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Б. ПАПЕНДИК

МЕСТО И РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК

РЕСПУБЛИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

К концу 50-х годов во всех союзных республиках были соз-

даны республиканские научно-технические библиотеки (РНТБ).
В 1958 году на базе Рижского филиала Государственной науч-

ной библиотеки Министерства высшего образования СССР была

организована РНТБ ЛатвССР.

Научно-технические библиотеки (НТБ) являются важной,

органической частью Государственной системы научно-техниче-

ской информации (ГСНТИ) СССР, созданной в 1966 году. Таким

образом, было положено начало большой работе по укреплению

и упорядочению сети технических библиотек. В 1966—1971 годах

возникло много новых научно-технических библиотек на пред-

приятиях и в организациях. Укреплялись маломощные НТБ, насчи-

тывающие в своих фондах менее 1000 книг. Открывались новые

центральные научно-технические библиотеки (ЦНТБ) в отраслях,

укреплялись и обогащались новыми функциями уже существую-

щие отраслевые ЦНТБ.

Для обеспечения единства в работе библиотек и других под-

разделений органов НТИ, устранения дублирования в комплек-

товании многие НТБ были объединены с соответствующими

институтами, центрами и отделами информации. К 1971 году сеть

научно-технических библиотек страны уже в основном сложилась.

Она естественно вошла в созданную ГСНТИ, и ее структура

соответствовала структуре информационных органов: всесоюзное

звено (Государственная публичная научно-техническая библио-

тека СССР, Всесоюзная патентно-техническая библиотека СССР),

центральное отраслевое звено (отраслевые ЦНТБ), межотрасле-

вое территориальное звено (РНТБ, ЦНТБ центров научно-техни-

ческой информации) и низовое звено (НТБ предприятий и

организаций) .

Организационно ГСНТИ является отражением существующей
в стране системы управления народным хозяйством. Она меня-

ется по мере совершенствования системы управления. Система

НТБ также адаптируется к системе управления, вследствие чего

является весьма динамичной и гибкой. Появление в народном
хозяйстве новых форм управления требует от ГСНТИ создания

информационных органов нового типа, перестройки служб и
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изменения характера их работы. Так, например, были созданы

информационные службы нового типа при производственных,

научно-производственных и региональных объединениях; сущест-

венно изменился характер работы информационных органов,

обеспечивающих информацией выполнение целевых комплексных

народнохозяйственных программ и программ по актуальным на-

учно-техническим проблемам.
К 1982 году ГСНТИ насчитывала 11 всесоюзных органов

НТИ, 87 центральных отраслевых органов НТИ, 15 республикан-
ских институтов, 111 межотраслевых территориальных центров

НТИ и около 12 тыс. отделов (бюро) НТИ с научно-техническими

библиотеками на промышленных предприятиях, в научно-иссле-

довательских институтах, проектно-конструкторских и других

организациях.

В тесной связи с ГСНТИ работают около 65 тыс. научных,

научно-технических и специальных библиотек. Основное место в

этой сети принадлежит НТБ (45%). На их долю приходится 42%

фондов, 43% читателей, 40% книговыдачи
1.

Аналогичная система научно-технической информации в Лат-

вийской ССР была создана в начале 1967 года. К этому времени
в республике насчитывалось 170 НТБ: РНТБ ЛатвССР, 87 НТБ

предприятий, 33 НТБ НИИ, проектных и конструкторских органи-
заций, 50 НТБ лабораторий, сетей «Латвэнерго», учебных комби-

натов и прочих организаций. Основная часть библиотек (102)
находилась в Риге. Только за 1967 и 1968 годы сеть НТБ рес-

публики увеличилась на 28 библиотек. Этому, несомненно,

способствовало становление республиканской системы НТИ.

К настоящему времени в республике сложилась стройная

система органов НТИ и библиотек. Организационно она строится

следующим образом. Управляющим органом является Госплан

Латвийской ССР, в подчинении у которого находятся три инфор-

мационных учреждения республиканского уровня: Латвийский

научно-исследовательский институт научно-технической инфор-

мации и технико-экономических исследований, РНТБ и ВДНХ
Латвийской ССР. Кроме этих головных организаций, работу по

научно-технической информации в Латвии проводят органы НТИ

и Фундаментальная библиотека АН Латвийской ССР, Управле-
ние НТИ Министерства сельского хозяйства Латвийской ССР,

Республиканский отдел научно-медицинской информации и Рес-

публиканская научная медицинская библиотека, Государственная
библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса, Государственная

книжная палата Латвийской ССР, а также информационные

службы и НТБ предприятий и организаций республики. В неко-

1 Князева М. П. Итоги развития научных, технических и специальных биб-

лиотек и основные задачи их деятельности. — НТБ СССР, 1977, № 10, с. 3—B.
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торых отраслях народного хозяйства Латвийской ССР (химиче-

ской, легкой, деревообрабатывающей и других) определены базо-

вые библиотеки для укрепления всей системы НТБ данной

отрасли.
Однако по сравнению с Государственной системой научно-тех-

нической информации СССР республиканская менее разветвлена.

В Латвии нет еще отраслевой республиканской библиотеки сель-

скохозяйственной литературы, и ее функции делят между собой

Государственная библиотека Латвийской ССР им. В. Лациса и

Управление научно-технической информации Министерства сель-

ского хозяйства Латвийской ССР. Республиканская система в

своей структуре не имеет самостоятельных организаций — фон-
додержателей различных видов технической литературы и доку-

ментации, таких, например, как патентная, нормативно-техниче-

ская документация, отчеты НИОКР*, переводы и др. Большинство

этих видов сосредоточено в РНТБ ЛатвССР.

РНТБ в республиканской системе НТИ является хранителем

фонда научно-технической литературы и документации (свыше
14 млн. экз.), особенность которого в наличии большого массива

патентной документации, нормативно-технической документации
по стандартизации, каталогов промышленного оборудования и из-

делий (13 млн. экз.).
В настоящее время фонды РНТБ имеют следующую струк-

туру: основной фонд (3 млн. экз.), депозитарный фонд (11 млн.

экз.) и обменный фонд (15 тыс. экз.). Она способствует оператив-

ному обслуживанию специалистов народного хозяйства. Большой

депозитарный фонд объясняется созданием в 1975 году в РНТБ

регионального отраслевого депозитария. Организация региональ-

ного депозитария и обменного фонда позволяет НТБ республики

вести рациональную работу по формированию своих фондов.
РНТБ как территориальный центр информационного и биб-

лиотечного обслуживания обращает главное внимание на про-

мышленное производство, в первую очередь на предприятия и

организации республиканских министерств и ведомств, поскольку

они не входят в сферу деятельности отраслевых ЦНТБ. Для

обслуживания промышленных центров Латвии (кроме Риги) соз-

даны региональные отделы РНТБ в городах Даугавпилсе, Лиепае,
Вентспилсе и Резекне. РНТБ вместе с региональными отделами

ежегодно обслуживает 20 тыс. абонентов, в том числе около 3 тыс.

предприятий и организаций. Она осуществляет также методиче-

ское руководство научно-техническими и специальными библио-

теками республики независимо от их ведомственного подчинения.

На 1 января 1981 года в Латвии учтено 666 научных, научно-
технических и специальных библиотек. Под методическим

* Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы.
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руководством РНТБ в течение последних пяти-шести лет работают
230 НТБ. Из них 139 НТБ промышленных предприятий, 62 — кон-

структорских и проектных организаций, 17 — научно-исследова-

тельских учреждений, 12 — управлений и министерств.

По ведомственному подчинению НТБ ЛатвССР распределя-

ются следующим образом: 37 библиотек республиканских мини-

стерств, 110 библиотек союзно-республиканских министерств и

управлений, 83 библиотеки союзных министерств.

Территориально НТБ ЛатвССР размещены в таком соотноше-

нии: в Риге находятся 158 НТБ, в других городах республики —

77, в том числе: в Даугавпилсе — 10, Вентспилсе — 6, Лиепае —

13, Резекне — 9, Елгаве —
5 и т. д.

За годы десятой пятилетки произошли весьма положительные

изменения в системе НТБ республики: в связи с созданием науч-

но-производственных объединений резко сократилось количество

библиотек с книжным фондом до 1000 экз. (в 1975 году их было

198, а в 1980 году — 56). Число библиотек с размером фондов от

6000 до 10 000 и более экземпляров фактически не изменилось.

Из всех учтенных 666 библиотек 314, или 47,1%, находятся в

Риге. Их книжный фонд составляет 29 млн. экз., или почти 83%
книжного фонда вышеупомянутых библиотек. Такое территори-

альное распределение документальных ресурсов в основном

соответствует размещению научных, конструкторских, проектных

организаций, а также промышленных предприятий в республике.
В 1967 году в рамках республиканской системы НТИ был соз-

дан Единый справочно-информационный фонд (ЕСИФ) Латвий-
ской ССР, обеспечивающий эффективность использования фондов

литературы системы. В том же году была впервые докумен-
тально оформлена координация работы современного ЕСИФа

нашей республики «Положением о Латвийском республиканском

справочно-информационном фонде». Второе издание положения с

указанием изменений в составе организаций — участников
ЕСИФа и в структуре справочных картотек вышло в 1971 году.

Пересмотр организационной структуры ЕСИФа и функциональ-
ных обязанностей его отдельных звеньев в 1976 году был связан

с выходом в 1975 году Сводного координационного плана ком-

плектования фондов крупных научных библиотек г. Риги.

В 1980 году Межведомственная комиссия Госплана Латвий-

ской ССР по координации деятельности специальных, научных и

научно-технических библиотек пересмотрела ЕСИФ в соответст-

вии с «Типовым положением о ЕСИФе по естественным и техни-

ческим наукам в союзной республике, автономной республике,

крае, области (территориальном справочно-информационном

фонде)», утвержденным 13 сентября 1979 года Государственным

комитетом СССР по науке и технике. Изменился состав участни-
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ков ЕСИФа. И по тематике, и по видам литературы ЕСИФ

ЛатвССР стал универсален. Было разработано новое, четвертое

«Положение о Едином справочно-информационном фонде
Латвийской ССР». В нем нашла отражение принципиально новая

структура ЕСИФа, предусматривающая разделение участвующих

в нем организаций на четыре звена. В первое звено вошли 13 рес-

публиканских органов информации, представляющие ядро респуб-
ликанской системы НТИ. Ко второму звену отнесены 44 органи-

зации, НТБ и ОНТИ которых выполняют функции базовых

органов НТИ различных министерств и ведомств. В их число

входят органы информации и НТБ таких организаций, как инсти-

туты АН ЛатвССР, НПО «Биохимреактив», НПО «Альфа»,
ЛатНИИ легкой промышленности, ЛатНИИ строительства, ЦПКТБ

«Запрыба», Специальное конструкторское бюро вакуумных пок-

рытий и т. д. В 1982 году вступило в действие третье звено

ЕСИФа ЛатвССР, в которое вошли единые справочно-информа-
ционные фонды промышленных регионов республики: Даугав-

пилсского, Резекненского, Лиепайского, Вентспилсского и других.

Четвертое звено ЕСИФа составили низовые службы информации
и библиотеки. Комплектование, обработка, хранение и использо-

вание литературы и документации в республиканской системе

НТИ построены на принципах взаимосвязи и взаимодействия.

Основой информационной деятельности являются фонды

литературы и документации. В республиканской системе НТИ,
так же как в ГСНТИ СССР, массивы литературы сосредоточены

главным образом в научных и специальных библиотеках. Поэтому
место и роль библиотек как звена ГСНТИ в первую очередь

определяются функцией отбора, комплектования, хранения и рас-

пространения первичных и вторичных источников широкой пуб-
ликации, а также ограниченного распространения.

Работа по формированию фондов всегда являлась одной из

основных задач НТБ, но в годы десятой пятилетки (1976—1980)

она стала первоочередной для всех НТБ нашей республики. Для

наиболее полного и оперативного удовлетворения запросов чита-

телей большинство библиотек привели свои фонды в соответствие

с теми задачами, которые решают в данный период научные и

промышленные организации. Особое внимание уделялось научно

обоснованному комплектованию фондов. В связи с утверждением

«Порядка формирования фондов научно-технических библиотек»

большинство НТБ пересмотрело свои планы комплектования. К

1981 году тематический план комплектования имели более 80%
НТБ республики. Сам процесс комплектования был значительно

упорядочен. Отбор комплектуемой литературы проводился более

тщательно, значительно уменьшилась экземплярность. Главное

внимание уделялось приобретению отечественных книг и жур-

налов.
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Наряду с книгами и периодическими изданиями использование

технической документации, содержащей оперативные, достоверные
и конкретные фактические сведения, значительно повышает ка-

чественный уровень промышленной продукции и способствует со-

вершенствованию промышленного производства в целом. Такие

сведения содержат специальные виды технической документации.

Поэтому ярко выраженной тенденцией в формировании фондов
НТБ является резкое увеличение процента специальных видов

научно-технической литературы- и документации, о чем свидетель-

ствуют следующие данные.

Виды издания 1976 1981

Книги 54% 42%
Периодические издания 28% 25%
Спецвиды 18% 33%

В общем объеме первичных документов весьма возрос удель-
ный вес каталогов промышленного оборудования и изделий, нео-

публикованных материалов.

Характерной особенностью комплектования НТБ в годыдесятой

пятилетки явилось приобретение литературы и документации на

микроносителях. К 1981 году каждый четвертый экземпляр из

общего фонда литературы в республике был представлен на мик-

роносителях, главным образом на микрофильмах. Положительным

явилось то, что темпы роста фондов научно-технических и специ-

альных библиотек сократились. Этому способствовало освобожде-

ние фондов от непрофильных малоиспользуемых опубликованных
и неопубликованных документов. Начиная с 1976 года, после ут-

верждения «Положения об организации депозитарного хранения

книжных фондов библиотек страны» и «Инструкции о порядке

выявления, отбора, передачи и приема малоиспользуемой литера-

туры и документации для депозитарного хранения в органах

научно-технической информации, научно-технических библиотеках

и организации информации об обменных фондах», научно-техниче-

ские и специальные библиотеки Латвийской ССР активно присту-

пили к отбору малоиспользуемой литературы. В помощь НТБ в

этой серьезной и трудоемкой работе РНТБ ЛатвССР в 1978 году

подготовила и выпустила сборник «Документация по работе с ма-

лоиспользуемой литературой». Опыт работы с регламентирующими

и методическими материалами в области депозитарного хранения

и организации обменных фондов показал наибольшую практи-

ческую ценность двух документов из вышеуказанного сборника:

«Примерные сроки хранения литературы по основным отраслям

в научно-технических библиотеках Латвийской ССР, не имеющих

отраслевых ЦНТБ» и «Примерные сроки хранения литературы по

смежным отраслям в научно-технических библиотеках Латвий-

ской ССР».
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За десятую пятилетку научно-технические библиотеки респуб-

лики предложили направить на депозитарное хранение и в обмен-

ные фонды РНТБ и отраслевых ЦНТБ свыше 100 тыс. экз. мало-

используемой литературы. За 1976—1980 годы в обменный фонд

от библиотек сети было принято 38 121, а на депозитарное хра-

нение — 529 экз. Количественное соотношение переданной лите-

ратуры в депозитарный и обменный фонды свидетельствует о хро-

нологическом совпадении становления сети научно-технических

библиотек, в том числе и РНТБ, в республике. Созданные в один

и тот же период (после Великой Отечественной войны) техниче-

ские библиотеки имеют в своих фондах в основном такую же

литературу по тематике и видам, как и РНТБ. Поэтому формиро-
вание депозитарного фонда происходит главным образом за счет

основного фонда самой РНТБ ЛатвССР.

Целесообразность создания обменного фонда при РНТБ

ЛатвССР подтверждается не только большим числом литературы,

переданной научно-техническими библиотеками сети, но и коли-

чеством ежегодно перераспределяемой литературы из обменного

фонда. В 1981 году другим библиотекам было передано более

40% экземпляров литературы, содержащихся в обменном фонде.
Итогом работы по формированию фондов НТБ республики за

1976—1980 годы явилось сокращение фондов в большинстве НТБ

на 15—20%. В десятой пятилетке НТБ республики исключили из

фондов около 4 млн. экз. литературы. К началу 1981 года свыше

30% общего книжного фонда научно-технических и специальных

библиотек находилось на депозитарном хранении, из них 98%
хранилось в РНТБ ЛатвССР.

Качественным показателем проделанной работы является со-

ответствие фондов большинства НТБ предприятий и организаций
нашей республики информационным потребностям обслуживае-
мых коллективов.

В области библиотечного обслуживания перед научно-техниче-

скими библиотеками стоит задача — полно, оперативно и целе-

направленнообеспечивать литературой различные категории чита-

телей. В 1980 году специальные и научно-технические библиотеки

республики обслужили 430 тыс. человек. В 1976 году научно-тех-

нические библиотеки, отчитываясь о проделанной работе на засе-

дании Государственной межведомственной библиотечной комиссии

при Министерстве культуры СССР, взяли обязательство вовлечь

в число читателей 100% инженерно-технических работников и 50%
рабочих. Выполнение обязательства потребовало напряжения сил,

поиска новых форм обслуживания и пропаганды библиотек. К
1981 году большинство НТБ взятое обязательство выполнило.

Библиотеки конструкторских и проектных бюро, научно-исследо-
вательских институтов и лабораторий, где основной контингент

работающих — ИТР, первыми обеспечили максимальное число
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читателей. Трудности возникали и существуют до настоящего вре-

мени в заводских библиотеках, особенно на тех предприятиях, где

большая текучесть кадров среди рабочих. Научно-технические биб-

лиотеки разработали систему приоритетного обслуживания, позво-

ляющую дифференцированно подойти к удовлетворению запросов

потребителей. Приоритетом пользуются как индивидуальные

читатели (в основном это ведущие специалисты, изобретатели и ра-

ционализаторы), так и группы специалистов важнейших произ-

водственных подразделений. В РНТБ ЛатвССР в 1981 году прио-

ритетным обслуживанием пользовались около 300 индивидуальных

читателей и свыше 50 министерств, научно-производственныхобъе-

динений, предприятий и организаций.
В десятой пятилетке дальнейшее развитие получила система

обслуживания по МБА. Значительно повысилась роль МБА в об-

служивании специалистов предприятий и организаций республики.
В 1980 году 157 научно-технических и специальных библиотек вы-

дали по МБА другим библиотекам и организациям 1 млн 561,7 тыс.

экз. литературы (в 1975 году было выдано 93,7 тыс. экз.), 250 биб-

лиотек получили по МБА 39,4 тыс. экз. Активизации работы МБА

в годы десятой пятилетки способствовало исключение большого

количества непрофильной и малоиспользуемой литературы из

фондов НТБ республики. При обеспечении специалистов литера-

турой, изданной в более ранние годы, а также литературой по

смежным отраслям у библиотек возникла необходимость чаще

прибегать к услугам других, особенно более крупных библиотек.

В современной системе МБА читателей привлекает также возмож-

ность получить в постоянное пользование копии той литературы и

документов, которые необходимы им для работы. За 1981 год

только РНТБ ЛатвССР по запросам читателей было изготовлено

свыше 360 тыс. страниц копий.

В последние годы многие НТБ республики успешно сочетают

различные формы и методы проведения мероприятий по пропаганде

и распространению экономической, научно-технической литера-

туры и документации. Наиболее эффективной формой в работе

служб информации, в том числе и НТБ, является система избира-

тельного распространения информации (ИРИ) с подсистемой диф-

ференцированного обслуживания руководителей (ДОР). Преиму-

щества этой системы — в тщательном отборе материалов по

конкретной тематике запроса каждого абонента, в оперативном до-

ведении информации до пользователей, а главное — в постоянной

возможности корректировать и совершенствовать эту систему с

помощью талонов обратной связи. Библиотеки заняли прочное

место в обслуживании специалистов по системе ИРИ и подсистеме

ДОР. Участие библиотек в них определяется двумя этапами: пер-

вый — когда предоставляются фонды для просмотра и отбора

литературы референтам или экспертам, второй — когда нужны
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первоисточники, выбранные по полученной информации. В десятой

пятилетке обеспечение специалистов в режиме ИРИ и ДОР раз-

вивалось в НТБ значительно активнее по сравнению с другими

формами информационного обслуживания. За пятилетку количе-

ство абонентов ИРИ на предприятиях и в организациях респуб-
лики увеличилось почти в два с половиной раза: в 1980 году их

насчитывалось 3987, в то время как в 1976 году было только 1501.

Определенное развитие в информационной работе НТБ в на-

стоящее время получает обслуживание читателей в традиционном

режиме «запрос—ответ». За 1980 год библиотеки совместно с

отделами информации обслужили в этом режиме более 4 тыс.

абонентов и выдали им 69 тыс. информаций на разовые запросы.
РНТБ ЛатвССР в среднем за год составляет 270 тематических

библиографических указателей (ТБУ) по заявкам предприятий и

организаций. Тематика этих ТБУ, как правило, межотраслевая,
не дублирующая указатели НТБ предприятий и организаций.

Включение НТБ в государственную систему информации спо-*

собствовало появлению ряда новых, активных форм массовой про-

паганды технической литературы. Это, в первую очередь, такие

мероприятия, как дни информации и дни специалиста. Уже более

десяти лет они прочно занимают ведущее место в массовой ра-

боте НТБ республики. Обе формы характеризуются комплексом

различных мероприятий, а также целенаправленностью в выпол-

нении конкретных задач, стоящих перед обслуживаемыми НТБ

коллективами. В проведении данных мероприятий многие НТБ

республики приобрели значительный опыт. В начале 70-х годов,

когда в практику библиотек только входили эти формы, они часто

представляли собой обыкновенные открытые просмотры текущих

поступлений. За годы десятой пятилетки в большей части НТБ эти

мероприятия стали комплексными, сочетающими выставки и об-

зоры литературы, чтение лекций, показ научно-технических филь-

мов, диапозитивов, консультации специалистов, библиографов и

переводчиков. Всего за 1980 год библиотеками сети организовано
более 2 тыс. дней информации и дней специалиста, на которых

было представлено 248 тыс. экз. первоисточников и копий различ-
ной литературы и документации. В том же 1980 году почти 70%
НТБ республики проводили такие развернутые дни информации и

дни специалиста.

Еще более целенаправленным и перспективным обеспечением

специалистов предприятий и организаций следует признать си-

стему комплексного информационного обслуживания, которую в

десятой пятилетке начали применять наиболее сильные научно-
технические библиотеки республики. Эта система основана как на

традиционных, так и на новых формах и методах справочно-инфор-
мационного и библиографического обслуживания. Она включает в

себя информационное курирование, избирательное распростране-
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ние информации по постоянно действующим запросам, удовлетво-

рение разовых запросов и справочно-библиографическое обслужи-
вание.

Наряду с новыми, современными средствами распространения

литературы НТБ успешно применяют и такие традиционные

формы, как тематические выставки, выставки новинок, обзоры,
списки новых поступлений, встречи с авторами технических книг.

Так, за 1976—1980 годы НТБ республики было организовано
18567 выставок, из них 9783 тематических.

Совокупность мероприятий, проведенных НТБ сети по форми-
рованию фондов, расширению контингента читателей и активной

пропаганде литературы, привела к резкому увеличению таких по-

казателей, как книговыдача, обращаемость и читаемость. В

1980 году специальные и научно-технические библиотеки Латвий-

ской ССР выдали читателям 19 млн. 6 тыс. экз. литературы. Об-

ращаемость фондов за пятилетие увеличилась в 2,5 раза и к

1981 году составила 0,85. Средняя читаемость за 1976—1980 годы

возросла до 36 (в 1976 году этот показатель равнялся 20).
Развитие научной и технической информации в СССР непос-

редственно связано с дальнейшим расширением и углублением
работы всех библиотек и, в первую очередь, научно-технических и

специальных.

Традиционные, испытанные временем библиотечные и библио-

графические методы помогли укрепить и разнообразить формы

информационной работы. В свою очередь, деятельность органов

информации, включение библиотек в ГСНТИ придали работе биб-

лиотек более целенаправленный характер, заставили их активно

развивать те стороны своей деятельности, которые связаны с науч-

ной и технической информацией.
В профессиональной печати было опубликовано много статей

о взаимосвязи библиотек и органов информации, возникали ди-

скуссии по этим вопросам, велась научно-исследовательская ра-

бота по теме «Библиотека и информация». В начале своей дея-

тельности органы информации нередко дублировали работу

научно-технических и специальных библиотек, не сразу правильно

была определена грань, разделяющая сферы деятельности библио-

тек и служб информации. Поэтому именно в эти годы разверну-

лась дискуссия о месте библиотек в системе НТИ. Мнение о том,

что в это время происходила также дискуссия о технических биб-

лиотеках как составной части органов информации, а не системы

библиотек страны
1
,

не представляется достаточно верным, так как

для подавляющего большинства работников НТБ это не было

проблемой. Они всегда воспринимали работу НТБ прежде всего

1 Серов В. В. Совершенствование системы библиотек в развитом социали

стнческом обществе. М., 1981, с. 182.
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как деятельность определенного звена всей библиотечной системы

страны.
За 15 лет существования ГСНТИ роль НТБ в системе опреде-

лена теоретически и подтверждена опытом работы. Она заключа-

ется в отборе, комплектовании, обработке, хранении и использо-

вании документальных массивов.

B. PAPENDIKA

REPUBLIKAS ZINĀTNISKI TEHNISKO BIBLIOTĒKU LOMA

UN VIETA VALSTS ZINĀTNISKI TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ

Kopsavilkums

Rakstā pirmo reizi apkopotas ziņas par Zinātniski tehnisko bibliotēku (ZTB)
darbu republikā desmit gadu laikā. Aplūkoti trīs galvenie darba aspekti: fondu

veidošana, lasītāju apkalpošana un bibliogrāfisko uzziņu sniegšanas un informā-

cijas darbs. Tieši šajās jomās redzama ZTB specifika salīdzinājumā ar citu tipu
bibliotēkām, kā arī tehnisko bibliotēku vieta un loma informācijas sistēmā.

Fondu komplektēšana desmitās piecgades laikā maksimāli atbilst apkalpojamās
organizācijas ražošanas profilam un informācijas vajadzībām, fondos pieaug teh-

niskās dokumentācijas specveidu un nepublicēto materiālu skaits. Katrs ceturtais

izdevums republikas tehniskajās bibliotēkās ir mikrofilmu un mikrofišu veidā. Fondi

tiek iedalīti pamata, depozitārajos un apmaiņas fondos.

Zinātniski tehniskajām bibliotēkām 1976. gadā lasītāju apkalpošanā tika izvir-

zīts uzdevums tehniskās literatūras lasīšanā iesaistīt 100 procentus inženiertehnisko

darbinieku un 50 procentus strādnieku. Zinātniskās pētniecības institūtu un labo-

ratoriju, projektēšanas un konstruktoru biroju ZTB šo uzdevumu sekmīgi veikušas.
Tehniskās literatūras un dokumentācijas izplatīšanā visefektīvākā forma ir di-

ferencētā informācijas sadales sistēma. Plaši notiek «informācijas dienas» un «spe-
ciālistu dienas». Jaunās masu darba formas veiksmīgi tiek apvienotas ar tradicionā-

lajām bibliotekārā darba formām. Zinātniski tehnisko bibliotēku darbs kopumā zi-

nātniski tehniskās informācijas sistēmā nodrošina literatūras un dokumentu ma-

sīvu komplektēšanu, apstrādi, glabāšanu un izmantošanu.

В. PAPENDIKA

STELLUNG UND FUNKTION DER WISSENSCHAFTLICHEN

UND TECHNISCHEN BIBLIOTHEKEN DER LETTISCHEN SSR

IM STAATLICHEN SYSTEM DER WISSENSCHAFTLICH-

TECHNISCHEN INFORMATION

Zusammenfassung

Im Artikel wird zum ersten Mal die Tätigkeit der wissenschaftlich-technischen
Bibliotheken (WTB) der Lettischen SSR im Laufe des letzten Jahrzehnts beschrie-
ben. Es werden die drei wichtigsten Aspekte ihrer Tätigkeit betrachtet: die Bestands-
erwerbung, die Benutzung, die Auskunfts- und Informationstätigkeit. In eben diesen
Bereichen werden die Besonderheiten der WTB im Vergleich mit anderen Bibliothe-



ken sowie ihre spezifische Stellung und Funktion im gesamten Informationssystem
besonders deutlich.

Die Bestandserwerbung entsprach während des letzten Jahrfünfts maximal den

Produktionsbereichen und dem Informationsbedarf der Bibliothekschaffenden.

Ständig wächst in den Beständen der Anteil von technischer Dokumentation und

unveröffentlichten Materialien. Jedes vierte Exemplar aus den Beständen der WTB

der Republik wird von Mikrofilmen dargestellt. Die Bestände sind in Grundbestand,

Depositarium und Tauschbestand aufgeteilt.
Im Jahre 1976 haben die WTB die Aufgabe gestellt, sämtliche hundert Prozent

der Ingenieure und Techniker und fünfzig Prozent der Arbeiter als Leser für tech-

nische und wissenschaftliche Literatur zu gewinnen.In den wissenschaftlichenFor-

schungsinstituten, Labors, Projektierungs- und Konstruktionsbüros ist diese Auf-

gabe schon erfolgreich gelöst.
Maximale Effektivität der Verbreitung technischer Literatur erzielen Systeme

für gezielte Informationsverteilung. Weit verbreitet sind „Informationstage" und

„Tage der Fachleute". Diese neuen Formen des Dienstes in breiten Kreisen werden

erfolgreich mit traditionellen Formen der Bibliotheksarbeit vereinigt.
Im Bereich der wissenschaftlich-technischen Information besteht die Aufgabe

der WTB hauptsächlich im Erwerben, Bearbeiten, Aufbewahren und Erschließen von

Literatur und Dokumentation.
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М. ДИМЕНШТЕЙН

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК

В ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Коренная перестройка организационной структуры сети госу-

дарственных массовых библиотек на принципах централизации в

Советской Латвии закончилась в 1978 году.
В республике действуют 33 централизованные библиотечные

системы (ЦБС) (26 в сельских районах, 7 в городах республи-
канского подчинения), которые включают 1086 библиотек, имеют

фонд свыше 16,9 млн. библ. ед. и обслуживают 792,7 тыс. читателей.

От экспериментов в 1968 и 1970 годах до завершения центра-

лизации — таков путь, пройденный массовыми библиотеками за

последние 10—12 лет, и таково центральное направление методи-

ческого руководства, осуществляемого Государственной библио-

текой Латвийской ССР им. В. Лациса (ГБ ЛатвССР), одним из

структурных подразделений которой является Научно-методиче-
ский и библиографический отдел (НМБО).

Методисты ГБ ЛатвССР путем поисков и экспериментирования,

путем изучения опыта республиканских и других централизован-

ных библиотечных систем страны, при помощи специалистов Го-

сударственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина пришли к тео-

ретическим выводам и обобщениям, которые позволили успешно

завершить централизацию библиотечной сети в Латвийской ССР.

Разумеется, решающую роль здесь сыграли кадры библиотечных

работников, которые с инициативой и заинтересованностью взя-

лись за эту нелегкую работу.

Проведенные эксперименты по централизации библиотечной

сети в Октябрьском районе г. Риги и Кулдигском (сельском)
районе позволили создать модель ЦБС для городов республикан-
ского подчинения и для сельских районов 1

.
Однако с началом

сплошной централизации массовых библиотек в республике про-

должались также эксперименты на отдельных участках работы, о

чем будет сказано далее.

1
См.: Дименштейн М. Я- Место централизованной сети библиотек в еди-

ной системе библиотечного обслуживания в промышленных городах Латвии. —

Б-ки СССР, М., 1971, вып. 51, с. 19—27; Ditnenšteine М. Centralizētā tīkla biblio-
tēku vieta bibliotekāras apkalpošanas vienotajā sistēma rūpniecības pilsētās Lat-
vijā. — Raksti /V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1974, 5, 5.—15. lpp.; Eglite Z. Bib-
liotekāra apkalpošana lauku rajona centralizācijas apstākļos. — Raksti / V. Lāča
LPSR Valsts b-ka, 1974, 5, 20.—37. lpp.



18

Каждый этап централизации выдвигал свои вопросы и проб-
лемы, требовавшие специфического методического решения, про-

верки на практике, а затем внедрения.

На первом этапе централизации библиотечной сети были выде-

лены два главных направления: подготовка кадров и организа-

ционные вопросы.
Решались проблемы разработки принципов комплектования и

перераспределения фондов между библиотеками, рациональной
организации труда, распределения обязанностей, формирования
новых структурных подразделений в центральной библиотеке (от-
делов комплектования и обработки, организации использования

единого фонда, справочно-библиографической и информационной
службы), налаживания их работы, создания системы каталогов,

подготовки нормативной регламентирующей документации —

должностных инструкций, положений о вновь создаваемых отде-

лах, разработки принципов взаимодействия библиотек для взрос-
лых и детских библиотек, повсеместно объединенных в республике
в единую ЦБС.

Так как основой успешного функционирования ЦБС являются

единый фонд и его отражение в центральных каталогах систем,

главное внимание было сконцентрировано на разработке единого

профиля комплектования, принципов отбора литературы и форми-

рования фондов центральной библиотеки и всех ее структурных

подразделений, технологического процесса обработки литературы,

последовательности операций. Было разработано «Положение об

отделе комплектования и обработки районной центральной биб-

лиотеки»
1
.

Методист НМБО ГБ ЛатвССР, специализирующийся

по вопросам комплектования фондов ЦБС, обязательно участво-

вал в обработке первой партии книг в каждой системе и на прак-

тике проверял и уточнял разработанный технологический процесс,

обучая практических работников.
Были разработаны методические пособия: «Тематический план

комплектования единого фонда централизованной библиотечной

системы»2
,

«Методы изучения книжного фонда»
3
, «Совершенство-

вание книжного фонда в условиях свободного доступа»
4
.

Экспериментальной проверки (в Краславской ЦРБ) потребо-
вал и новый карточный (безынвентарный) учет фонда ЦБС, на

1 Nolikums par rajona centrālās bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes no-

dalu. — Grām.: Latvijas PSR Valsts masu bibliotēku tīkla centralizācija. R., 1977,
67.-69. lpp.

2
Centralizētās bibliotēku sistēmas vienotā grāmatu fonda tematiskais kom-

plektēšanas plāns / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1977. 17 lpp.
3 Grāmatu fondu izpētes metodes / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1975. 33 lpp.
4 Grāmatu fondu brīvpieejas pilnveidošana. — Grām.: Metodiski norādījumi kul-

tūras darbinieku 111 semināram 1976./1977. mācību gada janvārī-februārī. R., 1976,
7.—12. lpp.
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который затем, в 1974 году, перешли все ЦБС республики. Позд-

нее, в 1979 году, карточный учет фондов был введен во всех ЦБС

страны.
Не меньше внимания было уделено также вопросам отражения

единого фонда в каталогах и библиографических картотеках ЦБС,

т. е. созданию системы каталогов и картотек. Были разработаны

методические материалы, в 1976 году Министерством культуры

Латвийской ССР утверждены «Положение о системе каталогов и

картотек в государственных массовых библиотеках Латвий-

ской ССР» и «Положение о системе каталогов и картотек в дет-

ских библиотеках Латвийской ССР»1. Уместно отметить, что со-

зданию центральных каталогов ЦБС предшествовал сравнительно

большой период подготовки, т. е. редакции имеющихся каталогов,

в чем библиотекам была оказана методическая помощь. В настоя-

щее время центральные каталоги имеются во всех ЦБС.

В новых условиях централизации надо было уточнить место

центральной библиотеки (ЦБ) в системе методического руковод-
ства не только как организационного, но и как методического

центра для библиотек своей системы и других ведомств. Если до

централизации методической работой занимались лишь методист

районной библиотеки (такая штатная должность введена с

1969 года) и. методист детской библиотеки (с 1972 года), то ныне

методической и библиографической работой занимается целое

структурное подразделение — методико-библиографический отдел

(МБО). Кроме того, методические функции выполняют все струк-

турные подразделения ЦБ по своим вопросам, а МБО в известной

степени выступает в роли организатора и координатора их дея-

тельности в этом направлении. В своей работе ЦБ руководству-

ется изданным ГБ ЛатвССР пособием «Методическая работа цен-

тральной районной библиотеки»2.
Специализация методистов республиканской библиотеки по ос-

новным направлениям деятельности ЦБС, тесное взаимодействие

с библиографами, работающими в области рекомендательной
библиографии в рамках единого научно-методического и библио-

графического отдела, дает возможность более качественно разра-
батывать методические рекомендации, оказывать практическую
помощь на местах, популяризировать лучший опыт.

Завершив организационный этап становления централизован-
ных библиотечных систем (отработав и уточнив структуру ЦБС,
определив возможности взаимодействия ее отдельных структурных

подразделений, путь книги и технологический процесс обработки

1 Nolikums par katalogu un kartotēku sistēmu Latvijas PSR valsts masu biblio-
tēkās. Nolikums par katalogu un kartotēku sistēmu Latvijas PSR bērnu biblio-
tēkās.

— Grām.: Vadošie materiāli bibliotēku darbā. R., 1976, 263.—276. lpp.
2

Rajona centrālās bibliotēkas metodiskais darbs / V. Lāča LPSR Valsts b-ka.
R., 1979. 62 lpp.
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литературы, ее отражение в каталогах и картотеках), методисты

переключились на углубление содержания работы ЦБС, на поиски

оптимальных решений библиотечных проблем, расширение сферы
воздействия библиотек и привлечение новых читателей, улучшение
всей системы библиотечно-библиографического обслуживания на-

селения, в частности юношества и детей. Требовалось разработать
наиболее эффективные методы обслуживания читателей, пропа-

ганды и использования единого фонда всеми структурными под-

разделениями ЦБС, ибо именно в этом заложена основная идея

централизации. Создание отдела организации использования

фонда в каждой ЦБС несомненно благотворно повлияло на эту

работу.
По рекомендации НМБО ГБ ЛатвССР ЦБ начали посылать

во все библиотеки-филиалы передвижные тематические выставки

и подборки литературы, снабжая их текстами библиографических

обзоров, которые могут использовать библиотекари на местах для

пропаганды полученных изданий.

Несмотря на то что еще далеко не исчерпаны все имеющиеся

возможности, в последние годы наблюдается тенденция постоян-

ного роста внутрисистемного книгообмена (табл. 1).
Использование единого фонда централизованной библиотечной

системы находится в прямой зависимости от уровня информацион-

но-библиографической деятельности ЦБС. В постановлении ЦК

КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспи-

тании трудящихся и научно-техническом прогрессе» (1974) впервые

научно-информационные функции рассматриваются как зако-

номерная составная часть деятельности массовых библиотек. Спе-

цифика состоит в том, что массовые библиотеки призваны обеспе-

чивать не только профессиональные, но и общеобразовательные

информационные потребности читателей с учетом их образова-
тельного уровня, профессиональных и общественных интересов,

личных увлечений и возрастных особенностей. Нацеливая ЦБС на

последовательное дифференцированное библиотечное обслужива-
ние всех слоев населения, мы ориентируем их на правильное оп-

ределение и выделение приоритетных групп для информационно-
библиографического обслуживания.

Таблица 1

Внутрисистемный книгообмен

Выдача из единого фонда

(тыс.)
Количество библиотек, получивших

литературу из единого фонда

1978 1980 1982 1978 1980 1982

19,8 36,5 59,6 701 895 980
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Создание специального структурного подразделения, предо-

ставление штатных единиц библиографов центральным городским

и районным библиотекам, систематическое, последовательное обу-
чение библиотечных кадров формам и методам справочно-библио-

графической и информационной работы дали возможность расши-

рить сферу воздействия библиотек. Они стремятся обслуживать

все коллективы, которые нуждаются в информации о литературе.

Выделены приоритетные группы информационно-библиографи-
ческого обеспечения. Это работники партийных, советских и ком-

сомольских органов, пропагандисты, политинформаторы и лек-

торы, специалисты народного хозяйства, учителя средних школ и

воспитатели детских садов, наставники молодежи, работники сель-

ского хозяйства, сферы бытового обслуживания, не охваченные

ведомственным библиотечно-библиографическим обслуживанием.
В практику ЦБ и библиотек-филиалов прочно вошли различные

формы и методы информационной работы, которые еще 10 лет

назад применялись только в научных и специальных библиотеках

(информационные бюллетени новых поступлений, дни информа-

ции, дни специалистов, выставки-просмотры и др.).
Вся работа проводится в тесной координации и кооперации с

библиотеками других ведомств и органами информации. Цент-

ральные городские и районные библиотеки уже занимают четкое

и определенное место в единой системе библиотечно-библиогра-

фического и информационного обслуживания в своих регионах.
Сказанное можно проиллюстрировать на примере сложившейся

системы информационно-библиографического обслуживания спе-

циалистов сельского хозяйства.

Интересующая специалистов сельского хозяйства информация

собирается, анализируется и доводится до потребителей главным

образом с помощью двух взаимодействующих систем, созданных

Министерством сельского хозяйства (Управление НТИ) и Мини-

стерством культуры Латвийской ССР (ГБ ЛатвССР). Эти системы

действуют на республиканском, районном и местном (сельском)
уровнях.

Управление НТИ Министерства сельского хозяйства респуб-

лики готовит и издает фактографическую информацию, переводит

статьи из зарубежных источников, снабжает колхозы и совхозы,

районные кабинеты НТИ и пропаганды передового сельскохозяй-

ственного опыта, опытно-селекционные станции необходимыми

материалами (на договорных началах). ГБ ЛатвССР информи-

рует специалистов Управления НТИ Министерства сельского хо-

зяйства, научно-исследовательских институтов о новых поступле-
ниях по интересующей их тематике.

Районный уровень представлен кабинетами научно-технической
информации и пропаганды передового опыта и центральными

районными библиотеками (ЦРБ).
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В кабинетах НТИ сосредоточиваются сельскохозяйственная

литература для специалистов, информационные издания, факто-
графические материалы, имеется освобожденный работник-спе-
циалист. ЦРБ в свою очередь располагает фондом сельскохозяй-

ственной литературы для работников сельского хозяйства сред-
него и низшего звеньев, библиографическими картотеками, здесь

имеется библиограф. Многие ЦРБ имеют давние традиции сотруд-
ничества с кабинетами НТИ (Бауский, Краславский, Мадонский,

Даугавпилсский и др.), однако в последние годы библиотеки

ориентированы на еще более тесные контакты.

Помимо методической и практической помощи, оказываемой

кабинетам НТИ в организации фонда, каталогов, библиографи-
ческих картотек, работники ЦРБ совместно со специалистами

сельского хозяйства готовят тематические выставки, библиографи-
ческие обзоры, используют консультации специалистов в комплек-

товании единого фонда.

Повышение уровня библиотечно-библиографического и инфор-
мационного обеспечения работников сельского хозяйства является

важнейшей задачей районных ЦБС и главной задачей кабинетов

НТИ. Объединив усилия библиотек и кабинетов на основе коопе-

рации работы, можно достигнуть оптимальных результатов. В

связи с этим в 1981 году НМБО ГБ ЛатвССР начал эксперимент
по созданию единых справочно-информационных фондов (ЕСИФ)
по сельскому хозяйству в Бауском и Краславском районах.

Разработана программа эксперимента. На первом этапе со-

здается единый справочно-библиографический аппарат кабинетов

НТИ и ЦРБ — сводный каталог сельскохозяйственных книг,

картотека актуальных статей сельскохозяйственной тематики, биб-

лиографический список периодики, имеющийся в кабинете НТИ,

и т. д.

На втором этапе было предусмотрено создание единого спра-

вочно-информационного фонда на сельском уровне, т. е. сельской

библиотеки и бюро НТИ в хозяйствах. В результате эксперимента

выявлены оптимальные возможности сотрудничества, которые бу-

дут распространены на остальные ЦБС республики.

ЦБ накопили немалый опыт по использованию каналов мас-

совой информации— радиотрансляции и особенно местных газет.

Чтобы повысить уровень библиографической информации на

страницах местной печати и активизировать ЦБС в этом направ-

лении, НМБО ГБ ЛатвССР в 1979—1980 годах анализировал пуб-

ликации централизованных библиотечных систем. Регулярная ин-

формация о наиболее интересных поступлениях в единый фонд
ЦБС публикуется в виде тематических библиографических обзо-

ров, кратких аннотированных списков, адресованных конкретным

группам читателей. Количество такого рода публикаций в 1980 году
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по сравнению с 1978 годом увеличилось с 85 до 90. Тематика их

актуальна, они посвящены преимущественно общественно-полити-

ческим вопросам, естествознанию, художественной литературе

(Краславская, Лимбажская, Мадонская, Салдусская и другие

ЦРБ). Некоторым ЦБС (Алуксненской, Балвской, Бауской) уда-

лось достичь с редакциями районных газет договоренности о еже-

месячной публикации списков новых поступлений. Это наиболее

эффективная форма массовой информации, и ее использование во

всех ЦРБ позволило бы совершенствовать систему отраслевых ин-

формационных списков, о необходимости которых свидетельствует

опыт центральных городских научных библиотек. Эти списки

создаются совместно с региональными центрами отраслевых биб-

лиотек. Например, Даугавпилсская ЦГНБ кооперирует свою

работу по выпуску информационного бюллетеня технической лите-

ратуры с Даугавпилсским отделом РНТБ, медицинской литера-

туры — с филиалом РНМБ, педагогической литературы — с биб-

лиотекой методического кабинета гороно.

Большинство ЦРБ регулярно издают информационные списки

новых поступлений в ЦБС и обеспечивают ими не только библио-

теки, но и другие учреждения, организации, колхозы, совхозы ре-
гиона. Задача методических центров — добиться, чтобы все ЦБС

доводили подобную информацию до потребителей.
Качественному улучшению всей библиографической деятель-

ности ЦБС способствуют консультации по отдельным вопросам

этой работы, публикуемые в «Методических указаниях к семина-

рам работников культуры...» .(издаются два раза в год), а также

отдельные издания методических материалов1, практическая мето-

дическая помощь на местах, семинары и курсы.
Решая вопросы повышения идейно-политического уровня

библиотечного обслуживания всех читателей, всемерного удовле-

творения их информационно-библиографических потребностей2
,

со-

трудники НМБО ГБ ЛатвССР уделяют особое внимание улучше-
нию библиотечно-библиографического обслуживания юношества и

детей. Для выполнения этой задачи в НМБО выделено специаль-

ное структурное подразделение по работе с юношеством и укреп-

1 Bibliogrāfiskās kartotēkas masu bibliotēkās /V. Lāča LPSR Valsts biblio-
tēka. R., 1974. 64 lpp. (Библиографические картотеки в массовых библиотеках);
Bibliogrāfiskās kartotēkas bērnu bibliotēkās / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1976.'
71 lpp. (Библиографические картотеки в детских библиотеках); Bibliogrāfiskais
uzziņu un informācijas darbs CBS/V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka. R., 1981.40 lpp.
(Справочно-библиографическая и информационная работа ЦБС); Bērnu bibliotēku

bibliogrāfiskais darbs /V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1981. 51 lpp. (Библиографи-
ческая работа детских библиотек).

2 Эглите 3. Н. Оптимальные пути повышения уровня пропаганды литера-
туры в условиях централизации. — В кн.: Централизация библиотечной сети.

М., 1975, вып. 18—19, с. 73—77.
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лен сектор детских библиотек. Разработана также система биб-

лиотечно-библиографического обслуживания молодежи.

Приказом министра культуры Латвийской ССР от 19 января

1976 года 10 городских библиотек (в городах республиканского

подчинения) специализируются на обслуживании молодежи, од-

новременно являясь базами обучения работников других библио-

тек в этом направлении. Во многих районных библиотеках

созданы юношеские абонементы. Библиотеки ищут наиболее эф-

фективные формы работы с юношеством. В 1983 году в Риге со-

здана городская юношеская библиотека.

В настоящее время в каждой ЦБС организуются школы пере-

дового опыта по библиотечно-библиографическому обслуживанию

молодежи. Деятельность библиотек направляется на дифференци-

рованное обслуживание юношества с учетом его психологических,

учебных и производственных особенностей, а также комплексного

подхода к проблемам коммунистического воспитания.

Заметно улучшилась совместная работа библиотек с другими

организациями и учреждениями, которые занимаются воспитанием

молодежи на местах. Каждой ЦБС предложено совместно с дру-

гими организациями, занимающимися вопросами коммунистиче-

ского воспитания молодежи в регионе, составить единые планы

этой работы. Министерством культуры, ЦК ЛКСМ Латвии и Доб-

ровольным обществом книголюбов республики утвержден совмест-

ный план мероприятий по библиотечному обслуживанию молодежи

на 1981— 1983 годы.

Создана система методических и библиографических пособий

для работы с юношеством: сборники универсального характера

«Книгу — молодежи», тематические сборники, например, «Про-
фессиональная ориентация и трудовое воспитание молодежи в

массовых библиотеках» 1
, рекомендательные библиографические

пособия малых форм для развития читательских интересов типа

«Что читать», «Что читать дальше», тематические рекомендатель-

ные библиографические пособия для углубленного чтения, напри-

мер, «Культура чувств»
2
,

«Космическая эстафета»
3

и др.

Значительное место занимают методические консультации в

материалах для районных семинаров библиотечных работников.
Неизменным является участие методистов в зональных научно-

практических конференциях, семинарах, посвященных библиотеч-

ной работе с молодежью. Без активного участия методистов не

обходятся и смотры, конкурсы работы библиотек, подведение ито-

гов этих мероприятий.
Уместно отметить, что периодически организуемые взаимные

1 Jauniešu profesionālā orientācija un darbaudzinašana masu bibliotēkās /
V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1978. 27 lpp.

2 Jūtu kultūra / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1978. 22 lpp.
3 Kosmiskā stafete / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1981. 53 lpp.
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проверки-конкурсы работы библиотек, специализирующихся на

обслуживании юношества, приносят положительные результаты.

Совместная централизация библиотек для взрослых и детских

библиотек потребовала улучшения методического руководства не

только детскими, но и сельскими и городскими библиотеками, об-

служивающими детей. Необходимо было разработать систему

каталогов и картотек, создать полноценный справочно-библиогра-

фический аппарат.
Одной из главных задач методического руководства является

оказание помощи библиотечным работникам в дифференцирован-
ном руководстве чтением детей. Немаловажную роль в этом нап-

равлении играет улучшение справочно-библиографической и ин-

формационной работы в детских библиотеках.

Для выполнения этих задач создана система методических по-

собий: «Книгу — детям», серии «Хорошую книгу — читателям»,

«Для работы с детьми в библиотеках», беседы о культуре чтения,

методические разработки по вопросам руководства чтением детей

разных возрастных групп
1. За последние годы улучшилась и си-

стема рекомендательных библиографических пособий для детей,

которые являются основой руководства детским чтением (серии
пособий «Писатели — детям», «Что мне читать» и др.).

Существенная методическая помощь оказана сельским биб-

лиотекам в обслуживании детей, упорядочении в них фондов дет-

ской литературы и создании специальных каталогов и картотек.

Значительную роль здесь играет взаимодействие методистов биб-

лиотек для взрослых и детских библиотек, работающих в единой

централизованной библиотечной системе, а также единое методи-

ческое руководство со стороны НМБО ГБ ЛатвССР.

Улучшению работы сельских библиотек с детьми способство-

вало постановление Коллегии Министерства культуры Латвий-

ской ССР от 26 декабря 1977 года «О библиотечно-библиографи-
ческом обслуживании детей в сельских библиотеках республики».
В результате в каждом районе выделены сельские библиотеки —■
школы передового опыта по работе с детьми.

Важной стороной методической деятельности является также

тесное сотрудничество сектора детских библиотек НМБО ГБ

ЛатвССР с Министерством просвещения Латвийской ССР, уча-
стие в семинарах и методических объединениях библиотекарей
школьных библиотек, проведение совместных семинаров библио-

течных работников обеих систем, участие в разработке программ
библиотечных уроков, которые введены как обязательные во всех

школах, и т. д.

1 Bernu un pusaudžu lasīšanas vadības vispārīgi jautājumi / V. Lāča LPSR
Valsts b-ka. R., 36 lpp.; Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu lasīšanas

vadība /V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1981. 70 lpp. Pusaudžu lasīšanas vadība /
V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1982. 70 lpp.
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Таблица 2

Количество читателей и книговыдача

Главный итог централизации, достигнутый усилиями работни-
ков ЦБС и в результате методического руководства, — это по-

стоянное улучшение основных показателей работы: рост коли-

чества читателей и книговыдачи (табл. 2).
Какова же система методического обеспечения деятельности

ЦБС?

Чрезвычайно важно определить главное направление методиче-

ского руководства на каждом этапе деятельности централизован-
ных библиотечных систем, выбрать именно те формы и методы

работы, которые могут стать наиболее эффективными и резуль-
тативными.

Прежде всего следует отметить, что на всем протяжении ста-

новления деятельности ЦБС Государственная библиотека СССР

им. В. И. Ленина обеспечивала нас инструктивно-методическими

материалами, консультациями, проводила научно-практические

конференции, семинары методистов, обмен опытом. Все это ис-

пользовалось нами с учетом региональных и национальных осо-

бенностей нашей республики. Однако такое новое дело потребо-

вало от нас разработки различных регламентирующих и инструк-

тивно-методических материалов. Некоторые из них уже упомина-

лись. В настоящее время, когда уточнены все технические процессы

работы, мы подготовили на латышском языке издание «Техника

работы ЦБС» 1
.

Целую систему пособий представляют инструктив-

но-методические материалы: методические рекомендации по воп-

росам организации работы, например, «Библиографическое
описание произведений печати в массовых библиотеках»2

,
«Ра-

бота со звукозаписями в массовых библиотеках»3
, «Формы мас-

1 Centralizētās bibliotēku sistēmas darba tehnikas minimums. R., 1982. 157 lpp.
При подготовке этого издания частично использованы инструктивно-мето-

дические рекомендации Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина «Техника ра-

боты централизованной библиотечной системы» (М., 1978. ПО с), которые
требовали переработки и дополнений.

