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IEVADS

19. gadsimta 50. gadu otrajā pusē un 60. gados Latvijā strauji
veidojās kapitālistiskās attiecības. Zemnieki iepirka īpašumā savu

strādājamo zemi, vienlaikus sākās iedzīvotāju plūšana uz pilsētām,
kur auga latviešu buržuāziskie slāņi un proletariāts. Palielinājās
skolu izglītības nozīme. Taču agrāko valdošo aprindu — Baltijas
vācu (Latgalē poļu) muižniecības un tai pakalpīgās garīdzniecības
rokās saglabājās vēl ļoti liela vara un ietekme.

Galvenais latviešu sabiedriski kulturālās attīstības virzītājs spēks
bija jaunlatvieši — grupa Tērbatas universitātes studentu un viņu
domubiedru — nacionālās kustības aizsācēji. Viņi propagandēja lat-

viešu aprindu ekonomisku nostiprināšanos, nacionālās kultūras at-

tīstību. Jaunlatvieši ir nacionālās literatūras, valodniecības, folklo-

ristikas, teātra pamatlicēji. Viena no viņu galvenajām idejām bija
tautas izglītošana kā tās sociālās emancipācijas līdzeklis. Jaunlat-

vieši mēģināja organizēt savu izdevniecību, uzsāka polemisku cīņu
pret reakcionārajām aprindām par latviešu grāmatniecības eksisten-

ces tiesībām, programmatiskos izteikumos iezīmēja tās tālākos ceļus,

paši sarakstīja izcili nozīmīgas grāmatas, kas risināja jaunās nā-

cijas galvenās problēmas. Tā viņi lika pamatus latviešu nacionālajai
grāmatniecībai. (Šie procesi neskāra Latgali — Latvijas austrum-

daļu, jo no 1865. gada līdz 1904. gadam te bija aizliegts iespiest

un ievest grāmatas ar latīņu burtiem; praksē tas izvērtās par pilnīgu

grāmatniecības aizliegumu.) Jaunlatviešu devums grāmatniecības
izveidē samērā labi pazīstams. Nepilnīgāks ir priekšstats par minētā

laika vispārējo grāmatniecības procesu — fonu, kurā risinājās jaun-
latviešu darbība: par zinisko un beletristisko lasāmvielu, par grā-
matu apdares parādībām, par literatūras izplatīšanās kanāliem un

apjomu, par lasītājiem un lasīšanu.

Šī izdevuma rakstu autori, noskaidrojot atsevišķus jautājumus,
centušies izsekot laikmeta tehnisko un ekonomisko faktoru ietekmēm,

ideoloģisko strāvojumu tiešajiem izpaudumiem un netiešajiem re-

fleksiem, kā arī nākamā perioda raksturīgu iezīmju iedīgļiem, kuri

visai jūtami kļuva jau 60. gadu beigās. G. Krūmiņas raksts «Zināt-

niskās un populārzinātniskās grāmatas», V. Villeruša «Latviešu

grāmatu māksla», A. Vilka «Tirdzniecība ar latviešu grāmatām»,
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J. Viškas «Latviešu bibliotēku dibināšanas nacionālās kustības sā-

kumposms», summējot līdz šim nepazīstamu un izkaisītu materiālu,

atklāj minēto parādību sakņojumu, būtību un virzību. T. Kanna un

V. Pātsi detaļpētījumā «Kā tapis pirmais ģeogrāfiskais atlants lat-

viešu valodā», sastatīdami un salīdzinādami faktus, parāda nozī-

mīgu jaunlatviešu darbības epizodi. Ar sociālpsiholoģisku pieeju
daiļliteratūru analizējusi L. Limane apcerē «Literārā proza un tās

lasīšana latviešu sabiedrībā», no faktoloģiskās informācijas vie-

dokļa — A. Apīnis un I. Silabriede rakstā «Cittautu dzīves tēlojums
tulkotajos stāstos». leraksti kā izpētes avots izmantoti un izvērtēti

I. Klekeres un S. Siško darbā «1856.—1870. gada ieraksti latviešu

grāmatās».

ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине 50-х годов и в 60-е годы XIX века в Лат-

вии быстро формировались капиталистические отношения. Кре-
стьяне откупали обрабатываемую ими землю. Одновременно на-

чалось интенсивное переселение в город, где формировались ла-

тышские буржуазные слои и пролетариат. Увеличивалось значение

школьного образования. Но в руках прежних правящих кругов —

прибалтийско-немецкого дворянства и послушного ему духовен-

ства — все еще сохранялись очень сильная власть и влияние.

Главной движущей силой общественно-культурного развития

были зачинатели национального движения — младолатыши —

группа студентов Тартуского университета и их единомышлен-

ников. Ратовавшие за экономическое укрепление латышских кру-

гов, за развитие национальной культуры, младолатыши явились

основоположниками национальной литературы, языковедения,

фольклористики, театра. Одна из главных их идей — просвещение

народа как средство его социальной эмансипации. Младолатыши

пытались организовать свое издательство, начали полемическую

борьбу с реакционными кругами за право существования латыш-

ского книжного дела, программными высказываниями намечали

его дальнейшие пути, сами составляли книги выдающейся зна-

чимости, посвященные главным проблемам молодой нации. Таким

образом, они заложили основы и латышской национальной книги.

(Эти процессы не затронули Латгале — восточную часть Латвии,

так как с 1865 по 1904 год здесь запрещалось печатать и ввозить

книги с латинским шрифтом; фактически это обернулось полным

запретом книжного дела.) Вклад младолатышей в развитие

книги сравнительно хорошо известен. Менее полно представле-

ние об общем процессе книжного дела, образующем фон дея-

тельности младолатышей, — о познавательной и беллетристиче-
ской книге, об оформлении изданий, о каналах распространения

литературы, о читателях и чтении.
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Авторы статей настоящего сборника, исследуя отдельные из

вышеуказанных вопросов, пытались проследить влияние техни-

ческих, экономических факторов эпохи, прямые проявления и кос-

венные отражения идеологических течений, зачатки характерных

для следующего периода элементов, которые становились весьма

заметными уже в конце 60-х годов. Статьи Г. Крумини «Научная
и научно-популярная книга», В. Виллерушса «Искусство латыш-

ской книги», А. Вилкса «Торговля латышскими книгами»,

Я. Вишки «Начальный этап национального движения за созда-

ние латышских библиотек», обобщая неизвестный до сих пор и

разрозненный материал, раскрывают корни, сущность, направ-
ленность названных явлений. В детальном исследовании «Как

создавался первый географический атлас на латышском языке»

Т. Карма и В. Паатси, сопоставляя факты, показали немаловаж-

ный эпизод деятельности младолатышей. Социально-психологиче-

ский подход к анализу художественной литературы прослежива-

ется в очерке Л. Лимане «Литературная проза и ее чтение в ла-

тышском обществе»; анализ фактологической информации содер-

жит статья А. Апиниса и И. Силабриеде «Отображение жизни

других народов в переводных повестях». Записи как источник

исследования использованы и оценены в работе И. Клекере и

С. Шишко «Читательские записи 1856—1870 годов в латышских

книгах».

EINLEITUNG

In der zweiten Hälfte der 50er Jahre und in den 60er Jahren des

19. Jh. bildeten sich kapitalistische Verhältnisse in Lettland schnell

heraus. Die Bauern kauften Grund und Boden, den sie bearbeiteten,
auf. Gleichzeitig setzte der Abzug der Bevölkerung in die Stadt ein,

wo die lettischen bürgerlichen Schichten und das Proletariat an-

wuchsen. Die Bedeutung der Schulbildung stieg. Aber die ehemaligen
herrschenden deutschbaltischen Kreise, der Adel und die Geistlich-

keit, erhielten noch große Macht und Einfluß aufrecht.

Die treibende Hauptkraft der gesellschaftlich-kulturellen Ent-

wicklung waren die Jungletten, eine Gruppe der lettischen Studenten

der Universität Dorpat und ihre Gleichgesinnten. Sie gelten als An-

fänger der nationalen Bewegung. Die Jungletten traten für die

wirtschaftliche Festigung der lettischen Kreise, für die Entwicklung
der nationalen Kultur ein. Sie sind Begründer der nationalen Lite-

ratur und Sprachwissenschaft, der Folkloristik und des nationalen

Theaters. Eine der Hauptideen der Jungletten besteht in der Auf-

klärung des Volkes als ein Mittel seiner sozialen Befreiung. Die

Jungletten versuchten, ihren eigenen Verlag zu gründen; sie leiteten

den polemischen Kampf mit den reaktionären Kreisen für das Recht



auf das Bestehen des lettischen Buchwesens ein und merkten anhand

der Programmaussagen dessen weitere Wege vor; sie verfaßten

selbst Bücher von hervorragender Bedeutung, die den Hauptpro-
blemen der jungen Nation gewidmet worden waren. Auf diese Weise

legten die Jungletten den Grund zu dem lettischen nationalen Buch.

(Diese Vorgänge betrafen Latgale (Letgallen), den östlichen Teil

Lettlands, überhaupt nicht, da es hier in der Zeitperiode von 1865

bis 1904 verboten war, Bücher in lateinischer Schrift zu drucken und

einzuführen, was in Wirklichkeit den vollen Verbot des Buchwesens

bedeutete.) Der Beitrag der Jungletten zu der Entwicklung des Bu-

ches ist relativ gut bekannt. Weniger vollständig ist die Vorstellung
von dem allgemeinen Prozeß im Buchwesen, der den Hintergrund
für die Tätigkeit der Jungletten bildet: die Vorstellung von der Ent-

wicklung des belletristischen und des Erkenntnisbuches, von Er-

scheinungen in der Gestaltung von Ausgaben, von Kanälen des

Literaturvertriebs sowie vom Problem der Leser und des Lesens.

Die Verfasser der Artikel für die Sammlung «Das Buch in der

lettischen Gesellschaft 1856—1870» versuchten bei der Erforschung
einzelner obenerwähnten Fragen den Einfluß von technischen und

ökonomischen Faktoren der Epoche, direkte Erscheinungsformen und

indirekte Widerspiegelungen der ideologischen Strömungen zu ver-

folgen sowie Anfänge der für die darauffolgende Zeitperiode kenn-

zeichnenden Elemente, die schon Ende der 60er Jahre überaus

bemerkbar wurden, aufzudecken. Die Artikel «Das wissenschaftliche

und populärwissenschaftliche Buch» von G. Krūmiņa, «Die Kunst

des lettischen Buches» von V. Villerušs, «Der Handel mit lettischen

Büchern» von A. Vilks, «Die Anfangsperiode der nationalen Bewe-

gung für die Gründung der lettischen Bibliotheken» von J. Viška

fassen das bis jetzt unbekannte und unvollständige Material zusam-

men und legen Wurzeln, Wesen und Ausrichtung der genannten

Erscheinungen frei. T. Karma und V. Paatsi machen in der aus-

führlichen Forschung «Wie ist der erste geographische Atlas in letti-

scher Sprache entstanden» eine wichtige Episode aus der Tätigkeit
der Jungletten mittels Zusammenstellung der Tatsachen sichtbar.

Sozial-psychologische Betrachtungsweise bei der Kritik der schön-

geistigen Literatur wendet L. Limane in ihrem Essay «Literaturprosa
und deren Lesen in der lettischen Gesellschaft» an; die Auswertung
der Tatsacheninformation finden wir im Artikel von A. Apīnis und

I. Silabriede «Die Darstellung des Lebens anderer Völker in den

Übersetzungserzählungen». Die Lesernotizen als eine Quelle der

Forschung werden in der Arbeit «Lesernotizen aus der Zeitperiode
1856—1870 in den lettischen Büchern» von J. Klekere und S. Siško

ausgenutzt und ausgewertet.
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G. KRŪMIŅA

ZINĀTNISKĀS UN POPULĀRZINĀTNISKĀS GRĀMATAS

Zinātniskās un populārzinātniskās grāmatas ir pats nozīmīgākais
ikvienas zinātņu, tehnikas un daļēji arī mākslas nozares attīstības

gaitas un sasniegumu atspoguļotājs. Atkarībā no adresāta, materiāla

izklāsta veida un dziļuma izdalāmi vairāki zinātniskās literatūras
izdevumu tipi: zinātniskās grāmatas, populārzinātniskās grāmatas,
mācību grāmatas, dažādas vārdnīcas un enciklopēdijas.

Latviešu zinātniskās literatūras rašanās un attīstības jautājumi
ir skarti vispārīgos grāmatniecības vēstures un atsevišķu zinātņu
vēstures pētījumos. Ir detaļpētījumi par dažiem izdevumiem, tomēr

kopēja pārskata par latviešu zinātniskās literatūras rašanos un at-

tīstību pagaidām nav.

Šajā apskatā aplūkoti divi zinātniskās literatūras izdevumu tipi —

zinātniskās un populārzinātniskās grāmatas latviešu valodā nacio-

nālās grāmatniecības sākumposmā. Pārskatā lielāka uzmanība pie-
vērsta mazāk pazīstamiem izdevumiem; pazīstamākie aplūkoti īsāk,
bet darbu detalizēta analīze atstāta attiecīgo nozaru speciālistu pē-
tījumiem.

Latviešu nacionālā zinātniskā un populārzinātniskā grāmatniecība
sākās 19. gs. 50. un 60. gados.1 Šai laikā visā Krievijā, t. sk. ari

Baltijas augstskolās vērojams humanitāro, eksakto un tehnisko zi-

nātņu uzplaukums. Laikā, kad radās pirmās latviešu autoru populār-
zinātniskās grāmatas, sava latviešu zinātnes centra nebija. (1862.

gadā Rīgā atvērtajam Politehnikumam latviešu nacionālās grāmat-
niecības tapšanā bija maza nozīme.) Latviešu zinātniskās literatūras

izdevumu pirmsākumi meklējami Tērbatā, Maskavā, Pēterburgā. Šo

pilsētu augstskolās 19. gadsimtā mācījās arī latviešu tautības stu-

denti, piemēram, Tērbatā 1860. gadā studēja 35 latvieši. 2 Te aizsākās

jaunlatviešu kustība. Jaunlatvieši uzskatīja, ka izglītotam latvietim

ar zināšanām jākalpo savas tautas interesēm, viņi ticēja zināšanu

lielajam spēkam, atzina, ka tikai izglītota sabiedrība var attīstīties.

1 Minētais neattiecas uz Latgali, kur 19. gs. 50. un 60. gados vēl netika izdota

neviena zinātniska vai populārzinātniska grāmata latviešu valodā.
2 Izraksti no universitātes arhīva V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas Reto grā-

matu un rokrakstu noda]ā, X 12, 1, 1, 1. lp.
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Būdami demokrātiski noskaņoti, jaunlatvieši uzsvēra savu principu —

grāmatai, arī pašai labākajai, zinātniskajai, jānonāk līdz iedzīvotāju
visplašākajiem slāņiem.

Jaunlatviešu uzskati izpaudās viņu grāmatniecības programmā.
Tā paredzēja izdot arī daiļliteratūru, bet galvenais akcents tomēr

piederēja zinātniskajai un praktiska satura literatūrai, kas ātrāk

izglītotu gadsimtiem apspiesto tautu. Juris Alunāns 1859. gadā šai

sakarā rakstīja: «Ģeogrāfija jeb zemes aprakstīšana, istorija jeb
pasaules stāsti, aritmētika jeb skaitļu skunste, planimetrija jeb iz-

platījumu mērošana, dabas stāsti un dabas mācības, gramatika jeb
valodas saprašana rakstos un ruņā, teknoloģija jeb amatu mācī-

šana — tās visas ir zināšanas, kas visām tautām un visām ļaužu
kārtām ir jo vaijadzīgas, bet priekš kurām latviešiem vēl savā valodā

grāmatas trūkst.»1
Tā 19. gadsimta vidū strauji augošā kapitālisma laikā izglītošanas

un rosīgas garīgās dzīves veidošanas darbs kļuva īpaši aktuāls.

Minētie faktori ietekmēja nacionālās zinātniskās grāmatniecības
veidošanās gaitu un izdevumu veidus. Šai periodā latviešu valodā

vēl nav zinātnisku grāmatu šī jēdziena mūsdienu izpratnē, bet ir

grāmatas ar zinātnisku saturu; tām pārsvarā ir izglītojošā funkcija,

un tās adresētas plašām lasītāju aprindām. Pamazām izdevumos

rodas īstas zinātniskās literatūras elementi — īpaša loģiskā struk-

tūra, izteiksmes veids, jēdzienaparāts, terminoloģija. Tapšanas peri-
odā grūti nošķirt zinātniskās, populārzinātniskās literatūras un mā-

cību grāmatu tipus, vīsparastāk tie ir saplūduši. Apskatam izraudzīti

darbi, kuri vairāk piemēroti pašmācībai, nevis zināšanu apguvei
skolās.

Jau kopš 18. gadsimta, kad latviešu valodā sāka izdot kalendārus,

pēc tam periodiskos izdevumus, ar tiem lasītāju rokās šad tad nonāca

informācija par zinātnes jaunumiem. īpaši tas sakāms par 19. gad-
simta pirmo pusi, kad arī paši lasītāji jau aktīvāk sāka interesēties

par zinātnes un tehnikas jautājumiem. Arī latviski izdoto grāmatu
vidū atrodami darbi ar populārzinātnisku saturu, piemēram,
G. F. Stendera «Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas»

(1774, 1776, 1796), G. Brašes2 «Kā Paleijas Jānis savu būšanu

kopis» (1844), К- O. Lepeviča «Padoma devējs zemes kopējiem» (1852)

v. c. Lielu interesi un popularitāti ieguva latviešu studenta Andreja

Šūlmaņa (1820 —1880) no igauņu valodas tulkotais un nedaudz pār-
strādātais F. R. Kreicvalda rakstu krājums piecos sējumos «Pasaule

un daudz no tā, kas pasaulē atronams» (pirmie trīs laidieni iznāca

Tērbatā H. Lākmaņa izdevumā no 1852. gada līdz 1854. gadam).

«Rakstītājs, kandidāts Šūlmanis, ir īstu slavu pelnījis še tādus gudrus

1 Alunāns J. Cienījami lasītāji. — Izlase. R., 1956. 160. lpp.
2 G. Brašes (Brasche) uzvārds literatūrzinātne, valodniecībā un citās nozarēs

pazīstams arī izkropļotā formā — Braže.
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stāstus sagādādams. [. .] Kaut jel daudz labu grāmatu tādā garā
latviešu valodā atrastum, kas būtu no īsti mācītiem vīriem sarakstī-

tas,» 1 jūsmoja K. Valdemārs.

19. gs. 50. gadu otrajā pusē un 60. gados tautas garīgā apvāršņa
paplašināšanā grāmatu autori labprāt izmantoja īpašu izdevumu

paveidu — populārzinātnisku rakstu krājumu. Šai periodā turpināja
iznākt minētais A. Šūlmaņa tulkojums: pirmās grāmatas atkārtots

izdevums (nopietna satura literatūrai tai laikā liels sasniegums) un

pēdējo divu sējumu pirmizdevumi («Pasaule un daudz no tā, kas

pasaulē atronams», Tērbatā, H. Lākmanis, 1856, 1. grām., [36] lpp.;
18552

,
4. grām., [36] lpp.; 1860, 5. grām., [40] lpp.; cena katrai 20 kap.).

F. R. Kreicvalds darbu veidojis, par paraugu ņemot Rietumu ze-

mēs populāros lētos tautas izdevumus. Vācijā tāds bija «Pfennigma-
gazin», kas savukārt atdarināja angļu izdevumu «Penny Magazine».

Krājuma katra grāmata sadalīta 4 nodaļās (5. grāmatā ir tikai

trīs): «īsa pamācīšana par pasauli» (ar astronomijas apcerējumiem),
«No dažādiem zvēriem un svešām zemēm», «Skunstīgi darbi» (par
zinātnes un tehnikas jautājumiem) un «Derīgas mācības» (dabas
parādību skaidrojumi un praktiski padomi). Raksti par astronomijas

jautājumiem ir apjomā lielāki nekā pārējie. Visvairāk rakstu tomēr

ir otrajā nodaļā — visos laidienos kopā 42, abos pēdējos — 22.

Izdevuma nodaļas atspoguļoja gadsimta zinātnes un tehnikas

sasniegumus. Daudzie raksti par tādiem «brīnumiem» kā tvaikoņi,
dzelzceļš vai par izciliem arhitektūras un glezniecības šedevriem bija
spilgts slavinājums cilvēka prāta un roku spējām. Apcerējumi par
dabas pētnieku veikumiem mudināt mudināja uz aktivitāti. Tik ba-

gātīgi ilustrēta grāmata latviešu mājās līdz tam vēl nebija nokļuvusi.
Šis darbs jau gatavoja lasītājus to populārzinātnisko sacerējumu
lasīšanai, kādus viņi drīz vien saņēma no jaunlatviešiem.

Interesanti atzīmēt, ka «Pasaules» 1. grāmatas pirmais izdevums

1852. gadā vēl bija adresēts «priekš zemniekiem», bet atkārtotais

izdevums — 1856. gadā — jau «priekš latviešiem». Tā A. Šūlmanis

atbalstīja nacionālās kustības ideju, ka latvieši nav kārta, bet tauta.

Jaunlatvieši populārzinātnisku rakstu krājumu izdošanai pievērsās
19. gs. 50. gadu beigās. Uz to acīmredzot pamudinājuši vairāki ap-

stākļi. Viens no tiem bija A. Šūlmaņa izdevuma popularitāte. Otrs —

jaunlatvieši savu iecerēto atsevišķo grāmatu izdošanā piedzīvoja
neveiksmi gan cenzūras aizlieguma, gan līdzekļu trūkuma dēļ. Ar

populāriem rakstiem varēja ātri un operatīvi sniegt sabiedrībai ziņas

par pasaules kultūras, zinātnes un tehnikas sasniegumiem. No 1856.

gada līdz 1859. gadam tās tautai deva laikraksts «Mājas Viesis»,

1 Valdemārs K. Ziņa par jaunām grāmatām. — Raksti. R., 1936. 1. 208. lpp.
2 Faktiski iznākusi 1856. gadā (sk. sludinājumu laikrakstā «Das Inland», 1856,

28. maijā).
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kur aktīvi publicējās J. Alunāns, K. Barons v. c. Tomēr pakāpeniski,
pakļaujoties reakcionāri noskaņoto mācītāju spiedienam, laikrakstā

arvien mazāk tika stāstīts par zinātņu sasniegumiem. Rosīgajiem
Tērbatas studentiem tribīni vajadzēja meklēt citur.

Tā 1859. gada_ nogalē latviešu lasītāji saņēma Jura Alunāna iz-

dotā krājuma «Sēta, daba, pasaule» (Tērbatā, H. Lākmanis, 1860,
1.—3. grām.; cena pirmajai un trešajai grāmatai bija 30 kap., otra-

jai — 50 kap.) pirmo grāmatu, bet 1860. gadā — otro un trešo, 1

ceturtā grāmata iznāca tikai 1873. gadā. Tās veidotājs bija Atis

Kronvalds.

Pirmās trīs krājuma grāmatas uzbūves un satura ziņā bija atšķi-
rīgas. Pirmo divu grāmatu moto un ievadvārdi, kā arī «ziņa lasī-

tājiem» (uz otrās grāmatas vāka 4. lpp.) jo spilgti pauž jaunlatviešu
programmu sabiedrības garīgās dzīves rosināšanā. Tā, piemēram,
pirmās grāmatas ievadā ir izteikta pārliecība: «Mēs varam cerēt, ka

šīs grāmatas rakstītājs nebūs viens, kas priekš latviešiem rakstījis,
un ka tāpēc drīzumā vēl citas šādas grāmatas latviešiem par svētību

no latviešiem tiks gaismā laistas.» J. Alunāns nebija kļūdījies. Krā-

juma trešajā grāmatā lasāmi arī H. Alunāna, E. Dinsberga, J. Zvaig-
znītes sacerējumi un tulkojumi, arī atsevišķo grāmatu autoru vidū

arvien biežāk sastopami latviešu uzvārdi.

Krājuma «Sēta, daba, pasaule» trīs burtnīcās ievietoti 49 raksti

(šai skaitlī nav ietverta trešajā grāmatā ievietotā daiļliteratūra).
Satura ziņā universāla ir pirmā grāmata. Otrajā grāmatā (135 lpp.)
iztirzāts viens temats, bet trešajā grāmatā atkal daudzveidība:

folkloristika un tautasdziesmu paraugi, tad daiļliteratūra un nedaudz

populārzinātnisku darbu un statistikas. Sadalot (protams, nosacīti)
visus zinātniskos rakstus trīs grupās: humanitāra, dabaszinātniska

un tehniska, kā arī praktiska satura darbi, veidojas attiecība 15:21:13.

Kā redzams, dabas un pasaules notikumiem sastādītājs pievērsis
vairāk uzmanības. Dažādie jautājumi tiek skaidroti materiālistiski,

uzsverot, ka ir tikai viena — zinātnes patiesība.

Krājuma otrā grāmata «Statistika no Krievu zemes» ir pirmais

plašākais apcerējums latviešu lasītājiem šajā nozarē. J. Alunāns,

likdams lietā profesionālās tautsaimnieka zināšanas un talantu, runā

par Krievijas ekonomiku, dabas bagātībām, iedzīvotājiem, to no-

darbošanos. Daži J. Alunāna darbu vērtētāji, piemēram, V. Austrums,

nosauc šo darbu par monogrāfiju. 2 Tomēr par monogrāfiju mūsdienu

izpratnē J. Alunāna publikāciju dēvēt nevar. Domājams, tā ir univer-

sitātē noklausīto lekciju konspekta un statistikas izdevumu pielā-

gojums plašam lasītāju lokam.

1 Pēc «Mājas Viesa» «grāmatu ziņām» (1859, № 49) noskaidrots, ka pirmā
grāmata bija pārdodama jau 1859. gada beigās.

2 Alunāns J. Izlase. — R., 1956, 11. lpp.
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Trešajā grāmatā ievērību pelna Jēkaba Zvaigznītes (1833 —1867)
raksts «Par latviešu tautas dziesmām». Latviešu folkloristikā tas ir

pirmais plašākais darbs, ko uzrakstījis latvietis. 1 Ilustrācijai ievie-

totas dažādu Vidzemes novadu tautasdziesmas un, domājams, salī-

dzināšanai arī lietuviešu tautasdziesmas. Rakstam, kā arī tekstu

publicējumiem pievienotas J. Alunāna zemsvītras piezīmes. Tajās

viņš, nosaukdams pirmos latviešu tautasdziesmu sakopotājus vācu

mācītājus, dedzīgi aicina latviešus vākt savas tautas garamantas.
Tas sabalsojas ar J. Zvaigznītes apceres beigu vārdiem: «Turat godā,
kas īsti jūsu ir, un jūs paši godā paliksat!»

Latviešu sabiedrības izglītotākie pārstāvji «Sētu, dabu, pasauli»

uzņēma atzinīgi. «Cien. G. Alunān k. ir šās grāmatas ar ļoti slavē-

jamu apņemšanos pasaulē laidis, lai latvieši, savus tumsības ceļus
atstādami, pie gaismas nāktu un dzītos savu prātu vairot,»2 izteicās

B. Dīriķis, vērtēdams 1860. gadā iznākušo latviešu grāmatu ražu.

Jūsmīgus vārdus par krājumu rakstījis skolotājs J. Caunītis un citi.3

Vācu mācītāju «Latviešu Avīzes» par «Sētas, dabas, pasaules»
iznākšanu klusēja. Tā līdzšinējie latviešu grāmatniecības noteicēji

pauda savu nepatiku.

Vienkāršo lasītāju aprindās krājums izplatījās lēni. (Grāmat-

tirgotāju katalogos tas tika reklamēts līdz pat gadsimta beigām.)
lemesls tam bija ne tikai nopietnais zinātniskais saturs un valoda,
bet arī samērā augstā cena, turklāt šai laikā sabiedrība vēl aktīvi

lasīja Šūlmaņa tulkojumu, kas bija vieglāk uztverams. Arī grāmatu
tirāža tam laikam bija diezgan liela — 2500 un 2000 eksemplāru.

«Seta, daba, pasaule» nostiprināja populārzinātnisku rakstu krā-

jumu tradīcijas latviešu nacionālajā grāmatniecībā.

Tērbatas studentu krājumiem sekoja Jāņa Frīdemaņa (1837—

1899) 4 sagatavotie populārzinātniskie izdevumi «Jauki stāsti par

dabu un svešām zemēm» (Jelgava, J. F. Stefenhāgens un dēls, 1861,
135 lpp.; cena 40 kap.) un «Zināšanas un stāsti par pasaules lietām»

(R., V. F. Hekers, 1863, 1.—2. sašuvums, 73 un 51 lpp.; cena 20 kap.).
Pirmais krājums, kam klāt «trīs ar pervēm izpušķotas bildes», tāpat
kā divi 1863. gadā iznākušie grāmatas «Zināšanas un stāsti par pa-
saules lietām» sējumi, veltīts galvenokārt ģeogrāfijas un vēstures

1 1868. gadā Viļņā iznāca arī Jāņa Sproģa (1833 —1918) grāmata par latviešu

folkloru «Памятники латышского народного творчества, собраны и изданы

Иваном Спрогисом». Grāmata domāta krievu tautības lasītājiem. levada 13 lap-

puses autors runā par tautasdziesmu vēsturi, par tulkošanas īpatnībām. Darbā

publicētas 1857 tautasdziesmas un to tulkojumi.
2 Dīriķis ß. Latviešu raksti 1860. gadā. — Mājas Viesis, 1861, 4. dcc.
3

Ziņas par grāmatām. — Mājas Viesis, 1860, 18. janv.; [Caunītis /.] C. Ziņa
par grāmatu Sēta, daba, pasaule. — Mājas Viesis, 1860, 25. jūl.

4 J. Frīdemanis, J. Alunāna un K. Valdemāra domubiedrs, studējis Maskavas

universitātē jurisprudenci, bijis arī «Pēterburgas Avīžu» līdzstrādnieks.
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zinātņu popularizēšanai. 1 Ģeogrāfiska satura darbos J. Frīdemanis,

analogi K. Valdemāram2
, propagandē jūrniecību.

Norādīdams uz jūrniecības lielo nozīmi tautu ekonomiskajā, poli-
tiskajā un kultūras attīstībā, J. Frīdemanis, «iemidzinājis» cenzora

modrību, runā arī par latviešu un igauņu vēsturisko traģēdiju. «Vā-

cieši dāvināja šo zemju iedzīvotājiem ne vien kristītu ticību, bet viņi
ieslēdza tos arī grūtā vergu jūgā» («Zināšanas un stāsti», 33. lpp.).
Autors mudina jūrmalniekus izmantot ģeogrāfisko stāvokli: «Kam

jābrauc uz mūsu kuģiem? Nekam citam kā latviešiem un igauņiem»
(«Zināšanas un stāsti», 36. lpp.).

J. Frīdemaņa darbi rāda, cik liela var būt populārzinātnisku sa-

cerējumu ;espēja modināt sabiedrību aktīvai saimnieciskai darbībai,
izsacīt arī tādas domas, kuru dēļ tika aizliegtas citas grāmatas.

Krājuma «Zināšanas un stāsti» otrajā sējumā gan apjoma, gan

satura ziņā centrālais apcerējums ir «Ēģiptieši (ēģipteri)». Tas iepa-
zīstina ne tikai ar senās Ēģiptes politisko vēsturi, bet sniedz arī

ziņas par iedzīvotājiem, to nodarbošanos, paražām un sadzīvi. Senās

Ēģiptes sabrukumu autors skaidro ar tautas brīvības trūkumu. To-

laik tāda vēstures notikumu izpratne bija vērtējama ļoti augstu.

Apskatītajiem populārzinātniskajiem krājumiem pievienojami vēl

6 nelieli izdevumi latviešu valodā, kuru autors ir liberālais vācu mā-

cītājs Jūlijs Hugo Braunšveigs (1825 —1898)'3. To iznākšanas hro-

noloģiskā secība bija šāda: «Draugs un biedrs katram derīgam dar-

bam» (R., E. Plātess, 1866, 29 lpp.; cena 50 kap.); «Vasaras lasumi»

(R., E. Plātess, 1866, 32 lpp.; cena 20 kap.); «Gaiši vakari» (R.,
E. Plātess, 1866, 32 lpp.; cena 20 kap.); «Ickšzemnieks» (R., E. Plā-

tess, 1866, 30 lpp.; cena 20 kap.); «Ārzemnieks» (R., E. Plātess, 1866,
31 lpp., 1 lp. iL; cena 20 kap.); «Jauni prieki» (R., E. Plātess, 1866,

32 lpp.; cena 20 kap.). Krājumus izdeva pats autors, iespieda E. Plā-

tess. J. H. Braunšveigs, cenzdamies iesaistīt lasītājus krājumu vei-

došanā, aicina viņus interesēties par dažādiem zinātnes un tehnikas

jautājumiem. Izdevumos ir darbi ar apakšvirsrakstu «Par atbildi»,

piemēram, «Kaļķi», «Mēness vārdi».

Informācija (reizēm ļoti īsa) par tehnikas jaunumiem ievietota

katrā krājumā. Bieži tā ilustrēta ar attēlu vai shēmu, piemēram,
krājumā «Draugs un biedrs katram derīgam darbam» tehnikai vel-

1 Visos J. Frīdemaņa krājumos ir ievietoti arī piedzīvojumu stāsti, piemēram,
«Lauvas jakts Ziemeļāfrika», «Panteris un plūdi», «Notikumi Vakaramerikā», bet

šī literatūra aizņem grāmatu satura mazāko da|u. To autors varbūt licis kā ilus-

trāciju populārzinātniskajai vielai ģeogrāfijā, varbūt arī vienkārši lasītāju ieintere-

sēšanai.

2 K. Valdemārs par jūrniecības nozīmi latviešu un igauņu ekonomiskajā attīs-

tībā rakstīja no 1857. gada.
3 Mācītājs un publicists J. H. Braunšveigs, A. Spāģa vārdiem runājot, bija

vīrs, kurš aizsteidzies savam laikam priekšā par gadu desmitiem. Viņš aktīvi uz-

stājies par latviešu izglītošanu, ieteicis šķirt skolu no baznīcas (1862. g.) v. c.
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tīta nodaļa «Mašīnes», kurā ir 20 īsi rakstiņi. Tehnikas sasniegumu

popularizēšanā J. H. Braunšveiga izdevumi ieņem vadošo vietu visu

19. gs. 50. un 60. gados latviešu valodā izdoto krājumu vidū.

Arī zinātņu popularizācijai J. H. Braunšveiga rakstos ierādīts

daudz vietas. Samērā labi skaidrojumi ir par ģeometriju, fiziku, ķī-
miju. Jāpiezīmē, ka par šīm nozarēm nav stāstīts nevienā no iepriekš-
minētajiem latviešu autoru krājumiem. Tai laikā populārākās zinātnes,

par kurām, liekas, interesējās arī pavisam mazizglītoti lasītāji, bija
ģeogrāfija un vēsture. Ģeogrāfiska satura darbi J. H. Braunšveiga
grāmatiņās publicēti vairākkārt. To zinātniskuma pakāpe dažāda. Tā,
piemēram, krājuma «Jauni prieki» rakstā «īsa mācība par lielu

ģeogrāfiju (ar bildi)» skaidrota vārda «ģeogrāfija» izcelsme, sniegta
īsa informācija par kontinentiem un zemeslodi, pievienota arī karte,

par tās izmantošanu autors raksta arī citos krājumos un periodis-
kajos izdevumos. Tas ir viens no veidiem, kā J. H. Braunšveigs

mācīja lasītājus strādāt, apgūstot informāciju. Samērā daudzos ģeo-
grāfiska satura rakstos parādīts dažādu pasaules tautu dzīves veids.

Šajos aprakstos, runājot par nekristiešu tautām, nav tās nievājošās
attieksmes, kāda tolaik bija raksturīga citu mācītāju sacerējumiem.

J. H. Braunšveigs augstu vērtēja biedrības kā ekonomiskā pro-

gresa un izglītības veicinātājas. «Biedrības saiešanās dabū dzirdēt

labus padomus — mācās sargāties no skādēm, ko citi draugi jau
dabūjuši savā vientulībā, — ieskata jaunas mašīnas un rīkus, mācās

atšķirt derīgus un lētus no dārgiem un nederīgiem» («Ārzemnieks»,
20. lpp.). Rakstā «Par skolām» («lekšzemnieks») autors, uzsvēris

latviešu skolu nozīmi, piebilst, ka tajās vajag mācīt arī ģeogrāfiju,
ģeometriju, fiziku, mehāniku, tehniku un ķīmiju. Kamēr vēl zinātņu
pamati skolās netiek doti, J. H. Braunšveigs ierosina svētdienās tur

rīkot pieaugušajiem karšu un dažādu modeļu izstādi un to «izstās-

tīšanu».

J. H. Braunšveiga pārskats «Historija» («Gaiši vakari») un J. Frī-

demaņa raksti ir šī laika labākais devums vēstures zinātnes popula-
rizēšanā. Pozitīvi vērtējams fakts, ka autors vēsturi skaidro kā

zinātni: «Historija nevis tīri stāsti vien, tā sakot, par garu laiku

garš stāstu maiss. Bet historija ir mācība» (6. lpp.). J. H. Braun-

šveiga uztverē vēsture nav tikai valdnieku un karu, bet gan cilvēces

vēsture. Raksta beigās izskan ticība progresam: «Bet, kaut gan no

mūsu gadu simteņa iesākuma kari un dumpi un asins izliešanas par

pilnam bijuši cilvēku tautai par kaunu, tad tomēr jāstāsta arī Die-

vam par godu, ka liels pulks mācītu un gudru vīru, dziesminieku un

mālderu, akmeņu cirtēju un būmaņu, mašīnu un rīku gudrotāju dots,
kas lielu gaismu un svētību pasaulei dāvinājuši.» Te gan jāpiezīmē,
ka autors ne vārda nemin par Baltijas tautu pagātni. Palikdams tikai

liberāli noskaņota mācītāja pozīcijās, viņš vairījies skart krasākus

sabiedriski politiskos jautājumus. Tomēr J. H. Braunšveiga seši

krājumi ar daudzveidīgo informāciju par dažādām zinātnēm, saim-
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nieciskiem sasniegumiem, ar mudinājumiem kolektīvi iegādāties
mašīnas, atbalstīt biedrības, kooperatīvus un tautas izglītību atbilda

augošās latviešu buržuāzijas ideoloģijai un varēja veicināt progresu

latviešu sabiedrībā.

Nacionālās atmodas periodā iznāca vairākas ģeogrāfijas grā-
matas un atlanti. Kā zināms, dažādus latviešu lasītājus ģeogrāfiska
satura iespieddarbi interesējuši jau izsenis. Lai materiālu konkre-

tizētu un vieglāk uztvertu, kopš 19. gs. pirmās puses tika izdotas

kartes gan kā grāmatu, gan kā laikrakstu pielikumi («Latviešu

Avīzēm»), gan kā atsevišķi izdevumi, kam klāt vai arī īpašā grāmatā

bija autoru paskaidrojumi jeb «izstāstīšanas». Pirmais karšu izde-

vējs un «izstāstītājs» 19. gs. vidū bija mācītājs, «Latviešu Avīžu»

izdevējs Rūdolfs Sulcs (1807—1866). īsā laikā (no 1854. gada) viņš.
izdeva vairākas kartes un to skaidrojumus, piemēram, «Amerikas

lantkārtes izstāstīšana» (Jelgava, J. F. Stefenhāgens un dēls, 1857,

132 lpp.; cena 25 kap.). Autors darbu sadalījis divās lielās nodaļās
ar apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā raksturots kontinenta ģeogrāfiskais
stāvoklis un sniegtas ziņas par iedzīvotājiem. Otrajā nodaļā stāstīts

par attiecīgā kontinenta valstīm. Grāmatu un karšu termini neskaidri,
tie veidoti pēc vācu valodas parauga (Japāneru, Perseru valsts, eņ-

lenderi, grienlenderi v. c); valstīm doti arī aprakstoši nosaukumi,
kā Austrijai — «Ēstreiķeru ķeizera valsts». Dabas parādības parasti
skaidrotas ar dieva gribu («ugunsvēmēju kalnus», t. i., vulkānus,
itāliešu tautai dievs radījis kā sodu par grēkiem utt.). Tomēr

R. Šulca kartēm un «izstāstīšanu» izdevumiem ir nozīme latviešu

kartogrāfijas attīstībā.

Mežotnes mācītāja Hermaņa Fridriha Konradija (1797—1874)

grāmata «No Kanaānas jeb Jūdu zemes (Kanaānas lantkārtes izstās-

tīšana)» (Jelgava, J. F. Stefenhāgens un dēls, 1858, 57 lpp.; cena

15 kap.) turpināja R. Šulca aizsākto darbu. Grāmatā sniegti Bībeles

notikumu vietu apraksti un karte. Ja neņem vērā reliģisko saturu,

var iegūt nelielu informāciju par Rietumāzijas zemju ģeogrāfiju.
1860. gadā lasītāju rokās nonāca latviešu autora ģeogrāfiska

satura grāmata «Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi
īsumā saņemti. Grāmatiņa priekš skolām un mājām. Ar vienu land-

kārti» (Jelgava, G. A. Reiers, 1859, 66 lpp., karte, Tērbatā, E. Sulcs,
1859, kopējā cena 60 kap., karte vien —25 kap.) x. Darba autors

nav uzrādīts, bet zināms, ka tas ir Krišjānis Barons2
,

kurš tolaik

Tērbatā studēja matemātiku un astronomiju un interesējās arī par

ģeogrāfiju.
Šis darbs ir viens no jaunlatviešu grāmatniecības programmas

pasākumiem. Kā redzams no cenzūrai iesniegtā manuskripta no-

1 Par grāmatas iznākšanu sīkāk: Apīnis A. Kas ir īstais autors? — Raksti /
V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1970, 2/3, 205. lpp.

2 Barons K. Atmiņas. — R., 1924, 58. lpp.



saukuma «Mūsu tēvzemes aprakstīšana un pagājušu laiku stāsti

īsumā saņemti», darba apjoms bijis plašāks. Izdevēju nodoms vienā

grāmatā sniegt gan dzimtenes ģeogrāfiju, gan tās vēsturi nepiepil-
dījās, jo darba otrā daļa tika aizliegta. «Mūsu tēvzemes aprakstī-
šanā» ir bagātīgas ziņas par trim guberņām — Kurzemi, Vidzemi,.
Igauņu zemi, t. i., tagadējo Ziemeļigauniju. K. Barona grāmatai
pievienotā karte salīdzinājumā ar R. Šulca izdotajām kartēm ir pā-
rāka — skaidrā latviešu valodā, pārskatāma un precīza. Kartes
«izstāstīšanā» raksturoti un skaidroti pat tādi jēdzieni kā ģeogrā-
fiskā garuma un platuma grādi. 1 Tik zinātniskā ievirzē izveidotu

ģeogrāfiska satura sacerējumu latviešu lasītāji saņēma pirmoreiz..
«Mūsu tēvzemes aprakstīšana» jau guvusi mūsdienu speciālistu
augstu novērtējumu kā pirmā ģeogrāfijas mācību grāmata, ko sa-

rakstījis akadēmiski izglītots latvietis, kā darbs, kas licis pamatus
latviešu ģeogrāfijas zinātnei un ģeogrāfiskajai terminoloģijai.2 Arī

latviešu nacionālās grāmatniecības tapšanā tam ir paliekoša vieta.

Aktīvākie tautskolotāji, kuri visasāk izjuta zinātniska satura lat-

viešu grāmatu trūkumu, kļuva par atsaucīgiem jaunlatviešu izvir-

zītās grāmatniecības programmas īstenotājiem. Viņi savus darbus

pirmām kārtām paredzēja mācību procesam; toreizējos apstākļos tiem

bija arī populārzinātniskās literatūras funkcijas, tāpēc vairāki no

šiem izdevumiem minēti rakstā.

Rosīgs zināšanu popularizētājs bija rakstnieks un skolotājs Er-

nests Dinsbergs. Viņš bija arī autors pirmajam latviski izdotajam
ģeogrāfijas atlantam un tā «izstāstīšanai» — «Atlass ar septiņ-
padsmit lantkārtēm» (Jelgava, G. A. Reiers, 1861, [17] lp.; cena

1,2 rbļ.) un «Atlasa izstāstīšana, kurā tās vaijadzigākas un vērā

liekamas ģeogrāfijas ziņas īsi saņemtas un izstāstītas, ko īpaši skolas

bērniem par palīgu pie ģeogrāfijas mācības sarakstījis E. Dünsberg»
(Jelgava, J. F. Stefenhāgens un dēls, 1864, 107 lpp.; cena 30 kap.).
«Atlass» turpina K. Barona iedibināto kartogrāfijas precizitātes,
skaidrās valodas, bagātīgās informativitātes tradīciju. Kartes ie-

spiestas Tērbatā L. Heflingera litogrāfijā, kur jau 1859. gadā tapa

līdzīgs izdevums igauņu valodā.3 Atlanta pirmās divas kartes «Sau-

les valstība un Zemeslode ar savām dažādām zīmēm» un «Rīta un

1 Grāmatai vēl pievienots publicistisks apcerējums, faktiski atsevišķs darbs

«Kurzemes un Vidzemes tautas un kaimiņu tautas, viņu būšana un valodas». Par

to tuvāk sk. 23. lpp.
2 Blaus 1. Pirmās oriģinālās latviešu ģeogrāfijas mācību grāmatas 100 gadi.—

Pad. Latv. Skola, 1959, № 11, 70.-74. lpp.; Дзилюма M. Вклад абсольвентов

Тартуского университета в развитие латышской географии в XIX веке (К. Вал-

демар, К. Барон, Ю. Алунан). — В кн.: Тартуский государственный университет.

История развития, подготовка кадров, научные исследования: Тезисы докл.

Всесоюз. (XIII Прибалтийской) конф. по истории науки, посвящ. 350-летию Тар-

тус. гос. ун-та. Тарту, 1982, 2(1). Точные и естественные науки, с. 86—91.
8 Sīkāk par abu atlantu iespiešanu sk. šī krājuma rakstā: Kanna Т., Pātsi V.

Kā tapis pirmais ģeogrāfiskais atlants latviešu valodā.

172 — 814
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Vakara puslodes» sniedz vispārīgu priekšstatu par Zemi. Pārējās
15 kartes ataino pasaules daļas, atsevišķas valstis, galvenokārt Ei-

ropas zemes, un, protams, Baltijas guberņas. «Atlasa izstāstīšanā»

katras kartes koncentrētam raksturojumam veltīta viena nodaļa. Tās

apjoma un faktu materiāla ziņā nav vienādas. Rakstot par Kurzemi,
autors sniedz ne tikai statistikas datus un īsu ekonomisko rakstu-

rojumu, bet cenšas izraisīt lasītājos patriotiskas jūtas, piemēram,
«Kurzeme mūsu mīļā tēvu un tēvutēvu zemīte» (65. lpp.). E. Dins-

bergs par K. Barona grāmatu «Mūsu tēvzemes aprakstīšana» teicis,
ka tas ir darbs, kas dod dziļākas zināšanas par dzimto zemi. Cik

augstu E. Dinsberga devumu novērtēja lasītāji, izzinām no laik-

raksta «Mājas Viesis». Kāds anonīms korespondents raksta: «Kad

nu to [izstāstīšanu] arī sagaidīju, tad īsti iesāku mācīties, un nu

atzīstu, ko atlass vērts un kādu labumu tas atnes.» 1

Dabas zinātnēm 19. gs. 50. un 60. gados veltīts samērā liels skaits

rakstu periodiskajos izdevumos un rakstu krājumos; šo zinātņu jau-
tājumi plašāk vai šaurāk apskatīti praktiska satura grāmatās par
dažādām lauksaimniecības un medicīnas nozarēm. Speciāla dabas

zinātņu grāmata ir Kurzemes vācu mācītāja Johana Heinriha Kavala

(1799—1881) darbs «Dieva radījumi pasaulē» (Jelgava, G. A. Reiers,

1860, 207 lpp.; cena 1 rbl.). Tekstu J. H. Kavals, nedaudz pār-
veidodams, tulkojis no vācu valodas.

Grāmata izraisīja diezgan dzīvu un pretrunīgu domu apmaiņu
un vērtējumus. «Latviešu Avīzes» to īpaši cildināja, uzsverot grā-
matas derīgumu ļaužu apgaismošanā un vadīšanā cauri daudzveidī-

gajai dabai, kuru ar savu neaptveramo gudrību radījis dievs. 2 Toties

B. Dīriķa vērtējums ir daudz kritiskāks. Pārmetis par valodas ne-

gludumiem, viņš piebilst: «lekš grāmatas, kas priekš zemes ļaudīm

rakstīta, ģeldētu iepīt vairāk teknoloģijas jeb mācības, kur un kā

katra dabas lieta brūķējama.» 3 Ļoti atzinīgi vārdi tika teikti par plašo
pielikumu ar floras un faunas attēliem — iespiedums bija teicams

(izmantotas vācu izdevuma krāsainās litogrāfijas).

Darbs sakārtots trijās daļas: minerālu valsts (1. —37. lpp.), augu
valsts (38.-117. lpp.)', dzīvnieki (118—207. lpp.). Faktiem bagātajā
J. H. Kavala grāmatā tomēr jūtama autora tieksme uzsvērt dieva

visvarenību un dabas atkarību no tā. Тг pietrūkst tā enerģiskā aici-

nājuma mācīties, izzināt pasauli, kas izskan ikvienā jaunlatviešu

sacerējumā un arī lielākajā daļā citu latviešu autoru grāmatu. Taču

vairāki J. H. Kavala veidotie termini, piemēram, «augs», iegājuši
mūsdienu valodā.

1 G. Ķ., vidzemnieks. Sirsnīga pateicība tam patiesīgam latviešu labuma gādā-
tājam E. Dinsberg. — Mājas Viesis, 1865, 15. febr.

2 Sulcs R. Jauna grāmata «Dieva radījumi pasaulē». — Misiones Ziņas, 1861,
№ 11 [25. maijā].

3 Dirikis B. Latviešu raksti 1860. gada. — Majas Viesis, 1861, 28. aug.
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Dabas zinātnēm veltīts arī E. Dinsberga tulkojums «Bībeles dabas

stāsti» (Jelgava, J. F. Stefenhāgens un dēls, 1862, 286 lpp.; cena

40 kap.). Gan J. H. Kavala, gan E. Dinsberga darbi katrs savā

īpatnējā veidā — Kavals eksaktā, Dinsbergs vairāk beletrizētā iz-

teiksmē — sniedz savam laikam interesantu ieskatu dabas daudz-

veidībā.

Par kukaiņu un dažu citu faunas pārstāvju dzīves īpatnībām
vēstī arī Pētera Šternmaņa «Jauki, brīnišķīgi, patiesīgi, pamācīdami
stāsti par kustoņu dabas prātu» (Pēterburga, R. Golike, 1869, 49 lpp.;
cena 25 kap.). Autors spilgti attēlo, piemēram, skudru un bišu in-

stinktus un neaizmirst uzsvērt, ka dzīvo būtņu izturēšanos vada

dievs. P. Šternmaņa darbs ir vājāks par J. H. Kavala grāmatu, lai

gan tas tapis krietni vēlāk. Kavals, būdams diezgan erudīts dabas-

zinātnieks, sniedzis faktu ziņā bagātāku informāciju.
Vēsturiska satura izdevumiem nacionālās atmodas periodā ir

īpaša nozīme. Jaunlatviešu nodoms dot tautas vēstures apskatu, kā

jau aizrādīts iepriekš, nav realizēts. 19. gs. 50. un 60. gados iznākušo

vēsturiska satura grāmatu autori bija latviešu tautskolotāji un vācu

mācītāji. Tā, piemēram, skolotāja J. Ģibeika «Pasaules stāstu grā-
matiņa jeb tādu lietu izteikšana, kas pasaulē patiesi notikušas un

katram vērā liekamas. Latviešu skolām par labu sarakstīta» (Jelgava,
J. F. Stefenhāgens un dēls, 1860, 40 lpp.; cena 15 kap.) ir pirmā
daļa no vispasaules vēstures apskata, kas pilnībā tika izdots 1866.

gadā. Šī pirmā daļa sniedz ieskatu seno laiku vēsturē. Grāmata

rakstīta atbilstoši 19. gs. valdošajam uzskatam par dieva visvarenību

pasaules notikumos. Atšķirībā no vācu mācītāju darbiem šai apce-

rējumā nav jūtama augstprātība pret senajām nekristiešu tautām,

bet uzsvērts to ieguldījums civilizācijas attīstībā.

Plašākais vispārīgās vēstures darbs ir R. Šulca «Pasaules stāstu

grāmata» (Jelgava, F. G. Lūkass, 1861, iespiesta pie J. F. Stefen-

hāgena 1860, 288 lpp.; cena 60 kap.) 1. «Skolām un mājām» adre-

sētais sacerējums dod pārskatu par pasaules vēsturi no vissenākajiem
laikiem līdz pat 1860. gadam. levadā R. Šulcs uzskatāmi raksturo

savas grāmatas idejisko ievirzi «mīļo latviešu» izglītošanā: «Bet

visai mācībai un gudrībai vaijaga būt gaismotai no kristīgas ticības

gara; jo tad tikai pasargā no ģeķības un neceļa, tad tikai viņa prātu,
sirdi un garu patiesi gaismo un īsti derīga pie laicīgas un mūžīgas
labklāšanas. Tādēļ ir šī grāmata tādā garā sarakstīta.» Darba pa-

matā vācu izdevums «Handbüchlein der Weltgeschichte für Schulen

und Familien» (Calw, Calwer Verlagsverein, 1843). Vienkāršai tau-

tai domāto vēstures vielas tulkojumu, ko veica R. Šulcs — viens no

aktīvākajiem latviešu nacionālās grāmatniecības attīstības pretinie-

kiem, — sabiedrība uzņēma dažādi. Latviešu inteliģences kritiku par

1 Grāmata iznāca 1860. gada nogale (Ziņa par jaunu grāmatu. — Mājas Vie-

sis, 1860. 28. nov.).
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H. Šulca «Pasaules stāstu grāmatu» pauž J. Cauniša recenzija,
bet apcerējumu aizstāv mācītāja G. Brašes pretraksts. 1

Pavisam drīz, domājams, pēc vācu mācītāju iniciatīvas, atkārtoti
izdeva vēl divus viņu amatbrāļu darbus: K. F. Launica (1773—1832)
«Stāstus no krievu tautas un valsts» (Jelgava, J. F. Stefenhāgens
un dēls, 1861, 92 lpp.; cena 35 kap.; pirmizdevums 1829. gadā) un

K. Šulca (1772 —1840) «Kurzemes stāstu grāmatu jeb tādu lietu

izteikšanu, kas vērā liekamas un Kurzemē notikušas no veciem laikiem

lidz mūsu dienām» (Jelgava, J. F. Stefenhāgens un dēls, 1861,
139 lpp.; cena 45 kap.; pirmizdevums 1832. gadā). Šajos izdevumos

vēstures viela bija izklāstīta atbilstoši mācītāju ideoloģijai, un tie

pretendēja uz vadošo lomu vēstures jautājumu popularizācijā.
Latvieša Paula Roberta Kupšes grāmatiņa «Stāsti iz Ceilonas»

(R., E. Plātess, 1861, 16 lpp.; cena 6 kap.) sniedz populārzinātnisku
ieskatu par Anglijas kolonijas vēsturi, dabu un iedzīvotājiem.
P. R. Kupše gan nerāda ceiloniešu grūtās dzīves cēloņus, bet arī

neskaidro tos ar dieva sodu un dusmām.

19. gs. 60. gadu otrajā pusē aktīvākie vēsturiska satura grāmatu
radītāji jau bija latviešu autori. Lasītāju rokās nonāca vēl viens

J. Ģibeika sacerējums — «Pasaules stāstiņi jeb katram vērā liekami

patiesi notikumi no pasaules iesākuma lidz mūsu dienām» (Jelgava,
J. F. Stefenhāgens un dēls, 1866, 139 lpp.; cena 30 kap.). Tas uz-

skatāms par pirmo latviešu autora vispārīgās vēstures apskatu. Darba

pirmajā daļā ietilpst nedaudz paplašināts 1860. gadā iznākušās

«Pasaules stāstu grāmatiņas» seno laiku vēstures izklāsts, otrā daļa
sniedz pārskatu par viduslaiku un jauno laiku vēstures notikumiem.

Izdevums veidots tam laikam tradicionālā garā — tas sākas ar mito-

loģisko pasaules radīšanu, stāsta galvenokārt par valdniekiem un

to kariem. Latviešu tautas vēsture netiek aplūkota. Tā kā J. Ģibeika

grāmata gan iekārtojuma, gan valodas ziņā bija tai laikā vispiemē-
rotākais mācību līdzeklis un arī cenzūrai nebija iebildumu, tā pie-

dzīvoja vairākus izdevumus.

