
Rīgas pilsētas bibliotekāra

Dr. phil. n. c. Nikolaja Buša atstātie raksti

II sējums

Rīgas pilsētas
bibliotēkas un tās grāmatu

vēsture

Rediģējis L. Arbuzovs

Tulkojis R. Širants

Rīgaspilsētasvaldesizdevums*Riga*l937





Rīgas pilsētas bibliotekāra

Dr. phil. h. c. Nikolaja Buša

Atstātie Raksti

Rediģējis L. Arbuzovs

Tulkojis R. Širants

Otrais sējums

Saturs:

Raksti par bibliotēkas un grāmatu vēsturi

Rīgas pilsētas valdes izdevums

Rīgā, 1937. g.



Priekšvārds.

Bušs, sacerēdams rakstus par Pilsētas bibliotēkas vēsturi un vidus

laiku grāmatām, apskatu par vidus laiku grāmatām bija domājis biblio-

tēkas darbinieku vajadzībām.

Manuskripts, kas atradās šo sacerējumu pamatā, iesākts 1924. gadā,

t. i. tad, kad pagāja 400 gadi no Rīgas pilsētas bibliotēkas dibināšanas.

Es pieņemu, ka tad autors gribējis sarakstīt plašu Pilsētas bibliotēkas di-

bināšanas attīstības vēsturi. Tagad to lielos vilcienos atrodam šī darba

pirmā daļā. Bet jau 1925. gadā, ja ne agrāk, Bušs strādājis ari pie šī

darba otrās daļas. Tur, aplūkodams Rīgas vidus laiku klēriķu un iedzī-

votāju garīgo apvārsni, viņš galvenā kārtā izlietoja bibliotēkas vidus

laiku grāmatu krājumu. lespējams, ka pie dažiem atsevišķiem jautāju-

miem viņš strādājis jau daudz agrāk.

Bušs vēl pirms visa manuskripta nobeigšanas abus minētās vielas ap-

jomus izlietoja jaunā sadalījumā: 1925. gada augustā (Nr. 1) un 1932.

gadā pieprasītam pārskatam par bibliotēkas vēsturi un 1930. gadā divos

priekšlasījumos par inkunābulām un folkloru (skat. Atst. rakst. I burt-

nīcā darbu uzskaitījumu XIX, XVIII 1. p., Nr. 191, 182, 185).

Būdams uzticīgs savai darba metodei, Bušs pa to laiku, kad darbu

rakstīja, daudzas manuskripta daļas pārkārtoja, paplašināja un pārvei-

doja, lai darbs pēc iespējas iznāktu pilnīgs. Tādēļ ir saprotams, ka tik

drīz neradās noslēgums.
Minēto iemeslu dēļ abas šī sacerējuma pirmās daļas manuskriptā at-

radās pa daļai dažādās redakcijās, un to vairākumam vēl nebija noslē-

guma. ' .•'.'./.*« ' • \ - " «i '~ '

Pārstrādātāja uzdevums bija iegūt no atstātiem manuskriptiem ga-

līgu tekstu, pēc iespējas izvairoties no atkārtojumiem vai robiem. Vis-

pilnīgākā bija otrā daļa. Abos šajos apcerējumos pievienotie papildinā-

jumi ņemti no Buša piezīmēm un rokrakstiem. Otrās daļas devīto no-

daļu lielā mērā papildināja Rīgas pilsētas bibliotekāra palīgs Dr. Alberts

Bauers, izlietodams Pilsētas bibliotēkas vidus laiku grāmatu krājumu,
Buša fotogrāfiju krājumu un tā laika ierakstus abu Rīgas klosteru bib-

liotēku grāmatās. Par šo, kā ari citu, ko viņš kā bibliotēkas darbinieks

varēja palīdzēt, sirsnīgs paldies!
Tomēr daži robi ir palikuši, šos trūkumus visvairāk izjūt pats pār-

strādātājs.

Pielikumi zem teksta, tāpat kā pirmā sējumā, ievietoti | ].

L. Arbuzovs.

Rīgā, 1935. gada janvārī.



I.

Ievadījums Rīgas pilsētas bibliotēkas vēsturē

un tās krājuma apskatā.
(Saīsināts priekšlasījums, nolasīts 1925. g. Pilsētas bibliotēkā.)

1. No bibliotēkas vēstures.

Dāmas un kungi! .. ,

Kāds mans priekštecis 1743. gadā sarakstīja rakstu, kura ievadā at-

sakās aplūkot strīdu pilno jautājumu, vai; bibliotēkas bijušas jau pirms

grēku plūdiem, vai nē. Es jūs nenogurdināšu šinī .tālā ceļojumā, un

tamdēļ, iekams runājam par šīs bibliotēkas vēsturi un par tās vecāko

krājumu, nolasīšu vecāko dokumentu1 ), kas vēsta par publiskas biblio-

tēkas pastāvēšanu Rīgā. Tas skan \tā: .
«Anno etc. XXIIII ummentrent mjdfasten ungeferlich (t. i. ap 6.

martu, 1524. g.) do entfenck ick Nikolaus Ram m c dusse na ange-

•tēkeden boeke' uth dem Grawen Kloster dorch overhantrekynge des er-

szamen, wyserm un vorsichtigenn herrn Pawel. Drelinges, borgēmeister,

tho denste un gebruke vor dat gemene beste. Int erste eyn boeck

Secunda pars biblie cum expositione Lire.

