietērpā. Savukārt, Jānis Roberts Tillbergs 1913. gadā beidzot

1Eglītis V. Vēstules A. Saulietim 1912. g. 30. okt. un 12. dec. (RLMVM
7071, 7068).
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darina meistariskas lielformāta ilustrācijas tautas pasakai «Misiņbārdis» A. Bri-

gaderes apstrādājumā (tās izpelnās apbalvojumu vēl 1937. gada pasaules izstādē

Parīzē).

Tomēr «Zalkša» radītās kvalitātes turpina aktīvu dzīvi netieši.

Dažādu izdevniecību un mākslinieku darbā rodas daudz jauna,
interesanta un vērtīga grāmatu apdarē; notiek dažādi jaunā mek-

lējumi. Šai auglīgajā augsnē dzimst tādi klasiski darbi kā dziļi
reālistiski psiholoģiskās E. Brencēna ilustrācijas brāļu Kaudzīšu
«Mērnieku laikiem» (1913) vai J. Jaunsudrabiņa spēcīgi stilizētie

zīmējumi viņa paša «Baltajai grāmatai» (1914). Gadu desmitā

pirms pirmā pasaules kara notiek ilgi gaidītais nepieciešamais
izšķirošais pagrieziens — rodas grāmatu māksla šā vārda pilnajā
nozīmē.

Karš aizkavē normālo dzīves attīstību, apstājas arī izdevniecību

darbs. Pēc kara tas atsākas jaunā pakāpē, tajā iekļaujas jauna
paaudze ar jauniem meklējumiem, lielākoties ar speciālu izglītību.
Te ir brāļi Oto un Uģis Skulmes, R. Suta, A. Prande, O. Nemme,
S. Vidbergs, N. Strünke un citi. Vāka zīmējuma izkopšanā liela

nozīme V. Tonern un K. Übānam. Kokgriezuma tehnikā strādā

I.Zeberiņš. Daudzas bērnu grāmatas, arī Raiņa bērnu dzeju, ilustrē

A. Kronenbergs. Sie mākslinieki mērķtiecīgi izvēlas burtu salikumu,
domā par ilustrāciju, vāka un priekšlapas, kā arī iesējuma orga-
nisko vienību. Kā ikdienas darba mēraukla ienāk dzīvē tās prasī-
bas, par kurām gadsimta sākumā tikai sapņoja vai intuitīvi nojauta.

Kā mainījušās prasības pret grāmatmākslu, labi parāda kāds

U. Skulmes raksts 1921. gadā, kur viņš ar jaunatnes nežēlību pār-
met: «Mūsu mākslinieku vecākās paaudzes zīmētie grāmatu vāki

labākā gadījumā neliecina par meklēšanu grafikā, sliktākā gadī-
jumā daži no māksliniekiem parāda sevi par diletantiem šinī māk-

slas nozarē.» 1 Autors aizmirsis, ka tieši šie vecākās paaudzes māk-

slinieki bija tie, kas izveidoja pamatu nākamās paaudzes darbam.

Tomer U. Skulmem ir taisnība. Apskatot V. Purvīša jaunos vāci-

ņus J. Raiņa dzejas grāmatām «Addio bella», «Čūsku vārdi», «Uz

mājam», «Treji loki», redzams daudz līdzības ar viņa kādreizējiem
vāciņiem A. Saulieša grāmatās. Bet tas, kas reiz bija sasniegums,
tagad ir novecojies un šķiet šķērslis. J. Raiņa krājumu vāciņi tā arī

paliek pēdējie V. Purvīša darbi grāmatu mākslā.

Vērtējot izdevniecības «Zalktis» lomu latviešu grāmatas māk-

slinieciskās apdares attīstības procesā, nav iespējams dot viennozī-

mīgu atbildi.

«Zalkša» mākslinieku atiešana subjektīvismā, jūgendstila māk-

1 Mūsu grāmatu pēdējā gada vāki. — «Kopdarbība», 1921, № 9, 137. lpp
№ 10, 155. lpp.
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slotajā pesimismā, «literatūrismā», pat sasaistīšanās ar dekaden-

tisku rakstnieku daiļradi ir reakcijas laikmetam raksturīgas

pavadparādības. Bet nevar šajā «tīrā daiļuma» meklēšanā

nesaskatīt arī protestu pret prakticisma, aprēķina, mietpilsonis-
kuma kundzību; tā ir inteliģentās mākslinieka dvēseles tieksme

likt naudas un varas pasaulei pretī augstākas — garīgas — vēr-

tības. Neviens no «Zalkša» māksliniekiem nav nonācis līdz reali-

tātes noliegumam, tāpēc nevar runāt par dekadenci viņu darbos.

Kā pozitīva, progresīva parādība vērtējama izdevniecības «Zal-

ktis», un visvairāk tās mākslinieku, cīņa pret bezgaumību, par grā-
matas kultūru. Izdevniecībā «Zalktis» jaunie grāmatu apdares

principi pirmoreiz realizēti apzinīgi, kā konkrēts plāns — arī

agrāk neievērotie grāmatas elementi (grāmatas formāts, šrifts

v. c.) tiek iekļauti estētiskās iedarbības līdzekļos, veidojot grāmatu
kā vienotu organismu. l

IZDEVNIECĪBAS «ZALKTIS» IZDOTĀS GRĀMATAS

Bārda F. Zemes dēls. Dzejas. R., 1911. 261 lpp. J. Rozentāla vāks.

Blaumanis R. Genoveva. Nepabeigta drāma. R., 1910. [2], 56 lpp.

Eglītis V. Hipokrēna. Jambi un lirika in modo classico. (1906.—1912. g.).

R., 1912. 201 lpp.

Ķēniņš A. Potrimpa zeme. Dziesmas un dzejojumi pa 15 gadiem. R., 1914.

242 lpp., 8 lp. nošu (J. Zālīša dziesmas). B. Dzeņa vāks un vinjetes, J. R. Till-

berga autora portr.
Māterlinks M. Zilais putns. Ziemas svētku pasaka no M. Meterlinka. R.,

1910. 138 lpp.

Paparde A. [Valters M.]. Ēnas uz akmeņiem. Lirika. R., 1910. [31] lpp.

PlūdonisV. Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis. Biogrāfiski lit. apcer.

1910. 138 lpp.
Poruks J. Kopoti raksti. 1,—5. sēj. R., 1905 [19061 — 1908. G. Sķiltera vinjetes.

1. sēj. Poruka dzejas. 1905 [1906]. 306 lpp.

2. sēj. Poruka stāsti. 1906. 321 lpp. J. Rozentāla vāks.

3. sēj. Poruka stāsti. 1906. 379 lpp. J. Madernieka vāks.

4. sēj. Poruku Jāņa stāsti. 1907. 415 lpp. B. Dzeņa vāks.

5. sēj. Poruka raksti. 1908. 406 lpp., 1 lp. portr. J. Zēgnera vāks, J. Rozentāla

autora portr.

1 Raksta sakuma un beigas izmantotas vinjetes no rakstu krājuma

«Zalktis», 1907. g. № 3.
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Saulietis A. Kopoti raksti. I—3, sēj. R., [1904] —1909.

1. sēj. [1904]. [B], 278 lpp. V. Purvīša vāks, titlp., \'. Purvīša, J. Rozentāla,

J. Madernieka zīm.

2. sēj. [1905]. [B], 193 lpp.. 1 lp. portr. V. Purvīša vāks, titlp. un zīm., J. Ro-

zentāla autora portr.

3. sēj. 1909. 238 lpp. J. Rozentāla vāks, titlp., zīm.

SaulietisA. Aiz sniega un tumsas. [R., 1904]. 24 lpp. V. Purvīša vāks un

titlp.

Saulietis A. Dzeltenas lapas. [R.], 1904. 39 lpp. V. Purvīša vāks un titlp.

Saulietis A. Kalējs Indriķis. [R., 1904]. 79 lpp. J. Madernieka vāks un titlp.

SaulietisA. Klusas dienas. [R., 1904]. 39 lpp. V. Purvīša vāks un titlp.

SaulietisA. Nelaime. [R., 1904]. 20 lpp. J. Madernieka vāks un titlp.

SaulietisA. Noslēpums. [R.], 1904. 47 lpp. V. Purvīša vāks un titlp.

SaulietisA. Pa melnu nakti. [R., 1904]. 39 lpp. V. Purvīša vāks un titlp.

Saulietis A. Pērkons. [R., 1904]. 46 lpp. J. Rozentāla vāks un titlp.

Saulietis A. Purvā. [R, 1904]. 36 lpp. J. Rozentāla vāks un titlp.

Saulietis A. Sniega laukos. [R., 1904]. 31 lpp. V. Purvīša vāks un titlp.

Saulietis A. Soda diena. [R., 1904]. 23 lpp. J. Madernieka vāks un titlp.

SaulietisА. Te un tāli. [R., 1904]. 38 lpp. V. Purvīša vāks un titlp.
Ziemelis vētītājs. Satīra. I. R., 1908. 61 lpp. G. Sķiltera un J. Rozentāla ii.

Zalktis. Rakstu krājums mākslai un kritikai. Red. Rozentāls,Sauliets, Ķēniņš.

№ I—4. R., 1906—1908.

№ 1. 1906. 178 lpp., 1 lp. 11. J. Rozentāla vāks, J. Rozentāla un G. Sķiltera

vinjetes, Piel. J. Rozentāla oriģināllitogr. «Māte».

№ 2. 1907. 162 lpp., 1 lp. il. J. Rozentāla vāks «Pavasaris», J. Rozentāla,

G. Sķiltera, J. Madernieka, J. Zēgnera vinjetes. Piel. G. Sķiltera oriģināloforti
«Pavasaris» vai «Pie laidara».

№ 3. 1907. 165 lpp., 7 lpp. nošu. B. Dzeņa vāks, B. Dzeņa, J. Rozentāla,

G. Sķiltera, J. Madernieka, J. Zēgnera vinjetes. Piel. E. Dārziņš. Rezignācija.

№ 4. 1908. 192 lpp., 1 lp. il. J. Madernieka vāks, J. Rozentāla, A. Strāla,

G. Sķiltera, B. Dzeņa vinjetes. Piel. J. Rozentāla oriģināllitogr. — K. Barona

ģīmetne.

Zalktis. Mēnešraksts literatūrai un mākslai. Red. A. Ķēniņš. N° I—B.1 —8. R.,

1908—1910. J. Madernieka vāks.

№ l, 1908. 181 lpp. J. Madernieka vinjetes.
№ 2. 1908. [2], 192 lpp. J. Zēgnera vinjetes.
№ 3. 1908. [4], 174 lpp. K. Ceplīša vinjetes.
№ 4. 1908. [4], 174 lpp. J. Līberga vinjetes.
№ 5. 1908. [2], 168 lpp. B. Dzeņa un R. Vilciņa vinjetes.
№ 6. 1908. [2], 178 lpp. Vinjetes — R. Zariņa ekslibri.

№ 7. 1909. [8] , 176 lpp. J, Zēgnera un R. Vilciņa vinjetes.
№ 8. 1910. [4], 185 lpp. J. Līberga un J. Madernieka vinjetes.
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LITERATŪRA PAR IZDEVNIECĪBU «ZALKTIS»

Asars J. «Zalkša» izdevumi. — «Mājas Viesa Mēnešraksts», 1905, № 3, 235.
—

236. lpp.; Grām.: Latviešu literatūras kritika. 2. sēj. R., 1957, 175.—176. lpp.

Birznieks-Upītis E. Kā es iegāju rakstnieku saimē. — Kopoti raksti. 7. sēj.

R., 1963, 24.-26. lpp.

ch. «Zalkša» grāmatu apgādniecības dalībnieku sapulcē... — «Dzimtenes

Vēstnesis», 1909, 2. febr.

Eidgasts H. «Zalktis» un klasicisms.
—

«Dzimtenes Vēstnesis», 1908. 2. apr.,

Grām.: Latviešu literatūras kritika, 2. sēj. R., 1957, 498. —502. lpp.

Grāmatu apgādniecība «Zalktis». J. Poruka piemiņai. — «Latvija», 1911, 16. jūn.

Grāmatu izdevēju sabiedrība «Zalktis»... — «Dienas Lapa», 1904, 6. okt.

Ķēniņš A. Atbilde uz rakstu «Jautājums «Zalktim» Rīgā». — «Rīgas Ap-

skats», 1908, 26. jūl.

[Ķēniņš A.]. levadam. — «Zalktis», 1908, № 1, 168.—170. lpp.; Grām.: Lat-

viešu literatūras kritika. 2. sēj. R., 1957, 484.—485. lpp.

Ķēniņš A. Piezīmes par literatūru. —
«Zalktis. Rakstu krāj...», 1908, № 4,

186.—190. lpp.

Lasītājiem par ziņu. — «Zalktis. Rakstu krāj.. .», 1908, № 4, 191.— 192. lpp.

[Līgotņu Jēkabs] Lt. Grāmatizdevēju sabiedrība «Zalktis». — «Vērotājs»,

1905, № 1, 122.—123. lpp.

Līgotņu Jēkabs. «Zalkša» lietā. — «Rīgas Apskats», 1908, 8. aug.

Mākslinieku sabiedrība «Zalktis»
...

— «Balss», 1904, 30. jūn.

Niedra A. «Zalktis». — «Austrums», 1905, № 1, 70. lpp.
PalēvičaM. Par J. Rozentāla estētiku. —

«Pad. Zeme» (Saldū), 1966. 17. febr.

Par «Zalkša» apgādniecību .. . — «Dzimtenes Vēstnesis», 1908, 28. jūl.

Plēsuma V. «Zalktis».
— Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. 3. sēj. R., 1970,

723. lpp.

—s. Jautājums «Zalktim» Rīgā. — «Dzimtenes Vēstnesis», 1908, 5. jūl. (bez

paraksta); «Latviešu Avīzes», 1908, 5. jūl.; «Rīgas Apskats», 1908, 5. jūl. (bez

paraksta).

«—s». Piezīmes pie «Zalkša» atbildēm. — «Latviešu Avīzes», 1908, 6. aug.

Saulietis A. Bruņinieks uz sāņu ceļiem. — «Latvija», 1910, 31. jūl.

SaulietisA. «Zalkša» jautātājiem. — «Latviešu Avīzes», 1908, 26. jūl.

Upīts A. Virzieni un viņu taisītāji. — «Dzimtenes Vēstnesis», 1909, 12. aug.:

Grām.: Latviešu literatūras kritika. 2. sēj. R., 1957,448,—450. lpp.

Upīts A. «Zelta vidus ceļa noskaidrotie gājēji». Kritiskas piezīmes par

«Zalkti».
— «Stari», 1908, №■ 5/6, 492.-496. lpp.; Grām.: Latviešu literatūras

kritika. 2. sēj. R., 1957, 486.-498. lpp.
«Zalkša» grāmatu apgādniecības dalībnieku sapulcē... — «Rīgas Avīze»,

1909, 3. febr.

«Zalktis».
— Konversācijas vārdnīca. 4. sēj. R., 1921, 3545. lpp.

[Zvingevičs X.?] K. S. Zalkša pirmie izdevumi. — «Dienas Lapa», 1904,

18. dec.
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Г. РУДЗИТЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗАЛКТИС» И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЛАТЫШСКОЙ КНИГИ

Резюме

Накануне революции 1905 г. вышли в свет многие произведе-

ния латышских писателей, составившие основу латышской клас-

сики. Однако оформление этих книг еще носило отпечаток вку-

сов местного немецкого мещанства, не достигало уровня европей-
ского книжного искусства того времени. В создании книги редко

участвовал художник. Для иллюстраций часто пользовались

старыми клише.

Среди учившихся в Петербурге латышских художников, чле-

нов кружка «Рукис», возникла мысль о создании высокохудоже-
ственной латышской книги, самобытной не только по содержа-

нию, но и по художественному оформлению.
Осенью 1904 г. группа латышских писателей, художников и

деятелей культуры основала в Риге издательство «Залктис»

(«Уж»), в правление котороговошли педагог А. Кенинь, писатель

А. Саулиетис и художник Я. Розенталь. Издательство ставило

своей целью создать при содействии лучших писателей и худож-
ников высококачественную латышскую книгу.

За время своего существования (1904 —1914) издательство
«Залктис» издало собрание сочинений и отдельные книги А. Сау-
лиетиса, собрание сочинений Я. Порука, сборники стихов

Ф. Барды («Сын земли»), А. Кениня и др. С 1906 г. издавался

литературно-критический альманах, а затем и ежемесячник «Зал-

ктис» (до 1910 г.). Они содействовали более оперативному и тес-

ному общению писателя с читателями. Но в тяжелые годы реак-
ции наряду с неоспоримо ценными произведениями (например,
«Лето юного батрака» Я. Акуратера) появлялись и декадент-

ские работы, декларации принципов «золотой середины», необ-

ходимости создания латышского «классицизма».

Особо следует отметить высокое качество и целеустремлен-
ность отдела искусства в альманахе и ежемесячнике, где были

помещены крупные статьи Я. Розенталя об изобразительном
искусстве, Э. Дарзиня о музыке, П. Шмидта о фольклоре и дру-
гие материалы, сохранившие значение и сегодня.

В оформлении всех изданий «Залктиса» впервые подошли к

книге как единому целому, объединяющему содержание, полигра-
фические качества и работу художника. Выход первых книг



А. Саулиетиса в оформлении В. Пурвитиса был отмечен прессой
как важное событие в латышской культурной жизни.

Весьма богато и красиво были оформлены и периодические

издания, которые, однако, не избежали некоторого влияния

югендстиля, или модерна, распространенного в те годы в

Западной Европе и в России.

Издательству «Залктис» не удалось осуществить все свои

планы. Оно прекратило свою деятельность из-за финансовых

затруднений и идейного кризиса, причиной которого была узость
политических взглядов издателей, отставание от актуальных воп-

росов жизни, ориентация на «салонную» публику.
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G. RUDZĪTE

THE PUBLISHING HOUSE «ZALKTIS» AND ITS ROLE

IN THE DEVELOPMENT OF THE LATVIAN BOOK DESIGN

Summary

Many works by Latvian authors, appearing on the eve of the

1905 revolution, formed the basis of Latvian classical litera-

ture. The book designing, however, was still influenced by the

tastes of the local German petty bourgeoisie and did not reach the

level of this art in Europe. The artists rarely took part in the

creation of books, the illustrations being made from old plates.
The idea to create a Latvian book of high artistic value, original

both in contents and form, first occured to the members of the

society «Rūķis» — Latvian artists who studied in Petersburg.

In autumn 1904 a group of Latvian writers, artists and cul-

tural workers founded in Riga the publishing house "Zalktis"

(a grass-snake) with pedagogue A. Ķēniņš, writer A. Saulietis.

painter J. Rozentāls on the board. The publishers aimed at creating
a Latvian book of high quality by joint efforts of the best writers

and artists.

In the course of its existence (1904 —1914) the publishing house

"Zalktis" issued collected works by A. Saulietis and J. Poruks,

separate volumes of poetry by F. Bārda, A. Ķēniņš etc. From

1906—1910 a literary-critical almanach, later a monthly maga-

zine "Zalktis" were published. These editions contributed to closer

contacts between writers and readers. The severe years of reaction,

however, gave rise not only to undeniably valuable works (such as

"The Young Farm-hand's Summer" by J. Akuraters) but also to

decadent creations, preaching the "Golden mean" principles and

the need for the Latvian "classicism".

The high quality and purposefulness of the almanach's and

monthly's art section printing capital essays on art (by J. Rozen-

tāls), music (by E. Dārziņš), folklore (by P. Smits) etc. were of

special value. Even today these essays have lost none of their

importance.

In the book design "Zalktis" was the first to treat the book as

one whole uniting contents, polygraphic quality and artist's work.

The publication of the first books by A. Saulietis with V. Purvītis'

illustrations was an important event in the Latvian cultural life

and was widely discussed in the press.
Real editions de luxe were mainly periodical editions and were



slightly influenced by Jugendstil, popular at that time in West

Europe and Russia.

"Zalktis" failed to carry out all its plans. Its activities were

cut short because of financial difficulties and ideological crisis due

to political narrow-mindedness of the publishers, ignorance of

actual contemporary problems and attempts to please the "saloon

public".
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A. APINIS,

reto grāmatu un rokrakstu

nodaļas galv. bibliotekārs

KRISTAPS KAKTIŅŠ LATVIEŠU GRĀMATNIECĪBAS

UN SABIEDRISKĀS DOMAS VĒSTURĒ

Zemnieks Kristaps Kaktiņš (1801 —1867) ir līdz šim kultūras

pagātnes pētījumos tikpat kā nepazīstama, bet savam laikam izcila

personība. Viņa darbībā un uzskatu evolūcijā atklājas daudz jaunu
momentu, kas dziļāk raksturo feodālisma iršanas un kapitālisma

tapšanas laikmeta sadzīvi, pretrunas, sabiedriski politisko situā-

ciju, zemniecības noskaņojumu, garīgos strāvojumus.
Kristaps Kaktiņš dzimis Mazsalacā vēl kā dzimtcilvēks. Viņa

tēva tēvs bijis pirtnieks
1, tēvs Viļums — drēbnieks, kas ap 18. un

19. gadsimta miju kailā vietā iestrādājis «Jaunkaktiņu» mājas un

kļuvis tajās par saimnieku. «Jaunkaktiņus» viņš iekopis par vienu

no bagātākajām sētām apkārtnē. Viļums pirmais no Vidzemes zem-

niekiem esot bijis piesēdētājs tiesā Rīgā, 2 acīm redzot, pēc
1804. gada likumiem, kad zemestiesā atjaunoja zemnieku piesēdē-
tāju amatu. Kristapa vecāki agri miruši. 18 gadu vecumā viņš

apprecējās un pats kļuva par saimnieku «Jaunkaktiņos». Tas notika

gadā, kad Vidzemē atcēla dzimtniecību.

1 Pirtnieki (pirtsnamiņu apdzīvotāji) piederēja pie bezzemes dzimtzemnieku

kārtas — vaļiniekiem.
2 Ziņas no K. Kaktiņa autobiogrāfiskā sacerējuma «Vientiesīgs stāsts. No

daža kristīga šās laicīgas dzīvības ceļa staigāšanas», kas atrodas X- Kaktiņa

arhīvā LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā, 254. fondā (turpmāk —

K. Kaktiņa fonds), 2. mapē, 10.—116, 160.—167, 306.—315, 636.—655, 1350.—

1358. lp.
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Kristapa Kaktiņa portrets

grāmatā «Svētas patiesības
liecinieks» (1843).

Skolas izglītības Kaktiņam nebija. 1 Taču viņš agri saskārās

ar grāmatu — tolaik laukos, sevišķi saimnieku un amatnieku ģime-
nēs, baznīcas dziesmu grāmata, Bībele vai «pusbībele» (Jaunā
derība), katehisms, lūgsnu krājums bija jau parasta lieta. Tā

sākotnēji arī veidojās Kaktiņa garīgā pasaule — šķietami stabila

dzīve mājās, kur viņš jau agri bija kļuvis par patriarhālu valdītāju
un saimes izrīkotāju, grāmatu dievvārdi kā augstākā gudrība, visu

lietu mērs un labs līdzeklis saimniekam tīkamu tikumu ieaudzinā-

šanai gājējos. Vēlāk savos rakstos ne vienu reizi vien saimnieku,

kas ikkatrā kaut cik piemērotā brīdī tur garu garos pātarus, Kak-

tiņš aizstāv pret kaimiņu un kalpu izsmieklu, acīm redzot, galve-
nokārt domādams par sevi pašu.

1 «Vientiesīgajā stāstā» nav apstiprinājuma vēlākajā literatūrā sastopama-

jai ziņai, ka Kaktiņš mācījies Mazsalacas mācītāja iekārtotajā privātskolā. Sk.

M[elnalksnis] A. Noziegums un sods. — Grām.: Imantas laika grāmata

1932. gadam. Valmierā—Cēsīs, [1931], 44. lpp.
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Jau kopš 19. gs. 20. gadu beigām Kaktiņš bija pagasta tiesas

priekšsēdētāja amatā. Tiesu viņš sprieda pēc savas taisnības izjū-
tas, nereti valdonīgi iejaukdamies arī pagasta ļaužu personiskajā
dzīvē.1 Kaktiņa spriedumos nav manāma toreiz tik parastā muižas

uzkundzēšanās tiesu lietās. Kādu laiku viņš bija arī par skolo-

tāju muižas vai pagasta skolā. 2

19. gadsimta 30. gados zemnieku saimniecības pamazām no

muižas ekonomiska piedēkļa sāka pārvērsties par patstāvīgām

ražotājām. Klaušu saimnieki — sētu nomnieki — sāka vairāk

diferencēties pēc materiālās turības. Sai laikā «Jaunkaktiņi» izvir-

zījās starp pašām turīgākajām mājām — tām bija zeme 37 dāl-

deru vērtībā (t. i., divreiz vairāk zemes nekā caurmērā saimnie-

kam Vidzemē), 20 govju, savas vējdzirnavas, dārzs ar 300 augļu ko-

kiem. Kaktiņš, cik spriežams pēc kāda neskaidra izteikuma, ielai-

dies liela mēroga naudas darījumos.3 Saimniecei pašai «dēļ slauk-

šanas tik tad vien bija jāiet, kad luste, voi kad meitiņas nebija

mājā». 4 Divus dēlus Kaktiņš izskoloja seminārā par skolotājiem. 0

Laikā, kad nomas saimniekiem klaušu nasta auga augumā, lielās

turības dēļ Kaktiņš muižas jūgu pacieta vieglāk nekā pārējie.
Viņam bija arī vairāk brīva laika, līdzekļu un — pašapziņas.

Kaktiņš sāka rīkot mājās sanāksmes un teica tajās sprediķus,
acīm redzot, pēc hernhūtiešu brāļu draudžu parauga, lai gan pats,
cik vērojams, ar hernhūtiešiem organizatoriski saistījies nebija.
Šādas savrupas sanāksmes Kaktiņš attaisnoja ar to, ka baznīcā

trūkstot vajadzīgā svētsvinīgā noskaņojuma — tur dievvārdu laikā

lielā pulkā «cits no tiem snauc degunu, cits atkal citam jeb arī

pats sev uzpucē drēbes, noglauž matus un t. j. р.», traucējot arī

naudas vākšana. «Tādēļ gan vajadzīgs, ka brīžam tādas vientu-

ļas vietiņas uzietamas, kur vientiesīgi sanāk par savām dvēseles

nabadzībām sarunāties.» Patiesībā tā bija drosmīga vēlēšanās pēc
neatkarības garīgās lietās no tiem, «kas platas drānas nēsā», «kas

baznīcā stāv it augstā vietā», t. i., no mācītājiem.6 Pēc Mazsalacā

1 M[elnalksnis] A. Noziegums un sods. — Gram.: Imantas laika grāmata

1932. gadam. Valmierā—Cēsīs, [1931], 44. lpp.
2 K. Kaktiņa fonds, 2. mape, 1058.—1059. lp.
3 KaktingK. Svētas patiesības liecinieks. R, 1843, 703. lpp.
4 [Kaktiņš K. Grāmata, ko brālis brālam rakstīja par to latviešu rakstītāju

Kristap Kakting.] K. Kaktiņa fonds, 2. mape, 182. lp.
5

Jānis Kaktiņš bija skolotājs Košķelē, Lugažos, Rīgā, Burtniekos, kopā ar

J. Caunīti sastādījis pazīstamo krājumu «100 dziesmas un ziņģes ar notēm» (R,

1859), dibinājis Burtnieku dziedāšanas biedrību «Beverīna». Mārtiņš Kaktiņš —

skolotājs Pēterupē ■— bija daudzu reliģisku rakstu autors.

6
K. Kaktiņa fonds, 2. mape, 1426.—1445. lp.
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saglabātajiem nostāstiem, Kaktiņš bijis apveltīts ar varenām runā-

tāja spējām, viņa dedzīgie sprediķi pārvērtuši «Jaunkaktiņus» par

sabiedriskās dzīves centru. 1 Sākās berzēšanās ar Mazsalacas mācī-

tāju F. E. Gūleki.

Ar laiku Kaktiņam radās doma izdarīt to, ko vēl neviens lat-

viešu zemnieks nebija darījis, — sprediķus uzrakstīt un likt tos

iespiest. (1797. gadā Kokneses zemnieks Kārkla Jānis par saviem

līdzekļiem pasūtīja J. F. Stefenhāgenam iespiest runu zemnieku

bēru gadījumiem, taču to bija sacerējis Latvijas vācu gleznotājs
J. H. Baumanis.2 ) Darbu Kaktiņš sāka lielā aizrautībā un garīgā

sasprindzinājumā. Apmēram 1834. vai 1835. gadā Kaktiņam bija

gatavs liels sprediķu krājums. To viņš iesniedza cenzēšanai. Bet —

«netike paļauts driķēt, un jau arī pate tā grāmata tike man iedota

[atdota] rokā.»3 Tad manuskriptu Kaktiņš atstāja uz laiku pie
drauga (acīm redzot, vēlāk pazīstamā literāta Anša Leitāna)

Rīgā. Kaktiņš bija sadūries arī ar naudas grūtībām — iespie-
šanai vajadzīgo 1000 rubļu viņam tobrīd nebija. Bet viņš saņēma
«kādu cienīgu strādnieku» (t. i., mācītāju) apsolījumu sprediķus

«par divi gadi bez maksas driķos izlikt» 4 (domājams — reliģis-

kajā periodikā).
Tomēr 1835. gadā Kaktiņam izdevās iespiest V. F. Hekera

(Hacker) spiestuvē Rīgā citu nelielu darbu — brošūru «Ar šiem

pamācīšanas vārdiem iedod svētas Jaunas testamentes grāmatu
savam mīļam krustdēlam

..
. par dāvanu

..

.» 15 lappušu biezumā

(Kaktiņš, kā jau izslavēts pātarnieks, bieži kristīja bērnus; grā-
matiņu viņš paredzēja gan sev, gan citiem kristītājiem un krust-

tēviem, ko pievienot pie bērnam dāvināmās Jaunās derības, burtnī-

ciņas titullapā bija iespiesti lodziņi, kur ierakstīt bērna un dāvi-

nātāja vārdu).
Pārdošanā brošūriņa nenonāca,5 tātad tā pagatavota par paša

Kaktiņa naudu. Tādā kārtā secināms, ka pēc Kārkla Jāņa pasūtī-
juma, kas pieminēts iepriekš, šī ir pirmā zināmā grāmata, ko par

saviem līdzekļiem izdevusi latviešu tautības persona.

1 MelnalksnisA. Mazsalaca. R, [1928], 22, 35. lpp.
2 Kārkla Jānis. Mīļais cienīgs kungs! — «Latviska Gada Grāmata», 1797,

2. cet, 86.-88. lpp.; [Baumanis J. H.] Bēru valoda, sarakstīta par piemiņu Kārkla

Jāņam, Kokneses valsts saimniekam. Jelgavā, 1797. 16 lpp.
3 Kakting K. Garīgas dieva lūgšanas. Rokraksts LPSR Zinātņu akadēmijas

Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu sektorā (turpmāk FB),

Ms 1102, 15.—16. lp.
4 [Kaktiņš X.) ■ Vientiesīgs stāsts .. , 54, 58. lp.
5

—r—. Ziņas par jaunām grāmatām. — «Tas Latviešu Ļaužu Draugs»,

1835, № 28.
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Brošūriņas saturā diezgan primitīvas pamācības, autors pār

liecināts, ka Jaunās derības lasīšana palīdzēs jaunajam cilvēkam

izsargāties no grēkiem. Valoda nav bagāta, bet pareiza. (Kaktiņa
melnrakstos redzams, ka viņš mēdza sacerēt skaidros loģiskos
teikumos, nevis sarunu, bet tālaika, t. s. veclatviešu, rakstu valodā.

Taču lielos burtus, interpunkciju pareizi lietot viņš neprata; viņa

sacerējumus pārlūkoja kāds skolots cilvēks, šai gadījumā varbūt

Leitāns.)
1836. un 1838. gadā trīs Kaktiņa sprediķi (daļēji no iepriekš

minētā krājuma) publicēti mācītāja H. Treija periodiskajā rakstu

krājumā «Dieva vārdu mīļotājiem».
1 Arī to saturs visumā līdzīgs.

Redzams, ka Kaktiņa uztverei no visiem luterānisma strāvojumiem
vistuvākā bija ortodoksija — nešaubīga ticība dogmām kā vienī-

gajam patiesības avotam, stingra ceremoniālu ievērošana un nemi-

tīgas «karstas slavas dziesmas» dievam kā kristīgas dzīves gal-
venais pamats. Klāt vēl piejaucas gandrīz jutekliski taustāmi

priekšstati par kristiānisma mītiem (šai ziņā Kaktiņš atgādina
hernhūtiešus), turpretī racionālistiska ticība «ar prātu» viņam ir

nepieejama.

Drīz Kaktiņš tika ierauts plašākas sabiedriskās dzīves noti-

kumu mutulī.

1837. gadā, vispirms jau minētajā krājumā «Dieva vārdu mīļo-

tājiem», vēlāk atsevišķā brošūrā iznāca mācītāja A. Dēbnera

(Doebner) «Ziņas par sātības biedrībām». Spilgtiem piemēriem
aprādot alkohola kaitīgumu no medicīnas un morāles viedokļa,
Dēbners pastāsta par «amerikāneru» un «eņlenderu» atturības

organizācijām — «sātības biedrībām» — kā par labu paraugu,
tomēr izvairīdamies no tieša aicinājuma tādas dibināt. Brošūrai

bija nepieredzēti panākumi — īsā laikā izpirka 10 000 eksemplāru,
drīz to izlaida otrreiz. 2 Cik ļoti alkoholisma jautājums bija sasāpē-
jis, liecina tas, ka turpmākajos pāris gados iznāca vēl virkne

1 Kristīga zemnieka domas lielas piektdienas vakarā, pār tiem svētiem stās-

tiem no Jēzus miršanas un kapa, uz sprediķu vīzi. — «Dieva vārdu mīļotājiem»,

1. sēja, 1836, 83.—86. lpp. Kristīga zemnieka domas Jēzus debess braukšanas

dienā, pār to evaņģēliumu, uz sprediķu vīzi. — Turpat, 213. —220. lpp. Kristīga
zemnieka domas Lutera pieminēšanas svētkos, pār to svētu rakstu vietiņu Pāvila

grāmatā, riemeriem rakstītā, lOtā nodaļā, no 9ta perša līdz 18tam, uz sprediķu
vīzi.