Vispārīgās vēstures svarīgākajiem datiem veltīts izdevums «Vērā

liekami vārdi un notikumi no pasaules stāstiem lidz ar datumu, kad

tie gadījušies, skolniekiem par vieglāku iemācīšanos no galvas tos

tabeliskā vizē kopā salicis E. Dinsberg» (R., V. F. Hekers, 1867,

50 lpp.; cena 20 kap.). Tas domāts kā palīglīdzeklis plašākam vielas

izklāstam un izstrādāts acīmredzot pēc līdzīgu toreizējā vācu peda-
goģijā atzītu konspektu parauga. Pozitīvi tas, ka te pirmoreiz līdzās

tradicionālajiem notikumiem minēti dati par ievērojamiem pasaules
zinātnes un tehnikas sasniegumiem, kā arī doti fakti no Latvijas

vēstures, piemēram, vācu ierašanās Latvijā, Rīgas dibināšana, lat-

viešu laikrakstu iznākšana v. c.

1 [Caunītis /.] C. Kāds vārds par to grāmatu «Pasaules stāstu grāmata». —

Mājas Viesis, 1860, 26. dcc.; Brase G. Vēl kāds vārds par mācītāja Sulc «Pasaules

stāstu grāmata». — Mājas Viesis, 1861, 27. febr.
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Sastopamas grāmatas, kas veltītas kāda viena notikuma vai vietas

vēsturei, piemēram, P. Šternmaņa sacerējums «Pēterburga, viņas

gruntēšana, pieņemšanās lielumā un kāda viņa tagad Ir, ar ķeizera

bildi un vēl 14 jaukām bildēm pušķota, kas rāda, kādas tās ķeizera

pilis, vērā liekamas Pēterburgas baznīcas, piemiņas zīmes jeb mo-

numentes un nami izskatās» (Pēterburga, R. Golike, 1868, 66 lpp.;
cena 40 kap.). Tik plašu un pamatīgu aprakstu par kādu pilsētu
latviešu lasītāji līdz tam vēl nebija rokā turējuši.

Kārla Stālberga radītajā sērijā «Citu tautu rakstnieki» kā otrais

izdevums iznāca antīkā vēsturnieka Tacita darbs «Germānija un

Svēvlja. Grāmatiņa, ko sarakstījis Gajs Kornēlijs Takits un iz latīņu
valodas pārtulkojis Kaspars Biezbārdis» (R., 1869, 48 lpp.; cena

30 kap.). Acīmredzot izdevēja un tulkotāja izvēli ietekmēja apstāklis,
ka Tacita apcere ir viens no pirmajiem darbiem pasaules literatūrā,
kur minētas baltu («aistu») tautas. Zinātniska nozīme ir tulkotāja
dotajam ievadam ar Tacita darbības vēsturisko apstākju izklāstu, kā

ari pielikumam ar dažādu vārdu un jēdzienu skaidrojumiem.
Svarīgam jauno laiku vēstures notikumam — Lielajai franču

revolūcijai (1789 —1794) veltīts Anša Līventāla darbs «Franču pir-
mais dumpis» (Jelgava, J. F. Stefenhāgens un dēls, 1870, 128 lpp.;
cena 30 kap.). Grāmatas 23 nodaļās jūtams autora naidīgums pret
revolucionārajiem notikumiem Francijā. Tos viņš apgaismo 19. gs.
vidum raksturīgā manierē — asi nosoda bezdievību un traģiskus no-

tikumus tautas dzīvē iztulko kā dieva īsodu.

No grāmatu apskata secināms, ka vēstures viela salīdzinājumā
ar citām zinātnēm plaši izmantota, tomēr lielākā daļa apcerējumu
šai periodā atrodas zemākā zinātniskā līmenī nekā darbi par citām

nozarēm. Tas izskaidrojams ne tikai ar profesionālu vēsturnieku

trūkumu, bet arī ar sabiedriski politiskajiem apstākļiem 19. gs. 50.

un 60. gados.

Populārzinātniskajos krājumos ievietots samērā liels skaits eko-

nomiska satura rakstu. Ekonomikas jautājumiem veltīta J. Alunāna

iecerētā, bet diemžēl neiznākuši «Sētas, dabas, pasaules» ceturtā

grāmata, kurā būtu stāstīts, «kā pasaules bērni zemes virsū dzīvo

un kas pie viņu labklāšanās vaijadzīgs, proti, pār cilvēku darbu un

darba vērtību, pār dažādu lietu vērtībām un cenām, pār naudu, pār
loni, pār krāšanas lādēm, pār kredītu, pār papīriem un papīra

naudu, pār bankām v. t. j. pr.»
1 Daudzi no minētajiem jautājumiem

izklāstīti grāmatā «Tautas saimniecība. Sarakstīta no G. Alunāna.

Ar G. Alunāna dzīvošanas izstāstīšanu» (Jelgava, H. Alunāns, 1867,
58 lpp.; cena 20 kap.). Izdodams šo Jura Alunāna darbu līdz ar viņa
dzīves apskatu, brālis Heinribs Alunāns (1835—1904) piezīmējis, ka

«Tautas saimniecību» autors nav paspējis pabeigt. J. Alunāna plašā

1 Seta, daba, pasaule. — Tērbatā, 1860, 2. grām. vāka 4. lpp
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biogrāfija (10 lpp.) ir nozīmīgs devums latviešu biogrāfiskās litera-

tūras sākumos. Viņa apcerējumu «Tautas saimniecība» var uzskatīt

par pirmo politiskās ekonomijas grāmatu latviešu valodā. J. Alunāns

profesionāli, vienkāršiem lasītājiem saprotamā valodā iepazīstina

viņus ar politiskās ekonomijas kategorijām, balstoties uz Ādama

Smita darba vērtības teoriju.
Vienlaikus ar brāļa apceres publicējumu H. Alunāns izdeva savu

darbu «Kurzemes ļaudis un vidi. 1. grāmatiņa. Sodu baznīcas ap-

gabals» (R., F. Bencens, 1867, 48 lpp.; cena 25 kap.). Tas ir Kur-

zemes Statistikas komitejas sekretāra Alfonsa Heikinga (Heyking)
darba «Land und Leute der Mitauschen Oberhauptmannschaft. 1. Lie-

ferung. Das Kirchspiel Sessau» (Mitau, 1867, 70 S.) saīsināts tul-

kojums. Darbā dots Sodu (Sesavas) draudzes ekonomiskā stāvokļa

raksturojums 19. gs. 60. gados. Izdevuma mērķis izskan H. Alunāna

ievadvārdos: «Caur šādām ziņām, kā šinī grāmatiņā dotas, mums

prāts varbūt nesīsies, nevien mūsu tēvišķu vien gruntīgāki iepazīt,
bet arī ar tām zemēm iepazīties, kas mums kādu drusku atstatāku.

Jo līdzīgas ziņas, kā par še pieminētu Sodu baznīcas apgabalu, ir

jaunākos laikos par gandrīz visām Eiropas valstīm iekrātas» (4. lpp.).
Diemžēl turpinājums neiznāca ne vācu, ne latviešu valodā. J. Alu-

nāna «Tautas saimniecība» un šis H. Alunāna tulkojums ir pirmie
ekonomiska satura darbi latviešu valodā, kas izdoti atsevišķās grā-

matās.

Visvētrainākās polemikas izpētes periodā izraisīja valodniecības

problēmas. Reakcionārie vācu mācītāji centās propagandēt un uz-

svērt latviešu valodas mazvērtīgumu. Savukārt jaunlatvieši jau ar

pirmajiem izdevumiem pierādīja pretējo. Viņi to izdarīja, izmanto-

jot sava laika jaunākās zinātniskās metodes; pilnveidoja latviešu

valodu, gan darinot jaunus vārdus, terminus, gan skaužot ģermā-
nismus un vācu valodas ietekmi latviešu pareizrakstībā. Pret aiz-

spriedumiem un inerci zinātniskajā domā jaunlatvieši uzstājās ar

darbiem, no kuriem daļa publicēti kā pielikumi cita satura grāmatās.
Tā, piemēram, 1856. gadā iznāca J. Alunāna apcere «Kāds vārds par
latviešu valodu» (grām.: [Alunāns J.] Dziesmiņas, latviešu valodai

pārtulkotas. Tērbatā, H. Lākmanis, 1856, 62.—70. lpp.). Tā tūlīt

iemantoja lielu ievērību, jo aizsāka cīņu par latviešu valodas līdz-

tiesību.

Ne tikai valodnieciska, bet arī politiska ievirze ir mācītāja Gus-

tava Brašes (1802—1883) grāmatām «īsa pamācīšana latviešiem,
kas savu valodu labāki grib pārzīt un caur to par labiem rakstītājiem

palikt» (Jelgava, J. F. Stefenhāgens un dēls, 1857, 40 lpp.; cena

30 kap.) un «Priekšzīmju krājums rakstītājiem» (Jelgava, J. F. Ste-

fenhāgens un dēls, 1859, 101 lpp.; cena 20 kap.). Pirmajā izdevumā
autors tiešām īsos vārdos sniedz ziņas par gramatiku, bet nobeiguma
nodaļā «Vēl citi rakstītājam vērā liekami padomi» (29. —40. lpp.)
ar garīdznieka «tēvišķīgo» aizbildniecību iesaka visu uzrakstīto pa-
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rādīt «papriekš savam mācītājam, jeb skolmeisteram, jeb citam kā-

dam pareizi mācītam cilvēkam» (38. lpp.).
1860. gadā iznāca raksts «Kurzemes un Vidzemes tautas un kai-

miņu tautas, viņu būšana un valodas» (grām.: [Barons X.] Mūsu

tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti. Jelgava,
G. A. Reiers, 1859, 49.-66. lpp.). Acīmredzot darbu bija paredzēts
publicēt atsevišķi, bet kādu nenoskaidrotu apsvērumu dēļ jaunlatvieši
to ievietoja ģeogrāfijas grāmatas pielikumā. Sajā darbā, kura gal-
venais autors ir J. Alunāns, bet nobeigumam — K. Valdemārs, 1 tiek

pausti viņu viedokļi jautājumā par latviešu un lietuviešu valodas

izcelsmi, to vietu citu indoeiropiešu valodu pulkā: «Latviešu tauta

stāv, kā redzējām, īsti godā starp Eiropas tautām; viņu valoda ir

ļoti cienījama un ir papilnam vērta, lai tanī saraksta brangas jo
brangas grāmatas, kādas līdz šim brīdim vēl it retas atrodamas»

(63. lpp.).
Tāda «branga jo branga» grāmata valodniecībā bija Kaspara

Biezbārža (1806 —1886) sacerējums «Mūsu valoda un viņas rakstība.

Pirmais metiens» (R., K. Stālbergs, 1869, 31 lpp.; cena 30 kap.).
Tā ir neliela, bet diemžēl vienīgā daļa no autora iecerētās latviešu

valodas gramatikas. Pieminējis vācu autoru (G. F. Stendera, A. Bī-

lenšteina v. c.) nozīmi latviešu valodniecībā, par savu darbu autors

raksta: «Mans ceļš vēl gluži neiebraukts, tādēļ tikai pa maziem

gabaliem ziņu došu, vispirmāk par latviešu balsieniem un balšļiem»

(5. lpp.). Viņš darinājis vairākus īpatnējus terminus («skaņi» —

patskaņi, «klaudži» — līdzskaņi v. c), kas praksē gan neieviesās.

Nozīmīgi, ka K. Biezbārdis centās atbrīvot valodu no svešām īpat-
nībām, kas bija radušās, vācu tautības valodniekiem ilgstoši veidojot
latviešu pareizrakstību. K. Biezbārdis, piemēram, ieteica izstrādāt

jaunu ortogrāfiju, ievērojot likumu: «Raksti, kā tu runā!» (10. lpp.)
Šo domu viņš pamatoja, atsaucoties uz citu tautu zinātnieku dar-

biem, reizē tos vērtējot, tā parādīdams sevi kā izglītotu valodnieku.

Valodai K. Biezbārdis piešķīris īpašu nozīmi: «Valoda ir tautas

miesa un dvēsele.
..

Visa garīgā tautas būšana mājo valodā»

(5. lpp.). Autors uzskatīja valodu par svarīgu tautas kultūras cel-

šanas līdzekli, kas pilnveidojas līdz ar sabiedrības attīstību. K. Biez-

bārža devums valodniecībā iekļāvās tālaika un turpmāko gadu pro-

gresīvo latviešu autoru kopīgajā valodas pilnveidošanas darbā.

Pašu latviešu darbība literatūras vēsturē aizsākās ar Bernharda

Dīriķa (1831 —1892) grāmatu «Latviešu rakstniecība» (R., E. Plātess,

1860, 60 lpp.; cena 30 kap.). Rīdzinieks B. Dīriķis bija ieguvis labu

pedagoģisko izglītību. 19. gs. 60. gados viņa darbību ietekmēja
jaunlatviešu centieni kultūras un grāmatniecības jomā.

Nelielajā darbā B. Dīriķis sniedz svarīgākos datus latviešu lite-

1
Tas noskaidrots un darbs iztirzāts raksta: Apinis A. Kas ir īstais autors? —

Raksti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1970, 2/3, 199.—213. lpp.



24

ratūras vēsturē, sākot ar ieskicējumu par folkloru un ziņām par

pirmajiem rakstiem, lidz pat 1860. gadam. Šim sacerējumam, tāpat
kā apskatītajiem J. Alunāna, K. Barona, K. Biezbārža darbiem, pie-
mīt vairākas zinātniskas grāmatas iezīmes, piemēram, jauna infor-

mācija, parādību vērtējums, patstāvīgi izstrādāta periodizācija. No-

dalu sākumā ir īss vispārīgs apskats, pēc tā ziņas par rakstniekiem

un viņu darbiem, kuriem autors dod savu vērtējumu.
1

B. Dīriķa veikums tūlīt guva pozitīvu K. Valdemāra vērtējumu.2

Latviešu literatūras vēsturē šī grāmata samērā ilgi bija vienīgā.
19. gs. 50. un 60. gados, kad grāmatu raža latviešu valodā

salīdzinājumā ar gadsimta sākumu bija krietni palielinājusies, tajā
saskatāmas arī kvalitatīvas pārmaiņas. Latviešu sabiedrība bija sa-

ņēmusi vairākus desmitus grāmatu, kurās bija pausta tālaika zi-

nātniskā doma. Izklāsts tajās bija kļuvis eksaktāks, tuvāks specifiski
zinātniskai izteiksmei. Zīmīgi arī, ka kvantitatīvais pārsvars bija
sabiedrisko zinātņu nozarēs vai nozarēs, kurās liela vieta sabiedriska

rakstura elementiem. Šī parādība, liekas, skaidrojama, pirmkārt, ar

to, ka jaunajā latviešu sabiedrībā izglītība vēl nebija tik specializēta,
ka plašākos lasītāju slāņos spētu rosināt interesi par kādu šauru

zinātnes nozari. Nebija arī latviešu zinātnisko aprindu. Otrkārt,
sabiedriskās tematikas lielo īpatsvaru acīmredzot noteica atmodas

un nacionālās kustības laikmeta apstākļi.
Zinātniskajā un populārzinātniskajā grāmatniecībā skaidri iz-

paužas divu pretēju uzskatu diferencēšanās. Pat liberālākie starp
vācu mācītājiem nepārkāpa noteiktas robežas, bet reakcionārie diez-

gan klaji pauda svētulību, cittautu sasniegumu noliegšanu utt.

Turpretim jaunlatvieši centās iztirzāt aktuālus sociālus jautājumus,
kritizēt feodālo kundzību, prasīja aktīvu dzīves nostāju, ietverot

teikto tam laikam bagātīgā informatīvā materiālā. Viņiem daļēji se-

koja pārējie latviešu tautības autori.

Lai gan izdevumos dominēja izglītojošā funkcija, tāpēc literatūra

ar nedaudziem izņēmumiem bija vienpusīga, galvenokārt grāmatas
«skolai un mājai», tomēr jaunlatviešu programma grāmatniecībā
tika īstenota. Viņu paveiktais lika pamatus latviešu zinātniskās do-

mas un tās popularizēšanas tālākai attīstībai.

Jau pēc nedaudzajiem citējumiem no tālaika preses secināms,
ka grāmatas ar populārzinātnisku un zinātnisku saturu vismaz izglī-
totākā latviešu sabiedrības daļa uzņēma atzinīgi. Analizēt visu šo

darbu lasīšanas vēsturi un to ietekmi plašās lasītāju aprindās paš-
reiz nav iespējams, tomēr jāatzīmē, ka vēl pēc gadu desmitiem

19. gs. 50. un 60. gadu populārzinātniskie un zinātniskie izdevumi

1 Sīkāk par B. Dīriķa grāmatu sk. rakstā: Klekere I. Pirmais atskats. — Grām.:

Grāmatas un grāmatnieki. R., 1985, 133.—137. lpp.
2 Valdemārs K. Kāds vārds par jaunu grāmatu «Latviešu rakstniecība» no

B. Dīriķa. — Raksti. R., 1936, 1, 209. lpp.
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tika pieminēti grāmattirgotāju katalogos. Tos pastāvīgi varēja dabūt

lasīt arī bibliotēkās. Teiktais liecina ne tikai par šāda tipa sacerē-

jumu samērā lēno izplatīšanos, bet arī par cieņu pret šīm grāmatām
kā masu izglītotājām un garīgās aktivitātes rosinātājām.

Г. КРУМИНЯ

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА

Резюме

Статья посвящена двум разновидностям научной литературы: научной и

научно-популярной книге на латышском языке.

Первые книги научного содержания, созданные авторами-латышами, поя-

вились в среде латышских студентов Тартуского (Дерптского) университета—

младолатышей. По их мнению, духовная и экономическая отсталость могла

быть преодолена быстрым освоением достижений мировой науки, а также поз-

наванием родной страны и ее прошлого. Младолатыши внесли значительный

вклад в развитие латышской научной и научно-популярной книги.

Как и у других народов на аналогичном этапе, типы изданий латышской

научной литературы в 50—60-х годах XIX века еще невозможно четко разгра-
ничить. Основной функцией научной литературы того времени была не инфор-
мативная, а образовательная. Характерным видом издания являлись книги

«для школы и дома».

Удобным видом издания для скорого и многообразного доведения достиже-

ний науки и техники до читателей были сборники статей. Сборник младолаты-

шей «Двор, природа, мир» (1 —3, 1859—1860) укрепил традицию подобного

издания в латышском национальном книжном деле. Содержательными были

также сборники студента Я. Фридеманиса (1861, 1863) и либерального немец-

кого священника Ю. Г. Брауншвейга (1866).
В области литературы научного содержания особо ярко проявились идей-

ные противоречия и столкновения двух лагерей. Стремлением младолатышей

и близких им народных учителей дать широким массам читателей высокока-

чественные сочинения противостояли круги прибалтийско-немецкого духовен-
ства, считавшие пригодной «для народа» только книгу, проникнутую религиоз-
ным духом.

Хотя изданий научного содержания по сравнению с остальной книжной про-
дукцией того времени было еще немного, а строго научных работ в современном
понимании, кроме языковедческих, вовсе не было, все же в 50—60-е годы

XIX века были заложены основы латышской научной мысли и дальнейшего

роста научной и научно-популярной книги.

G. KRŪMIŅA

DAS WISSENSCHAFTLICHE UND POPULÄRWISSENSCHAFTLICHE BUCH

Zusammenfassung

Im Artikel werden zwei Arten der wissenschaftlichen Literatur betrachtet: das

wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Buch in lettischer Sprache.
Die ersten von den lettischen Autoren verfaßten Bücher wissenschaftlichen

Inhaltes erschienen unter den lettischen Studenten der Universität Tartu (Dorpat),
unter den Jungletten. Ihrer Meinung nach konnte die geistige und wirtschaftliche

Rückständigkeit durch schnelle Aneignung der Errungenschaften der Weltwissen-



schaft mit gleichzeitiger Erwerbung der Kenntnisse über das Heimatland und

seine Vergangenheit überwunden werden. Die Jungletten leisteten einen wesent-

lichen 3eitrag zu der Entwicklung des lettischen wissenschaftlichen und populär-
wissenschaftlichen Buches.

Die Ausgabetypen der lettischen wissenschaftlichen Literatur sind, wie auch

bei den anderen Völkern auf gleicher Etappe, in den 50er und 60er Jahren noch

nicht deutlich zu unterscheiden. Die Hauptfunktion der wissenschaftlichen Literatur

jener Zeit bestand nicht in der Vermittlung der Information, sondern in der

Ausbildung der Leser. Die kennzeichnenden Ausgabeformen waren Bücher «für

Schule und Haus».

Eine bequeme Editionsform für schnelle und vielfältige Mitteilung der

Errungenschaften der Wissenschaft und der Technik den Lesern stellten Sammel-

bände mit Artikeln dar. Der Sammelband der Jungletten «Hof, Natur, Welt»

(1 —3, 1859—1860) festigte die Tradition ähnlicher Ausgaben im lettischen natio-

nalen Buchwesen. Die Sammelbände des Studenten J. Frīdemanis (1861, 1863)
sowie des liberalen deutschen Geistlichen J. H. Braunschweig (1866) waren nicht

minder inhaltreich.

Auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Literatur traten Ideenwidersprüche
und Konflikte zweier Lager besonders kraß hervor. Den Bestrebungen der Jung-
letten und der ihnen nahestehenden Volkslehrer, den breiten Volksmassen hoch-

wertige Werke zu geben, standen die Kreise der deutschbaltischen Geistlichkeit

gegenüber, die die Meinung vertraten, nur ein vom religiösen Geist durchdrun-

genes Buch sei für «das Volk» geeignet.
Obwohl die Anzahl der Ausgaben wissenschaftlichen Inhaltes im Vergleich

zu der übrigen Buchproduktion jener Zeitperiode nicht groß war und streng
wissenschaftliche, laut Auffassung unserer Zeit, Arbeiten bis auf die Sprach-
wissenschaft überhaupt fehlten, wurden jedoch in den 50er und 60er Jahren des

19. Jh. die Grundlagen für lettisches wissenschaftliches Denken und für weitere

Entwicklung des wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Buches

geschaffen.
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T. KARMA, V. PĀTSI

KĀ TAPIS PIRMAIS ĢEOGRĀFISKAIS ATLANTS

LATVIEŠU VALODĀ

Ikvienas tautas kultūras un grāmatniecības vēsturē ievērojams
notikums ir atlanta izdošana dzimtajā valodā. Šāds izdevums būtiski

paplašina tautas ģeogrāfisko redzesloku, un tas ir neaizstājams viņas
izglītošanā.

Pirmais latviešu ģeogrāfiskais atlants «Atlass ar septiņpadsmit
lantkārtēm» iznāca Jelgavā 1861. gadā. 1 Laiks latviešu atlanta dzim-

šanai pagājušā gadsimta 50. un 60. gados bija nobriedis. Par citām

zemēm un tautām varēja lasīt laikrakstos «Latviešu Avīzes» (kopš
1822. g.) un «Mājas Viesis» (kopš 1856. g.), enciklopēdisko rakstu

krājumā «Pasaule un daudz no tā, kas pasaulē atronams» (1852 —

1860), turpinājumizdevumā «Sēta, daba, pasaule» (kopš 1860. g.)
un citos. Rokasgrāmatu, kur iegūt priekšstatu par šo zemju un tautu

atrašanās vietu, vēl nebija.

Pirmais atlants tapis jaunlatviešu un reakcionāro Baltijas vācu

aprindu polemikas apstākļos. 2 Kaut arī nav izdevies atrast tiešus

pierādījumus, jaunlatviešu dalība secināma pēc mūsu rīcībā esošo

faktu analizēšanas. Ir pamats domāt, ka jau pati atlanta izdošanas

ideja nāk no jaunlatviešiem, kuru grāmatniecības programmā nozī-

mīga vieta bija ģeogrāfijai.3

Atlants sakas ar karti. Kartes jēdziens latviešu lasītajam vairs

nebija svešs, kaut gan vēl īsti nezināja, kā tā saucama: rullis, zemju

1 Līdz šim aplūkots šādos rakstos: Putniņš R. Pirmie latviešu ģeogrāfiskie
atlanti. — Latvju Gram., 1926, № 6, 410.—420. lpp.; Apinis A. Latviešu valodā

sarakstīto ģeogrāfijas mācības grāmatu un ģeogrāfijas karšu attīstību līdz ar viņu
nozīmi no 1854—1918. gadam. — Izglīt. M-jas Mēnešr., 1935, № 7/8, 17.-18. lpp.
Atlantu apcerot, pamatu ir devusi A. Apīņa monogrāfija «Latviešu grāmatnie-
cība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām» (R., 1977), bez īpašas norādes

izmantoti vēl šādi darbi: Apinis A. Kas ir īstais autors? — Raksti / V. Lāča LPSR

Valsts b-ka, 1970, 2/3, 199.-230. lpp.; Labrence L. Jelgavas grāmata. — R.: Zi-

nātne, 1984. — 119 lpp.; Svarāne M. Saimnieks un kalps Kurzemē un Vidzemē

XIX gadsimta vidū. — R., Zinātne, 1971. — 288 lpp.
2 Jaunlatviešu polemiku ar reakcionārajam aprindām atklājis K. Ancītis (Kā-

das valodnieciskas polemikas simtgadu piemiņai. — Grām.: Rakstu krājums: Veltī-

jums akad. prof. Dr. Jānim Endzelīnam. — R., 1959, 269.—303. lpp.). Stāsts par

pirmā latviešu atlanta tapšanu rāda šīs polemikas turpinājumu.
3 Alunāns J. Cienījami lasītāji! — Izlase. R., 1956, 160. lpp.
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bilde vai zemes bilde, lantkārte vai zemes kārte. Pirmā karte lat-

viešu valodā bija iznākusi jau 1839. gadā. īsā laikā tā piedzīvojusi
divus atkārtotus izdevumus.1 Kad «Latviešu Avīzes» sāka publicēt

ziņas par Krimas karu, lasītāji prasīja, lai viņiem dotu arī karti par

karalauku, kur bija viņu tuvinieki. 1854. gada 18. marta numurā

redaktors mācītājs R. Šulcs atbildēja, ka arī pats domājis par kartes

(ne atlanta) izdošanu, bet šaubījies, vai tas atmaksāsies. Vienas

kartes drukāšana maksājot vairāk par 100 rbļ. sudrabā. Ja salasītos

pāris tūkstošu gribētāju, viena eksemplāra cena iznāktu 6 kap.
Pirmo viņš izdeva Eiropas karti. 2 Interese par karti izrādījās

negaidīti liela, kaut gan pēc tās sekot kara darbībai lāga nevarēja.
Jau pēc gada vajadzēja dot jaunu izdevumu. Redzot, ka kartēm ir

noiets, Šulcs 1855. gadā izdeva arī Āzijas, Krimas un Kanaānas

(Palestīnas) karti. 13 1855. gada septembrī gan Eiropas, gan Āzijas
karte atkal bija izpārdota, un Šulcam bija jāprasa jauns metiens.*

Nākamajā gadā Šulcs pēc E. Trautfetera pamudinājuma izdeva

Amerikas karti, kurā bija ievietotas arī Zemes puslodes. 5

Lai karšu mūžu pagarinātu, cilvēki mēdza tā>s ielogot zem stikla

vai līmēt uz papes un pārklāt ar laku. Šulcs te saskatīja jaunas
iespējas. Viņš izsludināja, ka turpmāk pie viņa katru karti var dabūt

arī uz papes vai uz audekla «uzklīsterētu», kas papildus var būt vēl

«laķīrēta ar baltu spožu laki, lai, kad mušas jeb pīšļi to apķēzījuši,
to var nomazgāt», protams, nu jau par 5—27 kap. dārgāk. 6

Reizē ar kartēm Šulcs publicēja to paskaidrojumus («izstāstī-

šanas») atsevišķās grāmatiņās vai savas avīzes slejās.
Šulca kartes, jau ar tālaika mēriem mērījot, bija trūcīgas, to

1 Berkholcs Ķ. A. Ziņas par Krievu ķeizera valsti. — R.: Hekers, 1839. —

52 lpp. Piel.: Rullis no visas Krievu ķeizera valsts. Spriežot pēc J. Misiņa rādītajā

(№ 3122), šis pielikums ir bijis arī atsevišķi dabūjams. 2. izd., R., 1840; 3. izd.,

R., 1845.
2 Sulcs R. Lantkārte, kas rada visas Eiropas zemes, tas vietas, kur tagad

karo, ir Turku valsts da]as Aziā un Avrikā ar Jūdu un Eģipteszemi. — Jelgava,
1854. — Latv. Av. № 20 piel. (faktiski № 22 piel.).

3 Sulcs R. Azias lantkārte. — Jelgava, 1855. — Latv. Av. № 1 piel. (faktiski
№ 9 piel.); Sulcs R. Krimes lantkārte. — Jelgava, 1855. — Latv. Av. № 12 piel.
(faktiski № 15 piel.); Sulcs R. Kanaāna jeb tā svēta Jūdu zeme ta Kunga Jēzus

Kristus laikā. — Jelgava, 1855. — Latv. Av. № 48 piel. Pēc J. Misiņa radītajā
(№ 3135) tai pašā gadā iznācis vēl jauns, pārlabots izdevums.

4 Ziņas par pirmo četru karšu noietu dod S. Siško mums norādītais raksts:

Trautvetter E. C. Leistungen v. Aussichten für das Lettische abseiten der Lettisch-

Literarischen Gesellschaft. — Das Inland, 1856, 7. Mai, Sp. 292—293. Eiropas
karte izdota 7500 eks. par 15 кар. gabala, Āzijas — 2600 eks. par 15 kap., Kri-

mas — 2400 eks. par io kap. Kanaānas — 2000 eks. par 16 kap. Ja pat pieļau-
jam, ka pirmajā mēnesī realizētie Eiropas kartes 5000 eksemplāri visi būtu pārdoti
tikai iepriekšpasūtītājiem par 10 kap. gabalā un kara apstākļu dēļ faktiskie iespie-
šanas izdevumi būtu bijuši otrtik lieli nekā Sulcs sākumā kalkulējis, arī tad līdz

1856. gada maijam kartes viņam jau bija devušas vismaz 1000 rbļ. tīras pe]ņas.
5 Sulcs R. Amerikas lantkārte. — Jelgava, 1856. — Latv. Av. № 49 piel
6 Latv. Av., 1855, 22. sept., piel.
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paskaidrojumi primitīvi, ar klerikāli didaktisku tendenci. Tās bija
orientētas_ ļoti zemam lasītāja līmenim: paskaidrojumos pat bija
mācīts, kā jāsaburto vārdi uz kartes. Autors baidījies, ka nesniedz

lasītajam kaut ko par daudz. Šulca veikalnieka veiksme skaidrojama
ar_ kartogrāfiskās iespiedprodukcijas trūkumu un liecina par lasītāja
slāpēm pēc ģeogrāfiskām zināšanām. Jaunlatvieši ar šādu to rem-

dēšanu nevarēja samierināties.

1859. gada maijā Pērnavas grāmattirdzniecības firma R. Jakobi

un Ko izdeva pirmo ģeogrāfisko atlantu igauņu valodā — «Maa

Kaardi-Ramat kus sees 16 Maa Kaarti» 1. Atlants iznāca anonīmi,
taču Pērnavas bibliofila M. Jirgensa igauņu grāmatu katalogā 2 ir

uzrādīts autors — Pērnavas mācītājs V. Šulcs (1813—1887). Igauņu
atlantam par paraugu bijis A. Štīlera vācu skolas atlants.

Igauņu atlantu gaidot, Pērnavas skolotājs un avīžnieks J. V. Jan-

sens jau 1858. gada 11. jūnijā savā laikrakstā «Pērno Postimees»

(«Pērnavas Pastnieks») bija rakstījis: «Man ir cerības, ka, iekams

1858. gads beigsies, zemes kartes dabūsim, kur visas pasaules zemes

virsū stāv, ka varēšu pateikt: lūk, tur un tur. Latviešu tautai jau ir

rokā.» Tātad līdz Pērnavai bija nonākušas ziņas par R. Šulca kar-

tēm. 1859. gada 20. maijā J. V. Jansens igauņu atlantam veltīja
ievadrakstu, kurā lasāms: «Nu jau beidzot gatava! Esam gan labu

laiku gaidījuši, bet nu ir rokā. Es zinu, ka katrs prātīgs «Pastnieka»

lasītājs līdz šai dienai it kā pinekļos bija — bieži gan dzirdēja
par svešām zemēm un pilsētām, bet ej tu nu sazini, kurā pusē zeme

vai pilsēta ir, par ko tika runāts. Skolās, kur par pasaules zemēm

pēc «Jeograhwi-ramat» mācību deva, bija tāda pati nelaime: nebija

nekā, kur tu bērnam būtu varējis parādīt: lūk, tur un tur tā vieta ir,,
kur tas un tas ir noticis vai kur šo vai to lietu dabū un uz mūsu

zemi atved. Bet tagad lai tūkstoškārt paldievs Pērnavas grāmatu

tirgotājam R. Jakobi, kas mums palīdzējis tikt pāri šim kalniņam!-
Izdevumi un apgrūtinājumi, ko šāds darbs prasa, līdz šai dienai ir

stāvējuši priekšā, tā ka dažs labs šo labu darbu nav darījis, bet

vienmēr ir domājuši: «Igauņi vēl arvien ir ļoti dumji, šie izdevumi

un pūles neatmaksāsies!» Mēs pret to pārāk neuzstājamies, var vi-

ņiem pa daļai arī taisnība būt; taču lai palīdz Dievs, kā gan mēs-

kļūsim gudrāki, ja to vien dara, ka mēda: dumji un dumji? Tā nav

vis teicis mūsu godīgais R. Jakobi, bet ir stipri tērējies un pulējies,
kamēr garlaicīgais darbs gatavs tapis un mums nu «Zemes karšu,

grāmata» katram par 1 rubli un 20 kap. dabūjama.»
Cik līdzīgs stāvoklis tur un te!

Jansens par atlantu slavē nevis sastādītāju, kuru viņam ka per-

1 Tuvāk aplūkots rakstā: Paatsi V. 125 aastat esimese eestikeelse atlase ilmu-

misest.
— Keel ja Kirjandus, 1984, № 7, lk. 423—426.

2
Jürgens M. Ramatute nimme-kirri, ehk Katalog ülle köige Eesti kele ramatute,

mis aastal 1553 kurmi 1863 aastani on wälja antud. — Tallinn, 1864, lk. 37.
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navniekam vajadzēja zināt, bet izdevēju; tas liek domāt, ka iniciatore

bijusi tikko dibinātā grāmattirdzniecības firma.

Litogrāfijas Pērnavā nebija. Atlantu iespieda Tērbatā pie L. Hef-

lingera.
Tērbatas universitātē tanī laikā studēja jaunlatviešu ideologi

Juris Alunāns un Krišjānis Barons. Viņi nevarēja nepamanīt igauņu
•atlanta iznākšanu. Tā paša 1859. gada otrajā pusē Jelgavā tika

pabeigts iespiest viņu anonīmais darbs «Mūsu tēvzemes aprakstī-
šana». Tā bija jaunā skatījumā uzrakstīta Baltijas ģeogrāfija, kam

pielikumā bija pirmā Latvijas karte, pirmais latviešu autoru karto-

grāfiskais darbs. Tas arī bija drukāts Tērbatā, K. Šulca litogrāfijā.
Grāmata radās kā jaunlatviešu pretsolis mācītāja R. Šulca primi-
tīvajām un tendenciozajām «lantkārtēm» un to «izstāstīšanām». Šī

grāmata bija veltīta vistuvākajam — pašu mājām. Tas bija tikai

pirmais solis. Vajadzēja sekot jaunlatviešu grāmatām par citām

zemēm.

Igauņu atlants atklāja viņiem reālu iespēju nodoma īstenošanai

Tērbatā. Sākās visai operatīva rīcība: nepilnu 10 mēnešu laikā lat-

viešu atlantam bija atrasti autors, resp., sastādītājs, izdevējs un

iespiedējs, panākta vienošanās viņu starpā, kā arī uzzīmētas kartes.

Kas varēja būt vairāk ieinteresēts un spējis visu tik ātri nokārtot,

ja ne J. Alunāns un K. Barons?

Lai noskaidrotu, kas ir sastādītājs, jāaizsteidzas notikumiem

priekšā. Atlants tika izdots anonīmi, un autora «noslēpums» reizēm

tiek saglabāts vēl līdz mūsu dienām, 1 lai gan sastādītājs pats sevi

publiski atklājis jau trešajā gadā pēc atlanta iznākšanas tā «izstās-

tīšanā» un pat pirms tam bija zināms, ka tas ir kurzemnieks Ernests

Dinsbergs (1816—1902).2

E. Dinsbergam tad bija 43 gadi. Gandrīz pusi no tiem viņš bija
pašaizliedzīgi mācījis zemnieku bērnus Kubeles skolā, brīvajā laikā

sacerējis vai tulkojis ziņģes un stāstiņus, mēģinājis latviskot Šilleru,
Gēti un Ovīdiju. (Atlants bija pirmā lielākā E. Dinsberga publikā-
cija, kam ir paliekama vieta latviešu kultūras vēsturē.) Dinsbergu

varas iestādes pazina kā dievbijīgu, padevīgu, talantīgu, tomēr maz-

izglītotu cilvēku, kas nevarētu kaitēt muižnieku un mācītāju nolū-

kiem, kur nu vēl viņu sargātajai iekārtai. Un tomēr bija arī cits

Dinsbergs, kam bija tuvi jaunlatviešu centieni, kas tos atbalstīja un

kas uzturēja ciešus sakarus ar jaunlatviešu ideologiem — saviem

novadniekiem.

1 Autors nav minēts pat uzziņu literatūra, piem., LPSR maza encikl., 1968,

2. sēj., 48. lpp.; Latv. pad. encikl., 1983, 3. sēj., 705. lpp.
2 Sal. Atlass ar septiņpadsmit lantkārtēm.., I я lp. parindi ar grām. Dins-

bergs E. Atlasa izstāstīšana, kurā tās vaijadzīgākas un vērā liekamas ģeogrāfijas
zinas īsi saņemtas un izstāstītas.. — Jelgava, 1864, 3. lpp. (sk. arī: Magazin,

hrsg. v. d. Lett.-Lit. Ges., 1863, Bd. 13, St. 1, S. 53—54).
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Dinsbergam piederēja arī darbi, kuru publicēšanā mācītāji nebija
ieinteresēti, bet par ko sāka rūpēties jaunlatvieši. 1856. gada
7. februārī K. Valdemārs iesniedza Tērbatas cenzoram E. Dinsberga
manuskriptu «Lapsa Kūmiņš jeb Pasaules cilvēku dzīve», bet atļaujas
nedabūja. Tā paša gada augustā vairākus E. Dinsberga darbus

cenzoram iesniedza J. Alunāns, bet arī viņš ne visiem saņēma at-

ļauju. 1860. gadā J. Alunāns «Sētā, dabā, pasaulē» publicēja vairākus

E. Dinsberga dzejoļus, vienu no tiem «dundžiņu» izloksnē. Un

K. Baronam E. Dinsbergs labā atmiņā bija palicis jau no skolas

dienām, Kubeles skola bijusi Barona «pirmā īstā skola».1
Atlanta «izstāstīšanas» ievadā E. Dinsbergs raksta: «Kad atlasu

gatavu dabūju, tad jau tūdaļ manim uzdeva arī gādāt par atlasa

izstāstīšanu
.

.» Tātad E. Dinsbergs pats nav šī pasākuma iniciators.

Taču J. Alunānam un K. Baronam tajā brīdī lieti noderēja tieši tāds

ātri strādājošs domubiedrs kā E. Dinsbergs, kura autorība nevarēja
dot ieganstu pasākumam kaitēt pēc argumentum ad hominem.

Piemērots izdevējs izrādījās G. A. Reiers, ar kuru J. Alunāns

bija nodibinājis sakarus, iespējams, jau ģimnāzista gados Jelgavā.

Jelgavnieks Reiers bija jau izdevis arī citu jaunlatviešu darbus.

Viņš labi pazina slavenās Justusa Pertesa kartogrāfijas un ģeogrā-
fijas firmas sekmīgo darbību Gotā un arī pats bija spēris pirmos
soļus šajā jomā. Izdodot «Mūsu tēvzemes aprakstīšanu», viņš karto-

grāfijā jau bija izmantojis Tērbatas litogrāfiju.
lespiedējs atkal tika atrasts Tērbatā — L. Hetlingers, kas

1857. gadā bija kļuvis par ievērojamās G. F. Šlātera litogrāfijas
īpašnieku. (No viņa litogrāfija 1876. gadā pārgāja arī latviešu grā-
matniecības vēsturē labi pazīstamā H. Lākmaņa rokās.) 2

Jau 1860. gada 1. martā Tērbatas atsevišķais cenzors saņēma
no L. Heflingera latviešu atlanta gatavo manuskriptu (17 lapas)
ar igauņu atlantam līdzīgu virsrakstu «Lantkārtu atlass, kur šādas

lantkārtes atronamas». Pēc cenzūras priekšrakstiem 7 kartēm (kur
virsū ir kaut vai daļa no Krievijas teritorijas, arī pusložu kartei!)

ar Tērbatas Mācību apgabala pārvaldes (kuratora) starpniecību bija
jāceļo vēl uz Pēterburgu un atpakaļ, lai tās pārbaudītu kara topo-

grāfijas depo. Cenzors, 19. martā akceptējis visu manuskriptu,
24. martā beidzot to atdod atpakaļ L. Heflingeram iespiešanai. 3

Abu L. Heflingera iespiesto atlantu salīdzinājums rāda, ka lat-

viešu atlants veidots pēc igauņu atlanta parauga: tas pats formāts

(32x25 cm), tās pašas pamatkartes, tā pati karšu izvēle un secība:

1) puslodes, visa pasaule, 2) Eiropa, 3) Āzija, 4) Āfrika, 5) Amerika,

1 Barons K. Atmiņas. —R„ 1924, 29. lpp.
2 Izdevējam un sastādītajam butu ērtāk, ja atlantu drukātu Jelgava vai Rīga.

Taču J. Alunānam bija svarīgi, lai tas tiktu darīts Tērbatā. Tur viņš varētu sekot,

lai vietu un tautu nosaukumus lietotu pēc viņa principiem.
3 IPSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs Tartu (turpmāk ICVVA), 321. f.,

1. apr., 49. 1., 119. lp.; 109. 1., 45., 46. lp.; 230. 1., 73., 83., 84., 95. lp.
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6) Austrālija un Polinēzija, 7) Krievija, 8) Baltijas guberņas,

9) Vācija, Šveice, Nīderlande un Beļģija, 10) Zviedrija, Norvēģija
un Dānija, 11) Lielbritānija un Īrija, 12) Portugāle un Spānija,
13) Francija, 14) Itālija, 15) Turcija, Grieķija un Jonijas salas,
16) Palestīna jeb Kanaāna.

Taču iespiešana vēl kavējās, vismaz titullapas un pirmās kartes

iespiešana tika apturēta. Kamēr atlanta manuskripts ceļoja cenzūras

labirintos, līdz Tērbatai nonāca ziņa, ka mācītājs R. Šulcs pēc vairāk

nekā četru gadu pārtraukuma izdevis vēl vienu karti, ar kuru viņš
pabeidza visu sēriju, proti, «Āvrikas un Austrālias lantkārtes, abas,
līdz ar Saules un viņas gāju zvaigzņu bildēm, uz vienu lapu kopā
drukātas»1

.
Atlantā zvaigžņu karte paredzēta nebija. No izdevēja

viedokļa tās trūkums nešķita tik būtisks, lai tādēļ aizkavētu iespie-
šanu. Taču pēc Šulca kartes publicēšanas asajos polemikas apstākļos
jaunlatvieši nevarēja savu atlantu nepapildināt, viņiem tas bija pres-

tiža jautājums.
Jauna atlanta lapa ar «debess karti» (Himmelskarte zum letti-

schen Atlas) cenzoram tiek iesniegta 1861. gada 27. aprīlī un tanī

pašā dienā arī tiek akceptēta. 2 Jaunā lapa iegūst apzīmējumu /a

(bet agrākajā 1. lapā vieniniekam tiek pievienots burts b). Šī lapa
arī ir vislielākā atšķirība, kas vispirms duras acīs, abus atlantus

salīdzinot.

Bija jākoriģē vēl satura uzskaitījums titullapā un jāpieprasa

jauna atļauja arī tai. Titullapa tiek iesniegta un cenzēta 1861. gada
2. jūnijā. 3 Šis datums arī iespiests titullapas otrajā pusē, kaut gan

īpaša atļauja visam atlantam kopumā tiek dota 28. jūnijā. 4

Mēnesi pēc tam J. Alunāns pārcēlās uz Pēterburgu. Ar nepacie-
tību viņš tur gaida atlantu. Latviešu presē sludinājumi par atlantu

parādās tikai novembrī,5 bet Juris Alunāns pa citiem ceļiem jau

septembrī ir saņēmis ziņu, ka «jaunais latvju atlass ir jau iznācis»,

un vēstulē brālim Indriķim prasa, vai tas esot «kādus eksemplārus

dabūjis».6

Vērīgāk salīdzinot abus izdevumus, atklājās, ka latviešu atlants

nav igauņu priekšteča mehāniska kopija. Sastādītāji centušies to arī

citādi pilnīgot, turklāt nepalielinot apjomu. Karšu pamati ir tie

paši, un kartes laikam zīmējis tas pats cilvēks, bet latviešu atlanta

karšu slodze ir manāmi lielāka.

Igauņu atlantā īsti ietilpst tikai politiski administratīvas kartes

1 Latv. Av., 1860, 18. febr., 25. febr.; Sulcs R. Ziņa par Avrikas un Austrālias

jaunām lantkārtēm. — Latv. Av., 1860, 3. martā; Sulcs R. Avrikas un Austrālias

zemes kārte. — Jelgava, 1860.
2 ICVVA, 321. f., 1. apr., 50. 1., 30. lp.; 109. 1

, 62., 63. lp.
3 Turpat, 321. f., 1. apr., 50. 1., 41. lp.; 109. 1., 63., 64. lp.
4 Turpat, 321. f., 1. apr., 232. 1., 214., 218. lp.; 50. 1., 41. lp.
5 Latv. Av., 1861, 9. nov.; Mājas Viesis, 1861, 20. nov.

6 Alunāns J. Vēstule I. Alunānam 1861. g. 27. sept. — Izlase, 282. lpp.
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ar minimālu fiziskās ģeogrāfijas informāciju. Tomēr tās sniedz krietni

lielāku informāciju par R. Šulca latviešu «lantkārtēm». Mācītāju
rediģētā avīze «Tallorahwa postimees» («Zemnieku Pastnieks»)
1859. gada 12. jūnijā to pārmet: «Tik viena vaina jūtama ir klāt:

pārāk daudz pilsētu, upju un kalnu vārdu tur uzlikts priekš viena

Zemnieka [= igauņa].» Latviešu atlantam šis «trūkums» piemīt vēl

jo vairāk, jo visas kartes, izņemot pēdējo (Palestīna jeb Kanaāna,
16. lp.), krietni papildinātas, vispirms ar vietvārdiem (arī fiziskās

ģeogrāfijas objektu nosaukumiem). Bez tam Austrālijas un Polinē-

zijas kartē (6. lp.) uzrādīta toreizējo koloniju piederība.
Tā kā Eiropas valstīm veltītas 9 kartes, Eiropas karte (2. lp.)

ir pārvērsta par etnogrāfisku karti: valstu nosaukumu vietā_ likti

tautu nosaukumi. Ar tautu nosaukumiem papildināta arī Āzijas
(3. lp.), Afrikas (4. lp.), sevišķi Amerikas (5. lp.) un Krievijas karte

(7. lp.). Igauņu atlantā tautu nosaukumiem ir gadījuma raksturs,
vairāk to uzrādīts Krievijas teritorijā (3. un 7. lp.).

Pusložu un Merkatora projekcijas pasaules kartē (l b
. lp.) līdz

minimumam samazināts vietvārdu skaits (atstāti tikai kontinentu,
okeānu un polu nosaukumi, citi uzzināmi pēc pārējām kartēm), lai

tās varētu papildināt ar informāciju par gaisa plūsmām (vējiem)
un jūras straumēm.

Kartēs, kuru slodze ļāvusi, dotas papildziņas par augu ģeogrā-
fiju — 11 kultūraugu un koku izplatības ziemeļu robeža Eiropas
kartē (2. lp.); par ainavu ģeogrāfiju — mežu joslas dienvidu un

stepju joslas ziemeļu robeža; kā arī par ģeoloģiju — «smilšu strēķi»

(= joslas) un laukakmeņu dienvidu robeža Krievijas Eiropas daļas

kartē (7. lp.).
Visas kartēs, kuras tie skar, uzradīti tropi (saulgriežu riņķi) ar

visu nosaukumu (3., 4., 5., 6., 7. un 10. lp.). Igauņu atlantā tie

atstāti bez nosaukuma (izņemot 6. lp.). Astronomiskajiem (jeb, kā

toreiz teica, matemātiskās ģeogrāfijas) jēdzieniem īpaši veltīta

klātpieliktā la. lapa ar virsrakstu «Saules valstība un Zemeslode ar

savām dažādām zīmēm».

Tas viss palielina latviešu atlanta vērtību. Uz mācītāja R. Šulca

«lantkāršu» fona latviešu atlants pozitīvi izceļas arī ar vietvārdu

un etnonīmu rakstību, kurai pamatā J. Alunāna izvirzītie principi
l
,

kas visumā ir spēkā arī mūsu dienās.

Šķiet, ir izdevies atrast svarīgākos papildinājumu avotus. Viet-

vārdi acīmredzot ir dabūti no abu atlantu pirmavota — A. Štīlera

atlanta.2 Otrs svarīgs avots, liekas, ir H. Berghauza atlants.'3 Pirmām

1 Alunāns J. Kāds vārds par latviešu valodu. — Izlase, 45.-52. lpp.; tuvāk

sk.: Ancitis Ķ. Kādas valodnieciskas polemikas simtgadu piemiņai.
2 Slieler A. Schul-Atlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude:

32 Karten. — 27. verb. u. verm. Aufl. — Gotha, 1847.
8 Berghaus H. Physikalischer Schul-Atlas bestehend aus acht und zwanzig

in Kupfer gestochenen und colorirten Karten. — Gotha, 1850.
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kārtām no tā 27., varbūt arī no 26. kartes ņemtas etnogrāfiskās
ziņas. 1 No tā paša atlanta 3. lp. ņemti vēji, no 7. lp. — jūras strau-

mes, no 22. lp. — kultūraugu izplatība, no 21. lp. — koku izplatība
un no 14

:
lp. — ģeoloģiskās parādības. Mežu un stepju joslas robeža

iegūta kādā citā avotā. Matemātiskās ģeogrāfijas lapa (la. lp.) ir

pārņemta no E. Zīdova atlanta (I е
.

lp.). 2 Visi trīs ir ievērojami
kartogrāfi, kuru atlanti — J. Pertesa firmas daudzkārt izdoti —

bija pat pēc viņu nāves ilgi pazīstami ne tikai Vācijā vien. Sevišķi
populārs bija A. Štīlera skolas atlants, kas no 1821. gada līdz

1847. gadam tika laists klajā 27 izdevumos kopā pāri par 200 000

eksemplāru. Tas bijis par pamatu arī zviedru (laikam pirmajam)
skolas atlantam ar 31 karti (1848) un somu pirmajam (skolu) at-

lantam ar 12 kartēm (1861).

Vai ar to visu varēja tikt galā Dundagas tautskolotājs autodi-

dakts E. Dinsbergs viens pats? Viņam varēja palīdzēt Tērbatas
studenti J. Alunāns un K. Barons, vismaz avotus meklējot. J. Alunāns

cīņā ar R. Šulcu nevarēja atlanta izdošanu atstāt bez kontroles.

Un vai nu viņa cīņu biedrs, tikpat kā izstudējis astronoms K. Barons

nebūtu palīdzējis savam skolotājam E. Dinsbergam tikt galā ar

atlanta la. lapu, kuras pievienošana vispār varēja būt tieši K. Barona

paša ideja? lespējas to darīt K. Baronam bija gan Tērbatā (ko viņš
galīgi atstāja 1860. gada 9. jūnijā), 3 kā arī pēc tam dundziniekos,
kur viņš pirms pārcelšanās uz Pēterburgu dzīvoja Valpenē, netālu

no Kubeles.

Latviešu atlants mazliet atšķiras arī poligrāfiskā ziņā. Titullapa
un vāka etiķete ir drukātas augstspiedumā, un l b

.
lapā izmantota

jau hromolitogrāfija (gan tikai pasaules jūras apzīmēšanai; visi

pārējie krāsojumi šajā un pārējās lapās abos atlantos ir vēl roku

darbs).

Latviešu atlants tika arī recenzēts — paša R. Šulca rediģētajā
izdevumā recenziju bija uzrakstījis viņa kolēģis un cīņu biedrs

A. Bīlenšteins.4 Laikam neticēdams, ka aiz šīs grāmatas varētu

stāvēt bīstamie jaunlatvieši, un negribēdams atbaidīt klerikālo izde-

vumu līdzšinējo ražīgo līdzstrādnieku E. Dinsbergu, par kuru pa-

gaidām negatīvu ziņu vēl nebija, A. Bīlenšteins uzrakstījis atsauksmi

labvēlīgi. Recenzents spiests netieši atzīt, ka atlants ir pārāks par

1 Etnogrāfiskām ziņām bijuši vēl citi avoti, to vidū laikam kāds poļu izde-

vums. Та domāt mudina etnonima forma: Atapeskovi 'atapaski' (5. lp.), sal. poļu

atapaskowie.
2 Mūsu rīcībā bija izdevums: Sydow E. Schul-Atlas in zweiundvierzig Karten. —

35. Aufl. — Gotha, 1883: Perthes, 1883. — 155, 43 81. Pirmais izdevums iznācis

1847. gadā.
3 Baumanis A. Krišjānis Barons. Dzīve un darbi. — R., 1935, 114. lpp.
4 Bīlenšteins A. Ziņas par jaunām grāmatām. — Magazin, hrsg. v. d. Lett. —

Lit. Ges., 1863, Bd. 13, St. 1, S. 53—54.



35

«Šulc mācītāja lantkārtēm», bet šaubās, vai tas nebūs par grūtu.
Pēc satura izklāsta A. Bīlenšteins raksta: «Godātais Dūnsberģis
visu Latviešu vārdā jātencina, ka viņš ar lielām rūpām pūlējies tos

svešu zemju un pilsātu vārdus jeb jaunas gudrības, cik vien varē-

dams, Latviešiem tā tulkot, ka kristu pēc skaidras latviešu valodas,
jebšu gan vietāmis viņam arī misējies.

Beidzot jāslavē ar lielu pateicību Reyhera kungs, kas visas tās

lantkārtes tik koši un glīti, tik skaidri un jauki licis akmiņos
ierakstīt un drukāt un pēc izmālēt, ka tiešām šis Latviešu atlass

Vācu atlasiem var līdzināties. Lai nu tik skolmeisteri un skolas

bērni to lietu par mācību brūķē.»
Parindē recenzents diskutē par dažu terminu, tautu un vietu

vārdu formu. Tomēr vietvārdu vairumu recenzents savā tekstā lieto

tieši tādā pašā formā kā atlantā.

Neesam sekojuši latviešu atlanta liktenim pēc tā iznākšanas.

Igauņu atlanta realizēšanā radās grūtības it kā augstās cenas dēļ.
F. R. Kreicvalds, atsūtot no Veravas atpakaļ viņam iepazīšanai
doto atlanta eksemplāru, lūdz L. Heflingeram pateikt, ka «pagaidām
ar šo darbu mūsu pusē nav ko iesākt. Es esmu lapas parādījis gan

pazīstamiem skolotājiem, kā arī cilvēkiem ar gaišāku prātu no

tautas, bet visi liekas vēl sirgstam ar kādas agrākās Eiropas kartes

(«Koli ramat'a», t. i., grabažu grāmatas pavadoņa) 1 sagremošanas

grūtībām, likās, ka nevienam nebija lustes pilnu vēderu pārslogot
ar jaunu nepierastu barību.2 Acīmredzot smaguma punkts bija
1 rbl. 20 кар., jo tik daudz vienā reizē izdot sīkstam igaunim ne pa

jokam ir žēl.»3 1863. g. oktobrī igauņu atlanta cenu pazemināja uz

60 кар., tomēr vēl 1871. gadā tas nebija izpārdots. 4 Arī latviešu

atlants maksāja 1 rbl. 20 кар. Saimniekam šīs naudas iegūšanai

bija jāpārdod vai pūrs rudzu, kalpam jāstrādā I—21 —2 nedēļas. Par

to pašu naudu varēja dabūt turpat 2 pārus zābaku vai 3 pārus
nātnu bikšu.

Pirmais latviešu atlants uz kādu pusgadsimtu palika vispilnī-

gākais, nākamie atlanti (1880; 1906) bija apjomā mazāki.