2 lespieddarbu bibliogrāfiskais apraksts masu bibliotēkās / V. Lāča LPSR
Valsts b-ka. R., 1979. 63 lpp.

3 Darbs ar skaņu ierakstiem masu bibliotēkās / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R.,
1978. 32 lpp.

Число читателей

(тыс.)
Книговыдача

(млн.)

1970 1975 I 1980 1982 1970 I 1975 ,1980 1982

581,8 631,9 769,2 792,7 16,1 18,7 21,8 22,6
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совой работы»
1
,

«Краеведческая работа массовых библиотек»2
;

сборники методических и библиографических* материалов в

помощь пропаганде литературы по актуальным вопросам и

отдельным отраслям знания, например, «Решения XXVI съезда

КПСС — в жизнь»
3
,

«Ленин всегда с нами»
4

,
«Природа — нам и

потомкам»
5
, «Диалог с прекрасным»

6
.

Два раза в год издаются

методические указания к районным семинарам библиотечных

работников, в которых публикуются развернутые консультации по

различным вопросам работы.
Эффективной нам представляется оперативно-методическая

помощь, оказываемая во время выездов и посещений библиотек.

Планируя эту работу, мы руководствуемся задачами, стоящими

перед библиотеками, а также учитываем конкретные потребности

каждой ЦБС. Так, в настоящее время главное внимание уделя-

ется работе библиотек по пропаганде материалов XXVI съезда

КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС, а также литературы,

разъясняющей решения съезда и Пленумов ЦК и способствующей

их выполнению, углублению содержания работы с читателями,

активизации использования единого фонда, расширению сферы
влияния библиотек.

Во время выездов в центре внимания вопросы организации

труда, использования библиотечных фондов, формирования

справочно-библиографического аппарата и т. д. Применяются
бригадные выезды двух или более методистов по комплексным

вопросам или с целью фронтальной проверки работы ЦБС (чаще
всего совместно с работниками Министерства культуры ЛатвССР).

Проверке выполнения данных нами методических указаний посвя-

щаются специальные повторные выезды.

Изучение, обобщение и пропаганда передового опыта являются

одними из наиболее эффективных способов повышения уровня

работы библиотек. Начав централизацию, очень важно было соз-

дать базы, где можно было бы экспериментировать, проверять

правильность наших методических решений, отрабатывать наибо-

лее рациональные, наиболее эффективные методы работы. Эти
базовые библиотеки затем превратились в школы передового

опыта, чья работа изучается, описывается, популяризируется

1 Masu darba formas / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1978. 65 lpp.
2 Novadpētniecības darbs masu bibliotēkās / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R,

1981. 36 lpp.
* Система рекомендательных библиографических пособий, издающихся

Гос. б-кой ЛатвССР и являющихся основой для дифференцированной, углуб-
ленной работы с читателями, в данной статье не рассматривается.

3 PSKP XXVI kongresa lēmumus dzīvē / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1981.
229 lpp.

4 Lenins vienmēr ar mums / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1979. 138 lpp.
0 Daba — mums un nākotnei / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1980. 46 lpp.
6

Dialogs ar skaisto / V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1980. 87 lpp.
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устно и путем издания экспресс-информаций, внедряется в дру-

гих ЦБС.

Такими базами (школами) передового опыта по различным

вопросам работы в 1976 году Министерством культуры респуб-
лики были утверждены 8 ЦБС. Среди них Даугавпилсская ЦГНБ

и Мадонская ЦРБ — по информационно-библиографическому
обслуживанию специалистов народного хозяйства, Краславская
ЦРБ — по организации труда, комплектованию и обработке
единого фонда, Добельская ЦРБ — по использованию единого

фонда, Салдусская ЦРБ — по обслуживанию читателей, Крас-
лавская РДБ — по работе с детьми. Процесс создания школ

передового опыта продолжается, и он, видимо, никогда не закон-

чится, ибо появляются новые формы и методы работы, которые

заслуживают повсеместного внедрения. Например, с 1979 года

Екабпилсская ЦРБ является базой для уточнения и апробирова-
ния методики и технологического процесса перевода фондов и

каталогов массовых библиотек на ББК.

Распространению лучшего опыта работы способствуют также

ежегодно издающиеся «Показатели работы массовых библиотек

Латвийской ССР» за соответствующий год, а раз в пятилетие —

обширный обзор и анализ работы библиотек за истекший период,

например, «Государственные массовые библиотеки Латвий-

ской ССР в девятой пятилетке (1971 —1975)»' (то же за десятую

пятилетку) .

Решающей предпосылкой успешной деятельности ЦБС явля-

ются идейно-политическая подготовка и профессиональное ма-

стерство библиотечных кадров. Повышение квалификации библио-

течных работников — одна из существенных сторон деятельности

республиканского методического центра.

В республике создана стройная система этой работы. Низшим

звеном являются районные и городские семинары библиотечных

работников, проводимые один раз в два месяца. Основную тема-

тику занятий на каждый учебный год определяет НМБО ГБ

ЛатвССР по согласованию с Министерством культуры респуб-

лики, исходя из задач, выдвигаемых перед библиотеками. ЦРБ и

ЦГБ планируют семинарские занятия с учетом особенностей и

потребностей каждого региона.

Для приобретения профессиональных и практических навыков

применяются стажировки новых работников в лучших централь-

ных библиотеках республики. На основании предложений, разра-

ботанных НМБО, был издан приказ Министерства культуры
ЛатвССР от 13 июля 1978 года «О совершенствовании системы

повышения квалификации библиотечных работников», в котором

1 Latvijas PSR Valsts masu bibliotēkas devītajā piecgade (1971—1975) /
V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., 1977. 180 lpp.
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определены библиотеки — базы для стажировки различных кате-

горий библиотечных работников: директоров ЦРБ, ЦГБ, зав.

отделами, библиографов, методистов.

По мере необходимости проводятся практикумы для отдель-

ных категорий работников, например, для директоров ЦБС и зав.

отделами комплектования и обработки — в Краславской ЦРБ,

библиографов — в Даугавпилсской ЦГНБ, практикум по класси-

фикации литературы по ББК — в Екабпилсской ЦРБ и т. д.

Для новых работников ЦБС, а также НМБО ГБ ЛатвССР в

обязательном порядке организуются практикумы в лучших мас-

совых библиотеках республики. В 1981 году были изданы «Реко-

мендации для практикумов новых работников сельских библио-

тек»1.

Важным звеном в повышении квалификации библиотекарей

являются постоянные курсы в Институте повышения квалифика-

ции работников культуры (до 1981 года — курсы повышения

квалификации) Министерства культуры ЛатвССР. Здесь еже-

годно обучаются 5—6 дифференцированных групп библиотечных

работников численностью до 150—160 человек. НМБО ГБ

ЛатвССР принимает участие в составлении программ курсов для

каждой группы. Методисты и библиографы отдела читают лекции

по основным специальным дисциплинам.

Для повышения квалификации библиотечных работников
большое значение имеют республиканские и зональные научно-

практические конференции, совещания, семинары, в организации

которых НМБО ГБ ЛатвССР принимает непосредственное участие

(разработка программ, подготовка докладов, сообщений, кон-

сультаций) .

Наступил период дальнейшего углубления работы централи-
зованных библиотечных систем. В «Основных направлениях

экономического и социального развития СССР на 1981—1985 го-

ды и на период до 1990 года» перед сферой культуры и искусства,

в том числе и перед библиотеками, поставлена задача более

полного удовлетворения многообразных духовных потребностей
советских людей, совершенствования деятельности по коммуни-

стическому воспитанию трудящихся. «Важно последовательно и

настойчиво, опираясь на лучший опыт, на научные исследования,

поднимать идейно-политический уровень всей ... библиотечной

работы, превращать ее в составную часть комплексного трудо-
вого, идейно-политического, нравственного и эстетического воспи-

тания нового человека», — пишет министр культуры СССР
П. Демичев 2

.

1 Rekomendācijas jauno ciemu bibliotekāru praktikumiem /V. Lāča LPSR
Valsts b-ka. R., 1981. 16 lpp.

2 Демичев П. XXVI съезд КПСС и задачи культуры. — Коммунист, 1981.
№ 8, с. 30.
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В свете решений XXVI съезда КПСС и XXIII съезда КП Лат-

вии, на основе постановления июньского (1983 г.) Пленума ЦК
КПСС «Актуальные вопросы идеологической, политико-воспита-

тельной работы» — документа долговременного действия состав-

лен и дополнен сводный план научно-методической работы биб-

лиотек республики на одиннадцатую пятилетку. Не сходят с по-

вестки дня вопросы расширения сферы воздействия библиотек и

привлечения к чтению в библиотеках новых контингентов читате-

лей, интенсификации использования единых фондов ЦБС и МБА

и обеспечения информационно-библиографических потребностей
основных групп населения, координации работы и взаимодействия

всех библиотек.

Важное значение придается использованию результатов науч-
ных исследований в практической деятельности библиотек.

Например, составлен план внедрения результатов исследования

«Принципы формирования библиотечной сети региона с учетом

комплексного взаимодействия библиотек», проведенного научно-

исследовательским отделом ГБ ЛатвССР в 1977—1980 годах,

много ценного для практической работы дало исследование этого

же отдела «Формирование читательского спроса» и т. д. Соответ-

ствующие рекомендации используются при подготовке методиче-

ских материалов, лекций, конференций 1.
Предстоит большая работа по переводу фондов и каталогов

массовых библиотек на таблицы ББК. Составлен перспективный

план этой работы. На латышском языке изданы таблицы ББК и

готовится комплект разделителей для систематического каталога.

Разработаны необходимые методические пособия по переводу фон-

дов и каталогов на ББК. Предусмотрено углубить знания библио-

графов ЦБС в области научно-технической информации и расши-

рить их деятельность по использованию изданий органов НТИ,

повысить библиографическую грамотность всех библиотечных ра-

ботников, а также читателей ЦБС.

Задача дальнейшего совершенствования деятельности библио-

тек сделала необходимой межведомственную централизацию

государственных массовых и профсоюзных библиотек. В нашей

республике межведомственная централизация будет осуществлена

в городах Вентспилсе, Елгаве и Резекне, где количество читате-

лей не превышает 100 тыс. К этой работе готовятся методические

центры.

В новых условиях всемерно возрастает значение методиче-

ского руководства. Выполнение поставленных перед библиоте-

ками задач, повышение уровня идеологической работы ЦБС во

1 Эглите 3. Н. Пропаганда научных достижений. — Сов. библиотековеде-

ние, 1979, № 1, с. 24—28.
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многом зависит от идейно-политического уровня, опыта, профес-
сионального мастерства, инициативы и творческого поиска самих

методистов.

M. DIMENŠTEINE

LATVIJAS PSR VALSTS MASU BIBLIOTĒKU

CENTRALIZĒTO BIBLIOTĒKU SISTĒMU VEIDOŠANAS

METODISKAIS NODROŠINĀJUMS

Kopsavilkums

Valsts masu bibliotēku centralizācija mūsu republikā tika pabeigta 1978. gadā.
Pašlaik darbojas 33 centralizētās bibliotēku sistēmas (CBS), kurās ietilpst 1086 bib-

liotēkas ar 16,9 milj. lielu fondu un 792,7 tūkstošiem lasītāju.
1968.—1970. gadā veiktie eksperimenti Rīgas pilsētas Oktobra rajona un Kuldī-

gas rajona bibliotēku tīklu centralizācijā ļāva izveidot centralizētās bibliotēku sis-

tēmas modeli republikāniskās pakļautības pilsētām un lauku rajoniem.
Pirmajā centralizācijas posmā bija divi galvenie metodiskā darba virzieni: kadru

sagatavošana un organizatoriskie pasākumi. Tika izstrādāti centralizētās biblio-

tēku sistēmas komplektēšanas un fondu pārdalīšanas principi, risinātas racionālas

darba organizācijas, pienākumu sadales, jaunu centrālo bibliotēku struktūrvienību

un katalogu sistēmas izveides problēmas, sagatavoti normatīvie un reglamentējošie
dokumenti, meklēti veidi sadarbībai starp pieaugušo bibliotēkām un bērnu biblio-

tēkām, kuras apvienotas kopīgās centralizētās bibliotēku sistēmās. Bija jāprecizē
centrālās bibliotēkas nozīme reģiona metodiskās vadības sistēmā.

Kad beidzās organizatoriskais posms, metodiķi pievērsās centralizētās biblio-

tēku sistēmas darba satura padziļināšanai, bibliotekārā darba problēmu risināša-

nai, bibliotēku ietekmes sfēras paplašināšanai. Tika izstrādātas centralizētās biblio-

tēku sistēmas vienotā fonda propagandas un izmantošanas metodes.

PSKP CX 1974. gada lēmumā «Par bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu
komunistiskajā audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā» pirmo reizi zināt-

niski informatīvās funkcijas tiek uzskatītas par masu bibliotēku darbības likum-

sakarīgu sastāvdaļu. Taču masu bibliotēkas apmierina ne vien lasītāju vispār-
izglītojošās, bet arī profesionālās vajadzības, tādēļ CBS orientēta uz visu

iedzīvotāju slāņu diferencētu apkalpošanu, tajā izdalītas prioritārās informācijas
patērētāju grupas informatīvi bibliogrāfiskajai apkalpošanai.

Speciālas struktūrvienības radīšana, bibliogrāfu štata vienību nodrošināšana
pilsētu un rajonu centrālajās bibliotēkas, sistemātiska bibliotēku kadru apmācīšana
bibliogrāfiskajam uzziņu un informācijas darbam — tas viss ļāvis paplašināt bib-
liotēku ietekmes sfēru, nodrošināt ar informāciju par literatūru kolektīvus, kuriem
tā nepieciešama. Šo darbu CBS koordinē un kooperē ar reģiona citu resoru biblio-
tēkām un citam informācijas iestādēm.

Lai maksimāli izmantotu reģiona lauksaimniecības literatūras fondus lauk-
saimniecības speciālistu informatīvi bibliogrāfiskajā apkalpošanā, V. Lāča Latvijas
PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās metodikas un bibliogrāfijas nodaļa ir veikusi
eksperimentu par vienoto uzziņu informācijas fondu radīšanu divos lauku rajonos
(Bauskas un Krāslavas). Eksperimenta uzdevums bija radīt attiecīgu modeli ievieša-
nai visa republikā.

Meklējot efektīvākās informatīvi bibliogrāfiskā darba metodes, daudzām CBS
ir izdevies nodibināt ciešus sakarus ar vietējiem laikrakstiem, kuri sistemātiski pub-
licē bibliotēku sagatavotās bibliogrāfiskās informācijas. Valsts bibliotēkas Zināt-
niskas metodikas un bibliogrāfijas nodaļā ir izanalizētas 1978.—1980. gada publi-
kācijas un izsecināts, ka vēl ne visas centralizētās bibliotēku sistēmas šo darbu veic
regulāri un sistemātiski. Tām tiks izstrādāti metodiski ieteikumi.
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īpaša venba veltīta jaunatnes un bērnu bibliotekāras un bibliogrāfiskas apkalpo-
šanas uzlabošanai.

Desmit republikāniskās pakļautības pilsētu bibliotēkas specializējušās jaunat-
nes apkalpošanā un vienlaikus kļuvušas par citu bibliotēku darbinieku apmācīša-
nas bāzēm šajā jomā. Bibliotēkas meklē efektīvākas formas darbam ar jaunatni un

koordinē savus pasākumus ar citām iestādēm, kuras nodarbojas ar jaunatnes audzi-

nāšanu.

Pieaugušo bibliotēku kopīgā centralizācija ar bērnu bibliotēkām prasīja uzlabot

metodisko palīdzību arī ciemu un pilsētu bibliotēkām, kuras apkalpo bērnus. Izstrā-

dāta katalogu un kartotēku sistēma bērniem, izveidots pilnvērtīgs bibliogrāfiskais
uzziņu aparāts, metodisko un bibliogrāfisko līdzekļu sistēma darbam ar jaunatni

un bērniem.

Rakstā parādīta ciešā sadarbība, kas izveidojusies Zinātniskās metodikas un

bibliogrāfijas Bērnu bibliotēku sektoram ar Latvijas PSR Izglītības ministriju.
Republikāniskas bibliotēkas metodiķu specializācija pa galvenajiem centralizē-

tās bibliotēku sistēmas darba virzieniem, cieša sadarbība ar bibliogrāfiem, kas

strādā ieteicošās bibliogrāfijas jomā Zinātniskās metodikas un bibliogrāfijas nodaļas
ietvaros, ļauj kvalitatīvi augstā līmenī izstrādāt metodiskās rekomendācijas, sniegt

praktisku palīdzību bibliotēkām to apmeklējumu laikā, popularizēt labāko pieredzi.
Ir izveidojusies centralizētās bibliotēku sistēmas darba metodiskā nodrošinā-

juma sistēma, kurā ietilpst 1) instruktīvi metodiskie materiāli, 2) operatīva meto-

diskā palīdzība bibliotēku apmeklējumu laikā, 3) pirmrindas pieredzes noskaidro-

šana, apkopošana un popularizēšana, 4) bibliotēku darbinieku kvalifikācijas
celšana. Republikā ir radīta kadru kvalifikācijas celšanas sistēma, kuru īsumā autore

raksturo.

Ir sācies CBS darba tālākas pilnveidošanas un padziļināšanas periods. Vado-

ties no PSKP XXVI un Latvijas Komunistiskās partijas XXIII kongresa lēmumiem,
sastādīts republikas bibliotēku zinātniski metodiskā darba kopplāns 11. piecgadei.

M. DIMENŠTEINE

THE METHODICAL GUARANTY OF THE CENTRALIZED LIBRARY

SYSTEM FORMATION OF THE LATVIAN SSR STATE PUBLIC LIBRARIES

Summary

The centralization of the state public libraries in the republic was finished in

1978. At present 33 centralized library systems (CLS) are working, which include

1,096 libraries with the stock of 16 million and 769.2 thousand readers.

The realized experiments in the centralization of library sets of the October

district of Riga and the Kuldīga district during 1968—1970 allowed to form the

model of CLS for cities of republican subordination and country districts.

There were two main tendencies of the methodical work during the first period
of the centralization: the training of the personnel and organizational activities.

Principles of the CLS acquisition and book-stock redivision were worked out,

problems of the formation of a rational organization of labour, distribution of

duties and of new CL structural units and the catalogue system were developed,
the normative and regulating documents were prepared, ways of cooperation among

adult and children libraries, which are united in the common CLS, were searched

for. The place of the Central library in the system of the district methodical gui-

dance was to be specified.
When the period of the organization was finished, staff workers took up the

deepening of the CLS work's content, the development of library work problems,
the expansion of the sphere of influence of libraries. Methods of the popularization
and use of the CLS united book-stock were worked out.
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In the resolution of the Central Committee of the CPSU of 1974 "On Raising
the Role of Libraries in the Communist Education of the Working People and

Scientific Technical Progress" the scientific informative functions for the first

time are regarded as a natural ingredient of the public libraries' activity. However,
the public libraries secure not only the needs of general education, but also the

professional needs of readers, therefore CLS orientate themselves on a differential
service of all sections of the population and mark out groups of users of the

primary information for the informative bibliographical service.

The creation of a special structural unit, the securing of the library staff units
in town and district CL, a systematic training of the library personnel for the biblio-

graphical-reference and information work — all these undertakings have allowed
to broaden the sphere of influence of libraries, to ensure collectives with the neces-

sary literature. CLS coordinate and cooperate this work with other department
libraries and information establishments of the region.

In order to use the regional funds of agricultural literature in the informative

bibliographical service of agricultural specialists as much as possible, the Scienti-

fic Methodical and Bibliographical Department (SMBD) of the State Library of the

Latvian SSR has begun an experiment to create a united reference-information stock

in two country districts (Bauska and Krāslava). The task of the experiment — the

creation of a corresponding model, in order to introduce it in the whole republic.
Searching for the most effective methods of the informative bibliographical

work, many CLS have succeeded in the establishment of close relations with local

newspapers, which systematically publish the bibliographical informations prepared
by libraries. The SMBD of the SL has analysed publications of 1978—1980 and has

come to the conclusion that not all the libraries perform this work regularly and

systematically. Methodical recommendationswill be worked out for them.

A special attention has been turned to the improvement of the service of the

young generation and children, to the securing of their informative bibliographical
needs.

Libraries of ten cities of republican subordination have specializied in the serv-

ice of the young generation, and at the same time they have become the basis of

the service of workers of other libraries in this branch. Libraries search for more

effective forms of work with the young generation and coordinate their undertakings
with other establishments, which are engaged in the education of the youth.

The joint centralization of the adult and children libraries required to improve
the methodical assistance also to the village and town libraries which serve children.
A system of catalogues and cards has been worked out for children, a valuable

bibliographical — reference apparatus, a system of methodical and bibliographical
means for the work with the young generation and children have been formed.

The article reflects the close cooperation between the Sector of ChildrenLibrar

ies of the SMBD and the Latvian SSR Ministry of Education.

The specialization of the methodists of the republican library in the main trends

of the CLS work, the close coordinationwith bibliographers who work in the branch

of bibliography of recommended literature in limits of the SMBD, allow to work out

methodical recommendations on a qualitatively higher level, to give a practical help
to libraries while attending them, to popularize the best experience.

A system of the methodical guaranty of the CLS work has been formed, which

includes: 1) instructive methodical materials, 2) an effective methodical assistance

during the attendance of libraries, 3) the clarification, summerization and populari-
zation of progressive methods, 4) the improvement of the professional skill of li-

brary workers. A system of the improyement of the personel's skill has been created
in the republic, which is shortly characterized by the author.

The period of the further improvement and deepening of the CLS work has

begun. Following the directions of the 26th Congress of the CPSU an the 23rd

Congress of the LCP, the union plan of the scientific methodical work of the repub-
lican libraries for the 11th Five-Year Period has been drawn up.
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S. SIRSONE

ĀRIJAS ELKSNES DZEJA UN TĀS VĒRTĒJUMI PRESĒ

Kritiski bibliogrāfisks apskats līdz 1981. gadam

Jau gadsimta ceturksni ilgs ir Ārijas Elksnes radošais gājums. Pa

šo laiku ir iznākuši desmit dzejoļu krājumi (viens no tiem kopā ar

Jana Grota «Vēstulēm Solveigai»), izlase «Mājupceļš» un divas grā-
matas bērniem. Pašā dzejnieces literārās darbības sākumā uzrakstīts

arī viencēliens «Pārsteigums», kas E. Melngaiļa Republikas Tautas

mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskā centra kon-

kursa radīja ievērību un tika atsevišķi izdots (1956), velak tas tulkots

un izdots arī krievu un igauņu valodā (1959).
Daudz paveikts arī citu tautu autoru (A. Bloks, V. Bokovs,

F. Dostojevskis, A. Puškins, J. V. Gēte, H. Heine, G. Kellers, H. Manns

v. c.) tulkošanā un atdzejošanā.
Taču redzamāko vietu viņas radošajā devumā ieņem dzeja, kas

tagad sakuplojusi lielā mākslinieciskā daudzveidībā.

Ārijas Elksnes ienākšana mūsu poēzijā notiek droši un nešaubīgi,
ar spēcīgu radošu atdevi un lielu prasīgumu pret sevi. Tas redzams

jau pirmajās publikācijās, un, kad tās sāk pulcēties lielākās kopās,
jauno autori tūlīt ievēro gan lasītāji, gan ari kritika. Nedaudz vēlāk

par Ārijas Elksnes dzeju tiek rakstītas ne vien atsevišķas recenzijas
sakarā ar kārtējo iznākušo grāmatu, bet viņas sniegums tiek vērtēts

arī problēmu rakstos un apskatos par mūsu dzeju. Šodien ar pilnu

pārliecību varam teikt, ka bez Ārijas Elksnes dzejas mūsu literatūrai

pietrūktu kādas raksturīgas, savdabīgas līnijas, kādas īpašas, viņas
dzejai vien piemītošas poētiskas skaņas.

Sā raksta uzdevums ir sniegt kritiski bibliogrāfisku pārskatu par

Ārijas Elksnes dzejoļu krājumiem un recenzijām par tiem. Katru bib-

liogrāfisku kopu ievadīs un rezumēs raksta autores kritiski komentāri,
tiks parādīta gan dzejnieces veidošanās, gan arī viņas darbu atbalsis

kritikā. Problēmu raksti un apskati par Ārijas Elksnes daiļradi netiks

atsevišķi izcelti. To detalizēts aplūkojums prasītu īpašu apceri. Šeit

tie būs dažkārt minēti sakarā ar spriedumiem par kādu atsevišķu
Ārijas Elksnes dzejoļu krājumu.

1956. gada oktobris. Bibliogrāfiskajos radītajos lasāms ieraksts:

Elksne A. «Jau rudens vēji kjavu lapas kaisa ...»; «Laikam senu sapni
redzu ...» — Pad. Latvijas Sieviete, 1956, № 10, 6. lpp.
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Ar šo ierakstu tiek fiksēts jaunas dzejnieces pirmais pieteikums
literatūrā. Tam 1957. un 1958. gadā seko vairāku bērnu dzejoļu publi-

kācijas žurnālā «Bērnība», bet jau ar 1958. gadu periodiskajos izde-

vumos arvien biežāk sastopamas Ārijas Elksnes vārsmas pieauguša-

jiem lasītājiem. 1958. gadā jaunās autores dzejoļi «Pūrs» un

«Pieticīgā laime» tiek ievietoti almanahā «Jauno vārds» un recenzijās

par almanahu pozitīvi vērtēta arī viņa.
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Lielāka dzejoļu kopa ir «Jauno vārda» nākamajā gada:
Rieksts; Gadi; Rudens; Smaids no aizjūras; Vēstules; Meitai pūrā;

Atspīdums; Pateicība; Ko tas līdz?; Mežābele. — Grām.: Jauno vārds:

Lit. almanahs. 1959. R., 1959, 183.-188. lpp.
Rec: Bumanis A. Jauni vārdi, jauni darbi. — Cīņa, 1959, 23. okt.;

Sirsone S. Vairāk vērības savam radošajam darbam. — Lit. un Māksla,
1959, 22. aug.; Zeile P. Vairāk prasīt no sevis, lielāku cienu pret lasī-

tāju! — Pad. Jaunatne, 1959, 13. sept.

Visi recenzenti ir vienis prātis, ka šai almanahā publicēto dzejnieku
vidū Ārija Elksne ir viena no tiem nedaudzajiem autoriem, kuru dar-

bos jūtama ne tikai talanta dzirksts, bet ari nopietna attieksme pret
radošo darbu. Publicētie dzejoļi ir ļāvuši uztvert dzejnieces personības
īpatnību, kas turpmāk vēl vairāk kļūst redzama. Tā, piemēram,
Arnolds Būmanis raksta, ka Ārija Elksne «ik dzejolī ielikusi savu

sirdi, viņa runā ļoti konkrēti un reizē izjusti. Autore jau izveidojusi
savu oriģinālu dzejas stilu — ārēji klusi skanošu, bet iekšēji spriegu
pārdomu un atziņu liriku.» Pēteris Zeile savukārt uzsver: «Var labi

samanīt, ka Elksne ne mazums domā par dzejas formu», par strofiku,
par «izteiksmes līdzekļu, pat atsevišķu vārdu rūpīgu atlasi, kas vis-

tēlaināk, niansētāk, izjustāk un precīzāk pauž ainu, darbību vai

domu».

Ari nākamajā almanaha ievietoti vairāki dzejoļi:

Zvaigžņu izlūki; Todien ... ; Vītols; Par līgavu un māti vairāk;
Atkal; Dzimtenei; Rudens mierinājums; Sūrā veldze. — Grām.: Jauno

vārds: Lit. almanahs. 1960. R., 1960, 9.—13. lpp.
Rec: Gāliņš H. Traukties pret plašiem apvāršņiem. — Rīgas Balss,

1960, 11. aug.; Plotnieks J. Jaunās maiņas atskaite. — Karogs, 1960,
№ 10, 116.—124. lpp.; Zeile P. Atskats un perspektīvas. — Pad. Jau-

natne, 1960, 13. aug.; Григулис А. Молодые. — Сов. молодежь,

1960, 17 апр.

«Visjūtamāk šajā almanahā atspoguļojas Ārijas Elksnes iz-

augsme,» raksta J. Plotnieks. P. Zeiles recenzijā lasām: «... galvas
tiesu pār citiem ar saviem dzejoļiem paceļas Ārija Elksne un Imants

Auziņš.»
Pēc dažiem mēnešiem tai pašā gadā iznāk Ārijas Elksnes pirmais

dzejoju krājums. Pirms tam biļetenā «Jaunās Grāmatas» dzejniece sa-

traukti vaicā: «Vai lasītājs man ticēs?» Viņa labi saprot šādas publi-
kācijas nozīmi un autora atbildību, kuru uzņemas pret lasītājiem.
Pirmā un galvenā prasība, ko viņa izvirza pati sev, — tas ir domu un

pārdzīvojumu patiesums. «Rakstot dzejoļus, vienmēr esmu sev neat-

laidīgi jautājusi: vai es tiešām tā jūtu un domāju un vai tā varētu

just un domāt arī tie cilvēki, ar kuriem man diendienā jāsastopas?»
1

Tātad — pirmā grāmata:

Elksne A. Vārpu valoda: [Dzeja / 11. H. Purvinš]. — R. : LVI, 1960. —

93. lpp.

1 Elksne A. Vai lasītājs man ticēs? — Jaunas Grām., 1960, №7, 17. lpp.
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Rec: Balodis A. Ir grāmata, ir dzejniece. — Karogs, 1961, № 2,
125.—127. lpp.; Muižnieks I. Kad dzejniecei ir ko teikt. — Lit. un Māk-

sla, 1961, 14. janv.; Sirsone S. Jaunās dzejnieces pirmā grāmata. —

Rīgas Balss, 1960, 20. dec; Upe L. Pirmais solījums. — Zemgales
Komunists (Jelgava), 1961, 25. janv.; Zeile P. Lai vārpas tikai labus
vārdus runā.

— Pad. Jaunatne, 1960, 4. dec

Kā redzams, samērā liela ir kritikas atsaukšanās uz šo debiju, un

visumā pozitīvais tās vērtējums jau tieši tiek pateikts vairāku recen-

ziju virsrakstos. Recenzenti uzsvēruši, ka mūsu dzejā ienākusi talan-

tīga, daudzsološa autore, kam raksturīga nopietna attieksme pret iz-

raudzīto darbu. Līdztekus atzinīgiem vārdiem, protams, ir arī aizrādī-

jumi par kļūmēm un trūkumiem, par to, kas būtu jādara, lai būtu

pilnīgāka mākslinieciskā izskaņa. Tā, piemēram, Andrejs Balodis at-

zīmē, ka «turpmāk autorei, bez šaubām, radīsies problēma, kā paplaši-
nāt savu uztveres loku, lai dažbrīd atraisītos no sevis un savām attie-

cīgā momenta izjūtām, liekot liriskajam varonim pacelties pāri pašam

autoram, tā skarot plašākas domu un pārdzīvojumu jomas». Vairāk

konkrētu piezīmju ir Ignata Muižnieka recenzijā, kur minētas nepil-
nības dzejas tēlu veidojumā, kā arī atbilstošas raksturojošas leksikas

izvēlē.

Tiesa, šai ziņā pret Ārijas Elksnes grāmatu var izteikt pretenzijas,

tajā sastopami ari štampi un klišejismi («nemiera tvīkas», «aukas

spīve», «tumšo matu vilnis», «ziedu āre» v. tml.). Kritiķis Reinis Ādmī-

diņš, vēlāk rakstot par A. Elksnes dzeju un runājot par viņas daiļrades
sākuma posmu, iepriekš minētos izpausmes štampus atvedina no tā,
ka autore nav ienākusi mūsu dzejā «pa novatoru pašbūvēto ceļu, viņa
nāca pa jau gatavo tradīciju taku»1 [..] Tas ir vienkāršots secinājums.

Izpausmes kļūmes un citi trūkumi tikpat daudz sastopami tā saukto

tradicionālistu, kā arī novatoru darbos, it īpaši viņu pirmajos krāju-
mos. Sava rokraksta izveidošana nenotiek vienā dienā.

Un tomēr, kaut gan ir vairākas iebildes, nav daudz mums tāfju
pirmo krājumu, par kuriem tik droši var izteikties atzinīgi un kur šī

atzinība iztur laika pārbaudi.

Dzejnieces tiešā, atklātā valoda labi parādīja arī to, kā īstenojas
viņas izvirzītais princips — runāt ar lasītāju vienkārši un patiesi. La-

sītājs juta, ka attiecīgā īstenības norise vai kāda izjūtu pulsācija au-

tori tik spēcīgi iepriecē, liek tik dziļi par to noskumt vai arī iekvēlina

dusmās un pat naidā, ka viņa nespēj par to nerunāt. Un tādas no sirds

nākušas Ārijas Elksnes vārsmas arī atrod ceļu uz lasītāju sirdīm.
Pirmo krājumu klajā laižot, Ä. Elksne «Jaunajās Grāmatās» rak-

stīja: «Laimīgs var būt tas autors, kam jau ar pirmo grāmatu izdodas
iekarot lasītāju sirdis un uzticību, lai varētu no tās smelt spēku savam

tālākajam darbam.»2 Dzejniecei tas bija pilnībā izdevies.

1 Admidiņš R.
...

kā bite līp pie zieda ar medainām kājām. — Grām.: Adml-
diņš R. Dzejas darbdiena. R., 1977, 154. lpp.

2
Elksne A. Vai lasītājs man ticēs? — Jaunās Grām., 1960, № 7, 17. lpp.
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Ar pirmo krājumu droši sevi pieteikusi mūsu dzejā, Ārija Elksne

tālākajā radošajā darbā parāda, ka izraudzītais ceļš viņai patiešām
ir vienīgais. No periodikā publicētajiem dzejoļiem varam secināt, ka

veidojas labi grodi nākamajai grāmatai.
Pamatlīnijās viņas dzeja paliek tāda pati kā sākumā — vienkārša,

sirsnīga un patiesa jebkurā īstenības uztveres un izpausmes posmā un

attieksmē pret to. Plašāks un vērtējošāks gan kļuvis viņas skats, vai-

rāk viņa iziet ārpus intīmās pasaules, pieaug viņas vārsmu sabied-

riskums. Spilgtāka un daudzpusīgāka vēršas viņas dzejas pamattēma

par mūsdienu sievieti, vairāk izceļot darba ikdienu un tās skaudrumu.

Tāds tad arī iznāk Ārijas Elksnes otrais dzejoju krājums.

Elksne Ā. Uz tavu veselību, zeme!: [Dzeja]. — R. : LVI, 1963. — 95 lpp.
Rec: Galiņš H. Zemes dziesma.

— Karogs, 1963, № 9, 134.—

135. lpp.; Gudrike B. Ārijas Elksnes otrais dzejoļu krājums. — Jaunās

Grām., 1963, № 4, 23.—24. lpp.; Muižnieks I. Sabiedriskās nozīmības

virzienā ejot. — Lit. un Māksla, 1963, 30. nov.

Tieši pieaugušais sabiedriskums tiek izcelts recenzijās par šo krā-

jumu, tiesa gan, reizēm apgalvojumos un iebildēs izsakoties stipri
vienkāršoti. Tā, piemēram, Harijs Gāliņš pārmet, ka dzejniece degra-
dējot mūsu pilsētas, jo, rakstot par dzimtenes skaistumu, pirmajā vietā

viņa izceļ laukus. Sāds pārmetums skan neloģiski un nepārliecina. Vai

tad par Aleksandru Caku, kas dzejoja gandrīz tikai par pilsētu, var

teikt, ka viņš degradē mūsu laukus? Cik cilvēku, tik individualitāšu,
cik dzejnieku, tik dažādu īstenības izjūtu. Galvenais kritērijs — māk-

slinieciskums.

H. Gāliņš izsaka arī kritiskas piezīmes par subjektīvisma tendenci,
kas ienākusi vairākos dzejoļos, un pārmet arī pretrunas, kas valdot

starp atsevišķos dzejoļos paustām izjūtām. Ari šeit nevar recenzentam

visur piekrist. Bez subjektīvisma momenta mīlestības dzeja nemaz

nevar būt, jo pamatā taču ir subjektīvais pārdzīvojums. Citādi tā būs

dzeja par kaut kādu mīlestību vispār, abstrakta, bez tiešas emociona-

litātes. Un pretrunas? Tās taču tieši šāda rakstura dzejoļos ir būtiskas

un spēj labāk izgaismot pārdzīvojuma intensitātes pakāpes.
Tiesa., gan šai krājumā, gan arī vēlākajos krājumos Ārijai Elksnei

tieši intīmajā lirikā ir dzejoļi, kur pārdzīvojums ļoti iecentrēts no-

teikta «es» pasaulē, tomēr lielākoties dzejniece panākusi tādu skanē-

jumu, ka lasītājam šīs vārsmas kļūst tuvas. Prasība pēc pārdzīvo-

juma vispārinājuma ne vienmēr būs vietā.

Ignats Muižnieks kā īpaši pozitīvu uzsver autores veidošanos sa-

biedriskā nozīmīguma virzienā. Tur viņš saskata mūsu dzejas augša-

nas spēku vispār. Būtībā tā ir pareiza doma, taču recenzijas autors pec
šā principa analizē arī ā. Elksnes intīmo dzeju un dzejoļus, kas at-

klāj liriskās varones sāpju un šaubu brīžus, kritizē par novirzīšanos

no galvenā. «Vienalga, vai darba trauksmes pilnajā dienā, vai svētku

gaišajā priekā, vai skumju pārdomu brīdī — padomju cilvēks ir un

paliek optimists, viņš tic savam darbam, dzīves mērķim,» lasām Ig-
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nata Muižnieka recenzijā. Te redzam vēl no 40. un 50. gadu mijas pār-
nākušo vulgārsocioloģisko pieeju mākslas vērtējumos, kas savā laikā

bija nodarījusi diezgan daudz slikta arī latviešu padomju dzejas
attīstībai.

Ārija Elksne gan stingri stāv uz pašas izvirzīto principu — dzīves

patiesības atklāsmes — pamata un savas dzejas cilvēku arī turpmāk
veido dažādu, vismazāk jau svētku drānās tērptu. Viņas domu un

pārdzīvojumu nesēja — mūsdienu sieviete — tāda atklājas arī viņas

trešajā krājumā.

Elksne Ā. Vasaras vidū: Dzejoļi. — R. : Liesma, 1966. — 141 lpp.
Rec.: Hiršs H. Nemierā ar sevi. — Lit. un Māksla, 1967, 8. apr.,

2. lpp.; Sileniece G. Jūtām un atziņām bagāta dzeja. — Rīgas Balss,

1966, 25. martā; Vārdaune D. Atvērtas mīlošas sirds dzeja. — Jaunās

Grām., 1966, № 2, 6.-8. lpp.

Trešā krājuma pamatu veido spēcīga intīmā dzeja. Atšķirībā no

iepriekšējās grāmatas tajā vairs nav tāda skaudra sāpīguma. Spēcīgās
jūtas ir atstājušas daudz pozitīvi vērtējamu atziņu. Pati lielākā no

tām ir tiekšanās iedziļināties savas tautas dzīvē, iepriekšējo paaudžu
atstātajās ētiskajās tradīcijās.

Krājumu «Vasaras vidū» kritika toreiz vērtēja kā zināmu robež-

punktu dzejnieces daiļradē, kad it kā noslēdzies viens radošo pārdzī-
vojumu posms. Vairākos dzejoļos tieši jūtams tāds atskats uz aizva-

dīto.

Jau pats šis nosaukums — «Vasaras vidū» izsaka dzejnieces ak-

tīvo nostāju pret dzīvi, vēlēšanos vienmēr būt tās vidū, vērot, kā visi

ceļi iet pretim briedumam. Šis ir arī māksļinieciski visvairāk noslīpē-
tais un intonatīvi visvairāk noskaņotais Ārijas Elksnes dzejoļu krā-

jums.
Interesantas ir G. Silenieces domas sakarā ar bieži uzsvērto atzi-

numu, ka Ārijas Elksnes dzejā daudz mīlestības motīvu. «Mīlestība ir

augsne, no kuras izaugusi visa viņas dzeja. Mīlestība pret dzimteni,
tās dabu un cilvēkiem, darbu un visu dzīvi, kurai viņa tiecas pretī ar

jūtīgu dvēseli ...» Tātad recenzente mīlestības jūtu nozīmi dzejnieces
daiļradē tver plašāk. Apstiprinājums tam ir pati Ā. Elksnes dzeja.

Grāmatā samērā daudz dzejoļu, kas radušies ceļojumu ierosmē.

Diemžēl, vispār runājot, tā palaikam ir mūsu autoru daiļrades vājākā
puse (ar retiem izņēmumiem). Citās zemēs redzētais gan rosina iztēli,
bet ne vienmēr rada tādu pārdzīvojumu, no kura izaugtu emocionāls

saviļņojums. Tā arī šoreiz Ā. Elksne nav vairākos dzejoļos tikusi vaļā
no ekskursantiska apraksta, lai gan pamatos viņas dzeja balstās uz

plastisku tēlojumu.

Kad lasītāji saņēma Ārijas Elksnes nākamo krājumu, bija skaidri

redzams, ka iepriekšējās grāmatas recenzentiem bijusi taisnība par
kāda dzīves posma radīto pārdzīvojumu pāreju citā, citādā, nākamā.
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Tas ir krājums
Elksne Ā. Galotņu gaisma : Dzeja. — R. : Liesma, 1968, — 142 lpp.

Rec: Bārbale M. Nemiers ar sevi. — Lit. un Māksla, 1969, 1. febr.,
5. lpp.; Bumanis A. Pēc galotņu gaismas tiecoties. — Jaunās Grām.,
1968, № 7, 9.—101. lpp.; Gudrike B. Liriska atziņu dzeja. — Rīgas
Balss, 1969, 22. janv.; Osmanis J. Galotņu gaismas spektrs. — Karogs,
1968, № 12, 146.—148. lpp.; Rozenbergs J. Jūtu un domu maize. —

Cīņa, 1969, 3. jūl.

Ar šo krājumu īsti spēcīgi sāk skanēt vēl viena Ārijas Elksnes dze-

jas pamattēma — personības veidošanās. Vispirms tā izpaužas kā «ne-

miers ar sevi», tā nāk ar lielu iekšēju spriegumu, ar jauniem dvēseli

un prātu urdošiem jautājumiem. «Es gribu jaunus griestus,» saka

dzejniece. Viņas iepriekšējais radošais ceļš ir sasniedzis kādu robež-

punktu — tas lasāms daudzos šā krājuma dzejoļos.
Arī šeit, tāpat kā iepriekš, dzejniece daudz raksta par dabu. Tā

viņai ir gan kā pats mākslinieciskās atspoguļošanas objekts, gan arī

kā šīs atspoguļošanas līdzekļu avots. Viņa palaikam izjūt un domā

dabas tēlos, un daba bieži tiek rādīta kā pozitīvs, veldzējošs pretstats
modernās pilsētas nervozajai, steidzīgajai dzīvei.

Marta Bārbale, recenzējot šo grāmatu, uzskata, ka daba šeit ir

pārpoetizēta, un atrod zināmu līdzību dabas attēlojumos un dzejnieces
attieksmē pret to visos krājumos.

Daļēji šiem iebildumiem var pievienoties, katra jaunā grāmata at-

sauc atmiņā kaut ko no iepriekšējās. Taču vairumā dzejoļu ir ienākusi

arī kāda cita nianse. Bez tam katrs par sevi tie ir noslēgta mākslinie-

ciska vienība, jo dzejoļu grāmatas taču nelasa kā romānu turpināju-
mos. Tāpat ne visai pārliecinoši liekas recenzentes iebildumi par vis-

pārinājumu trūkumu daļā mīlestības dzejoļu.
Dziļāk šai krājumā ielūkojies Jāzeps Osmanis. Viņš saskatījis tur

dzejnieces «nemieru ar sevi», kas izpaužas pašanalīzē un pašvērtē-

jumā. Lasītāju saista pārdzīvojuma tiešums un atklātība, viņš labprāt
piedalās kopīgajā sarunā.

Var pievienoties arī recenzenta spriedumam par Ārijas Elksnes

dzejas tehniku: «. .. viņai apbrīnojami labi klausa ne tikai tropi, bet

arī panta formas un ritmi. Vieglums, nepiespiestība, ar kādu dzīvā tēlu

valodā dzejniece «sarunājas» ar lasītāju savā jaunajā dzeju krājumā,
apliecina augstu meistarību.»

Ārijas Elksnes dzejas izpausme šai laikā patiešām sasniegusi at-

zīstamu mākslinieciskuma pakāpi. No šā viedokļa atskatā vērojot

iepriekšējās grāmatas, redzam, kā pakāpeniski autore atbrīvojas no

visa tā, kas neļāva viņas domām un pārdzīvojumiem raisīties ar pilnu
emocionālu spēku. Sākuma posmā recenzenti atzīmēja, ka dzejas tēli

nav raksturoti pietiekami dziļi un spilgti, ka ne vienmēr pietiekami

rūpīgi izraudzīta atbilstoša leksika, turpretim tagad šādi pārmetumi
ir pilnīgi lieki.

Savas atrastās atziņas, vērojumus un izjūtas dzejniece pasaka
skaidrā un nepārprotamā un reizē arī poētiski apgarotā valodā.
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Ārijas Elksnes dzeja ir ļoti vizuāla. Par šo īpašību interesanti iepa-
zīties ar dzejnieces pašas domām, kuras reizē atklāj arī ieskatu dzej-
nieces daiļrades procesā. «Rakstīdama paļaujos uz redzes gleznām,
nevis uz dzirdi. Ja saku: «Es gribu būt vasaras vidū, kur griķi un ma-

daras zied,» — tad, protams, redzu ne tikai griķus un madaras, bet

ziedošas pļavas un laukus, birzes un mežus. Grūti izskaidrot, kāpēc no

visas ainavas izvēlos taisni griķus un madaras, bet rakstot man nez

kāpēc šķiet, ka lasītājs redzēs to pašu, ko es, — redzēs arī pļavas un

laukus, birzes un mežus.» 1

Par savas dzejnieka sūtības galveno principu viņa, tāpat kā

iepriekš, atzīst domu un jūtu patiesīgumu, pārliecību un ticību tam,
ko vēlas teikt lasītājiem: «Man šķiet, ka bez pārliecības spēka dzeja
nav dzeja. Man šķiet, ka rakstot visu laiku jāieklausās sevī un bargi

sev jāvaicā: vai es patiešām tā domāju? Samelot var ļoti viegli. Pie-

tiek ar mazu piekāpšanos, ko uzspiedusi forma, — un, skaties, tu jau
esi nomaldījies no ceļa, esi pateicis to, kam pats līdz sirds dziļumiem
netici [..] Jo kas gan ticēs taviem vārdiem, ja tu pats tiem netici?

Dzeja nav vārdu akrobātika, drīzāk gan jūtu reportāža. Tālab rakstī-

dama es visu laiku atkal un atkal pārlasu jau uzrakstīto, lai uztvertu,
kur esmu sevi pareizi saklausījusi un izteikusi un kur no sevis atkāpu-
sies. Arī tādos dzejoļos, kuros liriskais varonis nav «es», vienmēr

stingri jautāju — vai tiešām esmu pārliecināta, ka «viņš», «viņa»,
«mēs» vai «viņi» varētu tā just un domāt un rīkoties.» 2

Pēc kārtējā triju gadu posma klajā nāk krājums

Elksne A. Trešā bezgalība: [Dzeja. Māksi. A. Galeviuss]. — R. :

Liesma, 1971. — 133 lpp.
Rec: Kiršentāle I. Dzīvības bezgalība. — Lit. un Māksla, 1971,

8. maijā, 6. lpp.; Т. V. Vārdiem kā vīnam jānerūgst. — Jaunās Grām.,

1971, № 2, 13. lpp.; Vējāns A. Dzīvības bezgalība. — Karogs, 1973,
№ 1, 164.—165. lpp.

Trešā bezgalība — tā ir dzīvības bezgalība. Šo krājuma pamat-
domu labi uztvēruši un uzsvēruši visi recenzenti. Ingrīda Kiršentāle,

aprādīdama tieši Ārijas Elksnes dzejai raksturīgo dabas un dzīvības

skaistuma, daudzveidības un pilnīguma savijumu, vēl akcentē, ka

neviena cita mūsu tagadnes dzejnieka darbos tas «nav tik nemāksloti

tieši un reizē dzejiski tverts kā Ārijas Elksnes daiļradē. [..] Daba —tā

dzejniecei ir dzīvības mūžīguma simbols un apliecinājums.»
Andris Vējāns uzsver Ārijas Elksnes dzejas ciešo saikni ar laik-

metu, ar reālo īstenību, tāpēc «arī visklusākie pustoņi viņas spilgtāka-
jos dzejoļos ir sabiedriski nozīmīgi, nes kādu atziņu un sniedz estē-

tisku valdzinājumu».

«Trešajā bezgalībā» Ārija Elksne pirmo reizi ievietojusi dzejoļus,
kas rakstīti tautasdziesmu pantmērā un stilā, iekļaujot tajos pat vese-

1 Elksne Ä. Ka zāle no zemes
...

— Draugs, 1966, № 8, 29. lpp.
2

Turpat.
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las tautasdziesmu rindas un strofas. Šādu izpausmes veidu I. Kiršen-
tāle saista ar dzejnieces darbu iekšējo tuvību latviešu tautasdziesmai.

Tāpēc arī viņas šādā stilā un ritmā rakstītie dzejoļi lielākoties nav

tikai stilizācija, bet gan attiecīgai izjūtai atbilstoša izpausme.
Bez tam šī senā tradīcija (Auseklis, A. Pumpurs, Rainis) 60. un

70. gadu mijā diezgan plaši bija vērojama arī citu mūsu dzejnieku
darbos (I. Auziņš, M. Čaklais, M. Ķempe, B. Saulītis, O. Vācietis).
Piesniegšanās folklorai reizē bija arī piesniegšanās tautas vēsturei

vispār, kas tais gados bija būtiska mūsu mākslas, ne tikai dzejas vei-

došanās pazīme.
No krājuma uz krājumu vērojams, kā Ārija Elksne intensīvi meklē

nozīmīgo, kas palīdz dzīvot pašai un citiem, un atrasto pasaka saviem

lasītājiem. Šādi meklējumi un vienlaikus arī vairākas noskaidrotas,
dzejniecei par stabilām kļuvušas dzīves atziņas pauž grāmata

Elksne Ä. Klusuma krastā : Dzejoļi. — R. : Liesma, 1973. — 128 lpp.
Rec: Gudrike B. Jūtu un pārdomu dzeja. — Jaunās Grām., 1973,

№ 1, 19.—20. lpp.; Ķikāns V. Saprast ir ceļš uz mīlēt. — Grām.: Dzejas
diena. 1974. R., 1974, 295.-297. lpp.; Labrence V. Latviešu dzeja
1973. gadā. [Arī par A. Elksnes krāj.]. — Kritikas gadagrām. R., 1974,
80.—81. lpp.; Plotnieks J. Jaunais Ä. Elksnes krājums. — Lit. un Māk-

sla, 1973, 10. martā, 4. lpp.; Rozenbergs J. Dzejas loki klusuma

krasta. — Karogs, 1973, №6, 163.—165. lpp.; Киканс В. В многого-

лосом хоре. — Лит. обозрение, 1974, № 9, с. 52—53.

Šī Ārijas Elksnes krājuma pamatnoskaņa izaugusi tieši no tais ga-

dos sabiedrībā arvien vairāk iekšēji izjustās vajadzības pēc klusuma

pretstatā joņojošam mūsdienu tempam, informācijas pārslodzei, glo-
bālu problēmu risinājumam, šī dzīves dialektika gluži dabiski ienāk

ari literatūrā. Ar savu iekšējo vienotību Ārijas Elksnes krājums «ir

pats raksturīgākais šajā mūsu dzejas strāvojumā», norāda V. Lab-

rence. Tas arī «labi atklāj «klusuma» tēmu un problēmu raksturu, to

stiprās un vājās puses». Stiprā puse ir dzejnieces plašais un dziļais
mākslinieciskais raksturojums par sievieti — māti, sievieti — dzīvības

devēju un cilvēka audzinātāju, iesniedzoties tālāk paralēlē — dzim-

tene—māte. Kā atzīst recenzente, tad daudzos gadījumos Ārijai
Elksnei «izdevies šim lieluma lokam pieskarties ar īstu, savam talan-

tam atbilstošu mākslas spēku».
Arī rakstniece Regīna Ezera sarunā ar kritiķi Viju Jugāni minēto

Ā. Elksnes dzejoļu krājumu raksturo kā vienu no spēcīgākajām grā-
matām par sievieti — māti un sievu. «Sieviete — māte, zeme — māte,

tā ir dzīvības filozofija, un mani satrauc kritikā jau ieskanējušies pār-
metumi dzejniecei par ieiešanu šaurībā. Kā var būt šaurība tas, uz ka

turas pasaule! Un tas nav ne intelektuālisma, ne poētisma nolie-

gums.»
1

1 Jugāne V.
...

Ko es atzīstu par labu esam
...

— Kritikas gadagrām. 1973. R.,

1974, 136. lpp.
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Krājumā gan ir ari daži tādi dzejoji, kur «klusuma krasta» tēma

līdz dzīvības filozofijai nepaceļas, paliek tikai atsevišķa personiskā
pārdzīvojuma lokā; ja tos izdala atsevišķi no grāmatas kopsakara, tie

var atstāt tikai ģimeniskas idilles šaurības iespaidu.
Ir nepareizi ignorēt visu krājuma kopskaņu un it kā tīšām nesa-

skatīt lielās problēmas, kas tajā ir, un reizē ignorēt dzejnieces īpat-
nējo izpausmes veidu — atklāt tās caur šķietami necilo ikdienu.

Tieši ar «Klusuma krastu» plašāka izvēršas plaisa starp dažiem

kritiķu vērtējumiem un sabiedrības (resp., lasītāju) attieksmi.