— Turpat, 3. sēja, 1838, 355.—360. lpp. Paraksti: 8.

2 Ārons M. Latviešu literāriskā (Latviešu draugu) biedrība savā simts gadu

darbā. R., 1929, 13. lpp.
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līdzīga satura darbu. (Starp citu, Rīgas izdevējs V. F. Hekers

izlaida vienu pēc otra pat divus dažādus šveiciešu rakst-

nieka H. Cokes (Zschokke) stāsta «Tā brandvīna sērga» tulko-

jumus.)

Mācītāju tīri ētiskos nolūkos sāktā cīņa pret žūpošanu ātri pār-

auga plašā zemnieku kustībā.

Kaktiņš vēlāk pastāsta, 1 ka, pieredzējis bērnībā ģimenē alko-

hola postu, viņš esot centies atrunāt ļaudis no dzeršanas. Kad
iznākusi Dēbnera brošūra, viņš ar palīgiem nopircis 400 eksem-

plāru un izdāvinājis pa mājām visā draudzē.2 lespiestais vārds

esot izrādījies efektīvāks līdzeklis nekā «tā apkārtiešana» (mut-
vārdu propaganda). Mazsalacieši brošūru izvadājuši arī citās Vid-

zemes draudzēs, un visur tā guvusi lielus panākumus.

Mazsalaciešos radās nodoms nodibināt «sātības biedrību» (pēc
Kaktiņa vārdiem — pirmo Vidzemē), sākumā arī mācītājs Gūleke

to atbalstīja, organizēdams pēc kāda dievkalpojuma biedru pie-
rakstīšanos. Kaktiņš uzņēmies priekšnieka amatu, izstrādājis
rakstveidā «atgādekli» (aģitēšanas padomus) biedriem. Kad šo

pašu izstrādāto biedrības statūtu projektu 3 Kaktiņš bija atsūtījis
uz Rīgu atsauksmei un apstiprināšanai, 4 oficiāla atļauja netika

dota. Tad Kaktiņš vienkārši uzrakstīja piecu muižu īpašniekiem

paziņojumu, «ka pašā šinī laikā svētā pie jūsu valšu [pagastu]
ļaudīm sāksies tāda bildināšana tādās vietās, kur tā līdz šim neno-

tike un arī pēc vairs nenotiks, ka tā cits citam uzsauks: «Es esmu

tiem stipriem cilvēku samaitādamiem dzērieniem atsacījis, un bez

mani vēl daži simts atsacījuši vairs nemūžam nedzert. Un, ja tev

arī patīk atsacīt, tad dod roku un apsoli man vairs nemūžam

nedzert, un es tev to pašu apsolu».» Aģitāciju Kaktiņš un viņa
palīgi pārcēla tieši uz krogiem, Kaktiņš izlietoja pret žūpotājiem
arī savu tiesas varu.

Valodas par Kaktiņa aktivitāti izplatījās pa Vidzemi. Uz to

presē atsaucās mācītāji, t. i., ļaudis no pretalkoholisma cīņas iero-

sinātāju aprindām. Matīšu mācītājs V. Girgensons, kas pats
tobrīd tulkoja minēto H. Cokes stāstu, un kāds anonīms viņa
amata brālis no Rīgas publicēja avīzē «Tas Latviešu Ļaužu

1 [Kaktiņš К.}. Vientiesīgs stāsts
.. , 19. lp.

2 Ar apmēram šādu ierakstu: «Es topu šķiņķota tam, kam labs prāts pie
sātības biedrībām, un lūdzu to agrāk uz plauktu nelikt, kamēr visi mājas ļaudis

nav dzirdējuši nolasām jeb paši nolasījuši» ([Kaktiņš X-]. Vidzemnieks Kg. No

Vidzemes. — «Baznīcas un Skolas Ziņas», 1867, № 35).
3 Melnalksnis A. Mazsalaca, 36. lpp.
4 Iz Rīges. — «Tas Latviešu Ļaužu Draugs», 1837, № 19.
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Draugs» rakstus, 1 kuros — visiem spēkiem iebilda pret biedrību

dibināšanu. «Labs darbs tas nu gan ir, savus tuvākus atgriezt no

brendvīna dzeršanas un tos paskubināt uz sātību, . . bet mēs to

nesaprotam, kam tāpēc vaijaga ar citiem biedrībā sabiedroties.»

Svētajos rakstos par biedrībām nekas neesot teikts . ..Girgensons

pat izteica aizdomas, ka Kaktiņš tikai gribot iemantot «laicīgu
godu». Pēc pāris gadiem Valmieras prāvests J. K. Srēders

(Schroeder) saņēma no mazsalaciešiem atsauksmei kādu Kaktiņa
sacerētu pretalkoholisma raksta manuskriptu. Atbildē, visādi

rakstu sacildinājis, Srēders tomēr paziņoja: «Tos rakstītus vārdus,
lai gan labi, gruntīgi un uzmodinājami, nevar vis driķēt, tāpēc ka

daudz trūkumi.»2

Šī dīvainā mācītāju nostāja nebija nejauša. Muižām piederēja

monopoltiesība dedzināt degvīnu un pārdot krogos alkoholiskus

dzērienus. Tāpēc atturības kustība jūtami skāra šo vienu no gal-
venajiem muižturu ienākumu avotiem. «Muižas valdnieks . . errīgs
bez kristīgas apdomās bija palicis, kad brandavīna andele gāje
mazumā,» raksta Kaktiņš. 3 Izvērtusies tik negaidītā plašumā, kus-

tība ieguva arī zināmu patstāvīgas rīcības un protesta pieskaņu,
īpaši nevēlamas bija «sātības biedrības», t. i., organizēta zemnie-

cība. Tāpēc pāris gadu laikā kustību apslāpēja un pilnīgi apturēja
arī pretalkoholisma literatūras straumi.

Topošās latviešu lauku buržuāzijas pārstāvju vidū Kaktiņš bija

kļuvis ne vien par redzamu, bet arī par feodālās kārtības aizstāv-

jiem sevišķi netīkamu personu. Mazsalacas muižas īpašnieki
J. Fītinghofa (Vietinghoff) ar dēlu G. Fītinghofu esot nodevuši

Kaktiņu kārtības tiesai, apvainojot par piedalīšanos kādā slepka-
vībā, pēc tam draudzes tiesai. Tad, vairāku citu muižnieku pasku-
bināti, sākuši draudēt ar mājas atņemšanu. Mācītājs, savukārt,

panācis, ka baznīcas vadība aizliegusi Kaktiņam teikt mājas spre-

diķus un sodījusi viņu ar 10 rubļu naudas sodu. Kādi «kungi» pie-
prasījuši, lai Kaktiņš labprātīgi atkāpjas no pagasttiesas priekš-
sēdētāja amata.

Bet Kaktiņš nepadevās — apzinādamies savu nevainību, tie-

sas priekšā nestājās, uz muižu atlūgt māju negāja, no tiesas amata

neatkāpās. 4

1 G[irgensons] V. Iz Vidzemes. —
«Tas Latviešu Ļaužu Draugs», 1837, № 18.

Iz Rīges. — Turpat, № 19.
2 K. Kaktiņa fonds, 2. mape, 158.—159. lp.
3 [Kaktiņš X.]. Vientiesīgs stāsts .., 53. lp.
4 [Kaktiņš X.]. Vientiesīgs stāsts .., 47, 51, 59, 75. lp.
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1841.—1844. gadā Kaktiņš laida klajā virkni dievvārdu izde-

vumu. 1841. gadā viņš Rīgā pasūtīja iespiest 4 sprediķu krājumu
«Svētas patiesības liecinieks uz sprediķu vīzi» 1 (šo, tāpat kā gan-
drīz visas vēlākās Kaktiņa grāmatas, iespiedis «kroņa grāmatu

driķētājs», t. i., J. K. D. Millera (Müller) firma, kas tolaik piede-

rēja H. Stefenhāgenam). Sprediķī «ķeizeriskos goda svētkos» Kak-

tiņš aicina aizlūgt par ķeizaru un viņa ieceltajiem «valdiniekiem»

(domāts valsts pārvaldes aparāts). Vienlaikus Kaktiņš «augstus

pavalstniekus šās mūsu krievu ķeizera valsts» (muižniekus) pie-
sauc nebūt lepniem, citā vietā viņiem pārmet, ka muižās svētkos

«kūp brankūži», t. i., tiek strādināti klaušinieki. Joprojām Kaktiņš

propagandē atturību no alkoholiskiem dzērieniem.

«Pātaru grāmatā» (1842) 2 Kaktiņš atsaucas uz 1841. gada
nemieru notikumiem Vidzemē. «Manas acis vēl nebija redzējušas
tik daudz sitienus uz cilvēka miesu sitot,» viņš raksta par eksekū-

ciju pēc nemieru apspiešanas. Bet vainīgi esot paši nemiernieki,

kas neklausījuši valdības pavēlei pakļauties saviem kungiem. Kak-

tiņš, protams, redzējis zemnieku trūkumu un bada postu, dzirdējis
arī viņu žēlošanos, ka dievs nav paaudzējis ražu un to pašu
«kungs neļauj vaļas saņemt caur lieku dzīšanu». Bet «lielvainī-

gais» tomēr esot pats zemnieks, jo — neesot pietiekami lūdzis

dievu. Ja citi Kaktiņa darbi nebūtu pārliecinājuši, ka viņš vienmēr

rakstījis tikai to, kam pats svēti ticēja, tad varētu domāt —

te buržuāziskais puritānisms bagātā saimnieka mutē jau pār-
vērties liekulībā. Taču valdošās aprindas Kaktiņš neaizstāv,

viņš tieši norāda uz savu konfliktu ar tām un palepojas, ka esot

dažiem «lieliem kungiem» dāvinājis viņiem nepatīkamus rakstus

(acīm redzot, iepriekšējā gadā izdoto «Svētas patiesības lieci-

nieku») .

1842. gadā Leitāns beidzot izdabūja caur cenzūru Kaktiņa
pirmo, jau 30. gados uzrakstīto sprediķu krājumu un paziņoja

viņam, lai «ietot uz Rīgu par driķēšanu un par citām tur klāt vai-

jadzīgām pārstrādāšanām noderēt [vienoties]». 3 Tā 1843. un

1844. gadā iznāca apjomā pats lielākais no Kaktiņa publicētajiem

1 [Kakting К.]. Svētās patiesības liecinieks uz sprediķu vīzi. Uz četrām savā-

dām pieminēšanām sarakstīts no Kristap Kakting, Valtenberģu valstes saimnieka

Vidzemē. R, kroņa grāmatu driķētajs, 1841. 69 lpp.
2 [Kakting X.]. Pātaru grāmata līdz ar Dr. Lutera svētu bērnu mācību.

Apgādāta no Kristap Kakting, Valtenberģu valstes saimnieka Vidzemē. R, kroņa

grāmatu driķētājs, 1842. 72 lpp.
3 KaktingK. Garīgas dieva lūgšanas .

,
15.—16. Ip.
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darbiem. 1 Arī tas dabūja nosaukumu «Svētas patiesības liecinieks

uz sprediķu vīzi» (1. un 2. puse 1843, pielikums «Divi svētas patie-
sības liecinieki pļaušanas svētkos» 1844, kopā 922 lpp.).

Lai Kaktiņš varētu samaksāt par «Svētas patiesības liecinieka»

iespiešanu, draugi viņam aizdeva 450 rubļu un solīja gaidīt, līdz

grāmata būs pārdota.
2 Nav atzīmēts, cik šai summai pievienojis

pats Kaktiņš. Kādā vietā viņš izsakās, ka kopā ar iesiešanu un

citiem papildizdevumiem grāmata viņam izmaksājusi ap
2000 rubļu. 3 Tika izgatavoti 1500 eksemplāri «uz rupjo papēri» un

55 — «uz smalko papēri».4

Autora pašapziņu it kā apliecina grāmatā pirms titullapas
ievietotais Kaktiņa portrets, ko litogrāfijas tehnikā izgatavojis
A. Mīhe (Mühe )Rīgā.

Grūti pašreiz spriest, ko Kaktiņš uzrakstījis 30. gadu pirmajā
pusē, ko pievienojis vēl pēc B—lo8 —10 gadiem, ko mainījis, «noderot»

ar cenzūru.5 Darbu rediģējis Leitāns, arī droši vien šo to grozī-
dams. Krājumā ir zināmas pretrunas.

Kaktiņa izteiksme šeit, tāpat kā citos viņa darbos, ir visai zem-

nieciska, abstraktas pātarnieka formulas mijas ar konkrētiem

tēliem un naturāliem priekšstatiem. Tomēr poētiskas fantāzijas

viņam trūkst, runa ir tieša un sausa. Labprāt Kaktiņš citē Bībeli.

1 Pa starpām un ap to pašu laiku bija vel daži mazāk nozīmīgi izdevumi

(visi iespiesti Millera spiestuvē):

Lūgšanas un Dr. Lutera svēta bērnu mācība. 1842. 24 lpp. («Pātaru grā-
matas» nodaļa).

Ar šiem pamācīšanas vārdiem iedod svētas Jaunas testamentes grāmatu

savam mīļam krustdēlam... par dāvanu... 1842. 16 lpp. (otrreiz iespiedis

Hekers 1846).

Ar šiem pamācīšanas vārdiem iedod svētas Jaunas testamentes grāmatu
savai mīļai krustmeitai... par dāvanu... 1842. 16 lpp. (otrreiz iespiedis Hekers

1845).

Ar šiem pamācīdamiem vārdiem iedod svētu rakstu grāmatu savam mīļam

bērnam
... par dāvanu. .. 1843. 76 lpp.

Liekas, ka kaut kas palika arī neizdots —
Leitāna rēķinā Kaktiņam minēta

kāda «brīvības sprediķa» un «pamācīšanas par 3. bausli» rediģēšana (X- Kaktiņa

fonds, 2. mape, 722.—723. lp.).
2 K. Kaktiņa fonds, 2. mape, 695. lp.
3 Turpat 413.—414. lp. No tiem vairāk nekā 150 rubļu pienācās Leitānam

par rediģēšanu, korektūras lasīšanu un citiem palīgdarbiem (722.—723. lp.).
4 Turpat, 289. lp.
5 Neliels melnraksta fragments — X- Kaktiņa fondā, 2. mapē, 1539.—1550. lp.
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Svētie raksti viņam ir pamatu pamats. Tajos viņš smeļas dogmas

(par grēku, pestīšanu, ticības spēku), bet īpaši — morāles un rīcī-

bas normas. Savu tiesu dabū gan vecāki, kas nepārmāca bērnus,

gan saimnieki, kas neiežēlojas par kalpiem, gan — visvairāk —

kalpi, kas slinko, apzog un aprunā saimniekus. Sevi Kaktiņš
uzskata par īstās dieva mācības atjaunotāju, viscaur ir nežēlīgi

bargs, paštaisns, augstprātīgs.
Bet arī — drosmīgs. Katram gan esot jāstrādā savas kārtas

darbi, bet no zemniekiem — «tas visu zemākās cilvēku kārtas»,

pie kuras Kaktiņš pieskaita arī sevi, — var dažs kļūt par lielu

kungu, augstu «valdinieku »(amatpersonu) un pašu mācītāju (54.,
475. lpp.). levadā vēl Kaktiņš attaisno mācītājus par to, ka viņi
«paskubina uz paklausīšanu saviem valdiniekiem; voi tad nav

redzēts, cik grūti dažkārt klājas nepaklausīgam» (XVII lpp.).
Kādā vietā tos, kas bēdas cieš «bez savas vainas», autors vēl

aicina paciesties un neskumt. Bet drīz, nosodīdams netaisnīgus
tiesnešus, Kaktiņš konstatē: «Visvairāk tā [netaisnība] tur notiek,
kur kāds zemais ar augstmani tiesājas» (483., 537. lpp.). Jo tālāk,

jo apsūdzība skan tiešāk. «Augstmaņi» dabū brāzienu gan par

bezdievību (to viņš redz tikai augstmaņu vidē), gan visvairāk par

nepanesamajām nastām, ko tie uzliek «zemajiem» (873. —874.,
877.—878. lpp.); mācītāji — par to, ka bīstas aprāt «augstmaņus»
(668. lpp.). Tradicionālais sprediķis par paklausību 23. svētdienā

pēc vasarsvētkiem (691. —706. lpp.) Kaktiņam ir pavērsts citādi

nekā bija parasts vācu mācītājiem — jāklausa ķeizaram, t. i.,
valsts varai, jo, «kad mums te pasaulē valdnieki nebūtu

..
, kas

nestu tiesu tam zemam priekš tā lepna un cietsirdīga augstmaņa,
kas ar savu negausību to zemu nežēlīgi nomoca ar grūtiem dar-

biem un nepanesamām nastām, to dzīdams dienā un naktī?». Norā-

dījums uz muižnieku un zemnieku attiecībām tā laika lasītājiem
bija nepārprotams.

Bet pagaidām Kaktiņš vēl palika pie personu kritikas («daži»
mācītāji, «daži» augstmaņi), neķeroties klāt kārtībai, sistēmai (arī
paša konflikts ar savu muižnieku dzimtu un mācītāju Kaktiņam
vēl likās būt tīri personiskas dabas). Kaktiņš apgalvo — pēc
dzimtniecības atcelšanas, «ja vēl arī kur rastos tādi cietsirdīgi
kungi, tad jau zinām, ka viņiem tā vaļa ir paņemta mūs pēc savas

dusmības sodīt» (697. lpp.)'. Šķiet, ka' šādas nostājas un «ultralo-

jālā» ievada dēļ cenzūra grāmatu bija atļāvusi.
Par «Svētās patiesības liecinieku» presē parādījās mācītāja

V. Pantēniusa recenzija. l Paslavējis Kaktiņu par vēlēšanos dot

1 P[antēniuss] V. Ziņa par jaunam grāmatām. — «Latviešu Avīzes», 1844

№ 42.
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brāļiem «gaišāku atzīšanu», recenzents uzmanīgi, gariem lokiem,

tuvojas galvenajam — sprediķos kaut kā trūkstot, tā neesot dieva

valoda, bet paša rakstītāja valoda, un, beidzot: «Kad nu vēl mācī-

tājs tādu aprāšanu būtu devis, bet arāju vīrs!» Pantēniuss izdara

visai tālejošu secinājumu, censdamies aizšķēršļot ceļu uz grāmat-
niecību latviešu autoriem vispār: «Arāja vīrs jeb nemācīts cilvēks

mūžīgi [ne mūžam] sprediķus nevar rakstīt.»

1835. gadā Kaktiņa uzrakstītā un izdotā brošūra «Ar šiem

pamācīšanas vārdiem..» latviešu grāmatniecībā iezīmēja princi-
piāli jauna posma sākumu.

Baltijas vācu mācītāju latviski izlaisto grāmatu straumē jau
kopš 18. gs. beigām bija pa kādam latviešu autora darbam. 1 Taču

tiem piemita gadījuma raksturs, trūka kontinuitātes, savstarpējas
tradīcijas. Iniciatīva vienmēr vai gandrīz vienmēr bija nākusi no

vācu mācītāju un muižnieku puses. Turpretī ar Kaktiņa grāmatām
morālo un materiālo iniciatīvu grāmatniecībā sāka pārņemt lat-

viešu literāti. Visos Kaktiņa sacerējumos pretstatā agrākajiem lat-

viešu rakstītājiem spēcīgi izpaužas apziņa par savas literārās dar-

bības nozīmīgumu, sabiedrisko vērtību.

Kā redzējām, Kaktiņš 40. gadu sākumā aktivizējās. 1840. gadā
pie reliģisku traktātiņu tulkojumiem ķērās Leitāns. Drīz iznāca

latviešu sastrādātas praktiska satura un skolas grāmatas (A. Lei-

tānam, A. Spāģim). Ar 1845. gadā-izdoto K. Šmīda «Grāfa liel-

māti Genovevu», ko bija tulkojis Leitāns, sākās latviešu autoru

aktīva iniciatīva daiļliteratūras jomā. No 1835. līdz 1840. gadam
bez ģimenes svinību apsveikumu lapiņām var saskaitīt septiņas
latviešu autoru grāmatas, no 1841. līdz 1845. gadam — jau ap 20,

un šis skaitlis turpmāk arvien vairāk pieauga. Veidojās latviešu

literārās aprindas un centri, latviešu literārā dzīve.

Latviešu autoru uznākšana uz skatuves 30.—50. gados bija
saistīta ar latviešu buržuāziskās sabiedrības veidošanos. Līdz ar

citiem tās slāņiem izauga pirmā inteliģence.
Literāro darbību pirmie latviešu literāti sāka vienā kopīgā

«izejas punktā» — tur, kur ideju, dzīves skatījuma, tematu loka,

izteiksmes ziņā tobrīd bija nonākusi vācu mācītāju radītā kleri-

kālā grāmatniecība latviešu valodā. Bet ātri vien latviešu autori

1 1793. gadā M. Gaiļa pārstrādāts F. B. Blaufūsa tulkojums «Dr. Mārtiņ

Luterus mācības», 1806. gadā Neredzīgā Indriķa «Dziesmas» un Vācpētera

Indriķa «Līķu runa», 1823. gadā Ungurmuižas kalpa Jēkaba tulkots reliģisks
«Stāsts no viena puiša, kam bija ilgošana par dievbijīgu cilvēku tapt»; te pie-
skaitāms vēl pāris apsveikumu muižniekiem un ģenerālgubernatoram. 1



К. Kaktiņa pieraksti par grāmatu pārdošanu.

aizvirzījās tālāk pa dažādiem ceļiem. Kaktiņš gan bija šīs jauna
tipa autoru rindas aizsācējs, tomēr viņš, kamēr publicējās legāli,,
zināmas garīgas inerces un sava sabiedriskā stāvokļa dēļ palika
šaurā dievvārdniecības lokā. Jāatceras, ka tā bija klaušu zemnie-

cībai vistuvākā, vissaprotamākā grāmatniecības atzare un ka

tolaik kopējā grāmatu ražā pēc nosaukumiem ap 60% bija reli-

ģiskās literatūras, bet pēc koptirāžas šis skaitlis bija vēl stipri
lielāks.

Kaktiņš grāmatas ne tikai sarakstīja un izdeva, bet arī gan
savus, gan citu autoru un izdevēju izdevumus ļoti aktīvi izplatīja.

Viņa arhīvā saglabājušies pieraksti 1
ar gluži unikālu vērtību, jo

ļauj ieskatīties citādi pavisam maz pazīstamajā tālaika grāmatu
izplatīšanas mehānismā.

Laukos pieprasījums pēc grāmatām auga, bet samērā nedaudzie

Rīgas, Jelgavas un dažu citu pilsētu veikali nespēja zemniekus

IK. Kaktiņa fonds, 2. mape, 144.—145, 248.-249, 289.—305, 413.—414.,

676.-698, 722.-723. lp.
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ar tām pietiekami apgādāt. 30. gadu beigās Jelgavas Stefenhāgenu
firma, varbūt arī citas izdevniecības, gan dažās vietās iekārtoja

pastāvīgas grāmatu komisijas tirdzniecības noliktavas, t. s.

komandītus (Vecpiebalgā, Biržos v. c.). 1 Bet arī komandītu skaits

nebija necik liels. Tāpēc izauga un sazarojās atkalpārdevēju tīkls.

Kaktiņš pats bija viens no tiem. Savukārt, starp viņa atkalpārde-

vējiem arhīva materiālos atzīmēti 7 vai 8 pilsētu tirgoņi un amat-

nieki («cukurbeķeri» 2 ), 4 iesējēji, 11 skolotāju, 14 saimnieku,

10 krodzinieku, 8 muižu kalpotāji (stroži, «jaunkungi», kučieris),
2 dzirnavnieki, 6 lauku amatnieki (kalēji, «skrodeļi», mūrnieks),
2 mācītāji, 18 personas bez tuvāka apzīmējuma. Daži atkalpārde-

vēji dzīvoja tālu — Piebalgā, Madlienā (D. Balodis — pazīstamais
brāļu draudzes darbinieks, vēlāk pareizticības izplatītājs), Rīgā,
Tukumā, pat Tērbatā (dārznieks J. Daugulis).

No saviem darbiem Kaktiņš pats izplatīja abus «Svētas patie-
sības lieciniekus» (1841. un 1843. gada izdevumus), «Pātaru grā-
matu», «Lūgšanu grāmatu» un t. s. «Krustdēlu un krustmeitu grā-
matu» (t. i., brošūras «Ar šiem pamācīšanas vārdiem ..» vēlākos

izdevumus un variantus). lespēj ams, ka dažai grāmatai Kaktiņš
paņēma visu tirāžu (bija izgājies vairāk nekā 1500 eksemplāru
«Pātaru grāmatas»). «Svētas patiesības liecinieku» (1843) Kak-

tiņš saņēma apmēram 600 eksemplāros, t. i., ap trešdaļu tirāžas,

pārējos nodeva grāmattirgotājiem J. Deibneram (Deubner) Rīgā,
G. A. Reieram (Revherr) Jelgavā un vēl dažiem tirgotājiem, kā

arī atstāja Millera firmai.

Bez tam Kaktiņš pārdeva virkni citu Millera iespiestu grā-
matu — krājumu «Dieva vārdu mīļotājiem», mācītāju sacerētu

katehismu, bībelstāstus, M. Lutera biogrāfiju (to skaitā ir arī kāds

Leitāna tulkojums), kādu sprediķi par «sātības biedrību», kadu

medicīnisku padomu kopojumu.
Gandrīz visa šī literatūra, tāpat kā Kaktiņa paša sacerējumi,

pieder pie reliģiskās lasāmvielas. Šī literatūras grupa toreizējā
grāmatu produkcijā atradās it kā vidū. Tie vairs nebija tikai kulta

un ticības mācības standartteksti, kas visiem obligāti. Literatūru,

ar ko tirgojās Kaktiņš, ticīgie ļaudis lasīja no laba prāta, bez

pavēles «no augšas» un pat, kā redzams, pa daļai pret mācītāju

1 Zu Alt-Pebalgen . . — «Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Esthland», 1836.

№ 21, S. 81; Zur Chronik der Ostseeprovinzen. — Turpat, 1838, № 29, S. 113;

Kādas latviskas grāmatas var dabūt pirkt pie Vecpiebalgas skolmeistera Rāt-

minder un cik tās, jau gatavas iesietas, maksā. — «Tas Latviešu Ļaužu Draugs»,

1836,№27.

2
Konditori.
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gribu.1 Bet tā vēl nebija arī laicīgā lasāmviela, kas sniegtu prak-
tisku vai populārzinātnisku informāciju, māksliniecisku pārdzīvo-
jumu un palīdzētu atbrīvoties no reliģiskā pasaules uzskata.

Komandītu turētāji, kas bija inteliģentāki (piemēram, skolotājs
A. Rātminders, skolotājs, ķesteris un dzejnieks A. Līventāls) savos

krājumos ietvēra plašāku tematisko loku neka Kaktiņš.

Kaktiņa atzīmētās cenas vienai grāmatai ir atšķirīgas atkarā

no iesējuma vai papīra kvalitātes, kā arī no Kaktiņa un pircēja
vienošanās. «Svētas patiesības liecinieku» (1843) Kaktiņš pārdeva
grāmattirgotājiem par 1 rubli (neiesietā veidā), individuāliem

pircējiem par 1,50, 1,75 un 2,25 rubļiem (iesietā veidā; par iesie-

šanu viņš maksāja lauku iesējējiem 32,5—50 kapeiku gabalā, pil-
sētas iesējējiem — pat tikai 20 kapeiku). «Pātaru grāmatas» cena

svārstījās no 5 līdz 25 kapeikām, «Lūgšanu grāmatai» — no 5 līdz

10 kapeikām, «Svētas patiesības lieciniekam» (1841) bija 10 ka-

peiku. Salīdzinājumam — tolaik pūrs (50 kg) rudzu maksāja 1—

1,80 rubļus sudrabā, mārciņa (400 g) sviesta — 12—15 ka-

peiku.

Biezo sprediķu krājumu varēja izpārdot daudz lēnāk nekā

mazākos izdevumus, tāpēc ar laiku gan pats Kaktiņš, gan grāmat-

tirgotāji tā cenu pazemināja.
Grāmatniecības vēsturei nozīmīgi ir Kaktiņa piezīmēs izlo-

bāmie dati par grāmatu pircēju sociālo sastāvu. Neskaitot īpašā
aģitācijas gājienā izdalītās Dēbnera pretalkoholisma brošūras un

pieņemot, ka katrs atkalpārdevējs grāmatas iegādājās arī sev,

Kaktiņa pierakstos kā individuāli pircēji atrodami 6 mācītāji,
1 baznīca, 2 vai 3 muižnieki, 1 muižas nomnieks, 31 muižas

kalpotājs, 14 skolotāju, 18 krodzinieku, 4 dzirnavnieki, 16 lauku

amatnieku, 102 saimnieki, 92 neapzīmētas personas (pa lielā-

kajai daļai gan saimnieki, bet noteikti arī daži kalpi), bez tam daži

pilsētnieki un Kaktiņa draugi (A. Leitāns Rīgā, P. Šiliņš Pēter-

burgā) .

Tātad galvenie grāmatu iegādātāji bija zemniecības privile-
ģētākā grupa — saimnieki —, kā arī topošās lauku un pilsētu bur-

žuāzijas pārstāvji. Zīmīgi, ka no daudzām dzimtām, kam Kaktiņš
pārdevis grāmatas, vēlākās paaudzēs cēlušies arī ievērojami

inteliģences pārstāvji — pirmais latviešu grafiķis A. Daugu-
lis, gleznotājs A. Alksnis, mikrobiologs E. Zemmers, dzejnieks

1 Nostāsti vesti —«Svētas patiesības lieciniekam» (1843) bijis daudz cienī-

tāju, kas Mazsalacas mācītāju sarūgtinājis (sk. Melnalksnis A. Mazsalaca,

23. lpp.).
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K. Daugulis, viena no pirmajām latviešu rakstniecēm M. Pēkšēna,
savā laikā pazīstamais lugu rakstnieks K. Kalniņš, pazīstamais
revolucionārais demokrāts P. Balodis, daudzi jo daudzi skolotāji.

Attiecībām ar Mazsalacas muižniekiem un mācītāju arvien

saasinoties, Kaktiņš 1843. gada beigās vai 1844. gada sākumā

uzrakstīja pret viņiem vērstu darbu «Vientiesīgs stāsts. No daža

kristīga šās laicīgas dzīvības ceļa staigāšanas». Tas bija paredzēts
vai nu izplatīšanai rokrakstā, vai (vismaz atsevišķi posmi) publi-
cēšanai iespiestā veidā ■— autors tekstā vērsās pie plašākas lasī-

tāju vai klausītāju publikas. 1

«Vientiesīgs stāsts» ir pirmais Kaktiņa laicīga satura darbs,
kaut ietērpts reliģisku prātojumu apvalkā. Tā ir plaša autobiogrā-

fija. Droši vien Kaktiņam bija pazīstama brāļu draudžu locekļu
dzīves stāstu rakstīšanas tradīcija. Tajos galvenais ir rakstītāja

reliģiskais pārdzīvojums. Turpretī Kaktiņš ir pirmais latviešu

autors, kas biogrāfiska darba centrā izvirzījis cilvēka sabiedrisko

darbību, daudzpusīgos sociālos kontaktus. Viņa biogrāfijas varo-

nis ir jaunlaicīga personība ar spilgtu individualitāti, ar lielu paš-
vērtības apziņu, ne dieva rīks un likteņa rotaļlieta, bet aktīvs noti-

kumu virzītājs.
Tālab darbu ievada plašs ekskurss bērnībā, ziņas par tēva

saimniecisko darbību. Galvenais tomēr ir stāstījums par paša Kak-

tiņa sprediķotāja un literāta darbu, it īpaši par cīņu pret alkoho-

lismu. Vajāšana («pasaules naids»), ko tagad autors apraksta ar

tiešiem un konkrētiem faktiem, nevar piespiest Kaktiņu atkāpties
no savas pārliecības. Tieši otrādi — apcere pārvēršas nesaudzīgā
uzbrukumā «augstnieku» un «bagāto» kārtai, kas tik gudrojot,
«kā labāki varēšot tos nabagus apakšniekus spiest». Tagad autors

vēršas arī pret visu garīdzniecību: «Visos laikos arvien ir bijuši
tie baznīckungi un priesteri tie pirmie visām labdarīšanām un

īstenai patiesībai pretinieki. Kad vien viens iesāk ko labu darīt,,
kas dievam par godu un cilvēkiem par labu, tad tie to tūlīt ienīst,
šūs [šaušj unvaijā.»2

1 Darbs uzglabājies Kaktiņa arhīvā gan dažos autora pirmraksta fragmentos-

(2. mape 636.—655, 1350.—1358. lp.), gan nepilnīgā nenoskaidrotas rokas pārrak-
stījumā (10.—116. lp), kur atsevišķi posmi rediģēti iespiešanai, gan

— dažas

nodaļas — Leitāna pārstrādājumā (160.—167, 306.—315. lp.). Beigu trūkst, lie-

kas, ka darbs palicis līdz galam neuzrakstīts, bet arī bez beigām tas aptver
237 liela formāta lappuses.

2 [Kaktiņš Ķ.]. Vientiesīgs stāsts .
,

1358. lp.
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1844. gada augustā, visbeidzot 1845. gada janvārī Kaktiņam
māju nomu uzteica galīgi. 1 Viņš veltīgi izstaigāja draudzes tiesu,

apriņķa tiesu. Baltijas ģenerālgubernators sūtīja savu sekretāru

samierināt Kaktiņu ar Fītinghofu, bet pēdējais nepiekāpās. Kak-

tiņš pat aizsūtīja kādu savu draugu uz Pēterburgu, taču arī bez

panākumiem. Vasarā Kaktiņu izlika no mājām. Nu viņš nokļuva

lielajā bezzemnieku armijā. (Sākumā viņš apmetās pie viena otra

paziņas vai radinieka, bet Fītinghofs esot solījies tiem atriebties.

Tad vairākus gadus Kaktiņš ar ģimeni dzīvoja kādās dzirnavās.

Mūža beigas viņš pavadīja pie dēla Mārtiņa — Pēterupes sko-

lotāja.)