Atšķirā no igauņu atlanta latviešu atlants tika papildināts ar

«Atlasa izstāstīšanu», ko Jelgavā 1864. gadā pēc Reiera nāves izdeva

J. F. Stefenhāgens un dēls. Igauņu valodā jau pirms atlanta (1849;

1855) bija iznākušas ģeogrāfijas grāmatas. Bet latviešu grāmat-

1

Mācītāju lietotā vecā rakstība Kreicvaldam dod iespēju ironizēt par viņu
skolas grāmatu sēriju («Koli ramat», nevis «Kooli raamat»; koli (nom. un ģen.)
""grabažas, krāmi', kooli (ģen.) 'skolas').

2 Te varētu saskatīt mājienu par igauņu atlanta vietvārdu kroplīgo rakstību.

Arī tas varēja mazināt interesi par atlantu
3 [F. R. Kreicvalda vēstule H. E. Hartmanim (?) 1859. g. 25. okt.] —

Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus. Tallinn, 1976, 1. kd.. lk. 597—598.
4 IPSR ZA F. R. Kreicvalda Literatūras muzeja Rokrakstu nodaļā, 72. f.,

7. mape, 129. lpp.
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niecībā noplicinātajai un banālajai mācītāja ģeogrāfijai vajadzēja
pretī statīt zinātniski ievirzītu rokasgrāmatu, kāds Dinsberga darbs

arī bija. To gādājis nevis kāds «latviešu draugs», kas patiesībā
pārliecināts, ka viņiem nekur tālāk nav jātiek, bet šīs tautas pār-
stāvis, kas tās spējām tic un grib tai palīdzēt pacelties augstāk

Abu kaimiņtautu pirmo atlantu salīdzināšana labāk palīdz no-

vērtēt kā vienu, tā otru izdevumu.

Т. КАРМА, В. ПААТСИ

КАК СОЗДАВАЛСЯ ПЕРВЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС

НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

Первый латышский географический атлас «Atlass ar septiņpadsmit lant-

kārtēm» был создан народным учителем Э. Динсбергсом из Дундаги и в 1861 г.

выпущен издательством Г. А. Рейера в Елгаве. В подготовке атласа чувству-

ется участие младолатышей — студентов Тартуского университета Ю. Алунана
и К- Барона.

Мобилизующее воздействие оказало появление первого эстонского атласа

«Л\аа Kaardi-Ramat kus sees 16 Maa Kaarti» (Пярну, 1859), напечатанного в

литографии Л. Хёфлингера в Тарту. Там же был напечатан и латышский атлас,

в котором использованы те же самые карты-основы, тот же выбор и та же

последовательность карт, с добавлением листа Iа,1 а
, астрономических понятий.

Карты дополнены географическими и этническими названиями, сведениями

гидрологического, метеорологического, геологического и фитогеографического

характера. Источниками дополнений являются известные атласы того времени
А. Штилера, Г. Берхауза, Э. Зидова и др.

На фоне скудных латышских карт, выпущенных до появления атласа свя-

щенником Р. Щульцем, боявшимся дать лишнюю информацию якобы малораз-

витому читателю, атлас положительно выделяется как богатством информации,
так и современным написанием топонимов и этнонимов. Издание атласа явля-

ется продолжением полемики младолатышей с реакционными прибалтийско-
немецкими деятелями.

Латышский атлас усовершенствован также полиграфически и, по мнению-

рецензента, не уступает немецким атласам того времени.

T. KARMA, V. PAATSI

WIE IST DER ERSTE GEOGRAPHISCHE ATLAS IN LETTISCHER

SPRACHE ENTSTANDEN

Zusammenfassung

Der erste lettische geographische Atlas «Atlass ar septiņpadsmit lantkārtēm»

wurde von dem Volksschullehrer E. Dinsbergs aus Dundaga zusammengestellt und

1861 von der Verlagsbuchhandlung G. A. Reyher in Jelgava herausgegeben. In

der Ausarbeitung des Atlasses spürt man die Teilnahme der Jungletten, der Stu-

denten der Universität Tartu J. Alunāns und K. Barons.

Das Erscheinen des ersten estnischen Atlasses «Maa Kaardi-Raamat kus sees

16 Maa Kaarti» (Pärnu, 1859), der in der Steindruckerei von L. Höflinger in



Tartu gedruckt worden war, hat eine mobilisierende Wirkung ausgeübt. Daselbst

wurde auch der lettische Atlas gedruckt, der die gleichen Grundkarten, die gleiche
Auslese und Reihenfolge der Karten hat, mit der Beifügung des Blattes l a (mathe-
matische Geographie). Die Karten sind durch mehrere Orts- und Völkernamen,

Daten hydrologischen, meteorologischen, geologischen und geobotanischen Inhalts

ergänzt worden. Die Quellen der Ergänzungen sind populäre Atlanten von

A. Stieler, H. Berghaus, E. Sydow u. a.

Auf dem Hintergrund der datenarmen lettischen Karten, die vor dem Atlas

von dem Geistlichen R. Schulz herausgegeben waren (der sich befürchtete, den

angeblich unterentwickelten Lesern unnötige Information zu geben), hebt sich

der Atlas durch die reichhaltige Information sowie moderne Schreibweise der

Orts- und Völkernamen hervor. Das Herausgeben des Atlasses ist eine Fortsetzung
der Polemik der Jungletten mit den reaktionären deutschbaltischen Funktionären.

Der lettische Atlas ist auch polygraphisch verbessert worden und steht nach

der Meinung des Rezensenten den deutschen Atlanten jener Zeit nicht nach.
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A. APĪNIS, I. SILABRIEDE

CITTAUTU DZĪVES TĒLOJUMS TULKOTAJOS STĀSTOS

Latviešu nacionālas literatūras sākumposmā vēl trūka paštautas
autoru sarakstītas populāras lasāmvielas. Tās funkcijas 19. gadsimta
50. un 60. gados pildīja tulkotie stāsti.

Tulkotā proza paplašina lasītāja apvārsni, paver ieskatu citādā

dzīvē, ievada sabiedrības apziņā jaunu informāciju. Šis pētījums
uzskatams par eksperimentālu, tā nolūks ir noskaidrot, ar kādu

faktoloģisku informāciju tulkotie stāsti sabiedrību iepazīstināja
(neatkarīgi no to mākslinieciskās un sociālpsiholoģiskās kvalitātes)
un cik faktoloģiskā puse atbilda aktuālajām lasītāju interesēm un

laikmeta prasībām. Jāatceras, ka izdoto grāmatu repertuārs atspo-
guļo arī lasītāju pieprasījumu, viņu vēlmes. Tā šeit uzsāktā analīze

var sniegt ieskatu 19. gadsimta 50. un 60. gadu lasītāju «sejā».
Daži latviskotāji beletristikas informatīvo lomu pastiprināja,

pievienojot vēl paskaidrojumus. Vislabprātāk to darījis E. Dinsbergs;
viņa paskaidrojumi bieži ievīti tekstā un no oriģināla vēstījuma grūti
atdalāmi. Visvairāk Dinsbergs skaidrojis ģeogrāfiskās ziņas, līdzī-

gas šai — Misisipi Ņuorleānai ir «gandrīz uz tādu pašu vīzi kā

Daugava Rīgai» (H. Bīčeres-Stovas «Unkel Toma būda», 1863).
A. Leitāns un P. Pļavenieks komentē nepazīstamas citzemju reālijas,
H. Alunāns — saimnieciskus jautājumus, bet J. E. K. Kapteinis —

jūrniecības terminus. J. Alunāns, izraudzīdamies labus, iezīmīgus,
bet reti lietotus latviskus vārdus, tiem pievienojis jēdzienisku izklāstu,

piemēram, «Nodevējs jeb izmainieks jir tāds cilvēks, kas savu draugu
vai viņa noslēpumus ienaidniekiem rokās nodod» (F. Hofmaņa «Kon-

terbandnieka zēns», 1858, 1870).
No tulkoto stāstu ražas — 130—140 grāmatām 1 šim pētījumam

izmantoti 78 darbi. Izraudzīti visi latviešu literātu tulkotie stāsti 2
;

neanalizēti palikuši vācu mācītāju tulkojumi un izdevumi, kuru

latviskotāji nav noskaidroti. Šāds atlases kritērijs likās vēlams, lai

labāk noskaidrotu laikmeta intereses un noskaņas. Kritērijs balstās

uz pieņēmumu, ka latviešu literāts, pārzinādams cittautu literatūras

klāstu, izvēlas darbus, kas vairāk atbilst savas zemes sabiedrības

1 Te nav ieskaitīti folkloriskas cilmes darbi, kā arī atkārtoti izdevumi.

2 Pētījumā nav ietverti latviešu tulkotie Baltijas vācu autoru sacerējumi, kas

attēlo Latvijas apstākļus.



39

vajadzībām. Latviskoto darbu analīze rāda, ka tulkotāji stāstu izvēlē

bijuši visai patstāvīgi, tos vadījušas viņu individuālās vēlmes, gaume,
dzīves izjūta, tātad var teikt, ka tā atspoguļo viņu sociālās intereses,
pieredzi.

Pētījumam izmantoto grāmatu saraksts pēc tulkotāju uzvārdiem:

H. Alunāns

(1) Kāršu spēlēšanas augli. — R.: E. Plātess, 1859, 1865. — 32 lpp.
(2) Hofmanis F. Ļauna apzināšanās. — R.: F. Bcncens, 1867. —

71 lpp.
/. Alunāns

(3) Hofmanis F. Konterbandnieka zēns. — Jelgava: G. A. Reiers, 1858, 1870.—

100 lpp.
T. Bekmanis

(4) fSmids X.] Bruņenieks Teobalds. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1862,
1864 — 35 lpp.

(5) [Hofmanis F.] Rūduls. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1866. — 76 lpp.
(6) [Gerstekers F.] Toms un Anna jeb Briesmīga kaušanās. — Jelgava:

J. F. Stefenhāgens, 1868. — 52 lpp.
/. O. Berkavs

(7) [Fridrihs F.] Dzimtļaudis. — R.: H. Brucers, 1870. — 48 lpp.
K. Bertrams

(8) Loterija jeb Laimes spēle. — R.: E. Plātess, 1867. — 16 lpp.
/. Caunitis

(9) [Birha-Pfeifere S.] Übags un viņa audzēkne jeb Kas mīlestību sēj, tas

prieku pļauj. — R.: E. Plātess, 1860. — 72 lpp.
E. Cilinskis

(10) Ziemassvētku vakars un Maza sarkana Bībele. — R.: V. F. Hekers, 1867,
1870. — 15 lpp.

/. Dauge
(11) Neredzīgais Kaspars un viņa dēls. — R.: E. Plātess, 1858, 1860. — 29 lpp.
(12) [Horns V. О.] Jaunais skolmeisters un viņa Rozīte. — R.: E. Plātess,

1863. — 64 lpp.
(13) [Bage O.] Kalpu grāmatiņa ar pieciem kalpu stāstiem un vienu kalpu

sprediķi. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1867. — 133 lpp.
(14) Vecais dievs vēl dzīvs! — R.: J. Bakmeisters, 1869. — 31 lpp.
E. Dinsbergs
(15) Losiuss K. F. Gumals un Līna. — Jelgava: G. A. Reiers, 1861. —

496 lpp.

(16) Angelika cietuma un Pazudis Udo. — R.: V. F. Hekers, 1863. — 71 lpp.
(17) fßīčere-Stova H.] Unkel Toma būda. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens,

1863. — 208 lpp.
(18) Estere Ādams jeb Vērdzība Āfrikā. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens,

1863.
— 120 lpp.

(19) Temps un Toms. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1863. — 128 lpp.
(20) [Hofmanis F.] Pricis Mudris. — R.: E. Plātess, 1865, 1869. — 70 lpp.
(21) [Voiska В.] Vilis un Mari jeb Mari ar zelta gabalu. — R.: V. F. Hekers,

1865. — 86 lpp.
(22) Dinsbergs E.1 Apakš Ziemassvētku eglītes. — R.: E. Plātess, 1866. —

54 lpp.
(23) Piķis un Stintis jeb Spieģelis dzērājiem. — R.: E. Plātess, 1867. —

71 lpp.
A. halaminovičs

(24) Upmalnieku saimniece jeb Visrupjākā sieva pasaule. — Jelgava: J. F. Ste-

fenhāgens, 1864. — 35 lpp.

1 (22, 61, 63 un 67) ir īsu stāstiņu kopojumi, tulkotāji paši ir arī krājumu

sastādītāji.
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(25) Alpes zāle jeb Čigāniete Strupa. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1865. —

48 lpp.

(26) Kalnenieki un leijenieki. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1865. — 23 lpp.
(27) Sprogu galva un Bērna mīlestība. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1865.—

24 lpp.
(28) Kroplis jeb Übags Bertrari. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1866. —

32 lpp.
/. E. K. Kapteinis

(29) [Herhenbahs V.] Ansis Kolhāze. — Jelgava: J. F. Sablovskis, 1867. —

144 lpp.
(30) Uz degoša kuģa «Austrija». — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1867. —

40 lpp.
(31) Briesmunakts. — Jelgava: J. F. Sablovskis, 1868. — 20 lpp.
(32) Seklā uzskrējis. — Jelgava: J. F. Sablovskis, 1869. — 24 lpp.
(33) Laupītāju rokās. — Jelgava: J. F. Sablovskis, 1870. — 24 lpp.
(34) Velnamedīšana un Tījeris. — Jelgava: J. F. Sablovskis, 1870. — 24 lpp.
/X. Kundziņš

(35) [Smids H.] Asinis pret asinīm. — Jelgava: J. F. Sablovskis, 1870. —

51 lpp.
P. R. Kupše

(36) Hofmanis F. Cienī tēvu un māti. — R.: E. Plātess, 1864, 1870. —
46 lpp.

(37) Hofmanis F. Kāds kungs, tāds kalps. — R.: E. Plātess, 1867. — 52 ]pp.
A. Leitāns

(38) Uzticama brūte Annina. — R.: E. Plātess, 1856, 1864. — 83 lpp.
(39) [Hofmanis F.] īstena bērna mīlestība. — R.: V. F. Hekers, 1857, 1865. —

115 lpp.
(40) [Millers V.] Vecais zvejnieks un vina suns. — R.: E. Plātess, 1861. —

28 lpp.

К. O. Lepevičs

(41) Verderevskis J. Vanģība Kaukazus kalnos. — Liepāja: H. Dönbergs,
1857. — 45 lpp.

A. Liventāis

(42) [Соке H.] Bīskapa cepure. — R.: V. F. Hekers, 1860. —
44 lpp.

(43) [Rīta H.] Marija, pazemīga un droša. — R.: E. Plātess, 1868. — 131 lpp.
(44) [Gumperte Т.] Māte Anne un Grietina. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens,

1869. — 48 lpp.
(45) [Horns V. О.] Stāsts par naudas kārību. — R.: V. F. Hekers, 1869. —

57 lpp.
F. Mēkons

(46) [Nordens F.] Parīzes asins kāzas. — R.: H. Brucers, 1869, 1870. — 48 lpp.
A. Mikelsons

(47) Maria jeb Noa. Amakozu virsnieka meita. — R.: E. Plātess, 1867. —

56 lpp.
P. Pļavenieks
(48) Hofmanis F. Darbs un zelts. — R.: H. Alunāns, 1867. — 64 lpp.
P. Prūss

(49) [Franca A.] Bernolds. — R.: V. F. Hekers, 1867. — 22 lpp.
(50) Kurpnieks Ofmans. — R.: V. F. Hekers, 1867. — 33 lpp.
(51) Tobijas un Veresports. — R.: V. F. Hekers, 1867. — 14 lpp.
(52) [Montepēns K.j Tikums un noziegums. — R.: E. Plātess, 1868. —

116 lpp.
(53) [Hofmanis F.] Kāds kungs, tāds kalps. — R.: V. F. Hekers, 1869. —

45 lpp.
(54) [Hofmanis F.] Laiks ir nauda. — R.: V. F. Hekers, 1869. — 65 lpp.
/. Ratminders

(55) Kampe J. H. Stāsts, kā Kolumbus to lielu pasaules daju Ameriku uz-

gāja. — R.: E. Plātess, 1862. — 151 lpp.
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К. Stālbergs
(56) [Horns V. О.] Lejasciema mācītājs un viņa draugs pie baznīctiesas. —

Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1859. — 54 lpp.
(57) Bagātības laime. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1862. — 60 lpp.
(58) Kažoka svārki. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1863. — 24 lpp.
(59) Mīlestības laime. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1863. — 23 lpp.
E. F. Sēnbergs
(60) Divi patiesīgi stāstiņi: Valtera pazudis dēls Kārlis un Plēšu lāpītājs

Sprančos. — Liepāja: G. D. Meiers, 1862. — 56 lpp.
(61) Sēnbergs E. F. Se ko pasmieties jeb Stāsti, stāstiņi un rīmes. — Liepāja:

G. D. Meiers, 1865. — 72 lpp.
K. Sēnbergs
(62) Papētājs Maskavā jeb Labdarīšana atnes augļus. — Liepāja:

G. D. Meiers, 1865. — 120 lpp.
(63) Sēnbergs K. Pirmais trekns kumoss priekš smiekļu mīļotajiem. — Liepāja:

G. D. Meiers, 1866. — 72 lpp.

(64) Bairiešu Anss. — Liepāja: G. D. Meiers, 1867. — 68 lpp.
(65) Trīs patiesīgi stāsti. — Liepāja: G. D. Meiers, 1867. — 78 lpp.
(66) Laupītāji jeb Kārlis fon Мог. — Liepāja: G. D. Meiers, 1868. — 72 lpp.
(67) Sēnbergs K. Otrais trekns kumoss priekš smiekļu mīļotājiem. — Liepāja:

G. D. Meiers, 1868. — 78 lpp.
A. Skerbergs
(68) '[Horns V. О.] Mana pirmā brūte. — R.: E. Ress, 1868. — 24 lpp.
/. Vistucs

(69) Hofmanis F. Mātes mīlestība. — R.: V. F. Hekers, 1866. — 74 lpp.
(70) Hofmanis F. Smilšu bedre. — R.: V. F. Hekers, 1867. — 56 lpp.
(71) Hofmanis F. Vaijag caurispiesties. — R.: V. F. Hekers, 1867. — 66 lpp.
(72) [Barons R.] Priežurozes skolmeisters. — R.: V. F. Hekers, 1868. — 34 lpp.
P. Zēvalds

(73) [Smiris X-] Godīgais Vrīdolīns un nelietis Didriķis. — Jelgava: J. F. Ste-

fenhāgens, 1861. — 236 lpp.

(74) [Smids K.j Lieldienas olas (pauti). — Jelgava: J. F. Stefenhāgens,
1861. — 95 lpp.

(75) [Horns V. О.] Trīs dienas iz ta dziesminieka Gellerta dzīves. — Jelgava:
F. G. Lūkass (I. Rohlics), 1862. — 56 lpp.

(76) [Smids X.] Putnu pereklīts. — Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1862. —

14 lpp.
T. Zilpaušs

(77) Hindu priestera atraikne Amina jeb Labs darbs bez algas nepaliek. —

Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1865. — 74 lpp.
/. Zvaigznīte

(78) [Gothelfs J.] Zemeņu Marijiņa. — R.: E. Plātess, 1861. — 44 lpp.

Daļa darbu ir lokalizējumi — darbība pārnesta uz Latviju. To-

mēr, ja vēstījums saglabā citzemju dzīves vaibstus, tad tas izmantots

analīzei. Pētījumam seši stāsti izrādījās nederīgi faktoloģiskās in-

formācijas trūkuma dēļ — tulkotāju pilnīgi lokalizēti darbi, kuros

nav citzemju īpatnību (10, 13, 44), darbi, kuru sižets risinās pilnīgi
stilizētā vidē (4, 15, 76). Tātad visi vērojumi attiecināmi uz 72

grāmatām (stāstu skaits ir lielāks, jo dažās grāmatās ietilpst vairāki

stāsti).

Tulkotāji pieder pie dažādām sociālajam aprindām. Jaunlatviešu

J. Alunāna, H. Alunāna, J. Zvaigznītes vārdi īpašu komentāru ne-

prasa. Uzskatos viņiem tuvs ir lauksaimnieks un publicists К- O. Le-

pevičs, kā arī ģimnāzists, vēlākais teologs K. Kundziņš. Pieredzējuši
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iepriekšējās paaudzes literāti bija E. Dinsbergs, A. Leitāns, A. Lī-
ventāls, J. Ratminders, brāļi Sēnbergi. leskats A. Leitāna tulkojumos
liecina, ka viņš pamazām kļuva arvien konservatīvāks, viņa veikums
laika gaitā zaudēja idejisko nozīmību tāpat kā visa viņa darbība

kopuma. Arī A. Līventala latviskojumos jaušama tulkotāja konser-
vatīvā nostāja. Turpretim J. Rātminders pievērsies saturīgam dar-

bam, bet E. Dinsbergu 60. gadu sākumā pastāvīgi interesēja tautu

brīvības'cīņas, viņš joprojām nostājās pret sociālajiem spaidiem.
Pie inteliģences ar vidēju sagatavotību pieder pārējie tulkotāji.

Starp viņiem ir vairāki pedagogi — T. Bekmanis, J. O. Berkavs,
J. Dauge, F. Mēkons, P. Prūss, A. Sķerbergs, J. Vīstucs, P. Zēvalds,
T. Zilpaušs. Viņi izraudzījušies darbus ar spilgtāk izteiktu audzinošu
ievirzi. Roku iemēģinājuši arī nākamie grāmatizdevēji K. Stālbergs
un J. E. K. Kapteinis (pēdējais it veiksmīgi vēsturiskā sacerējumā
(29); liekas, viņu interesējis arī «dokumentālā apraksta» žanrs).
lerēdnis P. R. Kupše dažus gadus pirms šeit minēto stāstu iznāk-

šanas piesaistīja administratīvo ierēdņu uzmanību ar satīrisku krā-

jumiņu, kurš vērsās pret skolotāju pātarnieku un kurā izmantotas

«Pēterburgas Avīžu» satīras tradīcijas. Grāmatvedis A. Kalamino-

vičs (bijis starp jaunlatviešu iecerētās Latviešu valodas un litera-

tūras biedrības statūtu projekta parakstītājiem) acīmredzot kato-

liskās izcelsmes dēļ izraudzījies darbus ar katoļu zemju Francijas,
Ungārijas tematiku, kas ienes savas īpatnības vāciskajā stāstu klāstā

(К. O. Lepevičs tulkojis krievu stāstu). lerēdnis bija arī X- Ber-

trams. P. Pļavenieks tulkot sācis vēl ģimnāzista gados, vēlāk kļuva

pazīstams kā lugu latviskotājs. E. Cilinskis bija skolotāja dēls,

A.Miķelsona profesija nav zināma. Pēdējo minēto devums tulkošanā

neliels, tāpēc viņu interešu ievirze nav kaut cik jūtami izpaudusies.

Analizējamo stāstu darbība notiek dažādās zemēs. Visvairāk

(38 grāmatās) norises vieta ir Vācija. Tas tāpēc, ka tulkošanai biežāk

izmantoja vācu oriģinālus, jo tulkotāji savas izglītības dēļ galve-
nokārt prata vācu valodu. Vācija kā tuvākā no attīstītajām Rietum-

eiropas zemēm latviešu lasītājiem bija arī no tām vislabāk pazīstama.
Tādējādi stāstu literatūrā šīs valsts politiskais, ekonomiskais, soci-

ālais, sadzīves šķērsgriezums ir vispilnīgāks. Francija vērota 9 grā-
matās (8, 27, 28, 37, 46, 52, 53, 60, 69), daļēji ar sveštautiešu (vāciešu)

acīm, franči raksturoti vēl pāris darbos, kur viņi tēloti kā iekarotāji.
Ar Amerikas Savienotajām Valstīm lasītājs sastapās 8 grāmatās

(6, 17, 18, 30, 31, 34, 42, 48). Tikai H. Bīčeres-Stovas stāsts atzīstams

par skatienu no iekšienes, tas izgaismoja šo zemi no ēnas puses —

attēloja nēģeru verdzību. Pārējiem autoriem Ziemeļamerika šķiet esam

viena vienīga neierobežotu iespēju zeme. Anglija aprakstīta astoņreiz

(6, 19, 32, 33, 42, 51, 61, 70), Austrija un Šveice —katra divreiz (5, 16

un 24, 78), pa vienai grāmatai rāda Krieviju (62), Ungāriju (25),

Beļģiju (45), Itāliju (16). Te attēlotās zemes veido gandrīz tikai
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stāstījuma fonu. Turpretim Latinamerikas (2, 55), Alžīras (18, 65),
Dienvidāfrikas (47), Javas (34) aprakstos, Indijas (65, 77), Tur-

cijas (39), Krētas (39), Grieķijas (61), Kaukāza (41) ainās eksotika
vai nu ir galvenais mērķis, vai arī spēcīgi iekrāso sižetu.

Ir grāmatas, kur darbība attiecināta uz 15. un 16. gadsimtu (29,
48, 56), tomēr vairākumā tā ir 19. gadsimta pirmā puse un vidus

vai 18. gadsimta beigas, pat ja laiks nav formulēts. Secinājums —

19. gadsimta 50. un 60. gados Latvijā aktuāli bija sociālie un psiho-
loģiskie procesi, ko Rietumeiropa pārdzīvoja kapitālistiskās iekārtas

uzplaukuma periodā.

Nedaudzi autori ļauj noprast viņu attieksmi pret valsts varu.

H. Bīčere-Stova raksta (17): «Kur tautas labums un rektes pastāv
tik no valdinieka labas sirds un žēlastības vien, tur nekādas drošības

nav dzīvot.» Vērtējumus stāstos sniedz personāžs: zemnieki, amat-

nieki, tirgotāji. Valsts, valdošo kārtu kritika visasākā ir stāstā par
16. gadsimta vācu nemiernieku Ansi (Hansu) Kolhāzi (29), kur

centrālais tēls saka, ka bruņinieki laupa un izsūc vienkāršo ļaužu
sviedrus. Arī valsts vara nav labāka —■ tā šos bruņiniekus atbalsta,

tāpat M. Luters «nespēj» neko darīt taisnības labā. F. Fridrihs (7)
asi, kaut arī izmantodams trafaretu sižetu, nosoda dzimtniecības

iekārtas nežēlību.

F. Šillera «Laupītāju» atstāstā (56) godprātīgi pārstāstītas visas

lugas oriģināla apsūdzības feodālās varas nesēju nelietībām

18. gadsimta beigu Vācijā. Stihisks nemiernieks, individuālists ir

Bairiešu Anss (64), kaut gan stāstā viņš rādīts kā nelietīgs no-

ziedznieks. Franču revolūciju no monarhistiskā viedokļa tēlo F. Hof-

manis (37, 53), gan piebilstot, ka starp muižniekiem bijuši arī ap-

spiedēji; masveidā sodītos augstmaņus «ikkatris par tādiem turēja,
kas zemākam vīram gadu simteņus visus labumus atrāvuši».

Nereti attieksme pret valsts varu pausta netiešj — valdnieka

vērtējumā. Tā dažkārt stāsti valdnieku naivi idealizē. Tas ieskanas

franču karavīru atmiņās par savu imperatoru Napoleonu (20), no-

stāstā par dzejnieku K. Gellertu (75), ar labsirdīgu humoru tas

izvērsts, tēlojot prūšu «veco Frici» — Fridrihu II (31, 36, 61), kura

cildināšana, piejaucot šo to simpātiski smieklīgu, Vācija bija kļuvusi
tradicionāla. Zīmīgi, ka «vecā Friča» teļa ieprojicēti demokrātiski

uzskati; viņš kādā vietā augstmaņiem par lielu nepatiku izsakās:

«Nevis lielkundzībai vīrs ir jātaisa, bet turpretim vīram lielkundzība»

(36, domāta dižciltība). Dūšīgā Upmalnieku saimniece (24) nikni

spriež par valsts varu, ķēniņu un viņa rokaspuišiem.

Visu stāstu autoru un tulkotāju nostāja bija reliģioza, populārajā
lasāmvielā citādi nemaz nevarēja būt. Tomēr netieši ieskanas arī
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kritiski toņi reliģijas vērtējumā, un tas redzams tur, kur sižets zīmē

konfesiju sadursmes. Tā, piemēram, Amerikas atklājēji (55) ticības

aizsegā iznīcina indiāņu ciltis, hindu ticība pāriet fanātismā, kad

eiropietis apvaino viņu rituālus (65, 77). Kjistietisms tiek atzīts par
humānāku nekā muhamedānisms (18, 39) tāpēc vien, ka muhamedāņi
savās zemēs verdzina kristiešus. Taču aprakstā par krievu kņazēm
Šamila sekotāju gūstā (41) muhamedānisms sadzīvē tēlots objektīvi
un ar cieņu; arī citur pozitīvie muhamedāņu un kristiešu personāži
pauž ticību toleranci (39), ko šai stāstā viskonsekventāk izsaka be-

duīni: «Mēs beduīni mīlējām tos, kas sirdsdroši, un lūkojam tos sev

pielabināt, vienalga, voi tie ir turki, kristīti cilvēki jeb ar pagāni.
Sirdsdrošība, kas ir par nāvi nebīstas, tā ir mūsu ticība.»

Tātad, vērtējot reliģiju, 19. gs. 50. un 60. gadu stāstos ieskanas

apliecinājums pozitīvajam paša cilvēka personībā neatkarīgi no viņa
piederības pie tā vai cita reliģiskā grupējuma. Tādējādi netieši,

autoram varbūt nemaz neapzinoties, izvirzās jautājums pat par reli-

ģijas nepieciešamību vispār.
Stāsts par Ansi Kolhāzi (29), kas vēršas pret visu feodālo

kārtību, kritizē arī garīdzniecības samiernieciskumu. Taču tur, kur

tēloti jaunāki laiki, reliģija nekad netiek rādīta valsts varas, eksplua-
tācijas balstītājas lomā. Mācītāji tēloti diezgan bieži (3, 11, 14, 33,

40, 42, 43, 56, 58, 68). Atšķirībā no toreizējās Latvijas garīdzniecības

svešajās zemēs tie nepieder pie ekspluatatoru virsslāņa (dažs ir pat
īsti nabadzīgs), tāpēc attieksmē pret viņiem trūkst gan verdziskās

padevības, ar kādu Latvijas mācītājus apveltīja oficiālā prese (arī

viņu pašu raksti), gan satīriskā izsmiekla, kādu pret viņiem vērsa

zemnieku rokraksta literatūra. Toties baznīcas birokrātijas nejē-
dzības, savtīgums, netaisnā rīcība V. O. Horna stāstā (56) aprak-
stītas spilgti.

Par tiesu pozitīvā nozīmē runāts tikai pāris darbos, pie tam

garāmejot. Taču tiesu pērkamība, nepatiesu liecību akceptēšana,

sankciju lietošana tikai uz aizdomu pamata izcelta vairākkārt (12,

43, 52, 57). Anglijā tiesa neiejaucas laupītāju darījumos (51). Ne-

godīgi apmelotajam tiesa netic, kamēr — iejaucas viņa bagātais
labdaris (20). Amerikas tiesās nēģeru liecības neder (17). Ungārijā
50 gadu cietuma draud nabagam, kas «savu tukšu roku» izstiepj

pēc bagāta mantas (25). Tiesu nepievilcīgā loma kārtu sabiedrībā

kļūst acīm redzama.

Izdalās sižeta līnijas, kas skar karu un militārismu. Viena tāda

ir rekrūšu vervēšana, kas gulst kā sāpīgs slogs; tā notiek ar visādiem

neattaisnojamiem līdzekļiem (21, 60). Vairākos stāstos tēloti izdie-

nējuši zaldāti, kas saņem nožēlojamu pabalstu, mokās ar veciem
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ievainojumiem. Netīkama ir karavīru, īpaši augstu virsnieku uzpūtība.
Trāpīgi izsakās Upmalnieku saimniece: «Dažs korporāls jau vairāk
biszāles odis nekā simts ģenerāļi, un dažs drošs zaldāts tādus

krustus un godazīmes nopelnījis un neko nedabon, jo tie augsti
kungi, priekšā būdami, tos atrauj tiem, kas pirmie karā iet un

kaujas.»
Vācijai grūts pārbaudījums bija franču iebrukums Napoleona

laikā. Stāstos (60, 62, 71) aprakstīti šī kara notikumi, franču virs-
nieku nelikumības, vācu tautas attieksme pret iekarotājiem: «Tie

plēsoņi ir mūsu zemi līdz pēdīgo izsūkuši, mūsu birģerus un zem-

niekus dienās un naktīs mocījuši, ka tikko varējām dzīvību vilkt»

(71). Briesmīga apsūdzība iekarotājiem ir stāsts par Kolumbu un

viņa biedru gaitām jaunatklātajā Amerikā (55). Karš attaisnojams
vienīgi tad, ja tas ir atbrīvošanas karš (62), turpretim kopumā
jūtams pretkara noskaņojums.

Nacionālās un rasiskās nevienlīdzības temats pavīd netieši. Un-

gārijā čigānus nicina, tiem var nesodīti nodarīt pāri (25), neievēro-

jot viņu dzīves gudrību, augstās ētikas normas, ko spilgti pauž
Strupas tēls. Izpētes materiālā sastopamies ar pozitīviem nēģeru
(30, 33), ebreju (18) personāžiem. Nozīmīgākā vieta šajā stāstu grupā
pieder H. Bīčerei-Stovai ar «Unkel Toma būdu» (17). Tulkotājs
E. Dinsbergs tekstu īsinājis, centrā paturot nēģeru vergu dzīvi.

Autore un tulkotājs noraida verdzības principu. F. Hofmaņa stāstā

«īstena bērna mīlestība» (39) Krētā valdošie turki nežēlīgi apspiež
grieķu iedzīvotājus. Sižets iemezglojas, sākoties grieķu atbrīvošanas

cīņām pret apspiedējiem. Autora un tulkotāja simpātijas ir brīvības

cīnītāju pusē.

Tēlojot kapitālistisko sabiedrību, populārā lasāmviela klusējot
akceptē sociālo nevienlīdzību, kārtu starpību. Taču duras acīs, ka

daudzos stāstos izskan protests pret kārtu aizspriedumiem, pret
kārtu «tikumiem», kuri ierobežo talantīga cilvēka virzīšanos uz

augšu (61), kropļo cilvēciskās attiecības, jauc ģimenes laimi, kavē

jūtu pozitīvu piepildījumu. Šis temats sastopams E. Dinsberga (16,

21), A. Leitāna (40), A. Līventāla (43), J. O. Berkava (7), A. Kala-

minoviča (24), P. Prūša (50), K. Stālberga (56, 59), A. Šķerberga

(68), J. Vīstuca (72) tulkojumos. Te jāatceras, ka Dinsbergs, Leitans,

Līventāls iepriekšējos gadu desmitos arī aktīvi uzstājas pret kārtu

sabiedrību vispār.

Visvairāk stāsti informē par ikdienas dzīvi — iztikas ieguvi_,
sadzīvi. Jāpiebilst, ka šī arī ir visvērtīgākā izziņas daļa, kas kopumā

paver samērā plašu citzemju īstenības panorāmu.
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Atsevišķi autori pilsētu stata pretī laukiem, idealizējot pēdējos
un nosodot pilsētas izsmalcinātību (26). Tomēr lauku dzīve tēlota

šabloniskāk. E. Dinsbergs aprāda, ka vaļīgā uzvedība pilsētās veicina

netikumību (23). Pretstatījums uzskatāms par netiešu kapitālisma
kārtības un dzīves veida kritiku; izeju autori domājas atraduši,
atgriežoties puspatriarhālajos laukos. Tā, piemēram, Priežurozes

ciema skolotājs Trautmanis (72) apgalvo, ka īsti cilvēki ir tikai

kalnos, turpretim pilsētā katrs darbs ar zeltu «jāuzsver». «Mēs.

dzīvojam daudz apdomīgāki nekā jūs tur platā pasaulē, tādēļ mēs

arī daudz ko no dabas esam mācījušies un smēlušies.» Tomēr kon-

krētās lauku dzīves ainas vairs tik idilliskas nerādās. «Lielākā daļa
no šī ciema ēkām bija gauži mazas un gandrīz jau sagruvušas
būdiņas, kur nabagi rokpelnīši dzīvoja un ar sviedriem vaigā savu?

dienišķu maizīti pelnīja» (71). Autors piemin, ka šis ciems nav

izņēmums Vācijā. Zemnieki tik tikko spēj sagādāt ģimenei iztiku

(60). Lauku sabiedrības virsotnē atrodas muižnieki (7, 37, 42, 43),.
«muižturi» — muižu pārvaldnieki un nomnieki (30, 70, 72), tiem ir

savs kalpotāju štābs (7, 37), savi «ģēģeri» — mednieki (64, 73) un

zirgu gani (71). Uz nākamā pakāpiena atrodas bagātu saimnieku

slānis, kas pat cilvēka vērtību mēra pēc turības (38). Citi zemnieki

iztiku nopelna ar mājamatniecību: vērpēji, «vēveri» — audēji (12,
64, 71), kā koku cirtēji (73), grozu pinēji un slotu sējēji (5, 73), ogļu

deģi (74), ciema gani (25, 64), aku racēji (14). Aprakstīta zvejnieku
un laivinieku grūtā eksistence piejūras novados (40, 45, 59). Lauci-

niekiem līdzās dzīvo skolotāji (5, 12, 58, 72), lauku mācītāji (3, 11,,
14, 33, 42, 43, 56, 58, 68).

Daudz detalizetak attēlota kapitālistiska pilsēta. Pie dzīves notei-

cējiem te pieder ministrs, slepenpadomnieks, rātskungs, tiesnesis,
advokāts (43, 54, 56, 65, 72). Fonā darbojas baņķieri (60), fabri-

kanti (18, 48, 69), vairāk priekšplānā izvirzās bagāti «kopmani» —

lieltirgotāji (2, 3, 18, 19, 30, 40, 42, 45, 51, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 72).
Labus ienākumus dod plaši izvērstā starptautiskā «andele» (tirdz-

niecība). Nereti «andeles» nami piedzīvo bankrotus (H. Alunāns

uzskatījis par nepieciešamu šo parādību izskaidrot īpašā piezīmē),

tā zaudējumos aizraudami līdzi citus tirgoņus un arī nebagātus ļaudis.
Sīkāki uzņēmēji ir namīpašnieki, «virtšaptes» turētāji — viesnīcnieki

un krodzinieki (27, 40, 43, 45, 61, 75), zāģētavas īpašnieks (1),
būvmeistars (59). Ļoti maz rādīts, tikai garāmejot pieminēts prole-
tariāts — fabriku strādnieki, dienas algādži, bodeszeļļi (17, 20, 45,

58). Nedaudz tuvāk autori pietuvojušies jūrnieku darbam (2, 6, 19,

30, 32, 45).
Visvairāk uzmanības veltīts starpslāņiem — amatniekiem, kal-

potājiem, kas kapitālistiskajā pilsētā dzīvo pastāvīgā trūkumā un

izputināšanas draudos, nereti patiešām paliekot bez iztikas līdzekļiem.
lekrāt kaut ko nebaltām dienām viņiem gandrīz nav iespējams. Tādi ir

gan ormaņi (42), «dišleri» — galdnieki (9, 21, 48), mūrnieki (73),
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skursteņslauķi un ugunsdzēsēji (57), ķieģeļnieki (65), «mašīnu

meistari» (52), zārcinieki (65), gan «beķeri» — maiznieki (9), vēr-

pēji (12), skroderi un šuvējas (23, 78), kurpnieki (21, 23, 27, 50,
57, 63, 75), gan «pucmākerietes» — modistes (31), «balbieris» —

frizieris (61), sudrabkalēji (61), vara grebēji (60), leļļu, mākslīgu
puķu, papes kārbiņu izgatavotāji (20, 62), pat «dancmeistari» (63).
Kaut kas no viduslaiku cunftu gara (amatnieku prestižs, saderība)
parādās stāstiņā par plēšu lāpītāju (60). Sievietes tur bāreņu pan-

sijas (28), iet par kopējām neredzīgo skolā (16), bērnu audzinā-

tājām bagātās ģimenēs (28), visbiežāk par kalponēm, istabenēm,
bērnumeitām (9, 12, 43, 61, 75, 78). Labākas iespējas nav arī iestāžu

sīkajiem kalpotājiem: dzelzceļa sargiem un pasta satiksmes kon-

duktoriem (67, 69), skrīveriem (16, 21, 78), mājkalpotājiem (8, 54).
Retumis tēloti pilsētu skolnieki, studenti (56, 58, 66, 68, 71), profe-
sori (56, 61), rakstnieks (75), būvinženieris (54), biežāk — ārsti

(5, 11, 12, 21, 40, 52, 61, 62, 73).
Sabiedrības «apakšstāvā» atrodas tie, kas pelnās ar gadījuma

darbiem (visvairāk bērni, kas zaudējuši vienu vai abus vecākus),

piemēram, par ogļu izvadātājiem ziemas sezonā (69), par smilšu

pievedējiem būvēm (70). Lai nodrošinātu sev iztiku, viņi spiesti
meklēt visdažādāko nodarbošanos, bieži arī nesekmīgi. Motīvs par

pusaudžiem, kas necilvēciski smagā darbā cenšas nopelnīt sev un

ģimenei eksistences minimumu, tik ļoti izvirzās priekšplānā, ka

jāuzskata par laikmetam raksturīgu parādību. Pats zemākais slānis

ir «leierkastnieki» un citi ielu muzikanti, komedianti, dresētu dzīv-

nieku rādītāji (9, 62, 65, 67, 69). Par viņiem vēl zemāk atrodas tikai

deklasētie elementi, visbiežāk übagi, klaidoņi.
Stāstu caurviju atziņa: jebkurā laikmetā un zemē cilvēka dzīves

pamats ir godīgs darbs. «Nav kauns arī ar rokām strādāt, kad

galvai darba pietrūkst,» atzīmē kāds personāžs, no bagāta tirdznie-

cības nama mantinieka kļūdams par krāvēju ostā (2). Darbs piešķir
vērtību personībai. «Darbu ņemdama un priekš citiem strādādama,
tā [agrāk nestrādājusī atraitne] vairs nebija tikai pati par sevi, bet

tā kā riņķis ķēdē, kas ar vaijadzīgs bij un ko labu ģeldēja» (78).

Nosodījumu izpelnās bezdarbji (43), vai arī darbīgi cilvēki tos pa-

rāda smieklīgā gaismā (26). Turīgs londonietis, pametis darbu,

iemanto «īdzību» (19). Jaunā veiksmīgā censoņa tips — F. Ilofmaņa

stāstu (3, 5, 48, 54) varonis — stingri stāv uz zemes, zina, ko vēlas,

prot savus mērķus realizēt. «Ar jaunību, veselību un drošību var

pulka izdarīt.» Bagātība un laime nav jāmeklē svešās zemēs. Augšup-

ejošā kapitālisma dotā iespēja ātri izvirzīties stāstos tiek sniegta

naivā formā, piemēram, kamēr divi draugi, aizbraukuši uz Kali-

forniju, neveiksmīgi meklē zeltu, trešais Vācijā sāk vadīt ienesīgu

uzņēmumu. Tomēr pavīd pa stāstam (12), kurā skatījums uz dzīves

piedāvātajām iespējām ir pesimistiskāks: «Musu laikos ir grūti ba-

gātam tikt, ja ar nabadzību iesācis.» Vienkāršo cilvēku apdraud



48

bezdarbs. «Es vakar biju fabrīķl un prasīju, vai varēšu atkal tur
darbu dabūt, un man tika atbildēts, ka ne, jo Bedo kungs esot savu

fabrīķi citam pārdevis, un tam cilvēku jau esot diezgan» (69).
Daudzkārt tēlots, kā nabadzībā nokļuvušo ļaužu bezizeju likvidē

valdnieka, augstmaņa, bagātnieka labdarība (9, 27, 28, 42, 56, 65).
Tas nav tikai literārs paņēmiens vien. Nepilnības sociālajā nodro-

šināšanā stimulēja sabiedrības augšslāņu labdarību; ar to daļēji
centās «aizlāpīt» robus grūtībās nonākušu sabiedrības locekļu mate-

riālajā eksistencē, kā arī reabilitēties savas sirdsapziņas priekšā.
Tāpēc tolaik labdarība bija bieži sastopama.

Darba tēma stāstos kopumā sniedz daudzpusīgu augošā kapi-
tālisma ainu ar pretrunām, kas bija sākušas veidoties, ar problēmām,
kuras nodarbināja cilvēka prātus.

Viens no līdzekļiem, ar ko izsisties uz augšu, bija izglītība. Vai-

rākumā stāstu tā rādīta kā pozitīvs sociāls spēks. Atsevišķos stāstos

izglītības tēma padarīta par varoņa darbības vadmotīvu (5, 54, 71).
F. Hofmaņa stāstā (71) zirgu gans Vācijā iemācās franču valodu,

vēlāk, pārvarot materiālās grūtības, beidz pilsētas skolu un universi-

tāti. Censoņa mūžs sniegts paraugam, to uzsver arī stāsta beigu
vārdi: «Jūs mūsu draudzei būsiet par labu priekšzīmi un mērķi, kā

cilvēkam caur šo pasauli cauri jāspiežas.» Citur izcelts izglītota vīra

pārākums (2, 62, 75). E. F. Sēnbergs pārmet: «Daudz vecāki

papriekš par to gādā, saviem bērniem naudu sakrāt, ka tie var pie-

auguši labi dzīvot, bet negādā vis par to, ka bērni ietu skolā un

pieņemtos gudrībā» (61). Var nojaust, ka tulkotāji ar stāstu palī-
dzību vēlējās aktivizēt latviešos izglītības dziņu. Tās cildinājums ir

arī darbos ar pozitīvu skolotāja tēlu centrā (12, 72).

Nozīmīgs informācijas slānis ir sadzīves faktūra: mājokļu, telpu

iekārtas, tērpu, ēdienu, ģimenes svinību, viesību, transportlīdzekļu,

iepirkšanās, cenu apraksti. Pilsētnieks var paēst ārpus mājas, ēdienu

namā (45), iebraucējs — pārgulēt viesnīcā vai traktierī. Vācijas
ciemu iedzīvotāji mēdz sanākt «gastūzī» — viesnīcā (43), dažādu

zemju pilsētnieki — «kāpējas namā» (17), vīriešu klubos (43),
viesnīcās, traktieros, kur reizēm risinās traka uzdzīve (52, 63), azarta

spēļu namos (1). Tiek spēlētas kārtis un kauliņi (1, 11, 48), rīkotas

loterijas (8, 11, 56, 67). Bagātie vasarās ceļo un atpūšas laukos

(56, 72). Vienkāršo ļaužu meitenes vakaros durvju priekšā strādā

rokdarbus (9), jaunieši pastaigājas pilsētas parkā (56, 67). Kome-

diantu izrādes izziņo ar «cedelēm» (69). Var aiziet pie fotogrāfa un

iemantot savu attēlu (17, 67). Līgavaini izgrezno ar «kušķi no tai-

sītām rozēm» (38). Pozitīvais personāžs kopj puķes (16, 72), nega-

tīvais aizraujas ar romānu lasīšanu un tā «noiet no ceļa» (21). Pil-



494 — 814

sētas skola «lapsas» (fukšus, t. i., jaunos skolēnus) moka vecākie
biedri (71). Slimniekus apmeklē dakteris (3, 11, 12, 17, 35, 38, 40,
56, 65, 73). Pazudušos var meklēt ar avīžu vai policijas palīdzību
(9, 69).

Uzņēmējam katra diena maksā naudu (2). Par meistaru var

tikt tikai tas, kas bijis par zelli (9). Par mākslīgu puķu taisītājas
amata iemācīšanu jāmaksā mācības nauda (20). Bet amatnieka

dzīvē ir arī netīkami traipi — «blaumontāgi», t. i., paraža pirmdienā
nestrādāt pēc svētdienas uzdzīves (23). Zvejniekiem atrastais zītars

(dzintars) jānodod valstij (40), jūras braucienus bieži apdraud
vētras un citādas nelaimes (2, 18, 30, 32, 45). Ceļojošo komediantu

trupai skaistas «stiķu spēlētājas» (aktrises) aiziešana uz Parīzi ir

katastrofa (69). Bagātīgi izvērsts naudas attiecību tēlojums — tirdz-

niecības kontrakti, vekseļi (30, 45), parādzīmes ar augļiem un aug-

ļošana (12, 38, 52, 56, 60, 65), dzīvokļu īres maksa (9, 20, 45), tiesu

izpildītāji, izķīlāšana, ūtrupes, parādu cietums (12, 20, 42, 56, 65),

mantojumi un testamenti (9, 12, 30, 78), mantas pārvaldīšana (65).

Trūcīgi tēlota mākslas dzīve, pat bagātnieku aprindās. Vienā

stāstā skaistumu personāžu dzīvei piešķir mājas muzicēšana (56),
citā gleznotājs kāro iegūt vērtīgu gleznu (65). Nedzirdīgā zēnā

iemīt liels gleznošanas talants, kas pats lauztin laužas uz āru un

ļauj viņam kļūt par ievērojamu mākslinieku (49). Turpretim ceļojošie
aktieri īsteni ir tikai cirka «kumēdiņu rādītāji», viņu teātris ■— «ku-

mēdiņu nams» (69). Tekstā nav pat nojausmas par teātri kā mākslu;
franču komediantu trupa atgādina Latvijā tolaik pazīstamos «prū-
šus» — līdzīgas klejojošas grupas. Patīkams izņēmums ir jaukais
stāsts par dzejnieku K. Gellertu (75), tajā top viņa dzejolis, kurš,

nokļuvis visdažādāko ļaužu rokās, tos saviļņo.

Ģimenes attiecības iezīmējas vienveidīgi. Trūkst smalku psiholo-

ģisku nianšu, viss tverts t. s. tradicionālās ģimenes ētikas ietvaros.

Sieviete lielākoties pati ar savu darbu iztiku vēl nespēj nopelnīt,

tāpēc stāstos viņas tiesības izlemt kaut ko ģimenē ir stipri ierobe-

žotas. Pārsvarā ģimenē starp tās locekļiem valda siltums, laba sa-

skaņa. Izcelta bērnu gādība par vecākiem, ja tie zaudējuši darba-

spējas vai apgādnieku. Mīlestības jūtas ārpus ģimenes, piemēram,

t. s. «trīsstūris» vai viena laulātā aiziešana ir neiespējama lieta.

Precības ar nemīlamu cilvēku notiek, bet nav laimīgas (68). Kon-

flikts rodas tikai starp vecākiem un bērniem; tas izaug tad, ja kāda

iemesla dēļ tiek grautas tradicionālā tipa attiecības, piemēram, kad

nabaga tēva izskolotais dēls noliedz savu tevu (40). A. Leitans,

K. Kundziņš, F. Mēkons tulkojuši stāstus (35, 38, 46), kur dedzīgi
attaisno bērnu pretošanos vecāku nodomiem viņus_ izdot pie nemī-

lama vīra (sievas) — uzticamā Anniņa (38) tada reize spej pat

pie altāra pateikt «nē».
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Liela daļa apzinātā materiāla skar noziedzības jautājumus. Vis-

biežāk tas ir tikai motīvs stāsta sižeta risināšanai, tomēr arī tādā

veida šis aspekts ļauj pilnīgāk ieskatīties citzemju dzīvē. Organizēto
noziedzību reprezentē laupītāju bandas (31, 33, 73) vai veseli «no-

ziedzības uzņēmumi» (52). Sastopami arī gadījumi, kad tajos iesaista

pat bērnus. «Uzņēmumu» dzīves veids un iekšējie likumi atgādina
C. Dikensa «Olivera Tvista piedzīvojumos» tēloto bandu (60). Ame-

rikas Savienotajās Valstīs dažās pavalstīs (Ilinoisā) koncentrējies
īpaši daudz noziedznieku (31).

Noziedzība kā sociāla problēma risināta tikai retumis. Dažkārt

zaglis «palaidis roku» nabadzības spiests. F. Hofmanis un J. Alunāns

stāstā «Konterbandnieka zēns» (3) nostājas nevis likuma sargu,
bet likuma_ pārkāpēju pusē, saredz pēdējo augstos morālos principus
savstarpējās attieksmēs. Anša Kolhāzes tēlā ir «cēlā laupītāja» iezī-

mes (29), bet Bairiešu Anss (64) «visus, kas kādu spožu zīmi pie

pieres jeb krūts nēsāja, tos visus viņš ienīdēja līdz nāvei». Viņš
baida varas nesējus, laupa tikai netaisni iegūto, tomēr anonīmais

autors un tulkotājs K. Sēnbergs nomelno Ansi par parastu, negantu
noziedznieku.

Kaut gan noziedzības cēloņus un sekas stāsti skaidro nepietie-
kami, tomēr daži darbi paver iespēju nojaust parādības saknes dzīves

kārtībā — uz noziegumu paskubina vai nu trūkums, vai nenormāla

mantrausība; to pieļauj nepietiekama kontrole no sabiedrības, no

vecāku puses.

Pēc šīs analīzes iespējams secināt:

1. Tulkoto stāstu kopums idejiskā un informatīvā ziņā ir nevien-

mērīgs, visās dzīves jomās ieskatu tas nesniedz, toties atspoguļotās
sfēras tiek atsegtas samērā bagātīgi. Paveras tādas citzemju īstenības

ainas un apstākļi, kas Latvijas iedzīvotājiem tolaik bija vēl neparasti,

jauni.
2. Sociālas kārtības, valsts varas kritika izskan retumis, vairāk

darbos, kas veltīti pagātnes tematikai.

3. Stāstu sociālā platforma — kapitālistiskās pasaules vidus-

šķiras, sīkburžuāzija, kas pakļauta pastāvīgam diferencēšanās pro-

cesam. Augšupejošā kapitālisma raksturojumā ir daudz naivas

ticības, bet nav tīša un melīga izs i\aistinajuma; dzīve tēlota pilna

problēmām un pretrunām, kuras personāži un autori vēl neprot

precīzi formulēt.

4. Samērā daudzi atkārtotie izdevumi un tulkotāju, arī izdevēju
tendence publicēt līdzīga tipa darbus liecina, ka analizētie stāsti

sabiedrībā ieguva plašu atbalsi, to sniegtā informācija atbilda sa-

biedrībā objektīvi esošām vajadzībām. Tie veica vienu no triviāllite-

ratūras pamatfunkcijām — lasītāju adaptāciju jauniem dzīves

apstākļiem. Latvijā strauji sāka plaukt kapitālisms, un plašas masas
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tiecas psiholoģiski apgūt ta mehānismus. Cilvēkiem naca talka

tulkotie stāsti.

5. Lai cik šaurs ir tulkoto stāstu idejiskais aptvērums, tas tomēr

sasaucās ar sabiedrības nokaņām un centieniem — darba, censonības

un izglītības cildinājums, protests pret kārtu aizspriedumiem un

pragmātismu jūtu dzīvē, pret reliģijas dogmatismu, kapitālistiskās

pilsētas kritika, tiesu iekārtas kritika, nacionālo spaidu nosodījums,

prasība pēc tautu brīvības, simpātijas atbrīvošanās cīņai.

А. АПИНИС, И. СИЛАБРИЕДЕ

ОТОБРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ ДРУГИХ НАРОДОВ

В ПЕРЕВОДНЫХ ПОВЕСТЯХ

Резюме

В 50—60-х годах XIX века переводная беллетристика выполняла и факто-
логически-информативные функции. Авторами данной статьи были проанали-

зированы все повести, переведенные литераторами-латышами, что составляет

более половины изданий этого жанра. В большинстве произведений отражена
жизнь Германии, в нескольких изданиях — жизнь Франции, США, Англии,
Швейцарии, Австрии, по одному произведению посвящено России, Венгрии,

Бельгии, Италии. Рассказ о Латинской Америке, Южной Африке, Индии, Тур-

ции, Крите, Греции, Кавказе носит экзотический характер. Отражаемая эпоха —

первая половина XIX века или конец XVIII века (за исключением нескольких

исторических повестей).

Авторы и переводчики в некоторых случаях критикуют феодальные по-

рядки. Иногда проводится идея веротерпимости. Часто отрицательно оценива-

ются деятельность правосудия, война и военщина, национальное неравнопра-

вие, сословные предубеждения. Выражается поддержка освободительной борьбе

народов, резко осуждаются такие формы угнетения человека человеком, как

рабство. Основная масса фактологической информации относится к трудовой

жизни, быту. Детально отображаются капиталистический город и разные слои

его населения, в первую очередь мелкобуржуазные и полупролетарские.

Переводные повести раскрывали перед латышским читателем еще незна-

комые ему стороны жизни, способствовали психологической адаптации к ме-

ханизмам и моделям нового буржуазного общества. Ограниченное (что зако-

номерно для тривиальной литературы) идейное ядро названных повестей все

же носило черты, характерные для эпохи победы капиталистических отноше-

ний и пробуждения народных масс.