' ;■.
Sexta pars.-' /.. ' .-: :*.;;": .

'
... .• .

genomet , J Sexta pars Hūgonis.

Dpmini Aureoli Augustini sermoņum opera.

Opera Cipriani.

Dusse vorgeschreven boeke3) synt by my to truwer hant thom ge-

menen bestenn, aile tydt m macht des ersamen rades to vorderende efte

tho vorgunende, wo erer ersamheidenn dat geleveth.»
Tā stāsta vecākā liecība par grāmatām, kuras Rīgā aizdeva lasīša-

nai, kā arī par vecāko mūsu pilsētas bibliotēkas grāmatu, krāj urnu. Tā

pārceļ mūs vētrainā laikmetā. Kāda liela garīga kustība, kuras kodols

ietvēra iekšējā miera nepieciešamību, palielinātu tikumisku prasību sev

un apkārtējai pasaulei, viļņveidīgi bija nonākusi līdz Livonijai, lai arī

te ierautu savās bangās dzīves veidu, kuram dvēselīgais saturs bija zu-

dis3). — 1522. gada vasarā Andrejs Knopke iesāka sprediķot par iedzi-

1 1 ) Skat. N. Busch, Sitz.-ber. der. Ges. 1-Gesch. v. Alt., Rīgā, 1910.' g., 178. lpp.[
1 2) Gandrīz visas vēl tagad- atrodamas Pils. bibliotēkā. [

13) Skat. L. Ar.busow,-sun., Die Einfūhrung der Reforrnation-, 1921. Par

turpmāk pieminētiem vidus laijfu un reformācijas gadu garīdzniekiem un skolotājiem
skat. L. Arbusow, sen,, Livlands Geistlichkeit, 1902—1913.[
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ļināšanos reliģiozas dzīves būtībā. Vispirms viņš apskatīja kristīga cil-

vēka brīvību, sirdsapziņu, bet tai pašā laikā atskanēja arī politiskās, so-

ciālās un saimnieciskās pretešķības. Sacīto vārdu lozungi ielās parādīja

savu suģestīvo iedarbību. Arī Rīgā 1524. gadā nonāca līdz nemieriem un

bilžu grautiņiem. Tai laikā bojā gāja ļoti vērtīgas kultūras mantas.

Pirmie varmācības darbi vērsās pret franciskāniešu Sv. Katrīnas

klosteri, kas atradās tagadējā Šķūņu ielā. Domājams, ka nemieru sāk-

šanos radīja ziņa, ka divi pelēkie mūki devušies uz Romu, lai iegūtu

lāstu bullu pret pilsētas luterāņiem. Var pieņemt, ka mūsu dokumentā

minētie darbi toreiz atņemti franciskāniešu pelēkajam klosterim; ir

arī iespējams, ka rāte tos atņēmusi laupītājiem. Kad 1524. gada beigās

vai nākamā gada sākumā slēdza Katrīnas klosteri un dominikāniešu-

melno mūku klosteri pie Sv. Jāņa baznīcas, tad rāte savā glabāšanā ie-

guva ne mazums grāmatu. Nav šaubu, ka nemieru dienās darbojās arī

zemi instinkti, tomēr arvien skaidrāk un skaidrāk kļuva saredzams prin-

cips, ka viss, ko pagātne radījusi ad pium usum, jāizlieto vienīgi šim no-

lūkam. Tas nepārprotami izteicās 1526. un 1527. gada Livonijas pilsētu

lēmumos. Nolēma: «dath aller vicarien gelt und clenodien, mith wath

namen dc genometh syn, dewile seh Gade eynst togeegenet und ge-

geven, ock Gade tohorich bliven sollen.» 1524. gada martā Rīgā

nodibināta «kopīgā kase» (gemeine Kasten). Tās pārziņiem bija jā-

pārvalda labdarīgiem mērķiem nolemtie garīgo iestāžu kapitāli, kas ka-

toļu kulta vajadzībām visu laiku bija ieguldīti pilsētas mājās. Šīs

kopīgās kases pārzinis bija rātes kungs Pauls Drelings. Viņš acīmredzot

iepriekš minētās grāmatas bija nodevis Nikolajam Rāmam. Rāmam tā

laika garīgā dzīvē liela nozīme. Viņš dzimis Rīgā, 1507. gadā, apmeklē-

jis Rostokas universitāti un 1514. gadā kļuvis Limbažos par augustīniešu

biktstēvu. Kā tāds, viņš pieslējās katoļu baznīcas reformas prasītājiem.
Pēc tam Rams kļuva par vienu no pirmiem Lutera mācības sprediķotā-

jiem. Knopke viņam pievienojās. Kādā sprediķī 1526. gadā Rams asi

kritizēja franciskānieti Antoniju Bomhoveru. Tas noveda pie atklāta

disputa Doma baznīcā par tematu «Sola fide». Toreiz Knopkem un Rā-

mam franciskānietis bija jāaizved mājās cauri uzbudinātam ļaužu pū-

lim, kas abiem pavadoņiem skaļi uzsauca, ka tik kristīgi neapietos ar

franciskānieti, ja viņš atrastos viņu varā.

Protestantisma pamatnoteikums bija tāds, ka dievkalpojumi notura-

mi mātes valodā. Tamdēļ arī Rams kļuva par latviešu draudzes nodibi-

nātāju. Pirmais Rīgas latviešu mācītājs Jēkaba baznīcā bija Rams, un

ar viņu paceļas Baltijas garīdznieku rinda, kas tautai devuši rakstus.