Cieto, ar lielu gribasspēku apveltīto Kaktiņu neveiksme nesa-

lauza. Viņš līdz pat mūža beigām dažādās instancēs tiesājās ar

muižu, kaut gan nedz Kaktiņa nauda, nedz kūsājošā enerģija pret
pusdzimtniecisko kārtību neko nespēja panākt. Kaktiņš joprojām
sprediķoja, likdams skaidri saprast, ka ir «kristīto Pilātu» netais-

nīgo mahināciju upuris, bargi nosodīdams degvīna «taisītājus»
un «dalītājus», kas stājas ceļā atturības kustībai un «nebēdā vis,
ka brāļu dārgas dvēseles pazūd, bet bēdājas par to, ka viņu manta

tad mazumā ies»2. Vienlaikus Kaktiņš turpināja pretmuižniecisku
propagandu ar rakstīto vārdu.

1846. gada septembrī viņš uzrakstīja jaunu apceri «Grāmata,
ko brālis brāļam rakstīja par to latviešu rakstītāju Kristap Kak-
ting». Apceri Kaktiņš centas izmantot savas taisnības pierādīšanai,
iesniedzot tiesās. Tomēr tā izveidota nevis kā oficiāls dokuments,
bet ka plašs literāri publicistisks darbs. Arī «Grāmatu», kā teikts

īpašā piebildē vienā eksemplārā, Kaktiņš mēģināja «dot uz dri-

ķešanu», bet tas neizdevās, «rakstītāju pie kakla darba tiesas

[krimināltiesa] apsūdzēja». Tiesa autoru nesodīja, tikai pieteica
sacerējumu neizplatīt.

Tomēr šo_ piesacījumu Kaktiņš neievēroja. Savu darbu viņš
nevis noglabāja, bet laida cirkulēt rokrakstā. (Acīm redzot, autors
domajai, ka lasītāju prasības_ pret rokraksta grāmatu nav tik aug-
stas, tapec «tas starpu dažādas zīmes ar nav visas īstenā vietā

pievilktas un citas pavisam trūkst. Rupjš rakstītājs, rupjš
arī tas stāsts, bet tomēr skaidrā latviešu valodā un patiesība».)
Pašlaik zināmi divi «Grāmatas» noraksti — viens nenoskaidrotas

rokas pagatavots,
3
otrs Leitāna pārrakstīts un stipri izrediģēts.

4

1
[Kaktiņš К. Grāmata, ko brālis brāļam rakstīja ..],' 168. lp.

2 K. Kaktiņa fonds, 2. mape, 398.—404, 736.—763, 780.—798, 1394.—1421. lp.
3K. Kaktiņa fonds, 2. mape, 168.—187. lp.
4 FB Ms 1247.
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Pieskaitot vel kādreiz eksistējušo autora pirmrakstu, iznāk 3 eksem-

plāri. Kaktiņa apcere cirkulēja vismaz viņam tuvās aprindās.

Kaut kādā veidā «Grāmata» liekas saistīta ar senākām rok-

raksta literatūras tradīcijām. «Grāmatā» manāma neliela hernhū-

tiešu rokrakstu ietekme — daži izteicieni no to tēlainības arsenāla,

vienā norakstā1
pievienota tipiski hernhūtiska nobeiguma dziesma.

Tomēr citādi Kaktiņa izteiksme tuvāka iespiesto grāmatu valodai,

pasausa un atturīga, «Grāmatas» sākumdaļā pat protokoliski lie-

tišķīga. Autors kā persona no malas «pa punktiem» izklāsta visus

notikumus, kas saistīti ar Kaktiņa izdzīšanu no mājas, apraksta
viņa dzīvi svešu ļaužu pajumtē. «Grāmata» ir it kā turpinājums

«Vientiesīgam stāstam».

«Grāmatā, ko brālis brāļam rakstīja» vērojams, kā pieaug nik-

numā cīņa starp diviem pretspēkiem, no kuriem viens ir privile-
ģēts, bet arī otram ir ekonomiska varenība. īsajā laiciņā līdz «Grā-

matas» uzrakstīšanai Kaktiņš devās uz Rīgu pēc taisnības vismaz

piecas reizes, Pēterburgā palīdzību meklēja pāris reižu. Tomēr

Kaktiņam bija jāaiziet no mājām, «jo muižai tas brīv darīt, lai

ar nekāda vaina darīta».

Uzmanīgi analizējot «Grāmatu», redzams, ka Kaktiņš skāris

tā laika kardinālāko sabiedrisko jautājumu — par zemnieku tiesī-

bām uz zemi.

Vairākkārt izskan Kaktiņa pārliecība, ka saimniekam ir tie-

sība uz savu «sviedru vietiņu» — māju un zemi, kurā viņš strādā.

Bet kādreizējais pagasta tiesas priekšsēdētājs, kas tik labi pazina
likumus, nevarēja nezināt, ka pēc 1819. gada dzimtniecības atcel-

šanas zeme bija pasludināta par muižnieku īpašumu un viņiem
bija rīcības brīvība. 2 Vairākkārt Kaktiņš aizrāda, ka kungs viņam
nevarot pierādīt nevīžīgu saimniekošanu un tāpēc nedrīkstējis
padzīt. Tāds noteikums bija 1804. gada likumos, 3 bet tie taču sen

jau bija atcelti. Tātad Kaktiņš argumentēja savu taisnību nevis

ar kādiem sīkumiem vai procesuālām normām, bet ar pamatprin-
cipu. Tas liecina, ka viņš atzina par netaisnu pašu 1819. gadā
nodibināto un joprojām valdošo kārtību. (Jāatzīmē, ka turpmā-

kajos 20 gados, laiku pa laikam sūdzēdamies tiesās, Kaktiņš bal-

stījās uz tāda paša apgalvojuma — 1805. gadā muiža viņa tēvam

1 FB Ms 1247.

2 Likumi Vidzemes zemniekiem doti. [Jelgavā, 1820], 5. lpp. 1. paragrāfs.
3

Likumi priekš Vidzemes zemniekiem. [R, 1804], 9.—11. lpp. 32, 40, 42. pa-

ragrāfs.
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solījusi māju «uz bērnu bērniem», viņam nolaidību pierādīt

nevarot, tāpēc muižai solījums jāturot.1)
Savu neatlaidīgo taisnības meklēšanu, sūdzoties dažādās tiesu

instancēs, Kaktiņš aprakstījis sīki jo sīki un ar lielu sašutumu.

Te netieši izskan arī tiesu sistēmas kritika.

Tā Kaktiņa individuālais protests, viņam pašam varbūt vēl

ne visai skaidri apzinoties, patiesībā atbalsoja visas klaušu saim-

nieku kārtas intereses.

Kad neizdevās iespiest «Grāmatu», Kaktiņš mēģināja citu, pie-
rastāku ceļu — savas pārliecības paušanai izmantot reliģiska
satura darbu. 1846. gada beigās 2 Vidzemes konsistorijā cenzēšanai

ienāca Kaktiņa manuskripts «Garīgas dieva lūgšanas iekš dažā-

dām miesas vajadzībām» 3
— lūgsnu krājums, kam beigās pievie-

noti trīs sprediķi. Acīm redzot, darbs tapis divos paņēmienos —

sākumā tas iecerēts kā lūgsnas dažādiem dzīves gadījumiem un

dažādām ļaužu kārtām, sarakstīts agrāk, kamēr vēl Kaktiņš bija
saimnieks (lūgsnās autora piederība pie saimnieku kārtas izpau-
žas spilgtāk nekā jebkur citur Kaktiņa rakstos; cenzors 109. lpp.

pat malā atzīmējis — saimnieks pārāk stipri lūdzot pret sliktu

saimi un aizmirstot, ka dievs arī viņam licis būt labam pret gājē-
jiem). Sprediķus Kaktiņš pievienojis vēlāk (grāmatas virsraksts

palicis negrozīts, sprediķu lappuses sākotnēji nebija pat paginē-

tas), kā saturs rāda — jau pēc izdzīšanas no mājām. Sprediķu
melnraksti daļēji saglabājušies. 4 Tīrraksts, kas rakstīts ar Leitāna

roku, pēc izteiksmes veida jūtami atšķiras no melnraksta, tomēr

liekas, ka būtiskākos labojumus izdarījis pats Kaktiņš (piemēram,
minēdams jaunas detaļas).

Jau lūgsnās pavīd viens otrs «nedraudzīgs» mājiens uz muižas

pusi. Zemkopis lūdzas: «. . nogriez pasaules patvāru un negau-
sību, kas mūs brīžam spiež šinī nekavējamā aru [aršanas] laikā

citus darbus strādāt» (58. lpp.), stārasts lūdzas: «Ak, man bailes

uznāk, domājot uz tiem spieķiem, ko.es uz savu grūtu darbu strā-

dādamu brāļu un māsu nosvīdušām miesām esmu sasitis»

1 К. Kaktiņa fonds, 2. mape, 118.—119, 230.—235, 241.—244, 1620.—1629,

142.—143. lp.; V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu

nodala, R X 7, 2, 3.

2 Konsistorijas vēstule cenzoram К. E. Napjerskim (Napiersky) 1846. g.

29. nov. Latvijas PSR Centrālajā valsts vēstures arhīvā (turpmāk — LCVVA),

233. f, 3. apr, 2583. 1, 29. lp.
3 Manuskripts FB Ms 1102.

4 К. Kaktiņa fonds, 2. mape, 1266.—1297. lp.



K. Kaktiņa manuskripta «Garīgas dieva lūgšanas»

titullapa, rakstīta ar A. Leitāna roku.

(153. lpp.). Ir pat speciāla lūgsna «Kristīga namatēva sirsnīga

nopūšanās uz dievu, kad meita jeb dēls, no gaitas pārnākuši, jun-
kura bezdievīgu dieva vārda zaimošanu izteic» (117. —120. lpp.).
Protams, Kaktiņš lūgsnās iepinis arī sava likteņa pavedienus un

sauc pēc atriebības «pretī tiem netaisniem tiesātājiem, kas, pasauli

bīdamies, tiesu sprieduši ne tā, kā tā taisnība prasīja, bet kā tas

augstmanis gribēja» (149. lpp.).
Vislielāko asumu protests sasniedz sprediķos. Te Kaktiņš ir it

kā atraisījies, runā ar Vecās derības pravieša spēku un bargumu.
Agrākajās iespiestajās grāmatās Kaktiņš pastāvīgi zemniekus vai-

noja dažādos grēkos. Bet tagad viņš raksta: «Tomēr viņi tak brī-

žam tiek no grēku miega modināti caur dieva vārdiem un tām

strāpēm, ko laicīgas valdīšanas rupju grēku dēļ viņiem uzliek, bet

tie augstnieki, kas latviešu valodā tiek nosaukti .lielkungi, nekā

208
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netop modināti.» Kaktiņš, stipriem vārdiem šaustīdams muižnieku

personiski ētiskos pārkāpumus, arvien nonāk pie sociāliem vispāri-
nājumiem: «Kad zemnieks vienu vienīgu kociņu nozog kunga jeb
citā mežā, tam dubulti jāmaksā un rīkstes un spieķus dabū vēl

klāt; bet, kad kungs tūkstošus un tūkstošus nevis zog, bet ar varu

atņem, tad, jebšu tas ir daudz grūtāks grēks, tam tiek loti maz

pakaļ meklēts» (270. un 271. lpp.).
Tā vairs nav atsevišķu indivīdu, bet divu šķiru interešu sadur-

sme: «To augstnieku jeb bagātaju, ar vārdu sakot, muižnieku,
tīrumi ar to vaidētāju [zemnieku] asarām ir slapināti, un, lūk, uz

tiem aug labība, bet uz zemnieka tīruma neaug nekas cits kā zāles

vien Pavisam tagad tas notiek, ka tiem darbiniekiem tā

alga tiek atrauta no tiem nepiepildāmiem un negausīgiem muižas

valdītājiem, tā ka šie nabadziņi tīri bez maizes kumosiņa paliek
un badā nīkst. Dažs neapdomis to gan sacīs: «tā ir dieva un ne

muižnieka vaina, kad uz zemnieka lauka nekas nepaaug». Atbildu:

nav vis dieva vaina, bet muižnieka; to liecina muižnieku pašu dru-

vas, ka tās tikpat labas kā jau arvien» (295. lpp.).
Tā Kaktiņš ir nonācis pie atziņas, kas diametrāli pretēja «Pā-

taru grāmatā» (1842) teiktajam.
Ja kāds muižnieks personiski arī nepārkāpj tuvākmīlestības

bausli, tomēr viņš ir vainīgs, jo neraugās, kā viņa stārasti, stroži,

junkuri izdzen ļaudis (301. lpp.). Kaktiņš pārmet muižniekiem arī

nodevu un klaušu pavairošanu, kad zemnieks iestrādājis vairāk

zemes, jo zemniekam šī iestrādāšana saistīta ar papildu grūtībām

(298. lpp.).
Pret mācītajiem Kaktiņš vēršas no dažādam pozīcijām. Vis-

pirms, no ticīga draudzes locekļa viedokļa viņš tos saukā par «šā

laika rakstu mācītājiem», kas ticību atkal «aptumšojuši» (sagro-

zījuši dogmas). Sevišķi zīmīgi, ka Kaktiņš pārmet mācītājiem
Vecās derības, t. i., Bībeles demokrātiskākās, ar sociālo protestu
vairāk piesātinātās daļas atmešanu. Tālāk, viens no mācītāju
noziegumiem — brāļu draudžu un citu «zemas kārtas» sludinātāju

vajāšana. «Kas tad jums ļauns caur to noticis, ka tie nabagi arāji
un zvejnieki arsavatnē rokas saliek un paceļ uz debesi?» (278. lpp.) .
Beidzot — mācītāju pašu dzīve ir krasā pretstatā viņu mācībām.

«Tāds iet priekš altāra voi kāpj kancelē un sakās, ka patiesību

apliecinot; to tāds tikai ar muti dara, bet ar darbiem to patiesību
aizliedz» (280. lpp.). Mācītāji «visai draudzei redzot dieva kalpo-
šanas laikā naudu no svēta altāra malas salasa iekš maka, ko

kūmnieki tur nolikuši» (350. lpp.). «Tie ir sava paša vēdera un

paša vella kalpi, kas tik aizstāv savu labumu un ienākšanu, kā

tīrumus, brangas ēkas un tā joprojām. Tāpēc tie bīstas augstnie-
kus grēku dēļ aprāt, zinādami, ka tiem ir vara viņu namus,
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dārzus un laukus atņemt» (280. un 281. lpp.). Viņi «ne vien redzēja,
kā tie muižnieki iesākuši tos zemniekus dzīt, bet ar paši līdz dzine»

(351. lpp.). Ar to, ka luterāņu baznīca ir kungu baznīca, Kaktiņš
izskaidro ļaužu atkrišanu no luterticības (domādams tā laika kus-

tību — masveida pāriešanu pareizticībā —, kā arī brāļu draudzes).
Bet kā ar Kaktiņa agrāko ticību, ka valsts un tiesas vara spēj

iegrožot kungu patvaļu? Vienkārt — «kas tad tām to dod zināt?».

Radīta tāda sistēma, kas zemniekam neļauj valdības iestādēs

sūdzēties (297. lpp.), bet tiesās — «tie junkuri un renteskungi, kam

netrūkst spalvas un papīra, it labi prot sevi ar meliem aizbildi-

nāt . . ka tiesas nekā nevar pie tā zemnieka apspiešanas klāt kļūt»

(303. lpp.). Otrkārt — «lai tik rauga vien kāds taisns tiesaskungs
taisnu tiesu nest; tad, ja daudz, trīs gadus savā vietā pastāv»
(345. lpp.). 1 Pat vēl vairāk: «Bezdievīgā prātā tie [augstnieki] jau
dažus dievabijīgus [taisnīgus] ķeizerus un ķēniņus ir nogalējuši
kā slepkavi!» Kaktiņš secina: «Tiešām nu gan tā likās, ka labāk

lai nemaz nebūtu augstu valdinieku un to taisnu likumu, jo, kurš

zemnieks vēlējās pēc tiem sevi no muižnieka rīkot, tam bij drīz, it

drīz sava sviedru vietiņa jāpamet un pa pasauli apkārt jāmaldās»
(298. lpp.).

Cenzūra ne tikai neatļāva «Garīgas dieva lūgšanas» iespiest,
bet ziņoja par tām ģenerālgubernatoram, kas noteica uz kādu laiku

stingru policijas uzraudzību pār Kaktiņu. 2

«Garīgas dieva lūgšanas» ir pēdējais zināmais Kaktiņa veikums

grāmatniecības jomā. Grāmatu sacerēšana, izdošana un tirdznie-

cība Kaktiņam pašam sākumā likās tikai kā līdzeklis dievvārdu

sludināšanai. Patiesībā viņa rosība tālu pārsniedza šos ietvarus

(kaut arī viņa asākie darbi palika rokrakstā un to izplatīšanās
iespējas tāpēc bija šauras). Kaktiņš latviešu kultūras vēsturē ir

pirmais, kam darbība grāmatniecībā kļuva par tik plašu, mērķ-
tiecīgu sabiedrisku darbību.

«Vientiesīgs stāsts», «Grāmata, ko brālis brāļam rakstīja» un

«Garīgas dieva lūgšanas» ir publicistiski darbi. Pirmajiem diviem

vēl bija diezgan praktisks nolūks — pierādīt Kaktiņa taisnību

strīdā ar muižu, bet «Garīgas dieva lūgšanas» jau domātas plašai
auditorijai. Kaktiņš saprata, ka viņš nav vienīgais cietējs, ka posta
cēloņi meklējami ne jau indivīdu ētiskajās kvalitātēs. Kaktiņš
beidzot prata asi un principiāli saskatīt lielo sabiedrisko konfliktu

starp klaušu zemniekiem un visu valdošo sistēmu. Un vissvarīgā-

1 Draudzes tiesas tiesnešus velēja uz 3 gadiem.
2 LCVVA, 1. f., 10. apr., 697. 1.
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kais — viņš nebaidījās savu pārliecību paust klaji, iedvest to arī

savas kārtas biedriem.

Ceļā no feodālajām attiecībām uz kapitālistiskajām 19. gs.

30. un 40. gadu posms bija viens no sarežģītākajiem. Bija beidzies

t. s. «pārejas laiks» (ar īpašiem noteikumiem) pēc dzimtniecības

atcelšanas. Pilnīgi valdīja ar 1819. gada likumiem noteiktā kār-

tība, kas nedaudz raksturota jau iepriekš — visa zeme muižnieku

īpašumā, zemnieku māju nomāšana pēc «brīvajiem līgumiem», t. i.,

pēc ekonomiski varenā muižtura diktāta, ko nodrošināja gan
dažādi zemnieku pārvietošanās ierobežojumi, gan oficiāli pieļautā
muižnieku vara tiesas orgānos. Tās tad arī bija 1819. gada likumu

tiešās, ikdienējās izpausmes.
Bet muižas, kas zemniekus ekspluatēja ar feodālām pusdzimt-

nieciskām metodēm, ražoja kapitālistiskajam tirgum. Preču ražo-

šana pret pašu muižturu gribu grāva klaušu saimniecību. Tādējādi
vienlaikus 1819. gada likumi pavēra kapitālistisko attiecību veido-

šanās perspektīvu. Sāka izvirzīties arī topošās latviešu buržuāzis-

kās sabiedrības augšējo un vidējo slāņu pārstāvji — turīgi saim-

nieki, tirgotāji, krodzinieki, pagastu amatpersonas, sīki ierēdņi,

skolotāji.
Dažādas šķiras un grupējumi tiecās paust savas domas, inte-

reses, izejas meklējumus publicistikā. Muižniekiem un mācītājiem
savu darbu publicēšanā praktiski nebija ar kavēkļiem jāsastopas.
Viņi izmantoja gan laikrakstus «Latviešu Avīzes» un «Tas Lat-

viešu Ļaužu Draugs», gan kalendārus, gan grāmatas. Spilgts

piemērs — G. Brāšes (Brasche) lauksaimniecības un uzvedības

padomu grāmata «Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis»
1844. gadā, kurā autors tiecas neizbēgamo kapitālistiskās saimnie-

cības attīstību laukos ievirzīt t. s. «prūšu ceļā», tā vissliktākajā
variantā, maksimāli saglabājot muižas visvarenību visās dzīves

jomās.

Turpretī zemniecības, topošās buržuāzijas, progresīvās inteli-

ģences publicistiskajiem darbiem ceļš uz spiestuvēm pa lielākajai

daļai bija slēgts. Tāpēc šo slāņu ideologi izmantoja tradicionālo

rokraksta grāmatniecības formu. 30. gadu beigās jaunais skolo-

tājs E. Dinsbergs sacerēja un rokrakstā laida apkārt satīru par

mācītājiem, kuri stāv vienā pusē ar muižniekiem un daudzina, ka

zemnieki «nederot uz neko citu kā tikai uz kalpošanu un par rūķiem
priekš viņiem».

1 1843. gadā J. Ruģēns, kas tikko bija beidzis

1 Satīra nav saglabājusies, taču tā minēta Dinsberga autobiogrāfijā (Ernsts

Dūnsberģis jeb, kā tagad raksta, Dünsberga Ernsts.
— Grām.: Latviešu kalen-

dārs .. 1887. Jelgavā, E. Zīslaks, 1886, 3. lpp.; Dinsbergs E. Autobiogrāfija. Cēsis,

1904, 27. lpp.).
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skolotāju semināru, uzrakstīja pārdomām bagātu apceri «Ar acīm

redzēts ceļš uz Vidzemes debesīm».1 Te viņš nonācis pie secinā-

juma, ka progresa labā vajag radīt latviešu buržuāzisko sabied-

rību ārpus klaušu zemniecības. Ruģēns dedzīgi aicina jauno paau-

dzi iegūt izglītību un izglītotos latviešus — neļauties pārvācot,
bet «strādāt tikuši pie tautas labuma». F. Mālbergs, sākdams sko-

lotāja gaitas, uzrakstīja literāri izstrādātu biogrāfiju «Dr. G. Mer-

ķeļa mūža strauts»,2 kur jūsmā par Merķeli izpaudās autora pret-
muižnieciskā nostāja, reizē apziņa, ka latvieši ir tauta ar tiesībām

uz tādu pašu attīstību kā citām. (Jāuzsver arī Leitāna dalība pret-

feodālajā publicistikā — viņš nebaidījās palīdzēt Kaktiņam tā

darbu pārstrādāšanā un pārrakstīšanā.) Tikai retumis, pie tam

aizplīvurotā veidā, progresīvas idejas varēja parādīties iespiestajā
literatūrā, piemēram, aicinājums celt tautas pašapziņu izskan

Ruģēna «Latviešu draugu dziesmās» 1841. gadā 3, К. O. Lepeviča

pārmetumi mācītājiem par latviešu izglītības ierobežošanas cen-

tieniem atrodami vina rakstā krājumā «Draugu vainaks»

1853. gadā.4

Kaktiņš pārstāvēja klaušu zemniecības turīgāko slāni. Kamer

Ruģēns, Mālbergs, Lepevičs risināja plašus sabiedriskās attīstī-

bas jautājumus ar tālu perspektīvu, ko bija pavērusi dzimtniecības

atcelšana un buržuāzisko dzīves elementu neapturamais pieau-
gums, Kaktiņš palika pie 1819. gada likumu nostiprinātās kārtības

tiešo, konkrēto, ikdienējo, zemniekiem smagi izjūtamo izpausmju
kritikas.

Arī Kaktiņa reliģiozais pasaules uzskats viņam liedza

saskatīt plašākas perspektīvas. Raksturīgs salīdzinājums —

Ruģēns nākotnes cerības saista ar «laika riteņa» neapturamo ritē-

juma varu: «Kaut gan viss jauns, kas pie mūsu tautas nāk, lēni

nāk, taču nāk un nāk» un «Audzin aug tie mākuļi, kas arī vien-

1 Viens no norakstiem publicēts gram.: [Ruģēns J.]. Kad atnāks latviešiem

tie laiki? Jāņa Ruģēna dzīve un darbi. R, 1939, 369.—386. lpp. Cits noraksts

V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, R X 40,

1, 29.

2 Autora manuskripts LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa lat-

viešu literatūras nodaļas rokrakstu un reto grāmatu sektorā, «F. Mālberģis, I».

Cits noraksts publicēts žurn.: «Burtnieks», 1934, № 7, 534.—545. lpp.; № 8, 620 —

635. lpp.; № 9, 682.—693. lpp.
3 [Ruģēns J.]. Kad atnāks latviešiem tie laiki? Jāņa Ruģēna dzīve un darbi.

R, 1939, 135.—139. lpp.
4 [Lepevičs К. О.]. C. 0. L-ch. Skolmeistera amata, cik viņš svarīgs un cie-

nījams. — Grām.: Draugu vaiņaks, ko kapā guldītam draugam J. Spāģam par

piemiņu tautas brāļi pinuši. Jelgavā, 1853, 4L—44. lpp.



reiz! — vienreiz! muižnieku sauli pilnīgi aptumšos!». Mālbergs,
redzēdams visās nozarēs strauju progresu, tic, ka arī sabiedriskās

attiecības kļūs cilvēciskākas; viņš cer uz lielām personībām, kas

pūlas cilvēces labā. Turpretī Kaktiņš izeju redz tikai — dieva sodā

kungiem un mācītājiem. Viņš paziņo: «Jūs, mūsu laika bagātie,

nepaļaujieties vis uz savu bagātību, jūs augstie — uz savu spēku!
Dieva soda un dusmu dienā viss tas neko nepalīdzēs.» 1 Vairākkārt

kristiānisma mācības garā Kaktiņš pat aicina apspiestos nekurnēt.

Taču būtībā pašam Kaktiņam pazemība un paļaušanās uz lik-

teni vien nav pieņemama. Starp viņa trim publicistiskajiem dar-

biem tieši tas, kurš ietērpts reliģijas apvalkā («Garīgas dieva lūg-

šanas»), ir vistālāk no ticīgā samierināšanās ar dzīves «bēdu leju».
Kaktiņa piemērs lieku reizi liecina, ka kristiānisma ideoloģija un

it īpaši Bībele, nonākot zemāko slāņu vidē, kur valda protesta

noskaņojums un pati dzīve liek salīdzināt un vērtēt, var sākt dar-

boties virzienā, kas ir gluži pretējs šīs ideoloģijas propagandē-
tāju — augstāko slāņu — nolūkiem stiprināt pastāvošo
ekspluatāciju. Kaktiņa uzbrukumi visai valdošajai šķirai, tiesām,

ekonomiskajai kārtībai ir daudz spēcīgāki un enerģiskāki nekā

visu pārējo šā laika publicistu darbos. īpaši jāaizrāda, ka ne

Ruģēns, ne Mālbergs, ne «Draugu vaiņaka» autori nesasniedz tādu

antiklerikālās domas konsekvenci kā Kaktiņš.
Trauksmainajos 40. gados stihiski veidojās plaša progresīva

pretfeodālās ideoloģijas fronte — no zemnieku nemiernieku, «silto

zemju» meklētāju un «ķeizera ticībā» pārgājēju prasības sagraut
kungu varu līdz pirmajām nacionālās pašapziņas ieskaņām inte-

liģentu rakstos. Sajā frontē, paužot protestu pret valdošo agrāro
attiecību sistēmu, iekļāvās arī Kristaps Kaktiņš ar savu publi-
cistiku.

1 Kakting Ķ. Garīgas dieva lūgšanas .., 269. lpp.



А. АПИНИС

КРИСТАП КАКТИНЬ В ИСТОРИИ ЛАТЫШСКОЙ книги

И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Резюме

Кристап Кактинь (1801 —1867) — зажиточный крестьянин из

Мазсалацы — в 1835 г. начал на свои средства издавать рели-

гиозные брошюры, которые по его заказу печатались в Риге. Та-

ким образом, в книжном деле он положил начало инициативе

авторов-латышей. Кактинь сам продавал свои издания и другие
книги. Его записи раскрывают механизм распространения книг

среди крестьян при посредничестве перепродавцов, а также со-

циальный состав читателей. Основными группами покупателей
были зажиточные крестьяне и представители зарождавшейся
буржуазии.

Активной пропагандой трезвости в своей округе Кактинь выз-

вал гнев помещиков — производителей алкогольных напитков, а

домашними духовными проповедями — ненависть клерикалов. В

1845 г. помещик отказал Кактиню в аренде на его дом и участок
земли. Конфликт крестьянина с представителями правящихклас-

сов отразился в ряде книг Кактиня, особенно в объемистом сбор-
нике проповедей «Свидетель святой правды» (1843).

В 1843 г. Кактинь начал антидворянскую и антиклерикальную

пропаганду в форме рукописной книги (автобиографический
«Простодушный рассказ»). Распространявшееся в рукописи
«Письмо от брата к брату» (1846) выражает протест автора про-
тив несправедливых законоположений1819года, лишавших крес-

тьян права собственности на обрабатываемую ими землю. В «Ду-
ховных молитвах к богу» (1846), которые предназначались для

печати, но были запрещены цензурой, Кактинь рисует широкую

картину непримиримой вражды между крестьянами, с одной сто-

роны, и помещиками и духовенством — с другой, резко нападает

на последних. Автор потерял веру в возможность государствен-
ной власти обуздать несправедливых «вельмож и богачей».

К. Кактинь — первый латыш, для которого книжное дело

стало столь широкой и целеустремленной общественной деятель-

ностью. И хотя он не пошел дальше критики конкретных, повсе-

дневных проявлений существующего социально-экономического

строя и не видел дальнейших перспектив общественногоразвития,

среди прогрессивных латышских публицистов 30—50-х гг.

XIX в. он отличается наибольшей последовательностью и актив-

ностью.



A. APĪNIS

KRISTAPS KAKTIŅŠ IN DER GESCHICHTE DES LETTISCHEN

BUCHWESENS UND GESELLSCHAFTLICHEN DENKENS

Zusammenfassung

Der Bauer K- Kaktiņš (1801 —1867), ein wohlhabenderPächter

in Mazsalaca, begann 1835 aus eigenen Mitteln religiöse Broschü-

ren herauszugeben, die auf seine Bestellung in Riga gedruckt wur-

den. Auf solche Weise legte er zu der Initiative der lettischen Ver-

fasser im Buchwesen den Grundstein. K. Kaktiņš verkaufte seine

Ausgaben und auch andere Bücher selbst. Seine Notizen decken

den Mechanismus des Buchvertriebes unter die Bauern durch Ver-

mittlung von Weiterverkäufern auf, sowie den sozialen Bestand

der Leser. Pachtleute und Vertreter des entstehenden Bürgertums
bildeten die Hauptgruppen der Käufer.

Aktive Propaganda gegen die Trunksucht, die K. Kaktiņš in

seiner Umgebung entwickelte, brachte die Gutsbesitzer, Hersteller

von Alkoholgetränken, in Zorn; mit seinen Hauspredigten zog

er sich den Hass der Klerikalen zu. 1845 kündigte der Gutsherr

K. Kaktiņš die Pacht auf Haus und Grundstück. Der Konflikt zwi-

schen einem Bauer und den Vertretern der herrschenden Klasse

spiegelte sich in einer Reihe von Büchern K. Kaktiņš wider, beson-

ders in der umfangreichen Sammlung von Predigten „Zeuge der

heiligen Wahrheit" (1843).
1843 begann Kaktiņš die Propaganda gegen Adel und Kleri-

kalen in der Form eines Manuskriptbuches (die autobiographische
„Einfältige Erzählung") zu treiben. Der handschriftlich verbreitete

„Brief eines Bruders an seinen Bruder" (1846) drückt den Protest

des Verfassers gegen die ungerechten Gesetzbestimmungen des

Jahres 1819 aus, wodurch die Bauern um ihr Besitzerrecht auf das

von ihnen bebaute Land gekommen sind. In der Arbeit „Geistliche
Gebete an Gott" (1846 zum Druck bestimmt, aber von der Zensur

verboten) schildert K. Kaktiņš lebhaft ein breites Bild der unver-

söhnlichen Feindschaft zwischen den Bauern einerseits und den

Gutsbesitzern und Klerikalen andererseits, wobei er die letzteren

angreift. Er verlor den Glauben an die Möglichkeit der Staats-

macht, ungerechte „Magnate und Reiche" zu bändigen.
K. Kaktiņš ist der erste Lette, für den das Buchwesen zu einer

breiten zielklaren gesellschaftlichen Tätigkeit wurde. Kaktiņš übte

Kritik an den konkreten täglichen Zeichen der existierenden

sozial-wirtschaftlichen Gesellschaftsordnung, ohne weitere Per-

spektiven der gesellschaftlichen Entwicklung ins Auge zu fassen.

Aber er unterscheidet sich von den fortschrittlichen lettischen Pub-

lizisten der 30-ger—so-ger Jahre des 19.Jhs durch seine aller-

grösste Konsequenz und Aktivität.



216

J. ZEMZARIS,

reto grāmatu un rokrakstu

nodaļas galv. bibliogrāfs

LATVIJAS FEODĀLISMA PERIODA

TIESĪBU VĒSTURES AVOTI

V. LĀČA LPSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

ROKRAKSTU FONDOS

Ar vārdiem «tiesību vēstures avoti» šeit domāti tikai juridiska
satura dokumenti, tiesību grāmatas ar likuma spēku, kārtu sapulču
lēmumi, valdnieku un pārvaldes orgānu likumdošanas akti un

līdzīgi materiāli. Ilgus gadsimtus tie pastāvēja rokrakstu veidā un

samērā ierobežotā skaitā. Stāvoklis nedaudz mainījās 16. gs. bei-

gās un 17. gs., kad Baltijas muižniecība, cenšoties saglabāt savas

kārtas tiesības un privilēģijas lauku iedzīvotāju ekspluatēšanā,
sastādīja nozīmīgāko tiesību kopojumus — privilēģiju kodeksus,

kas, savukārt, tika kopēti un izplatījās vairākos eksemplāros. Arī

pilsētu patricieši un namnieki centās iegūt apstiprinājumu savām

privilēģijām, uz kurām balstoties tie varēja turēt paklausībā un

izmantot pilsētu plebejiskās masas.