A. APĪNIS, I. SILABRIEDE

DIE DARSTELLUNG DES LEBENS ANDERER VÖLKER

IN DEN ÜBERSETZUNGSERZÄHLUNGEN

Zusammenfassung

In den 50er und 60er Jahren des 19. Jh. brachte die Übersetzungsbelletristik
auch eine ansehnliche Menge von Tatsacheninformation mit. Die Autoren des

vorliegenden Artikels analysierten alle Erzählungen, die von den Übersetzern



lettischer Abstammung übertragen worden waren, was mehr als die Hälfte der

Ausgaben dieses Genres ausmachte.

In den meisten Erzählungen wird das Leben Deutschlands beschrieben. Mehrere

Ausgaben schildern das Leben in Frankreich und in den Vereinigten Staaten Ame-

rikas, in England, in der Schweiz und Österreich; je eine Erzählung stellt die

Umstände in Rußland, Ungarn, Belgien und Italien dar. Die vorhandenen Erzäh-

lungen über Lateinamerika, Algerien, Südafrika und Indien, die Türkei, Kreta und

Griechenland sowie den Kaukasus tragen exotischen Charakter. Die wiedergegebene
Epoche umfaßt die erste Hälfte des 19. Jh. oder das Ende des 18. Jh., bis auf

•einige historische Erzählungen.
Die Verfasser und Übersetzer kritisieren in gewissen Fällen feudale Zustände

der Vergangenheit. Manchmal kommt die Idee der religiösen Toleranz zum Ausdruck.
Die Tätigkeit der Justiz, der Krieg und die Kriegstreiber sowie nationale Ungleich-

berechtigung und Standesvorurteile werden sehr oft negativ bewertet. Es wird

sowohl die Unterstützung bei dem Befreiungskampf der Völker zum Ausdruck

gebracht als auch solche Formen der Unterdrückung der Menschen wie die

Sklaverei scharf verurteilt. Die Hauptmenge der Tatsacheninformation umfaßt

Arbeitsleben und den Alltag. Bis ins einzelnste werden die kapitalistische Stadt

und verschiedene Schichten ihrer Bevölkerung geschildert, in erster Linie Klein-

bürger und Halbproletarier.
Die Übersetzungserzählungen deckten vor dem lettischen Lesser die ihm noch

unbekannten Seiten des Lebens auf und dienten seiner psychologischen Anpassung
den Mechanismen und Modellen der neuen bürgerlichen Gesellschaft. Ein

beschränkter, was für die Trivialliteratur gesetzmäßig ist, Ideenkern der genannten
Erzählungen hatte dennoch Züge, die für die Epoche des Sieges der kapitalisti-
schen Verhältnisse und des Aufwachens der Volksmassen kennzeichnend sind.
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V. VILLERUŠS

LATVIEŠU GRĀMATU MĀKSLA

Jau 19. gadsimta 40. un 50. gados gandrīz visi ilustrētie vai ar

citādu vizuālu informāciju papildinātie nozīmīgākie latviskie izde-

vumi radās pēc latviešu tautības autoru, tulkotāju, sastādītāju
ierosmes vai ar viņu dalību. 1 Kopš 40. gadiem ilustrāciju informā-

cijas rakstura, funkciju un satura paplašināšanas iniciatīva lielā

mērā pārgāja latviešu rokās. Šo procesu izraisīja griba dot savas

tautības lasītājiem saturīgas grāmatas, palielināt to estētisko vēr-

tību. Liela nozīme te bija arī konkurencei — sekmīgi sacensties ar

vācu mācītāju gādātajiem izdevumiem varēja glīti, vizuāli intere-

santi iespieddarbi. Taču iniciatoru, autoru idejas un centieni grāmatā

materializējas ar izdevēju, mākslinieku un poligrāfiķu starpniecību.
Gadsimta vidū latviešiem šādu speciālistu, izņemot atsevišķus

spiestuvju darbiniekus un grāmatsējējus, vēl nebija. Grāmatgrafikā
līdz pat 19. gadsimta 70. gadiem turpināja izmantot cittautu māksli-

nieku pakalpojumus un darbus. Tikai retumis var konstatēt kāda

latvieša dalību ilustrāciju darināšanā. Tie bija aizguvumu adaptā-
cijas perioda pēdējie gadi.

2

Šejienes meistaru veiktie svešo paraugu pārfrāzējumi reti pār-
sniedza nevarīga amatierisma līmeni. Labāka mākslinieciskā kvali-

tāte bija ārzemēs (galvenokārt Vācijā) iespiesto latviešu grāmatu

ilustrācijām, kā arī attēliem, kas Latvijas tipogrāfijās tika novilkti

no ārzemēs iepirktām klišejām, kaut gan tās parasti bija lietotas un

reizēm pat stipri nodilušas. Dažkārt ieveda tiražētas ilustrācijas, ko

izmantoja kā ielīmes. Tā visumā bija tirgus produkcija, tādēļ cit-

tautu mākslinieku oriģinālilustrācijas, kas atrodamas mūsu grāmatās,
reti sniedza estētisku baudu (lielāka nozīme bija ilustrāciju infor-

matīvajai funkcijai). 19. gadsimta grāmatgrafikā reālismam ir

raksturīga detaļu rūpīga atveide, tekstam paralēls grafiskais tēlo-

jums. Latviešu grāmatās tas kļuva par literārā satura virspusēju,

pat banālu vizuālu pārstāstījumu, kas iedziļināšanos neprasīja.

1 Latgaliešu grāmatās šajā laikā parādījās gandrīz tikai baznīcas literatūras

tradicionālās ilustrācijas lietuviešu un poļu mākslinieku izpildījumā.
2

Par aizguvumu adaptāciju sīkāk sk. rakstā: Villerušs V. Dažas latviešu

grāmatu mākslas attīstības tendences līdz 1917. gadam. — B-ku zinātnes aspekti /

V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1979, 2 (7), 114.-149. lpp.
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Izdevēji, cenzdamies samazināt iespieddarbu (sevišķi kalendāru)
pašizmaksu un palielināt pejņu, pret ilustrācijām nereti izturējās
nevērīgi — vienu un to pašu attēlu pievienoja dažāda satura un

pat neatbilstošiem tekstiem. 50. un 60. gados latviešu grāmatās tikai

retumis parādījās īsti labas, mākslinieciski vai informatīvi augstvēr-

tīgas ilustrācijas.
19. gadsimta pirmajā pusē Eiropas grafikas vispārējo evolūciju

sekmēja jaunās iespiedtehnikas — kokgrebums un litogrāfija. Arī

latviešu grāmatās gadsimta vidū tās pilnīgi aizstāja pirms tam

lietoto kokgriezumu, asējumu un vara grebumu (latgaliešu grāmatu
ilustrēšanai vecās iespiedtehnikas praktizēja nedaudz ilgāk) un

veicināja mūsu grāmatu arhaiskās grafiskās apdares strauju moder-

nizēšanos. īpaša nozīme bija kokgrebumam, kas salīdzinājumā ar

litogrāfiju ir piemērotāks grāmatu ilustrēšanai (kokgrebumam un

salikuma tekstam ir analogs iespiešanas princips un tiražēšanas teh-

noloģiskais process, kā arī līdzīga grafiskā struktūra). Tieši šo teh-

niku izvēlējās pirmais profesionāli izglītotais latviešu grafiķis un

ilustrators Augusts Daugulis. Mācīdamies un strādādams Pēter-

burgā, viņš bija viens no populārākajiem reproducējošās ksilogrā-
fijas meistariem Krievijā. Latviešu grāmatas Daugulis netika ilus-

trējis, tomēr netieši mūsu grāmatgrafiku viņš ietekmēja, pie tam

būtiski: Dauguja «Pēterburgas Avīžu» ilustrācijas, kas izdevuma

progresīvās ievirzes dēj guva lielu popularitāti, vēlāk bieži kalen-

dāros, rakstu krājumcs un citur tika reproducētas, atdarinātas un

novilktas pat no oriģinālklišejām. 1 Dauguļa skolnieki — kokgrebēji
Kārlis Kronvalds un igaunis Eduards Magnuss Jākobsons2 strādāja
latviešu grāmatu un periodiskās preses grafikā, visaktīvāk 70. un

80. gados, bet jau 1868. gadā, domājams, mācoties Dauguja darb-

nīcā, Jākobsons ilustrēja P. Šternmaņa grāmatu «Pēterburga»,

(Pirmie latviešu tautības ilustratori kokgrebumam pievērsās, liekas,

galvenokārt aiz ekonomiska rakstura apsvērumiem. Koks kā iespied-
formu materiāls ir lēts, viegli apstrādājams, klišejas no tā var izga-
tavot bez speciālām ierīcēm, pat mājas apstākļos, un iespiedējiem

bija izdevīgi tas, ka kokgrebumus varēja drukāt vienlaikus ar sali-

kuma tekstu.)

Apskatāmajā periodā starp ievestajām ilustrācijām gadījās arī

labi reproducējošie kokgrebumi,
3

piemēram, pēc dāņu mākslinieka

V. Pedersena zīmējuma darinātais frontispiss J. Zvaigznītes «Pasa-

ciņās priekš bērniem» (1859). Vēlāk mūsu grāmatās parādās tādu

meistaru kā francūža 1. Granvila, krieva L. Sejakova un citu darbi

1 Par A. Dauguja «Pēterburgas Avīžu» ilustrācijām un to atdarinājumiem
sīkāk sk.: Bērns R. Apceres par Latvijas mākslu simt gados. — R., 1984, 115.—

116. lpn.
2 19. gs. nogalē ilgāku laiku E. M. Jākobsons dzīvoja Rīgā.
3 Reproducējošā kokgrebuma ilustrāciju iespiedformas no Krievijas un da-

žādām Eiropas valstīm Latvijā ieveda līdz 20. gs. sākumam.
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(vairums kokgrebumu ir anonīmi, to atribūcija pagaidām nav veikta).
Reproducējošā kokgrebuma ilustrācijas latviešu lasītājam radīja
priekšstatu par atsevišķiem tālaika grāmatgrafikas sasniegumiem.

Litogrāfija veicināja atraisītu, pat ekspromtu grāmatas grafiskās
apdares risinājumu. Tas visuzskatāmāk izpaudās gadījumos, kad

gludspiedumā tika izpildīti visi grafiskie elementi, tekstu ieskaitot

(E. Dinsberga «Māte», 1861). Tāds paņēmiens iespieddarba māksli-

nieciskajam iekārtotājam pavēra fantāzijas, savas koncepcijas
iespējas.

Latviešu grāmatās liela daļa gludspiedumā ilustrāciju bija cit-

zemju autoru darbu atdarinājumi un pārfrazējumi zemā mākslinie-

ciskā līmenī. Uz litogrāfijas akmens iespējams strādāt bez speciālām
iemaņām un zināšanām. Latvijā trūka profesionālu, kvalificētu

ilustratoru, tāpēc grāmatu grafiskās apdares veidošanai tika pie-
saistīti amatieri, domājams, litogrāfiju tehniskie zīmētāji, kopē-
tāji v. c. Starp viņiem varēja būt arī kāds latvietis. 1

Importētās ori-

ģināllitogrāfijas parasti bija mākslinieciski un tehniski augstvērtī-
gākas.

Kokgrebumam bija prioritāte melnbaltajā grafikā, turpretī krāsaino

attēlu iespiešanā galvenokārt izmantoja litogrāfiju (hromolitogrā-

fiju). 50. un 60. gados tīras hromolitogrāfijas latviešu grāmatās gan

vēl bija retums. Parasti vienkrāsainu vai divkrāsainu novilkumu

kolorēja. Plašāk hromolitogrāfiju lietoja no 70. gadiem.
19. gs. otrajā pusē zināmu popularitāti ieguva tērauda gravējums.

Šo tehniku parasti izmantoja dokumentāli precīziem attēliem (J. Nei-

kena portrets grāmatā «Jura Neikena stāsti, dziesmas un gudrības
mācības», 1870). Visas zināmās latviešu grāmatās ievietotās tērauda

gravīras ir izgatavotas un, domājams, arī tiražētas ārzemēs (gal-
venokārt Leipcigā un Darmštatē).

Pavērsienu uz ilustrēšanas intensifikāciju 50. gadu sākumā

iezīmēja ar nozīmīgu vizuālo informāciju par dabu, tehniku, mākslu

papildinātā A. Šūlmaņa tulkoto F. K. Kreicvalda grāmatu virkne

«Pasaule un daudz no tā, kas pasaulē atronams» (1852 —1860), ko

iespieda H. Lākmanis Tērbatā. (Diemžēl attēli bija salasīti, vairāk-

kārt grāmatas formātam nepiemērotā izmērā un novilkti no jau
lietotām, bojātām klišejām.) Arī vēlāk Lākmanis izdeva pa kādai

ilustrētai latviešu grāmatai.

Baltijas vācu reakcionārās grāmatnieku aprindas (pirmam_ kār-

tām mācītāji), pastiprinot pretdarbību latviešu iniciatīvai grāmat-
niecībā un jaunlatviešu ideoloģijai, pievērsa lielāku uzmanību arī

1 Tā, piemēram, 40. gados K. F. Hausvalda litogrāfijā par zīmētāju strādāja
O. Bērtiņš.
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izdevumu vizuālajai informācijai un mākslinieciskajai apdarei. Viņu

«Kristīgu rakstu gādātāju biedrības» sērijā «Grāmatiņas priekš tiem

mīļiem bērniņiem» (1854—1865) iznāca apmēram 60 maza formāta

brošūriņu 1 ar ilustrācijām uz vāka pirmās un ceturtās lappuses2
.

Titula ziņas uz vāka netika fiksētas (izņemot pirmo grāmatiņu).
Sādi iekārtojot, teksta ilustrāciju funkcijas tika paplašinātas — tās

vienlaikus darbojās arī kā reklāma. Biedrība izdeva arī atsevišķas
līdzīgi komponētas grāmatiņas, piemēram, «Tā dieva kalpa Mārtiņa
Lutera mazo katķismi» (1855, iespiests Vācijā) ar 33 attēliem un

latviešu grāmatniecībā jaunas formas iespieddarbus — attēlu kom-

plektus. Tādi bija didaktiskās «Bildītes ar peršiņiem, ko izdalīt kris-

tīgu ļaužu bērniem» (1856), «Bildes Jaunai derībai par izskaidro-

šanu» (1 —12, 1860—1864). Taču biedrības izdevumu reliģiski trafa-

rētās ilustrācijas ar visu teicamo tehnisko kvalitāti neko būtiski

jaunu latviešu grāmatmākslā neienesa.

50. gadu nogalē un 60. gadu sākumā grāmatmākslas attīstību

pozitīvi ietekmēja latviešu autoru un tulkotāju sadarbība ar Jelgavas
vācu tautības izdevēju G. A. Reieru. No 1856. gada līdz 1863. gadam3-

viņa apgādā nāca klajā kādi 18 izdevumi latviešu valodā, 12 no tiem

bija papildināti ar sižetiskiem attēliem vai shematiskiem zīmējumiem.

Šajā rīcībā, liekas, summējās iespieddarbu iniciatoru (visbiežāk
latviešu, starp viņiem arī jaunlatviešu literātu) un izdevēja vēlmes.

Tas zināmā mērā palīdz izprast Reiera korekto attieksmi pret lat-

viešu grāmatu grafisko un poligrāfisko apdari.
Latviešu grāmatu ilustrēšanai Reiers pievērsās 1857. gadā (fron-

tispiss «Līķu sprediķos»). Pēc tam viņš izlaida vismaz divus ar

attēliem papildinātus izdevumus gadā. Sākumā Reiers ilustrāciju
skaita ziņā nebija sevišķi dāsns (frontispisi F. Hofmaņa «Konter-

bandnieka zēnam» (1858) un J. Zvaigznītes «Pasaciņām priekš
bērniem» (1859); karte K. Barona «Mūsu tēvzemes aprakstīšanai»

(1859) ), bet dažas 60. gadu grāmatas bija bagātīgi ilustrētas (trīs
E. Dinsberga darbi — «Atlass ar septiņpadsmit lantkārtēm» (1861);
«Māte. Mazi peršiņi ar 12 bildēm» (1861); «Piecdesmit pasaciņas

ar bildēm» (1862); H. Kavala grāmatai «Dieva radījumi pasaulē»

(1860) bija apmēram 300 attēli 20 lapās). Lielākajai daļai Reiera

izdevumu grafiskais iekārtojums bija veidots nopietni un pārdomāti.

Viņa devumā konstatējamas vairākas mūsu grāmatniecības novi-

tātes: jau minētā K. Barona sastādītā karte, pirmā specializētā,

bagātīgi ilustrētā dabaszinību grāmata — H. Kavala darbs «Dieva

radījumi pasaulē», pirmais ģeogrāfijas atlants — E. Dinsberga

1 Daudzas no tām izdeva vairākas reizes. Grāmatiņas iespieda arī igauniski.
Apgāds galvenokārt izmantoja L. Hartunga un J. K. Millera Rīgas spiestuvju, arī

F. Klepela firmas (Eislēbenē) pakalpojumus.
2 Sie vāki, liekas, litografēti tikai ārzemēs, jo gan importētajām, gan Rīgā

iespiestajām grāmatām tie bija pilnīgi vienādas apdares.
3 Ar 1863. gadu Reiers latviešu grāmatu izdošanu pārtrauca.
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Š. Birha-Pfeifere. Ubags un viņa audzēkne. R., 1860. Vāka 4. un 1. lpp

«Atlass», pirmā bērnu bilžu grāmata — E. Dinsberga «Māte» (ar
iekolorētām litogrāfijām), pirmā ģeometrijas grāmata ar attēliem —

G. Brases «Mērīšanas mācība» (1862).
Reiera apgāda produkcija izceļas ar labu grafisko kvalitāti. Viņš

savas grāmatas (izņemot dažas) pasūtīja Leipcigas tipogrāfiem
F. Nīsam un А. T. Engelhartam. Tur iespiestajām grāmatām izman-

tots labs papīrs, salikums aplauzts prasmīgi, iespiedums tīrs un

ilustrācijas novilktas rūpīgi. Šo iezīmju bieži trūka Baltijas tipo-

grāfiju produkcijai. Vairāki izdevumi, ko Reieram iespieda J. F. Ste-

fenhāgena spiestuve Jelgavā, arī bija ilustrēti un to grafiskā apdare
būtībā neatpalika no importētajām grāmatām1

.
Tas liecina par Rei-

era pietāti pret attēlu kā būtiski svarīgu iespieddarba elementu.

50. un 60. gadu mijā latviešu grāmatu mākslā aizsākās intensīva

grafikas ekspluatēšana komerciālos nolūkos. Prioritāte te piederēja
rīdziniekam E. Plātesam, kurš 1858. gadā kļuva par bijušās L. Har-

tunga spiestuves īpašnieku. Plātess sadarbojās ar dažādas orientā-

cijas literātiem, progresīvos latviešu autorus ieskaitot. Ar lielu

1 Tā, piemēram, F. Hofmaņa «Konterbandnieka zēns» (1858), T. Dlteriha «Mā-

cības grāmata savām mācītām bērnu saņēmējām» (1858), J. Zvaigznītes «Pasaci-

ņas priekš bērniem» (1859). Stefenhāgena firma tajā laikā latviešu grāmatas

ilustrēja reti.
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izmanību viņš atsaucās uz tirgus pieprasījumu un centās pieskaņoties

jaunajām vispārīgajām tendencēm grāmatu repertuāra izvēlē, poli-
grāfijā un mākslinieciskajā apdarē, ja vien tas solīja viņam peļņu.

Jau izdevēja darbības sākumā Plātess pievērsa uzmanību grā-
matu ilustrēšanai, galvenokārt domājot par attēlu kvantitāti.
1859. gadā viņa apgādā nāca klajā katoļu reliģiski ētiskā apcerējuma
«Cilvēka sirds» otrais izdevums. Grāmatiņā ievietoti Hartunga lito-

grāfijā darināto pirmā izdevuma desmit ilustrāciju pārfrazējumi
kokgrebumā, kurus, domājams, izgatavojis kāds Rīgas meistars. Zī-

mējums un grebuma tehniskais izpildījums liecina par paviršu, neva-

rīgu amatiera darbu. Ilustrācijas komponētas no simboliem, kas

grupēti ap sirds attēlu, vietām klišejā iemontēts salikuma teksts. Tas

bija agrīns visai drosmīgs tipogrāfiskās montāžas mēģinājums mūsu

grāmatgrafikā. Šo pašu darbu Plātess iespieda arī latgaliešu rakstu

valodā — «Cylväka sirds» (1859), un tas kļuva par vienu no pir-
majiem bagātīgi ilustrētajiem izdevumiem Latgales latviešiem.

Tajā pašā gadā Plātess savā kalendārā sāka iespiest attēlus

no ārzemēs iepirktām kokgrebumā klišejām. Ar 1860. gadu «Vidze-

mes veca un jauna laika grāmata» iznāca ilustrēta. 1861. gadā
Plātess līdzīgā grafiskā ietērpā sāka drukāt latgaliešiem G. Man-

teifela «Infļantuzemes laikagrömotu aba kalenderi». To viņš izdeva

desmit gadus (no 1862. gada līdz 1871. gadam, izņemot 1867. un

1868. gadagājumus, ko iespieda Lākmanis). Ilustrētie kalendāri bija

svarīgs jaunums latviešu presē.

1860. gadā Plātesa apgādā iznāca ar 12 kokgrebumā attēliem

rotātā Š. Birhas-Pfeiferes nelielā grāmatiņa «Übags un viņa
audzēkne». Izdevums ierindojams starp greznākajām 19. gadsimta
vidus grāmatām. 60. gadu nogalē Plātess savus iespiedumus sāka

ilustrēt ar tērauda gravīrām (G. Mērķēja portrets «Vidzemes veca

un jauna laika grāmatā» 1870. gadam).

H. Lākmanis 1860. gadā izlaida K. Šmida «Nūtvkšonas Biblias»

ar daudziem formātā un izpildījumā atšķirīgiem kokgrebumiem, kas

radīja izteikti eklektisku kopiespaidu. Pēc gada šo grāmatu turpat

iespieda otrreiz. «Nūtvkšonas Biblias», «Cylväka sirds» un it sevišķi

«Infļantuzemes laikagrömota» ienesa jaunas, laikmetīgas vēsmas

līdz tam izteikti arhaiskajā latgaliešu grāmatniecībā.

Gandrīz vienlaikus ar Plātesu, tikai bez tā vēriena, uz jaunajām
komerciālajām tendencēm reaģēja cits Rīgas izdevējs — F. E. Hekers.

Viņš respektēja firmas tradīcijas, tādēļ ar jauninājumiem bija pie-

sardzīgs. Nozīmīgākais Hekera pasākums bija sava kalendāra

(«Vidzemes kalenderis») ilustrēšana no 1861. gadagājuma. Jādomā,

viņš to darīja, baidoties atpalikt no Plātesa. Hekers, tāpat kā Plātess,
kalendāra titullapu rotāja ar lielu attēlu, ilustrācijas iepirka vai

arī pasūtīja Vācijā (galvenokārt Berlīnē). Speciālpasūtījums, pie-
mēram, bija «Vidzemes kalendera» 1862. gadagājumā ievietotais
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«Infļantuzemes laikagrōmota». R., [1869].
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Rīgas stacijas attēls kokgrebumā. 1860. gadā Hekers izdeva F. Hof-

maņa stāstu «Zelta meklētājs» ar četrām interesanti komponētām
ilustrācijām, kur katrā apvienoti vairāki sižeti. Attēli grāmatā ievie-

toti kā ielīmes, tādēļ, domājams, tie iespiesti Berlīnē (kokgrebumi

signēti «X.A.v. C. TETZEL. BERLIN» 1).
Ar šiem pasākumiem Hekera interese par latviešu grāmatu

ilustrēšanu beidzās.

J. F. Stefenhāgena firmas konservatīvie īpašnieki pret jaunajām
tendencēm izturējās nogaidoši un uzmanīgi. 1861. gadā viņu apgādā
iznāca J. Frīdemaņa «Jauki stāsti», kuriem «klāt trīs ar pervēm
izpušķotas bildes». Jelgavas grāmattirgotājam F. G. Lūkasam 1860.

gadā 2 Stefenhāgeni iespieda mācītāja R. Šulca «Pasaules stāstu

grāmatu» (1861) ar 46 ilustrācijām — tātad šajā apjomīgajā pasā-
kumā viņi bija tikai līdzdalībnieki. Salasītās un defektīvās kokgre-
bumu klišejas izdevumu darīja mākslinieciski mazvērtīgu. 1862. gadā
pašu Stefenhāgenu apgāds izdeva bagātīgi ilustrētu, bet slikti iekār-

totu grāmatu — E. Dinsberga sagatavotos «Bībeles dabas stāstus».

Tās apdare ir daudz sliktāka par līdzīga satura Reiera izdevumu

«Dieva radījumi pasaulē». Tikai 1863. gadā tālaika lielākais lat-

viešu grāmatu ražošanas uzņēmums nopietni pievērsās ilustrētiem

izdevumiem. Interesantākās bija pēc vācu paraugiem darinātās «Jel-

gavas bilžu lapas»'3 (1 —15; 1863) — populāru literāru darbu pār-
stāstījumi ilustrācijās ar nelielu skaidrojošu tekstu. Par «Bilžu lapu»
saturu liecina nosaukumi: «Genoveva» (1. laidiens), «Anšelis un

Grietele» (7. laidiens), «Kā Kūmiņš ar stārķi viens otru viesībās

lūguši» (8. laidiens). Lapā «Kara jātnieka rīta dziesma» (10. lai-

diens) attēlots Krievijas imperators Aleksandrs II jāšus kaujas
laukā, 15. laidiens «Cilvēka mūža kāpšļi jeb daļas» banāli ataino

cilvēka dzīves ritumu. «Bilžu lapu» ilustrācijas ir gludspiedumā
(litogrāfijā, zīmuļa tehnikā), bet salikuma teksts — augstspiedumā.

Litogrāfiju autori nav zināmi, attēlu kvalitāte nevienmērīga. Lapām
«Kā Kūmiņš ar stārķi ..» vai «Mazais Ikšķītis» (5. laidiens) zīmē-

jumi darināti droši, atraisīti un precīzi, bet pasakai «Zilbārda»

(3. laidiens) tie daudz neveiklāki, pat nemākulīgi. «Zilbārdas»

ilustrācijās vērojami citām «Bilžu lapām» netipiski tonālā zīmējuma
precizējumi ar otu. Pasakas nosaukums litografēts latviski. Līdzīgas

īpašības piemīt arī Aleksandra II portretam. Veiksmīgākās ilustrā-

cijas, liekas, bija importētas, bet vājākās droši vien zīmētas Jelgavā.
Tā kā visi attēli iespiesti vienādā tipogrāfiskā kvalitātē un acīm-

redzot vienā tipogrāfijā, tad var domāt, ka veiksmīgākās ilustrācijas
ievestas ne nospiedumu, bet iespiedformu (akmeņu) veidā.

1 Darbnīca, ar kuru Hekcram bija cieša sadarbība.
2 Gadaskaitlis 1860 fiksēts blakus Stefenhāgena kā iespiedēja vārdam.
3 Tās bija atsevišķas, 45,5x37 cm lielas lapas, kam vienā pusē iespiesti attēli

un teksts.
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1863. gads Stefenhāgeniem bija ražīgs — bez «Jelgavas bilžu

lapām» viņi laida klajā vairākas ilustrētas grāmatas («Bilžu ABC»

ar diletantiskām litogrāfijām, «Temps un Toms», «Staigāšana caur

lopu valsti», H. Bīčeres-Stovas «Unkel Toma būda»), dažus maz-

nozīmīgākus izdevumus. Līdzīgi Plātesam un Hekeram viņi sāka

papildināt ar attēliem savu kalendāru «Veca un jauna laika grā-
mata».

Turpmākajos gados paralēli kalendāram Stefenhāgeni iespieda
tikai pa kādam ilustrētam izdevumam. levērojot Stefenhāgenu lomu

ilustrēto izdevumu tradīciju nostiprināšanā, izpētes posmā firmas

devums latviešu grāmatu grafikā vērtējams pozitīvi.
Citu tālaika latviešu grāmatu izdevēju produkcijā ilustrāciju

tikpat kā nav, un tās, kas parādījās, bija maznozīmīgas.
Raksturīgi, ka 60. gadu vidū interese par ilustrēšanu visumā

mazinājās. lespējams, ka praktizētajās formās (aizguvumi un to-

nekritiska izmantošana) tā nedeva cerētos panākumus.
Grāmatu poligrāfiskās apdares vispārējais līmenis lēnām cēlās,

galvenokārt mašīnpapīra dēļ, kas bija plānāks un gludāks par ag-

rāko rokas lējuma papīru un pozitīvi ietekmēja arī novilkumu kva-

litāti. Bībelēm, sprediķu krājumiem, dziesmu grāmatām, kam pare-

dzēja atkārtotus metienus, izgatavoja stereotipus. Tos, liekas, bieži

pasūtīja ārzemēs. 1 Ilgstoši lietojot, stereotipi nodila, iespiedums

kļuva netīrs.

Sabiedrībai sociāli pārgrupējoties un diferencējoties, mainījās
lasītāju gaume, orientācija un vienlaikus arī pieprasījums. Šīs jaunās
vēlmes spēja apmierināt tikai jaunā literātu un grāmatnieku paaudze,
kas darbību uzsāka 60. gadu otrajā pusē un kas gandrīz pilnībā

formējās no latviešu aprindām. Viņi sadarbībā ar pirmajiem pro-

fesionālajiem latviešu ilustratoriem mūsu grāmatmākslas attīstību

virzīja uz kvalitatīvi jauniem sasniegumiem 70. gados. Zīmīgi, ka,
uzsākot latviešu grāmatu izdevēja gaitas, jelgavnieks J. F. Sab-

lovskis (pēc tautības vācietis) jau rūpējās par ilustrēšanu (V. Her-

henbaha «Ansis Kolhāze», 1867) 2. Vērtīgus attēlus savam aprakstam
«Pēterburga» (1868) 3 sagādāja Pēterburgas latviešu draudzes sko-

lotājs P. Šternmanis. Zināmu interesi par grafiku 60. gadu beigās
izrādīja arī Rīgas izdevējs K. Stālbergs.

19. gs. 50. gados, pieaugot reklāmas nozīmei, popularitāti ieguva

tipogrāfiski iespiestie papīra vāki4. Jau 40. gados bija nostabilizējies

1 [Sulcs R.] S-z. Par Kurzemes Bībeles biedrības stereotipes Bībeli ar lieliem

burtiem.
— Baznīcas Ziņas, 1857, 8. okt.

2 Grāmata iespiesta Kurzemes guberņas tipogrāfijā.
3 Grāmatu iespieda R. Golike Pēterburgā.
4 Latviešu grāmatu brošēšanai iespiestos papīra un kartona vākus sāka lietot

19. gs. sākumā.
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to apdares saturs un forma. Vākus veidoja gandrīz vienīgi ar raksta

zīmju un ornamentālo grafiku. 50. gados nekas perspektīvi jauns šī

grāmatas ārējās apdares veida attīstībā neradās. Tā bija zināma
stagnācija, tomēr grāmatmākslas vēsturē nozīmīgs laiks, jo 40.

gados apgūtie un 50. gados aprobētie tipogrāfisko papīra vāku teksta

un grafisko kompozīciju galvenie uzbūves principi aktuāli vēl šodien.

50. un 60. gadu mijā grāmatas sāka iesiet arī papes vākos, kurus

apvilka ar papīru, kas bija apdarināts analogi tipogrāfiskajiem
vākiem.

Arējās apdares galvenā grafiskā vienība (ar retiem izņēmumiem)
bija grāmatas titula ziņu teksts, kuru iespieda uz vāka pirmās lap-

puses, centrējot simetriski uz vertikālās ass, akcentēja ar ornamen-

tālu apmali un reizēm papildināja ar kādu politipāžu (J. Alunāna

«Dziesmiņas» (Lākmanis, 1856), A. Degoškija «Ābece» (Plātess,
1863)). Šāda vāka pirmās lappuses kompozīcija bija grāmatas ārējās
apdares dominante, tā nesa galveno reklāmas slodzi. Veiksmīgāk

iekārtotajās grāmatās vāka pirmās lappuses teksta salikumu pilnīgi
vai daļēji dublēja titullapā. Līdz ar to veidojās zināma stilistiska

saikne starp grāmatas ārējo un iekšējo apdari, kā tas, piemēram,

vērojams daudzos Reiera izdevumos. Apmales un citus lielākus uz

vāka iespiestus dekoratīvus elementus titullapā parasti neatkārtoja.

19. gs. otrajā ceturksnī Rietumeiropā un Krievijā modē nāca

sarežģīti ornamentāli salikuma elementi (vinjetes, kompozicionāli
komplicētas apmales v. c). Tika dažādoti salikuma burtu veidi.

Gaišo un pustrekno šriftu uz vāka pirmās lappuses (arī titullapās)

aizstāja ar līniju platumos ļoti kontrastainiem vai trekniem, pat

pārmērīgi grezniem burtiem. Reizēm tiem piešķīra trīsdimensiju

iespaidu. Vienā kompozīcijā apvienoja daudzveidīgus salikuma ele-

mentus. Šādi eklektiski un raibi veidoti vāki disonēja ar teksta

laukumiem, kas bija salikti no maza izmēra vienkāršajiem burtiem,
kuri uzsvēra lapas plakanību.

Šīs romantisma izraisītās transformācijas 19. gs. vidū atspogu-

ļojās arī latviešu grāmatu mākslā. Samērā nabadzīgās garnitūru
izvēles dēļ te minētā tendence izpaudās mēreni. Taču Vidzemes un

Kurzemes latviešiem adresētās grāmatas iespieda gotu burtiem 1
,

kas jau savās vienkāršākajās formās ir sarežģīti, grūti bet

greznākās, ar grieztulām 2 rotātās rakstu zīmes reizēm tikai ar pūlēm

bija atšifrējamas. No šādiem burtiem saliktās vāku pirmo lappušu

kompozīcijas izskatījās sadrumstalotas un grafiski pat netīras. Lat-

galiešu iespieddarbiem lietoja antīkvu, kas salīdzinājumā ar gotisko
rakstu ir daudz vienkāršāka, skaidrāka un kompozīcijām piešķir
klasiskāku iespaidu.

1 Garākiem tekstiem parasti lietoja to paveidu — fraktūru.
2 Grieztulas — spirālveida vai līdzīgi burtu rotājumi.
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Reizēm atsevišķus titula ziņu fragmentus (par izdevēju vai iespie-
dēju, iespiešanas vietu, laiku, arī cenu) iekārtoja uz vāka ceturtās

lappuses. Bija gadījumi, kad vāka ceturto lappusi tipogrāfiski ne-

apdarināja. 1 Dažreiz to rotāja ar politipāžu vai tādu pašu apmali kā
vāka pirmo lappusi (G. Brašes «īsa pamācīšana latviešiem, kas savu

valodu labāki grib parzīt» (Stefenhāgens, 1857), K. Barona «Mūsu
tēvzemes aprakstīšana» (Reiers, iespiedis Stefenhāgens 1859. g.)).
G. D. Meiers Liepājā uz E. Voitkus «Stāstītāja» vāka ceturtās lap-
puses iespiedis simbolisku tipogrāfu «ģerboni». Tomēr visbiežāk tur

tika fiksēta informācija, kas ar pašu iespieddarbu nebija tieši sais-

tīta, — parasti reklāmas, sludinājumi par izdevniecības produkciju
un veikalos krājumā esošām grāmatām vai arī kādi citi ar grāmat-
niecību saistīti teksti, piemēram, «Ziņa grāmatu lasītājiem», kurā

Sablovskis informēja par savu bibliotēku (V. Herhenbaha «Ansis

Kolhāze»). Tāpat (tikai retāk) izmantoja vāka otro un trešo lap-
pusi (J. Alunāna «Sēta, daba, pasaule» (2, 3; Lākmanis, 1860);
«Staigāšana caur lopu valsti»). Uz E. Dinsberga grāmatiņas «Māte»

vāka trešās lappuses bija nodrukāta reizināšanas tabula, bet Plātess

uz G. Manteifela «Infļantuzemes laikagrömotas» vāka otrās lappuses
bija iespiedis satura rādītāju, uz trešās lappuses — sludinājumus
vai citu informāciju.

Tipogrāfisko papīra vāku muguriņas bieži tika greznotas ar sī-

kiem ornamentāliem salikuma elementiem (E. Dinsberga «Atlasa

izstāstīšana» (Stefenhāgens, 1864), K. Sēnberga «Pirmais trekns

kumoss» (Meiers, 1866)). Nereti uz tām bija iekomponēts grāmatas
nosaukums (J. Frīdemaņa «Jauki stāsti»).

Grāmatas ārējās apdares vizuālā efekta palielināšanā būtiska

nozīme bija tēlojošajai grafikai — lielām, sižetiskām vāku ilustrā-

cijām. Tās darbojas kā emocionāls vai faktogrāfisks saistelements

starp grāmatas saturu un lasītāju. Saglabājot titula ziņu tekstu,
attēlus iespieda arī uz vāka pirmās, reizēm arī uz ceturtās lappuses.
Viens no šī mūsu grāmatmākslas jauninājuma iniciatoriem bija
J. Alunāns. Viņa rakstu krājuma «Sēta, daba, pasaule» (1; Lāk-

manis, 1860) vāku rotāja speciāli darināta figurāli alegoriska kom-

pozīcija. Latvijā vāku ilustrācijas plašāk praktizēja Plātess un Ste-

fenhāgeni. Pāris interesantu veikumu bija Reieram.

Novatoriska un perspektīva bija Plātesa izdotā Š. Birhas-Pfeiferes

darba «Übags un viņa audzēkne» grafiskā struktūra. No 12 teksta

ilustrācijām divas bija dublētas uz vāka pirmās un ceturtās lappuses

un papildinātas ar literārā darba nosaukumu un četrrindi. Visi at-

tēli bija iekomponēti vienādās ornamentālās apmalēs. Ilustrācijas

(kokgrebumus), salikuma ornamentu un tekstu formāli saistīja ana-

logais augstspiedums. Seit konstatējama iekšējās un ārējās apdares

sintēzes tendence. Mūsdienās, kā zināms, visu tēlojošas, ornamen-

1 Tas bija raksturīgi ārzemes iespiestajiem Reiera izdevumiem.
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tālās un raksta zīmju grafikas elementu monolīts ansamblis ir viens

no galvenajiem grāmatas veidotāju mērķiem.
Elastību vāku ilustrēšanā Plātess demonstrēja ar Manteifela

kalendāra apdari. No 1862. gada līdz 1866. gadagājumam «Infļantu-
zemes laikagrömotas» vāka pirmo lappusi rotāja figurāla kompo-
zīcija. Ar 1867. gadagājumu to aizstāja Rīgas panorāma. 1 Kalendāra
vāka ceturto lappusi izmantoja dažāda satura informācijai, pie-
mēram, 1862. gadā te bija ilustrācija ar komentāru, 1864. gadā —

lokomotīve, kas Latvijā tajā laikā bija jaunums, citos gadagājumos
bija iespiestas diezgan efektīgas reklāmas, kurās teksts bija kombi-

nēts ar figurālu politipāžu. Plātess ar ilustrācijām rotāja arī dažu

citu savu grāmatu (piemēram, F. Millera «Lopu drauga») vākus.

Reiers ilustrētos papes vākos ietērpa daļu tirāžas H. Kavala
darbam «Dieva radījumi pasaulē» 2. Par grāmatas ārējās un iekšē-

jās apdares principu tuvināšanos liecināja E. Dinsberga «Mātes»

ilustratīvais iekārtojums, kurā organiski bija iesaistīta arī titullapa.

Pieaugot vāka tēlojošās grafikas apjomam, lielāka vērība tika veltīta

arī titullapu rotāšanai ar attēliem (Plātesa un Hekera kalendāri,
J. H. Kampes «Stāsts, kā Kolumbus . .», «Latviska pavāru grāmata»
(1863)).

Stefenhagenu veikums grāmatu ārējā ietērpa modernizēšana bija

pilnībā litografētie vāki H. Bīčeres-Stovas «Unkel Toma būdai» un

«Latviskai pavāru grāmatai». Ornamentētajām sižetiskajām kompo-

zīcijām uz vāka pirmās un ceturtās lappuses stilistiski atbilda rotātās

muguriņas. «Unkel Toma būdas» ārējā grafiskā apdare tika pieska-

ņota līdzīgi traktētajām litografētajām ilustrācijām tekstā. Taču

parasti gludspiedumā elementi disharmonēja ar augstspiedumā tira-

žēto salikuma tekstu, tāpēc iespieddarbu grafiskā struktūra zaudēja
viendabību.

Latviešu grāmatu masveida ilustrēšana sakas ar 19. gs. 70. ga-

diem.

-19. gs. 50. un 60. gados joprojām praktizēja arī konvencionālās,

iepriekšējos gadsimtos apgūtās grāmatu ārējās apdares formas. Ne-

liela apjoma iespieddarbus ietērpa raibos, plankumainos (parasti

tumšos) papīra vākos. Lielo, biezo grāmatu iesējumam (tos bieži

darināja arī pēc īpašnieka pasūtījuma) izmantoja teļādu. Šādus vā-

kus rotāja ar vienkāršu salikuma ornamentu (visbiežāk bezkrāsas

spiedumā) vai ar grāmatiesējēju velces veidotām lineārām kompo-

1 Liekas, arī 1867. un 1868. gadagājuma, ko iespieda Lākmanis, vāku drukāja
Plātess (uz vāka atzīmēts, ka kalendārs izdots Rīgā, un vēlāk, kad to atkal visu

iespieda Plātess, tika saglabāts 1867. un 1868. gadagājuma ārējais grafiskais
ietērps).

2 Daja grāmatas tirāžas tika iesieta ornamentētos kaliko vākos.



655 - 814

Jelgavas bilžu lapa. Jelgava, [1863].

zīcijām, kuru pamatā bija diagonāli krustotas taisnes. Reizēm ādas

vākos iekomponēja superekslibrus. 60. gados greznākiem iesējumiem
sāka izmantot kalikonu (arī izdevniecības). Ar 1865. gadu, kad

Latgalē aizliedza latīņu rakstu, tur plaši praktizēja nolietotu grā-

matu pārsiešanu jaunos vākos. Atsevišķiem nodilušiem eksemplāriem
tos darināja pat atkārtoti. Daži iesējēji ādas vākos ornamentu vai

simboliskas zīmes kārtoja kā ģeometrisku elementu grupas. Tā, pie-
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mēram, A. Jurdžs savus iesējumus rotāja ar ornamentu, kuru ada

iespieda ar zobainu veltnīti.

50. un 60. gados kulmināciju sasniedza latviešu zemnieku grā-
matu vāku apkalšana ar metāla plāksnītēm. 1 Grāmatu īpašnieki pēc
pašu iniciatīvas mēģināja kompensēt iespieddarbu mākslinieciskās

apdares deficītu. Apkalumi ar retiem izņēmumiem tika darināti bī-

belēm, dziesmu grāmatām un sprediķu krājumiem, kas bija iesieti

ar ādu apvilktos koka dēlīšu vākos. Šīs grāmatas bija dārgas, diez-

gan apjomīgas, tika bieži lietotas, nereti tās kļuva par ģimenes
relikvijām. Apkalumi iesējumu pasargāja no bojājumiem un pada-

rīja glītāku.

No kompozīcijas viedokļa izšķirami divi vāku apkalumu galvenie
tipi. Izplatītākā un senākā tipa (1. tipa) 2 shēmu veido misiņa plāk-
snītes uz katra vāka visiem četriem stūriem un centrā. Tās greznotas
ar reljefu punktējumu. Katras plāksnītes vidū parasti izbaulēta

«pumpa» (reizēm arī vairākas), kuras diametrs pie pamatnes vidēji
ir 6—7 mm. Šīs «pumpas», kā arī reizumis vākā iedzītās Helga I-

vainās naglas, ādas virsmu pasargāja no berzes un dilšanas.

Tāda kompozicionālā shēma ir ļoti sena un Eiropas grāmatmākslā

plaši pazīstama jau viduslaikos. Arī Latvijā tā nebija sveša, par
to liecina mūsu biblotēku fondi un arheoloģiskie izrakumi, piemēram,
Cēsu pilī. Dažādās variācijās tos praktizēja līdz pat 20. gs.

13 Lat-

viešu zemnieku grāmatu vāku apkalumu autori orientējās uz shēmas

senāko un vienkāršāko paveidu, kopējot tā kompozicionālo struktūru.

Liekas, to sekmēja iespēja šādus kalumus darināt ar primitīviem

paņēmieniem un instrumentiem. Kalumu tehniskais traktējums atbilst

tautas metālmākslas lokālajām tradīcijām sadzīves priekšmetu ro-

tāšanā.

Zemnieku grāmatu apkalumu 1. tipa atsevišķu savrupu variantu

starpā skaidri iezīmējas pamatvariants, kas šai rakstā noderējis
par bāzi minētā tipa apkalumu analīzei. Pamatvarianta evolūcijai
jauj izsekot samērā daudzi saglabātie paraugi. Stūru apkalumi parasti
ir kvadrātveida. To garums svārstās no Vs līdz 7з vāka platuma.
Vāka ārmalām pieguļošās apkaluma malas ir pagarinātas un ap-

liektas ap vāku. Centra aplikāciju iecienītākās formas ir kvadrāts

(apmēram stūra apkaluma lielumā; tā diagonāles parasti bija vērstas

paralēli vāka malām) vai rombs, kura garākās diagonāles vērsums

1 Sādā veidā vākus apdarināja ne tikai zemnieki, kaut gan apkalumi visbiežāk

konstatēti tieši viņu īpašumā bijušām grāmatām.
2

1. tipa apkalumi (zināms apmēram 100 paraugu) konstatēti galvenokārt
1746. un 1823. gadā izdotajām G. Manceļa sprediķu grāmatām un ar 1825. gadu
datētas Bībeles dažādu metienu eksemplāriem. Tautas daijamatnieku vērība pret
šīm grāmatām liecina par to popularitāti.

3 Tā, piemēram, profesionālu amatnieku darināti sarežģītas formas, ažūri, ar

gravējumiem rotāti vāku stūru un centra apkalumi pat no cēlmetāliem konstatēti

18. un 19. gs. Latvijā iespiestām un, domājams, arī te iesietām grāmatām.
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sakrīt ar vāka vertikālo asi. Reizēm sastopamas arī citas, pie-
mēram, zieda vai sirds formas centra aplikācijas. Apkalumu ele-

mentu virsmas apdare vienā garnitūrā ir vienāda vai stilistiski

viendabīga.

Senākajiem apkalumiem bija samērā maza estētiska nozīme, tā

bija pakārtota utilitārajai vāka aizsardzības funkcijai. Vairumā

gadījumu vienīgie apkalumu rotājumi bija pozitīvu (izvirzītu) pun-

ktējumu rinda gar plāksnītes malām un aplis negatīvā (padziļinātā)
punktējumā ap izbaulētu «pumpu», kas bija apkaluma elementa

kompozīcijas centrs. 50. un 60. gados labākajos paraugos estētiskās

funkcijas īpatsvars krietni paplašinājās. Punktējums kļuva blīvāks,
līdz ar to apkalumu virsma vizuāli bagātinājās. Efekts vēl pastipri-

nājās, samērā tumšajai, apsūbējušajai misiņa plāksnītes virsmai

kontrastējot ar lietošanas procesā uzspodrinātajām pozitīvo punktē-

jumu virsotnēm, kas reizēm rada pērļaini mirgojošu iespaidu. Pri-

mitīvie līdzekļi un ar tiem panāktais iespaids atbilst vienkāršajai un

atturīgajai grāmatas bloka grafiskajai apdarei.

1. tipa apkalumu labākie eksemplāri ir veiksmīgi klasiskā parauga

interpretējumi. Bet savrupo 1. tipa variantu autori parasti ne-

sasniedza pamatvarianta kompozicionālo pabeigtību un klasisko

skaidrību.

Par pašiem autoriem pagaidām ir tikai hipotētiski minējumi.

levērojot faktu, ka apkala jau kompozicionāli pilnīgi pabeigtus

(bieži vien tipveida produkcijas) vākus, var secināt, ka apkalumu
iniciatori un, domājams, reizumis arī autori būs bijuši paši grāmatu
īpašnieki.

Senākie saglabātie 1. tipa apkalumi radušies ne vēlāk kā 18. un

19. gs. mijā. 1 Tie darināti stingri atbilstoši kompozicionālajai pa-

matshēmai. Konstatētas nebūtiskas atšķirības apkalumu virsmas de-

korā. Arī vēlāk — 19. gs. vidū — radītie 1. tipa apkalumi bija ļoti

līdzīgi agrīnajiem paraugiem. Iznāk, ka 1. tipa apkalumi radās

pēkšņi kompozicionāli, tehniski un funkcionāli stabilā, pabeigtā
formā. Tas vedina domāt, ka šim grāmatas ārējās apdares veidam

mūsu tautas mākslā ir sava pirmsvēsture — ir bijis senāks attīstības

posms, par kuru tiešu pierādījumu nav.
2 Šeit jāpiebilst, ka 1. tipa

apkalumu ievērojamā izplatība (pēc dažiem vērojumiem to areāls

ir Latvijas vidus un rietumu daļa) liecina par samērā ilgstošu to

izmantošanu.

1 1. tipa apkalumi parasti nav datēti, tādēļ to izgatavošanas laiks pagaidām
nosakāms aptuveni. Lielākā daļa apzināto apkalto grāmatu iznākušas 19. gs. 50.

un 60. gados, kad, domājams, apkalumi tika izgatavoti samērā drīz pēc grāmatas
izdošanas (par to liecina 2. tipa apkalumi, kas bieži ir datēti). Vecākām grāmatām
starp izdošanu un apkalšanu varēja būt liela laika distance.

2 Tas ir visai ticams, ja ievēro, ka sākotnējais ārējais ietērps konstatēts tikai

niecīgai daļai mums zināmo zemnieku īpašumā bijušo 17. un 18. gs. grāmatu.
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Kurzemes zemnieku darināts ādas iesējums V. Lāča Latvijas PSR

Valsts bibliotēkā, R L23041.

40. un 50. gadu mijā (mūsu grāmatgrafikas «tukšajā» periodā)
Kurzemes dienvidrietumu novados (uz dienvidiem no Ventspils un

Kuldīgas) popularitāti spontāni ieguva jauna veida apkalumi, tā

saucamie Kurzemes zemnieku grāmatu vāku apkalumi (2. tips).
Sīs apdares kompozicionālo pamatshēmu veido reljefi ornamentētas

misiņa sloksnītes katra vāka augšējā un apakšējā malā un sirds-

veida, āboliņa četrlapja, krusta, biķera vai citādas formas metāla

aplikācija centrā. Konstatētas atsevišķas diezgan būtiskas novirzes,

piemēram, nav aplicēts centrs, metālā apdarinātas arī vāku verti-

kālās ārmalas. Ar metāla plāksnītēm bieži tika dažādi rotātas relje-
fākās naglu galvas. Plāksnīšu pietiprināšanai lietoto un arī savrupo

naglu reljefās galvas parasti akcentēja ornamenta vai aplikācijas
elementu ritmisko kārtojumu.

Līdzīgi 1. tipa apkalumiem metāla elementu virsmā iepunktēja

ģeometrisku vai augu motīvu ornamentu. Centra aplikācijā samērā

bieži iepunktēts gadskaitlis un īpašnieka iniciāļi, retāk — pilns vārds.

Rotājumu galvenais vizuālais efekts balstās uz kontrastu starp
vāka tumšo ādu un siluetā vienkāršajiem samērā gaišajiem metāla
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elementiem, kuri virsmu padara interesantāku, pastiprinot arī krā-

sainības iespaidu ar reljefā rotājuma radīto gaismēnu.

Pagaidām apzināto 2. tipa apkalumu 1 līdzšinējā izpēte nedod

iespēju precīzi izsekot to evolūcijai. Kaut gan daudzi apkalumi da-

tēti, tomēr tieši tie eksemplāri, kas, liekas, iezīmē attīstības starp-
stadijas, ir bez darināšanas laika atzīmēm. Ir pamats domāt, ka

2. tipa apkalumi veidojās, izmantojot 1. tipa apkalumu darināšanas

pieredzi un atsevišķus kompozicionālos paņēmienus (2. tipa apka-
lumu areāls ietilpst 1. tipa areālā; abiem tipiem konstatēta līdzīga
plastiskā apdare un citas analoģijas). Jādomā, šo procesu ietekmē-

juši kādi klasiski grāmatu ārējās apdares paraugi, no kuriem aiz-

gūtās īpašības tautas mākslinieki traktēja atbilstoši lokālajai gau-
mei, tradīcijām un iespējām. 2. tipa apkalumu pamatvariantam

piemīt klasiska kompozīcijas skaidrība, tie organiski iekļaujas grā-
matas konstruktīvajā un funkcionālajā struktūrā, un tajā pašā laikā

tiem ir nozīmīga estētiskā slodze. Maz ticams, ka latviešu zemnieki,
ievērojot viņu nelielo pieredzi iesējumu darināšanā un rotāšanā,
būtu spējuši īsā laikā pilnīgi patstāvīgi izstrādāt tik kompozicionāli

pabeigtu ārējās apdares formu.

2. tipa apkalumus intensīvi darināja 19. gs. 50. un 60. gados.
Tolaik radušies arī vērtīgākie eksemplāri. Jaušami atsevišķi grāmatu
apkalšanas centri, kuru produkcijai piemita lokālas īpatnības. Tā,

piemēram, Vērgalē tapušajiem apkalumiem vāku augšējo un apak-

šējo metāla loksnīšu pret centru pavērstās malas bija ar lokveida

izliekumiem, nevis, kā parasti, taisnas. Lokālas īpatnības izpaudās
dažādās plastiskās apdares modifikācijās.

Reizēm var konstatēt, ka reljefā apdare veikta divām plāksnītēm
vienlaikus; tās uzliktas viena virs otras, par to liecina punktējuma
kongruence. Šāda racionalizācija un vairāku meistaru intensīvā

darbība2 liek domāt, ka atsevišķi amatnieki grāmatu vāku apkalšanā
sāka specializēties un dažos gadījumos varbūt pat profesionalizē-
ties.

70. gados sakarā ar latviešu grāmatmākslas uzplaukumu un poli-

grāfijas modernizēšanos grāmatu vāku apkalumu nozīme strauji

mazinājās. Šī tautas daiļrades izpausme pilnīgi apsīka 80. gados.

Zemnieku darinātie iesējumi un jo sevišķi apkalumi iespiestās

grāmatas veidošanas procesā bija pirmais posms, kurā latvieši sāka

darboties patstāvīgi, pēc pašu iniciatīvas, paužot savu radošo indi-

vidualitāti un gaumi.

1 2. tipa apkalumi (zināms apmēram 40 paraugu) konstatēti galvenokārt da-

žādu izdevumu dziesmu grāmatām un ar 1825. gadu datētās Bībeles eksemplā-
riem, bet tikpat kā nekad — sprediķu krājumiem.

2 Konstatētas identu apkalumu grupas.
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19. gs. 50. un 60. gados daudzas iepriekš praktizētās grāmatu māk-

slinieciskās apdares formas un paņēmieni savu laiku bija pārdzīvojuši
un kavēja tālāku evolūciju. Iniciatīvu latviešu grāmatu mākslā pār-

ņēma latvieši, šajā jomā tika likvidēta Baltijas vāciešu hegemonija.
60. gadu nogalē nostabilizējās materiāli tehniskā bāze un kadri, kas

turpmāk — 19. gs. pēdējā ceturksnī — nodrošināja mūsu nacionālās

grāmatmākslas veidošanos.

В. ВИЛЛЕРУШС

ИСКУССТВОЛАТЫШСКОЙ КНИГИ

Резюме

В середине 50-х годов XIX века количество иллюстрированных книг стало

стремительно нарастать. Внедрение торцовой гравюры на дереве и литогра-

фии способствовало модернизации графического оформления печатной продук-

ции. Однако в связи с недостатком квалифицированных профессиональных ил-

люстраторов-латышей вплоть до 70-х годов продолжалась адаптация заимст-

вований.

Художественному оформлению книг (особенно иллюстрациям) много вни-

мания уделяли прогрессивные латышские литераторы и инициаторы изданий.
Они успешно сотрудничали с издателем Г. А. Репером. Идеологические сооб-

ражения и конкуренция заставили и прибалтийско-немецких деятелей книги из

реакционного лагеря уделить больше внимания графическому оформлению ла-

тышских изданий. Начатое же некоторыми издателями (Э. Платесом, Г. Лаак-

маном, Штеффенгагенами, Э. Ф. Геккером) интенсивное использование графики

обуславливалось главным образом коммерческим расчетом.

В 50-х годах быстро росла популярность бумажных обложек; апробиро-

ванные тогда основные принципы графического решения текста на обложке

остаются актуальными и по сей день. На типографических бумажных облож-

ках иногда печатались крупные сюжетные изображения. Начался процесс син-

теза внутреннего и внешнего графического оформления книги.