Ir uzglabājusies Rama 1530. gadā latviešu valodā sacerētā dziesma par

desmit baušļiem. Viņš iemantoja latviešu mīlestību un uzticību. Divas

tā laika lielākās sabiedrības — 1386. gadā nodibinātā vēlākā latviešu alus

nesēju brālība, tāpat arī vēlāk latviešu krāvēju (Lostrāger) ģilde — iecēla

Ramu, savu dvēseļu ganu, arī par savu rakstvedi. Vecāko latviešu rok-

rakstu, kāds vispār līdz šim atrasts, sarakstījusi viņa roka. Tas ir šo brā-

lību brāļu saraksts, kuru mērķi apvieno mūsdienu pabalsta, slimo un ap-
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bedīšanas kasu mērķus ar mūsu sabiedrisko biedrību mērķiem. Rama

miršanas gads nav skaidri nosakāms. Parasti pieturas pie viņa laika

biedra birģermeistara Jirgena Pādela norādījuma, kura dienas grāma-

tas izvilkumā1 ) atrodam, ka Rams miris 1540. gadā. Her Nicolas Ramme:

12. December gedacht wirt.

Nav zināms, cik ilgi klosteriem atņemtās grāmatas atradušās viņa zi-

nāšanā un kur tās glabātas. Bet, ievērojot, ka pilsēta toreiz nolēma at-

dot visas Doma baznīcai piederošās ēkas jaunajai luterāņu baznīcai un

skolai un ka 1528. gadā vidus laiku Doma skolas vietā nodibināja pil-

sētas Doma skolu, kurai vēlāk bija ļoti ciešas saites ar bibliotēku, tad

jāpieņem, ka senākās klosteru grāmatas jau tad glabātas telpā, kās atra-

dusies Doma baznīcas ejā (krusta ejā).

Ja arī nav atzīmējuma par tā laika grāmatu dāvinājumiem

bibliotēkai, no kuriem 16. gadu simtenī radās tās pieaugums, tad tomēr

grāmatās ierakstītie vārdi daudzkārt min agrākos īpašniekus, kas vai nu

paši, vai viņu pēcnācēji palielinājuši pilsētas grāmatu krājumu. Kad

aplūkojam vecos sējumus, tad saskatām daudzus toreizējos Rīgas izglī-

toto aprindu skolotājus un garīdzniekus. Vērtīgi vērot viņu rokrakstus,

kas bieži vienīgi šeit sastopami 2). Piemēram, Sintenes Jāņa (ap 1480.)

izskaidrotā Aleksandra dc Villa Dci (f 1209.) 3) darba «Doetrinale»

eksemplārā, Glosa prime partis Alexandri Johannis Synthen, Daventrie

1501 (Philol. 1631), atrodam pirmā un beidzamā grāmatas neaprakstītā

lapā šādu īpašnieka atzīmi: «Item dixit Hans Molder. . . Johannes

Molder est prossesor (!)» un tālāk «Mattias Tvmmermann est possessor

hujus libri». J. Molders 1509. gadā immatrikulēts Greifsvaldē kā clericus

Rigensis. Vairāk ziņu par viņu nav. Filipa Melanchtona darba

«Philosophiae moralis epitomes libri duo emendati et aucti» (Argen-

torati, Crato Mylius, 1542 mense Martio, B°, Philos. 535), titullapā atro-

dam ierakstu: «Hermannus Nyhemius Livoniensis»4).

Vēl kāds piemērs. Vienīgi kādā grāmatas ierakstā 1532. gadā atro-

dam Rīgas Doma skolas subrektora Jāņa Rozendaela vārdu. Grieķu

leksikonā, kas izdots Bāzelē 1525. gadā (Philol. 796), ir šāds ieraksts:

«Sum Joannis Rosendael, Rigensium scholasticorum hypodidasca3i et

amicorum omnium separatum», 1532.

j 1 ) lespiests rakstu krājumā «Mitteilungen aus der livlānd. Geschichte», 13.

sējumā.[
2 ) Skat. darba tālākā daļā.
3) Skat. D. Reichlin'g, Monumenta Germaniae paedagogica, izdevis K. Kēr-

bachs, XII, 1894. g.

Th. Reichling, Alexandri dc Villadei «Doctrinalis» codices manuscripti et

libri typis impressi. Berolini, 1894.

4
) Skat. L. Arbusow, sen., Livl. Geistlichkeit; 1541. g. Vitenbergā immatri-

kulēts kā nobilis Livoniensis, 1551. g. Rostokā, šeit 1552. gada 16. februārī — ma-

ģistrs. 1558. g. viņš laikam Daugavgrīvā bija sprediķotājs. Pazīstams Chitreja (Chy-

trāus) korespondents.
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Pēc tam pilsētas grāmatnīca pieminēta tikai 1545. gadā. Par to Jir-

gens. Padēls rakstījis tā: «Den 18 Aprille wort Hinrick Stulber š

affgekundig'et, dat he m Godt vorstorven; . was ein wollgelerder mahn,

wort den 19. dito up Sanct Jacobs Kerckhoff begraven; he hefft sine

boke gegewen tho der liberie.» Šis mācītais vīrs, kas atklāj mums zi-

nāmo bibliotēkas labvēļu un veicinātāju rindu, rada jo sevišķu interesi.'