Pieaugot vispārējai izglītībai un interesei par kārtu tiesībām

un vēsturi, radās arī dažādu privātpersonu pagatavoti dokumentu

norakstu kopojumi vai kopsējumi, kas dažreiz bija papildināti vēl

ar sastādītāju komentāriem vai piezīmēm. Šiem tiesību pārrakstī-
tajiem bieži nebija pieejami ne oriģināldokumenti, ne to apliecināti
noraksti, un tiem trūka arī paleogrāfiskās izglītības un rūpības,

tāpēc norakstos ieviesās pārpratuma un pārrakstīšanās kļūdas, kas

jāņem vērā, šos rokrakstus izmantojot. Arī satura ziņā tie nav

vienādi vērtīgi. Dažos atrodami tikai vispārzināmie un ļoti izpla-
tītie bruņinieku kārtas privilēģiju apstiprinājumi, bet citos ierak-

stīti arī retāk sastopamie tiesību avoti — senu līgumu, zemes tie-

sību un zvērestu teksti.
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Daudzi no šiem norakstiem un jau sen aizgājuši

bojā, daļa nokļuvusi bibliofilu kolekcijās, bet ievērojama daļa nonā-

kusi arī sabiedrisko organizāciju un iestāžu — arhīvu, bibliotēku

un vēstures biedrību — glabāšanā. Latvijas bagātākās rokraksta

grāmatu kolekcijas atrodas LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamen-

tālajā bibliotēkā, LPSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā un

V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkā reto grāmatu un rokrakstu nodaļas
fondos. Šā īsā apskata uzdevums ir informēt vēsturniekus par to,
kādi tiesību vēstures avoti meklējami Valsts bibliotēkas krājumos,

pie tam vairāk aprakstīti tie materiāli, kas nav atrodami avotu

publikācijās.

Kā zināms, senākie Latvijas PSR tiesību vēstures avoti ir

sarakstīti dažādās svešvalodās, un tāpēc Valsts bibliotēkā tie

iekļauti svešvalodu rokrakstu fondā «Latvijas PSR vēstures mate-

riāli» kā atsevišķa apakšgrupa. Sis rokrakstu materiāls nonācis

bibliotēkā pa dažādiem ceļiem un no dažādiem avotiem —• tur ir

dāvināti, pirkti un no likvidētām organizācijām un iestādēm iegūti
rokraksti. Fonds iedalīts četrās lielākās nodaļās — Vidzemes, Kur-

zemes, Latgales un kopējos visas Baltijas materiālos. Ikvienas

nodaļas pirmajā apakšgrupā (pirmajā aprakstā) ietilpst tiesību

avoti. Tie atrodami arī pēc fonda alfabētiskā un sistemātiskā kata-

loga (fonda šifra R X 100, pievienojot atbilstošās nodaļas pirmo
burtu, piemēram, 100V, 100K, 100B; šifrai seko apraksta un lietas

numuri). Bez tam atsevišķi tiesību noraksti atrodami arī vairākos

citos fondos — vēsturnieku V. Grīnberga, G. Jenša, M. Šiliņa,
J. Zemzara fondos.

No Livonijas feodālās sadrumstalotības perioda (13. gs.—

16. gs. vidus) ļoti daudz nozīmīgu tiesību vēstures avotu sakopots
norakstu krājumā, kas izgatavots Vidzemes un Kurzemes, kā arī

Igaunijas bruņniecības vajadzībām pēc dokumentiem, kuri tolaik

glabājās Kēnigsbergā, Prūsijas slepenajā arhīvā kā vācu ordeņa
materiāli. Darbu veicis Ernsts Hennings 1809. un 1810. gadā, un

zem katra noraksta ir vēl Prūsijas arhīva darbinieka Fābera aplie-

cinājums par noraksta pareizību.
Valsts bibliotēkas rīcībā ir Kurzemes bruņniecībai domātais

norakstu kopojums, kas gan nav tik plašs kā Vidzemes bruņ-
niecībai nodotais.1 Pergamentu noraksti sakopoti četros liela

1 Tas glabājas LPSR Centrālā valsts vēstures arhīva 214. fondā. Tuvāk par

šo izrakstu kopojumu sk. gräm.: Napiersky К. Index corporis historico-diplomatici
Livoniae, Esthoniae, Curoniae

...

Bd. I—2. Riga—Dorpat, 1833—1835, S. Vl—

XVI. Sk. arī apcer.: Енш Г. А. Н. М. Карамзин, Н. П. Румянцев и археография

Прибалтики начала XIX в. — «Ист. архив», 1960, № 6, с. 177—182.
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formāta biezos sējumos ar nosaukumu «Diplomatarium Livonicum

c Sanctiori Tabulario Ordinis Teutonici Regiomontano sumtibus

Ordinis Equestris Curlandiae transscriptum» par laika posmu no

1198. gada līdz 1581. gadam. Otra dokumenta norakstu grupa ar

nosaukumu «Chartularium Livonicum c Sanctiori Tabulario
..

.»

sakopota 10 folioformāta sējumos un aptver vēstures avotus no

1224. gada līdz 1573. gadam. Bez tam tiesību materiāli atrodami

sējumā ar nosaukumu «Miscellanea historica et juridica c Sanctiori

Tabulario...» (R X 1008, 1,20—34).
Minētie dokumenti gan lielāko tiesu publicēti F. G. Bunges aiz-

sāktajā un citu izdevēju turpinātajā vēstures avotu edīcijā «Liv-,
Est- und Curländisches Urkundenbuch»1, tomēr avoti ir publicēti
tikai līdz 1510. gadam, pie tam ar izlaidumu no 1472. gada līdz

1494. gadam. Tātad šiem norakstiem ir liela nozīme attīstītā feo-

dālisma perioda pēdējā gadsimta un vēlāko gadu notikumu

pētījumos.
2

Šie dokumenti nozīmīgāki ir arī tāpēc, ka tajā laikā norisinājās
vairāki lieli politiski notikumi: cīņas starp feodāliem senjoriem —

Livonijas ordeni un Rīgas arhibīskapu —, Rīgas pilsētas sacelša-

nās pret ordeni, Livonijas karš, reformācijas kustība un citi, kas

atainojās daudzos starptautiskos un iekšpolitiskos tiesību doku-

mentos.

Daži no Livonijas perioda tiesību avotiem savas nozīmības dēļ
ir jāapskata atsevišķi. Vispirms tās ir 13. gs. kodificētās Latvijas
seno iedzīvotāju paražu tiesības — «vecā tiesa» —, ko sastādīja

jaunie zemes valdnieki ar šejienes tautu tiesību zinātājiem «zemes

vecajiem». Sos galvenokārt krimināltiesisko normu kopojumus
sauca par zemes tiesībām (viduslejasvācu vai. lantrecht) 3, un tās

bija nepieciešamas feodālo valdnieku ieceltajiem soģiem līdzības

naudas noteikšanai un piedzīšanai, kas bija viens no viņu ienā-

1Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch (turpmāk LUB). I Abtheilung

(1093—1472). Bd. I—l2. Reval—Riga—Moskau, 1853—1910. II Abtheilung
(1494—1510). Bd. I—3. Riga—Moskau, 1900—1914.

2 Edīcijā neuzņemtie dokumenti atrodami «Diplomatarium. ..» IV sējumā

(R X 1008, 1, 23) un «Chartularium
..

.» VI, IX, X sējumos (R X 1008, 1, 29,

32, 33).
3 Vācu juridiskajā literatūrā šīs tiesības iegājušas ar nepareizo nosaukumu

«zemnieku tiesības» (Bauerrecht). Sis nosaukums cēlies daudz vēlāk no vidus-

lejasvācu valodā sarakstīto zemes tiesību variantu otrā nosaukuma «buerrecht» —

iedzīvotāju tiesības, kas dokumentos sastopams paralēli terminam «lantrecht» un

ir tā sinonīms. Tā nosauca tiesības, kas domātas visiem zemes iedzīvotājiem, kuri

nepiederēja pie privileģētās bruņinieku kārtas (tie bija pakļauti bruņinieku tiesī-

bām) vai pie pilsētu namniekiem (pēdējos tiesāja pēc īpašām pilsētu tiesībām).
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Livonijas periodā un vēl pēc tam — Vidzemē līdz 17. gs. pirmajai

pusei, bet Kurzemē, šķiet, arī ilgāk.

Kaut gan zemes tiesības sastādītas jau 13. gs. un pēc tiesību

vēsturnieku domām uzrakstītas viduslejasvācu valodā 1 vēlākais

14. gs. sākumā, tomēr līdz mūsu dienām tās saglabājušās tikai

16. un 17. gs. norakstos. Visvairāk norakstu uzglabājies no tā

sauktajām lībiešu-igauņu zemes tiesībām, bet mazāk no latgaļu
un sevišķi kuršu-zemgaļu zemes tiesībām. Vēsturniekus var inte-

resēt jebkurš no jauna atrastais tiesību noraksts, jo tas ļauj pēc

iespējas precīzāk restaurēt šo tiesību sākotnējos tekstus, kas

atspoguļoja Latvijas iedzīvotāju senos tiesību institūtus un

uzskatus.

Laimīgā kārtā Valsts bibliotēkas rokrakstos ir atrodami visu

triju zemes tiesību noraksti, pie tam, šķiet, ka daži nav bijuši
zināmi līdzšinējiem tekstu publicētājiem. Vispirms jāmin latgaļu
zemes tiesību 16. gs. pirmās puses noraksts, ko nokopējis E. Hen-

nings Vācu ordeņa arhīvā Kēnigsbergā (R X 1008, 1, 34). Sīs

zemes tiesības gan publicējis F. G. Bunge2
,

bet, spriežot pēc nelie-

lām rakstības atšķirībām, viņa rīcībā būs bijis kāds cits noraksts.

Otrs zemes tiesību teksts atrodams H. J. Līvena dažādu grā-
matu un dokumentu norakstu kopojumā, kas sarakstīts ap
1780. gadu (R X 1008, 1, 13). Kā norāda nosaukums «Das welt-

liche Bauerrecht der alten Lieven», tas ir lībiešu-igauņu zemes

tiesību augšvācu tulkojums, ko iespiedis arī L. Arbuzovs ar virs-

rakstu «Text der Rigaschen Handschrift». Kāds avots bijis par

pamatu Līvena tekstam, nav zināms, tas tomēr atšķiras tiklab no

Arbuzova, kā arī no agrākās J. G. Arnta publikācijas. 3

Šā raksta autoram izdevās atrast vēl citu, vecāku šo tiesību

variantu, kas glabājas Stokholmas karaliskajā bibliotēkā un ir

17. gs. sākuma noraksts no kāda 1546. g. Livonijas privilēģiju
krājuma. 4 Viduslejasvācu valodā uzrakstītais zemes tiesību teksts

1 Vai šie teksti pierakstīti arī latviešu un lībiešu valodā, nav zināms, tomēr

ir ļoti iespējams, jo kāds zemes tiesību fragments igauņu valodā ir uzglabājies

(gan tikai 16. gs. norakstā).

2 Bunge F. G. Beiträge zur Kunde der liv-, esth- und curländischen Rechts-

quellen. Riga—Dorpat, 1832, S. 82—88.

3 Arbusoza L. Die altlivländische Bauerrechte.
— «Mitteilungen aus der

livländischen Geschichte», 1924—1926, Bd. 23. S. 51—67; Arndt J. G. Der In-

ländischen Chronik andrer Theil. . . Halle, 1753, S. 28—30.

4 Rokraksta grāmatas virsraksts: «Die Lifländische Privilegien 1546. Uppsala

arch. № 413». — Izraksts no tās glabājas Valsts bibliotēkā (R X A66, 31).

Cl 1n
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valodas ziņā atšķiras no К. Paukera publicētā 1
un L. Arbuzova

pārspiestā varianta2, kurš ņemts no Igaunijas bruņniecības
arhīva privilēģiju krājuma — «Sarkanās grāmatas». levērojot

atšķirības, rodas šaubas, vai Stokholmas teksts ir «Sarkanās grā-

matas» varianta noraksts, — tātad tas pelnī pētnieku ievērību.

Arī trešo, tā saukto kuršu-zemgaļu zemes tiesību noraksts

atrodams Valsts bibliotēkas rokrakstu krājumos. Tas ierakstīts

V. D. Suita (Schultt) sastādītajā Kurzemes tiesību avotu kopo-

jumā (R X 100K, 1, 15), kas izgatavots 18. gs. sākumā. Zemes

tiesībām dotais virsraksts «Das gemeine Land-Recht, waß die alten

bewilliget in Curland durch gemeine Herren und Ritterschafft in

Lieflandt wie folget» atšķiras no F. G. Bunges publicētā teksta

virsraksta. Arī citas teksta atšķirības norāda, ka abu variantu

pirmavots nav viens un tas pats. Tā kā nav zināms, kur palicis
Bunges izlietotais 17. gs. tiesību kopojums, un tā kā zinātniskajā
literatūrā līdz šim nav pieminēts neviens cits Kurzemes zemes

tiesību rokraksts, tad Šulta noraksts iegūst jo lielāku nozīmi. Jāuz-

sver arī tas, ka zemes tiesību teksts ierindots starp citiem tajā
laikā (18. gs.) vēl spēkā esošajiem tiesību avotiem.

Tā kā zemes tiesību teksti uzglabājušies samērā mazā norakstu

skaitā, domājams, ka galvenie «vecās tiesas» zinātāji un sprieduma
ienesēji tiesas sēdē (no kā nosaukums «tiesneši» — Rechtsfinder)
bija paši šejienes iedzīvotāji, kas zemes tiesību normas zināja no

galvas un, līdzīgi folklorai, nodeva tās no paaudzes uz paaudzi.
Cits tiesību vēstures avots, kura izcelšanās meklējama tikpat

senā pagātnē, ir vecās zvēresta formulas, ko lietoja latviešu nozvē-

rinašanai. Līdz šim no avotu publikācijām bija zināmi vairāki

latviešu zvēresta teksti Vidzemes tiesās, bet no Ādama Oleārija
ceļojuma apraksta uzzināmas arī pašas izdarības, nododot zvē-

restu ar smago pašnolādējumu nepatiesas liecības gadījumā. 3 Tur-

pretim par Kurzemes praksi un formulām vēl nekas nebija publi-
cēts, nedz arī aprakstīts vēstures literatūrā. Kurzemes tiesību

rokrakstos tad nu ir atrodami ne vien vairāki šādi zvēresta teksti

latviešu un vācu valodā, bet arī nozvērināšanas procesa apraksti
abās valodās (teksti kā ievērības cienīgs valodas piemineklis
publicēti šā raksta pielikumā).

1 Paucker С. JA. Die Strafe des Diebstahls nach Land- und Stadtrechten

der Ostsee-Provinzen
...

— «Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Cur-

lands», 1845, Bd. 4, S. I—2o.
2 Arbusow L. Turpat, 50.—66. lpp.
3

Olearius A. Vermehrte Newe Beschreibung der Muscowitischen und Per-

sischen Reyse ... welche zum andern mahl herausgibt. .. Schleßwig, 1656, S. 112.
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Kā zināms, latgaļu, sēļu, kuršu, zemgaļu un lībiešu zemēs bija

saglabājusies ticība dieva tiesai vēl ilgi pēc viņu teritorijas pakļau-
šanas vācu feodāļu varai. Lauku iedzīvotāju prāvās karstas dzelzs

pārbaudījums tika lietots vēl pēc tam, kad no tā bija atbrīvoti

bruņinieku prāvnieki un pilsētu namnieki. Pat pēc pāvesta Inocen-

tija VIII 1484. gada dieva tiesas galīgā aizlieguma tās lietošana

konstatēta Igaunijā kāda robežu ķīviņa gadījumā 16. gs. sākumā.

Vēl dziļākas saknes bija laidusi pirmskristiānisma laika zvē-

resta tradīcija ar smagu pašnolādējumu nepatiesa zvēresta gadī-

jumā. Tā palika spēkā ne vien visā attīstītā feodālisma periodā,
bet tika piekopta Vidzemes tiesās visu 17. gs., Kurzemes tiesās,

šķiet, arī 18. gs., ko var secināt no atkārtotiem zvēresta formulu

ierakstiem tā laika tiesību kopojumos.
Zvērēšana notika pēc zināma rituāla, kas atgādināja senajās

hronikās skopi aprakstītās līgumu slēgšanas ceremonijas, kurās

līgumslēdzēji mina uz zemē noliktiem zobeniem vai apmainījās
ar tiem, norunājot arī kādu zvēresta formulu. Kristīgās ticības

ietekmē ar laiku bija daudz kas mainījies — šķēpa vietā figurēja
krusts un pagāniskās pašnolādējuma formulas beigās bija pieme-
tināta kristīgās baznīcas paustā pazudināšana ellē ar visām tās

mocībām.

Vidzemē zvērestu nodeva, stāvot ar vienu kāju uz izžuvušas

velēnas un turot uz galvas akmeni, kreisajā rokā satverot izdzi-

sušu ogli, bet ar labo atspiežoties uz balta spieķa. Zvēresta for-

mulā tāpēc bija vārdi: «Dod, dievs, ka es palieku tik melns kā tās

ogles, tik iznīcis kā tā zeme, tik ciets kā tas akmens, tik izkaltis kā

tas koks, un sodi mani, manu sievu, manus bērnus, manus lopus
un visus manus augļus šeit laicīgi un tur mūžīgi bez gala . .

Kurzemē zvērēšanas rituāls bija stipri atšķirīgs. Vispirms šeit

lieciniekam bija jānometas ar kailiem ceļgaliem uz krusta, labajā
rokā jātur akmens, kreisajā rokā sauss koks («zizlis»), bet uz

galvas jāliek velēna. Arī pašnolādējums bija izteikts citādi: «... ja
es nepatiesību izsacītu, tad dodi, dievs, ka es un visi mani dzi-

mušie un nedzimušie, mani lopi un viss, kas man ir, tā sažūtu un

iztvīktu kā tas sausais zizlis un ka mēs visi akli taptu kā tas

akmens, un ka es un visi mani dzimušie un nedzimušie mūsu gultā
grūti sirgdami nomelnotu kā tā zeme uz manas galvas, un lai

1 Šāda zvēresta formula publicēta grām.: Arndt J. G. Der livländischen Chro-

nik andrer Theil
.. ,

S. 32; L. Arbusow. Die altlivländische Bauerrechte, S. 140;

Svābe A. Vecākās zemnieku tiesības. R, 1927, 9. lpp. Pēc minētajām Oleārija

ziņām, Rīgas apkārtnē zvērētājs liek uz galvas kūdras velēnu (Torff) un rokā

tur baltu nūju (Stab). Atšķiras arī pašnolādējums.
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man dievs ne laicīgi, ne mūžīgi negribētu but žēlīgs, bet lai es ar

visiem velniem elles dibenā mūžīgi degtu un pazudis būtu . ..»

Vecākais Kurzemes zvēresta teksts datējams ar 17. gs. sākumu

kādā hercoga Fridriha laikā pabeigtā landtāgu recesu un privi-

lēģiju krājumā (R X 100K, 1, 8). Līdzīgi teksti atrodami arī vēlā-

kajos tiesību kopojumos. Spriežot pēc satura līdzības un virsraksta

«Vermahnungk vndt Eydt der Unteutschen wie bey den Mitawi-

schen gebräuchlichen», šķiet, ka tie ir viena pirmteksta noraksti.

Bez šīm zvēresta formulām ar plašo pašnolādējumu 18. gs.
sākumā lietotas arī citas, jau stipri pārveidotas, tomēr ne tik īsas

kā Vidzemē tanī laikā. Vidzemē zvērests beidzas ar vārdiem: «Tik

tiešām, ka man dievs palīdz pie miesas un dvēseles . ..» Kurzemē
tomēr paliek visu piederīgo, lopu un mantu nolādējums («. . .ja es

patiesi nezvēru, tad lai dievs dod, ka mana sieva, bērni, lopi un

viss, kas man pieder, ietu pazušanā»).

Kā jauns elements nācis klāt gandarījums par patiesu zvērē-

šanu — tad lai dievs un viņa svētais vārds zvērētājam palīdz. Arī

šo gandarījuma formulu, kas latviešu zvērestos sastopama diezgan
reti, zviedru tiesību vēsturnieki uzskata par pirmskristiānisma
laiku zvēresta formulas atliekām. Vispār jāatzīst, ka liecinieku un

prāvnieku zvērināšanas process un zvēresta formulas Latvijā pār-
dzīvo tās pašas attīstības fāzes kā Zviedrijā un citās Ziemeļeiropas
zemēs. 1

Tā kā Latvijas tiesību vēsturē šis procesa elements vēl maz

izpētīts, tad katrs jauns materiāls var būt noderīgs tā pētīšanai.
Tāpēc šā apcerējuma beigās doti arī vēlāko, pārveidoto zvērestu

teksti. Jāpiebilst, ka, spriežot pēc 18. gs. beigās publicētajiem
«Struteles valsts likumiem», zvērināšana bija jau pārvērsta par

garīgu ceremoniju mācītāja vadībā un nepatiess zvērests formu-

lēts kā grēks, kuru piemeklēs pie paša zvērētāja un viņa mantas.2

Kurzemes 17. gs. materiālos (R X 100K, 1, 9) saglabājies arī

kāds tiesas piesēdētāja zvērests, kura sākumi tāpat meklējami jau
Livonijas valstiņās lietotajā tiesu procesā, kad tiesu parasti sprieda
kārtas piederīgie. Arī lauku iedzīvotāju lietās par spriedumu vie-

nojās viņu pašu «vecās tiesas» zinātāji, tikai tas notika feodālās

varas pārstāvja — soģa — klātbūtnē. Pēc lietas apstākļu izmeklē-

šanas šie vīri izgāja laukā apspriesties un, vienojušies par sprie-
dumu, «ienesa» to tiesā. No tā cēlies senais latviskais «tiesneša»

1 BeckmanN. Svenska edsformuläret har hedniskt Ursprung.
— «Stock-

holms Tidningen», 1937, 11. febr.

2 Franks F. A. E. Struteles valstās likumi, kas no manim ... Struteles valsts

dzimts-kunga sadomāti... B. v, 1793.
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nosaukums un identiskais vācu termins «Rechtsfinder» — tiesību

atradējs.
Protams, pastiprinoties dzimtniecības jūgam, šis senais process

zaudēja savu sākotnējo nozīmi, jo tiesnešus jau iecēla dzimtkungi
un tie bija no viņiem atkarīgi. 1 Tomēr minētajā 17. gs. zemnieku

tiesnešu amata zvērestā vēl jūtama seno laiku elpa. Tiesneša pienā-
kums ir atrast taisnīgu spriedumu un to ienest tiesā, bet, ja ties-

nesis nerīkojas taisnīgi, tad viņš pakļauj dieva sodam gan sevi,

gan arī savus tuviniekus (pilnu tekstu vācu vai. sk. raksta pieli-

kumā) .
Pēc Livonijas valstu savienības sabrukuma 16. gs. vidū Lat-

vijas teritorijā pakāpeniski izveidojās trīs vairāk vai mazāk atšķi-

rīgi tiesību novadi — Vidzeme, Kurzeme un Latgale (pēc 1629. ga-

da), kas tāpēc aplūkojami atsevišķi.
Valsts bibliotēkā Latvijas vēstures materiālu fondā vismazāk

ziņu ir par Latgales tiesībām. Dažādas ziņas par muižu likumu

veidošanu, kā arī par Lietuvas statūta tulkošanu savācis ievēroja-
mais Latgales vēstures pētnieks Boļeslavs Brežgo, kura atstātais

rokrakstu mantojums nonācis reto grāmatu un rokrakstu nodaļā

(R X 3. fonds).
Daudz bagātāks bibliotēka ir Vidzemes un Kurzemes tiesību

avotu klāsts. Tie meklējami vai nu dažādu tiesību norakstu krāju-

mos, vai ievērojamāko tiesību dokumentu atsevišķos norakstos, kas

visi izgatavoti lielākoties 17. un 18. gs., reti 19. gs. Kā jau ievadā

minēts, tajos ietilpst galvenokārt muižnieku kārtas privilēģiju
noraksti, kas hronoloģiski sākas ar ordeņa mestru un arhibīskapu

piešķirtām privilēģijām un beidzas ar 17. un 18. gs. valdnieku

izsniegtām bruņinieku kārtas privilēģiju konfirmācijām un kārtas

sapulču — landtāgu — lēmumu izrakstiem. levērojami mazāk jau
ir materiālu par pilsētu tiesībām un pavisam maz par pilsētu

nemantīgo iedzīvotāju stāvokli un par dzimtniecības jūgā nospiesto
zemnieku tiesībām.

No Vidzemes bruņniecības tiesību kopojumiem jāpiemin divas

rokraksta grāmatas, gandrīz ar vienādu saturu (R X 100V, 1,
I—2).1 —2). To sastādītājs uzdevis avotu, no kā noraksts izgatavots,
pie tam daļa rakstīta pēc oriģināliem dokumentiem, bet daļa ņemta
no oficiāliem Vidzemes bruņniecības privilēģiju korpusiem, kas

1
Šis senais institūts ļoti raksturīgi atainots kādā latviešu tautas dziesmā:

«Kungi manus bāleliņus

Tiesu nesti aicināja.

Nes, bāliņi, taisnu tiesu,

Nedar grūti dvēselei!»
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sastādīti 1627. un 1671. gadā. Tā kā šie tiesību avoti ir jau publi-

cēti, tad krājuma satura analīzei nebūtu nozīmes.

Vēsturniekiem daudz nozīmīgāks ir vēl nepublicētais Vidzemes

landtāgu materiāls, kas, atskaitot nelielo laika posmu no 1681. g.
līdz 1711. g., ko izdevis X- Sirrens,1 vēsturniekiem grūtāk pieejams.
No samērā trūcīgā landtāgu materiāla atzīmējami 1) landtāgu
lēmumu izdevumam sagatavotie noraksti par 1643.—1646. g.

(G. Jenša fondā R X AlO4, 21), 2) 1668.—1677. g. lēmumi (R X

100V, 1, 12 un 13), 3) 1842., 1847., 1848., 1850., 1851., 1854., 1861.,

1863., 1887. un 1918. g. landtāgu lēmumi un to izraksti (R X 100V,

1, 14—18 un 20).

Tepat jāmin Vidzemes landtāgiem 17. gs. iesniegto propozī-
ciju, kā arī Zviedrijas karaļu (1602.—1703. g.) un ģenerālguber-
natoru (1656. —1697. g.) oficiālo vēstuļu un rezolūciju kopojumi
(RX 100V, 1, 12unRXA104, 20—21).

No Vidzemes pilsētām visvairāk tiesību materiāla atrodam par

Rīgas un Cēsu pilsētām.
2 Vairākos eksemplāros uzglabājies Rīgas

jauno, 17. gs. sastādīto statūtu projekts, ko 1673. gadā nosūtīja
Zviedrijas valdībai apstiprināšanai. Kaut gan Rīgas pilsēta apstip-
rinājumu nesaņēma, jaunie statūti tomēr ieviesās dzīvē un iera-

dumu kārtā ieguva pozitīvo tiesību spēku ne vien Rīgā, bet arī

apelācijas instancē Stokholmā. Šo Rīgas statūtu noraksti atro-

dami vairākos kopojumos, no kuriem interesantākie ir divi 18. gs.
sākumā sastādītie ar kompetenta jurista malu piezīmēm — komen-

tāriem, kas sacerēti ne agrāk par 1693. gadu (R X 100V, 1, 55

un 56).
Tā kā paši statūti, sākot ar 18. gs. beigām, ir vairākkārt izdoti,

tad vēsturniekus vairāk var interesēt to nepublicētie pielikumi —

tiesu amata personu pakalpojumu takses un instrukcijas tiesu per-
sonālam. Vienam statūtu norakstam pievienots vēlīns namnieku

runu variants ar nosaukumu «Der Stadt Riga willkührliche

Gesetze und Rechte», kas, pēc F. G. Bunges domām, ir 18. gs.
variants.

Par Rīgas pilsētas latviešu iedzīvotāju un viņu organizāciju tie-

sībām un priekšrocībām pēc mastu brāķera J. Šteinhauera pasū-

1 SchirrenC. Die Recesse der liviändischen Landtage 1681—1711. Dorpat,

1865, 447 S. Sk. arī: Auszüge aus den Liviändischen Landtagsverhandlungen in

den Jahren 1643 bis 1659. — «Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Cur-

lands.» 1853, Bd. 7, H. 2., S. 185—216.
2

Cēsu pilsētas 16. gs. privilēģiju noraksti pievienoti Kurzemes pilsētu tie-

sību kopojumam (R X 100K, 1, 15 un 66), jo tās bija spēkā Kurzemes pilsētās

tāpat kā Rīgas 13. gs. beigu tā sauktie pārstrādātie statūti (R X 100K, L 66; sk.

arī G. Lodes krājumā R X 1008, 1, 14).
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tījuma plašu sistematizētu tiesību kopojumu 18. gs. vidū sastādījis

Rīgā uz laiku apmeties vēsturnieks J. A. Maskovs-Samovskis.

Savu darbu viņš nosaucis «Diplomatisches Corpus von denen Vor-

zügen . . . derer Einheimischen und deren Aemter zu Riga in Lief-

land.
.

.» un virsrakstā paskaidro, ka aptvēris vēstures avotus no

1192. gada līdz 1764. gadam. Plašais dokumentu izrakstu krā-

jums, kas līdz šim palicis maz izmantots, var labi noderēt pētīju-
miem par Rīgas iedzīvotāju vēsturi. Tajā ir diezgan daudz vēl

nekur nepublicētu tiesību avotu, sevišķi par latviešu tirdzniecības

palīgamatu un citu latviešu amatu dzīvi. 1

No Vidzemes nepublicētiem tiesību kopojumiem vēl jāmin
H. Kampenhausena sastādītie Vidzemes draudžu priekšnieku

(muižnieku) tiesību un pienākumu privātie kopojumi (R X 100V,

I, 44—47).
Ari Kurzemes tiesību avotu kopojumos dominē bruņniecības

privilēģiju un citu bruņniecības labā izdoto juridisko aktu noraksti.

Atkarībā no sastādītāja interesēm un viņa rīcībā esošajiem parau-

giem šo kopojumu saturs ir ļoti dažāds. Te sakopota gan Livonijas
perioda, gan 16.—18. gs. dokumentu atlase. Tā, piemēram, kādā

kopojumā savākta virkne 13. gs. dokumentu norakstu —■ līgumi ar

kuršiem un Kurzemes teritorijas sadales un robežu nospraušanas
akti (RX 100K, 1, 9 un 75).

Aiz privilēģiju norakstiem parasti seko Kurzemes hercogistes

landtāgu lēmumi par dažādiem periodiem, bet visvairāk par laika

posmu no 1618. gada līdz 1760. gadiem, kad landtāgu materiālus

sāka iespiest (R X 100K, 1, 30—45, 75). Samērā bagāti reprezentēti

1 Krājuma pilns nosaukums: «Diplomatisches Corpus von denen Vorzügen,

Privilegien, Freyheiten, Gerechtigkeiten und Gewohnheiten derer Einhei-

mischen und deren Aemter zu Riga in Liefland, etc. darinnen Accordata,

Apologien, Berichte, Bullen, Capitulationes, Cessiones, Conclusa, Confirma-

tiones, Constitutiones, Contracte, Declarationes, Decreta, Diplomāta, Donationes,

Foedera, Friedensschlüsse und Verträge, Mandāta, Manifesta, Ordnungen, Pacta,

Partage-Tractaten, Patente, Placata, Privilegia, Recessus, Reglementer, Rela-

tiones, Rescripta, Resolutiones, Reversales, Schrägen, Statuta, Transactiones,

Transumta, Urtheile, Vergleiche, Vergünstigungen, Verordnungen, Verträge und

alle Arten, die unter dem Titul von Monumenten der Actorum und Gestorum vor-

kommen, vom Jahre Christi 1192. bis aufs Jahr 1764. enthalten sind: welches,

als ein Corpus privilegiorum indigenarum Rigensium in

einer Systematischen und Chronologischen Ordnung aniezt zum ersten male aus

denen öffentlichen Archive und Actis publicis hervorgezogen und ans Licht

gestellt von Samowsky, Eckarto-Montano, Saxo-Leucopetrensi». Sā krājuma

pirmās daļas mašīnraksta noraksts glabājas vēsturnieka V. Grīnberga fondā

(R X A7, 21—23).
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Kurzemes statūtu un valdīšanas formulas noraksti latīņu valodā

un vācu tulkojumā, kā arī Piltenes statūtu noraksti. 1

Kaut gan gandrīz visi pieminētie Kurzemes tiesību avoti ir jau

publicēti, tomēr gandrīz katrā tiesību krājumā atrodas vēl pa

kādam nepublicētam, nozīmīgam tiesību tekstam. Šajā ziņā intere-

sants ir 17. gs. sākumā sastādīts privilēģiju un landtāgu recesu

kopojums, kurā ierakstīts Gotharda Ketlera izdotais hercoga kan-

celejas reglaments, pirmais tiesu iekārtas un procesa projekts un

jau iztirzātie latviešu nozvērināšanas apraksti. Ka šī rokraksta

grāmata bijusi pašu hercogu rīcībā, redzams no kuriozā uzraksta

grāmatas titullapā: «Šo grāmatu no viņa gaišības hercoga Jēkaba,

no viņa hercogiskās kameras novietošanai un uzglabāšanai arhīvā

ar žurku nedaudz apgrauztu augšgalu saņēmu 1666. gada 18. feb-

ruārī. G. Fabriciuss.» Pēc ilgiem klejojumiem pa arhīviem un pri-
vātām kolekcijām grāmata tagad nonākusi Valsts bibliotēkā gan
bez vākiem, tomēr bez jauniem «žurku grauzumiem» un citādi labā

stāvoklī (R X 100K, 1,8).
Satura ziņā vēl bagātāks un nozīmīgāks ir Jelgavas virspils-

kunga tiesas un vēlāk galma virstiesas sekretāra Gotfrīda Fabri-

ciusa savām vajadzībām sastādītais kopsējums «Form des Chur-

ländischen Regimends undt Handüblichen Proceßes» (R X 100K,

1,7). Aiz Kurzemes statūtu satura rādītāja Fabriciuss ierakstījis
piezīmi, ka statūtos nav iespējams atrast normas visiem gadīju-
miem un tāpēc atbilde jārod karaļvalsts līdzīgos statūtos un, ja tur

vēl nevar atrast, tad jāmeklē vispārējās rakstītās tiesībās. Kā

zināms, ar pēdējo formulu saprata tā sauktās vispārējās vācu

tiesības, kas bija romiešu, kanonisko un vācu tiesību sakausējums,
kurš izveidojās juristu teorētiķu un praktiķu darbības rezultātā.