В рассматриваемый период кульминации своего развития достиг переплет
с оковками на крестьянских книгах. Таким образом владельцы книг по соб-

ственной инициативе пытались компенсировать дефицит их художественного
оформления. В эстетическом отношении наиболее ценными были окованные пе-

реплеты крестьянских книг в Курземе.
В 50—60-е годы инициативу в искусстве латышской книги переняли сами

латыши. В конце 60-х годов стабилизировались материально-техническая база

и кадры, что в последней четверти XIX века обеспечило становление латыш-

ского национального искусства книги.

V. VILLERUŠS

DIE KUNST DES LETTISCHEN BUCHES

Zusammenfassung

In der Mitte der 50er Jahre des 19. Jh. wuchs die Anzahl von illustrierten

Büchern ungestüm an. Die Einführung des Holzstiches und der Lithographie trug
der Modernisierung in der graphischen Gestaltung der Drucksachen bei. Aber
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die 70er Jahre die Adaptation der Entlehnungen an.

Die fortschrittlichen lettischen Literaturschaffenden und Urheber der Ausgaben
lenkten auf die künstlerische Gestaltung der Bücher (besonders auf die Abbildun-

gen) viel Aufmerksamkeit. Sie arbeiteten mit dem Verleger G. A. Reyher erfolgreich
zusammen. Ideologische Erwägungen und die Konkurrenz veranließen auch

deutschbaltische Buchschaffende aus dem reaktionären Lager, der graphischen
Gestaltung der lettischen Ausgaben mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Einige

Verleger (E. Plates, H. Laakmann, die Steffenhagen, E. F. Hacker) begannen,
Graphik intensiv zu verwenden, hauptsächlich von den kommerziellen Erwägungen
erregt.

In den 50er Jahren erfreuten sich Papierbuchdeckel großer Beliebtheit; die
damals gebilligten Grundprinzipien der graphischen Lösung des Textes auf dem

Buchdeckel sind bis an den heutigen Tag aktuell. Die typographischen Papier-
buchdeckel der lettischen Bücher wurden manchmal mit großen Inhaltsabbildungen
versehen. Der Prozeß der Synthese von innerer und äußerer graphischer Gestaltung
des Buches setzte an.

In der erforschten Zeitperiode erreichten die mit Beschlag ausgestatteten von

Bauern verfertigten Einbände der Bücher den Höhepunkt in ihrer Entwicklung.
Auf diese Weise suchten die Buchbesitzer aus eigener Initiative, den Mangel an

deren künstlerische Gestaltung auszugleichen. Vom Standpunkt der Ästhetik waren

die beschlagten Einbände der Bauernbücher aus Kurzeme die wertvollsten.

In den 50er und 60er Jahren wurde die Initiative in der lettischen Buchkunst

von den Letten übernommen. Ende der 60er Jahre stabilisierten sich Fachkräfte

und die materielltechnische Basis auf diesem Gebiete, was das Werden der letti-

schen nationalen Buchkunst im letzten Viertel des 19. Jh. gewährleistete.



72

A. VILKS

TIRDZNIECĪBA AR LATVIEŠU GRĀMATĀM

Raksta mērķis ir dot ieskatu grāmattirdzniecības kompleksa (tai
skaitā arī reklāmas, grāmatu cenu un sortimenta struktūras) attīs-

tībā, lai konstatētu tās spēju nodrošināt saražotās iespiedprodukcijas
pieejamību, veicināt piedāvājuma un pieprasījuma augsmi. Nedau-

dzajos līdzšinējos pētījumos par grāmattirdzniecību Latvijā periods
no 1856. gada līdz 1870. gadam nav sīkāk analizēts. Tirdzniecība

līdz 1855. gadam kā viena no grāmatu izplatīšanas nozarēm aplū-
kota A. Apīņa pētījumos.1

19. gadsimta 50. un 60. gados latviešu sabiedrībā pieauga bur-

žuāzijas, arī proletariāta īpatsvars, paplašinājās inteliģences ap-
rindas. Laukos auga zemnieku labklājība, palielinājās naudas ap-

grozība, skolu un skolēnu skaits. Tas labvēlīgi ietekmēja grāmatu
pirkšanas potenciālu gan laukos, gan pilsētās. Savukārt ikgadējais
izdevumu daudzums divkāršojās. No 1856. gada līdz 1870. gadam
iznāca aptuveni 1000 grāmatu (no tām apmēram 300 reliģiska sa-

tura, 300 daiļliteratūras, 70 mācību un populārzinātnisko grāmatu,
70 kalendāru) 2

.

Savāktās ziņas par tirāžām ļauj izveidot katra izde-

vumu tipa metienu modeļus. Izdarot pēc tiem kopējas aplēses, var

konstatēt, ka aplūkojamajā periodā grāmatu tirgū tika nodoti 2—4

miljoni eksemplāru. No dažādiem avotiem redzams, ka veikalos un

tipogrāfijās vēl gulēja daudz gadsimta pirmajā pusē izdoto grāmatu.

Pieauga periodisko izdevumu skaits un to tirāžas.

Jaunās latviešu buržuāzijas un Baltijas vācu reakcionāro aprindu
intereses sadūrās arī grāmatu izplatīšanā. 1861. gadā jaunlatvieši
centās nodibināt «Latviešu valodas un literatūras biedrību», kas

plānoja organizēt grāmatu ražošanu un izplatīšanu. Bet mācītāju
«Latviešu literārās biedrības» memorands, pamatojot projektētā jaun-
latviešu pasākuma noraidīšanu, norādīja, ka pastāvošajā biedrībā

1 Grāmata un lasīšana latviešu sabiedrībā līdz 18. gadsimta vidum. — B-ku

zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1980, 4 (9), 7.-46. lpp.; Grāmatu

izplatība latviešu sabiedrībā 18. gs. otrajā pusē un 19. gs. sākuma. — B-ku darbs:

B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1984, 109.—146. lpp.; Grāmatu

izplatīšanas latviešu sabiedrībā no 1835. gada līdz 1855. gadam. — B-kas

lasītājiem: B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1984, 88.—113. lpp.
2 Dati iegūti spraudu kartotēkā «Latviešu grāmatas 1856—1870»V. Lāča LPSR

Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodajā (turpmāk VBR).
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jau ir vairāki grāmattirgotāji.1 Tātad vāciskās biedrības balstītā

organizācija ««Latviešu Avīžu» nams» nojauta, kādas iespējas pa-
vērtos jaunlatviešiem grāmatniecības laukā, ja jauno biedrību atjautu.
Tā netika nodibināta. Pašu latviešu grāmatniecības uzņēmumi radās

tikai apmēram pēc pieciem gadiem.
Attīstījās bibliotēkas — otrs grāmatu izplatīšanas kanāls, bet

agrāko nozīmi zaudēja grāmatu izdalīšana bez maksas. Pēdējo

praktizēja vai vienīgi Bībeles biedrība un mācītāji. 50. gadu beigās
presē minēts tikai pāris gadījumu, kad to darījuši muižnieki.2

Lai gan grāmattirdzniecības problēmas tolaik sabiedrībā netika

dziļāk risinātas, tomēr atrodami atzinumi, ka līdz 60. gadu sākumam

raksturīgais pircēju
3, sortimenta4

un veikalu trūkums un pavirša
attieksme pret latviešu grāmatu repertuāru 5 gadu desmita beigās

mazinājusies. 6 Vērojama prasīgāka attieksme pret sortimenta kvali-

tāti. 7 K. Bertrams 1871. gadā uzrāda septiņas latviešu «grāmatu

bodes», kuras nosauc par «pilnīgām» (V. F. ITekera, E. Plātesa,
E. Brucera un V. Веса veikalus Rīgā, J. F. Stefenhāgena tipogrāfiju
un J. F. Šablovska sietuvi Jelgavā un G. Meijera spiestuvi Liepājā).8

Tā kā Latvijas tipogrāfi, grāmatu tirgotāji un iesējēji (pilsētās)

bija ģilžu locekļi, tad viņi bez pūlēm saņēma atļaujas grāmatu
pārdošanai. No zemniecības vai pilsētu vienkāršajiem ļaudīm nākušie

latvieši nespēja «uzrādīt» vajadzīgo kapitālu. Kolportāža un atkal-

pārdošana bija vienīgās viņiem pieejamās grāmattirdzniecības for-

mas. 1865. gada cenzūras likums, tāpat kā daudzi citi pārkārtojumi
60. gados Krievijā, pavēra ceļu brīvajam kapitālam. Tagad jebkurš
formāli varēja no gubernatora lūgt uzņēmuma koncesiju. Tā tika

izsniegta, protams, ievērojot lūdzēja materiālo stāvokli un politisko
uzticamību. Likuma 25.—30. paragrāfs bija veltīts grāmattirdzniecībai
un «lasīšanas kabinetiem». Kolportieriem bija paredzēts izsniegt ap-
liecības tirdzniecībai viena apriņķa robežās. Jaunais likums acīm-

redzami veicināja emancipējušos latviešu rosmi grāmatniecības uz-

ņēmumu dibināšanā, kuri pēc pāris gadiem sāka strauji augt skaitā.

Latgalē 1865. gadā, kad stājās spēkā aizliegums par grāmatu
iespiešanu ar latīņu burtiem, noliedza arī šo izdevumu ievešanu un

1 Dokumenti par tautas atmodas laikmetu 1856.—1867. g. — R., 1939, 143. lpp.
2 W-d-ff — No Kokneses. — Baznīcas Ziņas, 1858, [27. janv.]; Iz Bīriņa mui-

žas. — Mājas Viesis, 1857, 9. dcc.
3 Valdemārs K. Audiatur et altera pars. — Raksti. R., 1937, 2, 444. lpp.
4 [Junghā]n[_s E.] Vēl trūkums liels. — Latv. Av., 1861, 16. martā.

5 Alunāns Ā. Jura Alunāna dzīve. — Jelgava, 1910, 24. lpp.
« Grāmatu ziņa. — Mājas Viesis, 1864, 10. febr.; [Katerfelds] K-dt. E. Vid-

zemes skolas no veciem laikiem līdz musu dienam. — Ce]a Biedris, 1865, 20. maijā;
Brasche G. Ein Blick auf die lettische Volksliteratur. — Balt. Monatsschr., 1861,
Bd. 4, H. 5, S. 455.

7 [Veinhergs F.] V. F. Lasīšanas grāmatu krātuves. — Baltijas Vēstnesis, 1869,

8. janv.
8 Bertram К. H. Par grāmatu bodēm un grāmatu andeli. — Baznīcas un

Skolas Ziņas, 1871, 20. janv.
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tirdzniecību.1 Aizliegumā bija noteikts: atrastās grāmatas konfiscēt
bez atlīdzības; veikalu, kas pārdod grāmatas latīņu rakstā, slēgt,
kompensējot uzņēmuma vērtību; pirmsaizlieguma izdevumi apmai-
nāmi pret citām grāmatām vai konfiscējami ar atlīdzību. No 1870.

gada škaplerniekiem 2 nejāva tirgoties arī ar grāmatām, kas izdotas

līdz 1865. gadam.
Jau pirms aplūkojamā perioda grāmattirdzniecība bija kjuvusi

par vadošo nozari grāmatu izplatīšanā. Profesionāli grāmattirgotāji
tolaik koncentrējās nedaudzajos sortimentveikalos. Grāmatas pārdeva
arī to autori, tulkotāji, izdevēji, tipogrāfi, iesējēji, dažādu profesiju
komisionāri un atkalpārdevēji, sabiedriskas organizācijas. Litera-

tūras izplatīšanā pastāvēja dažādi tirdzniecības veidi: 1) vairum-

tirdzniecība un mazumtirdzniecība; 2) komisijas tirdzniecība (komi-
sionārs no izdevēja saņēma izdevumu par vairumtirdzniecības cenu,

taču nepārdotos eksemplārus varēja atdot atpakaļ bez zaudējumiem)
un atkalpārdošana (izplatītājs grāmatas atpakaļ atdot nevarēja);
3) kolportāža; 4) pašapgāda tirdzniecība (izdevēji, autori un tulko-

tāji vairumā un mazumā savus izdevumus tirgoja paši). Latviešu

grāmattirdzniecībā radās bukinistikas elementi, kā arī grāmatu

pasūtīšana pa pastu. Jāmin vēl arī subskripcija (iepriekšējā parak-
stīšanās) un prenumerācija (iepriekšēja iemaksa) — subskribenti

un prenumeranti vēlāk saņēma attiecīgo grāmatu skaitu. Tomēr

visai nozarei trūka organizatoriskas pabeigtības.

-19. gadsimta 50. gadu vidū Rīgā, Jelgavā un Liepājā bija tikai

daži sortimentveikali, kas bija atsevišķi no tipogrāfijām, izdevnie-

cībām, sietuvēm. Latviešu sabiedrībai tie deva niecīgu daļu visas

latviešu grāmatu produkcijas. Šajos veikalos darbojās profesionāli

sagatavoti un savstarpēji komerciāli saistīti vācu tautības tirgoņi.

Rīgā latviešu grāmatas pārdeva E. A. F. Gečels (no 1865. g. īstais

uzņēmuma īpašnieks V. Iršeks) Šķūņu ielā 6 (vēlāk 11), firma

«Jakob & Schmidt» Šķūņu ielā 10 (no 1864. g. «S. W. Schmidt

& Comp.» Jēkaba, tag. Komjaunatnes ielā 9), kā antikvārs plaši

pazīstamais N. G. Kimels Zirgu un Šķūņu ielu stūrī (vēlāk Šķūņu
ielā 9). Nogriežoties uz Jaunielu, 21. vai 19. namā («pretī Doma

gaņģim») varēja iepirkties J. Deibnera grāmatnīcā (dibināta
1806. g.), ko no 1837. gada vadīja dibinātāja dēls Kārlis Augusts,

no 1868. gada tā brālis Vilhelms. 1864. gadā šis veikals pārcēlis

uz Tirgoņu ielu 3.3 (Visas minētās pārdotavas atradās tur, kur Vid-

1 Brežgo B. Grömotu izplateišona Latgola drukas aizlīguma laikus. (Rokraksts

VBR X 3, 16, 6.)
2 Krustu, svētbilžu un grāmatu ceļojošie tirgotāji.
3 [Sludinājums.] — Latv. Av., 1864, 30. jūl.
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zemes zemnieki no vecā Smilšu ceļa griezās uz Daugavmalas tirgu.)
Līdz 60. gadu sākumam ar latviešu grāmatām starp Rīgas veikaliem

visintensīvak tirgojās tieši J. Deibnera uzņēmums. No sarakstes ar

A. Buholcu1
un V. F. Hekera firmu2 redzams, ka pasūtījumi bija

daudzveidīgi izdevumu izvēlē, taču katra izdevuma eksemplāru skaits

bija tikai 5—25 grāmatas. Par veikala apkalpošanas kultūru liecina

plašais pašu izdotais vācu periodisko izdevumu tirdzniecības kata-

logs. Pēc V. F. Hekera un E. Plātesa grāmatnīcu nozīmes pieaugša-
nas uzņēmums savu nozīmi zaudēja.3

1859. gadā tika atvērts pirmais veikals, kurā pārdeva tikai lat-

viešu grāmatas. Tā īpašnieki bija brāļi F. E. Hekers un V. M. He-

kers. Pārdotavu iekārtoja «Domes gaņģī, kad no Jaunas ielas ieiet,
numurs 4».4

Tiesa, ar citu uzņēmēju izdoto latviešu grāmatu izpla-
tīšanu V. F. Hekera firmas īpašnieki savā tipogrāfijā nodarbojās
jau izsenis. Pēc Hekeru arhīva spriežot, jaunais veikals apkalpoja
Kurzemes un īpaši Vidzemes grāmattirgotājus, iesējējus un atkal-

pārdevējus, arī pircējus, kas grāmatas saņēma pa pastu. Laika

gaitā partneru pasūtījumi auga: sākotnēji, piemēram, «Vidzemes

kalendāri» pasūtīti 100—200 eksemplāru, vēlāk ap 500 un vairāk.

Jo lielāks pasūtījums, jo veikals deva lielāku rabatu (neliedzot arī

kredītu vai komisiju) — dažreiz neiesietiem kalendāriem pat 50%,
citiem izdevumiem parasti 25, arī 10%. Hekeri šai laikā bez kalen-

dāra vislabprātāk praktizēja atkārtotus un poligrāfiski lētus izde-

vumus. No vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības kā ar saviem,

tā ar citu izdevēju darbiem viņi, liekas, būs guvuši visai prāvus
ienākumus5. Tomēr konservatīvisma, arī augošās konkurences dēļ
veikala nozīme 60. un 70. gadu mijā sāka sarukt.

1864. gadā Ernests Plātess paziņoja: «Esmu uz Daugavas tir-

gus . . koka bodi Nr. 24 rentējis .. šī bode ikdien no pulksten
8 rītos līdz pulksten 6 vakaros būs vaļā..» 6 Drīz «Mājas Viesī»

rakstīja, ka beidzot piepildījusies sena vēlēšanās, lai uzticams un

pazīstams vīrs ērtā vietā ierīkotu grāmatu veikalu.7 E. Plātesa

darbībā jaušams vēriens, liela konkurences spēja. 1866. gadā E. Plā-

tesa tipogrāfija no Mārstaļu ielas 20 pārcēlās uz jauno ēku Pēter-

1 Deibners J. Vēstules. LPSR ZA Fundamentālas bibliotēkas Rokrakstu un

reto grāmatu nodaļā (turpmāk FBR), «LDB 5492 H, 50».

2 Seit un vairākkārt tālāk izmantotas daudzas vienības no V. F. Hekera firmas

arhīva FBR Ms 1136.

3 1861. gada latviešu grāmatu firmas kataloga bija 202, bet 1865. gadā —

90 izdevumi.
4 Vidzemes kalenderis uz to 1860tu gadu. — R., [1859], 62. lpp.
5 Pēc A. Apīņa aplēsēm iepriekšējos gadu desmitos kalendāri devuši desmit-

kārtīgu pejņu. Tā būs bijis arī vēlāk. Tādā gadījumā no «Vidzemes kalendāra»

Hekeri pelnīja vismaz 1000 rubju gadā.
6 Plātess E. Ziņa. — Mājas Viesis, 1864, 6. janv.
7 Ziņa visiem rakstu mīļotājiem un pircējiem, lasītājiem tiklab kā rakstīta-

jiem. — Mājas Viesis, 1864, 2. nov.
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baznīcas ielā l,
1 kur papildus tika ierīkota otra pārdotava. Te varēja

iegādāties grāmatas arī latgaliešu rakstu un igauņu valodā.2 1870.

gadā E. Plātess paziņoja, ka viņa «pārdodamo grāmatu krājums
tagad ir pilnīgs». Daugavmalas tirgotava drīz vien tika pārdota
iesējējam J. B. Minderam.3

No 1856. gada E. Plātess nonāca ciešākos kontaktos ar jaunlat-
viešiem un 1861. gada parakstīja Latviešu valodas un literatūras

biedrības statūtu projektu. Tomēr E. Plātess, kā zināms, bija īsts

komersants un par jaunlatviešu grāmatniecības ekonomisko balstu

nekļuva. Tā stacionārā grāmatu tirdzniecība veikalos līdz 1870. gada

beigām palika vāciešu un pārvācotā E. Plātesa rokās.

60. gadu beigās tika atvērti vēl daži veikali, kuros tirgojās ar

latviešu grāmatām. Brāļi Petriki (Tirgoņu ielā 11 vai 9) atvēra fili-

āli Valkā un pirmo Ārrīgā — Suvorova (tag. К. Barona) ielā 7.

1867. gadā te vai 9. namā grāmatnīca piederēja Frībem4. Vēl jāmin
A. Flutvēdels Basteja (tag. Padomju) bulvāra un Kaļķu (tag. Ļe-

ņina) ielas stūrī, iesējēji J. B. Minders un R. J. Mīliuss (Skārņu
ielā 2), kuri atvēra savas grāmatu tirgotavas. No 1868. gada ener-

ģiski latviešu grāmatu izdošanu un pārdošanu uzsāka t. s. evaņģē-
liskais grāmatu veikals, ko sākumā vadīja J. Bakmeisters, tad

H. Brucers un E. Brucers Vēveru (tag. Audēju) ielā 9. 1870. gadā

grāmatveikalu iekārtoja 26 gadus citās firmās nostrādājušais
V. Becs 5

.

Apskatāmā perioda beigās — 1870. gadā tika atvērts veikals,
kura īpašnieki pirmo reizi bija latvieši — brāļi Kārlis un Miķelis
Buši. Viņi pie maksas bibliotēkas Smilšu ielā 37 ierīkoja arī grāmatu

pārdotavu, bet rudenī otru — Daugavas tirgū 596
. 70. gados Bušu

grāmatnīcas piederēja pie nozīmīgākajām latviešu grāmattirdz-
niecībā.

Jelgavā no 1826. gada darbojās G. Ā. Reiera izdevniecība un

grāmatveikals. 1857. gadā viņš pēdējo pārdeva pieredzējušam grā-
mattirgotājam F. Besthornam, sev paturot latviešu grāmatu izdev-

niecību. Veikals palika vecajā vietā Lielajā ielā «pie tirgus plača».
No tā darbības saglabājusies komercsarakste, veikala grāmata.7 Jā-

1 Plātess E. Par zinu. — Mājas Viesis, 1866, 7. martā.
2 [Sludinājums.] — Mājas Viesis, 1868, 24. jūn.
3 [Sludinājums.] — Mājas Viesis, 1869, 29. dcc.
4 Alunāns H. Par ziņu. — Mājas Viesis, 1867, 1. maijā.
5 V. Веса tendence izplatīt triviālu literatūru izsmieta dzejolī: Pateikšana.

V. Вес kungam, grāmatbodniekam Rīga (pretī Domes gaņģim [Jaunielā]). — Bal-

tijas Vēstnesis, 1870, 22. okt.
6 [Sludinājums.] — Mājas Viesis, 1870, 14. dcc; LPSR Centrālajā Valsts vēs-

tures arhīvā (turpmāk LCVVA) glabājas at|auja otrajam veikalam, kas izdota

1871. gada 15. oktobrī (12. f., 1. apr.. 21. 1.. 167a Id.).
7 LCVVA, 4060. f., 1. apr., 339. 1.; 694. 1.; J. Raiņa Literatūras un mākslas

vēstures muzejā (turpmāk RLMVM), Besthorns Kl; FBR Ms 1136, I — 2 f
,

1—31;
FBR «Besthorns F. I, II»; VBR XA 183.
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atzīmē, ka F. Besthorns, tāpat К. A. Deitmers Rīgā, tirgojās ar jaun-
latviešu grāmatām (īpaši F. Besthorns sludināja «Pēterburgas
Avīžu» 1862. gada komplektus ar pielikumiem «Dzirkstele» un «Zobu-

gals» par 1 rubli 1 ). Ar 1868. gadu firma tika pārdēvēta īstā īpašnieka
vārdā. Visumā uzņēmums pieskaitāms pie tolaik rosīgākajiem

Latvijā.
Līdz 60. gadu vidum visai nozīmīgs bija Jelgavas rātskunga

F. Lūkasa veikals (dib. 1837. gadā). Kad 1865. gadā tas pārgāja

viņa bijušo kompanjonu I. Rohlica un E. Bēres rokās, 2 tirdzniecība

ar latviešu grāmatām tika samazināta.

Ar 1859. gadu parādījās sludinājumi, ka ««Latviešu Avīžu» namā»

var dabūt lasīt un pirkt grāmatas.
3 Pārdotava atradās tās vadītāja

un Latviešu literārās biedrības sekretāra K. Janiševska mājā Ka-
nāla ielā. 1862. gadā ««Latviešu Avīžu» nams» pārcēlās uz Lielo

(tag. Ļeņina) ielu, «sudraba kalēja Eginka namā . .
Nr. 28», tā

nonākot rosīgas kustības un tirdzniecības maģistrālē, tomēr veikalam

neveicās. Vēstulē A. Būholcam 1862. gadā K. Janiševskis sūdzas par

grūtībām — uzņēmums tirgo par izdevēju noteiktām mazumtirdz'

niecības cenām, bet citi tirgoņi dod rabatu un kredītu atkalpārde-
vējiem, tāpēc grāmatām nav noieta. Oficiālais iegansts noliktavas un

līdz ar to pārdotavas likvidēšanai 1863. gadā bija tas, ka ««Latviešu

Avīžu» nams» savu funkciju palīdzēt mācītājiem draudzēs izveidot

bibliotēkas esot izpildījis. Aronu Matīss savā monogrāfijā min pa-
visam citus iemeslus: reģionālās noliktavas, kā plānots, nemaz ne-

esot tapušas; līdz 1861. gadam lasītāju skaits gan audzis, bet pēc
1862. gada strauji krities. Janiševskis esot ziņojis: «Lasītāji., vairs

nevar uziet lāgā nevienu grāmatu ar laicīgu saturu, ko viņi jau
nebūtu lasījuši — kamēr garīgās grāmatas lasa ļoti reti.»4 J. Alu-

nāna «Dziesmiņu», «Sētas, dabas, pasaules», K. Valdemāra «300

stāstu» un līdzīgu izdevumu krājumā nebija (vismaz tie nav minēti

noliktavas katalogā «Grāmatu rullis». .) 5. Reakcionārās politikas

dēļ «Latviešu Avīžu» vadība bija spiesta likvidēt savu pasākumu
latviešu grāmatu tirdzniecībā.

Pēc 1858. gada Jelgavā grāmatveikalus atvēra ari sīkpreču un

rakstāmlietu tirgotājs H. E. Lēvenšteins (Lielajā ielā 22) un iesē-

jējs A. G. Helčels.

Pirms aplūkojamā perioda grāmatnīca Liepājā Lielajā (tag. Ļe-
ņina) ielā netālu no tilta piederēja H. Donbergam. 1860. gadā viņš

nodibināja filiāli Kuldīgā tirgoņa G. Šmita mājā. Vēlākais

1 [Sludinājums.] — Pēterburgas Av., 1863, 21. martā; 14. nov.

2 [Zirkulairbrief.] — Mitau, 1865.
3 Par grāmatu krājumiem. — Latv. Av., 1861, 19. janv.
4 Arons M. Latviešu literārā (Latviešu draugu) biedrība savā simts gadu

darbā. — R., 1929, 149. lpp.
5 «Sēta, daba, pasaule» tika sludināta «Latviešu Avīzes» (1859, 17. dcc.) kopa

ar dažām citām pilnīgi jaunām grāmatām, bet kataloga neiekļuva.
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Liepājas rātskungs G. L. Cimmermanis (viņa Liepājas veikals at-

vērts 1858. g.) pats darbojās savā filiālē Kuldīgā. 1 Abu komercsarak-

ste ar Hekeru firmu liecina par stabilu tirdzniecību ar latviešu grā-
matām, par plašāka sortimenta meklējumiem ārpus Kurzemes.

Senās grāmatniecības tradīcijas Aizputē turpināja tirgonis
E. V. Burbe. Bijušais skolotājs K. Švanbergs Durbē pārdevis
rakstāmlietas un literatūru, pēdējo lētāk nekā Liepājā. 2 Citās Kur-

zemes pilsētās 60. gadu beigās pie plaša sortimenta preču veikaliem

izveidojās grāmatu «sekcijas» — Talsos V. Cimzenam, Ventspilī
netālu no tirgus Krūzenam.

Vidzemes provinces pilsētās grāmatu pārdošana līdz 60. gadiem
atradās iesējēju rokās. Ap 1860. gadu no ārzemēm Valmierā ieradās

grāmatiesējējs E. G. Treijs un izveidoja mazu grāmatveikalu. Tajā,
kā secināms no pasūtījumiem, bijis plašs sortiments un vērojams

vairākkārtējs eksemplāru pieaugums gadu desmita laikā (arī belet-

ristikas).
1860. gadā tika sludināts, ka Cēsīs «tai grāmatu bodē, kas beķera

Junkera mājā pie baznīcas, var., dabūt visādas latviskas grāmatas»
3
.

Ticamākais, ka veikals piederēja vecākajam pilsētas iesējējam un

rosīgajam grāmatu izplatītājam E. Frišam, kaut arī viņa vēstuļu
lakas zīmogā tikai ar 1866. gadu parādās teksts «Frischs Buchhand-

lung». 1869. gadā Cēsīs grāmatnīcu ar «rūpīgi sastādītu grāmatu

krājumu» atvēra «gaspaža Zulinus» — pirmā sieviete grāmattirgo-
tavas īpašniece Latvijā. 1868. gadā Valkā grāmatnīcu iekārtoja
M. Rūdolfs, Daugavpilī grāmatas regulāri pārdeva Paufers (Puflers).
Gan pirms, gan pēc drukas aizlieguma viņš sludināja izdevumus

tikai vidus dialektā.

Sortimenttirdznieclbu praktizēja dažas Latvijas tipogrāfijas. Tā

L. Hartunga spiestuvē no 1853. gada līdz 1859. gadam, šķiet, bijis

pilnīgākais latviešu grāmatu repertuārs Rīgā.4 Šo līmeni noturēja
arī E. Plātess, kas nopirka viņa uzņēmumu. Jelgavā jau 30. un 40.

gados tāpat vērtēta firma «J. F. Stefenhāgens un dēls». Stefen-

hāgenu katalogos, kuros tiek reklamēti tikai pašu iespiedumi, parasti

titullapā ir piezīme: «Tās grāmatas, kas citur- drukātas un te nav

pierādītas, arī pie mums dabūjamas.» Ja var ticēt K. Bertrama

liecībai, tad Liepājā nozīmīgākais sortimenttirdzniecības uzņēmums

bija G. Meijera tipogrāfija (dibināta 1851. gadā). Tās aktivizēšanās

gan jūtama tikai 60. gadu beigās. Citas spiestuves, īpaši jaunās,

pārdeva tikai savu produkciju. Rīgā tipogrāfiju loma sortimenttirdz-

niecībā 50. gados mazinājās. Hekeru un E. Plātesa izdevniecību

piemēri rāda, ka lielajām firmām vajadzēja iekārtot īpašus grāmat-
veikalus.

1 FBR Ms 1136 l—2C.
2 [Sludinājums.] — Latv. Av., 1870, 2. dcc.
3 [Sludinājums.] — Majas Viesis, 1860, 7. nov.

4 Leitāns A. Mans mīļais draugs. — R., [1853], 1. lpp.
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Tāpat kā spiestuves, tradicionāli grāmatu tirdzniecībā piedalījās
arī sietuves. Lai gūtu lielāku peļņu, tām izdevīgi bija iepirkt neie-

sietas dziesmu grāmatas, kalendārus, ābeces un līdzīgus ejošus
iespieddarbus un pēc iesiešanas tos pārdot. Rīgā bija ap 20 sietuvju,
bet šeit to loma tirdzniecībā ar latviešu grāmatām mazinājās. Pēc

sludinājumiem un citiem datiem secināms, ka daži grāmatiesējēji
(M. F. Špērs, E. Corns v. c.) pārdeva gandrīz tikai kalendārus.

Jāatzīmē Antons Zīberts (Zirgu ielā «Deiča namā»). Viņš no 1866.

gada līdz 1870. gadam tirgojās ar «Infļantuzemes laikagrömotu»1,

vismaz ar E. Plātesa iespiestajiem gadagājumiem.
Citās pilsētās sietuves joprojām palika svarīgi grāmattirdznie-

cības objekti. Jelgavā tāda apmēram no 1858. gada piederēja
J. F. Šablovskim (kopš 1866. vai 1867. gada arī izdevniecība), kas,

nebūdams latvietis, konsekventi izplatīja tikai latviešu grāmatas.
Visā aplūkojamā periodā viņš bija viens no aktīvākajiem grāmatu

tirgotājiem Latvijā. 1866. gadā Sablovskis dabūja komercbibliotēkas

un, iespējams, arī grāmatnīcas koncesiju. 2 Sevišķi pazīstams viņš

kļuva 70. un 80. gados. Arī otrs Jelgavas iesējējs Bikss praktizēja
tirdzniecību, tāpat kā to darīja viņa amata brāļi pārējās Kurzemes

pilsētās: Liepājā (Stoks), Kuldīgā, Tukumā, Durbē un droši

vien citur.

Vidzemē iesējēji tirgotāji bija plašāk pazīstami. Valmierā tā

darbojās Karolīnes Vārpas grāmatsietuve. Cēsīs cītīgi latviešu lite-

ratūru pārdeva J. Līške un J. Halle.3 Halles pasūtījumi V. F. Hekera

firmai bija retāki un mazāki apjomā nekā Friša un Līškes, taču ar

vērienīgāku repertuāru. Valkā sietuves īpašnieks L. Kohs līdz

60. gadu vidum bija vienīgais šā reģiona sortimenttirgotājs. Pie

viņa, tāpat kā pie J. F. Šablovska un K. Vārpas, pārdošanā bija
«Sēta, daba, pasaule» 4. Limbažos ar līdzīgu ievirzi kā Kohs un

Halle bija R. Spehts. Provinces iesējēju pasūtījumi izdevējiem ne-

reti pārspēja grāmatveikalu pasūtījumus. Jūtama tendence, ka sie-

tuves pāraug par grāmatnīcām ar sietuvi.

Līdzīgi «cunftīgajiem» pilsētu iesējējiem rīkojās arī daži viņu
lauku kolēģi, kas juridiski būtu pieskaitāmi pie zemniekiem atkal-

pārdevējiem. Jau kopš 19. gadsimta 30. gadiem ar grāmatu iesiešanu

un tirdzniecību (kolportāžu) nodarbojās Jānis Alksnis — Mazsalacas

Vecalkšņu saimnieks. Ap 1864. gadu viņa majā ienāca brālēns, arī

1 Par ku tu šū veiru pasauksi? — Infļantuzemes laikagrömota uz 1870tu

godu
..

— R-, [1869], 59.—60. lpp.
2 Sablovskis J. F. Ziņa grāmatu lasītājiem. — Baznīcas un Skolas Ziņas, 1867,

24. maijā. Piebilsts, ka bibliotēkā «var dabūt visādas grāmatas pirkt».
3 1864. gada Spāres saimnieks P. Sils kratīšana paskaidroja, ka varas iestā-

dēm netīkamās brošūras — T. Blagoveščenska «Der Este und Sein Herr» (Berlin,

1861) un К Valdemāra «Baltische namentlich livländische Bauernzustände» (Leip-

zig, 1862) viņš pircis pie Halles (LCVVA, 1. f., 12. Apr., 762. 1., 290.—292. lp.).
4 Ziņa par jaunām grāmatām. — Mājas Viesis, 1860, 8. aug.
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grāmatiesējējs J. Birkenfelds 1. Liekas, no šī laika J. Alksnis lielāku

uzmanību varēja veltīt pašai tirdzniecībai, jo pasūtījumi Hekeriem

tobrīd strauji pieauga un 60. gadu beigās bija vispār paši apjomī-
gākie. 1867. gada 18. augustā pasūtīts 2000 «Vidzemes kalendāru»,
500 kabatas pātaru grāmatiņu, 100 eksemplāru «Tūkstoš un vienas

nakts» (tiesa, vēlāk J. Alksnis lūdz Hekeru ņemt 50 gabalu atpakaļ;
tātad te savijās atkalpārdošanas un komisijas attiecības). Šādas

grāmatas citi ņēma vidēji pa 10 eksemplāriem, kalendārus — pa

pāris simtiem. Arī rabats J. Alksnim bija lielākais: par neiesietiem

kalendāriem 50%, par citām grāmatām vienmēr 25%. J. Ruģēns
V. F. Hekera firmai solīja, 2 ka viņa paziņa J. Alksnis pārdošot
gadatirgos 100 viņa «Dažādu dziesmu krājumu». 1873. gadā J. Alk-

snis pārcēlās uz Rūjienu, kur kļuva par tirgoni.
Kā rāda uzņēmuma etiķete, 1864. gadā darbību grāmatniecībā

Liepupes Cumos sācis Mārtiņš Elksne. 1867. gadā viņš savu «firmu»

sludina arī presē.
3 M. Elksnes arhīvs (VBR KA 82) liecina par

sadarbību ar V. F. Hekera, J. F. Stefenhāgena un E. Plātesa izdev-

niecībām, lai gan grāmatu apgrozība viņam daudz niecīgāka nekā

J. Alksnim. Mazāki arī peļņas procenti.
Ap 1867. gadu «pie Lugažu kapsētas» grāmatas sāka pārdot

Kārlis Smits. Lūgums Hekeriem sūtīt neiesietas loksnes norāda, ka

arī viņš bijis iesējējs. Pasūtījumi bija nelieli, taču saturīgi un siste-

mātiski (K. Stālberga izdevumi, E. Dinsberga «Puķes un pērles»,
«Til Pūcesspieģelis» un B. Dīriķa «Latviešu rakstniecība»). Vēl

minams J. Tirzītis Liezērē. Arī viņš Hekeriem pasūtīja neiesietas

grāmatas, kuras kopā ar iesietām paredzēja pārdot gadatirgos.
J. Alksnis un M. Elksne bija pirmie latviešu tautības profesionālie

grāmattirgotāji. Viņi ievadīja nacionālo spēku aktivitāti šajā
nozarē.

19. gadsimta 30. un 40. gados Latvijā populārie komanditi laukos

tagad tikpat kā izzuda. Kaut ko līdzīgu centās noorganizēt E. Plā-

tess, kura grāmatas varēja iegādāties pie tirgoņa Bēra Vietalvas

Kalnamuižā, Klaucenē (šķiet, tagad apdzīvotā vieta Klauce, netālu

no Viesītes), Līcē un pie Vārhūzena Valmierā.4 Liekas, tāds ko'-

mandīts bija H. Lākmanim Tērbatā, jo uz firmas veidlapām bez

citiem darbības nozaru apzīmējumiem ir arī šāds: «Commissionslager
von lettischen Schriften». Starp citu, paša iespiesto «Sētu, dabu.

pasauli» viņš pasūtīja Hekeriem 1868. gadā. 5

Plaši, tāpat kā agrākajos gados, Latvijā darbojās atkalpārdevēju

1 Rūjiena Ā. Alkšņa muzejā glabājas J. Birkenfelda iesietas grāmatas.
2 Rügens J. Vēstule V. F. Hekeram. VBR X 1, 1,9, 27. lp.
3 [Sludinājums/! — Mājas Viesis, 1867, 11. dcc.
4 [Sludinājums.] — Mājas Viesis, 1859, 16. martā; 1860, 24. okt. Līči (Līce) kā

vietvārda oarādas daudzās vietas, tāpēc, trūkstot tuvākām norādēm, grūti pateikt,,
kur tos šobrīd meklēt.

5 FBR Ms 1136—31.
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tīkls. Šādā veidā tirgojās tādu profesiju pārstāvji, kam bija ikdienā

jāsaskaras ar daudziem cilvēkiem, — mācītāji, ķesteri, skolotāji,
krodzinieki, tirgoņi, aptiekāri, pagasta vecākie, rakstveži v. c. Sis-

tēmai bija vairāki trūkumi: atkalpārdevēji parasti izplatīja vienu vai

dažus izdevumus vai to tipus; viņu stacionārās darbības dēj bija
ierobežots pircēju skaits; viņi neveltīja visu uzmanību tikai grāmatu
izplatīšanai. Līdz 60. gadiem starp atkalpārdevējiem vadošie bija
mācītāji. Ir ziņas, ka atsevišķi izdevumi bijuši nopērkami no visiem

mācītājiem; viņi tirgoja arī laicīgas grāmatas. To liecina kā sludi-

nājumi, tā sarakste ar grāmattirgotājiem. 1 Grāmatas centās izplatīt
latviešu draudžu mācītāji Tērbatā (J. Dzirne), Pēterburgā (K. Ši-

lings) v. c. Mainoties grāmatu repertuāram, izvēršoties tirdzniecības
tīklam un tā jaudai, aktivizējoties atkalpārdevējiem no dažādiem

slāņiem, jūtama mācītāju nozīmes mazināšanās. Latgalē, kur grā-
matu pārdošanā tirgotāju spēku tikpat kā nebija, mācītāju darbība

šajā jomā bija organizēta labāk. K. Šmida bībelstāstu «Nūtvkšonas

Biblias» (Tērbatā, 1860) eksemplārā2 ir tipogrāfiska ielīme, kurā

norādīts, ka šo grāmatiņu var dabūt pie dekāniem T. Kopeca Līksnā,
P. Rimkēviča Varakļānos, 3 Jalovecka Krāslavā, Mjoduševska Rē-

zeknē, Laudanska Kārsavā, Dombrovska Ludzā un pie Dricēnu

baznīckunga K. Tarvida. Te atspoguļojas vesela atkalpārdošanas

sistēma, kuras nozīme drukas aizlieguma laikā varēja tikai augt.
Pēc sludinājumiem spriežot, starp atkalpārdevējiem palielinājās

laicīgo profesiju pārstāvju skaits Rīgā, Jelgavā, Aizputē, Kuldīgā
(Vendebrinks tirgojis A. Šūlmaņa tulkoto F. R. Kreicvalda krājumu
«Pasaule..»4 ), Durbē, Ventspilī, Tukumā, Limbažos un vairākās vie-

tās Vidzemē.

Nozīmīgākā atkalpārdevēju grupa bija lauku skolotāji. Tieši viņi
esot bijuši čaklākie J. Alunāna «Dziesmiņu» izplatītāji (viņu vidū

jāmin E. Dinsbergs Dundagā, J. Špīss Zemītē). Viņi šo grāmatu
pārdevuši pa 10 un 20 eksemplāriem. Savukārt ar «Sētu, dabu, pa-

sauli» Vidzemi apgādāja Alunānu ģimenes draugs Dzērbenes sko-

lotājs J. T. Balodis5. Par Liezēres skolotāja jaunlatviešu domubiedra

J. Pētersona aktivitāti liecina viņa 39 vēstules no 1859. gada līdz

1865. gadam V. F. Hekera firmai. No reklāmām presē redzams, ka

ar grāmatām tirgojušies pazīstamie skolotāji J. Kaktiņš Burtniekos

un A. Rātminders Vecpiebalgā. Jādomā, ka mācību grāmatas skolo-

tāji izplatījuši sevišķi cītīgi. Tieši skolotāju dalība atkalpārdošanā

ceļ tās nozīmi. Atkalpārdevēji šajos gados, liekas, kopumā izplatīja

1 J. Zakranoviča un L. Hērvāgena vēstules F. Besthornam. FBR, «Besthorns F.

I, 20; 11, 2».
2 LPSR ZA Fundamentālas bibliotēkas J. Misiņa latviešu literatūras nodaja,

mv. № 136875.
3 Sludinājumos presē (Mājas Viesis, 1863, 2. dcc.) minēti šie mācītāji.

4 šūlmanis A. [Sludinājums.] — Latv. Av., 1857, 21. febr.

5 [Austrums V.] Piezīmes. — Grām.: Alunāns J. Izlase. R., 1956, 310., 360

361. lpp.
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samēra daudz latviešu grāmatu, bieži vien tur, kur citādi tās ne-

nonāktu.

50. un 60. gados arvien pazīstamāka kļuva kolportāža} Tā tika

praktizēta gandrīz tikai gadatirgos. Tur bez kalendāriem un dziesmu

grāmatām jau parādījās arī cita tipa literatūra. Ziņu par profesio-
nāliem kolportieriem līdz 1867. gadam nav. Liela' loma reliģisko
grāmatu izplatīšanā Latgalē bija škaplerniekiem, kas līdz 1870. ga-
dam varēja tirgoties ar pirmsaizlieguma izdevumiem.

īpašā grupā jāiedala uzņēmumi, organizācijas un personas, kas

tirgojās tikai ar pašsacerētām, pašizdotām vai savā tipogrāfijā
iespiestām grāmatām. Sī pašapgāda tirdzniecība realizējās pa lie-

lākajai daļai vairumtirdzniecības, komisijas attiecību, kā arī sub-

skripcijas formā.

Nereti sastopam autorus vai tulkotājus — savu grāmatu izde-

vējus, kas izdevumus centās pārdot paši, piemēram, pazīstamie
skolotāji J. P. Krauklis un A. Tērauds. 1866. gadā mācītājs
J. H. Braunšveigs 6 grāmatas izdeva ar prenumerācijas palīdzību
un pats tās tirgoja.

Jaunlatvieši savus izdevumus nodeva komisijā jau agrāk minē-

tajiem grāmatu pārdevējiem un sludināja, kur var iegādāties
K. Valdemāra «300 stāstus» un viņa brošūras vācu valodā, kā arī

J. Alunāna «Dziesmiņas», «Sētu, dabu, pasauli» v. c.
2 Savukārt

B. Dīriķis savu «Latviešu rakstniecību» pats pārdevis arī mazum-

tirdzniecībā.

No izdevniecībām vienīgi jau minētais G. A. Reiera sava apgāda

grāmatu tirdzniecības uzņēmums («Verlagshandlung», 1857—

1864) atbilda šā tipa klasiskajam paraugam. Jāpiezīmē, ka Reiers

šajā laikā izdeva un izplatīja 18 grāmatas latviešu valodā, neskaitot

agrāk izdotās. Pēc viņa nāves uzņēmuma daļu — latviešu grāmatu
izdevniecību nopirka J. F. Stefenhāgena firma. No 1863. gada līdz

1867. gadam «Veca un jauna laika grāmatas» izdošanas tiesības

bija Jelgavas tirgonim G. Ukšem, kurš to realizēja savā veikalā.

Jau 1861. gadā K. Stālbergs piedāvāja paša. tulkoto (par 11 ]U
kapeikām) V. O. Horna grāmatu «Leijas ciema mācītājs» (Jelgavā,

1859). Patstāvīgu izdevēja darbību viņš uzsāka tikai 1866. gadā ar

prenumerantu vākšanu.3 Atkalpārdevējiem viņš solīja pie 10 eksem-

plāriem piešķirt vienpadsmito bez maksas. 1868. gadā, strādājot
H. Štengela tipogrāfijā Rīgā, K. Stālbergs pieņēma pasūtījumus
H. Alunāna apgādātajam J. Alunāna «Dziesmiņu» otrajam izde-

vumam. Sevišķi aktīvi viņš pašapgāda tirdzniecību turpināja 1869.

1 Plašāk sk.: Vilks A. Kolportāža Latvija līdz 1917. gadam. — B-ku zinātnes

aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1986, 105.—128. lpp.
2 Ziņa par jaunam grāmatām. — Majas Viesis, 1860, 12. dcc.; Ziņas par grā-

matām. — Pēterburgas Av., 1862, 5. nov.

3 Sajā sakarā bija arī pārmetumi: Ķocing G. Divi lūgšanas. — Latv. Av., 1868,
13. nov.



83

gada, kad Rīgā, Dzirnavu ielā 22, atvēra tipogrāfiju. K. Stālbergs
ziņoja, ka šeit var iegādāties gan viņa paša izdevumus (četros
gados 21), gan citu izdevēju iespiedumus (tādi bija 9) jau ar 25%
rabatu atkalpārdevējiem. 1871. gadā viņš atvēra grāmatnīcu.

1867. gadā arī ar prenumerāciju grāmatas sāka izdot H. Alunāns

(līdz 1871. gadam 9). Pirmo grāmatu, J. Alunāna «Tautas saimnie-

cība» (cena 20 kapeiku), viņš piedāvāja par rubli piecus eksemplārus
piesūtīt pa pastu. Grāmattirgotājiem1 viņš piesolīja 25% rabatu.

1873. gadā izdevējs H. Alunāns Jelgavā atvēra savu grāmatu
veikalu.

Samērā lielu pejņu no pašu izdotām dziesmu grāmatām un citām

ejošām grāmatām, pārdodot tās savā tipogrāfijā, guva J. K. D. Mil-

lera firma. Dažas grāmatas latviešu valodā reklamēja arī H. Šnā-

kenburgs, E. Ress un F. Bencens.

Latgalē dzīvojošais Pasienes tirgotājs Raimunds Beinarovios no-

-1856. gada līdz 1864. gadam izdeva 8 grāmatas latgaliešu rakstu

valodā, bet pēc drukas aizlieguma tās pārdrukāja ārzemēs. Sīs grā-
matas viņš droši vien pats būs izplatījis. Ziņu par R. Beinaroviča

dalību sortimenttirdzniecībā nav.

Grāmatu izdošanā un izplatīšanā Latvijā strādāja arī vairākas

sabiedriskas organizācijas. «Latviešu literārās biedrības» pozīcija un

loma jau noskaidrota, tāpat ««Latviešu Avīžu» nama» centieni grā-
mattirdzniecībā. Vēl gan jāpiebilst, ka «Latviešu Avīzēs» drīkstēja
sludināt tikai tos izdevumus, kas bija šajā biedrībā «pārlūkoti un

apspriesti» 2
.

«Latviešu literārā biedrība» no 1856. gada līdz 1869.

gadam izdeva 13 grāmatas latviešu valodā, ieskaitot «Magazīnu»

atsevišķus laidienus. Tās pārdeva biedrības biedri — Jelgavā
priekšnieks mācītājs R. Šulcs, Rīgā sekretārs un bibliotekārs A. Bū-

holcs un tirgonis D. Minuss savā veikalā Kaļķu ielā 10 (no 1867.

gada Teātra, tag. Padomju bulvāra, un Vēveru ielas stūrī). Viņu
rosība manāma līdz 1859. gadam un ap 1865. gadu. R. Šulcs un

A. Būholcs acīmredzot kārtoja arī vairumtirdzniecības darījumus.3

Pēc 1865. gada «Latviešu literārās biedrības» grāmatu sludinājumi
presē vairs netiek publicēti. Var uzskatīt, ka līdz ar ««Latviešu Avīžu»

nama» likvidāciju biedrības iniciatīva latviešu grāmatu tirdzniecībā

beidzās.

1854. gadā izveidotā «Kristīgu rakstu gādātāju biedrība» aplūko-

jamajā periodā piedzīvoja darbības kulmināciju. 15 gados tā izdeva

89 grāmatas — luterānisko ortodoksālo pamatliteratūru un reliģisko
beletristiku. Sevišķi plaša bija 60 izdevumu sērija «Grāmatiņas

priekš tiem mīļiem bērniņiem» (lielākā daļa izdota 2 vai 3 reizes).

1 Alunāns H. Vēstules F. Besthornam (FBR «Besthorns F. I, 1») un V. F. He-

kera firmai (FBR Ms 1136, 1—22
); [Sludinājums.] — Mājas Viesis, 1867, 9. martā.

2 Sulcs R. Zinas. — Baznīcas Ziņas, 1860, [7. nov.].
3 J. Deibnera (FBR «LDB 5492, 11, 50») un D. Minusa (FBR «LDB 5492,

111, 139») vēstules A. Buholcam.
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1865. gadā iespiestas «16 tūkst. [5 izdevumi] grāmatiņas «Priekš tiem

mīļiem bērniem» .., dažs Vidzemes mācītājs saka, ka bez šīm grā-
matiņām «nemaz bērnu pulciņā nedrīkstot rādīties»», un «vēl..

20 tūkst. [4 izdevumi] jaunas grāmatas, kurās .. stāsti pieaugušiem» 1
.

Nav šaubu, ka liela izdevumu daļa izdalīta bez maksas. Tos tirgoja
arī lielākie Rīgas grāmatu veikali un pats izdevniecības vadītājs
mācītājs G. F. Lāzevics vairumā un mazumā.

50. un 60. gados reliģiskās literatūras izplatīšanā liela nozīme

bija Bībeles biedrības Kurzemes un Rīgas nodaļām. Tās vāca

līdzekļus draudzēs šo izdevumu finansēšanai, tādēļ Bībeles pārdeva
lētāk par pašizmaksu. 2 Gada pārskatos par Bībeles biedrības darbību

ailē par izplatītajām grāmatām vērojama stagnācija. Uz izpārdoto

grāmatu kopējā fona reliģiskās literatūras īpatsvars ruka.

Pašapgāda tirdzniecības apjomi liecina, ka sortimenttirdzniecība

nespēja apmierināt ne grāmatu ražotājus, ne to patērētājus.

Izpētes periodā aizmetņa veidā bukinistika redzama uzreiz divos

aspektos — bibliofilajā un utilitārajā. Tā 1860. gadā R. Šulcs

«Latviešu Avīzēs» par 1,60 rubļiem piedāvāja seno H. Ādolfija gra-

matiku «Erster Versuch» (Mitau, 1865). Bet A. Leitāns sludināja,
ka kāds vecu rakstu cienītājs 18. gadsimta «nukas grāmatas» sev

vēlas iemainīt pret «jaunu labi iesietu dziesmu grāmatu» vai nopirkt

par «labu maksu»3. Savukārt A. Flutvēdels Rīgā un H. J. Lēven-

šteins reklamēja lietotu mācību grāmatu uzpirkšanu un apmaiņu.
Pēc tam kad 1864. gadā 3—4 reizes tika palētināta grāmatu

sūtīšana pa pastu, pieauga šī tirdzniecības paņēmiena popularitāte.

Grāmattirdzniecībā arvien lielāku nozīmi guva reklāma. Tā at-

tīstījās divos virzienos: 1) uzņēmumu reklāma; 2) grāmatu reklāma.

Atsevišķus uzņēmumus reklamēja, kad tie sāka darbību vai mainīja
adresi. Visu veidu reklāmas ievietoja laikrakstos (īpaši «Mājas
Viesī» un «Latviešu Avīzēs»), pašās grāmatās un atsevišķos kata-

logos. Pēc satura, uzdevuma un formas reklāma iedalāma šādi:

1) kārtējā jeb ekspresinformācija; 2) atsevišķu neejošu izdevumu

atkārtota reklāma; 3) presē vai grāmatās ievietoti garāki bibliogrā-
fiski saraksti; 4) tematiskā reklāma; 5) katalogi.

Ekspresinformācijā parasti ietilpa viena vai dažu tikko iznākušu

izdevumu īss bibliogrāfisks apraksts, norādījums par cenu un vietu,

1 Fogels X- Grāmatu zina. — Ceļa Biedris, 1866, 24. nov.

2 Kad samazinājās ziedojumi, tās kļuva dārgākas (V-l R. Vidzemes mācītāju
sinode. — Baznīcas un Skolas Ziņas, 1866, 10. nov.). Par aģitāciju pret ziedo-

jumu vākšanu liecina raksts: N[eike]n[s J.]. Par Bībeles svētkiem. — Ceļa Biedris,

1863, 19. sept. Arī M. Kaudzīte rezignēti izteicās par naudas «iekasēšanu no tau-

tas» (Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un viņa lielākiem aizgājušiem
darbiniekiem. — Rīga — Cēsis, 1924, 1. sēj., 193.—194. lpp.).

3 [Sludinājums.] — Mājas Viesis, 1870, 9. febr.
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kur var tos iegādāties. Bieži bija vēl anotācija. Plašām masām

adresētos izdevumus gandrīz visus reklamēja šādi. Sludinājumi
reizumis skan visai «pārdroši». Tā E. Plātess apgalvoja, ka viņa
«ābece .. būs tā visu labākā» 1. Latviešu avīzes ieteica arī grāmatas
vācu un krievu valodā; savukārt par latviešu grāmatām regulāri
informēja vācu prese.

Izdevumus, kas dažādu iemeslu dēļ iegulējās grāmatnīcās, rekla-

mēja ar īpašiem sludinājumiem. Tādu grāmatu nebija daudz.

Bibliogrāfiskie saraksti (viens vai vairāki desmiti nosaukumu)
reprezentēja vienas firmas sortimentu. Tos ievietoja laikrakstos

(pāri 20), kalendāros (ap 40) un grāmatās (ap 120). No 1856. gada
līdz 1858. gadam publicēti 3 vai 4 saraksti gadā, turpmāk katru gadu
vidēji 15. Gandrīz trešo daļu veidoja parasti garie J. F. Stefenhā-

gena firmas saraksti (galvenokārt grāmatās), piekto daļu — E. Plā-

tesa2
; Hekeri visbiežāk izmantoja «Vidzemes kalendāru», bet

G. Ā. Reiers un J. F. Sablovskis pilnu «savu izdevumu klāstu rekla-

mēja gandrīz katrā savā grāmatā. Kādi 10 izdevēji publicējuši pa

I—s1 —5 sarakstiem.

Pēc satura vairums bija reliģisko izdevumu sarakstu. E. Plātess

dažreiz tā reklamēja katoļu grāmatas. Vācu grāmatniecības tradī-

cijās radušies tā saucamie «Ziemassvētku dāvanu» grāmatu saraksti.