Viņa-tēvs Indriķis Stulbarss (Hinrich Stulbars, arī Stulebarsz) bija pār-

ticis vīrs. Rātslaukumā viņam piederēja māja. Tā atradās blakus na-

mam; kam bija apmēram tagadējās policijas iestādes raksturs. Viņš sa-

vam dēlam spēja sagādāt ievērojamu izglītību. Dēls 1517. gadā apmek-

lēja Rostokas universitāti. Tur viņš atzīmēts kā Rigensis un 1520. gadā'
kā klēriķis. Ļoti interesanti, ka 1521. gadā Rīgas alus nesēju ģildes1)

locekļu skaitā atrodams kāds Hinrick Stulbar. Tas ir vai nupat piemi-

nētais Stulbars, vai arī viņa tēvs. Turpat atzīmētā Katrīna Stulbarss

laikam bijusi viņa māte. Šī ģildē nekas cits nevar būt, kā savienība,

kur jau tad latvieši bija pārsvarā. Jaunākā Stulbarsa apbedīšana Jē-

kaba kapsētā, kur toreiz (1545.) bez vāciešiem guldīja arī jaunās latviešu

draudzes locekļus, vēl vairāk pastiprina iespēju, ka Stulbarsi cēlušies no

latviešiem 2). Tā tad ļoti iespējams, ka pirmā grāmatu dāvinātājā sasto-

pam arī-pirmo latviešu tautības zinātnieku3).

Ēkas. pie Doma baznīcas ilgu laiku radīja strīdu starp pilsētu un ka-

pitulu. Virsbīskaps Brandenburgas Vilhelms, kam garīdznieka tērps ne-

bija nekas vairāk kā mantkārības sega, 1551. gada 16. dcc. atdeva pilsē-

11 ) L. Arbusow, sen., Livlands Geistlichkeit XVI 207, ierakstījumi Rīgas

rentes' grāmatā, 1516—1519, 48. 85. un 111 alusnesēju ģildes brāļu grāmatā, 2.-a lap.

pusē.ļ ... ...

'■'
..

•' "

. '-v' ?.''<?■': 'r' ' :;-:\-' : '.'' '
■'.

1 2 ) Skat.. L. Arbusova sacerējumu Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā, 1, 1920:

36--48.1

3) Šis pieņēmums atduras pret šādām grūtībām. Bušam šķiet, ka vārds. Stul-

barss ir latviešu vārds, jo A. B ī 1e n š te i n s Pilsētas bibliotēkas onomatikas ma-

teriālos atzīmējis kādu Kurzemes vietu vārdu «Heuschlag Stulbars lihkums beim

Gesinde Ustub» (Priekulē, Grobiņas apriņķi). Bet J. Endzelīns izlasa to pašu

Bīlenšteina piezīmi tā: «Stalbes līkums» (Latv. vietu, vārdi 11, 1925, 43. lap, p.)

Bez tam jāievēro, ka latvisks ir gan šī vārda celms
-— stuib, bet tas pats nav pie-

rādāms par galotni -ars, -ers. (šo paskaidrojumu devis prof. J. Endzelīns). Arī E.

Blese savā grāmatā .vārdu Stulbarss nav ievietojis (Latv. personu vārdu studijas

I 1929). . . ' . ' ■' ' '
"

'.•■''<■/. , '*■
\ '\

Patiesībā tas ir ,vācu vārds. Vidus lejasvācu valodā vārds stulbars,. arī stu-

lebars nozīmē: aāars (vāciski: Kaulbarsch jeb Steuerbarsch, piem. Hamburgā,

Libekā, Kusumā,, Stormarnā. Skat. O. Mensi ng, Schlesw.-holst. Worterbuch,

1927; C. Sc h v rri an n, Wortschatz von Lūbeck 1907; Sven Norrbohm, Das.
Gothaer mittelnd. Arzene'ibuch», 1921, 140: stulebarse; par to, ka šis vārds bijis arī

īpašvārds, skat. H. Frischbier, Preuss. W. B. L 188-2, 493 skat. no Kulbārscb).

«Nav šaubu par šī vārda pastāvēšanu lejas vācu valodā», tā paskaidro Hamburgas

profesors L a š s. : : •
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tai līdz vispārīgam koncilam Doma baznīcas administrāciju un jau spre-

diķotāju un skolotāju apdzīvoto telpu lietošanu. Par to pilsēta virsbīska-

pam apsolīja par visām līdz šim nodarītām pārestībām 18.000 Rīgas mar-

kas, maksātas trijos maksājumos, rēķinot dālderī 3}i markas. Likās, ka

vispārējie politiskie apstākļi veicina iegūto panākumu drošību. 1552. ga-

dā ķeizara Kārļa V apstiprinātais Pasauas līgums, kas protestantiem

līdz galīgai izšķiršanai deva ticības brīvību un atzina līdz šim iegūto īpa-

šumu tiesības, attiecās arī uz Rīgu, jo tā piederēja pie Šmalkaldiešu sa-

vienības. Tas nozīmēja, ka arī Rīgā vairs baznīcas ēkas nevarēja pilsē-

tai atņemt. Tamdēļ tā atvēlēja līdzekļus ēku pārbūvei. 1553. gadā

pilsēta sāka izbūvēt īpašu bibliotēkas telpu Doma baznīcas ejā. Par

to Jirgens Padēls stāsta tā: «Den 15. November (1553) wortt vom rade

beschlaten, dat men dc junckfrawen schole im graven nunnen Kloster

an S. Peters kerkhove, und dc libooe im gange im dome up buwen und

tho richten sali. Godt geve hir tho dermaleins einen geluckseligen fort-

gang. Amen.» Doma baznīcas ejā bibliotēka atradās līdz 1891. gadam.