Ārijas Elksnes popularitāte lasītājos jau bija nostiprinājusies, arī

kritika viņas dzeju parasti bija uzņēmusi atzinīgi, ar labu izpratni un

argumentētiem secinājumiem par individuālā pārdzīvojuma un sabied-

riski nozīmīgu problēmu risinājumu mākslinieciski iedarbīgā formā.

Sakarā ar šo krājumu R. Ādmīdiņš «Literatūras un Mākslas» pārrunās
«Saruna par konfliktu» pārmet Ā. Elksnei problemātikas šaurību un

norobežošanos no dzīves, pasivitāti, nemērķtiecību, pesimismu. Dzej-
nieces «klusuma krasts» radot lasītājā «zināmu ideālu, nekonkrētu

vēlēšanos pēc kaut kā [..]. Vai tas būtu Ārijas Elksnes dzejas galve-
nais uzdevums?» — vaicā kritiķis. 1

Lai apstiprinātu savu koncepciju, ka daļā latviešu padomju jau-
nākās dzejas konflikts tiek stipri sašaurināts vai pavisam izgaisināts,
Reinis Ādmīdiņš Ārijas Elksnes dzeju šoreiz analizē stipri vienpusīgi
un virspusīgi, atraujot atsevišķas vārsmas no to kopīgā skanējuma
visa attiecīgā dzejoļa kontekstā un arī neizjūtot smagos zemtekstus,
kas te manāmi autores mūžīgajā nemierā ar sevi.

Ne tik asi, tomēr par «klusuma krasta» norobežošanos no aktīvās

dzīves runā arī Jānis Rozenbergs. Pēc viņa secinājuma: «Tiešo novē-

rojumu empīriski tvertais atspulgs klusuma krasta spoguļos ir ne-

pilnīgs, lai rastos padziļināta dzejas glezna.» Visumā viņš gan vairāk

iedziļinājies krājuma vispārīgajā noskaņā un daudzajos sabiedriski

spēcīgajos dzejoļos, taču arī nav uztvēris to, ka, runājot Valijas Lab-

rences vārdiem, Ārijas Elksnes tēlotais «klusuma krasts» nav nekāda

pieticības mala, bet tas «kļuvis it kā lidlauks tāliem lidojumiem pa-

gātnē un nākotnē». Dzejniece aizstāv savu ideālu ikdienā, šķietami

sīkajos ikdienas darbos, bez kuru paveikšanas nav arī domājama dzī-

ves virzība.

Sādu vienas kritiķu daļas virspusīgu pieeju argumentēti kritizē arī

Valdis Ķikāns, norādot, ka «Ārijas Elksnes lirika pieder tam mūsu

dzejas stila strāvojumam, kam raksturīga dabas, sabiedrības, laika-

biedra psiholoģijas lielo, universālo likumību izteikšana, tēlojot pa-

rasto, ikdienišķo». Un ka ««Klusuma krastā» daudzveidīgi atklājas
A. Elksnei raksturīgā liriskā varone — sieviete, mīloša māte, uzticama

ģimenes pavarda siltuma glabātāja un miera sargātāja visā pasaulē».

1 Ādmīdiņš R. Ari no sociālā aspekta. — Lit. un Māksla, 1973, 28. apr., 4. lpp.
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Šai Ārijas Elksnes krājumā par vadošu problēmu kļuvis arī laiks,
laiks kā mūžam nepietiekama vērtība. Šī pati doma tais gados tiek

risināta arī citu mūsu dzejnieku darbos, reizēm tā izcelta pat krājumu
nosaukumos (O. Vācietis. «Visāda garuma stundas», M. Čaklais. «Sa-

strēgumstunda»).

Septiņdesmito gadu sākumā mūsu dzejā raksturīgi individuālās

lirikas uzplūdi, tie prasa aizvien lielāku ietiekšanos sevī, savā mikro-

pasaulē. Lai tai uz kādu laiku piešķirtu eksistences tiesības, nepiecie-
šams uzrakt jaunus slāņus, jaunus avotus. Tas jūtams arī Ārijas
Elksnes nākamajā krājumā.

Elksne A. Vēl vienai upei pari : Dzejoļi. R. : Liesma, 1975. —

120 lpp.
Rec: Čakla I. Atrasto vērtību turpinājums. — Lit. un Māksla, 1975,

18. okt., 4. lpp.; Čaklā I. Bet vārdā tik grūti ir tikt
...

: Raksturīgākās
tendences 1975. g. dzejas krāj. [Arī par Ä. Elksnes krāj.]. — Kritikas
gadagrām. R., 1976, 4, 126.—127. lpp.; Ķikāns V. Rāmā, spēcīgā
straume. — Cīņa, 1975, 21. sept.; Sirmbārdis J. Runājiet no ķiršiem,
no āboliem

...
— Jaunās Grām., 1975, № 8, B.—ll. lpp.

Pati dzejniece pēc šā krājuma iznākšanas ir izteikusies: «Katrs

krājums man liekas kā upe, kurai jātiek pāri [..]. Esmu jau tajā ve-

cumā, kad nokrīt jaunības rožainā migla un cilvēks sāk raudzīties

dzīvē un pats sevī mazliet ar ironiju. Tālab arī jaunajā krājumā ir

šādas noskaņas dzejoļi. Brieduma vecums atnes līdzi iekšēju nosvēr-

tību, kad tālāk var redzēt.» 1

Pamatos turpinās visas jau iepriekš mums pazīstamās Ārijas
Elksnes dzejas tēmas, tiek risināti jau agrāk aizsākti jautājumi. Taču

domu un izjūtu nemitīgajā pulsācijā, risinot tās arvien tālāk savā

vienmēr atklātajā sarunā ar lasītāju, ienāk arī jaunas atziņu nianses.

Viena no tādām ir atziņa par atstatuma nozīmi. Psiholoģiskā para-

lēlisma formā šī doma variēta gan dabas vidē, gan cilvēku attieksmēs.

Arī Ārijas Elksnes dzejas centrālās tēmas risinājumā redzam, ka

šoreiz vairāk uzsvērta sievietes izturība, sīkstums, tātad atkal jaunas

līnijas viņas tēlotās sievietes portretā.
Valdis Ķikāns secina: «Ārijas Elksnes vārsmas par sievieti atšķir-

sim starp simtiem citu. Viņas balss ir sirsnīgi vienkārša, bez poē-
tismiem un skaļa patosa, bez ārējas krāsainības. Metaforiskums viņai
kalpo garīgās pasaules izteikšanai.»

Arī Inta Čaklā šo Ārijas Elksnes grāmatu vērtē kā nozīmīgu parā-
dību mūsu dzejas stabilākajā un tradicionālākajā dzejas daļā. Tomēr

recenzente šo krājumu uzskata par agrāk jau spēcīgi izskanējušo mo-

tīvu variāciju un tālākattīstīšanu, maz viņa tur saskatījusi ko jaunu.
Pie tam pēc I. Čaklās vērtējuma agrāk uzrakstītie dzejoļi bijuši labāki,

spēcīgāki nekā tagadējās «variācijas», vienīgi «paspilgtinājusies hu-

mora un satīras līnija, ironiskas un pašironiskas intonācijas dzīves

1 Apiniie V. Daiļradei nav atelpas. — Dzimtenes Balss, 1975, 25. sept.
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parādību vērtējumos». Šādi dzejoļi
«dažādo krājuma emocionālo gam-

mu, ievelk liriskā «es» portretā līdz

šim mazāk pamanītus vaibstus».

Recenzente uzsver, ka publicis-
tiski atklātā dzīves patiesība nav

kļuvusi par mākslas patiesību. Dze-

joļi uzrakstīti profesionāli, tie ba-

gāti ar atzīstamām domām, bet

tajos salīdzinājumā ar dzejnieces
iepriekšējām grāmatām, īpaši ar

«Trešo bezgalību» un «Klusuma

krastā», trūkst pirmreizības. Šādu

parādību I. Čaklā saskatījusi arī

citos mūsu vidējās paaudzes dzej-
nieku tai pašā laikā iznākušajos

krājumos, «acīmredzot tā raksturo

kaut kādu inerces līniju mūsu dze-

jas procesā».

Daļēji kritiķei taisnība, kaut

arī viņa jautājumu stipri saasinā-

jusi, izvēršot to problēmas apjomā.

Līdzīgas domas izsaka arī

Osvalds Kravalis par dzejoļiem,
kas pēc tikko aplūkotā krājuma iznākšanas publicēti periodikā un tātad

veido nākamās grāmatas pamatu. Kā pozitīvu momentu atzīmējis
dzejnieces elastīgo valodas izjūtu, kritiķis tālāk raksta: «Taču arī viņa

pamatos nav brīva no apcerīgas problēmu vai vērojumu pārcilāšanas,
bieži vien, nepanākot sintēzi jūtās un pielīdzinot dzeju kafijas vakaru

tērzēšanai, rodas vaļīgas pārdomas par šo un to vai arī par neko.» Un

turpat tālāk, runājot par dzejnieces tiešumu un atklātību, O. Kravalis

secina, ka «viņas atklātība kļūst arvien atklātāka un sāk parādīt sevi

pārsteidzošā estētiskā kailumā, nonāk otrā galējībā [..]. Mētāšanās

tamlīdzīgās pretrunās starp moralizējošu prātošanu un tenkojošu at-

klātību liecina par nopietnu problēmu.» 1 Seko vēl skarbāki vārdi, ka

Ārija Elksne ar šādām mazvērtīgām publikācijām dezorientē lasītāju,
kas līdz šim viņai ticējis.

Patiesības labad gan jāsaka, ka lasītāju ticību un uzticību Ārija
Elksne nav zaudējusi. Par to liecina allaž pārpilnie viņas dzejas lasī-

jumu vakari, kā arī tas, ka viņas grāmatas veikalu plauktos neiegu-
ļas. Daži O. Kravaļa minētie piemēri viņa kontekstā it kā varētu šādu

negatīvu vērtējumu apstiprināt, bet tāda atsevišķu frāžu izraušana no

visa attiecīgā dzejoļa kopsakara, lai tādējādi pierādītu savu pieņē-
mumu pareizību, ir pretrunā ar marksistiskās kritikas ētiku. Bez tam

1 Kravalis 0. Skats uz dzeju. 1976. — Kritikas gadagrām. R., 1977, 5, 55. lpp.
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О. Kravalis, kurš, analizējot asociatīvo dzeju, lielākoties labi_ izjūt
vārda iekšējo daudznozīmību un domas daudzslāņainību, šeit Ārijas
Elksnes dzejas vārsmas skata tikai to tiešajā interpretācijā.

Un tā šādā vienas mūsu kritiķu daļas sakaitētā gaisotnē iznāk krā-

jums
Elksne Ā. Līdz saulei aizdomāt: Dzejoļi/ [Veltījums E. Radzinai]. —

R. : Liesma, 1977. — 159 lpp.
Rec: Čaklā I. Liecība par ikdienu.

— Lit. un Māksla, 1978, 6. janv.
4. lpp.; Čakurs J. Dzejas ceļš turpinās. — Karogs, 1978, № 11, 167.—

169. lpp.; Gudrike B. Elzai Radzinai veltīts dzejoļu krājums. — Jau-
nās Grām., 1977, №7, 16.—17. lpp.

Salīdzinājumā ar dzejnieces iepriekšējo grāmatu daudzajām, kaut

reizēm pretrunīgajām un pat asi kritiskajām atbalsīm šis krājums tiek

mazāk ievērots. Viens no iemesliem katrā ziņā ir Ārijas Elksnes jubi-
lejai veltītie daudzie raksti, kuros vērtēta visa viņas daiļrade, tātad

ieskaitot ari krājumu «Līdz saulei aizdomāt». Kritiķis O. Kravalis

savus uzskatus jau bija pateicis, kad daļa šo dzejoļu parādījās perio-
dikā.

Arī šajā krājumā, tāpat kā iepriekšējos, centrālā tēma ir sievietes

dzīve, viņas izjūtas, attieksmes pret ģimeni un pašai pret sevi. Māja
un ģimene dzejnieces izpratnē ir dzīves virzības pamats: jo tas būs

stiprāks, jo dziļāk tas būs iesakņots savā tautā, jo spēcīgāka un har-

moniskāka veidosies personība. Dzejnieci satrauc daudzkārt lieki ra-

dītā steiga, nevajadzīga sarežģīšana, mums atvēlētā īsā dzīves laika

vieglprātīga izniekošana. Ir jācīnās par to, lai cilvēkā nenomirtu

jūtas, lai sirdsapziņu neaizstātu pašapziņa.
Jau ar krājumu «Vēl vienai upei pāri» varējām vērot, kā mainās

dzejnieces stils, viņas rakstības veids. Agrākās, reizēm it krāšņās tē-

lainības vietā vairāk ienākusi lietišķa ikdienas sarunu valoda. Šai

ziņā starp Ārijas Elksnes grāmatu saturu un tā izpausmi pastāv pil-
nīgs līdzsvars. Bet tai pašā laikā šāda izpausme ir atņēmusi dzejnie-
ces stilam krietnu tiesu agrāk tik raksturīgās emocionalitātes.

Jāpievienojas Intas Čaklās teiktajam, ka šai krājumā jūtams arī

tāds kā pagurums no ikdienas smaguma, kaut kas liriskās varones

veselumā ir ieplaisājis. Un, tā kā Āriju Elksni pazīstam kā tiešu un

atklātu savu domu un izjūtu paudēju, tad arī katra tāda ikdienas ra-

dīta disharmonija kļūst redzama viņas dzejā.

Taču Inta Čaklā saskatījusi krājumā tikai šo ikdienas smagumu,

dzejnieces neapmierinātību ar daudzām un dažādām negācijām. Bet

grāmatā ir arī otra spilgta līnija, kas liriskajai varonei dod spēku pār-
varēt visas grūtības, — tās ir domas par bērniem, par jauno paaudzi.
Tās vairāk vai mazāk skanējušas visās dzejnieces grāmatās, īpaši sā-

kot ar «Klusuma krastu», šeit tām piemīt vairāk nākotnes skaņas. Un

saistībā ar bērnu nākotni citāda kļūst arī dzejnieces tēlotā ikdiena

mājā, ģimenē.
Šo līniju detalizēti, ar visam autores paustajam niansēm un pret-

runām savā recenzijā atklāj Jānis Cākurs.
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Sakara ar dzejnieces jubileju iznāk izlase.

Elksne A. Mājupcejš : Dzejoļu izlase [Māksi. G. Krollisļ. — R. :
Liesma, 1978. — 333 lpp.

Rec: čākurs I. Dzejas ceļš turpinās. — Karogs, 1978, № 11, 167.—

169. lpp.

Tikai viena recenzija un neliela V. Ķikāna piebilde «Kritikas gada-
grāmatā» par 1978. gada dzeju. Izlase sastādīta pēc hronoloģiskā

principa — no katra iznākušā krājuma pēc autores uzskata atlasīti

labākie dzejoļi. Par atsevišķu dzejoļu uzņemšanu vai neuzņemšanu
izlasē var būt atšķirīgi ieskati. Jāpiekrīt J. Čākuram, ka atlase bijusi
visumā veiksmīga. Šī grāmata mums vienkop atklāj dzejnieces bagāto
personību, viņas dzejas galvenās tēmas, viņas pasaules uztveri.

Turpretī V. Ķikānam nepareizi šķiet tas, ka šai «izlasē nav neviena

jauna dzejoļa, bet pārāk izpletušās nodaļas, ko veido tikko pirms gada
un diviem gadiem izdoto krājumu «Līdz saulei aizdomāt» (1977) un

«Vēl vienai upei pāri» (1975) teksti» 1.
Drīz pēc šīs izlases iznāk Ārijas Elksnes kopā ar Jāņa Grota dze-

joļu grāmatu «Vēstules Solveigai» veidota grāmata.

Elksne A., Grots J. Vēstules tālajai zvaigznei : [Dzeja / Ä. Elksnes iev.

«Solveiga un Pērs»]. — R. : Liesma, 1978, — 63 lpp.
Rec. : Caune M. Mūžīga —

kā tālās zvaigznes gaisma. — Karogs,
1979, №1, 168.—169. lpp.; Ķikāns V. Autentiskums un nelūgtā viešņa
1978. gada dzejā : [Arī par Ä. Elksnes un J. Grota krāj.]. — Kritikas
gadagrām. R., 1979, 7, 24.-25. lpp.

No norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena drāmas «Pērs Gints» nā-

kušais Solveigas tēls daudz interpretēts citu tautu rakstnieku un dzej-
nieku darbos, un katrs autors tajā ienesis kādu atšķirīgu iezīmi. Tas

populārs arī latviešu poēzijā, visvairāk ar J. Grota «Vēstulēm Solvei-

gai» (1938). Jānis Grots šo mūžīgās mīlestības, uzticības un gaidīša-
nas simbolisko tēlu veidojis kā romantisku un skaidru būtni.

Grāmatas ievadvārdos Ārija Elksne aprāda savu šā tēla koncep-
ciju. Visvairāk viņu neapmierina Solveigas pasivitāte pret Pēru, tāpēc
viņa veido savu Solveigu, kuras steigšanos pie Pēra varētu kavēt pa-
tiešām reāli iespējami šķēršļi: viņai uzlikti pienākumi pret ģimeni un

par visu vairāk — atskārsme, ka, «ar Pēru kopā būdama, viņa savu

mīlestību zaudētu — pārāk dažādi viņu raksturi, pārāk dažāda at-

tieksme pret pasauli». Un tā Ārijas Elksnes Solveiga savas laimes pie-
pildījumu gūst «Svētā trīsvienībā — darbā, bērnos un mīlestībā»

(viņa audzina savas mirušās māsas bērnus).

Jāpievienojas Mārai Caunei, ka «Solveigas tēls ir Ārijas Elksnes

ilgu gadu darba rezultāts — dzīves izziņas procesā radītās dzejas sie-

vietes sintēze». Ārijas Elksnes sievietei, tātad arī Solveigai, par visu

augstāk ir pienākums un atbildība par otru cilvēku. Un te nu saduras

1 Ķikans V. Autentiskums un nelūgtā viešņa 1978. gada dzejā. — Kritikas gada-
grām. R., 1979, 7, 27. lpp.
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Jāņa Grota tēlota, no sapņotāju ģints nākošā Pēra Ginta un dzīves

īstenības iedragātās, nemitīgās gaidās jau pagurušās Ārijas Elksnes

Solveigas pasaules uztvere.

Valdis Ķikāns atzīst, ka dzejnieces veidotā Solveiga ir savā būtībā

sašķelts tēls, «jo nav iespējams sarunāties kā laikabiedriem 30. gadu
Pērām ar 70._gadu Solveigu, ja konfliktu tik tieši balsta, kā tas lielā

mera darīts Ārijas Elksnes vēstulēs, sociālajos apstākļos».
Pēc šā raksta autores domām, Ārijas Elksnes Solveigas tēls nesa-

sniedz nepieciešamo mākslinieciskumu, emocionālo iedarbīgumu gal-
venokārt tāpēc, ka dzejniecei nav izdevies viscaur dzīves patiesību pa-
darīt par mākslas patiesību. Tieši tādos brīžos tad arī Solveigas tēls

kļūst shematisks un parāda sevi tikai kā konkrētu īstenības apstākļu
radītu. Tieši tās vietas, kur Solveiga runā par saviem dzīves princi-
piem, skan sausi un pārāk lietišķi. lepretim J. Grota un arī dzejnieces
pašas citur poētiskajam pacēlumam tās rada tēla disharmoniju.

Dzejnieces jaunākā, pēc skaita desmitā grāmata ir

Elksne A. Metamorfozes : Dzeja / [Māksi. J. Petraškevičs]. — R. :

Liesma, 1980. — 144 lpp.
Rec: Vārdaune D. Caur mazo es lielo saprotu ...

— Jaunās

Grām., 1980, №6, 15.—16. lpp.; Viese S. Ārijas Elksnes krājums. —

Karogs, 1981, № 6, 158.—159. lpp.

Krājumā turpināta mūsdienu sievietes tēla atklāsme. Šīs grāmatas
lappusēs paveras dziļi jūtīga, asi redzīga cilvēka dvēseles dzīves bio-

grāfija jaunu pārvērtību posmā. Šeit atkal spilgti jūtam Ā. Elksnes

dzejas spēka avotus. Vispirms tā ir daba, mūžīgām pārvērtībām pa-

kļauta un tai pašā laikā drošs patvērums, kur dvēseles nemiera sa-

strēgumstundā veldzēties un atgūt līdzsvaru.

Kā arvien, arī šeit vizuāli spilgtas un emocionālas ir autores glez-
notās dabas ainas. Šai grāmatā vērojam, ka dzejnieces iztēli visvairāk

ir saviļņojis pavasaris ar savu plauksmes un jaunu spēku atraisīša-

nās brīnumu. Tas ielīst arī liriskās varones domās un izjūtās, un viņa
atkal no jauna sniedzas pretim dzīvei. Daudz smago pārdzīvojumu
kveldētā viņas būtībā ienākušas arī vairākas agrāk mazāk sajūtamas
vai pavisam nemanītas īpašības.

Tāds jauns moments jaušams intīmajā dzejā: vairākkārt akcen-

tēta nepieciešamība noslēgt dvēseli. Agrāk dzejniece teica: «Pa at-

vērtu siržu zemi ar atvērtu sirdi eju.» Bet «Metamorfozēs» lasām: «Es

esmu sevi aizslēgusi, / Lai zagļi manī neiebrūk, / Lai miers, ko ilgi
krāju klusām, / Kā pieneņpūkas nepajūk.» Te plaši atainota sievietes

pārdzīvojumu pasaule. Tajā apvienojas «ilgas pēc spārniem» ar vēlē-
šanos dzīvot pilnskanīgu dzīvi uz zaļās zemes. Vēlēšanās tiekties uz

lielumu un izprast to caur šķietami ikdienīgo.
Saulcerīte Viese zīmīgi raksta: «Ārijas Elksnes spēks — atsaukt

un atjaunot lasītājā emocijas, kas būtiski nepieciešamas tūkstošiem

cilvēku tieši tāpēc, ka tās paceļ estētiskā vērtībā un reizē ētiskā aug-

stumā ikdienas dzīvi: mūsu māju, dabu, darbu.»
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Ārijas Elksnes grāmatu nosaukumi un to kompozīcija palaikam
ļoti organiski atklāj un arī saista kopā visus attiecīgā laikposmā radu-

šos pārdzīvojumus un noskaņas. Tā arī šoreiz. Krājuma nosaukumu

«Metamorfozes» — pārvērtības — īpatnēji balsta tā divdaļīgā kompo-
zīcija. Katras daļas dzejoļu kopai dots to sarakstīšanas laikposms:
pirmajai — 1962.—1970., otrajai — 1976.—1980. gads. Tātad jauni
dzejoļi, kas radušies pēdējo gadu domās, pārdzīvojumos un noskaņās,
ir tikai otrajā daļā. Pirmā atnes atbalsis no agrākiem laikiem, tas ir

posms starp grāmatām «Uz tavu veselību, zeme!» un «Trešā bezga-
lība». Otrajā daļā saklausām tās izjūtas, kas viņas vārsmās nāk līdzi

kopš «Klusuma krasta». Tagad atskatā varam jau tur samanīt zināmu

pārvērtību aizmetņus, kas no krājuma uz krājumu arvien vairāk lau-

zušies uz āru.

Ārijas Elksnes dzejas izteiksmi raksturojot, palaikam lietojam ap-

zīmētāju «vienkārša», lietojam to šā vārda labākajā nozīmē. Bet šādas

vienkāršas izteiksmes veidošanā vērojam stingru radošu darbu. Dzej-
nieces vārsmās ir krietni daudz savdabīgu un oriģinālu salīdzinājumu,
metaforu, personifikāciju. Taču tās nav sablīvētas, jo tādējādi tās cita

citu traucētu, traucētu arī uztvert dzejoļa domu un varētu pat gadī-
ties, ka tās pašas pazaudētu savu nozīmi un iedarbes spēku. Domas

vai pārdzīvojuma risinājumā visi stilistiskie līdzekļi, tāpat arī frāzes

intonācija un ritmiskais plūdums izkārtojušies labas mākslinieciskās

izjūtas un gaumes vadīti.

Ārijas Elksnes dzejā nav pavasarīga brāzmainuma un dedzīgas
aizrautības, uz īstenības norisēm, uz cilvēkiem un parādībām viņa

raugās ar dziļu interesi, nopietni, mierīgi un rāmi. Tā ir viņas īpat-
nība. Zem šā miera tomēr jaušams liels jūtu spēks, kas dzīves sva-

rīgos un izšķirīgos brīžos runā gan apvaldīti, taču spilgti un drosmīgi.
Ārijas Elksnes vārsmām piemīt īpatnējs filozofiskas ievirzes un in-

tīmo emociju sakausējums, līdzsvarotība un skaidrība. Tāda ir pašas

dzejnieces būtība, un tāda tā atspoguļojas arī viņas dzejā.

* * *

Sajā rakstā, runājot par Ārijas Elksnes dzejoļu krājumiem un re-

cenzijām par tiem, viscaur uzsvērts dzejnieces pozitīvais devums. Arī

raksta autore, polemizējot ar dažiem kritiķiem, centusies to darīt,

izejot tieši no tā vērtīgā un paliekošā, ko Ārijas Elksnes dzeja atstāj
mūsu kultūras dzīvē un ar ko tā jau vairāk nekā divus gadu desmitus

saista lasītājus.
Tas nenozīmē, ka arī Ārijai Elksnei reizēm neuzrakstītos bālāki,

mazāk saviļņojoši dzejoļi, arī aplūkotajos krājumos ir darbi, bez

kuriem tajos varēja iztikt. Tādi darbi ir katram autoram, bet tie ne-

nosaka patiesi talantīga dzejnieka būtību. Būtība ir tā, ka tiek radīta

laba, interesanta un nozīmīga dzeja. «Vēl mans teikums ir nepa-

beigts,» saka dzejniece kādā no jaunākajiem dzejoļiem. Šā teikuma

tālākais turpinājums ieies viņas nākamajās grāmatās.
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С. СИРСОНЕ

ПОЭЗИЯ АРИИ ЭЛКСНЕ И ЕЕ ОЦЕНКИ В ПЕЧАТИ

Критико-библиографический обзор

Резюме

Статья представляет собой библиографический обзор сборников стихов

поэтессы Арии Элксне и рецензий на эти книги. Каждая библиографическая
группа, в которую входят описание очередной книги А. Элксне и аналитиче-

ские описания рецензий на нее, начинается и заканчивается критическим ком-

ментарием автора статьи. Таким образом, автор прослеживает творческий

рост поэтессы, дает идейно-художественную оценку сборников ее стихов, а

также характеризует отношение критики к ее поэзии.

Уже четверть века длится творческий путь поэтессы А. Элксне. За это

время вышли десять сборников ее стихов, один том избранных произведений

и две книги для детей. Уже со дня опубликования первых подборок стихов

А. Элксне ее замечают и читатели, и критика. Несколько позже пишутся не

только отдельные рецензии на очередную книгу поэтессы, но и анализируется

ее творчество как в проблемных, так и в обзорных статьях о нашей поэзии.

Следовательно, стихи А. Элксне становятся существенной и неотъемлемой

составной частью латышской литературы.

Отзывы критики о книгах А. Элксне обычно довольно оживленные и в

целом позитивные. Рецензенты положительно оценивают активное отношение

поэтессы к жизни, ее этическую требовательность к людям и их взаимоотно-

шениям, непосредственность переживаний и их эмоциональную действенность,

а также тесную связь ее поэзии с проблемами современности. Каждый новый

сборник стихов А. Элксне свидетельствует о том, что она интенсивно ищет то

важное, что помогает в жизни ей самой и другим, и найденное выражает
поэтически одухотворенным языком.

Начиная с шестого сборника стихов — «На берегу тишины» — все ярче

проявляется характерная черта творчества А. Элксне — большие и глубокие

жизненные проблемы выражать с помощью скромных, обыденных понятий.

Некоторые рецензенты, недостаточно углубившись в эту самобытность твор-

ческого процесса поэтессы, упрекали ее за узость проблематики, уход от

жизни, пассивность и эмпирический перенос непосредственных наблюдений в

поэзию.

Проблематика поэзии А. Элксне и ее выражение в принципе развиваются в

том же направлении, что и у других наших талантливейших поэтов. Для пер-
вой половины 70-х годов характерен расцвет индивидуальной лирики, требую-

щей все большего самоуглубления, поиска в этом новых источников, новых

ценностей. Так, А. Элксне ищет и находит новые черты в образе женщины,

который так характерен для ее поэзии. Источник силы женщины поэтесса

видит в домашнем очаге, в семье, со всеми ее повседневными заботами, —

ведь именно в этой среде воспитывается новый человек, складывается наше

будущее.
И в своих новейших сборниках А. Элксне продолжает поэтическое раскры-

тие мыслей, чувств и настроений современной женщины. Личные переживания

поэтессы придают ее стихам неповторимую индивидуальность.
Сила поэзии А. Элксне заключается в том, что она пробуждает в человеке

те эмоции, которые ему жизненно необходимы.

Говоря о сборниках стихов А. Элксне и рецензиях на них, автор статьи

отмечает значительный вклад поэтессы в латышскую литературу. Полемизируя

с некоторыми критиками, он исходит из того ценного и непреходящего, что

вносит поэзия А. Элксне в нашу культурную жизнь.
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S. SIRSONE

LYRIK DER DICHTERIN ĀRIJA ELKSNE UND IHRE

AUSWERTUNG

Kritisch-bibliographischer Bericht

Zusammenfassung

Der vorliegende bibliographische Bericht umfaßt die Werke der Dichterin Ārija
Elksne und ihre Auswertung. Der Titelaufnahme einer jeden Gedichtsammlung fol-

gen entsprechende Rezensionen. Die Autorin des Artikels hat sich die Aufgabe ge-
stellt, Werke und Rezensionen kritisch zu kommentieren. Somit wird nicht nur die

schöpferische Entfaltung der literarischen Tätigkeit der Dichterin dargestellt, son-

dern auch eine ideengehaltige und künstlerische Auswertung ihres dichterischen
Schaffens und sein Nachklang in der Kritik gegeben.

Seit ihrem Debüt in der Lyrik (1956) sind zehn Gedichtsammlungen, ein Sam-
melwerk und zwei Kinderbücher von Ārija Elksne herausgegeben. Schon nach der

Erscheinung des Erstlingsbuches wird sie von der Leserschaft und der Kritik be-
merkt. Weiterhin erscheinen nicht nur literaturkritische Schriften über einzelne

Buchausgaben der Dichterin, sondern es wird auch über ihre Lyrik in allen der
lettischen Dichtkunst gewidmeten Publikationen geschrieben. Folglich ist ihr dich-
terisches Schaffen zu einem wesentlichen und untrennbarenBestandteil der lettischen

sowjetischen Literatur geworden.
Mitunter ist der Widerhall der Kritik über die Werke von Arija Elksne um-

fangreich und vorwiegend positiv. Die Rezensenten widmen anerkennende Worte
ihrer aktiven Lebenseinstellung, sie preisen ihre ethischen Forderungen, die sie
Menschen und ihren gegenseitigenBeziehungen stellt. Ihr erkenntnisreiches Gefühls-

leben und seine Einwirkung, die enge Bindung ihrer Lyrik mit unserem Zeitalterund

seinen Problemen wird als Kennzeichen ihrer Dichtung hervorgehoben. Von Band zu

Band sieht man, wie Arija Elksne intensiv das Wichtigste sucht, das ihr und ihren Mit-

menschen im Leben hilft. Das Gefundene bringt sie uns in poetisch beseelter

Sprache dar.

Ir ihrer sechsten Gedichtsammlung «Klusuma krastā» («Am Ufer der Stille»)
wird eine eigenartige Grundlinie ihrer Lyrik sichtbar —

tiefe und grundwichtige

Probleme werden durch scheinbar unbedeutende Alltagserscheinungen aufgedeckt.

Von einigen Rezensenten, die sich ungenügend mit dieser Eigenart im schöpferischen
Prozeß der Dichterin befaßt haben, wird ihr beschränkte Problematik, Abgrenzung
vom Leben, Passivität und empirische Übertragung unmittelbarer Beobachtungen

in die Dichtkunst vorgeworfen.
_ a

, . .

Die Problematik und ihre Äußerung in der Lyrik von Ārija Elksne ergießt sich

in den gemeinsamen Strom der besten Vertreter der sowjetlettischen Literatur. Ein

charakteristisches Merkmal der ersten Hälfte der 70. Jahre ist die Aufwallung der

Gemütslyrik, sie verlangt immer tiefere Selbstanalyse in der Suche nach neuen

Quellen, neuen Werten. Auch Ārija Elksne sucht und findet neue Zuge fur ihre

lyrische Heldin — die Frau. Die Kraftquellen der Frau erblickt sie in Heim und

Familie, wo scheinbar unbedeutende Kleinarbeiten den neuen Menschen bilden wo

sich unsere Zukunft gestaltet. Auch ihre letzteren Gedichtsammlungen erläutern

poetisch die Gedankenwelt und das Gefühlsleben der Frau von heute. Selbsterlebtes

und -erfahrenes zeichnen neue Linien in ihre Dichtkunst. Das Wesentliche und

Wichtigste im Gefühlsleben des Menschen anzuregen und Wiederaufleben zu lassen

sind hervorstehende Merkmale der Lyrik von Ārija Elksne. -
Die Autorin des Artikels unterstreicht den positiven Beitrag der Dichterin_ Auch

bei der Polemik mit einigen Rezensenten werden Schlußfolgerungen aus dem Besten

und Bleibenden, das Arija Elksne unserer Kultur überliefert hat, gezogen.
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J. VIŠKA

LATVIJAS PSR BIBLIOTĒKU VĒSTURES PERIODIZĀCIJA

BIBLIOTĒKU VĒSTURES PERIODIZĀCIJAS PRINCIPI

Paplašinoties Latvijas PSR bibliotēku vēstures pētniecībai, rodas

arvien lielāka interese par bibliotēku vēstures periodizācijas problē-
mām. Grāmatniecības vēstures un arī bibliotēku vēstures pētniekiem
ir dažādi viedokļi par periodizācijas jautājumu. Visizplatītākais paņē-
miens grāmatniecības vēstures periodizācijā ir izmantot vispārīgos
PSRS vēstures periodizācijas principus. Tas izriet no tā, norada

A. Cerņaks, ka grāmatniecības vēsture, arī bibliotēku vēsture, nav

nozares, bet globāla parādība, kas saistīta ar sabiedrības sociāli poli-

tisko, ekonomisko, kultūras attīstību. 1 A. Jofe uzskata, ka padomju grā-
matas vēstures pētīšana balstās uz periodiem, kas saistīti ar PSRS

sociālistiskās un komunistiskās celtniecības pamatprincipiem. 2

A. Nazarovs, atbalstīdams šādu periodizācijas shēmu, uzsver, ka arī

padomju grāmatapgāda attīstības periodi pamatos sakrīt ar padomju
sabiedrības vēstures periodiem. 3 Taču A. Nazarovs uzskata par nepie-
ciešamu vajadzības gadījumā atkāpties no vispārvēsturiskā dalī-

juma.4
Arī K. Abramovs 5, periodizējot PSRS bibliotēku vēsturi, izmanto

vispārvēsturisko dalījumu. Grāmatas nodaļas no vissenākajiem lai-

kiem līdz 1917. gadam galvenokārt veidotas atbilstoši gadsimtiem.
Vairākās nodaļās aplūkotie materiāli neatbilst virsrakstā norādītajam
periodam, tas rāda, ka nevienmēr vispārvēsturiskajā periodizācijā var

precīzi ietilpināt bibliotēku attīstību. Un otrādi — lai pārāk to nesa-

skaldītu, K. Abramovs atsevišķus padomju vēstures periodus ap-

vieno.6

Arī A. Miļņikovs7 uzskata, ka bibliotēku vēsturē jāvadās no vis-

pārvēsturiskās periodizācijas, kas visspilgtāk atspoguļo tautas vēs-

tures, tātad arī tās kultūras galvenās tendences. «Bet, tiklīdz mēs pie-

1 Черняк А. Я- Решая историко-бпблиотечные задачи. — Сов. библиотеко-

ведение, 1981, № 2, с. 97.
2 Иоффе А. М. История книги: Учебно-метод. пособие для студентов-за-

очников ин-тов культуры. М., 1967, с. 50.
3 Назаров А. И. Книга в советском обществе: Очерк истории книгоизд.

дела в СССР. М., 1964, с. 93.
4 Назаров А. И. Октябрь и книга: Создание сов. изд-в и формирование

массового читателя. 1917—1923 гг. М., 1968, с. 5, 375.
5 Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. 3-е изд., перераб.

и доп. М.: Книга, 1980. 352 с.

6 Sīkāk par to sk.: Черняк А. Я. Решая историко-библиотечные задачи.
—

Сов. библиотековедение, 1981, № 2, с. 98.
7 Мыльников А. С. История книжных собраний как отрасль историко-книж-

ного знания. —
В кн.: История книги: Теорет. и методолог, основы. Сб. науч. тр.

М., 1977, с. 11—21.



53

vēršamies konkrētas grāmatu krātuves vēsturei, stāvoklis sāk būtiski

mainīties.» 1 Buržuāziskajā bibliotēku zinātnē ilgu laiku atsevišķu
bibliotēku vēsturi izklāstīja «pēc direktoriem». Cits izplatīts paņē-
miens ir atsevišķu bibliotēku vēsturi periodizēt atkarībā no dažādiem

ārējiem apstākļiem, kas ietekmējuši šo bibliotēku attīstību, ņemot vērā

pat to ēku vēsturi, kurās bibliotēka dažādos laikos atradusies. Arī šāda

pieeja ļauj dziļi un vispusīgi atklāt bibliotēkas darbību, parādīt tās

attīstību saistībā ar vispārvēsturiskajiem procesiem.
Bibliotēku vēstures periodizācijai jāatrod tāds kritērijs, kas Jautu

nodrošināt bibliotēku vēsturisku salīdzinājumu, atklāt to sakarus ar

laikmeta pamatidejām un kultūras centieniem. Divu lielāko Padomju
Savienības bibliotēku — V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas un

M. J. Saltikova-Ščedrina Valsts publiskās bibliotēkas — vēstures auto-

riem bija domstarpības par periodizācijas koncepciju, līdz vienojās

par vispārpieņemto PSRS vēstures periodizāciju. Taču ne visos gadī-
jumos vispārvēsturiskā periodizācija tieši atbilst kādas bibliotēkas

attīstības iekšējai loģikai, ne visos gadījumos tā ir pamatota, ja jau-
tājumu apskata tieši no konkrētās bibliotēkas vēstures viedokļa. Pa-

domju vēstures enciklopēdijā pasvītrota periodizācijas izvēles atka-

rība no pētījuma objekta. Par vēstures periodizācijas objektu var kļūt
ne tikai vispārējā vēsture dažādos tās mērogos (visas pasaules nacio-

nālā vai reģionālā), bet arī vēsturiski aplūkotas speciālas sabied-

riskās nozares, kā arī atsevišķas parādības un notikumi.2

Par svarīgākajiem atsevišķu bibliotēku vēstures periodizācijas kri-

tērijiem A. Miļņikovs 3 uzskata tādus kardinālus procesus ka grāmatu

izsniegšanas dinamika un lasītāju sociālā sastāva evolūcija. A. Miļ-

ņikovs bibliotēku vēsturē iesaka lietot vispārvēsturisko periodizāciju,
bet atsevišķu bibliotēku vēsturē vadīties no bibliotēkas iekšējiem at-

tīstības likumiem. Periodizācijas dažādību, kas tādejādi varētu ras-

ties, viņš uzskata par sevišķi noderīgu, lai izveidotu vispilnīgāko un

vēsturiski pareizāko bibliotēku vēstures attīstības ainu kopuma ar

visām tai piemītošajām pretrunām.
A. Posadskovs, A. Govorovs un citi pētnieki aizstāv grāmatniecī-

bas tiesības uz savu vēsturisko periodizāciju.
4 Specifiskajai kultūras

nozarei grāmatniecībai vēsturiski ekonomiskā periodizācija, pec viņu

domām, nav obligāta. Grāmatniecības vēstures periodu un posmu ro-

bežas var noteikt, vadoties no pašas grāmatniecības iekšējas attīstības

likumiem.
A. Posadskovs atzīmē, ka grāmatniecības vēstures periodizācijas

nevēlamās daudzpusības cēlonis ir grāmatniecības periodizācijas

1 Мыльников А. С. История книжных собраний... — там же, с. 16.
2 Сов. ист. энциклопедия. М., 1968. т. 2. с. 40.
3 Мыльников А. С. История книжных собраний..., с. 19.
4 Посадское А. Л. О периодизации истории книжного дела в СССР (1917—

1941 гг.). — Сов. библиотековедение, 1974, JV° 1, с. 104—114.
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principu un kritēriju nepietiekama izstrāde. Tā kā grāmatniecības
vēsture ir cieši saistīta ar kultūras vēsturi, tad loģiski ir lietot tās

vēstures periodizācijas metodoloģiju arī grāmatniecības vēsturē.

Tāpēc grāmatniecības vēstures (arī bibliotēku vēstures) periodizā-
cijai izmantojami šādi pamatprincipi:

Vēsturiskās periodizācijas relatīvā patstāvība. Katram vēsturis-

kam procesam ir tiesības uz patstāvīgu periodizāciju, kas pamatojas
uz tā iekšējo attīstību. Šī patstāvība var būt tikai relatīva: kā vēstu-

riska procesa organiska sastāvdaļa jebkura parādība, kas attīstās, lai

cik specifiska tā būtu, vienmēr ir koordinēta, atbilstoša vispārvēstu-
riskai attīstībai. Tādējādi kāda vēsturiska procesa periodizācijai nav

obligāti jāsakrīt ar vispārvēsturisko periodizāciju, kaut arī tā nevar būt

absolūti neatkarīga. Atkāpes iespējamas tikai par dažiem gadiem uz

vienu vai otru pusi no robežas, ko noteikusi vispārējā periodizācija.
Periodizācijas sīkais dalījums. Sadalot vienas vai otras parādības

attīstību lielos periodos, kas pamatos sakrīt ar vispārējiem vēstures

periodiem, lielie periodi vēl tiek sadalīti sīkākos posmos, kuri ir pat-
stāvīgāki par periodiem, jo tie atkarīgi no vieniem vai otriem tīri iekšē-

jiem konkrētās vēsturiskās parādības notikumiem un pārmaiņām. Ja

periodu shēma (ar dažu gadu korekciju) sakrīt ar vispārējiem vēstu-

res periodiem, tad iekšējo posmu shēma dažādās vēsturiskā procesa

nozarēs var stipri atšķirties.

Aptuvena periodizācija. Sarežģītiem ilgstošiem procesiem robežas

nevar precīzi noteikt. Periodizācijā tās apzīmē, lietojot izteicienus

«20. gadu beigās — 30. gadu sākumā», «30. gadu otrajā pusē» v. tml.

Izmantojot vēstures zinātnes periodizācijas metodes un principus,
var izveidot vispārēju metodoloģisku pieņēmumu, kas noder grāmat-
niecības vēstures (un arī bibliotēku vēstures) periodizācijai: iekšējās
vienotības maksimums kādā laika sprīdī noder par kritēriju perioda
izdalīšanai; iekšējo izmaiņu maksimums ir kritērijs perioda robežu

noteikšanai.

Grāmatniecības vēstures un bibliotēku vēstures periodizācija vi-

sumā sakrīt, tāpēc bibliotēku vēsturē lietojami tie paši periodizācijas
principi. Lielo periodu sīkākais dalījums posmos var stipri atšķirties,
ja tas ir saistīts ar dažādiem specifiskiem noteikumiem bibliotēku

darbā vai grāmatniecībā.
Vēl līdz šim nav izstrādāta vispārpieņemta grāmatniecības vēstu-

res periodizācija. Monogrāfijā (par PSRS grāmatniecības vēsturi),
kas tiek gatavota izdošanai, paredzēts izmantot vispārvēsturisko pe-

riodizāciju, izdarot tajā korektīvas sakarā ar grāmatniecības attīstī-

bas īpatnībām, mainot robežgadus, kā arī paplašinot grāmatniecības
vēstures periodus, apvienojot vairākus vispārvēsturiskos periodus.

1

1 Немировский E. Л., Подмазова Т. А. Некоторые методологические основы

монографии по истории книги и книжного дела в СССР (1917—1977). — В кн.:

История книги: Теорет. и методолог, основы. Сб. науч. тр. М., 1977, с. 75.
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Periodizācijas jautājumi risināti arī latviešu grāmatniecībā. Lat-

viešu grāmatniecības vēstures periodizācijas projektu sastādījuši
A. Apīnis (no pirmsākumiem līdz 1917. gada martam) un K. Karulis

(no 1917. gada marta līdz 1966. gadam). 1 Periodizācijas pamatā ir

divu principu — vispārvēsturiskā un specifiskā — apvienojums, kas

atspoguļo latviešu grāmatniecības attīstības gaitu un likumsakarības.

Vairumam iedaļu doti vispārvēsturiskie nosaukumi un tikai vienai

piektdaļai — specifiskie grāmatniecības vēstures apzīmējumi, kas lie-

toti parādības vai tās attīstības akcentēšanai. Šī periodizācija lietota

K. Karuļa grāmatā «Latviešu grāmata gadsimtu gaitā»2
un A. Apīņa

monogrāfijā «Latviešu grāmatniecība» 3.
Tātad literatūrā pastāv vairāki viedokļi periodizācijas jautājuma

pētīšanai gan grāmatniecības, gan arī bibliotēku vēsturē. Visbiežāk

tiek izmantota vispārvēsturiskā periodizācija, t. i., PSRS vēstures

periodizācija. Šī periodizācija atspoguļo nozīmīgākos sociālekono-

miskos procesus, PSRS vēstures periodu raksturojumu, bet neparāda
bibliotēku attīstības gaitu. Bibliotēku vēsturei nav nepieciešama tik

sīka periodizācija kā PSRS vēsturei. Pirmais viedoklis joprojām ir

valdošais. Jaunākajā padomju vēstures literatūrā arvien biežāk tiek

norādīts, ka nepieciešama elastīgāka un radošāka pieeja vispārējo
vēstures periodizācijas principu pielietošanā noteikta objekta izpētē.

PSRS bibliotēku vēsturē kopumā jāvadās no vispārvēsturiskās pe-

riodizācijas, bet atsevišķu bibliotēku vēsturē — no katras bibliotēkas

attīstības īpatnībām, t. L, tās iekšējiem attīstības likumiem. Galvenais

ir atrast tādu pieeju, kas ļautu dziļi un vispusīgi atklāt bibliotēkas

darbību, tās iekšējo attīstību saistībā ar vispārvēsturisko attīstību. Jo

lielāka ir valsts vai sabiedriskā bibliotēka, jo lielāka tās nozīme tau-

tas kultūras vēsturē, jo ciešāk tās vēsture ir saistīta ar vispārējo
vēsturi.

Grāmatniecības vēstures periodizācija un bibliotēku vestures pe-

riodizācija katra jāveido patstāvīgi, ņemot vērā to iekšējas attīstības

likumus, t. i., abām ir tiesības katrai uz savu periodizāciju. Pret šo vie-

dokli iebilst pirmā viedokļa aizstāvji, un praktiski tas «tīra veidā» nav

realizēts. Trešais viedoklis pagaidām ir mazākuma, bet tas ir pieteicis

savas tiesības nākotnē.

Pētījuma struktūru nosaka pētāmās parādības iekšējas attīstības

loģika, arī grāmatniecības un bibliotēku vēstures periodizāciju no-

saka parādības iekšējie attīstības likumi.

Kaut gan par grāmatniecības vēstures un bibliotēku vēstures perio-

dizācijas principiem nav vienota uzskata, Latvijas PSR bibliotēku vēs-

tures periodizācijas izstrādāšanā par pamatu ņemts pieņēmums, ka

1 Apinis A., Karulis K. Latviešu grāmatniecības vēstures periodizācijas pro-
jekts. — B. v., 1966. — 10 lpp.

2
Karulis K. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. — R. : Liesma, 1967. — 236 lpp.

3
Apinis A. Latviešu grāmatniecība: No pirmsākumiem līdz 19. gadsimta bei-

gām. — R.: Liesma, 1977. — 354 lpp.



56

bibliotēku vēsturei var būt sava īpaša periodizācija. Šāda pieņē-
muma pareizību apstiprina Latvijas bibliotēku rašanās un veidošanās

procesa likumsakarību analīze un iepriekš minētie secinājumi par

dažādiem viedokļiem periodizācijā.
Vēstures literatūrā diezgan neskaidri ir jēdzieni 'periods' un

'posms. Tiek runāts gan par periodiem posmos, gan par posmiem pe-

riodos. Skaidrību šajā jautājumā gūstam, ja izlasām Ļ. Zīles darbu

«Sociālisma celtniecības vēsturiskais ceļš». Tajā sniegta precīza jē-
dzienu 'periods' un 'posms' definīcija: «Periods ir samērā ilgstošs
laikposms, kurā norisinās un noslēdzas kvalitatīvi noteikts vēsturisks

process, tiek sasniegta jauna kvalitatīva pakāpe sabiedriskās iekārtas

tapšanā un attīstībā.

Posms ir īss laika sprīdis, perioda daļa. Vienā vai otrā posmā tiek

risināti uzdevumi, kas izriet kā no perioda vispārīgā satura, tā arī no

īpašiem iekšējiem vai starptautiskiem apstākļiem.» 1

Posmi periodu ietvaros var būt piecgades Padomju Savienībā un

citās sociālistiskajās valstīs, lauksaimniecības kolektivizācijas posmi

Padomju Savienībā, Padomju Savienības Lielā Tēvijas kara posmi,

krasas šķiru cīņas saasināšanās posmi vienā vai otrā periodā. Sociā-

lismā — noteikti, objektīvi laika sprīži sociālistiskās sabiedrības kā

kopuma tapšanā un attīstībā.

Visa Latvijas PSR bibliotēku vēsture sadalīta trijās daļās — laik-

metos. Laikmeti savukārt sadalīti pamatiedalījumos — periodos, bet

atsevišķi periodi — posmos. Laikmeti savos pamatos sakrīt ar sociāl-

ekonomiskajām formācijām: feodālismu, kapitālismu un sociālismu.

To nosaukumi doti, vadoties no raksturīgākajām, vienojošām biblio-

tēku attīstības pazīmēm attiecīgajā laikā. Periodu noteikšanā ņemti
vērā objektīvie faktori, kas ietekmē bibliotēku attīstību noteiktā laika

sprīdī. Posmus nosaka bibliotēku attīstības iekšējās likumsakarības un

no tām atkarīgās būtiskās, kvalitatīvās izmaiņas. Perioda vai posma
nosaukums raksturo bibliotēku vēstures nozīmīgākās īpatnības vai

parādības šajā laikā. īsās anotācijās minēti notikumi un fakti, ar

ko sākas katrs periods vai posms, sniegts arī īss šī laika raksturo-

jums.

Latvijas PSR bibliotēku vēstures periodizācijas sastādīšanā iz-

mantota Bibliotēku vēstures programma
2
,

A. Apīņa bibliotēku vēstu-

res lekciju piezīmes (lekcijas lasītas P. Stučkas Latvijas Valsts uni-

versitātē no 1963. gada līdz 1969. gadam), kā arī citas publikācijas
bibliotēku vēsturē.

Latvijas PSR bibliotēku vēstures periodizācija var noderēt

— Latvijas PSR bibliotēku vēstures, tās atsevišķu posmu vai atse

višķu bibliotēku vēstures pētniekiem;

1 Zile Ļ. Sociālisma celtniecības vēsturiskais ceļš. — R., 1980. 14. lpp.
2 Bibliotēku vēsture: Lekc. kursa progr. / Sast. A. Apīnis. — R., 1963. — 13 lpp

Mašīnraksts.
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— Latvijas PSR bibliotēku vēstures materiālu hronoloģisko kar-
totēku un bibliogrāfisko līdzekļu sastādītājiem masu un zinātniskajās
bibliotēkās;

— sistematizētas informācijas sniegšanai.

LATVIJAS PSR BIBLIOTĒKU VĒSTURES PERIODI

I. Cittautiešu organizētas bibliotēkas Latvija

(13. gs. — 19. gs. vidum)

Laiks, kad Latvijā rodas un attīstās tikai cittautiešu organizētās
bibliotēkas, galvenajos vilcienos sakrīt ar feodālisma laikmetu Lat-

vijā. Šīs bibliotēkas Latvijas bibliotēku vēsturē ir nozīmīgas ar

to, ka

1) tagadējās bibliotēkas no tām mantojušas daļu grāmatu, citu

iespieddarbu un arī rokrakstu, kas saglabājušies līdz mūsu dienām;
2) līdz J. Misiņa bibliotēkas nodibināšanai šīs bibliotēkas (Rīgas

pilsētas, Latviešu literārās biedrības, Senatnes pētītāju biedrības

U. c.) bija vienīgās, kas saglabāja vecāko latviešu literatūru;

3) dažas no tām vēlāk kļuvušas par latviešu bibliotēkām. Feodā-

lisma laikmeta bibliotēkas Latvijā apkalpoja vācu feodāļus, pilsētnie-
kus un mācītājus. Latviešu tautai tās nebija domātas. Inteliģences
slānis bija niecīgs, garīgā rosme vāja, un, lai gan bibliotēkās uzkrājās
daudz izcilu vērtību, tās maz tika izmantotas. Relatīvi nozīmīgas bija
privātās bibliotēkas. Laikmetu griežos Latvijas bibliotēkas tikušas

daudzkārt postītas, to grāmatu krājumi izvazāti. Šīm bibliotēkām bija
nozīme novada (zemes) kultūras dzīvē, kura netieši ietekmē arī lat-

viešu tautas kultūru;
4) cittautiešu organizētas bija arī pirmās bibliotēkas latviešiem

(toreiz tās nesauca par bibliotēkām, vispārējais šā laikmeta raksturo-

jums uz tām neattiecās).

1.1. Bibliotēku pirmsākumi Latvijā. Baznīcu un klosteru bibliotēkas

(13. gs. — 16. gs. sāk.)