60. gadu sākumā publicēti divi plašāki skolas grāmatu saraksti —

pie Р. E. Šaca «Pirmās lasīšanas grāmatas» (Jelgava, 1862) un

E. Dinsberga «Atlasa izstāstīšanas» (Jelgava, 1864). Abi sastādīti
J. F. Stefenhāgena firmā. Te 1861. gadā iespiests arī lauksaimniecības

literatūras kopojums. 3 Atzīmējams Šablovska «Teātra lugu krājums»

(9 lugas), kas iespiests vairākos izdevumos. Kā redzams, nopietni
sāka veidoties tirdzniecības tematiskā reklāma — ieteicošās biblio-

grāfijas priekštece. Ne mazāk svarīgi bija vairāki personāliju tipa
saraksti. Pirmām kārtām te jāmin J. Alunāna grāmatas, ko 60. gadu

beigās reklamēja viņa brālis H. Alunāns4. Vairākkārt tika sastādīti

E. Dinsbergam veltīti saraksti.

Izdevniecību un grāmatveikalu atsevišķi iespiestie katalogi bija

apjomīgāki par bibliogrāfiskajiem sarakstiem. Dažos bija vairāki

simti nosaukumu. Par vecāko «tīro» katalogu šajā laikā jāuzskata
V. F. Hekera firmas «Rādītājs», kas iznāca ik gadu no 1859. gada
līdz 1874. gadam, to izdalīja bez maksas. Apjomīgākais no visiem

bija «Grāmatu rullis, kas rāda, kādas latviešu grāmatas tapinājamas
un dabūjamas no Latviešu draugu biedrības grāmatu krājuma

1 Itin jauna grāmata. — Mājas Viesis, 1860, 19. sept.
2

Pāris «Infļantuzemes laikagromotu» gadagājumos bija saraksti ar latga-
liešu rakstu valodā izdotam grāmatām.

3 Cigra J. H. Āboju dārznieks. — Jelgava, 1861, [165.—169.] lpp. Nelieli lauk-

saimniecības literatūras sarakstiņi ievietoti arī laikrakstos.
4 Savā izdevumā: Alunāns J. Dziesmiņas. — R., 1867—1869, [1.]—2. d., vāka

*■ IPP.
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Jelgavā, Latviešu avīžu namā» (Jelgava, 1860). 1 Tajā ir 501 grāmata,
kas vienlaikus atspoguļo bibliotēkas fondu. Zīmīgi, ka katalogs ad-

resēts ne tikai bibliotēku lasītājiem un grāmatu pircējiem, bet arī

tirgotājiem. No 1861. gada līdz 1870. gadam iznāca seši J. F. Ste-

fenhāgena izdevniecības katalogi. 1861. gadā G. Ā. Reiers izdeva

anotētu savu izdevumu rādītāju. E. Plātesa firmas katalogos 1867.

un 1869. gada izdevumos ir vācu grāmatu nodaļa, bet 1870. gadā —

nodaļa «Katoliskas grāmatas» (vidus dialektā).
Bez tam reklāmas raksturs piemita avīzēs ievietotajām recenzi-

jām un spriedumiem par atsevišķām grāmatām. Tajos bieži pievienoja
tirdzniecības informāciju, reklāmas tipa ieteikumus. Tā, piemēram,
par G. Nīrica stāstu «Belizars» teikts, ka «tie,. . kas . . Genovevu

labprāt lasījuši, tāpat ir šo grāmatu lasīs»2. Kā sekundāra reklāma

darbojās ārējā apdare. Vidzemes kalendārā 1861. gadam pirmo reizi

parādījās ilustrētā titullapa, kuru vēlāk lasītāji «pazina pa gabalu»
un citi izdevēji atdarināja peļņas nolūkos.

Reklāmas kvantitatīvā un kvalitatīvā izaugsme noteikti liecina

par grāmattirdzniecības attīstību.

Vairumtirdzniecības cena parasti veidoja 75% no mazumtirdz-

niecības cenas, bet iesējuma izmaksa bija 15—30% no mazumtirdz-

niecības cenas. Tirgotāji atkalpārdevējiem parasti nolaida 10%.
Tātad no 1 eksemplāra mazumtirdzniecības cenas atkalpārdevēji
pelnīja 10%, grāmattirgotāji 15—25%, bet iesējēji — aptuveni 35—

45% (ieskaitot sava darba pašizmaksu).
Mazumtirdzniecības cenas bija atkarīgas no izdevuma satura.

Izdarot aprēķinus, konstatējams, ka loksne reliģiskās literatūras

un kalendāru vidēji maksāja aptuveni 3 kapeikas, daiļliteratūras —

4, populārzinātnisku izdevumu — 5 un mācību grāmatu — 8 kapei-
kas (E. Plātesam dārgākas, Stefenhāgeniem un Hekeriem lētākas).

Reliģiskajai literatūrai un oriģināldaiļliteratūrai cenas svārstījās,
toties stabilas un nedaudz augstākas (peļņas nolūkos) tās bija tulko-

tajai daiļliteratūrai. Pircējiem ļoti svarīga bija grāmatas absolūtā

cena. Kalendāri maksāja 10—15 kapeikas. Apjomīgās dziesmu grā-
matas, Bībeles un sprediķu krājumi maksāja 1—1,5 rbļ. Toties par

mazo katehismu bija jāizdod 5 kapeikas (16 lpp.). Kristīgu rakstu

gādātāju brošūriņas maksāja 3—5 kapeikas. Dzejoļu krājumi parasti

maksāja 20 kapeikas, M. Reinberga un E. Dinsberga ziņģe «Rīga»
tika pārcenota no 5 uz 10 kapeikām. Stāstu tulkojumi maksāja 15—

40 kapeikas. Dārgāka bija H. Bīčeres-Stovas «Unkel Toma būda» —

75 kapeikas un tam laikam neparasti biezā X- F. Losiusa grāmata
«Gumals un Līna» — 1,50 rubļu. Lugu cenas nepārsniedza 10—15

kapeikas. 60. gadu beigās parādījās topošās triviālās literatūras

1 lespiests krājumā: Magazin, hrsg. v. d. Lett.-Lit. Ges., 1860, Bd. 12, St. 3,

S. 49—91; ir arī atsevišķi novilkumi.
2 [Bērents Т., Klāszons R., Sulcs R.] Jaunas grāmatas. — Latv. Av., 1858,.

21. aug.
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novitātes. «Punktiergrāmata» un T. Tarenecka stāsti maksāja 5 ka-

peikas, «Sapņu grāmata», «Puķu valoda» un «Mīlestības vēstul-

nieks» — 25 kapeikas. Populārzinātniski krājumi maksāja 10—50 ka-

peikas, toties apjomīgais un ar krāsainām ilustrācijām bagātais
H. Kavala darbs «Dieva radījumi pasaulē» — rubli. 16 lappušu bie-

zās ābeces maksāja 10 kapeikas, vācu valodas un matemātikas mā-

cību grāmatu cenas bija 25—45 kapeikas. Daudz biezākās Р. E. Šaca

un L. Hērvāgena lasāmgrāmatas maksāja attiecīgi 25 un 50 kapeikas.
Dažāda satura sīkiespieddarbi parasti maksāja vairāk par 3 kapeikām.

Lai gan 1860. gadā sudraba naudas vērtība kritās par 15%,
krass grāmatu cenu pieaugums nav vērojams, tātad faktiski arī to

vērtība kritās. Bija gadījumi, kad laika gaitā kādam izdevumam

paaugstināja vai pazemināja cenu (piemēram, «Sētai, dabai, pa-
saulei»), parasti gan neejošie darbi inflācijas rezultātā kļuva lētāki

bez pārcenošanas. Arvien regulārāk cenas sāka drukāt uz grāmatām.
Par grāmatu noietu secināms pēc reklāmas, atkārtotas izdošanas

un arhivāliju datiem. Pēdējie sniedz priekšstatu arī par tirdzniecības

apjomiem. Paši ejošākie bija kalendāri, to rāda arī to skaita pie-

augums no diviem līdz deviņiem 15 gadu laikā. Tradīcijas, zemās

cenas, mācītāju uzcītība izplatīšanā bija par iemeslu tam, ka otra

populārāko izdevumu grupa bija reliģiskā literatūra. Pēc agrāk

minētajiem faktiem jūtams, ka priekšplānā izvirzījās reliģiskā belet-

ristika, tā arī visvairāk izdota atkārtoti. 1 Tā, piemēram, pamācīgā
brošūra «Cilvēka sirds» lielos metienos (5000) tika strauji izpār-
dota un iespiesta vēlreiz, 2 bet citā izdevumā arī latgaliešu rakstu

valodā. K. Šmida bībelstāstus «Nūtvkšonas Biblias» izpirka pāris
mēnešos un atkārtoja vēl 10 000 eksemplāru. Stabils noiets bija
ābecēm, arī citām mācībgrāmatām. Pasūtījumi V. F. Hekera firmai

to apstiprina.
Beletristiku Hekeriem pieprasīja s—lo5 —10 eksemplāros un vēl ma-

zākā skaitā. Pat tādas tradicionāli populāras grāmatas kā K. Šmida

«Grāfa lielmāte Genoveva», «Puķu kurvīts», V. Meinholda «Šveidlera

Maria» un citas pasūtīja ne vairāk kā 20 eksemplārus. Tomēr «Puķu
kurvīti» neatļauti pārdrukāja, 3 1866. gadā īpaši tika paziņots, ka

iepriekšējie «Genovevas» un «Kara lielkunga Eistākius» izdevumi

izpārdoti un ka top jauns «Genovevas» iespiedums. Tātad šos darbus

pirka. Daudzas daiļliteratūras grāmatas izdeva vairākkārt4
,

arī dzeju.

Ļoti populāra bija ziņģe «Rīga», kas 1865. gadā 4 mēnešu laikā

1 Turpretim reliģiskās standartliteratūras popularitāte ne tuvu nebija agrākā.
1870. gada parādījās E. Plātesa sludinājums (Mājas Viesis, 1870, 22. jūn.), ka pie
katras nopirktas dziesmu grāmatas viņš došot divas stāstu grāmatas par velti.

2 Ziņa par latviskām grāmatām, kas drikētas un dabūjamas pie Mājas Viesa

drikētāja Ernst Plātes Rīgā, kā arī visās tais vietās, kur latviešu grāmatas pār-

dod. — R., 1860, 1 lp.
3 Leitāns A. Ziņa. — Mājas Viesis, 1861, 26. jun.
4 Sk. L. Limanes rakstu «Literāra proza un tas lasīšana latviešu sabiedrība».
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iznāca 3 reizes. l A. Pumpura «Ļurbu valsts» un Lapas Mārtiņa «Mī-

lestības un mīlestības gaudu ziņģes» kļuva tik populāras, 2 ka pir-

majiem drīz sekoja jauni izdevumi. Spriežot pēc tirdzniecības pasū-
tījumiem, liels noiets bijis 60. gadu beigās iznākušajām grāmatām
ar lubu literatūras iezīmēm. Atkārtoti izdotas dažas populārzināt-
niska un praktiska satura grāmatas, tomēr to daudzums komercsa-

rakstē niecīgs.

Kopumā pārpublicētas 130 grāmatas (1856. —1870. gada pirmiz-
devumi līdz 1871. gadam vēlreiz iznākuši 30 reizes). Otrreiz izdoti

11 —12% visas aplūkojamā perioda ražas, 3 reizes — 3—4%; pēc
1870. gada atkārtoti klajā laistas 70 šī perioda grāmatas. Zīmīgi, ka

1865. gadā pārpublicēts katrs ceturtais izdevums, bet 1867. gada
tikai katrs desmitais, 1870. gadā katrs divpadsmitais. Tas liecina

par samērā straujām izmaiņām sortimentā.

Kaut gan noiets visumā pieauga (izpārdots daudz iepriekšējo-
gadu grāmatu un, kā liecina atkārtotie izdevumi, arī šā perioda grā-

matu), tomēr bija daudzi izdevumi, kas veikalu katalogos atrodami

līdz pat 20. gadsimtam. Bija grāmatas, ko ilgstoši reklamēja presē.
Daudzi izdevumi Hekeriem netika pasūtīti vispār, daudzi niecīgā
skaitā (1 —5). Starp neejošām vairums bija daiļliteratūras (E. Dins-

berga «Puķes un pērles» (R., 1868) bija pārdošanā vēl 1910. gadā),
populārzinātniska un praktiska satura grāmatas (B. Dīriķa «Latviešu

rakstniecība», К. O. Lepeviča «Padoma devējs» v. c). Viens no

iemesliem, kāpēc daži izdevumi tā arī palika neizpārdoti, bija to

dārdzība. Grāmatu apjomu un līdz ar to cenu samazināšanās krasi

izcēla dažus dārgos izdevumus. Nepopulāra bija jaunlatviešu lite-

ratūra. Tā bija ne vien relatīvi dārga, bet piedevām vēl lielākajai
daļai lasītāju grūtāk uztverama savas inteliģentiskās ievirzes dēļ.
Ja jaunlatviešiem būtu izdevies izveidot savu grāmatniecības eko-

nomisko centru, viņu grāmatas būtu lētākas un droši vien efektīvāk

realizētos. («Pēterburgas Avīžu» laikā 1863. gadā jaunlatvieši plā-
noja kalendāra izdošanu, ar kura palīdzību varēja cerēt arī finan-

siāli nostiprināties.) 3 Tagad grāmatu izplatīšanā ieinteresēti bija
tikai viņi paši; tiem centās līdzēt daži atkalpārdevēji skolotāji. Zī-

mīgs piemērs ir ar «Sētu, dabu, pasauli». Tās 1. un 2. burtnīcu

plaši reklamēja arī provinces vācu grāmatiesējēji. Kad tās «negāja»,
tad 3. daļu viņi vairs neņēma, kaut gan Piebalgā 1. burtnīca ceļo-

jusi no mājas uz māju, līdz galīgi noplīsusi. 4 H. Alunāns gan uzska-

tīja, ka tirāža 2000—2500 eksemplāru bijusi nedaudz par lielu.5

1 [Sludinājums.] — Majas Viesis, 1865, 10. dcc. Bez tam atcerēsimies pārceno-

šanu!
2 Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiskā laikmeta».., 1. sēj., 178. lpp.; Lapas

Mārtiņš. Vēstule 1871. gadā. RLMVM, Lap. К 1/1.
3 Dokumenti par tautas atmodas laikmetu .., 372. lpp.
4 Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiskā laikmeta».., 1. sēj., 50. lpp.
5 [Alunāns H.] Georgs Alunāns. — Grām.: Alunāns J. Tautas saimniecība.

Jelgava, 1867, X lpp.
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īsajā laika posma no 1856. gada līdz 1870. gadam tirdzniecībā

ar latviešu grāmatām redzamas daudzas pozitīvas izmaiņas. Jūtami

bija bagātinājušies grāmattirdzniecības veidi, tipi un metodes. Sorti-

menttirdzniecībā par noteicošajiem kļuva grāmatveikali, kuru skaits

gandrīz četrkāršojās (no 8 uz 28), bet caurlaides spēja pieauga vēl

vairāk. Daži vācu grāmattirgotāji, konjunktūras vadīti, pievērsās
tieši latviešu repertuāram (Hekeri, J. F. Sablovskis). Tipogrāfiju
un sietuvju skaits, kurās pārdeva grāmatas sortimentā, vairs nepie-
auga. Atzīstami dažādojās atkalpārdevēju struktūra. Tomēr atkal-

pārdošanas un pašapgāda tirdzniecības lielais īpatsvars liecina, ka

tirdzniecība ar latviešu grāmatām kā nozare vēl bija vāji attīstīta.

Lai gan perioda beigās visi grāmattirdzniecības objekti izplatīja
tautā krietni vairāk grāmatu nekā agrāk, taču vērojama nevienmē-

rība to dislokācijā un dažādu reģionu piesātinātībā. Bija reģioni,
kur grāmatu iegāde bija sarežģīta. Jebkuru izdevumu varēja nopirkt
tikai Rīgā, Jelgavā un ar 60. gadu otro pusi Liepājā.

Jūtami pieauga ekonomisko sviru nozīme (reklāmas uzplaukums,

kapitāla straujāka aprite, ziedojumu vākšanas un grāmatu dāvinā-

jumu samazināšanās). Izdevēji izteiktāk pievērsās laicīgajai litera-

tūrai, attīstīja stabili ejošu izdevumu tipu industriju (kalendāri,

ābeces).

Svarīgs bija ieguvums — sākās Baltijas vāciešu pakāpeniska
atstumšana no latviešu grāmatu tirdzniecības. Jaunlatviešiem neiz-

devās noorganizēt pašu kontrolētu grāmattirdzniecības atzaru —

viņiem nebija pietiekama ekonomiskā spēka, bija spēcīgs reakcionāro

vācu aprindu pretspars un valdības ierobežojumi. Paši jaunlatvieši
vairāk orientējās uz bibliotēkām kā grāmatu izplatītājām. Tomēr viņi

aicināja pirkt grāmatas, popularizēja ziniskus un lētus izdevumus.

Latviešu tautības pilsoņu iesaistīšanās grāmattirdzniecībā daļēji
bija netiešs jaunlatviešu kustības un viņu propagandas rezultāts.

Grāmatu tirdzniecības pāreja pašu latviešu rokās ir turpmāko gadu
desmitu ieguvums. Priekšnoteikumi tam radās 1856.—1870. gada

periodā.

А. ВИЛКС

ТОРГОВЛЯ ЛАТЫШСКИМИ КНИГАМИ

Резюме

Наряду с ростом покупательной способности латышского населения в пе-

риод 1856—1870 годов возрос объем книжной продукции, достигнув в общем

примерно 1000 изданий, 2—4 млн. экземпляров. Существовали разные формы

книготорговли — оптовая, розничная, комиссионная, перепродажа, торговля

вразнос, торговля собственными изданиями. Книгами торговали немногочислен-

ные торговцы-профессионалы, а также владельцы типографий, переплетчики,
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комиссионеры и перепродавцы, авторы, переводчики, издатели, общественные ор-

ганизации. Объекты книготорговли по территории Латвии были размещены не-

равномерно.

Быстро развивались разные формы рекламы, из чего можно сделать вы-

вод об усилении экономических рычагов в книжном деле. Наблюдения над

ценами книг свидетельствуют об их относительном понижении в течение обо-

зреваемого периода. Наиболее популярными были календари, религиозная бел-

летристика, стабильным спросом пользовались учебники. О популярности бел-

летристики говорят многие ее переиздания. Общее сокращение переизданий

в конце 60-х годов указывает на сравнительно быстрое обновление ассорти-
мента.

Хотя количество книжных магазинов за указанное время возросло с 8 до

28, все же большой удельный вес перепродажи и торговли собственными изда-

ниями свидетельствует о недостаточной развитости книготоргового аппарата.
Книготорговля в магазинах до 1870 года находилась в руках прибалтийско-

немецкой буржуазии. Среди торговцев-переплетчиков и разносчиков появились

лица латышской национальности, в области перепродажи наиболее значитель-

ной силой были латышские сельские учителя. Началось оттеснение немецкой

буржуазии от торговли латышскими книгами. Создавались предпосылки пере-
хода этой отрасли в руки представителей коренной нации.

A. VILKS

DER HANDEL MIT LETTISCHEN BÜCHERN

Zusammenfassung

Neben dem Zuwachs der Kaufkraft der lettischen Bevölkerung nahm in der

Zeitperiode 1856—1870 die Buchproduktion auf etwa 1000 Titeln oder 2 —4 Millio-

nen Exemplare zu. In dieser Zeit bestanden verschiedene Formen des Buchhandels:

Groß- und Einzelbuchhandel, Kommissions- und Zwischenhandel, Kolportagebuch-
handel und Selbstvertrieb eigener Ausgaben. Mit dem Buchhandel beschäftigten
sich Berufshändler (nicht zahlreiche), Druckereibesitzer und Buchbinder, Kommis-
sionäre und Zwischenhändler, Verfasser, Übersetzer und Verleger sowie gesell-
schaftliche Organisationen. Standorte des Buchhandels waren auf dem Territorium

Lettlands ungleichmäßig verteilt.

Verschiedene Formen der Werbung entwickelten sich rasch, woraus zu schließen

ist, daß die ökonomischen Hebel im Buchhandel sich verstärkten. Forschungen auf

dem Gebiete der Buchpreise sprechen dafür, daß die Preise im Laufe der Überblicks-

periode relativ gesenkt wurden. Eine besonders große Nachfrage bestand nach

Kalendern und religiöser Belletristik; es herrschte eine stabile Nachfrage nach

Lehrbüchern. Mehrfache Neudrucke zeugen von der Popularität der Belletristik.

Die Tatsache, daß die Neuauflagen Ende der 60er Jahre zurücktraten, weist auf

eine verhältnismäßig schnelle Auffrischung des Buchsortiments hin.

Zwar ist die Anzahl der Buchläden von 8 auf 28 angewachsen, jedoch zeugt
der hohe Anteil des Zwischenhandels und des Selbstvertriebes von der ungenü-
genden Entwicklung des Buchhandelsapparats.

Die Vertreter der deutschbaltischen Bourgeoisie hielten bis 1870 den Buchhan-

del in Buchläden in ihrer Hand. Unter den handelnden Buchbindern und Wander-

buchträgern traten auf Personen lettischer Abstammung; auf dem Gebiete des

Zwischenhandels stellten die lettischen Lehrer auf dem Lande eine bedeutende

Kraft dar. Man begann die deutsche Bourgeoisie aus dem Handel mit lettischen

Büchern zu verdrängen. Somit wurden Voraussetzungen für den vollständigen
Übergang dieses Zweiges in die Hände der Angehörigen der lettischen Nation

geschaffen.
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J. VIŠKA

LATVIEŠU BIBLIOTĒKU DIBINĀŠANAS NACIONĀLĀS

KUSTĪBAS SĀKUMPOSMS

Jau kopš 19. gadsimta pirmajiem gadu desmitiem eksistēja
bibliotēkas ar latviešu grāmatu krājumiem latviešu lasītāju apkalpo-
šanai, taču tās bija mācītāju un retumis arī muižnieku dibinātas

valdošā vāciskā sabiedrības virsslāņa ideoloģijas propagandai un

sociālo interešu aizstāvībai. Tādas bija skolu bibliotēkas, kā arī

dažas lasīšanas biedrības, piemēram, mācītāja G. Brašes 1850. gadā
«ieceltā» Bārtas lasīšanas biedrība. «Sapirkām visas tās labākās

grāmatas, ko vien latviešu valodā zinājām, pie kādām trīsdesmit.

Katris biedris par gadu maksā 30 kapeiķus.» 1 Grāmatas Bārtā iz-

sniedza svētdienās baznīcas ģērbkambarī uz tik nedēļām, cik kapeiku
desmitu ietilpa izdevuma cenā.

Pilnīgākie latviešu grāmatu komplekti (tādi tie palika vēl ilgus
gadu desmitus) bija zinātniska tipa krātuvēs — Rīgas pilsētas
bibliotēkā un Latviešu literārās biedrības bibliotēkā. Vāciskā Rīgas

pilsētas bibliotēka latviešu lasītājiem bija pieejama ar grūtībām,
latviešu literatūru te iegādājās līdz 1862. gadam, bet Latviešu lite-

rārās biedrības grāmatu glabātava bija interna rakstura, domāta

biedru (t. i., galvenokārt vācu tautības mācītāju) zinātniskajām
nodarbēm. Pastāvēja arī dažas prāvas privātas kolekcijas, piemēram,
Anša Leitāna.

Pašu latviešu iniciatīva sabiedrisku bibliotēku dibināšanā sākās

ar zīmīgu notikumu 1848. gadā — ar Krišjāņa Valdemāra noorga-
nizēto bibliotēku Ēdolē, par ko jau daudzkārt rakstīts. 2 Zināms, ka

šajā pasākumā piedalījās viņa draugi — skolotājs A. Spāģis un

muižas pārvaldnieks К. O. Lepevičs, kāds muižas ogļu deģis, revi-

denta palīgs, rakstveža palīgs, domājams, vēl citi apkārtnes inteli-

ģenti, kā arī zemnieku jaunieši. K. Valdemārs vēlāk atcerējās: «Kad

es 1848. gadā Lieldienā Kurzemes Ēdoles muižā mēģināju ietaisīt

pirmo lielāko grāmatu krātuvi, tad sadabūju caur kolekti kādus

1 [Brase G.]-e. No Bārtes. — Latv. Av., 1850, 21. dcc.
2 Liventāls T. Latvju bibliotēku kustības attīstības gaita. — Latvijas B-ku

padomes gada grām., 1926, 1, 8. lpp.; Veinbergs J. Krišjānis Valdemārs Ēdolē. —

R., 1948, 33.—38. lpp.; Rancāns F. Bibliotēku progresīvā loma kultūras un sabied-

riski politiskajā dzīvē Latvijā (19. gs. — 1919. g.). — Raksti / V. Lāča LPSR
Valsts b-ka, 1970, 2/3, 104. lpp.
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70 rubļus; otrā gadā ienāca atkal 25 rubļi, kurus pērngada upurētāji
paši atnesa bez uzaicinājuma!» 1 Lai tādas summas saziedotu neba-

gāti jaunieši, viņu skaitam vajadzēja būt krietni lielam — pāri sim-

tam. Tolaik par 70 rubļiem varēja iegādāties apmēram 200 grāmatu.
Domājams, pārsvarā tika pirkti laicīga satura izdevumi; vismaz

K. Valdemārs pēc dažiem gadiem rakstā «Vārdi par grāmatām»
tādus dedzīgi propagandēja. Maksa par vienas grāmatas lietošanu

bija viena kapeika, trūcīgākajiem arī to nevajadzēja maksāt. K. Val-

demārs vai skolotājs izsniedza literatūru svētdienās baznīcas ģērb-
kambarī — visērtāk pieejamajā vietā. «It kā bites uz medu, tā

uzkrita 1848. un 1849. gadā lasītāji Ēdolē grāmatu krātuvei,» K. Val-

demārs vēlāk atcerējās.
2

Ēdoles bibliotēka neatradās mācītāju aizbildniecībā vai uzraudzībā.

Tās mērķis, kā secināms no dokumentiem, atmiņām un paša inicia-

tora uzskatiem, bija patiesa un pilnvērtīga tautas izglītošana, nevis

audzināšana reliģiozā garā. Tātad būtiski_ jauna kvalitāte, būtisks

pagrieziens, kas izrietēja no K. Valdemāra Ēdoles laika darbības ide-

jiskās ievirzes, ko P. Stučka novērtējis šādi: «Reizē ar 1840. g.
sākuma zemnieku dumpības kustību radās arī šīs «dumpības» ideo-

logi. Jau 1848. g. mēs atrodam zem policijas uzraudzības jauno
Krišjāni Valdemāru (toreiz lauku skrīveri).» 3

1849. gada rudenī K. Valdemārs iestājās Liepājas ģimnāzijā.
Sājā laikā viņš pārliecināja savu labvēli tirgotāju F. Hāgedornu
dot līdzekļus latviešu bibliotēku ierīkošanai Kurzemē. Tirgotājs ap-

solīja uz sava konta visai Kurzemei tādas bibliotēkas iekārtot, bet

vēlāk solījumu nepildīja, jo «svarīgi vīri bij Hāgedorna kungu pār-
liecinājuši, ka latviešiem daudz grāmatas lasīt nederot»4.

50. gados K. Valdemārs plānoja organizēt latviešu lasāmbiblio-

tēku arī pie L. Hartunga veikala Rīgā.5

K. Valdemārs centās ietekmēt sabiedrisko domu. Viņš izstrādāja
bibliotēku organizēšanas teorētisko pamatojumu. Ap 1850. gadu
Valdemārs sarakstīja apceri «Vārdi par grāmatām», ko 1853. gadā
ievietoja krājumā «300 stāsti». Apcerē līdz ar dedzīgu grāmatu

propagandu bija ietverts plašs bibliotēku tīkla izveides plāns 6
,

kas

tika realizēts tikai daudzus gadu desmitus pēc K. Valdemāra nāves.

Lai sabiedrību nodrošinātu ar literatūru, K. Valdemārs ieteica

organizēt šādus pasākumus: 1) ierīkot pilsētās lasīšanas bibliotēkas

ar lētu samaksu; 2) dibināt lasīšanas biedrības katrā pagastā;

1 Citēts pec T. Llventāla minēta raksta.
2 Valdemārs Ķ. Grāmatu krātuves (bibliotēkas) latviešu tautai. — Raksti. R.»

1936, 1. 61. lpp.
3 Stučka P. Tautību vai šķiru cīņa. — Gram.: Stučka P. Nacionālais jautājums

un latviešu proletariāts. R., 1972, 49. lpp.
4 Valdemārs K. Grāmatu krātuves.., 60., 61. lpp.
5 LPSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LCVVA), 762. f., 1. apr.,

11. !., 45.-52. lp.
6 Valdemārs K. Raksti, 1., 52.-54. lpp.
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3) draudzēs veidot draudžu bibliotēkas. Tajās vajadzēja komplektēt
pirmām kārtām latviešu grāmatas. Turklāt galvenā vērība veltāma

laicīgajai literatūrai. «Prāts nemostas, kad tik vienu logu, caur ga-

rīgām grāmatām vien atver.» Bibliotēku finansēšanā K. Valdemārs

paļāvās uz turīgu vīru ziedojumiem. Augstas prasības viņš izvirzīja
bibliotekāram, uzskatot, ka tā rakstura īpašības lielā mērā nodrošina

pasākumam sekmes. «Še vajaga vīra ar dedzīgu sirdi, kam tuvākā

labklašana rūp,. . kas uzņemtos bez kādas . . peļņas ik svētdienās

pie šī darba pūlēties .. Viņam vajadzētu būt laipnīgam, ne lepnam
vīram, pie kā visi, ir nabagi gana zēni, droši varētu pieiet un izru-

nāties; vislabāki vīram no latviešu kārtas. — Skolmeistari! vai būtu

velti, kad uz Jums cerētu?»1

Ne mazāk svarīgs faktors bibliotēkas sekmīgai darbībai, pēc
K. Valdemāra domām, bija tās atrašanās vieta. Tai bija jābūt ērti

pieejamai, nepazemojošai, «kur ļaudis bez visas klanīšanās un gai-
dīšanas, tā sakot, garām iedami, tās grāmatas varētu dabūt lienēt».

K. Valdemāra bibliotēku tīkla izveides plāns bija demokrātisks:

«Viszemais nabaga zēniņš, ko pie mācības vedam, var, liels izaudzis,

palikt par godātu vīru un darīt lielas lietas pasaulē.» Plānam pie-
mita plaša attīstības perspektīva. Valdemārs uzskatīja bibliotēkas

un lasīšanas biedrības par nozīmīgiem kultūras faktoriem. Viņš ir

pirmais latviešu autors, kas pievērsies bibliotēku teorijai.
K. Valdemārs darbā «Vārdi par grāmatām» mudināja: «Ak, snie-

dziet Jūs, kam Dievs līdzējis pie gaismas tikt un tās gudrības saules

spīduma baudīt, sniedziet jel saviem brāļiem tumsībā roku un velciet

tos gaismā!» Nav šaubu, ka tieši uz šo aicinājumu atsaucās kādrei-

zējais Kurzemes skolotājs (Aizupē) Juris Caunītis, kas K. Valdemāru

droši vien pazina pat personiski. «300 stāstu» iznākšanas laikā,
sākdams strādāt Rīgā, G. A. Tilo fabrikas skolā, J. Caunītis pulci-

nāja latviešu strādniekus uz dažādām nodarbībām. Līdzekļus pieau-

gušo svētdienas skolai un bibliotēkai viņš izlūdzās no fabrikas di-

rektora. 2 Pilsētā pavērās plašākas iespējas veikt sabiedrisko un tautas

izglītošanas darbu, bibliotēkām šeit nebija vācu mācītāju un muiž-

nieku feodālās aizbildniecības. Tās varēja kļūt par buržuāziskajai
sabiedrībai raksturīgām publiskām bibliotēkām, kur katram bija
iespēja smelties zināšanas izglītībai un praktiskam darbam.

Latviešu bibliotēku izveidi turpināja propagandēt K. Valdemāra

domubiedrs Juris Alunāns. Viņš atbalstīja K. Valdemāra projektu

par latviešu bibliotēku tīkla pamatkodola — draudzes bibliotēku

dibināšanu. 1856. gadā J. Alunāns rakstīja: «Labi būtu, ka vesels

pagasts jeb vesela draudze uz to sabiedrotos, derīgas un vaijadzīgas

grāmatas sapirkt un draudzes bibliotēku (grāmatu krājumu) ietaisīt.

(Par šo lietu var vairāk palasīties tai 300 stāstu grāmatā, ko

1 Valdemārs K. Raksti, 1., 53.—54. lpp.
2 Deglaus A. Latviešu attīstības solis no 1848.—1875. g. — R., 1893, 40. lpp.



94

Voldemārs sarakstījis.)» 1 J. Alunāns nepaļāvās uz turīgu vīru «labo

sirdi» līdzekļu nodrošināšanā grāmatu iegādei, uzskatīja, ka tā jā-
veic pašu spēkiem. Būtībā J. Alunāns balstījās uz praksi: viņš pro-

pagandēja K. Valdemāra Ēdoles bibliotēkas paraugu.

Tā latviešu bibliotēku attīstībā bija radies jauns spēks — topošās
jaunlatviešu kustības redzami darbinieki. Viņu praktiskie pasākumi
un teorētiskā doma aizsāka jaunu posmu Latvijas bibliotēku vēs-

turē — latviešu bibliotēku dibināšanas nacionālo kustību,2 kas ietilpa

vispārējās nacionālās kustības ietvaros.

Bez minētajām Ēdoles un Rīgas bibliotēkām jaunlatviešu darbi-

nieki un viņu cīņu biedri noorganizēja vēl dažas. Vāciskā adminis-

trācija Latvijā visādi kavēja jaunlatviešu darbību, tāpēc vairāki no

viņiem pārcēlās uz Tērbatu, Pēterburgu, Maskavu. Turpmākajos

gados viņi nozīmīgākās bibliotēkas izveidoja ārpus dzimtenes.

1862. gada 14. augustā seši Pēterburgas latvieši Dāvja Grīntāla

vadībā nodibināja Pēterburgas Latviešu lasīšanas biedrību ar biblio-

tēku «par godīgu un prātīgu laika kavēkli vaļas brīžos un par prāta
cilāšanu un apgaismošanu caur visādiem labiem rakstiem, ko viens

pats bez citu palīga nespēj tik pilnīgi panākt» 3. Gada beigās jau

bijuši 58 biedri, vēlāk to skaits sasniedzis 70. Pieaugot biedru skai-

tam, ar K. Valdemāra palīdzību 1863. gada 13. janvārī no Pēter-

burgas ģenerālgubernatora tika dabūta oficiāla atļauja biedrības

darbībai latviešu baznīcas mācītāju uzraudzībā. Pēterburgas Lat-

viešu lasīšanas biedrībā «brālīgi kopā satiek gan augsti mācīti, gan

nemācīti, bagāti un nebagāti» — virsnieki, kareivji, muižu pārvald-
nieki, skolotāji, saimnieki, tirgotāji, bet visvairāk kalpotāju un amat-

nieku. Biedri un visi, kam vien bija iespējams, tika aicināti «biedrību

apmeklēt, it īpaši Biedrības dienā, kas top turēta ikkatra mēneša

pirmā svētdienā vakarā no pulksten 7-iem»4. Katras sapulces
kulminācijas punkts bija K. Valdemāra uzstāšanās.

Pēterburgas Latviešu lasīšanas biedrības bibliotēkas pirmās

grāmatas bija pašu biedru dāvinātie izdevumi latviešu valodā. Pēc

gada pastāvēšanas bibliotēkā bija iepirktas 342 un sadāvinātas 100

grāmatas. lenākumi nāca no dāvinājumiem, biedru maksām, lasī-

šanas maksas, no «pienākdamiem viesiem». Telpas, kur atradās

grāmatu krājums un sapulcējās biedri, bija D. Grīntāla dzīvoklī,
kuru vēlāk biedrība nomāja. Lasīšanas biedrībā varēja apmesties
arī uz laiku Pēterburgā iebraukušie un bez pajumtes palikušie lat-

vieši. Izveidojās kas līdzīgs sakaru centrālei ar Latviju. Biedrība

centās naktsmitekli dot lēti, bet tiem, kas nespēja maksāt, pat par

brīvu. Tie biedri, kam mājās apstākļu lasīšanai nebija, varēja lasīt

1 Alunāns J. Kāds vārds par kalpiem. — Mājas Viesis, 1856, 20. aug.
2 Latgali šī kustība neskāra, tur šajā laikā latviešu bibliotēkas neradās.
3 Latviešu lasīšanas biedrība Pēterburgā. — Pēterburgas Av., 1863, 11. apr.
4 Grintāls D. Pateicība un ziņa no Pēterburgas Latviešu lasīšanas biedrības. —

Pēterburgas Av., 1864, 2. janv.
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biedrības telpās. Tātad Pēterburgas Latviešu lasīšanas biedrības
bibliotēka uzlūkojama par pirmo latviešu bibliotēku ar lasītavu; tā

bija pirmā latviešu biedrības bibliotēka, kas Jāva lasīt arī nebied-

riem. Te meklējami vēlākā masu bibliotēku galvenā tipa — biedrību

bibliotēku iedīgļi.
Vācu aprindas — muižnieki un mācītāji — centās biedrības dar-

bībai kaitēt. D. Grīntāls atmiņās stāsta: «Lasīšanas biedrības ad-

resi .. Pēterburgas Avīzē bijām ielikuši, pieminēdami, ka tādiem,

pirmreiz Pēterburgas apmeklētājiem, būtu ieteicams turp pieiet,
tur varbūt vadoni jeb padomu atrast. Nevienam tas nebūtu prātā
nācis, ka tas saceltu zināmai bizmaņu sugai lielu uztraukumu.» 1 Vācu

muižnieki Pēterburgā Brimmers, Tīzenhauzens un Korfs, D. Grīntāla

darba devēji, ieteica viņam izstāties no lasīšanas biedrības, bet, kad

tas nenotika, uzteica D. Grīntālam darbu. Kāds cits «baltietis» pie-
solīja D. Grīntālam maksāt 25 rubļus mēnesī, ja tas pārtrauks
darboties biedrībā un saieties ar K. Valdemāru. Kad par biedrības

priekšnieku ievēlēja K. Valdemāru, garīdzniekiem tas bija kā «akots

acīs». Viņi sāka bieži apmeklēt biedrības sanāksmes, iejaukties tās

darbībā, pat piesavināties savākto naudu. 1865. gada rudenī Lat-

viešu lasīšanas biedrības telpās iebruka garīdznieki, policisti un

«pilsgalma meisters» barons Korfs, piedraudēja D. Grīntālam un

aizvāca grāmatas līdz ar visu skapi. Kaut gan grāmatas bija bied-

rības īpašums, tās neatdeva un to tālākais liktenis palika nezināms.

Ar laiku jaunlatviešu ideoloģiju pieņēma Atis Kronvalds. Viņa

pirmo pasākumu bibliotēku jomā noteica ieinteresētība par kolēģu

profesionālo augsmi, un tā radās Durbes apkārtnes skolotāju kon-

ferencēs 1863. un 1864. gadā. Kronvalds ierosināja pašu vajadzībām
noorganizēt pedagoģisku bibliotēku un sadāvināt tai grāmatas.
Katru gadu seši pulciņa dalībnieki grāmatu un laikrakstu iegādei

maksāja 2 rubļus. Bet pēc divarpus gadiem krājuma vērtība esot

pārsniegusi 100 rubļu. «Bibliotēka nu ir tas lielākais auglis, ko no

savām mazām konferencēm panākuši,» kādā vēstulē izteicies sapulču
dalībnieks skolotājs K. Švānbergs. 2 Veidojot šo krājumu, galveno
uzmanību veltīja literatūrai par skolu darbu dažādās valodās; pie-

mēram, abonētā «Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung» bija «grunts

avīze», kuru sūtīja no viena biedra pie otra.

Nozīmīgāku rezultātu A. Kronvalda ierosmes deva pašās aplū-

kojamā perioda beigās Tērbatā. Tur ap viņu nodibinājās vakarnieku

(literāro vakaru dalībnieku) grupa. Sī pulciņa protokola piezīmēs 3

atrodam — 1870. gada 30. marta vakarā nolemts, ka katrs biedrs

bibliotēkai maksās 1 sudraba rubli pusgadā. Bibliotēka lasāmgalda

1 LCVVA, 762. f., 1. apr., 17. (~ 13.—17. lp.
2 Baumanis A. Dzīve. — Grām.: Kronvaldu Atis: Dzīve. Darbu izlase. R.,

1939, 52. lpp.
3 Turpat, 83. lpp.



96

vajadzībām abonēja «Baltijas Vēstnesi». Citas personiski abonētas

avīzes («Latviešu Avīzes», «Moskauer Deutsche Zeitung») paši va-

karnieki apņēmās dot lasīt pārējiem biedriem. Daudz grāmatu va-

karnieki un viņu labvēļi bibliotēkai sadāvināja.
Arī Maskavā bija jaunlatviešu bibliotēka. Maskavas latviešu

pulciņš jeb Maskavas latviešu vakari nodibinājās 1870. gada 20. ok-

tobrī. Vakarus rīkoja sestdienās divas reizes mēnesī gan pie viena,

gan pie otra dalībnieka. Aktīvākais pulciņa dalībnieks bija F. Brīv-

zemnieks. Viņa dzīvoklis bija Maskavas latviešu centrs. 1 Dalībnieki

iemaksāja pusrubli grāmatu un žurnālu iegādei. Tādā veidā biblio-

tēkā ar laiku ieplūda 300 grāmatu. Te bija daudz žurnālu komplektu,
vārdnīcas, visi latviešu laikraksti. 2

Durbes, Tērbatas, Maskavas nelielās bibliotēkas bija domātas

pašu pulciņu vajadzībām, ļoti ierobežotam lietotāju lokam. Plašāk

iecerēts bija Rīgas Latviešu biedrības lasāmgalds ar pārdesmit avī-

zēm (dibināts reizē ar biedrību 1868. gadā) un tās lasāmā bibliotēka

(no 1869. gada). Tā sākusies ar četrām grāmatām, bet jau decembrī

bijis 313 sējumu. Bibliotēkas iekārtošanai biedrības «runas vīri»

piešķīruši 100 rubļu, kāda izrāde devusi vēl 74 rubļus. Par pirmo
bibliotekāru strādājis L. Sterns — J. Zvaigznītes brālis. Sākumā

bijuši 74 lasītāji.3 Bibliotēka bijusi atvērta vakaros vienu vai divas

reizes nedēļā, abonementa maksa — 50 kapeikas gadā. Tomēr vē-

lāk — 70. gados —ir ziņas, ka šī bibliotēka nīkuļojusi, kaut arī

grāmatu krājums sniedzies dažos simtos.

Latviešu progresīvās inteliģences pieaugošā sabiedriskā aktivi-

tāte likās bīstama Baltijas vācu reakcionārajām aprindām. Tās cen-

tās pastiprināt ideoloģisko pretdarbību, tāpēc Latviešu literārā

biedrība 1859. gadā iekārtoja plašu centrālo literatūras noliktavu

Jelgavā.4 1860. gadā iznāca mācītāja A. Dēbnera sastādīts šīs nolik-

tavas grāmatu krājuma katalogs: «Grāmatu rullis, kas rāda, kādas

latviešu grāmatas tapinājamas un dabūjamas no Latviešu draugu
biedrības grāmatu krājuma Jelgavā, Latviešu avīžu namā.5 Tas

bija pirmais latviešu grāmatu bibliotēkas iespiestais katalogs. Rādī-

tājā bija ietverts 501 izdevums. Literatūra «Grāmatu rullī» klasifi-

cēta piecās nodaļās: I — Kristīgās ticības grāmatas; II — Skolas

grāmatas; 111 — Gudrības grāmatas; IV — Grāmatas, kas pa-

māca; V — Grāmatas par laika kavēkli. Centrālā grāmatu noliktava

bija domāta lauku bibliotēku apgādei ar noteikumu, ka tās ierīko un

1 Zeiferts T. Brīvzemnieks. R., 1929, 141.—142. lpp.
2 Bandrevičs A. Atminas iz Maskavas latviešu garīgās dzīves. (Rokraksts

V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkā, R X, 1, 1, 2, 6. lp.).
3 Rīgas Latviešu biedrība sava 25 gadu darba un gaitā. — Jelgava, 1893,

86.-87. lpp.
4 Ārons M. Latviešu literariska (Latviešu draugu) biedrība savā simts gadu

darbā. — R., 1929, 148.—149. lpp.
5 Katalogs iespiests rakstu krājuma: Magazin, hrsg. v. d. Lett.-Lit. Ges., 1860,

Bd. 12, St. 3, S. 49—91; izdots arī atsevišķā novilkumā.
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pārrauga mācītāji. Katalogs viņiem varēja būt par padomdevēju
literatūras izvēlē. Paredzēta bija arī grāmatu pārdošana privātper-
sonām, tāpat izsniegšana lasīšanai pret nelielu atlīdzību. Ar panā-
kumiem šī iestāde darbojās līdz 1861. gadam, bet jau 1863. gadā
dibinātāji to atzina par «nevajadzīgu» un grāmatu krājumu likvi-

dēja, īstais likvidācijas iemesls bija niecīgā sabiedrības atsaucība,
ko noteica laicīga satura grāmatu trūkums.

Cits mācītāju pārraudzīts pasākums — J. Cimzes semināru bei-

gušo skolotāju lasīšanas biedrība. Pašreiz ziņas par to ir trūcīgas.
1857. gadā tika sludināts, kur tiem, kas arī nākamajā gadā vēlas

būt biedri, iemaksāt savus 3 rubļus. 1 Sludinājumu publicējis Vidze-

mes laukskolu padomnieks mācītājs A. Klots, kas jau tolaik bija
pazīstams ar sevišķi reakcionāro rīcību.

60. gados bibliotēkas propagandēja un bibliotekāros jautājumus
apsprieda periodiskajā presē. Latviešu sabiedrībā nostiprinājās uz-

skats par bibliotēkas nozīmīgumu tautas izglītošanā, par bibliotēku kā

ārpusskolas izglītības iestādi. Tika minēti citzemju paraugi, arī

Krievijas grāmatniecības veicināšanas komiteju rūpes par «tautas

grāmatām».2 Valdīja uzskats, ka latviešu tautā strauji augusi inte-

rese par grāmatām, tieksme lasīt. Tika sniegti padomi, kā iekārtot

bibliotēku. Vairākos rakstos atzīts, ka pēc tam, kad savākts biblio-

tēkas pirmais kodols, turpmākie līdzekļi tai sarūpējami no lasīšanas

iemaksām. Bibliotēkas pārzināšanu un literatūras izsniegšanu ieteica

uzņemties skolotājam. Preses rakstos jaušamas uzskatu pretišķības,
divas nesavienojamas ideoloģijas; šķietami miermīlīgie pārspriedumi

patiesībā sevī slēpj polemiku. Tā jau minētais skolotājs K. Švān-

bergs3 paredz mācītāja iniciatīvu bibliotēkas izveidē, par ieteicamiem

nosauc konservatīvus autorus, kā arī sen izdotas grāmatas. Tur-

pretim H. Alunāns4
— jaunlatviešu atbalstītājs — ierosina iniciatīvu

uzņemties saimniekiem nelielās grupās, bibliotēkas izvietot mājās
ne pārāk atstatu citu no citas (tātad mācītājam neizkontrolējamas)

un iegādāties to, «kas tiem pašiem patīk». H. Alunāns ieteic labas

grāmatas, kas paplašina lasītāju redzesloku.

Tādās ideju un uzskatu krustugunīs stihiski radās latviešu biblio-

tēkas. To dibināšanā 50. un 60. gados pastāvēja divi galvenie vir-

zieni. Jaunlatviešu sāktā tendence gadu gaitā pieņēmās spēkā un

kļuva par noteicošo, mācītāju — pakāpeniski zaudēja pozīcijas. Vēl

ir dažas ziņas par muižnieku un mācītāju dibinājumiem. Kādā neno-

sauktā vietā barons 1860. gadā devis 65 rubļus, tur 200 grāmatām

bijuši 40 lasītāji ar gada maksu 25 kapeikas. 5 Ikšķilē mācītājs

1 [Sludinājums.] — Latv. Av., 1857, 3. okt.
2

Iz Pēterburgas. — Mājas Viesis,_ 1858, 22. sept.
3 [Svānbergs К.] K. Schwbg. Kāds vārds par bibliotēkām. — Baznīcas un

Skolas Ziņas, 1867, 1. febr.; 15. febr.

4 Alunāns H. Ari kāds vārds par bibliotēkām. — Turpat, 24. maijs.
5 Par grāmatu krājumiem. — Latv. Av., 1861, 19. janv.



98

1864. gadā iegādājis 147 grāmatas par 70 rubļiem. Mēnesī bija jā-
maksā 10 kapeikas, tad ik nedēļas varēja dabūt 2 vai 3 grāmatas. 1

Tomēr reakcionārā virsslāņa iniciatīva bibliotēku un lasīšanas bied-

rību lietā pamazām apsīka, to pārņēma pati latviešu sabiedrība.

60. gadu beigās Rīgas Mārtiņa draudzē (kur sākotnēji grāmatu
krājumu bija pārzinājis mācītājs, acīmredzot neveiksmīgi) pasākuma

organizēšanā iesaistījās draudzes locekļi un par bibliotekāru strā-

dāja ķesteris Straube. 1868. gadā te bija 60 lasītāju (apmēram 30

latviešu un apmēram tikpat daudz vācu tautības), bet jau nākamajā
gadā vairs tik 40, tātad darbība arī jaunajā formā ritēja bez īpašām
sekmēm.2 Skopa ir cita ziņa no Rīgas: «Pie Jāņa baznīcas ķestera
un skolmeistara Cirīt var dabūt palienēt derīgas grāmatas.» 3 Pa-

zīstot latviskās Jāņa draudzes lielo sabiedrisko aktivitāti un M. Ci-

rīti kā jaunlatviešu atbalstītāju, var domāt, ka šim krājumam nepie-
mita reliģioza noskaņa; iespējams, ka tā pat bija skolotāja privāta
bibliotēka publiskai lietošanai.

Skolu bibliotēkās blakus mācību literatūrai uzkrājās arī ārpus-
klases lasāmviela. Tā, piemēram, Dikļu draudzes skolā jau 1850. gadā
bija 58 grāmatas, starp tām mācību procesam bijušas 25, bet pā-
rējās — lasīšanai: K. R. Girgensona tulkojumā J. H. Kampes «Ro-
binsons Krūziņš», H. Cokes «Ciems, kur zeltu taisa» un citas. 4 Lite-

ratūru skolām, tāpat kā citu mācību inventāru, nereti iegādājās par

pagasta līdzekļiem. Zināms, ka Kandavā «visas vaijadzīgas skolas

lietas, kā: galdi, grāmatas, tāpeles, lantkartes ir no pagasta apgā-
dātas»5.

Visspilgtākā veidā sabiedrības aktivitāte izpaudās un jaunlatviešu
aizsāktais darbs turpinājās biedrību bibliotēku iekārtošanā. 60. gadu
otrajā pusē un īpaši beigās strauji dibinājās latviešu pašpalīdzības,
labdarības, dziedāšanas un citas biedrības. Tās organizēja arī savas

bibliotēkas. Biedrības ar bibliotēkām zināmas Straupē (dib. 1864),
Trikātā (1865), Dzērbenē (1867), Irlavā (1868), Koknesē, Lieliecavā,
Renda, Umurga, Vecpiebalgā (1869), Lutriņos, Raunā, Vecsaulē un

Jaunsaulē (1869 vai 1870).6 Par vadošo šāda veida bibliotēku izvei-

dojās Rīgas Latviešu biedrības lasāmā bibliotēka, kas aplūkota jau
iepriekš kā jaunlatviešu dibinājums.

Biedrību bibliotēku pirmsākumos nereti bija neoficiāli lasīšanas

1 K. no Ikšķiles draudzes. — Mājas Viesis, 1864, 2. nov.

2 [Bertrams Ķ.] С. H. B. Rīgas Mārtiņa draudzes lasīšanas grāmatu krātuve. —

Baltijas Vēstnesis, 1869, 18. janv.; Draugs un Biedrs, 1869, 23. janv.
3 [Sludinājums.] — Mājas Viesis, 1861, 23. janv.
4 Dik]u draudzes skolas grāmatu saraksts. LPSR ZA Fundamentālās bibliotē-

kas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā, «Dažādi dokumenti 11, 3».
5 No Kandavas. — Latv. Av. piel., 1856, 10. maijs.
6 Tomsons R. Pirmie vispārīgie dziedāšanas svētki Rīgā no 26tā līdz 29tam

jūnijam 1873. — R., Л873, tab. starp. 30. un 31. lpp.; No Lieliecavas. — Mājas Viesis,
1868, 2. dcc.; [Rītiņš A] R-r. Par grāmatu krātuvēm un lasīšanas biedrībām do-

mas, skolmeistaru konferencei priekšā celtas. — Latv. Av., 1870, 21. janv.
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pulciņi vai pat vienīgi aktīvākas privātpersonas. Tāda agrīna, droši

vien nekur nereģistrēta «lasīšanas biedrība» bija Ūziņos (tag. Jel-

gavas rajonā). Tur katram dalībniekam bija noteikta biedru maksa

un drošības nauda. Uziņu bibliotēka bija diezgan labi komplektēta.
1857. gadā vienam pašam lasītājam tā spēja izsniegt apmēram 30

grāmatu, starp tām vērtīgus izdevumus — A. Šūtmaņa tulkoto

F. R. Kreicvalda krājumu «Pasaule un daudz no tā, kas pasaulē
atronams», G. Bitnera sakopoto tautasdziesmu krājumu «Latviešu

ļaužu dziesmas un ziņģes», K. Valdemāra «300 stāstus». 1 Jaunkārķu
skolā 1861. gadā kāds entuziasts (šķiet, Lapas Mārtiņš) iedibināja
bagātīgu un saturīgu grāmatu krājumu apkārtnes iedzīvotāju vaja-
dzībām. 2

Starp biedrību bibliotēkām vairākas pretendēja uz latviešu

izdevumu pilnīgu repertuāru — «gandrīz visas latviskas grāmatas»
turēja vai gatavojās iegādāties Trikātas, Dzērbenes «Dziesmu vai-

naga», Lieliecavas, Vecpiebalgas biedrības. Palieli krājumi bija
Irlavas (466 grāmatas) un Umurgas (400) biedrībām. Piebaldzēni,
biedrību dibinot, literatūras iegādei atvēlēja 60 rubļus, 3 tur par
bibliotekāru darbojās Kaudzītes Matīss. Lieliecavā grāmatas izsnie-

dza arī nebiedriem, kam trūka līdzekļu, lai iestātos biedrībā; jādomā,
tāpat rīkojās arī citur. Lapas Mārtiņš stāsta par biedrību bibliotēku

grūtībām, īpaši uzsvērdams nevēlamus «revidentus», kas patvarīgi

izņem «nekristīgā un skādīgā garā» rakstītas grāmatas, tātad mā-

cītājus un viņu pakalpiņus. Par biedrību bibliotēkām ziņas sniedz

arī I. Klekeres un S. Siško raksts «1856.—1870. gada ieraksti latviešu

grāmatās», kas ievietots šai rakstu krājumā.
60. gadu otrajā pusē vairāki privāti grāmatu krājumi bija pie-

ejami apkārtnes iedzīvotājiem. Skolotājs K. Švānbergs stāsta, ka

1869. gadā viņa 120 sējumu krājumam esot 15 lasītāju; naudas

ienākot tik, ka varot nopirkt visas jaunizdotās latviešu grāmatas.4

Varbūt līdzīga bija I. Klekeres un S. Siško aprakstītā A. Rītiņa
bibliotēka. G. Kociņš Alūksnē «par mazu maksu» solīja 1869. gadā
dot lasīt visus latviešu laikrakstus un dažādas grāmatas. Šis sludi-

nājums ievietots populārajā laikrakstā «Mājas Viesis» (1868. gada
23. dcc), tātad tas domāts plašam lasītāju lokam. G. Kociņa pasā-
kumā saskatāmas jau komerciālas maksas bibliotēkas iezīmes. Lī-

dzīga laikam bija tuvāk neraksturotā P. Šneidera bibliotēka Rīgā,

Pārdaugavā, kas dibināta 1867 gadā.
5

1 Straubergs J. Dažas ziņas par Uziņu lasīšanas biedrību 1857.—1859. g. —

Mūsu Mājas Viesis, 1938, № 21. 8. lpp.
2 [Lapa M.] L. Rūjenietis. Par musu lasāmu grāmatu bibliotēkām. — Baltijas

Vēstnesis, 1855, 3. maijā.
3 [Pilsātnieks /.] Ps. Dziedāšanas un lasīšanas biedrības celšana Vecpiebalgā. —

Baltijas Vēstnesis, 1869, 12. apr.
* [Švānbergs К.) K. S. No Dorbes. — Latv. Av., 1869, 22. janv.
5 [Bertrams X.] Brtrm. Cik latvisku bibliotēku ir plašā Rīgas pilsēta? —

Draugs un Biedrs, 1869, 6. janv.
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Komerciālas maksas bibliotēkas latviešu grāmatu veikalos (vēlāk
arī jo nozīmīgs bibliotēku tips) zināmas vispirms brāļu Petriku

uzņēmumā Rīgā. 1865. gadā viņi gatavojās šādu krājumu «ietaisīt». 1

Komerciāla bibliotēka ar bagātīgu fondu piederēja Jelgavas grāmat-

tirgotājam un izdevējam J. F. Šablovskim. Tajā visa literatūra bija

pārstāvēta divos eksemplāros, par vienu rubli maksas varēja gada
laikā lasīt 60 grāmatas. J. F. Šablovskim bijis arī grāmatu rādītājs. 2

Plašāk pazīstama brāļu Bušu veikala maksas bibliotēka, kas darbību

uzsāka 1870. gada 5. oktobrī Rīgā. Par bibliotekāru tur strādāja
pazīstamais literāts Lapas Mārtiņš. Tā vairākkārt reklamēta laik-

rakstos. Grāmatu krātuve apkalpoja ne tikai rīdziniekus, bet arī

lauku iedzīvotājus. Par grāmatu lietošanu vajadzēja maksāt divus

rubļus (pusgadā un trijos mēnešos attiecīgi mazāk). Lasītāji varēja
maksāt arī par atsevišķu grāmatu lasīšanu (3—5 kapeikas oar ne-

dēļu). Fonda lieluma un tā izmantojamības ziņā Bušu bibliotēka tālu

pārsniedza izpētes perioda pārējās latviešu tautas bibliotēkas. Viņu
bibliotēka bija pirmā latviešu grāmatu krātuve, kas organizēja pār-
vietojamās bibliotēkas lauku iedzīvotājiem: «Cienījamiem mācītājiem,

skolmeistariem, pagasta vecākiem un citiem ļaužu apgaismošanas

kopējiem darām zināmu, ka mēs uz zemēm priekš vairāk lasītājiem
dodam tik daudz grāmatu,, ka tie var turpat pie cien. māc. un skolm.

izlasītās grāmatas pārmainīt. Ikviens, kas priekš 10 lasītājiem

apstellē, dabū pirmo reizi 44 grāmatas un citām reizēm tik daudz,
cik izlasītas atpakaļ iestellē.»3

Latviešu bibliotēku dibināšanas nacionālā kustība plaši izvērsās

70. gados, tā ievadīja veselu latviešu bibliotēku izveides un attīstības

laikmetu, kas ilga līdz pat Lielajai Oktobra sociālistiskajai revo-

lūcijai.

