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Priekšvārds.

Katra intelliģenta jūrnieka kuģniecības vē-

stures nezināšanu var uzskatīt vienīgi par lie-

lu trūkumu, kam nekādus attaisnošanās iemes-

lus nevar-, atrast. Nezinot pagātni, nevar sa-

prast tagaclni, ne arī pareizi aptvert kuģnie-

cības nozīmi.

Latviešu valodā sakopotas kuģniecības

vēstures, kā mūsu, tā arī vispārējās nav, kaut

gan vajadzība pēc tādas nav noliedzama.

Kuģniecības vēsture pati par sevi ir loti

plašs jautājumu komplekss, un to uzrakstīt ne-

var vienīgi ar labu gribu; te vajadzīgs laiks un

līdzekli.

Mans nolūks šajā nelielajā darbā dot īsu

konspektu kuģniecības vēsturē, atstāstot sva-

rīgākās epizodes, un tāda kārtā dot ierosinā-

jumu un mazākais mēģināt kaut cik aizpildīt

šo tukšo vietu mūsu literātūrā. Šis darbs ir

veikts tik labi, cik tas jūrniekam atrodoties

tālos braucienos, saraustītos īsos vaļas brīžos,

izlietojot citu nāciju literatūru un savus perso-

nīgos novērojumus ir iespējams. Vai sprau-

stais mērķis ir sasniegts, vai ne, var spriest

tie, kam šie jautājumi interesē. Ja kāds at-
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razdams ša darba trūkumus un kļūdas uz-

rakstīs labāku kuģniecības vēsturi, tad tas būs

labākais atalgojums šī darba autoram.

Galvenā kārtā izlietota vācu un angļu lite-

ratūra un sekojošu autoru darbi: Elison Haw-

kis, Carr Laughton, C. Jakson, Archibald

Hurd, Dr. jur. V. Kaufmann, kapt. Mūller, En-

gelbrecht, Wagner, H. Freud, Vice-admiral

Evans, kapt. Whall un dauz citu.

Sirsnīgāko pateicību izsaku Krišjāņa Val-

demāra jūrskolas direktoram Ernestam

Kalniņa kungam par laipno pretimnāk-

šānu un izlīdzēšanu ar klišejām.

Kapt. K. Škerbergs.
s/s «Curonia».

Braucienā Anglija — Vakar-Indija.

Marta—maija mēli. 1935. g.
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Cilvēce un jūra.

Pietiek tikai ar vienu acu uzmetienu ze-

mes lodes kartei, lai pārliecinātos, ka ūdens

masas ir nesamērojami vairāk kā sauszemes.

Klusā okeāna ūdeņi kopā ņemot līdzinās 225

miljoniem kvadrātkilometru, tā tad apmēram

divreiz vairāk, kā visas piecas pasaules daļas

kopā.

Pasaules okeāns ir visu aptveroša un visu

saistoša spēka simbols, jo aptver un vieno vi-

sus kontinentus; tas, ko mēs par sauszemi sau-

cam, nav nekas vairāk, kā salas milzīgajā

plašajā jūrā.

Visos laikmetos jūra ir auklējusi pēc pil-

nības traucošos cilvēces kultūru. Daudzi mū-

su dainu pētījumi liecina, ka jūra ir vienmēr

kalpojusi kā kultūras kontakts un kultūras lī-

meņa izlīdzinātāja starp kaimiņu tautām.

Cik veca ir cilvēce, tikpat veca arī ir tās

griba traukties plašā okeānā, lai nāktu sakaros

ar tāliem, svešiem, nezināmiem krastiem, ku-

rus šķir no dzimtenes ūdens plašums.

Jau tas apstāklis vien, ka pasaules okeāns

savā platībā ir stiprā pārsvarā par sauszemi,

un šķir kienu kontinentu no otra, piešķir viņam
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svarīgu nozīmi kā satiksmes ceļam, kas vieno

un izlīdzina tautu garīgās un materiālās bagā-

tības. Sākot no tālas senatnes, līdz tagadē-

jām dienām visas tautas, kas pratušas izman-

tot jūru, guvušas enerģiju, bagātību, slavu un

varu. Savā laikā kartāģieši, romieši, normā-

ni, ģermāni un venēcieši savu kultūru, savu

bagātību un visas tautas labklājību un nemir-

stošo slāvu ir mantojuši no jūras.

Tās nav vienīgi egoistiskas jūtas, kas

spiež katru nāciju par katru cenu iegūt kaut

vienu ostu pie jūras. Kuģniecība un tirdznie-

cība ir nesusi līdz šim un nesīs arī turpmāk

dzīvibas spēku visām kultūrām.

Cilvēce nekad neaizmirsīs to aizgrābjošo-

un daudz izteicošo un, vairāk kā scenisko pa-

gātnes skatu, kad Venēcijas dodžs, greznas

svītas pavadīts, dodas jūrā, lai tumši zaļā

Vidusjūras dzelmē mestu dārgu gredzenu ar

vārdiem: «Desponsamus te Mare», lai ar to

teiktu, ka staltā Venēcija tiek saderināta ar

Vidusjūras karālieni.

Daudz senāk, iekams pirmie masti bijuši

redzami līgojamies okeānā, iekams drošsirdī-

gie normāni ar bagāti izrotātiem kuģiem pa-

rādījušies atklātā jūrā, cilvēks jau neskaitā-

mas reizes bija mēģinājis visai nabadzīgiem

līdzekļiem doties atklātā jūrā, lai pētītu burvī-

gi vilinošo plašumu, līdz beidzot portugāliešu

un spāniešu jūras varoni ar nelieliem, neveik-



7

liem buru kuģiem klīzdami, negaisu vajāti no-

kļuva vēl neredzētā pasaulē.

Gadu tūkstošiem ilgi jūra spītīgi un ne-

žēlīgi prasījusi bagātīgus cilvēces upurus, bet

neskatoties uz visu to, meklējošais gars un ne-

salaužamā griba ir uzvarējuši neizmērojamās
dzelmes.

Cik niecīgi, primitīvi, neveikli un naba-

dzīgi izliekas tie buru kuģu modeli, kurus

tagad kā svētumu glabā muzeji, un ar ku-

riem Vasko dc Gama, Kolumbs, Magelāns un

citi pētnieki devās savos pirmos tālos pētīša-

nas braucienos un ieguva nemirstošu slavu.

Tomēr, tie neapstrīdami paliek galvenie pa-

mata akmeņi tagadējās tirdzniecības, kuģnie-

cības un visas cilvēces kultūrai.

Kuģiem, kādus mēs tagadējās dienās re-

dzam, ar mēchaniskiem dzinējiem, stūrētus,

piekraujamus un izkraujamus ar mašīnu palī-

dzību, no pirmā acu uzmetiena, šķiet, nav nekā

kopēja ar vēsturiskā laikmeta buru kuģiem,
bet patiesībā modernie kuģi ir tieši savu sen-

ču — buru kuģu, pēcteči. Kuģis, pats par sevi

ņemot, atskaitot mēchanismus, ir tūkstošgadī-

ga progresa rezultāts, kura sākumu var sa-

skatīt pat priekšvēsturiskā laikmetā. Nav ie-

spējams pareizi saprast kuģniecības svarīgo

nozīmi, nezinot nekā par viņas gadusimteņu

ilgās attīstības gaitām. Šo rindiņu mēģinā-

jums — īsumā, vispārējos vilcienos atstāstīt



no pirmsākuma kuģu un kuģniecības vēsturi.

Vēsturi, kas ļoti interesanta, pilna cilvēka va-

ronības un uzņēmības, saistīta ar daudzu nā-

ciju celšanos, krišanu un bojā eju.

Buru kuģis, kas pirmais deva cilvēkam

iespējamību atrauties no dzimtenes sauszemes

krastiem, un doties tālā bezgalīgā jūras plašu-

mā, lai pētītu svešas zemes, tagadējās dienās

ir tikpat kā no skatuves nozudis, jo tas savu

lomu godam izspēlējis līdz galam, un nav tā-

das varas, kas spētu to atgriezt atpakaļ viņa

bijušā godībā. Progress tam ir aizsteidzies

par daudz tālu priekšā. No visiem tiem dau-

dzajiem buru kuģiem, kas vēl pagājušā gadu

simtenī bij lielo jūras valšķu lepnums, pāri pa-

likuši daži desmiti, kas nobeidz sava mūža bei-

dzamās dienās zem Somijas flagas. Cik arī

tas dīvaini neizliktos, tomēr, tā ir acīmredza-

ma patiesība, ka tagadējā laikmetā gandrīz

vienīgi somu jūrnieki var vadīt un eksploatēt

lielos buru kuģus. Viņi dažus gadus atpakaļ

atpirka no Vācijas, Francijas un Skandināvi-

jas valstīm atlikušos, braucieniem derīgos

buru kuģus, un atrod par iespējamu tos eks-

ploatēt ar sekmēm; izskaidrojums tur meklē-

jams somu jūrnieku pareizā audzināšanā, pret

kuru citur daudz tiek grēkots.

Buru kuģis kā transporta un satiksmes lī-

dzeklis tagadējā ātruma un oikonomijas laik-

metā savu nozīmi pazaudējis, jo, kā redzams,

8



9

tālāk progresēt tas vairs nevarēja. Ņemot

vērā lielo lomu, ko buru kuģis spēlējis cilvēces

attīstības labā, tas nekad netiks aizmirsts, un

nākotnē tas paliks kā kuģniecības simbols.

18. gadu simtenis skaitās kuģniecības vē-

sturē ievērojamākais laikmets, kad buru ku-

ģis bij sasniedzis sava progresa kulminācijas

punktu. To var uzskatīt par nāciju vislielāko

īstas bruņnieciskas sacīkstes laikmetu uz jū-

ras. Kuģu būvētavas visās pasaules malās sa-

centās savā starpa būvēt ātrākus, stiprākus un

skaistākus kuģus. Uz jūras kapteini un kuģu

komandas nežēloja nekādas pūles un nebaidī-

jās ne no kādām grūtībām, lai uzstādītu jau-

nus ātruma rekordus. Nekas cits, kā vienīgi

visniknākās vētras piespieda samazināt bu-

ras.

Tagad buras jau sen atvietojis tvaiks, kam

atkal radies bīstams konkurents — motori un

elektrība. Tomēr vecā jūras romantika ne-

mirst. Moderniem satiksmes līdzekļiem, kā

pp. dzelzsceļiem, automobiļiem, pat ātriem

aeroplāniem ir katram savas īpatnības, bet tie

tomēr nevar izsaukt to īpatnējo sajūtu, ko iz-

jūt katrs jūrā braucot, vai arī ostā sagaidot

kuģi pēc garāka brauciena.

Tagadējās dienās vienu, otru reizi ir dzir-

dēts izteiciens, it kā jūras romantika jau būtu

mirusi. Visiem tiem, kas turas pie tāda ieska-

ta, nav pareiza jēdziena par to, ko saprot ar
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vardu jūras romantika. Jūra savu pievilcību

nav zaudējusi arī mūsu laikmeta paaudzēs, tā

ir tapusi pat stiprāka, ko pierāda lielais ūdens

sportistu skaits, un arī tas apstāklis, ka gan-

drīz katrs intelliģents cilvēks ilgojas pavadīt,

kaut dažas sava brīvlaika dienas jūras ceļo-

jumā, kur tas pašam nemanot atraisās no ik-

dienišķām rūpēm.

Nav noteikti zināms, kad kuģus sākts lie-

tot praktiskiem, komerciāliem nolūkiem, bet

noteikti pierādīts, ka jūras kuģi bijuši lietoša-

nā jau aizvēsturiskā laikmetā. No visiem

tiem datiem, kādus līdz šim ir izdevās archaio-

logiem atrast, par aizvēsturiskā laikmeta kuģ-

niecību, var redzēt, ka jau Ābrama laikmetā,

t. i. apmēram 2000 gadus pr. Kristus, kaledo-

niešiem un ēģiptiešiem kuģi bijuši ikdienišķas

dzīves nepieciešamība. Tanī laikmetā kale-

doniešu pilsēta Ūra atradusies Persijas jūras

krastos kā bagāta un ziedoša ostas pilsēta, ku-

ras kuģi apmeklējuši visas pasaules jūras, kā-

das bijušas zināmas šinī laikmetā. No tā lai-

ka atrastais kaledoniešu likumu krājums sa-

tur dažus paragrāfus, kas attiecas tieši uz kuģ-

niecību, no kā redzams, ka kuģniecība jau

atradusies uz tādas attīstības pakāpes, un ir

spēlējusi tādu lomu nācijas dzīvē, ka valsts

uzskatījusi par nepieciešamu ņemt to savā

kontrolē un aizsardzībā. Tālākiem pierādīju-

miem par tā laikmeta kuģniecības attīstību var
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derēt kaledoniešu un ebreju leģendārie Noasa

šķirsta apraksti, no kuriem var spriest, ka tas

bijis kuģis ar lielu celtspēju. Viņa garums mi-

nēts ap 450 pēdu, platums 75 pēdu un iegrime

45 pēdu ar trijiem klājiem, būvēts ap 3400.

gadu pr. Kristus. Viss tas liecina par loti at-

tīstītu kuģu būvniecību senos laikos.

Ne visai sen atpakaļ Bībele tika uzskatīta

kā vecākā cilvēces vēsture. Tagadējiem vē-

sturniekiem izdevies iegūt ziņas, kas sniedzas

pirms Bībeles laikmeta daudz tālāk senatnē

atpakaļ, jo atrāstie ēģiptiešu un kaledoniešu

rakstiskie dokumenti ir vecāki par Bībeles vē-

sturiskām ziņām, kas, var teikt, sākas ar

Ābrama laikmetu. Ābrams, pēc tautības ka-

ledonietis, dzīvojis apmēram 2000 gadu pr.

Kr. jau iepriekšminētā Ūras pilsētā, kas tanī

laikā bijusi pilsēta ar «ostu un dokiem priekš

kuģiem». Tagad viņas drupas atrodas zemes

iekšienē, kas izskaidrojams ar dažādām zemes

virsmas pārmaiņām.

Mozus pirmā grāmatā 14. nodaļā minēts

valdnieks Amrafēls, Ābrama laika biedris, kas

pēc tagadējo vēsturnieku ieskatiem apvienojis

kaledoniešu atsevišķās ciltis vienā impērijā,

kas viņa valdības laikā sasniedza savus ziedu

laikus. Amrafēla laikā izveidota Kaledoni-

jas un Ēģiptes slavenā apūdeņošanas sistēma,

kas veicināja galvenā kārtā kaledoniešu oiko-

nomisko labklājību. Bez tam izsludināti dau-



12

dzi likumi, no kuriem daži attiecas tieši uz

kuģniecību. Galveno paragrāfu tulkojums mū-

su valodā skanētu apmēram sekojoši:

«Ja kads sava īpašuma kuģi nodod nomā

«kuģiniekam 1 ), bet kuģinieks par kuģi nerū-

«pējas, vai aiz kuģinieka nolaidības kuģis tiek

«apskādēts, vai ar kuģi notiek avārija, tad ku-

«ģiniekam jānodod kuģa īpašniekam cits

«(jauns) kuģis.»

«Kurš nolīgst kuģinieku (uz vienu gadu),

«par to dod kuģiniekam 6 gurus") graudu (kvie- '

«šu) gadā.»

«Ja airu kuģis sadurtos ar buru kuģi un

«pēdējo apskādētu, tad apskādētā kuģa īpaš-

«niekam jāgriežas pie tiesas (meklēt taisnīgu

«Dieva spriedumu); airu kuģa īpašniekam,

«kurš apskādē buru kuģi, jāmaksā par noda-

«rītiem apskādējumiem'').»

*) «Likumā» nav taisīta nekāda izšķirība starp

kuģa būvētāju un kuģa īpašnieku, un abi atzīmēti ar

vienu nosaukumu «kuģinieks».

2) «Gurs» — beramais mērs, lietots arī kuģniecībā

un atvietojis šo laiku tonnu. Gurs — tiek atzīmēts Bī-

belē 11. Laika gr. 2. nod. 10. pant. zem nosaukuma

«kors» = 22*/io pudiem — laiva no 60 gurām = apm.

22 tonnām.

3) «Buru» un «airu» kuģi — šie nosaukumi ir tikai

kā šolaiku apzīmējumi, jo babiloniešu technisko termi-

nu apzīmējumi mums nav zināmi.
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«Ja kāds nonomā airu kuģi, tad par to

«maksā 21
-2 sudrabus 4) dienā.»

«Ja kāds nonomā kuģi no 60 gurām, tad

«par to viņš maksa Ve sēķeli
5) sudraba dienā».

Bez šiem minētiem ir vēl daudz citu ma-

zāk nozīmīgu jūrniecisku likumu paragrāfu,

bet pieviestie var derēt kā pietiekoši liecinie-

ki, lai droši spriestu, ka jau priekš 4000 gadiem

ir bijušas valstis ar attīstītu kuģniecību un

jūrnieciskiem likumiem, kuru juridiskais un

morāliskais līmenis nebūt nav zemāks kā

mūsu dienās.

Vienīgi no ēģiptiešiem un kaledoniešiem

ir uzglābājušās ziņas par aizvēsturiskiem lai-

kiem, kas sniedzas 7—Booo gadus atpakaļ, tur-

pretim, no citām nācijām nav atrodams nekas,

kaut gan tādas bez šaubām ir ekstistējušas.

Neviens noteikti nevar apgalvot, ka šīs ziņas

ir pirmās kopš civilizācijas sākuma zemes vir-

4) Kas attiecas uz «sudrabiem» vai «sudrabu nau-

das», par kurām šeit iet runa, tad loti grūti kaut daudz-

maz noteikt sudraba vērtību. Ja slēdzienu ņemtu no

ebreju aizvēsturiskās naudas sistēmas, tad sudraba ga-

bals līdzinātos '/*• daļai no sēķeles.

5) «Sudraba sēķelis» loti bieži tiek minēts Bībeles

vecā derībā. H. Mozus gr. 30. nod. 13. p. atzīmēts ka

sēķelis = 20 gerām. īsta un noteikta vērtība nav atro-

dama, kamdēļ domājams, ka sēķela vērtība dažādos

laikmetos ir bijusi dažāda. Vecāko laiku pareizticības

rakstu vēsturē atzīmēts, ka agrākā sēķela vērtība svār-

stījusies no 11/*—l'/sl 1 /*—l'/s krievu rubļiem.
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sū. Nav izslēgta iespējamība, ka kādreiz tie-

šām eksistējis leģendārais Atlantis kontinents,

kurā tad, tāpat kā tagad, blakus barbarismam

ziedēja tālu progresējusi civilizācija. Ģeolo-

giem šādu iespējamību nav izdevies pierādīt

par neiespējamu.

Aizvēsturiskā laikmetā, .kā to noteikti pie-

rāda pieminekli, nēģeru sociālais stāvoklis

bijis tāds pat kā tagad un nekāda gadienā tas

nav līdzinājies ēģiptiešu un kaledoniešu stā-

voklim, jo nēģeri izmantoti spaidu kār-

tā kā darba spēks. Vēl vairāk šādu iespē-

jamību apstiprina pētījumi, kas norāda, ka da-

žus desmit tūkstošu gadus atpakaļ dzīvojuši

cilvēki, kuru smadzeņu lielums un stiprums

līdzinājies tagadējā kultūras cilvēka smadze-

ņēm, bet reizē ar to arī eksistējusi rāsa, kuras

garīgās spējas nevarēja būt daudz augstākas

kā pērtiķim.

Pirmie, kas mēģinājuši savus kuģus attē-

lot zīmējumos un gleznās, ir ēģiptieši. Visve-

cākā līdz šim atrastā kuģa glezna ir kāda ēģip-

tiešu vāze, uz kuras gleznots kuģis ar mastiem

un rājas buru. Šīs vāzes vecums rēķināts

apm. 6000 gadus pr. Kristus un tagad tā atro-

das Londonā, Anglijas Nacionālā muzejā. Zī-

mējumi, kādi atrasti no apm. 3000 gadus pr.

Kristus uz akmeņiem, tempļu sienām un ka-

penēm, liecina, ka tanī laikā ēģiptiešu rīcībā

atradušies kuģi, kas nodarbināti uz Nīlas upes
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kustoņu un dažādu materiālu pārvadāšanā

Dzinēja spēks bija buras un galvenā kārtā,

airētāji, kuru skaits gar vienu bortu sniedzās

pat līdz 26. Buras lietotas labā ceļa vējā, jo

māksla lietot tās arī pie citiem vējiem, nebija

pazīstama. Kuģi stūrēti ar airu palīdzību.

Kāda tā laikmeta glezna rāda kuģi, kura

priekšgalā atrodās vīrs, kam rokā gara kārts,

acīmredzot dziļuma mērīšanai. Kuģa vadītājs

stāv uz kāda paaugstinājuma, no kura tas ar

pātagu var pārmācīt kūtros airētājus. Tāda

ir aizvēsturiskā laikmeta kuģniecības aina, ko

mākslinieki padarījuši nemirstīgu. Šādas glez-

nas ir vienīgais, kas uzglabājies līdz mūsu die-

nām no aizvēsturiskā laikmeta kuģniecības.

No tām var spriest par kuģu formām, viņu lie-

lumu, nodarbināšanas veidu, pa daļai arī par

to, kādas attiecības valdījušas starp kuģa ko-

mandu un kuģa vadītājiem.

Spriežot pēc tā laikmeta atrastām glez-

nām, aizvēsturiskā laikmeta ēģiptiešu kuģi

kalpojuši tādiem pašiem mērķiem, kā tagad,

t. i. pirmkārt, kā transporta līdzekli, otrkārt,

militāriem mērķiem, un beidzot, varētu teikt,

kā izpriecas līdzeklis ievērojamām personām.

Starpība starp kara un tirdzniecības kuģiem

loti maza un, droši vien, tirdzniecības kuģi

kara gadījumos izmantoti aizstāvoties un uz-

brūkot. Dažādi izpriecas un valdnieku kuģi,

turpretim, stipri atšķiras no citiem kuģiem ar
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savu ārējo greznību un ornamentāliem izrotā-

jumiem. Seno ēģiptiešu jūrniekiem piemitusi

stipra tieksme rotāt savus kuģus dažādiem

ornamentiem, kuriem simboliska nozīme, it

sevišķi tas izpaužas valdnieku kuģos.

Šī gadusimteņa sākumā Abusirā atraktas

ķēniņa Sanure kapenes, kuru vecumu vēstur-

nieki vērtē ap 5000 gadu. Tur atrasta sienas

glezna, kas attēlo valdnieka kuģi. Slaidais

kuģa priekštēviņš bagātīgi greznots izgriezu-

miem — izplaukušām puķēm; virs tā zeltīta

saules ripa. Valdnieka standarta lauvas tēls

ar ragiem. Kuģa buras sadalītas vairākos

krāsainos kvadrātos, no kuriem sastādīta piec-

stūraina zvaigzne, zem tās pieclapaina lotos

puķe. Rājas un masti raibi krāsoti. Mastu

galos divi zeltīti vaņagi, kas simbolizē ēģip-
tiešu dievu Hērosu. Vārdu sākot, nekas nav

žēlots, lai parādītu ārējo greznību.

Laikmetā no 200—300 gadam pr. Kristus,

ēģiptiešiem jau izveidojusies noteikta, rakstu-

rīga kuģu forma ar augstiem taisniem sāniem,

augstu, virs ūdens paceltu priekš- un pakaļ-

tēviņu, kas nobeidzas kāda dzīvnieka galvas

veidojumā. Takelāža sastāvs no viena masta

ar vienu kvadrātveidīgu buru; no citām palī-

ga burām nav ne vēsts. Galvenais dzinēja spēks
vēl visur airi. Airēšanas māksla stāvējusi loti

augstu, jo tagad grūti pat izprast tā laika airē-

šanas techniku, un grūti ticēt, ka cilvēku rokas
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ir bijušas spējīgas cilāt tik lielus un neveiklus

airus.

Lai gan ēģiptiešu kuģniecību pirms kri-

stīgās ēras var vērtēt augsti attīstītu, tomēr

ēģiptiešus nevar uzskatīt kā īstu jūrniecisku

nāciju šā vārda īstā nozīmē, jo viņi ar kuģnie-

cību nodarbojušies iekšējos ūdeņos, Nīlas upes

baseinā, un par atklātas jūras braucieniem tie

nav daudz interesējušies. Ir viens, otrs pie-

rādījums, ka ēģiptiešu jūrnieki ir veikuši da-

žus tālus braucienus atklātā jūrā, un spriežot

no dažiem zīmējumiem uz tempļu sienām, var

redzēt, ka tie izcīnījuši jūras kaujas ar dažā-

diem uzbrucējiem, kas mēģinājuši tuvoties

viņu krastam. Tomēr viņu galvenais darbības

lauks paliek Nīlas upe.

Tiešā pretstatā ēģiptiešiem kuģniecībā

stāv otra Vidusjūras tauta, foiniķieši, kas no

ganu tautas īsā laikā pārvērtās par jūrniekiem

ar pasaules slavu. Par foiniķiešu dzimteni

uzskata Arābiju, kur tie Persijas jūras līča pie-

krastē dzīvodami un savas aitas ganīdami,

droši vien kaut ko mācījušies kuģniecībā.

Vēlāk, apm. 1500 gadus pr. Kr. tie pārklejo ar

saviem ganāmiem pulkiem Vidusjūras pie-

krastē un nometās uz dzīvi tagadējā Ziemeļu

Sirijā, ieņemdami nelielu joslu gar krastu,

apm. 200 j. j. garumā un 30—40 platumā. Tur

tie ātri pārvēršās par ļoti uzņēmīgiem un droš-

sirdīgiem jūrniekiem un tirgotājiem, tādā kār-
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tā iemanto bagātību un neraugoties uz nelielo

skaitu, ar laiku top stipra jūras nācija, kas

spējīga aizstāvēt savu patstāvību pret skait-

liskā ziņā daudzreiz pārākiem pretiniekiem.

Vēl vairāk — iekarot sev kolonijas gar visu

Āfrikas krastu, — Maltu, Sardīniju un Sicīliju.

Viou tirdzniecības flotes kuģi nodibina saka-

rus ar visām Eiropas ziemeļu valstīm, Balti-

jas jūras Latvijas piekrasti ieskaitot. Lr pat

norādījumi, ka foiniķieši pēc kāda Ēģiptes

valdnieka priekšlikuma apbraukuši Āfrikas

kontinentu, izejot no Sarkanās jūras uz dien-

vidiem gar Āfrikas krastu un atgriežoties at-

pakaļ caur Gibraltāra jūras šaurumu. Šis

brauciens gan veikts trīs gadu laikā, bet tomēr

tas ir liels sasniegums, ņemot vērā, ko lielākā

daļa no šī ceļa gabala varbūt nobraukta vie-

nīgi ar airu palīdzību.

Par nožēlošanu, līdz mūsu dienām ir uz-

glabājušās ļoti maz ziņu, kas attiektos tieši uz

foiniķiešu kuģiem un no kurām varētu spriest

par viņu lielumu, konstrukciju un piederu-

miem. Foiniķiešiem nav bijusi tieksme savus

kuģus greznot un tos attēlot, kā tas ļoti bieži

sastopams pie ēģiptiešiem.

Komersantiem aistētiskā puse arī senatnē

nav spēlējusi lielu lomu.

Nedaudzās atrastās kuģu gleznās no foini-

ķiešu laikmeta redzami kuģi. kam zināma

līdzība ar senās Ēģiptes kuģiem, tikai foini-
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ķiešiem katrā kuģa sānā jau divas rindas airu,

viena virs otras, pie kuriem vienā laikā iespē-

jams nodarbināt līdz simts divdesmit airētāju.

Vienīgais greznojums foiniķiešu kuģiem, —

zirga galvas attēls uz priekštēvina, kas kal-

pojis kā nācionāla pazīšanas zīme tagadējā ka-

roga vietā.

Foiniķieši kā atsevišķa nācija tagad ir pa-

zudusi, bet kā jūrnieki tie dzīvos mūžīgi visu

tautu atminās. Lieli darbi nemirst. Grūti ir

aptvert un uzskatīt visus tos nopelnus, ko foi-

niķieši veikuši vispāri kuģniecības attīstības

labā, 30 tie ir pārāk lieli. Neapstrīdams paliek-

tas takts, ka vioi bij pirmie celmlauži Eiropas

ūdeņos tālos braucienos. Foiniķieši ir tie, kam

pieder kuģu būvniecības un navigācijas zināt-

nes sākums, un šajos arodos viņi ir bijuši pir-

mie skolotāji visiem saviem tuviem un tāliem

kaimiņiem.

No citām Vidusjūras senātnes jūrnie-

ciskām tautām kuģniecībā sevišķu lomu spēlē

grieķi un romieši. Grieķus savas vēstures

sākumā nevar uzskatīt kā īstu lielu jūrniecisku

nāciju, jo viņi ar to plašākā mērogā nenodar-

bojās. Tikai vēlāk, kad viņu kolonisti, kas ap-

dzīvoja Aiģejas jūras salas un Mazāzijas

piekrasti, nonāk kontaktā ar foiniķiešiem, no

kuriem tie mācās jūras kuģu būvniecību un

navigāciju. Šīs zināšanas un reizē ar to no-

stāstus par tām pasakainām bagātībām, ko ie-
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guvuši foiniķieši no kuģniecības, viņi pārnes

Grieķijā, tā pamudinot grieķus ar visu ener-

ģiju ķerties pie savas tirdzniecības flotes radī-

šanas, kam pateicoties, vēlākā laikā Atēnu

flote top slavena kvalitātīvi un skaitliskā ziņā.

Sengrieķu karakuģa attēls.

Pašā pirmā sākumā Grieķijas flotes kuģi, ar

maziem izņēmumiem, ir pilnīga foiniķiešu kuģu

kopija. Atēnu flotē sastopami tādi pat kā foi-

niķiešiem, — 2—3 rindu airu kuģi ar augstiem

priekš- un pakal- tēviņiem, vienu vai diviem



21

noņemamiem stāviem mastiem un kvadrāt-

veidīgām rājas burām. Šī tipa kuģis paliek

ilgāku laiku par standarta tipu Grieķijas senat-

nes flotē.

Grieķu nācijas stiprais garīgais spēks un

tās staltā, pēc foiniķiešu parauga radītā flote

izrādījās liktenīgs faktors pašu foiniķiešu varai

Vidusjūrā. Tanī laikmetā, kad persieši ieka-

roja Mazāziju un draudēja ar tādu pašu likteni

Grieķijai, — jo persiešu karaspēks ar foiniķie-

šu flotes palīdzību bija jau pārcēlies tur, —

notika liela jūras kauja starp grieķiem un foi-

niķiešiem, kas beidzās ar grieķu uzvaru. No

tā laika grieķi klūva par pilnīgiem austrumu

Vidusjūras daļas valdniekiem un foiniķiešu

vara sāka zaudēt arvienu vairāk savu nozīmi.

Rietumu Vidusjūras dalu tanī laikā pārvalda

kartāģieši, viena no stiprākām jūras nācijām,

kādu pasaule jebkad pazinusi. Kartāga patie-

sībā ir foiniķiešu kolonija, ko tie nodibināja uz

Āfrikas krasta pretim tagadējai Sicīlijas sa-

lai. Kartāga, pateicoties savam ģeogrāfiskam

stāvoklim, izvērsās par tā laika ievērojamāko

tirdzniecības centru. Kartāgas flote skaitās

visstiprākā rietumu Vidusjūrā un uztur sa-

tiksmi ar visām Vidusjūras ostam. Drošie

Kartāgas jūrnieki neapmierinās vienīgi ar vi-

ņiem pazīstamo Vidusjūru, bet uzdrošinās pat

doties cauri fierkulesa stabiem — Gibraltāras

jūras šaurumam Atlantijas okeānā. levērību
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pr. Kr. cauri Gibraltāram uz dienvidiem gar

Āfrikas krastu. Hanno ar 60 kuģu lielu floti

iziet cauri Gibraltāram un dodas uz dienvi-

diem gar Āfrikas krastu pētīšanas nolūkos,

kur atrod daudz auglīgu vietu un tūliņ nodibi-

na kolonijas, atstājot pārvaldei dalu no saviem

kareivjiem. Šā brauciena apraksts foiniķiešu

valodā uz akmeņa tāfeles novietots Kartāgā,

Malkarta templī, un vēlāk, apm. 350 gadus pr.

Kr. pārtulkots grieķu valodā. Aprakstā teikts,

ka Hanno Āfrikas piekrastē atradis kādu lielu

upi, kas loti plata un pilna ar krokodiliem un

upju zirgiem. Apraksts, bez šaubām, attiecas

uz tagadējo Senegales upi. Tālāk minēts, ka

turpinot braucienu uz dienvidiem no šīs upes,

pētnieki nokļuvuši otras lielas upes grīvā, kur

atrodas mežoņu apdzīvota sala. Spalvainos

mežoņus viņu tulks dēvējis par Gorilla. Nav

šaubu, ka te runa par Gambijas upi un Šerbro

salu. No šejienes Hanno spiests atgriezties

atpakaļ pārtikas līdzekļu trūkuma dēļ.

Tanī pašā laikmetā otrs ievērojams kar-

tāģietis, Himilko, dodas uz ziemeļiem no Gi-

braltāra pētīt Eiropas krastu. Tuvākas ziņas

par šo braucienu nav atrodamas, ir tik zi-

nāms tas, ka Himilko sasniedzis Angliju un no-

kļuvis tālāk. Nav izslēgta iespējamība, ka Hi-

milko bij tas, kas atrada Baltijas jūras dzinta-

ra krastu. Ja ne tieši Himilko ekspedīcija ap-

22
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meklēja Baltijas jūru, tad, droši vien, viņi zi-

ņas par Baltijas jūras dzintaru ieguva no zie-

meļu nāciju jūrniekiem un tirgotājiem, ar ku-

riem tie nonāca kontaktā.

Kartāģieši vārda pilnā nozīmē valdīja pār

rietumu Vidusjūras dalu, bij stipri bagāti un

slaveni, viņu uzņēmibai, tāpat kā viņu staltiem

kuģiem dziedāja slavas dziesmas visi tā laik-

meta dzejnieki, tāpēc tie nevarēja iedomāties

ka tos drīzā laikā uzvarēs viņu tuvākie zieme-

ļu kaimiņi romieši un iznīcinās rāsa, kas tanī

laikmetā neizrādīja nekādu tieksmju uz jūru.