_

Līdz ar pareizticības ieviešanu no Krievzemes Latvijā radās ap-

stākļi bibliotēku izveidei. Kā zināms, Jersikā bijušas pirmās pareiz-
ticīgo baznīcas Latvijā. Kulta ceremonijām bija nepieciešamas grā-
matas, tāpēc var pieļaut, ka tās bijušas arī Jersikas baznīcas. Lieli

krājumi tie nevarēja būt, jo šīs baznīcas nepastāvēja ilgi. 1209. gadā
vācieši Jersiku un tās baznīcas izlaupīja. Par bibliotēku pastāvēšanu
Latvijas teritorijā pirms vācu iebrukuma noteiktu ziņu trūkst.

Pirmie zināmie grāmatu krājumi sāka veidoties 13. gs. jau vācu

iekarojuma laikā. Šajā laikā Eiropā, tāpat kā Krievzemē, baznīcām

un klosteriem bija nelielas bibliotēkas. Tādas bija arī Rīgas Doma
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baznīcai, franciskāņu un dominikāņu klosteriem. Pāvesti vairākkārt

aicinājuši, lai Vācijas augstākā garīdzniecība dāvinātu Livonijas
baznīcām grāmatas. Bibliotēkas tika papildinātas arī ar vietējo klos-

teru pārrakstītāju sagatavotajām un ārzemju universitātēs studējošo
atvestajām grāmatām. L>omkungu un klerikāļu personiskās bibliotē-

kas veidojās gan no pašu īpašnieku pārrakstītajām grāmatām, gan

arī no ārzemēs vai no ceļojošiem tirgotājiem pirktajām grāmatām.
13.—15. gs. uzkrājās vērā ņemamas rokraksta grāmatu bagātības,

izplatoties iespiešanas mākai (15. —16. gs.), kad grāmatas Livonijā
ieplūda arvien lielākā skaitā, bibliotēku apmēri palielinājās. Tajā
laikā plašākas kļuva arī personiskās bibliotēkas.

Apskatītais periods aptver pirmo bibliotēku veidošanos Livonijas
baznīcās. Par tā sākumu pieņemts uzskatīt pirmo zināmo grāmatas
dāvinājumu — pāvesta Inocenta 111 ar Kaupo sūtīto bībeli Rīgas bīs-

kapam 1203. gadā, kura glabājusies Doma baznīcā līdz 16. gs.

1.2. Laicīgo bibliotēku rašanās un darbība

(1524. g. -18. gs. 60. g.)

16. gs. notika krass pavērsiens Latvijas bibliotēku vēsturē. Refor-

mācijas laikā un vēlākajos karos 16. gs. otrajā pusē Livonijā aizgāja

bojā gan rokrakstā esošās, gan iespiestās grāmatas, saglabājās vie-

nīgi Rīgas un Tallinas jaundibināto bibliotēku krājumi. Rīgā neno-

nāca ne Kokneses, ne Limbažu, ne Aizputes klosteru bibliotēku grā-

matas, tās aizgāja bojā tāpat kā daļēji arī ordeņa un bīskapa pilīs
esošās grāmatas. Poļu un zviedru karavadoņi no pilīm sev līdzi aiz-

veda tikai vēsturisko literatūru (hronikas), kas saglabājās ārzemēs.

Taču šajā laikā radās arī dažas jaunas bibliotēkas — Kurzemes her-

cogu bibliotēka (16. gs. 60. g. sākumā) un jezuītu Rīgas kolēģijas
bibliotēka (1583). Šo bibliotēku mūžs nebija ilgs — 1622. gadā beidza

pastāvēt jezuītu Rīgas kolēģijas bibliotēka, 1701. gadā tika pārtraukta
Kurzemes hercogu bibliotēkas darbība, 1714. gadā tā beidza pastāvēt.
Ar pārtraukumiem darbojās Rīgas pilsētas bibliotēka. No jauna vei-

dojās nelielas bibliotēkas Latgales katoļu klosteros.

Perioda sākumu iezīmē Rīgas pilsētas bibliotēkas dibināšana

1524. gadā.

1. 3. Sabiedrības aktivitāte publisko bibliotēku izveidē

(18. gs. 70. gadi — 19. gs. sākums)

Šai laikā Latvijas bibliotēkās notika tikai grāmatu uzkrāšana.

Zināma ietekme dažu jaunu grāmatu krājumu izveidē bija apgaismī-
bas kustībai. 18. gs. beigās Latvijā bija radīti priekšnoteikumi sabied-

risko bibliotēku un lasītavu dibināšanai. Šo kustību aizsāka lasītāju
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pulciņi, kas kļuva par pamatu valdošo šķiru sabiedriskajām organi-
zācijām ar plašām un labi iekārtotām bibliotēkām. Uzkrājās grāma-
tas Baltijas vācu inteliģences rokās, tika dibinātas privātās biblio-

tēkas, lasīšanas biedrības, komerciālās bibliotēkas.

Periodu ievada t. s. brīvmūrnieku ložas bibliotēkas nodibināšana

1771. gadā Jelgavā, publiskās bibliotēkas nodibināšana Liepājā
(1777), lasīšanas biedrības nodibināšana Jelgavā (1785), kā arī da-

žādu biedrību un to bibliotēku — «Muse» (1787), «Eifonija» (1794),
«Resurss» (1794) dibināšana Rīgā.

1.4. Pirmo bibliotēku organizēšana latviešiem.

Vācu zinātnisko biedrību bibliotēku izveide Latvijā

(1810—1847)

19. gs. sākumā Latvijā turpinājās cittautiešu bibliotēku tālākā

attīstība, bet gadsimta sākumā veidojās arī pirmās «bibliotēkas tau-

tai»
— latviešiem. Valdošās šķiras ideoloģijā radās dažādi strāvo-

jumi — prasība pēc izglītības plašām tautas masām, kas vajadzīga
kapitālisma apstākļos, apgaismes ideju rašanās un izplatība feodālo

attiecību iršanas laikā, bailes zaudēt savu kundzību, liberālisma ten-

dences ārzemju paraugu un Krievijas izglītības reformas ietekmē utt.

Visa tā rezultātā radās vajadzība pēc bibliotēkām zemniekiem — lat-

viešiem. Pirmās bibliotēkas latviešiem tika organizētas skolas. Tās

vēl nebija bibliotēkas šī vārda mūsdienu izpratnē. Arī toreiz tas ne-

sauca par bibliotēkām. Tie bija grāmatu krājumi ar galvenajām bū-

tiskākajām bibliotēkas pazīmēm. Pirmo šādu bibliotēku dibinātāji
bija vācu mācītāji. Viņi radīja diezgan plašu latviešu ietekmēšanai

domātu grāmatu propagandas sistēmu — bībeles un lasīšanas biedrī-

bas, bibliotēkas. Tās ir mācītāju organizētas un vadītas, izplata

mācītāju sacerēto literatūru. No pirmajiem skolās organizētajiem grā-

matu krājumiem, kas bija domāti latviešu zemnieku bērnu izglītoša-

nai, veidojās arī bibliotēkas pieaugušajiem. Sajā perioda radās arī

vācu zinātnisko biedrību bibliotēkas: Kurzemes literatūras un māk-

slas biedrības (1815), Kurzemes provinces muzeja (1818), Baltijas

provinču Senatnes pētītāju biedrības (1834).
Periods sākās ar 1810. gadu, kad tika organizēta pirmā zināma

bibliotēka latviešiem Drustu draudzes skolā.

2. Latviešu bibliotēku izveide un attīstība

(1848—1917)

19. gs. vidū, kad feodālismu nomainīja kapitālisms, pie bibliotēku

dibināšanas ķērās paši latvieši. Topošā latviešu buržuāzija centas no-

drošināt savas intereses un sāka cīņu pret vācu kundzību. Veidojas
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jaunlatviešu kustība. Tās pārstāvji prasīja brīvu kultūras un ekono-

mikas attīstību. Jaunlatvieši pirmie aizsāka bibliotēku dibināšanas

nacionālo kustību, arī tās propagandu savās rokās pārņēma jaunā
latviešu inteliģence. Nacionālā latviešu bibliotēku veidošanās kustība

raksturīga ar to, ka

bibliotēku dibinātāji ir latvieši ar augošu nacionālo apziņu, aktīvi

latviešu buržuāziski nacionālās kustības atbalstītāji vai dalībnieki;
bibliotēkas tiek dibinātas ar skaidru un noteiktu mērķi — izglītot

savu tautu, tā vēršoties pret muižniecības un garīdzniecības ietekmi;

bibliotēku fondu galvenā sastāvdaļa ir jau izveidojušās nacionālās

grāmatniecības produkcija.
Kaut gan vācu mācītāji un muižnieki pretojās bibliotēku dibināša-

nas kustībai un to ierobežoja cara valdības reakcionārā likumdošana,
latviešu bibliotēku dibināšanas kustība pieņēmās spēkā un vērsās pla-

šumā, kļūdama par nozīmīgu faktoru tautas izglītības veicināšanā,
nacionālās, vēlāk arī šķiriskās apziņas modināšanā, veidošanā un no-

stiprināšanā.

2.1. Latviešu bibliotēku dibināšdnas nacionālā kustība.

Valsts iestāžu un cittautiešu buržuāzijas vadīto organizāciju
bibliotēku izveide (1848—1884)

K. Valdemārs 1848. gadā Ēdolē nodibināja bibliotēku, kas bija
pirmā pašu latviešu dibinātā bibliotēka, un tādējādi aizsāka latviešu

bibliotēku dibināšanas nacionālo kustību. Ap 1850. gadu K. Valde-

mārs sarakstīja apceri «Vārdi par grāmatām» (1853. gadā iespiesta
«300 stāstos»), kur līdzās dedzīgai grāmatu propagandai dots arī

plašs latviešu bibliotēku tīkla izveides plāns. 50. gados bija zināmas

jau apmēram 12 bibliotēkas. Vācu mācītāju mēģinājums pakļaut lat-

viešu bibliotēku attīstību savai kontrolei neizdevās («Latviešu Avīžu»

nams Jelgavā 1859. g.). 60. gados sākās intensīva bibliotēku propa-

ganda un bibliotekāro jautājumu apspriešana laikrakstos, 60. gadu

beigās un 70. gadu sākumā bibliotēku un izglītības attīstību aktīvi

veicināja pirmās latviešu kultūras biedrības. 70. gados tika dibinātas

latviešu privātās bibliotēkas un komerciālās bibliotēkas pirmajos lat-

viešu grāmatu veikalos. Bibliotēku dibināšanas kustībā notika sva-

rīgs pavērsiens: bibliotēka vairs netika uzskatīta par derīgu laika

kavēkli, bet gan par ārpusskolas iestādi, kas veicina izglītību. Sim

laikam raksturīga iezīme bija tā, ka bibliotēkas dibināja un uzturēja

organizācijas un privātas personas, nevis pašvaldības. 80. gadu sā-

kumā bija jau apmēram 60 latviešu bibliotēku.

60. gados tika nodibinātas daudzu iestāžu un zinātnisko organi-

zāciju bibliotēkas (Tehniķu biedrības bibliotēka, Dabas pētītāju bied-

rības bibliotēka, Rīgas biržas komitejas bibliotēka, Rīgas pilsētas
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statistikas valdes bibliotēka, Rīgas Politehnikuma bibliotēka). Tās

veidoja un kontrolēja vācieši, taču ne vairs muižniecība, bet buržuā-

zija. Sīs bibliotēkas latviešu lasītājiem bija nedaudz vieglāk pieeja-
mas, jo tām bija citāds raksturs nekā feodālajām bibliotēkām.

2.2. Ciņa par Latvijas bibliotēku progresīvo attīstību

(1885—1904)

Laiks no 19. gs. 80. gadu otrās puses līdz 1905. gadam bija iezī-

mīgs ar diviem pretrunīgiem faktoriem: cariskās valdības reakcionāro

pasākumu pastiprināšanos un latviešu sevišķu rosmi kultūras jomā.
Valdības politikā pastiprinājās rusifikācija, tika izdoti daudzi iero-

bežojoši likumi, arī par bibliotēkām, bet «Jaunā strāva» un strādnieku

kustība radīja neredzētu garīgās dzīves rosmi literatūrā un grāmat-
niecībā. Šo faktoru ietekmē atradās arī bibliotēkas. Reakcionārie

likumi gankavēja lasīšanu un bibliotēku darbu, tomēr radās jauns bib-

liotēku tips — strādnieku un marksistisko pulciņu bibliotēkas. Tā kā

publisko bibliotēku attīstību kavēja dažādi valdības ierobežojumi, sa-

biedrības uzmanība tika pievērsta skolu un privātajām bibliotēkām.

Privāto bibliotēku propaganda sākās ar aicinājumu inteliģencei vei-

dot māju bibliotēkas, kurām K. Valdemārs izvirzīja uzdevumu pildīt

publisko bibliotēku lomu.

Perioda sākums bija 1885. gads, kad žurnāls «Austrums» savā

pirmajā numurā uzsāka bezmaksas bibliotēku propagandu un J. Mi-

siņš dabūja Vidzemes gubernatora atļauju ierīkot bibliotēku, kuras

organizēšanas ideju — savākt visu, kas latviski iespiests, — viņš bija
aizguvis no K. Valdemāra un vēlāk arī realizēja, izveidojot vispilnī-
gāko latviešu grāmatu krātuvi.

80. gadu otrajā pusē tika izvērsta kustība par bezmaksas biblio-

tēkām kā tautai vispieejamākajām.
Līdz 80. gadiem skolu bibliotēku attīstība atpalika no tautas bib-

liotēku attīstības, bet 90. gados šajā jomā bija sevišķa rosme — tika

nodibinātas 82 skolu bibliotēkas.

Lielākajās Latvijas pilsētās veidojās nelegālas bibliotēkas, kas

bija saistītas ar «Jauno strāvu» un strādnieku kustību. Tam bija liela

nozīme strādnieku kustības un brīvās marksistiskās domas attīstība.

Gadsimtu mijā ar progresīvo un revolucionāro literatūru aizvien

plašāk iepazinās pilsētu un lauku darbaļaudis. Aktivizējas latviešu

sociāldemokrātu un proletariāta cīņa par bibliotēku demokratizāciju.
Lauku tautskolotāji, vairākumā būdami progresīvi un aktīvi sabied-

riskie darbinieki, dibināja arī bibliotēkas un kultūras biedrības. Bieži

vien blakus biedrību oficiālajām bibliotēkām pastāvēja nelegālas vai

puslegālas bibliotēkas. Galvenais bibliotēku tips Latvijā šai laika bija
biedrību bibliotēkas. Reakcijas represiju deļ bibliotēku skaits
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nepieauga, bet palielinājās demokrātiskas ievirzes bibliotēku īpat-
svars. Aktivizējoties bibliotēku darbam un sabiedrības uzmanībai pret
to, sāka veidoties latviešu bibliotekārā doma (X- Valdemārs, J. Kriš-
kāns).

Sākās pirmie bibliotēku darba izpētes mēģinājumi, kuros tika kon-

statēta bibliotēku vājā attīstība (1903); tās gan veica zināmu kultū-

ras darbu, bet, lai strādātu ar pilnu jaudu, bija nepieciešami radikāli

pārkārtojumi visā sabiedrības dzīvē.

2.3. Bibliotēku tapšana par demokrātiskas izglītības faktoru

(1905—1917)

Periods sākas ar 1905. gadu, kad revolucionārās masas pieprasīja
atcelt 1890. gada cenzūras noteikumus, kas ierobežoja tautas bez-

maksas bibliotēku darbību. Kopš 1905. gada 2. decembra tās, tāpat kā

maksas publiskās bibliotēkas, drīkstēja iegādāties visas cenzūras

atļautās grāmatas. Kad sabruka cenzūras ierobežojumi, tautas bib-

liotēku fondi papildinājās ar daudziem progresīva un revolucionāra

satura iespieddarbiem.
1905. gadā «Dienas Lapā» uzsvērts, ka tautas bibliotēka ir tikpat

svarīga komunāla iestāde kā tautas skola, tāpēc revolūcijas uzplūdu
laikā tautas izglītības jautājumam jāpievērš daudz lielāka uzmanība

nekā līdz šim. Revolucionārās pagastu rīcības komitejas rūpējās arī

par bibliotēku dibināšanu. 1906. gadā darbu uzsāka Rīgas pilsētas
1. tautas bibliotēka.

Pēc 1905. gada revolūcijas sabiedriskajā dzīvē bija vērojama ro-

sība dažādu biedrību dibināšanā. Dažos gados (1908—1912) tiek no-

dibinātas apmēram 200 izglītības, bibliotēku, kultūras, atturības un

tamlīdzīgas biedrības, kas bija demokrātiskākas nekā vecās biedrī-

bas. Lielākā daļa šo jauno biedrību iekārtoja bibliotēkas un brīvlasī-

tavas. Pie bibliotēku veidošanas ķērās arī strādnieku profesionālās
biedrības, tādējādi tiek radīts īpašs bibliotēku tips — arodbiedrību

bibliotēkas. Turpinās Rīgas pilsētas tautas bibliotēku un lasītavu

dibināšana; tiek izvirzīts jautājums par latviešu centrālās bibliotēkas

nepieciešamību (J. Misiņš). Attīstās latviešu bibliotekārā doma, tiek

sarakstīta un izdota pirmā rokasgrāmata bibliotekāriem latviešu

valodā (1913).
Pirmais pasaules karš paralizēja Latvijas bibliotēku darbību un

iznīcināja iepriekš sasniegto. Daļa bibliotēku tiek evakuētas uz Krie-

viju, daļa paliek uz vietas, tikai ierobežo savu darbību, bet krietna

daļa bibliotēku kara laikā tiek pilnīgi iznīcināta. Vairākas bibliotēkas

slēdz valdība.

Februāra revolūcija pavēra bibliotēkām plašākas attīstības iespē-

jas. Lai gan evakuācijas un piefrontes apstākļi bija smagi, bibliotēku



63

darbība manāmi aktivizējās, pieauga sociāldemokrātiskās partijas un

dažādu tās ietekme uz bibliotēku darbu. Februāra revo-

lūcijas dotās brīvības bibliotēku darbā kara apstākļu dēļ tomēr ne-

tiek izmantotas visā pilnībā.

3. Sociālistisko bibliotēku izveide un attīstība

(1917 — mūsdienām)

Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas Komunistiskā par-

tija un padomju valdība pievērsa lielu uzmanību bibliotēku darbam,
centās tās iesaistīt sociālisma celtniecībā, pārveidot par ideoloģiskā
darba centriem. V. I. Ļeņins pat Oktobra revolūcijas cīņu dienās uz-

svēra bibliotēku lielo nozīmi jaunās sabiedrības veidošanā. Biežā

varas maiņa Latvijā 1917.—1919. gadā neļāva izvērst bibliotēku

darbu.

Pēc padomju varas krišanas Latvijā 1919. gadā latviešu padomju
kultūras dzīves atzarojums turpināja nostiprināties un attīstīties Pa-

domju Savienībā. Liela nozīme tālaika latviešu kultūras dzīvē bija arī

latviešu bibliotēkām un lasāmmājām, kas strādāja īpašos apstākļos
(tās neietilpa valsts bibliotēku tīklā un tām nebija algotu darbinieku)
un bija domātas tieši latviešu darbaļaudīm. 1937. gadā latviešu bib-

liotēku darbs Padomju Savienībā pārtrūka.
Buržuāziskās kundzības gados bibliotēku darbs Latvijā norisēja

asas ideoloģiskās cīņas apstākļos. Buržuāziskā valdība neturpināja
vienota bibliotēku tīkla tālāku izveidi un ļāva aiziet bojā daļai pa-

domju laikā savākto grāmatu krājumu, tomēr padomju varas veiktie

bibliotēku organizācijas pasākumi iedvesmoja latviešu progresīvos
bibliotēku darbiniekus cīņai par bibliotēku darba demokratizāciju.

Bibliotēku darbā bija vērojama aktivitāte. Bez tam bibliotēku attīstība

bija tipiski buržuāziska, ar tai raksturīgiem trūkumiem. Bibliotēku

tīkla darbs nebija saskaņots, līdzekļi tika izlietoti neracionāli. Biblio-

tēkas nebija stingri profilētas, lielās bibliotēkas apkalpoja galveno-
kārt tikai inteliģenci. Pēc 1934. gada fašistiskā apvērsuma lasītāju
skaits bibliotēkās samazinājās. Skolu bibliotēku papildināšanā no-

zīme bija valdības aicinājumam ziedot grāmatas skolām un citam kul-

tūras iestādēm.

Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā 1940. gada bibliotēku

darbā notika būtiskas pārmaiņas, kuru rezultātā Latvijas bibliotēkas

kļuva par sociālistiskām bibliotēkām. Sākumā grūtības bija tieši

darba satura izmaiņā; vieglāk bija risināt organizatoriskos pārkārto-
jumus.

Fašistiskā okupācija pārtrauca Latvijas bibliotēku darba pārkār-
tošanu pēc padomju bibliotēku darba organizācijas principiem. Šis

darbs tika atjaunots 1944. gadā. 1948. gadā bibliotēku tīkla attīstība

sasniedza pirmskara līmeni un turpināja tālāk attīstīties. Bibliotēku
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darbā liela nozīme ir PSKP CX pieņemtajiem lēmumiem par biblio-

tēku darba uzlabošanu mūsu zemē, par tā pārkārtojumiem atbilstoši

padomju sabiedrības attīstībai.

3.1. Pirmie padomju bibliotēku izveides pasākumi

(1917—1919)

Pēc Oktobra revolūcijas Cēsu, Valmieras, Valkas apriņķos un

20 vācu neokupētajos Rīgas apriņķa pagastos nodibinājās padomju
vara. Tas izraisīja pārmaiņas arī bibliotēkās. Tika pārkārtotas vecās

un noorganizētas jaunas bibliotēkas, papildināti to fondi ar partijas
organizāciju rīcībā esošo literatūru. Padomju bibliotēku izveides

darbu 1918. gada februārī uz laiku pārtrauca vācu okupācija. Tās

laikā tika ierobežots biedrību un bibliotēku darbs, konfiscētas grāma-
tas. Savu bibliotēku neskartu saglabāja tikai J. Misiņš. Viņš to pat
ievērojami papildināja.

Latviešu bēgju bibliotēkas Padomju Krievijā pēc revolūcijas atbrī-

vojās no buržuāzisko nacionālistu ietekmes un aktivizēja darbu; tika

dibinātas arī jaunas bibliotēkas, it īpaši pie strādnieku klubiem.

1919. gadā, kad Latvijā nodibinājās padomju vara, pirmo reizi

bibliotēku darbs pārgāja valsts rokās. 1919. gada 3. aprīlī ar P. Stuč-

kas parakstīto Padomju valdības dekrētu par bibliotēkām tika nodi-

bināta Valsts centrālā bibliotēka (tagad V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēka) un veikti pirmie pasākumi vienota bibliotēku tīkla izveidē,
tika pārkārtoti bibliotēku darba laiki, lai tās varētu apmeklēt visi

strādājošie, likti pamati bibliotēku statistikai Latvijā utt. Ļoti plašs
bibliotēku, lasītavu un klubu organizēšanas un literatūras izplatīša-
nas darbs padomju kultūras iestādēs tika izvērsts Latgalē.

Perioda sākumu iezīmēja Komunistiskās partijas un KPFSR Tau-

tas Komisāru Padomes pasākumi bibliotēku darba pārkārtošanai pēc
Oktobra revolūcijas uzvaras, V. I. Ļeņina saruna ar izglītības tautas

komisāru A. Lunačarski 1917. gada 9. novembrī par Izglītības tautas

komisariāta uzdevumiem bibliotēku darba reorganizācijā un V. I. Ļe-

ņina raksts 1917. gada novembrī «Par Petrogradas Publiskās biblio-

tēkas uzdevumiem». Tieši Latvijā nozīmīga ir Matīšu brīvbibliotēkas

biedrības biedru 1917. gada 3. decembra sapulce, kurā tika nolemts

pārkārtot turpmāko bibliotēkas darbu.

3.2. Latviešu bibliotēkas Padomju Savienībā.

Buržuāziskās Latvijas bibliotēkas (1920 — 1940)

Padomju Savienībā turpinās latviešu padomju bibliotēku attīstība.

Tās tika dibinātas jau pirmajos padomju varas gados. Galvenās kul-

tūras iestādes šai laikā bija klubi, pie tiem organizējās arī bibliotēkas.

Maskavā, Ļeņingradā, Smoļenskā un citās pilsētās darbojās latviešu



65

strādnieku klubi ar bibliotēkām. Tās izmantoja pārējo padomju bib-

liotēku pieredzi, turpināja Latvijā iesākto latviešu padomju biblio-

tēku veidošanas darbu: lauku iedzīvotāju vajadzībām tika atvērtas

lasāmmājas, sarkanie stūrīši, tika organizētas pārvietojamās biblio-

tēkas. Visu šo bibliotēku veiksmīga darba priekšnoteikums bija sa-

mērā bagātais latviešu izdevniecību grāmatu klāsts, gan tikai dažās

nozarēs. Tomēr bija organizatoriskas grūtības, jo latviešu tautības

iedzīvotāji bija izkaisīti plašā teritorijā. Latviešu bibliotēkas saņēma
pabalstu no padomju varas, bet to eksistences pamats galvenokārt

bija latviešu iedzīvotāju pašdarbība. Liela nozīme visu kultūrizglī-
tības pasākumu izvēršanā 30. gados bija kultūras un izglītības bied-

rībai «Prometejs» un tās finansiālajai palīdzībai.
Viena no pirmajām latviešu revolucionārēm — Henriete Dermane

bija viena no PSRS zinātnisko bibliotēku organizētājām (V. I. Ļeņina
institūta bibliotēka). Viņa bija PSRS Zinātņu akadēmijas Sabied-

risko zinātņu Fundamentālās bibliotēkas (1923—1934) un Maskavas

bibliotēku institūta (1930—1938) direktore, piedalījās vienoto grāma-
tas aprakstīšanas noteikumu izstrādāšanā (kolektīvais autors), viņas
vadībā tika izstrādāti priekšmetu kataloga principi. H. Dermane bija
vairāku nozīmīgu bibliogrāfisku darbu redaktore un līdzautore, viņa

piedalījusies starptautiskajos bibliotekāru kongresos Romā (1929)
un Madridē (1935).

Bojā gājušo bibliotēku vietā pirmajos pēckara gados Latvija tika

nodibinātas daudzas jaunas nelielas bibliotēkas. 1922. gadā Kultūras

fonds nolēma izveidot plaši pieejamu vispārizglītojošu tautas biblio-

tēku tīklu, kas līdzinātos Rietumeiropā un ASV pastāvošajiem biblio-

tēku tīkliem. Nodoms neizdevās, jo pēc bibliotēku kodola noorgani-
zēšanas tālākais tika nodots privātai iniciatīvai, t. i., sabiedriskajam

organizācijām, nevis pašvaldībām. Tāpēc izveidojās pirmskara pe-

riodam līdzīgs stāvoklis — bibliotēku dažādība, atkarība no darbi-

nieku labas gribas utt.

Kultūras fonda sakomplektētās 657 bibliotēkas ar 370000 sējumu
bija nozīmīgs ieguldījums buržuāziskās Latvijas bibliotēku darba.

Līdz 30. gadiem bija vērojama publisko bibliotēku augšupeja.
Labi strādāja Rīgas pilsētas tautas bibliotēkas, kas ar saviem

racionāli izvietotajiem grāmatu izsniegšanas punktiem aptvēra visu

pilsētas teritoriju uņ
tās ierMvotājus. Nozīmīga parādība Rīgas pil-

sētas bibliotēku darbā bijābibliotēku centrāle — pirmais bibliotēku

bndu komplektēšanas centralizācijas mēģinājums (1927—1934).

Valsts bibliotēka ieņēma centrālo vietu citu bibliotēku vidū, tā iz-

auga par nacionālo bibliotēku un fondu apjoma ziņā atri pārspēja
visas pārējās bibliotēkas. Tās galvenā funkcija bija literatūras vāk-

šana un glabāšana. Nozīmīgs bija tās veikums nacionālās bibliogrā-
fijas attīstībā. Ar literatūras propagandu un metodisko darbu Valsts

bibliotēka nenodarbojās, bet piedalījās dažādos bibliotēku darbinieku

forumos
gan Latvijā, ganarī ārzemēs.
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Lielo bibliotēku augsmei bija labvēlīgāki apstākļi nekā agrāk, jo
tās ieguva daudz grāmatu no dažādām likvidētām iestādēm un orga-

nizācijām, kā arī saņēma lielāku materiālo atbalstu.

Straujāk auga latviešu bibliotēkas un tās, kurās tika komplektēta
latviešu literatūra — J. Misiņa bibliotēka (1925. gadā tā nonāca

Rīgas pilsētas īpašumā), Latvijas Universitātes bibliotēka, Liepājas

pilsētas bibliotēka, arī Rīgas pilsētas bibliotēka, kurā tika nodibināta

latviešu grāmatu nodaļa, lielu uzmanību veltot latviešu literatūras

retrospektīvai komplektēšanai.
Lēnāk attīstījās vecās vācu bibliotēkas, gan saglabājot ievēro-

jamu nozīmi, — Dabas pētnieku biedrības (lielākā biedrību biblio-

tēka), Vēstures un senatnes pētītāju biedrības, Kurzemes provinces
muzeja bibliotēka, Muses bibliotēka, Rīgas vācu amatnieku biblio-

tēka v. c.

Pēc 1934. gada fašistiskā apvērsuma no bibliotēkām izslēdza pro-

gresīvo literatūru un pārplūdināja tās ar grāmatām, kas slavināja

apvērsuma rīkotājus, nodibināto diktatūru un bija pilnas ar tagadnes
un pagātnes idealizāciju, ar šovinismu. Valdības «Draudzīgais aici-

nājums» ziedot grāmatas bija mēģinājums ar reakcionārās literatūras

palīdzību izskaust progresīvās idejas jaunatnes apziņā un iepotēt tai

buržuāzisko un fašistisko ideoloģiju.
Bibliotēku darba praksei un teorijai, bibliogrāfijas attīstībai daudz

devuši progresīvie bibliotēku darbinieki: Voldemārs Caune, Augusts
Ģinters, Kārlis Egle, Rūdolfs Egle, Artūrs Eglīte un bibliotēku vēs-

turnieks Teodors Līventāls. Liels ir Jāņa Misiņa ieguldījums bibliote-

kārajā un bibliogrāfiskajā darbā.

Periods sākas ar centrālo latviešu bibliotēku dibināšanu Ļeņin-

gradā un Maskavā. 1920. gadā Petrogradas Latviešu komunistu klubā

un Maskavas Centrālajā latviešu komunistiskajā klubā tika dibinātas

centrālās bibliotēkas. Latvijā periods sākas ar 1920. gada 1. janvāri,
kad Valsts bibliotēkai tiek piešķirti Latvijas izdevumu 2 obligātie
eksemplāri. Tas nodrošina nacionālās literatūras saglabāšanu, nacio-

nālās bibliogrāfijas izveidošanu un nacionālās bibliotēkas fondu

komplektēšanas minimumu.

3.3. Latvijas PSR bibliotēku pirmie sociālistiskie pārkārtojumi

(1940—1946)

1940. gadā Latvijā tiek atjaunota padomju vara. Sākas bibliotēku

pārveidošana par sociālistiskām bibliotēkām, sākumā galvenokārt
organizatoriskā plāksnē.

1940. gada jūlija sākumā progresīvākie bibliotēku darbinieki nāk

klajā ar programmu bibliotēku darba pārkārtošanai. Tajā uzsvērts

pieejamības un plānveidības princips, valsts vadības princips. Tiek

apgūta vecāko padomju republiku bibliotēku darba pieredze un darba
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formas. Jauns pasākums bibliotēku darbā ir masu darbs, sociālistiskā

sacensība. Izglītības tautas komisariāta pārziņā tiek nodota Rīgas
pilsētas, Valsts, Misiņa un Centrālā pedagoģiskā bibliotēka. Valsts

bibliotēkā tiek paplašināts darba apjoms. Masu bibliotēkas tiek

iekļautas divos — Izglītības tautas komisariāta un arodbiedrību bib-

liotēku tīklos. Izglītības tautas komisariāta pārziņā atrodas arī skolu

bibliotēkas. Dziļākas izmaiņas bibliotēku darbā nenotiek.

Straujo jauncelsmes darbu pārtrauc vācu fašistu iebrukums. Tas

nodara Latvijas bibliotēkām daudz posta (Rīgas pilsētas bibliotēkas

zaudējums). Daudz grāmatu tiek iznīcināts un aizvests uz Vāciju.
Tikai pēc Latvijas PSR atbrīvošanas atkal tiek atsākts sociālistisko

bibliotēku organizēšanas darbs. Tagad tas nav tikai bibliotēku pār-
veidošanas, bet jaunu sociālistisko bibliotēku izveides darbs, jo masu

bibliotēku tīkls gandrīz viss ir izpostīts. Lielu palīdzību bibliotēku,

īpaši zinātnisko bibliotēku fondu atjaunošanā un papildināšanā, kā

arī bibliotēku darba pārkārtošanā sniedz mūsu zemes lielākās biblio-

tēkas.

Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem Padomju Latvijas
bibliotēku sekmīgai atjaunošanai un tālākai attīstībai ir bibliotēku

pakļaušana valsts vadībai. Tas dod iespēju noteikt vienotus galvenos
attīstības virzienus, nodrošināt valsts kontroli pār dažādu resoru

bibliotēkām un radīt stabilu bibliotēku materiāli tehnisko bāzi. Tiek

veikti plaši pasākumi bibliotekārā darba vadības aparāta izveidoša-

nai, tā izvēršanai un uzlabošanai. Latvijas Komunistiskas partijas
CX un Latvijas PSR valdība 1945. gadā pieņēma lēmumus, kuri no-

teica uzdevumus pēckara posmam (nosaka literatūras propagandas
formas, ievieš SBA, par ieteicošās literatūras bibliogrāfisko rādītāju

izdošanu v. c).
Perioda sākums — sociālistiskā revolūcija Latvijā 1940. gada jū-

nijā, Bibliotēku biedrības uzsaukums 1940. gada 9. jūlijā.

3.4. Sociālistisko bibliotēku sistēmas izveide Latvijas PSR

(1946—1959)

Bibliotēku darba sociālistiskā satura veidošana ir grūts un ilg-
stošs process, kas noris reizē ar bibliotēku tīkla izveidi un citiem

organizatoriskajiem pārkārtojumiem. Liela nozīme te ir Latvijas PSR

Valsts bibliotēkas reorganizācijai 1946. gadā, kas izmainīja ne tikai

Valsts bibliotēkas, bet visas republikas bibliotēku darba saturu un

metodes. Latvijas PSR Valsts bibliotēka oficiāli kļūst par republikas
nacionālo grāmatu krātuvi (apvienojot lielākās masu un zinātniskas

bibliotēkas funkcijas), par bibliogrāfiskā un metodiskā darba centru

republikā, par galveno republikas zinātniskās pētniecības iestādi bib-

liotēku zinātnes un bibliogrāfijas jautājumos.
Valsts bibliotēka 40. un 50. gados galvenokārt veic instruktīvo un

operatīvi metodisko darbu, jo republikas bibliotēku darbiniekiem
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jāmāca elementārās arodzināšanas. Šajā laikā notiek intensīva valsts

bibliotēku tīkla izveide, strauji aug bibliotēku un darbinieku skaits,
bet daudz lēnāk — bibliotekārā darba speciālistu skaits. Valsts bib-

liotēka daudz dara kadru sagatavošanā: sastāda un tulko palīglīdzek-
ļus bibliotekārā darba organizācijai un atsevišķu procesu aprakstus,
piedalās masu bibliotēkām paredzētu bibliotekārās klasifikācijas ta-

bulu izstrādāšanā, jaunu bibliotekāru kadru sagatavošanā.
Tiek izveidota Latvijas PSR bibliotēku darbinieku kvalifikācijas

celšanas sistēma, kas dod iespēju regulāri paaugstināt kvalifikāciju
praktiski visiem republikas masu bibliotēku bibliotekāriem.

1946. gadā tiek nodibināta Latvijas vēsturē pirmā mācību iestāde,
kas gatavo 3. kategorijas bibliotēku un klubu pārziņus ar vidējo
izglītību, — Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums. Lai

bibliotēkas nodrošinātu ar augstākas kvalifikācijas kadriem, LVU

Filoloģijas fakultātē tiek atvērta Bibliotēku zinātņu nodaļa, kurā mā-

cības notiek neklātienē (1946 —1954), tad šis darbs tiek pārtraukts.
1958. gadā bibliotēku darba speciālistu sagatavošana tiek atsākta.

Studenti mācās neklātienes nodaļā, bet no 1970. gada topošie biblio-

tekāri mācību darbu uzsāk arī klātienes nodaļā.
Visi šie pasākumi nodrošina bibliotēkas ar kadriem (gan tikai da-

ļēji) un pamazām uzlabo arī bibliotēku darba saturu. 50. gadu vidū

rajonu bibliotēkām tiek izvirzīts uzdevums pildīt metodisko centru

funkcijas.
Līdz ar kolektivizācijas sākumu Latvijas laukos 1947. gadā sāk

veidoties kolhozu bibliotēkas, kas attīstības kulmināciju sasniedz piec-
desmito gadu vidū. Vēlāk tās tiek pievienotas ciemu bibliotēkām. Gal-

venais iemesls ir materiālās grūtības. Vairumam bibliotēku nav štata

darbinieka speciālista. Republikas rūpniecības straujā attīstība

1946.—1950. gadā sekmē zinātniski tehnisko bibliotēku intensīvu vei-

došanos rūpniecības uzņēmumos; tām ir liela nozīme inženiertehnisko

darbinieku un strādnieku kvalifikācijas celšanā. Aug un nostiprinās
zinātnisko un speciālo bibliotēku tīkls. Plaši izvērstā masu bibliotēku

tīkla izveidošana (tā pabeigta ap 1957. gadu un aptver gan Kultūras

ministrijas pārziņā esošās valsts masu bibliotēkas, t. sk. patstāvīgās
bērnu bibliotēkas, gan arodbiedrību bibliotēkas) ir liels sasniegums
Padomju Latvijas bibliotēku attīstībā; tas veicinājis bibliotēku darba

tālāku padziļināšanu un uzlabošanu.

Periods sākas ar Latvijas PSR Ministru Padomes un Latvijas

K(b)P CX 1946. gada 28. maija lēmumu par Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas izveidošanu par bibliotekārā darba metodisko centru re-

publikā un Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības
iestāžu komitejas 1946. gada 5. novembra pavēli «Par Latvijas PSR

Valsts bibliotēkas pārorganizēšanu un bibliotēku kadru sagatavo-
šanu». Pavēlē norādīta Valsts bibliotēkas vieta un uzdevumi repub-
likas iedzīvotāju bibliotekārajā un bibliogrāfiskajā apkalpošanā un

sniegta jaunā bibliotēkas struktūra.
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3.5. Sociālistisko bibliotēku nostiprināšanās,
bibliotēku darba centralizācija un tālāka pilnveidošanās

(1959 — mūsdienām)

Līdz 1959. gadam sociālisms Padomju Savienībā ir uzvarējis pil-

nīgi un galīgi, notiek attīstītas sociālistiskās sabiedrības celtniecība.

PSRS politiskās, ekonomiskās un kultūras attīstības pamatuzdevumi
attīstītā sociālistiskā sabiedrībā noteikti partijas kongresu lēmumos

un PSKP Programmā. Atsevišķu partijas kongresu un PSKP CX plē-
numu lēmumos liela uzmanība veltīta bibliotēku un citu kultūras

iestāžu darba satura uzlabošanai un pilnīgošanai. Par partijas lielo

uzmanību un gādību par bibliotēkām liecina PSKP CX pieņemtie spe-
ciālie lēmumi par bibliotēku darba uzlabošanu mūsu zemē (1959;

1974).

3.5.1. Bibliotēku darba pārkārtošana atbilstoši

jauniem vēsturiskiem uzdevumiem (1959 — 1974)

Bibliotēku darba pārkārtošanu atbilstoši jauniem vēsturiskiem

uzdevumiem nosaka PSKP CX lēmums «Par bibliotēku darba stā-

vokli un pasākumiem tā uzlabošanā» (1959. gada septembris). Šis

lēmums, kā arī saskaņā ar to pieņemtais LKP CX lēmums ievada

jaunu nozīmīgu posmu Latvijas PSR bibliotēku darba.

Nostiprinoties bibliotēku tīklam, pieaugot grāmatu fondiem un no-

stabilizējoties labi sagatavotu darbinieku kadriem, vairāk vērības

iespējams veltīt darbaļaužu ideoloģiskās audzināšanas darbam un

bibliotēku darba organizācijas uzlabošanai. Jaunajā bibliotēku attīstī-

bas posmā bibliotēku tīkla pilnīgošanai tiek meklēti jauni zinātniski

principi, ievērojot jau rajonā esošo bibliotēku skaitu, to fondu lielumu

un kvalitāti, kā arī iedzīvotāju skaitu un to izvietojuma īpatnības.
Līdz 1959. gadam katra resora bibliotēku tīkls attīstījās savrup, tur-

pretī 60. gadu sākumā veiktie pasākumi nodrošināja vienota masu

bibliotēku tīkla izveidi un darba koordināciju, novērsa paralēlismu;
tiek pieņemti arī atsevišķu resoru lēmumi par sava bibliotēku tīkla

nokārtošanu. 60. gadu sākumā rajonos sastāda pirmos vienotos bib-

liotekārās apkalpošanas plānus. Vienota, plānveidīga un racionāla

bibliotēku tīkla veidošanu sekmē PSRS Kultūras ministrijas un

VACP, kā arī Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmumi

1966. un 1969. gadā.
Valsts masu bibliotēkas veic pasākumus, lai palielinātu bibliotēku

lasītāju skaitu, pārietu uz jauno darba formu — brīvu pieeju grāmatu

fondiem, nokārtotu komplektēšanu pēc izdevniecību tematiskajiem

plāniem, un sacenšas par nosaukuma «Teicama darba bibliotēka»

iegūšanu.
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Liela nozīme bibliotēku darba tālākajā attīstībā 60. gadu otrajā
pusē bija zinātniski tehniskās informācijas sistēmas izveidei, kuras

pamatā ir nozaru informācijas dienesti. Zinātniskās, tehniskās un

speciālās bibliotēkas ir šīs sistēmas organiska sastāvdaļa. Visu uzde-

vumu risināšana notiek universālo zinātnisko bibliotēku un dažādo

resoru galveno bibliotēku sadarbībā. Universālās zinātniskās biblio-

tēkas līdz ar speciālajām un nozaru bibliotēkām un zinātniski teh-

niskās informācijas orgāniem ietilpst informācijas sistēmā un veido

informācijas dienesta pamatbāzi pirmām kārtām humanitārajās
zinātnēs un starpnozaru un kompleksajās problēmās.

Nozīmīgs pasākums republikas masu bibliotēku tālākā attīstībā

un pilnīgošanā ir valsts masu bibliotēku tīkla centralizācija (eksperi-
ments sākts 1968. gadā Rīgas pilsētas Oktobra rajonā un 1970. gadā
Kuldīgas rajonā). Ņemot vērā iegūto pieredzi, 1971. gadā tiek sastā-

dīts un apstiprināts valsts masu bibliotēku tīkla centralizācijas per-

spektīvais plāns 1972.—1978. gadam.
Kvalitatīvi jaunas un nozīmīgas pārmaiņas notiek arī republikas

bibliotēku masu darbā. Praksē tiek ieviestas daudzas jaunas un inte-

resantas darba formas (neklātienes konferences, polemikas, disputi,
literārās tiesas, konkursi, jautājumu un atbilžu vakari, mutvārdu žur-

nāli v. c), masu darbs tuvināts dzīvei, ciešāk saistīts ar ražošanas,

kultūras un izglītības uzdevumiem. Nostiprinās bibliotēku sadarbība

ar partijas, komjaunatnes, arodbiedrības organizācijām, dažādām

kultūras iestādēm, arvien lielāka uzmanība tiek veltīta individuāla-

jam darbam ar lasītājiem, to interešu pētīšanai.
Bibliotēku darbā arvien aktīvāk iesaistās sabiedrība. Tiek iekārto-

tas pārvietojamās bibliotēkas, organizētas sabiedriskās bibliotēkas,

darbojas bibliotēku padomes un aktīvs.

Nozīmīgu vietu metodiskās vadības sistēmā sāk ieņemt rajonu
bibliotēkas un pilsētu centrālās (zinātniskās) bibliotēkas, kā arī daļa

pilsētu un pilsētciematu bibliotēku. Sistemātisku metodisko darbu

1959. gadā uzsāka LRAP bibliotēka. Zinātnisko un speciālo bibliotēku

metodisko vadību veic četri specializēti centri, kas šo darbu uzsāka

50. gadu beigās: Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka, LVU

Zinātniskā bibliotēka, Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka

un Republikāniskā zinātniskā medicīnas bibliotēka.

Līdztekus vienotas bibliotekārās apkalpošanas izveidei nepiecie-
šama arī vienota metodiskā vadības sistēma ar lielāku darba koordi-

nāciju un kooperāciju, kas nemazinātu katra centra nozīmi, bet sek-

mētu saskaņotu, mērķtiecīgu darbību un savstarpēju pieredzes
apmaiņu. Republikā šo uzdevumu veica Latvijas PSR Kultūras minis-

trijas starpresoru bibliotēku padome (līdz 1967. gadam) un Latvi-

jas PSR Valsts plāna speciālo, zinātnisko un zinātniski tehnisko bib-

liotēku darba koordinācijas Starpresoru komisija (no 1967. gada).
Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem bibliotēku darba koordinā-

cijā ir vienota daudzpakāpju starpbibliotēku abonementa (SBA)
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sistēmas izveide Padomju Latvijā. 1970. gadā visas republikas bib-

liotēkas neatkarīgi no to resoru piederības un fondu apjoma iekļautas
vienotā valsts SBA sistēmā.

Lai nodrošinātu bibliotēku darba tālāku attīstību un pilnveido-
šanu, 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā liela uzmanība tika vel-

tīta zinātniskās pētniecības darba aktivizēšanai un koordinācijai.
Zinātniskās pētniecības darba uzlabošanai bibliotēku zinātnes un

bibliogrāfijas teorijas jomā 1971. gadā PSRS Kultūras ministrija

apstiprināja nolikumu par savienotās republikas valsts bibliotēkas

zinātniskās pētniecības darbu.

3.5.2. Sociālistisko bibliotēku kā ideoloģisku
un zinātniski informatīvu iestāžu sociālo funkciju paplašināšana

(1974 — mūsdienām)

Padomju bibliotēku turpmākās darbības programmu attīstīta

sociālisma apstākļos nosaka PSKP CX 1974. gada lēmums «Par bib-

liotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā

un zinātniski tehniskajā progresā», kā arī PSKP CX 1979. gadalē-

mums «Par ideoloģiskā un politiskās audzināšanas darba tālāku

uzlabošanu».

Bibliotekārā apkalpošana aptver visus tautas saimniecības nozaru

uzņēmumus un organizācijas, katru apdzīvotu vietu. Bibliotēkas sā-

kušas dziļāk pētīt un pilnīgāk apmierināt lasītāju vajadzības. Biblio-

tēku tīkla centralizācija padara efektīvāku iedzīvotāju apkalpošanu
ar grāmatām. Latvijas PSR valsts masu bibliotēku centralizācija tika

pabeigta līdz 1978. gadam, turpinās pārējo resoru bibliotēku tīkla

centralizācija. Līdz ar to principiāli izmainās bibliotēku darba orga-

nizācija un bibliotēku darbs. Agrāk patstāvīgās valsts masu bibliotē-

kas apvienotas centralizētā bibliotēku sistēma ar kopīgu grāmatu

fondu un darbinieku štatu, vienotu vadību, centralizētu literatūras

komplektēšanu un apstrādi. Izveidota jaunatnes bibliotekaras_ un

bibliogrāfiskās apkalpošanas sistēma Latvijas PSR masu bibliotēkās

(1975), kas ir iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas vienotās sistē-

mas sastāvdaļa.
Lai racionālāk organizētu zinātnisko un masu bibliotēku grāmatu

fondus, tiek izveidota vienota valsts grāmatu fondu depozitāra gla-
bāšanas sistēma, kas sastāv no vissavienības, republikāniskām un

starpapgabalu depozītbibliotēkām. Par depozītbibliotēkām Latvi-

jas PSR 1975. gadā tika apstiprinātas V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēka un Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka. Izveidota

arī republikāniskā grāmatu apmaiņas sistēma.

Pamatojoties uz PSKP XXV kongresa lēmumiem un PSKP CX

lēmumu «Par bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistis-

kajā audzināšanā un zinātniski tehniskajā progresā», desmitajā
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piecgadē tika izvērsts nopietns darbs bibliotēku darba pilnīgošanai
mūsu zemē. Tas pareizi apzīmēts par jaunu posmu PSRS bibliotēku

attīstībā.

Sis posms vispirms raksturīgs ar bibliotēku darba starpresoru sa-

karu nostiprināšanos un tālāku attīstību, ar koordinācijas un kooperā-

cijas pastiprināšanos. Lai koordinētu bibliotēku darba vadību repub-

likā, 1975. gadā izveidota Latvijas PSR Kultūras ministrijas Valsts

starpresoru bibliotēku komisija.
Bibliotēku savstarpējo sakaru padziļināšanās uzsvērta PSKP CX

lēmumā «Par ideoloģiskā un politiskās audzināšanas darba tālāku

uzlabošanu», kurā pasvītrota nepieciešamība ar maksimālu atdevi

izmantot visu bibliotēku neatkarīgi no to resoru piederības iespējas

politiskās audzināšanas darba izvēršanai.

Principiāla nozīme ir PSKP CX lēmuma (1974) nostādnei par

masu bibliotēku — ideoloģisko un zinātniskās informācijas iestāžu,

kas aicinātas veicināt darbaļaužu komunistisko audzināšanu, vispā-

rējā kultūras un profesionālā līmeņa celšanu un zinātniski tehniskā

progresa paātrināšanu, — sociālo funkciju paplašināšanu.
Bibliotēku attīstības jaunajā posmā svarīga nozīme ir Ļeņina ide-

jām par plānveidīgi organizēta bibliotēku tīkla izveides īstenošanu

mūsu zemē.

Posms sākas ar PSKP CX 1974. gada 8. maija lēmumu «Par

bibliotēku lomas palielināšanu darbaļaužu komunistiskajā audzinā-

šanā un zinātniski tehniskajā progresā».

* * *

Latvijas PSR bibliotēku vēstures periodizācija izstrādāta atbil-

stoši bibliotēku attīstības gaitai Latvijā. Tās pieņemtais iedalījums —

laikmeti, periodi un posmi atbilst bibliotēku attīstības nozīmīgāka-

jām parādībām un likumībām, kuras saistās ar sabiedriski politisko
vēsturi. Bibliotēku vēsturei, tāpat kā citiem sabiedriskiem proce-

siem un parādībām, ir tiesības uz patstāvīgu periodizāciju, pamatotu
uz tās iekšējo attīstību. Šī patstāvība var būt tikai relatīva: kā vēstu-

riska procesa organiska sastāvdaļa jebkura parādība, kas attīstās,
vienmēr ir atbilstoša vispār vēsturiskai attīstībai.

Periodizācijas metodoloģijas jautājumi izklāstīti raksta sākumā;
šeit sniedzam Latvijas PSR bibliotēku vēstures periodizācijas shēmu,

secīgi atkārtojot periodu un posmu nosaukumus, lai būtu labāka pār-
skatāmība.

1. Cittautiešu organizētās bibliotēkas Latvijā (13. gs. — 19. gs. vidum).
1.1. Bibliotēku pirmsākumi Latvijā. Baznīcu un klosteru bibliotēkas (13. gs. —

16. gs. sākumam).
1.2. Laicīgo bibliotēku rašanās un darbība (1524. g. — 18. gs. 60. g.).
1.3. Sabiedrības aktivitāte publisko bibliotēku izveidē (18. gs. 70. gadi — 19. gs.

sākumam).
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1.4. Pirmo bibliotēku organizēšana latviešiem. Vācu zinātnisko biedrību biblio-
tēku izveide Latvijā (1810—1847).

2. Latviešu bibliotēku izveide un attīstība (1848—1917).
2.1. Latviešu bibliotēku dibināšanas nacionālā kustība. Valsts iestāžu un cit-

tautiešu buržuāzijas vadīto organizāciju bibliotēku izveide (1848—1884).
2.2. Cīņa par Latvijas bibliotēku progresīvo attīstību (1885—1904).
2.3. Bibliotēku tapšana par demokrātiskas izglītības faktoru (1905—1917).
3. Sociālistisko bibliotēku izveide un attīstība (1917 — mūsdienām).
3.1. Pirmie padomju bibliotēku izveides pasākumi (1917—1919).
3.2. Latviešu bibliotēkas Padomju Savienībā. Buržuāziskās Latvijas bibliotēkas

(1920-1940).
3.3. Latvijas PSR bibliotēku pirmie sociālistiskie pārkārtojumi (1940—1946).
3.4. Sociālistisko bibliotēku sistēmas izveide Latvijas PSR (1946—1959).
3.5. Sociālistisko bibliotēku nostiprināšanās, bibliotēku darba centralizācija un

tālāka pilnveidošanās (1959 — mūsdienām).
3.5.1. Bibliotēku darba pārkārtošana atbilstoši jauniem vēsturiskiem uzdevu-

miem (1959—1974).
3.5.2. Sociālistisko bibliotēku kā ideoloģisku un zinātniski informatīvu iestāžu

sociālo funkciju paplašināšanās (1974 — mūsdienām).

Я. ВИШКА

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

В ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Резюме

Периодизация истории библиотечного дела в Латвийской ССР разрабо-
тана в соответствии с развитием библиотечного дела в Латвии. Для этого

необходимо было найти метод исследования, позволяющий глубоко и всесто-

ронне охарактеризовать деятельность и пути развития библиотек. Автор исхо-

дил из того, что любая периодизация зависит от конкретного объекта иссле-

дования и имеет относительную самостоятельность.