Šķirstot Fabriciusa biezo kopsējumu, tiesību vēsturniekam

rodas priekšstats, kādas palīgtiesības Kurzemes tiesās tika lieto-

tas. Starp Kurzemes statūtu noraksta lapām iešūtajās baltajās

lapās Fabriciuss tad nu ierakstījis daudzas tur trūkstošās normas

vai autoritatīvu juristu darbu citātus. Kopsējumā iekļauts Latvijā
bieži lietotais Kārļa V kriminālkodeksa (t. s. Karolīnas) pilns

1 Kurzemes landtāgu lēmumi publicēti grāmatās: Curländiche Landtags-

recesse (1567—1606).. — „Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- un Curlands",

1843, Bd. 2, S. 168—270; Rummel C. Die Quellen des Curländischen Landrechts.

Bd. 2. Lief. 1. Curländische Landtags und Conferentialschlüsse von 1618 bis 1759.

Dorpat, 1851. — Kurzemes statūti izdoti vairākkārt, sākot ar 18. gs. sākumu. No

jauna tos publicējis Rummels minētajā grāmatā. — Bd. 1. Lief. 3. Dorpat, 1848.

Pārskatu par Kurzemes landtāgu materiāliem dod F. Ķlopmans grām.: Anzeige

von einer vollständigen Sammlung curländischen Landtagsacten. Mitau, 1825,

20 S.
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teksts un tāpat visa Lietuvas statūta tulkojums vācu valodā (no

poļu izdevuma). Beigās atrodam arī Prūsijas zemes tiesību frag-
mentus. 1

Fabriciusa kopsējumā ietilpst arī ļoti nozīmīgi Kurzemes pil-
sētu tiesību avoti un retāk sastopamie hercoga Fridriha 1601. gada
kara artikuli. Otra brāļa — hercoga Vilhelma — 1603. gadā izdotos

kara artikulus var atrast citā tiesību kopojumā (R X 100K, 1, 9).
No sīkākiem tiesu prakses materiāliem jāmin arī baznīcas soda

(Kirchen Sühne) apraksts nogalināšanā apsūdzētam dižciltīgo
kārtas piederīgajam, kuram pēc izlīguma ar nogalinātā tuvinie-

kiem tiesa nav piespriedusi bargāku tā saukto kriminālsodu. Vai-

nīgajam grēku nožēlai jāstāv baznīcā 3 svētdienas pēc kārtas visas

draudzes priekšā zem kanceles, tērptam melnās sēru drānās, turot

kailā rokā uz zemi pavērstu zobenu. Pēc sprediķa mācītājs

paskaidro draudzei par izdarīto noziegumu un ka vainīgais lūdz

dieva un draudzes piedošanu. Pēdējā svētdienā vainīgajam paze-

mīgi jālūdz cietušai pusei, lai viņam piedod, un jāsniedz roka pāri
zobenam izlīguma apstiprināšanai. Kad cietušie sniedz pretī roku,

zobenu nodod baznīcas kalpam, bet vainīgo mācītājs aizved pie
altāra grēku sūdzei un mierinājuma saņemšanai. Pēc dievgald-
nieku atlaišanas arī vainīgo pieņem atkal pie dievgalda un viņš
skaitās ar draudzi izlīdzinājies. Ar Fabriciusa darbu labi sasaucas

vēl kāds Kurzemes statūtu komentētāja darbs. Tas ir brīvkunga
U. H. Blomberga sarakstītais «Collegium über die Curländische

Statuten welches eine vollständige Erklärung derselben enthält»

(RX 100K, 1,70).

Tepat jāmin citu juristu praktiķu 18. gs. pirmās puses tiesību

krājumi — O. F. Krummesa, J. E. Neimbtsa darbi un hercogistes
padomnieka H. K. Finka fon Finkenšteina reģistrs landtāgu lēmu-

miem līdz 1735. gadam. No vēlākiem privātiem kopojumiem izceļas
U. H. Blomberga sastādītais Piltenes apgabala landtāgu lēmumu

(1617—1814) krājums (R X 100K, 1, 45), kā arī Piltenes tiesību

alfabētiskais priekšmetu rādītājs (R X 100K, 1, 26).
Par Kurzemes tiesu iekārtu un procesa tiesībām bagātu mate-

riālu dod 18. gs. pirmajā pusē sastādītās procesa normu kodifikā-

cijas, kas, gan oficiāli neapstiprinātas, tomēr faktiski tika plaši
lietotas Kurzemes tiesās. Kādu no šiem procesa «kodeksiem»

iespiedis K. Rummels, 2 bet tiesību vēsturniekus var interesēt arī

IG. Fabriciusa krājums ir ērti izmantojams, jo tajā latīniski sarakstītie

tiesību teksti doti vācu tulkojumā.
2 RummelС. Die Quellen des Curländischen Landrechts, Bd. I, Lief. I—2.

Instructorium des Curländischen Processes. Dorpat, 1844.
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citi noraksti, sevišķi tie, kas ir ar komentāriem un papildinājumiem

(RX 100K, 1,49,58).
No Kurzemes tiesību avotiem vismazāk publicētas pilsētu tie-

sības, tāpēc ikviens rokraksts, kas atrodas arhīvos un bibliotēkās,
ir ļoti nozīmīgs. Valsts bibliotēkas rokrakstu fondos šajā nozarē

glabājas kāds sevišķi bagātīgs un vērtīgs pilsētu tiesību krājums

(R X 100K, 1, 66). Tas ir galma virstiesas advokāta Gotfrīda Erd-

mana Fīrhūfa (Vierhuf) 18. gs. vidū sastādītais «Kurzemes un

Zemgales policijas noteikumu» kopojums, kurā ietilpst Jelgavas,

Kuldīgas, Ventspils, Bauskas, Jēkabpils un Jaunjelgavas privilē-

ģijas un administratīvie noteikumi vai, kā tos vēl sauca, namnieku

runas (bursprake, Bauersprache) jeb policijas noteikumi (Policev-

ordnung). To noteikumu daļu, kas skar Kurzemes pilsētu latviešu

iedzīvotājus, publicējis šā raksta autors kā pielikumu apcerēju-
mam par pilsētu nemantīgo iedzīvotāju stāvokli Kurzemes pilsētās,
bet pārējās normas joprojām atrodamas tikai rokrakstos. 1

Fīrhūfa krājuma datus labi papildina jau minētais G. Fabri-

ciusa sastādītais krājums, kurā ievietoti vēl arī vecākie Jelgavas
administratīvie noteikumi (1591. un 1593. g.) un 1644. gada grez-
nības noliegums, kā arī Bauskas pilsētas 1635. gada statūti. Kur-

zemes pašas vecākās pilsētas — Kuldīgas — tiesības rūpīgi savācis

D. V. Suits savā 1717. gada kopojumā (R X 100K, 1, 15), un gal-
venos administratīvos noteikumus, kas papildināti ar Kuldīgas
rātes dažiem lēmumiem, sakopojis kāds anonīms autors (R X 100K,

1, 68). Uzglabājušies arī kādreizējās Sēlpils pilsētas 1621. gada
25. jūnija statūti (R X 100K, l, 9). Jelgavas pilsētas 1606. gada
noteikumi un Polijas karaļa 1746. gada atbilde uz namnieku

sūdzību atrodas kopā ar Kurzemes statūtiem kādā nedatētā krā-

jumā (R X 100K, 1, 18). Par tiesu izpildītāja darbību Jelgavā, pie-
mēram, par izlikšanu no rātes piešķirtā skolotāja dzīvokļa, ir

uzglabājies aculiecinieka apraksts (R X 100K, 4, 3 — D. Distona

baznīcas tiesību un vēstures materiālu kopojumā).
Daudz mazāk tiešu ziņu par Kurzemes zemnieku tiesisko stā-

vokli. Par 19. gs. pirmo pusi var noderēt Kurzemes guberņas pār-
valdes rīkojumu kopojums zemnieku lietās no 1820. gada līdz

1852. gadam (R X 100K, 1, 63).
No pārējiem materiāliem Kurzemes tiesību vēsturniekam

var noderēt F. G. Bunges sastādītais Kurzemes galma virstiesas

spriedumu krājums par laiku no 1815. gada līdz 1840. gadam

1 Par Kurzemes pilsētu tiesību avotiem un minētajiem rokrakstu krājumiem

sk. rakstā: Zemzaris J. Materiāli Kurzemes feodālo pilsētu nemantīgo iedzīvotāju

vēsturei. — «Raksti (Viļā Lāča Latvijas PSR Valsts b-ka)», 2/3, R, 1970, 221. —

226. lpp. Teksti publicēti turpat, 251.—275. lpp.
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(R X ШОК, 1, 69), kas uzglabājies autora rokrakstā. Kurzemes

baznīcu tiesību avoti atrodami Kurzemes vēstures materiālu

4. apakšnodaļā (R X 100K, 4, 4—7, kā arī citās lietās).

Gan Vidzemes, gan arī Kurzemes tiesību pētniekiem var node-

rēt 1830. gados Vidzemes galma tiesas viceprezidenta R. J. L. Sam-

sona fon Himmelstjerna sastādītie bruņniecības un namnieku pri-

vilēģiju un tiesību sistematizēti pārskati — kodifikācijas («Dar-

stellungen ...»), kuru litografētie, iestāžu vajadzībām^izgatavotie
izdevumi jau sen kļuvuši par bibliogrāfisku retumu. Šīs privātās
kodifikācijas nodeva atsauksmei īpašām katrā guberņā atsevišķi

bruņniecības nodibinātām komitejām, kas, ievākušas atsauksmes

no pilsētām, sastādīja savu piezīmju kopojumus («Bemerkun-

gen...»), kurus kopā ar kodeksiem iesniedza Krievijas valdībai.

Rokrakstu fondā glabājas Vidzemes un Sāmsalas privilēģiju,
civiltiesību un procesa normu kopojumi līdz ar komiteju piezīmēm
pie tiem (R X 100V, 1, 31—43, 85—86), kā arī Kurzemes procesa

un pilsētu tiesību normu kopojumi (R X ШОК, 1, 59—60).
Bez juridiskiem materiāliem, kas bija ieguvuši pozitīvo tiesību

spēku, no tiesiskās domas attīstības un valdošās kārtas nodomu

pētīšanas viedokļa vēsturniekus var interesēt vairāki privātpersonu
sastādītie bruņinieku un zemes tiesību projekti, lai gan tie neie-

guva valdības apstiprinājumu. Viens no tiem bija 1598. gadā
pabeigtais tikko muižnieku kārtā ieceltā Dāvida Hīlhena projekts
ar nosaukumu «Liefländisches Landrecht», kurā autors, pieglaimo-
damies muižnieku kārtai, iestrādāja tiem izdevīgās romiešu verg-
turu tiesību normas. Tā kā projektā bija uzņemti panti, kas bija
pretrunā ar Polijas oficiālo likumdošanu, seims to neapstiprināja,
kaut gan muižnieki panāca karaļa piekrišanu to vajadzības gadī-
jumā lietot (R X 100V, 1, 26).

Vēl mazāk sekmju bija otram tā laika Vidzemes bruņinieku
un zemes tiesību projektam, ko 1641. gadā izstrādāja Engelbrehts
fon Mengdens ar nosaukumu «Neu verbesserte Livländische Rit-

ter- und Landrecht» vai arī «Des Herzogthum Lieflandes Ritter
und Land-Recht» (R X 100V, 26—27).

Kurzemes materiālos glabājas līdzīgs Kurzemes un Zemgales
hercogistes zemes tiesību projekts («Land-Recht des Herzog-
thumbs Curland und Semgallen») divos norakstos (R X 100K, 1,
47—48). Tajā ietilpa tiesu iekārtas un procesa, kā arī civiltiesību

un krimināltiesību normas, un to sastādīja hercoga padomnieki
kopā ar 4 virspilskungiem un 4 bruņniecības izvirzītiem pārstāv-
jiem no 1636. gada līdz 1644. gadam. Polijas valdība atlika pro-
jekta apstiprināšanu, iekāms nav saņemta pilsētu namniecības

pozitīva atbilde. Pēdējo tā arī nesaņēma, un projekts palika neap-

stiprināts. Vēstures literatūrā tas iegājis ar galvenā autora
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hercoga padomnieka tiesību doktora K. Deršava vārdu (Derschau-
sche Landrecht).

Līdzīga bruņniecības pārstāvju viedokļa dokumentācijas
nozīme ir arī vairākiem 19. gs. likumu apspriešanas materiāliem

zemnieku jautājumā (piemēram, R X 100 V, 1, 23 un 48—49. kā

arī R X 100K, 1, 64—65) un tāpat tiesu reformas lietā (R X 100V,

1, 24).
Noslēdzot šo īso Latvijas tiesību vestures avotu apskatu, jāpie-

bilst, ka šajā rakstā tuvāk nav aplūkoti dažādi palīgmateriāli,

piemēram, tiesību normu priekšmetu rādītāji, agrākās juridiskās
terminoloģijas vārdnīcas un līdzīga literatūra, kas atvieglo orien-

tēšanos sarežģītajā vietējo tiesību labirintā vai palīdz labāk

izprast juridisko tekstu saturu.

Visumā novērtējot Valsts bibliotēkas tiesību vēstures avotu

rokrakstu krājumu, ir jāatzīst, ka tas dod iespēju ne vien padziļi-
nāti skaidrot jau aizsāktās problēmas, bet arī pētīt jaunus nozī-

mīgus līdz šim vēl maz noskaidrotus jautājumus, piemēram, pil-
sētu iedzīvotāju, krimināltiesību un kriminālprocesa iestāžu

vēsturi, kā arī citas nozares.

Pielikums

1. Kurzemes tiesās lietotā latviešu zvērināšanas procesa

apraksts un zvēresta formulas latviešu un vācu valodā.

A — R X WOK, 1, 8, 189?—190. lp.; В — R X 100K, 1, 9,
141? lp.; С — R X WOK, 1, 66, 555. lpp.; D — R X 100K, 1,30,
72. lp.

Vermahnungk vundt Eyd der Vnteutzschen wie bey den Myta-
wischen3

gebräuchlichenn.
Den Zeugen erstlich fürzuehaltten, das er gedenckenn soll das

er für Gottes Angesicht, vundt der hohen Obrigkeitt gerichte ge-
stellet sey, vundt izob stehe, derowegen soll er sein gewußen sowohl

kegenn Gottc, alß das Gerichte in Acht nehmen, dasselbe mit

Vnwarheitt nicht beschmüzen, vundt gedencken das Gott ihn, sein

Weib, vundt Kmdd
, geborne vundt ungeborne, Vieh vundt Acker,

wegen seiner falschene
aussage, hie Zeitlich vundtf dort ewiglich

strafen würde, Vundt ob er wohl die Richtcrc mit seiner Aussage
verleitenn könte, so würde er doch Gott, der ein erkenner aller

herzen wehre nicht betriegen können, derowegen soll er nicht

mehr aussagen, alß ihme mit warheit bewust sei, was er mit seinen

äugen gesehen, vundt mit seinen Ohren gehöret, vundt daßelbealso

aussagenn, wie erß künfftigk für dems gerichtte Gottes veranth-

wortten wollte, zue mehrer beglaubungk soll er einen eidt schwe-

ren, mit den bloßen Knien auff ein Creutz kniende, in der rechten

Handt einen Stein, in der lincken Hand einen dürren stab, auff
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dem Haupte einen erden-Kloß halttende, alsoh sprechenn, So ich

Vnrecht aussprechenn werde, so gebe Gott das ich vund alle die

meinenl geborne vundt ungeborne mein Vieh vundt alle meine

Wohlfarth Verdorrek
,

vundt verschwinde, wie dieser dürrer Stab,

vundt das alleß Vieh2

so blindt werde wie dieser stein, vundt das

ich vundt alle die meinen"1 geborne vundt ungeborne vff unsern

betlager in der Krankheit also verschwarzenn, wie die erde die ich

auf dem Haupte habe, vundt das mir Gott Zeitlich vundt ewigk
nimmermehr gnedigk vundt bermherzigk sey, besondern das ich

mit allen Teuffelnn in abgrundt der Hellen muß in alle ewigkeitt
brennen verlohrenn undt verdammet11 sein.1

Pamcschen vnd schwereshen toes Lattwcs ka pyto Mitouwe

sode tope turrete.

Tarn letzenekam no pinne jasacke ka tarn penimnete bus ka tas

prexkan Dewe waige vnd to auxte wuerseneke sode liktz gir, vnd

taggede stawe tapetz bus tam prettibe Dewe us souwTe szimne tiek

labbe kalis to sede rautzyth to patte arne pattesibe ne ab grudenate

vn Domate ka Dews to winge sewe vnd Berne szimpte Hb ne

szimpte, winge saime lopes vnd tyrumme winge nepattese Vssat-

cischenne petez sehe laikige vnd tur musige sodis und iatas toes

soege ar soue nepattese us sateischenne pewils Dewe tomer katters

toes sirdes redze ne warres pewilte Та petz tana wairake us sat-

zith nebus katas toteschan sinne kotas ar sawens adzems redtzeis

vn ar sauwens sirdeis gir vn to patte ta uszateith ka tas to prexkan
to barge Dewe sodibe adbildeth war, Tarn bus ta swereth ar pli-
koms, cellems, vs wen ctuste celloes mest, exkan lubbe roke wene

ackmenne exken to kreise roko wene souse sisle, beth uz to galwe
wene wellene turreth ta sateith Ja es ne pattese ussateis tadde dode

Dews, ka es un te wusse manne szimpte vn neszimpte, manne lope,
vn wusse kas man gir ta sasuste vnd istrixte, ka tas sausis sislis

vn kames wussedick aekle topam ka tas ackmens vn ka es vn te

manne szimpte Hb ne szimpte vs musems grute gülte sergdamme
ta nomelnamen kata semnie uz manne galwe, vnd ka man Dews

laikige vnd musige nemusam gribbe szelix buth, beth ka es ar

woussem welnems, Helles, Duibbenne muisige war deckt vnd

pasustz buth.

1 В un sevišķi С rokrakstā vācu teksts pareizākā vācu valodā un rakstībā.

Tekstu nozīmīgākās atšķirības ir šādas: а) В rokrakstā Mitauschen Gerichten,

С — bey dem Gerichte; b) В un С jetzo; с) С für Gott sowohl auch dem Gerichte;

d) С Kinder; c) С Sachen; f) С auch; g) В un С klāt gestrengen; h) С klāt

und; i) В un С meinigen; к) verdürre; 1) С und alle daß Viehe; m) С meinigen;

n) С verdamt. Pirms latviešu zvēresta teksta: «Versio Letticae Mscto: supe-

riori verbotenus transcriptae».
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Tā kā latviskajā zvērestā starp A no vienas un B, D no otras

puses ir diezgan lielas valodas un rakstības atšķirības, dodam D

rokraksta latviskās daļas pilnu tekstu:

Dennescheschen un Schwereschen toes latwees ka pyto Mitauwe

Sohde toop turrete. Tam Ledtzenekam no pinne jaszada ka tam

pemimete buhs ka tas preschk Dewe Wayga taggad stahw, tapetz
buhs tarn Prettibe Dewa us Duwe Szimne tik labbe. Ka us abgru-
denate un domate ka Dews tho winge Sewe und Behrne szimte lids

neszimte winge Saime, Lopes und Tirumme, un pattese musigi
sodis und ja tas toes Soges ar saue ne pattese us satischenne pewils
Dewe tomer kattres tos Sirdes redtze newarres pewilte, tapetz tarn

wairoke uszatziz nebūs, ka tas to tescham sinne ko tas ar sauems

adtzims redtzies un ar savems ausems dsirdeis gir un to patte ta

uszatzith ka tas to prexkan to barge Dewe Sodiebe adbildeth, war

tam bus te sweret ar plikams zellems uus wene Kruste zellaes mest

ex kam labbe Rok wen akmenne, exkan to kreyße Rocke wene sause

sißle, beth us to galwe wene wellene turreth ta satsath, Ja es ne

pattese ussatzies tadde Dewes ka es un te wysse manne szimpte
un neszimpte manne Lope un wise kas man gir, ta sasust un

istreixte ka tas saustis Syßlis un ka mes wiße tik akle topam ka

tas akmens un ka es in wiße to manne Szimte jeb neszimpte us

mußums grute gülte sergdam, ta nomelnam ka tas Semmes us

manna galwe un Dews laykige und musige nemusam gribbe sze-

ligx buth, bet kat es ar wißems Weinems helles Duibbene muszige
war dedat un pasubtz buth. 1

2. Kurzemes tiesās lietotās latviešu zvērestu formulas.

R X 100K, 1, 66, 558.-559. lpp.
Unteutschen Zeugen Eydt vor Gerichte

Es N. N. schwere pc Deewa augstam und pie winne Sweta

warda, ka es wirßen to wiße ко man Zenige Teeses Kunge jauses
oder waitzas grib theescham issatzit, und nemellet ne paar ehnaid

edder dawan edder zitte Lehte labbad, tik teescham ka Deews Aug-
stais man manne Seewa, Behrn und wissu mannu Buhschan

eecksch Schie und winnu Pasauli grib liedset.

Undeutschen Eyd wegen eines Pferdes

Es N. N. Swehru pee Deewa Augsta und pee winna Sweta

warda ka das Sirgs, kas te staw, schis es patz irr eßen audsinaits.

1
Salīdzinot В un D tekstus, jāatzīst, ka tiem abiem pamatā ir ļoti līdzīgs,

bet ne viens un tas pats variants. Galvenā atšķirība — В rokrakstā minēts «sauss

koks», bet D rokrakstā «sauss zizlis». Pārējās ir galvenokārt rakstības dažādības,

no kurām varētu atzīmēt: Kriste — Kruste, Dibbene — Duibbene, ißtreikt —

istreyxte.



und ре Meete seyis jo es teescham ne schweere tad lay Deews dod

man, manne Seewe, Behrn, Lope und wis kas man peeder pasus-

tam tapt jo es atkali teescham schweere tad laid Deews mums

pallieds und winna Sweete warde.

Unteutschen Eyd wegen Schuldt Forderung

Es N. N. Sweere pie Deewe Augsta und pee winna Sweeta

warda ka N. N. no man irr pirtzis N. N. no tho ihrr winsch man

pārrada palitzzis m[ārkas] 10, es tho teescham ne sack, tadt laid

Dews dat man, manne Seewe Behrne Lohpe und wis kas man pee-

der pasustam tapt, jo es atkali teescham Sweere, tad laid Deewes

man pallieds und winne Sweete warde.

Es N. N. Sweere pee Deewe Augsta und winna Sweete warde

teescham issatzzit ко man kenitze [cienītie?] tes Kunige jautes ne

Dawan neg Drauge labe tick teescham, ka Des man zy Pasauwel

lids, jo es tescham ne satzzit, dad laid Des man schy und winne. . .

[turpinājuma nav].

3. Latviešu tiesas piesēdētāju — tiesnešu zvērests.

RX 100K, 1,74, 111. lp.
Ein Rechtfinder Eyd.
Ich N schwere zu Gott dem Allmachtigen, daß nachdem ich

von meinem Herren zum Rechtfinder erwehlet, in allen Gerichten

und Sachen da Ich Urteil zu sprechen werde gebrauchet werden,

meinem besten wißen und gewißen nach, ohne Ansehen der Perso-

nen, Freund- und Feindschafft niemanden zu Liebe noch zu Leid

daß Recht sprechen und einbringen will, so wahr mir Gott an

meiner Seelen und allem den Meinigen helffe. Amen.



Я. ЗЕМЗАРИС

ИСТОЧНИКИ ИСТОРИИ ПРАВА ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА

В ЛАТВИИ В РУКОПИСНЫХ ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

Резюме

В очерке дан обзор юридических документов, составленных на

разных языках, из различных фондов рукописей, особенно из

фонда № 100 — «Материалы по истории Латвийской ССР». Под-

робно описаны наиболее редкие и до сих пор не опубликованные
источники права. Особое внимание уделено текстам так называе-

мого земского, или крестьянского, права (lantrecht burrecht). Эти

тексты, в сущности, являются кодификациями местного обычного

права латгалов, ливов, куршей и земгалов, составленными в

XIII веке на нижненемецком языке для нужд функционеров ры-

царского ордена и рижского архиепископа, дошедшими до нас

в списках XVI и XVII веков. Не менее интересны также формулы
присяги на латышском языке, в которых сохранились элементы

обычного права дохристианской эпохи — проклятие себе, своим

близким, скоту и на все имущество в случае ложной присяги. Име-

ются описания соответствующего ритуала этой тяжелой личной

присяги. Часть формул дана в приложении к очерку, так как они

имеют значение не только для историков права, но и филоло-
гов.

Из источников права последующего периода политической

раздробленности территории Латвии основную группу состав-

ляют привилегии господствующего класса — видземского и кур-
земского рыцарства — и материалы их самоуправления, напри-

мер решения ландтагов. Многие из документов уже опублико-
ваны, но есть и неопубликованные интересные материалы: до

сих пор малоисследованные источники права города Риги и кур-
земских городов — привилегии и полицейские уставы, содержа-
щие много ценных сведений о разных слоях городских жителей,
в том числе и о плебейской массе населения.

Помимо текстов древнего рыцарского права в фондах можно

найти проекты так называемого рыцарского и земского права, как

например проекты Д. Хилхена, Э. Менгдена и К. Дершауа, в ко-

торых проявляются юридические тенденции помещиков к ук-

реплению своей власти над крепостными крестьянами.
Рукописный материал Государственной библиотеки Латвий-

ской ССР не только дает возможность углубить решение иссле-

дуемых проблем, но и составляет ценную базу для разработки
новых вопросов истории населения городов, истории учреждений
и других отраслей истории.
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J. ZEMZARIS

RECHTSQUELLEN LETTLANDS DER PERIODE DES FEODALISMUS

IN DEN HANDSCHRIFTENSAMMLUNGEN DER VILIS LĀCIS

STAATSBIBLIOTHEK DER LETTISCHEN SSR

Zusammenfassung

In dieser Abhandlung ist ein Überblick über juristische, in ver-

schiedenen Sprachen abgefasste Dokumente aus mehreren hand-

schriftlichen Sammlungen gegeben. Besonders ist die Sammlung
Nr. 100 zu erwähnen, die Materialien aus der Geschichte der Letti-

schen SSR enthält. Ausführlicher sind die ziemlich seltenenbis jetzt

unpublizierten Rechtsquellen der ältesten Periode beschrieben. Sol-

che sind die Texte des sogenannten „lantrechts", oder ~burrechts",
die als Kodifikationen des örtlichen Gewohnheitsrechts der alten

Liven, Kuren, Lettgallen und Semgallen erscheinen. Sie sind im

13.Jh. für den Gebrauch der Funktionäre der Landesherren in mit-

telniederdeutscher Sprache verfaßt, obwohl nur in Abschriften des

16. und 17 Jhs bis unserer Zeit gelangt worden.

Nicht minder interessant sind auch die Eidesformeln in letti-

scher Sprache derselben Periode, in denen noch Elemente des

Gewohnheitsrechts der vorchristlichen Zeit erhalten sind — der

Selbstfluch, die Verfluchung des Angehörigen, des Viehs und des

ganzen Eigentums im Falle eines falschen Eides. Es gibt auch eine

Beschreibung des Rituals dieses schweren körperlichen Eides in

deutscher und auch lettischer Sprache. Einige von diesen alten

Texten sind im Anhange dieser Abhandlung gegeben, denn sie

sind nicht nur für die Rechtshistoriker, sondern auch für die Philo-

logen von großer Bedeutung.
Die Rechtsquellen der nachfolgenden Periode der politischen

Zersplitterung des Territoriums Lettlands sind hauptsächlich die

Privilegien der herrschenden Klasse — der Liviändischen und

Kurländischen Ritterschaft — und die Materialien ihrer Selbstver-

waltungsbehörden, z. B. die Beschlüsse der Landtage. Viele dieser

Urkunden sind schon publiziert worden, doch es gibt auch sehr

viele interessante noch nicht publizierte Quellen der Stadt Riga
und der kurländischen Städte — Privilegien und Polizeiordnungen,
die sehr wichtige Nachrichten über die verschiedenen Schichten der

Stadtbewohner, darunter auch über die plebejische Masse der

Bevölkerung, enthalten.

Außer den Texten der ältesten Ritterrechte kann man in den

Sammlungen auch die Projekte des neuverfassten Ritter- und



Landrechts finden, z. B. die von D. Hilchen, E. Mengden und

K. Derschau, in denen die juristischen Tendenzen der Erbherren

in der Verstärkung ihrer Macht über die leibeigenen Bauern zum

Ausdruck kommen.

Im Ganzen gibt das handschriftliche Material der Staats-

bibliothek die Möglichkeit, die Lösung der Forschungsprobleme
noch zu vertiefen, es bildet eine wertvolle Basis für die Ausarbei-

tung neuer wissenschaftlichen Abhandlungen über die Geschichte

der Stadtbevölkerung (der Städte), Geschichte des Kriminalrechts
und Prozesses, die Geschichte verschiedener Behörden und anderer

Gebiete.
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NO LPSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

ROKRAKSTU FONDIEM

Kā papildinājumu S. Šiško rakstam «Viļa Lāča Latvijas PSR
Valsts bibliotēkas cenzūras materiālu fonda apskats» publicējam
J. Asara apcerējumu «Elku pastari».

Anonīmo apcerējumu «Elku pastari» Rīgas atsevišķajam cen-

zoram 1904. gada aprīlī iesniedza zobārsts F. Mierkalns. Cenzors

to kopā ar A. Ruperta uzrakstīto satura atstāstījumu nosūtīja Pre-

ses lietu galvenajai pārvaldei Pēterburgā; pēc konsultēšanās ar

M. Remiķi 27. maijā apcerējumu aizliedza (sarakste «Elku pas-
taru» lietā glabājas PSRS Centrālajā valsts vēstures arhīvā Ļeņin-
gradā, 776. f. 21/1 apr., 712.1., 7.—19. lp.; sarakstes fotokopijas
LPSR Valsts bibliotēkā, R X 56, 8, 4).

Apcerējuma faktiskais autors ir progresīvais sabiedriskais

darbinieks un kritiķis Jānis Asars (1877—1908). Uz to norāda

ne tikai šā darba stila un izteiksmes īpatnības, bet arī tas, ka

«Elku pastaru» domas, atsevišķas rindkopas un ļoti līdzīgi iztei-

cieni sastopami citos tai pašā laikā rakstītajos J. Asara darbos.

Spilgtāko pierādījumu sniedz J. Asara raksts «Aspazija un viņas
dzeja», 1 kas uzrakstīts 1904. gada aprīlī, laikā, kad «Elku pastari»
atradās cenzūras iestādēs. Abos darbos ir vienāds 90. gadu ekono-

miskā stāvokļa raksturojums. Tā, piemēram, «Elku pastaru» tek-

stam (247. lpp.) gandrīz līdzīgs ir šāds fragments no raksta par
Aspaziju: «Radās jauni faktori. Uz laukiem tie bija «grūtie
laiki» — lauksaimniecības krīze, pilsētā fabriku rūpniecība . .
Labības tirgus bija nonācis ciešākā atkarībā no pasaules tirgus,
cenas bija kritušais, mājas, iepirktas labākos laikos, nevarēja tik

viegli turēties, ka agrāk, daļa strādnieku neatrada darbu, pat

Asars J. Kopoti raksti. 4 sēj., 3. sēj., 1. burtn. R., 1910, 3.—19. lpp



saimnieku ģimeņu locekļiem nācās meklēt darbu«jaunā pasaulē» —

pilsētu lielrūpniecībā un tās atkarībā.»1

«Elku pastari» ir viens no nozīmīgākajiem J. Asara sacerēju-

miem, arī tā apjoms ir apmēram 3 iespiedloksnes. Kaut arī darbs

radies buržuāziskā nacionālisma ideologu aprobežotības un vei-

kalnieciskuma atmaskošanas nolūkā, autors tajā sniedzis plašus
latviešu sabiedriskās dzīves, rakstniecības un avīžniecības rakstu-

rojumus, vērtējis jaunstrāvnieku darbību, atklājis Jaunās strāvas

ietekmi uz turpmāko gadu sabiedrisko dzīvi. Apcerējumam «Elku

pastari» raksturīgs kaismīgs, spilgts, brīžam asi satīrisks tēlo-

jums.
Valsts bibliotēkas rokraksta šifra — R X 56, 4, 4. Tas ir

J. Asara autogrāfs divās burtnīcās 22x18 cm lielumā, tīrraksts ar

dažiem autora svītrojumiem un labojumiem, kā arī cenzoru atzī-

mēm. Valsts bibliotēkā no Rīgas atsevišķā cenzora arhīva ir ienā-

kusi tikai darba pirmā puse, pavisam manuskriptā bijušas 4 burt-

nīcas. Darba beigu daļa ir pazudusi, iespējams, jau cenzēšanas

gaitā. Šajā apcerējuma daļā Asars aplūkojis latviešu biedrību

dzīvi, sevišķi kritiski vērtēdams Rīgas Latviešu biedrības darbību.

Turpinādams latviešu periodisko izdevumu apskatu, autors rakstī-

jis par «Baltijas Vēstneša» «mazasinību» un «Austruma» izdevēja
A. Niedras nacionālistiskajām idejām, kuru galvenais mērķis pie-
saistīt abonentus. Tālāk vēlreiz uzsvērta buržuāziskā nacionā-

lisma neauglība un tā ideoloģijas reakcionārā būtība. Darba beigu
daļa latviešu daiļliteratūras apskatā kā noteicošā izvirzīta prasība
pec reālistiska dzīves atveidojuma literatūrā.

Sagatavojot vecajā ortogrāfijā rakstīto apcerējumu publicēša-
nai, darba grafiskā sistēma tika pārveidota atbilstoši mūsdienu

pareizrakstības normām. Turpretī J. Asara valodas morfoloģiskās
un sintaktiskas īpatnības, arī autora interpunkcija saglabātas. Nav

grozītas arī fonētiskās īpatnības, vienīgi atmests mīkstinātais «r».

Autora svītrojumi un labojumi, kā arī cenzūras iestāžu atzīmes pie
teksta norādītas zemsvītras piezīmēs. Sakārtotāja piezīmes dotas

raksta beigās. Publikāciju sagatavojusi un piezīmes sastādījusi
Silvija Siško.

1 Asars J. Kopoti raksti, 3. sēj., 1. burtn., 13. lpp. Pēc tam, kad šī ievadpiezīme

jau bija salikta, Valsts bibliotēka ieguva dažas J. Asara rakstītas pastkartes,
kuru rokraksta līdzība publicējamā materiāla rokrakstam apstiprināja šeit izteik-

tos apsvērumus.