Sākumā romieši apdzīvodami Itālijas pus-

salu un mierīgi nodarbodamies ar lauksaim-

niecību, nekādas sevišķas aktivitātes uz jū-

ras neizrāda, kamēr tie nonāk konfliktā ar kar-

tāģiešiem Sicīlijas salas dēļ. Sicīliju, kas kā

mezgls saista Itālijas pussalu un Āfrikas kon-

tinentu, kartāģieši cenšas iegūt par katru

cenu un salā norisinājušās daudzas sīvas

cīņas starp romiešiem un kartāģiešiem. Kar-

tāģieši tiek vairākas reizes sakauti un aizdzī-

ti no Sicīlijas, bet viņi pateicoties savai stiprai

flotei tur ierodas atkal no jauna. Romieši pār-

liecinājās, ka sakaujot kartāģiešus saus-

zemē, loti maz līdzēts. Tie turpina valdīt pil-

nīgi nenosodīti par visiem ūdeņiem. Tamdēļ,

lai nodrošinātu savu patstāvību un atsvabinā

tos no uzbāzīgiem kartāģiešiem, tie ķeras ar
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neaprakstāmu enerģiju pie savas flotes radī-

šanas.

Radīt floti romiešiem nenācās viegli, jo

viņiem trūka zināšanu jūras kuģu būvniecībā

un arī piedzīvojušu jūrnieku.

Vēsture stāsta, ka par laimi romiešiem

tanī laikā kāds kartāģiešu kuģis, kas norauts

no enkura un bez komandas, tiek atdzīts ar

vēju Itālijas piekrastē un izsviests malā. Ro-

mieši šo kuģi izvelk uz krasta, izpēta visos sī-

kumos viņa konstrukciju, un pēc tā parauga

60 dienu laikā izbūvē veselu floti, ar kuru tū-

liņ dodas jūrā, lai uzsāktu cīņu ar kartāģie-

šiem. Pirmās kaujās romiešus, kā mazāk pie-

dzīvojušus jūrniekus, kartāģieši sakauj, bet

tas nekavē romiešus ķerties pie jaunu kuģu

būves un uzsākt cīņas no jauna, līdz beidzot,

pēc iegūtiem piedzīvojumiem, romieši gūst

pilnīgu uzvaru pār kartāģiešiem. Viņi izdzen

tos no Sicīlijas, bet neapmierinās vienīgi ar to,

un uzbrūk Kartāgai, ieņem to un pilnīgi no-

posta, pēc kam romieši paliek par vienīgiem

valdniekiem rietumu Vidusjūras daļā.

Pēc Kartāgas krišanas romieši turpina bū-

vēt jau samērā lielus kuģus ar 2—3, pat līdz

4 rindu airu vienā sānā, apmēram 200 pēdu

garus, 2 mastiem un rāju burām. Šis tips

ilgāku laiku paliek kā standarta kuģis romiešu

flotē un pēc savām korpusa formām pilnīgi

atgādina foiniķiešu un kartāģiešu kuģa stan-
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<Jarta tipu un tās ir tās pašas «biremes» un

«triremes», kuras romiešu dzejnieki apdzied

kā jūras jaunavas.

Tanī laikā, kad Vidusjūras senām tautām:

foiniķiešiem, romiešiem, grieķiem jau bij labi

attīstīta kuģniecība un tie būvēja samērā lie-

lus kuģus, ar kuriem devās tālos braucienos,

ziemeļu tautas Anglijas salā un Eiropas pie-

krastē vēl atrodas uz ļoti zemas attīstības pa-

kāpes, ar kuģniecību nodarbojas loti maz, jo

viņu rīcībā, kā to liecina atradumi no tā laika,

visai nabadzīgi peldošie līdzekli. Tāpat arī

Vidusjūras jūrnieki, kas pirmie apmeklējuši

Eiropas ziemeļu piekrasti, savos ziņojumus stā-

sta par barbariskām tautām, kam ir vienīgi no

koka bluķa izcirstas vai arī no zvēru ādam

pagatavotas laiviņas, ar kurām viņi zvejo kra-

sta tuvumā.

Tagad dažādos ziemeļu tautu muzejos var

atrast daudz tālā senatnē lietotu ūdens trans-

porta līdzekļu atlieku, kas attiecas dažādiem

laikmetu periodiem. Intresants un samērā

labi uzglabājies senatnes kuģis pieder Anglijai,

Hulles pilsētas mūzejā. Kuģa vecumu vērtē

apm. 1000 gadus pr. Kr.; tā ir laiva, izcirsta

no liela ozola bluķa, 47 pēdu gara un vietām

4 pēdas plata, atrasta 1886. gadā Ancolholm

upes gultnē.

No Vikingu kuģiem par vilabako senat-

nes priekšstāvi var skaitīt Norvēģijā, Goksta-
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des tuvumā atrastu kuģi, kas būvēts no plan-

kām, 79 pēdu garumā un 16 pēdu platumā.

Sevišķi interesantu seno skandināviešu

kuģi var redzēt Oslo Universitātes mūzejā.

Vikingu
kuģa

modelis.

Šī kuģa vecumu vērtē tālu priekš kristīgā

laikmeta. Kuģis samērā labi uzglabājies, 21

metru garš un 5 metri plats, būvēts no oša
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koka, ar 17 brangām un 13 vidēja platuma

planku sānu augstumu. Naglu vietā lietoti

valzivs kauli. Planku savienojumi nobrevēti

ar zvēru vilnu. Mastus, no kuriem vēl viens

gluži labi uzglabājies, var vērtēt apm. 13 met-

ru augstus.

Spriežot no visa ta, ko līdz šim muzejos

izdevies atrast attiecībā uz ūdens satiksmes

un transporta līdzekļiem no aizvēsturiskā laik-

meta ziemeļos, var droši pieņiemt, ka skandi-

nāviešiem, Baltijas jūras tautām un visai zie-

meļu Eiropas piekrastei «standarta kuģa» tips

bijis no koka bluķa izcirsta laiva ar dzinēja

spēku — airi, vēju un straumi.

Tādas pašas no koku bluķa izcirstas lai-

vas vēl tagad sastopamas Latvijas ezeros un

upēs.

Kadā veidā un kādā gaitā gājusi ūdens sa-

tiksmes un transporta līdzekļu attīstība zie-

meļu tautās no aizvēsturiskā laikmeta līdz vi-

duslaikiem, var vērot tikai pēc atsevišķiem

lieliem vēsturiskiem notikumiem, bet chrono-

loģisku datu nav. Tā, p. piem., Romas ķeizars

Jūlijs Cēzars ziņo, ka tas ar savu floti tuvo-

joties Anglijai, negaidot sastapis angļu floti,

sastāvošu no lieliem, ātri zēģelējošiem un

stipri būvētiem oša koka kuģiem, ar kuriem

tam grūti cīnīties. Bet kādā veidā Anglijas

salu iedzīvotāji no koka bluķa laiviņām, kādas

redzēja pirmie Vidusjūras jūrnieki Anglijā, ir
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pārgājuši uz lielu kuģu būvi, šajā zinā, pat aiz-

steigdamies priekšā romiešiem, trūkst noteik-

tu vēsturisku ziņu.

Vispāri, laikmetā pēc Kristus var novērot

divu noteiktu kuģu tipu izveidošanos. Vidus-

jūrā, kur apstākļi daudz labvēligāki kuģniecī-

bai, un jūrniekiem nav pastāvīgi jābūt gata-

viem cīņai ar ilgstošām niknām vētrām, un ja

arī ar tādam jāsastopas, tad var viegli atrast

patvērumu daudzo salu aizēnā, ilgi turpina

dominēt vieglās romiešu vergu galēras, at-

karīgas no airiem, jo vergu spēks tur nav dār-

gi vērtēts. Uz šām galērām komfortam un

greznībai piegriezta sevišķa vērība, tam upu-

rējot citas kuģa jūras spējīguma īpašības.

Buru mākslu nav centušies attīstīt, jo lietojot

buru takelāžu, kuģis nav varējis nest tās

daudzās klāja uzbūves, kas vajadzīgas kom-

fortam. Kādā mērā uz romiešu kuģiem ir rū-

pējušies par komfortu, var redzēt no tā, ka

otrā un trešā gadusimtenī pēc Kr. uz kuģiem

ierīkotas luksus vannas istabas, saloni, deko-

rēti gleznām un statujām, būvēti atsevišķi

klāji vīnaugiem un vīģēm. Ar sevišķi pa-

sakainu greznību pazīstamas romiešu vald-

nieku galēras. Divas šādas galēras būvētas

imperātoram Kaligulam. Pēc Suetonija ap-

raksta, tām bijušas pat zeltītas buras un dārg-

akmeņiem rotāti priekš- un pakaltēviņi. Vē-

lākos laikos, ap 14.—15. gadu simteni, romie-
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šu vergu galēras top arvienu lielākas. Nozūd

airētāju rindas, kuru vietā parādās jau stipri

progresējusē buru takelāža. Tomēr vēl

daudzās klāju uzbūves turpina eksistēt ka-

reivju novietošanai. Tanīs laikos kuģiem do-

doties atklātā jūrā, nepieciešami bija jāņem

līdz prāvs skaits kareivju, kas aizsargātu no

jūras laupītāju uzbrukumiem, jo tādi bija pa-

rasta lieta.

Sākot ar 15. gadusimteni, kad lietošanā

nāk sprāgstošas vielas un kuģiem kā aizsar-

dzības līdzeklis, parādās jau lielgabali, sama-

zinās klāja lielās komfortablās uzbūves. Lai

neciestu kuģa stabilitāte, jāsamazinā svars

uz klāja, kas rodas tur novietojot lielgabalus.

No tā laika vienīgais dzinēja spēks uz jūras

paliek buras, kuru izmantošanas māksla sāk

stipri progresēt.

Pavisam citādos un daudz nelabvēlīgākos,

grūtākos, ar daudz lielāku risku saistītos ap-

stākļos, jādarbojas ziemeļu nāciju jūrniekiem,

no kuriem visaktīvākie, neapšaubāmi, senie

vikingi.

Ziemeļos jūra daudz vētraināka, vētras

ilgstošākas, jūras viļņi nesamērojami lielāki un

spēcīgāki. Laba, mierīga laika periodi samērā

īsi un gandrīz vienīgi vasarā. Ziemu tie ir

pat retums, tamdēļ prasības no jūras kuģiem

pavisam citādas kā dienvidos; še galvenā pra-

sība stiprums un jūras spējīgums, un šām pra-
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sībām savu kuģu būvē senie vikingi piegrie-

zuši visu vērību, turpretim komfortam tikpat

kā nekādas.

Katram vēsturniekam piemīt zināmas ten-

dences izcelt savas nācijas nopelnus un lomu,

kādu tā spēlējusi kuģniecības attīstībā. Neno-

liedzami visas nācijas ir nesušas bagātīgus

upurus un darījušas lielu darbu pēc apstākļiem

un iespējamības, lai iekarotu jūru. Bet ne-

apstrīdams fakts, ka senatnē ziemeļos vikingi

spēlējuši kuģniecības attīstībā vadošo lomu.

Vikingu mīlestība jūrai, enerģija, drosme, uz-

ņēmība, stiprā griba daudz augstāk vērtēja-

ma par foiniķiešu, sevišķi ja ņem vērā, ka

viņi ar saviem laivu veidīgiem kuģīšiem, bez

kompasa, bez kaut kādiem navigācijas instru-

mentiem jau sirmā senatnē veikuši tālus brau-

cienus, vadīdamies no piedzīvojumiem, orien-

tēdamies vienīgi pēc zvaigznēm visvētrainā-

kā un visnemierīgākā Atlantijas okeāna zie-

meļu daļā, kas pat tagad izliekas ārpus cilvē-

ka spējām.

Tagadējie vēsturnieki noteikti pierādījuši,

ka vikingi tirgojušies ar Ziemel-Anglijas sa-

lām, Šotlandi, Orknejām, Īriju, Hebridu, tanī

pašā laikā koldnizējuši Islandi un Grenlandi,

apmeklējuši pat Ziemeļ-Amerikas kontinentu.

Apm. 1000 gadus pēc Kr., vikingi Leif Ericcs-

sons vadībā iedami uz rietumiem no Grenlan-

des, atrod jaunu zemi, kuru tie nosaukuši par
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Helluland, kas nevar būt nekas cits kā taga-

dējā Labradora. No tās uz dienvidiem tie at-

rod atkal zemi, kuru nosauc Markland, kas ir

tagadējā Newfounlande, ejot vēl tālāk uz dien-

vidiem, atrasta zeme, kas nosaukta par Vin-

land, tamdēļ ka tur bijis loti daudz vīna. Tiek

pieņemts, ka Vinland nosaukums attiecas vai

nu uz dienvidkrastu Nova Scotia, jeb uz ta-

gadējo Mine piekrasti. Pēc gada Leif Ericcs-

sons ar savu floti atgriezies sveiks un vesels

Grenlandē. Vēlāk otra vikingu ekspedīcija

apmeklējusi Vinlandi ar mēģinājumu tur no-

dibināt koloniju, bet tas nav izdevies niknas

un sīvas iedzimto pretošanās dēļ. Tā tad pa-

tiesībā jau .500 gadus priekš Kolumba, vikingi

atraduši Amerikas kontinentu un pat mēģinā-

juši to kolonizēt.

Kā iepriekš jau minēts, vikingiem nācās

grūtāki cīnīties ar jūru, nekā dienvidu jūrnie-

kiem, tamdēļ viņi būvē šai cīņai piemērotus ku-

ģus, kas stipri atšķiras no Vidusjūras kuģiem.

Sekojot vikingu kuģu attīstībai, sākot no vecā-

kā Gokstādes kuģa un tālāk, varam redzēt, ka

viņi visu vērību piegriezuši, lai tie pirmkārt,

būtu jūras spējīgi, t. i. lai ar tiem varētu tu-

rēties pretim vissliktākiem negaisiem. Tie

būvēti loti zemi, bez kādām klāja uzbūvēm,

kamdēļ stipri samazināta vēja iespaidotā kuģa

virsma, kas svarīgi airējot. Kuģu garums

apm. 100 pēdu, platums ap 20 pēdu. Dziļums
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4—5 pēdas. Būvmateriālam lietotas stipras,,

samērā biezas ozola plankas. Dzinēja spēks —

airi, katrā pusē no 20—30, bet tikai viena rin-

da (Vidusjūras kuģim 3—4 rindas un buras,

kas sākumā lietotas tikai ar ceļa vēju). Vikin-

gi, šķiet, lielāku vērību piegriezuši burām, ne

airiem, un buru izmantošanas mākslu pie vi-

siem vējiem viņi piesavinājušies loti ātri, jo

uz viņu kuģiem ātri nozūd airi un senatnes

kvadrātveidīgās vienas rājas buras vietā pa-

rādās tā saucamā gafeles bura, kuru var jau

brasēt (pievilkt) vējā. Vikingi savos kuģos

pirmie sākuši lietot tagadējo klīverbomi, kas

izveidojies no priekšējā masta. Sākumā uz

divmastu vikingu kuģiem priekšmastam stiprs

slīpums uz priekšu, kas iekārtots droši vien

tamdēļ, lai kuģis labāki stūrētu. Vēlāk šis

priekšmasts pārsverās pāri priekšstēviņam, no

kura nāk atsevišķa bura, kas padara kuģi ma-

nevru spējīgu.

Vikingiem komforts nav spēlējis nekādu

lomu — uz kuģa visi, sākot no pirmā lidz pē-

dējām dzīvo kopējās telpās, tāpat ari tie nav

centušies savus kuģus daiļot un izgleznot.

Vienīgais rotājums, kas pie viņu kuģiem atro-

dams, ir dažādu fantastisku drakonu, čūsku

un citu rāpuļu izgrieznumi uz kuģa priekštē-

viņa un klīverboma, ar kuriem domāts atbai-

dīt visus ļaunos garus. Uz kuģa sāniem krā-

sotas vairogiem līdzīgas formas. Šis parā-
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dums palicis no senākiem laikiem, kad kuģi

bija vēl mazi un vairogus izkāra kuģiem ār-

pus sāniem, jo citur nebija vietas to novieto-

šanai. Vēlāk, kad vairogus varēja jau novie-

tot kuģa telpās, lai nezaudētu parasto izskatu,

turpināts uzkrāsot vairogu formas.

Vikingi tiktāl saauguši ar jūru, ka viņus

var uzskatīt par jūras pielūdzējiem šā vārda

pilnā nozīmē. Viņi pat pēc nāves savus

biedrus aprakuši kuģu formas veidīgos kapos,

vai arī, ja mirējs piederēja priekšniecībai, to

sadedzināja ar visu kuģi uz jūras, vai arī iz-

vilka kuģi malā un kopā ar līķi aprok zem lie-

liem zemes blāķiem. Šādas vikingu kapenes

atrastas Anglijā, Dānijā, Norvēģijā un citur.

No tām izdevies iegūt dažādas ziņas un mate-

riālus par šo laikmetu. Interesantākais tas, ka

šāds jūrnieku apbedīšanas veids bijis arī se-

niem ēģiptiešiem, tikai tur jūrnieki apglabāti

ne ar visu kuģi, bet ar kuģa modeli.



Buru kuģu laikmets.

Tirdzniecības buru kuģu laikmeta sāku-

mu var skaitīt no apm. 14.—15. gadusimteņa,

kad Kolumbs atrada Ameriku, Vasko dc Ga-

ma atklāja ceļu uz Indiju un Magelāns Kluso

okeānu. No tā laika buru kuģi faktiski tiek

lietoti kā satiksmes un transporta līdzeklis uz

okeāna. Līdz tam nevar uzskatīt, ka kuģi

būtu, galvenā kārtā, izmantoti komerciāliem

mērķiem, jo starptautiskā tirdzniecība bija uz

diezgan zemas pakāpes, tautu komerciālās at-

tiecībās, kuras šķir vienu no otras ūdens, nav

izveidojusies draudzīga sadarbība, visur plo-

sās ilgstoši kari, katrs svešinieks tiek drizāk

uzskatīts kā ienaidnieks, nekā draugs, kam

atņemt kaut ko ar varu nav grēks. Tādas pa-

rādības netiek sodītas, drīzāk veicinātas. Vie-

nīgi šinī apstāklī meklējams izskaidrojums

tam, ka senatnes jūrniekiem viena no galve-

nām nodarbošanām tiek skaitīta jūras laupīša-

na, kas tiešām kādreiz pārdzīvojusi īstus zie-

du laikus. Jūras laupīšana, kaut gan pati par

sevi ļoti riskanta, tomēr vilinoša un daudz ap-

sološa pelņas ziņā. Tāpēc tā atradusi piekri-

tējus bez izņēmuma visu nāciju senatnes jūr-

34
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niekos. Pārmest par šo senatnes grēku, ta-

gad kādai atsevišķai nācijai nav ne mazākās

morāliskas tiesības.

Nesen kāds laikraksts izteicās, it kā vi-

kingus un viņu garu nevar stādīt par priekš-

zīmi mūsu dienās, jo tie nodarbojušies ar jū-

ras laupīšanu un pec vēstures ziņām bijuši

īsti «jūras Kaupeni». Pirmkārt, nav tādas vē-

stures, kas vikingos atrastu riebīgu rāpuļu

īpašības, otrkārt, — nav noliedzams, ka vi-

kingi šo senatnes barbarisko arodu piekopuši

tāpat kā visi citi. Mēs nevaram prasīt, lai vi-

kingi būtu bijuši senatnē priekšzīmīgi jūrnieki,

un pie tam vēl morāliskā ziņā dzīvojuši tūk-

stošiem gadu priekšā citām nācijām, kad tanī

laikā jūras laupīšana skaitījās varonība un var-

būt piederēja pie labā toņa. Vikingiem bez

jūras laupīšanas daudz citu vērtīgu un pozi-

tīvu īpašību, var derēt par ļoti labu priekš-

zīmi tagadējās dienās, un viņu atmiņa nekad

nezudīs.

Patiesībā senatnes jūras laupīšana atrod

loti daudz attaisnojošu iemeslu, ja ņem vērā,

ka tanī laikmetā vesti daudzi kari un katrā no

tiem ierauti arī jūrnieki. Kuģi galvenā kārtā

būvēti militāriem mērķiem. Nāciju aizsardzī-

bā un uzbrukumos senās flotes spēlējušas lie-

lu, pat izšķirošu lomu, un šajā ziņā jūrniekiem

loti lieli nopelni pret savām nācijām. Daudzas

nācijas zaudējušas savu patstāvību un nozu-
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dušas pat no zemes virsas, kā p. p. foiniķieši un

kartāģieši vienīgi tamdēļ, ka tie zaudēja kau-

jas uz jūras, un ir arī nācijas, kas tagad tapu-

šas stipras un bagātas ar ļoti augstu kultūru

vienīgi tamdēļ, ka viņas visos laikmetos pra-

tušas radīt stipras flotes un garīgi stiprus jūr-

niekus, kas sargājuši no svešu varu uzbruku-

miem. Ņemot vērā senatnes karus, kas bijuši

ļoti primitīvi, tur pat ļoti grūti izšķirt, kur

beidzas kara darbība un kur sākas jūras lau-

pīšana. Jūras laupīšanas lielāko daļu var pil-

nīgi attiecināt kā kara darbību sekas. Tamdēļ,

paliekot objektivitātes robežās, nevar tiesāt

senatnes jūrnieku morāli attiecībā uz jūras lau-

pīšanu.

Jūras laupītāju vēsture loti plaša un inte-

resanta. Tās sākumu var saskatīt jau aizvē-

sturiskā laikmetā. Pirmās rakstītās ziņas par

jūras laupītājiem sastopamas apm. 287. gadā

pēc Kr., kur tiek minēts gadījiens, ka Romas

valdnieka varu Anglijā atbalsta Saksijas jūras

laupītāji. Dažus simts gadus pēc tam mūsu

Baltijas jūrā izveidojās visiem pazīstamā Han-

zas savienība. Galvenais cēlonis šīs savie-

nības nodibināšanai ir organizēta cīņa ar jūras

laupītājiem, no kā var droši spriest par viņu

stipru aktivitāti Baltijas jūrā. Vēlāk Hanzas

savienība karodama ar Dāniju, pati sāk at-

balstīt jūras laupītājus, lai tos izmantotu cīņai ar

ienaidniekiem. Bet par to tai iznāk dārgi sa-
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maksāt, jo pēc iegūtām uzvarām jūras laupī-

tāji nedomā atmest ienesīgo nodarbošanos, bet

turpina laupīt, savu bijušo labdaru — Hanzas

savienības kuģus ieskaitot. Cik stipra ir viņu

vara, spriežams no tā, ka tie 1392. gadā uz-

brūk un izlaupa Bergenas pilsētu. Tādu pašu

likteni piedzīvo Hanzas savienības stipri no-

cietinātais un apsargātais centrs — Visbijas

pilsēta Gotlandes salā, kuru jūras laupītāji ie-

ņem šā vārda īstā nozīmē un patur veselus 3

gadus, nodibinot tur savu galveno mitekli.

Hanzas savienība nav spējīga ar tiem cīnīties

līdz pat 1394. gadam, kad tai izdodas organi-

zēt kara floti ar 35 kuģiem, kam pēc sīvām

kaujām izdodas zināmā mērā salauzt jūras

laupītāju varu un atņemt no tiem Visbiju, bet

ne galīgi tos likvidēt, jo tie izrādās ļoti labi

organizēti. Sevišķi slavena ar drošsirdību un

veiklību tanī laikā skaitās jūras laupītāju or-

ganizācija ar nosaukumu «Apgādības Brāli»

(burtiski tulkojot) ar motto «Dieva draugi,

pasaules ienaidnieki». Ši organizācija vēl ilgi

pēc Visbijas atsvabināšanas turpina terorizēt

tirdzniecības kuģus un visādi atriebties Han-

zas savienībai, līdz beidzot no Hamburgas iz-

sūta kara floti Simona von Utrecht vadībā. Tam

laimējas viņu likvidēt un saņemt gūstā vadoni

Stortebecker un novest to Hamburgā. Viņa

kuģos atrasts tik daudz zelta, ka pieticis at-

maksāt visiem tirgotājiem par nolaupītām
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mantām un kuģiem, segt visus kara izdevu-

mus un vēl uzlikt zelta kroni Sv. Nikolaja baz-

nīcas tornim Hamburgā.

Tanī pašā laikā citos Eiropas ūdeņos visu

nāciju jūras laupītāji darbojas loti rosīgi.

Anglijā karālienes Elizabetes laikā jūras laupī-

šana skaitās «rocogniscd profession» — at-

zīta profesija, un jūrniecības vēsturē pat tādas

pazīstamas personības, kā p. p. Carey, Oglan-

der, Hawkis, Drake un citi sākuši karjēru kā

jūras laupītāji.

Ne tikai Eiropas, bet arī Āfrikas kontinen-

ta iedzīvotāji ņem dzīvu dalību jūras laupīša-

nā. It īpaši beidzamie pazīstami ar savu bar-

barismu, un lai tos atšķirtu no eiropiešiem,

parasti tos apzīmē ar vārdu «turks». Par

Āfrikas jūras laupītāju galveno centru un mi-

tekli var uzskatīt tagadējo Alžīras ostu. Par

viņu aktivitāti var spriest no sekojošiem da-

tiem. Starp 1609. un 1616. gadu aplaupījuši

vairāk kā 500 angļu kuģu un to komandas aiz-

vestas verdzībā uz Alžīru. 1625. gadā, pēc

Plimūtas pilsētas galvas ziņojuma, apmēram

1000 pilsoņi nolaupīti un aizvesti uz Āfriku,

padarot tos par vergiem. Tanī pašā laikā

Īrijā, Baltimoras pilsēta izlaupīta un izpostīta,

un tās pilsoņi aizvesti kā vergi uz Āfriku. No

nemitīgiem un negaidītiem jūras laupītāju uz-

brukumiem Anglijas salu iedzīvotāji pat tik

tālu terorizēti, ka dots rīkojums izdzēst Lizar-
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da bāku «lai tā nerādītu ceļu jūras laupī-

tajiem». Nesaudzīgu cīņu ar jūras laupī-

tājiem uzsāk Anglijas karālis Kārlis I, organi-

zēdams atsevišķu kaujas floti šim mērķim.

Tai gada laikā laimējas stiprā mērā paralizēt

viņu darbību, bet atsevišķi uzbrukumi nemitas

līdz pat 19. gadusimteņa beigām.

Loti nepareizi un nepatiesi būtu piedēvēt

senatnes jūrniekiem līdz 15. gadusimtenim

vienīgi jūras laupīšanu un karošanu, pavisam

aizmirstot tos grandiozos kultūras darbus, ko

jūrnieki veikuši līdz tam cilvēces attīstības

labā. Šķiet, nevienā citā profesijā tanī laik-

metā nevarēs atrast līdzvērtīgus pakalpoju-

mus progresam.

Lieli un skaisti tie darbi, ko apm. 15. ga-

dusimtenī, civilizācijas labā veikuši jūrnieki

daudzajiem pētīšanas braucieniem, kādiem

šis laikmets bagāts. Tie pēc tagadējā jēdzie-

nā tiešam izdarīti ar pārcilvēcīgām grūtībām,

ja ņem vērā tos nabadzīgos līdzekļus un na-

badzīgās zināšanas, ar kādiem šie tālie brau-

cieni veikti, kuros atklāja un atrada jaunas pa-

saules, jaunus kontinentus, jaunas salas un

jaunus jūras ceļus. Šo atklājumu un atradu-

mu nozīme cilvēcei tik liela un plaša, ka vi-

ņus pat grūti novērtēt. Ar to faktiski bij at-

rasta un savienota ap pasaules okeānu izkai-

sītā cilvēce, atrastas jaunas kultūras, jaunas

materiālas bagātības, kuru līmenis varēja sākt
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izlīdzināties un cilvēce kā viena vesela vie-

nība turpināt progresa normālu gaitu, kur

viena daļa neaizsteidzas otrai priekšā.

Tādas personības, kādas var atrast seno

jūrnieku vidū, ar tādu ģenialitāti, garīgu spē-

ku, dzelzs gribu, pašuzupurēšanos un drosmi

savu ideju un mērķu sasniegšanā, pasaule nav

daudz pazinusi. Tādi ir Kolumbs, Vasko dc

Gama, Magelāns, Diazs un citi tā laikmeta

okeāna pētnieki- jūrnieki.

Atceroties tikai, ar kādam grūtībām Kolum-

bam izdevās atrast līdzekļus savu plānu re-

alizēšanai, gadiem ilgi klejojot no vienas valsts

uz otru, lūdzot un mēģinot pārliecināt aristo-

krātus un birokrātus, pie tam piedzīvojot vie-

nu sarūgtinājumu pēc otra; līdz beidzot Spā-

nijas karālis atvēl viņa rīcībā 3 bēdīga izska-

ta kuģus, ar kuriem tas bez kavēšanās un ie-

bildumiem dodas pētīt nepazīstamo Atlantijas

okeānu.

Ja tagadējā laikā kāda ekspedīcija okeāna

pētīšanai būtu organizēta no tādiem kuģiem,

kādi bija Kolumbam, tad to, bez šaubām, no-

sauktu par ārprātu un ekspedīciju neizlaistu

ne no vienas ostas.

Slavenais Kolumba flagkuģis «Santa Ma-

ria» bija 74 pēdas garumā un 25,7 pēdas pla-

tumā. Celtspēju var rēķināt visaugstākais

uz 200 tonnām. Kuģa būves formas noteikti

liecina par vājām jūras spējām, piem., aug-
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stas uzbūves un pakaļklaja un zema priekša.

Takelāža un buras primitīvas un nabadzīgas

Kolumba

flagkuģis

«Santa

Maria"

Amerikas

atklāšanas

braucienā

Čikāgas izstādei 1893. gada Spānija uzbū-

vēts tiešs kopejutns no «Santa Maria», un ar šo
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kopiju pārzēģelēts pāri Atlantijas okeānam pa

to pašu ceju, pa kuru braucis Kolumbs. Pēc

virsnieku ziņojuma, kas vadīja Kolumba ku-

ģa kopiju pāri Atlantikam, tas ir bijis loti

slikts jūras kuģis, kas, kā jūrnieki mēdz iz-

teikties, «ar degunu stipri rokas ūdenī».

Par komfortu, kāds valdījis uz «Santa

Maria» var spriest no ta, ka paša Kolumba

kajīte ir loti maza, vienīgās mēbeles — dēlu

gulta un mazs galdiņš. Citiem komandas lo-

cekļiem pat pavisam nav bijis telpu, tie dzī-

vojuši vienkārši uz klāja, jeb zem klāja sma-

cīgās, neventilētās telpās. Komanda skaitā

52 cilvēki.

Nesamērojami bēdīgāki un nabadzīgāki ir

atlikušie divi Kolumba ekspedīcijas kuģi, —

«Punta» — tikai 50 tonnu celtspējas, ar 30 cil-

vēku komandu un «Ņina», kurai pat nav klāja;

tās lielums 40 tonnu, ar 24 cilvēku komandu.

Tā līdzinās tagadējās vidusmēra zvejas laivas

lielumam.

No navigācijas instrumentiem Kolumba

rīcībā bija tikai loti primitīvs kompass un vēl

primitīvāks koka sekstants, tā saucamais

«cros staf» — leņķa mērāmais instruments,

kas tika cielots leņķa mērošanai starp debesu

spīdekļiem un horizontu, un tas viss. Jūras

kartes, nautiskās tabulas tajā laikā vēl nebija

pazīstamas.
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Veltīgi, šķiet, aizrādījumi, ka ekspedīcijas

brauciens pie tādiem apstākļiem, nezināmā

okeānā, rada daudz grūtību un neapmierinātī-

bu komandas locekļos. Dienu no dienas

grūts darbs, kuģiem, vājas būvēs dēļ, stipra

sūce, vienkāršs un nepietiekošs uzturs, katru

dienu attālinoties no Spānijas, ar nezināmu

likteni priekšā, rada komandu starpā stipru

neapmierinātību, kas izvēršas vairākkārt at-

klātos dumpjos, piedraudot Kolumbu pār-

sviest pār kuģa malu jūrā, ja tas neatteiksies

no sava nodoma atrast jaunu zemi un tūliņ ne-

atgriezīsies uz dzimteni. Kolumbs nav tas

cilvēks, kuru var nobiedēt draudi, lai tas at-

teiktos no sava mērķa. Viņa lielā personība

un ģeniālitāte arī šai vairāk kā kritiskā stā-

voklī atrod izeju un prot nomierināt uztrauk-

tos un līdz beidzamai pakāpei saniknoto prā-

tus, novest visu lietu pie gala mērķa un laimī-

gi atgriezties dzimtenē.

Tādus pašus, pat vēl ērkšķainākus ceļus

ir gājuši citi tā laikmeta jūrnieki-pētnieki: Ma-

Kelāns, Vasko dc Gama un citi, atteikdamies

gadiem ilgi no cilvēciskas dzīves, atrazdamies

pastāvīgi nāves briesmās, spītēdami visiem

aizspriedumiem, nesaņemdami nekādas atlī-

dzības.

Kad 15. gadusimteņa beigās un 16. sāku-

mā bij atrasti jauni kontinenti un jauni jūras

celi, pats par sevi saprotams, visur cirkulēja
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dažādas baumas par pasakainām bagātībām,

kas atrodas aiz okeāna. Interese par kuģnie-

cību sasniedza augstāko pakāpi, kādu jebkad

cilvēce pazinusi. Visur sāk drudžaini ķerties

pie lielu kuģu būves kā valsts, tā arī privātā

uzņēmībā, kas dažos gadījienos novedusi līdz

rūgtam komismam.

Skotiju tanī laikmetā var uzskatīt kā

priekšzīmīgu jūras valsti. Viņas karālis

Džems IV. 1512. gadā nolemj būvēt vislielāko

kuģi, īstu «fearless monster», bezbailīgu mil-

zi. Kuģim jābūt tādam, kāds līdz šim nevie-

nam nav, ar kuru var nokļūt Amerikā un sa-

grābt visus leģendāros zelta kalnus. Cik gran-

diozi bijuši šā milzeņa būves plāni, var spriest

no tā, ka aprēķinātais koka materiāla dau-

dzums izrādījies Skotijai par lielu un iztrūk-

stošā dala ievesta no Norvēģijas. Katram

Skotijas pilsonim, kam kaut kādas zinā-

šanas kuģu būvē, jāņem līdzdalība būves

darbos. Korpusa būve, bez takelāžas un

apbruņojuma izmaksājuse pie 300.000 An-

glijas mārciņu sterlin,i>u. Ņemot vērā tā

laika augsto naudas vērtību, tā ir pasakaina

summa. Būve ilgusi vienu gadu un vienu die-

nu. Komandas vadībai vajadzēja 1000 cilvē-

ku, neieskaitot virsniekus. Galu galā šis jū-

ras «bezbaiļu milzis» nav atnesis Skotijai ne

par vienu «penny» labuma, ne militārā, ne arī
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komerciāla ziņa, jo skoti nav varējuši ar viņu

manevrēt un tas pārdots Francijas karālim.