Я. ВИШКА

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП НАЦИОНАЛЬНОГОДВИЖЕНИЯ

ЗА СОЗДАНИЕ ЛАТЫШСКИХ БИБЛИОТЕК

Резюме

В 1848 году в Эдоле на общественных началах возникла первая библио-

тека, созданная латышами и независимая от опеки прибалтийско-немецкого
духовенства. Ее инициатор К. Валдемар — впоследствии видный деятель

младолатышского движения — около 1850 года разработал план библиотеч-

ной сети. Младолатыши открыли еще несколько библиотек. Так началось на-

циональное движение за создание латышских библиотек в целях подлинного

просвещения народа.

1 Rīga. — Latv. Av., 1865, 14. okt.
2 /. К— п. Par bibliotēkām jeb grāmatu krājumiem. — Baznīcas un Skolas

Ziņas, 1869, 12. martā.
3 [Sludinājums.] — Majas Viesis, 1870, 9. nov.



Прибалтийско-немецкая правящая верхушка пыталась сохранить свое

прежнее господство в библиотечном деле и продолжать через него насаж-

дение религиозности (открытие центрального склада книг в Елгаве), однако

вскоре потерпела неудачу. В периодической печати прослеживается полемика

двух лагерей по библиотечным вопросам.

В процессе столкновений двух идеологических направлений зарождались
разнородные латышские библиотеки: школьные; приходские; в составе певче-

ских, благотворительных и других обществ; личные для публичного пользова-

ния; коммерческие при книжных магазинах.

Национальное движение за создание латышских библиотек по-настоящему

развернулось в 70-е годы, оно явилось началом целого этапа развития ла-

тышских библиотек, этапа, длившегося до Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции.

J. VIŠKA

DIE ANFANGSPERIODE DER NATIONALEN BEWEGUNG

FÜR DIE GRÜNDUNG DER LETTISCHEN BIBLIOTHEKEN

Zusammenfassung

1848 entstand in Edole die erste von den Letten gesellschaftlich gegründete

Bibliothek, die von der Bevormundung der deutschbaltischen Geistlichkeit

unabhängig war. Der Initiator deren Gründung K. Valdemārs, später eine

bedeutende Persönlichkeit der Junglettenbewegung, arbeitete um 1850 den Plan

für ein Bibliotheksnetz aus. Die Jungletten eröffneten noch mehrere Bibliotheken.

Somit begann die nationale Bewegung für die Gründung der lettischen Bibliothe-

ken, deren Ziel eine wahre Aufklärung des Volkes war.

Die deutschbaltischen oberen Schichten bemühten sich, ihre vorherrschende

Rolle im Bibliothekswesen aufrechtzuerhalten und dadurch die Religiosität zu

verbreiten (die Eröffnung des zentralen Bücherlagers in Jelgava). Aber ihre

Unternehmen scheiterten bald. In den Periodika zeichnete sich auch eine Polemik

zu Fragen des Bibliothekswesens zwischen den beiden Gruppen ab.

In diesen Widerstreiten der beiden ideologischen Strömungen entstanden

verschiedenartige lettische Bibliotheken: an den Schulen und Kirchengemeinden,
Gesangvereinen, Wohltätigkeits- und anderen Organisationen sowie Privatbiblio-

theken für öffentliche Benutzung und Lesebibliotheken an den Buchläden.

Die nationale Bewegung für die Gründung der lettischen Bibliotheken

entfaltete sich völlig in den 70er Jahren und eröffnete somit eine ganze Etappe
in der Entwicklung der lettischen Bibliotheken, eine Etappe, die bis zur Großen

Sozialistischen Oktoberrevolution dauerte.
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I. KLEKERE, S. ŠIŠKO

1856.-1870. GADA IERAKSTI LATVIEŠU GRĀMATĀS

«Citi arīdzan mēdz iekš tās

pašas grāmatas, kad ko lasa,
kas viņiem patīk un ko negrib
aizmirst, sānis kādu zīmīti tai-

sīt
. . Bet to tikai pie tādām

grāmatām var darīt, kas mums

pašiem pieder.»
Stobe M. Rakstīšanas mācība

(Latviska Gadagrāmata, 1798,
3. cet., 115. lpp.)

Latvijas zinātnieki un bibliotēku darbinieki lasītāju ierakstiem

grāmatās uzmanību pievērsuši jau sen, taču par nozīmīgiem ilgu
laiku uzskatīja tikai ievērojamu cilvēku autogrāfus un senus rok-

raksta papildinājumus, kas dod valodniecisku, literāru vai faktogrā-
fisku materiālu. Tā, piemēram, 20. gs. 30. gados tika izpētīti ieraksti

vairākos Latvijas un ārzemju bibliotēkās glabājamos latviešu grā-
matu eksemplāros. 1 lerakstus izmantoja arī ievērojamu personu

grāmatu krājumu rekonstruēšanai.2 Taču vienkāršo lasītāju ieraksti

tika ignorēti. Bibliotēkās grāmatu pārsiešanas vai restaurācijas laikā

tie dažkārt izzuda vai arī tīšuprāt tika iznīcināti, lai iegūtu pēc
iespējas «tīrāku» eksemplāru. Kā būtisku grāmatniecības vēstures

avotu ierakstus sāka izmantot samērā nesen — 70. gados, kad pa-

domju grāmatzinātnieki bija noformulējuši grāmatniecības vēstures

kā kompleksas zinātnes uzdevumus.3 Blakus tradicionālajiem grā-
matražošanas procesa pētījumiem izvirzījās nepieciešamība sākt

1 Zēvers J. Vēl kāds līdz šim nepazīstams Andreja Ģeceļa (Getzel) latviešu

valodas piemineklis. — Izglīt. M-jas Mēnešr., 1934, № 5/6, 423.—434. lpp.; Augst-
kalns A. leraksti Rehehuzena gramatikas (1644) Upsalas eksemplārā. — Filologu
b-bas raksti, 1936, 16. sēj., 130.—138. lpp.; Mikalauska (Mikalauskaite) E. lerak-

sti 1615. gada Mollīna Rokas grāmatas Rostokas eksemplārā. — Izglīt. M-jas Mē-

nešr., 1938, № 5/6, 554.—560. lpp.
2 Egle Ķ. Kronvalda Ata grāmatas un rokraksti. — Izglīt. M-jas Mēnešr.,

1934, № 4, 341.—346. lpp.; № 5/6, 434.—444. lpp.
3 Sk., piemēram, rakstu: Луппов С. П. История книги как комплексная науч-

ная дисциплина. — В кн.: Проблемы рукописной и печатной книги. М., 1976,

с. 3—ll.
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grāmatu izplatības un lasīšanas vēstures studēšanu. Eksemplāru
individuālo īpatnību analīze var noderēt kā viena, tā otra virziena

darbos.

Retrospektīvajā bibliogrāfijā ieraksti ir nozīmīgs avots izdevumu

atribūcijai, jo tipogrāfijas bieži laida klajā vairākus papildmetienus

ar vienām un tām pašām izdošanas ziņām, kurus atšķirt palīdz
datētas īpašnieku vai lasītāju atzīmes. Lietotāju rakstveida liecības

ir viens no svarīgākajiem avotiem grāmatu izplatības, lasītāju
sastāva un interešu izpētē. Aktivizējusies ierakstu bibliografēšana
zinātnisko bibliotēku kartotēkās un bibliogrāfiskajos rādītājos. Par

normu kļūst eksemplāru individuālo īpatnību atspoguļošana atse-

višķu bibliotēku inkunābulu katalogos, arvien biežāk bibliogrāfi to

praktizē arī nacionālās grāmatniecības izdevumu reģistros.
Latviešu lasītāju ieraksti visvairāk aplūkoti A. Apīņa rakstos.

Viņa zinātniskā darbība liecina, ka tie var būt gan īpašs pētījuma

objekts,1
gan viens no avotiem kopainas iegūšanai. 2

Arī citu republiku zinātnieku darbos ieraksti visvairāk lietoti ag-

rīnu grāmatniecības attīstības periodu izpētē. Viens no šī raksta

uzdevumiem ir noskaidrot, kādu informāciju par lasītāju un litera-

tūras krāšanas tradīcijām var iegūt, analizējot relatīvi vēla perioda
ierakstus. Pilnīgu priekšstatu par 1856.—1870. gada lasītāju ierak-

stiem, protams, iegūt neizdosies. Izskatītie grāmatu eksemplāri ir

tikai niecīga daļa no tiem, ko tolaik lasīja latvieši. Nav meklēti

ieraksti rokraksta grāmatās, avīžu un žurnālu komplektos, kā arī iz-

devumos krievu un vācu valodā, lai gan daļa lasītāju aktīvi lietoja
arī šādu literatūru. Vēsturisku pārmaiņu gaitā, kā arī literatūras

fiziskas novecošanās dēļ, saglabājies tikai neliels procents agrāk
izdoto grāmatu. Diemžēl neizdevās atrast vairāku zināmu grāmatu
krājumu eksemplārus. Te vispirms minamas A. Leitāna un P. Šanc-

berga personiskās bibliotēkas, kas savā laikā varēja lepoties ar

ievērojamiem grāmatu krājumiem. Kaut gan vairāki minēto bib-

liotēku grāmatu eksemplāri nonākuši Rīgas zinātniskajās bibliotē-

kās, Leitāna un Šancberga 1856.—1870. gada ierakstu tur nav.

Materiāli rakstam vākti gan valsts un sabiedriskajās krātuvēs,

gan privātkolekcijās. Apzināt un apmeklēt visus šo grāmatu īpaš-
niekus nebija iespējams. Ir izpētītas Rīgas, Liepājas zinātniskās

bibliotēkas un vairums republikas muzeju fondu, kā arī iepazītas
dažas personiskās kolekcijas. Atkarā no fondu veidošanās rakstura
katram krājumam ir savas īpatnības.

1 Apīnis А. Ko stāsta iesējumi un ieraksti senās grāmatās. — Varavīksne,
1981. 189.—202. lpp.

2 Apinis A. Grāmatu izplatība latviešu sabiedrība 18. gs. otrajā pusē un 19. gs.

sākumā. — B-ku darbs: B-ku zinātnes aspekti i / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1984,
109.—146. lpp.; Apīnis A. Grāmatu izplatīšanas latviešu sabiedrībā no 1835. gada
līdz 1855. gadam. — B-kas — lasītajiem: B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR

Valsts b-ka, 1984, 88.—113. lpp.
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Latviešu grāmatu repertuārs vispilnīgāk pārstāvēts Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā, taču salīdzinājumā
ar citām krātuvēm tajā ir relatīvi mazāk eksemplāru ar ierakstiem.

Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka te ir ieplūdušas agrākās Lat-

viešu literārās biedrības un Rīgas Vēstures un senatnes pētīšanas
biedrības bibliotēkas, kā arī daļa Kurzemes Provinces muzeja grā-
matu. Minēto seno bibliotēku fondos izdevumi parasti nonāca tūlīt

pēc iespiešanas. J. Misiņa latviešu literatūras nodaļas grāmatas lie-

cina, ka tās dibinātājam pret agrāko īpašnieku atzīmēm ir bijusi di-

vējāda attieksme: ierakstus, kas saistīti ar viņam zināmiem cilvē-

kiem vai notikumiem, Misiņš dažkārt papildinājis ar savu komen-

tāru, bet pārējos neuzskatījis par īpašas uzmanības vērtiem, daž-

kārt pat izdzēsis. 1919. gadā dibinātajā V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkā vairums latviešu grāmatu nākušas no zemnieku sētām

un pilsētnieku krājumiem, tās vāktas visos republikas novados. Ra-

jonu novadpētniecības un mākslas muzeju fondi ar nedaudziem iz-

ņēmumiem izveidojušies pēckara periodā. Tie komplektēti sava ra-

jona teritorijā, tāpēc kaut daļēji var dot priekšstatu par izdevumu

izplatību kādā noteiktā areālā. Liepājas Zinātniskās bibliotēkas ve-

cās literatūras fonda pamatā ir A. Fišera krājums.1 Daļu kolekcijas

viņš ieguvis no citiem īpašniekiem, kuru ieraksti diemžēl nereti iz-

nīcināti. Nevienu no materiālu vākšanas gaitā pārskatītajām per-

soniskajām bibliotēkām to īpašnieki nav pārmantojuši no iepriek-

šējām paaudzēm, tās veidojušās mūsdienās atbilstoši kolekcionāri:

interesēm un iespējām.

leraksti, kas atrodami aprakstāmā perioda izdevumos, bet izda-

rīti pēc 1870. gada, izpētes materiālā netika iekļauti. Tādu ir daudz,

jo daļa latviešu grāmatu bija pārdošanā vairākus gadu desmitus

pēc to iznākšanas. Savukārt uzskaitīti 1856.—1870. gada lasītāju
ieraksti agrāko periodu grāmatās.

Skaitļojumos neatspoguļosies un tālāk rakstā vairāk netiks ana-

lizēti cittautiešu ieraksti, ja tie neliecina par eksemplāru nokļūšanu
latviešu lasītāju rokās. Diezgan bieža parādība bija Baltijas vāciešu

(mācītāju, muižnieku v. c) dāvinājumi latviešiem, taču ir konsta-

tēta arī pretēja kustība, piemēram, 1841. gadā «Kaives Šalves mā-

jām no Bībeles biedriem iedota» grāmata 1867. gadā pārgājusi kāda

T. Funka, domājams, vācieša, īpašumā.2

Autorēm pieejamie 17 datētie un 10 nedatētie vāciešu un daži

krievu tautības personu ieraksti liecina, ka cittautiešu īpašumā no

latviešu grāmatām galvenokārt bija reliģiskā literatūra un Baltijas
vācu autoru darbi. Sādu ievirzi daļēji noteica viņiem nereti piemī-

1 Januška A. Lappuses no Liepājas pilsētas Centrālas zinātniskas bibliotēkas
vēstures (Sakarā ar bibliotēkas 200 gadiem). — B-ku darbs, 91.—92. lpp.

2 V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkā (turpmāk VB), R D21761.
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tošā negatīvā attieksme pret jauno nacionālo latviešu grāmatnie-
cību un īpašā ieinteresētība savu tautiešu literārajā darbībā. No

dažiem latviešu autoru sacerējumiem šejienes cittautiešu krājumos

sevišķi atzīmējama K. Barona «Mūsu tēvzemes aprakstīšana» (Jel-

gava, 1859), ko savai bibliotēkai 1860. gadā iegādājies Šķēdes muiž-

nieks G. Zass. 1 Konstatēti arī divi lielāki krājumi. To īpašniekiem
A. Dēbneram un G. Manteifelam ir nopelni latviešu grāmatu bib-

liografēšanā. Eksemplāri ar Dēbnera īpašuma ierakstiem glabājas
gan LPSR ZA Fundamentālajā bibliotēkā, gan Liepājas Zinātnis-

kajā bibliotēkā. Par pamatu К. E. Napjerska hronoloģiskā rādītāja
turpinājumam bija Dēbnera «gadiem ilgi rūpīgi vāktais» 2 krājums.
Latgaliešu rakstu valodā izdotās grāmatas 1858. gadā sistemātiski

sāka vākt barons Manteifels (ar 1. numuru apzīmēts izdevums

«Vysa möceiba katoliška..», Polocka, 1805).3 Pēdējais saglabājies
kārtas numurs ir 14, taču kolekcija neapšaubāmi bijusi lielāka. Ne-

numurēta tajā ir palikusi 1861. gadā S. Ziberka uzdāvinātā J. Ma-

cileviča «Pavuiceišona un vysaidi sposobi dēļ zemnīku latvīšu»

(Viļņa, 1850).4 Bez tam ap 20 izdevumu latgaliešu rakstu valodā

iznākuši ar tiešu Manteifela līdzdarbību. Savu personisko biblio-

tēku viņš vēlāk izmantoja pirmā latgaliešu rakstu valodā izdoto grā-
matu reģistra sastādīšanai.5

Savāktais materiāls noteica, ka izpēte aptvers Kurzemes un Vid-

zemes latviešu lasītājus, jo ir konstatēti tikai divi datēti latgaliešu

jieraksti. Jurs Vingra 1860. gadā izdarījis īpašuma ierakstu T. Ko-

sovska sprediķu krājumā «Möcibas uz žadnas nedēļas vysa goda»

(R., 1852),6 bet Staņislavs Gailāns 1862. gadā ieguvis senu izde-

vumu — 1801. gadā Polockā iespiesto «Cylväks īškīgs» 7
.

Latgalē
1865. gadā sākās latīņu burtu aizliegums: grāmatu raža saruka

līdz vienam vai dažiem izdevumiem gadā, bet agrāko periodu grā-
matas, lai arī tika ļoti saudzētas, tomēr intensīvas izmantošanas

dēļ ātri vien nolietojās. Stipri «nolasīti» eksemplāri nereti ir sasto-

pami arī Vidzemes un Kurzemes izdevumiem, kas liecina par to

daudzkārtējo izmantošanu zemnieku sētās.

Analīzes materiāla kopskaits: ieraksti 400 grāmatās, ko izdarīju-

1 VB L 91 238, mv. № 6961.
2 Dritte Fortsetzung des Chronologischen Conspect's der Lettischen Literatur,

die Jahre 1856 bis 1868 umfassend, bearbeitet von Pastor Aug. Döbner ... — Ma-

gazin, hrsg. v. d. Lett.-Lit. Ges., 1869, Bd. 14, St. 3, S. [6].
3 LPSR ZA Fundamentālajā bibliotēkā (turpmāk FB), RM 17309.
4 VB R L2391.
5 Manteuffel G. Bibliographische Notiz über lettische Schriften, welche von 1604

bis 1871 in der hochlettischen oder der sog. oberländischen resp. polnisch-liv-
ländischen Mundart veröffentlicht worden sind

...

— Magazin hrsg. v. d. Lett.-Lit.

Ges., 1885, Bd. 17, St. 2, S. 181—204.
6 FB RM 26039.
7 VB R L23767.
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šas 353 personas no 1856. gada līdz 1870. gadam. 1 Daudzās grā-
matās bija vairāku personu ieraksti, kas liecina par eksemplāru

pāriešanu no viena īpašnieka pie otra.

Izmantoti gan datēti, gan nedatēti ieraksti. Pēdējo datējums
tika veikts darba gaitā, galvenokārt pēc citiem ierakstiem attiecīgā

grāmatu īpašnieka krājumā. Rakstītājos bijuši 196 vīrieši un 73

sievietes. Atbilstoši tālaika īpašvārdu rakstībai un lietošanai 84

ierakstiem autoru dzimums nav nosakāms (J. Kalniņ).

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu no 1856. gada līdz 1870. ga-

dam izdarītie latviešu ieraksti kļuvuši lakoniskāki, stilistiski vien-

veidīgāki, tie mazāk raksturo pašu īpašnieku. Vairāk nekā puse rak-

stītāju (60%) aprobežojas ar formulu īpašnieks±datējums. No ag-

rākajiem periodiem nereti saglabājusies ieraksta forma: «Šī grāmata

pieder..», bet arī tai tendence atkrist. Personu vārdi un uzvārdi

bieži sniegti nepilnīgi: «Kergalv», «F. Rūdolf», «Jēkab 1861».

Tā kā ap 19. gadsimta vidu uzvārds jau kļuvis par stabilu per-

sonas pazīšanas zīmi, samazinājies vietvārdu minējums ierakstos.

Tie vairs nav vērā ņemams avots literatūras izplatības areāla no-

teikšanai, kā tas bija latviešu grāmatniecības vēstures agrākajos
periodos. 19. gadsimta otrās puses sākumā šīs «biblioģeogrāfijas»

problēmas nozīmīgums vispār mazinājies. Veidojās sociāli ekono-

miski priekšnoteikumi masu komunikācijas līdzekļu (prese, grāmat-

niecība) vienmērīgai izplatībai. Turpinājās lasāmvielas satura izlī-

dzināšanās tendence starp Vidzemi un Kurzemi. Mazinājās kon-

trasta aina starp kulturāli rosīgajiem un «tumšākajiem» novadiem.

Lokalizēto ierakstu īpatsvars samērā neliels — īpašnieka vai

grāmatas dāvinātāja dzīves, kāda biogrāfiska notikuma, retāk grā-
matas iegādes, pārsiešanas vai lasīšanas vietas minētas 75 ierak-

stos. Šāda veida ierakstu kopums ir 19% no kopskaita; tie apliecina
lauku iedzīvotājiem piederošo grāmatu pilnīgāku saglabāšanos līdz

mūsdienām salīdzinājumā ar pilsētnieku krājumiem. 28 rakstītāji

minējuši tikai māju vārdus, 33 — arī muižu un pagastu nosauku-

mus. Tikai 14 gadījumos fiksēta grāmatu eksemplāru saskare ar

pilsētu. Gandrīz puse no tiem saistās ar Rīgu kā rakstītāja dzīves vaī

grāmatas iegādes vietu. Piecu grāmatu īpašnieki ir citu Latvijas
pilsētu iedzīvotāji (1 — Dobeles, 1 — Jelgavas, 3 — Talsu). Šis

niecīgais skaits nespēj sniegt ieskatu par pilsētnieku grāmatu iegā-
des, krāšanas un lasīšanas tradīcijām. Lokalizēto ierakstu grupā:
ietilpināti arī 8 Krievijas Bībeles biedrības nodaļu (Ļaudonas, Ne-

retas, Nītaures, Ropažu—Allažu—Vangažu, Subates, Straupes un

Talsu) pārdotie un dāvaneksemplāri. Divus cilvēkus grāmatas pava-

dījušas ārpus Latvijas robežām. Pēterburgā dzīvojošajam O. An-

dersonam piederējis izdevums «Divreiz piecdesmit un divi Bībeles

1 Patiesība rakstītāju skaits ir nedaudz lielāks, jo «ģimeņu hronikās» (to bija
17) rakstītāji netika atsevišķi izdalīti. Arī ierakstu izdarītāji sabiedriskajos grāmatu
krājumos nav pieskaitīti.
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stāsti» (Jelgava, 1851) bet Tomasa Kempenieša darbs «Četras

grāmatas no pakaļstaigāšanas Kristum» (R., 1836) 1858. gadā
H. Cēderam bijis līdzi uz «Koipenhāgen, Denemark, Norvegen gal-
vas pilsēta Hristānia un Bergen, Tronjem, Küll, Hamburg, Berlin,

Kenigsberg»
2
.

lerakstu, kur atklātos īpašnieka sociālais stāvoklis, nedaudz, to-

mēr tādi sastopami. Tā, piemēram, grāmatas piederējušas māju

saimniekiem, skolotājiem, «zoldātam Prēdeļu Andrei Tarzier 1868tā

gadā 19. december apakš Druvienas»3
.

lerakstu materiāls liecina gan par jaunām iezīmēm attieksmē

pret grāmatu, kļūstot tai «parastai» un pieejamai katra cilvēka ik-

dienā, gan par agrāk iedibinātām grāmatu krāšanas un lietošanas

tradīcijām, kas turpinās vēlākajos gados pēc šī raksta hronoloģis-

kajiem ietvariem. Viena tāda tradīcija — ģimenes locekļu svarīgāko

biogrāfisko datu fiksēšana grāmatu priekšlapās, nereti veidojot gadu
desmitus aptverošas «ģimenes hronikas». Par tāda veida ierakstu

izcelsmi zināmu liecību sniedz 1822. gada «Latviešu Avīžu» 32. nu-

murā ievietotais mācītāja F. N. Paufiera raksts, kurā autors aicina

zemniekus Bībeles vai dziesmu grāmatas tīrajās priekšlapās atzī-

mēt savu un ģimenes locekļu dzimšanas gadus un vietas, jo «daudz-

reiz gadās, ka latvieši nebūt nezina, cik veci paši jeb viņu bērni, un,

kad arī pie mācītāja nāk gadus izmeklēt, tad ir skaidri nevar iz-

teikt, kādās mājās tie dzimuši». Vēl rakstā ieteikts nopirkt jaunu Bī-

beli un palūgt vajadzības gadījumā mācītāju «tos pašus vārdus,
kas baznīcas grāmatā šā bērna dēļ tiek rakstīti, ir tai jaunā Bī-

belē pirmā baltā lapiņā ielikt». Pamudinājumi iegaumēšanas no-

lūkā ierakstīt biogrāfiskās ziņas grāmatā izskan arī turpmākajos

gados — «vācu starpā tas jau ir vecu veca mode tā darīt»4
.

Raksta autorēm izdevās konstatēt 34 grāmatas, kurās atrodas

ieraksti ar dažādu personu biogrāfiskiem datiem. 9 no tiem atrodas

Bībelēs un Jaunajās derībās, 9 — dziesmu grāmatās, 9 — G. Man-

ceļa un J. F. Bankava sprediķu grāmatās, 6 — cita veida reliģiska
satura grāmatās (lūgsnu krājumi, evaņģēliji, moralizējošā lasām-

viela), 2 — kalendāros. To vidū gan tradicionālas «ģimenes hroni-

kas», kas dažkārt turpinās vēl 20. gs., gan atsevišķu cilvēku dzīves

nozīmīgāko notikumu atzīmes: «Jakob Strauss Rīgā pierakstījās

augusta mēnesī 1869»5
,

«1866. gada 23. april Jur Vikman ienāca

Lejs Alkšņa mājā par saimnieku»6
,

«Gotlība Haikentāl ir miruse

tanī 4tā augustā 1858. 1/4 uz deviņiem, paglabāta tanī 7tā augustā
1858., no Vasaras svētkiem uz gultu gulējuse»7

.
Dažos gadījumos

1 FB R 5740.
2 LPSR Vēstures muzejā (turpmāk CVVM), VN 13822.
3 FB RM 25766.
4 [Rezons E. A.] A. R. Katrai kārtai sava nasta! — Latv. Av., 1853, 4 jūn
5 FB M 5.
6 Valmieras Novadpētniecības muzeja, 7538.
7 Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, 9124.



108

Šāda tipa ierakstu saturs sniedzas tālu pāri ģimenes dzīves ietvariem.

Liepājas Vēstures un mākslas muzejā glabājas «Veca un jauna laiku

grāmata 1834. gadam», kurā īpašnieks atspoguļojis notikumus no

1834. gada līdz 1873. gadam. Atzīmēti gan notikumi valsts mērogā,

gan rakstītāja tuvākajā apkārtnē (par baznīcas celšanu, Bībeles

biedrības dibināšanu, 1870. gada dziesmu svētkiem Dobelē). Rak-

sturīgi, ka parasti ierakstus izdarījuši paši grāmatas īpašnieki. Ti-

kai atsevišķos gadījumos varētu būt lūgta citas personas palīdzība
kaligrāfiski precīza un skaisti izveidota uzraksta veikšanai. Taču

arī tad vairāk domājams, ka rakstītājs būs bijis ģimenes loceklis

vai radinieks — skolēns, skolotājs, skrīveris. Tā, piemēram, 1859.

gadā pārdomāti un izvērsti noformulēta Bībeles eksemplāra piede-
rība «tam godīgam Lutera draudzes locekļam Līze Kirzēn» 1. Daž-

kārt grāmatās ielīmēti mācītāju sastādīti dokumenti ar ģenealo-

ģiskām ziņām.
Uzmanību pelna eksemplāri ar atzīmēm par grāmatas, tās iesē-

juma cenu un iegādes apstākļiem — pavisam 61 ieraksts. Vairums

šo ierakstu izdarītāju aprobežojušies ar cenas pierakstu, dažiem sva-

rīgs licies tikai iegādes datums, nedaudzi snieguši plašākas ziņas

par eksemplāru ieguvi: «Šī grāmata pieder Vec Jenkus saimniekam

J. Kaužēn iekš Valtinbergu valstes, pirkta no Vec Alkšņa, maksā

30 k. sudrab.»2
,

«Kalna Viever Andrei Stāmur Rīgā pirkt pa 65 Cp.
tā 12. mērc 1863»3. Tāda veida ieraksti, kas uzrāda grāmatas iegādi
kā samērā nozīmīgu notikumu, sastopami visu nozaru

Lielākoties tie sniedz priekšstatu par jaunizdoto grāmatu tirdznie-

cību, taču latviešu lasītāju interesējusi arī antikvārā literatūra (no-
sacīti par tādu uzskatīsim grāmatas, kas izdotas līdz 1820. gadam),
Ansis Nulle 1856. gadā ierakstījis cenu — 3 rbļ. un 40 кар. —

gadu iepriekš iegādātajā G. F. Stendera vārdnīcā «Lettisches Le-

xikon» (Mitau, 1789) 4. Pēteris Jansons Stendera grāmatā «Pasa-

kas un stāsti» (Jelgava, 1789) apliecinājis, ka eksemplārs nopirkts
1865. gada 3. martā.5

Lasītājiem vērtīgas likušās arī citas Stendera

grāmatas — «Ziņģu lustes», «Maza Bībele». Arī citi avoti, galve-
nokārt tālaika kultūras darbinieku izteikumi presē un atmiņās,

pauž šā literāta darbu nezūdošo popularitāti latviešu tautas vidū.
«Veco» grāmatu grupā ir 10 sprediķu krājumu eksemplāri —

G. Manceļa, K. D. Lenca un J. F. Bankava darbi. Viens ieraksts at-

rodas Bībeles pirmizdevumā «Tā svēta grāmata..» (R., 1689):
«J. Dziedre Sīpeles pag. 1865.»6

1 VB R L23329.
2 FB M 145506.
3 VB R L22295.
4

CVVM VN 8752.
5 VB R D 2186.
6 J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā (turpmāk RLMVM), Bzn.

lit. 52485.
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Bez jau minētajiem ierakstiem par iegādi interesanti šķiet grā-
matu vecuma aprēķini, kas dažkārt atrodas titullapās.

Tā kā materiālu vākšanas gaitā autoru rīcībā- nonāca galveno-
kārt literatūra, kas bijusi vienkāršo lasītāju īpašumā, ierakstos maz

atspoguļojas īpašnieku saskare ar grāmatas tekstu. Tikai pāris ga-

dījumos izpaužas attieksme pret grāmatas saturu, piemēram,
ieraksts «Derīgi padomi priekš lopiem un cilvēkiem» izdevumā «Lat-

viešu kalendere uz to 1863š0 gadu..» (R., 1862) Dažās grāmatās
atstāti krustiņi (saistošāko vietu iezīmēšanai), diezgan daudzos re-

liģiskās literatūras eksemplāros Bībeles citāti, tekstam atbilstošas

sentences: «Tas ir patiesīgs un augsti pieņemams vārds, ka Jēzus

Kristus ir pasaulē nācis tos grēciniekus atpestīt.»
2 Dažreiz grāma-

tās sastopami mūsdienām neparasti, bet tālaika zemnieku ikdienu

raksturojoši norādījumi par grāmatas lietošanu. Tā mirušo izvadīša-

nas runu krājumā «Dažādas bēru valodas» (R., 1838) ierakstīts

M. Alksnes norādījums rokrakstā: «Lasītājs, tu uzmani labi, ka

nepareizi nelasi un ka tu netopi kaunā. Un uzmani tās zīmes (vīrs
vai sieva).» 3 Vienā Bībeles eksemplārā ierakstīti buramvārdi, bet

dziesmu grāmatā ticējums: «..patiesi, kas negrib, lai iekš viņu dzī-

vokļa mušas., dzīvo, tam vajag Lielo cetortdien, Lielo piektdien un

Lieldien mušas izdzīt no sava dzīvokļa.» 4

Grāmatu krāšana, to ieguve, dāvināšana raksturo tālaika cil-

vēku dzīves veidu, viņu savstarpējās attiecības. Tāpēc interesanti ir

eksemplāri ar dāvinājuma ierakstiem. Bez jau minētajiem no Bībe-

les biedrības saņemtajiem eksemplāriem deviņās grāmatās ir rakst-

veida liecības par to saņemšanu no muižniekiem un mācītājiem. Tādi

dāvinājumi bija raksturīgi arī agrākajos gados. Apskatāmajā laik-

posmā īpaši aktivizējusies ģimenes locekļu un draugu «apdāvināša-
nās» ar grāmatām, sastopami ieraksti par grāmatu pārmantošanu
no vecākiem (pavisam 11 ieraksti). E. Dinsberga «Svētīgas gaudu

piemiņas» (Jelgava, 1860) dāvinātas 1868. gadā ierakstītāja māsai

«Ilzei Balod par pieminēšanu»
5
,

bet H. F. L. Heselberga un F. E. Ne-

andera «Sprediķu grāmatu» (Jelgava, 1844) Pēterim Lielausim vel-

tījis krusttēvs P. Kurvītis.6 X- Šmida «Grāfa lielmātes Genovevas»

(R., 1848) eksemplārā atrodas šāda dedikācija: «Andenken von

Herrn Strauss der Lenchen Zehmit in Stadt Lemsall bei Madame

Zichner den 1864.»7 Autoru, tulkotāju, tālaika kultūras darbinieku

dāvinājuma ierakstu saviem laikabiedriem zināms pavisam ne-

daudz — pa vienam J. Bankina, T. Dīteriha, J. Sproģa, R. Tomsona

un P. Zēvalda ierakstam.

1 VB В 059.
2

VB R D269.
3 Liepājas Zinātniskajā bibliotēka (turpmāk LZB) 77410.
4 VB R D21408.
5 CWM b-kā.
6 V. Villeruša īpašumā.
7 VB R L2156.
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Rakstā aplūkotā materiāla fragmentārais raksturs liedz izteikt

vispārinošus vērojumus par kāda tipa ierakstu prevalēšanu noteik-

tās literatūras grupās. Izņēmums ir biogrāfisko ziņu pieraksti Bī-

belēs, sprediķu un dziesmu grāmatās.
Lai gan izpētē izmantotās grāmatas ar lasītāju ierakstiem sa-

mērā vispusīgi aptver 19. gadsimta 50. un 60. gadu iespiedproduk-
ciju, vairums ierakstu ir reliģiskās literatūras izdevumos (239 no

400). Šo grāmatu skaitā daudz standarttekstu (Bībeju, dziesmu

grāmatu). Jāievēro, ka šāda veida literatūru lietoja ilgstoši, tā bija
dārga un tika rūpīgi glabāta. Tās lietošana bija saistīta ar gad-
simtos nostiprinātām tradīcijām un zināmu prestižu. Kāds 1870. gadā
izdarīts ieraksts vēstī: «Lab, kam nesas visā maktī sirds uz dieva

grāmatām..»'
Darba gaitā tika konstatēts 161 ieraksts dažādos laicīga satura

izdevumos. leraksti šajā grupā visbiežāk lakoniski, tajos ietvertā

informācija aprobežojas ar īpašnieka uzvārdu un ieraksta datējumu.
Laicīga satura grāmatu īpašnieku skaits ir relatīvi neliels, jo ievē-

rojama daļa eksemplāru ietilpst dažu prāvāku krājumu sastāvā. Šo

iemeslu dēļ nav iespējams izdarīt secinājumus par atsevišķu nere-

liģiskās literatūras veidu popularitāti lasītāju vidū, specifiskiem
ierakstu veidiem vienas vai otras nozares grāmatās.

Par eksemplāru piederību lielākam krājumam liecina vairāki

viena īpašnieka ieraksti, eksemplāru numurējumi, apzīmējumi «grā-
matu krājums», «bibliotēka». Pavisam ir zināmi 13 krājumi ar laikā

no 1856. gada līdz 1870. gadam izdarītiem ierakstiem un 20 neda-

tēti krājumi ar šo gadu izdevumiem. To īpašnieki aptver dažādas

latviešu sabiedrības sociālās grupas: zemniekus, muižu kalpotājus,
amatniekus, skolotājus, citus inteliģences pārstāvjus. Neviena no

šīm grāmatu kopām mūsdienās vairs nav rekonstruējama pilnīgi,
jo vairumā gadījumu no katras saglabājušies tikai nedaudzi ek-

semplāri. To numerācija vienlaikus liecina, ka izpētāmajā laik-

posmā mājas bibliotēkās parasti bija vairāki desmiti, dažreiz arī

vairāki simti iespieddarbu. Daļa krājumu aizsākta 19. gadsimta ot-

rajā pusē, dažiem ir daudz senāka izcelsme.

Kārļu pagasta Lielrāceņu māju saimnieks Mārcis Meņģelis šajā

periodā turpināja papildināt jau ap 1818. gadu iedibināto grāmatu

krājumu. Saglabājušies eksemplāri liecina par orientēšanos uz reli-

ģiskiem izdevumiem, taču literatūrā ir izteiktas domas, ka tie bijuši
daudzveidīgi. 2 Uz to norāda arī iespaidīgais bibliotēkas apjoms:
1857. gadā izdots (iespējams, krietni vēlāk iegādāts vai numurēts)
izdevums reģistrēts ar numuru «237»3. Lieli grāmatnieki ir bijuši
arī citi šīs ģimenes locekļi. Bibliotēkas veidošanās pirmajos gados

1 Ventspils vēstures muzeja, 6610.
: Apinis A. Grāmatu izplatība latviešu sabiedrībā..., 142. lpp.
3

VB LA 11336, VI, mv. № 62-1372.
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ierakstus grāmatas izdarījusi Anna Meņģele, bet Р. E. Šaca lasām-

grāmatas īpašnieks 1878. gadā bijis M. V. Meņģelis. 1

Līdzīga ievirze uz reliģiskiem izdevumiem ir bijusi vēl diviem

zemniekiem: lubānietim Pēterim Celmiņam un raunēnietim Dāvidam

(Dāvim) Upītim. Celmiņš 1860. gadā iekārtotajā piezīmju grāma-

tiņā uz jautājumu «Kur tu atrodi skaidrus Dieva vārdus?» atbild,

ka tie meklējami Vecajā un Jaunajā derībā, jo «tie svēti Dieva vīri,

kas Bībeles grāmatas uzrakstīja, nerakstīja vis cilvēku gudrību un

mācība[s], bet to, ko Dievs caur svētu garu viņiem ir parādījis un

mācījis . .»
2
.

Arī Upītis, lasīdams populāro L. Hērvāgena izdevumu

«Dzīva maize» (R., 1859), savu attieksmi pret tekstu paudis tikai

nodaļā «Bībeles peršu grāmatiņa», iezīmēdams un pasvītrodams
sev tīkamākos Bībeles pantus.3 Celmiņš un Upītis abi dzimuši

19. gadsimta 30. gados; viņu īpašumā grāmatas, domājams, sāka

nonākt ap 50. gadiem. Līdz gadsimta beigām Celmiņš sakrāja ne

mazāk par simt izdevumiem. Upīša bibliotēkas apjoms nav nosa-

kāms, jo viņš grāmatas nemēdza numurēt. Celmiņš savā pagastā ir

bijusi redzama persona — grāmatas viņam dāvinājis gan draudzes

mācītājs А. E. Peitāns 1850. gadā, gan barons J. Volfs_ 1867. gadā.

Pēdējais «tam pirmām Lubānas valsts vecākam» uzdāvinājis «Li-

kumus Vidzemes zemniekiem» (R., 1862). Celmiņam piemita savu

sociālo stāvokli augsti vērtējoša cilvēka pašapziņa. Likumu eksem-

plārā viņš fiksējis savu darbību valsts amatos.4

Par izkoptāku literāro gaumi, modernāku pieeju grāmatas vērtī-

bām liecina vēl viena vidzemnieka — Drabešu muižas stārasta Jē-

kaba Vīlipa (1812 —1894) mājas bibliotēka. Viņa grāmatu krājums
19. gadsimta 40. gados aizsākās samērā tradicionāli ar reliģiska
satura darbiem, jo Vīlips bija aktīvs brāļu draudzes loceklis. 40. ga-
dos viņu ļoti interesēja arī nošu izdevumi. Ar 50. gadu otro pusi

Vīlipa personiskā bibliotēka kļūst daudzveidīgāka. Grāmatu krā-

jums intensīvi papildinās ar populārzinātniskiem un daiļliteratūras
izdevumiem. Beletristikā viņu saistīja stāsti (F. Hofmanis, E. F. Sēn-

bergs) un garāki dzejojumi (E. Dinsbergs, A. J. Stenders, R. Šulcs).
No zinātnēm Vīlipam īpaši tuva bija ģeogrāfija. Viņa lielā interese

par svešām zemēm izpaudusies, iegādājoties ne vien T. Bekmaņa,
E. Dinsberga, J. Frīdemaņa un R. Šulca darbus, bet arī 1865. gadā
rokrakstā pārrakstot A. G. Velliga neiespiesto darbu «Zemes ap-
rakstīšana tās vecas pasaules pār Eiropu, Āziu un Apriķu»5. 60. ga-
dos Vīlips aktīvi iesaistījās antifeodālās rokraksta literatūras izpla-
tīšanā, daudzos eksemplāros pavairodams un dažādām personām

1 VB R L22848.
2 VB R KA 3, 3.
3 FB M 93812.
4 VB R L22280.
5 RLMVM 37986.
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izdalīdams un izsūtīdams J. Austriņa pamfletus. 1 Tādējādi viņš uz-

ņēmās citu cilvēku lasīšanas vadību. Kā liecina lasīšanas atzīmes

К. H. Kaspari stāsta «Skolmeisteris un viņa dēls..» (R., 1859) ek-

semplārā, 2 grāmatās viņš meklējis gan laikmeta parādību vispāri-

nājumus, gan apstiprinājumu savas reliģiskās pārliecības un pa-
saules uzskata pareizībai. Grāmatnieciskās intereses, sabiedriskā

aktivitāte, piedalīšanās antifeodālajā kustībā Vīlipu izveidoja par

vērienīgu, neparastu personību. Augusts Kažoks 1888. gadā savā

dienasgrāmatā 76 gadus veco vīru raksturojis ar cildinošu vārdu —

«filozofs»3.

Samērā lieli grāmatu krājumi atradās skolotāju īpašumā. Sa-

glabājušies eksemplāri no Lutriņu Jaunmuižas skolotāja Andreja
Rītiņa (vairumā eksemplāru parakstījies «A. Rītinger», «A. Rīting»,
«A. Rītiņ») 4

un Pizes skolotāja X- Neilanda bibliotēkām. Abi kur-

zemnieki orientējās uz sava laika jaunāko literatūru, īpaši uz mā-

cību un populārzinātniska satura grāmatām. Rītiņš bija «Pēterbur-

gas Avīžu» abonents un korespondents. 5 Neilanda krājumā liels

daiļliteratūras īpatsvars. Diemžēl līdz mūsdienām bibliotēkas sa-

glabājušās fragmentāri — 53 grāmatas no Rītiņa un 17 no Nei-

landa krājumiem. Par to liecina eksemplāri ar īpašnieku numuriem

(Rītiņa bibliotēkā lielākais numurs 172, Neilanda — 87). Abos krā-

jumos atrodas ari nenumurētas grāmatas, tāpat vēlāku gadu izde-

vumi no šīm bibliotēkām. Abi skolotāji ir domājuši par grāmatu
krājumu organizēšanu. Rītiņš dažkārt savās grāmatās atzīmējis
nosaukumu «L.jettische] Bibliothek», Neilands ierakstos savu bib-

liotēku dēvēja par «Latvisku grāmatu krājumu» vai «Latvisku grā-
matu krātuvi». Rītiņš izdevumu priekšlapās mēdza atzīmēt eksem-

plāru cenu. Abiem skolotājiem bija spiedogi ar iniciāļiem, kurus

iespieda grāmatās. Tikai uz grāmatās rodamo ierakstu pamata vien

pašlaik izdarīt secinājumus par abu privāto bibliotēku sabiedrisku

lietošanu nav iespējams. Pēc A. Rītiņa raksta «Par grāmatu krā-

tuvēm un lasīšanas biedrībām. .»
6

varam spriest, ka viņš savas

grāmatas, iespējams, devis lasīt apkārtējiem iedzīvotājiem. Vai-

rums Neilanda grāmatu glabājas V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkā,

Rītiņa — LPSR ZA Fundamentālajā bibliotēkā un J. Raiņa Litera-

tūras un mākslas vēstures muzejā.
Grāmatas bija arī sabiedriskā īpašumā. Likumdošanas un ar pār-

1 Apīnis A. Jauni materiāli par nelegālo politisko literatūru Vidzeme 1862.—

1864. g. — LPSR ZA Vēstis, 1968, №8, 43.—45. lpp.
2

FB M 142462.
3 VB R X 44, 1, 4, 68. lpp.

4 Par A. Rītiņa darbību sk.: Ancītis V. Lappuse iz novada skolu vēstures. —

Pad. Zeme, 1984, 6. nov.
5 Dokumenti par tautas atmodas laikmetu 1856—1867. g. — R., 1939, 391 —

392. lpp.
6 [Rītiņš A.] R-r. Par grāmatu krātuvēm un lasīšanas biedrībām domas, skol-

meistaru konferencei priekšā celtas. — Latv. Av., 1870, 21. janv.
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valdes orgānu darbību saistītu materiālu publikācijām bija jāatro-
das iestāžu īpašumā. Kādā «Likumu par Vidzemes zemnieku zemes

turēšanu un dzīvošanu» (R., 1850) eksemplārā izdarīts šāds ieraksts:

«Šī grāmata pieder pāgast tiesai un valstei pie tiesas ko lasīt..» 1.
Vairāki izdevumi tika izsniegti tieši amatpersonām lietošanai. Tā,

piemēram, darba «Rokasgrāmata par Vidzemes zemnieku zemes tu-

rēšanas un dzīvošanas likumiem» (R., 1851) izplatīšanas kārtība

bija norādīta jau pašā izdevumā: to saņēma tiesu orgānos iesaistī-

tie zemnieku pārstāvji. Viņu pienākums bija eksemplāru nodot tā-

lāk pēctecim amatā. Par līdzīgu praksi vēsta arī kāds Kabilē izda-

rīts ieraksts 1866. gada «Pagasta likumos»: «Pagasta vietniekam

par inventārijumu dota.»2

Šajā laikposmā vērojama skolu bibliotēku veidošanās. leraksti

izdarīti galvenokārt ar mācību procesu saistītos izdevumos. Ir lie-

cības, ka skolās bijuši jau paprāvi krājumi, piemēram, 1863. gadā

Ķēveles skolā G. Grīnera un O. Panka «Kristīga mājas grāmata»
(Jelgava, 1859) reģistrēta ar 44. numuru.

3

Latviešu biedrību bija nedaudz. To dibināšana bija viens no ap-
skatāmā perioda spilgtākajiem sabiedriskās aktivitātes izpaudu-
miem. Biedrību sastāvu veidoja cilvēki, kas piederēja progresīvāka-

jai, vairāk attīstītajai latviešu sabiedrības daļai. Biedrību bibliotēku

fondos, cik var spriest pēc ierakstiem, nebija mazvērtīgu grāmatu.
Galvenokārt tika iegādāta jaunākā pašu latviešu sarakstītā litera-

tūra, bet no iepriekšējo periodu iespieddarbiem tikai atsevišķi nozī-

mīgākie izdevumi, piemēram, G. Brašes «Kā Paleijas Jānis savu

būšanu kopis» (Jelgava, 1844) 1870. gadā dibinātajā Jonatāna bied-
rībā Rīgā.4 Ir saglabājušās grāmatas arī ar lauku biedrību spiedo-

giem. J. H. Kampes «Stāsta kā Kolumbus to lielu pasaules daļu
Ameriku uzgāja» (R., 1862) eksemplārs ar spiedogu «Ozinges pa-

gasts» 5 acīmredzot piederējis literatūrā minētajai Dziņu lasīšanas

biedrībai6
,

kas darbojās jau 19. gadsimta 50. gadu beigās. No 1865.

gadā dibinātās Straupes Dziedātāju biedrības grāmatām ir zināms

eksemplārs ar 111. numuru.
7 Reliģiskā literatūra atradās baznīcās un

brāļu draudzēs, piemēram, ir saglabājušies eksemplāri ar Vecbren-

guļu Daudža un Bilskas Baltača saiešanas namu īpašuma ierak-

stiem 1861. un 1869. gadā.8

1 FB RM 28025.
2 FB RM 27726.
3 FB M A2.
4 LZB 56462.
5 A. J. Jansona mantinieku īpašumā.
6 Straubergs J. Dažas zinas par Ūziņu lasīšanas biedrību 1857.—1859. g. —

Mūsu Mājas Viesis, 1938, № 21, 8. lpp.; Rancāns F. Jānis Misiņš un vina biblio-

tēka. — R., 1963, 137. lpp.
7

FB RM 18697.
8

RLMVM, Bzn. lit. 99470; CVVM VN 10456.
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Aplūkotais 1856.—1870. gada ierakstu kopums galvenokārt rak-

sturo grāmatu cirkulāciju lauku iedzīvotāju vidū. Vērojams,
kā turpina attīstīties jau agrākos periodos iedibinātās literatūras

krāšanas tradīcijas, kā, pieaugot grāmatu izplatībai, mainās lasī-

tāju attieksme pret tām: ieraksti standartizējas, izkristalizējas to

galvenā funkcija — eksemplāra piederības apliecināšana.

Jūtams, ka šā laika ieraksti kā grāmatniecības vēstures rakst-

veida avots ir vienpusīgi. Vairums izzināto eksemplāru īpašnieku

nebija garīga darba veicēji, tāpēc ieraksti nepilnīgi atspoguļo sava

laika inteliģences attieksmi pret latviešu grāmatām, maz rakstveida

materiāla par izdevumu izplatību pilsētu iedzīvotāju vidū. Fragmen-
tāras ir ziņas par eksemplāru piederību sabiedriskajiem krājumiem.
Taču arī par šīm nosauktajām parādībām ierakstos rodamas inte-

resantas liecības, kas tālākos pētījumos kopā ar citiem avotiem var

bagātināt un pilnīgot priekšstatu.

И. КЛЕКЕРЕ, С. ШИШКО

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ЗАПИСИ 1856—1870 ГОДОВ
В ЛАТЫШСКИХ КНИГАХ

Резюме

Для сбора материала были просмотрены фонды научных библиотек и крае-
ведческих музеев Латвийской ССР, а также некоторые личные собрания. В ре-

зультате обнаружено 400 экземпляров книг с надписями, пригодными для

изучения. Записи сделаны 353 разными лицами. После сравнения полученного

материала с записями более ранних периодов выяснилось, что форма записей

становится все более лаконичной. Так как фамилия для латышей уже стала

стабильным признаком личности, уменьшился удельный вес локализированных

записей с указанием хутора, волости или имения (19%). Особого внимания

заслуживают записи с информацией об обстоятельствах приобретения книги,

стоимости экземпляра или переплета (61 запись). В 17 книгах находятся ге-

неалогические сведения об отдельных крестьянских родах. Традиция записей

этого вида возникла раньше и продолжалась в течение всего столетия. Записи

свидетельствуют о том, что в этот период становится традицией дарение книг

членам своих семей (11 записей). Выявлены фрагменты 13 личных библиотек

этого периода и 20 недатированных собраний с изданиями 1856—1870 гг.

Иногда на форзацах записывались народные верования, фиксировались исто-

рические события, делались выписки текста и др.

Так как большинство книг принадлежало крестьянам, записи, характери-

зующие отношение читателя к тексту книги, встречаются редко. В статье при-

водятся данные о сохранившихся книгах из общественных собраний того вре-

мени с владельческими записями латышских обществ, библиотек, школ, рели
гиозных организаций. Мало сохранилось книг, принадлежавших городским жи-

телям; не встречались также датированные экземпляры из больших личных

библиотек, известных по другим источникам. Главной ценностью проведенного
анализа является возможность осветить традиции приобретения и хранения книг

латышскими крестьянами



I. KLEKERE, S. ŠIŠKO

LESERNOTIZEN AUS DER ZEITPERIODE 1856—1870

IN DEN LETTISCHEN BÜCHERN

Zusammenfassung

Beim Stoffsammeln sind Bestände wissenschaftlicher Bibliotheken und Heimat-

kundemuseen in der Lettischen SSR sowie einige Privatsammlungen überprüft
worden. Infolgedessen sind 400 Buchexemplare mit den für die Erforschung

geeigneten Notizen entdeckt. In diesen Büchern gehören die Notizen 353 verschie-

denen Personen. Nach dem Vergleich des erworbenen Materials mit den Notizen

aus den früheren Zeitperioden stellt es sich heraus, daß die Notizen der Form

nach immer lakonischer werden. Da Familiennamen für die Letten schon zu einem

festen Merkmal der Person geworden sind, so tritt der Anteil von Notizen mit

Angaben über Gesinde, Gemeinde oder Landgut zurück (19 Prozent). Besondere

Beachtung verdienen Notizen mit der Information über Umstände bei der Buchan-

schaffung, über den Preis des Exemplars oder den Bucheinband (61 Notizen).
In 17 Büchern sind genealogische Angaben einzelner Bauernfamilien zu lesen. Die

Tradition solcher Notizen hat sich früher herausgebildet und bestand im Laufe des

ganzen 19. Jh. Die Notizen zeugen davon, daß Buchschenkungen an die Familien-

angehörigen in dieser Zeitperiode schon zur Tradition werden (11 Notizen). Es

sind Fragmente aus 13 Privatbibliotheken dieser Zeitperiode und aus 20 Samm-

lungen ohne Datierung mit Ausgaben aus dem Zeitraum von 1856 bis 1870

festgestellt worden. Manchmal werden Volksglauben, historische Ereignisse,
Textauszüge u. a. auf die Vorsätze aufgeschrieben.

Da die Mehrheit der Buchbesitzer den Bauernkreisen angehörte, sind die

Notizen, die das Leserverhältnis zum Text eines Buches charakterisieren, selten

anzutreffen. Im Artikel wird auf die erhaltengebliebenen Bücher mit den

Besitznotizen der lettischen Vereine, Bibliotheken, Schulen, religiösen Gemein-

schaften hingewiesen. Es sind wenig Bücher erhaltengeblieben, worüber die Stadt-

bewohner verfügten; es sind auch keine Exemplare mit Datierung aus größeren

Privatbibliotheken, die aus anderen Quellen bekannt sind, anzutreffen. Der

Hauptwert der durchgeführten Analyse liegt in der Möglichkeit, Traditionen der

Buchanschaffung und -aufbewahrung von lettischen Bauern zu erläutern.
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L. LIMANE

LITERĀRĀ PROZA

UN TĀS LASĪŠANA LATVIEŠU SABIEDRĪBĀ

Laikā no 1856. gada līdz 1870. gadam Latvijā bija radušies ma-

teriāla un psiholoģiska rakstura priekšnoteikumi masveida lasīša-

nai. Lasīšanu nodrošina lasītprasme, brīvā laika rezerves, iespējas

iegādāties grāmatas, pozitīva attieksme pret daiļliteratūru, kā ari

zināmas kultūras līmeņa nosacītas iemaņas literāra teksta uztverei.