При периодизации истории библиотечного дела в Латвийской ССР

выделяются три эпохи, которые приблизительно соответствуют трем социаль-

но-экономическим формациям — феодализму, капитализму и социализму. В

названиях эпох проявляется то характерное, что объединяет развитие библио-

тек в соответствующий отрезок времени. Эпохи делятся на периоды, которые

определяются по объективным факторам, влияющим на развитие библиотеч-

ного дела в определенное время. Максимум внутреннего единства в какой-либо

отрезок времени служит критерием для выделения периода; максимум внут-
ренних изменений является критерием для определения граней периода.
Периоды (в советское время) в свою очередь делятся (на этапы, которые
определяются внутренними закономерностями развития библиотек. Названия

периодов и этапов раскрывают характерные особенности истории библиотеч-

ного дела в определенный промежуток времени.

Характеристика каждого периода, а также важнейших событий и фактов
библиотечной жизни представлена в виде кратких аннотаций.

До появления латышских библиотек в начале XIX века в течение 600 лет

в Латвии существовали библиотеки завоевателей — немецких и польских фео-
далов. Создателями первых латышских библиотек были немецкие пасторы.
Только в середине XIX века, когда феодализм сменяется капитализмом, пред-
ставители зарождающейся латышской буржуазии (младолатыши) создают
латышские библиотеки, преодолевая противодействие немецких пасторов,
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помещиков и реакционного царского законодательства. В 90-е годы XIX века воз-

никают библиотеки рабочих, марксистских кружков и другие нелегальные

библиотеки.

В 1919 году с установлением Советской власти в Латвии создаются первые
латышские советские библиотеки, а после ее падения эта работа продолжается
в Советском Союзе.

В буржуазной Латвии существовало несколько разновидностей библиотек:

библиотеки самоуправлений, различных обществ, частные и другие. Матери-
альное обеспечение имели только библиотеки городских самоуправлений, но их

число было невелико.

Лишь после восстановления Советской власти в Латвии создается единая

сеть государственных массовых библиотек. КПСС и Советское правительство

проявляют большую заботу об улучшении и совершенствовании библиотеч-

ного дела в нашей стране.

Периодизация истории библиотечного дела в Латвийской ССР необходима

исследователям истории библиотечного дела и истории отдельных библиотек

республики, библиотекарям — составителям хронологических картотек и биб-

лиографических пособий по истории библиотечного дела, а также всем интере-

сующимся этими вопросами.

Автор статьи предлагает следующую периодизацию истории библиотечного

дела в Латвийской ССР.

1. Создание в Латвии библиотек представителями других народов (XIII—
XIX вв.).

1.1. Зарождение первых библиотек в Латвии. Церковные и монастырские
библиотеки (XIII в. — начало XVI в.).

1.2. Возникновение и деятельность светских библиотек (1524 г. — 60-е гг.

XVIII в.).
1.3. Содействие общественности в создании публичных библиотек (70-е гг.

XVIII в. — начало XIX в.).
1.4. Создание первых библиотек для латышей. Образование библиотек

немецких научных обществ в Латвии (1810—1847 гг.).
2. Создание и развитие латышских библиотек (1848—1917 гг.).
2.1. Национальное движение за создание латышских библиотек. Образо-

вание библиотек государственных учреждений и библиотек организаций, руко-

водимых представителями буржуазии других народов (1848—1884 гг.).
2.2. Борьба за прогрессивное развитие библиотечного дела в Латвии

(1885—1904 гг.).
2.3. Становление библиотек как фактора демократического просвещения

(1905—1917 гг.).
3. Создание и развитие социалистических библиотек (1917 г. — современ-

ный период).
3.1. Первые мероприятия по созданию советских библиотек (1917—

1919 гг.).

3.2. Латышские библиотеки в Советском Союзе. Библиотеки буржуазной
Латвии (1920—1940 гг.).

3.3. Социалистические преобразования в библиотеках Латвийской ССР

(1940—1946 гг.).

3.4. Становление системы социалистических библиотек в Латвийской ССР

(1946—1959 гг.).

3.5. Укрепление социалистических библиотек, централизация библиотеч-

ного дела и дальнейшее его совершенствование (1959 г. — современный пе-

риод).

3.5.1. Преобразование библиотечной работы в соответствии с новыми

историческими задачами (1959—1974 гг.).

3.5.2. Расширение социальных функций социалистических библиотек как

идеологических и научно-информационных учреждений (с 1974 г.).
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J. VIŠKA

DIVISION INTO PERIODS OF LIBRARY WORK HISTORY

IN THE LATVIAN SSR

Summary

Division into periods of library work history in the Latvian SSR has been
worked out in conformity with the development of library work in Latvia. There-
fore it was necessary to find a research method that would profoundly and thor-

oughly throw light on the activities, the essential inner history and the develop-
ment of libraries, The author proceeded from the assumption that any division into

periods depended on a concrete object of investigation and was relatively indepen-
dent.

When dividing the library work history into periods three epochs stand out

approximately corresponding to three socioeconomic formations — feudalism, capi-
talism and socialism. The names of the epochs show the characteristic traits of the

library development at a conformable time. The epochs are divided into periods
defined by objective factors that influence the development of library work at cer-

tain time. Maximum inner unity at a definite extent of time serves as a criterion
for choosing the period, maximum inward changes serve as a criterion for mark-

ing out the bounds of the period. Periods in their turn are divided into stages
defined by natural development of libraries. The names of the periods and stages
reveal the distinctive peculiarities of library work history in a definite interval of

time.

Characteristics of each period, important events and facts are given in short

annotations.

For 600 years there were libraries in Latvia belonging to the conquerors —

German and Polish feudal lords. The first Latvian libraries appeared in the be-

ginning of the 18th century, collected by German pastors. Only in the middle of

the 19th century with the coming of capitalism the representatives of the rising
Latvian bourgeoisie created Latvian libraries having to overcome the opposition
from German pastors, landowners and reactionary tsarist legislation. In the 90ies

libraries of workers and marxist circles originated.
With the foundation of Soviet power in Latvia in 1919 the first Soviet Lat-

vian libraries, which continued their work in the Soviet Union were organized. In

the bourgeois Latvia there were a few kinds of libraries — libraries of self-govern-
ment, various societies, private and others. Only some city libraries were materially
provided for.

After the restoration of Soviet power in Latvia, a unified network of state public
libraries was created. The CPSU and the Soviet government show great care for the

improvement of library work in our country.
Division into periods of library work in the Latvian SSR is of great use to the

investigators of library work history, to the librarians who compile chronological

indices and other bibliographical materials on the library work history in the Lat-

vian SSR and to anybody interested in these problems.
The author of the article suggests following division into periods of library

work history in the Latvian SSR:

I. Libraries in Latvia organized by the representatives of other nations (13th —

19th c).

1.1. The first libraries in Latvia. Church and monastery libraries (12th c. — the

beginning of 16th c).
1.2. Rise and activities of secular libraries (1524 — 60ies of 18th a).

1.3. Setting up public libraries with the help of community (70ies of 18th c. —

the beginning of 19th c).



1.4. Establishing the first libraries for Latvians. Libraries of German scientific

societies in Latvia (1810—1847).
2. Forming and development of Latvian libraries (1848—1917).
2.1. National movement for setting up Latvian libraries. Libraries of state in-

stitutions and organizations led by the bourgeoisie of other nations (1848—1884).
2.2. Struggle for progressive development of library work in Latvia (1885—

1904).
2.3. Libraries becoming a factor of democratic enlightenment (1905—1917).

3. Forming and development of socialist libraries (1917 — up to the present).
3.1. The first steps in organizing Soviet libraries (1917—1919).
3.2. Latvian libraries in the Soviet Union. Libraries in the bourgeois Latvia

(1920—1940).
3.3. Socialist reforms at the libraries of the Latvian SSR, library work during

the World War II (1940—1946).
3.4. Organization of socialist library system in the Latvian SSR (1946—1959).
3.5. Consolidation of socialist libraries, centralization of library work and its

further improvement (1959 — up to the present).
3.5.1. Reformation of library work in accordance with new historic tasks

(1959 — 1974).
3.5.2. Extension of social functions of socialist libraries as ideological and

scientific information institutions (since 1974).
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Ā. PURIŅŠ

BIBLIOTĒKU TĪKLA ATTĪSTĪBA LATVIJAS PSR

1944. — 1955. GADĀ

Jēdziens bibliotēka Latvijā 1944.—1955. gadā vispārina kvantita-

tīvi un kvalitatīvi ļoti atšķirīga diapazona iestādes no lieiām univer-

sālām vai speciālām zinātniskām bibliotēkām ar pilnu bibliotekārā

darba kompleksu līdz nelielam grāmatu krājumam sabiedriskā īpa-
šumā.

Uzsākot šo bibliotēku vēsturisko izpēti, autoram vispirms nācās

empīriski sakopot ziņas par bibliotēkām, kas noteiktā laikposmā dar-

bojās Latvijā. So ziņu apkopošanai nācās izmantot terminu bibliotēku

tīkls, ņemot vērā, ka problēma par šī jēdziena atribūtiku — bibliotēku

tipoloģiju pagaidām vēl nav zinātniski izstrādāta. Nosakot bibliotēku

tipus, autors centies saglabāt tālaika uzskaitē pieņemto dalījumu:
masu, zinātniskās un speciālās un vispārizglītojošo skolu bibliotēkas.

Bibliotēku tīkla kvantitatīvā restaurācija veikta, izmantojot Lat-

vijas PSR Centrālā valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma celtnie-

cības arhīva (LPSR CVORA) dokumentālos avotus.

Ņemot vērā pēckara laikā bibliotēku uzskaitē neizbēgamās nepre-

cizitātes, kā arī atsevišķu uzskaites darbinieku subjektīvi pieļautās
kļūdas, autors neuzskata dotos skaitļus par īsti precīziem. Kaut arī,
izvēloties starp vairākiem mūsu rīcībā esošajiem un pretrunīgajiem
datiem ticamākos, tika veikts nopietns salīdzināšanas darbs, tomēr

nākotnē iespējami arī precizējumi.

Kopuma šis raksts uzskatams par plašāka apcerējuma «Latvi-

jas PSR bibliotēku attīstība 1944—1955. gadā» nodaļu.

Rakstā apzināti nav ietverts Latvijas PSR arodbiedrību bibliotēku

tīkla veidošanas apskats, jo tam tiks veltīts atsevišķs pētījums.

Valsts masu bibliotēkas

1944.—1955. gadā lielākā masu bibliotēku grupa bija no valsts vie-

tējā budžeta līdzekļiem finansētās patstāvīgās bibliotēkas, kas bija
organizētas pēc administratīvi teritoriālā principa un pakļautas da-

žādām augstākās vadības instancēm. Līdz 1945. gada vasarai šo bib-

liotēku darbu, tāpat kā 1940. un 1941. gadā, pārzināja Latvijas PSR

Izglītības tautas komisariāta Bibliotēku daļa. Pārkārtojot bibliotēku
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darba vadību pēc Padomju Savienībā pastāvošās centralizētās pār-
valdes principiem, 1945. gada augustā Bibliotēku daļu pakļāva Lat-

vijas PSR Tautas Komisāru Padomes (vēlāk Ministru Padomes)
Kultūras un izglītības iestāžu pārvaldei (vēlāk komitejai), bet

1953. gadā — Latvijas PSR Kultūras ministrijai. Valsts masu biblio-
tēku tīkla sistēma veidojās no 4 elementiem: ciema (pagasta), rajona
(apriņķa), pilsētas un bērnu bibliotēkām.

Sādu valsts masu bibliotēku tīkla struktūru Latvijas PSR Izglī-
tības tautas komisariāts noteica jau 1941. gadā, un pirmajos pēckara
gados valsts masu bibliotēku tīkls attīstījās pēc tā paša principa.
Ciemu (pagastu) bibliotēku atjaunošana sākās tūlīt pēc teritoriju
atbrīvošanas no fašistiskajiem iebrucējiem. Saskaņā ar minēto prin-
cipu katrā pagastā bija jānodibina pa vienai pagasta bibliotēkai. Lat-

vijas PSR Izglītības tautas komisariāta Bibliotēku daļa plānoja šo

darbu pabeigt 1946. gadā. 1 Taču šo nodomu nācās koriģēt sakarā ar

1946. gadā veikto administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā

Latvijas PSR no 510 pagastiem izveidoja 1362 ciemus. 2 lepriekšējo
ieceri izveidot katrā ciemā vismaz vienu valsts masu bibliotēku uz

laiku vajadzēja atlikt. Par materiāli realizējamu atzina nodomu iz-

veidot katrā ciemā vienu jebkuras piederības sabiedrisku bibliotēku.

Tomēr visos turpmākajos gados arī ciema bibliotēkas skaitliski pie-
auga, kaut gan līdz 1955. gadam neizdevās īstenot ieceri par ciemu

bibliotēku izveidi katrā ciemā. Ciemu bibliotēku skaits 1955. gada bei-

gās sasniedza 847 vienības.3 Ciemu (pagastu) bibliotēku skaitliskais

pieaugums pa gadiem redzams 1. tabulā.

Valsts masu bibliotēku sistēmas struktūrvienības bija pilsētu bib-

liotēkas. 1944. gadā Latvijā darbu uzsāka 10 pilsētu bibliotēkas, bet

1945. gada beigās darbojās jau 54.4 Aplūkojamā laikposmā visvairāk

šo bibliotēku bija 1948. gadā, bet turpmāk — līdz 1951. gadam pil-
sētu bibliotēku skaits samazinājās sakarā ar to pārveidi par apriņķu
(rajonu) bibliotēkām. 1947. gadā par apriņķu bibliotēkām tika pārvei-
dotas trīs pilsētu bibliotēkas, bet 1951. gadā vēl astoņas pilsētu bib-

liotēkas kļuva par rajonu bibliotēkām.5

1954. gadā Liepājas Valsts zinātniskā bibliotēka kļuva par pilsē-
tas zinātnisko bibliotēku.6 1955. gadā pilsētu bibliotēku dibināšanas

procesu noslēdza divu Daugavpils un vienas Rīgas pilsētas bibliotē-

kas izveide. 7 Līdz ar to pilsētu bibliotēku skaits Latvijā sasniedza 62/

To attīstības dinamika pa gadiem redzama 1. tabulā.

1 LPSR CVORA, 693. f., 11. а., 4.1., 31. lp.
2 Латвийская ССР в цифрах. Р., 1971, с. 13.
3 LPSR CVORA, 277. f., 5. а., 266. 1., 40. lp.
4 Turpat, 92. 1., 9. lp.
5

Turpat, 167. 1., 36. lp.
6 Turpat, 244. 1., 15. lp.
7

Turpat, 266. 1., 40. lp.
8

Turpat.
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Par centrālo masu bibliotēku rajonos bija jākļūst rajona (apriņķa)
bibliotēkai. Sī tipa bibliotēku skaits veidojās atbilstoši rajonu skai-

tam Latvijas PSR administratīvi teritoriālajā iedalījumā.
1945. gada beigās Latvijā darbojās 15 apriņķu bibliotēkas. 1

1950. gadā, kad Latvijā apriņķu vietā izveidoja 58 rajonus, visas ra-

jonu bibliotēkas izveidot vēl neizdevās. Papildus jau esošajām 22 ap-

riņķu (tagad rajonu) bibliotēkām no 7 pilsētu un 15 ciemu bibliotē-

kām izveidoja tikai 22 rajonu bibliotēkas, to skaits pieauga līdz 44, 2

bet jau nākamajā — 1951. gadā no 8 pilsētu un 6 ciemu bibliotēkām

izveidoja vēl 14 rajonu bibliotēkas. 3 Tagad katrā no 58 republikas
rajoniem bija sava bibliotēka.

Rajonu bibliotēku skaits -nemainījās līdz 1955. gada pēdējam ce-

turksnim, kad, apvienojoties Ilūkstes un Grīvas rajoniem, rajonu bib-

liotēku skaits samazinājās uz 57.4

Daļa šo bibliotēku sekmīgi veica rajona bibliotēkai paredzētās lasī-

tāju apkalpošanas un citu sava reģiona bibliotēku metodiskās vadī-

bas funkcijas. Turpretim citas skaitījās par rajonu bibliotēkām tikai

juridiski. Tāpēc, veidojot rajona bibliotēku tīklu, Bibliotēku daļas
darbinieku galvenās pūles tika veltītas mazo, darba pieredzē trū-

cīgo, formāli par rajonu bibliotēkām pārvērsto bijušo pilsētu un

ciemu bibliotēku izveidei par rajona bibliotēkām pēc faktiskā darba

satura.

Bērnu bibliotēku attīstība apskatāmajā laikā, īpaši pirmās pēckara
piecgades laikā, risinājās lēnāk, jo bērnu bibliotekārā apkalpošana
sākotnēji tika uzdota apriņķu bibliotēkām. 1946. gada «Nolikumā par

apriņķa bibliotēku» bija norādījums 30% no grāmatu iegādei asignē-
tām summām izlietot bērnu grāmatu iegādei. 5 Tāpēc 1950. gada bei-

gas Latvijā darbojās tikai 10 patstāvīgas valsts bērnu bibliotēkas, 6

bet bērnu bibliotēkas funkcijas bija uzliktas apriņķa un skolas biblio-

tēkai. Turpretim nākamās piecgades laikā, saskaņojot bērnu bibliote-

kāro apkalpošanu ar Padomju Savienībā pastāvošo sistēmu, patstā-

vīga bērnu bibliotēku skaits Latvijā strauji pieauga un 1955. gada
beigās sasniedza 82.7 J955. gadā tika atvērtas bērnu bibliotēkas Ak-

nīstes, Apes, Auces, Ērgļu, Kandavas, Liepājas, Neretas, Pļaviņu,
Priekules, Rīgas, Talsu, Valkas un Ventspils rajonos. B

Samēra neliela, bet datu trūkuma dēļ grūti precīzi aprakstāma ir

valsts un kolhozu klubu bibliotēku grupa.

1 LPSR CVORA, 678. f., 3. a., 63. L, 4. lp.
2

Turpat, 1363. f., 1. a., 255. 1., 49. lp.
3 Turpat, 42. lp.
4 Turpat, 277. f., 5. a., 266. 1., 40. lp.
5

Turpat, 270. f., 2. a., 5715. 1., 14. lp.
6 Turpat, 1363. f., 1. a., 255. 1., 42. lp.
7

Turpat, 678. f., 3. a., 37. 1., 1. lp.
8 Turpat, 277. f., 5. a., 266. 1., 40. lp.
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1. tabula

Latvijas PSR valsts masu bibliotēku tīkla attīstība 1944.—1955. g.

(bibliotēku vienību skaits gada beigās)

Bibliotēkas, kuras izsniedza grāmatas lasīšanai uz māju, tika uz-

skatītas par masu bibliotēkām, bet tās, kuru fondos bija tikai dažāda

mākslinieciskās pašdarbības repertuāra un metodiskā literatūra, ko

izmantoja klubos uz vietas, pēc sava rakstura vairāk iederētos zināt-

nisko un speciālo bibliotēku grupā, taču tās uzskaitīja kopā ar klubu

masu bibliotēkām, reizēm izdalot atsevišķi, reizēm ne. Tāpēc to skaits,

kas izriet no autora rīcībā esošajiem fragmentārajiem uzskaites ma-

teriāliem, maz ticams: 1953. gada sākumā Latvijā pie valsts un kol-

hozu klubiem darbojās 244 bibliotēkas, no kurām sešās (visas kolhozu

klubu bibliotēkas) grāmatas izsniedza uz māju. 1

Kolhozu bibliotēkas

Vienlaidu kolektivizācijas periodā republikas laukos aktīvi dibi-

nāja kolhozu bibliotēkas, kuru uzdevums bija apkalpot iedzīvotājus
pēc ražošanas principa.2 Tātad valsts masu bibliotēku tīklu laukos,

t. i., ciemu bibliotēkas, papildināja ar kolhozu bibliotēkām.

Pildot Latvijas PSR Augstākās Padomes 1948. gada 15. oktobra

lēmumu «Par kultūrizglītības iestāžu stāvokli republikā», uzdots ap-

riņķu un pilsētu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejām no-

drošināt, lai līdz 1949. gada 1. janvārim katrā republikas kolhozā

būtu bibliotēka-lasītava. 3 Kaut arī finansu līdzekļu un grāmatu trū-

kuma dēļ minētais lēmums pilnībā netika īstenots, kolhozos strauji
auga bibliotēku skaits. 1947. gada beigās Latvijā bija 17 kolhozu bib-

1 LPSR CVORA, 277. f., 5. a., 193. 1., 41. lp.
2 Turpat, 270. f., 2. a., 5713. L, 30.—32. lp.
3 Turpat, 697. Ц 159. lp.

Bibliotēkas

tips
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

iema b-ka 231 311 444 499 583 611 652

ilsētas b-ka 10 54 65 62 74 70 63

ajona b-ka 7 15 16 19 21 22 44

iērnu b-ka 1 1 2 4 5 7 10

703 713

55 55

58 58

29 45

734

56

58

54

771 847

59 62

58 58(57)
69 82

opā 249 381 527 584 683 710 769 845 871 902 957 1049
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liotekas, 1 1948. gada beigas — 215,2 bet 1949. gada beigas — jau
1567.3

Uzskaitītajās bibliotēkās pārsvarā bija nelieli grāmatu fondi, kas

aizņēma dažus plauktus kolhoza kantorī. 1952. gada l. janvārī tikai

deviņu bibliotēku grāmatu fondi pārsniedza 1500 eksemplārus.4

1950. gadā, kolhoziem apvienojoties, attiecīgi samazinājās arī kol-

hozu bibliotēku skaits — līdz 912.5 1951. gada statistiskajos rādītājos
atspoguļotā kolhozu bibliotēku skaita samazināšanās līdz 589 neno-

zīmē, ka to arī praktiski kļuvis mazāk. Bija paredzēts uzskaitīt tikai

tās bibliotēkas, kuru fonds pārsniedz 300 grāmatas, taču šis norādī-

jums netika pilnīgi ievērots, tāpēc uzskaitē radušās neprecizitātes.

Turpmākajos gados kolhozu bibliotēkas uzskaitīja neatkarīgi no

fonda lieluma: 1952. gada beigās to bija 999, 6 1953. gada beigās —

1000,7 1954. gada beigās — 10628
un 1955. gada beigās — 1000.9

Kolhozos darbojās arī valsts masu bibliotēku veidotās pārvietojamās
bibliotēkas. Tās diemžēl netika regulāri uzskaitītas, un autora rīcībā

esošie dati šķiet maz ticami. Tā, piemēram, 1950. gadā kolhozos uz-

skaitītas 1458 pārvietojamās bibliotēkas, 10 1949. gadā — 1634" vai

1809. 12

Lai nostiprinātu kolhozu bibliotēku tiesisko un reizē arī materiālo

stāvokli, Kultūras un izglītības iestāžu komiteja izstrādāja nolikumu

par kolhoza bibliotēku. «Pagaidu nolikums par kolhoza bibliotēku»

tika apstiprināts tikai 1951. gada decembrī, bet «Nolikums par kol-

hoza bibliotēku» — tikai 1954. gada martā.

Salīdzinot abus dokumentus, varam izsekot izmaiņām kolhozu

bibliotēku attīstības plānojumā. Pagaidu nolikums vēl atspoguļo cen-

tienus izveidot katrā kolhozā atsevišķu biblfotēku, turpretī Nolikumā

jau vērojama tendence no tiem atteikties. Sākumā tā izpaudās ka sa-

darbība ar valsts masu bibliotēkām ne tikai metodiski, bet arī finan-

siāli — kolhozi sāka ieguldīt līdzekļus ciema bibliotēku fonda papildi-

nāšanā, atsakoties papildināt savus bibliotēku jau ta visai trūcīgos

grāmatu fondus. Vēlāk — pēc 1955. gada kolhozu masu bibliotēku

dibināšana un attīstība pārtrūka.
Pastāvot līdzās abām bibliotekārās apkalpošanas organizācijas

formām, dzīvotspējīgāka izrādījās valsts organizēta ciema bibliotēka.

1 LPSR CVORA, 277. f., 5. a., 68. 1., 154. lp.
2

Turpat, 277. f., 5. a., 68. t, 154. lp.
3 Turpat, 1363. f., 1. a., 255. 1., 49. lp.
4 Turpat, 1363. f., 1. a., 304.—316. 1.
5

Turpat, 255. 1., 41. lp.
6 Turpat, 270. f., 1. a., 5725. 1., 61. lp.
7 Turpat.
8

Turpat, 277. f., 5. a., 244. 1., 17. lp.
9 Turpat, 678. f., 3. a., 37. 1., 1. lp.

10

Turpat, 1363." f., 1. a., 255. 1., 49. lp.
11 Turpat, 270. f., 2. a., 5573. 1., 99.—105. lp.
12 Cīņa, 1948, 30. dec.
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Valsts centralizētā administratīvā un metodiskā vadība, pastāvīgi
kadri un labāka finansiālā nodrošinātība noteica ciema bibliotēkas

pārākumu pār kolhoza bibliotēku.

Informatīvais darbs laukos, tāpat kā agrāk, palika valsts biblio-

tēku tīkla ietvaros, un kolhoznieku bibliotekāro apkalpošanu veica

ciemu bibliotēkas.

Zinātniskas un speciālas bibliotēkas

So bibliotēku uzdevums ir apmierināt pieprasījumu pēc literatūras,
kāds rodas ražošanas, zinātniskās pētniecības un augstas kvalifikā-

cijas speciālistu kadru sagatavošanas gaitā. Apskatāmajā laikposmā
šī tipa bibliotēkām bija raksturīga liela dažādība. To skaitā ietilpa

gan tādas lielas universālu vai speciālu fondu glabātājas kā Latvi-

jas PSR Valsts bibliotēka un lielāko augstskolu bibliotēkas, gan arī

dažādu resoru nelieli speciāli grāmatu fondi, kuru organizācija un

uzraudzība notika sabiedriskā kārtā. Apskatāmajā laikā uzsāka darbu

divas jaunas republikāniskas zinātniskās bibliotēkas — Republi-
kāniskā zinātniskā medicīnas un Republikāniskā zinātniski teh-

niskā bibliotēka, kas vēlāk kļuva par savas nozares metodiskajiem
centriem.

Jau 1945. gadā darbu uzsāka Latvijas PSR Veselības aizsardzības

ministrijas Republikāniskā zinātniskā medicīnas bibliotēka, kas jau

piecdesmitajos gados kļuva par republikas medicīnas bibliotēku meto-

diskās vadības centru. Tagadējā Republikāniskā zinātniski tehniskā

bibliotēka uzsāka darbu 1950. gadā, būdama PSRS Augstākās izglī-
tības ministrijas Valsts zinātniskās bibliotēkas filiāle. Vēlāk, sešdes-

mitajos gados, šī bibliotēka kļuva par mūsu republikas galveno
daudznozaru zinātniski tehnisko bibliotēku un Latvijas PSR tehnisko

bibliotēku metodiskās vadības centru.

Aplūkotajā laikposmā zinātnisko un speciālo bibliotēku uzskaite

Latvijas PSR, tāpat kā visā Padomju Savienībā, bija neregulāra. Līdz

ar to attīstības dinamika grūti izsekojama, tāpēc aprobežosimies ar

šīs grupas bibliotēku raksturojumu pēc 1954. gada sākumā apkopota-
jiem uzskaites materiāliem.

No 679 bibliotēkām 181 bija centrālo un vietējo pārvaldes orgānu
tiešā pakļautībā, 93 — dažādu uzņēmumu, 79 — tehnikumu un citu

vidējo mācību iestāžu, 9 — augstāko mācību iestāžu (to skaitā bija
arī jaunatvērto augstskolu — Latvijas Valsts fiziskās kultūras insti-

tūta, Rīgas Medicīnas institūta, Daugavpils Pedagoģiskā institūta

un Liepājas Pedagoģiskā institūta bibliotēkas), 58 — zinātniskās pēt-
niecības iestāžu, 22 — arodskolu un dzelzceļnieku skolu, 46 — MTS,
sovhozu un kokmateriālu sagatavošanas punktu, 49 — slimnīcu, poli-
klīniku un citu medicīnas iestāžu, 9 — sanatoriju un dispanseru bib-
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Hotēkas. 133 bibliotēkas šajā uzskaitē figurē kā «citas» 1. Starp tām

varētu būt lielāks skaits Latvijas PSR Izglītības ministrijai pakļauto
pedagoģisko skolu, metodisko kabinetu, bērnunamu un bērnudārzu

bibliotēku. Agrāk — 1952. gada 1. janvārī Latvijas PSR Izglītības
ministrijas pakļautībā bijušas 166 šādas bibliotēkas. 2

Latvijas PSR zinātnisko un speciālo bibliotēku izvietojums attie-

cīgajās administratīvi teritoriālajās vienībās bija nevienmērīgs, bet

kopumā atbilda kultūras un ražošanas spēku līmeņa samēram attie-

cīgajās teritorijās.
So bibliotēku izvietojumā vēl joprojām bija saskatāmas sekas, ko

bija izraisījusi stihiski nevienmērīgā kultūras un ražošanas spēku
attīstība pirmspadomju periodā.

1952. gada 1. janvārī republikā no uzskaitītajām 673 bibliotēkām

402 atradās republikāniskās pakļautības pilsētās: Rīgā — 327, Dau-

gavpilī — 31, Jelgavā — 17, Liepājā — 14, Ventspilī — 13. Pārējo
bibliotēku izvietojums pa rajoniem bija šāds: 10 un vairāk bibliotēku

bija Cēsu (17), Rīgas (12), Talsu (11) un Valmieras (10) rajonos.
23 rajonos bija no 5 līdz 9, pārējos 31 rajonā no 1 līdz 4 bibliotē-

kām.3

Veidojot bibliotēku pārvaldi republikā 1945. un 1946. gada, dažas

no lielajām zinātniskajām bibliotēkām vairākkārt mainīja savu pa-

kļautību, kamēr «atrada» sev piemērotāko vietu bibliotēku tīkla. Vis-

pirms Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu

pārvalde no Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāta pārņēma 6

bibliotēkas, kuras finansēja no valsts republikāniska budžeta līdzek-

ļiem: Latvijas PSR Valsts bibliotēku, Valsts vēsturisko bibliotēku,

Valsts J. Misiņa bibliotēku, Valsts centrālo pedagoģisko bibliotēku,

Valsts Liepājas zinātnisko un Valsts Jelgavas zinātnisko bibliotēku.

Jau nākamajā — 1946. gadā notika jaunas izmaiņas 3 bibliotēku

pārvaldē: ar Latvijas PSR TKP 1946. gada 15. februāra
(

lēmumu

Izglītības tautas komisariāts atguva Valsts centrālo pedagoģisko bib-

liotēku, 4 bet 1948. gadā to pievienoja kā struktūrdaļu Latvijas PSR

Izglītības ministrijas kvalifikācijas celšanas institūtam. 5

Veidojot Latvijas PSR Zinātņu akadēmiju, Latvijas PSR Ministru

Padome ar 1946. gada 5. jūnija'lēmumu no 1946. gada 1. jūlija tās

sastāvā iekļāva Valsts vēsturisko un Valsts J. Misiņa bibliotēku.6

Pirmo nosauca par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālo

bibliotēku, bet otro — par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas

1 LPSR CVORA, 700. f., 9. a., 780. 1., 75.—83. lp.
2 Turpat.
3 Turpat, 277. f., 5. a., 166. 1., 186.—188. lp.
4

Turpat, 1363. f., 1. a., 3. 1., 67. lp.
5 Turpat, 277. f., 5. a., 85. 1., 14. lp.
6 Turpat, 1363. f., 1. a., 3. 1., 202. un 204. lp.
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LPSR vispārizglītojošas skolas un

J. Misiņa bibliotēku. 1954. gadā šīs bibliotēkas ar Latvijas PSR

Ministru Padomes lēmumu apvienoja, un J. Misiņa bibliotēka kļuva

par Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa latviešu

literatūras nodaļu. 1

Vispārizglītojošo skolu bibliotēkas

Par vispārizglītojošo skolu bibliotēkām tika uzskatīts skolēnu,

skolotāju un retos gadījumos arī apkārtnes iedzīvotāju tiešā rīcībā

esošs grāmatu krājums skolas telpās. Algoti bibliotekāri šo grāmatu

1
Ne visai precīzi šis process apgaismots F. Rancāna monogrāfijā «Jānis Misiņš

un viņa bibliotēka» (R., 1963). Sīs bibliotēkas valsts īpašumā un pārziņā pārgāja

jau 1941. gadā, un arī pēckara periodā pirms iekļaušanas Zinātņu akadēmijas sis-

tēmā ar Rīgas pilsētu tām bija tikai teritoriāla, nevis juridiski organizatoriska ko-

pība. Tāpēc tās pārgāja Zinātņu akadēmijas sistēmā kā valsts bibliotēkas, nevis kā

agrākās pilsētas bibliotēkas (F. Rancāna grām. 293. lpp.), pie tam ar 1946. gada
1. jūliju (LPSR CVORA 1363. f., 1. a., 3. 1., 202. un 204. lp.), nevis ar 1. jūniju

(F. Rancāna grām. 293. lpp.).
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2. tabula

to bibliotēku skaits

krājumu organizēšanai bija tikai pašās lielākajās Latvijas vidus-

skolās, kas atradās Rīgā un lielākajās rajonu pilsētās.
Skolu grāmatu krājumu skaitu un izvietojumu noteica vispārizglī-

tojošo skolu tīkla stāvoklis. Tā kā savs grāmatu krājums jau pirms
padomju varas nodibināšanas bija kļuvis par parastu parādību Lat-

vijas skolās, tad arī pētāmajā periodā skolu bibliotēku veidošana vi-

sumā sekoja šai tradīcijai, jo valsts bērnu bibliotēka kā īpaša bērnu

bibliotekārās apkalpošanas forma vēl tikko sāka veidoties.

Tāpēc laikposmā no 1944. gada līdz 1955. gadam pakāpeniski sa-

mazinājās to vispārizglītojošo skolu skaits, kurām nebija sava grā-

matu krājuma. 1944./45. mācību gadā tādu skolu republikā bija 81,
1

bet 1953./54. mācību gadā vairs tikai 10.2 2. tabulā redzams šī procesa

atspoguļojums.
Apskatāmajā laika periodā nevar runāt par vienota bibliotēku tīkla

izveidi republikā. Sajā laikā atsevišķi resori vairāk vai mazāk plān-

veidīgi formēja savus bibliotēku tīklus. To darbību vienojošs elements

bija darba saturs — sociālisma celtniecības sekmēšana.

1 LPSR CVORA, 277. f., 5. a., 3. 1., 58. lp
2 Turpat, 199. 1., 120. lp.
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А. ПУРИНЬШ

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР

В 1944—1955 ГОДАХ

Резюме

Понятие «библиотека в Латвии в 1944—1955 годах» обобщает качественно

и количественно различные культурно-просветительные учреждения в диапа-

зоне от больших универсальных или специальных научных библиотек до не-

большого собрания книг общественного пользования.

В этот период еще нельзя говорить об образовании единой библиотечной

сети республики. Отдельные ведомства более или менее планомерно органи-
зовывали свои библиотечные сети, объединяющим элементом которых было

содержание работы — способствовать построению социализма в Латвий-

ской ССР.

Характеризуя библиотечную сеть республики в 1944—1955 годах, автор в

основном сохранил деление библиотек, принятое в статистике того периода:

массовые, научные, специальные и библиотеки общеобразовательных школ.

Развитие сети государственных массовых библиотек происходило в соот-

ветствии со структурой, установленной Народным комиссариатом просвещения
Латвийской ССР в 1941 году (сельская, районная, городская и детская библио-

теки). Численный рост этих библиотек отражен в табл. 1. Количество сель-

ских библиотек возросло с 231 в 1944 году до 847 в 1955 году. За это же

время число городских библиотек увеличилось с 7 до 62, а детских — с

1 до 82.

К группе массовых относятся также колхозные библиотеки. В ходе разви-
тия колхозного строительства предполагалось заменить ими сельские государ-
ственные массовые библиотеки, однако экономическое положение колхозов в

те годы не позволило колхозному селу в достаточной степени развернуть биб-

лиотечное обслуживание, поэтому государственные библиотеки сохранили свое

прежнее значение, а в самом конце рассматриваемого периода наметилось

уменьшение числа колхозных библиотек (если в 1954 году их насчитывалось

1062, то в 1955 году — уже только 1000).

К массовым причислялись также библиотеки при государственных и кол-

хозных клубах. В 1953 году таких библиотек насчитывалось 244.

Спрос на литературу в связи с потребностями производства, научно-иссле-

довательской работой и подготовкой кадров высшей квалификации удовлетво-

рялся научными и специальными библиотеками. Материалы учета этих

библиотек в конце 1953 года показывают, что из 679 библиотек данного типа

181 принадлежала центральным и местным органам управления, 93 находились

при различных предприятиях, 79 — при средних специальных и 9 — при выс-

ших учебных заведениях, 58 — в ведении научно-исследовательских учрежде-
ний, 22 принадлежали школам профтехобразования, 46 — МТС, совхозам и

лесозаготовительным пунктам. 49 — больницам и поликлиникам, 9 — санато-

риям и диспансерам. 133 библиотеки были учтены как «другие».

Наличие собрания книг было традиционным явлением во многих общеоб-

разовательных школах Латвии уже в досоветский период. В 1944—1955 годах

число школ, не имеющих собственного книжного фонда, продолжало умень-
шаться. Если в 1944/45 учебном году таких школ было 81, то в 1953/54-м их

осталось только 10. Процесс развития сети школьных библиотек характери-

зует табл. 2.



87

Ā. PURIŅŠ

THE DEVELOPMENT OF THE LIBRARY NET IN THE LATVIAN SSR

IN THE YEARS OF 1944—1955

Summary

The idea "a library in Latvia in the years of 1944—1955" generalizes qualita-
tively and quantitatively different cultural and educational establishments in the

range from large universal or special scientific libraries to a small collection of
books for common use.

In this period it is impossible to talk about the development of a united

library net of the republic. Separate departmnets more or less systematically organ-
ized their own library nets, which were united by the content of their work-to

promote the building of socialism in the Latvian SSR.

Characterizing the library net of the republic in the years of 1944—1955, the
author has basically preserved the library division, which was used in statistics
of that period: public, scientific, special libraries and libraries of schools providing
general education.

The development of the net of the state public libraries took place according
to the structure, which was established by the People's Education Commissariat of

the Latvian SSR in 1941: country, district, city and children libraries. The quanti-
tative growth of these libraries is given in the table No. 1. The number of country
libraries has increased from 231 in 1944 to 847 in 1955. At the same time the

number of city libraries has risen from 7 to 62, but children libraries from 1 to 82.

Libraries of collective farms also refer to the group of public libraries. In the

course of the development of the building of collective farms it was envisaged to

replace country state public libraries by these libraries, however the economic

position of collective farms in these years did not permit the collective farm village
to develop the library service sufficiently, therefore the state libraries preserved
their former meaning, but at the very end of the inspected period the decrease of

the number of collective farm libraries appeared (if in 1954 there were 1,062

libraries, then in 1955 — only 1,000).
A group of libraries attached to state and collective farm clubs was ranked

among public libraries. In 1953 there were 244 libraries of this kind.
The demand for literature in connection with production needs, the scientific

research work and training of specialists was satisfied by scientific and special
libraries. Materials of the accounting of these libraries at the end of 1953 show
mat from 679 libraries of this type 181 library was owned by central and local

organs of government, 93 libraries were attached to different establishments, 79 —

to secondary special establishments and 9 — to higher educational establishments,
58 libraries were under the management of scientific research establishments,
22 libraries belonged to professional technical schools, 46 — to machine and tractor

stations, state farms and timber-felling sites, 49 — to hospitals and policlinics, 9 —

to Sanatoriums and dispensaries. 133 libraries were enumerated as "others".
The existence of a collection of books was a traditional phenomenon at many

schools of Latvia providing general education already in the pre-Soviet period,
ш the years of 1944—1955 the number of schools, which did not have their own

book stocks, continued to diminish. If in the school-year of 1944/1945 there was
81 school of this kind, then in the school-years of 1953/1954 there had remained

only 10 such schools. The process of the development of the net of school libraries
is characterized by the table No. 2.
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A. APĪNIS

GRĀMATU IZPLATĪŠANĀS LATVIEŠU SABIEDRĪBĀ

NO 1835. GADA LĪDZ 1855. GADAM

Sis apcerējums tapis, autoram turpinot pētījumus latviešu sabied-

rības lasīšanas vēsturē. 1 Tā uzdevums — raksturot grāmatu pieeja-
mību, lasītāju vidi un tās piesātinātību ar grāmatām latviešu buržuā-

ziskās sabiedrības veidošanās periodā.

19. gadsimta vidū Latvijas poligrāfijas uzņēmumi, kas visi piede-
rēja šejienes vācu buržuāzijai, bija grāmatu ražošanā jau visai jau-

dīgi. L. Hartungam Rīgā 1852. gadā esot bijis pussimt strādnieku,2

J. F. Stefenhāgena un dēla firmā Jelgavā 50. gados strādāja 25—30

cilvēki. 3 Tipogrāfiju jauniegādātās ātrspiedes (vismaz dažos gadī-
jumos) bija tam laikam modernas. V. F. Hekera (Rīgas pilsētas)

spiestuvē 1845. gadā iedarbināja visjaunākā tipa ātrspiedi, kāda esot

sākta ražot Vācijā tikai pirms 2 gadiem, šī esot bijusi pirmā tāda ma-

šīna Krievijā. 4

Mašinizācijai neizbēgami vajadzēja grāmatu ražošanu palētināt.
Acīmredzot tā arī notika. Tomēr izdevniecības nesteidzās pazemināt

grāmatu cenas pircējiem. Aplēšot pēc sludinājumiem 1 loksnes pārdo-
šanas cenu un salīdzinot perioda sākumu ar beigām, kopumā nav

vērojama tās krišanās (kaut atsevišķu izdevniecību grāmatas bija

kļuvušas lētākas nekā iepriekšējā periodā, piemēram, Stefenhāgenu
daiļliteratūra). Varētu secināt, ka cenu līmeni noturēja pieaugušais
lasītāju pieprasījums.

Izdevniecību un spiestuvju peļņa no lielajiem, labi pirktajiem izdevumiem bija

ievērojama. Tā «Dziesmu un lūgšanu grāmata», kas no 1839. gada iznāca daudzos

papildmetienos, ienesa Stefenhāgenu firmai vismaz vairākus simtus procentu peļ-

ņas, J. Arnta grāmata «No īstas kristīgas ticības» (1845) — vismaz 200%, G. Brāšes

«Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis» (1843) — tikpat, J. Bankava sprediķi

1 lepriekšējie hronoloģiskie periodi aptverti apcerējumos, kas publicēti «Biblio-

tēku zinātnes aspektu» 4.(9.) un 6.(11.) sējumā.
2 [Leitāns A.] Mūsu mīļam driķu namu kungam Ludvig Härtung par apsvei-

cināšanu uz vārdadienu 25tā august 1852. R., 1852, [4.] lpp.
3 Apinis A., Siško S. Jelgavas izdevēji Stefenhageni latviešu grāmatniecībā. —

B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1979, 2(7), 170. lpp.
4 Riga, d. 21 Mai. — Das Inland, 1845, № 22, Sp. 370.
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(1839) — ap 60%- Kalendāri deva gandrīz vai desmitkārtīgu ienākumu.1 Neienesī-

gākas bija daiļliteratūras grāmatas un vispār izdevumi ar mazākām tirāžām.

Bez nolūka iegūt peļņu darbojās Krievijas Bībeles biedrības nodaļas, laižot

klaja par visai zemām cenām Bībeles un Jaunās derības ļoti lielā skaitā, tāpat
Latviešu literārā biedrība, izdodot savu biedru sacerējumus, arī pretalkoholisma pro-
pagandētāji ar savām brošūrām un vēl citi izdevēji.

Izdevniecību un autoru attiecības bija palikušas iepakaļ Rietinn-

eiropā parastajam autortiesību nodrošināšanas jaunlaiku veidam.

Kad A. Dēbners savu «Svētu stāstu» manuskriptu pārdeva izdošanai

H. Treijam, pēdējais vēl varēja darbu pārdot tālāk citam izdevējam.
Treijs tā arī izdarīja — pārdeva to J. K. D. Millera firmai, un viņi
abi atkārtotu izdevumu gadījumos neko vēl nemaksāja nedz autoram,
nedz tā mantiniekiem.2 Liekas, tieši šī nenokārtotība, nepietiekami
attīstītie komerciālie pamati, izdevēju riska bailes bija iemesli, kādēļ
autori reizumis savas grāmatas izdeva paši vai arī naudīgi cilvēki

dažus izdevumus finansēja ar krietni lieliem līdzekļiem. Joprojām

praktizēja arī prenumerāciju. Pieskaitot dažus valsts apmaksātus izde-

vumus (piemēram, E. V. Brēma «Mācību, kā var ēkas būvēt no ze-

mes», 1847) un Bībeles biedrības plašos pasākumus, redzams, ka grā-
matu ražošanā vēl liela nozīme bija mecenātismam. Tas bija radies

un turpināja eksistēt visā ilgajā laikā, kad, attiecībām

irstot, latviešu grāmatniecībā erodējās vienotā centralizēta baznīcas

un pārvaldes iestāžu iniciatīva, bet privātkapitālistiskie principi vel

nebija pietiekami nostiprinājušies.
Autorizdevumos tad arī varēja izpausties latviešu materiālās ini-

ciatīvas sākums grāmatu ražošanā. Vērienīgs aizsācējs bija Mazsala-

cas zemnieks Kristaps Kaktiņš, kas 1835. gadā par saviem līdzekļiem
laida klajā nelielu reliģiska satura brošūriņu, vēlāk vēl citus savus

sacerējumus un, beidzot, 1843. gadā apjomā ļoti lielo sprediķu krā-

jumu «Svētas patiesības liecinieks».3 Taču tas nebija peļņas pasā-
kums. Pēc saglabātajām Kaktiņa atzīmēm par sprediķu krājuma iz-

maksu un pārdošanu var aplēst, ka viņš nenopelnīja tikpat kā neko.
Latviešu autoru ieguldījumi grāmatu materiālajā ražošanā bija ne-

pieciešami, kad izvērsās viņu iniciatīva grāmatu intelektuālajā ražo-

šanā, pāraugdama plašā un intensīvā darbībā.4

1 Seit un turpmāk izmantotas ziņas par grāmatu tirāžām, cenām, apjomu, kas

savāktas V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā veidojamam latviešu seniespiedumu

kopkatalogam. Peļņas aplēsēs visos gadījumos nosacīti pieņemta sākotnējā izmaksa,

kāda konstatēta avotos pirms ražošanas palētināšanās: papīram 2 rubļi rīsē, saliku-

mam 8 rubļi loksnē, iespiedumam 1,5 rubļi par loksni 1000 eksemplāros.
2 Dēbners T. lesūtījums «Baltijas Vēstnesim» 1905. Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas J. Misiņa
sektors (turpmāk FBRM), «Latviešu draugu biedrība, 5492, 11, 56».

3 Par K. Kaktiņa darbību un tās finansiālo pusi sīkāk: Apinis A. Kristaps Kak-

tiņš latviešu grāmatniecības un sabiedriskās domas vēsturē. —
Raksti / V. Lāča

LPSR Valsts b-ka, 1974, 5, 190.—215. lpp.
4 Latviešu autoru darbības sākums tuvāk iztirzāts gram.: Apinis A. Latviešu

grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām. R., 1977, 129.—157. lpp.
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Mecenātisma izpausmes ietekmēja arī grāmatu ieplūdi sabiedrībā.

Tā tika gan atrisinātas dažas patiesas vajadzības, gan arī lasītājiem
uzspiesta vienpusīga, «labdariem» vēlama lasāmviela.

Tāda labdarība visvajadzīgākā bija skolām. Skolu finansēšana bija pagalam
novārtā, tāpēc mācīblīdzekļu ļoti trūka. Kublu skolā Dundagā gadiem ilgi vienīgās

grāmatas bija kāda ābece, paša skolotāja dziesmu grāmata un Bībele, novecojusī
J. F. Bankava «Tā īsa izstāstīšana, kurā tie mācības gabali jo saprotami darīti

priekš Dundangas draudzes» (1796). Tikai 1842. gadā pēc jauna skolas nama uz-

celšanas mācītājs atvedis arī kādas jaunas grāmatas.
1 Kad 1837. gadā Dunalkā

iekārtoja 3 skolas, barons katrai dāvināja pa vienādam grāmatu komplektam.2

Skolām mācīblīdzekļus reizēm piešķīra arī pagasts; reizēm tos gādāja paši bērni.
3

Turpinājās paraža ar grāmatām apdāvināt skolu beidzējus, iesvē-

tāmos jauniešus. Grāmatas dāvināja arī zemnieku mājām. Tā, piemē-
ram, Raiskuma muižnieki nodeva praktisku padomu grāmatas sava

pagasta sētām. Visai oriģināli izrīkojies Elkuzemes dzimtkungs —

uzdāvinājis draudzei G. Brāšes padomu grāmatu «Kā Paleijas Jānis

savu būšanu kopis», pulcinājis ļaudis muižā klausīties tās priekšā la-

sīšanu un triju sētu zemi iekārtojis pēc Brāšes norādījumiem.4 Bet

vienkāršs Liepājas latvietis Andrejs Reniķis «uzpirke Toma Kempenes
un Vidzemes brāļu draudzes dziesmu un daudz citas grāmatas un

gāje uz zemēm cienīgus draugus atrast un ar šo svētu mantu apdā-
vināt»5.

No dāvinājumiem vai kā mecenātu pasākumi izauga arī bibliotē-

kas (Baldonē no mācītāja J. K. Cimmermaņa novēlējuma, Tirzā mā-

cītāja P. E. Šaca dibināta) un lasīšanas biedrības (Jelgavā pēc mā-

cītāja V. Pantēniusa, Bārtā — mācītāja G. Brāšes ierosmes). Pašreiz

zināmas kādas 5 toreizējās bibliotēkas; iespējams, bija vēl citas. To

fondu lielumu var iedomāties dažos_ desmitos sējumu. Turpretim pirmā

pašu latviešu dibinātā bibliotēka Ēdolē 1848. gadā radās pēc inicia-

tīvas «no apakšas» — no rakstveža K. Valdemāra puses; bibliotēka

tika uzturēta ar zemnieku saziedotajiem līdzekļiem. Acīmredzot tā

bija nozīmīga gan apjomā (spriežot pēc saziedotajām summām, va-

rēja būt ap 200 grāmatu), gan arī saturā (ievērojot Valdemāra inte-

reses, proporcionāli būs bijis vairāk laicīgu grāmatu nekā vācu dibi-

nātajās bibliotēkās). Reniķa un jo sevišķi Valdemāra rīcība liecina,

ka ārpustirdznieciskās grāmatu ieplūdes jomā aktīvi kļuva arī lat-

vieši.

1 Dulsbergs E. Autobiogrāfija ar ģīmetni un ievadu no Poruku Jāņa. Cēsis

1904, 34.—35., 43. lpp.
2 Ceplenieks J. Voltera kronika. — Austrums, 1894, № 9, 239. lpp.
3 Vičs A. Latviešu skolu vēsture. R., 1926, 2. grām., 89.-97. lpp.
4 [Lepevičs К. О.] C. L. No Elkezemes. — Latv. Avīzes, 1844, № 39.

5 Bergmanis A. Naves piemiņa. — Latv. Avīzes, 1845, № 22.
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Kadu lielāku grāmatu kopu Stefenhāgenu izdevniecība nosūtīja izdalīšanai Sibī-
rijas «nabagiem latviešiem»1 (acīmredzot Rižkovā nometinātajām zemnieku nemieru
dalībnieku ģimenēm). Aktivitāti nemazināja Bībeles biedrība. Pēc laikrakstu zinām,
tā kopš 40. gadu vidus Kurzemē ik gadus izdalīja tūkstoti vai divus Bībe|u un

Jauno derību, Vidzemē — trīs vai trīs ar pusi tūkstoša, daļēji bez maksas. Bet
Latviešu literārā biedrība, izdāļājot bez atlīdzības savus izdevumus centīgākajiem
skolēniem2

,
tā tika vaļā no neizpirktu grāmatu kaudzēm.