Kaut gan interese par kuģniecību liela, to-

mēr nodarbošanās ar to prasa daudz riska un

tai vēl jālauž ceļš ar ieročiem rokā, šā vārda

īstā nozīmē. Bez jau parastā jūras riska, ar

kuru saprot visādas briesmas uz jūras no da-

bas spēkiem, vēl pievienojas sevišķi liels

risks, — jūras laupītāji, kuri nemitas terori-

zēt kuģus. Apstākli sākumā tik ļauni, ka

tirdzniecības kuģi var justies droši tikai kara

kuģu aizsardzībā, neskatoties uz visu to, ka

viņi paši apbruņoti lielgabaliem. Vienīgi tā

izskaidrojams, kamdēļ kuģniecību un tirdznie-

cību ar aizokeāna valstīm pirmās savās ro-

kās sagrāba lielās jūras valstis, kam bija sti-

pras kara flotes savu tirdzniecības kuģu aiz-

stāvēšanai, un galvenā kārtā Anglija, kurai

bez stipras kara flotes priekšrocība bija arī

tās ģeogrāfiskais stāvoklis. Anglija no tā lai-

ka iet visu valšķu priekšgalā ar savu kara un

tirdzniecības flotes pārsvaru un bez pārspīlē-

juma var teikt, ka kuģbūvniecības attīstības

gaita norisinājusies Anglijas salās līdz pat ta-

gadējam laikmetam. Tikai beidzamos gados

viņai rādušies nopietni konkurenti.

Neskatoties uz visu risku, ar kādu nori-

sinās kuģniecība, privātā uzņēmība ņem tanī

visai dzīvu dalību. Nelielas tirgotāju grupas sa-

vienojas īpašās biedrības, iegūst kuģus pirkša-
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nas ceļā, vai būvējot tos, sūta uz aizokeāna

valstīm un salām pēc dažādiem metalliem un

citām precēm, kādu trūkst dzimtenē, jeb arī

nodarbojas ar vergu transportu un to tirdz-

niecību. Šī viduslaiku barbariskā komerci-

ja — vergu tirdzniecība savā laikā kuģniecī-

bai devusi plašu un ienesīgu nodarbošanos.

Vergi galvenā kārtā transportēti no rietumu

un vakara Indijas uz Amerikas kontinentu, kur

sākas kolonizācija un stipri bij sajūtams darba

spēku trūkums. Beidzot Savienoto Valšķu prē-

zidents Ābrams Linkolns ar savu katēgorisko

uzstāšanos, vēlāk ar likumu vergu tirdzniecī-

bai padarīja galu.

Viduslaikmetu tirgotāju grupa, kas nodar-

bojas ar kuģniecību, tiek parāsti apzīmēta ar

vārdu- «merchant adventures» — dēkainie tir-

gotāji. Patiesībā šāds nosaukums var būt pil-

nīgi pamatots, jo kuģniecība bij saistīta ar

daudz dēkainiem piedzīvojumiem. Sūtot ku-

ģus braucienos neviens nevarēja paredzēt,

kad un ar kādiem rezultātiem tas atgriezīsies;

tas varēja iet bojā no negaisiem, krist jūras

laupītāju rokās, vai arī atgriezties ar bagātīgu

peļņu. Sekmes un zaudējumi pilnīgi atkarā-

jās no kuģa vadītāja iniciatīvas un uzņēmības,

bet visvairāk no laimes un apstākļu sagādīša-

nās.

Viduslaikmetu pirmo pusi kuģniecība var

uzskatīt kā īstu eksperimentu un sacensības
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periodu, jo tad nāciju sacensība sasniedza vis-

augstāko pakāpi, būvējot labākus, stiprākus

un, galvenā kārtā, jūras spējīgus kuģus. Dze-

noties pēc šām īpašībām, izdara visur daudz

un dažādus mēģinājumus korpusu būvē un ta-

kelāžā. Tāpēc atrodama un mainīga dažādī-

ba, kā kuģu lielumā, tā formā un takelāžā; at-

rast kaut kādu daudzmaz noteiktu kuģa stan-

darta tipu nav iespējams. Šajā sacencībā ņem

dalību tirdzniecības un kara flotes. Faktiski

nav lielas starpības starp kara un tirdzniecī-

bas kuģiem, jo tirdzniecības kuģus tāpat ap-

bruņo ar lielgabaliem cīņai pret jūras laupītā-

jiem; kara gadījienos to rekvizē, ieskaita kara

flotes sastāvā un tie piedalās visās cīņās, kā

kaujas kuģi un transporta līdzekli.

Vēsturiskie dati par kuģu būvniecības

progresu viduslaiku sākumā pārāk saraustīti

un nepilnīgi, lai iegūtu noteiktu iespaidu par

chronoloģiski sekojošām pārmaiņām.

Ziņas par tā laikmeta tirdzniecības un ka-

ra flotu raksturojumu, kā jau iepriekš minēts,

var atrast galvenā kārtā tad, kad notiek lie-

li vēsturiski notikumi uz jūras, lielas jūras kau-

jas. Tur var atrast datus par dalību ņemošiem

kuģiem.

16. gadusimteņa beigās, Spānijas un An-

glijas jūras spēku, un kara un tirdzniecības

flotu demonstrējumu var vērtēt 1588. g., kad
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Spānijas flote, ta sauktā «Lielā Armāda» do-

das iekarot protestantisko Angliju.

Neskatoties uz faktiskiem iemesliem, kas

noveda 1588. gadā Spāniju un Angliju pie ka-

ra, Anglijas tautai mēģināts iegalvot, ka šis

karš ir reliģijas karš, jo Spānijas karālis Fī-

lips nav nekas vairāk, kā īsts Antikrists, kas

grib iznīcināt dievticīgo Angliju un sūta ar

Lielo Armādu labi sagatavotus inkvizītorus,

kas iznīcinās visas baznīcas un tās piekritē-

jus.
Lieli notikumi vienmēr tīti dažādās leģen-

dās un izmantoti dažādai propagandai; un tā

tas notiek arī ar Lielās Armādas likteņiem.

Kad Lielo Armādu Anglijas flote sakauj,

un pa daļai iznīcina un izkaisa, atlikušie kuģi

meklē glābiņu bēgot atpakaļ uz dzimteni. Tie

riņķo ap ziemeļu Angliju. Protestantiskās baz-

nīcas kalpi Lielās Armādas bojā iešanu iz-

skaidro, it kā Dievs, sargādams protestantus,

sūtījis vētras un negaisus, ar kuriem iznīci-

nājis katoļu spēkus un Lielo Armādu, bet angļu

jūrnieku pakalpojumi galīgi noklusēti.

Šāds uzskats valdījis Anglijā un kontinen-

ta zemēs, it sevišķi Holandē līdz pat pagāju-
šā gadusimteņa beigām, kad vēsturnieki ir

spiesti ar dokumentiem pierādīt, ka nevis vē-

tras, bet angļu jūrnieku pārākums, prasmīgāka

un izveicīgāka kuģu manevrēšana bij tas, kas

iznīcināja Lielo Armādu, ko arī apstiprina



49

Lielās Armādas vadonis, Medino Sidonia, sa-

vos ziņojumos karālim Fīlipam. Kas attiecas

uz vētrām, tad kaujas laikā tādas nav plosīju-

šās, turpretim, vējš, aizvienu izdevīgāks bijis

spāniešiem, kā angļiem. Holandē, Lielās Ar-

mādas bojā iešanas tgadījienam pagatavots

pat sevišķs medālis ar uzrakstu «Flavit et

dissipati sunt», kas nozīmē «Viņš izklīdināja

tos ar saviem vējiem». Dievs jūrniekiem pa-

līdz nenoliedzami vairāk, kā neviens cits, bet

tikai gadījumā, ja jūrnieki paši sev gatavi pa-

līdzēt. Sēdēt klosteros un skaitīt lūgšanas var-

būt laba lieta, bet aizsardzībā pret uzbrūkošu

varmācību, tas vienmēr bijis bez iespaida.

Spānijas Lielā Armāda sastāvējusi pavi-

sam no 130 dažāda lieluma kuģiem, sākot no

200 līdz 1500 tonnu celtspējas. Pēc angļu no-

vērtējuma, tā bijusi īsta «scratch force, gathe-

red together from the whole Europe», tas ir

«savākts, sagrabināts jūras spēks no visas

Eiropas». Tanī laikā Spānijas kara flote,

tāpat kā visām citām Eiropas valstīm,

bija loti maza skaitliskā ziņā. Tamdēļ karā-

lis Fīlips, lai to papildinātu, meklēja kuģus vi-

sās Eiropas valstīs, pērkot un nomājot tos

vajadzīgām kara operācijām. Viņš pielaida

lielu kļūdu, kas kļuva liktenīga viņa flotei:

pērkot kuģus, galveno vērību piegrieza kuģa

lielumam, upurējot tam citas kaujas kuģu īpa-

šības, kā p. p. ātrumu un manevru spējas. Pēc
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130 kuģiem tikai 22 maza tipa kuģi, apm.

200—300 tonnu lielie ir īsti kaujas kuģi,—labi

zēģelētāji, veikli manevrētāji un pilnīgi jūras

spējīgi; visi citi izskatā veci, lieli, neveikli,

zem kritikas slikti manevrētāji un pilnīgi ne-

piemēroti atklātas jūras navigācijai, vārdu sa-

kot, kuģi, kas bija Lielās Armādas traģiskā

gala cēloņi. Angļu jūrnieki, sastopoties ar

spāniešiem, tūlīt novērtēja sava pretinieka ku-

ģus, uzsāka cīņu galvenā kārtā ar tiem 22, kas

bij cienīgi pretinieki, bet kurus viņiem mazā

skaitļa dēļ, nenācās grūti iznīcināt, pēc kam

Lielā Armāda kā kaujas vienība vairs neek-

sistēja.

Kas attiecas uz Lielās Armādas komandē-

jošā sastāva navigācijas zināšanām, tad ar

tam bija daudz bēdīgāk, kā ar visu citu. Pa-

visam uz Lielās Armādas 130 kuģiem bija ti-

kai 20 «pilotu», jeb kā tos tagad sauc; navigā-

cijas virsnieku. Neviens no šiem 20 pilotiem

nebij spējīgs noteikt kuģa vietu ārpus krastu

redzamības. Vienīgās zināšanas, kādas vi-

ņiem tiek pierakstītas: «vadīt kuģi līdz Angli-

jas kanālam», un tas arī, laikam, ir viss. Ne-

viens no tiem tālāk par Anglijas krastiem nav

bijis. Par Ziemeļu jūras esamību tiem zināms

tikai no nostāstiem. Vislabākais un visbagā-

tākais navigācijas zināšanās no Lielās Armā-

das navigatoriem bijis kāds Recalanda uz ad-

50
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mirāla flagas kuģa, kam bijuši dati par Zie-

meļu jūras ceļu, — apkārt Anglijas ziemeļu

krastam un atpakaļ uz Spāniju. Šīs zināšanas

izrādījās ļoti noderīgas, jo tikai pateicoties

tām bija iespēja glābt pēc kaujas atlikušos ku-

ģus. Bēgot apkārt Anglijai, izlauzties cauri

Anglijas flotei gar dienvidu krastu, tie nebij

vairs spējīgi un bez žēlastības būtu iznīcināti.

Anglijas karālienei Elīzabetei izdodas, tā

sakot, «salasīt» apm. 200 dažāda lieluma kuģu,

ko stādīt pretīm Lielai Armādai. Tikai neliela

dala no tiem pieder kara flotei, visi citi mobi-

lizēti tirdzniecības kuģi. Tie ātri apbruņoti

lielgabaliem, komanda papildināta ar dažiem

kara jūrniekiem, kas ņem dalību kaujās, mazā

daļa kara jūrnieku. Anglijas flote sastāv no

maza tipa kuģiem, daži pat zem 100 tonnām,

bet ir arī kuģi no 400 un 500 t. Spā-

nijas admirālis Medina Sidonio par karā-

lienes Elizabetes kuģiem atsaucas visai glai-

mojoši, aizrādīdams uz viņu labām jūras

spējam, ātro gaitu un veiklību manevrēšanā,

tā arī uz angļu jūrnieku lielo pārākumu pret

spāniešiem kareiviskā un jūrnieciskā ziņā.

Viens no lielākiem defektiem, kādu tā

laikmeta kuģu būvniecība pielaida, ir tas, ko

jūrnieki mēdz apzīmēt ar vārdu «heavy top»,

— smaga virsa, ar ko kuģis stiprā mērā zau-

dē savas visvērtīgākās jūras spējas, p. p. sta-

bilitāti, padara kuģi loti nemierīgu viļņojošā jū-



52

rā, ar lieliem un pat buru kuģiem bīstamiem

valstīšanās periodiem. Cik tas dīvaini arī tagad

neizklausītos, bet tajos laikos kuģu būvju in-

ženieriem nācies loti grūti cīnīties, lai būvēs

samazinātu svaru virspus ūdens līnijas. Laik-

meta apstākli prasīja lai kuģi būtu spējīgi nest

apbruņojumu un lielgabalus uz klāja, kas pa-

darīja kuģa virsu smagu. To prasīja nepie-

ciešamība un ar to bija jāsamierinās, bet bez

tam uz klāja atradās daudz veltīga svara, no

kura varēja bez kādiem zaudējumiem atsva-

bināties.

Kam vien būs bijusi izdevība redzēt kaut

kādu kuģa gleznu jeb modeli no viduslaiku

pirmās puses, tas, bez šaubām, būs ievērojis

tās daudzās, augstās, vairākstāvu uzbūves uz

priekš un pakalklājiem, kas padara stipri ne-

veiklu izskatu, tāpat arī uzkrītoši smagu ta-

kelāžu. Šādas uzbūves un smagas takelāžas

var atrast visu nāciju kuģiem. Katrs, kam

kāds jēdziens par kuģu būvi, var spriest par

viņu nevajadzīgumu un veltīgo svaru uz klāja

un veltīgo virsmas palielinājumu, kas padota

vēja iespaidam. Grūti ticēt ka tā laika jūrnie-

ki to nebūtu saprātuši, bet tā ir bijusi mode, un

pret modi neviens nevar protestēt, tur nelīdz

teorija un inženieru aizrādījumi. Modi var no-

mainīt tikai cita mode.

Ka pirmais, kas uzsācis cīnu ar šam vel-

tīgām, nevajadzīgām uzbūvēm uz kuģa klā-
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jiem, minēts Anglijas kuģu būvju inženiers

Phines Pett, kurš jau 1637. g. sāka norādīt uz

kuģu konstruēšanās nepareizībām, bet viņa

aizrādījumi sākumā uzņemti ironiski.

«Kas tad tas būs par kuģi, kam nebūs sa-

vas «castle» — «pils» uz priekš un pakalklāja

ar komfortablām telpām kuģa ļaudīm un ie-

vērojamām personām?»

Neskatoties uz visiem aizspriedumiem,

Pettam izdodas pārliecināt Anglijas karāli

Kārli 11. Tas viņam nākošās kara kuģu bū-

vēs atļauj realizēt savus projektus. Kaujas

kuģis «Prince Roval» ir viens no pirmiem,

kas būvēts pēc Petta projekta un no kura

klāja nozudis viss nevajadzīgais svars. Uz

pakalklāja atstāts tikai nelielais paaugstinā-

jums, tā saucamais «quater deķis», zem kura

novietotas dzīvojamās telpas. Ar to bij ra-

dīta jauna «mode», kurai pamazām sāk sekot,

jo «Prince Roval» tiešām izrādās ar daudz

labākām jūras spējām un pie tam tas vēl var

nest daudz vairāk lielgabalu kā citi tāda paša

lieluma kuģi. Bez «Prince Roval» Petts vēl

būvējis citus kaujas kuģus, ienesot katrā zi-

nāmus pārlabojumus korpusa un takelāžas

būvē. levērojamākais no viņa būvētiem skai-

tās «Sovereign of the Seas» 1700 tonnu liels,

ar 100 lielgabaliem, kas tajos laikos bijis tāds

pat brīnums kā tagadējie okeāna milzeņi —•kā-

ta kuģis «Nelson» «Queen Mary» un citi. «So-



54

vereign of the Seas» nokalpojis Anglijas flotē

60 gadus, kas ir rekords koka kuģim, un pār-

dzīvojis Anglijas flotes grūtāko laiku — Krom-

vela jukas. Viņš skaitījās kā sava laikmeta

labākais buru kuģis, ar diviem klājiem. «So-

vereign of the Seas» var jau uzskatīt kā zi-

nāmu standarta buru kuģa kaujas tipu, jo pēc

viņa kopēti daudz citi. Pēc tam sāk at-

Admirāļa Nelsona flagkuģis „Victory"

tīstīties un progresēt Nelsona laikmeta sla-

venie «trīsklāju» kuģi, kas iedvesa cienību

kā draugiem, tā ienaidniekiem. Šie kuģi sava
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mūža lielāko dalu pavadīja kaujās un no-

drošināja Anglijas virskundzību uz jūras. le-

vērojamākais no Nelsona kaujas kuģiem šķiet

ir viņa flagkuģis «Victorv». Šis kuģis būvēts

1765. gadā un līdz 1812. gadam atradās aktīvā

dienestā, pavadīdams 47 gadus pastāvīgās

kaujās. «Victory» jūras spējas loti vājas, sta-

bilitāte tik niecīga, ka tas nekad nav varējis

lietot visas buras, bez tam ar bīstamiem sān-

sveres periodiem, kamdēļ tas vairāk reizes

pazaudējis mastus. Toties «Victory» bijis loti

ātrs zēģēlētājs, kāpēc arī Nelsons to izvēlējies

par savu flagkuģi. Nelsons uz «Victorv» sava

admirāļa un virspavēlnieka flagu pacēla 1803.

gadā un paliek uz tā līdz 21. oktobrim 1805.

gadam, kad Nelsons nāvīgi ievainots krīt Tra-

salgāras kaujā. Tagad «Victory» atrodas

Portsmūtas ostā, novietots sausā dokā kā

angļu tautas svētums un priekšstāvis no sla-

venākā Anglijas kara flotes vēstures perioda.

Nelsona laikmetā buru kuģis, kā kaujas kuģis,

sasniedz savu kulmināciju, jo pēc tam parādās

tvaikoņi, — sākumā tvaiks un buras kopīgi,
vēlāk buras pazūd uz visiem laikiem.

Buru kuģa, kā tirdzniecības kuģa vienības

attīstības gaitai, vislabāk var sekot pēc An-

glijas un Holandes Austrum-lndijas buru kuģu

rēderēju vēsturēm. Sevišķi Anglijas Austrum-

lndijas buru kuģu rēderēja, kā viena no pir-

mām plašāka mēroga rēderējām, un pie tam
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tirdzniecības buru kuģu izveidošanā, spēlēju-

si savā laikmetā vadošu lomu, jo viņa bij tā,

no kuras citas rēderējas un rēderi ņēma pie-

mērus.

1598. g. sākumā Austrum-Indijas tirdz-

niecību savās rokās sagrābj holandieši, nosū-

tīdami tur bruņotu floti Cornelius Houtman va-

dībā. Austrum-Indija, vienmēr devusi plašu

nodarbošanos kuģniecībai, jo ta apgādā Eiro-

pu ar daudzām nepieciešamām uztura un gar-

šas vielām, kā par piem.: rīsu, tēju, vircēm,

pipariem un c. Holandieši, atrazdami visas

minētās Austrum-Indijas dabas bagātības, pa-

reizi novērtē viņu nozīmi Eiropai, nekavējoši

nodibina tur kolonijas, kas galvenā kārtā cen-

šas izmantot šās bagātības eksportam uz Eiro-

pu. Saprotams, ka tūlit arī paceļas transpor-

ta līdzekļu jautājums. Tamdēļ nodibinās ho-

landiešu rēderēja ar lielu kapitālu, kas noorga-

nizē skaitliski diezgan lielu buru kuģu floti,

kuras galvenais mērķis uzturēt sakarus ar

Austrum-Indiju.

Šo holandiešu Austrum-Indijas rēderēju

var uzskatīt kā pirmo, kas buru kuģiem no-

dibina rēgulāru satiksmi, un kuras kuģi dar-

bojas noteikti uz vienas līnijas. Pirmos gadus

holandiešu Austrum-Indijas rēderēja darbojas

netraucēta, bez konkurences un bez šaubām,

par labām sekmēm, jo Austrum-Indijas pro-
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dūkti atrod arvienu vairāk pieprasījumu Eiro-

pā. Šī rēderēja ari būtu varējusi darboties

tālāk, ja holandiešu tirgotāju lielā pelnās kāre

nebūtu radījusi viņai bīstamu un nāvīgu kon-

kurenci. Holandes tirgotāji, redzēdami savu

priviliģēto stāvokli Austrum-Indijas tirdznie-

cībā, sāk arvienu vairāk pacelt cenas Austrum-

Indijas produktiem. Tā, piemēram, 1601. gadā

tiek minētas piparu cenas Londonā: 8 šiliņi

mārciņa! Tas izsauc neapmierinātību Londo-

nas iedzīvotājos. Angli nav tā tauta, kas var

paciest atkarību no citiem, kaut vai piparu

tirdzniecībā. Londonas pilsētas galva tanī

pašā gadā sasauc tirgotāju un kuģu īpašnie-

ku sapulci un liek nodibināt rēderēju, kas uz-

turētu satiksmi ar Austrum-Indiju un apgādā-

tu pilsoņus ar nepieciešamiem Austrum-Indijas

produktiem. Atsauksme šādam priekšliku-

mam visai dzīva, pieteicas 125 tirgotāji ar ka-

pitāla kopsummu 70.000 mārciņas. Tie nodi-

bina kuģniecības sabiedrību ar nosaukumu

«The Governor and Company of Merchants

of London trading to East Indies», kas tūliņ

nomā kuģus, lai uzsāktu tirdzniecību ar Tā-

liem Austrumiem.

Pirmie 2 braucieni dod angļiem pelņas

ziņā visai labus rezultātus. Jāievēro, ka tanī

laikā ar braucienu nesaprot vis atsevišķa

kuģa, bet veselas flotes (no 10—12 kuģu) ko-

pīgu braucienu vienas personas vadībā. Citi



Anglijas tirgotāji, redzēdami Austrum-Indijas

tirdzniecības labās sekmes, griežas pie ka-

raļa Džemsa I. pēc atļaujas tirgoties ar

«Cathav Ķīnu, Japānu un Korēju», atļauja tiem

tiek dota. Tirgotāji izrādījās nesolīdi un tirdz-

niecības vietā sāka Indijā nodarboties ar ie-

dzimto laupīšanu, kas sagādāja Anglijai un ari

Austrum-Indijas kuģniecības sabiedrībai lie-

las nepatikšanas. Tamdēļ tie savas tiesības

tūlirj arī zaudē, un Austrum-Indijas sabiedrī-

ba iegūst monopola tiesības uz visu Tālo

Austrumu tirdzniecību, kas tai dod plašu ie-

spēju skaitliskā un labumā zinā pavairot savu

floti. 1609. g. tā atklāj savu kuģu būvētavu

Deptfordā un šis notikums ir atzīmēts kā «The

begining of the increase of Great ships iri Fn-

gland» — lielu kuģu pavairošanas iesākums

Anglijā. Austrum-Indijas sabiedrības kuģi

tanī laikā skaitījās kā vieni no labākiem un

priekšzīmīgākiem. Kuģu komandu locekļi bija

slaveni ne vien kā jūrnieki, bet arī kā labi un

veikli kareivji, kas pratuši sevi vienmēr aiz-

stāvēt pret jūras laupītājiem visos apstākļos

un sekmīgi cīnījušies pat ar Francijas kara-

kuģiem.

Austrum-Indijas Kuģniecības sabiedrība

visos laikmetos savu kuģu būvēs galveno vē-

rību ziedojusi stiprumam un jūras spējām;

viņas devīzi vislabāk raksturo vārdi: «drošī-

ba pirmā vietā». Šīm īpašībām upurēts āt-
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rums. Tā kā viņas rokās atradās visa sa-

tiksme ar Tāliem Austrumiem, viņas kuģi pār-

vadāja nevien vērtīgu kravu, bet arī pasažie-

rus, pastu un karaspēka transportus, kamdēļ

tā skaitījās par ļoti atbildīgu satiksmes līniju,

un lai paturētu kuģu labo slavu drošības

ziņā, tad drošība bija daudz vairāk vēr-

ta, nekā dažu dienu laika ieguvums. Laiks

toreiz nebij tik dārgs, kuģu īpašnieki jutās pil-

nīgi apmierināti, ja kuģis 12 mēnešos izdarīja

braucienu turpu un atpakaļ.

Ap 1690. gadu Austrum-Indijas sabiedribas

kuģu lielums svārstās no 1000 līdz 1300 tonnu

celtspējas. Tas ir samērā ievērojams lielums

priekš tā laika. Un tik lielus kuģus nebūvēja

tamdēļ, ka komerciālie apstākli to prasītu, bet

to prasīja nepieciešamība kuģus apbruņot liel-

gabaliem, kas savukārt pamazināja kravas

celtspējas.

Cik stiprā mērā Austrum-Indijas kuģi tanī

laikā apbruņoti un kaujas spējīgi, liecina ga-

dījiens, ko stāsta Franču-Anglu kara vēsture.

Austrum-Indijas kuģu grupa, atgriežoties no

brauciena, sastopas ar Francijas flotes galve-

niem spēkiem, abas puses uzsāk cīņu. Angļiem

par brīnumu, Francijas flote sāk atkāpties.

Franču admirālis noturējis savu pretinieku par

Anglijas flotes galveno spēku, ar ko tas cīņā

ielaisties baidījies, kamēr patiesībā bija tikai
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bas kuģu.

Vēlākos laikos, kad apbruņošana samazi-

nās, arī kuģu tonnaža mazāka. Tā, p. p. 1750 g.

par Austrum-Indijas kuģa standarta tipa lie-

lumu uzskata 670 tonnu celtspēju; garums 109

pēdas un platums 34 pēdas, trīs masti un rāju

burām. 18. gadusimteņa pirmā pusē kuģi tikai

499 tonnu lieli un neviens nesasniedz 500 ton-

nas. Izskaidrojums šādam kuriozam tas, ka

. kāds tā laika Anglijas likums nosaka: ja kuģis

pāri par 500 tonnām, tad uz tā jābūt garīdz-

niekam. Vai nu tas pamatojās māņticībā, vai

arī Austrum-Indijas Sabiedrība negribēja mak-

sāt garīdznieka algu, bet viņa par 499 tonnām

lielākus kuģus nebūvēja.

Austrum-Indijas Sabiedrība sasniedz savu

ziedu laiku 19. gadusimteņa sākumā, un pēc

tam viņa drīz vien noiet no skatuves pavisam,

galvenā kārtā dažādu politisku intrigu dēļ, jo

bez šaubām, netrūka tādu, kas uz viņas pri-

viliģēto stāvokli noskatījās ar skaudību. Savā

vairāk kā trīs simts gadu pastāvēšanas laikā,

internācionālā kuģu būvniecībā, kā jau minēts,

viņa spēlēja vadošo lomu, tāpat kā tagad lie-

lo okeāna milzeņu būvniecībā citas nācijas

ņem piemērus no vecākām kuģu būvētavām

Anglijā. No Anglijas nācionāla viedokļa viņa

savai tēvijai nesusi neapsveramus pakalpoju-

mus, jo faktiski ar ieročiem rokā iekaroja Tā-
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lo Austrumu tirdzniecību, izkonkurēdama no

turienas holandiešus. Bez tam viņa loti lielā

mērā veicināja nācionālo kuģniecību, palikda-

ma līdz pat beigām uzticīga savai dzīvei «dro-

šība pirmā vietā». Tamdēļ viņas kuģi priekš-

zīmīgi visos citos veidos, tikai ne ātruma

ziņā. Aiz šī trūkuma viņa sākot no 18. gadu-

simteņa vidus zaudē savu vadošo lomu kuģu

būvniecībā.

Austrum-Indijas Sabiedrībai — ar plašiem

un bagātīgiem līdzekļiem un priviliģēto bez-

'konkurences stāvokli, — lielu lomu kuģu brau-

ciena ilgums nespēlēja. Turpretim, rēderē-

jām, kurām bija jādarbojas citos ūdeņos un

citos apstākļos, jāved sīvā konkurences cīņa,

laikam bija pavisam cita nozīme, un tām gri-

bot negribot bij jāatmet stiprais, bet neveik-

lais Austrum-Indijas kuģu tips un jāmeklē

jauni celi kuģu būvniecībā, kas dotu lielāku

ātrumu. Šādi kuģi sāk parādīties Amerikā, tie

stiprā mērā atšķiras no Austrum-Indijas kuģa

tipa. Galvenā vērība te piegriezta ātrumam.

Šos kuģus ikdienišķā jūrnieku valodā apzīmē

ar vārdu «cliper clas ships» — kliperu klases

kuģi. Tas, kā šķiet, ir arī beidzamais sasnie-

gums buru kuģu progresā.

Ņujorkā 1845. gadā pēc kuģu architekta

John Grifith projekta uzbūvētais burenieks

«Rainbow» skaitās pirmais kliper klases buru

kuģis. John Grifith kuģu būvniecībā iet jaunu
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uzstādīja dominējošā Austrum-Indijas Sabie-

drība savu kuģu būvēm. Viņa galvenais mēr-

ķis — sasniegt maksimālo ātrumu. Tas arī

viņam izdodas; pirmkārt, — pārmainot kuģa

korpusa formu, un otrkārt — palielinot buru

virsmu. Viņš bij tanīs pareizos ieskatos, ka

līdz šim netiek izmantotas visas tās buras, ko

kuģis var nest. Kā parasts, arī šoreiz uz Gri-

fitha jaunievedumu no sākumā skatās ar ne-

uzticību, bet pārbaudot praksē, tas attaisno

uz viņu liktās cerības. Pārmainot kuģa kor-

pusa formu, nedaudz samazina platumu, palie-

lina garumu un kuģa priekšējo dalu līdz vi-

dum būvē slaidu, smailu. Kuģa platākā vieta

pārnesta uz pakaļgalu. Buru virsma pavairo-

ta mastus un rājas pagarinot. «Rainbow» slai-

die masti izsauc jūrnieku aprindās izbrīnu, pa-

reģo ka kuģis apgāzīsies, taču Grifith aprēķi-

ni izrādās pareizi.

«Rainbow» pirmie braucieni loti sekmīgi,

tas uzstāda pat negaidītus ātruma rekordus, ko

pārspēt grūti nācās pat daudz vēlāk būvētiem

šā parauga kuģiem. Izgudrotāja mūžs nav

garš, tas iet bojā savā piektā braucienā pie

Kaphorna. Viņa sekmes un sasniegtie rekor-

di ātri aplīdo Amerikas, vēlāk Eiropas jūrnie-

kus un kuģu īpašniekus, tā kopija dažādos lie-

lumos parādās visos okeānos ar visu jūrnie-

cisko nāciju flagam. Sekojošie notikumi stip-
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iesākās slavenākais buru kuģu laikmets, kuru

vēsture sauc par «kliperu ēru».

Vispāri pastāv uzskats, ka Ķīnas opija

kontrabandas tirdzniecība pirmā veicināja

kliperu kuģu attīstību. Tas laikam gan tikai

pa daļai pareizi. Tanīs laikos Ķīnas opija kon-

trabandas tirdzniecība bija loti ienesīga un ar to

nodarbojušies daži, bet ne daudzi Amerikas un

Anglijas šāda tipa kuģi, jo tā bij saistīta ar

visai lielu risku. Galveno iemeslu, kas deva

drosmi amerikāņiem steidzoši būvēt vieglos,

ātros bureniekus, var minēt 1849. gadā Angli-

jā izdoto likumu, ar kuru Austrum-Indijas Sa-

biedrība zaudēja savas monopola tiesības Tā-

lo Austrumu tirdzniecībā, bet ārzemju kuģi

iegūva tiesības piedalīties kuģniecības konku-

rencē starp kolonijām un Angliju. Šo apstākli,

protams, amerikāņi nepalaida garām neizman-

totu. Viņi mēģināja sagrābt tējas transportu

no Ķīnas uz Angliju savās rokās, kas viņiem

zināmā mērā arī izdevās ātro buru kuģu dēl.

Angli sākumā nedabūja pat atjēgties, kad

Temzas upē viens pēc otra parādījās ameri-

kāņu kuģi ar tējas kravām. Amerikāņi spēja

izdarīt divreiz ātrākus braucienus uz Ķīnu, kā

Anglijas lēnie, platie, ar zemo takelāžu

Austrum-Indijas Sabiedrības kuģi. Viss tas

izsauca sensāciju un zināmu apjukumu Angli-

jas kuģu būvniecībā, un angļiem neatlikās ne-
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kas cits, kā mācīties no amerikāņiem būvēt

ātrus buru kuģus. Citādi dažu gadu laikā tiem

būtu jānozūd no okeāna. Angļi pareizi novēr-

tē draudošo stāvokļi viņu virskundzībai uz jū-

ras, un tie steidzīgi sāk būvēt kuģus pēc

«Rainbow» kopijas. Vēlāk viņi šo mākslu pie-

savinās pat daudz labāk, kā paši amerikāņi,

kas dod iespēju pārvarēt viņu konkurenci.

Pirmie kliperu kuģi Anglijā būvēti 19. ga-

dusimteņa otrā pusē Aberdeenas pilsētā, un

laisti darbā pret amerikāņu konkurenci tējas

transportā no Ķīnas uz Angliju. Tie izrādās

saviem priekšgājējiem — amerikāņiem cie-

nīgi pretinieki un drīzā laikā tos stipri pār-

spēj ātrumā ziņā. Vēlāk Anglijā radušies visi

tie slavenie ātrie zēģelētāji, kam pieder buru

kuģu ātruma rekordi. Tie devuši tik daudz

vielas rakstniekiem, kā neviens cits notikums.

Viņu braucienus vēl tagad nemitas aprakstīt

arvienu jaunās variācijās, viņu attēlus māksli-

nieki padarījuši nemirstīgus, gleznu oriģināli

glabājas muzejos un reprodukcijas var atrast

gandrīz katra jūras mīļotāja mājā. Tādi kuģu

vārdi, kā piem. «Cutty Sark», «Thermophv-

le», «Ariel», «Teaping», «Fiery Cross» un citu

buru kuģu rekordisti, šķiet nekad nezudīs jūr-

nieku atmiņās.