Lasītprasmes pieaugumu sekmēja gan skolas izglītība, gan tas,
ka mācītāji pirms iesvētīšanas pārbaudīja jauniešus grāmatā, jo

uzskatīja lasītprasmi par obligātu. Jau 19. gs. 40. gados Kurzemē

lasīt pratuši apmēram puse zemnieku, atsevišķās vietās vairāk. 1

(Trūkst precīzu datu par lasītpratēju skaitu 50. un 60. gados.) Jā-

piebilst, ka auga iespējas lasīt arī vāciski. 60. gados skolās mācīja
vācu valodu, 1863. gadā iznāca J. Špīsa «Pārtulkotājs», populāra

bija J. Neikena «Vācu valodas mācība priekš latviešiem». Presē pa-

rādījās aicinājumi iegādāties grāmatas vācu valodā.2 1866. gadā
kāds recenzents ziņoja, ka laba daļa latviešu lasot arī vācu grāma-
tas, bet slikti tajās orientējoties, tāpēc iesaka par izvēli konsultē-

ties ar skolotāju vai mācītāju, lai izvairītos no sēnalu literatūras. 13

Pieaugot zemnieku saimniecību patstāvībai, lauku iedzīvotājiem
radās brīvā laika rezerve — izbrīvējās ziemas vakari, kad galvenā
nodarbošanās visiem bija istabas darbi. Par parastu parādību kļuva
kolektīvā lasīšana, kas it kā turpināja literāro tekstu izplatīšanas
folkloriskās tradīcijas. Spriežot pēc izteikumiem atmiņu pierakstos,
kopējai lasīšanai izvēlējās gan vispārēju popularitāti ieguvušus iz-

devumus, gan arī nejauši lasītāju rokās nonākušas grāmatas. Lau-

kos kolektīvā lasīšana nebija vienīgais lasīšanas veids — zēni at-

sevišķi lasīja ganos, lieli grāmatu mīļotāji arī nakts stundās. Zem-

niekiem laika trūkums (daļēji, lasītājiem kļūstot vecākiem, saruka

arī interese par literatūru) neļāva īsti uzplaukt daiļliteratūras indi-

viduālai lasīšanai.

1 Apinis A. Grāmatu izplatīšanās latviešu sabiedrībā no 1835. gada līdz 1855.
gadam. — B-kas — lasītājiem: B-ku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka
1984, 108.—109. lpp.

2 J. Cimzes aicinājumi skolotājiem lasīt vācu valodā (Mājas Viesis, 1867,
3. apr.), sludinājums ar aicinājumu iegadāties «Krustēva Toma būdu» vācu valodā
(Mājas Viesis, 1860. 25. apr.).

3 R. Par nederīgiem un skādīgiem rakstiem.
— Mājas Viesis, 1866, 31. okt.
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t3an šīs kolektīvās lasīšanas tradīcijas, gan samērā ierobežotā

daiļliteratūras repertuāra, gan līdzīgos apstākļos dzīvojošu, vienādi

izglītotu cilvēku gaumes standartiskuma dēļ nedz pēc izlasītā dau-

dzuma, nedz pēc tā satura īpatnībām zemniecība lasītāju grupās
nav dalāma. Literārā materiāla uztverē viņi vairākumā bija sintē-

tiķi, lasītāja analītiķa iemaņu izkopšanai pašā stāstu materiālā

nebija attiecīgas vielas.

Pēc sociālās piederības, darba rakstura un izglītības kā atse-

višķu grupu var izdalīt Tērbatas un Pēterburgas universitāšu stu-

dentus un absolventus, skolotāju seminārus beigušos. Skolotie sa-

ivas daiļliteratūras intereses apmierināja svešvalodās, tādējādi sa-

skārās ar īstām mākslas vērtībām, prata tās atšķirt no nemākslas,

paši bija arī grāmatu autori un jaunu ideju ģeneratori. Šai grupā
ikviena lasīšanas virzienu noteica individualitāte. Skaitliski lielāku

grupu veidoja garīga darba darītāji un ierēdņi, kas ieguvuši nelielu

skolas izglītību, bet bagātās zināšanas apguvuši pašmācībā. No

viņu vidus nāca vairāki stāstu latviskotāji. Bija starp viņiem arī

tādi, kas pievērsās klasikai (piemēram, E. Dinsbergs), tomēr liela

daļa palika pie «tautas grāmatas», kuras arī tulkoja. Šo darbinieku

literatūras izpratne parasti atbilda lasītājas publikas prasībām un

arī tās noteica.

Tajos gados Latvijā pilsētās bija apmēram 10% iedzīvotāju,

starp tiem arī cittautieši. Par pilsētas latviešu lasīšanas interesēm

uzkrājies maz ziņu. Perioda otrajā pusē, kad pilsētās pastiprināti

ieplūst lauku iedzīvotāji, parādās izdevumi, kas domāti ienācēju
ētiskai un praktiskai orientēšanai jaunajos apstākļos («Stāsts, kas

jaunām meitām der par mācību», «Kā kādam godīgam jaunekļam

gājis, kas Rīgā vietu meklējis»).
Regulāri informācijas par jauniznākušo literatūru — īsas ano-

tācijas, neanotēti saraksti vai recenzijas bija ievietotas laikrakstos

«Latviešu Avīzes» un «Mājas Viesis». Atsauksmes bija operatīvas,
dažkārt to autori pat atzīmēja, ka paši vēl neesot paguvuši grāmatu
izlasīt, bet, spriežot pēc šādiem vai tādiem apstākļiem, «būs patī-
kama lasīšana». G. Braš'e, pats neizlasījis «Plūdu briesmas», saga-

tavoja pretrakstu J. Caunīša recenzijai. l Literatūras sarakstos bija

grāmatas nosaukums, ziņas par izdevēju, apjomu, cenu, norādītas

iegādes vietas, kādreiz īsos vārdos sniegts satura un sižeta pār-
stāsts, arī pasakot, kādas «mācības» no stāsta var smelties. Pare-

tam tika atzīmēti tulkotāji, autori netika uzrādīti, jo tie nevienu

neinteresējot un no tiem pat tikai «lieka sajukšana varot celties»2
.

1 Brase G. Kāds vārds par to ziņu, kas Mājas Viesa litā lapā par to jaunu

grāmatu «Plūdu briesmas» ronās. (Rokraksts LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas

Rokrakstu un reto grāmatu nodajā (turpmāk FBR), «LDB» 5492, I, 34.)
2 Grāmata rullis, kas rāda, kādas latviešu grāmatas tapinājamas un dabūja-

mas no Latviešu draugu biedrības grāmatu krājuma Jelgavā, Latviešu avīžu

namā. — Magazin, hrsg. v. d. Lett.-Lit. Ges., 1860, Bd. 12, St. 3, S. 54.
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Apskatāmajā periodā sistemātiski tika izdoti izdevniecību katalogi
un grāmattirdzniecības reklāmas saraksti. Bieži tos izdevējs pie-

vienoja grāmatām beigu lapās vai uz vāka. Recenzijas un daiļlite-
ratūras ieteikumi neraksturoja grāmatu individualizēti, tie bija šab-

loniski, ieturēti cildinoši standartizētos formulējumos, kā, piemē-

ram, «Brīnum jauks un veselīgs stāsts», «Pēc taisnības labs»
r

«Vērts lasīt šo jauko stāstiņu», «Viscaur šis stāsts ir gluži veselīga
barība vien, un ikkatrs to labprāt cauri lasīs», «Katram būs patī-
kams gan par izlustēšanos, gan arī par derīgu mācību». Lasītāji

savstarpēji apmainījās domām par iegādātajām un izlasītajām grā-
matām, tāpēc paziņu un kaimiņu ieteikumiem grāmatu izvēlē, do-

mājams, bija lielāka nozīme nekā avīžu un citām rakstiskajām

ziņām. Bieži grāmatas iegādē par noteicošo faktoru kļuva ārējie
apstākļi — izskats 1

,
nosaukums, cena.

Viss literārās prozas repertuārs nonāca lasošajā vidē, aktīvi cir-

kulēja tajā, atradās iedzīvotāju mājas bibliotēkās un bija dabūjams

veikalos, tolaik deficītu daiļliteratūrā nebija. Ja kāda grāmata ātri

tika izpirkta, to tūlīt iespieda no jauna. Vairākiem izdevumiem starp-
laiks starp pirmo un atkārtoto iespiedumu nepārsniedz trīs gadus
(F. Hofmaņa «Kāds kungs, tāds kalps» — 1867. un 1869. g., «Lie-

lais Kristaps» — 1862. un 1865. g., «Neredzīgais Kaspars un viņa
dēls» — 1858. un 1860. g., «Orleānas jumprava un Maria Stuart» —

1862. un 1865. g., K. Šmida «Bruņenieks Teobalds» — 1862. un

1864. g., «Ziemassvētku vakars un Maza sarkana Bībele» — 1867. un

1870. g.).
Lektīru lauku iedzīvotāji bieži iegādājas pilsēta. Tirgus brau-

cienu reizēs parasti lasošām ģimenēm mājastēvs pārveda arī kādu

grāmatu. Daiļliteratūru pie izdevēja pasūtīja tikai atsevišķi grā-
matu mīļotāji un atkalpārdevēji. To apliecina nepilnīgi saglabājies
V. F. Hekera arhīvs 2

,
kur var konstatēt 25 personas — atkalpārde-

vējus vai iesējējus, cilvēkus, kuri regulāri pirkuši lielāku skaitu

daiļliteratūras grāmatu, un 14 personas — pa vienam eksemplā-
ram. No pēdējiem tikai G. Lagzdiņš Bauskā, J. Pētersons Liezērē

un P. Upītis (dzīves vieta nav zināma) pasūtījuši Hekeram prozu
sistemātiski. Salīdzinājumā ar dažu tipu reliģiskajiem izdevumiem

(dziesmu grāmatas, sprediķi), kalendāriem un mācību līdzekļiem
daiļliteratūru pasūtītāji iegādājās mazāk eksemplāros, parasti 2—5,
reti vairākus desmitus. Pēc arhīva materiāliem var uzskaitīt 4867

eksemplārus Hekeram no 1859. gada līdz 1870. gadam pasūtīto daiļ-
literatūras izdevumu. Kaimiņi savā starpā mainījās ar stāstu grā-
matām3

, turpretim trūkst ziņu, ka tā būtu rīkojušies arī ar citu no-

zaru literatūru. Personiskie kontakti stāstu grāmatu propagandā

1 Barons К. Ko mate stāstījusi. Manas pirmās skolas. R., 1935, 20. lpp.
2 FBR, Ms 1136 I—2 un I—3.
8 Kundzīte R. [Autobiogrāfijas fragments.] — Kaudzīte M. un R. Raksti. R.,

1941, 6, 270.—271. lpp.



119

"tolaik izpaudās ari tā, ka atsevišķi cilvēki — grāmatnieki — iegā-

dājās lielu daļu izdevumu un labprāt deva tos lasīt kaimiņiem.
Bibliotēkām laukos kaut cik jūtamas nozīmes lasīšanas veicināšanā

vēl nebija.
Relatīvi nelielais stāstu skaits noteica vērīgu attieksmi pret tek-

stu, veicināja uztvēruma pamatīgumu un noturību. Izlasītā iespaidi
saglabājās ļaužu atmiņā pat gadu desmitiem. Zemnieku sētā daiļ-
literatūras lasīšana lielā mērā bija pakārtota praktiskajai dzīvei.

Tomēr, lai gan stāstu skaits un lasīšanas popularitāte auga, daiļ-
literatūras prestižs salīdzinājumā ar reliģisko, arī ziniski praktisko
un mācību grāmatu bija samērā zems — zemnieku vidē literārā

proza vēl nerisināja cilvēkiem būtiskas individuālās problēmas, pa-
lika tikai laika kavēklis, turpretim pārējo nozaru grāmatām bija no-

teikts praktisks nolūks. Lai palielinātu stāstu prestižu, izdevēji un

tulkotāji titullapās, priekšvārdos un reklāmas sludinājumos nemitīgi
izcēla grāmatas audzinošo nozīmi, tā uzsverot tās derīgumu. Par

zināmu nevērību pret stāstiem liecina fakts, ka grāmatas dažreiz

«klīda» no mājas uz māju pat bez īpašnieka. Apzinātajos eksemplā-

ros uziets tikai viens dāvinājuma ieraksts, arī īpašuma ierakstu ma-

zāk nekā citu nozaru grāmatās. No tā varam secināt, ka šādas grā-
matas uzskatītas par pārejošu ieguvumu, ko ilgstoši glabāt nav

nepieciešams. Titullapās bieži bija minēts, ka grāmata adresēta bēr-

niem un jaunatnei. Sevišķi tas jūtams tautskolotāju sacerējumos.
Taču praksē kā bērni, tā pieaugušie lasīja vienu un to pašu.

Literārā proza kā patstāvīgs māksliniecisks žanrs latviešu va-

lodā sāka veidoties samērā vēlu. Aizsākusies ar tulkojumiem, tā iz-

auga nevis no pašu folkloras, bet cittautu rakstītās literatūras

ietekmē. Kopš 18. gs. beigām, ko iezīmēja G. F. Stendera darbības

uzplaukums, proza, lai arī gausi un epizodiski, sāka attīstīties pat-
stāvīgi. Arī mācītāji labprāt literarizēja savus sacerējumus, izvei-

dojot sižetu praktiskiem un ziniskiem rakstiem un vēstījumu pa-

spilgtinot ar plastiskām detaļām. Tā tika producēts daudz reliģiski
ētisku traktātiņu (robežžanra darbi starp daiļliteratūru un morāl-

filozofisku apceri). No dzīvesstāsta vēlāk izauga biogrāfiskie stāsti

un romāni. Lai gan stāsts (aplūkojamā laika literārās prozas gal-
venais paveids) latviešu grāmatu produkcijā sistemātiski sāka

ieviesties 19. gs. 20. un 30. gados, bet 50. un 60. gados tam jau ir

sava noteikta vieta, tomēr vēl jūtamas literatūras sinkrētisma pēdas.
Stāstus atdalot no pārējās literatūras, grūtības rada minētie trak-

tatiņi, kas 15 gados iznākuši apmēram 90 izdevumos, un vairākas

beletristiski veidotas ziniskas grāmatas («Nabaga Pries», J. H. Kam-

pes «Stāsts, kā Kolumbus to lielu pasaules daļu Ameriku uzgāja»,
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«Koši spoži stariņi no tām trim zvaigznēm pirmajā lielumā» v. c.).

Apcerei par pamatu ņemta tikai īstā daiļliteratūra.
No 1856. gada līdz 1870. gadam nāca klajā ap 190 stāstu grā-

matu (pāri par 150 pirmizdevumu un apmēram 40 atkārtotie izde-

vumi), ap 90 dzejoļu izdevumu, 13 lugu. 1 (Romāns latviešu grāmat-
niecībā šai laikā vēl nebija pazīstams.) Vispārēja grāmatu skaita

pieauguma apstākļos daiļliteratūras raža palielinājās straujāk nekā

citās nozarēs. Stāsti veido apmēram 20% šā perioda grāmatu izde-

vumu kopskaita, turpretim iepriekšējā periodā — 1851. gadā ap

8%, 1854. gadā ap 14%. Kā rāda grāmatu tirdzniecības reklāmas

saraksti, pārdošanā bija daudz līdz 1856. gadam izdoto stāstu. Tie

glabājās arī iedzīvotāju mājas bibliotēkās. Izpētes perioda sākumā

lasītājas sabiedrības rīcībā bija ap 50 stāstu grāmatu nosaukumu,
kuru skaits pakāpeniski palielinājās līdz vairāk nekā 200 tā beigās

2
.

Izdevumos parasti bija viens garāks stāsts, tikai paretam vienā

grāmatā bija apvienoti divi vai vairāki īsi stāstiņi («Trīs patiesīgi

stāsti», «Sprogu galva un Bērna mīlestība», «Orleānas jumprava

un Maria Stuart» v. с), maz bija stāstu krājumu: dažas viena

autora grāmatas (O. Bages, K. Smida, V. Haufa), kādi vienoti folk-

loras kopojumi (stāsti par Minhauzenu, Tilu Pūcesspieģeli, «Par

malēniešiem», «Tūkstoš un vienas nakts pasakas»), vairāki tulko-

tāju veidoti dažādu autoru stāstu apvienojumi. Tendence nesadār-

dzināt grāmatas nosacīja to nelielos apjomus. Apmēram pusei
stāstu izdevumu nebija vairāk par 50 lappusēm. Tādi darbi, kuru

apjoms 100—200 lappušu, skaitāmi pāris desmitos, bet vēl biezāki

bija pavisam reti.

Latviešu oriģināldaiļliteratūrā lasāmviela prozā tikko sāka vei-

doties. Apskatāmā perioda pašās beigās iznāca J. Neikena «Stāsti,
dziesmas un gudrības mācības» (sast. R. Auniņš, 1870) ar autora

biogrāfiju, kas apkopo viņa daiļrades nozīmīgāko daļu.
Vairākums stāstu ir tulkojumi no vācu valodas: ar dažiem izņē-

mumiem tie ir diezgan vienveidīgi stilistiskā un mākslinieciskā ziņā.
jo grāmatas bija domātas estētiski mazizglītotiem lasītājiem. (Tāpēc

tulkotāji sacerējumus nereti īsināja, vienkāršoja, lai lasītāji vieglāk
uztvertu; tas vēl vairāk pastiprināja vienveidību.) Šai laikā vācu

grāmatniecībā teorētiski un praktiski grāmatas tika dažādi adresē-

tas — lasītāju elitei, sievietēm (salonu literatūra), vienkāršajiem
lasītājiem, jaunatnei un bērniem. Mākslas uztverei nesagatavotiem
pieaugušiem lasītājiem domāto sacerējumu idejas un sižeti nereti

tika smelti klasikā, to pārstrādājot.
Latviešu lasītājiem vislabāk pazīstami un iemīļoti bija vācu

1 Seit un turpmāk uzskaitei izmantota V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotē-

kas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā izveidotā spraudu kartotēka «Latviešu grā-
matas 1856—1870».

2
Periodiskajā presē šai laikā publicēts ap 800 beletristisku sacerējumu. Tie

šai rakstā netiks apskatīti.
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autori Kristofs Smids (6 grāmatas), Vilhelms Horns (10 grāma-

tas) un Francis Hofmanis (13 grāmatu). K. Smids (1768 —1854)

studējis teoloģiju, darbojies sākumā par mācītāju, vēlāk par skolu

inspektoru Augsburgā. Ikdienā nodarbināts ar jaunatnes audzinā-

šanu, viņš sāka arī sacerēt tai stāstus, izkopa šai žanrā savu stilu

un tematiku. Vācu literatūrā K. Smids tiek uzskatīts par bērnu un

jaunatnes stāsta aizsācēju. Viņš kā jaunatnes rakstnieks bija sla-

vens visā pasaulē. Vielu daiļdarbiem Smids smēlās bruņinieku laiku

notikumos vai leģendās un, savā skatījumā interpretējot vielu, cil-

dināja sirds siltumu, cilvēcisko skaidrību, laipnību, labdarbību un

dievbijību. Pedagoģiskie principi viņa stāstos ietverti visai plastiskā

tēlojumā ar noslieci uz iežēlināšanu. Latviešu valodā Šmida darbus

sāka tulkot J. F. Lundbergs 19. gs. 30. gados, un Šmids palika po-

pulārs latviešu lasītāju vidū visu 19. gadsimtu. V. Horns (1798 —

1867) literāro darbību sāk 19. gs. 20. gadu sākumā, kad strādāja
par kādas lauku draudzes mācītāju. Dažus no saviem agrīnajiem
tautai adresētajiem darbiem viņš nodēvējis par «ciema stāstiem»

(«Dorfgeschichten», latviski krājumā «Stāsti par ziemas vakariem

stāstīti Kraukļukrogā»). Vēlāk saskaņā ar savu romantisko ievirzi

Horns iecienīja attālu tautu un zemju dzīves ainas, dabas tēloju-
mus; var teikt, ka daļai viņa daiļdarbu piemīt eksotiska nokrāsa.

Jau jaunlaicīgāks ir F. Hofmanis (1814 —1882). Atšķirībā no iepriekš
minētajiem rakstniecībā profesionālis — grāmatu sacerēšana un iz-

došana bija viņa pamatnodarbība un peļņas avots. Hofmanis iein-

teresē ar dzīvo, saistošo stāstījumu un atbilstoši laikmeta prasībai
dod sabiedrības akceptētu morālo traktējumu. Viņa pirmais latviski

tulkotais stāsts ir «Konterbandnieka zēns» (1858), ko pirms dažiem

gadiem, vēl mācoties ģimnāzijā, latviskojis Juris Alunāns.

Zināmu ievērību izpelnījās F. Dzirne, G. Nīrics, J. Gothelfs,
V. Meinholds, divi pēdējie jau bija nopietni sava laika rakstnieki

reālisti. Perioda beigās parādās konkurents — kriminālgabalu un

šausmu stāstu sacerētājs T. Tareneckis. Pārējiem 30 zināmajiem
autoriem (vairāk nekā pusei izdevumu oriģināla autorus pagaidām
nav izdevies noskaidrot) iznāca pa vienai grāmatai. Starp tiem ir

arī daži pazīstami sava laika rakstnieki ar individuālu stilu —

K. F. Losiuss, V. Haufs («Teiksmas jeb pasakas», 1868), F. Geršte-
kers («Toms un Anna», 1868), V. Herhenbahs («Ansis Kolhāze»,
1867). J. Zvaigznīte tulkojis brāļu Grimmu un dažas K. Andersena

pasakas. Rakstnieču sacerējumiem raksturīga emocionāla sakāpinā-

tība, viņu darbos citu stāstu pierastās lēnprātīgās sievietes apolo-
ģiju nomaina dūšīgas, neatkarīgas, mērķtiecīgas darbības varones

(H. Rītas «Marija, pazemīga un droša», B. Voiskas «Vilis un

Alari»). Salonu literatūru pārstāv_ceļojumu aprakstu un romānu

rakstniece Johanna Šopenhauere («Ērgļa pereklītis»), jaunatnei rak-

stīja A. Franca («Bernolds»), aktrise Š. Birha-Pfeifere («Übags un

viņa audzēkne»). Joprojām iznāca iepriekšējos gadu desmitos tik
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iecienītā šveiciešu didaktika H. Čokes devums. Pārējo tautu darbi

latviskoti maz: flāmu rakstnieka V. Konsjansa «Jauna nekrūta līga-

viņa», amerikānietes H. Bīčeres-Stovas «Unkel Toma būda», pa vie-

nai krievu literāta J. Verderevska un franču romānista K. Monte-

pēna grāmatai. Šie tulkojumi, šķiet, veikti ar vācu valodas starp-
niecību.

Folkloras apdarēm par avotu nereti izvēlējās G. Švāba un

O. Mārbaha krājumu «Deutsche Volksbücher», kas folkloras vielu

sniedz zemā zinātniskā un mākslinieciskā līmenī.1 Latviešu lasītāji

iepazinās ar Eiropas tautu teikām un leģendām (par Faustu, Tilu

Pūcesspieģeli, Ahasvēru, Minhauzenu), nostāstiem («Par malēnie-

šiem», «Rāceņu skaitītājs»), pasakām (brāļu Grimmu, «Florinda un

Amiņa», «Lustiņš», A. Leitāna tulkotais krājums «Laika kavēklis

pa ziemas vakariem»). Dažas leģendas (piemēram, «Turaidas jum-
prava») tulkoja no Rīgas izdevumiem vācu valodā. Šai laikā latviešu

vēstītāja folklora kā lektīra tikpat kā netika plašāk izmantota.

Parasti latviskoja sava laika daiļliteratūru. Par Vācijas iespied-
produkcijas novitātēm informēja Rīgas vācu avīzes. Arī veikalos

bagātīgi piedāvāja ārzemju grāmatas. Vielu tulkojumiem latvieši

labprāt smēlās kalendāros un periodiskajos izdevumos. Daudzi

darbi parādījās ne vēlāk par 10 gadiem pēc pirmizdevuma vācu va-

lodā, dažreiz vērojama pat apbrīnojama operativitāte (piemēram,
Š. Birhas-Pfeiferes stāsts «Übags un viņa audzēkne» pirmoreiz

publicēts 1859. g. izdevumā «Deutsche Volkskalender», 1860. gadā
tā iznāca latviski). Vienam darbam reizumis pievērsās vairāki tul-

kotāji. Tas liecina par gaumes vienveidību sabiedrībā. Oriģinālu
autorus grāmatās norādīja tikai paretam, turpretim tulkotāji savu

vārdu neslēpa: ja ne citādi, tad norādīja «Sagādāts no —» vai «Sa-

rakstīts no — ». Tādējādi nezinātājs viņus varēja noturēt par auto-

riem. Vēlākā periodā, mazinoties izdošanas kultūrai, retāk ievie-

toja priekšvārdus un arī latviskotāju vārdus.

Izvirzot jautājumu par lasāmvielas pieskaitīšanu pie mākslas

vai triviālliteratūras, jāievēro ne tikai literatūras objektīvā kvali-

tāte, bet arī tās funkcionēšana konkrētā vēsturiskā situācijā.
Mākslas valoda runā ar lasītāju metaforiski, stilizējot dzīvi tās

tēlos.2 Vairākumam apskatāmo grāmatu metaforiskums nepiemīt,

vēstījums ir viennozīmīgs, saturs pausts šabloniskos tēlos. Triviāl-

literatūru raksturo tās nozīmes reducēšana uz derīgu darbību (sim-
ptomātiski — Vācijā triviālromāns aizsākās ar audzinošās litera-

tūras uzplaukumu 18. gs., tas pats attiecināms uz latviskā stāsta

sākotni 19. gs. pirmajā pusē), varoņi konsekventi tipizēti, arhetipi
visos darbos paliek iepriekš noteiktos ietvaros, katram sacerējumu

1 Энгельс Ф. Немецкие народные книги. — В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. ОС)

искусстве. М., 1983, т. 2, с. 507—514.
2 Бахтин М. М. Роман воспитания и его значение в истории реализма. —

В кн.: Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 209.
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paveidam ir savs raksturīgs stils, beidzas laimīgi, darbības vide un

laiks ik paveidam ir iepriekš noteikts, nevis individuāli izraudzīts. 1

Latviski tulkoto stāstu vairākums, kā tālāk redzams, pēc formas at-

bilst vācu literatūrzinātnē izstrādātajam triviālliteratūras rakstu-

rojumam. Skatot literārās parādības lasīšanas aspektā, vācu lite-

ratūrzinātnieki atzīst, ka triviāla ir nevis grāmata pati par sevi, bet

jūtas, ar kādām lasītājs to uztver.2 Latvijas apstākļos lasītāji šāda

tipa grāmatas uztvēra kā viņiem nezināmas īstenas dzīves parā-
dību, tāpēc īsti pārdzīvoja tur attēlotos notikumus. Nebija vēl arī

citas, augstāka tipa latviešu literatūras. Tāpēc šai laikā vēl nevar

runāt par latvisko literāro prozu kā par triviālliteratūru.

Tomēr latviskoto stāstu kopumam piemīt šī tipa daiļliteratūrai

specifiskās izveides iezīmes. Vairumā stāstu darbība risinās varoņa

dzīves izšķirīgajā periodā. Saduras labais un ļaunais, šai cīņā uz-

var labais: ja varonis bijis apmelots, noskaidrojas patiesība («Liel-
māte Grietiņa», K. Šmida «Grāfa lielmāte Genoveva» un «Puķu kur-

vīts»); ja šķietami nepārvarami šķēršļi bijuši mīlētājiem, tie nonāk

pie altāra («Uzticama brūte Anniņa», F. Dzirnes «Bārenīte Līzbete»

un «Marijas Leja», V. Horna «Jaunais skolmeisters un viņa Ro-

zīte); ja bērns pazaudējis vecākus, viņš tos nejauši sastop (R. Ba-

rona «Priežurozes skolmeisters», Š. Birhas-Pfeiferes «Übags un

viņa audzēkne»); ja godavīrs trūcīgs, tas tiek pie turības («Kā go-

dīgam jaunekļam gājis, kas Rīgā vietu meklējis», «Labdarīšana un

pateicība»). Pēc liktenīgā notikuma varoņa dzīve atgriežas mierīgā

plūdumā. Konflikta raksturs nosaka kompozīciju. Ekspozīcijā parasti

sniegta peizāža vai vēsturiskā laika un vides apraksts, darbojošās
personas un viņu dzīves raksturojums; tas viss nereti idilliskā to-

nalitātē. Drīz seko sarežģījums, kāds no varoņa gribas neatkarīgs
notikums — karš, dabas katastrofa, laupītāju uzbrukums, intriga
vai kas cits, pēc tam viņam jāiztur cīņas vai apvainojuma smagums.
Pozitīvais personāžs lēnprātīgā paļāvībā pacieš visas grūtības, pa-
liek iekšēji stiprs un par to beigās tiek kā materiāli, tā morāli gan-
darīts. Beigas parasti laimīgas, patosa pilnas, nereti ar morāli

didaktiskām pamācībām. Tēli tipizēti par absolūti pozitīviem vai ne-

gatīviem, bez individuālām ārējām, rakstura un temperamenta iezī-

mēm. Sieviešu raksturi sakņojas patriarhālajā sabiedrībā pieņem-
tajos priekšstatos par harmonisku sievieti — tā ir laipna, pacietīga,

pazemīga, maiga, čakla un uzticīga, nereti viņai piemīt gaišs un

«samanīgs» prāts; zilas acis, rožu vaigi, zelta mati, smuidrs

augums, skaidra un labskanīga balss. Pozitīvos vīriešus raksturo

mērķtiecība, darba mīlestība, pienākuma apziņa, attieksmē pret sie-

vieti godīgums un pastāvība. Negatīvie tēli parasti ir kaislas un

1 Nutz V. Der Trivialroman, seine Formen und seine Hersteller. — Köln u.

Opladen, 1962. Vācu romāna iezīmes var attiecināt arī uz garo stāstu.
2 Beaujean M. Der Trivialroman in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. —

Bonn, 1964, S. 13.
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pārsteidzīgas dabas, nikni un cietsirdīgi. Nereti viņi ir draugos ar

alkoholu, padevušies izpriecām, viņu ārējā portretā bieži minēti

melni mati un zvērojošas acis, kas izstaro postošu spīdumu.

Izejot no vēstījuma stilistikas, stāstus var dalīt sentimentālos

un informatīvi reālistiskos stāstos. Sastopami arī daži romantiski

sacerējumi (V. Haufa «Teiksmas jeb pasakas», J. Sopenhaueres

«Ērgļa pereklītis»). Mēģinot pakārtot latviskos stāstus M. Bahtina

tipizācijai pēc pamatproblemātikas rakstura, 1
var secināt, ka šai

laikā visvairāk izdots pārbaudījuma stāstu, kuros sacerējuma pa-

matnotikums kļūst par varoņa izturības pārbaudi, ejot ciešanu ceļu

(«Lielmāte Grietiņa», G. Nīrica «Belizars», H. Rītas «Marija, paze-

mīga un droša», K. Smida stāsti v. c). Diezgan daudz izdoti biogrā-
fiskie stāsti. Te iekļaujas vēsturisku un ievērojamu personu literari-

zētas biogrāfijas (J. Glāzenapa «Jānis Frēlihs», nenoskaidrota autora

«Stāsti par to kristīgu dziesmu taisītāju Georg Neimark», V. Her-

henbaha «Ansis Kolhāze»), daļēji arī folkloras viela, mazāk te ne-

atkarīgas iztēles vadītu darbu. Nereti biogrāfiskie sacerējumi tāpat
centrēti vēsturiskās personas dzīves kritiskajā situācijā un tuvinās

pārbaudījuma romānam. Līdzīgi sakāms par stāstiem, kas sludināja
audzināšanas idejas (K. F. Losiusa «Gumals un Līna», K. Smida

stāsti). Patstāvīgāks atzars ir avantūristiskie (kriminālie un pie-
dzīvojumu) stāsti, kam perioda beigās tendence intensīvi palielinā-
ties.

legūt visai ticamu pārskatu par tolaik populārākajiem autoriem,

grāmatu grupām un atsevišķiem izdevumiem, par lasītājus intriģē-

jošo tematiku, par ētisko ideālu un par iemīļotajiem literārajiem

paņēmieniem var, ja salīdzina atkārtoti iespiestās grāmatas ar iz-

teikumiem memuāru literatūrā. Atzīmējama masu lasītāju tieksme

gadu no gada, pat paaudzi no paaudzes lasīt vienus un tos pašus
popularitāti ieguvušos izdevumus vai meklēt tiem līdzīgus, tas ir,
tieksme pēc sabiedrībā izzinātas un akceptētas tipveida mākslinie-

ciskās informācijas. Viena otra stāstu grāmata gadu gaitā kļuva par

tādu kā sava veida klasiku, radās «iekonservētā» lasāmviela. legā-
dāties jaunu neaprobētu lasāmvielu nebija vispārēja parādība. Ne

lasītāju, ne grāmatu ražotāju apziņā vēl nebija īsti izdalījies auto-

rības jautājums, lasītāji rakstnieku vārdus nezināja, viņu stila īpat-
nības nebija ielāgojuši, tāpēc reklamējot atsaucās uz izdevumu vai

tā idejisko saturu: «Sis stāsts ņemts no tāda vācu mācītāja rak-

stiem, kas no visa prāta jaunībai tādus stāstus gādājis, caur ku-

riem tos paskubinātu uz godu, uzticību un tikumu.»2 Latviešu lite-

1 Бахтин M. Вопросы литературы и эстетики. —ML 1975.
2 G. Ä. Reiera grāmatu pārdotavas reklāma par F. Hofmaņa «Konterbandnieka

zēnu» pie grāmatas «Piecdesmit pasaciņas ar bildēm» 1862. g.
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rātus pazina viņu dzīves vietās, saistīja to vārdus ar iecienītām grā-
matām, taču priekšstata par literāro procesu un tā darbiniekiem

nebija. Tāpēc, izņemot jau pieminēto J. Neikena darbu kopojumu,

prozas kopotos rakstus un izlases neveidoja. Vēl nepraktizēja arī

stāstu sēriju izdevumus.

Ilgstoši vispopulārākās grāmatas bija K. Šmida «Grāfa liel-

māte Genoveva», «Kara lielskungs Eistākius» un «Priežukalna

Roze», visas memuāru literatūrā minētas 6—lo reizes kā lasītāju
iemīļotas.

1 Tālaika bestselleriem pārliecinoši pieskaitāmas ari

V. Meinholda «Baron Bundulis» (1847, 1861, 1867, memuāros min

X- Kundziņš un Doku Atis), K. Šmida «Puķu kurvīts», nenoskaid-

rota autora «Neredzīgais Kaspars un viņa dēls». Ļoti populāras

bija J. Zvaigznītes tulkotās «Pasaciņas priekš bērniem», G. Nīrica

«Belizars, rīta romnieku karavadons», Š. Birhas-Pfeiferes «Übags un

viņa audzēkne», nenoskaidrotu autoru «Uzticama brūte Anniņa» un

«Stāsts, kas jaunām meitām der par mācību», Grizeldas leģendas
literāra apdare «Lielmāte Grietiņa». Visu šo stāstu vienojošā
iezīme — pozitīvais personāžs cieš no pārinodarījuma, stāstījums
veidots tā, lai lasītājos izraisītu līdzcietību. Lielākā daļa darbu tēlo

godīgas, pacietīgas un uzticīgas sievietes vai meitenes sarežģījušos
likteņceļu.

Daži no populārākajiem stāstiem pieder biogrāfiskajam pavei-

dam, citi rāda, kā ikkatrs nabadziņš ar labiem tikumiem — dievbi-

jību, čaklumu, taupību, labu sirdsapziņu un uzticīgu mīlestību var

iegūt sev labklājību. Nereti godīgam censonim uzrodas pabalstītājs
no augstākas kārtas. Pie šāda tipa sižetiem pieder arī V. Mein-

holda «Baron Bundulis», kuru spriegāku padara amizanti aprakstītā

ļaunprāša Bunduļa tēls.

F. Hofmaņa stāstījums salīdzinājumā ar K. Šmidu un citiem

«vēsturiskā romantisma» gultnē domājošiem autoriem ir tuvāks bur-

žuāziskās sabiedrības lietišķajam cilvēkam: ne vien tam, «kas uz

zemēm dzīvo», bet tiklab arī jaunienācējam pilsētniekam, tā sau-

camās «pirmās paaudzes» pārstāvim. Tolaik tipiskā tieksme izsis-

ties uz augšu ietverta pat daža stāsta nosaukumā: «Vaijag cauri-

spiesties», «Darbs un zelts», «Laiks ir nauda». Hofmaņa «vīrišķīgo»
stāstu galvenais personāžs visbiežāk ir izmanīgs, drošs un apķērīgs
zēns. To vada nevis dievbijība, bet paša spriedums. Humānisms,
kas vairs nav tikai ticības vien determinēts, visai droši ieskanas

1 «Genovevu» starp iecienītākajām grāmatām min A. Austriņš, I. Bekmane,
J. Jaunsudrabiņš, K. Jirgens, M. Kaudzīte, K. Kundziņš, I. Laube, К. Skalbe,
A. Upīts; «Eistākiusu» — H. Dorbe, J. Jaunsudrabiņš, M. Kaudzīte, K. Kundziņš,
I. Laube; «Priežukalna Rozi» — A. Austriņš, I. Bekmane, E. Birznieks-Upītis,
H. Dorbe, J. Jaunsudrabiņš, K. Skalbe. Bija pieejami pavisam 17 autoru memuāri,
starp tiem daži jaunāki par 1870. gadu ar šā perioda grāmatu pieminējumiem. Ter-
minam «memuāru literatūra» šai gadījumā pakļauti arī rakstnieku bērnības literāri
tēlojumi.
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vienā otrā stāstā. Tā, piemēram, «īstenā bērna mīlestībā» ietverta

doma par darbības pārākumu, salīdzinot ar pasīvu ticību, — mazais

Vīlips uz mātes aicinājumu lūgt dievu atbild: «Labāk es tēvam pa-

līdzētu kauties un šaut, kad to iespētu.» Hofmaņa stāsti uz pārējo
fona rādās spriegāki, asāki, tēlojums tvirtāks. Tie atrodas it kā vidū

starp sentimentāli didaktisko audzināšanas stāstu un kontrastaino,
notikumu pilno piedzīvojumu literatūru, kas pakāpeniski sāka no-

mainīt lēnīgos «Genovevas» tipa sacerējumus.

Diezgan iecienīta bija humoristiskā proza. Cilvēkiem patika grā-
matas, kurās attēloti jocīgi, pat nereāli notikumi un personāži,

viņu «niķi un stiķi». Domājams, vairākums lasītāju vēl neuztvēra

īstas, dziļas satīriskās literatūras simboliku, tās daudznozīmību.

Tulkojumi pretrunīgos folkloras personāžus traktēja kā viennozī-

mīgi negatīvus (Faustu, Tilu Pūcesspieģeli, Minhauzenu), priekš-
vārdos norādot uz viņu sliktajām īpašībām un pamācot no tādiem

ļaudīm sargāties. Jādomā, ka latviešu lasītājus šādā literatūrā sais-

tīja situāciju komiķa, sulīgais un veselīgais humors, ar ko bagātīgi

piebārstīti vācu tautas nostāsti. Toties K. Šēnberga paraupjie «trek-

nie kumosi smieklu mīļotājiem» («Pirmais trekns kumoss priekš
smiekļu mīļotājiem», 1866, un «Otrais trekns kumoss priekš smiekļu

mīļotājiem», 1868), ko viņš pasniedza kā pretsvaru asarainajiem

stāstiem, šķiet, lasītājus nav īsti aizkustinājuši. Populāri bija ari

kristietisma apokrifu literatūrā smeltie sižeti (Ahasvēra teika «No

tā vienumēr apkārt maldīdama jeb mūžīga žīda», 1856, 1864,

«Lielais Kristaps», 1862, 1865, 1871). Labprāt tika lasītas pasakas
un teikas, te jāmin A. Leitāna tulkotās grāmatas «Laika kavēklis pa

ziemas vakariem» (1859, 1870), «Bruņenieks Kārlis Rāde», kā arī

arābu pasakas. Ar briesmīgu un šaušalīgu notikumu bagātību uz-

manību piesaistīja šausmu stāsti vai kriminālgabali.
Laika gaitā izveidojās grāmatu grupa, ko izmantoja skolās ār-

pusstundu lasīšanai, — sākumā lasīja skolotāju ģimenēs, vēlāk

ietvēra skolu bibliotēkām domātos sarakstos. Šie sacerējumi bija ap-

jomīgi, sižeta risnājums ne vienmēr tik saistošs, taču grāmatas
ideja bija iztirzāta vispusīgi. Šās grupas izteiktākie pārstāvji ir

J. H. Kampes «Robinsons Krūziņš» (1824), К. F. Losiusa «Gumals

un Līna» (1861), К. G. Zalcmaņa «Pilnīga izstāstīšana, kādā vīzē

Auzān Ernests no zemnieka par brīvkungu cēlies» (1807), H. Cokes

«Ciems, kur zeltu taisa» (1830), H. Bīčeres-Stovas «Unkel Toma

būda» (1863). Vēlāk aprobētajai literatūrai pievienojās arī J. Zvaig-
znītes folkloras tulkojumi, daža laba no sabiedrībā populārajām
stāstu grāmatām, 1 turpināja lasīt G. F. Stendera prozas darbus.

Perioda beigās, kad sāka apzināt literāro procesu un domāt par

1 Ulpe J. Veca Vidzemes skolotajā atmiņas. (Rokraksts FBR, «Ulpe J. II»,
44. lpp.); Dinsbergs E. Radītājs, kādas grāmatas iegādājamas skolas bibliotēkās.

1879. (Turpat, «Dinsbergs E. I».)
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latviešu rakstnieku biogrāfiju un darbu izdošanu, ka pirmais tika

minēts tieši G. F. Stenders. 1

Ne latviešu zemnieki, ne literārā procesa virzītāji 1856.—

1870. gadā neuzņēma prozu kā mākslu. Literāri mazvērtīgie stāsti

īsti arī nedod vielu šādai uztverei, lai gan atsevišķi rakstītāji mu-

dina kopt lasītprieku un izlasītā izpratni, piemēram, J. Caunītis:

«Tad nu visas labas pasakas der bērniem uz to, lai mācās ar prieku
lasīt, stāstīt un saprast.» 2 Ap 1860. gadu progresīvi noskaņotie sko-

lotāji presē sāka publicēt plašākus rakstus par literatūras jautāju-

miem, mēģināja noteikt tās vietu sabiedrības dzīvē, centās rakstu-

rot žanru specifiku, analizēt valodu. Vērojams, ka sāk augt prasī-
bas pret tulkojuma kvalitāti, ieskanas protests pret mazvērtīgu
darbu latviskošanu. Patiesi inteliģenti korespondenti iesaka grā-
matās meklēt intelektuālas, vispārīgas atziņas par sevi un ārpa-
sauli: «..stāsti, nevis par laika kavēkli, bet lai bērni mācās, ka ne

vien cilvēks pasaulē, bet arī pasaule cilvēka sirdī mīt, un kā tiem

iet, kas ar pasauli kopā vienu vezumu velk.» 3

No sociālpsiholoģiskā viedokļa mūsdienās par mākslā dominē-

jošām izdala četras funkcijas: hedonisko (te arī laika kavēkļa),
komunikatīvo (emociju un cilvēciskās pieredzes savstarpējā pārraidī-

šana), izglītojošo (apgaismojošo) un audzinošo.

Mākslas tēla uztverei nesagatavots lasītājs atkarībā no sabied-

riskā noskaņojuma un individuālajām īpatnībām uztver (vai pār-

spīlē) vienu vai dažas mākslas darba puses. Apskatāmajā periodā
sabiedrības apziņā stāsts figurēja galvenokārt kā izklaides līdzek-

lis un audzinātājs vienlaikus. Grāmatu apakštitulos, recenzijās, re-

klāmas sarakstos atzīmēta stāsta audzinošā un hedoniskā funkcija
(«laika kavēklim», «jauks stāsts», «itin patīkams lasot», «dod mā-

cību», «par derīgu laika kavēkli» un līdzīgi). Šāda pieeja daiļlite-
ratūrai dokumentēta B. Dīriķa rakstā: «Tā pirmā lieta, ko mēs stāstā

meklējam, ir, ka viņš būtu jauki lasāms, jo viņa liktenis ir starp
rakstiem to pašu vietu ieņemt, kādu spēles un smiekli starp rūpes
stundām ieņem. Bet, tā kā spēlēm un jokiem vajag būt ar ziņu un

ar godu, tāpat arī stāstiem, tik tad viņi ir derīgi laika kavēšanai.

Turklāt stāstu sarakstītājam nekad nevajag aizmirst, ka cilvēkam

der visur un iz visām lietām mācību smelt, ir iz tādām, kas viņam
sniedzamas dēļ laika pavadīšanas. Un tātad, īsi sakot, labam stās-

tam vajag būt jaukam, godīgam un pamācīdamam.»4 Epizodiski
rakstos atzīmēta stāsta izzinošā loma, lai gan literatūras rekomen-

dācijās tai netika pievērsta īpaša vērība. Tā J. Caunītis recenzijā
par J. Zvaigznītes pasaciņām atzīmē, ka tās lasītājs izmantos ne

1 B. Par latviešu slaveniem rakstniekiem. — Mājas Viesis, 1870, 6. jūl.
2 \Caumtis ].} C. Ziņa par jaunu grāmatu. — Mājas Viesis, 1860, 6. jūn.
3 [Cimze /.] /. C. Vajadzīga un visiem derīga grāmata. — Mājas Viesis, 1867,

5. jūn.
4 [Dīriķis В.] Latviešu raksti. — Majas Viesis, 1861, 25. dcc.
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tikai laika kavēklim, «bet ari par sava prāta un zināšanas apgais-
mošanu un vairošanu» 1. Literatūras virzītāji visvājāk apzinājušies
komunikatīvo funkciju, lai gan memuāros sastopamas liecības, ka

lasītājam tā pastāvējusi un bijusi diezgan būtiska grāmatas vērtē-

jumā, teksta emocionālā uztverē. Sākotnēji latviešu lasītājiem sva-

rīgi apzināties, ka aprakstītais notikums «ņemts no īstenības»,

tāpēc priekšvārdos bieži atzīmēts, ka attēlotie notikumi patiesi. To-

laik cilvēkiem piemita vienotības sajūta ciešanās. Kolektīvās lasīša-

nas reizēs raudāšana par Genovevas, Priežukalna Rozes, «Puķu
kurvīša» Marijas likteni bijusi visai izplatīta.2 Tas tālāk veidoja
cilvēcisko jūtu kopības apziņu. Pakāpeniski interese par audzinošo

mazinājās, stāstos pieauga piedzīvojumu un fantastiskā elementa

īpatsvars — nereālais īstenībai piešķīra jaunu izgaismojumu.
Sentimentālismam raksturīgs ir paņēmiens sniegt detalizētu ap-

rakstu, priekšplānā izvirzot sīkas sadzīviskas detaļas un tiešus

iespaidus, tendence sašaurināt cilvēka redzējuma ainu līdz mazai

sadzīviskai pasaulītei. Sis paņēmiens zināmā mērā stāstus tuvināja
latviešu zemnieku praktiski konkrētajam dzīves skatījumam, tādē-

jādi lasītais viņus informēja par pasaules notikumiem saprotamā
un tīkamā veidā. Patika arī eksotika, ko stāstiem piešķīra bieži iz-

mantotā folkloras, tālu zemju vides un vēsturiskā viela. Lasītājus
gandarī viņu ētikai atbilstoši portretētie personāži un laimīgās bei-

gas, kur taisnības princips svin uzvaru.

Pēc izceltajām morālajām īpašībām un kategorijām, kas visai

uzskatāmi caurauž tālaika populāros izdevumus, iespējams noteikt

lasītājas sabiedrības vērtību orientāciju, secināt to, ka ētikai domi-

nējoša vieta cilvēku apziņā. Par cēloni tam varēja būt pārmaiņas
sociālajās jūtās: buržuāzisko attiecību veidošanās prasīja revidēt

patriarhālo ētiku un uz tās dibinātās cilvēku attiecības. Patriarhā-

lisma nostiprinātā morāle gan vēl bija vadošā — uz to un kristie-

tisma ētiku sākumposmā balstījās buržuāziskā pilsonība. Pārejas
periodu iezīmē klasicismā valdošā racionālisma nomaiņa ar sensi-

tīvismu: par pozitīvu atzīts tāds rīcības variants, kas izriet no jū-
tām, nevis no prāta apsvērumiem vien. Racionālā un emocionālā

apvienojums nosaka, ka cilvēkam saprātīgi saskaņā ar pozitīvajām
jūtām jāvirza savas dzīves notikumi. Lietišķi organizēto dzīvi pozi-
tīvais varonis vada līdzsvaroti un mierīgi. Par ideālu izvirzīta mo-

nolīta un harmoniska personība, kas spēj izturēt vides pārestību,
traģiskas likteņa nejaušības un tajās saglabāt savu iekšējo pārlie-
cību, kura turklāt atbilst sabiedrībā nostiprinātiem priekšstatiem
par godīgumu. Godīgums kā sabiedriskajās attiecībās, tā ģimenē
nosaka cilvēka vērtību. Maiga, līdzcietīga sirds, ar kādu apveltītas

1 [Caunītis J.] C. Ziņa par jaunu grāmatu. Pasaciņas priekš bērniem no Zvaig-
znītes. — Mājas Viesis, 1860, 6. jūn.

2 Birznieks-Upītis E. Pastariņa dienasgrāmata. — Kopoti raksti. — R., 1961,
2. sēj., 111. lpp.; Jirgens K. Mana vectēva nostāsti. — R., 1934, 171.—172. lpp.
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bestselleru sievietes, ir viena no būtiskākajām pozitīvajām īpašī-
bām. Arī taisnīguma principam ierādīta liela vieta, vairākos stās-

tos tas no personiskām attiecībām pāriet sociālās, piemēram, krimi-

nālās ievirzes sacerējumos «Bairiešu Anss» un V. Herhenbaha «An-

sis Kolhāze». Daudzos stāstos (vispirms jau F. Hofmaņa daiļradē)
kā pozitīvas īpašības minētas patstāvība, drosme, uzņēmība. Tās

palīdz veidot ērtu, paša pūlēm iekārtotu praktisko dzīvi saskanīgas

ģimenes lokā, kas arī ir daudzu stāstu varoņu centienu galamērķis.
Latviešu literārās prozas izdevumu pamatmasa ap 1870. gadu

bija nonākusi starpposmā starp agrāko sentimentāli didaktisko

stāstu un vēlāko piedzīvojumu un lubu literatūru. Stāstu vērtības

lasītājā sabiedrībā vēl nebija trivializējušās, tikai perioda beigās —

ap 1867.—1870. gadu — sāka iezīmēties šis process. Ar šāda tipa
literatūras palīdzību lasīšana bija kļuvusi masveida. Lasītājas sa-

biedrības viena daļa bija nobriedusi daiļliteratūras kā mākslas uz-

tverei, cita arvien vairāk sliecās izmantot grāmatu laika kavēklim,

īstas mākslinieciskās prozas izveide palika nākotnes uzdevums.

Л. ЛИМАНЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОЗА И ЕЕ ЧТЕНИЕ

В ЛАТЫШСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Резюме

В 1856—1870 годах вышло около 200 изданий беллетристических сочинений,
главным образом повести и рассказы, а также произведения повествовательного

фольклора. Из этого числа около 160 являются первоизданиями, примерно 40 —

повторными публикациями. Основная масса произведений — переводы немецких

книг для широких слоев народа. Известно свыше 30 авторов переведенных со-

чинений. Самыми любимыми были К. Шмид, В. Горн, Ф. Гофман. Сюжеты рас-

сказов в основном отражают переломный период в жизни героя. В характерис-
тиках отсутствуют индивидуальные черты, они представляют собой лишь опре-

деленные типы. Стиль повествования — чувствительный, часто использованы

литературные приемы сентиментализма.

В то время в Латвии уже существовали социальные и психологические

предпосылки, обуславливающие чтение беллетристики: большая часть латышей

была грамотной, имелся запас свободного времени. В основном читатели поль-

зовались личными книгами, существовал также книгообмен между соседями.

В условиях циркулирования сравнительно небольшого количества литературных

текстов они глубоко воспринимались и длительно сохранялись в памяти людей.
Самыми популярными в этот период были рассказы, главной героиней

которых часто являлась обиженная женщина, вынужденная преодолевать труд-
ности, но сохраняющая терпение, честность. Охотно читались беллетризованные
биографии исторических лиц, юмористические произведения, сказки и сказания.

В подзаголовках, в рекламных объявлениях в основном отмечались воспитатель-

ные и развлекательные качества книг. Коммуникативная и познавательная функ-
ции рассказа не были ясно осознаны, но объективно существовали.



В конце периода в литературной прозе усилился фантастико-приключен-
ческий элемент, начался процесс тривиализации беллетристики, с одной сто-

роны, а с другой — созрела обстановка для возникновения высокохудоже-
ственной литературы.

L. LIMANE

LITERATURPROSA UND DEREN LESEN

IN DER LETTISCHEN GESELLSCHAFT

Zusammenfassung

Die Ausgaben belletristischer Werke 1856—1870 zählen ca. 200 Titel; das sind

hauptsächlich Erzählungen und Geschichten sowie Werke erzählender Folklore.

Rund 160 aus dieser Zahl schließen Erstdrucke und 40 — Nachdrucke ein. Den

größten Teil bilden Übersetzungen deutscher Bücher für breite Volksschichten.

Über 30 Autoren sind bekannt. Ch. Schmid, W. Horn und F. Hoffmann gehörten
zu den Lieblingsautoren. Die Geschichtensujets beleuchteten hauptsächlich den

Wendepunkt im Leben des Helden. An den Charakteristiken fehlen individuelle

Züge; die Gestalten drücken nur bestimmte Typen aus. Der Stil des Erzählens ist

rührselig; es werden oft literarische Methoden des Sentimentalismus verwendet.

Es waren schon soziale und psychologische Voraussetzungen in Lettland

vorhanden, die das Lesen von schöner Literatur bedingten: die Mehrheit der Letten

war lesekundig, es gab auch Freizeit. Im Grunde genommen lasen die Leser eigene

Bücher; es bestand auch der Buchaustausch unter den Nachbarn. Die relativ kleine

Anzahl von literarischen Texten, die im Umlauf waren, trug daran bei, daß sie

tief aufgefaßt wurden und lange im Gedächtnis blieben.

Vergleicht man die Titel der Nachdrucke mit den Äußerungen in den Memoi-

ren, so Kann man die populärsten Bücher dieser Zeitperiode feststellen, in ver

Mehrheit von diesen Geschichten ist die Hauptheldin eine beleidigte Frau, die

gezwungen ist, Schwierigkeiten zu überwinden. Dennoch bewahrt sie Geduld und

Ehrlichkeit. Beliebt waren belletristische Biographien historischer Persönlichkeiten

sowie Humoresken, Märchen und Sagen. In den Untertiteln und in den Werbean-

zeigen wurden hauptsächlich Erziehungs- und Unterhaltungseigenschaften der

Bücher hervorgehoben. Obwohl man der kommunikativen und Erkenntnisfunktionen

der Geschichten sich nicht bewußt wurde, bestanden sie dennoch objektiv.
Gegen das Ende der Zeitperiode nahm in der literarischen Prosa das phanta-

stisch-abenteuerliche Element zu. Einerseits beginnt der Prozeß der Trivialisation

der Belletristik, andererseits reifte die Situation für die Entstehung der Literatur

von hohem künstlerischem Wert heran.
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BIBLIOTĒKU ZINĀTNES ASPEKTI

«Bibliotēku zinātnes aspekti» ir V. Lāča Latvijas

PSR Valsts bibliotēkas izdevums, kurā tiek publicēti

pētījumi par bibliotēku zinātnes un grāmatzinātnes,
bibliotēku un grāmatniecības vēstures un bibliogrāfi-

jas jautājumiem. No 1964. gada iznākuši 14 Valsts

bibliotēkas organizētie zinātnisku rakstu krājumi

(no 1964. gada līdz 1974. gadam ar nosaukumu

«Raksti»).
Šai sējumā apkopoti grāmatniecības un bibliotēku

vēsturnieku apcerējumi par grāmatas lomu latviešu

sabiedrībā no 1856. gada līdz 1870. gadam. Ar rak-

stiem par zinisko un beletristisko lasāmvielu, grā-
matu apdares parādībām, literatūras izplatīšanos,

lasītājiem un lasīšanu autori mēģinājuši padziļināt
priekšstatu par šā laika vispārējo grāmatniecības
procesu.

Tiek gatavoti nākamie rakstu krājumi: «Informa-

tīvā un bibliogrāfiskā nodrošinājuma problēmas»,
«Bibliotekāri bibliogrāfiskā apkalpošana».

«Bibliotēku zinātnes aspektus» var iegādāties
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā un veikalā

«Zinātniskā crāmata» (Rīgā F. Enc/elsa ielā 15).
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