Tomer nav ziņu par tik biežam un parastam akcijām grāmatu iz-

platīšanai bez maksas kā iepriekšējos gadu desmitos. Paliek iespaids,
ka. dzīve pastiprinoties kapitālisma elementiem un vairāk uzkrājoties
skaidrai naudai grāmatu iegādei, ārpustirdzniecības kanālu īpatsvars
kopējā iespieddarbu plūsmā pie lasītājiem mazinājās. Bet, ja bija tā,
tad varētu secināt, ka ruka tiešo ieteikumu un grāmatu uzspiešanas
iespējas, lielāks īpatsvars bija pašu lasītāju (t. i., pircēju) vēlmēm un

gaumei.
Mecenātisma veidā zemnieku sētās un pie Krievijas latviešiem

(Sibīrijā, rekrūšos), skolu un citās bibliotēkās nonāca Bībeles, Jau-

nas derības, dziesmu grāmatas, katehismi, baznīcas vēstures raksti,

praktiskā un mācību literatūra, iepriekšējā perioda ievērojamāko rakst-

nieku (G. F. Stendera, A. J. Stendera, K. R. Girgensona) darbu Tur-

pretim tolaik populārāko izdevumu tipu — reliģiski moralizējošas
lasāmvielas un stāstu ieplūde pa netirdznieciskiem kanāliem atzīmēta

tikai vienā gadījumā: Dikļu skolas bibliotēkas katalogā (tas pabeigts
1850. gadā).3

Palielinājās grāmatu tirdzniecības loma. Latviešu grāmatas pār-
deva pašās spiestuvēs. Stefenhāgenu firmai Jelgavā esot piederējusi
lielāka pārdotava, ar to laikam bija saistīta Millera spiestuves tirgo-
tava Rīgā (šī uzņēmuma īpašnieks bija Stefenhāgenu ģimenes radi-

nieks). Latviešu grāmatu pārdošanu 1853. gadā uzsāka L. Hartunga
jaunā spiestuve. 4 Arī visi grāmatveikali bija vācu buržuāzijas pār-
stāvju rokās. Rīgā stabili turējās pāris sortimenttirgotāju. Rosīgākie
bija J. Deibners, minams vēl N. G. Kimmels, vēlāk D. Minuss. Pārējie
uzradās un atkal izputēja. Jelgavā arī bija divi grāmatveikali —

G. A. Reiera un F. Lūkasa, kas tika iekārtots 1837. gadā. Liepājā
1842. gadā veikalu atvēra E. Bīlers. Sakari starp izdevniecībām un

sortimenttirgotājiem nebija labi nokārtoti. Tā X- Šmita grāmatu
«Kara lielskungs Eistākius» (1846) varēja nopirkt tikai Millera spies-
tuve un pie Stefenhāgeniem. H. Cokes stāsts «Tā brandvīna sērga»
(1838) Jelgavā nebija dabūjams.5 Sortimenttirgotāji vēlējās saņemt

' Iz Jelgavas. — Tas Latv. Ļaužu Draugs, 1836, № 48.
Ārons M. Latviešu literāriskā (Latviešu draugu) biedrība sava simts gadu

darbā. R., 1929, 147.—148. lpp.
3

Verzeichniß der Bücher, welche der Dikkelnschen Parochial-Schule gehören.
1850. FBRM «Dokumenti, dažādi, 11, 3».

* Leitāns A. Mans mīļais draugs. [R., 1853.1

.„

5

[Panteniuss V.\ V. P. Zina pār jaunam grāmatām. — Latv. Avīzes, 1838,
ЛЬ 38.
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noteiktu rabatu. Tāpēc lētas grāmatas viņi no izdevniecībām neņēma,
arī privātiem un neprofesionāliem izdevējiem nebija cerības savus

ražojumus plaši iztirgot veikalos. G. Ā. Reiers 1846. gadā kādā vēs-

tulē izteicies, ka neizbēgamās kredīta došanas dēļ tirgotājiem rodo-
ties zaudējumi vidēji 10% apmērā. Tāpēc viņš atsakās izplatīt Lat-

viešu literārās biedrības izdoto lēto grāmatu, jo rabata trūkuma dēļ

zaudējumi netiekot segti. 1 Mācītāji šādas neatsaucības dēļ savus dar-

bus izdevuši paši un tad lūguši amatbrāļus tos izplatīt.
2 Nelielajās

pilsētās un laukos retam lasītājam laimējies tikt pie jaunas grāmatas,
«bet, ja gribi sevim tādu pirkties, tad jūdz zirgu un brauc uz Jelgavu
un vēl uz Rīgu, ja tur grāmata driķēs iespiesta»

3. Taču sortimenttir-

gotāji, kas no Vācijas gan labprāt atgādājuši kādu grāmatu 6—B ne-

dēļās, latviešu izdevumus sameklēt nemaz neuzņēmušies. Tālab zem-

nieki, pilsētā iebraukuši, vispirms devās grāmatas pirkt pie iesējējiem.
Gan vācu grāmatas no Vācijas, gan latviešu grāmatas varēja iegādā-
ties arī pie citādu preču tirgotājiem, ja viņi tās pieņēma komisijā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu izdevumi bija apjomā ma-

zāki, to skaits lielāks, producētāju (izdevniecību, privātizdevēju, au-

toru, mecenātu) intereses daudzveidīgākas, tāpēc ar cenām tika brī-

vāk manevrēts, un cenu aina ne tuvu nebija tik stabila kā agrāk. Daļai

grāmatu, kas bija nopērkamas ilgāku laiku, cenas mainījās — popu-

lārākās kļuva dārgākas (Stefenhāgeni pacēla cenas dažiem veciem

praktiska satura darbiem), neizpirktās — lētākas. Sevišķi neveicās

izdevēja mācītāja H. Treija «cienīgai mātei»: pēc vīra nāves palikušo
grāmatu krājumu gan pastiprināti reklamēja avīzēs, tomēr ar laiku

cenas bija krietni vien jāpazemina.

Daži tālaika Rīgas grāmattirgotāji apgalvo, ka Latvijas vācu grāmatas tiekot

pārdotas par 1 kapeiku oktāvlappusē. 4 Latviešu grāmatas bija daudz lētākas,

tikai ļoti retos gadījumos sludinājumos minētās cenas sasniedza šādu līmeni. Vis-

lētākie izdevumi bija Bībele un Jaunā derība: vidēji par 0,6—1 kapeiku loksnē.

Dziesmu grāmatas maksāja 1,5—2,5 kapeikas loksnē. Vēl dārgāka bija plašā reli-

ģiski moralizējošās lasāmvielas grupa, kas vidēji sasniedza un pārsniedza 3 ka-

peikas. Vairākums daiļliteratūras izdevumu svārstījās starp 3 un 4 kapeikām lok-

snē. Populārzinātniskām un mācībgrāmatām atsevišķos gadījumos cenas sakāpa
līdz s—B kapeikām, starp praktiskajām dažas maksāja 10, 15, pat 20 kapeiku
loksnē. lesietās grāmatas bija dārgākas. Nelielām grāmatām piemaksa par pa-

pīra vai pusādas iesējumu bija 2,5—15 kapeikas, bet Bībelēm un sprediķu krāju-

miem par ādu apvilktiem koka vai papes vākiem — 20—60 kapeiku. (Tas aptuveni
saskan arī ar tiem dažiem ierakstiem eksemplāros, kur minēta maksa par indivi-

duāli pasūtītu iesējumu.)5

1 FBRM «Latviešu draugu biedrība, 5492, 111, 163ь».
2 Aus Riga. — Provinzialbl. für Kur-, Liv- und Esthland, 1836, № 15, S. 29.
3 [Sūlmanis A.] A. S. Grāmatnieku labas un derīgas vēlēšanās visiem tiem

priekšā liktas, kas var un grib līdzēt. — Latv. Avīzes, 1844, № 11.
4 B. Der Buchhandel in den Ostseeprovinzen. — Provinzialbl. für Kur-, Liv- und

Esthland, 1835, № 33—34 (Liter. Begleiter), S. 67.
5 Lauku iesējēji, šķiet, ņēma dargak: iv. KaKtiņš viņiem maksāja 32,5—50 ka-

peikas, turpretī pilsētu profesionāliem tikai 20 kapeiku.
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J. Vīlipa ieraksts (1843) grāmatā: Heselbergs H. Pērļu rota. Jelgava,
1842

Grāmatu cenas, kas minētas ierakstos un atmiņās, tikai pāris ne-

skaidros gadījumos pārsniedz sludinājumu cenu. Tas liek domāt, ka

plašākas tirdzniecības apstākļos faktiskā pirkšanas maksa pa lielā-

kajai daļai sakrita ar sludināto, tātad sabiedrībā nostiprinājās priekš-
stats par noteiktu grāmatas cenu.

Bībele, kurā bija 1506 lappuses (izd. 1843), maksāja 90 kapeiku, Jaunā de-

rība (700—874 lpp.) — 27 un 30 kapeikas. Vidzemes dziesmu grāmatai (1850) ar

928 lappusēm cena bija 40 kapeiku, Kurzemes jaunajai dziesmu grāmatai (pirms
1837; 932 lpp.) — iesietai 1 rublis, vecajai (1839; 1056 lpp.) tikpat. Par A. Lei-

tāna tulkotajiem vienu loksni lielajiem moralizējošajiem traktātiņiem 40. gadu sā-

kumā ņēma 2,5 kapeikas, X- Kaktiņš savam sprediķu krājumam bija noteicis cenu

1,35 rubļus un augstāku. K. Smita stāsts «Pēters jauns vientulis» (1839; 70 lpp.)
maksāja 20 kapeiku, «Kara lielskungs Eistākius» (1846; 128 lpp. ar «smuku bildi»

uz atsevišķas lapas) — 30 kapeiku, V. Meinholda«Sveidlera Maria» (1849; 112 lpp.
iesējumā) — 25 kapeikas, bet K. Valdemāra «300 stāsti» (1853; 240 mazformāta

lappuses un 2 attēli) — 42 kapeikas. К. A. Berkholca «Ziņās par krievu ķeizera
valsti» (1839), par ko prasīja 25 kapeikas, bija 52 parasta formāta lappuses ar

«arti, turpretim bagātīgi ilustrētajai F. R. Kreicvalda «Pasaulei» — 20 kapeiku —

bija 40 kvartformāta lappuses. P. E. Saca lasāmgrāmatai (1844; 186 lpp.) cena

bija 25 kapeikas, A. Spaģa «Pārcēlējam» (vācu valodas mācīblīdzeklis, 1847;
128 lpp.) _ 40 kapeiku. A. Leitāna «Darbu rullis» (1842; 48 lpp.) izmaksāja iesiets

30 kapeiku, К. O. Lepeviča «Padoma devējs» (1852; 311 lpp.), arī iesiets — 90 ka-

peiku. «Veca un jauna laiku grāmata» ar 48 lappusēm, vaku un baltām starplapām
kalendārijā maksāja 20 kapeiku.

Divdesmit gadu laikā rubļa pirktspēja, kaut lēnām, tomēr kritās.
Spriežot pēc avīžu sludinājumiem, 30. gadu beigās Rīgā varēja pūru
rudzu (50 kg) nopirkt janvārī par 1,20—1,60 rubļiem, bet 50. gadu
sākuma — par 1,84—2,30 rubļiem; podu (8 kg) sviesta attiecīgi par
1,80—2,40 un 2,90—3,30 rubļiem. Tādējādi, kaut grāmatu cenu abso-

lūta pazemināšanās nav novērojama, tomēr relatīvi salīdzinājumā ar
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augošo dzīves dārdzību tās kļuva
lētākas. Sis fakts nevarēja pozitīvi
neietekmēt grāmatu izplatību, jo
noiets bija ļoti atkarīgs no cenas.

Zīmīgs fakts šīs atkarības rak-

sturošanai — trīs tirzēnieši labāk

uzņēmās ar roku kopīgi pārrakstīt,
nevis nopirkt apjomīgo «Jaunu

labu ziņu un padomu grāmatu»

(izd. Tērbatā 1817. g.), jo tā bijusi
pārlieku dārga. 1

Lielās profesionālās izdevniecī-

bas sāka produkciju nodot komi-

sijas tirdzniecībā latviešu lauku

inteliģencei. 1836. gadā Vecpiebal-
gas skolotājs A. Rātminders saņē-
ma dažādus Stefenhāgenu izdevu-

mus pārdošanai, tābija pirmā grā-
matu komanditnoliktava Vidzemes

laukos. Arī J. F. Lundbergs nosū-

tīja viņam savu kopīgi ar G. Mer-

ķeli sarūpēto izdevumu «Ciems,

kur zeltu taisa». Pasākums Stefen-

hāgeniem izrādījās izdevīgs, un

A. Rātminders

firma Rātminderu pat apdāvināja. 1837. gadā Rātminders pārdeva

grāmatas par 116 rubļiem 82 kapeikām. Vienlaikus dibināti vēl vai-

rāki līdzīgi komanditi Krimuldā, Rūjienā, Mazsalacā, taču par to

panākumiem ziņu trūkst. Kurzemē, Biržos, rosīgi darbojies A. Līven-

tāls. 2 A. Bergmanis Cīravā ilgāku laiku ieguva blakusienākumus no

kalendāru, laikrakstu un grāmatu izplatīšanas. No 1847. gada vidus

līdz 1848. gada martam viņš varēja izdevējiem aizsūtīt vairāk nekā

280 rubļu, 1850. gadā — vairāk nekā 115 rubļu.3 Vecpiebalgā koman-

dits darbojās ar muižnieka, Biržos — ar mācītāja garantiju; kā bija

citur, ziņu nav.

Veikalu un komisijas tirdzniecību papildināja jo rosīgā atkalpār-
došana. Patiesībā ir grūti noteikt, kuros gadījumos beidzās komisijas
tirdzniecība (ar izdevēja risku, grāmatām paliekot izdevēja īpašumā)
un sākās atkalpārdošana (ar atkalpārdevēja risku, grāmatām pārejot
viņa īpašumā), jo nereti abas formas pastāvēja vienos un tais pašos

1 Noraksts ar J. Misiņa paskaidrojumu FBRM «Misiņš, Jēkabs I».
2

Zur Chronik der Ostseeprovinzen. — Provinzialbl. für Kur-, Liv- und Esth-

land, 1836, № 15, 17, 20, 21, 24; 1838, № 29; No Rīges. — Tas Latv. Ļaužu Draugs,

1836, № 16; No Vecpebalges draudzes, Vidzemē. —Turpat, №26; Kādas latviskas

grāmatas var dabūt pirkt pie Vecpebalges skolmeistera Rātminder un cik tās, jau

gatavas iesietas, maksā. — Turpat, № 27.
3 Bērziņš L. Tautskolas līdumniekiKurzemē. R., 1933, 142.—144. lpp.
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darījumos. Cītīgi atkalpārdevēji bija mācītāji; kā sludinājumos nereti

lasāms, viņi tirgoja ne tikai privātizdevumus, bet pagādāja jebkuru
grāmatu. Latgalē, šķiet, mācītāji bija galvenie latviešu grāmatu izpla-
tītāji. 1 Tomēr grāmatas tuvināšanā vienkāršajiem lasītājiem laikam

gan daudz nozīmīgāks bija plaši sazarojies atkalpārdevēju tīkls zem-

nieku vidē. Priekšstatu par to sniedz K. Kaktiņa pieraksti.2 Viņš pats
bija liela mēroga atkalpārdevējs, no viņa savukārt dažādi cilvēki

ņēma paprāvas grāmatu kopas tālākai pārdošanai (ja neizdevās tās

realizēt, tad, tāpat kā komisionāri, deva atpakaļ Kaktiņam). Mazsala-

cietis J. Alksnis iepirka grāmatas tirgotavās, arī no Kaktiņa, pats
iesēja (tāpat kā Bergmanis) un pārdeva tālāk, tā viņš rīkojās lielos

apjomos un ilgu laiku.3

Par atkalpārdošanas vērienu liecina biežie rabata piesolījumi vai-

rumnoņēmējiem izdevniecību un tirgotavu sludinājumos. (Uz rabatu

norādīja pat pašās grāmatās; tā F. R. Kreicvalda «Pasaules» laidienu

titullapās iespiests: «Kas 10 no šīm grāmatām pērk, dabū 1 bez mak-

sas.») Tādējādi daudzpakāpju tirdzniecības sistēmā palika daļa
izdevniecību peļņas — tikai pēdējie pārdevēji tirgoja par izdevniecī-

bas noteikto mazumtirdzniecības cenu (tā darīja Rātminders, droši

vien arī Alksnis, kā liecina ieraksts par cenu kādā no viņa pirktajā
grāmatā4

,
uz to pašu praksi norāda iepriekš minētais fakts par ierak-

stos atzīmēto cenu sakrišanu ar sludinātajām).
Grāmatu izplatīšanas sistēmu vēl it kā tālāk turpināja to lokālā

cirkulācija, kas vismaz vietām bija intensīva un varbūt pat ar kādiem

organizētības elementiem. Tā Kaudzītes Reinis atmiņās raksta:

«Tagad nu radās arvien vairāk grāmatu, gan iegādājoties, gan aiz-

ņemoties lasīšanai no citiem, jo savstarpīgi grāmatas mainīja ciemati

ar ciematiem.»5 Pēc dažiem ierakstiem eksemplāros redzams, ka rei-

zēm viens otrs pārdevis savu jau palietotu grāmatu.
Tātad grāmatu tirdzniecības zemākajos posmos (komisijas pasā-

kumos, atkalpārdošanā) latviešu tautības personu īpatsvars jau bija
visai ievērojams; tieši šo posmu repertuārs arī visvairāk atspoguļo

latviešu sabiedrības pieprasījuma raksturu.

Pieņemoties rosībai grāmatu tirgū, nozīmīgāka kļuva informācija
par iegādājamiem izdevumiem. Toreizējos apstākļos ar grāmatas iz-

likšanu veikalā un logā vien nepietika, lai tā nonāktu tautā.6 Ivandes

pagasta rakstvedis A. Sūlmanis, aizrādīdams 1844. gadā laikrakstā,

1 [Vāgners F. V.] ...r. Par savādām latviešu grāmatām. — Latv. Avīzes, 1851,

№ 33.
2

Apīnis A. Kristaps Kaktiņš, 201.—204. lpp.
3

/. M. Rūjene. — Dzimtenes Vēstnesis, 1912, № 153.
4 Kā gājis pasaulē ar kristīgu ticību? R., 1846. LPSR ZA Fundamentālas biblio-

tēkas J. Misiņa nodaļā, 28, mv. 145806.
„ _, i

_

5 Kaudzīte R. [Autobiogrāfijas fragments.] — Kaudzītes R. un M. Raksti. R.,

1941, 6, 271. lpp.
6 Brockhusen [Ch. W.] über das Zschokkesche «Goldmacherdorf». — Provin-

zialbl. für Kur-, Liv- und Esthland, 1831, № 6, S. 23.
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A. Rātmindera grāmatu saraksts (Tas Latviešu Ļaužu Draugs,

1836, № 27)
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K. Valdemāra ieteicamo grāmatu saraksts

ka lauku iedzīvotāji nedabū zināt par jaunizdevumiem, ierosināja ik

gadus publicēt bibliogrāfisku informāciju. 1 Sludinājumu gan patie-
sībā abos laikrakstos bija daudz. Rakstīja autori, redaktori, privāt-
izdevēji, ieinteresēti lasītāji. L. Hartungs sāka vienam otram piesūtīt
ieskatam pašas grāmatas līdz ar A. Leitāna sacerētu anotācijas la-

piņu. Sludinājumos grāmatas tika bez argumentācijas slavētas, rei-

zēm izceļot to derīgumu kādā dzīves jomā, reizēm aprādot līdzīgu
izdevumu popularitāti vai reklamējot kā citādi. «Mīļi vecāki un skol-

meisteri! Pērkat to mazo grāmatiņu, ar to jūs savus mīļus bērniņus
jo drīz uz labiem tikumiem vadīsiet nekā ar rīksti un kūleni [kū-
lienu. —A. A.]» (M. Fītiņš par «Kristīgu stāstītāju»

2); «Kad lasītā-

jiem tas stāsts par to grāfa lielmāti Genovevu tā labi paticis, tad šis

būs jo mīļš» (V. Pantēniuss par X- Smita stāstu «Kara .lielskungs
Eistākius» 3).

Mācītāji par savu pienākumu uzskatīja ar ieteikumiem virzīt tautā viņiem vēla-
mas grāmatas. Reizēm 50. gados tika oficiāli izziņoti Latviešu literārās biedrības
(t. i., vācu mācītāju) «nospriedumi» par grāmatām, sasparojas К. K. Ulmanis, nodo-

1 [Sūlmanis A.\ A. S. Grāmatnieku labas un derīgas vēlēšanas.
2 Fītiņš M. Ziņa par jaunu grāmatu. — Latv. Avīzes, 1849, № 14.
3

[Pantēniuss V.\ Ziņa par jaunu grāmatu. — Latv. Avīzes, 1846, Кя 29.
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mājis regulāri sniegt savus vērtējumus.1 Viņš jau 40. gados skolu virsvaldes vaja-

dzībām sastādīja instrukcijas par mācīblīdzekļu izvēli, 1849. gadā skolotāju konfe-

rencē uzstājās ar plašu referātu par skolām ieteicamajam grāmatām.
2 Mācītāju

ieteikumi bija tendenciozi — viņi nereti nostājās pret izklaides grāmatām, noklu-

sēja teicamus latviešu autoru mācīblīdzekļus.

Latviešu progresīvo inteliģentu rakstītie sludinājumi atšķiras ar

plašāku dzīves tvērumu. Viņi, piemēram, iztirzāja pedagoģiskus jau-
tājumus, izteica jaunas idejas — par dzimtās vietas mīlestību, par

progresu («veci laiki bijuši slikti laiki»), par prāta nozīmi turības

vairošanā, par inteliģenta pienākumu atdot savas zināšanas citiem. 3

Pirmais ieteicošais bibliogrāfiskais saraksts, ko veidojis latvietis, ir

K. Valdemāra «300 stāstu» pielikumā 1853. gadā.4 Tajā jo plaši un

detalizēti izstrādāts laicīgās ziniskās un daiļliteratūras nodalījums,
tādējādi propagandējot šīs nozares, pietiekama uzmanība veltīta arī

skolas grāmatām, labi pārstāvēti latviešu autori.

3

Grāmatu recepciju sabiedrībā vispirms raksturo saražotās produk-
cijas daudzums un sastāvs. No 1836. gada līdz 1855. gadam iznācis

vairāk nekā 650 grāmatu izdevumu latviešu lasītājiem (pieskaitīti
arī pašreiz zināmie papildmetieni; nav pieskaitīti apsveikumu dzejoļi,
patenti, līgumu veidlapas un citi līdzīgi sīkiespiedumi; nākotnē, atro-

doties vēl nereģistrētiem izdevumiem un papildmetieniem, minētais

skaitlis var pieaugt). Sadalot izdevumus satura un funkcijas gru-

pās, kopējo eksemplāru skaitu var aptuveni aplēst pēc katrā grupā

zināmajām tirāžām. 20 gados būs izdots apmēram miljons vai pus-

otra miljona eksemplāru. Latvijā 1835. gadā var skaitīt apmēram
900000 latviešu, 1855. gadā — apmēram 950 ООО. 5 Ja pieņem, ka lasīt

prata apmēram puse latviešu (sk. tālāk 108.—109. lpp.), tad iznāk, ka

20 gados uzkrājās pa eksemplāram uz katru latvieti, pa 2 eksemplāri
uz katru lasītpratēju. 1851.—1855. gadā iznācis nedaudzvairāk kā 200

izdevumu; tātad šajā piecu gadu posmā ik gadus uz vienu miljonu

1 Ulmanis К. K. Jaunas grāmatas. — Latv. Avīzes, Latv. Avīžu pielik., 1853,

№ 3—5, 10, 14, 18.
2 Vičs A. Latviešu skolu vēsture. R., 1928, 3. grām., 179.—203., 298.-299. lpp.
3 [Leilans A.] -s -n. Vēl kads vārds par to jaunu grāmatiņu: «Ziņas par

Drustu draudzes baznīcu un t. j. pr.» — Tas Latv. Ļaužu Draugs, 1838, № 21;
Leitāns A. Ziņa par jaunām grāmatām. — Latv. Avīzes, 1848, № 8; Leitāns A.

Ziņa pār jaunu grāmatu. — Turpat, 1852, № 44.
4 Valdemārs K. Grāmatas, kas līdz šim driķētas un dabūjamas. — Grām.:

Valdemārs Ķ. 300 stāsti, smieklu stāstiņi etc. etc. un mīklas. Liepāja, 1853, 228.-—

230. lpp.
5 Aplēsts proporcionāli Vidzemes un Kurzemes latviešu iedzīvotāju skaita aug-

smei. Vidzemē 1834. gadā bija 319 000 latviešu, 19. gs. 60. gadu sākumā 384 000;

Kurzemē attiecīgi 402 000 un 434 000 (Материалы для географии и статистики

России. Лифляндская губерния. Спб., 1864, с. 272; То же. Курляндская губерния.
Спб., 1862, с. 195).
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latviešu vairāk nekā 40 izdevumu. Lasīja visvairāk jaunizdevumus:
no 250 saglabātajiem datējamiem ierakstiem eksemplāros apmēram
75% atrodami 1836—1855. gada izdevumos, kāda ceturtdaļa senā-

kajos.
Grāmatu saturā notika jūtamas pārvirzes. Lielākā grupa jopro-

jām bija reliģiskā literatūra. Tās izplatību, protams, sekmēja arī mā-

cītāju propaganda, pat pircēju prestiža apsvērumi. Taču šai grupā
mainījās atšķirīgo paveidu īpatsvars, tas norāda uz dziļākiem proce-
siem. Vispopulārākā gan vēl bija dziesmu grāmata. Tā izdota gandrīz
vai 30 reizes, sākumā pāris tūkstošu, vēlāk pat 10 000 eksemplāru
tirāžās. Kad vairākus gadu desmitus bija lietota t. s. jaunā dziesmu

grāmata, tad 1836. gadā Kurzemei un 1846. gadā Vidzemei iespieda
atkal veco. Tie bija zināmā mērā sensacionāli notikumi — Kurzemē
10000 eksemplāru izpirka 2 mēnešos, Vidzemē 15 000 eksemplāru —

trīsarpus mēnešos. 1 Dundagā 40. gadu sākumā 291 mājā saskaitītas

1884 dziesmu grāmatas,2 Neretā 1851. gadā vairāk nekā 300 mājās
1565 dziesmu grāmatas. 3 Latgales pātaru un dziesmu grāmatas 6000

eksemplāru (1833) 4 pietika 3 gadiem.

No pārējiem reliģiskās standartliteratūras izdevumiem var pieminēt pāris grā-
matu speciāli latviešu rekrūšiem. Kādā К. K. Ulmaņa «Rokas grāmatiņā .. prieks
zaldātiem» (1847) 5 ieraksti vēstī, ka 1848. un 1849. gadā tā pārmaiņus piederciusi
trim latviešu karavīriem — unteroficierim Jēkabam Krisnānam, Vijumam Kauliņam
un Jurim Ģirtam. Taču standarttekstu izdevumu īpatsvars reliģisko grāmatu skaitā

mazinājās, jo pieauga citi paveidi.

Bībele un Jaunā derība iznāca vairāk nekā 25 reizes, tikai retumis

mazāk par 3000 eksemplāriem, bieži vien lielākā tirāžā. Bībeles bied-

rība centās panākt, lai ikvienas mājas inventārā butu «svētie raksti»

(Bībele vai Jaunā derība). Taču šis mērķis tika ievērojami pārsniegts.

Vidzemē 1853. gadā 51 draudzē konstatēja 70974 svēto rakstu ek-

semplāru,6 tātad visā Vidzemes latviešu daļā varēja but uzkrājies ap

100 000 Bībeļu un Jauno derību. Zemnieku sētu, pēc dažādiem avo-

tiem spriežot, te varēja būt ne vairāk kā 40000. Desmit Vidzemes

draudžu datus var salīdzināt ar 1837. gada datiem7
, tajās 16 gados

1 Übersicht des Evangelisch-Lutherischen Kirchenwesens in Kurland. — Mitteil,

u. Nachr. für d. evangelische Geistlichkeit Russlands, 1841, Bd. 3, H. 1, S. 77;
Hillner G. Bischof Carl Christian Ulmarm. R., 1909, S. 14.

2 [Vāgners F. V.] V. Par Bībeles biedrībām Kurzemē. — Latv. Avīzes, 1845,

№ 32.
3 [Vāgners F. V.ļ r. No Neretas draudzes. — Latv. Avīzes, 1851, № 21.

4 Rancāns J. Latgaļu rakstu veicynötöji pyrms 100 godim. — Latgolas Bolss,

1944, № 16.
5

V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaja

(turpmāk VBR), L21050.
, r ,

\
,fe

[Vāgners F V.] V-r. Zinas par Vidzemes Bībeles biedrībām. — Latv. Avīžu

pielik., 1853, № 37.
7

Riga, den 20 November. — Das Inland, 1837, № 48, Sp. 801—804; [Deb-

ars A.] Zinas par Bībeles biedrībām Kurzemē un Vidzemē. — Dieva Vardu Mijota-
jiem, 1838, 1. sēja, 3.—20. lpp.
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svēto rakstu uzkrāto eksemplāru skaits bija pieaudzis no apmēram
6500 uz 19 600. Bībeles un sevišķi Jaunās derības bija tādā pašā

cieņā kā dziesmu grāmatas — tās lietoja viena ģimene, citiem neaiz-

deva, reizēm lika mirušajiem līdzi šķirstā. Zemnieka vērtējums par
kādu citu dievvārdu grāmatu: «Laba gan, tur jau ar ir Bībeles vārdi.» 1

Tāpat kā Bībele, lasītāju pārdomas rosināja bībelstāsti. G. F. Sten-

dera «Mazu Bībeli» (1790) pārlasīdams, piebaldzēns A. Veispāls
1839. gadā tajā atzīmējis: «Tā Veca Stendera gudrības grāmatiņa gan
labi sarakstīta.» 2

Ir dažas liecības, kas liek domāt, ka auga veco tradicionālo spre-

diķu grāmatu popularitāte. No A. Rātmindera komandita visātrāk iz-

pirkto grāmatu vidū bija G. Manceļa (J. Baumaņa) apjomīgais spre-

diķu krājums.
Taču vislielāko daļu (pēc izdevumiem) veidoja reliģiski traktātiņi,

pārdomas par ticības lietām, jaunsacerēti sprediķi, moralizējošas pa-

mācības un līdzīgi darbi, kas domāti patstāvīgai lasīšanai ārpus cere-

moniāliem, 20 gados gandrīz 180 izdevumu. Pie tam šis paveids
auga visstraujāk. 1836.—1840. gadā iznāca apmēram 33 tādas grā-

matas, 1851.—1855. gadā — apmēram 58. Kaut arī reliģiski moralizē-

jošās lasāmvielas tirāžas bija mazākas nekā dziesmu grāmatām, Bībe-

lēm un Jaunajām derībām, tomēr kopskaitam vajadzēja būt vērā

ņemamam. Šī bija tā dievvārdu rakstu atzare, kuras ražošanā iekļā-
vās arī latviešu literāti — A. Leitāns, K. Kaktiņš, E. Dinsbergs,
F. Mālbergs.

Par reliģiozi moralizējošās lasāmvielas popularitāti liecina fakts, ka šā tipa
apceres «Cilvēka sirds» 5000 eksemplāri tika izpirkti loti īsā laikā,3 bet cita ap-

cere — «Tas ar acīm redzēts ceļš uz debesīm» — iespiesta vairākkārt (konstatēti
4 iespieduma varianti, acīmredzot tapuši drīz viens pēc otra). Pēdējā ir no hern-

hūtiešu rokrakstiem pārņemts Dž. Banjena didaktiskā romāna «Piligrima ceļojums»
saīsināts variants. Mācītājs R. Sulcs norāda, ka latvieši to visvairāk lasot «to

brīnišķīgu lietu labad»
4, t. i., romāna beletristiskās izdomas slāņa dēļ. Kādā vēstulē

zemnieks pateicas par T. Vilkoksa apceri «Medus lāsīte»5. No «mazam, pie lasīšanas

derīgām grāmatām» (acīmredzot pamācīgajiem traktātiņiem) Ārlavas draudze

1838. gadā esot nopirkusi kādas 120, mācītājam tās vadājot līdzi bērnu pārklauši-
nāšanas braucienos.6 Taču arī mācītāju nīdējs K. Kaktiņš un viņa daudzie atkal-

pārdevēji izplatīja tieši šī tipa izdevumus. Funkcijās līdzīgi bija neskaitāmie pus-

reliģiskie, pusliterārie raksti periodikā. Minētajā pateicības vēstulē atzinība adresēta

arī ««Tā Latviešu Drauga» pavadonam». Cītīgi šādiem rakstiem sekoja grāmatnieks
G. Everss Viļķenē. Viņa lielajā rokraksta sējumā ir virkne izrakstu no avīzēm, «Ma-

1 fUlpe P.] P. U. Vēl kāds vārds pār to grāmatu: «Pamācīšana, kā jāsataisās
uz Jēzus sv. vakariņu» no mācītāja Kapf. — Latv. Avīžu pielik. 1853, № 49.

2 J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā, G. F. Stendera fondā, 55711.
3

Zina pār latviskām grāmatām, kas dnkētas un dabūjamas pie Mājas Viesa

driķētāja Ernst Plātes. R., 1860., [I.] lpp.
4 Sulcs R. Vēl kads vārds par to grāmatiņu «Tas ar acīm redzēts ceļš uz debe-

sīm».
— Latv. Avīžu pielik., 1853, № 10.

5 [Cirītis M.] M. C. Jauna ziņa iz Rīgas pilsētas. — Latv. Avīzes, 1852, № 17.

6 Hūgenbergers K. Ziņa litā mērc dienā rakstīta. — Latv. Avīzes, 1839, № 14.
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gazīnām», «Dažādu rakstu krājumiem». l Tirzēnieti J. Sauso no periodikas interesē-

jušas literarizētas pārdomas par ikdienas parādībām. 2 Kāds H. Cēders Tomasa Kem-
penieša plašajā celsmes apcerē «Četras grāmatas no pakaļstaigāšanas Kristum»
(1836) ierakstījis: «Viņa ir mans vadons visur bijis. 1846 uz Pēterburgu, 1847 uz

Moskav, Rezan, Tambov, Varonž, Karkov, Kīv, Nikolai, Odesa, Konstantinopil.
1858 Koipenhāgen Denemark, Norvegen galvaspilsēta Hristānia un Bergen, Tronjem,
Kūli, Hamburg, Berlin, Kenigsberg.»3

Reliģiskās grāmatas apmierināja arī zinisko interesi (jāpiebilst,
ka laikmeta gaumē, ar didaktisku ievirzi). Valtaiķu saimnieks J. Zī-

vers priecājās, ka izpildīta viņa senā vēlme — izdota kristietisma vēs-

ture latviski («Kristīgas baznīcas stāstu grāmata»; Jelgavā, 1853).
Tai grāmatā «ir ko lasīt un lasīdamam asaras jānoslauka». Satrau-

cies par senajiem mocekļu stāstiem, Zīvers izdarīja secinājumu tagad-
nei: nav ko gausties par jaunajiem laikiem. 4 Ēverss izrakstījis sev

Bībeles ģeogrāfijas ziņas, arī īstus ģeogrāfiskus datus, vēsturiskus

nostāstus, atkal ar moralizējošu raksturu.5

20 gados iznākuši vairāk nekā 25 mācīblīdzekļi, kādas 12 populār-
zinātniskas grāmatas, apmēram 20 praktiskās literatūras darbu, aptu-
veni 30 izdevumu, kas veltīti sabiedriskās dzīves aktualitātēm —

ievērojamu cilvēku piemiņai, pretalkoholisma saimnie-

ciskiem aicinājumiem utt. Visu šo grupu kopējais eksemplāru skaits

varētu būt ap 100000. Toties kalendāru bija daudz — kādi 48 laidieni.

Jelgavas «laika grāmata» iznāca ik gadus 13 000—14000 eksemplā-
ros; kaut arī citiem kalendāriem var pieņemt ievērojami mazākas tirā-

žas, Homēr kopā iznāk kādi 300000 eksemplāru, t. i., apmēram treš-

daļa — piektdaļa grāmatu kopprodukcijas.

Trim Dunalkas skolām barons 1837. gadā uzdāvināja vienādus grāmatu kom-

plektus — gan Bībeli un dziesmu grāmatu, gan ābeces un lasāmgrāmatu, gan ārst-

niecības pamācības, G. F. Stendera un K. R. Girgensona daiļdarbus, kopskaitā
katrai skolai 19 izdevumu 35 eksemplāros. 6 Dundagā, Kublu skolā, 40. gados sāka

lietot Bībeles, dziesmu grāmatas, bībelstāstus, katehismus, nedaudz vēlāk dažus

vācu valodas mācīblīdzekļus. 7 40. gados Vidzemes tautskolās parasti mācīja pēc
dziesmu grāmatas, Jaunās derības, J. ļL. E. Punšela korāļu meldiju grāmatas (1839),

К. K. Ulmaņa aritmētikas (1831), G. F. Stendera (1839) un A. Dēbnera (1841) bī-

belstāstiem, G. G. Mīliha lasāmgrāmatas (1803), K. A. Berkholca katehisma (1840),

ābecēm.8 50. gados Lielvārdes draudzes skolā ģeogrāfiju apguva pēc R. Sulca «lant-

Kārtēm», bet vēsturi (tātad arī vēstures grāmatas) mācītājs nav piejavis. 9 Araišu

draudzes skolā lietoja G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmatu» (1796),
F. E. Stolla lasāmgrāmatu (1813), četras rēķināšanas grāmatas, F. Sāka dziedāša-

nas mācību (1848), kādu valodas mācību, vēstulnieku un dokumentu sastādīšanas

paraugus, acīmredzot A. Spāga «Bērnu prieku» (1844). Turienes bibliotēkā 3—B ek-

1 VBR X 35,3,2, 288.-301., 316.-319., 323.—397., 422.-429., 442.-452. lpp.
2

Sausais J. Ticīgas domas par dažādām lietām. FBRM «Sausais J. I.»

3 Latvijas PSR Vēstures muzeja bibliotēkā, 10603.

4 Zīvers J. Pateicība. — Latv. Avīžu pielik., 1854, № 5.
5

Viņa grāmatas 155.—164., 168.—175., 398.—422. lpp.
6

Ceplenieks J. Voltera kronika, 239. lpp.
7 Dinsbergs E. Autobiogrāfija, 43., 48. lpp.
8 Vičs A. Latviešu skolu vēsture, 3. grām., 210. lpp.
9 Pumpurs A. Tēvijā. R., 1980, 67.-68. lpp.
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semplāros bija gan abas J. H. Cīgras dārzkopības grāmatas (1803, 1806), gan
N. K. Hāgemeistera pamācība par palīdzību slīcējiem (1790).1 Saglabātajā Dikļu
draudzes skolas grāmatu sarakstā līdz 1850. gadam ietverti 16 reliģiskās standart-

literatūras un pamācību izdevumi, 7 ābeču, priekšrakstu, lasāmgrāmatu izdevumi,

1 aritmētikas mācība, 2 dziedāšanas grāmatas, 4 darbi vēsturē, ģeogrāfijā, da-

bas zinātnēs, 4 biogrāfijas, 1 medicīnisku padomu izdevums, 8 daiļliteratūras darbi,
kopskaitā 57 eksemplāri. Taču trūkst hernhūtiešu grāmatu (Dikļu skolotāji bija ak-

tīvi hernhūtieši), pretalkoholisma literatūras, K. Kaktiņa izdevumu, latviešu autoru

mācīblīdzekļu, latviešu tulkotu stāstu. Acīmredzot bibliotēka tika vadīta konservatīvā

garā. Izglītības politikas noteicēju vācu mācītāju viedokli izteicis К. K. Ulmanis:

«Tautskola, kurā reliģijas mācīšana nav galvenais, var nest tautai tikai postu.»
2

Eksaktajos priekšmetos mācītāji ari tikai retumis spēja dot pilnvērtīgus mācīblī-

dzekļus. (Tā, piemēram, fizikā ir tikai kāds visai neveiksmīgs uzmetums.3) Sie abi

apstākļi bija par cēloni skolās lietojamās literatūras vienpusībai.

Pie iecienītiem mācībliteratūras darbiem, kuru nozīme pārsniedza
skolas ietvarus, piederēja P. E. Saca «Pirmā lasīšanas grāmata».
1844. gadā tā iespiesta 1500 eksemplāros, 1846. gadā Rīgā bija atli-

kuši neizpārdoti tikai 197 eksemplāri, 4 1847. gadā otrais iespiedums
iznāca 5250 eksemplāros. К. K. Ulmaņa rēķināšanas grāmata ar tāpe-
lītēm bijusi ilgi visās Vidzemes un daudzās Kurzemes skolās,5 bet

A. Rātminders tirgošanai to pieprasīja vēl papildus.
Populārzinātniskā literatūra darbojās patstāvīgāk nekā skolas

grāmatas. Izsenis svarīgākajam populārzinātniskajam darbam

G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmatai» tagad bija pienācis
triumfa laiks. Tā atradās A. Rātmindera komanditā, to jaunībā lasīja
Kaudzītes Reinis līdz ar citiem piebaldzēniem, pazina arī Bērzsīpeles
amatnieks K. Kundziņš 6

.

A. Pumpura dzimšanas laikā daži viņa ap-

kārtnes grāmatnieki «Augstas gudrības grāmatā» apguva un vēlāk

propagandēja heliocentrisko uzskatu, kaut sadurdamies ar ļaužu neti-

cību. Turpretim kādā 40. gadu sākuma kompilatīvā rokraksta grāmatā
iestrādāti fragmenti no agrāka latviska tulkojuma, kuram izmantota

nevis «Augstas gudrības grāmata», bet tās vāciskais pirmavots. Bez

tam kompilatoram noderējuši A. Velliga ģeogrāfiska satura raksti no

avīzes «Tas Latviešu Ļaužu Draugs» 1837. gada gājuma, К. A. Berk-

holca «Ziņas par krievu ķeizera valsti» (1839) un vēl kādi sīkumi no

minētā laikraksta. Visvairāk viņš izrakstījis ziņas par Krieviju, arī

Latviju, tātad ar savu, kaut ne konsekventu, orientāciju. 7 Sī pati tema-

1 Bērents P. Araižu draudzes skolas kronika. — Izglītības M-jas Menešr., 1923,

№ 10, 1138,-1139. lpp.
2 Ulmarm C. Ch. Noch ein Wort über Volksschulen. — Das Inland, 1853, № 7,

Sp. 135.
3 FBRM «Latviešu draugu biedrība, 5329».

4 Protokolle der lettisch-literarischen Gesellschaft 1844, 1846. FBRM «Latviešu

draugu biedrība, 5416, 11, 25b, 26».
5 Bērents [Т.], Klaszons [R.], Sulcs [R.] Ziņa par jaunu grāmatu. — Latv.

Avīzes, 1857, № 46.
6 Kundziņš K. Mana mūža gājiens. FBRM «Kundziņš X-, 19», 8. lpp.
7 Rokraksts J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā, E. Veidenbauma

fondā, 1656.
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tika visvairāk interesējusi arī piebaldzēnus: no A. Rātmindera pirma-
jām četrām galīgi izpārdotajām grāmatām divas bija K. F. Launica

Krievijas vēsture (1829) un K. Šulca «Kurzemes stāstu grāmata»
(1832). Taču 50. gadu sākumā to visu, šķiet, pārspēja F. R. Kreic-
valda «Pasaule un daudz no tā, kas pasaulē atronams» A. Šūlmaņa
tulkojumā. Par tās vienreizīgo efektu stāsta Kaudzītes Reinis. 1 Nopro-
tams, ka šī grāmata Mādaru ciematā tika lasīta desmitiem reižu, bija
vai no galvas zināma, tomēr vietas par apbrīnojamiem cilvēka roku

un prāta veikumiem arvien atstāja lielu iespaidu. Drīz vien «Pasau-

les» pirmo laidienu vajadzēja izdot vēlreiz. Vēl pēc pāris gadiem po-
pulāras kļuva «Latviešu Avīzes» ar Krimas kara korespondencēm.
Līdztekus kā avīžziņu paskaidrotājas izplatījās arī R. Sulca «lant-

kārtes» un «lantkāršu izstāstīšanas».

Tā ziniskās literatūras grupā redzamā vietā izvirzījās populār-
zinātniskā lasāmviela. Tas nozīmē, ka sabiedrībā auga nevis no aug-
šas uzspiesta vai izglītības prasību diktēta, bet spontāna, neobligāta
interese par pasauli un tās notikumiem.

Praktiska satura izdevumi bija saistīti ar ekonomiskās dzīves jaunajām formām,
padomu grāmatas jutīgi reaģēja uz ikreizējām agrārajām attiecībām. Tomēr izvēli

šai jomā vairāk noteica tīri praktiski apsvērumi. Laikam tāpēc līdz šim trūkst pietie-
kami ziņu īsta priekšstata izveidošanai par šā veida grāmatu popularitātes apjomu.
A. Leitāna «Darbu rullis» (1842) pēc sešiem gadiem tika daudzināts par tiktāl pa-
zīstamu, ka reklāmās tam uzteikšanas vairs nevajagot.2 Kalendāri noderēja gan

par darba instrumentu (kā, piemēram, Vecates pagasta magazīnas pārzinim J. Fran-

cim, kas tajos izdarījis amata ierakstus)
3

, gan informācijas uzkrāšanai (ka, piemē-
ram, kādai Kalēju ģimenei, kas tajos atstājusi atzīmes par kariem, sātības bied-

rībām, Kurzemes lielumu utt.) 4. Nozīmīgas sekas bija pretalkoholisma literatūrai.

Та ne tikai aprādīja žūpības kaitīgumu no medicīnas viedokļa, bet izcēla arī tas

sociālās konsekvences, būtiski veicināja, ja arī ne tieši ierosināja atturības kustību

latviešu zemnieku vidū.
5

Viena no nozīmīgākajām jaunajām parādībām grāmatu klāstā bija
daiļliteratūrai pieskaitāmo izdevumu (stāstu, leģendisku tekstu,

ziņģu, dzejas krājumu, beletrizētu pamācību utt.) grupas augsme —

no 9 darbiem perioda pirmajā piecgadē līdz 45 grāmatām pēdējā.

Kopsummā klajā laisti apmēram 90 daiļliteratūras izdevumi. Tirāžas

populārākajiem darbiem bija varbūt 1000—2000 eksemplāru, citiem

mazākas, tomēr arī tā sanāk kādu 100000 eksemplāru kopmetiens.

Daiļliteratūras jomā latviešu autori darbojās jo aktīvi.

1 Kaudzīte R. Ceļojumu ievērojumi 1884. — Grām.: Kaudzītes R. un M. Vija.
Vecpiebalga — Cēsis, [1896], 3. burtn., 33. lpp.

2 Zina uz lasītājiem. — Grām.: Vidzemes kalenderis uz 1849tu gadu. R., [1848,

64.] iPP:
3

VBR D21913, 1914.
4 Veca un jauna laika grāmata uz to 1834tu gadu. Jelgava, [1833]. Liepājas

mākslas un vēstures muzejā.
5 Tuvāk rakstā: Limane L. Latviešu pretalkoholisma literatūra 19. gadsimta pir-

majā pusē. — B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1980, 4(9), 63.—

81. lpp.
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Vecais daiļliteratūras mantojums bija vēl nozīmīgs. A. Pumpurs bērnībā labprāt
lasījis G. F. Stendera pasakas, F. V. Vāgners stāsta, ka Stendera «Ziņģu lustes»

esot lielā cieņā, un ierosina izdot to meldijas.l E. Dinsbergs otrreiz pārlasīja
A. J. Stendera «Auzānu Ernestu» un izdarīja nozīmīgus secinājumus — ikviens neat-

karīgi no kārtas piederības var tapt par krietnu un ievērojamu cilvēku.2 Abu Sten-
deru popularitāti nesasniedza neviens 30.—50. gadu vācu tautības rakstnieks.

Latviešu autoru dzeja skāra īstenības ļoti būtiskas puses, taču

attīstījās gandrīz vienīgi laikrakstos, tādējādi ar lielu nozīmi literā-

rajai dzīvei, bet ne tautas lasīšanai.3 Tomēr ziņģiskā dzeja bija popu-

lāra, citādi vis 1852. gadā nebūtu iznācis kāda nemākulīga dzejotāja

pakaļdarinājumu krājumiņš «Gaudu ziņģes» 4.

Daudz tika ražots un daudz lasīts pārejas tips no reliģiski pamācīga traktā-

tiņa uz literāru stāstu (piemēram, anonīmais «Avju gans Jāzeps» (1840 un 1852),
J. H. Junga-Stillinga «Grāmata, ko kāds jūdu reiznieks rakstījis» (1848) un lī-

dzīgi). Taču biogrāfiskajās ziņās šī tipa darbu lasīšana netiek pieminēta; var do-

māt, ka tie nepalika atmiņā, bija mazefektīvi, jo tiem trūkst īsta kodolīguma.

Toties pēdas atstājuši J. F. Lundberga un K. R. Girgensona tul-

kotie stāsti, kas katrs izrisina kādu nopietnu sabiedrisku ideju, tiecas

veicināt lasītāju intelektuālu attīstību, ievada viņus civilās sabiedrī-

bas mehānismā. Tā H. Cokes «Ciems, kur zeltu taisa» (1830; tulk.

Lundbergs) piederēja pie A. Rātmindera komandita visvairāk lasī-

tajām grāmatām.
5 Rātminderam tāpat labi izpirka abus pārējos Lund-

berga tulkojumus — K. šmita «Kā Indriķis no Ozolkalna pie dieva

atzīšanas nāce» (1834) un «Pēters jauns vientulis» (1836). Arī

J. H. Kampes «Robinsonu Krūziņu» (1824; tulk. Girgensons) Rāt-

minders pats bija lūdzis no izdevēja. «Indriķi» un «Pēteri» atcerējās

lasījis Kaudzītes Reinis.

Citādu beletristiskās lasāmvielas tipu pārstāv daži tulkojumi no

Rietumeiropas «tautas grāmatu» sākotnējiem, nepārveidotiem vari-

antiem. Bērzsīpeles K. Kundziņam labā atmiņā bija palicis «Bruņe-
nieks Kārlis Rāde» (1851) no angļu «apaļā galda bruņinieku» teiku

cikla. Kāds anonīms kurzemnieks 30. gados pārrakstījis pašu zem-

nieku tulkotu stāstu par ļaundari Daķiānu ar primitīviem bizantiešu

un citu agrīnu leģendu avantūras motīviem.6 Šais stāstos folkloriski

brīnumaini piedzīvojumi virknējas bez noteikta idejiska virsuzde-

vuma.

1 [Vāgners F. V.] V-r. Par kādu jaunu grāmatu. — Latv. Avīzes, 1846, №20.

2 [Dinsbergs E.] K. E. Ernsts Dūnsberģis jeb, kā tagad raksta, Dūnsberģa

Ernsts. — Grām.: Latviešu kalendārs ar bildēm. 1887. Jelgava, Zīslaks, [18861,
3. lpp.

s Valsts bibliotēkas galvenās bibliogrāfes I. Klekeres secinājums.
4 Līdz šim bibliogrāfijā un literatūrā dažreiz aplam piedēvēts E. Dinsbergam.
5 Kādā «Ciema» eksemplārā (VBR L23357) atrodams ieraksts: «Dieses Buch

hatt Samuel Dunkel ausgelese von eine ende bis zur anderem ende d. 22ten März

1837». Domāts «Šo grāmatu izlasījis Zāmuēls Dunkeiis no viena gala līdz otram»,

taču valodas kļūdas atklāj, ka rakstītājs bijis latvietis, ieraksta nozīme iznākusi

visai amizanta — «Sī grāmata izraudzījusi Zāmuēlu Dunkeli no viena gala līdz

otram» ...
6 Talsu Novadpētniecības muzejā, 8122.
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Par stāstu nozares klasiku kļuva citzemju «tautas grāmatu» lite-
rarizēto variantu tulkojumi, par galveno autoru — K. Šmits, par
redzamāko tulkotāju — A. Leitāns. «Grāfa lielmāte Genoveva» (1845,
1848), «Kara lielskungs Eistākius» (1846), «Priežukalna Roze» (1847),
«Puķu kurvīts» (1851) un citi darbi, uzsūkusi sevī viduslaiku leģendu,
franču pedagoģiskā un angļu sentimentālā romāna elementus, ir māk-

slas priekšpakāpe. Tiem līdzās minams vācu autors F. Hofmanis

(«Bernarts Dekmers», 1849; tulk. T. Klemenss). Bet V. Meinholda

(«Baron Bundulis», 1847; «Šveidlera Maria», 1849), flāmu nacionā-

lās rakstniecības pamatlicēja H. Konsjansa («Jauna nekrūta līga-

viņa», 1852; tulk. M. Cirītis) tautiskie sacerējumi jau ir īsta litera-

tūra. Maz būs grāmatu latviešu valodā, kas popularitātes ziņā varētu

līdzināties «Genovevai». To bērnības atmiņās piemin daudzi literāti,

visspilgtāk Kaudzītes Matīss. 1 Kad «Genovevas» pirmais izdevums

trijos gados viss bija izpirkts, Leitāns otrā izdevuma ievadā ieteica

dot grāmatu lasīt visam pagastam, ja katram pašam iegādāties ne-

būtu iespējams. «Genoveva» bija iemīļota lasāmviela līdz pat gad-
simta beigām. 40. gados no vācu valodas «izgudrēto» populāro
«skaisto stāstu» dēļ Leitāna vārds tika tautā pazīstams. Bet par

drauga M. Cirīša tulkojumu viņš savukārt apsveikuma dzejolī raksta:

«Ko lasītu latvieši ar kārību tādu / Kā nekrūša līgaviņu.» 2

Avīžu korespondents P. Strauhmanis ar rakstu3 iejaucas sabiedrī-

bas strīdos par latviešu spēju uztvert literatūru. Latvietis labprāt la-

sot stāstus, kur «taisna, godīga mīlēšanās ir aizņemta», morālus un

smieklu stāstus, kad tik labas mācības. Netīkami esot jaunlaiku sal-

dumi mīlestībā — roku bučošana, «knaksterēšanas», «šmeiķelešanas»

(lakstošanās). Pārlieka didaktika gan arī atbaidot. Cits vērtētājs —

mācītājs J. G. Bitners kādā vēstulē 1843. gadā izsakās: «Latvieši ir

ļoti nemierā ar tiem bērnišķīgiem jokiem un anekdotēm, ar ko pildītas

viņu grāmatas un laikraksti; viņi tos tura par «niekiem», un viņiem

taisnība.»4 Abi vērojumi liecina par zināmu lasīšanas kultūru, par

domājošiem, daudz lasījušiem cilvēkiem, kam ir savi, kaut vienkārši,

dzīves un literatūras kritēriji.
Stāstus vienlīdz lasīja visu vecumu cilvēki. So grāmatu populari-

tātes cēloņi — autoru un tulkotāju skatupunktu atbilstība tālaika sa-

biedrības gnozeoloģiskajai struktūrai (piemēram, personības orientē-

šana mainīgās dzīves peripetijās, skatījums caur sentimenta prizmu),

1 Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un viņa visūelākiem aizgājušiem

darbiniekiem. Cēsis — Rīga, 1924, 1. sēj., 64.-66. lpp.
2 Leitāns A. Draugam Mihaēl Cirīt vārdadienā 29tā zentember 1802. R.. 1852.