Otrs faktors, kas deva plašu un labi at-

maksātu nodarbošanos ātriem buru kuģiem un

veicināja to attīstību ar dažādu nāciju flagām
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ir tā sauktais «Kalifornijas zelta drudzis». Kad

Kalifornijā atrada zeltu, uz turieni steidzās

lielā vairumā laimes meklētāji no dažādām pa-

saules malām. Lai tur kļūtu, bij jāuzņemas

riskants brauciens ar buru kuģiem apkārt

vētrainam Cape Horn, jo dzelzsceļa satiksmes

no austrumu uz rietumu krastu nebij. Pēc pa-

virša aprēķina no Eiropas uz Kaliforniju pār-
'

vesti ar buru kuģiem ne mazāk kā 100 pasa-

žieru.

Kalifornijas zelta drudzim seko Austrāli-

jas zelta drudzis, uz kurieni atkal plūst šā me-

talla vergu straumes un buru kuģi nodarbināti

viņu pārvadāšanā.

Bez tam burenieku rokās kārtējā pasta un

pasažieru satiksme starp Eiropas un Ameri-

kas kontinentu, un, pats par sevi saprotams,

preču transports pāri okeānam.

Visi minētie apstākli deva iespēju progre-

sam. Sekoja tādi rezultāti, ka buru kuģi 12

dienās varēja pārzēģelēt Atlantijas okeānam

no Amerikas uz Eiropu un 69 dienās no Liver-

pūles sasniegt Melburnu. Še minēti atse-

višķi rekorda braucieni, arī viduvējais caur-

mēra brauciens nav no šiem skaitļiem tālu.

Valda ieskats, ka buru kuģis tālāk attī-

stīties un progresēt nevarēja, un vējš kā dzi-

nēja spēks uz jūras bij jau izmantots līdz

beidzamai iespējamībai. Bet ja tvaiks kā dzi-

nēja spēks būtu nokavējies vēl kādu gadusim-
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Teni, tad pilnīgi iespējams, ka cilvēka meklē-

tājs gars būtu atradis iespēju izmantot vēju kā

dzinēja spēku daudz pilnīgāk.

Buru kuģu laikmets pieder vēsturei. No-

pelni, ko buru kuģu laikmetā jūrnieki veikuši

cilvēces labā, pārāk lieli, lai cilvēka prāts tos

varētu novērtēt un izteikt vārdos. Tāpat ne-

var uzskaitīt visus tos upurus, kas ielikti cīņā

ar ārdošiem dabas elementiem — vētru un

ūdeni un tāpat ar cilvēka zemākiem instink-

tiem - mantkārību un laupīšanas kāri. Nav

otras profesijas, kurā zaudēts tik daudz dzīvī-

bu savus pienākumus pildot kā jūrniecība. Ne

par velti dzejnieks salīdzina okeānu ar kap-

sētu un katru vilni ar kapa kopiņu.

Par vēsturei piederošo buru kuģu laikme-

tu daudzi jūsmo, apraud, ka tas pieder pagājī-

bai, veltī tam cildinošas atsauksmes, atrod

tanī daudz skaistuma un drošsirdības un no-

žēlo lielos staltos buru kuģus, kas ar savdabī-

gi pievilcīgo skaistumu valdzināja katru ga-

rāmgājēju — itkā ar to būtu zaudēts kāds pa-

radīzes laikmets zemes virsū. Visu to dara

cilvēki, kas paši personīgi buru kuģu priekus

un bēdas nav izbaudījuši uz saviem pleciem.

Nenoliedzami, ka no ārpuses skatoties viss

tas deva daudz romantikas, daudz skaistuma

un bija pievilcīgs, bet īstenība bija pa-

visam citāda. Ja mums tagad būtu iespē-

ja izjautāt tos, kas tiešām visu savu dzīvi
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pavadīja uz būru kuģiem un pazina rūgto īste-

nību, — tos, kas bija spiesti atteikties no cilvē-

cīgas dzīves, — vai viņi vēlētos buru kuģu

laikmeta atgriešanos, — tad varam būt pilnigi

droši, ka neviens no viņiem vairs nevēlētos

būt par buru kuģu laikmeta jūrnieku, ja vien

tas viņpasaules dzīvē spēj būt vaļsirdīgs un

nav aizmirsis to, ko viņš pārdzīvoja zemes

virsū kā buru kuģu jūrnieks.

Kas attiecas uz buru kuģu laikmeta jūr-

nieku caurmēra garīgo tēlu, tad tas neapstrī-

dami pozitīvs, garīgi liels un stiprs. Bez gara

diženības tie darbi nav veicami, ko veikuši tā

laikmeta jūrnieki. Jūrnieku traģēdija tikai tā,

ka viņu tēlojot grēko pret patiesību, izceļot

un pastrīpojot negatīvās puses, un noklusējot

jeb vienkārši pavirši pieminot viņu lielumu.

Atcerēsimies kaut tikai mūsu buru kuģu laik-

meta «jūras vilkus». Nenoliedzami, ka mums

bija tādi Punčuri un Drosti, bet vai tas parei-

zi, kā mēs tiem atmaksājam, ceļot dienas gais-

mā spilgtās krāsās un vēl pārspīlējot, ainas,

kur tie dzer «veselām mucām alkohola». Viņu
dzīves ainās «Blusu krogos» un dēkainos pie-

dzīvojumos ar Krievijas mūķenēm un dien-

vidus nēģerietēm mēs mēģinām saskaitīt iz-

dzerto degvīna pudeļu skaitu, nesaprazdami,

ka te pamatā tikai momenta aizraušanās, lai

aizmirstos kaut uz brīdi no pelēkās, grūtās

ikdienas. Tās nebija tās īpašības, kas pada-



69

rija mūsu jūrmalu par bagātu Renģuciemu,

kur kuģi auga kā sēnes pēc lietus, — kas kru-

stoja okeānus visos virzienos, kas nostādīja

latviešus uz jūras kā cienīgus konkurentus

kaimiņu tautu starpā. Ne ar to renģuciemnie-

ki panāca, ka tie varēja dzīvot tik patstāvīgi

zem svešas varas, ka varēja celt savas jūr-

skolas un izaicinoši un ignorējoši izturēties

pret svešu varu, kas tajā laikā valdīja mūsu

tēvijā; tas bija renģuciemnieku diženais gars,

ko tie bija mācījušies un piesavinājušies no

jūras. Alkohols nebija tas, kas tos iedvesmo-

ja tādai uzņēmībai un drosmei, lai ar tik na-

badzīgiem līdzekļiem un zināšanām dotos tā-

los braucienos, nepaliekot pakaļ citām nāci-

jām. Tas bija nācionālais lepnums, darīt visu

un pārspēt visus, lai nebūtu kauns saukties

par latvieti.

Punčuri un Drosti nedabūja baudīt savu

darbu algu visā pilnībā, tie aizgāja kapā rei-

matisma sagrauzti un citu grūtās gaitās man-

totu slimību salauzti. Tagadējā paaudze bau-

da viņu darba augļus. Mūsu pienākums no-

vērtēt viņu darbus, nostādīt tos kā ideālus

senčus, kādi tie faktiski bija, par priekšzīmi

nākotnei.

Jūrnieki, it sevišķi no buru kuģu laikme-

ta, devuši lielisku vielu rakstniekiem dažāda

veida literāriskiem darbiem. Ja būtu iespēja

savākt visas tās grāmatas, kas savā laikā uz-
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rakstītas dažādu tautu valodās par jūrnieku

dzīvi, no tām varētu sastādīt ievērojamu, vēr-

tīgu bibliotēku. Tas runā noteiktu valodu par

gara bagātību. Dot var citiem tikai tas, kam

pašam ir vērtības; kam nekā nav, tas arī nekā

nevar dot.

Ņemot internācionālā mērogā, jūrnieku

starpā var atrast spējīgus rakstniekus, kas ra-

dījuši monumetālus literāriskus darbus. Arī

vidusmēra garīga līmeņa jūrnieku interese

literātūrā un kultūras veicināšanas darbā vi-

sai dzīva, ko pierāda tie daudzie nautiskie

žurnāli un laikraksti, kurus pilda vienīgi jūr-

nieki. To saturs interesants un vērtīgs, un

tos var atrast katrā jūrnieciskā tautā. Aizrā-

dījumus, ka jūrnieki neatbalsta un neinteresē-

jas pat par savu profesionālo literātūru, nevar

uzņemt par pilnu patiesību; te vainojami citi

apstākli, no jūrniekiem neatkarīgi.

Jūrnieki, — protams, atskaitot visus tos,

kas šo vārdu nes nepelnīti, — savās grūtās

gaitās norūdīti, garīgi un miesīgi ir cieti kā

tērauds, bet tai pašā laikā sentimentālos mo-

mentos tie ir jūtīgi kā mazi bērni. Viņi vien-

mēr dzīvi atsaucas pabalstīt, cik katrs sa-

prazdams un spēdams, katru nopietni domātu

kultūras darbu, kur valda īsta neliekuļota

sirsnība strādāt vispārības labā. No otras



puses, tie nekad nebūs spējīgi veicināt tādus

pasākumus, — kaut arī tā būtu profesionālā

literātūrā, — ja tur valda rupjš egoisms, šau-

ras personīgas intereses un absolūts idejisks

tukšums un kultūras nabadzība.
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Tvaikoņu laikmets.

Kam pirmajam radusies doma pielietot

kuģiem mēchanisku dzinēja spēku, paliks ne-

zināms, bet noteikti pierādījumi ir tam, ka ar

šo problēmu cilvēka smadzenes sākušas no-

darboties jau laikmetā priekš Kristus. Apmē-

ram 200 gadus pr. Kristus, vēsture min gadī-

jumu, kur romiešu konsuls Appius Cladius li-

cis pārcelt savus kareivjus uz Sicīlijas salu ar

kuģiem. Tie dzīti ar spārnu ratiem, kas ie-

darbināti ar ģēpelveidīgu ierīci un cilvēka

spēku. Bez šaubām, šis nebij vienīgais gadī-

jums, bet līdz mūsu dienām nav uzglabājušās

nekādas ziņas. Tikai 1543. gadā spāniešu kap-

teinis Blasco dc Garay Barselonas ostā mē-

ģinājis izmantot tvaiku kā dzinēja spēku. Zi-

ņas par šo notikumu ir visai nabadzīgas; šie

mēģinājumi, šķiet, būs bijuši bez sekmēm, jo

par tiem vairāk nekas nav zināms.

Noteiktas ziņas par tvaika mašīnas sāku-

mu var atrast 1618. gadā, kad tā tiek paten-

tēta Anglijā. Patenti tvaika kuģa mašīnām

pirmais pieteic Anglijas pilsonis Hulls 1736.

gadā. Mēģinājumus, izmantot tvaiku kā dzi-
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nēja spēku uz ūdens tanī laikmetā var saska-

tīt diezgan daudz, un kā redzams, problēmas

atrisināšanas jautājums bijis visai akūts. 1707.

gadā Denis Papin Fuldas upē izdara mēģinā-

jumu ar paša konstruētu mazu tvaikoni, kas

tomēr beidzas diezgan traģiski. Fuldas upes

laivinieki, būdami loti tālredzīgi, Papina tvai-

konī saskata sev bīstamu konkurentu, kamēr

citi nepiegrieza tam ne mazākās vērības. Lai

no tā izvairitos, tie kādā naktī sasit Papina

kuģi ar visu mašīnu. Arī pats Papins būtu

zaudējis savu dzīvību, ja nebūtu laikus aiz-

bēdzis.

Nākošais, kas mēģina celt dienas gaismā

tvaika kuģi, ir Anglijas pilsonis Hulls, kas, kā

jau minēts, arī pirmais savu izgudroto kuģa

tvaika mašīnu patentējis. Viņa mēģinājumi

cieš neveiksmi, jo tie pārāk komplicēti un iz-

sauc tādas zobgalības, ka pats izgudrotājs ne-

var pat sabiedrībā rādīties. No tā laika uz-

glabājies dzejolis, loti labi raksturo, kādā

stāvoklī nonācis Hulls ar savu drosmi — mē-

ģināt reālizēt tvaikoņa problēmu. Šis dze-

jolis skan šādi:

Jonathan Hull

With his paper skull

Tried to make a machine

To go against wind and tide,

But he, like an ass
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Could not bring it pass

So at last was (s) ashamed to be seen.*)

Neveiksmes un traģiskie piedzīvojumi to-

mēr nevar atbaidīt citus izgudrotājus no mē-

ģinājumiem atrast kuģiem mēchanisku dzi-

nēja spēku. 1783. gadā francūzis marķizs

dc Žufruā uzbūvē kuģi 150 pēdu garumā un

16 pēdu platumā, kam dzinēja spēks — Watt

tvaika mašīna ar «zoskāju» ratiem, kas prak-

sē tomēr izrādās nederīgi. Tos atvieto ar

spārnu ratiem 14 pēdu diametrā, ar kuriem

jau sasniedz apmierinošus rezultātus izmēģi-

nājumos Lionā. Žufruā lūgumi valdībai —

pabalstīt tālākos mēģinājumus un atļaut lī-

dzekļus tālākiem pārlabojumiem, paliek bez

ievērības un tam jāatsakās no tālākas darbī-

bas un jānomirst nabadzībā.

Tanī pašā laikā arī Amerikā notiek mē-

ģinājumi pielietot tvaiku kā kuģu dzinēja spē-

ku, bet arī turienes pionieriem šinī laukā ne-

iet labāk, un pirmie no tiem piedzīvo traģisku

galu. 1787. gadā Amerikā James Rumsey de-

monstrē kuģi, kas kustas uz priekšu šādā kār-

tā: ar spēcīgiem pumpjiem stipras ūdens

straumes tiek dzītas caur kuģa pakaļgalu, kas

virza kuģi uz priekšu, sasniedzot 3—4 j. j.

*) Jonatāns Hulls. ar savu papīra galvas kausu, mē-

ģināja darināt mašīnu, lai ietu pret vēju un straumi, bet

viņš, kā viens ēzelis, nevarēja dabūt lai tā ietu, beidzot

bija nokaunējies un kritis tautas izsmieklā.
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izrādās nepietiekošs. Rumsev ideja daudz-

reiz mēģināta reālizēt tagadējos laikos, bet

bez sekmēm. Vēlāk Rumsevs organizē Ame-

rikā sabiedrību, kuras mērķis veicināt tvaika

kuģu attīstību; šīs sabiedrības biedru starpā

atrodās arī Benjamīns Franklīns. Lai iegūtu

noteiktas ziņas par mēģinājumiem, kas izda-

rīti ar tvaikoņiem Eiropā, Rumsey apmeklē

Londonu. Bet tur viņš 1793. g. nomirst pus-

mūža vecumā, un viņa idejas paliek nereāli-

zētas.

Otrs tvaikoņa idejas kaislīgs aizstāvis

bija amerikāņu inženiers John Fitch, — liels

savādnieks, kas līdz 1785. g. ved klaidoņa

dzīvi. 1785. g. viņam iešaujas prātā ideja pie-

lietot tvaiku kā dzinēja speķu uz kuģiem, un

šo ideju viņš apņemas sasniegt par katru ce-

nu. Fitch izdara savus mēģinājumus ar ma-

ziem kuģiem: pirmā garums tikai 45 pēdas un

platums 12 pēdas, tvaika mašīna ar cilindra

caurmēru 12 collas. Otrā kuģa korpusa ga-

rums 60 pēdas, platums 10 pēdas, tvaika ma-

šīnas cilindra caurmērs 18 collas. Abus šos

kuģus dzina ar lāpštveidīgiem airiem, kas ku-

stas tādā pat kārtībā, kā indiāņu laiviņu lāp-

stas. Pirmā izmēģinājumā lāpstas novietotas

sānos, otrā — kuģa pakaļgalā. Otrais no šiem

kuģiem izdarījis vairākus sekmīgus braucie-

nus Devvalare upē, sasniedzot 4 j. j. ātrumu.
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Bez šiem diviem mēģinājumiem, Fitch uzbū-

vējis vēl kuģi, kas sasniedzis pat 7 j. j. stun-

dā un nobraucis 2000 j. j. bez traucējumiem.

Neskatoties uz visiem saviem sasniegumiem

un pilnīgiem pierādījumiem, ka tvaika mašīna

var tikt izmantota kā dzinēja spēks uz jūras,

inženiers Fitch nedabūja savu sasniegumu

oficiālu atzinumu, un tā sarūgtināts 1798. g.

beidza savu dzīvi pašnāvībā. Neilgi pirms

savas nāves Fitch raksta kādā žurnālā: «Tā

diena nav tālu, kad tvaikoņi uzvarēs ne tikai

upes, bet pat okeānus, un manus izgudroju-

mus izmantos uzņēmīgi cilvēki». Toreiz tam

visam nepiegrieza nekādu vērību.

Tādas pašas traģiskas mūža beidzamās

dienas Anglijā jāpiedzīvo neatlaidīgajam tvai-

koņa idejas propagandētājam, inženieram Sy-

mingtonam, kas 1801. gadā uzbūvēja pirmo

praktiskiem mērķiem derīgu tvaikoņi «Char-

lotte Dundas», ar korpusa garumu 56 pēdas,

platumu 18 pēdas un dziļumu 8 pēdas. Šis

tvaikonis sekmīgi nodarbināts kā velkonis

Forth un Clyde kanālā. Tomēr to atzina par

nederīgu, jo ejot pa šauru kanālu, tas sacēla

viļņus un skaloja kanāla smilšainos krastus.

Tamdēļ to izņēma no darba, pameta kanāla

malā, kur tas sarūsēja un aizgāja bojā. Pēc

tam Symingtons nevar vairs nevienu intere-

sēt tvaikoņu būvē, un tam jānomirst na-

badzībā.
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Laikam nekad netiks izšķirts strīds starp

angļiem un amerikāņiem, kam īsti pieder pir-

mā, praktiskam mērķim derīgā tvaikoņa bū-

ves lauri. Vai amerikānim Fultonam vai Glas-

govas inženieram Bellām. Taisnība šķiet būs

tā, ka šie lauri pieder abiem minētiem kopēji.

Inženiers Bells savā laikā ļoti daudz strā-

dājis tvaikoņa problēmas atrisināšanā un vai-

rākkārt griezies pie savas valdības ar priekš-

likumiem sākt reālizēt tvaikoņu būvi. No sā-

kuma viņa prasības katēgoriski noraidīja.

Pēc tam populārais admirālis Nelsons ņēmās

aizstāvēt Bella idejas un ieteica Admirālitātei

pieņemt viņa projektus kara flotei, atgādinā-

dams, ka viņai to nedarot, to panāks kāda

cita nācija, bet tas viss neko nelīdz.

«Dusētāji, miera ļaudis» nemīl, ka viņus

traucē ar jaunām idejām, kas prasa smadzeņu

darbību. Tāpat tie nav spējīgi saskatīt kaut

ko no tā, kas tīts nākotnes miglā. Katru mē-

ģinājumu tos traucēt tie uzskata vienīgi par

ienaida meklēšanu un savas bezdarbības at-

taisnošanai tie spējīgi lietot tikai denunciāci-

ju. Tādi viņi bijuši visos laikmetos. Vēlāk,

pēc Nelsona nāves, Anglijas Admirālitātes

lords Melville par Nelsona priekšlikumu —

pieņemt Bella projektus kara flotei un tos re-

ālizēt, raksta šādi: «The introduction of steam

was calculated to strike a fatal blow to the

naval supremacy of the Empire». — «Tvaiko-
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ņu ievešana bijusi aprēķināta, lai dotu nāvīgu

sitienu Impērijas virskundzībai uz jūras». No

šādas rezolūcijas var spriest, ka to laiku ka-

binetu birokrāti pat Nelsona ģeniālā personī-

bā nevarēja neko citu saskatīt, ka varbūt vie-

nīgi «neizglītotu jūrnieku, kas savu dzīvi slī-

cina alkoholā un tabakas dūmos». Tamlīdzī-

gas rekomendācijas jādzird vēl tagad.

Nelsona pareģojumi par Bella tvaikoņa

projektiem ātri vien piepildās, jo Bells, neva-

rēdams atrast neviena savā tēvijā, ne no val-

dības, ne arī privātiem uzņēmumiem, kas

ņemtos tos reālizēt, piedāvā tos projektus

Amerikas valdībai, kurai interese par tvaiko-

ņiem daudz lielāka. Amerikāņi, iepazīdamies

ar Bella projektiem, nosūta Robertu Fultonu

uz Angliju, lai personīgi ar Bellu pārrunātu

tvaikoņa būves projektus un arī iepazītos ar

inženiera Symington būvētā tvaikoņa «Char-

lotte Dundas» sasniegumiem.

Roberta Fultona karjera loti raiba. Tas

dzimis 1765. g. Pensilvānijā, pēc pilngadības

sasniegšanas par savu profesiju izvēlējies

pulksteņtaisītāja arodu, ko arī iemācījies.

Pēc tam Fultons atrod sevī mākslinieka ta-

lantu glezniecībā, atmet pulksteņtaisītāja no-

darbošanos un 1786. g. nonāk Londonā, lai

studētu glezniecību. Septiņus gadus pēc tam

viņš atmet glezniecību un studē technoloģiju.

Beidzamā profesijā viņš sasniedz pasaules



slavu ar saviem izgudrojumiem technikā, kaut

gan angļu novērtējumā Fultonam izgudrotāja

talanta nav bijis, bet vienīgi spējas brīnišķi

ātri uzķert citu idejas un tās reālizēt.

Fultons savā Eiropas komandējumā iepa-

zīstas ar Bellu un Symingtonu, kas tanī laikā

vēl dzīvs. Bez tam viņš arī ved sarunas

ar Anglijas valdību par savu izgudroto zem-

ūdeni un pašgājēju mīnu. Nekā nepanācis,

tas 1797. g. aizbrauc uz Parīzi, lai vestu tā-

das pašas sarunas ar Francijas valdību, kur

tomēr sekmes nav labākas. Parīze viņam

laimīgāka tanī zinā, ka tas iepazīstas ar Ame-

rikas sūtni Francijā Livingstonu, kaislīgu tvai-

koņu idejas aizstāvi un veicinātāju. Ar Li-

vingstona ierosinājumu un viņa personīgiem

līdzekļiem, Fultons Sēnā uzbūvē tvaikoni pēc

sava projekta, lai izdarītu mēģinājumus. Ne-

laimīgā kārtā tvaikoņa korpusa būve izrādās

tik slikta, ka tas pirms mēģinājumiem pār-

lūzt un nogrimst ar visu mašīnu. Neveiksme

tādus divus entūziastus, kā Livingstonu un

Fultonu nevar atturēt no tālākiem mēģināju-

miem. Pēc tam uzbūvē otru tvaikoni — 66

pēdu garumā un 8 pēdu platumā, kas pēc da-

žiem mēnešiem gatavs mēģinājumam. Tas

notiek augustā uz Sēnas upes, lielu ļaužu ma-

su klātbūtnē. Izmēģinājumi visādā ziņā apmie-

rinoši, tikai sasniegtais ātrums — 4 j. j. vēl

loti mazs kādam praktiskam mērķim.
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1806. g. Fultons atgriežas Amerika, ie-

priekš pasūtot Anglijā tā laika pazīstamā ma-

Pirmais

Fultona

pasažieru
tvaikonis

„Clermont*.

šīnu būvju firma «Boulton and Watt», pec sa-

va projekta, kuģa tvaika mašīnu. «Boulton
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and Watt» firma izpilda Fultona pasūtījumu

loti akurāti un nosūta mašīnu uz Ameriku. At-

griežoties Amerikā, Fultons atrod savu Parī-

zes domu biedri Livingstonu tur priekšā.

Viņš atkal pabalsta to materiālā ziņā jauna

tvaikoņa korpusa būvē, kas pabeigta 1807. g.

pavasarī. Korpusa dimensijas: garums 133

pēdas, platums 18 un dziļums 9 pēdas. Dzi-

nēja spēks — spārnu rati. Tvaikoni nosauc

vārdā «Clermont», un rudenī tas jau gatavs

mēģinājuma braucienam, ko izdara starp Ņu-

jorku un Albania. 150 j. j. attālumu nobrauc

turpu, t. i. no Ņujorkas līdz Albania 32 stun-

dās, atpakaļ 30 stundās. Šie rezultāti jau pil-

nīgi pietiekoši, lai tanī laikā šādu kuģi varētu

izmantot kādam praktiskam mērķim. Pēc iz-

mēģinājuma brauciena «Clermont» izsludināts

kā regulāras pasažieru satiksmes kuģis starp

Albania un Ņujorku. Fultonam un Livingsto-

nam piešķir pilnīgas monopola tiesības tvai-

koņu kuģniecībā Ņujorkas štata iekšējos ūde-

ņos, kas viņu pūles materiālā ziņā bagātīgi

atmaksāja. Tvaikoņu progresa turpmāko gaitu

var uzskatīt par loti strauju, jo pēc 12 gadiem

no «Clermont» pirmā mēģinājuma brauciena,

tvaikonis «Savannah» jau krusto Atlantijas

okeānu.

Vēsts par Fultona sekmēm ar «Clermont»

ātri atlido uz Angliju, un pavairo Bella entū-

ziasmu. Arī viņam izdodas atrast līdzekļus



sava pirmā tvaikoņa būvei 18l2;;! gadā uz

Clydas upes. Tas ir neliels tvaikdilītis «Co-

met», 40 pēdu garš un ĪO1- pēdas plats, kas

uztur satiksmi starp Glazgovvu un (fjreenock.

bet samērā ar Fultona «Clermont» ir* loti ne-

praktisks un mazu ātrumu. Viņa mūžs nav

ilgs, jo tas drīz iet bojā kādā nelaimes gadī-

jumā.

Pēc šiem notikumiem tvaikoņi ļoti' ātri

sāk izplatīties visos civilizēto kontinentu

iekšējos ūdeņos un piekrastes braucienos.

Firopas iekšējos ūdeņos pirmie tvaikoņi mi-

nēti Dpnavā, 1818. gadā. Pēc tam, 1825. gada

atklāta pasažieru satiksme starp Maincu un

Ķelni un tai pašā laikā starp Hamburgu un

Berlīni.

Pirmās tvaika mašīnas bija ļoti primitī-

vas, ar dažādiem defektiem. Vēl primitīvākas

zināšanas bija viņu vadītājiem, tamdēļ nelai-

mes gadījumi un mašīnu bojāšanās notiek bie-

ži un viss šis laikmets pārpilns dažādām "le-

ģendām un anekdotiskiem notikumiem. Vis-

grūtāki nācies piespiest tvaika mašīnu lieto-

šanā vecos buru kuģu kapteiņus, kuri piera-

duši pie burām, nekādi nevarēja pierast pie

mašīnu lietošanas. Un nereti gadījās, ka uz

tvaikoņiem ar buru kuģu takelāžu un mašīnu,

kapteiņi, kaut gan pēdējos uz jūras varēja lie-

tot pēc saviem ieskatiem un vajadzības, ne-

viens nav tās labprāt lietojis, baidīdamies no
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nelaimes, tā ka pat rēderi bijusi spiesti izman-

tot draudus.

Kad tvaikoņi sāka izplatīties iekšējos ūde-

ņos, tūlīt arī radās doma izmantot tos okeānā.

Kam īsti no tvaikoņiem pieder pirmais

brauciens pāri Atlantikam, pastāv lielas dom-

starpības, taču šo godu patur Amerikas tvai-

konis ar pilnu buru kuģa takelāžu «Savannah».

Noteikti zināms, ka «Savannah» Atlantijas

okeānu krustojis pirmais, tikai iebilst, ka tas

savu mašīnu visā braucienā lietojis vienīgi 80

stundas, visu pārējo laiku izmantojot buras.

Tamdēļ it kā nevar «Savannah» uzskatīt par

īstu tvaikoņa braucienu. «Savannah» lielums

Pirmais tvaikonis, kas krustojis Atlantijas okeānu —

„Savannah".

350 tonnas, tas 24. maijā 1819. gadā iziet no

Savannah ostas, pēc 29 dienām un 11 stun-

dām sasniedz Liverpūli, kur laužu masas to

sagaida ar lielu triumfu. Pēc «Savannah»,

viens pēc otra dodas tvaikoņi pāri Atlantijas



okeānam, lietojot mašīnas un buras, bet kurš

no tvaikoņiem krustojis «lielo dīķi» ar mašī-

nām vien, paliks neizšķirts.

Viegli iedomāties, ka tanī laikā sabiedrī-

bu stipri interesēja jautājums, vai iespējams

uzturēt regulāru satiksmi ar Ameriku vienīgi

ar tvaikoņiem, nelietojot buras. Šajā jautā-

jumā izteikti loti dažādi ieskati. Galvenais

tvaikoņu trūkums bija: lielais kurināmā ma-

teriāla patēriņš primitīvo mašīnu dēļ, kas ir

tik liels, ka braucienam no Anglijas līdz Ņu-

jorkai kuģis nemaz nav spējīgs to uzņemt, pat

ja tas neņemtu nevienas tonnas citas kravas.

Kādā sapulcē Bristolē, kurā ņem dalību visa,

šadā vai tādā veidā ieinteresētā kuģniecība,

uzstājās Dr. Dionysus Lardner, plaši pazīsta-

mais zinātnieks, un pierāda, ka tvaikoņu sa-

tiksme pāri okeānam neiespējama lieta. Ilu-

strācijai viņš min tvaikoni ar 1600 tonnu celt-

spējas un ar 400 h. p. stipru mašīnu. Ik uz

zirga spēka vajadzīgs 2,3 tonnas ogļu, tā tad

kopā ar rezervēm — 1348 tonnas; te vēl jā-

pieskaita svaiga ūdens un citu nepieciešamu

materiālu svars, kas līdzināsies mazākais 400

tonnām. Kopā sanāk 1748 tonnas, kamēr

tvaikonis var nest tikai 1600 tonnas. Lard-

nera katēgoriskā uzstāšanās pret okeāna tvai-

koņu rēgulāru satiksmi, viņa lielās populāri-

tātes dēl, atstāj lielu iespaidu, un šis jautā-

jums ilgāku laiku atklātībā netiek diskutēts..

84



85

Laimīgā kārtā atrodas citi zinātnieki, kas ar

Lardneri gluži pretējos ieskatos un kas nebij

aizmirsuši pašu galveno apstākli: to, ka tvaika

mašīna, kā katras dzīves spējīgas idejas ie-

miesojums, ir padota trauksmīgam progresa

likumam, un tamdēļ veltīgu disputu vietā strā-

dā tās uzlabošanā un okeāna tvaikoņu sa-

tiksmes reālizēšanā.

Neskatoties uz visiem aizspriedumiem un

nelabvēlīgām kritikām, kādas toreiz valda at-

tiecībā uz tvaikoņiem kā rēgulāras satiksmes

līdzekļiem uz okeāna, atrodas uzņēmīgi ļaudis,

kas tic viņu nākotnei un riskē ar saviem lī-

dzekļiem, lai pārliecinātos par viņu derīgumu

praksē. 1833. g. kāds amerikānietis J. Smith,

kas pastāvīgi dzīvo Londonā, nodibina rēde-

rēju ar nosaukumu «North American Naviga-

tion Company». Tās mērķis uzturēt tvaiko-

ņu satiksmi ar Ziemel-Ameriku. Šo var uz-

skatīt kā pirmo plašāka mēroga tvaikoņu rē-

derēju, kaut gan viņas mūžs nav garš un tā

ātri likvidējas. Pirmais šās rēderējas tvaiko-

nis «British Queen» būvēts uz viņas pasūtīju-

ma 2016 tonnas liels, ar 500 zirgu spēka stipru

mašīnu un pilnu buru takelāžu. Tas uzsāk

satiksmi ar Ņujorku 1839. gadā, un pēc dau-

dziem sekmīgiem braucieniem tiek pārdots

Beļģijai. Pēc tam rēderēja būvē otru tvaiko-

ni ar nosaukumu «President», un nomā tvai-

koni «Sirius». Pēdējais ir ievērojams kuģnie-
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čības vēsturē: pirmkārt, —to var uzskatīt pal-

īstu savas klases priekšstāvi, jo viņam galve-

nais dzinēja spēks un galvenā cerība ir mašī-

nas, buras vairs tikai palīglīdzeklis; otrkārt,—

«Sirius» ir pirmais kuģis, kura mašīna būvēta

ar kondensatoru, ko var uzskatīt par vienu no

svarīgākiem kuģa tvaiku mašīnu uzlaboju-

miem, kas deva lielu kurināmā materiāla

oikonomiju un novērsa visas tās neērtības,

kas ceļas lietojot katliem sāļo jūras ūdeni.

«Sirius» iziet no Londonas 28. martā 1838.

gadā, sasniedz Ņujorku 22 aprīlī, piedzīvo-

dams ceļā niknas vētras, kurās gandrīz aiziet

bojā. Sasniegtais vidējais ātrums: BV2 j. j.

stundā. Mašīna šai braucienā lietota 161 _>

dienas, sadedzināti visi ogļu krājumi un arī

kuģa piederumi — viss, kas vien spējīgs degt.

«Sirius» sagaidīts Ņujorkā ar lielu publikas sa-

jūsmu, kas pieņem vētrainu raksturu, kad pie

horizonta parādās otrs tvaikonis «Great We-

stern».

Tvaikonis «President» ātri izbeidz savu

karjeru, jo kamēr tas 12. martā 1841. g. iz-

gājis no Ņujorkas ostas, līdz šim nav saņem-

tas par to nekādas ziņas, ne arī atrastas kaut

kādas pēdas.

No visam tām daudzām personībām, kas

spēlējušas ievērojamu lomu pirmo tvaikoņu

būvē un viņu propagandēšanā, un kas, neska-



87

toties uz visiem aizspriedumiem, ar īstu paš-

uzupurēšanos strādājuši tvaikoņu transatlanti-

kas satiksmes,.problēmu atrisināšanā, sevišķu

Pirmais

pasažieru

tvaikonis

„Comet"

būvēts

Anglijā
1812.
g,

ievērību pelna Anglijas inženiers I. Brunel,
kas strādāja šajā laikā ar tiešām apbrīnojamu



enerģiju. Tomēr, galu galā savas ietiepības

dēl, un neprazdams citu aizrādījumus cienīt,

viņš nobeidz savu karjeru traģiski sev un

citiem.