Zinātne tagad pārgāja no garīdznieku vidus laiju vidū. To kādā

pantā mums atgādina Hutens:

«Und waren nur die Pfaffen gelehrt;

Jetzt hat uns Gott auch Kunst beschert,

Dass wir die Būcher auch verstahn;

Wohlauf, ist Zeit, wir mūssen dran!»

Tomēr, ja aplūkojam kādas grāmatasl ) vecāko ierakstu par piede-

rību pilsētas bibliotēkai, kas skan tā: «Liber Bibliothecae Ecclesiae

(šis vārds atkal pasvītrots) Rigensis, 1551.», tad nojaušam, cik agrākie

uzskati tomēr bija spēcīgi. Baznīca vēl arvien bija zinātnes kalna gals;

viņa atjaunotā veidā tuvojās vidus laiku mantojumam. Tāda pati biblio-

tēkas attīstība bija Rēvelē, kur no kādas klosteru grāmatu krātuves at-

liekām nodibināja bibliotēku (pieminēta 1552. g.) pie Sv. Olava baznīcas.

Pilsētas zinātnes institūts nevarēja uzplaukt baigos laikos, kas iesā-

kās ar 1558. gada krievu iebrukumu. Tas atnesa postu visiem iedzīvotā-

jiem. Zemes aizsardzības spēks nožēlojamā kārtā bija ticis salauzts, pi-

lis pazudušas. «lekšējās ķildas, bezgalīgās runas, savtīgās nekrietnības

zemi bija novedušas postā,» tā, apmēram, pauž latīņu valodas teksts, ku-

rā kāds kronists sāpēs un dusmās stāsta par Baltijas valstiņu patstāvī-

bas bojā eju. Par šīm cīņām ļoti bieži stāstīts. Tanīs krievi, poļi un

zviedri cīnījās Baltijas jūras dēĻ Vienīgi, lai skaidrāk nojaustu Rīgas

apstākļus, atgādināšu kāda pilsoņa patiesus vārdus, kas vēsta par 1559.

gada februāra mēnesī uzsākto krievu sirojumu pilsētas apkaimē. To-

reiz pati pilsēta palika neaizskārta, un tur nevarēja parādīt «die morde-

I 1) Dr. A. Brauers paskaidro, ka tā ir. Jēkaba no Vorago (Jacobus
dc Voragine) grāmata «Leģenda aurea», Argentorati, 1502. (Teol. 1405), kas agrāk

piederējusi dominikāniešuklosterim.]
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rische frembde nation ihre untzucht und grausamgkeit nit an unsern

weib und kindern.» Bet ārpus mūriem ienaidnieki trakoja tā, «dass man

hier zue Riga auff 5 meilen umbherh über 400 kinder, ohn die olden lude,

hier gebracht unde begrafen.»

Pilsētas bibliotēkā nokļuva tikai dažas drausmīgo notikumu laika

biedru, Rīgas mācītāju un skolotāju, grāmatas. Te pieminams Coc-

cius'a darbs: «Dc memorabilibus factis», Bazel, 1533. (Vākā iespiests:
W. L. 1534.) Tanī viens no pirmajiem mūsu evaņģēliskās draudzes mā-

cītājiem Venceslauss Lemchens (f 1571.), kas jau kopš 1539.

gada darbojās Rīgā, ierakstījis veltījumu: «Wenceslauš Lemche Thomae

Mevger suo charissimo d. d. anno etc. XXXVII». Grāmatas saņēmējs

bija kāds rīdzinieks, kas 1532. gadā immatrikulēts Vitenbergā, 1536. gadā

nosūtīts uz Šveinfurtu un no 1549.—1566. gadam bija mācītājs Rīgā.

Pilsētas bibliotēkā atrodas arī Lemchena dēla Laurentija Lemchena

grāmatas. Arī Laurentiju Lemchenu 1585. g. min kā pilsētas mācītāju

(f 1611i). Jaunā testāmenta eksemplārā, Francofordiae, 1554 (Theol.

155), atrodam ierakstu: «G. T. M. L. 1567. Laurentius Lemchen R. (igen-

sis)», kur pirmie burti nozīmē: «Gottes Tod — mein Leben»1 ). lerakstu

sastopam arī Edition D. Clementis opera,... Rufino Torano Aquile-

iense interpretē, Paris, Seb. Nivellius, 1586. Tur ierakstīts: «Christopho-

rus Rigensis». 1543. gadā kāds maģistrs Kristofors bija skolotājs, bet

skaidri nevar pateikt, vai tas ir iepriekš minētais, jo otrais ieraksts vēsta:

«Joannes Būcher emit Rostochii mense Julio, anno etc. (15)87».