ИЗ ФОНДОВ РУКОПИСЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

Настоящая публикация очерка Я. Асара «Последыши идолов»

подготовлена в дополнение к статье С. Шишко «Обзор фонда

цензурных материалов Государственной библиотеки Латвийской

ССР им. В. Лациса».
Анонимный очерк «Последыши идолов» был представлен на

рассмотрение рижскому отдельному цензору в апреле 1904 г.

зубным врачом Ф. Миеркалном. Сочинение вместе с кратким

изложением содержания цензор переслал в Главное управление

по делам печати в Петербурге, которое после консультации с

М. Ремикисом, цензирующим латышские сочинения, очерк запре-
тило (переписка по делу «Последышей идолов» хранится в Цент-

ральном государственном историческом архиве СССР в Ленин-

граде, ф. 776, оп. 21/1, д. 712, л. 7—19; фотокопии переписки —

в Государственной библиотеке Латвийской ССР, RX 56, 8, 4).
Подлинным автором очерка является латышский прогрессив-

ный общественный деятель и критик Янис Асар (1877 —1908).
На это указывают не только особенности стиля и художественных

средств, но и то обстоятельство, что тождественные мысли, отдель-

ные абзацы, очень похожие выражения встречаются также и в

других сочинениях Я. Асара того же периода. Убедительным

подтверждением этому служит статья Я. Асара «Аспазия и ее

поэзия», написанная в апреле 1904 г., когда «Последыши идолов»

находились в органах цензуры.
«Последыши идолов» являются одним из наиболеезначитель-

ных и крупнейших сочинений Я. Асара. Хотя работа имела целью

разоблачение ограниченности и торгашества идеологов буржуаз-
ного национализма, в ней содержится обширная характеристика
латышской общественной жизни, литературы и прессы, дается

оценка деятельности новотеченцев — пропагандистов марксизма,

раскрывается влияние «Нового течения» на общественную жизнь

последующих десятилетий. Очерк «Последыши идолов» написан

со свойственной Я. Асару пылкостью и яркой выразительностью,

иногда в остро сатирической форме.
Автограф Я. Асара (RX 56, 4, 4) в двух тетрадях с пометками

цензоров — лишь первая часть сочинения. Вторая часть очерка

утрачена, возможно, уже в цензурных учреждениях. В утерянной
части очерка, судя по пересказу в цензурных документах, рас-

сматривалась деятельность латышских обществ, периодических
изданий, повторно подчеркивалось бесплодие буржуазного наци-

онализма и реакционная сущность его идеологии. При обзоре
латышской беллетристики как решающее выдвигалось требова-
ние реалистического отображения действительности.

Публикацию подготовила Сильвия Шишко.
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AUS DEN HANDSCHRIFTENBESTANDEN

DER STAATSBIBLIOTHEK DER LETTISCHEN SSR

Die vorliegende Publikation des Essais von_J. Asars ~Die letz-

ten Götzen" ist in Ergänzung zum Artikel S. Siškos „Bestandum-
schau der Zensurmaterialien in der V. Lācis Staatsbibliothek der

Lettischen SSR" vorbereitet.

Die anonyme Schrift wurde dem Rigaer Zensoren im April 1904

von dem Zahnarzt F. Mierkalns zur Durchsicht vorgelegt. Der

Zensor übersand die Arbeit mit einer Kurzfassung des Inhaltes in

die Hauptverwaltung für die Presseangelegenheiten nach Peters-

burg. Nach einer Konsultation mit M. Remiķis, der Werke in letti-

scher Sprache zensierte, wurde der Essai verboten (der Briefaus-

tausch in bezug auf
~

Die letzten Götzen" befindet sich im Zen-

tralen staatlichen historischen Archiv der UdSSR in Leningrad —

Bestand 776, Titelaufnahme 21/1, Sache 712, S. 7—19; Photokopien
des Briefaustausches — in der Staatsbibliothek der Lettischen

SSR —RXS6, 8,4).
Der eigentliche Verfasser des Essais ist eine fortschrittliche

lettische Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, der Kritiker Jānis

Asars (1877—1908). Darauf weisen nicht nur Besonderheiten des

Stils und der künstlerischen Mittel hin, sondern auch der Umstand,

dass man identische Gedanken, einzelne Absätze sowie ähnliche

Äusserungen auch in anderen J. Asars Werken derselben Periode

entdeckt. Das findet seine Bestätigung im J. Asars Artikel ~Aspaz-

ija und ihre Poesie", der im April 1904 geschrieben wurde, als der

Essai ~Die letzten Götzen" bei derZensur war.

Der Essai ~Die letzten Götzen" gehört zu den grössten und

bedeutendsten J. Asars Werken. Obwohl die Arbeit sich die Ent-

larvung der Beschränktheit und des Krämergeistes der Ideologen
des bürgerlichen Nationalismus zur Aufgabe macht, enthält sie

doch eine vielfältige Charakteristik des öffentlichen Lebens Lett-

lands, seiner Literatur und Presse; gleichzeitig wird auch die

Bewertung der Tätigkeit der Vertreter der „Neuen Strömung"

(Jaunā strāva) als Propagandisten des Marxismus gegeben und

der Einfluss der „Neuen Strömung" auf das öffentliche Leben der

nachfolgenden Jahrzehnte aufgedeckt.
Der Essai „Die letzten Götzen" ist mit der für J. Asars charak-

teristischen Leidenschaftlichkeit und hervorstehenden Ausdrucks-

kraft, manchmal in scharf satirischer Form geschrieben. Das Auto-

graph von J. Asars (RX 56,4,4) in zwei Heften mit Merkzeichen

des Zensoren ist nur der erste Teil der Arbeit. Der zweite Teil ist

abhanden gekommen, wahrscheinlich in den Zensurbehörden. Im

verlorenen Teil, nach Darlegungen in den Zensurmaterialien zu



schliessen, wurde die Tätigkeit der lettischen Gesellschaften und

der Periodik charakterisiert und die Fruchtlosigkeit des bürger-
lichen Nationalismus und das reaktionäre Wesen seiner Ideologie
wiederholt betont. Bei der Umschau der lettischen Belletristik

wurde Anspruch auf die realistische Wiedergabe der Wirklichkeit

geltend gemacht.
Die Publikation ist von Silvija Siško vorbereitet.



J. Asara «Elku pastaru» rokraksta lappuse ar cenzūras atzīmēm.
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ELKU PASTARI

Domas par tautiskumu musu sadzīve

un rakstniecībā

Moto: «Cilvēks, kas jūt, ka viņš spēj darīt ko labu,
nedrīkst gaidīt, kamēr to sauc, un nedrīkst ievērot, kad

to dzen projām; bet viņam ir jābūt kā Homēra cildi-

nātam varonim, kā mušai, kura, vienā vietā aizdzīta,

uzbrūk cilvēkam otrā vietā.»

Göthe.

Mūsu sadzīves barometrs stāv pašlaik uz «Stipri apmācies».
Būs rets, kas to noliegs; tie daudzie, kuri acis, ausis un muti lab-

prāt piever, arī tie to atzīst. Sadzīve — viņi atzīst — vistim pilso-
niskā brien pa haosu, pat ar vistuvākām dienas pārliecībām; tā

uzduras uz šķelšanās dzelkšņiem, kur citkārt taču cits cita roku

juta savā; tā saplok zem demoralizācijas lietuvēna pat taīs aprin-
dās, kuras līdz šim nebija parasts redzēt uz četrām kājām. Tā ir

iznācis gluži citādi, nekā bija gaidīts. Jo spēku, bagātību un pla-
šumu solīja pilsoniskais tautiskums, un ir atnesis nespēku, tukšību

un šaurumu. Vienot tas solīja — vienot vaj visu tautu, un nu ir

naidā sašķēlis, no iekšienes saspārdījis pašus visvecākos, viskom-

paktākos centrus. Drošību tas solīja, arī uz ārieni, bet ir ienesis

nedrošību un zikofantismu, pat pašu mājās. Latviešu organizēšana
bija pilsoniskā tautiskuma mērķis, un pilnīga dezorganizācija ir

viņa panākums. a

Un nopūšas tad paši pilsoņi, pusmiegaini, pusbailīgi, taustīda-

mies un rāpodamies atpakaļ, kamēr barveži tik nejēdzīgi personīgi

a Cenzora atzīme mala ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Jo speķu .. panā-

kums». Vārds «zikofantismu» pasvītrots ar vienkāršo zīmuli.
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dauzās pieri pret pieri. Jo viņu acis ir nolaistas — uz komandu, un

viņi nezin, vaj nelikties no aizgādnieciskās rokas tās aizsegt pavi-
sam. Lai «latviešu lietu» glābtu 3

— viņi sacīs.

Gan viņu pāvests
bl arvien kārtīgi, kaut aizsmacis, izlaiž savas

lāstu bullas pret cittautiešiem, tautas nodevējiem un ļaundariem,
un izdiluši, sarūsējuši ķērc viņa tautiskuma riteņi; bet allaž, kad

šis draudu pērkons dārd, tad tas izklausās pilnīgi tā un saceļ
pasaulē tikpat milzīgas izbailes, kā tas bleķa plerkšis, ar ko aiz

kulisēm ālējas nelāgos teātros. Ja daudz — tas aiztaupa naudu par

cirkus klauniem.

Tiktāļu ir ticis ar pilsonisko tautiskumu. Līdz vispārējai tautis-

kuma krīzei. Un mūsu runa par to izskanēs tā kā kapa runa. c

Tautiskuma gaita latviešu vēsturē ir nosprausta jau diezgan
skaidri, vismaz galvenākos vilcienos. Tagadējam pilsoniskam tau-

tiskumam tas jāpieskaita par indirektu nopelnu, ka viņš ierosinā-

jis opozīciju, ņemt un tuvāk iztirzāt 60. gadu centienus, uz kuriem

arī pilsoņi atsaucas, un nokasīt tiem to naivi romantisko un gluži
neīsto politūru, ar kādu tie bija pārvilkti kopš 80. gadiem. Par šo

noskaidrošanu var spriest no literatūras fonda priekšnesumiem 2
—

par Ausekli un Pumpuru, no avīžu rakstiem no polemikām, piem.
no rakstu virknes «Tautiskums un kultūra» 1903. g. sākumā

«D [ienas] Lapā», de3
no «Austrumā» nepilnīgi nodrukātā -s-

apcerējuma «Tautiskie centieni un saimnieciskā nokārtošanās», 4

v. c. Arī uz 60. un 70. gadu dzeju neviens vairs neskatīsies tādām

acīm, kā skatījās 80. gados Lautenbahs5
un Pārstrautu Jānis.6

Spirgtais kultūras ziedonis 60. un 70. gados, tad pseidotautiskā
reakcija 80.os, pret to vētrainā reālo ideju strāva un cīņa 90. gadu
pirmā pusē un nu beidzot pilsoniskais tautiskums ar dažādām

blakus parādībām uz jaunā gadu simteņa sliegšņa.' Jādomā, ka

a Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «Lai . . glābtu».
b Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem vārdkopas «viņu pāvests».
c Cenzora divkārša atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Tik-

tāki . . runa».

d Autora svītrots «un».

c Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «no rakstu. .

«D[ienas] Lapā»».
f Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Spirgtais .. slieg-

šņa». Vārdi «reakcija» un «reālo ideju» pasvītroti, virs vārda «reakcija» jautā-

juma zīme.
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šādos galvenos posmos vēsturiskais pārskats satvers latviešu kul-

tūras pagātni. Tādā pārskatā kultūras strāva tecēs ka viļņu līnija
ar viļņu kalniem un viļņu lejām. Tautas dzīvības spēki drīz sace-

ļas līdz maksimumam, ar varenu kāri iesūkdami un asimilēdami

kultūras barību uz gadu desmitiem, drīz noslīkst līdz minimumam,

sašaurinās, top neīsti, ārēji savā izteiksmē un garīgi vairāk repro-
dukcē, nekā rada. Līdz jauni plūdi atkal no dzīves pamatiem pār-
var viņu inerciju un, visas vērtības pārvērtējot, ceļ tos vēl augstāk

pret kultūras debesīm.

It raksturīgi tas notika 80. gadu beigās, kad jaunā paaudze
sacēlās pret veco tautisko.3

Lautenbahs-Jūsmiņš skaitījās toreiz pie rakstniecības korife-

jiem. 1889. gadā iznāca viņa dzejoļi, 7 nākamā gadā viņa stāsti, 8

pēcnākamā «Niedrīšu Vidvuts». Bez tam viņš speciēli nodarbojās,
meklēdams senlatvju dievības un cēla ikgadus Vasaras sapulcēs

9

priekšā kādu Puškaiti vaj Radagaisu. Kas bija īsts tautas dēls, tas

turēja par savu pienākumu krāt gara mantas, citi arī tās viltot un

fabricēt, lai tautas pūrs iznāktu smagāks. Bet tautieši dibināja
dziedāšanas biedrības un saviesīgas biedrības, rīkoja zaļumsvēt-
kus ar dziedāšanu un tautiskām runām, un dzejnieki dziedāja par
ozoldēliem, zeltenītēm un zilām acīm. Tikai Apsīšu Jēkabs,b diev-

bijīgi rokas salicis, un allaž ar kādu pantiņu iz dziesmu grāmatas
uz lūpām,0 gleznoja savu tautas bilžu galeriju un klausījās drusku

tuvāk, kā pukst tautas sirds, kad tā strādā un cieš. Citādi lasīšanas

kāri apmierināja «Tautas bibliotēkas» un «īstās tautas bibliotē-

kas», kur valdīja Uzticīgās mīlestības un Zelta Emmas, 10
un pat

«Austrums» baroja savu publiku ar «Veco pilskunga kalponi», 11

«Sudmalnieka Līziņu», 12 «Pie altāra»13
v. c, kuri visi bija «jaukām

bildēm pušķoti».
Gan arī tagad iznāk briesmu un mīlestības stāsti, bet viņiem

nav vairs agrāko aprindu. Toreiz visas minētās parādības bija

dominējošs akords sadzīves meldijā. Valdošai sabiedrībai tāda

«famīlijas žurnālu» barība bija taisni pa gaumei. Tie jau bija
tie paši turīgākie lauksaimnieki un tie paši sīkpilsoņi, kuriem Drav-

nieks jau 1883. gadā bija sastādījis savu toreiz ļoti raksturīgo un

aktuēlo «Grāmatu par pieklājīgu uzvešanos» ar mācībām par

«komplimentu taisīšanu», «vizītu taisīšanu» un vēl daudz citām

taisīšanām, kam visām vajadzēja būt «kavaleriskām». 14

a Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli un pasvītrojums zem teikuma

«It raksturīgi.. tautisko»,

b Autora svītrots «kaut».

c Teikuma daļu «dievbijīgi.. uz lūpām» cenzors pārsvītrojis ar sarkanu

zīmuli.
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Kā serdē izkaltis koks apaug ar piepēm un sūnām, tā latviešu

vadošā sabiedrība 80. gados apauga ar mazisku mie [t] pilsonis-
kumu. Vadošā sabiedrība — tas ir tā sabiedrība, kuras rokās atra-

dās lielākās biedrības un lielākās avīzes un kura visai sadzīvei un

tās uzskatiem deva paraugus. Kad 1891. gada beigās tā stāvēja

pie Valdemāra zārka, ar svinīgām runām, karogiem un sēru zīmēm,

tad garīgi tā stāvēja bezgala tāļu no viņa. Pavisam pretējā

pasaulē. Gars, kas te šķīrās no lielā censoņa miesām, jau sen agrāk

bija atstājis latviešu vadošās aprindas. Valdemārs un tā biedri bija

karotāji, pat mocenieki; 3 viņu pēcnācēji — laimīgi baudītāji man-

tenieki. Pirmie bija progresisti ar reālpolitisku kultūras pro-

grammu, kura bija dzimuse tieši no zemkopju dzīves saimniecis-

kām prasībām un no vispārējām valsts reformām; otrie turpretim
gadu no gada izvērtās par arvien tukšākiem frāžu ideālistiem, kad

saimnieciskā programma tuvojās savai piepildīšanai, un latviešu

gruntniecību paši gruntnieki uzskatīja principā par nodibinātu.

Tā viņiem no tautiskiem centieniem atlika tikai ideoloģiskais
moments: tautiskā frazeoloģija, mitoloģija, valodnīca un latviešu

vēsture.b

Kā mēdz būt gandrīz ar visām kustībām, tā notika arī te. No

sākuma tie ir tikai daži spēcīgākie gari, kuri pirmie ierauga kon-

trastus starp tiešamību un uzskatiem un izteic jaunus uzskatus

un uzstāda jaunas prasības, pretējas valdošām un valdošo aprindu
materiēlām interesēm. To viņi izteic, runā arvien skaļāki, 0 neska-

toties uz vajāšanām un savu ēršķu ceļu, iegūst domu biedrus, un

ja nav cīņā krituši, beidzot uzvar. Un te nu šļūc pa viņu tekām

bars pēc bara, un teka top par platu, omulīgu lielceļu priekš ik-

katra. Uzskati, kuri citkārt bija nedaudzu izredzēto kaujas sau-

ciens, top par efektu un skanīgu zvārguli galda un svētku runās,

pie pilnām bļodām un uz tirgus laukumiem. Nu tie neprasa upu-

rus, gluži otrādi: tie ienes godu un profītu. Tos apliecinot neva-

jaga dūšas — taisni mazdūšīgiem tie nāk par labu apsegu. Uzskatu

pirmtevi var būt krituši un miruši, kad nu tik uzskati izplatās vis-

pārībā un nāk modē kā lielās masas īpašums.
Gluži tā notika ar pirmo latviešu tautiskumu.0 Arī viņa ticības

apliecība tapa īsti populāra tikai 80. gados, tad kad tā atradās jau
Pietūka Krustiņu mutē! Tautiskums un tautas mīlestība, par ko

a Vārdus «pat raocenieki» cenzors pārsvītrojis ar sarkanu zīmuli.

b Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Tā viņiem .. vēs-

ture», teikumabeigas pasvītrotas.
c Cenzora pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem vārda «skajāki»
d Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma«Gluži . . tautiskumu».
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agrāk bija daudz jācieš, jābēg vajātam no tēvijas, 3 tā tagad katram

tapa par ienesīgu firmu un taisni niecīgākie, tukšākie cilvēciņi to

izmantoja visvairāk. Kad Valdemārs toreizējā Tērbatā uz durvīm

zem sava vārda parakstīja «latvietis students», tad tas bija atklāts

izaicinājums, no kā draudēja nepatikšanas; bet kad tagad pilsētās
un uz laukiem latvieši titulējās par tautiešiem, tad tā bija pieklā-
jības formula un glaimi.

Vārdos, lielos svētkos un uz ārieni turīgākās aprindas repre-

zentējās pārspīlēti tautiski; turpretim ģimenes dzīvē, pašā dzīves

kārtībā tās bija tik nelatviskas kā vēl nekad. Nekad kārklvācie-

tība nav stāvējuse tik kuplos ziedos, kā tad, kad tā uzplauka bla-

kus ārējam urjavu patriotismam. 13 Kā tas bija iespējams?
Tautisko frazeoloģiju tautieši pieņēma no pirmiem darbenie-

kiem, bet ne sadzīves formas un dzīves materiēlo iekārtošanu. To

viņi nevarēja pieņemt jo vairāk tāpēc, ka pirmiem latviešu darbe-

niekiem pašiem nemaz nebija tādu latvisku dzīves formu. Pat sie-

vas viņi nevarēja dabūt no latvietēm un apprecējās visi ar vācie-

tēm — tā Valdemārs, Kronvalds, Dīriķis, Biezbārdis. Viņiem bija

jādzīvo kā divās pasaulēs: familiāri kā vācu kultūras locekļiem,
sabiedriski kā jaunās latviešu apziņas heroldiem.0 Se sadzīves for-

mās nu pirmiem tautiešiem pašiem nācās tikt galā; kā mantotāsap-

ziņas praktiskiem realizētājiem viņiem te vajadzēja pierādīt, ka viņi
spēj vairāk nekā būt pāris tautisku izteicienu papagaiļi, ka viņi

spēj arī radīt — kaut ko piemērotu savai dabai un savām vajadzī-
bām. To viņi būtu spējuši, ja viņu vairums stāvētu kultūras izglītī-
bas ziņā kaut vismērenākos augstumos, un ja otrkārt noskatīties no

citiem nebūtu daudz vieglāk, nekā radīt pašam. d Un patstāvības no

pirmiem tautiešiem nevarēja prasīt: tie pa lielai daļai nebija vis ar

inteliģences pārākumu tikuši uz priekšu, bet ar taupību, pacietību
un vieglu ieņēmumu vietām. Viņus neturēja inteliģence, bet mate-

riēla turība. Un turība nekad nemīl nopūlēties ar jaunradīšanu: tā

pērk visu gatavu, pastellē, kopē. c Un patiesi: cik tas iznāca dabīgi
un vienkārši, ja turības izlietošanu un izrādīšanu viņi noskatījās
no tiem, kuri jau arvien viņu acu priekšā bija visas turības

paraugi: no vāciem. Pie tiem tautieši bija kalpojuši par sulaiņiem
un ķēkšām, strādājuši un strādāja priekš tiem kā amatnieki,

a Cenzora pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem frāzes «jācieš., tēvijas»,
b Cenzora divkārša atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Nekad ..

patriotismam».

c Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmulipie teikuma «Viņiem. .heroldiem»,

d Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «To viņi. . pašam».
c Cenzora pasvītrojums ar zilu zīmuli zem teikuma «Un turība.. kopē»

pirmās puses.
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satikās kā bodnieki, bija mācījušies skolās pie vācu skolotājiem
v. t. t. Kāds brīnums, ka pēc to dzīves viņi rīkojās, kad gribēja

zināt, kādas zupas jāvāra, kādas gardīnes un mīkstas mēbeles

jāpērk smalkam cilvēkam, un kā tādos smalkos dzīvokļos jādzīvo,
kā smalkiem cilvēkiem savā starpā jāizturas, kādas jāpiekopj
smalkas manieres un ceremonijas.

Sīs manieres iznāca totiesu ārišķīgākas, taisni nejēdzīgas, ka

vienkārt tautieši nāca sakaros tikai ar pašiem sīkākiem Baltijas
vācu birģeļiem, un to kultūra ir tikai karikatūra no īstās vācu kul-

tūras; bet otrkārt, ka arī šo pašu viņi dabūja piesavināties tikai tā

sakot pa ķēķa durvīm. Dravnieka minētā nelatviskā grāmata nāca

tiem kā saukta. 3

Tā tautieši kopēja tautiskumu no 60. gadu darbeniekiem, bet

ārējo dzīves iekārtošanu tie kopēja no vāciem. Tautiskuma viņiem
vajadzēja, lai turētos kopā un tiktu savā starpā pie tā goda un

cienīšanas, pie kāda tie savas pagātnes un paprastuma dēļ vācu

birģeļu vidū nevarēja tikt.b Agrāk, kad latviešu tautas turīgo bija
mazs skaits, tiem nekas neatlika, kā visiem līdzekļiem izdzēst savu

pagātni, pat vārdu pārgrozot, un tikt vācu aprindās, lai tur pilnīgi
pārvācotos. Arī tagad daudzi visturīgākie un smalkākie gāja to

pašu ceļu, bet lielam vairumam taču bija daudz vieglāki, izlietojot
60. gadu darbenieku modināto apziņu, turēties savā starpā un nodi-

bināt savu sabiedrību, tādu pat smalku, kā vācu. Un tā notika, ka

atklāta dzīvē biedrību vīri, avīžnieki un literāti čaloja ļoti tautiski,
bet savas mājās dzīvoja un buldurēja vāciski. Pat «māmuļas» 15

labdarīgās dāmas vēl nesen noturējušas savas sēdes tikai sabojātā
vācu valodā, un viņu visglaunākās ballēs vācu valoda bija likums,
bet latviešu — izņēmums.0

Nebūs, kā teikts, brīnīties, ka turīgākie tautieši rīkojās tik

nepatstāvīgi, kur pats tautas zieds un lepnums, viņas studējošā
jaunība, neprata savās korporācijās rīkoties ne par matu patstāvī-
gāki. Komans, komerši, buršu dziesmas 16

—no sākuma bija taisni

vāciskas, vēlāk tulkojumi, tik ar saviem pārspīlējumiem vēl vai-
rāk kariķēti. d

Un nav jādomā, ka būtu pastāvējuse kāda stingrība uzskatos

par vācu kungiem un lielkungiem, nerunājot nemaz par naidu pret

a Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie rindkopas «Šīs.. saukta».
b Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Tautiskuma . . tikt».

c Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Pat «māmuļas» . .
izņēmums».

d Cenzora vairākkārtēja atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem

«Nebūs . . kariķēti».
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tiem. Jā, 60. gados «Pēterburgas] Av[īzes]» 17
— tās bija teikušas

vārdus, arī zatīrā, kas zināmai pusei koda; tagad turpretim šaī

ziņā valdīja vislielākā mērenība, lai neteiktu godbijība, un vāciem

nebija ne mazākā iemesla par latviešiem sūdzēties. Alunāna «Kas
tie tādi, kas dziedāja» ir tautiska luga no klaušu laikiem, un ja
kur, tad te varēja gaidīt ko sparīgāku; bet šaī pseidoromantiska,
diemžēl vēl tagad neapklusušā gabalā, visa nelaime ceļas taisni

no tā, ka lielkungs grib būt pārāk labs, nepārspējami — neiespē-
jami labs. Un kas par krietnu zelta vīru ir galu galā Deglava
«Vecais pilskungs»: kā viņam pukst pretim visas autora zimpāti-

jas! Un citu uzskatu agrākie pilskungu klaušenieki, tagadējie bir-

ģelīši nemaz nepazina. 3

Tautiskuma izvirtības process būtu gājis vēl tālāk, ja reālā

dzīve nebūtu klaudzinājuse pie reakcijas omulībā snaudošo dur-

vīm. Ja tiklab lauku, kā pilsētas dzīvē nebūtu pa tam notikušas

svarīgas saimnieciskas pārmaiņas, kuras cēla uz dienas kārtības

citus jautājumus un veda jaunas tautas daļas uz sadzīves skatuves.
b

Uz laukiem šis jaunais faktors bija — «grūtie laiki», kas arvien

draudošāki pacēla savu galvu, pilsētā — fabriku rūpniecība. Abi

tie zināms nebija bez sakara viens no otra. Lauku ražojumu tirgus
bija nokļuvis atkarībā no pasaules tirgus, šī atkarība nesa grū-
tākus noteikumus pārdošanai un tamlīdz ražošanai; mājas, iepir-
ktas taīs laikos, kad labības cenas bija augstākas, tagad grūti
nācās izmaksāt tālāk. Vainīga bija arī pirmo laiku bezbēdība prak-
tiskās lietās, biedrību un vispār organizācijas trūkums zemkopju

starpā, kas aiz dziedāšanas kaislības bij palikuse novārtā.0 Tā

bija nelaba atmošanās no tautiskuma sapņiem, kad mājas dažam

labam tautiešam nāca zem āmura, kad saimniekdēliem un kalpiem
nācās atstāt tēvu druvas, iet uz pilsētu un daudziem iestāties rūp-
niecības darbļaužu armijā. Un tā bija izlasa, kura gruntniecībā
atstāja tikai spēcīgākos, praktiskākos locekļus, bet garīgi uzņē-

mīgos nemantīgos d raidīja uz pilsētu jaunos darba laukos.

Jaunā paaudze, kura tagad pacēlās uz izglītības augstumiem,
nenāca arī vairs tikai no turīgiem gruntniekiem, muižu rentnie-

kiem un krodzeniekiem, bet no zemākām trūcīgākām aprindām.

a Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Un citu . . nepa-

zina».

b Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie frāzes «veda . . skatuves», kas

arī pasvītrota.

c Divkāršs cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «kas aiz . .
novārtā».

d Autora svītrots un mainīts vietām: «nemantīgos un garīgi uzņēmīgos».
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Vientulīgāki viņi gāja savu grūto ceļu, ar vairāk enerģijas, nopiet-

nākām acīm un'nopietnākām studijām.3

Šī jaunā paaudze sāka runāt. Savā starpā, tad laikrakstos un

vakaros. Rakstniecība vienā pusē — viņi redzēja — un dzīve

otrā — tās bija kā divas gluži dažādas lietas.
b

Dzīvē jauni saim-

nieciski un tikumiski problēmi un konflikti, jauna sabiedriska gru-

pēšanās; turpretim avīžniecība un rakstniecība no visa ta ne jaus-

mas, bet arvien tikai mitoloģija, valodniecība, erotisms un roman-

tika.'0 Ķildas par kādu gramatikālisku galotni vaj kāda pilskalna

atrakumi varēja stāvēt visas intereses centra.

Lai saprastu jaunās parādības sadzīvē vajadzēja skatīties pāri

robežām, d kur tās bija cēlušās, uz Rietum Europu, šo_ modernās

kultūras avotu. Bet intereses par tādām lietām tautiska prese un

rakstniecība nepazina; tām pietika, kad pazina vienu otru veco

klasiķi, kuri stāvēja jau katra vācu birģeļa grāmatu plauktā. c

Tā jaunā paaudze uzstājās kā kritizētāja un oponente. Viņa

uzbruka turīgo aprindu stabilam mietpilsoniskumam, nedzīvajam

tautiskumam un salkanam romantismam. Viņa radīja uz patieso,

reālo dzīvi, uz plašākās tautas daļas interesēm, naca ar tautsaim-

niecību, dabas zinātnēm, vēsturisko materiālismu, sieviešu jautā-

jumu.l Vini atkal uzņēma kultūras pavedienu tur, kur to bija atstā-

juši Valdemārs un biedri.s Tie toreizh

paplašināja latviešu redzes

aploku līdz vispārējai Krievijai, un tas bija it dabīgi: tur pašlaik1
reformu laikmets runāja savus cerību pilnos vārdus un tie nepa-

a Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Vientulīgāki .. stu-

dijām», pēdējie divi vārdi pasvītroti.

b Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Savā starpā . .

lietas», vietām pasvītrojumi.

с Cenzora atzīme malā un pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli pie frāzes «tikai

mitoloģija . . romantika».

d Autora svītrots «uz».

c Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Lai saprastu ..
plauktā», pirmais teikums arī pasvītrots.

f Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli pie teikumiem «Tā jaunā

paaudze . .sieviešu jautājumu». Pirmais teikums pasvītrots divreiz ar vienkāršo

zīmuli, vārdi «nāca . . materiālismu» pasvītroti ar vienkāršo zīmuli, bet «sieviešu

jautājumu» — ar sarkanu.

s Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «kur to.,biedri».

h Autora svītrots «pl».
i Autora svītrots «kult».
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lika bez iespaida arī uz latviešu dzīvi.3 Tagad nu tikpat dabīgi
90. gadu paaudze paplašināja latviešu redzes aploku līdz Rietum

Europas un vispārējās pasaules kultūras stāvoklim, no kuras tau-

tas saimnieciskie apstākļi bija nākuši atkarībā. Tā kā daži no

viņiem paši bija baudījuši ārzemēs savu augstāko izglītību, tad

viņiem netrūka spējas orientēties jaunlaiku kultūras jautājumos,
un ārzemju idejas viņi, var teikt, tieši importēja no ārzemēm.

b

Un viņi uzvarēja. Lai cik sīva bija cīņa, lai ar cik smagu arti-

lēriju uzbrauca vecais lēģeris pret Zūdermaņa «Godu» (1894), 18

pat Aspazijas «Zaudētās tiesības» atrada par nemorāliskām, 19

nevajadzēja ne pāra gadu, un modernā rakstniecība un zinātne

tapa valdoša un vecais tautiskums par izsmieklu.0 Nekad sabied-

rībā nav valdījuse tik spirgta interese par literatūru, zinātni un

teātri, kā šaīs laikos, nekad nav noturēts tik daudz priekšlasī-

jumu — pēdējie šim laikam ir visraksturiskāki, un nekad nav iznā-

kušas tik daudzas zinātniskas grāmatas, kā 90. gadu pirmā pusē. d

Sētā sēkla nesa augļus uz gadu gadiem, kad pēc zināmās katas-

trofas 20 liela daļa no uzsāktā mira piepešā nedabīgā nāvē. Ārēji
tad iestājās kā gurdenums, bet iekšēji tomēr — un taisni tagad
idejas sāka tapt populāras plašākā vispārībā, un sadzīvē nokra-

tījās no daudziem pagātnes sārņiem. Ar visu pretošanos tomēr

pārvērtās tiklab prese, kā biedrību dzīve, uzņēma sevī arvien vai-

rāk no apkarotās programmas, uzveda «Godu», uzveda «Zaudētās

tiesības», atmeta mitoloģijas balastu Vasaras sapulcēs v. t. t.

Zināms, visu to darīja tikai tad, kad tas sabiedrībā jau bija iekļuvis
no citas puses, nebija vairs nekas jauns un nekāda pārdrošība. c

lespaids no 90. gadu pirmās puses vēl līdz šai baltai dienai ir

darbojies kā dzīvs ferments, kas uzturējis plašāko šķiru apziņu
un gandrīz instinktīvi raidījis viņu vērību un zimpātijas allaž

turp, kur kaut mazi, gandrīz nemanāmi, izriet jauni dzīvības avoti.