Sākumā Bruneis darbojas «Great We-

stern» dzelzceļu Sabiedrībā līnijas būvē, kas

savieno Londonu un Bristoli. Kad kāds no

Sabiedrības direktoriem viņam jautā, cik gara

būs līnija no Londonas līdz Bristolei, Bruneis

atbild un jautā: kamdēļ apstāties ar līnijas

būvi Bristolē, un nebūvēt tur tvaikoni, nosaukt

to par «Great VVestern» un nesavienot Bristo-

li ar Ņujorku? Sākumā direktors šādu atbildi

uzņem kā joku, bet drīz vien dabū pārliecinā-

ties, ka Bruneis nedomā jokot. Apķērīgais

direktors saprot, ka tādu entūziastu veltīgi

mēģināt atrunāt, tamdēļ turpat uz vietas sāk

visā nopietnībā apspriest jauna tvaikoņa bū-

ves plāna projektu, kura galīgu izstrādāšanu

un būvi uztic Brunelam, ko arī tas veic rekor-

da laikā. Brunela būvētais tvaikonis «Great

VVestern» nolaists ūdenī 19. jūlijā 1837. g. un

jau nākošā gada marta mēnesī gatavs, lai uz-

sāktu SACensības braucienu ar jau minēto sla-

veno «Sirius». īsi priekš pirmā brauciena uz-

sākšanas uz «Great VVestern» izceļas uguns-

grēks, kuru dzēšot, viņa būvētājs iekrīt no

augšējā klāja mašīnu telpā, bet brīnišķā kār-

tā paliek sveiks un vesels. «Great VVestern»

dimensijas: garums 263 pēdas, lielākais pla-
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tums (ieslēdzot ratu kastes) — 59 pēdas, celt-

spēja -— 1321 tonnas. Savu pirmo braucienu

tas uzsāk 8. aprīlī un pienāk Ņujorkā 22. aprī-

lī. No tā laika tas uztur rēgulārus braucienus

starp Bristoli un Ņujorku līdz 1846. g.

Vēlāk, 1851. gadā, Bruneis būvē priekš

«Eastern Navigation Company» bēdīgi slaveno

«Great Eastern». Galvenā kļūda, kas pie

«Great Eastern» pielaista, ir tā, ka projektē-

tājs aizsteidzies laikmetam priekšā, uzbūvējot

tik lielu kuģa korpusu, kuram nevar atrast at-

tiecīgu dzinēja spēku, ne arī vietas, kur to

eksploatēt. Bez tam «Great Eastern» būvēts,

kā saka, uz «līdzena ķīla» sāniskai nolaišanai

ūdenī, ko lietprātēji atzīst par loti riskantu pie
lieliem kuģiem. Pie nolaišanas, parasto koka

slīdbalķu vietā, neskatoties uz aizrādījumiem.

Bruneis lieto dzelzs slīdes. Tāpēc pirmajā mē-

ģinājumā kuģi nolaist ūdenī «Great Eastern»

pakustas par dažām collām un paliek stāvot.

Ko tas nozīmē, sapratīs katrs, kam kāds jē-

dziens par kuģu būvniecību. Tālāk ko darīt,

nezin arī pats Bruneis. Kopējiem spēkiem un

kopējiem prātiem pēc trijiem mēnešiem «Great

Eastern» nonāk ūdenī. Visa šī procedūra re-

derējai izmaksā 120.000 mārciņu sterliņu, kas

to noved galīgā financiālā bankrotā. Bankas,

redzēdamas tādas neveiksmes jau pašā sā-

kumā, atteicas «Great Eastern» būvi tālāk fi-

nansēt. Neatlika nekas cits, kā lūgt no lau-
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dirn labprātīgus ziedojumus, jo «Great Eastern»

taču bija visas nācijas lepnums. Bagāts un

Pirmais okeāna milzenis "Great Eastern".

nabags ziedo cik spej, līdz beidot vajadzīgā

summa savākta, un var nobeigt lielā milzeņa
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un nācijas lepnuma būvi. Nepatikšanas ar

«Great Eastern» nolaišanu tā sabojā viņas bū-

vētājam veselību, ka tas spiests gadu ārstēties

Ēģiptē. Atgriežoties no turienes, to ķer pa-,

ralīze un tas drīz nomirst.

«Great Eaštern» paliks vienmēr jūrnieku

atmiņā ar savam laikmetam kolosālo lielumu

un arī ar savu bēdīgo likteni, jo šis kuģis tie-

šām dzimis zem nelaimīgas zvaigznes. Viņa

dimensijas: garums 693 pēdas, platums 83 pē-

das, iegrime 58 pēdas, gross tonnāža 18.915.

No ķīla līdz ūdens līnijai dubults korpusa ap-

šūvums. Telpa starp dubult-bortiem izlietota

ūdens ballastam. Dzinēja spēks — divi spār-

nu rati, propellers un buras. Sasniegtais

ātrums: ar spārnu ratiem vien 7 j. j., ar dzen-

skrūvi 9 j. j. un lietojot abus kopā 15 j. j. Bū-

vēts tas kā preču un pasažieru kuģis. Pasa-

žieru telpa 2600 personām, ar greznu iekārtu.

Gadījienā, ja kuģi vajadzētu izlietot karaspēka

transportam, tas varētu uzņemt 10.000 ka-

reivju. Rēderēja kuģi būvējusi Indijas sa-

tiksmes līnijai, bet tur viņš nekad nav nonā-

cis. Sākumā tas nodarbināts satiksmei Angli-

ja—Ņujorka, 4 gados izdarīdams 9 braucienus,

piedzīvodams smagas avārijas un nesdams

īpašniekiem lielus financiālus zaudējumus sava

neoikonomiskuma un avāriju dēļ, kāpēc no ap-

grozības izņemts.

Pēc tam, 1864. gadā to nomā kāda priva-



ta telegrāfa sabiedrība, telegrāfa kabeļu lik-

šanai pāri okeānam. Šis uzņēmums beidzas

traģiski. Velkot tēlegrāfa kabeli pāri oke-

ānam, kad jau sasniegts 1200 j. j. attālums no

krasta, dažādu mašīnu klizmu dēļ, kabels pār-

trūkst. Pēc ilgas un bezsekmīgas norautā gala

meklēšanas, kuģis spiests atgriezties atpakaļ,

ar ko nodarīts nomas rēderiem, Tēlegrāfa Sa-

biedrībai, 600.000 mārciņu sterliņu zaudējums

un tā novesta galīgā financiālā bankrotā.

Nākošā gadā nodibinājās jauna Tēlegrā-

fa Sabiedrība, kas atkal nomā «Great Eastern»

kabeļu likšanai pāri okeānam. Šoreiz tas 1866.

gadā 13. jūlijā no Īrijas krasta sāk vilkt jaunu

kabeli, un pēc divām nedēļām tā galu nodod

New-Foundlandes krastā, Trinitv jūras līcī,

iedzīvotāju vētrainu ovāciju apsveikts. Ar to

pirmo reizi ar tēlegrāfa vadu savienots Angli-

jas un Amerikas kontinents. Šis arī ir vienī-

gais ievērības cienīgais pakalpojums, ko civi-

lizācijai izdarījis «Great Eastern». Ar lielā-

kiem un mazākiem pārtraukumiem tas vēl no-

darbināts dažādu okeāna tēlegrāfa kabeļu lik-

šanas darbos līdz 1886. gadam, pēc kam pār-

dots noplēšanai. Noplēšot, starp dubultkorpu-

sa sienām atrasts kāda strādnieka skelets,

kas tur iekritis pie būves darbiem un nosma-

cis. Šajā notikumā māņticīgie cilvēki saska-

tīja visu to nelaimju cēloni, kas kuģi vienmēr

pavadījušas.
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Kad pirmie tvaikoņi — «Sirius» un «Gre-

at VVestern» jau praksē bija pierādījuši, ka tie

var būt drošs un ātrs satiksmes līdzeklis uz

okeāna, Anglijas valdība atzīst par iespējamu

Pastaigas klājs uz „Great Eastern".

pasta pārvadāšanu uz Ameriku, kuru līdz tam

izdarīja buru kuģi, nodot kādai privātai tvai-

koņu sabiedrībai.

Pirms tam pie Anglijas valdības ar priekš-

likumu un lūgumu saņemt pasta pārvadāšanu

uz kontinentu, Vidusjūras un Āfrikas ostām

griezusies «Peninsular and Oriental British

India» tvaikoņu rēderēja, kas jau nodarbināja
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dažus nelielus tvaikoņus minētos virzienos.

Rēderēja saņēma apmēram sekojošu atbildi no

Anglijas Admiralitātes, kas tajos laikos pārzi-

nāja pasta transportu pa jūru: «Mēs pilnīgi ti-

cam, ka Jūsu tvaikoņi ātrāki par mūsu pasta

bureniekiem. bet kas var garantēt, ka Jūs

mūsu Karālisko pastu nesadedzināsiet, jo kas

gan nevar notikt ar tādiem kuģiem, uz kuriem

pastāvīgi tiek kurināta liela uguns.» Šādas

bažas, ka redzams, drīz vien ir izklīdinātas,

jo jau 18,3<5. g. Anglijas valdība izsludina visos

laikrakstos konkursu par līguma slēgšanu

pasta transportam ar tvaikoņiem uz Ameriku.

Anglijas laikraksts ar šādu uzaicinājumu

privātuzņēmējiem piedalīties konkursā par

lī'giima slēgšanu pasta pārvadāšanai ar tvai-

koņiem - nonāk Nova Scotia (Canada) «East

India» rēderējas kantora ierēdņa Samuela Cu-

narda rokās, pie tam gluži nejauši. Samuels

Cunards, izlasījis šo sludinājaumu, daudz ne-

domājot sakravā savu nelielo ceļa somu, kas

satur visu viņa bagātību, un ar pirmo kuģi

dodas uz Angliju. Vārds Cunard tanī laikā

nevienam neko nenozīmēja, tas bija tāds pats

uzvārds, kādu ir miljoniem, un ja kāds ņemtos

iegalvot, ka pēc nepilniem simts gadiem vār-

du «Cunard» pieminēs visa pasaule, kur vien

runā par modernākiem un greznākiem Atlan-

tikas pasažieru kuģiem, un vārds «Cunard»
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nozīmes labāko'1 pasažieru kuģa tipu, tad tādu

droši vien uzskatītu par nenormālu.

Samuel Cunard dzimis 1787. gadā; sāku-

mā tas darbojās' kuģu būvētavās Halifaksā, pēc

tam sāka intensīvi interesēties par tvaikoņu

kuģniecību un pārgāja strādāt «East India»

tvaikoņu rēderējā.

Nonākot Anglijā, Cunards ar savu somu

ceļo no.vienas pilsētas uz otru, mēģinādams

atrast kapitālistus, kas būtu ar mieru pieda-

līties jaunas tvaikoņu rēderējas dibināšanā

pasta un pasažieru pārvadāšanai starp Angli-

ju un Ameriku, lai varētu slēgt ar Anglijas val-

dību pasta transportēšanas līgumu. Angļu fi-

nansisti pret Cunarda priekšlikumu izturas

loti vēsi, jo tie vēl dzīvo Dr. Lardnera izteiktā

uzskata iespaidā — it kā tvaikonis pavisam

nebūtu derīgs satiksmei pār okeānu. No

otras puses ļoti spēcīgu opoziciju veido buru

kuģu īpašnieki, kas ļoti labi saprot, ka tvaiko-

ņiem uzvarot, ti-em jāiet bojā un jāzaudē-pri-

vileģētais stāvoklis. Tamdēļ tie ar visiem

spēkiem cenšas, propagandēt dažādu «zināt-

nieku» apgalvojumus, ka tvaikonis nevar nest

tikd.audz kurināmā materiāla, cik viņš patērē.

Pēc piedzīvotām neveiksmēm Londonā un ci-

tās lielākās pilsētās. Cunard beidzot nokļūst

Glasgowā, kur iepazīstas ar tā laika lielāko

kuģu būvētavu īpašnieku Robertu Napier. Tas

gan pats neinteresējas par Cunarda projek-
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tiem, bet atrod divus citus kapitālistus, Geor-

ge Burns un Dāvid Mac Iver, kas ir ar mieru

piedalīties ar lielākām naudas summām Cu-

narda plānu reālizēšanā. Gala rezultātā tiek

nodibināta tvaikoņu rēderēja ar nosaukumu

«North Amerikan Mail Steam Packet Compa-

ny» un pamata kapitālu £ 270D00. Tiek arī

noslēgts ar valdību pasta transporta līgums

uz 7 gadiem (neviens cits konkurents nebija

pieteicies), ar noteikumu, ka ik pēc divām ne-

dēļām aties viens tvaikonis no Liverpooles uz

Bostonu un Halifaksu. Oriģinālā rēderēja ek-

sistē tikai līdz 1878. g., kad to pārdēvē par ta-

gadējo pasaules slaveno «Cunard Steampship

Company».

Pirmie Cunard līnijas tvaikoņi — «Britan-

nia», «Caledonia», «Arcadia» un «Columbia»,

visi būvēti Glasgowā, Napier kuģu būvētavā,

Viens no pirmiem „Cunard" līnijas tvaikoņiem „Britannia".
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apmēram vienāda lieluma: 1154 tonnu celt-

spēja, 200 pēdu garums, 34 pēdu platums, 22Vi

pēdu iegrime, 8 j. j. ātrums, dzinējs — tvaika

mašīna 740 zirgu spēku stiprumā, ar spārnu

ratiem. Pasažieru telpas 115 personām. Vi-

sus šos 4 Cunarda pirmos kuģus bez lielākām

grūtībām* varētu novietot uz tagadējā «Aqui-

tania» klāja.

Pirmajos desmit gados Cunard līnijas kuģi

iemanto pasažieru atzinību un to skaits loti

ātri pieaug, kāpēc šajā pastāvēšanas periodā

kuģu skaits jāpavairo par 8 vienībām.

No tā laika Cunard tvaikoņu sabiedrība

līdz pat šim laikam iet visu Eiropas pasažieru

tvaikoņu rēderēju priekšgalā. Viņa vienmēr

centusies būt, kā saka «up to date», tas no-

zīmē: lietot visus beidzamos technikas sasnie-

gumus visos veidos, lai padarītu savus kuģus

visātrākos, viskomfortablākos un visdrošākos.

Viņa arī iemantojusi internācionālās ceļotāju

publikas simpātijas. Grūti atrast tādu intelli-

ģentu cilvēku, kas nezinātu kaut ko par Cu-

nard līnijas pasažieru kuģu modernismu. Bei-

dzamos gados Cunard līnijas kuģus pārspēja

ātruma ziņā jaunākie Vācijas pasažieru kuģi

«Bremen» un «Europa» un vēlāk arī Itālijas

«Conte dc Savoy» un «Rex», bet starpība nav

visai liela, un nākošais Cunard lielākais pasa-

žieru kuģis «Qeen Mary» uzstādīs jaunus

ātruma rekordus, un tradicionālo pasažieru
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kuģu ātruma rekorda balvu «Zilo lentu» droši

vien pārnesis atpakaļ uz Angliju.
Tanī pašā laikā, kad izveidojas Cunard

līnija, dibinās citas lielas pasažieru tvaikoņu

rēderējas, kas uztur satiksmi ar citām aiz-

okeāna ostām, spēlēdamas ievērojamu lomu

internacionālā kuģniecībā.

«Royal Mail Steam Packet Company» no-

dibinās 1839. g. un uzsāk pasta un pasažieru

satiksmi ar Vakar-Indiju, nosūtot no Falmou-

thas uz turieni 1842. g. savu pirmo tvaikoni

«Thames». Vēlāk tā ļoti ātri paplašinās un

nodibina satiksmi ar visām pasaules malām,

kur vien saskatāmas civilizācijas pēdas. Viņa

loti lielu lomu spēlē arī Krimas karā pie kara-

spēka transporta. Beidzamos gados viņas

darbības sfaira loti plaša, tai pieder daudz mo-

dernu pasažieru kuģu, kas uztur satiksmi da-

žādās līnijās. levērojamākie no tiem ir moto-

ra pasažieru kuģi «Asturias» un «Alcantara».

«Peninsular and Oriental steam naviga-

tion Company» iesāk satiksmi ar Spāniju un

Portugāli 1837. gadā, laižot darbā savu pirmo

un vienīgo tvaikoni «Iberia» (690 tonnu liels).

«Iberia» skaitās pirmais pasta tvaikonis. Vē-

lāk ši rēderēja pakāpeniski paplašinoties sa-

ņem savās rokās visu pasta un pasažieru sa-

tiksmi ar Tāliem Austrumiem un pat Austrā-

liju. Tagad viņai pieder labākie un moder-

nākie pasažieru kuģi satiksmei ar Indiju, no
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kuriem vispopulārākais skaitās «Viceroy of

India».

. «Union Castle and Orient Line» iesāk sa-

vu karjeru ar pieciem maziem tvaikonīšiem,

ar apm. 500 tonnu celtspējas, kas galvenā kār-

tā nodarbināti ogļu transportā uz kontinenta

ostām. Viņas pirmais oriģinālais nosaukums:

«The Union Steam Collier Company». Šī sa-

biedrība varbūt nekad nesapņoja par lieliem

moderniem pasažieru līnijas kuģiem, bet likte-

nis spēlējas ar cilvēkiem un tāpat arī ar kuģu

rēderējām. lesākas Krimas karš, valdībai ne-

pieciešami daudzi transporta līdzekli un šā-

dam mērķim tā mobilizē arī «The Union Steam

Collier Co» kuģus. Karam beidzoties, rēde-

rēja saņem atpakaļ savus tvaikonīšus ar lie-

lām pateicībām. Bijušiem karāliskās flotes

transporta kuģiem atgriezties atkal pie sava

vecā aroda — ogļu pārvadāšanas, šķiet ne-

ērti un tā arī nav visai vilinoša nodarbošanās,

tamdēļ rēderēja vienkārši izstrīpo no sava no-

saukuma vārdu «Collier» un meklē citu no-

darbošanos. Tā uzsāk satiksmi ar Brazīliju,

bet šī zeme vēl stipri neattīstīta un rēgulāras

satiksmes kuģiem tur nav darba. Tanī laikā

valdība izsola gada prēmiju £ 30.000 tai rēde-

rējai, kas var slēgt pasta pārvadāšanas līgumu

ar dienvidus Āfriku. «Union Castle» rēderēja

saprot šāda līguma nozīmi, un to noslēdz, ne-

raugoties uz to, ka viņas tvaikoņi tālu neat-
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koņi drīz vien atrodas ceļā uz Dienvid-Afriku

ar karāliskā pasta flagu mastā. Bagātais

Āfrikas kontinents, kur patreiz sākās koloni-

zācija un vēlāk būru karš, dod plašu darba

lauku kuģniecībai, un «Union Castle» rēderēja

ar laiku izvēršas lielā plašā pasažieru tvaiko-

ņu rēderējā ar vismodernākiem kuģiem sa-

tiksmei uz Dienvid-Afriku.

«White Star Line» ir viena no lielākām

un visvecākām pasažieru kuģu rēderējām

Eiropā, kas uztur satiksmi ar Ziemeļ-Ameriku.

Viņa savu darbību uzsāk jau buru kuģu laik-

metā un ir slavena ar saviem ātriem un skai-

stiem pasažieru buru kuģiem Ziemel-Atlan-

tikā. Viņai bija ļoti laba izdevība ieņemt Cu-

nard Līnijas stāvokli, ja vien tai būtu bijusi

tālredzīgāka vadība, kas būtu īstā laikā pār-

gājusi no buru kuģiem uz tvaikoņiem. Bet

tvaikoņu nozīmi viņa neprata novērtēt un pa-

lieka uzticīga buru kuģiem līdz pat 1870. ga-

dam. Tikai pēc tam tā sāk pāriet uz tvaiko-

ņiem, bet Cunard Līnija jau ieņēmusi stipras

pozīcijas ar saviem noslēgtiem pasta līgumiem

ar Anglijas un Amerikas valdībām. Neskato-

ties uz to, tā vienmēr bijusi stiprs konkurents

Cunard Līnijai, jo viņa ar savu kuģu ātrumu

un komfortu ceļotājiem ir turējusies gandrīz

vienādā līmenī ar Cunard Līnijas kuģiem.

Loti sāpīgu triecienu «White Star Line» pie-

100
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dzīvoja ar slavenā «Titanic» katastrofu, kas,

kā zināms, savā pirmā braucienā pārgalvīgi

dzīdamies pēc ātruma rekorda, sadūrās ar le-

dus kalnu un nogrima, paņemdams līdz lielāko

dalu pasažieru.

Beidzamos gados divas lielākās pasažie-

ru tvaikoņu rēderējas, kas uztur satiksmi ar

Ziemeļ-Amēriku, «Cunard» un «White Star

Line» apvienotas vienā rēderējā, lai izvairītos

no savstarpējas apkarošanās, savstarpējas

konkurences, un lai kopējiem spēkiem varētu

cīnīties pret citu nāciju konkurenci, pārspējot

tās ar lielākiem, modernākiem un ātrākiem

kuģiem. Tāda pat lielāko pasažieru tvaikoņu

rēderēju apvienošanās un ar tādiem pašiem

nolūkiem notika Vācijā un Itālijā. Valsts inte-

reses arī te prasa koncentrētu darbību pret

kopējiem pretiniekiem.

Bez pieminētām pasažieru tvaikoņu rēde-

rējām ir vēl citas ar interesantu vēsturi, kas

izveidojušas dažādos laikos un dažādos ap-

stākļos, bet viņu uzskaitīšana prasītu pārāk

daudz laika.

Kontinentā lielās pasažieru tvaikoņu rēde-

rējas sāk dibināties vēlāk kā Anglijā. Vācijas

tagadējā «Hamburg-Amerika Linie» savu pir-

mo tvaikoni «Borussia» nosūta uz Ņujorku

1856. gadā. Šis tvaikonis ievērojams ar to,

ka tas pirmais kontinenta tvaikonis ar dzen-

skrūvi.



«Norddeutscher Llovd» nodibina 1857. g.

Brēmenes tirgotāji, kas bija stājušies komer-

ciālos sakaros ar saviem Savienoto Valšķu

kollēgām.

1869. gadā Hamburgas tirgotājs Augusts

Boltens atklāj tvaikoņu satiksmi ar Dienvid-

Amēriku. Šis uzņēmums vēlāk izveidojas par

tagadējo Dienvid-Amērikas pasažieru tvaiko-

ņu rēderēju, kurai pieder modernākie kuģi sa-

tiksmei no Vācijas uz Dienvid-Amēriku.

102
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Zilā lenta.

Zilā lenta — okeāna pasažieru tvaikoņu

ātruma rekorda balva, ir tagadējā laikmetā

vispopulārākā un arī visgrūtāk iegūstamā god-

alga, jo sacensībā pēc viņas lielās jūras val-

stis ziedo milzu summas. Visi tagadējie okeāna

milzeņi — ātruma rekordisti būvēti un var

eksistēt vienīgi ar solidām valsts subsīdijām,

kas tiek piešķirtas dažādos veidos.

Zilās lentas vēstures sākums sniedzas

apm. 100 gadus atpakaļ, tajos laikos, kad sa-

tiksme ar Austrāliju vēl tika uzturēta ar buru

kuģiem. Tanī laikā Anglijā bija paradums dā-

vāt tam kapteinim, kas tekošā gadā visātrāki

darījis braucienu uz Austrāliju un atpakaļ, kā

atzinības balvu lielu zilu vimpeli.

Burenieki jau sen no skatuves nozuduši,

un viņu vietā sīvi sacenšas tvaikoņi, bet zilās

lentas tradicija uzglabājusies pilnā mērā.

Lielākais Zilās lentas «čempions» skaitās

jau iepriekš minētā Anglijas «Cunard» tvaiko-

ņu sabiedrība, jo pie viņas kuģu mastiem tā

visilgāki plivinājusies.

Pirmais tvaikonis, kas sacensības ceļā

iegūst Zilo lentu ir «Cunard» tv. «Persia»,
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3300 t. d. w., ar 12,5 j. j. ātrumu stundā, bet

viņam nav lemts ilgi to nest, jo 1862. g. pa-

beidz būvēt tās pašas sabiedrības tv. «Sco-

tia», kas uzstāda jaunu ātruma rekordu —

14 j. j. stundā, nobeigdams braucienu starp

Qeenstown (Dienvid-Irijā) līdz Ņujorkai 8 die-

nās un 3 stundās.

«Cunard» līnijai sāk rasties diezgan spē-

cīgi konkurenti. Desmit gadus pēc viņas no-

dibināšanas, Amerikas valdība loti labi ap-

sver, kādus materiālus labumus iegūst katru

gadu Anglija no tvaikoņu pasažieru satiksmes

līnijām ar Eiropu, un ka turpinot izturēties

ar tādu pašu vienaldzību, kā līdz šim, viņas

flaga drīzā laikā galīgi nozudīs no okeāna sa-

tiksmes līnijām. Tāpēc 1847. g. Kongresā pie-

ņem lēmumu pabalstīt tanī laikā Amerikā pa-

zīstamo enerģisko kuģu īpašnieku Collinu,

piešķirot tam pasta pārvadāšanas kontraktu,—

lai tas, nodibinot pasažieru satiksmes līniju ar

Angliju, uzsāktu konkurences cīņu ar «Cu-

nard». Collins ar valdības pabalstu ķeras ar

visu savu enerģiju pie jaunu pasažieru tvaiko-

ņu būvēm, kas kā ātruma, tā komforta ziņa

pārspēj «Cunard» līnijas kuģus, un uzsāk kon-

kurences cīņu.

Sākumā Collina līnija darbojas ar labām

sekmēm, bet pēc nepilniem desmit gadiem, to

sāk piemeklēt viena smaga nelaime pēc otras.

Kongresā dažādu politisku partiju intrigu dēl,
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1858. g. pilnīgi pārtraukti. Tieši tajos gados

Collins zaudē divus savus tvaikoņus, «Pacific»

un «Arctic». Pirmais no tiem pazūd Atlanti-

kā bez vēsts, bet otrs nogrimst sadursmē mi-

glas laikā ar kādu nelielu franču tvaikoni ne-

tālu no Newfoundlendes krastiem līdz ar vai-

rāk kā 300 pasažieriem, to starpā arī Collina

ģimeni, kas atgriežas no Eiropas ceļojuma. Pēc

tik smagiem zaudējumiem un pabalsta atrau-

šanas, Collins, neskatoties uz visu savu ener-

ģiju, konkurences cīņu tālāk turpināt nevar.

Viņa atlikušie tvaikoņi tiek pārdoti vairākso-

līšanā par smieklīgu naudu. Pats Collins pa-

zaudējis visus savus īpašumus un ģimeni, aiz-

mirsts no visiem, nomirst nabadzībā. No tā

laika Amērika okeāna pasažieru tvaikoņu sa-

tiksmes līnijās spēlē visai niecīgu lomu.

Viens no Collins līnijas tvaikoņiem, «City

of Bruessels», ir pirmais Amērikas Zilās len-

tas čempions, jo tas uzlabo «Cunard'a» «Sco-

tia» rekordu uz 7 dienām un 22 stundām.

1871. g. pazīstamā Anglijas «White Star»

līnija atsakās no buru kuģiem un uzsāk tvai-

koņu būves, lai nezaudētu savas pozīcijas.

Viņas pirmie 3 būvētie tvaikoņi — «Oceanic»,

«Britanic», «Germanie», katrs 5000 t. d. w., ar

apm. 5000 H. P. stiprām mašīnām, «City of

Bruessels» rekordu nospiež uz 7 dienām un

10 stundām, tā pārnesot Zilo lentu atpakaļ no

Amērikas uz Angliju.
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Cīna ap Zilo lentu kļūst arvienu karstā-

ka un uz arēnas parādās jauni dalībnieki.

1879. g. Anglijā «Gunion» tvaikoņu sabiedrība

laiž darbā divus jaunus tvaikoņus — «Arinon»

un «Oregon», kas sasniedz jau ātrumu 19 j. j.

stundā, bet Zilā lenta «Gunion» sabiedrībai iz-

rādās pirkta par pārāk dārgu cenu, kas noved

rēderēju bankrotā. Abus minētos tvaikoņus

vēlāk nopērk «Cunard» sabiedrība ar visu Zi-

lo lentu. Līdz tam laikam visi Zilās lentas:

čempioni ir vienskrūves tvaikoņi.

«White Star» sabiedrība ir pirmā, kas iz-

mēģina praksē divskrūvju tvaikoņus. Viņas

tvaikoņi «Majestic» un «Teutonic», būvēti ar

divām mašīnām un divām dzenskrūvēm, sa-

sniedz ātrumu 20 j. j. stundā, ar ko iegūst

ātruma rekorda balvu.

Zilā lenta pasažieru tvaikoņiem sāk ie-

mantot arvien lielāku nozīmi, jo katrs ceļo-

tājs no Eiropas uz Amēriku, un otrādi, par to

pašu naudu grib izbaudīt arī prieku braukt ar

visātrāko tvaikoni pasaulē. Tāpēc tajos kuģos,

pie kuru masta plivinās Zilā lenta, pasažieru

trūkums daudz mazāk sajūtams, un dažreiz to

ir pat par daudz.

Amērika pēc Collins tvaikoņu sabiedrības

bankrota mēģina no jauna ieņemt cienīgu vie-

tu starp okeāna tvaikoņu satiksmes līnijām un

1890. gadā laiž darbā jaunu tvaikoni «City of

Paris», ar 21,5 j. j. ātrumu, kas krusto Atlan-
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Tijas okeānu jau 5 dienās un 14 stundās, ar to

otro reizi pārnesot Zilo lentu uz Ameriku.

Anglijas «Cunard» līnija atbild ar divām lielu

tvaikoņu būvēm — «Campania» un «Lucania»,

12.v500 t. d. w., ar mašīnu jaudu apm. 30.000

H. P., kas atņem amērikāņiem dārgo trofeju

no jauna, labojot «City of Paris» rekordu uz

5 dienām un 8 stundām.

1897. g. pavisam negaidot «Cunard» līni-

jai, sacensības arēnā ierodas Vācijas «Nord-

deutscher Lloyd» sabiedrības tvaikonis «Kai-

ser Wilhelm der Grosse», ar 23 j. j. ātrumu,

un pārnes pirmo reizi Zilo lentu uz Vāciju.

Pēc trijiem gadiem «Hamburg-Amerika» līni-

jas tvaikonis «Deutschland» nedaudz pārspēj

«Kaiser Wilhelm der Grosse» rekordu, bet ne

uz ilgu laiku, jo 1902. g. Zilā lenta atkal pli-

vinās pie «Norddeutscher Lloyd» jaunbūvētā

tvaikoņa «Kaiser Wilhelm II» masta.

Anglija nevar paciest Zilās lentas zaudē-

jumu, un lai to atdabūtu, «Cunard» līnija sāk

būvēt ilggadīgo ātruma rekorda īpašnieci

«Mauretania», kas 1907. g. pārnes to atpakaļ

uz Angliju un patur veselus 22 gadus, kas arī

savā ziņā rekords, jo līdz tam neviens no ku-

ģiem to tik ilgi nav nesis. «Mauretania» lie-

lākie ātrumi, kādus tā sasniegusi: 26,8 līdz

27,2 j. j. stundā; viņas laiks braucienā no Ņu-

jorkas līdz Šerburgai 5 dienas 1 stunda un 49

minūtes.



1929. g. «Mauretania» rekordus pārspēj

Vācijas jaunais okeāna milzenis «Bremen», sa-

sniegdams lielāko ātrumu — 28,5 j. j. stundā

un veicot braucienu Šerburga — Ņujorka

4 dienās 17 stundās un 42 minūtēs. Starpība

ar «Mauretania» rekordu tā tad 8 stundas 7

minūtes, kas pēc 22 gadiem nebūt nav liels

pārsteigums. Bez tam iebilst, ka «Bremen»

rekorda brauciens norisinājies loti izdevīgos

laika apstākļos, lēnā jūrā un lēnā ziemeļu vējā.

«Bremen» rekordu tikai par 18 minūtēm pār-

spēj viņas māsa «Europa», tās pašas sabie-

drības kuģis. Bet arī tam ilgi nenācās nest

rekorda laurus, jo viņu drīz vien pārspēj jau-

ni, pie tam diezgan negaidīti «čempioni» —

divi jaunbūvēti Itālijas tvaikoņi: «Conte di

Savoia» un «Rex». Itālija gadus 10—15 atpa-

kaļ sapņot nevarēja par Zilās lentas lauriem,

bet pateicoties stiprai nācionālai valdībai, kas

pareizi saprata nācionālas kuģniecības nozīmi,

un sāka tai piegriezt lielu vērību — pirmkārt,

ar pabalstiem, otrkārt, apvienojot savstarpēji

konkurējošās rēderējas vienā, un tādā veidā

kopotiem spēkiem uzbūvē divus lielus moder-

nus okeāna pasažieru tvaikoņus, kas pārnes

ātruma rekorda balvu pirmo reizi uz Itāliju un

tagad izvērtušies par bīstamiem konkurentiem

vecām jūras valstīm.

Piezīme: Kad šis darbs bija pabeigts

un nosūtīts iespiešanai, Francijas jaunbūvētais
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okeāna milzenis, pasažieru kuģis «Norman-

die», pēc nobeigtas būves uzsāka savus pir-

mos braucienus starp Eiropu un Ņujorku, uz-

stādīdams jaunus un negaidītus ātruma rekor-

dus — 33—34 j. j. stundā, tā pārnesot tradi-

cionālo ātruma rekorda balvu Zilo lentu pir-

mo reizi Francijā. Pēc lietprātēju atsauksmēm

presē, «Normandie» sasniegtie rezultāti ātru-

mā vairāk kā apmierinoši, pat pārsniedz to,

kas bij gaidīts. «Normandie» vienā un tai pa-

šā laikā skaitās arī lielākais kuģis pasaulē,

ar apm. 79.000 br. t. Vienīgais «Normandie»

konkurents paliek Anglijas «Queen Man .

kuras būvi cer pabeigt un braucienus uzsākt

nākošā gadā.



Francijas

rekordists

„Normandie"
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Dzelzs kuģi.

Senatnē kuģu būvmateriāls bija dažādu

šķiru koki. Vēlākos laikos, kad kuģi arvienu

pieņēmās lielumā, koks, kā būvmateriāls, ne-

var apmierināt visas tās prasības, ko uzstāda

lielu kuģu architektūra. Pieaugot kuģa lie-

lumam, protams, jāpalielina arī atsevišķu kor-

pusa dalu stiprums, kas prasa loti daudz koka

masas un ar to padara kuģi smagu, kāpēc jā-

zaudē dārgākā kuģa īpašība — kravas celt-

spēja. Otrs liels trūkums kokam kā kuģu

būvmateriālam ir tas, ko latviski mēdz apzī-

mēt ar vārdiem «sabriest» un «izkalst». Da-

žādu klimatu iespaidā tas loti slikti atsaucas

uz kuģa korpusa stiprumu. Visas minētās ne-

ērtības atkrīt lietojot kuģu būvēm dzelzs-

tēraudu. Kaut gan dzelzs smagāka, tomēr

tās stiprums ir nesamērojami lielāks par koka.