Ļoti vērtīgu materiālu par Pilsētas bibliotēkas grāmatu krājuma iz-

celšanos un pavairošanos 16. gadu simtenī dotu sekojošā piezīme, ja vien

mēs spētu to pareizi iztulkot. Nikolaja dc Blony grāmatas «Tracta-

tus sacerdotalis dc sacramentis», Argentine 1487. (Theol. 2924), titula la-

pā šāds ieraksts: «Dyt boek ys van der thesaurien baven der gerveka-

mer gelenet, dar noch merh older boeke lyggen uth dem kloe ste r

tho samende gedragen, unde ys eyn kercken boeck. Anno 1574»2).
Līdz 1581. gadam Rīga vēl varēja saglabāt savu brīvību, bet tad pa-

došanās poļiem kļuva nenovēršama. Polija rūpējās, lai visi svinīgi pie-

ņemtie solījumi reliģijas, tiesību un īpašumu lietās netiktu turēti. Ķē-

niņa Stefana viesošanās Rīgā, 1582. gadā, nozīmēja kaut ko arī bibliotē-

kai, jo atkal pacēlās jautājums, kam piederēs Doma baznīcas ēkas. Ar

ļoti lielām pūlēm panāca, ka ķēniņš atņēma «bestijām» vienīgi Jēkaba

baznīcu. Par nedaudzām «auf Schrauben gestellte schādliche Privile-

gien,» žēlojās kāds laika biedrs (Laurentijs Millers), «hat man sich dann

m hochster Bedrāngnis schmiegen und biegen mūssen». Tika pareģots,
ka «gala nebūs šīs zemes postam». Visam tam 80-tos gados pievienojās
lielā krize pilsētas iekšējā dzīvē. Kalendāra nemieros, t. i. ne-

mieros, kas izcēlās gregoriāņu kalendāra ievešanas dēļ (ko sajuta kā

ļ 1 ) Tā paskaidro Dr. A. Bauers. Tomēr sējums nav codex catenatus, kādas

mēdz būt pa lielākai daļai klosteru grāmatas.|

]
2
) Norakstījis N. Bušs.[
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«pāvestīgu»), parādījās divas kustības. Kā mēs jau redzējām, reli-

ģiskā kustība atraisīja tai pašā laikā arī politiskos un sociālos centie-

nus. Rīgā rātes un ģilžu pretešķība kļuva asāka tieši tais pašos gados,

kad dēmokratiskā kustība radās Libekā. Tur tās vadonis bija Jirgens

Vullenvebers (1537. g.). Lielumā šī kustība auga par tik, par cik neval-

dāmais laikmets spēja atbrīvot ceļu cilvēku rupjai savtībai. Šai sasprin-

dzinātībai pievienojās vēl uztraukums, kuru radīja poļu uzsāktā pretre-

formācija. Kad rāte, kurai vajadzēja ievest jauno kalendāru, 1584. gadā

pavēlēja apcietināt vecā stila Ziemassvētku svinētāju vadoni, tad

ļaudis panāca apcietinātā atbrīvošanu. Pēc tam iesākās atklāts dumpis.

Kāds kakta advokāts un krodzinieks kļuva par «Herrn omnes» vadoni

(Gīze un Ansis Brinkens). Pēdīgi viņi palika stāvokļa noteicēji. 1586.

gada vasarā ļaužu psīchoze prasīja upurus: pēc netaisnas tiesas sēdes

bendes zobens tirgus laukumā nonāvēja rātes sekretāru Tastiju un ties-

lietu padomnieku Velingu.

Nemierus un jukas izbeidza poļu valdības atriebīga uzstāšanās.

Daudzi tika sodīti. Ar 1589. gada vasarā noslēgto līgumu iestājās miers,

Ģildes un pilsoņi ieguva tiesību piedalīties pilsētas finanču pār-

valdē. Ja aplūkojam bibliotēkas vecos sējumus, tad redzam daudzus ag-

rākos grāmatu īpašniekus, kas aktīvi piedalījušies kalendāra nemieros.

Daudzie ādas sējumi, kuru pirmā vākā atrodam iespiestus G. N. R. bur-

tus un gada skaitli, kādreiz atradās mācītāja Georga Neunera

bibliotēkā. Viņa piezīmes ļoti vērtīgas tā laika pilsētas vēstures izprat-

nei. Viņš ir tas pats, kura mājā 1585. gada 2. janvārī ielauzās laupītāji.

lebrukuma laikā mācītāju Neuneru bīstami ievainoja. Tomēr toreiz vi-

ņu izglāba. Kad pilsētā atjaunojās kārtība, tad Neuners atrada patversmi

Rīgas pilī. Tur viņš 1587. gadā nomira. Burts R. aiz viņa vārda no-

zīmē «Rigensis». Tā tad viņa līdz šim nezināmā dzimšanas vieta varētu

būt bijusi Rīga.

Tālāk mēs atrodam grāmatas, kas agrāk piederējušas mācītājam

Gregorijam Plinijam 1 ). Viņš darbojās un rakstīja rātes intere-

sēs. Grāmatas atstājis arī latviešu draudzes Jēkaba baznīcas mācītājs

Jānis Dālens (Johann tom Dahlen), ko jezuīti sevišķi vajāja. Lat-

viešu valodā pazīstamas vairākas viņa tulkotās garīgās dziesmas (f 1611.

vai 1612. gadā).