Liekas, Cirīša tulkojums kaut kādā zinā, varbūt konspektivitātes del, neapmierināja

mācītāju H. E. Katerfeldu. Viņš 1853. gadā vēstulē ziņo, ka Konsjansa «Rekrūti»

sācis apstrādāt «Dažādu rakstu krājumam» (FBRM «Latviešu draugu biedrība,

5492, 11. 102»).
3 [Strauhmanis P.] P. S. Viens domā tā, otrs atkal ta, jeb vienam patīk mate,

otram meita.
— Latv. Avīzes, 1845, № 36.

4 Ārons M. Latviešu literāriskā (Latviešu draugu) biedrība. 18. lpp.
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vēstījuma spēja satraukt iztēli patīkamā uzbudinājumā, izklaidēt. Ne

maza nozīme bija prasmei stāstīt, interesantajai literārajai formai,

«robinsoniādes», atpazīšanas un līdzīgiem motīviem, spilgti izteiktiem

t. s. «pārbaudes romāna» elementiem. Beletristisko momentu nozīmes

pastiprināšanos zīmīgi raksturo pārmaiņas apakšvirsrakstos. «Geno-

veva» vēl bija paredzēta «par mācību», «Priežukalna Roze» — jau
«par prieku un mācību», bet «Puķu kurvīša» apakšvirsraksts sākas ar

vārdiem «jauks stāsts». Dievbijīgi izteicieni, pamācīgums stāstos bija
nepieciešami, tie atbilda lasītāju gaumei, bet pamazām viņus savā

varā pārņēma dzīvais, cilvēciskais mākslas prieks. Šis mākslas prieks
veicināja lasītāju atbrīvošanos no reliģiskās domāšanas. 30.—50.

gadu daiļliteratūra kalpoja vispārpsiholoģisku priekšstatu izplatīša-
nai, atbalsoja sadzīves un sabiedriskā noskaņojuma tonalitātes pār-
maiņas.

Interesanti piebilst, ka saglabājušos datēto ierakstu skaits dažādās grāmatu
grupās apmēram proporcionāli atbilst šo grupu izdevumu daudzuma un tirāžu

attiecībām. No atrastajiem 250 latviešu ierakstiem Bībelēs un Jaunajās derībās ir

45, dziesmu grāmatās 30, citos reliģiskajos standarttekstos 30, brāļu draudžu rak-

stos 32, bet reliģiozi moralizējošajā lasāmvielā 52. Mācībgrāmatās, populārzinātnis-
kos, praktiskos, aktualitāšu izdevumos kopā ir 34 ieraksti, kalendāros 11, daiļlite-
ratūrā 15 (grāmatās «Stāsti pār to kristīgu dziesmu taisītāju Georg Neimark»,
H. Cokes «Ciems, kur zeltu taisa», K. G. Zalcmaņa (A. J. Stendera) «Pilnīga izstās-

tīšana, kādā vīzē Auzān Ernests no zemnieka par brīvkungu cēlies», K. Smita

«Grāfa lielmāte Genoveva», J. Gothelfa «Mārtiņš tas bandinieks» v. c).

Lasīto grāmatu masā un lasīšanai patērētajā laikā, protams, pār-
svarā vēl bija reliģiskā literatūra. Taču viss iepriekš par ziniskās un

daiļliteratūras recepciju sacītais noteikti liecina, ka laicīgās literatū-

ras nozīme pastāvīgi palielinājās. Vispārpazīstamais K. Valdemāra

apgalvojums par ļaužu aizspriedumiem pret laicīgām grāmatām 1 bija

gan godīgi domāts, tomēr vienpusīgs. Būtiskākais jaunums lasīšanas

kopainā bija spējā visu veidu neobligātās, neceremoniālās lasāmvie-

las ienākšana ikdienā (Bībele, moralizējošā literatūra, populārzināt-
niskie izdevumi, beletristika). Tas norāda, ka lasītāju attieksme pret
grāmatu vērtās aktīvāka, iniciatīvāka. Šī lasāmviela ir arī tā grāmatu
repertuāra daļa, kas visvairāk veicina interesi par pašu grāmatu, vis-

vairāk veicina lasītāju auditorijas, publikas veidošanos.

Līdz mūsdienām nonākušās ziņas rāda, ka lasītāji sāka grāmatu
un dzīvošanu tai līdzi izjust par nepieciešamību. Valtaiķnieks J. Zī-

vers, atsaucoties uz K. Valdemāra bibliotēku un nereliģisku grāmatu
propagandu, šo nepieciešamību formulējis sava laikmeta jēdzienu
valodā — lasīšana esot laicīgas un mūžīgas labklājības pamats. Jau

30. gadu sākumā, latviskojot H. Čokes «Ciemu», J. F. Lundbergs

iepina stāsta sižetā jaunu epizodi — kopējas sabiedriskas bibliotēkas

iekārtošanu ar laicīgām grāmatām.2 Tāds iestarpinājums varēja but

1 Valdemārs K. Vārdi par grāmatām. — Raksti. R., 1936, I. sēj., 44.-46. lpp
2 Coke H. Ciems, kur zeltu taisa. R., 1830, 80.—81. lpp.
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loģisks tikai tad, ja grāmatas jau bija kaut cik populāras tautā. Vaja-
dzība pēc grāmatām izpaudās arī lasītāju sākotnējā atsaucībā visām

jaundibinātajam bibliotēkām, par kādu vēstī laikrakstu koresponden-
ces. 1852. gadā A. Leitāns apsveikumā iespiedējam L. Hartungam
nepārprotami raksta: «Kas ir tās krievu tabeles / Voi ziņģu peršiņi /
Un šādas tādas biļetes, / Ko prasa vācieši, / Pret grāmatu, ko

latvieši / Sev pirkt arvien ir kārīgi?» 1

Tādās mazstrukturētās sistēmās, kāda tolaik bija latviešu sabied-

rība, īpaši jūtama vajadzība pēc informācijas — izturēšanās orien-

tiera. Lasīšana tad nu uz intelektuāliem vai emocionāliem pamatiem
ievada indivīdu plašākos sociālos kopsakaros, anticipē sociālas un

emocionālas situācijas. Zīmīgs ir Kaudzītes Matīsa stāstījums, kā

Genoveva un tās dēls Ciešulītis arvien nostatīti par paraugiem. Vai-

rojās tā literatūra, ko lasa bez spiediena no malas, bet neuzspiesta
literatūra jo vairāk ietekmē recipientu vērtējumus un nostādnes.

Lasīšana bija kļuvusi par sociālu fenomenu, par noteiktu garīgās
aktivitātes formu.

Tam līdzi veidojās lasīšanas un grāmatas kultūra. Aiz cieņas grā-
matas glabāja rūpīgi. «Tālaika grāmatnieki, kas visas grāmatas bija
iegādājuši, tās salika savā mazā stūra skapītī. Kad bija vaļasbrīži,
to tajā laikā gan mazums bija, tad tās lasīja un dažas grāmatas,

tādēļ ka nekādas jaunas neradās klāt, desmitreiz caurlasīja, un tad

arī krietni zināja, kas tur iekšā.»2 Stāstus nereti lasīja priekšā visai

mājas saimei, dažkārt pulcējās arī kaimiņi. Lasīšanai nevarēja veltīt

daudz laika, nebija iespējams ilgi nodoties viena darba uztverei. Tā-

lab teksts mēdza būt koncentrēts, moralizējošā, populārzinātniskā,
beletristiskā lasāmviela iznāca neliela apjoma izdevumos.

lesācēju lasītāju pieticīgās prasības bija viens no iemesliem ne-

pretenciozajai grāmatu apdarei. Tomēr jauno izdevniecību darbos

parādījās arī jauna apdares tendence: F. G. Lūkasa izdevumi jau

bija «izdaiļoti», piemēram, prozas izlase «Grāmatnieka prieks» (1854)

orientēta uz «patīkamu lasīšanu» arī ārējā veidojuma.

Stefenhāgenu firma bija piesūtījusi A. Rätminderam tirgošanai
grāmatas papes vākos, bet viņš lūdza, lai turpmāk sūta glītos ādas

iesējumos ar zeltījumiem un zeltītiem uzrakstiem uz muguriņām, tā-

das vislabprātāk pērkot. Tāpat Ļaudonas mācītājs G. Smits lūdza Lat-

viešu literāro biedrību piesūtīt pārdošanai tikai iesietus eksemplārus. 3

lesējums grāmatas uzbūves ritmikā ieguva izcilu nozīmi. Tas bija
uzsvērti tāls teksta interpretēšanas uzdevumam un uzsvērti priekš-
metisks. Zemnieku iesējumos to vēl it kā akcentē reljefās taustāmās

detaļas — apkalumi. Lauku iesējēju darinājumi ideāli iekļāvās zem-

1 [Leitāns A.\ Mūsu mīļam driķu namu kungam Ludvig Härtung, [2.] lpp.
2

Dinsbergs E. Rādītājs, kādas grāmatas iegādājamas skolas bibliotēkās. 1878.
FBRM «Dinsbergs E. I, 2», 5.-6. lpp.

3 Smits G. Vēstule 1844. g. 9. nov. FBRM «Latviešu draugu biedrība, 5492, IV,
183».
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nieku sētas vidē, kur katra, arī praktiska lieta bija pagatavota indivi-

duāli; tiem raksturīga organiski no grāmatas un iesējuma funkcijas
izaugusi daiļuma izjūta. Biežāk nekā iepriekšējā posmā sastopami
arī grezni pilsētnieciska tipa iesējumi 1

— sarkanā vai citā spilgtā
krāsā, ar zeltījumiem. Latviešu inteliģenti, sadzīvē akceptējuši bur-

žuāzisko modi, lika arī savas grāmatas iesiet pēc tās. Sevišķi skaisti

A. Leitāna bibliotēkā iesieti viņa paša tulkojumi — melnā, brūnā,
sarkanā ādā ar gaumīgu sīku zeltītu apmali un nelielu zeltītu orna-

mentu vidū.2 lesieta grāmata kā laukos, tā pilsētā kļuva par mākslas

priekšmetu, tādējādi pētniekam raksturojot gan laikmeta lasīšanas

kultūru, gan grāmatu recepciju vispār.

4

Grāmatu lasītājus sagatavo pirmām kārtam skola. Latviešu skolu

skaits 19. gs. 30.—50. gados auga nevienmērīgi. Kurzemē laukos

1840. gadā bija 133 latviešu skolas ar 7887 skolēniem, bet 1849./50.

gadā — 176 skolas ar 6746 skolēniem. Vidzemē 1844./45. gadā skai-

tījās 115 skolu, apmēram 1900 skolēnu, bet mājmācība tur aptvēra ap-

mēram 59 400 bērnu. 3 Latgalē 40. gados esot nodibinātas dažas lat-

viešu tautskolas. Jaunas latviešu mācībiestādes izveidojās Rīgā.
Skolās vairāk gāja saimnieku bērni, kalpu jaunatnei tās bija grūtāk
pieejamas.

30. gados skolās sāka nelielā mērā ieviest rakstīšanu, rēķināšanu, dabas zinības,

vēsturi, ģeogrāfiju. Cēlās mācību darba kvalitāte. Par skolotājiem strādāja semināru

audzēkņi. «Gada skolās» par maksu bērnus mācīja arī vasarās. Šur tur skolas dibi-

nātas pēc zemnieku ierosmes. Latvieši tagad neesot mierā, ka bērni «puslīdz vien»

lasa, stāsta kalendārnieks.4 Skolotāji praktiķi sūdzējās arī, ka vecāki gaidot no sko-

lām pārāk ātrus rezultātus. Acīm redzami bija mainījusies gaisotne ap skolu un

izglītību, tagad daļa iedzīvotāju saskatīja to lielo vērtību.

Ziņas par lasītprasmi ir trūcīgas, tikai fragmentāri dati no Kurze-

mes. Biržu un Salas draudzē 1837. gadā bijuši nepilni 4000 iedzīvo-

tāju, lasīt pratuši 1390.5 Engures draudzē 1843. gadā lasītpratēju bija
77 procenti. 6 Zalvē 1852. gadā no 4933 iedzīvotājiem lasīt pratis 2161.7

Neretā 1836. gadā starp 5572 latviešiem bijuši 2135 grāmatnieki, bet

1 Profesionālo iesējēju skaits pilsētas bija pieaudzis. 1839. gada Jelgava strā-

dājuši 24 iesējēji (Vēl dažādas zinas no Jelgavas pilsāta. — Latv. Avīzes, 1839,

№ 33).
2 LPSR ZA Fundamentālajā bibliotēkā: Stāsti pār to kristīgu dziesmu taisītāju

Georg Neimark. R., 1846 (R Č9/2, mv. 5396); Smits K. Grāfa lielmāte Genoveva.

R., 1845 (M D, mv. 93425); vairāku darbu konvolūts (M AD, mv. 85073).
3

Ruberts J. Tautas izglītības rītausma. R., 1978, 72., 74. lup.
4 Zina lasītājiem. — Grām.: Vidzemes kalenderis uz 1845tu gadu. R., [1844,

51.-52.1' lpp.
5 [Lundberg J. F.] L-g. Pastorat Buschhof (in Kurland) am 20sten März. —

Provinzialbl. für Kur-, Liv- und Esthland, 1837, № 13, S. 49.
6 Latvijas PSR Centrālais valsts vēstures arhīvs, 4060, f., 1., арг., 332. 1., 3. lp.
7 [Fukss К. J.] Chr. Joh. F. No Zalves. — Latv. Avīzes, 1852, № 8.
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1851. gadā — starp 6303 latviešiem 3197 grāmatnieki.l lespaids tāds,
ka 40. gados Kurzemē lasīt prata apmēram puse zemnieku. Tas nav

sevišķs progress salīdzinājumā ar agrāko. Taču bija arī atsevišķas
gaišākas vietas. Tā vēl pēc vairākām paaudzēm meldzernieki atcerē-

jās, ka skolotāja A. Spāģa laikā Meldzerē pratuši lasīt visi vīri un

visas sievas. 2

Arī lasītpratēju un aktīvo lasītāju sociālais sastāvs izzināms tikai fragmentāri.
Izdevuma «Dieva Vārdu Mīļotājiem» un laikraksta «Tas Latviešu Ļaužu Draugs»
abonentu sarakstā 1836. gadā3 minēti 27 saimnieki un viņu ģimenes locekli, 6 sko-

lotāji, 23 muižu kalpotāji, 10 pagastu amatpersonas, 5 krodzinieki, 10 lauku amat-

nieki, 1 tirgotājs, 7 pilsētu amatu locekļi, 9 pilsoņi, 6 kalpotāji, bez tam 35 mā-

cītāji, 14 muižnieki, 23 muižu nomnieki un pārvaldnieki, 7 skolas, 10 pagastvaldes.
40. gados no K. Kaktiņa grāmatas individuāli iegādājās 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
lielākajai daļai saimnieki, bet noteikti arī daži kalpi), bez tam daži pilsētnieki Rīgā
un Pēterburgā. 4 Nav šaubu, ka zemnieku vidū starp lasītājiem pārsvarā bija saim-

nieki.

Pēc biogrāfiskām ziņām, ierakstiem saglabātajos eksemplāros un

citiem avotiem redzams, ka latviešu īpašumā tagad bija arvien vairāk

grāmatu krājumu. Nebūs bijis inteliģenta bez personiskas bibliotē-

kas. A. Leitāns apsveikumā draugam J. Ādamovičam raksta: «Lai

vairojas Tev grāmatas, / Kas mūsu mantas mīļākas, / Ka krājumiņš
jo pilnīgs tiek / Tev, draugam, par it īstu priek'.»5 Daudz grāmatu

bija arī Leitānam, E. Dinsbergam. Pēc mācītāja latvieša H. G. Peša

nāves viņa mantojumā atzīmēti 377 grāmatu un periodisku izdevumu

nosaukumi. 6 Zemnieku vidū cītīgi krājēji bija M. Meņģelis — saim-

nieks Kārļos, Drabešu muižas stārasts J. Vīlips, Viļķenes saimnieku

ģimene Eversi (visas trīs dzimtas saistītas ar hernhūtiešiem). Kur-

zemē par tādu krājēju minēts saimnieks Puiga Linde. 7

Latviešu sabiedrība vairs nebija agrākā viendabīgā dzimtļaužu

kopa. 1817. un 1819. gada dzimtniecības atcelšanas likumi visu zemi

nodeva muižnieku īpašumā, pavēra viņiem iespēju intensivizet savu

saimniecību, palielināt zemnieku klaušas un nodevas, noveda daudzas

sētas un cilvēkus postā. Tomēr daļa zemnieku saimniecību no muižas

ekonomiska piedēkļa vērtās patstāvīgos ražotājos, reizē veidojās
brīva līguma darbaspēks. Pieauga iekšējais tirgus, zemnieku man-

1

[Vāgners F. V.] No Neretas. — Latv. Avīzes, 1836, № 22; [Vāgners F. V.\
No Neretas draudzes. — Turpat, 1851, № 21.

2 Bahmanis K. Andrejs Spāģis un viņa laikmets. R., 1932, 16. lpp.
3

Uz izdevuma «Dieva Vārdu Mīļotājiem» burtnīcu vākiem.

4
Apinis A. Kristaps Kaktiņš, 203. lpp. .

5 Leitāns A. Savam sirdsmīļam draugam Johann Ādamovic viņa dzimtdiena 18ta

november 1849. [R.]
f

1849.
... , fl

6 Pētersone V., Svarāne M. Grāmatas Rīgas latviešu mājas 18. gs. otrajā un

19. gs. pirmajā pusē. —
B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1980,

4(9), 57.-59. lpp.
7 Pumpurs A. Tēvijā, 64.—66. lpp.
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tiskā diferencēšanās, kad ar 40. gadu vidu klaušu darbu sāka aizstāt

naudas noma. Pirmie desmiti māju pirkuma kārtā pārgāja zemnieku

īpašumā. Kapitālistiskās attiecības, kaut ar grūtībām, lauza sev ceļu

visur, arī Latgalē, kur dzimtniecība vēl bija spēkā.
No zemnieku masas izdalījās cilvēki ar citādu sociālo stāvokli —

amatnieki un tirgotāji, pagastu amatvīri un sīki iestāžu darbinieki,
dzirnavnieki un krodzinieki, baznīcu kalpotāji, skolotāji un ārsti, mež-

ziņi, muižu pārvaldnieki un nomnieki. Viņi maz cieta no «atbrīvo-

šanas» bez zemes. Pilsētās, kur kapitālisms attīstījās straujāk, bija

stabilas, pēctecīgas latviešu amatnieku aprindas. Visi minētie grupē-

jumi gan bija atkarīgi no vācu muižniecības, garīdzniecības, buržuā-

zijas, cariskās birokrātijas. Tomēr viņiem vairs nevajadzēja piespiedu
kārtā strādāt muižnieku labā. No šīm aprindām, kas ekonomiski bija
labāk situētas, sociāli un garīgi mobilākas nekā zemnieki, kā arī no

nelielas klaušu zemnieku daļas nāca pirmā latviešu inteliģence kā

sociāls slānis. Tie bija cilvēki, kuru dzīvē liela vieta bija garīgam
darbam — vai nu iztikas avotam, mācībām semināros, ģimnāzijās,

universitātēs, vai nodarbei brīvajā laikā.

Irstot patriarhālām, feodālām attiecībām, norisinājās cilvēku psi-

holoģiska nodalīšanās, atomizācija. Tādos apstākļos attīstās indivi-

duālais «es», personība pierod balstīties pati uz sevi, sajust sevi par

savas dzīves subjektu. Bet vienlaikus tas bija arī lielu sabiedrisku

kustību laikmets. Nebija vēl aprimis hernhūtisms, 40. gados sakās

pāreja pareizticībā ar sociālekonomisku zemtekstu, t. i., jauna šķiru

cīņas forma. Uzliesmoja pretalkoholisma kustība. Atkal vairākas rei-

zes uzviļņoja lieli zemnieku nemieri.

Sākās plašāka sabiedriskā dzīve. Tā izvērsās daļā pagastu valžu

un tiesu, skolotāju darbā skolās un apkārtnē, Latgales brālestēs, at-

sevišķiem latviešu inteliģentiem — arī vācu kultūras un izglītības
organizācijās. Latviešu zemnieki un pilsētnieki sāka izpaust savu ini-

ciatīvu draudžu dzīvē, piemēram, vairākās vietās viņi uzsāka baznīcu

celtniecību. Uz sabiedriskiem pamatiem darbojās pirmās «rekrūšu lā-

des», parādījās pirmie kooperatīvi. Latvijā veidojās sabiedrisko sa-

karu tīkls. Izvirzījās personības, kuru pieredze varēja būt svarīga
sabiedrībai, kurām piemita sava nozīmīguma apziņa un spēja ietekmēt

notikumu gaitu, pat liela vēriena vadītāji sabiedriskās kustībās

(K. Kaktiņš, D. Balodis).
Šajos procesos veidojās jauna sabiedriskā apziņa. Līdzās sena-

jam folkloriski patriarhālajam un jaunākajam reliģiski didaktiskajam

garīgās dzīves slānim formējās civilās sabiedrības pastarpinātā kop-
dzīve un kultūra. Paplašinājās vide, kuras eksistencē intelektuālajai
pusei bija arvien lielāks īpatsvars, vide, kas spēj kļūt par kultūras

iedarbības objektu.

Joprojām pastāvēja vecā tipa lasītāji, kas reliģisko grāmatu cie-

nīja kā svētumu un neaizgāja tālāk par tās dogmām. No šā tipa atza-

rojās cits tips, kas grāmatā meklēja idejas, vērtējumus par laikmetu
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(t. i., meklēja ideoloģisko slāni). Tieši no šiem lasītājiem izauga lielo

sabiedrisko kustību dalībnieki. Lasītājiem ar mobilāku psiholoģiju
patika beletristika, jaunā populārzinātniskā literatūra (brāļu Kau-
dzīšu, A. Pumpura bērnības apkārtne). Viņi tvēra galvenokārt so-

ciālpsiholoģiski formējošo informācijas daļu. Beidzot, no citiem lasī-

tājiem atšķirīgi iezīmējās inteliģence — problēmu risinātāji, ideju
ražotāji, kas šai darbībā atbalstu caur grāmatu guva cittautu sociālajā
un garīgajā pieredzē.

No ieskicētā lasāmvielas izplatīšanās mehānisma, no minētajiem
datiem par grāmatu popularitāti un uzkrāšanos, par grāmatas kul-

tūru var secināt, ka jau eksistēja latviešu lasītāja publika. Tā pēc
savām īpatnībām atbilda lasītājas publikas raksturam 19. gadsimta
Eiropā — nenoslēgta, difūza, anonīma. Tomēr tai piemita lasītājas
publikas galvenās iezīmes: kopēja lasāmviela, kas spieda risināt vie-

nas un tās pašas problēmas, izveidot savus spriedumus par vieniem

autoriem, idejām, vērtībām, t. i., veidot sabiedrisko domu; prasība

pēc regulāras un vispārējas informācijas, pēc lasīšanas padomiem un

literatūras sarakstiem līdz pat operatīvam bibliogrāfiskam dienestam;
ekstensīva lasīšana; tekstu uztveres iemaņu sistēma — lasīšanas kul-

tūra; daudz lasījušu cilvēku īpašs prestižs 1. Informācijas cirkulēšanu

vajadzēja veicināt apstāklim, ka autori vēl nebija sociāli attālināju-
šies no savas publikas, gan praktiskā ikdiena, pat materiālās rūpes,

gan garīgās saknes abējiem bija kopīgas. Latviešu lasītāja publika
30.—50. gados bija potenciāls kultūras vērtību radītājs. No daudzām

dzimtām, kam grāmatas pārdevis K. Kaktiņš, vēlākas paaudzes cēlu-

šies ievērojami darbinieki.2 lepriekš minētie grāmatu krājēji M. Meņ-

ģelis, J. Vīlips, G. Everss piedalījās antifeodālās rokraksta litera-

tūras pavairošanā un izplatīšanā.

Lasītājā publikā bija arī kodols, kam piemita šaurāks, noslēgtāks raksturs. Lat-

viešu autoru tonis avīzēs ir tāds kā sarunā ar pazīstamu draugu pulciņu — viņi
atsaucas uz iepriekšējiem rakstiem, cer, ka uzrunātie gaida līdzīgus darbus un ka

tos savā starpā pārrunās. Šo kodolu varbūt (tāpat kā darīja 19. gs. otrajā pusē)
var apzīmēt ar izteicienu «avīžu lasītāji». Laikrakstu regulārā iznākšana deva auto-

riem iespēju būt ar lasītājiem pastāvīgā kontaktā. «Latviešu Avīzes» iznāca 350,
250 eksemplāros (no tiem daļu abonēja pagastvaldes Kurzemē), «Tas Latviešu Ļaužu

Draugs» sākumā 1000 eksemplāros, vēlāk droši vien mazākā tirāžā. Šis kodols bija
pirmais, kas uztvēra inteliģentu raidītus ideju impulsus. Tajā veidojās rakstīšanas

tradīcijas, atziņu komunicēšanas iemaņas. Taču, piederēdami pie zemnieku kārtas un

zemākajiem pilsētnieku slāņiem, arī «avīžu lasītāji» nebija galīgi noslēgušies no

pārējās sabiedrības.

Lasītāja publika ir gan literārās darbības objekts, gan arī tās sti-

mulators. Latviešu lasītājas publikas tapšana bija nepieciešams
priekšnoteikums augstāka tipa grāmatniecības izveidei nākamajā
periodā.

1 Vecais Puiga Lindē lepojās ar grāmatās iemantotām zināšanām, citi sprieda:
«Tādam grāmatu gudriniekam nevarot vairs neko padarīt.»

2 Apinis A. Kristaps Kaktiņš, 203. lpp.
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Grāmatu svarīgāko nozaru (reliģiskās un laicīgās lasāmvielas,
mācību un populārzinātnisko darbu) intelektuālajā ražošanā, izde-

vumu materiālajā ražošanā, literatūras bezmaksas ieplūdē, tirdznie-

cības sistēmas zemākajos posmos, sabiedrības informēšanā par novi-

tātēm — visās šajās jomās ar savu iniciatīvu sāka piedalīties latviešu

sabiedrība. Lasītājā publikā pastiprinājās lasāmvielas izvēles inicia-

tīva, lasīšanas ierosas. Tā kā izdevēji peļņas nolūkos centās izdabāt

pircēju vēlmēm, tad latviešu lasītāji ar savu pirktspēju un gaumi
sāka noteikt grāmatu produkcijas raksturu. ledibinājās pašu latviešu

grāmatzinātniskās domas aizmetņi — inteliģenti rakstos izteicās par
grāmatas uzdevumiem.1

Latviešu sabiedrības iniciatīvas sākums visos grāmatniecības
cikla posmos ir būtiskākais 19. gs. 30.—50. gadu grāmatniecības at-

tīstības fakts, laikmeta dominante. Tādos apstākļos sākās jaunu, pašu
dzīves vajadzību un vērojumu ierosinātu ideju ražošana inteliģencē
un cirkulācija lasītājā publikā (pētījuma rezultātus par 30.—50. gadu
latviešu inteliģences lomu sabiedrības lasīšanas vēsturē autors apko-
pojis citā apcerē 2). Tapa jauna ideoloģiska kompleksa pirmie galvenie
meti, no kuriem nākamajā periodā izauga jaunlatviešu kustība un

augstāka tipa grāmatniecība — nacionālā grāmatniecība.

А. АПИНИС

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГИ В ЛАТЫШСКОМ ОБЩЕСТВЕ

С 1835 ПО 1855 ГОД

Резюме

Статья является продолжением исследования, результаты которого за пре-

дыдущие периоды опубликованы в «Аспектах библиотековедения», 4 (IX) и

6 (XI).
В обозреваемый период становления латышского буржуазного общества в

сфере производства и распределения книг еще господствовали прибалтийско-
немецкие правящие круги, значительную роль играло меценатство, однако все

усиливались коммерческие основы. Молодая латышская интеллигенция не

только выступала в качестве авторов, но иногда и финансировала отдельные

издания. Стационарная книжная торговля не в состоянии была удовлетворить

растущие потребности в книге широких масс, поэтому в сельской местности

появилась комиссионная торговля. Систему книгораспространения существенно

дополняли перепродавцы. В комиссионной торговле и перепродаже значитель-

ный удельный вес принадлежал лицам латышской национальности. В статье

приводятся цены на различные типы изданий. Анализ практики информирова-
ния общества о книжных новинках приводит к выводу, что в этой области

1 Sīkāk gram.: Apinis А. Latviešu grāmatniecība, 136.—137. lpp.
2 Apinis A. Agrienā. — Karogs, 1982, № 8, 141.—145. lpp.; № 9, 149.—158. lpp.



наибольшие заслуги принадлежали латышским литераторам. Книжная продук-

ция и данные о ее восприятии показывают, что среди религиозных изданий

быстро росла и приобретала популярность у читателей группа морализирующих
наставлений, а среди изданий светского содержания — научно-популярные
книги и беллетристика, т. е. виды литературы, предполагающие активное отно-

шение читателя и формирующие читательскую аудиторию. Как показатель

роста культуры чтения рассматривается и расцвет крестьянского переплетного

искусства. По приблизительным расчетам автора за 20 лет на неполный мил-

лион латышского населения, около 50% которого могли быть грамотными,

вышло приблизительно 650 изданий книг общим тиражом 1 —1,5 млн. экз.

Автор пытается охарактеризовать социокультурные группы латышских чита-

телей и приходит к выводу, что уже тогда существовала читающая публика

второго (открытого, анонимного) типа. Латышское общество начало проявлять

инициативу во всех звеньях книжного дела — в интеллектуальном и матери-

альном производстве, в книготорговле и внеторговых каналах книжного

потока, в выборе литературы и чтении.

A. APĪNIS

BUCH VERBREITUNG IN DER LETTISCHEN GESELLSCHAFT 1835—1855

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel ist eine Fortsetzung der Forschung, deren Ergebnisse

für vorangegangene Zeitperioden in den «Aspekten der Bibliothekswissenschaft»

4(IX) und 6(XI) veröffentlicht worden sind. In der Werdezeit der lettischen bür-

gerlichen Gesellschaft, die betrachtet wird, dominierten in der Buchproduktion und

-Verteilung noch immer deutschbaltische herrschende Kreise. Das Mäzenatentum

spielte noch eine bedeutende Rolle, dennoch nahmen kommerzielle Grundlagen an

Kraft zu. Die jungen lettischen Intellektuellen traten nicht nur als Verfasser aut,

sondern beschafften zuweilen Geld für einzelne Ausgaben. Der ortsfeste Buchhandel

war nicht imstande, die wachsenden Bedürfnisse breiter Massen nach Buch zu

befriedigen, deshalb entstand auf dem flachen Lande Kommissionshandel. Das Sy-

stem der Buchverbreitung wurde durch Zwischenhändler wesentlich ergänzt. Per-

sonen lettischer Herkunft hatten beträchtlichen Anteil am Kommissons- und Zwi-

schenhandel. Im Artikel werden Preise verschiedener Ausgabentypen angeführt. Aus

der Analyse der Praxis in der Benachrichtigung der Gesellschaft von Neuerscheinun-

gen ergibt sich die Schlußfolgerung, daß es den lettischen Literaturschaffenden auf

diesem Gebiete zu Verdienst gereicht. Die Buchproduktion und Angaben über ihre

Rezeption zeigen, daß unter den Ausgaben religiösen Inhalts eine Gruppe von mora-

lisierenden Traktatchen anwuchs und sich großer Beliebtheit bei den Lesern er-

freute, unter den Ausgaben weltlichen Inhaltes aber populärwissenschaftliche Bu-

cher und Belletristik vielgefragt waren. Das sind Literaturarten, die eine aktive

Haltung der Leser voraussetzen und Leserkreise bilden. Als Merkmal des Aufstie-

ges in der Lesekultur wird auch der Aufschwung der Bauernbuchbinderkunst be-

trachtet. Einem ungefähren Überschlag des Autors nach wahrend der 20 Jahre sind

etwa 650 Buchtitel mit einer Auflage von 1—1,5 Mio Exemplare fur eine unvoll-

zählige Million lettischer Bevölkerung, rund 50% deren lesekundig sein konnten,

herausgegeben worden. Der Autor des Artikels versucht, soziokulturelle Gruppen

lettischer Leser zu charakterisieren, und kommt zum Schluß daß es schon das

Lesepublikum zweiten Typs (eines offenen, anonymen) bestand. Die lettische Gesell-

schaft fing an, Initiative in allen Sphären des Buchwesens zu zeigen: in der intellek-

tuellen und materiellenProduktion, im Buchhandel und in einigen Kanälen des Buch-

flusses, die mit dem Handel nicht verbunden waren, in der Literaturwahl und im

Lesen.
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M. LĀCIS

JĀŅA REITERA DZĪVE

(PRECIZĒJUMI UN PAPILDINĀJUMI)

Par Jāņa Reitera — pirmā mums zināmā akadēmiski izglītotā
latviešu grāmatniecības darbinieka dzīvi pēdējos piecpadsmit gados
veikti vairāki pētījumi. Daļā pētījumu tiek precizēti un papildināti jau
zmāmie viņa dzīves un darbības fakti, daļā — tiek sniegtas ziņas par
tās nezināmiem posmiem. Apkopojot un izvērtējot pašreizējos pētī-
jumu rezultātus, rakstā mēģināts sniegt iespējami aptverošu Reitera

dzīves un darbības ainu.

Jāņa Reitera dzīve pamatvilcienos zināma jau sen. Viņš minēts:

J. Rekes un K. Napjerska leksikonā 1
pirms 150 gadiem, kur nosaukti

viņa sarakstītie darbi, K. Napjerska mācītāju sarakstos2
,

H. Betfīra

biogrāfiju kopojumā 3
; jaunākajā laikā — Latviešu literatūras vēs-

turē4
,

zinātnieku pētījumos ārzemēs5
un L. Limanes rakstā.6 Visvai-

rāk par viņu rakstījis J. Straubergs 7
. Viņš atradis avotus, pēc kuriem

redzams, ka Reiters ir latvietis. Baltijas vācieši to nav ievērojuši, jo
materiāli par Reitera nacionalitāti atrasti tikai Zviedrijas arhīvos.

J. Straubergs šo vācu «neuzmanību» uzskatīja par apzinātu Reitera

1 Recke J., Napiersku K. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten Lexikon der

Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Mitau, 1831, 3. Bd., S. 523.

Recke /., Napiersky K. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten Lexikon der

Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Nachträge und Fortsetzungen. Mitau,
1859, 2. Bd., S. 144.

2 Napiersky Ķ. Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland.

Mitau, 1852, 4. Heft, 3. Th., S. 13.—14.
3 Böthführ H. Die Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergangenen

Jahrhunderten. R., 1884, S. 111, Nr. 765.
4 Upītis J. Janis Reiters. —

Grām.: Latviešu literatūras vesture. — R., 1959,

1, 376.—381. lpp.
5 Jēgers В. Ziņas par Jāņa Reitera tautību. — Ce]i, 1967, № 13, 3.—15. lpp.;

Draviņš K. Par Jāņa Reitera iespiestiem darbiem. — Ce]i, 1969, № 14, 19.—26. lpp.;
Kučinskis S. Jānis Reiters kā katolis katoļu dokumentu gaismā (1665—1670?). —

Ceļi, 1969, № 14, 3.—18. lpp.; Dunsdorfs E., Jēgers B. Jāņa Reitera dzīve avotu

gaismā. — Arhīvs (Melburna), 1969, IX, 45.—72. lpp.
6 Limane L. Jānis Reiters un viņa grāmatas. — Cīņa, 1981, 12. apr.
7 Straubergs J. Dr. Jānis Reiters — pirmais latviešu rakstnieks un nacionālais

cīnītājs 17. gs. [3] — Jaun. Ziņas, 1936, 29.—31. janv.; Straubergs J. Rīgas vēs-

ture. R., [1937], 362.—365. lpp.; Straubergs J. Latviešu bībeles tulkojuma mēģi-

nājumi priekš Glika. — Izglīt. M-jas Mēnešr., 1935, № 10, 312.—320. lpp.; Strau-

bergs J. Reiters Jānis. — Grām.: Latv. konversācijas vārdnīca. R., 1938—1939,

18. sēj., 35 258.—35260. sl.; Straubergs J. Latviešu patriots 17. gs. — Mūsu Mājas

Viesis, 1938, № 3, 4. lpp.



115

tautības slēpšanu, lai gan viņš zināja, ka citu latviešu mācītāju tau-
tība nav slēpta. Profesori B. Jēgers un E. Dunsdorfs savukārt nepie-
ņem par pietiekami drošām avotos atrodamās liecības par Reitera
latvietību (pat viņa paša izteikumus), tādēļ ka tās ierakstītas viņa
pretinieku sastādītajos dokumentos. Kā tad īsti bija?

J. Straubergs izteica hipotēzi, ko pieņēma gandrīz visi jaunākie
Reitera biogrāfi, ka dzimtas latviskais uzvārds — «Jātnieks» vācis-

kots, kad zēns iestājās Domskolā. Tā mēdza darīt arī 18. un pat
19. gs. pirms uzvārdu došanas brīvlaistajiem zemniekiem.

Tā tas bijis arī agrāk: 17. gs. 20. gados namdaris Jānis Jātnieks,

pēc tautības latvietis, kļuva par Hansu Reuteru. Viņš jau 1626. gadā
izpildīja dažus darbus «kronim» (t. i., valdībai) tā sauktajā Klos-

terī. 1632. gadā tas minēts namdaru amata sarakstos, kur viņa uz-

vārds rakstīts divkārši: Jatneek-Reyter 1 (pie tam ar y; gluži tāpat

kā, iestājoties Tērbatas universitātē, pirmo reizi rakstīts mācītāja
Reitera uzvārds) 2

.
1637. gadā Jatneek Jahn — Reuter Jahn (Hans)

kļūst par mūrnieku amata meistaru. Viņš minēts 1639., 1648.,
1655. un 1677. gadā, kad zeļļi, kas pie viņa mācījušies, kļūst par

amata meistariem.3 Pie viņa uzvārda parasti piezīme: «Lette.» Tātad

Jānis Jātnieks-Reuters ir latvietis. J. Straubergs Rīgā konstatējis vēl

namdari Indriķi Jātnieku (1619) un važoni Jāni Jātnieku (1652).4

Viņš uzskata, ka Indriķis bijis mācītāja Jāņa Reitera tēvs. 5 Tica-

māk šķiet, ka mācītāja' tēvs ir namdaris, vēlāk mūrnieku meistars

Jānis Jātnieks-Reiters un mācītājs uzvārdu ieguvis no teva. Uzvārds

Reiters ir izplatīts ne tikai Rīgā, kur ir vēl zeltkalis un lieltirgotājs
Johanness Reuters, kas 1666. gadā iebraucis šeit no Lībekas, stu-

dents Georgs Reiters, skolēns Johanness Reuters, jādomā, vēl kadi

no Jātniekiem vēlāk kļuvuši par Reiteriem. J. Straubergs min gad-
simta beigās audējus Reiterus, B. Jēgers doma, ka Jānis Reiters ir

seglinieka dēls.6

Reiteri ir arī Zviedrijā, kur somu mācītāja Dāvida Reitera dēlu

Johannesu B. Jēgers uzskatīja par Jāni Reiteru un piedēvēja viņa

1 Campe P. Lexikon liv- und kurlandischer Baumeister, Bauhandwerker, Bauge-
stalter. 1400.—1850. — Stockholm, 1951, 1., S. 33, Nr. 186; S. 40, Nr. 229.

2 Izrādās, ka tajā laikā meistari dažreiz devuši dzimšanas apliecības sava amata

locekļu bērniem, piemēram: namdaru amata meistars Sillings 1628. gada ar «dzim-

šanas vēstuli» apliecina, ka vina paša dēls Matīss dzimis īstā lībiešu dzimtā.

{Campe P. Lexikon S. 25., Nr. 100.) lespējams, šāda apliecība dota ari Joha-

nesam Reuteram, iestājoties skolās.
3 Campe P. Lexikon ... ,S. 40, Nr. 229.
* Straubergs J. Rīgas latviešu iedzīvotāji 17. gs. Manuskripts V. Laca Latvijas

PSR Valsts bibliotēkā, R X 59., 3., 19. , «_v . i• -
5 Straubergs J. Jānis Reiters un viņa laikmets. Manuskripts V. Laca Latvijas

PSR Valsts bibliotēkā, R X 59., 8., 17., 20. lpp. .
m,„

. оъг
6 В. Jēgers atradis zinas par Jāni Jātnieku-Reuteru pirms 1970. gada P. Kam-

pes Leksikonā, kā tas redzams viņa apceres par Reiteru 5. piezīme grāmata «Jams

Reiters. Tulkojuma paraugs» ([Stokholma], 1975, 61. lpp.). Tomer sikak par to viņš

nav izteicies.
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dzīves datus Johannesam Reuteram. Vēlāk viņš savu kļūdu izlaboja.
Jāņa Reitera tautība apliecināta arī Raunas muižas pārvaldnieka
Kristiāna Tumba sūdzībā (1663) par viņu. Tumbs raksta, ka Rei-

ters dzimis «no šīs neuzticamās un katoliski (pāvestīgi) noskaņotās
tautiņas» 1

.
1664. gadā Reitera un Tumba prāvā nopratinātie zem-

nieki Karelis, Krastiņš un citi atkārto Reitera izteikumus, ka viņš
atcelts no amata tādēļ, ka ir latvietis un mācījis katoļu ticību. Raunā

dzīvoja viņa tēva vai mātes brālis «nevācietis» Mārtiņš (bez uz-

vārda, tātad dzimtcilvēks). 1673. gadā Reiters nostāda savu tautību

pret vāciem un zviedriem.2

Uzskatu minētos avotus par pietiekamiem pierādījumiem, ka Jānis

Reiters ir latvietis, mūrnieka Jāņa Jātnieka-Reitera dēls. Viņa dzim-

šanas gads nav zināms. J. Straubergs pieņem, ka Jānis Reiters dzi-

mis ap 1632. gadu 3
,

citi raksta tieši — 1632. gadā. Tā kā Rīgā un

Vidzemē draudžu locekļu civilaktu reģistrāciju baznīcu grāmatās
sāka tikai 17. gs. otrajā pusē, pat beigās un citu avotu nav, precīzi
noteikt to nav iespējams. Rīga kā Jāņa Reitera dzimšanas vieta mi-

nēta trīs reizes: iestājoties Tērbatas universitātē4
,

saņemot ceļazīmi
no pāvesta nuncija Vīnē ceļojumam uz Romu 5

un iestājoties Rosto-

kas universitātē6
.

Domājams, Jānis Reiters mācījies Domskolā. Pie Domskolas šajā
laikā pastāvēja ģimnāzija, tātad arī tajā viņš mācījies. 1650. gadā
Reiters uzņemts Tērbatas universitātē — tā ir pirmā noteiktā ziņa

par viņu. Viņš studēja filozofiju un teoloģiju līdz 1656. gadam, kad

sākās krievu-poļu karš un universitātes darbība tika pārtraukta. Stu-

diju laikā viņš kopā ar pasniedzējiem P. Lideniju (filozofijas fakul-

tātē) un G. Elveringu (teoloģijas fakultātē) izstrādāja divas disertā-

cijas: 1654. gadā filozofisku — par lēnprātību un 1656. gadā teolo-

ģisku — par svēto vakarēdienu.7

Pēc 1656. gada Reiters kādu laiku uzturējies Vācijā katoļu klos-

terī Frankfurtē pie Mainas. Kad šo faktu 1664. gadā uzskaita Rei-

tera pārkāpumos, viņš to nenoliedz, bet, ka velak noskaidrots, tai

1 Jēgers B. Ziņas par Jāņa Reitera tautību, 6. lpp.
2 Turpat, 9.—10. lpp.

лл

3 Straubergs J. Jānis Reiters un viņa laikmets, VB Ms R X 59.. 8., 17.. 20. Inn.

4 Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. —

1857, 8. Bd., S. 539.
5 Kučinskis S. Jānis Reiters kā katolis 5. lpp.
6 Böthführ H. Die Livländer ..., S. 111, Nr. 765.

7 Positiones philosophicae de mansuetudine
...

sub praesidio ... Petri S. Liae-

nii .. subjicit Joannes Reuter, Riga-Livonus. — Dorpat, 1654.; Positiones theolo-

gicae de coena dominica
...

sub moderamme ... Gabrielis Elvering ... submittit

Johannes Reuter, Riga-Livonus. — Dorpat, 1656. [Apraksts ir dots de visu, saīsināts,

jo dažādos bibliogrāfiskajos rādītājos tas ir dažāds].
K. Dravinš rakstā «Par Jāņa Reitera iespiestiem darbiem» (Ceļi, 19b9, №tl*.

25. lpp.) abus darbus nosaucis par disputācijām un uzsvēris, ka Rietumeiropa sadus

studentu sacerējumus neuzskatīja par viņu personiskiem darbiem.



117

laikā katoļu klostera tur nav bijis.l Varbūt tas bija Frankfurtē pie
Oderas?

Pec atgriešanas no Vācijas Reiters ordinēts par Raunas mācī-

tāju, tam jāapkalpo arī Dzērbenes draudze un tās filiāle Drusti.
Ordinācijas gads nav droši zināms. K. Napjerskis, J. Straubergs,
B. Jēgers un citi biogrāfi min 1656. vai 1657. gadu. Reiters pats
1665. gadā jezuītiem saka, ka viņš Raunā par mācītāju bijis 6 gadus,
tātad būtu ordinēts 1658. vai 1659. gadā, kas ir ticamāk, jo 1656. un

1657. gads bija kara un mēra gadi, kad dzīves normālais ritms bija
pārtraukts.

Reiters, kā zināms, nebija vienīgais mācītājs latvietis 17. gs., bet

ar augstāko izglītību — pirmais mums zināmais. Vidzemē jau pirms
viņa par mācītājiem darbojās Matīss Auziņš-Habers Ērģemē, Luga-
žos un Valkā no 1613. gada un Jānis Kapuns Straupē 1621. gadā,
Smiltenē 1630. gadā. J. Straubergs vēl min mācītājus latviešus: Dē-

liņu, Ozoliņu, Ķenkuli, Gerdsonu un citus, bet par tiem tuvāku ziņu
nav. Vairums mācītāju bija vācieši. Tie neprata latviski un dievkal-

pojumus noturēja formāli, lasot draudzei priekšā neiespiestus, vēlāk

iespiestus garīgos tekstus latviešu valodā. Pēc jezuītu aktīvās dar-

bības 17. gs. sākumā tas bija solis atpakaļ.
17. gs. Latvijas kultūras vēsturē ir pārejas laikmets: vecais, pa-

gānisms, kas gadsimtu ilgā mijiedarbībā bija sajaucies, saplūdis ar

katolicismu, atmirst. Tā vietā vajadzēja nākt citai garīgās dzīves

izpausmei. Vācu mācītāji nebija spējīgi pavērt jaunajam ceļu, tāpēc
zviedru baznīcas pārvalde sāka ar vienkāršāko — vispirms prasīja
ārēju kulta formu pildīšanu: dievkalpojumu apmeklēšanu, dievgalda
pieņemšanu, lūgšanu iekalšanu. Tauta to uztvēra kā jaunas klaušas

un pretojās. Pret to sākās sodi: sākumā naudas sodi, tad_ rīkstes,

slēgšana pie kauna staba, ko zviedru laikos cēla pie baznīcām, var-

mācīga luterticības uzspiešana, kas tautu tikai atbaidīja no baznī-

cas.2 Jaunais tomēr bija vajadzīgs, to liecina mūsu kultūras vestures

tālākā attīstība.

Jānis Reiters kā latvietis, runādams tautas valodā un pazīdams

viņas dzīvi, bija spējīgs daudz tai dot. Skolās viņš bija audzināts

ortodoksā luterisma garā, draudze turpretī bija stipri katoliski no-

skaņota, jo Rauna piederēja pie bijušās Cēsu katoļu bīskapijas no-

vada, kuru likvidēja 1620. gadā. Vai tā bija brīvdomība, vai Reitera

luterisma izpratne nebija stingri ortodoksa? Sava darbībā viņš pie-

kāpās draudzes katolisko tradīciju priekšā (sev pašam par ļaunu).

Raunā Reiters sāka patstāvīgu literāro darbību: 1662. gadā Rīgā

iespiests viņa sakopotais tēvreižu krājums 40 valodas Oratio domU

nica XL linquarum (saglabājies nav neviens grāmatas eksemplārs).

1 Dunsdorfs E., Jēgers B. Jāna Reitera dzīve
... , 46., 51. lpp.

2 Strods H. Latviešu zemnieku 17. gs. dzīves veida un tradīciju apskats. — Ar-

heoloģija un etnogrāfija, 1970, 9, 92.-93. lpp.
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Šādi krājumi Rietumeiropā bija iecienīti, iespējams, viņš ar tādiem

iepazinās sava ceļojuma laikā Vācijā. 1

Luterāņu baznīcai bija nepieciešami garīgie teksti tautas valodā,
tādēļ superintendents Johans Gecelijs (1662) lūdza Zviedrijas val-

dībai atļauju un līdzekļus bībeles tulkošanai latviešu un igauņu
valodā. Pavaldone Hedviga Eleonora deva atļauju un piešķīra līdzek-

ļus. Ģenerālgubernators savukārt piešķīra Gecelijam tiesības izvēlē-

ties tulkotājus.2 Jānis Reiters to zinājis, tā radies viņa Mateja evaņ-

ģēlija tulkojums, kas izdots Rīgā 1663. vai 1664. gadā. Arī tas ir

pazudis, nav zināms pat precīzs tā nosaukums.

1663. gadā sākās Reitera un Raunas muižas pārvaldnieka Kris-

tiāna Tumba konflikts. Tā iemesls — Raunas mācītājmuižas zeme,

ko Tumbs patvarīgi samazinājis, daļu pievienojot muižai. J. Strau-

bergs raksta, 3 ka Reiters sakarā ar šo lietu 60. gadu sākumā bijis

Zviedrijā, citi autori to neapstiprina. Materiāli par šo konfliktu un

tam sekojošo prāvu Zviedrijā ir apzināti. Kā zināms, šajā sakarībā

Reitera sieva pie baznīcas pēc dievkalpojuma nosaukusi Tumbu par
blēdi un zagli. Šis apvainojums Tumbu tā aizskāris, ka viņš tās

pašas dienas vakarā ar pavadoņiem ieradies mācītājmuižā un prasī-

jis, lai Reiters savu sievu, viņam klātesot, soda. Tā kā Reiters to nav

darījis, Tumbs uzbrucis Reitera sievai un viņam pašam, jo Reiters
meties sievu aizstāvēt. Tumbs abus ievainojis. Abi konflikta partneri
par notikušo ziņojuši superintendentam. 4

No dokumentu fragmentiem, kas publicēti no Tumba sūdzībām

par Reiteru, redzams, ka Tumbs neuzdod īstos konflikta cēloņus, bet

izvirza pret mācītāju tai laikā smagus apvainojumus reliģiskā jomā:
Reitera katolisko noslieci, viņa katolisko un pagānisko tradīciju pil-
dīšanu — Reiters notur dievkalpojumus katoļu svētku dienās, atzīst

un pieļauj upurēšanu, svētī akas, kur noslīkuši cilvēki. Tumbs zināja,
ka Reiters uzturējies katoļu klosterī Vācijā, tagad viņš to attēloja
kā Reitera pāreju katoļticībā. 5 Ar šādu rīcību Tumbs panāca savu

uzvaru.

Pret katolicismu sevišķu naidu Zviedrijā bija radījusi karaļa
Gustava II Ādolfa politika — iejaukšanās Trīsdesmit gadu karā, kas

Zviedrijai dārgi izmaksāja. Vēl vairāk zviedrus nokaitināja viņa
meitas karalienes Kristīnes pāreja katoļticībā 1654. gadā.

1 Pat vēl 1789. gadā tēvreižu krājumu «Das Gebeth des Herrn...» 152 valodās

savā spiestuvē Rūjienā iespieda mācītājs Gustavs Bergmans.
2 Westling F. Beiträge zur Kirchengeschichte Livlands vom 1656—1710. — Ver-

handlungen der Gelehrten estnischen Gesellschaft. Jurjew (Dorpat), 1904, 21. Bd.,
S. 43, 2, Bemerk.; Straubergs J. Latviešu bībeles tulkojumi..., 312.—313. lpp.

3 Straubergs J. Kā dzīvoja un cīnījās pirmais mācītājs — latvietis Dr. Reu-
ters. — Jaun. Ziņas, 1936, 30. janv.

4 Jāna Reitera iesniegumi un sūdzības 1663—1676. Manuskripts ZA Fundamen-

tālajā bibliotēkā. FB Ms 1234, 1. nr.
5 Jēgers В. Ziņas par Jāņa Reitera tautību, 6., 10. lpp.



119

lespējams, Reiters nebija iniciators katolisko tradīciju izpildē.
Nopratināšanā 1664. gadā viņš teicis, ka tā bijusi draudzes vēlēša-

nās. 1 Ka tas tā bijis, pierāda vēsture — arī pēc Reitera aiziešanas no

Raunas vēl visu 18. gs., pat vēl 19. gs. Austriņa kapellā, kur Reiters

bija noturējis dievkalpojumus, Jurģos un Miķeļos turpinājās kato-

liskā un pagāniskā upurēšana. 2

1663. gadā prāvā abas puses, šķiet, izlīgušas, bet 1664. gadā sū-

dzības atkal atsākušās. Minētie dokumentu fragmenti, ko B. Jēgers

publicējis, lai noskaidrotu, vai Reiters bijis latvietis, apliecina arī ko

citu: vēl vairāk pastiprinājusies zemnieku ekspluatācija un Reiters

nostājies pret to. Tumba sūdzībās, kā arī nopratinot zemniekus 1663.

un 1664. gadā protokolēts, ka Reiters iet kopā ar zemniekiem, nevis

ar kungiem, aizstāv zemniekus pret kungiem civilās lietās, neatzīst

zemnieku apspiešanu. Tāpēc Reiteru viņi mīl kā savu Mozu un bai-

dās: ja Reiters no Raunas aizietu un nāktu cits mācītājs, kas ietu

kopā ar kungiem, tad viņiem būtu gals klāt.3 Tumbs ienīda Reiteru.