Tamdēļ vajadzīgs mazāk dzelzs masas, lai

sasniegtu to pašu stiprumu, ko dod koks. Tā,

par piemēru, dzelzs kuģa svars tikai divas

trešdaļas no tāda paša lieluma koka kuģa.

Kā pirmais, kas nāk ar priekšlikumu bū-

vēt dzelzs kuģus, tiek minēts Richards Tre-

vithick, dzelzsceļa lokomotīves projekta au-
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tors, jau 1809. gadā. Viņa priekšlikums sa-

ņemts ar ironiju šāda jautājuma dēļ: ja jau

dzelzs nepeld virs ūdens, kā tad var peldēt

dzelzs kuģis? Šādas bažas drīz vien izklīdi-

nāja ar dažiem praktiskiem pierādījumiem.

Pēc tam sāk būvēt peldošus dzelzs kuģus, vis-

pirms iekšējiem ūdeņiem, kur tie izrādās prak-

tiski un daudz izturīgāki par koka. No tvai-

koņiem pirmais, kas būvēts vienīgi no dzelzs,

skaitās «Aaron Manby». Tas būvēts 1821. g.

Birminghamā, ir neliels kuģis, 125 pēdas garš,

21 pēdu plats, ar 90 H. P. stipru mašīnu.

Nākošos gados būvēti vairāki mazi dzelzs

tvaikoņi, kas neizpelnas sevišķas ievērības,

līdz 1834. g. kāds neliels dzelzs tvaikonis,

vārdā «Carry Owen» spēlē lielu lomu dzelzs

kuģu propagandas labā. Savā pirmā brau-

cienā «Carry Owen» piedzīvo loti bargu vētru

un kopā ar daudziem citiem koka kuģiem tiek

izsviests krastā. Visi koka kuģi tiek galīgi sa-

dragāti un aiziet bojā ar daudz cilvēku dzīvī-

bām, turpretim, «Carry Owen» paliek sveiks

un vesels. Vēlāk tas tiek novilkts no krasta

bez kādiem ievērojamiem bojājumiem. Šis

gadījiens atstāj lielu iespaidu un izklīdina vi-

sus aizspriedumus, kādi līdz tam valdīja pret

dzelzs kuģiem. Viņu populāritāte sāk stipri

augt un beidzot izspiež visus citus kuģu būv-

materiālus.

Sākumā tvaikoņu dzīšanai lietoti spārnu



Lielo pasažieru kuģu kāri.



rati kuģa abos sānos. Mierīgā ūdenī, spārnu

rati nelieliem kuģiem attaisno savus uzdevu-

mus, un upēs tos lieto vēl tagad, turpretīm.

atklātā jūrā un stipros viļņos tie loti neizde-

vīgi un bīstami. Lielās spārnu aizsargu ka-

stes kuģa sānos un arī pašu spārnu komplicē-

ta konstrukcija vētrainā laikā ir labs mērķis,

kur spēcīgie viļņi var parādīt savu postīšanas

darbu. Senie tvaikoņi, kas krustoja okeānu ar

spārnu ratiem, piedzīvojuši loti daudz avāriju

un ne vienreiz vien atgriezušies ostā, kad no

spārnu ratiem palikušas tikai nelielas atliekas.

Kološālais «Great Eastern» kādā braucienā pa-

zaudējis abus ratus.

Pirmie mēģinājumi pielietot tagadējo dzen-

skrūvi kā dzinēju notikuši Amērikā starp

1804. — 1806. g. Inženiers Džons Stēvenss

liudzonas upē uzbūvējis nelielus tvaikoņus ar

dzenskrūvi, bet tur, cik zināms, Stēvensa

dzenskrūves kuģi ļoti slikti stūrējuši, kāpēc

no tiem atteicās. Vaina droši vien bija me-

klējama stūres konstrukcijā, bet ne dzenskrū-

vē. Pirmais jūras kuģis, kas uzbūvēts ar

dzenskrūvi un izrādījies praksē pilnīgi node-

rīgs, skaitās Anglijas tv. «Archimedes», kura

būve nobeigta 1839. g. Nākošā gadā tas taisa

propagandas braucienus pa lielākām Anglijas

ostām, lai iepazīstinātu un pārliecinātu kuģ-

niecības aprindas, ka dzenskrūve daudz izde-

vīgāks dzinējs par spārnu ratiem. Šim brau-
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cienām loti liels iespaids: daudzas kuģu būvē-

tavas, kur kuģi atrodas būvē ar projektētiem

spārnu ratiem, maina būves plānu dzenskrūvei

par labu. Pēc tam dažu desmit gadu laikā

spārnu rati no jūras kuģiem pazūd pavisam.

Kam tieši pieder tvaikoņa dzenskrūves

izgudrošanas nopelni, grūti spriest, jo uz to

pretendē vairāki kandidāti. Kā jau minēts,

pirmo reizi Amērikā tā lietota starp 1804.—

1806. g. Pēc tam Eiropā to patentējis austrie-

tis Ressels 1829. g., bet 1836. gadā zviedru

inženiers Eriksons un anglis Smith.
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Kuģu mēchanisms.

Kuģu mēchanisma vēsturiskā attīstība ļoti

plaša un to visā pilnībā var aptvert tikai vai-

rāk sējumu pētījumā. Katram, kam interesē

šis jautājums, var ieteikt apmeklēt Anglijā zi-

nātnisko muzeju South Kensingtonā, kur iz-

stādīti visi kuģa mēchanisma modeli, sākot ar

pašiem pirmiem un beidzot ar vismodernā-

kiem. Tur var redzēt pirmās viena cilindra

kuģa tvaika mašīnas, kas iedarbinātas ar gaisa

spiedienu. Tās tagad liekas neveiklas un pār-

steidz ar savu maz attīstīto jaudu un pasakai-

no ogļu patēriņu. Viņas drīzāk atgādina fa-

briku mašīnas un tām ļoti maz līdzības ar ta-

gadējām kuģu mašīnām, un —• kā to rāda mo-

deļiem pievienotie skaitli — pēc tagadējiem

jēdzieniem neticami neoikonomiskas. Kā pir-

mais uzlabojums oikonomijā jāatzīmē tā sau-

camā «compound» jeb savienotā mašīna, kur

labākai tvaika izmantošanai lietoti divi cilind-

ri. «Compound» mašīna var būt 2—3 un pat

4 cilindru, tādā veidā izmantojot tvaika spie-

dienu līdz beidzamai iespējamībai. Divcilind-

ru mašīnas laikmets sākās 1856. g. Pēc tam

Francijas inženiers Benžamens Normāns pa-
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terrtē 1871. g. 3 cilindru mašīnas, un beidzot

1890. g. parādās lietošanā 4 cilindru mašīnas,

ar kurām Vācijas pasažieru tvaikoņi uzstāda

jaunu ātruma rekordu un 1897. g. atņem An-

glijai Zilo lentu. Tas arī ir augstākais tvaika

virzuļu mašīnas rekords — 23—24 j. j. stundā,

jo pēc tam visi ātruma rekordi pieder turbī-

nām.

Turbīnas ideja ir ļoti veca, un viņas sā-

kumu var saskatīt senatnes «ūdens ratā».

Primitīvas tvaika turbīnas bijušas lietošanā

vairāk kā simts gadus atpakaļ, bet liela mēro-

Viena no pirmām tvaika mašīnām.

ga praktiskiem mērķiem tās nav izmantotas

līdz pat 1894. gadam, kad pēc angļu inženiera

Charles Parson projekta eksperimentāliem no-

lūkiem uzbūvēts mazs tvaikonis «Turbinia» ar

turbīnas tvaika mašīnām. Šī tvaikoņa lielums

tikai 44,5 tonnu, būvēts viņš uz Tvne upes.



Parsons tvaika turbīnas problēmas atri-

sināšanā strādājis loti daudz. lekams viņš

ķēries pie minētā tvaikoņa būves, viņš vairā-

kas reizes griezies pie Anglijas valdības, lai tā

uzņemtos projektu realizēšanu, bet kā jau pa-

rasts, visur noraidīts. Mirstīgam cilvēkam

atrast dzirdīgas ausis birokrātiskos kabinetos

ir neiespējama lieta, kaut arī viņš piesolītu

progresu visai cilvēcei. Parsons ar saviem

domu biedriem pārliecinājās, ka ar lūgumiem

nekas nebūs panākams, tāpēc netērē laiku un

ķērās pie loti asprātīga un radikāla līdzekļa,
kā pierādīt sava izgudrojuma pareizību un no-

dot to nācijas lietošanā. 1897. g. Anglijas kara

flote svin grandiozu «dimanta jubileju», kādam

gadījumam visa flote koncentrēta Portsmūtas

ostā. Svinību dienā flote noenkurota vairākās

līnijās, parādes kārtībā. Kā parasti tādos ga-

dījumos, piedalās ļoti daudz augstu viesu un

visur valda priekšzīmīga kārtība. Nevienam

privātam kuģim nav atļauts tuvoties noteiktai

robežai. Par ārkārtīgu pārsteigumu visiem

svinību dalībniekiem, kāds neliels privāts

tvaikonītis ignorē visas stingrās instrukcijas,

nepiegriež absolūti nekādas vērības brīdināju-

ma signāliem un tuvojas flotes līnijai, it kā tie-

ši viņam būtu sarīkota visa grandiozā parāde.

Flotes virspavēlnieks, sadusmots par tādu uz-

bāzību, dod rīkojumu divām torpēdu laivām

apturēt un aizdzīt uzbāzīgo viesi. lesākas sa-
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censības skriešanās starp flotes ātrākām tor-

pēdu laivām un nelūgto viesi, pie kam vajā-

tais izvēlas savu «atkāpšanās ceļu» cauri kara

kuģu līnijām. Tas nav neviens cits, kā Par-

sona «Turbinia», kas savus ķērājus dažos acu-

mirkļos atstāj tālu aiz sevis ar tajā laikā nepa-

rasto 34 j. j. ātrumu. «Turbinia» īpašniekiem

arī nevajadzēja nekā vairāk darīt, lai pierā-

dītu izgudrojuma izcilās īpašības, jo ar redzēto

pilnīgi pietika. Kara flotes vadība saprata tur-

bīnas nozīmi un spiesta bij tagad lūgt Parso-

nu pārdot savus projektus Admirālitātei. Tā

labi zināja, ka viņai tos nepaņemot, citas nā-

cijas izdarīs to bez kavēšanās. Tagad Angli-

jas kara flotē vairs nav neviena kaujas kuģa,

kam nebūtu turbīnu mašīnu.

Tirdzniecības flotē no okeāna pasažieru

kuģiem kā pirmie ar turbīnu mašīnu būvēti

Anglijas «Allan» rēderējas tvaikoņi «Virgi-

nian» un «Victorian» 1904. g. Tagad turbīnas

ir pa lielākai daļai uz visiem pasažieru tvai-

koņiem, atskaitot motorkuģus. Kā jau minēts,

tām pieder visi ātruma rekordi, izņemot «Nor-

mandie». Parsona «Turbinia» korpusa puse

ar visām mašīnām atrodas South Kensington

mūzejā.

No šā gadusimteņa modernajiem dzinēj-

spēkiem arvienu lielāku lomu sāk spēlēt iekš-

dedzes motori un elektrība, kam savas labās



un ļaunās īpašības. Vai tiem izdosies izkon-

kurēt tvaika mašīnas, vēl pāragri spriest.

Tanī pašā laikā, kad tvaika mašīnas sāk

savu triumfa gaitu, izgudrotāji centīgi strādā,

lai atrastu tādu mēchanismu, kas pats sevi ap-

gādātu ar dzinēja spēku, citiem vārdiem sa-

kot —• konstruēt mašīnu bez tvaika katla.

Pirmais no izgudrotājiem, kam pie šā jautājuma

atrisināšanas izdevies panākt praktiskus re-

zultātus ir francūzis Lenuārs. Viņš jau 1860.

gadā uzbūvēja mašīnu, kurā kā dzinēja spēks

lietots gāzes un gaisa maisījuma sprādziens ci-

lindri, kas spiež virzuli uz priekšu un tālāk, ar

parasto mēchanisma ierīkojumu, griež velvi.

Kādos apmēros Lenuāra izgudrojums lietots

praktiskiem mērķiem, nav zināms, bet droši

var pieņemt, ka lielas nozīmes tam nav bijis

svarīgo trūkumu un maz attīstītās jaudas dēļ.

Vēlāk, 1876. gadā, Lenuāra izgudrojumu Dr.

N. A. Otto papildina ar to, ka gāzes un gaisa

maisījumu pirms aizdedzināšanas kompresē.

Tas dod stiprus uzlabojumus, lielāku sprādzie-

na spēku, atļauj lietot vieglāku gāzes un gaisa

maisījumu, dod lielāku oikonomiju un mierīgā-

ku mēchanisma darbību, kas jau liels solis uz

priekšu. Pēc tam 1884. g., pazīstamais Gott-

lībs Daimlers izdara mēģinājumus, kur gāzes

un gaisa vietā lieto šķidras viegli degošas vie-

las. Viņam laimējas celt dienas gaismā pe-

trolejas mašīnu, no kuras ar laiku izveidojas
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iekšdedzes motori, kas tagad tiek lietoti ka

dzinēja spēks gan gaisā, gan uz ūdens.

Motorkuģis

„Britannic"

Piemērotu motoru juras kuģiem 1895 ga-

dā izdodas konstruēt Dr. Robertam Dīzelim.
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Tas zināma mēra atšķiras no motoriem, ka-

tlus parasti lieto uz sauszemes.

Dīzeļa motoru priekšrocības pret tvaiku

uz kuģa ir ievērojami lielas. Pirmkārt, sama-

zināts darba spēks, nav vajadzīgi kurinātāji.

Otrkārt, pavairojas kuģa kravas celtspējas, jo

atkrīt tagadējās kurināmo ogļu novietošanas

telpas un tās var izmantot kravai. Motoru

šķidrās kurināmās vielas var novietot dubultā

kuģa dibenā vai ballastu tankos. Beidzot, vis-

lielāko oikonomiju dod kurināmā materiāla ie-

taupījumi; piemēram — vidēja tvaika mašīna

uz viena efektīva zirgu spēka patērē 21 •_> mār-

ciņu akmeņogļu, motori, turpretim, tam pašam

spēkam 0,36 mārciņas šķidra kurināma.

Pirmie jūras kuģi ar motoru dzinēja spē-

ku būvēti Krievijā 1908. g. Tie ir Kaspijas

jūras tanku kuģi «Qielo» un «Emanuel Nobel».

Kā jau parasti sākumā, jaunievedumam lieli

trūkumi, kurus var novērst tikai pēc pārbau-

dījumiem praksē. Ar praktiskumu sevišķi ne-

var lepoties arī m/k «Qielo»; tam kad viens

motors strādā, otrs parasti «atpūšas». Neska-

toties uz visu to, Krievija pierādīja, ka Dīzeļa

motori lietojami kā dzinēja spēks uz jūras.

Pēc tam, 1910. g. Amsterdamā būvēts okeāna

tanku kuģis «Vulcania» ar Dīzeļa motoriem

tam seko Dānijas - Austrum - Āzijas rēderē-

jas m/k «Selandia» un «Jutlandia», kas jau

atsvabinājušies no visiem ievērojamākiem dc-
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fektiem. Pēc tam motori sāk strauji izplatī-

ties kravas un pasažieru tvaikoņos un beidza-

mos gados kuģu jaunbūvēs tie jau bijuši skait-

liskā ziņā pārsvarā.

Tagadējās dienās, kad notiek sīva sacen-

sība tvaika un motoru kuģu starpā praktiskā

pārākuma dēļ, parādās jauns dzinēja spēks —

elektrība. Tā iemantojusi jau diezgan daudz

piekritēju, bet par viņas nākotni vēl grūti

spriest, jo viņas pielietošana atrodas vēl izmē-

ģinājuma stadijā.

Pirmo reizi elektrība kā dzinēja spēks uz

ūdens izmēģināta 1911. g. Clyde upē Anglijā,

uz kāda neliela kuģa «Electric Arc». Pēc tam

tā izmēģināta uz dažiem kravas kuģiem, bet,

kā redzams, Eiropas ūdeņos lielu piekrišanu

nav atradusi. Turpretim, Amērikas Savienoto

Valšķu kara flotē tā izpelnījusies uzticību, jo

1913. g. būvēti 3 lieli 20.000 tonnu celtspējas

transporti ar turbo - elektriskiem dzinējiem.

Pēc pasaules kara modernākie kaujas kuģi

būvēti ar elektriskiem dzinējiem, tāpat tirdz-

niecības flotē daudzi jauni moderni pasažieru

kuģi.

Interesanti būs novērot tuvākās nākotnes

cīņu starp patreiz būvējamo Anglijas okeāna

milzeni «Queen Mary» un Francijas «Norman-

die», kas abi gatavojas cīņai Zilās lentas dēl.
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«Normandie» dzinējs ir elektrība, bet «Queen

Mary» — turbīnas. No šīs cīņas gala rezul-

Vācu

motorkuģis
„Buckau".

tatiem stipra mera var atkaraties viena vai

otra dzinēja spēka nākotne.
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Navigācijas zinātnes un tās palīg-

līdzekļu attīstības gaita.

Ja foiniķiešus var uzskatīt par pirmo pa-

saules nāciju, kas pierādīja, ka kuģniecība ir

katrā kultūras tautā nepieciešams faktors un

ka uz viņas stiprā mērā bāzējas nācijas

stiprums un labklājība, — tad tādā pašā mērā

grieķiem jāpateicas par navigācijā nepiecieša-

māko zinātņu-ģogrāfijas un astronomijas pa-

matiem un populārizēšanu. Astronomijas un

ģeogrāfijas sākumu var saskatīt vēl pirms

grieķiem pie seniem babiloniešiem un ēģiptie-

šiem, jo tie jau nodarbojušies ar zemes mērī-

šanu, attālumu noteikšanu un zīmējuši zemes

plānus un kartes. Bet tas, kā redzams, nav

domāts nautiskām vajadzībām, bet vienīgi lie-

tošanai uz sauszemes. Anglijas Nācionālā

Mūzejā glabājas kāda māla tafelīte, kuras ve-

cumu vērtē apm. 2000 gadus pr. Kr., uz kuras

zīmēto Dienvid-Babilonijas karti no visām

pusēm ieslēdz ūdens.

Itālijā, Turīnas mūzējā, katrs apmeklētājs

var redzēt karti no Wadi Alaiki, uz kuras zī-

mēti Nubiana zelta lauki. Šīs kartes rašanās
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attiecas uz Ramzesa II valdīšanas laikiem —

apm. 1300 gadus pr. Kr.

Šie nedaudzie tālās senatnes liecinieki

pierāda, ka zemes mērīšana un plānu pagata-

vošana bijusi jau pazīstama pirms grieķi sevi

padarīja par slaveniem ģeogrāfiem un astro-

nomiem.

Maz-Āzijā, grieķu ostas pilsētā Milētā, ap-

mēram 600 gadus priekš Kr., tā laika pazīsta-

mais zinātnieks Tāless nodibina matēmatikas

un astronomijas skolu, kuras audzēkni pirmie

mēģina sastādīt dažādas kartes un aprēķināt

zemes apmērus. Vēlāk šīs pašas skolas absol-

vents Erastotēns, apm. 200 gadus pr. Kr. sa-

stāda karti, kas jau ļoti noderīga navigācijai,

jo uz viņas atrodas Anglijas salas, Spānija,

Ziemel-Afrika, Indija un Ceilonas sala. Pēc

tam seko Hiparcha projektētās kartes, kas

navigācijai gan nav lietotas, līdz beidzot 100

gadus pēc Kr. Marinus no Tīras projektē kar-

tes, kas jau zināmā mērā apmierina navigāto-

ru prasības, jo uz viņām atzīmētas garuma un

platuma parallēles. Šinīs kartēs vietas apzī-

mētas saskaņā ar astronomiskiem aprēķiniem,

un tās var uzskatīt kā tagadējās Merkatora

kartes priekšgājējas, jo viņas projektētas ņe-

mot par pamatu apm. 36 platuma grāda pa-

rallēli. Portugāles jūrnieki tās lietoja uz jū-

ras līdz pat 1500. g. pēc Kr., kaut gan tām na-

vigācijā lieli trūkumi: tās zīmētas bez noteikta
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mēroga un navigātoram viņas dod tikai zinā-

mu ainu par attiecīgo zemes virsmu, un neko

vairāk.

Par nožēlošanu līdz mūsu dienām nav uz-

glabājušās nekādas noteiktas ziņas par sir-

mās senatnes navigāciju un par to, cik daudz

tā laika jūrniekiem šī zinātne pazīstama un

cik augsts bijis viņas līmenis. Droši tomēr

var pieņemt, ka tas nav bijis augsts, jo sakrāts

vienīgi no personīgiem piedzīvojumiem un

mantots no priekšgājējiem.

Varbūt nebūsim tālu no patiesības, ja pie-

ņemsim, ka senatnes priekšvēsturiskais cil-

vēks, dzīvodams jūras krastu tuvumā, nodar-

bodamies ai* zveju mazās laiviņās, savu uguns-

kuru tuvumā, labprāt krastu no redzes aploka

zaudēt negribēja. Mūsu dienās ne mazums

tādu gadījienu, kur vētra nejauši jūrā pār-

steidz zvejniekus un tos aizdzen tālu no kra-

sta pret viņu pašu gribu, un tādi gadījieni

katrā ziņā notika arī senatnē. Šādā veidā

pret paša gribu jūrā aizdzītiem zvejniekiem,

lai glābtu savu dzīvību, bij jāmācas orientē-

ties ārpus krastu redzamības un jāatrod ceļš uz

'savu ugunskuru atpakaļ. Orientācijai atklātā

jūrā varēja lietot valdošos vējus, jo katrs jūr-

malas iedzīvotājs pazīst vēju pēc viņa rakstu-

ra, tad putnu lidojumus, jo parasti putni laižas

tuvākā krasta virzienā. Bet galvenā nozīme

bijusi debesu spīdekļiem: dienu saulei, nakti
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zvaigznēm; tie senatnes jūrniekam ir kalpo-

juši kā uzticami ceļa rādītāji. Tādā kārtā no

paaudzes uz paaudzi krātas zināšanas orientā-

cijai atklātā jūrā. Kad to jau bija sakrāts pie-

tiekoši daudz, tad cilvēks brīvprātīgi un droši

devās pētīt vilinošo plašumu.

Jūras garuma mēri senatnes jūrniekiem

nav pazīstami, attālums mērīts ar laiku. Vie-

na vieta no otras atradās tik un tik dienu

braucienā. Apmēram 600 gadus pr. Kr., kad

lietošanā parādās ūdens un smilšu pulkstens,

jūrniekiem jau rodas iespēja noteikt kuģu

ātrumu un iegūt noteiktāku jēdzienu par no-

braukto attālumu.

Odens jeb smilšu pulkstens ir pirmais

«modernizācijas» instruments, kas deva ie-

spēju mērīt nobraukto attālumu, pieņemot par

mēra vienību kādu zināmu distanci starp di-

viem punktiem uz krasta, kuru kuģis noiet zi-

nāmā laikā pēc pulksteņa.

No kāda laika navigācijā sākti lietot ga-

ruma mēri, grūti noteikt. Spriežot pēc dažā-

du tā laika ceļojumu aprakstiem, var pieņemt,

ka apmēram ap Kristus dzimšanas laiku attā-

lumu mērīšanai uz jūras lietoti «Stadium», kas

līdzinās 185 metriem.

Kā nākošie orientēšanās palīglīdzekli se-

natnes jūrniekiem kalpo dažādas atsevišķas

speciāli šim mērķim ierīkotas pazīšanas zī-

mes uz krasta, kas spēlējušas tādu pašu lomu,



ka tagadējās bākas. Ir zināms, ka senatnē

Vidusjūrā tempļu un citu ievērojamu ēku bū-

vēs vienmēr ņemts vērā, lai tās no jūras būtu

labi saredzamas un kalpotu jūrniekiem orien-

tācijai. Bez tam pie ostām ierīkoti lieli uguns-

kuri, kas norāda naktī viņu atrašanās vietu.

Apmēram 400 gadus pr. Kr., pie ieejas Piraeus

ostā atradies šāds liels ugunkurs. levēroja-

mākā senatnes bāka-ugunskurs atradās Ale-

ksandrijas ostā, liesmas te sniegušās pat 100

metru augstumā. Ugunskurs ierīkots apm. 300

gadus pr. Kr. un kalpojis kuģniecībai līdz pat

1300 g. pēc Kr. Par visvecāko no tagadējām

bākām uzskata La Corunnas bāku Ziemel-

Portugāles krastā, kas būvēta ķeizara Trajāna

laikā, apm. 100 gadus pēc Kr. un kalpo kuģ-

niecībai vēl tagad. Šajā sakarībā var atrast

Vācijas, Zviedrijas piekrastē vecas baznīcas

ar augstiem torņiem.

Matēmatikas un astronomijas attīstība, ar

kuru sevišķi rosīgi darbojās minētā Grieķijas

skola, navigācijai deva svarīgus pakalpoju-

mus. Nav zināms, cik daudz astronomiju lie-

tojuši senatnes jūrnieki, vai pēc debesu spī-

dekļiem tie noteikuši vienīgi kursu, vai arī

vietu un laiku. Bet spriežot pēc tā, ka jau

600 gadus pr. Kr. minētais Grieķijas zinātnieks

un astronomijas skolas nodibinātājs Milētas

pilsētā, Tāless, sastādījis astronomijas mācību

jūrniekiem, var pieņemt, ka tai laikā jau no-

130
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darbojušies ar astronomiskiem novērojumiem

kuģa vietas noteikšanai. No otras puses gan

izliekas neiespējami toreiz kuģa vietu noteikt

astronomiskā ceļā, jo astronomiskie leņķa mē-

rāmie instrumenti nebija pazīstami, bet saules

augstums mērīts pēc ēnas un aprēķināts uz tā

pamata, ka ēna pusdienā visīsākā un pagari-

nājās saulei tuvojoties horizontam. Vispāri

tādu astronomisku novērojumu gala rezultāti

var būt loti tālu no patiesības, taču tādas «me-

todes» senatnes jūrnieki lietojuši.

Astronomijas sākumu navigācijā var skai-

tīt no apm. 150. g. pr. Kr., kad lietošanā pa-

rādās pirmais leņķa mērāmais instruments;

Hiparcha konstruētā astrolābija, ar kuru jūr-

niekiem jau dota iespēja izmērīt debesu spī-

dekļu augstumu. Pirmā astrolābija, kādu Hi-

parchs ieteic astronomiskām observācijām uz

jūras, sastāv no vienkārša koka riņķa, apm.

40—70 cm. caurmērā un krustveidīgi diamet-

rāli savienota riņķa loka ar diviem spieķiem.

Riņķa vidū piestiprināta svabadi ap riņķa cen-

tru griežama alidāde, kuras abos galos per-

pendikulāri plāksnei tā piestiprināti divi dē-

līši ar maziem caurumiem, lai šo caurumiņu

centra līnija sakristu ar riņķa centru. Uz koka

riņķa atzīmēti loka iedalījumi grādos un mi-

nūtēs, pa lielākai daļai tikai viena riņķa ce-

turksnī no 90" līdz nullei, tādā veidā, ka turot

riņķi vertikāli, 90" dalījums ir virsū un 0"
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apakšā. Lai izdarītu observācijas ar šādu in-

strumentu, nepieciešami to pakārt vertikāli.

Tad grozot alidādi panākt, lai spīdeklis būtu

redzams caur abiem caurumiņiem, pēc kam

no riņķa loka jānolasa leņķa lielums, kas arī

līdzināsies spīdekļa augstumam. Astrolābija

skaitās kā pirmais astronomiskais instruments

uz kuģa, un ar dažādiem pārlabojumiem un

papildinājumiem tas kalpojis jūrniekiem • līdz

pat 15. gadusimtenim. Bez astrolābijas senat-

nē vēl lietoti citi astronomiskie instrumenti spī-

dekļu augstuma mērīšanai, bet galu galā prin-

cips tiem viesiem tas pats, kas Hiparcha astro-

lābijai.

Lai atvieglotu jūrniekiem astronomisko

novērojumu aprēķināšanu, Hiparchs sastādījis

dažādas tabulas mēneša un saules observāci-

jām un arī ievērojamāko zvaigžņu sarakstus,,

kas derīgi observācijai uz jūras.

Nautiskā jūrnieku literātūra senatnē šķiet

loti nabadzīga, visas zināšanas mantotas mu-

tiski no paaudzes uz paaudzi. Vienīgās rak-

stītās ziņas var atrast ceļotāju aprakstos, kas,

kā redzams, spēlējuši tādu pašu lomu, kā ta-

gadējās locijas grāmatas. Viņos var atrast

ziņas par svešām ostām, krastu raksturoju-

mus, dažādus aprakstus par krastā esošo

orientācijas priekšmetu atrašanās vietām un no

jūras redzamu kalnu aprakstus, svaiga ūdens
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atrašanas vietu apzīmējumus un attālumu starp

ostām un braucienu ilgumu.

Tv.

"Curonia"
klājs,

vētras

laikā

Biskajas
jūras

līcī.

Kopsavilkumā var teikt, ka senatnes jūr-

niekiem līdz pat 1000. g. pēc Kr. svarīgākie

palīglīdzekļi navigācijā ir laika un garuma
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mēri, krasta orientācijas priekšmeti, kartes,

ceļojumu apraksti, no kuriem varēja iegūt da-

žādas ziņas par braucieniem, dažādas astro-

nomiskas tabeles un leņķa mērāmais instru-

ments spīdekļu augstuma mērīšanai. Cik

daudz katrs no tiem izmantots, un kādā veidā,

nav noteikti zināms. Trūkst galvenā ceļa rā-

dītāja — kompasa, kamdēļ nakti un pie apmā-

kušās debess jūrniekiem jāpalaižas vienīgi uz

saviem piedzīvojumiem.

Pirmās ziņas attiecībā uz magnētisko

adatu sastopamas Ķīnas vēsturē no 2634. g.

pr. Kr., kur stāsta par šādu gadījumu. Impe-

rātors Ho-ang-ti karojis ar kādu Tchi-yeon.

Sastopoties abām pretinieku armijām Tchou-

lou līdzenumos, Ho-ang-ti armija nejauši at-

radusies apklāta ar biezu miglu, kuru tai uz-

sūtījis viņas pretinieks, lai tā nevarētu orien-

tēties. Bet tas konstruējis tādu ierīci, ar

kura palīdzību noteikts dienvidu un ziemeļu

virziens, kāpēc arī tas uzvarējis Tchi-yeon un

saņēmis to gūstā. Šai gadījumā magnētiskā

adata izmantota uz sauszemes, bet vai tanī

laikā tā lietota arī uz kuģiem, nav zināms.

Kas attiecas tieši uz magnētiskās adatas

pielietošanu navigācijā, tad visvecākās ziņas

atrodamas kādā Ķīnas enciklopēdijā, kurā

teikts, ka Tsin dinastijas valdīšanas laikā,

265.—419. gadus pēc Kr., kuģi vadīti uz dien-

vidiem ar adatas palīdzību. Lai gan ķīniešiem
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laikmeta, tomēr Eiropā viņa sastopama tikai

11.—12. gadusimtenī pēc Kr. Vai magnētiskā

adata no Ķīnas uz Eiropu atceļojusi caur Indi-

ju, Arābiju, vai arī vina patstāvīgi atrasta, nav

nosakāms, jo par to vēsturniekiem nav izde-

vies iegūt noteiktus pierādījumus. Anglijā

pirmās zinas par magnētisko adatu atrodamas

nezināma autora grāmatā, kas rakstīta 12. ga-

dusimtenī; tur teikts: «adatu tur uz kuģiem,

noliekot uz kādas tapas, viņa ieņem pati savu

noteiktu stāvokli un der jūrniekiem kursa no-

teikšanai, kad Polārzvaigzne aizklāta mā-

koņiem».

Eiropā, šķiet, itālieši ir pirmie, uz kuru

kuģiem parādās magnētiskie kompasi, un viņi

loti daudz arī strādājuši pie kompasa attīstī-

bas. Kompass, kādu mēs tagad redzam uz

kuģiem, kur magnētiskā adata novietota uz

smailītes, kas savienota ar kompasa grādos
iedalītu rozi, pirmo reizi pagatavots Itālijā,

Amalfi pilsētā, apm. 1300. g. pēc Kr. Kompa-

sa katliņa ierīci, kādu lieto tagad, konstruējis

itālietis Džeronīmo Kardano Pavijā 1550. g.

Kompass sākumā nav kalpojis vienīgi kursa

noteikšanai, bet arī kā pulkstenis. Ar to mē-

rīja laiku, kad saule vai kāda zvaigzne maina

savu atrašanās vietu starp diviem noteiktiem

virzieniem pēc kompasa. Bez tam ar kompa-

sa palīdzību noteikts bēguma un paisuma laiks,
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jo novērots, ka bēgums un paisums sākas un

beidzas, kad mēness atrodas zināmā virzienā

pēc kompasa. Baltijas jūrā kompass parādās

tikai 15. gadusimtenī.

Astronomija, matēmatika un ģeogrāfija

līdz 10. gadusimtenim jau sasniegusi diezgan

augstu attīstības pakāpi. Izstrādātas un pu-

blicētas dažādas tabulas, kas atvieglo kuģa

vietas noteikšanu astronomiskā ceļā uz jūras.

Publicētas astronomiskas zinātniskas grāma-

matas. Apm. 1200. g. Parīzē publicēts John

Holywood astronomisks darbs, kurā jau atro-

dami zemes lodes apraksti, noteikts saules

ceļš, dati par saules noiešanu un uzlēkšanu,

tas pats par zvaigznēm, tāpat saules un mē-

neša aptumšošanās izskaidrojumi. Otrs ievē-

rojams astronomisks zinātnisks darbs publi-

cēts 15. gadusimtenī, kura sastādītājs Regio-

montanus pirmo reizi dod saules un zvaigžņu

dēklināciju un arī dažādas tabulas.

Neskatoties uz visu navigācijas zinātņu

progresu, tās uz jūras lietotas samēra maz. jo

par jūrnieku izglītību toreiz nerūpējās. Astro-

nomiskos novērojumus uz jūras neizdarīja paši

jūrnieki, bet šim nolūkam uz kuģa atradās

īpaši astronomi, kas arī kārtojuši visus astro-

nomiskos novērojumus un aprēķinus.