Arī Rīgā atradās vīri, kas ļaunā un nekārtību pilnā laikmetā droš-

sirdīgi soļoja atklāto taku, lai arī cik akmeņaina tā bija, pūlēdamies

radīt kaut ko derīgu un pastāvošu. Tāds vispirms bija krietnais bir-

ģermeistars Francis Nistets (Nvstedt), kas pazīstams arī kā kro-

nists. Viņa bagātīgā satura mājas grāmata vēl tagad atrodas Pilsētas

bibliotēkā. Otrs bija Nisteta pameitas vīrs Dāvids Hilchens (dzi-

mis ap 1561. g., f 1610. g. Orisovā, Polijā). Hilchens bija dzimis Rīgā.

1 ) Dzimis Pomerānijā, 1552. gada 28. jūnijā ieguvis Vitenbergā magister artium

grādu. Par viņa tālāko darbību, kā par dzejnieku, skat. A. S p ekk c, Alt-Riga im

Lichte eines humanistischen Lobgedichts, Riga, 1927.
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Viņš, būdams ļoti apdāvināts, ieguva jo plašu humānistu ietekmētu iz-

glītību Tibingenas un citās universitātēs. 1585. gadā viņu iecēla par gal-

veno rātes sekretāru. Kalendāra nemieru laikā viņš kļuva par izveicīgu

starpnieku un arī Polijā prata mīkstināt sekas, kādas bija sagaidāmas

dumpīgai pilsētai. Rīgas pārvaldīšanā arvien bija manāmas Hilchena ne-

nogurstošās organizātora spējas. Viņa nopelns bija jaunās skolas, kancele-

jas un pilsētas archīva pārorganizēšana. Viņš ataicināja pirmo grāmatu

iespiedēju Rīgā — Nikolaju Molinu (Nicolaus Mollvn). Tas 1588. gadā

Krāmu ielā atvēra darbnīcu un grāmatu tirgotavu. Hilchens bija arī tas,

kas rūpējās par laika secībā cietušo bibliotēku. Kādā apliecībā, ko Rīgas

rāte viņam izdeva 1598. gada 3. februārī un kuru vēlāk Hilchens pievie-

noja savam aizstāvēšanās rakstam «Gegenwert der Unschuld und Wahr-

heit» (Krakovā, 1605. g.) lasām: «Ūber das hat er m der Stadt alhier die

lobliche Vormunderordnung, item ebenmessige gute ordnung wegen der

Relationen, die vorhero auch nie gewesen, dažu auch das hoch notwendige

and nūtzliche Werck der Cantzelev unnd gute ordnung darūber angerich-

tet, das Consistorium ziemlich reformiert, die Schulen restauriert, c i ft.e n

guten anfang zu der Bibliothec gema.cht unnd zu be-

forderung derselbigen die Druckerev erstmals m diese Stadt, mit zu-

setzung nicht geringer seiner unkosten, gebracht unnd dabey einen not-

wendigen Buchladen bestellt. Sonsten auch zu vielen guten und

loblichen Stadtordnungen anleitung gegeben, und also aile seine tichten

unnd trachten, sinn unnd gemūht, einig und allein zu der Stadt auffnemen

unnd wolfart gekehrt und angewendet, darumb er auch jedesmahl das

gemeine beste seinem privatnutz vorgesetzt.»

Hilchena interesi par bibliotēku varam redzēt vēl kādā piemērā. 1596.

gada 23. decembrī Johans fon Ovelakers sastādīja testāmentu savā Ruste-

geras muižā, Helmes draudzē. Testāmentā viņš atcerējās arī Rīgas pilsētas

bibliotēku. Tā kā Hilchens bija testāmentā izpildītājs, tad bez viņa ietek-

mes nebūs palikusi tā testāmentā daļa, kas atvēl bibliotēkai savu tiesu:

«Dem allem nach, so, legire undt vermache ich zu der bibliotheke, welche

jūngsten zu Riga der Kirche Gottes und gemeiner studirender. jugendt

zum besten angerichtet undt gestiftet worden, dreyhundert mark Rigisch,

weiche meine erben alsobalden zu entrichten sollen schuldig sein; dass soli

auf aile būcher, die von dem gelde gekauft, mein name zu ewiger gedecht-

nisz getrūcķet werden.»

Pilsētas bibliotēkai Hilchens atstājis nevien vairākus drukātus darbus

retos orīģmālizdevumos un varbūt tikpat retos jaunos izdevumos, kas ie-

spiesti Rūjienas mācītāja Bergmaņa privātā spiestuvē, bet arī vairākus

paša rakstītus rakstus. Baltijas vēstures, avotiem ļoti svarīgi pievienot tos

sarunu aprakstus, kurās Hilchens piedalījās rātes uzdevumā, apgādāts Po-

lijas ķēniņa vēstulēm, lai grozītu Rīgas kalendāra nemieru (1584. —1586.)

attēlojumu, kāds Vācijā bija parādījies dažos vispārējos vēstures darbos.