Lai panāktu Reitera aiziešanu no Raunas, Tumbs iesaistījis lietā arī

Raunas muižas īpašnieku Svanti Banēru, kas dzīvoja Zviedrijā. Viņš

lūdza (1664) superintendentu atcelt Reiteru no amata, jo Reiters

saceļot visus Banēra ļaudis pret viņa kalpotajiem.
4 Tumba un Ba-

nēra sūdzības superintendents nevarēja neievērot. Bija jānoskaidro
arī citas lietas. Tāpēc 1664. gadā Rīgā tika sasaukta sinode un no-

tika disputs,s kurā piedalījās Reiters, Rubenes mācītājs Karlstats un

vairāki citi.

Par Reitera reliģiskajiem uzskatiem Gecelijam sinodē radušas

pamatotas šaubas. 6 Tādēļ 1664. gada 7. un 9. novembrī Reiteru no-

pratināja Rīgas konsistorijā. Ne pratināšanas protokola, ne Reiteram

izsniegtajā pārkāpumu sarakstā nav ne vārda par Reitera tautību, arī

par viņa attiecībām ar zemniekiem ne. Superintendents šīs «pasaulī-

gās lietas» nav ievērojis. (Viņš pats bija zviedru zemnieka dēls un

zemniekiem labvēlīgs.)
Pratināšanā Reiteram pārmeta daudz: viņš neievēro superinten-

denta pavēles; nonicina Lutera bībeles tulkojumu un Manceļa latvis-

kotos tekstus un māca zemniekiem citādi; pretēji pavēlei licis iespiest
tēvreizes, kurās daudz kļūdu; izdevis Mateja evaņģēliju latviski bez

konsistorijas ziņas un cenzūras. Reitera smagākie pārkāpumi ir tie,
ka viņš uzturējies katoļu klosterī Vācijā; teicis bezatbildīgas runas

1 Jāņa Reitera iesniegumi..., FB Ms 1234, 11. nr.

2

Brežģis К. Baznīcu vizitāciju protokoli. - R., [1931], 6., 7., 103., 124., 129.,

130. lpp.
3 Jēgers B. Zinas

....
7. lpp.

* Straubergs J. Kā dzīvoja un cīnījās... — Jaun. Ziņas, 1936, 30. janv.
5

Disputa tēma bija par radīšanu un dieva aizredzi (De creatione et Providentia

Dei).
6 Jāņa Reitera iesniegumi ....

FB Ms 1234, 13. nr.
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par reliģiju; ieviesis un atzinis katoliskās un pagāniskās kulta cere-

monijas; neklausījis superintendenta pavēles, bieži un ilgi kavējis
amata pienākumu pildīšanu; skaļi paudis, ka Augsburgas konfesija
nav pareiza, ka tā ir pret dieva vārdiem. Tātad mācītājs Reiters kā

evaņģēliskās reliģijas nonicinātājs atceļams no amata pagaidām tik

ilgi, kamēr lietu galīgi izlems virskonsistorijā Tērbatā. 1 Uz Raunu no-

sūtīts mācītājs J. Lindemanis, lai kopā ar Tumbu nopratinātu zem-

niekus un kaimiņu mācītājus.

Reiters pratināšanā uzstājies ļoti pašapzinīgi un stūrgalvīgi, at-

kārtoti uzsvērdams, ka Augsburgas konfesija nav īstā reliģija, viņš
to pierādīšot. (Gecelijs uz to teicis, ka mācītājs domājot — viņš esot

gudrāks par visiem cilvēkiem.) Jau pēc divām nedēļām — 25. no-

vembrī, atkārtoti 10. decembrī Reiters griezies pie ģenerālgubernatora
ar lūgumu panākt viņa iecelšanu atpakaļ mācītāja amatā Raunā. Ģe-
nerālgubernatoram viņš iesniedzis rakstu, kurā paskaidrojis savas

šaubas par Augsburgas konfesiju. Savus iebildumus Reiters apvie-

nojis 3 galvenajos punktos: 1) nosaukums «Augsburgas konfesija» ir

nepareizs, jo ticību nevar nosaukt pilsētas vārdā, viņš ieteicis to saukt

par Kristīgu reliģiju; 2) Augsburgas vienošanās teksti latīņu un vācu

valodā nesaskan; 3) baznīcas definējums Augsburgas konfesijā ne-

saskan ar svētajiem rakstiem: tajā nav minēta baznīcas locekļu sav-

starpējā mīlestība. 2

Pētnieki ārzemēs un speciālisti reliģiskajos jautājumos atzīst,

ka Reitera iebildumi nav būtiski, tie pierāda viņa zināšanu trūkumu

luterānisma vēsturē — par Augsburgas reihstāgā notikušajiem strī-

diem un ar grūtībām panākto vienošanos abu reliģisko novirzienu

starpā.

Reitera pārkāpumi pret Zviedrijā pieņemto luterismu bija tik

smagi, ka ģenerālgubernators nav varējis vai arī nav gribējis Reite-

ram palīdzēt. Reiters sūdzējās par superintendentu un Rīgas konsisto-

riju virskonsistorijai Tērbatā. Reitera sūdzības atspēkoja superinten-
dents Gecelijs. Cik var spriest no Gecelija pretraksta, sūdzības ietvēra

tos pašus jautājumus, kas skaidroti 7.—9. novembra nopratināšanā.

Gecelijs tā noskaitās, ka atspēkojumā raksturoja Reiteru tikai no slik-

tās puses: Reiters mēģinot izlīdzēties ar rupju nepatiesību, lepnību un

spītību, atzīstot virsvadību tikai tad, ja tā paciešot viņa iedomas, dzī-

vojot smalku dzīvi, daudz ceļojot, esot izšķērdīgs. Lai mazinātu Rei-

tera iedomību, Gecelijs lūdza virskonsistoriju mācītāju sodīt. 3 Virs-

konsistorijā atcelšanu apstiprināja. Reiteram Rauna bija jāatstāj.
Viņš ar ģimeni devās uz Kurzemi. Uz turieni viņu pavadīja mācītāj-
muižas dzimtzemnieks Goģis, kas pēc atgriešanās Raunā tika nopra-

1 Jāņa Reitera iesniegumi . .. ,
FB Ms 1234, 11. nr.

2 Turpat, 5. nr.
3

Turpat, 13. nr.
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tinats. Kurzeme Reiters cerēja saņemt mācītajā vietu, bet hercogs
Jēkabs viņu noraidījis.

Jelgavā viņš tikās ar trim jezuītiem — Rodi, Ceferīnu un Rotu.
1665. gada sakuma, viņu pierunāts, Reiters tika iesvētīts katoļticībā.
Tad jezuīti viņu aizvadīja tālāk uz Braunsbergu Prūsijā. Tur Reiters
ar sievu un diviem bērniem pārgāja ar zvērestu katoļticībā, jo katoļi
tam solījuši, ka pavests, ja Reiters griezīšoties pie viņa, to pieņemšot
par pilntiesīgu priesteri, ļaušot noturēt dievkalpojumus mātes valodā

un viņš varēšot palikt laulībā.1

Par Reitera pāreju katoļticībā Braunsbergas jezuīti ziņoja uz

Romu
2

ka starp atgrieztiem hairētiķiem ir viens «... ne slikti izglītots
mācītājs, kas labi zina ziemeļzemju valodas ...». Uz šī ziņojuma
malas ar citu roku rakstīta piezīme: «Atkal iekritis hairesijā un kā

atkritējs aizbēdzis uz Rīgu.»2

No Braunsbergas Reiters devās uz Vīni, lai vēlreiz 1665. gada
8. septembrī apliecinātu pāreju katoļticībā. 28. septembrī pāvesta
Vīnes nuncijs Spinola viņam izdeva pavadrakstu — ceļazīmi ceļoju-
mam uz Romu. 3

Tajā bija šādi dati: Johanness Reuters no Rīgas, lute-

rāņu mācītājs 6 gadus Raunā, lasīdams ebreju, grieķu un hairētiķu

grāmatas, atklājis Lutera maldus un kopā ar sievu atstājis dzimteni

un tur esošos treknos īpašumus, lai kļūtu katoļticīgi. Rakstīts arī

par uzbrukumu Reiteram un sievai. Nuncijs Spinola Reiteru raksturo
kā ļoti mācītu zviedru sprediķotāju (politiski Reiters bija Zviedrijas

pavalstnieks).

Ceļojumam no Vīnes uz Romu toreiz bija vajadzīgas apmēram 40

dienas, bet pirmās ziņas par Reiteru Romā parādās tikai 1666. gada
februāra sākumā. Kur Reiters tik ilgi kavējies, nav zināms. Pētījuma
autors S. Kučinskis domā, ka Reiters vispirms nodibinājis sakarus ar

mācīto pasauli, iespējams, arī ar bijušo Zviedrijas Kristīni,
kas tai laikā dzīvoja Romā. Vai pāvests Aleksandrs VII pieņēmis Rei-

teru personiski, par to nav dokumentu. 1670. gadā, taisnodamies Tēr-

batas virskonsistorijai, Reiters raksta, ka no pāvesta mutes uzzinājis,
ka viņa lūgums (par kulta ceremoniju noturēšanu mātes valodā) ka-

toļu baznīcai nav pieņemams.
4

Nekā nepanācis, viņš atgriezās Vīnē. Tā kā Reiters bija bez līdzek-

ļiem, viņš iesniedza lūgumu pēc pabalsta «Ticības izplates kongregā-
cijai». 5 Reitera lūgumu kongregācijas sēdē nolasīja kardināls Rospi-
ļosi (nākamais pāvests Klements IX). Viņš un kardināls Acolīni sēdē

runājuši par Reiteru kā par lielu literātu. Abi kardināli ir bijušās
Zviedrijas karalienes Kristīnes draugi. Ekskaralienei Romā bijusi
diezgan liela bibliotēka. Tajā atradies kāds Mateja evaņģēlijs ar ne-

1 Dunsdorfs £~ Jēgers B. Jāņa Reitera dzīve ... , 56. lpp.
2 Kučinskis S. Jānis Reiters kā katolis ... ,4. lpp.
3 Turpat, 5. lpp.
4 Dunsdorfs E., Jēgers B. Jāņa Reitera dzīve ... , 56. lpp.
5 Kučinskis S. Jānis Reiters kā katolis ... ,6. lpp.
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skaidri izlasāmu nosaukumu un vairāki desmiti grāmatu kataloga
sastādītājiem nepazīstamās valodās. S. Kučinskis domā, ka starp tām

varētu atrasties arī Reitera tulkojums. Pēc Kristīnes nāves tās arhīvu

pārņēmis kardināls Acolīni, viņas bibliotēkas daļu 1925. gadā nopir-
kusi Zviedrija.

Reitera lūgumu pēc pabalsta «Ticības izplates kongregācija» nosū-

tīja pāvestam. Aleksandrs VII Reiteram piešķīra 850 skudo lielu pa-

balstu un vēl bagātīgi apdāvināja no personiskajiem līdzekļiem. (Salī-
dzināšanai S. Kučinskis dod šādus datus: kongregācijas uzturētajā
skolā viena skolēna uzturēšana gada laikā izmaksājusi 10 skudo.)

Reiteram līdzi dotajā ceļazīmē apliecināts, ka Reiters no Rīgas
ar savu uzvedību Romā radījis par sevi labus ieskatus; kongregācija
lūdz Vīnes nunciju izgādāt viņam no karaļa labu vietu, lai tas droši

paliktu katoļticībā un to ari izplatītu. Kongregācijas sekretārs vēl

personiskā vēstulē Vīnes nuncijam rakstīja, ka pāvests ļoti priecājies
par Reitera ticības maiņu. Nuncijs Spinola atbildēja sekretāram, ka

arī Reiters, kas Vīnē atgriezies ap 1666. gada 27. martu, cildinot

pāvestu bez mitas. Nuncijs apsolīja parūpēties par Reiteru. Tātad Rei-

tera dzīve būtu nodrošināta. Bet jau 1667. gada 4. jūlijā «Ticības

izplates kongregācijā» nolasīts jauns Reitera lūgums pēc pabalsta. 1

Sēdes protokola atreferējumā rakstīts, ka rīdzinieks Reiters bijis civil-

tiesību profesora vietā jezuītu vadītajā Stefana Batorija dibinātajā
universitātē Viļņā, bet alga viņam tik maza, ka nevarot iztikt pats,
ne uzturēt ģimeni, tādēļ lūdzot no kongregācijas papildalgu. Polijas
nuncijs Reitera lūgumu atbalstījis: viņš esot slavens konvertīts un

ietekmēšot citus. Šoreiz kongregācija Reitera lūgumu noraidīja pil-

nīgi — neesot tādēļ dibināta, lai maksātu konvertītiem algu. Vienīgi

pāvests Klements IX (bijušais kardināls Rospiļosi) atsūtīja dā-

vanu — 50 skudo. Kongregācija uzdeva Polijas nuncijam aprunāties

ar Viļņas bīskapu, lai tas Reiteram apgādātu tādu darbu, par kuru

maksātu lielāku algu. Ar to dokumentu ziņas par Reitera dzīvi Roma

un Polijā beidzas.

Nākamie divi gadi Reitera dzīvē ir ļoti neskaidri. Kā zināms,
1670. gadā viņš atgriezies Rīgā un vēlējies atgūt agrāko ticību un

mācītajā amatu. Viņa paša dotās ziņas iesniegumos Vidzemes civi-

lajai un baznīcas administrācijai ir apšaubāmas. Reiters rakstījis
virskonsistorijai, ka viņš labprātīgi atsacījies no savas tieslietu pro-
fesora vietas, no prāvās pāvesta piešķirtās stipendijas un arī no sti-

pendijas, ko saņēmis no Krakovas kanoniķiem, tāpat no apsolītās vie-

tas Viļņas rātē. Visu to viņš darījis tādēļ, ka viņam vispiemērotākā ir

Augsburgas konfesija, viņš atzīstot tikai Lutera ticību, lai gan šajā
ticībā viņš panesis smagas aizdomas savas tautības dēļ, kā arī rup-

jas pārestības ticības maiņas dēļ. Nu jau divus gadus viņš cietis pil-

1 Kučinskis S. Jānis Reiters kā katolis ..., 8.—9. lpp.
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m'gu nicināšanu un nabadzību. 1 Vai tas viss butu domāts vidzem-

nieku iežēlināšanai?

Neskaidrības sākas jau ar stāstījumu par Viļņas universitāti.

1655. gadā krievu-poļu kara laikā tā izpostīta; civiltiesību fakultāte,
kurā pirms kara mācījuši divi profesori, atjaunota 1667. gadā ar vienu

profesoru (līdzekļu trūkuma dēļ). Lai gan 1667. gada Reitera lūgumā
pēc pabalsta Romas «Ticības izplates kongregācijai» viņš nosaukts

par profesoru Viļņas universitātē, publicētajos universitātes darbi-

nieku sarakstos — pat visplašākajā 400 gadu jubilejas izdevumā

(1979) Reitera vārda nav. lespējams, viņam universitātē bijis kāds

neliels amats, jo viņš nebija jurists ar speciālu izglītību. Tāpat arī

Krakovā ievērojamu vietu viņš nebūs ieņēmis. To, ka līdz 1670. ga-

dam Reiters būtu bijis vēl kaut kur citur, viņš nemin.

1670. gada novembrī Reitera iesniegto lūgumu par viņa restitū-

ciju Vidzemes virskonsistorija noraidīja. Tad Reiteru par mācītāju
uzaicinājuši kādas karaspēka daļas virsnieki Maskavā. Tur Reiters

bija 1671. gadā. Drīz no turienes uz Rīgu atsūtītas četras tēzes par

reliģiskiem jautājumiem, it kā Reitera izstrādātas. Vienā no tām

Augsburgas konfesija nosaukta par skrandu konfesiju. Kad 1676. gadā
virskonsistorijā Reiteru pratināja par šīm tēzēm, viņš tās par savām

neatzina.2 Tomēr vietu Maskavā viņš tāpēc bija zaudējis, un 1672. gada
sākumā Reiters atkal ir Rīgā. Dzīve kļuvusi vēl smagāka — Reiters

ir bez darba un līdzekļiem. 1672. gada februārī viņš lūdza Rīgas rātei

pabalstu ceļojumam uz Vāciju, bet tas tika noraidīts. 3

1672. gada septembrī grāmatiesējēju Matīsa Berensa un Albrehta

Hakelmaņa zeļļi ievērojuši, ka Hakelmaņa darbnīcā strādā kāds

priesteris (Pfaffe svītrots, virsū uzrakstīts: eine Person) vārdā Rei-

ters. Kad Berensa zellis tam jautājis, ko viņš dara, vai viņš šo mākslu

prot, Reiters atbildējis, ka vajadzības gadījumā viņš varot kadu grā-
matu iesiet. Tas zeļļus satrauca: tā kā tas ir pret amata noteikumiem

un visā Vācijā nav tādas kārtības, ka priesteris strādātu kopā ar iesē-

jējiem, tad amats nosprieda priesteri ierakstīt sava amata grāmatā
kā «bēniņu zaķi» («Bönhase») — kaktu meistaru, bet Hakelmaņa zelli

Šteijernagelu,'kas to zinājis un noklusējis, sodīt ar 7 2 dajdera.
4 Kad

Reiters to uzzinājis, viņš iesūdzējis zeļļus amatu virstiesā un lūdzis

pavēlēt iesējējiem svītrot viņa vārdu ar «zaķa» titulu iesējēju amata

grāmatā un atcelt Steijernaģelam uzlikto sodu. Reiters teicis, ka viņš
esot grāmatas iesējis pats priekš sevis, jo viņam neesot bijis neka ko

darīt. 5 Zeļļi apzvērēja, ka grāmatu bijis daudz vairāk un ka meistara

darbnīcā to privāti nedrīkst darīt. Bez tam viņiem radušās aizdomas

1 Dunsdorfs E., Jēgers B. Jāņa Reitera dzīve.... 57. lpp.; Straubergs J. Mācī-

tāja — latvieša J. Reitera stāsts par dzīvi trimdā. — Jaun. Zinas, 1936, 31. janv.
2 LCVVA, 233. f., 1. apr., 233. 1.
3 LCVVA, 749. f., 6. apr., 16. 1.
4 LCVVA, 2., f., 1. apr., 81., 1., 933.—935. lpp.
5

LCVVA, 10. f., 2. apr., 497. 1., 337.—338. lpp.
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par kaktu meistarošanu, jo Hakelmanis pats izteicies, ka dodot Reite-

ram brīvu uzturu un istabu.

Amatu virstiesa pret Reiteru izturējās ar cieņu (protokolē Herr

Reuter), lika svītrot iesējēju amatu grāmatā izdarīto ierakstu un at-

cēla Šteijernagelam uzlikto sodu. Par Reitera nolamāšanu (der
Pfaffe) sodīti iesējēji ar nelielu naudas sodu, to nosacīti atlaižot.

1673. gads Reiteram nebija labāks. Gada sākumā (februārī) viņš
iesniedza lūgumu galma tiesai Tērbatā izlemt viņa restitūciju. At-

stāstījis savas dzīves pēdējo gadu notikumus, viņa atcelšanas iemes-

lus, Reiters raksta: «Ja mana tauta (Nation, domāta «Nationalität»)
ir tam ceļā, tad es to (mācītāja vietu. — M. L.) neprasu viņas vidū,
bet starp vāciem vai zviedriem.» 1

Bija mirusi Reitera sieva, bet Rīgas konsistorija neļāva viņam otr-

reiz laulāties Jāņa (t. i., luterāņu) baznīcā, pirms Reiters nav nožē-

lojis ticības maiņu un kļuvis luterānis. Tikai pēc Jēkaba baznīcas triju
mācītāju lūguma konsistorija piekāpās, piekodinot ceremonijā nemi-

nēt Reiteram mācītāja titulu. Sajā laikā atkārtoti iesniegto lūgumu

par restitūciju virskonsistorija atkal noraidīja, tomēr šoreiz norādīja,
ka saskaņā ar zviedru valdības rīkojumiem 1617. un 1667. gadā Rei-

teram vispirms publiski jānožēlo ticības maiņa. Jādara tas tā, kā virs-

konsistorija to noteiks. 2 Tas nozīmēja gaidīt, jo virskonsistorijas sēdes

bieži nenotika. Lai varētu gaidīt, Reiters lūdza Rīgas rātei atļauju
mācīt bērnus. Rāte lūgumu noraidīja. 3

1673. gadā lūgumu par atjaunošanu priestera amatā Reiters iesnie-

dza arī ģenerālgubernatoram. Tajā viņš raksta, ka esot pametis
1000 liru Francijā, 220 rubļu Maskavā un apmēram 3000 guldeņus, ko

ik gadus varējis saņemt no katoļiem.4 Būtu varējis, bet nesaņēma.
Par Maskavu skaidrs: katolis būdams, viņš uzstājās kā luterāņu

mācītājs un tika atmaskots. Par Franciju S. Kučinskis noskaidrojis,
ka katoļiem universitāte ar tiesību fakultāti, kur Reiters būtu varējis

strādāt, šajā laikā ir bijusi tikai Pontamusonā (Mousson), bet Rei-

tera vārds nav minēts par šo universitāti publicētajās grāmatās.
5 Ari

laika tā kā par maz, lai no 1667. gada otrās puses līdz 1670. gadam
no Viļņas pārceltos uz Krakovu, kur viņš bijis amatā, tad atcelts vai

pats aizgājis, pārcēlies uz Franciju, kur būtu saņēmis labi atalgotu
vietu, atkal atteicies un atgriezies Rīgā.

1670. gada iesniegumā virskonsistorijai Reiters Franciju nemin.

Liekas, tā vienkārši ir dižošanās, lai celtu prestižu. Neticami ir tas,
ka no visām minētajām vietām viņš atteicies brīvprātīgi, jo viņam
līdzi bija arī ģimene, par kuru bija jāgādā.

1 Jēgers B. Ziņas par Jāņa Reitera tautību, 13. lpp.
2 LCVVA, 233. f., I. apr., 232. 1., 342. lpp.
3 LCVVA, A 3. f., 6. apr., 18. 1., 134. lpp.
4 Dunsdorfs E., Jēgers B. Jāņa Reitera dzīve ... , 57. lpp.
5 Kučinskis S. Jānis Reiters kā katolis ... ,9. lpp.
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Rietumeiropā, arī Vidzemē šajā laikā vēl turpinājās strīdi par reli-

ģijas jautājumiem. Vācijā, no turienes arī Vidzemē izplatījās piē-
tisms, pret kuru uzstājās ortodoksais luterisms. Reitera rakstos
(1664) kaut kas no tā pavīd viņa šaubās par Augsburgas konfesiju.
Varbūt Reiters katoļiem klaji izteica savas domas un parādīja sevi

kā luterāni? (Par to liek domāt Braunsbergas jezuītu ziņojuma malā

rakstītā piezīme.) lespējams, viņam arī katoļticība nebija pieņemama
bez iebildumiem. Jezuīti, šķiet, viņam neuzticējās —1670. gadā, atgrie-
zies no katoliskām zemēm, viņš raksta, ka saņēmis rupjas pārestības
savas ticības maiņas dēļ. 1

Ģenerālgubernatora atbilde Reitera iesniegumam nav zināma.

1673. gada beigās (2. XII) Reiters iesniedza ģenerālgubernatoram lū-

gumu izsniegt pabalstu, lai varētu aizbraukt uz Vāciju un dažās vācu

universitātēs pārbaudīt, vai viņam pēc kristīgās baznīcas likumiem

ir tiesības būt priesterim. Virskonsistorijas sesija nenotikšot vairākus

mēnešus; tā kā rāte viņam nav atļāvusi mācīt jaunatni, viņš ir bez

līdzekļiem. 2

Nākamais dokuments nav datēts. Tā ir Reitera pateicība par sa-

ņemto pabalstu. Bez tam padomnieks Helmersens Reiteram darījis
zināmu, ka ģenerālgubernators vēlas, lai viņš uzņemas Jaunās derī-

bas tulkošanu. Tas Reiteru sevišķi aizkustināja. Lai tulkojumu ne-

uzskatītu par Reitera privātu pasākumu, viņš lūdza par to rakstisku

pavēli. 3 Vai šādu pavēli Reiters saņēmis, nav zināms, bet ir skaidrs,
ka uz šī priekšlikuma pamata radās grāmata «Tulkojuma paraugs»—

«Eine Übersetzungsprobe, genommen aus dem XX Capital des andern

Buches Moyse, wie auch V, VI, VII Cap. Matthei, samptandem
schönen ... Sprüchen ... aussgiebet Johannes Reuter». Tulkojumam
Reiters izvēlējies gan Jaunās, gan Vecās derības tekstus, Mozus 10

baušļus, Jēzus kalna runu (sprediķi), tēvreizi un citus tekstus, kas sa-

tur tikumības mācību. lespējams, Reiters izmantojis arī savas mācī-

tāja darbības laikā tulkotus tekstus. Grāmata izdota, lai dotu iespēju

lietpratējiem spriest par tulkojuma pareizību no pamatvalodām lat-

viski. Tā iespiesta Rīgā 1675. gadā — laikā, kad Reiters uzturējās

Vācijā.4

Pēc manuskripta sagatavošanas viņš 1674. gada vidū devas uz

Vitenbergas universitāti, kas vēl 17. gs. bija luterāņu teoloģijas
centrs. Par braucienu uz Vāciju nopratināšanā (1676) Tērbata Rei-

ters atzinās, ka ģenerālgubernators F. Ferzens viņam ieteicis savu

lietu Vitenbergā izklāstīt tā, lai būtu vieglāk viņu reabilitēt Zviedrija.

Tādēļ viņš vispirms ar profesoru Kaloviju — tā laika lielāko lute-

risma autoritāti — runājis personiski un atzinies atkrišanā no

1 Dunsdorfs E., Jēgers B. Jāņa Reitera dzīve..., 57. lpp.
2 Jāna Reitera iesniegumi..., FB Ms 1234, 6. nr.

3

Turpat, FB Ms 1234, 7. nr.
4 Pašreiz zināms viens vienīgs grāmatas eksemplārs Upsalas universitātes bib-

liotēkā.
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J. Reitera lūgums izsniegt pabalstu braucienam uz Vāciju 1673. gadā
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J. Reitera pateicība par pabalstu un apņemšanās tulkot Jauno derību

(1673)
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J. Reitera «Tulkojuma paraugs»
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luterticības, tad teicis sprediķi baznīcā, kurā minējis, ka bijis Romā, pēc
tam slēgtā sēdē atsacījies no katoļticības, bet lūdzis, lai to visu ne-

ieraksta apliecinājumā. l No Vitenbergas Reiters devās uz Rostoku un

1675. gada janvāri iestājās Rostokas universitātē, kur reģistrēts kā

Doctor bullatus.2 Vitenbergas universitātē izdotais apliecinājums —

testimonium — Rostokas universitātē būs pieņemts par bullu vai

Vitenbergā noformēts kā bulla. Tikai tā Reiters pusgada laikā varēja
kļūt par Doctor bullatus.3 E. Bētfīra sastādītajā rādītājā par ārzemēs

studējušiem livoniešiem Reitera vārds tiek minēts Rostokas universi-

tātē, nevienā citā Vācijas universitātē viņa vārds nav uzrādīts. Šeit

viņš sagatavoja sava tēvreižu krājuma «Oratio dominica XL lingua-
rum» otru izdevumu, kas iespiests universitātes tipogrāfijā. Šis krā-

jums Vācijā bija diezgan izplatīts, tas bijis zināms arī G. Leibnicam.

Viņš par to kāda cita tēvreižu krājuma ievadā rakstījis, ka Reitera,
kāda Livonijas mācītāja, tēvreižu krājums noderējis, lai bez kļūdām
varētu iespiest tēvreizes ziemeļzemju valodās.4 Tēvreižu krājuma iz-

devēji neprata visas krājumā ievietoto tekstu valodas, bet cits no cita

tās norakstīja. Ari Reiters neprata visas 40 valodas (seno austrumu

un Eiropas tautu), tādēļ krājumā ir ari kļūdaini teksti.

Mīkla ir grāmatas «Oratio dominica» šī izdevuma titullapa pie

sastādītāja uzvārda iespiestais tituls Med. doctor. lespējams, Rostokā

Reiters studējis medicīnu — H. Bētfīra rādītājā fakultātes netiek no-

sauktas. Taču pusgada laikā (drīz viņam vajadzēja atgriezties Rīgā)

medicīnas doktora grādu viņš nevarēja iegūt ne rite promovi, ne ar

bullu. Pieņemu, ka šeit ir pārpratums: Reiters un iespiedējs būs pār-

pratuši doctor bullatus nozīmi (tādā gadījuma šim titulam jābūt

Vitenbergas apliecinājumā). Savā turpmākajā dzīvē Reiters nekur šo

titulu vairs nelieto, arī «Tulkojuma parauga» titullapā ne, bet visur

parakstās D et pastor — D ir teoloģijas doktora saīsināts apzīmē-

jums, tā parakstās Johans Gecelijs un arī Johanness Reiters — soms.

Gan iestājoties Rostokas universitātē, gan abu grāmatu titullapās

Reiters sevi dēvē arī par mācītāju noteiktās luterāņu draudzēs, kaut

gan tāds viņš sen vairs nebija. Rostokas universitātē viņš reģistrēts

ne tikai kā doctor bullatus, bet arī kā ecclesiae evangelicae in Mosko-

via pastor, lai gan Maskavu viņš bija atstājis apmēram pirms četriem

gadiem. «Oratio dominica» titullapā viņš gan sevi nosauc Ronne-

burgensium olim (kādreiz) pastor, bet Übersetzungsprobe titul-

lapā — pastor Ronneburgensis — tas viņš bija pirms desmit gadiem.

1 LCVVA, 233. f., 1. apr., 233. 1., 49.—50. lpp.
2 Böthführ H. Die Livländer S. 111, № 765.

3 Doctor bullatus — persona, kas doktora grādu ieguvusi ar pavesta vai kada

cita augstmaņa, kam pieder t. s. pfalcgrāfa tiesības, rīkojumu (vācu vai. — Urkunde,

latīņu vai. — bulla), nevis universitātē pēc disertācijas aizstāvēšanas. Doctor bulla-

tus skaitās mazāk cienīgs grāds.
4 Jēgers B. Jāņa Reitera «Tēvreižu krājums». — Gram.: Jams Reiters. Oratio

dominica. Kopenhagen, 1954, 5.-6. lpp.
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Acīmredzot Reiteram bija vai likās svarīgi parādīt sevi augstākā
pakāpē kārtu sabiedrības struktūrā.

Tā 1675. gadā, ieradies Rostokā, Reiters iestājās universitātē, var

būt, lai studētu medicīnu, var būt, lai gūtu vēl papildu apliecinājumu
par ticības pareizību, kā bija iepriekš izdomājis. Šajā laikā Reiteram
ir darījumi ar Lībekas rāti, kas viņam sniegusi atbalstu, kā tas re-

dzams no veltījuma rātei dāvinātajā tēvreižu krājuma eksemplārā.
B. Jēgers domā, ka Reiters lūdzis naudu studijām. 1 Tas ir iespējams,
jo pabalstus savā mūžā viņš lūdzis daudz reižu.

1675. gada vasarā Reiters atgriezās Rīgā, kur jau bija iespiests

«Tulkojuma paraugs», tad devās uz Stokholmu ar grāmatām un doku-

mentiem. 1675. gada 13. oktobrī karalis Kārlis XI ar dekrētu Reite-

ram piedeva ticības maiņu, atjaunoja viņa tiesības būt par mācītāju.
Valsts kanclers deva rīkojumu ordinēt viņu par mācītāju Igaunijā
Takerortas draudzē2 (igauniski Tahkuranna).

Vidzemes virskonsistorija ar to neapmierinājās. 1676. gada feb-

ruārī tā izsauca Reiteru uz Tērbatu un trīs dienas pratināja, tad pēc
ģenerālsuperintendenta J. Fišera priekšraksta Reiteram Rīgā, Jēkaba

baznīcā, vēlreiz bija jānožēlo ticības maiņa un jāzvēr uzticība negro-

zītai Augsburgas konfesijai, tikai tad tika atzīta viņa restitūcija un

viņu varēja ordinēt.3 Kad grēku sūdze Jēkaba baznīcā notikusi, nav

zināms. Jau pa ceļam uz Rīgu Reiters noskaidroja, ka Takerortas

draudze ir nabaga. Viņš cerēja atgūt Raunas draudzi, bet tur mācī-

tāja vieta bija aizņemta. Tad Reiters lūdza Takerortas baznīcas pat-

ronu Delagardiju palielināt mācītāja atalgojumu, jo draudze nespēja

mācītāju uzturēt. Atbildi viņš nesaņēma.
4

1676. gada 3. maijā Reiteru pieņēma par mācītāju Kokneses cie-

tokšņa komendants J. Stefens. Viņam bija jāapkalpo Kokneses un

Aiviekstes skanstes garnizona draudze. Garnizonā bija dažādu tautību

karavīri, tādēļ Reiteram dievkalpojumi bija jānotur zviedru, vācu,
somu, latviešu un citās viņam zināmās valodās. Reiteru J. Stefenam

bija ieteicis gubernators_un superintendents. 5 (J. Straubergs raksta,
ka tas bijis agrākais Cēsu mācītājs Dāvids Lotihijs,6 kas šai laikā

bija kara konsistorijas priekšsēdis.)
Jau 1676. gada jūnija vidū gubernatoram iesniegta Kokneses drau-

muižnieku (patrona un kompatronu) sūdzība par Reiteru.
Muižnieki žēlojas, ka Reiters ik dienas tiekas ar zemniekiem, iejaucas
Kokneses draudzes dzīve, pārkāpj savas vokācijas robežas, kristī drau-

dzes bērnus, atvilina uz savu nevācu sprediķi ne tikai šīs Daugavas

1 Jēgers B. Jana Reitera Tēvreižu krājums, 14. lpp.
2

LCVVA, 233. f., I. apr., 233. Ц 49. lpp.
3

Turpat.
4 Dunsdorfs E., Jēgers B. Jāņa Reitera dzīve

....
61. lpp.

5 Jāņa Reitera iesniegumi ... ,FB Ms 1234, 15. nr.

6 Straubergs J. Mācītāja — latvieša J. Reitera stāsts par dzīvi trimdā. — Jaun

Ziņas, 1936, 31. janv.
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Koknese zviedru laikā
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puses, bet arī Kurzemes zemniekus, ieved tos pils baznīcā, kur nevie-

nam zemniekam nav atļauts kāju spert. Tā viņš rada nekārtības un

ķildas draudzē starp vāciem un nevāciem. Sūdzētāji lūdz norādīt Rei-

teram viņa vokācijas robežas. 1

Līdzīgu sūdzību tai pašā laikā iesūtīja Kokneses lauku draudzes

mācītājs G. Pinkens. Viņš uzrāda dažus konkrētus gadījumus, kad

Reiters izpildījis kulta ceremonijas viņa draudzē. Viņš, tāpat kā muiž-

nieki, lūdza norādīt Reiteram viņa amata robežas.2 Reiteram tūlīt tika

dota pavēle nejaukties lauku draudzes dzīvē.

12. jūlijā Rīgā tika nolasīta jauna muižnieku sūdzība: Reiters ne

tikai neklausīja pavēlei, bet pēc tās parakstīšanas vēl vairāk iejaucās
Kokneses draudzes lietās. Nesen atkal Kurzemes un Daugavas šīs

puses zemniekus ievedis pils baznīcā, no kanceles atklāti nosaucis

draudzes baznīcu par zirgu stalli, aicinājis nākt pie viņa baznīcā.

Kamēr draudze nav bijusi dalīta (lauku draudzes mācītāji apkalpo-

juši arī garnizona draudzi), zemniekiem nav bijis atļauts nākt pils
baznīcā, bet Reiters to dara savas ērtības dēļ un ar nolūku radīt ne-

mierus. Muižnieki lūdz ar soda draudiem aizliegt Reiteram iejaukša-
nos Kokneses draudzes dzīvē.

Sīs sūdzības otrajā variantā vēl teikts: pavedina zemniekus uz

lauku draudzes baznīcas noniecināšanu, aizkavē kristīšanu, ieved

zemniekus pils baznīcā, ko nekad neviens mācītājs nav darījis, stip-
rina zemniekus viņu ļaunumā pret muižniekiem un pamudina tos uz

pilnīgu nepaklausību.3

Reiters atbildes rakstā, kas datēts ar 1676. gada 27. jūniju, bet no-

lasīts Rīgā 12. jūlijā reizē ar otru muižnieku sūdzību, paskaidroja:
mācītājs Pinkens apkalpo trīs draudzes, kas atrodas tālu viena no

otras, dievkalpojumi Koknesē notiek tikai katrā trešajā nedēļā. Gar-

nizonā ir nedaudzi nevācu tautības cilvēki, tiem viņš sācis mācīt ticī-

bas pamatus pēc vācu un somu dievvārdiem, tādēļ tiem ir pamats nākt

garnizona baznīcā, jo Kokneses draudzes baznīca nav uzcelta septiņ-
padsmit gadu laikā, dievkalpojumi notiek rijas priekštelpā (Vorrye),
kur govis un cūkas skrien cauri. G. Pinkenam promesot, viņš kristījis
draudzes bērnus steidzamos gadījumos, naudu tam nosūtījis. No Kur-

zemes puses nākuši tādi zemnieki, kas še jau pazīstami, jo nesuši pār-
dot karavīriem pārtikas produktus v. c. Par dzērājiem, kas nākuši no

Kurzemes un dzer dievkalpojumu laikā, nežēlojoties, bet par godī-
giem ļaudīm, no kā nav jābaidās, ziņots kā par bīstamiem. Vai viņš
grēko, ja nevāciem garnizonā izskaidro evaņģēliju? Šeit Reiters citē

16. gs. vācu ģeogrāfa Sebastjana Minstera teicienu viņa «Kosmogrā-
fijā» par Vidzemes zemniekiem, kas dod nodevas kungiem un prieste-
riem, bet dieva vārdus nepazīst. Fiskalam būtu jāzina, vai muižnieki,

1 Jāņa Reitera iesniegumi..., FB Ms 1234, 18. nr.

2 Turpat, 19. nr.
3 Turpat, 20., 21. nr.
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kam zemnieki no karaļa žēlastības piešķirti, var tos apspiest. Ari

zemes konstitūcija noliedz pret zemniekiem nepienācīgi izturēties, pie-
draudot tos atņemt. 1

Kā redzams, atkārtojas tas pats, kas Raunā: Reiters iet kopā ar

zemniekiem, neievēro pieņemtās kārtu attiecību normas.

Par to, kā izlemta otra muižnieku sūdzība un Reitera pretraksts,
nav dokumentu. Attiecības turpināja saasināties. Reiteram sāka pāri-
darīt: kādā vēstulē ģenerālgubernatoram viņš žēlojās, ka noķerta un

nokauta viņa kaza, kas iegājusi neiežogotās kaimiņu kaņepēs. No tās

bērniem iegūts piens. Reiters lūdza ģenerālgubernatoru pavēlēt, lai

vainīgie zaudējumu atlīdzina.2 Vai tas noticis, nav zināms, bet stā-

voklis beidzot kļuva tāds, ka 1677. gada pavasarī Reiters Koknesi

atstāja, viņš atkal atgriezās Rīgā.
Kā zināms, 1677. gada 21. un 22. maijā Rīgā izcēlās liels uguns-

grēks, nodega liela pilsētas daļa. Reitera grāmatas (mantība?) atra-

dušās Jāņa baznīcā vai tās tuvumā (Reitera otrās sievas tēvs bija
Jāņa baznīcas priekšdziedātājs). Kad Jāņa baznīca sākusi degt, Rei-

ters centies grāmatas nogādāt drošākā vietā — Pētera baznīcā, bet ari

tā izdega. Izmisušie rīdzinieki meklēja ugunsgrēka vaininiekus. Kāda

sieviete bija redzējusi Reiteru skrienam pa kāda nama kāpnēm lejā.
Ar to pietika, lai Reiteru apvainotu dedzināšanā. Kopā ar citām div-

desmit sešām aizdomās turētajām personām viņu apcietināja. Nopra-
tināšanā viņš atzīts par nevainīgu un atbrīvots, taču bijis spiests zvē-

rēt, ka par apcietināšanu neatriebsies^ nekādā veidā ne valdībai, ne

tiesai, ne draudzei, ne pilsētai.
3 Lai būtu pilnīgi drošs par sevi, Rei-

ters griezies pie gubernatora ar lūgumu to aizsargāt. 9. jūlija guber-
nators pavēlēja, lai rāte liek pasludināt baznīcas no kanceles, ka mā-

cītājs Reiters ir atbrīvots, ikviens tiek brīdināts viņu neaizskart, ļaut
tam brīvi iet.4

Ugunsgrēks Reiteram nodarīja vissmagāko zaudējumu: sadega
visi viņa literārie darbi, tie Latvijā vēl nebija paspējuši izplatīties.
To zudums un Reitera klaiņotāja dzīve viņu drīz izdzēsa no laika-

biedru atmiņas. 18. gs. par viņa darbiem nekā nezināja pat tie mācī-

tāji, kas krāja materiālus par latviešu literatūru.5

Atkal Reiters ir Rīgā bez darba. Viņš griezās pie ģenerālguberna-
tora pēc pabalsta. Zviedru gubernatori Reiteru ir vairāk atbalstījuši
nekā luterāņu baznīcas vadība. Vai ģenerālgubernators ieteicis, vai

Reiters pats pārdomājis, nav zināms — 1677. gada 18. decembrī ģene-

rālgubernators raksta Kokneses cietokšņa komendantam J. Stefenam

vēstuli, ka Reiters vēlas atgriezties Koknesē. J. Stefena atbilde ir asa:

viņi brīnoties par šo vēlēšanos, jo pagājušā pavasarī mācītājs pats

1 Jāņa Reitera iesniegumi ... ,FB Ms 1234, 8. nr.
2

Turpat, 9. nr.
3 Napiersky К. Beiträge zur Geschichte ... ,4. H., S. 14.
4 LCVVA, А 3. f., 1. Apr., 21. L, 175. lpp.
5 Draviņš К. Par Jāņa Reitera iespiestiem darbiem, 22. lpp.
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viņus atstājis, tos nicinādams, ar ieganstu, ka viņa augstajai kvali-

tātei šī vieta par niecīgu. Garnizons jūtoties apvainots par skandālu,
ko mācītājs Reiters aizejot sacēlis. Viņi sameklējuši sev citu priesteri,
jo nevarot zināt, kad Reiters tiem atkal pagriezīs muguru.

1

Pēdējā ziņa no Rīgas par Reiteru rātes protokolā: 1678. gada
26. aprīlī mācītājs Johans Reiters lūdz pabalstu ceļojumam uz siltām

peldvietām (zu einer Badereise). Tas skan kā zobošanās, bet domāts

nopietni, jo Reiters slimo ar podagru. Lūgums, protams, noraidīts.2

Tālākas ziņas par Reiteru atrodas ārzemju arhīvos. Vācijā, Leib-

nica arhīvā, ir šādas: 1680. g. 25. febr. kāda persona no Hamburgas,
starp citu, raksta Leibnicam par kādu Vidzemes mācītāju, kas dzīvo

Hamburgā un uzdodas par alķīmiķi. Citā vēstulē 3. martā tā pati per-

sona raksta, ka ķīmiķis Reiters esot valodu skolotājs. Rakstītājs par
Reiteru nav visai labās domās.3

Ārzemju pētnieki pieņem, ka tas varētu būt mūsu Reiters, bet vēl

vajadzīgi pētījumi. Tā kā visā 17. gs. Vidzemē, Kurzemē un Igaunijā
ir tikai viens vienīgs mācītājs Reiters, tad tas nevar nebūt mūsējais.
Vai viņš Hamburgā bijis arī 1678. un 1679. gadā, nav zināms.

1680. gada 28. augustā Zviedrijas valsts arhīvā reģistrēta karalim

adresēta nedatēta vēstule, ko rakstījis Johans Reiters, D et Pastor.

Tajā viņš lūdz piešķirt brīvo Daugavgrīvas skanstes baznīcas mācī-

tāja vietu. Reiters raksta, ka Daugavgrīvas un Spilves draudzes mācī-

tājs ir vecs vīrs. Reiters lūdz karali iecelt viņu par šī mācītāja palīgu,
bet pēc tā nāves — par mācītāju šajā draudzē. Slimības un citu

iemeslu dēļ Reiters esot bez darba.4

Daugavgrīvas skanstes draudze 1680. gada par mācītāju tika

iecelts E. Gliks.

1681. gada 2. septembrī Zviedrijas karalis Kārlis XI iecēla Jāni

Reiteru par mācītāju Ingrijā somu draudzē Unaditsā, arī par asesoru

turienes konsistorijā. lecelšanas dekrētā uzskaitīti J. Reitera dzīves

fakti kopš 1675. gada. Kā pēdējais (pēc Kokneses) minēts, ka Reiters

bijis mācītājs Zviedrijā, 5 tātad 1678. vai 1679. gadā. Vai viņš ari no

turienes labprātīgi aizgāja? Varbūt slimoja?
Publicētie materiāli Unaditsā Reiteru kā mācītāju min 1681.—

1682. gadā.6

Tad atkal seko trīs nezināmi gadi. Vai viņš vēlreiz būtu atgriezies
dzimtenē?

1 Jana Reitera iesniegumi ... ,FB Ms 1234, 16. nr.

2 LCVVA, A 3. f., 6. apr., 1411. 1., 86. lpp.
3 Dunsdorfs E., Jēgers B. Jāņa Reitera dzīve

... ,
62. lpp.

4 Turpat.
5 Jēgers B. Jānis Reiters. «Tulkojuma paraugs» ... , 37., 42. lpp.
6

Busch E. Ergänzungen der Materialien zu Geschichte und Statistik des

Kirchen- und Schulwesens der ev.-luth. Gemeinden in Russland. — St. Peterb. 1867,

1. Bd., S. 129.
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No 1686. gada līdz 1695. gadam Reiters ir mācītājs Ingrijā, Du-

derhofa, somu draudzē (somiski Tūtari). 1 Tur viņš miris 1695. vai
1697. gada. 2 Duderhofas draudze apmēram divas reizes lielāka par
Unaditsas. Baznīca stāvējusi Krasnoje Selo pakalnā, vietā, kur

18. gs. sakumā uzcelta cara pils Pēterhofa.

Reiters bija ļoti apdāvināts, pilnīgi iederējās sava laikmeta inte-

liģences līmenī. Viņš apzinājās savas saites ar tautu, tās bija ciešas,
tomēr viņš nebija nacionāls cīnītājs mūsdienu izpratnē. Reiters va-

rēja kļūt sociāls cīnītājs, taču no šķiru cīņas viņu ātri izolēja. Mūža

lielākā daļa viņam pagāja smagā cīņā par eksistenci. Stāvēdams pāri
kārtu aizspriedumiem, Reiters bija demokrāts, bet ar savu emocionālo,
nenosvērto raksturu viņš bija līdzīgs viduslaiku cilvēkiem.

М. ЛАЦИС

ЖИЗНЬ ЯНИСА РЕЙТЕРСА

Резюме

О жизни выдающегося деятеля латышской книги XVII века Яниса Рей-

терса опубликовано немного сведений. Появлялись сообщения о находках

новых данных, иногда ошибочные. Цель настоящей статьи — проверка, сопо-

ставление и оценка разрозненных фактов, привлечение новых, сведение их в

единое целое.

Я. Рейтере — сын свободного латыша, рижского ремесленника; год его

рождения неизвестен; с 1650 по 1656 год он изучал в Тартуском университете
философию и богословие, около 1659 года был назначен лютеранским пасто-

ром в Рауне. В 1662 году Я- Рейтере подготовил и издал в Риге молитвенник

«Отче наш» на 40 языках, в 1663 или 1664 году — перевод Евангелия от

Матвея на латышском языке.

Я. Рейтере выступал в защиту крестьян Рауны против насилия помещи-

ков, допускал некоторые элементы католического и языческого культа. В

1664 году рижская консистория установила, что он возражает против неко-

торых лютеранских догматов, не подчиняется церковным властям, и отстранила
его от должности пастора.

Я. Рейтере отправился в Курземе (Курляндское герцогство), где иезуиты
заверили его, что, перейдя в католичество, он сможет вести богослужение на

родном языке. В 1665 году в Браунсберге (Бранево), затем повторно в Вене

Я. Рейтере принял католичество. Однако по прибытии в Рим он узнал, что

его желание проповедовать на латышском языке невыполнимо. В 1667 году
Я. Рейтере был профессором права в Вильнюсском университете, после недол-

гого пребывания в Кракове в 1670 году он прибыл в Ригу и выразил желание

вернуться в лютеранство. Но рижская консистория ему отказала в этом, и в

1671 году он кратковременно был священником воинской части в Москве.

В конце 1673 года у Я. Рейтерса созрело намерение добиться в университе-
тах Германии удостоверения своего лютеранского вероисповедания. В это же

время шведский губернатор в Видземе (Лифляндии) посоветовал ему
заняться переводом Нового завета на латышский язык. Я. Рейтере подгото-

вил «Образец перевода» и издал его в Риге в 1675 году. В 1674 и 1675 годах

1 Busch Е. Ergänzungen..., S. 109.
2

Jēgers В. Jānis Reiters «Tulkojuma paraugs» 62. lpp., 16. piez.
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он побывал в университетах Виттенберга и Ростока. В Ростоке вторично

издал молитвенник «Отче наш» (1675). В 1675 году в Стокгольме он получил
от короля признание своего права быть лютеранским священником. В 1676 го-

ду Я- Рейтере был назначен гарнизонным пастором в Кокнесе, однако сразу
начались конфликты с помещиками, так как он не соблюдал норм сословных

отношений. В 1677 году Я- Рейтере ушел из Кокнесе, но на родине должности

найти уже не смог. После нескольких лет скитаний по Германии и Швеции он

был назначен на должность священника в Ингерманландии, где скончался в

1695 или 1697 году.

M. LĀCIS

DAS LEBEN VON JĀNIS REITERS

Zusammenfassung

Ober das Leben der hervorragenden Persönlichkeit des lettischen Buchwesens

des 17. Jahrhunderts Jānis Reiters (Johannes Reuter) erschienen in der Presse bis

jetzt nur Ergebnisse der Forschungen einzelner Tatsachen und vereinzelte, manch-

mal verkehrte Mitteilungen über Funde neuer Fakten. Das Ziel des vorliegenden Arti-

kels ist, diese vereinzelten Tatsachen zu prüfen, zu vergleichen und einzuschätzen

sowie neue Tatsachen heranzuziehen und sie zusammenzufassen.

Jānis Reiters war Sohn eines freien lettischen Handwerkers in Riga. Das Jahr

seiner Geburt ist unbekannt. 1650—1656 studierte er Philosophie und Theologie an

der Universität zu Dorpat. Um 1659 wurde er zum lutherischen Prediger in Rauna

eingesetzt. Im Jahre 1662 bereitete J. Reiters das Gebetbuch «Vaterunser» in

40 Sprachen vor und veröffentlichte es in Riga; im Jahre 1663 oder 1664 erschien

seine Übersetzung des Matthäus—Evangeliums in lettischer Sprache.
J. Reiters trat zum Schutz der Bauern in Rauna gegen die Gewalttätigkeit der

Grundbesitzer auf. Er ließ einige Elemente des katholischen und heidnischen Kults

zu. 1664 stellte das Rigaer Konsistorium fest, daß Reiters gegen gewisse lutherische

Dogmen einwendet und sich den kirchlichen Behörden nicht unterwirft, wofür er

seines Amtes enthoben wurde.

J. Reiters begab sich in das Herzogtum Kurland (Kurzeme), wo Jesuiten ihm

versicherten, daß er, falls er zur katholischen Kirche übertritt, Gottesdienste in seiner

Muttersprache halten können wird. 1665 nahm sich Reiters in Braunsberg, später
wiederholt in Wien, den Katholizismus an. Als er jedoch nach Rom kam, erfuhr er,

daß sein Wunsch, in lettischer Sprache zu predigen, nicht erfüllbar ist. Im Jahre 1667

war J. Reiters als Professor der Rechte an der Universität zu Wilna tätig. Nach

einem kurzen Aufenthalt in Kraukau kam er 1670 in Riga an und äußerte den

Wunsch, zur lutherischen Kirche zurückzukehren. Nachdem das Rigaer Konsistorium

das abgelehnt hatte, übte J. Reiters im Jahre 1671 eine kurze Zeit das Amt des Pre-

digers in einem Truppenteil in Moskau aus.

Ende 1673 beschloß Reiters, in den Universitäten Deutschlands die Bestätigung
seines Rechtes auf die lutherische Konfession zu erreichen. Der schwedische Gouver-

neur in Vidzeme (Livland) empfahl ihm in dieser Zeit, die Übersetzung des Neuen

Testaments ins Lettische zu unternehmen. J. Reiters bereitete «Eine Übersetzungs-
probe» vor und veröffentlichte sie 1675 in Riga. In den Jahren 1674 und 1675 be-
suchte Reiters die Universitäten in Wittenberg und Rostock. In Rostock veröffent-
lichte er nochmals das Gebetbuch «Vaterunser» (1675). Im Jahre 1675 in Stockholm

gestand ihm der König sein Recht auf die Restitution zu. Als Reiters 1676 zum Gar-

nisonprediger in Koknese eingesetzt wurde, geriet er ständig in Konflikt mit den

Grundbesitzern, da er die Ständeordung nicht beachtete. Im Jahre 1677 verließ

Reiters Koknese, aber in der Heimat konnte er keine Arbeit mehr finden. Nach

einigen Wanderjahren durch Deutschland und Schweden wurde er vom König zum

Prediger in Ingermanland eingesetzt, wo er 1695 oder 1697 starb.
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