Ja mums ir kādas tradīcijas, ja par tādām var runāt, tad tās nāk

a Cenzora pasvītrojumi ar vienkāršo zīmuli vietām zem teikuma «Tie

toreiz., dzīvi». Virs vārda «pašlaik» jautājuma zīme, klāt pieraksts ar zīmuli

«pastāv?».
b Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli pie teikumiem «Tagad . . ārzemēm»,

beigās arī pasvītrojumi.
c Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli pie teikumiem «Un viņi . .

izsmieklu». Pirmais teikums pasvītrots ar sarkanu, pēdējā teikuma beigas ar

sarkanu un vienkāršu zīmuli.

d Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem vārdkopas «90. gadu pirmā

pusē».
c Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli pie rindkopas «Sētā.. pārdrošība»,

daļa rindu līdz «pagātnes sārņiem» arī pasvītrota.
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no 90. gadu pirmās puses centieniem. Un tie patiesi nezin, ko viņi
runā, kas jaunākā laikā iedomājas, it kā toreiz tikai skaļa vētra

esot pārskrējuse, kas atstājuse maz pēdu un nesuse maz auglīga

gaisa. Gan minētiem centieniem, īpaši viņu beigās, netrūka savu

nekonzekvencu un tie sāka aptumst no personiskiem trūkumiem,,

taču ja ir kas laika strāvā pazudis, tad tas ir visas šīs kļūdas,
kuras viņu darītāji bez tam vairāk nekā izpirkuši ar savu likteni. 3

Nedrīkst aizmirst vienu interesantu starpību starp 90. un

60. gadiem. Toreiz nākotnes centienu nesējiem bija jāstāv pret
vācu aprindām, jācieš no to konzervatisma un jālauž to aizgādnie-
cības zistēma.b Tāpēc ir dabīgi, ka Valdemārs, Kjonvalds v. c.

rakstīja savus cīņas rakstus vācu valodā, un visi latvieši, kuri vien

bija nākuši pie apziņas, bija viņu pusē jau, tā sakot, eo ipso.
2l

90. gados cīņa izskatījās citāda. Tā norisinājās starp latviešiem

pašiem. Viena latviešu daļa stāvēja pret otru latviešu daļu, vecās

konzervatīvās aprindas pret jauno paaudzi — katra ar savu

avīzi. c 60. gados vācu kungi bija tie bizmaņi un tumsoņi, kuri

pretojās kultūras centieniem tāpēc, ka šie centieni samaitājot to

mīļu latviešu tautu, un padarīšot to pagalam nepaklausīgu. Tādas

pat rūpes, ka latviešus nesamaitātu, neizpostītu viņu tikumu un

padevīgu respektu pret centru un vadoņiem, atskanēja 90. gados,
bet tagad bizmaņu lomā bija tikuši jau pašu latviešu «kungi», kuri

tautu ņēmās glābt un izsargāt no visām strāvām un idejām. d

Sāda partiju grupēšanās palikuse tāda jo projām, un garīgās
kultūras konflikti norisinās tikai starp latviešiem vien, lai gan,
zināms, konzervatīvie izmanto savā labā un pret saviem pretnie-
kiem arī plašākus politiskus apstākļus, ar kuriem tie iet roku rokās.

Jo tik tāļu mēs jau laimīgi gan esam tikuši, ka ne bizmaņu un

tumsoņu vien, bet arī vagaru un zikofantu mums vairs nav jāmeklē
pie cittautiešiem. To mums tagad ir jau pašiem vairāk nekā vaja-
dzīgs . . .c

Deviņdesmito gadu otrā pusē valdīja miers par visiem prin-
cipa jautājumiem un plašākā publika lēnām, bet pastāvīgi ieņēma

a Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli pie rindkopas «lespaids . . likteni»,

teikumu daļas «90. gadu pirmās puses centieniem» un «aptumst .. likteni» pasvīt-

rotas ar vienkāršo zīmuli.
b Cenzora pasvītrojums zem frāzes «jācieš . . zistēma».

c Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem teikuma daļas «vecās. .
avīzi».

d Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «60. gados..
idejām».

c Cenzora atzīme malā ar zilu un vienkāršu zīmuli pie teikumiem «.. konzer-

vatīvie . . vajadzīgs...», sākuma daļā arī pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli.
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iekarotās pozīcijas. Līdz tūliņ — aiz jaunā gadu simteņa sliegšņa —

nožibēja atkal gaisā kara cirvji. 3 Un kā par brīnumu, tas bija
vecais miermīlīgais centrs, no kura šoreiz atskanēja pirmie šāvieni.

Gan drusku vecais centrs jau bija pamodies, kad no pretējās

puses
22 bija iekustināts projekts, sarīkot 1901. gadā vispārīgus

latviešu dziedāšanas svētkus, par piemiņu Rīgas 700 gadu jubi-

lejai. Jau aiz principa vien, ka cits un vēl viņa ienaidnieks ņem

savās rokās lietu, ko viņš sendienām uzskatīja par savu monopolu,
centrs visiem līdzekļiem karoja, lai iekustinātais projekts izgāz-
tos. Šis incidents drīz tika aizmirsts, bet lai saprastu 1901. gada
lielo šķelšanos, b tur, man šķiet, latviešu vēsturniekam būs šis dzie-

dāšanas svētku projekts pilnam jāievēro un jāapgaismo. Tas bija

prelūdija 1901. gada cīņām un pilsoniskam tautiskumam.0 Tur

sanāca abu partiju vīri d aci pret aci, tur sakarsās asinis, un kas

īpaši krīt svarā, tika izspēlēts kā trumpis latviešu ienaids pret
Rīgas vācietību.c Un nu 1901. gadā centrs maršēja uz izšķirošo

kauju. Uz kādiem tieši garīgiem kultūras mērķiem,
f kā 90. gados,

tas pie tam nemaz neskatījās. Visa lieta bija tā, ka togad iekrita

Rīgā pilsētas domnieku vēlēšanas, un latviešu namu īpašnieki,

saziņā ar biedrības vīriem, itin dabīgi gribēja censties pēc tam, lai

arī viņi dabūtu tiesības pie pilsētas pārvaldes. Lai arī viņi, kā lat-

vieši, nāktu domniekos. Dažās apriņķu pilsētiņās, kā Valmierā un

Tukumā, latvieši jau agrāk bija ieguvuši domi savās rokās, un

šī saimnieciskā kustība bija notikuse bez kādas lielas brēkas. Arī

Rīgā viss būtu bijis labi, ja vien Latv[iešu] biedrība, uzņemdamās
pilsoņu organizēšanu, nebūtu rīkojusēs tik despotiski vienpusīgi.
Gan viņas taktika no laika gala bijuse tāda: snaust un bremzēt

attīstību, kamēr var, bet kad tā tapuse nenoliedzama, kad tā sāk

realizēties, tad ātri vien uzlikt virsū savu ķetnu, izsludināt par

savu lietu, vadīt un regulēt tik pēc sava prāta un eksploatēt par
balstu savai sašķukušai autoritātei. Tā Latvļiešu] biedrības ener-

ģiskākais līdzvadītājs un «Balt[ijas] Vēstnfeša]» redaktors23

uzmetās par pilsoņu kustības vadītāju, izsludināja pilsoņu intereses

a Cenzora atzīme malā un pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem teikuma

«Līdz .. cirvji».
b Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Gan drusku . .

šķelšanos».

с Cenzora pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem vārdkopas «pilsoniskam
tautiskumam».

d Autora svītrots «vaigu».
c Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Tur sanāca

..

vācie-

tību», kas vietām arī pasvītrots ar vienkāršu un sarkanu zīmuli.
f Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «Uz.. mērķiem».
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par tautas lietu, kāpēc visai tautai viņam jājūtot līdz un jāklau-
sot. Bet te, kad nācās uzstādīt izredzēto domnieku kandidātu

listi, tad tanī neieņēma nebūt reprezentantus no visām pilsoņu

aprindām, bet tikai tos, kuri piesitās pie Latv [iešu] biedrības.3

Daudzi no viņiem, kā vēlāk izrādījās, nebija savu mūžu turē-

jušies pie latviešiem, bet nu, kad varēja tikt pie saimnieciska

profīta, uz ko vācu pusē viņiem kā pārāk niecīgiem nebija cerības,

nu viņi bija klāt kā dūšīgi latvieši un latviešu lietas aizstāvji. Tas

būtu brīnumu brīnums, ja Latv[iešu] biedrība, pret kuru arvien

pastāvējuse un pastāv opozīcija mazākās biedrībās un vienā pre-

ses daļā, būtu dabūjuse visus latviešus zem vienas cepures, rīko-

damās tik vienpusīgi un patvarīgi. b Šis brīnums nenotika, un kas

bija pirmie šķelšanās faktiskie iemesli, cik tur piemaisītas perso-
niskas intrigas, nekrīt pie paša gala rezultāta izšķirošā svarā.

Šķelšanās bija neizbēgama, kā ilgus gadus darbojošos pretspēku
rezultante. Un tā blakus Latv [iešu] biedrības grupai nodibinājās
otra, kura ieguva atbalsi otrā dienas laikrakstā. 024 Viņi bija mēre-

nāki savās prasībās, kāpēc vācu partija, ar kuru kaulējās arī

Latv[iešu] biedrības vadoņi, salīga beidzot uz kompromisu ar

latviešu opozīciju, un viņu liste uzvarēja. Tā domē iekļuva 12 lat-

vieši.d

Bet vēl ilgi pēc domnieku vēlēšanām plosījās partiju cīņa starp
abam dienas avīzēm, un daudzi sāņus iemesli lēja arvien jaunu
eļļu cīņas ugunī. Ar diezgan maz asprātības «Balt[ijas] Vēst-
neša]» vadonis izkliedza visus savus preteniekus par tautas nodevē-

jiem un vācu kalpiem, izmantodams to apstākli, ka otrās dienas

avīzes izdevējs bija vāciets; 25
no šī stāvokļa viņš musināja publiku

pret šo laikrakstu, aģitēja pret Rīgas jubilejas izstādi, lai gan pats
agrāk bija runājis tai par labu un pats izstādes atklāšanas dienā

svinīgi piedalījies, un beidzot viņš rīdīja lasītājus arī pret tiem

savas pašas partijas vīriem, kā Vēberu,26 kuri negribēja viņam
akli padoties. Viena vienīga vīra iedomība, godkārība un atriebība

veda tādējādi pie ļoti nožēlojamām jukām paša «Balt[ijas]
Vfestneša]» un Latv[iešu] biedrības vidū, nožēlojamām it sevišķi
tāpēc, ka tās neveda ne šo avīzi, ne biedrību ne par matu uz

a Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Gan viņas .. bied-

rības». Teksta sākumā pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli, bet no vārda «izsludi-

nāja» līdz beigām ar sarkanu zīmuli.
b Cenzora vairākkārtēja atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Tas

būtu .. patvarīgi».
c Cenzora pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem frāzes «kura .. laikrakstā».

d Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Viņi bija .. 12 lat-

vieši».
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priekšu, bet tikai maldināja daudzus ļaudis, cēla nepatiesas aizdo-

mas, radīja kliķes garu un nebeidzamas personīgas intrigas. Līdz

beidzot sirmais Vēbers, ilggadējais «Baltfij as] V[ēstneša]» admi-

nistrators radikāli protestēja pret pilsoņu «vadoņa» musināšanas

politiku, un vadonis atstāja «Balt[ijas] Vļēstnesi]» un atvēra pats
savu «Rīgas Avīzi». 3

Tādos laikos piedzima pilsoniskais tautiskums. Nevien viņa
tēvi un krusttēvi, bet arī tāļākstāvoši cerēja, ka nu taču reiz val-

došās aprindas būšot arī vadošās, pulcēšot ap sevi jauno paaudzi,
došot tai dzīvus ideālus un griezīšot laika riteni uz priekšu. Rakst-

nieki, kā Poruks un Blaumanis, kuri visu savu karjeru bija iztai-

sījuši opozīcijas laikrakstos, uz reizi svinīgi atteicās no tiem: tur

viņi nevarot strādāt — cik sen viņi to jau sajutuši!
13

tur šauras

partijas rāmjos viņi nevarot izvest savus augstos nodomus, un

tāpēc dziļi morāliski spiesti viņi nokratot pīšļus no savām kājām
un atstājot kosmopolītisko Ēģiptes zemi. c Ak, cik tad par pāris
dienām nesaradās latviešiem lielu rakstnieku, un tiem visiem bija
pārāk augsti, tautiski nodomi un tie visi morāliski atteicās. Sajūs-
mība bija varena, it kā visās sirdīs skanēja atkal «mēs mostamies

uz jaunu, jauku dzīvi»,d
un tiešām jaunam zelta laikmetam vaja-

dzēja ja ne rīt tad parīt iestāties latviešu rakstniecībā. Visiem sap-

ņiem bija izkristalizēties par tikpat moderniem, kā tautiskiem māk-

slas darbiem. Līdz šim tā bija svaidījusēs pēc ārzemju strāvām,

tagad tā beidzot taps latviska, tikai īpatnēji latviska. 6
Lai latviešu

dvēsele drīzāk pamostos, tad to vārdoja ar pirmiem latviešu dzej-
niekiem, piesauca Ausekli, piesauca Pumpuru un latviešu dainas

un teikas. M. Šiliņš27
prasīja, ka latviešiem vajagot arī pašiem

savas vēstures, gluži patstāvīgi latviskas;* viņš lika pirmos pamat-
latviešu pašu vēsturei, pierādīja, cik lieli vīri latvieši

bijuši vēl pēc vācu atnākšanas, un ka liela daļa vācu baronu neesot

cits nekas kā pārvācojušies latvieši. Uz šī pamata «R[īgas]

a Cenzora pasvītrojumi ar sarkanu zīmuli vietām zem teikumiem «Ar diez-

gan maz .. «Rīgas Avīzi»», beigu daļā arī malā.

b Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Rakstnieki.. saju-

tuši!», zem vārdiem «Poruks un Blaumanis» pasvītrojums.
c Cenzora pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem vārdkopas «kosmopolītisko

Ēģiptes zemi».

d Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes ««mēs .. dzīvi»»,

c Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «beidzot.. īpatnēji

latviska».

f Cenzora atzīme malā un pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem vārdkopas

«savas .. latviskas».

g Autora svītrots «uz».
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A[vīze]» pareģoja, ka it kā nogrimušais zvans reiz sāk skanēt, tā

vācu baroni reiz atkal pārlatviskošoties. Latviešiem reiz esot

bijuse sava īpaša lielkundzība, aristokrātija, un latviešiem tāda

drīz atkal būšot. 3

Entuziasms bija nenoliedzams. Un taisni tāpēc top jo bēdīgāki

ap sirdi, kad apdomā, kas ir iznācis no šīs lielās aizgrābtības?
Kas jauns un pilsoniski tautisks ir parādījies rakstniecībā, kādi

talenti atspīdējuši pie dzejas debesīm, ja ne no pašām pilsoņu
aprindām, tad vismaz ierosināti no pilsoniskā tautiskuma? Un ja
nav jaunu talentu, tad ko jauna deva tie morāliskie rakstnieki,
kuriem tik tautiskuma vien bija trūcis, lai viņu nodomi taptu par

patiesību? — Ak, ar tiem notika pavisam savādi: klusītiņām daudzi

no viņiem drīz vien bija atpakaļ vecās vietās. Kad viņus tā drau-

dzīgi jautāja, tad viņi stāstīja kaut ko par maldīšanos un pārpra-
tumiem, un par to, ka citur neesot atraduši nekā labāka. Bet pil-

nīgi kā ironija skan, ka tie artiķeļi, kuriem bija būt pamatakme-

ņiem patstāvīgai latviešu vēsturei, tika iesniegti Zinību Komisijai
28

godalgošanai un — netika godalgoti. Zinību Komisijas lietpratēji,
lai paši cik tautiski, taču baidījās samainīt labi, patriotiski domā-

tās fantāzijas ar nopietni zinātniskiem pētījumiem. Lai gan publi-
kai šie vēsturiskie artiķeļi likās vēl tas vērtīgākais, ko pilsoniskais
tautiskums sniedza.b

Sakultie viļņi ātri vien nogūlās, jau Teodors29 iedrošinājās arī

no savas puses apgalvot, ka pilsoņu lieta vēl neesot visas tautas

lieta, un latviešu pilsoņi nebūt neizpildot to kultūras misiju, kura

tiem pienāktos. Debesis būtu pilnīgi noskaidrojušās, ja vien

«Rļīgas] A[vīze]» būtu zinājuse citus līdzekļus, ar ko apmierināt
savu godkārības un valdīšanas kāri, un ne' tā pate mūžīgā aiz-

domu celšana un musināšana. Uz ātru roku abas konzervatīvās
avīzes bija tik tāļu, ka «R[īgas] A [vīze]» izsludināja «Baltfijas]
V[estnesi]» par tikpat kaitīgu, kā «D [ienas] Lapu», par tādu pat
tautas_ nodevēju un vācu kalpu. Tālāk «R[īgas] A[vīze]» uzbruka

bez kada iemesla latviešu jaunai paaudzei ar visnekaunīgākiem
apmelojumiem, un beidzot nāca pavisam dīvains uzbrukums lat-
viešu sīkkredita iestādēm, ar neuzticības celšanu pret tām. Sekas

varēja but tikai vienas: brīnīšanās, īgnums, protests un tad boi-
kots no pašu agrāko piekritēju puses. Tā pilsoņu vadonis pats likās

paātrinot gaidīto_ noskaidrošanās procesu, kad gada beigās visiem

par brīnumu izrādījās, ka lai glābtu apdraudēto eksistenci, viņš,

a Cenzora divkārša atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Latvie-

šiem .. būšot», vārdi «lielkundzība, aristokrātija» pasvītroti ar sarkanu zīmuli.
b Cenzora divkārša atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Bet pil-

nīgi . . sniedza».
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nometis vispēdējās maskas, sāka rīkoties ar tādiem līdzekļiem, pie
kādiem bija ķērušies tikai latviešu vislielākie ienaidnieki

1865. gadā pret Valdemāru.Bet ko latvieši dabūjuši minētā orgānā
lasīt kopš 10. decembra, tas citas kādas civilizētas tautas presē
būtu abzolūti neiespējama lieta. 330

Un tiktāļu nu mēs esam. Stabils stingums, šaubas, nevaļsir-

dība, apātija, pat izsamisums — tie ir tie pirmie vīna ķekari no

pilsoniskā tautiskuma apsolītās zemes.
b

Ja grib saprast «Rļīgas] A[vīzes]» vadoņa, tad jāņem vērā

nevien viņa personīgā, cilvēcīgā daba, bet jāskatās un jāprot orien-

tēties arī taī atmosfērā, kurā viņš elpojis un elpo. Tā ir specifiska

lielpilsētas atmosfēra, pilnīgi internacionāla, piemītoša tiklab

angļiem un amerikāņiem, kā žīdiem. Tā attīstās visur, kur jaun-
laiku ražošanas kārtība savelk kopā lielākus kapitālus un liek tiem

riņķot. 0 Tur ceļas rūpniecības ietaises, nami, organizējas veikalis-

kas biedrības, bankas un kases, un tā nodibinās šķira no lieltirgo-

ņiem, namu īpašniekiem, fabrikantiem un viņu piederīgiem literā-

tiem, ko parasts it zīmīgi saukt par naudas buržuāziju. 6 Jo

nauda — žvadzoša, spīdoša — ir te visas dzīvības nervs un mēr-

aukla, ar ko vērtē vispēdējās vērtības, arī cilvēkus. Uz visiem

uzņēmumiem skatās tikai no veikaliska stāvokļa, arī uz presi. Un

literāti, kā advokāti, ārsti, rakstnieki, kuri saietas ar šo šķiru, it

neviļus nonāk līdz tam pašam rebenieku naudas un karjeras redzes

stāvoklim. Un pat uz sīkpilsoņiem, kā naudas buržuāzijai tuvā-

kiem, šis iespaids pāriet it kā katalitiskā ceļā, tiek viņiem, tā sakot,

iepotēts. Tā, ja pretēju iespaidu ir maz, visa pilsētas sabiedrība var

inficēties ar veikalisma sērgu.
6

Tāpēc naudas buržuāzija ir vienā ziņā retardējošs moments

kultūras gaitā,
f kā visu garīgu vērtību, ideālu motīvu noliedzēja,

kurus tā pazīst tikai vārda pēc; bet no otras puses, viņa, savilk-

dama ražošanas līdzekļus, savelk arī tautas masas, atraisa daudz

» Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli un vietām pasvītrojumi ar sar-

kanu zīmuli pie teikumiem «Debesis būtu. . lieta».

b Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli un pasvītrojums ar sarkanu

zīmuli zem rindkopas «Un tiktāju .. zemes».

c Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Tā ir . . riņķot».
d Cenzora pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem vārdkopas «naudas buržuā-

ziju».

c Cenzora divkārša atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma «Tā, ja . .

sērgu».
f Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem vārdkopas «retardējošs

moments kultūras gaitā».
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dzīvības spēku, un tā kā pate jau pēc pāra dzimumiem izvirst un

nokrīt, kā sausi zari, tad dod vietu un darba lauku arvien jauniem

un arvien spēcīgākiem slāņiem, kuri ceļas no apakšas.

Nav grūti noteikt un izskaidrot naudas buržuāzijas garīgo

fiziognomiju. Tā kā viņa konstituējas pa lielai daļai no tiem pašiem
80. gadu turīgākiem tautiešiem, tad arī joprojām viņas galvenās
rakstura zīmes ir konzervatisms, mietpilsoniskums, kārklvācietība

un izglītības un garīgās patstāvības trūkums.3 Itin dabīgi ir, ka

viņa nevar iet garīgās kultūras priekšgalā, nevar saprast un

pabalstīt jaunus spēkus, bet pieķeras pie tā, kas ir sen parasts,

ārējs un zemi miesīgs. Nosēžoties «māmuļas» teātra pirmajās rin-

dās, blakus pīlāru kundzēm un jaunkundzēm kādā svinīgā
izrādēb

— citās viņas nenāk — un jūs bieži dzirdēsiet sarunas

tikai vāciski un tikai par vāciski birģeliskām lietām. Un «Balt[ijas]

Vēstnļesis]» lielu laiku slavēja konzekventi katru pilsētas vācu

teātrī uzvesto seklo un netiklo franču posi vaj opereti, bet gāja ar

nesaprašanu garām nopietnām drāmām, piem. Tolstoja «Tumsības

varai». Arī latviešu mākslu latviešu naudas vīri, kā pārāk neiz-

glītoti, nemēdz pabalstīt, lai materiēlā ziņā to nez' kā spēdami.
Vienam no mūsu lielākiem Krēziem nesen velti piedāvājuši kādu

lielāku gleznu no pazīstamākā latviešu gleznotāja; kad viņam
aizrādījuši, ka izdodot viņš taču tūkstošiem rubļus arī par lepniem
goda zirgiem, tad nepārspējami naiva savā pašapziņā nākuse

atbilde: «Ja, das is ein Pfährd! Aber was hab ich von ein Bild?!»c3l

Un paies vēl dažs labs gads, līdz naudas buržuji būs no zirgu
saprašanas tikuši līdz mākslas saprašanai. Pagaidām latvietis

Purvīts pārdod gan izstādēs dažu labu darbu, bet pircēji ir gandrīz
visi tikai

— vācieši. Arī kāds mūziķis (Er. Mārkalns «Pēterb [ur-

gas] «Av[īzēs]» 1902. g. 104. n.) izteic tās pašas domas, ka «uz

kungiem cerēt viss ir velt», šādos zīmīgos vārdos. «Nav ticams»,

viņš saka: «ka pilsētas kādreiz balsos īstiem tautiskiem centieniem

par labu. d Pilsētās satek daudz mantas un bagātības, un viņās,
vismaz šobrīd, ir tā sacīšana tiem, kuriem ir vislielākā ienākšana,

un nevis tiem, kuri visvairāk priekš vispārības ir strādājuši. Aiz

šiem iemesliem pilsētās pa lielākai daļai tiek izdota nauda nevis

priekš vienkāršas tautiskas mākslas, bet priekš tādas, kura ar savu

a Cenzora atzīme mala un pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem

«Nav grūti.. trūkums».

b Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem vārdiem «pīlāru .. izrādē».

c Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma daļas «tad nepārspē-

jami .. Bild?!».

d Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «pilsētas .. labu».
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salkanību, izvirtību un klanīšanos glaimo zināmai ļaužu šķirai. 3

Un es domāju, ja arī vācu domnieku vietā stātos latvieši, tad tomēr

mūsu tautiskai mākslai tādēļ vien vēl nerastos jaukākas dienas».

Saīs aprindās ir attīstījies, viņās virzās un par viņām karo

zināmais vadonis. Turība — ir tāpēc viņa mūžam dievinātais elks,
un latviešu pilsonības turības stiprināšana viņa programmā tas

A un O. Citas plašākas programmas viņš nekad паи uzstādījis,
neskatoties uz daudzkārtīgiem pieprasījumiem gan no pilsoņu, gan

no pretējās puses. Un divi lietas tad ir klaji jāizteic un skaidri

jāaprāda, lai par tām vairs nepastāvētu šaubu: no latviešu tautas

vispārējo, visām šķirām kopējo interešu stāvokļa tas bija aplam,
ka zināmais vadonis tikai naudīgākos pilsoņus ņēma par visas lat-

viešu lietas nesējiem un pēc to interesēm — viņu speciēlām šķiras
interesēm — raudzīja formulēt un regulēt latviešu vispārīgo tautis-

kumu; bet otrkārt, arī no naudīgo pilsoņu puses tas bija aplam,
ka viņi uzticēja savu lietu taisni šim vadonim, ko jau daudzas

personīgas rakstura īpašības padarīja par ļoti sliktu, ļoti īsredzīgu

politiķi, īpaši vissvarīgākos viskritiskākos brīžos. b

Gan bieži tā mēdz būt, ka turīgākās aprindas, kam ir visvairāk

kustama un nekustama īpašuma, iegūst vislielāko varu lielākās

biedrībās un laikrakstos, t. i. ka turīgākās aprindas top arī «val-

došās» aprindas. Bet tikpat droši ir piedzīvots tas, ka šīs valdošās

aprindas nav vadošās aprindas, un ka viss, kas garīgā dzīvē

uzdīgst jauns, tas uzdīgst ārpus šīm aprindām, nevis pateicoties
tām, bet neskatoties uz tām. Vecie vadītāji tad allaž ir tas konzerva-

tīvais elements, kamēr ārpusē stāvošie jaunie — progresīvais; pir-
mie stāv un pastāv uz savām tradīcijām un sauc gvaltus pret otra-

jiem kā gāzējiem un ārdītājiem. Līdz ar pūķi Fafneru viņi ņurd:
«Hier lieg ich und besitze — lasst mich schlafen .. .»

32 Tikai pret

pašu gribu tie sabrūk no jaunā Siegfrida33 kaltā dievu zobena, un

viņu pasaulē ienāk reformas ...
Tā bijis visos laikos un visās tautās. Turība vēl nav pašvērtība

un galamērķis un tā vien nekad nenes paliekamu progresu.
0 Jo

neba turības trūka vāciem, un neba turības trūkums bija tas, kas

viņus tagad novedis līdz «morituri»34 stādijai, kad no apakšas jau-
niem spēcīgākiem, dzīvākiem slāņiem vairs klāt nenākot, viņu lik-

tenis ir tiešām tikai laika jautājums.
Ja kāds grib aizstāvēt taisni bagātniekus, tad neviens to

viņam nevar liegt, un kā veikaliska lieta tā var būt droša un

a Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikumiem «Pilsētās.. šķirai»,
ь Cenzora atzīme malā ar vienkāršo zīmuli pie teikuma da]as «savu..

brīžos».

c Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem teikuma «Turība.. pro-

gresu».
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zolīda, bet tikai par tautas vadoni un tās ceļa taisītāju tāds

nemūžam nedrīkst saukties. Tautas nākotne bez šaubām smels

savus spēkus no citiem avotiem, un nevis no tās balto vestju un

fraku varoņu un pūderu un parfīmu atmosfēras, kāda iesūkusēs

vadošās pilsoņu aprindās. 3 Priekš tautas nākotnes ir no vislielākā

svara, lai katra tautas kārta vispirms pareizi saprastu savas

sabiedriskās intereses, t. i. saprastu, no kādiem ražošanas apstāk-

ļiem, no kādas tautību un šķiru grupēšanās atkārās viņas labklā-

jība. Tikai to saprotot un tad organizējoties patstāvīgi pēc savām

prasībām tā ies visdrošāki uz priekšu. Cilvēks, kas, lai gan pats
tūkstoškārt runā par pilsoniskumu un pilsoņu lietu un tā tad pil-

nīgi stāv uz šķiras stāvokļa, tomēr vēl apgalvo, ka šķiru nemaz

nebūtu, tas ar šo pretrunu un naivo pasaciņu kaisa smiltis acīs

zemkopjiem un ceturtai šķirai,
b35

laupa tiem patstāvīgu enerģiju un

bāž maisāc to pašu aizgādnieciskuma un padošanās maisu, ko

nule likās nomaukuši, emancipēdamies no klaušu laiku iespaidiem.
Tikai uz šo atlikušo iespaidu rēķina vien jau ir tik viegla lieta mal-

dināt plašākas aprindas, ka tās, dzītas no vēsturiskiem instin-

ktiem, labprāt loka muguru tautisko vadoņu priekšā, kā locīja

vagaru priekšā, d
un līdz ar Niedras zemniekiem izsaucas: «Urrā-

jām vācu kungus — urrāsim latviešu kungus ar».36 Tā allaž ir

visdrošākā vagarisma zīme, ja kāds nevis aiz īstas pārliecības
par savu zimpātiju vaj antipātiju iemesliem, bet tikai uzticēdamies

kāda autoritātei un tā politikai, ļaujas no tā vadīties kā mašīna; ja
tas pats ganīsti nesaprot, kāpēc viens jāslavē, lai tas ko teikdams, un

otrs jānosoda, bet tomēr slavē un soda tāpēc, ka to prasot vadoņa
politika un disciplīna, un vadonis jau gan zināšot, ko viņš dara.c

Tiesa — latviešu pilsoņu garīgai fiziognomijai nebūt nevaja-
dzētu — taisni viņu saimniecisko interešu dēļ — izskatīties tādai,

kāda tā tagad izskatās. Savas intereses arī pilsoņi nesaprot un

neaizstāv diezcik pareizi. Latviešu pilsoņiem ir jāiegūst vēl daudz

jauna, viņi nedrīkst būt tāda garīgi stagnējoša masa, kā vācu pil-
soņi, kam tik nākas lūkot uzturēt pēc iespējas ilgāk un vairāk no

tā, kas tiem sen iemantots. Arī garīgā ziņā, savos uzskatos vieniem

a Cenzora atzīme malā ar sarkanu un zilu zīmuli pie teikumiem «Ja kāds ..
aprindās», kā arī pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem vārdiem «tās balto..
aprindās».

b Cenzora pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem vārdiem «ceturtai šķirai».
c Autors domājis «galvā»?
d Cenzora atzīme malā ar zilu zīmuli un pasvītrojums zem frāzes «loka ..

priekšā».

c Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli pie teikuma «Tā allaž .. dara»,

kā arī pasvītrojums zem vārdiem «vadoņa politika un disciplīna».
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tāpēc būtu jābūt citādiem nekā otriem. Ja vieni balstās uz

pagātni, uz tradīcijām, kontinuitāti, tad otriem jāskatās uz

nākotni, nav jādod ne plika graša par tradīcijām, konvencijām un

kontinuitātes zistēmu — ne visplašākos, nedz sīkākos uzskatos un

centienos.3

Un tas nu ir mūsu pilsoņu posts, ka jau pēc visas līdzšinējās attīs-

tības, arvien pieslienoties vācu birģeliskām formām un uzskatiem,

viņi nevar tagad būt tādi, kādus prasa jauno laiku uzdevumi, bet

otrkārt, ka par vadoni viņiem uzmeties vīrs, kas patiesībā pēc sava

gara daudz labāki varētu būt vācu buržuju pagātnes Ciānas sargs,
nekā latviešu nākotnes ceļa rādītājs. Pat jau vācu vadoņi
(Dr. Seraphim) 37 skubina savus tautiešus sekot jel vairāk laika

garam, modernai zinātnei, mākslai un pasaules uzskatiem.b Cik

daudz vairāk tas pienāktos latviešiem! Cik daudz vairāk varētu

prasīt, lai tie, kas grib būt latviešu vadoņi, vismazākais šaī ziņā
būtu vienis prātis! Bet «Baltļijas] Vļēstnesis]» vaj «Rfīgas]
A[vīze]» — un modernais gars — tie arvien vēl ir divi nesavie-

nojami jēdzieni. Un pate pilsoniskā sabiedrība ir, saskaņā ar

vadošo laikrakstu garu, reakcionāra līdz kauliem. Savos uzskatos

tā tikpat bijīgi, ja ne bijīgāki, 0 kā vācu birģeļi, uztura kontinuitā-

tes principu un tradīciju svētumu.

60. gados Valdemārs un biedri nevien zināja saukt, ka latvie-

šiem jāiet uz priekšu, bet rādīja arī to ceļu, pa kuru taid jāiet un

deva vajadzīgos līdzekļus. Tas bija ceļš uz Vakar Europas kultū-

ras augstumiem un galvenais līdzeklis bija tautas izglītība.
Nevelti Kr. Barons uzsver pie Valdemāra, ka tas «bija brīvprātīgs
un no brīvprātības principiem viņš nekad neatkāpās». Tautiskumu

Valdemārs nemaz tā necildināja katrā teikumā, bet grieza visu

vērību uz kultūru un tautas izglītību. c Ar to — viņš domāja —

tautiskā apziņa un visas citas lietas tikšot piemestas pašas par

sevi, kamēr bez tās tautiskums nav vairāk kā skanīgs varš un

zvanīgs zvārgulis. «Lielākie darbi», viņš teica: «vēl stāv mums

priekšā, vēl lielākā tautas daļa snauž dziļā garīgā tumsībā». Tāpat
Kronvalds, pirmais lielais zinātņu popularizators, saņēma savus

«Nacionālos centienus» vienkopus taī mērķī: «reālās zināšanas,

a Cenzora atzīme malā un pasvītrojums ar zilu zīmuli zem frāzes «nav

jādod .. centienos».

b Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli pie teikumiem «Un tas .. uzska-

tiem», kā arī pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «kādus .. uzdevumi».

c Autora svītrots «uztura».

d Autors domājis «tiem»?

c Cenzora atzīme malā ar zilu zīmuli pie teikumiem «Tas bija .. izglītību»,
kā arī pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem teikuma «Nevelti.. neatkāpās»».
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krietnu lietprašanu un nopietnu vīrišķu pārliecību ar visiem mums

pieejamiem līdzekļiem padarīt par kopmantu latviešu tautai».338

Tam visam pretim nu stāv fakts, nepārspējami raksturīgs, ka

neviena pate latviešu avīze nav vēl tik maz gādājuse par tautas

izglītību, nav snieguse tik maz zinātnisku rakstu, kā pilsoniskā

«R[īgasj A[vīze]». Lielais organizators Dīriķis dibināja «Zināt-

nības komisiju», Derīgu grāmatu Nodaļu,
39

kārtīgus jautājumu
vakarus... Visi gaidīja, ko nodibinās «R[īgas] A[vīzes]» redak-

tors? Un redzi, viņš nodibināja famozo «Šaha klubu», tādu aris-

tokrātisku «vācu galu» jeb Chambre separee
40

pie Latviešu biedrī-

bas, kur smalki zortēti un sijāti, hermētiski nodalītosb
un amizētos

tikai tie mantīgākie no mantīgajiem, netraucēti no latviešu «pro-
fanum vulgus» c4l.