Pirmais, kas sāk rūpēties par jūrnieku

teorētisko izglītību pēc visu vēsturnieku atzi-

numa ir Portugāles princis Henry, loti roman-



137

tiska personība, liels kuģniecības veicinātājs

un entūziasts. Viņš dzimis 1394. gadā Oporto

pilsētā kā karāla dēls, bet jau agrā jaunībā

atsakās no priecīgās un bezbēdīgās galma

dzīves. Sākumā izvēlas kareivja karjēru un

ņem dalību visos karos, kādus tanī laikā ved

viņa dzimtene, kur iemanto lielu populāritāti.

Pat tik lielu, ka Romas pāvests, Vācijas impe-

rātors un Anglijas karālis to uzaicina uzņem-

ties viņu armiju vadību. Bet tādi lauri to ne-

valdzina, kamdēļ tas no visiem šiem piedāvā-

jumiem atsakās. Viņu vilina noslēpumainais

okeānaplašums jeb «Green Sea of Darkness»

— «Zaļā tumsības jūra», kā tanī laikā dēvē

Atlantijas okeānu, par kuru gan cirkulē dažā-

das leģendas, bet nevienam nav drosmes do-

ties to pētīt. Lai paceltu noslēpumaino plīvu-

ru, kas sedz ūdens tāles, princis Henry atsa-

kās no savas spožās karjeras un brīvprātīgi

dodas trimdā uz nelielo Sagres ciemu. Tas

atrodas tieši uz okeāna krasta, netālu no pa-

zīstamā Cap St. Vincent, kur princis nometas

uz mūža dzīvi ar lozungu «Talant dc bien

faire», kura saturs nozīmē: «Ilgojies darīt kaut

ko labu». Še tas nododas centīgām matēma-

tikas un ģeogrāfijas studijām un vienā laikā

organizē arī jūrskolu Portugāles flotes virs-

niekiem, kur tie varētu piesavināties kuģu-

vadītājiem nepieciešamās teorētiskās zināša-

nas. Viņš turas pie tā pareizā ieskata, ka
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jūrnieki bez attiecīgas profesionālas teorē-

tiskas izglītības nav derīgi un tie nav spējīgi

vadīt kuģus tālos braucienos. Šī ir pirmā jūr-

skola, kādu vēsture pazīst. Tā nesa bagātīgu

svētību Portugāles valstij un vispāri kuģnie-

cības attīstības labā. Nedaudz gadus vēlāk

princis Henry organizē vienu ekspedīciju pēc

otras un sūta tās pētīt Atlantijas okeānu —

«Zaļo tumsības jūru». Viņas vada jau teorē-

tiski izglītoti kapteiņi, kas atrod Verde salu

grupu, Azoras, Madeiru. Tie izpēta Āfrikas

rietumu krastu, ar to iesākdami pirmos okeāna

pētīšanas darbus un jūras vēsturē pazīstamo

slaveno atklājumu periodu, par kura iniciāto-

ru ar pilnu tiesību vēsture uzskata princi

Henry. Uzskaitīt visas tās ekspedīcijas, kas

organizētas un sūtītas pētīt Atlantijas okeānu,

nav iespējams, jo to ir pārāk daudz.

Arī Kolumbs iedvēsmojumu savam dro-

šajam un nemirstīgajam pirmajam Amērikas

braucienam kā šķiet, mantojis no prinča Hen-

ry. «Tas bija Portugālē», saka kādā vietā

Kolumba dēls un biogrāfs, «kad manam tēvam

radās doma atrast jaunu kontinentu rietumu

virzienā...»

Princis Henry nomirst 1440. g., bet viņa

skola turpina savu iesākto darbu un no viņas

ņem piemēru citas nācijas, kas sāk dibināt

jūrskolas un rūpēties par jūrnieku teorētisko

izglītību.
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Kas attiecas tieši uz kuģa vietas noteik-

šanu astronomiskā ceļā, tad tā laikmeta jūr-

niekiem tas radījis diezgan lielas grūtības,

spriežot pēc kāda ziņojuma ap 1500. g., kur

kāds navigācijas virsnieks, Mestre Joao Ca-

brales ekspedīcijas dalībnieks uz Braziliju,

raksta savam valniekam karālim Manuelo se-

košo: «Ar astronomiskiem novērojumiem uz

jūras pavisam neveicas, neskatoties uz to, ka

tiek pieliktas visas pūles. Ja arī izdodas kāda

observācija, tad tā par 4—5 grādiem kļūdaina.

Sauli daudz vieglāk observēt kā zvaigznes»,

Tv. "Curonia" Vakar-Indijā, San Pedro ostā.

pie kam pēc tā paša navigātora atsauksmes,

«astrolābija daudz labāks instruments obser-

vācijām kā kvadrants».

Cik zināms, tad Kolumbs visos savos
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zīciju garumu pēc saules un mēneša aptumšo-

šanās un pie tam loti kļūdaini.

Ar navigācijai derīgu kompasu, kāds pa-

rādās uz kuģiem ap 15. gadusimteni, jūrnieki

iemantoja loti svarīgu palīga līdzekli kuģa va-

dīšanai un orientēšanai. Ar to bija iespējams

noteikt kuģa kursu jeb virzienu. Nākošais, ne

mazāk svarīgs problēms — kā noteikt kuģa

atrašanās vietu un kuģa ātrumu, kas sevišķi

pie buru kuģiem loti mainīgs, jo pilnīgi atka-

rīgs no vēja stipruma. Kadi paņēmieni lietoti

kuģa ātruma noteikšanai senatnē, nav noteikti

zināms, līdz apm. 1500. g., kad pie Holandes

jūrniekiem sastopams tā saucamais «reling

loga». km;š asprātīgi konstruēts, praktisks un

pie nelieliem ātruiniem — ar kādu pa lielākai

daļai iznāk darīšana buru kuģiem: 5—6 j. j. —

dod diezgan korektus rezultātus. Šo «relin

logu» lieto vēl tagad gadījienos, kad visi citi.

pat mēchaniskie «logi» izrādās bezspēcīgi,

piem., ledū. tādos jūras līčos, kur daudz zaļu.

kad kuģim mazs ātrums, stipras pretīgas jūras

dēļ, pie straumes ātruma noteikšanas uz enku-

ra un citur, protams, pie ātrumiem, kas nepār-

sniedz 6—7 j. j.

Senie Holandes jūrnieki kuģa ātruma mē-

rīšanai lieto proporciju starp nautisko jūdzi

un stundu laiku. Nautiskā jūdze līdzinās 6080

140
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pēdām, stunda 3600 sekundēm. Ņem par piem.

vienu divdesmit ceturto dalu no šiem skait-

ļiem, kas būs 253 pēdas, 4 collas un 150 se-

kundes. Atmēra distanci — 253 pēdas un 4

collas uz kuģa reliņa un atzīmē to ar baltām

līnijām. Tagad, ja kuģim ejot uz priekšu no-

sviežam ūdenī kādu priekšmetu priekšpus

baltās līnijas uz priekšklāja, p. p. nelielu koka

gabalu, un ievērojam momentu, kad tas paiet

garām pirmai baltai līnijai, pēc tam otrai, va-

ram noteikt laika sprīdi kurā kuģis būs no-

gājis 253 pēdas un 4 collas. Pieņemsim, ka

šis laiks būs 30 sekundes. Dalot skaitli 150

ar 30, dabūsim 5, kas arī būs kuģa ātrums

stundā nautiskās jūdzēs. Var lietot arī citas

proporcijas starp stundu un nautisko jūdzi, at-

karībā no tā, kādu vislabāki atļauj kuģa ga-

rums. Noteiktība ar šāda veida ātruma mērī-

šanas paņēmienu daudz lielāka, kā ar tā sau-

camo «rokas logu», kas ir angļu jūrnieku at-

radums no 16. gadusimteņa, kur ar smilšu

pulksteņa un garas līnes palīdzību tiek mērīts

ātrums atkal lietojot proporciju starp nautisko

jūdzi un stundu. Abi šie paņēmieni lietoti 19.

gadusimtenī, kad konstruē mēchanisku logu,

kas jau daudz pārāka par savām priekš-

gājējām, bet tomēr vēl ar lieliem trūkumiem:

nav lietojama pie maziem ātrumiem un tās pa-

reizību stipri iespaido jūras viļņi. Beidzot, pa-

saules kara laikā uz dažādu principu pamata
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konstruēti kuģa ātruma mērītāji, kas dod no-

teiktus rezultātus visos apstākļos.

15. gadusimteņa beigās, kā jau minēts, in-

terese par kuģniecību sasniedza visaugstāko

pakāpi un pamudināja kartogrāfus ķerties pie

jūras karšu projektēšanas, kas apmierinātu

navigācijas prasības, jo līdz tam lietotās Ma-

rinus kartes izrādījās nepietiekošas. Pēc vai-

rākiem mēģinājumiem Holandes kartogrāfam

Gerhard Kremer, vairāk pazīstamam vārdā

Merkators, 1569. g. izdodas projektēt kartes,

kas apmierina jūrnieku prasības. Viņa pro-

jekcija jūras karšu sastādīšanā tiek lietota vēl

tagad. Merkators savu pirmo pasaules karti

loti rūpīgi iegravējis kapara tāfelē, kas tagad

mūzeja īpašums.

Baltijas jūrā jūras kartes parādās tikai 16.

gadusimtenī.

Pirmā Hiparcha astrolābija un vēlāk pēc

viņas radušies astronomiskie leņķa mērīšanas

instrumenti nebija piemēroti praktiskās jūras

astronomijas vajadzībām. Tamdēļ centīgi me-

klēja kādu citu instrumentu, vairāk piemērotu

šim mērķim. Līdz pat 17. gadusimtenim nav

nevienam laimējies konstruēt tādu astrono-

misku leņķa mērāmo instrumentu, kas apmie-

rinātu jūrnieku prasības, kaut gan mēģināju-

mu un ierosinājumu bijis daudz, ja spriež pēc

tās lielās astronomisku instrumentu dažādības,

ko var redzēt mūzejos no dažādām zemēm un
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laikiem. Šo problēmu beidzot laimīgi atrisina

Anglijas pilsonis John Hadlev, 1731. g. kon-

struēdams tā saucamo spoguļa sekstantu, kas

Latvijas

tālbraucēju

būrenieks

„Rīga".

pilnīgi atbilst savam mērķim. Viņu lieto uz

kuģiem vēl tagadējās dienās, protams, stipri

pārlabotā un papildinātā veidā. Tagadējie mo-

dernie spoguļa sekstanti var dot pilnīgi bez-

kļūdainus rezultātus.
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Kad navigatora rīcībā atradās uzticams

leņķa mērāmais instruments astronomiskiem

novērojumiem un debesu spīdekļu dēklināci-

jas, tam bij pilnīga iespēja noteikt savas at-

rašanās vietas platumu uz jūras. Turpretim,

ar vietas garuma aprēķināšanu vēl bija lie-

las grūtības, jo tā loti komplicēta procedūra.

Zināms bija, ka garumu var aprēķināt pēc

laika starpības starp divām vietām, bet nebija

tādu pulksteņu, kas rādītu pareizu laiku. Pulk-

steni gan uz kuģiem sastopami jau 15. gadu-

simtenī, bet tie nav derīgi astronomiskiem

aprēķiniem. 1736. g. anglim John Harisonam

laimējas konstruēt tādu pulksteni jeb chrono-

metri, kas rāda pareizu laiku. Pirmais J. Ha-

risona chronometris izmēģināts uz kuģa tanī

pašā gadā braucienā no Anglijas uz Lisabonu.

Viņš gan izrādījies ar dažādiem trūkumiem,

bet pēc pārlabojumiem vēlāk tas atkal lietots

braucienā no Anglijas uz Vakar-Indiju. 1762.

gadā viņš jau dod pilnīgi pareizu laiku, ar ko

garuma aprēķināšana astronomiskā ceļā kļūst

loti vienkārša.

Līdz 19. gadusimtemin jūrnieki iemanto

svarīgākos palīglīdzekļus navigācijai: kompa-

su, chronometri, sekstantu, nautiskās tabulas

un spīdekļu koordinātes, kas dod iespēju ku-

ģus droši vadīt. 19. gadusimtenī navigācijas

līdzekļiem nekas jauns klāt nenāk, tikai esošie

tiek stipri pārlaboti un papildināti. Šinī laikā
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stipri attīstās dažas zinātnes, kas jūrniekiem

ļoti noderīgas, sevišķi meteoroloģija. Tiek iz-

pētīti vētru cēloņi un to celi, ierīkotas vētras

brīdinājuma stacijas, izpētīti tropiskie orkāni.

Ar to stipri nodarbojas katoļu Jezuītu ordenis

Filipīnu salās. Tiek nodibinātas meteorolo-

ģiskas stacijas, izdotas pārlabotas, pilnīgākas

jūras kartes, publicētas locijas grāmatas, nau-

tiskie almanachi, sastādīti jūras straumju at-

lanti. lesākts publicēt periodiskus izdevumus

ar ziņojumiem jūrniekiem par visu, kas var

interesēt navigātoru.

Sevišķi rosīgi 19. gadusimtenī strādā hi-

drogrāfi; izvesti loti plašā mērogā dziļuma

mērīšanas darbi, ierīkotas daudzas jaunas

krasta un peldošas bākas un bojas, kas apzī-

mē sēkļus, izpētīta kompasa variācija uz

okeāniem.

Arī starptautiskie kuģu sadursmju novēr-

šanas noteikumi un internācionālā kuģu signā-

lu grāmata sastādīta un publicēta 19. gadu-

simtenī.

Jūras dziļums jūrniekiem ļoti bieži var no-

derēt orientācijai, it īpaši miglainā laikā tuvo-

joties krastam. Primitīvākais paņēmiens dzi-

ļuma mērīšanai — gara līne ar svaru galā, bet

tas lietojams pie maziem dziļumiem un tatga-

dējā steiigas 01 oikonomijas laikā nepraktisks,

jo tādai mērīšaniaii jāaptur kuģis un jāzaudē

laiks. Tamdēļ angļu fiziķis 19. gadu simteņa
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beigās konstruē patentētu mēchanisku dziļuma

mērīšanas aparātu, ar kūtru var izmērīt dziļu-

mu kuģim ejot. Tomsona aparāts nav pama-

tots uz izlaistas līnes garuma pamata, bet uz

ūdens spiediena pamata, jo, kā zināms, spie-

diens palielinās ar dzilummi, tomēr šādam dzi-

ļuma mērīšlainas paņēmienam ir savi diezgan

lieli trūkumi: pirmkārt, tas pie lielākiem kuģu

ātruimiem uin pāri par 50 metru dziļumiem dod

no 10—15% kļūdainus rezultātus. Tamdēļ zi-

nātne atradusi kaut ko labāku.

Vācijas fiziķis Aleksandrs Bērns šā 'gadu

simteņa sākumā pagatavo tā saucamo akusti-

sko dziļuma mērīšanas aparātu, kas pamatots

uz to, ka skaņa no ūdens virsas noiet līdz di-

benam un atbalssveidīgi atgriežas atpakaļ, pie

kam zināms, ka skaņa ūdenī izplatās ar ātrumu

1440 metru sekundē. Reģistrējot momentu,

kad skaņa dota, un kad tā atgriežas virs ūdens,

ar vienkārša aprēķina palīdzību var atrast dzi-

ļumu. Uz šā pamata dažādas firmas konstru-

ējušas aparātos, ar kuriem vienā momentā var

dabūt jūras dziļumu. Šis ir viens no šā gadu

simteņa modernizējamiem navigācijā, un pie

tam ļoti svarīgs ieguvums; ne tik daudz jūrnie-

kiem, kā hidrografiem, jo ar ito viņu darbs jū-

ras dziļumu pētīšanā loti vienkāršots.

Sākot ar 19. gadu simteni kuģu būvniecībā

sāk pielietot dzelzi, kas atstāj stipru iespaidu uz

kuģa kompasa magnētisko adatu, padara to
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kļūdainu, novirza no magnētiskā meridiāna

tik. tālu, ka tagad pie lieliem okeāna milzeņiem

— kuros iebūvētas kolosālas dzelzs masas,

magnētiskais kompass vairs neatbilst savam

mērķim.

Līdz ko kuģa dzelzs sāk iespaidot mag-

nētiskās adatas, tūliņ arī meklē pretlīdzekli, lai

mazinātu un īpat pavisam iznīcinātu koģa

dzelzs iespaidu, šajā virzienā loti daudz strā-

dājuši visu nāciju jūrnieki un zinātnieki, publi-

cēti ļoti plaši zinātniski darbi, mēģināts atrast

ceļus kompasa adatas novirzīšanās atturēša-

nai.

Pirmais, kas ar šo jautājumu sācis nodar-

boties, skaitās angļu kapteinis Fliinders. 1800. g.

atlaizdamies ar savu kuģi Austrālijas piekrastē,

kur izdarīti okeāna dziļuma mērīšanas darbi,

viņš mēģinājis samazināt kompasa deviāciju,

novietojot pie tā mīkstu dzelzi. Tas viņam arī

zināmā mērā izdevies, um viņa vārdu vēl tagad

nes apaļa dzelzs stanga, ko lieto kom-

pasa deviācijas iznīcināšanai. Zinātnisku

teoriju par kompasa deviācijas iznīcināšanu

pirmais uzrakstījis matēnraitiķis S. D. Puasons.

Neskatoties uz visām pūlēm, šo problēmu to-

mēr pilnīigi atrisināt nav izdevies, kuģa 'kom-

pass vēl līdz šim ir 'kļūdains. Pilnīgi pareizi rī-

kojas tie, kas tura par likumu kompasu kontro-

lēt katru dienu, ja vien taitmosfairiskie apstākli

to atļauj. Kļūdas nav bīstamas ja viņas zinā-
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mas. Magnētiskais kompass uz vidusmēra

kuģiem savu kļūdu dēļ nozīmi zaudējis nav.

Kā jau iepriekš minēts, uz lieliem tagadē-

jā laikmeta dzelzs kara un tirdzniecības flotes

kuģiem, it sevišķi uz zemūdenēm kuģa

dzelzs masu iespaids uz kompasa magnētiskām

adatām pārāk liels, tamdēļ tam uzticēties ne-

var. Tāpēc šā gadu simteņa sālkumā zinātne

sāka meklēt magnētiskā kompasa atvietotāju.

Franču fiziķis Fuko jau 1852. g. pierādīja,

ka visiem pazīstamā vilcina ass, atrodoties brī-

vi horizontālā stāvoklī, ieņem ziemelu-dienvidu

virzienu; uz šā pamata arī tūliņ dzimusi doma

radīt bezmagneta kompasu. Bezmagneta kom-

pasa problēmas atrisināšanā lieli nopelni Vāci-

jas fiziķiem, it sevišķi Dr. Anšuc-Kempfem,

kas ar jautājumu sāk nodarboties no 1900. g.

Pirmie mēģinājumi izdarīti 1904. g. uz Vācijas

kara kuģa «Undine». Tie vēl izrādās neap-

mierinoši. Gadu vēlāk, pēc papildinājumiem

un pārlabojumiem, Vācijas kara flotei nodots

navigācijai pilnīigi derīgs bezmagneta kompass.

No tā laika līdz mūsu dienām loti daudz strā-

dāts bezmagneta kompasa uzlabošanā un no-

vērsti visi tie trūkumi, kādi vien novēroti sā-

kumā, tā kā beidzamo gadu izlaidumus var uz-

skatīt par pilnīgi uzticamiem instrumentiem.

Bezmagneta kompass arī nav bez kļūdām,

bet tās ir pavisam citāda rakstura kā magnēti-

skam kompasam, viņas atkarājas no ģeogrā-
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fiskas vietas, stūrēta kursa un kuģa ātruma.

Pie kursiem O un W visos ģeogrāfiskos platu-

mos un pie visiem ātrumiem kompass brīvs no

kļūdām, pie S un N kursiem kļūdas vislielākās

un palielinās ar ģeogrāfisko platumu un ātrumu.

Lielākā kļūda vidējos ģeogrāfiskos platumos

var sniegties līdz 2,5°.

Priekšrocības bezmagnetislkam kompasam

attiecībā pret magnētisko ir lielas, galvenā kār-

tā tās pastāv iekš tam, ka tas nav padots kuģa

dzelzs iespaidam, otrkārt, tā saucamais noturo-

šais spēks kas notora dienvidu un ziemeļu vir-

zienā daudz stiprāk kā magnetisfkam kompa-

sam, tamdēļ 'bezmatgnētisko stūres kompasu

var konstruēt tā, ka vismazākā novirzīšanās no

kursa stūres vīnam loti skaidri redzama. Tā-

pēc var nostūrēt taisnāku kursu un nav jāzaudē

distance, bez tam izmantojot stipro noturošo

spēlku var ierīkot automātisku kuģa stūrētāju,

kas atvieto tagadējo stūres vīru. Trūkumi bū-

tu tie, ka tas kā katrs mēchanisks aparāts pa-

dots visādām klizmām un vina kārtībā turēša-

na un apkopšaua savienota ar daudz lielākiem

izdevumiem kā magnetisikā kompasa. Bezmag-

neta kompass iedarbojas ar elektriskās strāvas

palīdzību, kas, protams, katru dienu saistīts ar

izdevumiem, tamdēļ uz vidēja lieluma kravas

kuģiem, kur dienu parasti dinamo mašīna ue-

tiek nodarbināta, ptalilks varbūt vēl loti ilgi sa-

vā vietā magnētiskais kompass.
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Pie bezmagneta kompasa dienas gaismā

celšanas stipri jāpateicas elektrotechnikai, kas

deva iespēju* vilciņam ar apm. 15 cm. caurmēru

griezties ar ātrumu 20.000 reizes minūtē.

Austrum-Indijas salu archipelāgā zvejnieki

savā starpā uz jūras sazinās pārliekot pār lai-

vas malu kādu dzelzs gabalu, pie kura piesit

noraidot kādus norunātus signālus. Otrā laivā,

kas atrodas tuvumā, pieliekot ausi pie laivas di-

bena uz diezgan liela attāluma var dzirdēt ska-

ņas. Arī modernā navigācijā šāds sazināšanās

veids atradis diezgan plašu piekrišanu.

Zinātniskie skaņu izplatīšanās pētīšanas

darbi ūdenī, sniedzas atpakaļ līdz 1826. tg., kad

Sturms un Galladons uz Ģenfes ezera izpētīja

un atrada, ka skaņas ūdenī izplatās tik pat vie-

nādi, kā gaisā: ar ātrumu 1433—1440 metru se-

kundē. Uz šā pamata pagājušā gadu simteņa

beigās lielākās jūras valstīs izdarīti mēģināju-

mi konstruēt zemūdens skaņu siignālaparātu

raidīšanai un uztveršanai. Izrādās, ka gaisa

skaņu signāli, kādi tiek lietoti navigācijā, piem.

miglas tauru, lielgabala šāvienu, sirēnu un zva-

nu dzirdamības virziens un attālums stipri ie-

spaidots no atrnosfairiskiem apstākļiem, vēja

virziena un stipruma, milglas, mākoņiem un ci-

tiem skaņu viļņiem. Visi minētie trūkumi atkrīt

zemūdens skaņu signāliem jo ūdenī tie izplatās-

vienmērīgi un bez traucējumiem, tamdēļ to at-

tālumu un virzienu var labāki noteikt un vairāk
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tiem uzticēties. Ar zemūdens skaņu signālu pē-
tīšanu nodarbojas amerikāņi Mundv un Grav,

kas izdara loti daudz mēģinājumu uz jūras, pēc

tam tiek nodibināta sabiedrība ar nosaukumu

«Submarine Siignal Company», kas sāk paga-

tavot navigācijai derīgus raidīšanas un uztver-

šanas skaņu signālu aparātus, ar kuriem jūras
valstis apgādā savus kuģus un svarīgākās ku-

ģu kustības vietās peldošas bākas. Pirmais

zemūdens signālu raidīšanas aparāts — vien-

kāršs zvans ar stiprām skaņām, novietots pel-

došas bālktas zemūdens daļā, iedarbināts ar

viļņu kustību, saspiestu gaisu vai elektrību.

Viņš izplata skaņas uz visām horizonta pusēm.

Skaņu uztverošais aparāts uz kuģiem iebūvēts

korpusā apm. 10 metrus no priekšas un sastāv

no jūtīga mikrofona, no kura parastais telefons

iet viz komandas tiltu, kuru savulkārt ar atslē-

gas palīdzību var ieslēgt kuģa kreisā vai labā

sāna uztvērējā. Tuvojoties miglā kādai peldo-

šai bākai, ieslēdzot kreisā un labā sāna uztvē-

rēju, var spriest, kurā kuģa pusē atrodas bāka,

kas noraida noteiktus zemūdens signālus, un

norāda kā manevrēt. Beidzamos gados aparāti

stipri pārlaboti, un tagad zvana vietā darbojas

membrānas — elektromagnēta raidītājs. Ir

pat konstruēti aparāti, ar kuriem var vienā un

tai pašā laikā raidīt un uztvert. Tas padara

kuģu sadursmes miglā neiespējamas, protams,

ja pretīm nākošie kuģi apgādāti ar tādu pašai
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aparātu, kas var raidīt un uztvert viena laika.

Beidzot —
zemūdens skaņu signālu technikai

Latvijas

tālbraucēju

burenieks-šoners
"Pitan'.

izdevies konstruēt aparātu, ar kuru var noteikt

raidošās stacijas virzienu. Lielākais sasnieg-
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tais 'attālums, uz kāda var uztvert signālus ir

50 j. j. Bet tas sasniedzams tikai retos 'gadī-

jumos, un rie vienmēr ar tādu attālumu var rē-

ķināties; tas atkarīgs no gada laika —
vasaru

mazāk kā ziemu. Arī jūrias ūdens temperatū-

ra un sāls procents spēlē savu lomu — ja sāls

procents jūras ūdenim mazālkis, dzirdamība

sliktāka.

Nākošais, un pie tam loti svarīgs šā gadu

simteņa mantojums navigācijā ir radiotēlegra-

fija. Mēģinājumi telegrafēt bez drāts notikuši

jau 19. gadu simteņa vidū, bet (pielietot to prak-

tiskām vajadzībām izdevies itālietim Markoni

1896. gadā. Sākumā radiotēlegrafija uz ku-

ģiem lietota maz, pēc tam tā izplatās loti ātri.

Ar radiiotēlegrafiju navigācijā iemanto loti sva-

rīgiui palīglīdzekli. Pirmkārt, tas loti ērts sa-

karu līdzeklis ar sauszemi kuģim atrodoties

atklātā jūrā, ar kuru var stanemt meteoroloģi-

skas ziņas un laika pareģojums, otrkārt — ar

to katru dienu var pārbaudīt chronometri, kas

samazina astronomislkos novērojumus un pada-

ra tos uzticamākus un pareizākus, ja chrono-

metra korrekcija labi zināma.

Sākot ar 1907. g., kad konstruē radiopelen-

gātoru, radiotēlegrafijas nozīme kuģniecībā

stipri palielinās, jo to var izmiantot kuģa vietas

noteikšanā tad, kad visas astronomiskās meto-

des izrādās bezspēcīgas, piem.: mākoņainā, lie-

tainā un it sevišķi miglainā laikā. Līdz tam
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jūrniekiem pie sliktas redzamības nekādu ori-

entācijas līdzekļu nebij, izņemot jūras dziļuma

izmērījumuis un zemūdens skaņu signālus, kas

arī ne katru reizi pieietami. Radiopelengātors
ir svarīgs atradums navigācijā, tā uzlabošanā

ļoti daudz strādājuši visu nāciju zinātnieki un

lagad tas sasniedzis tādu pilnību, kla to var uz-

skatīt par dlrošui palīglīdzekli vadot kuģi miglai-

nā laikā krastu tuvumā, — protams pie labi no-

organizēta krasta radio bāku tīkla. Nelaime

tikai viena, — daži jūrnieki aiz 'vieglprātības

radiopelengātora nozīmi pārspīlē un turas pie

ieskata, ka tas atsvabinās no visām observāci-

jām un tamlīdzīgām pūlēm, kas gan laikam ne-

notiks.

No 1913. g. radiotēlegrafijai radies bīstams

konkurrents
- radiotēlefonija, kas beidzamos

gados sasniegusi ievērojamu attīstības pakāpi.

Tai var paredzēt loti labu nākotni, jo viņai lie-

las priekšrocības uz kuģa pret radiotēlegrafiju.

Ar šo gadu simteni navigācija mantojusi

daudz jaunu svarīgu palīglīdzekļu, kam patei-

coties tā tapusi daudzpusīgāka un tamdēļ pra-

sa no tagadējiem naviigācijas virsniekiem nesa-

mērojami vairāk teorētisku un praktisku zinā-

šanu kā agrāk. Ja vien kaut cik nopietni grib

piesavināties to praksi un teoriju, (ko prasa

laikmets no kuģu vadītājiem, tad tiem īsajā

skolas laikmetā un arī visu mūžu jānododas sa-

vam darbam ar sirdi un dvēseli. Grūti būs at-
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rast otru tik daudzpusīgu profesiju, par kādu

tagad izvērtusies diplomēto jūrnieku; protams

ņemot vārdu viņa īstā nozīmē, ko par nožēlo-

šanu ne katrs spējīgs pareizi uztvert.

No ārpuses var izlikties, ka pateicoties mi-

nētiem moderniem navigācijas palīglīdzekļiem

kuģu vadītāju pienākums ir stipri atvieglots sa-

līdzinot ar senākiem laikiem, kas tomēr neat-

bilst patiesībai. Ja arī tagad var noteikt vieg-

lāk kuģa vietu un labāki orientēties miglā, tad

no otras puses proporcionāli pavairojušās pra-

sības. Atvainošanās par nokavēšanos brau-

cienā miglas un sliktā laika dēļ, kaut arī tās bū-

tu likumīgas, tomēr gluži pamatoti ne labprāt

uzklausa, jo laikam tagad cita vērtīha kā senāk,

kad dienas nespēlēja tilk lielu lomu, kā tagad

stundas. Stiprā konkurrence automātiski un

pret cilvēka gribu strīpojusi no aprēķiniem

zaudējumus no neparedzētiem kavēkļiem.

Sakarā ar lielo proigresu kuģniecībā, pie-

mēram kuģu architektūrā un navigācijā, vie-

nam otram radies ieslkats, it kā tas atsvabinātu

jaunos kuģu vadītājus no jūrnieciskas prakses,

it kā no tiem nevajadzētu prasīt tik lielu brauk-

šanas cenzu savu tiesību iegūšanai. Šāds uz-

skats vairāk kā nepareizs, pat bīstams, un no

tādām domām katram nopietnam jūrniekiam Jā-

atsvabinās pēc iespējas ātrālk. Kaut gan tagad

kuģu korpusi ļoti stipri, un tos dzen spēcīgas

mašīnas, bet ne mainīgais vējš kā buru kuģu
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laikmetā, un kuģu vadītāja rīcībā ir moderni

navigācijas instrumenti, tomēr nevienam vēl

nav izdevies atrast līdzekļus, ar kuriem varētu

nomierināt vētras un orkānus, samazināt vilnu

postošo spēlku, izkliedēt miglu un sniega negai-

sus. Cīņā ar šiem vispostošākiem dabas spē-

kiem vienīgais līdzeklis ir jūrnieciska prakse un

nekas cits. Kam tās nav, tas agri vai vēlu cī-

ņu zaudēs. Cik tas arī dažam dīvaini neizklau-

sītos, bet tā ir neapstrīdama patiesība, — mo-

dernie (kuģi ar spēcīgiem mēchaniskiem dzinē-

jiem prasa daudz vairāk (prakses, kā buru kuģi,

kas faktiski pretī stipram vējam cīnīties neva-

rēja, bet padevās tā varai. Dzenot modernu,

spēcīgu tvaikoni ar visu spēlku pretīm vētrai un

samiknotiem viļņiem, var ātri novest braucienu

pie traģiska gala rezultāta. Ciflc lielā mērā drīkst

forsēt, to var noteikt vienīgi praktiski novēro-

jumi un sevišķa jūrnieka nojauta, kuru var ie-

gūt ilgus gadus pavadot uz jūras bet nevienā

cita ceļā. Visi zinātniskie aprēķini tur pilnīgi

bezspēcīgi.

Vēl nav izdevies uzbūvēt tādu kuģi, kam

vētras un okeāna viļņi nenozīmētu absolūti ne-

ko. Lielie pasažieru (kuģi — okeāna milzeņi At-

lantijas okeānā ziemas vētrās ir cietuši smagas

avārijas, tiem nopostīti klāji, bojāti komandas

tilti, appludinātas telpas. Tādos gadījumos vi-

ņus no (bojā iešanas glābusi tikai vadītāju jūr-

nieciskā prakse, nevis tie technikas sasniegumi,
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ko uz viņiem var atrast. Pēc šiem piemēriem,

šķiet, veltīgi minēt to, ka vidēja lieluma kra-

vas tvaiļkoņa liktenis līdzīgos apstākļos desmit-

kārt vairāk atkarīgs no vadītāja prakses.

Technika dabas spēkus uz jūras nav vēl uz-

varējusi visā pilnībā, un tie mūsu dienās prasa

ne mazāk upuru kā buru kuģu laikmetā, ko pie-

rāda tie daudzie SOS — briesmu signāli vētras

lailkā uz Atlantijas okeāna, kādus raida dažreiz

10—15 kuģi vienā laikā. Tas nozīmē, ka cīņa

ar jūru ir tāda paša , spraiguma kā senāk, u,n

zaudētāji ne vienreiz vien ir kuģi.

Zinātniski izpētīts un aprēķināts, ka Atlan-

tijas okeānā stipro vētru viļņu dināmiskais

spēks var sniegties līdz 30 tonnu uz viena

kvadrātmetra. Labāku priekšstatu par jūras

viļņu stiprumu ivar iegūt no sekojošiem piemē-

riem: Spānijā, Bilbao pilsētā ostas būves dar-

bos 1700 tonnu smagu cementa masivu okeāna

viļņi no dambja iegāza jūrā. Holandē, Ymuiden

ostas dambja 20 tonnu smagu akmeni jūras viļ-

ņi izsvieda 4 metri virs ūdens līmeņa uz saus-

zemes. Anglijā, Scilly salās kādu vairāk kā 3

tonnas smagu dzelzs bluķi no jūras izsvieda 7

metri virs ūdens līmeņa uz klintīm. Tā sauca-

mās iekšējās jūrās, kāda par piemēru ir mūsu

Baltijas jūra, viļņu stiprums nesamērojami ma-

zāks, jo tas galvenā kārtā atkarīgs no dziļuma

un brīvi un netraucēti noietās distances. Oke-

āna viļņi arī nav visur vienāda stipruma, jo tos
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iespaido daudz un dažādi apstākli, galvenā

kārtā straumes. Stipras jūras straumes, sasto-

poties ar pretestīgiem viļņiem padara to posto-

šo spēku loti bīstamu, kā tas piemēram notiek

Agulhas straumē pie Āfrikas krasta. Jūrnieki

ļoti labi pazīst «jvējiainos stūrus» p. p. Cape

Horm, Cape Good Hope, Hatteras, Leeuween,

Cape Clear un citus, ikuriem katram ir savs viļ-

ņu raksturs un postošo īpašību īpatnības.

Vienam otram var iizlikties neloģiski un

nepareizi, 'kal pie tagadējā lielā kuģniecības pro-

gresa turpina notikt drausmīgas katastrofas uz

jūras, beidzamā lielākā no kuram bija pagājušā

gada «Morro Castle» traģēdija Amerikā, kas

saviļņoja ar savām šausmām visas 'kiultūrālās

cilvēces prātus. Bez tam. katru .gadu notiek

daudzas citas kuģu bojā ejas un sma)gas avāri-

jas, kas prasa cilvēku upurus. Daļai no šīm ne-

laimēm ir par iemeslu tas, ko mēdz apzīmēt ar

vārdu «Slikta laime», kur neviens nekā līdzēt

nevar, bet ir arī viena dala, kur par iemesla ne-

piedodama ignorance.

leskatoties tuvāik) visos tagadējos techni-

kas sasniegumos, un ņemot vērā to, kādi prāti

tagad valda, izliekas itkā cilvēce reizē ar tech-

nikas progresu būtu mantojusi arī modernus

trūkumus un modernas giarigas slimības, ar

kurām daiudz grūtāk cīnīties kā ar dabas spē-

kiem.

Cilki bijusi izdevība novērot, it sevišķi Atis-
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lijā psīchologi ļoti stipri nodarbināti beidzamos

gados ar parādību, ko tie apzīmē ar vārdu,
«racionālisms» pēdiņās, uta ko uzskata par vie-

nu no gfrOltak iizpētāmām un apkarojamām cil-

vēka gara slimībām.

Rācionālisti, kā jau tas katram zināms, at-

zīst un tic tam, kas pierādīts iair faktiem, un tie

katras parādības izskaidrošanai meklē iemeslus.

Tā, protams, ir teicama īpašība, tikai par ne-

laimi atradiušies airī cita veida «rācionālisti»,

kas, lai sevi nostādītu labākā gaismā, lieto ne-

pareizus faktus un uzdod nepareizus iemeslus,

jo viņu prāts tik tālu saindēts un slims ar da-

žāda veida egoismu, ka tiem atzīties savos,

kaut nevainīgākos trūkumos un cienīt citu ie-

skatus nepanesami sāpīgi. Vislabāk šāda vei-

da «nacionālismu» varēs saprast no piemēriem,

kādus ikdienišķā dzīvē var sastapt uz katra

sola.

Solīda dāma., kas laiskā dzīvē ieguvusi kor-

pulenci, uzkāpusi nelielā uzkalniņā katrā ziņā

izsauksies: «Cik te ir jauks dabas skats», un it

kā apbrīnojot skaisto dabas skatu paliks sēdot.

Patiesībā te nekādu dabas jaukumu nav, parei-

zais atsēšanās iemesls ir tas, ka tā nokususi.

Bet to atzīt viņa nav spējīga ne par kādui cenu.

4—5 igadUs vecs zēns, staigādams dārzā,

nejauši satiek lielu svešu suni, no kura nobīstas

un slkrien pie mātes cik vien jaudādams. Māte

uztraukumā jautā: «Vai tu stipri nobijies?» Zē-
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narn mātes klātbūtnē pāriet bailes, un tas liel-

manīgi atbild: «Nebūt nē, māmiņ, es tik gribē-

ju izmēģināt, cik ātri varu skriet.»

Nav mazums tādu lauksaimnieku, kas pēc

mūsu sprieduma: «Šodien skaista saulaina die-

na», noteikti apgalvos: «Saulains laiks mums

nav vajadzīgs, bet lietus.» Atgādiniet viņam
otrā dienā: «Patreiz nolija skaists, ražīgs lie-

tus», viņš jumis atbildēs: «Pēc lietus mums ne-

ttāfdtas vajadzības nebij, bet mums nepieciešams

saulains laiks.» Patiesībā saule un lietus ir stā-

vā vietā un laikā, tikai sarunu biedris nav spē-

jīgs cienīt kaut cik citu ieskatus.

Ja nu minētais «racionālisms» izpaustos

vienīgi līdzīgos piemēros, nelaime varbūt nebū-

tu liela, un psīchologi nebūtu sacēluši tādu

traiuksmi un viņa apkarošanai veltījuši vairā-

kus sējumus zinātniska darba. Par nožēlošanu

tam ir dziļākas saknes, un tas parādās tur, kur

darīšana ar nopietna rakstura jautājumiem,

neizslēdzot arī kuģniecību, tūuir tam, kā šķiet, ir

\ īsai ļaunas sekas. Piemēram, drausmīgi

«Morro Castle» katastrofu var pilnīgi attiecināt

uz šī «racionālisma» rēķina. Kādā veidā kuģ-

niecībā «rācionālisms» var sekmēt katastrofas?

Šis jautājiens ir pārāk plašs, varētu! tikai aizrā-

dīt uz dažiem raksturīigāikiem (gadījieniem.

Atliek tiktai mazliet aizkustināt sāpīgo jau-

tājienu par 'kuģu vadītāju' jūrniecisko> praksi! un

aizrādīt uz tās lielo nozīmi un nepieciešamību,
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it sevišķi okeāna braucienos, kad tūliņ arī at-

radīsies kāds, kas apgalvos, ka okeānu brau-

cienu praksei nav nekādas nozīmes, ka kuģus
vadīt Baltijas un Ziemeļu jūrā grūtāki kā oke-

ānā un ka tas, kam jau kautkāda prakse minē-

tos ūdeņos, pietiekoši' sagatavots visas plašās

pasaules okeāniem. Bet par to, ka Atlantijas

okeānā kādreiz vienā vētrā dažās dienās aiz-

iet bojā vairāk kuģu kā Baltijas un Ziemeļu

jūrā par dažiem gadiem kopā, ka tur cieš

smagas avārijas tādi okeāna milzeņi, kas ne-

vienā Baltijas jūras ostā nevarētu pat vietas

atrast, tas viss neko nenozīmē. Tāpat tādiem

apgalvotājiem neko nenozīmē jūras tiesu iz-

meklēšanas akti par to, kam notiek vairāk ne-

laimes okeānos, vai tiem, kam ir bijusi prak-

se, vai tiem, kam tādas nav. Beidzot atro-

das kāds cits, kas cenšas pierādīt, ka tālie

okeāna braucieni ir tīrā paradīze, jo tur ir tā

saucamā «laba laika josla», it kā visi kuģi tur

vien brauktu. Netrūkst arī tādu, kas zinās

droši stāstīt, ka kuģus vadīt pa visām septi-

ņām jūrām ir tīra nieka lieta un tam nav va-

jadzīga nekāda liela prakse, — vienkārši tam-

dēļ, ka viņam pašam tādas nav.

Neskatoties uz to, ka šādi motivējumi ir

bez kaut kāda pamata, bez praktiskiem pie-

rādījumiem un viņu autoriem ir zināma garī-

ga radniecība ar augšā minēto lauksaimnieku

vai solido dāmu, — ko var droši pieņemt
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spriežot pēc tā, ka cilvēki, kas ar jūrnie-

ciskas prakses jautājiena studēšanu ir nodar-

bojušies visā nopietnībā, ņemot par pamatu

statistiku un jūras tiesu archīvus ir taisni pre-

tējos ieskatos, — tad tomēr viņiem ir sava

dala piekritēju, kas galvenā kārtā rekrutējas

no tiem, kuriem jūrnieciskas prakses iegūša-

na dara grūtības nedisciplinētības un slinku-

ma dēl, kuri tos cenšas aizstāvēt šādiem

un tādiem līdzekļiem, kas arī viņiem vienā

otrā vietā ir izdevies. Galu galā viss tas no-

ved pie tā, ka zināmā mērā tiek ignorētas (jo
lielākais cilvēku vairums nedomā patstāvīgi,

bet vadās no citu izteiktiem ieskatiem) jūr-

niekam nepieciešamākās zināšanas un viņa

stiprā puse — jūrnieciskā prakse. To iegūst

ne ar tādu nopietnību, kā vajadzētu, bet kaut

kā pavirši un nepietiekoši. Tā netiek attīstī-

tas un izkoptas jūrniekam svarīgākās īpašī-

bas: noteiktība, stingrība, disciplīnas un pie-

nākuma apziņa. Stipra rakstura cilvēku vietā,

kādi vajadzīgi uz jūras, nāk viegli, pavirši cil-

vēciņi (jo cilvēka raksturu var izveidot tikai

dzīves sākumā, vēlāk to grozīt neiespējami),
kas savus pienākumus var veikt tikai tad,

kad visi apstākli normāli. Līdz ko atgadās

kāda nelaime, kā par piem. gadījienā ar «Mar-

ro Castle», tad tie izvēršas par bailīgiem un

mazdūšīgiem, aizmirst savus pienākumus, at-

stāj pasažierus, kas viņiem uzticēti, uz degoša.
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kuģa, un paši pirmie dodas mala. Tas ir vie-

nīgais iemesls, kamdēļ mūsu dienās var no-

Ledlauzis

"Krišjānis

Valdemars".

tikt drausmīgs atgadījums, kur moderns pa-

sažieru kuģis ar visiem beidzamiem technikas
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sasniegumiem, apgādāts ar labākiem drošības

un glābšanas līdzekļiem, sadeg krasta redza-

mības robežās un dala pasažieru dabū galu

uguns liesmās un jūras dzelmē. Tā ir nežē-

līga likteņa atriebība par tās ignorances kul-

tivēšanu pret jūrniecisko praksi, ko veicina

dažādi apzinīgi un neapzinīgi «lietpratēji», kas

ne vienu reizi vien noraida vērtīgus aizrādī-

jumus vienīgi tāpēc, lai apmierinātu savas

egoistiskās tieksmes.

Varētu varbūt celt iebildumus minētajam

gadījienam ar «Morro Castle», jo Amerikā li-

kums prasa diezgan augstu jūrniecisko praksi

kuģa virsnieka tiesību iegūšanai. Bet jājautā,

vai tur ir arī kontrole par to, vai šī prakse

iegūta tādā ceļā, kā to likums paredzējis.

Cik lielas domstarpības tagad valda par

jūrniecisko praksi, redzams no šāda piemēra.

Lielās vecās jūras valstīs no katra, kas grib

iegūt kuģa vadītāja tiesības, bez teorētiskām

zināšanām prasa iziet praksē visas kuģa hi-

erarchijas dienesta pakāpes, ar to pierādot sa-

vu piemērotību kuģa vadītāja postenim. Bet

tanī pašā laikā ir citas valstis, kur ar naiviem

motivējumiem šāda prasība noraidīta, un kuģa

vadītāja tiesību iegūšanai pietiek ar nelielu

praksi kaut jaunāka virsnieka pakāpē, kura

loma uz kuģa niecīga. Kurš ieskats no šiem

pareizāks, tas katram skaidrs. Ja jau mazāk

atbildīgos amatos, kā p. p. drēbnieka un kurp-



nieka, meistara tiesību iegūšanai bez žēlastī-

bas prasa iziet visas mācekļu pakāpes, tad

gan nevar nekādu šaubu būt, ka kuģa vadītā-

ja tiesībās nevar pielaist izņēmumus, jo tur

atbildība nesalīdzināmi lielāka. Slikts drēb-

nieku meistars var sabojāt kādam uzvalku,

vairāk neko; kuģa vadītājam uztic lielas ma-

teriālas vērtības, cilvēku dzīvības un tas

stiprā mērā reprezentē savu nāciju ārzemēs.

Tamdēļ viņu kvalitātei ir valstiska nozīme un

katra paviršība ir nepiedodama; nosaukt to

par kriminālu ignoranci nebūt nav pārspīlē-

jums.
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Kuģu vadītāju tiesību vēsturiskā

gaita.

Tagadējās kultūras valstīs jūrnieciskie li-

kumi piešķir kuģu vadītājiem zināmas pū-

bliski-tiesiskas varas tiesības uz kuģa, un no-

stāda to atsevišķā stāvoklī iepretī citiem ko-

mandas locekļiem. Kapteiņa varas tiesības

un viņa atsevišķais stāvoklis nav mākslīgi ra-

dīts tiesību institūts, bet to ir radījuši nepie-
ciešamība koncentrēt kuģa vadību vienās ro-

kās. Kapteiņa varas tiesībām ir loti bagāta

vēsturiska pagātne.

Par nožēlošanu, Latvijas kuģniecības vē-

sturi nevaram izmantot, jo tā nav sakopota un

uzrakstīta, kas jau pats par sevi ir liels trū-

kums mūsu literātūrā. Sabiedrības un dažā-

du organizāciju pienākums būtu mēģināt celt

dienas gaismā mūsu kuģniecības vēsturi, no

kuras varētu smelties daudz pamācoša. Pie

šā darba būtu jāķeras ar visu steigu, jo sva-

rīgākā — buru kuģu laikmeta liecinieki viens

pēc otra aiziet nebūtībā, līdz ņemdami vērtī-

gas oriģinālas ziņas. Sevišķi, šķiet, Latvijas
Tālbraucēju Kapteiņu b-bai būtu morālisks

pienākums rūpēties par to, lai mūsu kuģniecī-



bas vēstures svarīgākie dati neietu zudumā

un tie tiktu nodoti nākamām paaudzēm. Tas

būtu nesamērojami vērtīgāks iegūvums, kā

privāti īpašumi, un tas arī būtu labākais vai-

ņags un pareizākā atzinība aizgājējiem, ko

viņi, bez šaubām, pelnījuši. Tā kā mums ir

gan kuģniecības vēsture, bet nevaram viņu

lasīt, kapteiņu tiesību gaitai jāseko pēc citu

mūsu kaimiņu tautu kuģniecības vēsturēm.

Vistuvākā, šķiet, Vācija un viņai arī ir bagāta

literātūrā šajos jautājienos.

Kā jau iepriekš minēts, ar kuģniecību Bal-

tijas jūrā sāka nodarboties nesamērojami vē-

lāk kā dienvidos. Tā, piemēram, jūras tiesību

pētnieks Vāgners par Vācijas viduslaiku kuģ-

niecības sākumu uzskata laiku starp 7. un 10.

gadusimteni. Vecākie jūrnieciskie likumi, kā-

di līdz šim uzglabājušies Baltijas jūrā, ir Šlēz-

vigas statūti no apm. 12. gadusimteņa pirmās

puses, Lībekas statūti no 1240. gada un Ham-

burgas statūti no 1270. gada.

Ar tirdzniecības kuģniecību senie Balti-

jas jūrnieki sākuši nodarboties pilnīgi brīvi,

pamudināti vienīgi no savas iniciatīves un uz

kolektīviem pamatiem, jo vienai personai ne-

bija pa spēkam ne kuģi uzbūvēt, ne arī veikt

kādu attālāku braucienu. Tamdēļ vairāki

jūrnieki saistījās vienā kolektīvā, uzbūvēja ko-

pējiem spēkiem kuģi, nopirka preces, lai tās

nogādātu svešās zemēs un tur ar peļņu pār-
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dotu. Visa kuģa komanda ir vienā un tai pa-

šā laikā kuģa kravas īpašniece, tāpat jūrnieki.

Neviena cita persona, kas nepiederēja pie kuģa

komandas, financiāli kuģniecībā piedalīties ne-

varēja, jo trūka likuma, kas tādas tiesības aiz-

stāvētu.

Risks, kas savienots ar jūras braucienu,

spieda katru komandas dalībnieku interesēties

par brauciena sekmēšanu. Visu kopējo spēku

un prātu saskaņota darbība vienā sapratīgā

vadībā bij nepieciešama, tamdēļ no sava vidus

par kuģa vadītāju izvēlēja to labāko, kam bija

vairāk piedzīvojumu uz jūras, kura rīkojumus

visi apņēmās brīvprātīgi pildīt. Sakarā ar

brīvprātīgu apņemšanos visas kuģa vadītāja

pavēles pildīt, tam nebija vajadzības lietot ne-

kādus spaidu līdzekļus, ne arī sodus, jo visu

kopējās intereses bij brauciena laimīga un

ātra sekmēšana un miers un kārtība uz kuģa.

Ja arī kāds no kuģa komandas neklausīja

kuģa vadītāja pavēlēm, vai traucēja mieru,

tad atlikusē komandas dala to sodīja un va-

jāja pēc saviem ieskatiem. Pats par sevi sa-

protams, ka svarīgākos komerciālos jautājie-

nos kuģa komandas kolektīvam piederēja no-

teicošā balss, tāpat arī strīdus jautājienos ko-

mandas kolektīvs spēlē tiesneša lomu un skai-

tās kā augstākā instance. Tā laika kuģniecī-

bas apstākli prasīja, lai kuģa komandas griba

būtu augstākais likums un vara uz kuģa. Kuģa
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vara Baltijas jūrā pašā sākumā loti demo-

krātiska un no kādām kuģa vadītāju varas

tiesībām nav ne vēsts. Tajos apstākļos tas

bija pilnīgi iespējams, jo jūras kuģu lielums

daudz nepārsniedza tagadējo zvejas laivu lie-

lumu, komandas locekļu skaits mazs, visi bija

ar vienādām interesēm, tamdēļ saprašanos at-

rast nebij grūti.

Vēlākos laikos, kad starptautiskā tirdz-

niecība sāk vairāk attīstīties, jūrniekiem izrā-

dās iespējami vienā un tai pašā laikā spēlēt

tirgotāju un kuģa īpašnieku lomu. Kuģniecī-

bā iestājas stipras pārmaiņas, jūrnieki atdod

savus kuģus tirgotāju rīcībā uz nomas pama-

tiem, jo šādas operācijas tos atsvabina no ko-

merciāliem riskiem ar precēm un sola labāku

peļņu.

Šlēzvigas statūti no 12. gadusimteņa jau

pilnīgi noteic kuģa nomas noteikumus, kuros

starp citu teikts: «Ja kāds nomā kuģi, iekrauj

savas preces, bet negrib braukt, tad tam jā-

samaksā visa frakts nauda, bet ja preces nav

iekrautas, tad jāsamaksā tikai puse frakts

naudas». Tādā kārtā izveidojās kuģniecībā

divas interesentu grupas: jūrnieki, kas ir arī

kuģa īpašnieki, un tirgotāji — kravas īpašnie-

ki, kas pret atlīdzību nomā kuģus. Sākumā

kuģu nomas noteikumi nav visai skaidri, jo

jūrnieki arī uz iznomātiem kuģiem patur tie-

sības iepirkt preces, iekraut kuģī un tās pār-
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dot svešās zemēs, un šāds stāvoklis, kur kuģa

vadība pārvadā uz kuģiem savas preces, ir

turpinājies līdz pat pagājušā gadusimteņa bei-

gām.

Līdz tam laikam, kā jau minēts, kuģis ir

komandas kolektīva īpašums, bet ar laiku tas

top par atsevišķu personu grupu īpašumu.

Kas bijuši galvenie cēloņi kuģu īpašnieku gru-

pu izveidošanai, nav noteikti zināms, bet dro-

ši var pieņemt, ka pirmie kuģu īpašnieki cē-

lās no pašu jūrnieku vidus, no tiem, kas bija

pratuši iekrāt kapitālu un ar jūras braukšanu

apnikuši. Brēmenes un Hamburgas jūrniecis-

kie likumi noteiktu personu grupu, kuģa līdz-

īpašniekus jeb rēderus apzīmē ar vārdu

«Kumpane». Tie iegūst kuģi, nozīmē uz tā

vienu no sava vidus par vadītāju un izmanto

to pelņas nolūkiem. Kā tas redzams no Vis-

bijas jūrnieciskiem likumiem, tad ne tikai

kāds no kuģa līdzīpašniekiem varēja tikt no-

zīmēts par kuģa vadītāju, bet arī sveša per-

sona, kas bauda kuģa īpašnieku uzticību, un

kam padota visa komanda, kas pamazām no-

slīgst algota spēka jeb kalpu stāvoklī. Ham-

burgas jūrnieciskie likumi no 1497. g. runā par

kuģa kalpiem; ar to kuģa vadītājs sāk ieņemt

arvien vairāk atsevišķu un izcilu stāvokli uz

kuģa. Augstākā vara uz kuģa nepāriet uz

reizi kuģa vadītāja rokās, bet turpina palikt

kuģa komandas kolektīvam, kas sastāv no



kuģa vadītāja un komandas. Tomēr kuģa va-

dītājam tur jau liels iespaids, jo viņam ir tie-

sība kuģa komandu pieņemt un atlaist, ar ko

komandas kolektīvs ir nostādīts stiprā atka-

rībā no kapteiņa. Tā tad ar 15. gadusimteni

uz skatuves parādās 4 galvenās interesentu

grupas, kuģniecībā, t. i., kuģu īpašnieki, kuģa

vadītājs, kuģa komanda un tirgotāji jeb kra-

vas īpašnieki. Šīs grupas darbojas līdz šim,

kaut gan tagad dažos gadījienos kuģu īpaš-

niece ir valsts. Bet tas nav mainījis attiecību

ar citām grupām, ne arī darījis kādu iespaidu

uz citu grupu stāvokli, jo pat tur, kur nav pri-

vātīpašuma kuģu, kā p. p. Krievijā, kuģu ko-

mandas ir tikai algoti kalpi, kurus kuģu īpaš-

niece — valsts pieņem, atlaiž un soda pēc sa-

viem ieskatiem. Senās Vācijas ostas pilsētu

statūti piešķir kuģu vadītājiem stiprā mērā

pūbliski - tiesiskas varas tiesības, tā piem.,

Šlēzvigas statūti no 1150. g. noteic, ka kaptei-

nim ir tiesība komandu sodīt, izšķirt visus

strīdus uz kuģa, un kā soda veidu noteic nau-

das sodu. Haderslebenes statūti piešķir kuģa

vadītājiem pat tiesneša funkcijas, jo strīdi ko-

mandas starpā jāizšķir viņam, bet ne pilsoņu

tiesai. Vēl lielākas tiesneša funkcijas piešķir

Lībekas statūti no 1240. g., pēc kuriem kap-

teinim ar dažiem kuģa ļaudīm, bet ne pilsoņu

tiesai, kopā jāspriež tiesa gadījienos, kad ma-

las pilsoņiem ceļas civilprasības pret kuģa
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komandu. Tādas pat tiesneša funkcijas civil-

prasībās kuģa vadītājam paredz Visbijas jūr-

nieciskie likumi.

Kaut gan tanī laikmetā kuģa vadītājiem

ar likumu paredzētas lielas pūbliski-tiesiskas

varas tiesības, un tie var komandu sodīt, pie-

ņemt, atlaist, tomēr viņu attiecības ar koman-

du nav ar likumiem rēguletas un tur, kā re-

dzams, valda liela nenoteiktība, kas veicināja

pirmās brīvprātīgās kuģa disciplīnas grauša-

nu. Kuģa vadītājs uz jūras saistīts ar kuģa

komandas kolektīvu, kas turpina darboties,

un svarīgākos gadījienos tā lēmumi viņam jā-

pilda, kas ne katrreiz sakrita ar kuģa vadītāja

viedokli, jo komandas intereses tagad bija

citas, kā tad, kad tā bija arī kuģa un kravas

īpašniece. Pats par sevi saprotams, tāds stā-

voklis veicināja savstārpējus konfliktus. Kuģa

vadītāji, lai iespaidotu kolektīvus, izlietoja sa-

vas likumīgās varas tiesības un atlaida no

dienesta nevēlamos komandas locekļus. Ko-

manda no savas puses tādu atlaišanu uzska-

tīja par nelikumīgu, un ja jau reiz kapteinis,

pēc komandas ieskatiem, atlaida nelikumīgi,

tad tie paturēja arī sev tiesības kuģi neliku-

mīgi atstāt vai vienkārši dezertēt, kad tie va-

rēja atrast kādā ostā labāku nodarbošanos.

Šeit kuģa komandas dezertēšanas sākums.

Dezertēšana pieņēma bīstamu raksturu, tā kā

valsts galu galā bija spiesta iejaukties un rē-
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gulēt ar likumiem kuģa vadītāju un komandas

attiecības, sevišķi tāpēc, ka kuģniecība sāk

spēlēt valsts dzīvē arvien lielāku lomu un

valsts interesēs bija, lai uz kuģiem valdītu li-

kumība, miers un kārtība.

Sevišķi Hanzas savienības ostas pilsētas

pirmās loti daudz rūpējās, lai uz saviem ku-

ģiem nodibinātu likumību, disciplīnu un pacel-

tu kuģu vadītāja autoritāti. Pirmkārt, noteic

ar likumu, ka kuģu vadītāji nedrīkst bez ie-

mesla kuģa komandas locekļus atlaist; ar tiem

jāapietas korekti. Bez tam pret disciplīnas

pārkāpējiem paredz bargus sodus. Lībekas

statūti par dezertēšanu paredz ieslodzīšanu

tornī uz trijiem mēnešiem «pie ūdens un mai-

zes», vēlāk kāda ordonance no 1542. g. par

dezertēšanu paredz pat nāves sodu. Brēme-

nes jūpiieciskie likumi no 1303. g. nosaka, ka

jūrnieks, kas sodīts disciplīnas pārkāpšanas

dēl, nedrīkst tikt pieņemts vairs uz citiem

kuģiem.

Pēc tam, kad kuģa vadītāja attiecības ar

komandu zināmā mērā noteica ar likumu, aug-

stākā vara uz kuģa no komandas kolektīva

pilnīgi pāriet kuģa vadītājam. Svarīgākos ga-

dījienos tas var sasaukt kuģa komandu uz ap-

spriedi, bet tās lēmumi nav saistoši, un gala

lēmums jātaisa kuģa vadītājam vienam.

Hanzas savienības ostas pilsētas neap-

mierinās vienīgi ar to, ka piešķir kuģu vadī-
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tājiem pūbliski-tiesisku varu un noteic viņu

attiecības ar komandu, bet mēģina arī pacelt

viņu autoritāti. Viņas turas pie tā pareizā

ieskata, ka ar likumiem vien nevar nodibināt

disciplinu un lielu lomu spēlē varas nesēja auto-

ritāte. Jau iepriekš minētā Lībekas ordonance

no 1542. g. noteic, ka par kuģu vadītājiem var

pielaist tikai tos pilsoņus, kas nodevuši uzti-

cības zvērastu pilsētas domei; ja kāds no kuģu

vadītājiem nav drošsirdīgi cīnījies ar jūras

laupītājiem, tad tas zaudē tiesības vadīt ku-

ģus uz visiem laikiem, jo tādu par goda pil-

soni nevar saukt, ne arī tas var būt par pie-

mēru citiem. Tādā pašā garā izsakās Dan-

cigas jūrnieciskie likumi no 1526. g.

Ostu pilsētu tieksmi — turēt kuģus savā

uzraudzībā un nodibināt uz tiem likumību var

secināt no tā, ka jau 1270. g. Hamburgas

statūti nosaka visiem kuģiem nest pilsētas

flagu. Šis ir pirmais likums par flagas patenti

un kuģu reģistrēšanu pie ostām. Vēlāk šim

piemēram seko citas Hanzas savienības ostas.

Ar to bija panākts, ka kuģi nevarēja izvairī-

ties no kontroles un likumīgas atbildības, jo

tagad katrs kuģa vadītājs bij spiests pildīt sa-

vas ostas pilsētas likumus. Kad kuģi reģi-

strēti jau pie ostām, rodas likumi, ar kuriem

ostas pilsētas patur sev tiesības visus strīdus

uz kuģa starp vadītāju un komandu nodot iz-

šķiršanai pilsoņu tiesai, bet ne kuģu vadī-
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tājiem, kā tas bij līdz šim. Tāpat arī pilsoņu

civilprasības pret kuģu komandām izšķiramas

pilsoņu tiesai. Ar to izbeidzas kuģa vadītāja

Tv.

„Curonia"
La

Platas

ostā

tiesneša funkcijas un tam atstāja tiesības so-

dīt vienīgi mazāk nozīmīgos noziegumus, kā
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disciplīnas pārkāpumus, pielietojot dažāda vei-

da soda mērus.

No nedaudziem minētiem piemēriem var

spriest par Hanzas savienības ostu pilsētu cen-

šanos nodibināt uz kuģiem likumību, disciplī-

nu, nostiprināt kuģu vadītāju pūbliski-tiesisko

varu, pacelt to autoritāti. Tikai, par nožēlo-

šanu, Hanzas savienības sabrukums viduslaiku

beidzamā pusē šo iesākto darbu pārtrauc, kā-

pēc jūrnieciskie likumi un kuģu vadītāju stā-

voklis paliek bez ievērojamām pārmaiņām

līdz pat 18. gadusimtenim.

leskatoties tuvāk visos senos jūrniecis-

kos likumos, kādi līdz šim uzglabājušies un

pieietami, var redzēt, ka viņu autoriem bijis

loti pareizs jēdziens par jūrniecības īpatnējiem

apstākļiem, un tiem nav bijis grūti saprast,

kamdēļ disciplīnas pārkāpums uz kuģa uz-

skatāms par lielāku noziegumu nekā kādā ie-

stādē uz sauszemes. Viņi nekad nav mēģinā-

juši kuģu komandas pielīdzināt kādai sausze-

mes organizācijai, kā tas ne vienreiz vien no-

tiek tagad. Tāpat arī ieskati par kuģa disci-

plīnu un disciplināriem sodiem loti pareizi, jo

vienmēr uzsver ka sodus neuzliek ne kuģa

īpašnieks, ne arī kapteinis, bet valsts, kas pra-

sa disciplinētu komandu ne kādu egoistisku

jūtu dēļ, bet tamdēļ, ka nedisciplinētas koman-

das nelaimes gadījumos var būt liktenīgas pa-

šas sev.
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Starp 18. un 19. gadusimteni, kad jau

stipri attīstījusies tālo braucienu kuģniecība,

kuģu vadītāju varas tiesībās un stāvoklī iestā-

jas stipras pārmainās. Starptautiski atzīts, ka

nevienai valstij nav nekādu juridisku tiesību

par svešiem kuģiem, kas atrodas atklātā jūrā,

tamdēļ katra valsts spiesta atzīt savus kuģus

atklātā jūrā kā savu peldošu sastāvdaļu. Pro-

tams, katras valsts interesēs, lai uz viņas pel-

došās sastāvdaļas valdītu miers, kārtība, liku-

mība un arī tā attiecīgi reprezentētu savu nā-

ciju svešās ostās. Tamdēļ kuģu vadītāji tiek

uzskatīti kā valsts varas priekšstāvji uz kuģa,

viņiem piešķirtas tiesības uzlikt disciplinārus
sodus zināmās robežās, un ja to apstākli pra-

sa, lietot visus līdzekļus kārtības uzturēšanai.

Bez tam vajadzības gadījienos, kā piem. mir-

šanas un dzimšanas, kuģa vadītājam jāatvieto

dzimtsarakstu nodala un citās valstīs paredzē-

tas pat notāra funkcijas. (Mūsu jūrniecības

likumos tas nav minēts.)

No otras puses — kuģu vadītājam liela

atbildība par savas varas neizmantošanu un

vēl vairāk par viņas lietošanu nevietā.

Francijas revolūcijā, 1848. g. un visbei-

dzot Krievijas revolūcijā izpaudās stipras

tieksmes kuģa vadītāju varu, autoritāti un viņa

atsevišķo stāvokli iznīcināt. Bet tādi mēģi-

nājumi, kā to katrs var pārliecināties, ir cie-

tuši pilnīgu neveiksmi, jo kapteiņa vara un



178

autoritāte ir dabīga vajadzība un dabīgo ne ar

ko citu atvietot nevar.

Katrs varbūt vēl atcerēsies pirmās dienas

Krievijas revolūcijā, kad iesākās nikna aģitā-

cija pret kapteiņa varu, atsevišķo stāvokli un

autoritāti, kas tika atzīta par nevajadzīgu

un egoistisku iemeslu dēļ uzspiestu. Kuģa

vadītājs tika pielīdzināts visiem citiem, ar mo-

tivējumu, ka tā pienākumi ne ar ko neatšķiras

no kurinātāja vai matroža pienākumiem.

Augstākā vara pārgāja kuģa komandas kolek-

tīvam, ar vārdu sakot, iestājās īsts pirms-

viduslaiku stāvoklis uz kuģiem. Pirmos ga-

dus tas viss varēja turpināties, jo kuģi par

braucieniem nedomāja, bet stāvēja ostās. Līdz

ko tie devās braucienos, tā arī noskaidrojās,

ka kuģa vadītāja autoritāte vairāk kā nepie-

ciešama, un ar tādu pašu enerģiju, ar kādu to

ārdīja, ņēmās to atjaunot, ņēmot palīgā liku-

mus un līdzekļus, kas atstāj ēnā 15. gadu-

simteņa «Lībekas ordonanci». 1929. g. izdo-

tie Krievijas jūrnieciskie likumi piešķir kuģa

vadītājiem tādas pašas varas tiesības, kā

agrākie un kādas ir citās valstīs. Pēc minētā

likuma kuģa vadītāja stāvoklis uz Krievijas

kuģiem pilnīgi autokrātisks. Kaut gan uz

Krievijas kuģiem paredzēts kuģu komandu

kolektīvs, tā darbības sfaira ar to pašu likumu

loti aprobežota un galvenā kārtā pastāv sevis

apgādāšanā ar uztura produktiem atvēlēto
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normu robežās un pašizglītības veicināšanā,

bet ne kādos apstākļos tas nevar iejaukties

kuģa vadītāja kompetencēs. Praktiski tas

nekādus «sasniegumus», samērā ar to, kas ir

uz citu nāciju kuģiem, nedod, jo kur koman-

das apgādā pašas sev uzturu, tur viņas var

vēlēt komitejas un rīkoties pēc savas patikas.

Tāpat arī pašizglītošanās jautājumos pilnīga

rīcības brīvība, katrs var pats lemt par savu

likteni. Starpība tikai tā, ka Krievija, kuģu

īpašniece — valsts ne tikai produktiem uzliek

stingru kontroli, bet arī katra komandas lo-

cekļa prātam un visām garīgām vajadzībām.

Tās var apmierināt tikai tā, kā to atļauj, ne-

skatoties, vai tas apmierina jeb ne; katra per-

sonīga rīcības brīvība pilnīgi izslēgta.
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