Un vēl starpība. 60. un 70. gadu darbenieku liktens bija ēršķu
ceļš, Auseklis piem. savu tautisko centienu dēļ vien vairākkārt

atstādināts no amata un atraidīts, un viņa paša vārdiem runā-

jot «vajāts kā slepkava Ausekļa vārda dēļ».
42 Tāpat Valdemārs

pārcietis visgrūtāko postu un līdz ar daudziem citiem bija spiests
atstāt dzimteni. Turpretim tagadējiem pilsoņu vadoņiem — kam

būtu kas bijis jāupurē vaj jāriskē? Jeb ir kāds vēl tik naivs, uzska-

tīt par risku vaj vajāšanu vācu avīžu polemikas, no kurām pil-
soņu vadoni taisni ar lielu troksni izsit cenu? Bet kas zīmējas uz

pēdējā iaika nepatikšanām no abonentu puses, boikots v. c. tad

tas nenāca vis pilsonisko centienu dēļ, bet aiz publikā ilgāk vairs

nepanesamās neglītās rīcības pret pašu tautas piederīgiem.
d

Tā, salīdzinot pilsonisko tagadni ar tautisko pagātni, redz tikai

kontrastus. Lai gan, kā minēts, latviešu pilsoņu tagadējā pozīcija
nemaz neprasītu tādus rezultātus, tik tiešām kā ir bijuši piemēri,
kur vidēja šķira demokrātiski gājuse sava laika priekšgalā un ieka-

rojuse jaunas dzīves formas ar upuriem un ciešanām, bez kā

nekad nekas jauns un svarīgs nav iekarots. c Tika[i] mūsu pīlāri
jau kopš gadu desmitiem nepieder pie tiem, ne tāpēc ka būtu biz-

maniski reakcionāri aiz pārliecības un varētu sacīt ar Lutera stin-

gro ticību: «Še es stāvu — es nevaru citādi!» — nē, f viņu devīze

a Cenzora atzīme mala ar zilu zīmuli pie citāta ««reālas . . tautai»».
b Autora svītrots «tur».

c Cenzora atzīme malā ar zilu zīmuli pie teikuma «Un redzi.. «profanum
vulgus»».

d Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli pie rindkopas «Un vēl. .piederī-

giem».

c Cenzora atzīme malā ar zilu zīmuli un pasvītrojums zem frāzes «kur

vidējā .. iekarots».

f Autora svītrots «bet».
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skan: «Se es stāvu — bet es varētu arī citādi, tas ir, ja tas būtu

ienesīgāki un neprasītu pūles un nesavtības». Pūstu citādi vēji, tad

viņi griestu savu pasaules uzskatu mēteli citādi, atkal tā, lai acu-

mirklīgais profīts izkristu jo treknāks. Tikai garīga nespēja, gļē-
vums nosaka viņu ikreizējo kursu. 3

Ja meklē analoģijas starp tagadni un 60. gadiem, tad jāatgriež
mugura buržujiem. Jāskatās uz citu pusi, ir jāņem vērā, kura pre-
ses daļa tā ir, kuras tradīcijās jau stāv zinātņu popularizēšana un

jaunlaiku kultūra, b neskatoties ne uz kādiem aizspriedumiem, tikai

jautājot līdz ar agrākā tautiskuma dzejnieku Ruģēnu: «Kad atnāks

latviešiem tie laiki, ko citas tautas tagad redz?» Un kurš ir tas

orgāns, kas baudījis Valdemāra orgāna rūgto biķeri, un kuri ir tie,
kam trimdā jāiet,c un tie, kuri var liecināt par sevi ar Ausekļa
vārdiem? Nākotne reiz vilks šo analoģiju, atklāti, gari un plaši,
un tad nebūs neviena, kam tā neliksies pate par sevi saprotama.

Bet daudz agrāk jau pilsoņi pārliecināsies, ka viņi vīlušies

savā vadonī arī taī ziņā, ka viņš nespēj pat to kursu izturēt līdz

labam galam, ko viņš uzņēmis. Jo pilsoņiem taču beidzot nepietiek
ar «R[īgas] A[vīzes]» stipriem vārdiem vien un visas pasaules

sabramēšanu, bet viņiem vairāk rūp, kā faktiski tikt pie savu inte-

rešu aizstāvības pilsētas domē.d To viņi var panākt tikai tad, ja iet

vienprātīgi roku rokās un uzstāda kopīgi savas prasības. Savā

starpā, par savu programmu un kandidātiem viņi var ķildoties, bet

tā, lai gala iznākums būtu salīgums un vienprātība uz ārieni. Ja

tas nenotiek, tad viena puse var lādēties, cik viņai patīkas, tikai —

uzvarēt viņa nevar! Nu — un par to gan tagad vairs nebūtu jāšau-
bās, ka viss, ko «R[īgas] A[vīzes]» vadonis darījis un panācis,
ir iekšēju juku celšana un vienprātības ārdīšana. «Vienot un

kopot — būs viens no «R[īgas] A[vīzes]» galveniem mērķiem», tā

stāv šīs avīzes 1. numurā, bet kā jau viņas dibināšana bija šķel-
šanu rezultāts, tā šis dzimuma lāsts ir viņai sekojis arvien lielākā

mērā. Kad «Balt[ijas] V[ēstnesi]» uzņēmās vadīt jaunais Bergs, 43

viņš no visa lika manīt, ka vēlās tikai mieru un saprašanos, vis-

maz pašu lietās. Bet cik drīz viņš dabūja pārliecināties, ka nemaz

nevar sadzīvot mierā ar orgānu, kura viss dzīvības nervs ir karš,
kāre pēc visvaldības un avīžniecības monopola. Tad 10. decembrī

«R[īgas] A[vīze]» solīja un pareģoja mieru, jo nu esot viņas mēr-

ķis sasniegts un latviešu tauta uz visiem laikiem uzmodusēs kā no

a Cenzora divkārša atzīme malā ar zilu zīmuli pie teikuma «Tikai.. kursu».

b Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem vārdkopām «zinātņu..
kultūra».

c Cenzora pasvītrojums ar zilu zīmuli zem vārdkopas «kam trimdā jāiet».
d Cenzora pasvītrojums ar zilu zīmuli zem frāzes «tikt pie .. domē».
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nelaba sapņa. Bet kādas parādības nāca taisni tagad uz dienas kār-

tības tiklab presē, kā sabiedrībā. Tā, it kā nu īsti būtu uzgūlies uz

sabiedriskās dzīves nelabs lietuvēna sapnis .. .a

Katrā ziņā, ja nākamās domnieku vēlēšanās tas pats «vadonis»

atkal gribēs ķert partijas grožus savās rokās un despotiski prasīs,
lai visi piekrīt viņa Latv [iešu] biedr[ības] šaurai partijai, tad

rezultāti nebūs citādi, kā 3 gadus atpakaļ. Jau tā, pēc «R[īgas]
A[vīzes]» vispēdējiem musinājumiem nākas baidīties, vaj krievu

partija turpmāk tā pabalstīs latviešus. «R[īgas] A[vīze]» sauks,

zināms, atkal pereat44
par tautas nodevējiem, vācu kalpiem,b atkri-

tējiem, bet fakts būs tas, ka pilsoņi pie īstas uzvaras netiks.

Lai panāktu vienprātību pie uzstāšanās uz ārieni, tur R[īgas]
Latv [iešu] biedrības vīriem jāaizmirst vispirms savas naivi iedo-

mātās priekšrocības un jāiet no savas puses pretim citām mazā-

kām biedrībām, ap kurām koncentrējas plašākās sīkpilsoņu aprin-
das. Tikai tā pēdējās tiešām grupēsies ap Latv [iešu] biedrību un

ar līdzīgām tiesībām piedalīsies pie kopīgā darba. Nedrīkst vairs

notikt, kā pirmoreiz, ka Latv [iešu] biedrības priekšniecība aiz per-

sonīgiem iemesliem atstumj apvainojošā kārtā reprezentantus,
kurus tā pate uzlūguse uz pārspriešanu. Labāki ir kaut vairāk pie-
kāpjoties izlīgt, nekācsavu godkārību un varas kāri uzturot, panākt

šķelšanos. Par vīriem, kuri domē var ko nozīmēt un var aktīvi

uzstāties, nav_ nemaz paredzamas domu starpības pie viņu uzņem-
šanas kandidātu listē, jo tādu vīru ir pārāk maz; jautājums rodas

tikai, ko uzņemt no tādiem, kuri var derēt tikai par atspaidu pie
balsošanām, bet arī te Latv[iešu] biedrības partijai nav izdevīgi
daudz ķildoties. Ja viņa pate atzīst, ka krīt svarā tikai tautība, tad

viņa var jel apmierināties, kad tik d iziet cauri pēc iespējas vairāk

latviešu, kaut arī no pretējās partijas. Turklāt pašu latviešu labā

nepietiek ievelēt tikai lieltirgoņus un to advokātus, bet jāievēro arī

inteliģentākie reprezentanti nö pilsētas malieņu biedrībām.c Tikai

tad no pilsētas pārvaldes tiešām izplūdis reformas, kuras nāks vai-

rāk latviešiem par labu. Un tikai tad pilsoņu kustībai būs plašāka
nozīme, tik plaša, cik ta pie tagadējās vēlēšanas kārtības vispār
var but.

a Cenzora atzīmes malā ar sarkanu un zilu zīmuli pie teikumiem «Nu — un ..
sapnis . ..».

b Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «pereat.. kalpiem»,
с Vārds kļūdas dēļ atkārtojas divreiz.

d Autora svītrots «ietiek».

c Cenzora divkārša atzīme malā un pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem

frāzes «inteliģentākie .. biedrībām».
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Pirmais darbs uz šiem mērķiem ir tas: izdziedēt Latv [iešu]
biedrību no kliķes gara, kāds tagad tur ieviesies pateicoties zinā-

mam vadonim. Kamēr šī biedrība pate nebūs vienota, viņa nevar

ne domāt vienot citus. Bet ar to ir teikts, ka viņai jāatmet beidzot

nolaidīgā remdenība un jāatsvabinās no tā vadoņa aristokrātiskās

virskundzības, 3
no kā tā nu vārgst jau tik ilgi. Mēģinājuse viņa to

jau ir, un tā ir laba zīme, bet vaj tas galīgi un drīzumā izdosies,

nav nosakāms.

Tālāk ir jāšķīstās pilsoniskai avīžniecībai. Ar kādiem līdzekļiem
tā tagad strādā, tas aptraipa ar negodu visu tautu. No pirmā gala

«R[īgasj A[vīzes]» taktika pārsteidza katru, kam ar viņu iznāca

polemizēt; tagad tā nevienu vairs nepārsteidz, jo tagad zina katrs,
ka no turienes var sagaidīt it visu, tikai ne godprātību un politisku
saprātību, 13

var sagaidīt it visu, vienalga, lai patiesība, tikai fak-

tiska patiesība, būtu kāda būdama. Ar pēdējo viņai tik tad kas

kopējs, kad tā noder viņas mērķiem, bet citādi arvien velk par
buram melus un nekrietnību.0 Oponenta vārdus sagrozīt, uztiept
tam domas, ko tas nekad nav gribējis teikt, ir te parasts likums,
un tikai Vēbers nevarēja nekad ar to apmierināties un karoja
«Balt[ijas] V[ēstnesī]» un «Balsī»45 pret «R[īgas] Afvīzi]» līdz

savam beidzamam vārdam.

Pie tautām, kurās sabiedriskās jūtas vairāk izkoptas, tāda

prese nevarētu pastāvēt. Anglijā piem. ir visnedažādākie laikraksti,

kuri aizstāv katrs savas kārtas vaj grupas intereses, tomēr, lai gan

«tonis» var būt ļoti ass un diezgan negalants, bet, kā vispār atzīts,

rupju melu faktu atstāstījumos gadās ļoti reti. d Tas tāpēc, ka ja
arī pirmā acumirklī tādi meli nāktu par labu zināmai partijai, taču

sagrozot tiešos apstākļus, lasītāji noklīst pie greiziem, nepareiziem
uzskatiem, pie maldīšanās par lietu faktisko sastāvu, un tāda mal-

dīšanās galu galā kaitē arvien tiem pašiem, kam par labu meli ir

lietoti. Cienība pret faktiem, faktiska patiesība —
c tas ir mini-

mums, ko no ikviena laikraksta var prasīt.
Reiz daži domāja: viena māksla taču esot zināmam redakto-

ram — viņš rakstot īsi un skaidri. Un Niedra46 nogudroja: tas

a Cenzora pasvītrojums ar zilu, sarkanu un vienkāršu zīmuli zem vārdkopas

«aristokrātiskās virskundzības».

b Cenzora pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem frāzes «tikai.. saprātību».

c Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «bet citādi.. nekriet-

nību».

d Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «rupju .. reti»,

c Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem vārdkopām «Cienība..

patiesība —».
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būšot tāpēc, ka viņš dzenot tikai vienu vagu—tikai pilsoņu lietu.3

Nezinu, vaj Niedra viņu ar to tiešām gribējis veikli ņemt uz zoba,

bet tā tas ir: viņa skaidrības gudrības akmens ir tas, ka viņš vienu

un to pašu raksta ikkatru dienu vienos un taīs pašos vārdos un

vienā un taī pašā sausā biroja stilā. Viskūtrākais lasītājs, lasīdams

simto reiz vienu un to pašu, ar labāko gribu nevar nesaprast un

ir apmierināts. Vienu vagu vien dzenot šurpu turpu, no dzīšanas

beidzot nav vairs nemaz ko runāt, un sarūsējusē lemesnīca brauc

omulīgi pa tukšu gaisu, nenospiesta ne no patiesības, ne godprā-
tības svara. Lai pretējā avīze rakstītu ko rakstīdama, «R[īgas]
AļVīzes]» atbilde jau iepriekš zināma: vācu lapa, ķengāšanās,
naida pilna uzstāšanās pret pilsonību. 15 Tā bija kā valce, ko uzliek

leijerkastē ar vecveco meldiju. Tikai kad opozīcijas orgāns
apklusa, un leijerkastnieks izskaidroja, ka tas tomēr bijis cits kas

nekā vācu lapa, tad uzlika drusku citādu valci: tumšu aizdomu cel-

šanu, kura drīz vaj visu latviešu tautu nosēdināja uz apsūdzēto
sola, un tikai tāpēc vien, ka tā vairs negribēja lasīt «R[īgas]
A[vīzi]». Lai gan viss, par ko viņa sūdzējās, varēja zīmēties tik uz

viņas privātlietām, bet viņa to izbazūnēja par veselu «Staatsac-

tion»47
un sacēla traci, kas atklātā dzīvē tiešām daudz kaitējis. Tas

pats vīrs, kas reiz gribēja būt par visu «glābēju», padarīja nevien

pilsoņiem lāča pakalpojumu, bet sadzina mākoņus pār visām sadzī-

ves debesīm un beidzot savā tuvredzībā cieta pats neparedzētus
zaudējumus. 0 Kas gadiem vēju bija sējis, nevarēja pļaut citu, kā

vētru.

Un tā tad ir visa apbrīnotā «politika» un māksla, ka visur tur,
kur patiesība jāsaka: es, mana godkārība, atriebība,d

mana āda un

naudas maks — saka: tauta, pilsonība, latviešu lieta, valsts. Kas
mani aizkar, kaut pavisam personīgi un materiēli, tas ir tautas

nodevējs vaj kārtības pretenieks, kā nu kad kurš apstempelējums
iznāk spilgtāks. Tu vari būt vislabākais dzejnieks, bet ja tu novelc

man lasītājus, tad tu esi sabiedrības naidnieks. Tu vari būt visla-

bākais teātra vadonis, bet ja tu biedrībā balso pret mani, tad —

vai tev! Bet kas mani slavē, tas eo ipso ir tautas aizstāvs. Kad es

sarīkoju aģitāciju pret otru avīzi, tad tā ir tautas kustība, tautas

balss, bet kad manu avīzi publika atraida, tad tie ir ļaundari un

a Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem vārdkopām «tikai vienu ..
lietu».

b Cenzora atzīme malā ar zilu zīmuli pie teikuma «Lai pretējā., pilsonību».
с Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli un vietām pasvītrojumi pie teiku-

miem «Tikai kad .. zaudējumus».
d Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem vārdiem «mana godkārība,

atriebība».
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valsts pretenieki. Vienprātība — tā ir, kā Vēbers labi izskaidroja,
mans viens prāts, un nevienprātību ceļ katrs, kas šim vienam prā-

tam, kas man pretojas. Ir arī tiesa, ka citas avīzes ir kaitīgas parā-
dības, jo viņas ir kaitīgas man, maniem virsvaldniecības nodo-

miem, un tā es ar pilnu tiesību saku: tās ir kaitīgas tautai. Viss,
kas man kaitīgs, ir kaitīgas parādības. 3

Tas viss iespējams tāpēc, ka jaunie laiki un visas ar tiem

savienotās dzīves formas nākušas sakarā ar aprindām, kurām nav

vajadzīgā garīgā satura, kuras nav audzinātas uz tiem pienāku-
miem,15 ko šie jaunie laiki uzliek, un kuras tāpēc rīkojas ļoti akli.

Jo kad' mēs paši ceļam nedibinātas aizdomas un neuzticību pret

savējiem, lai tā rastos aprobežojumi biedrību dzīvē, nedrošība un

demoralizācija, c tad tādu griešanu pašu miesā nevar citādi uzska-

tīt un saukt, kā par aklību un neprātu. Nepatstāvība, gļēvums ir

palikuši kā vēsturisks mantojums no vagaru laikiem, un ja rodas

kāds, kas to grib eksploatēt, tad ar pietiekošu porciju nekaunības

tam sekmju uz kādu laiku netrūks. Tautieši ar dziļu respektu
urrās katru, kas tiem paglaimos un uzrāpsies kādas lielākas insti-

tūcijas priekšgalā. d Lai viņš ko darītu, bet viņš ir «direktors»,

«priekšnieks», un tas ir tāpat kā agrāk kungs un pavēlnieks, vaj
kā pie mežoņiem visvisādi «tabu»c. Zināms, kad agri vaj vēli,

tautas..

PIEZĪMES

1 Fridrihs (Fricis) Veinbergs (1844—1924) — žurnālists un reakcionārs poli-

tiķis, buržuāziskā nacionālisma ideologs.
2 1898. gadā nodibinātais Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas litera-

tūras fonds bija paredzēts literāru darbu godalgošanai un izdošanai, kā arī rakst-

nieku pabalstiem. Tā papildināšanas galvenais avots bija ienākumi no «priekšla-

sījumu vakariem», kur tika lasīti referāti par latviešu rakstniecību.

3 Anonīmi iespiests J. Asara apcerējums, parakstīts ar kriptonīmu «aa.».

Publicēts «Dienas Lapā» 1903. gada 15.—16., 27.—30. numurā.

a Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli un vietām pasvītrojumi pie teiku-

miem «Tu vari būt vislabākais dzejnieks .. kaitīgas parādības».
b Cenzora pasvītrojums ar zilu zīmuli zem vārdiem «tiem pienākumiem».
c Cenzora pasvītrojums ar vienkāršo zīmuli zem frāzes «lai tā rastos.. demo-

ralizācija».
d Cenzora pasvītrojums ar sarkanu zīmuli zem frāzes «paglaimos .. priekš-

galā», virs rindas jautājuma un izsaukuma zīmes.

c Cenzora atzīme malā ar sarkanu zīmuli pie teikuma «Lai viņš .. «tabu»».
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4 Jāņa Jansona-Brauna darbs. Publicēts žurnāla «Austrums», 1903, № 3,

182,-190. lpp.; № 4, 264.—270. lpp.; № 8, 580.—587. lpp.
5 Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš (1847—1928) — filologs un rakstnieks, pseido-

tautiskā romantisma pārstāvis.
6 Pārstrautu Jānis (1851—1929) — mācītājs un literāts. Ar viņa vārdu

1881. gadā iznāca brošūra «Domas par tautiskās dzejas nodibināšanu», kas bija

pretraksts M. Kaudzītes kritikai par J. Lautenbaha-Jūsmiņa dzejojumu «Zalkša

līgava». Cik zināms, brošūras īstais autors ir J. Lautenbahs-Jūsmiņš pats.
7

Krājuma «Līga» 2. daļa.
8 Iznākšanas gads norādīts kļūdaini: «Lomi, jeb stāstu, romānu un noveļu

krājums» iznāca 1891. gadā.
9 Divu dienu sarīkojumi, ko ik gadus vasarā organizēja Rīgas Latviešu

biedrības Zinību komisija literatūras, vēstures, mitoloģijas un citu jautājumu

apspriešanai.
10

«Zelta Emma» — Jēkaba Zeibolta (1867—1924) pirmais stāsts, 1891. gadā

iespiests «Dienas Lapā» un izdots atsevišķi.
11

Vācu rakstnieces Eiženijas Marlitas (Marlitt, 1825—1887) stāsts, publi-

cēts «Austrumā» 1892. gadā.
12 Vācu rakstnieces V. Heimburgas (1850—?) romāns, kas publicēts «Aus-

trumā» 1892. gadā.
13 Vācu rakstnieces Elizabetes Verneres (Werner, 1838—?) romāns, kas pub-

licēts «Austrumā» 1894. gadā.

14 «Grāmata par pieklājību un smalku uzvešanos»
—

J. Dēringa (Döring)
darbs J. Dravnieka tulkojumā, pirmais izdevums 1883. gadā, otrais — 1885. gadā,
trešais — 1898. gadā.

15 Ironisks Rīgas Latviešu biedrības apzīmējums.

16 No vācu valodas aizgūti un studentu korporācijās lietoti vārdi: dažādu

korporācijas iekšējo noteikumu kopojums, svētki, dzīru dziesmas.

17

«Pēterburgas Avīzes» (1862—1865) — demokrātisks nedēļas laikraksts,

jaunlatviešu idejiskā tribīne.

18
Vācu rakstnieka H. Zūdermaņa (1857—1928) lugas «Gods» iestudējums

Rīgas Latviešu teātrī ieguva sabiedrībā dzīvu atbalsi un izraisīja polemiku presē.
Buržuāzijas laikraksti «Baltijas Vēstnesis» un «Balss» apgalvoja, ka luga netiku-

mīga un tāla latviešu dzīvei. Turpretī F. Roziņš un T. Zeiferts «Dieras Lapā» ar

lugas analīzi pierādīja tās progresīvo ietekmi uz sabiedrību. Polemika nostiprināja
reālisma pozīcijas latviešu literatūrā un jaunstrāvnieku izvirzītos literatūras kri-

tikas principus.

19 Aspazijas lugas «Zaudētās tiesības» pirmizrāde Rīgas Latviešu teātrī

notika 1894. gada 3. aprīlī, tikai pāris mēnešu pēc H. Zūdermaņa «Goda» izrādes.

Lugas tematiskā saistība ar Zūdermaņa darbu, sievietes beztiesīgā stāvokļa tēlo-

jums paplašināja un saasināja agrāk sākušos polemiku.
20 Domāta Jaunās strāvas sagrāve 1897. gadā.
21

Taisni tāpēc (latiņu vai.).
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22 Domātas aprindas, kas grupējās ap P. Zālītes vadītajiem laikrakstiem

«Dienas Lapa» un «Mājas Viesis». Tās 1899. gadā izvirzīja priekšlikumu V Vis-

pārējos latviešu dziesmu svētkus sarīkot 1901. gadā. Opozīcijā nostājās buržuā-

ziskie laikraksti «Tēvija», «Balss» un «Baltijas Vēstnesis».

23 F. Veinbergs. Tuvāk sk. 1. piezīmē.
24 «Dienas Lapā».
25 Arnolds Plātess (Plates, 1852—1915) — periodisko izdevumu «Dienas

Lapa», «Mājas Viesis», «Mājas Viesa Mēnešraksts» izdevējs, kā arī grāmatu

izdevniecības «Ernsts Plātess» īpašnieks (kopš 1837. g.).
26 Aleksandrs Vēbers (1848—1910) — žurnālists, reakcionārs buržuāzijas

ideologs.
27 Matīss Šiliņš (1861 — 1942) — etnogrāfs un literāts.

28 1869. gadā nodibināta Rīgas Latviešu biedrības sekcija literatūras, valo-

das, folkloras un vēstures pētīšanai un popularizēšanai.
29

Teodors Zeiferts (1865—1929) — kritiķis un literatūrvēsturnieks.

30 Domājams, ka J. Asara sašutums galvenokārt vēršas pret diviem

1903. gada beigās «Rīgas Avīzē» publicētiem rakstiem. 10. (23.) decembrī

278. numurā ievietots redakcijas raksts ««Dienas Lapas» aizliegšana», kas

komentē iekšlietu ministra 9. decembra lēmumu par šā laikraksta apturēšanu.

Blakus atklātam priekam par «Dienas Lapas» slēgšanu sīkburžuāziski liberālā

garā ieturētais laikraksts apsūdzēts ilgstošā «kaitīgā darbībā», pat «aizliegtā poli-

tiskā aģitācijā». 29. decembra (11. janvāra) 292. numurs sākas ar redakcijas

rakstu «Atgriešanās laiks», kas ķengājas par jaunstrāvnieku ideāliem un aicina

izbeigt «aizliegtu slepenu darbību».

31
«Jā, tas ir zirgs! Bet kas man ir no tādas gleznas?» (izkropļotā vācu

vai.).

32 «Seit es guļu un valdu, ļaujiet man gulēt...» (vācu vai).
33 Fafnirs un Zigfrīds — personas no vācu varoņeposa «Nībelungu

dziesma».

34
Mirstošie, nāvei nolemtie (latiņu vai).

35 Ceturtā šķira — proletariāts.
36

Neprecīzi citētas frāzes no A. Niedras (1871—1943) drāmas «Zeme» 5. cē-

liena: «Diezgan jau esam izkliegušies vecajiem lielkungiem. Vai tad nu jaunos

bez kliegšanas?!»

37 Ernsts Serafīms (Seraphim, 1862—1945) — baltvācu žurnālists un vēs-

turnieks.

38 Ata Kronvalda (1837—1875) darbs «Nacionālie centieni» tika uzrakstīts,

polemizējot ar Rīgas vācu laikrakstu «Zeitung für Stadt und Land», kas noliedza

latviešu tautas un latviešu kultūras patstāvīgas attīstības iespēju. Darbs iznāca

1872. gadā Tērbatā atsevišķā brošūrā ar nosaukumu «Nationale Bestrebungen».

Pirmoreiz latviešu valodā Āronu Matīsa (1858—1925) tulkojumā ar nosaukumu

«Tautiski centieni» apcerējums publicēts žurnāla «Austrums» 1887. g. 10.—■
12. numurā. Citētās frāzes ir no apcerējuma 4. nodaļas «Nākotne».
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1886. gadā nodibināta Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas apakš-

nodaļa lētu, populāru, masu lasītājiem piemērotu grāmatu izdošanai. Nodaļā

darbojās daudzi tautskolotāji.
40 Atsevišķa istaba (franču vai.).
41 Mūzu kultā neiesvētītais pūlis (latiņu vai).
42

Citēti Ausekļa teiktie vārdi skolotājam Jānim Neilandam (1831—1900), kas

literatūrā vairāk pazīstami šādā redakcijā: «Tādēļ, ka sevi par Ausekli saucos, es

topu tēvijā kā slepkava vajāts».
43 Arveds Bergs (1875—1942) — no 1903. g. 1. augusta «Baltijas Vēstneša»

tieslietu un tautsaimniecības nodaļas vadītājs, no 1903. g. 16. oktobra izdevēju

akciju sabiedrības B. Dīriķis un biedri loceklis. Sākot ar 1903. g. otro pusgadu,

Bergs bija visa laikraksta virziena noteicējs.
44 Lai iet bojā! (latiņu vai.).
45 «Balss» (1878—1907) — buržuāzisks laikraksts, kas domāts galvenokārt

lauku buržuāzijai.
46 Andrievs Niedra (1871—1943) — reakcionārs žurnālists un rakstnieks, tā

sauktā «jaunnacionālisma» ideologs.
47 Valstiski svarīgs pasākums (vācu vai.)



V. LĀČA LPSR VALSTS BIBLIOTĒKAS RETO GRĀMATU

UN ROKRAKSTU NODAĻĀ NO 1970. GADA 1. OKTOBRA LĪDZ 1973. GADA

1. SEPTEMBRIM APSTRĀDĀTIE ROKRAKSTU FONDI'

ФОНДЫ РУКОПИСЕЙ, ОБРАБОТАННЫЕ С 1 ОКТЯБРЯ 1970 ГОДА

ДО 1 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА В ОТДЕЛЕ РЕДКИХ КНИГ

И РУКОПИСЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР им. В. ЛАЦИСА

MANUSCRIPT COLLECTIONS PROCESSED AND CATALOGUED

IN THE RARE BOOKS AND MANUSCRIPTS DEPARTMENT

OF THE VILIS LĀCIS STATE LIBRARY OF THE LATVIAN S.S.R.

FROM OCTOBER I, 1970 TILL SEPTEMBER 1, 1973

1 Saraksts domāts īsai informācijai. Sākumu sk. V. Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēkas «Rakstu» 1.—4. sēj. Nodaļā atrodas katra fonda sīki apraksti

un vispārīgi apskati, kā arī kopējs kartīšu katalogs un satura nozaru reiterkarto-

tēka visiem apstrādātajiem fondiem. Saraksta papildinājumi ar ziņām par jaun-

apstrādātajiem fondiem regulāri tiks sniegti turpmākajos V. Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēkas «Rakstu» sējumos.
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vie-

nību
skaits

66 Nikolajs Alunāns, kom-

ponists (1859—1919)
Kompozīciju autogrāfi,

raksti par mūziku, biogrā-
fiski materiāli, citu kom-

ponistu materiālu kolek-

cija

1869—1943 159



No 1970. gada 1. oktobra līdz 1973. gada 1. septembrim V. Lāča Latvijas

PSR Valsts bibliotēkai rokrakstus un fotomateriālus dāvinājuši: V. Abricka,

L. Altemente, M. Bajāre, A. Bakmane, J. Bernšteins, F. Buclers, X- Bukums,

V. Cers, X- Cīrule, E. Dišlere, H. Driņķe, J. Dumpis, M. Dzene, A. Egle, A. Geriņš,

O. Grundulis, P. Holvigs, L. īvniece, N. Kačalovs, K. Kalniņš, K. Kravals, A. Kriš-

jāne, J. Kulitāns, J. Kundzešs, Z. Kuple, M. Kvedere, A. Lapiņš, P. Lapiņš,

M. Lapsa, M. Lazdiņa, M. Lejaskrūmiņa, E. Līce, A. Ločmelis, V. Luckis, A. Madrē-

vičs, A. Meistere, L. Mendere, X- Mūriņš, I. Neilande, A. Nereta, J. Nusbaums,

V. Ozoliņš, V. Paleja, J. Panders, A. Pārupe, S. Paukšte, R. Pauls, A. Pelēcis,

O. Pūce, B. Pučko, I. Rasa, J. Roķis, I. Rudusa, E. Sēnals, A. Sprūdža, O. Ste-

pule, P. Strelkovs, S. Strods, J. Sūna, L. Svikle, I. Sorins, L. Stāle, Ē. Štengele,
M. Stūla, G. Tailovs, E. Taukule, A. Valle, L. Velpa, 2. Vīksne, E. Vīķele, B. Zakē-

vica, K. Zaļkalns, D. Zandersone, K. Zandersons, P. Zariņa, V. Zariņa, P. Zieds,

V. Znatnajs.
V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka izsaka dāvinātājiem sirsnīgu pateicību par

vērtīgajiem papildinājumiem tās krājumos.

i ļ 5

65 Arturs Bobkovics

(1885—1959) un Оtilija
Bobkovica (dz. 1888), mū-

ziķi

Biogrāfiski materiāli un

fotomateriāli, atmiņas, sa-

rakste, koncertu pro-

grammu un recenziju ko-

lekcija, nošu rokraksti

Kompozīciju autogrāfi,
kritikas raksti un recenzi-

jas, sarakste

Dzejoļu un aforismu

autogrāfi, Raunas pagast-
tiesas materiāli

Nošu rokraksti, fotogrā-

fijas, atmiņas

1897—1965 33

Alfrēds Kalniņš, kom-

ponists (1879—1951)

1904—1950 9529

62 Jānis Kalniņš (Vientu-
lis), literāts (1876—195-)

1851 — 1950.

gadi

26

63 Kārlis Kažociņš (1886—

1920) un Eduards Kažo-

ciņš (1891—1965), mūziķi
Latviešu folkloras mate-

riāli

Ap 1910—

—1962

11

61 Tautas dziesmu, pasaku,

ticējumu, buramo vārdu

pieraksti
Kompozīciju autogrāfi,

sarakste, portreti

Apcerējumi, arhivāliju
izraksti un ilustratīvi ma-

teriāli par Rīgas un Lat-

vijas vēsturi, latviešu se-

nāko literatūru, matemā-

tiku. Biogrāfiski materiāli,
sarakste

Kompozīciju autogrāfi,
sarakste

Atmiņas

1876—1938 21

Adams Ore, komponists

(1855—1927)
Jānis Straubergs, mate-

mātiķis un vēsturnieks

(1886—1952)

1897—1970 7130

59 1775—1950.

gadi

222

Jāzeps Vītols, kompo-
nists (1861—1947)

Oto Zariņš, pedagogs

(1885—1969)

4360 1891
— 1943,

1958

1963—196964 15
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Vāku zīm. V. Ķrūkle. Redaktores E. Tiltiņa, Ņ. Ķon-
stantinova, M. Strauta. Maksi, redaktore A. Lub-

gane. Tehn. redaktore B. Briedē. Korektore /. Liberte.

Nodota salikšanai 1974. g. 14. martā. Parakstīta

iespiešanai 1974. g. 28. oktobri. Papīra formats

60x84'/i6. Tipogr. papīra Nr. 3. 17,25 fiz. iespiedi.;

16,04 uzsk. iespiedi., 17,57 izdevn. 1. Metiens 1000 eks.

JT 01518. Maksā 1 rbl. 18 кар. Izdevniecība «Zvaig-

zne» Rīgā, Gorkija ielā 105 Izdevn. Nr. 2837/95/73.

lespiesta Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts
izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības
lietu komitejas Rīgas Paraugtipogrāfijā, Vienības

gatvē 11. Pašūt. Nr. 828
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