1586. gadā . dumpinieku it kā taisnīgi uz nāvi notiesāto rātes vīru

Tastija un Velinga radi un draugi bija žēlojušies Cēsu un Rīgas landtāgā,
ka Rostokas profesors Dāvids Chitrejs (Chytrāus) savā kronikā
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nepareizi attēlojis Rīgas nemierus. Viņa tēlojums esot «mit vielfeltiger

Unwahrheit durchspicket», un nemiernieku vadoņi, tanqūam rosās nobiles

wūrdig und unschuldig gemaeht». .Rātes kungiem, kuri no jauna pulcējās

rātē, vajadzēja katrā ziņā to ievērot. Jau 1590. gadā Fārensbachs, poļu

ķēniņa karavadonis un uzticības vīrs1, piesolīja Chitrejam labākus materiā-

lus par šo laikmetu. Pēc tam Rostokā sekoja garas un uztrauktas sarunas

starp Hilchenu un Chitreju. Chitrejs uzsvēra, ka viņa pierādījumi «nicht

ertichtet oder aus einem finger gesogen zu haben». Beidzot Chitrejs pa-

devās, par cik to viņa sirdsapziņa atļāva, un Rīgas rāte viņam dāvināja

100 Ungārijas guldeņus.

Par Rīgas nemieru attēlošanu rātei pārrunas iznāca arī ar Sakšu kro-

nikas (Vitenbergā, 1596.) sacerētāju Leipcigas profesoru Matīsu

Dreseru. Ir uzglabājušies vēl ļoti daudzie Hilchena korriģētie pārgro-

zījumi un papildinājumi, kādus rāte vēlējās. To ievērodams, Dresers sa-

vai kronikai lika pārdrukāt vairākas loksnes, ko 1597. gadā rāte atzina

verbaliter et realiter. Beidzot Hilchens, personīgi piedalīdamies 1595. gada

augustā un oktobrī Leipcigas, Vitenbergas, Jēnas un Rostokas apspriedēs,

panāca, ka Kursaksijas administrators hercogs Fridrichs Vilhelms un

Meklenburgas hercogs Ulrichs pavēlēja konfiscēt Salomona Hen-

ninga un Laurentij a Millera kronikas, jo kroniku sacerētāji

bija necienīgi izteikušies par Polijas ķēniņu.

Tai laikā Rīgā ļoti liela bibliotēka piederēja izglītotam humānistu

dzejniekam Dāniēlim Hermanim (dzimis Neidenburgā, Prūsijā;

miris 1601. g.). Viņš bija bijis Strasburgā lielā filologa Jāņa Šturma

(Johann Sturm) skolnieks. Vīnē Hermanis izpildīja ķeizara Maksimiliāna II

latīņu kancelejas sekretāra amatu, pēc tam kalpoja poļu ķēniņam Ste-

fanam. 1582. gadā viņš apmetās Rīgā un še izraudzīja dzīves biedreni,

kurai velta sirsnīgus vārdus. Dāniēli Hermani, tāpat kā citus, nospieda

smagais laikmets. Viņa dzejas atstāja aizkustinošu iespaidu. Tur atspogu-

ļojās sāpes par kādreiz ziedošās zemes tikumisko un saimniecisko bojā eju.

Latīņu valodā sacerētos pantos daudzreiz atskan palīgā saucieni, kas raidīti

poļu ķēniņam un valsts vīriem. Viņa lielais eposs «Stephaneis» palika ne-

pabeigts. Pār dzejnieka pēdējiem dzīves gadiem pārklājās dziļa rezignā-

cija. Ļoti zīmīgi, piemēram, ka kādā Melanchtona darba sējumā viņš ie-

rakstījis tā vārdus: «Je lānger, je lieber ich bin allein, Den trew und

wahrheit ist worden klein». Par skumjās dzīves rotaļu stāsta paša dzej-

nieka sacerētais ieraksts pēdējā dusas vietā, kas atrodas Rīgas Doma

baznīcā 1 ).

Dāniēlam Hermanim bija paradums savām lielās bibliotēkas grāma-

tām, kas vēlāk pārnāca Rīgas pilsētas bibliotēkas īpašumā, pievienot priekš-

pusē baltas lapas. Tur viņš' ierakstīja dažādas piezīmes. Šinīs lapās atro-

Ska<t. Th. Schiemānn, Daniel Hermann, ein livlāndischer Humanist.

Historische Darstellungen und Archivalische Studien, izd. Hamburgā un Jelgavā
1386, g., ar 51. lpp. sākot.
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dam ļoti bagātu materiālu par šo Baltijas humānista gara dzīvi, kas gan

vēl nav apstrādāts. 1)

Bez Dāniēļa Hermaņa grāmatām pilsēta ieguva šinī laikā vēl kādu

citu, arī ļoti vērtīgu bibliotēku. Tā agrāk piederēja pilsētas fiziķim Jānim

Bavāram (Johannes Bavarus, f 1636.). Abos šos krājumos sastopam grā-

matas skaistā iespiedumā', kuras iespieduši: Manucijs — Venēcijā, Oporins

Frobens — Bāzelē, Bombergs — Venēcijā, Plantins — Antverpenē, Etjens

Vešēels — Parīzē, Frošauers — Cīrichē.

Dr. Bavāra grāmatu skaitā bija arī šādas: Gale.ni «Dc composi-

tione pharmacorum libri decem conversi a Jano Carnario» un

«Commentariorum Jāni Comarli m Gale.ni libros conscriptorum

libri decem,» Basileae, Froben, 1537, un Mar celli «Dc medicamentis

empiricis, phvsicis, ac rationabilibus liber, ante mille ac ducentos plus

minus annos seriptus, iam primum m lucem emergens et suae integritāti

plerisque locis restitutus». Per Janum Cornarium Medicum,

Physicum Northusiensem. Item Claudii Galeni Libri novem nunc

primum latini f'aeti, idque opera eiusdem Jani Cornarij. Basileae,

Froben, 1536 (Philol. 1155). Medicīnas vēsturē ar saviem darbiem ļoti

pazīstamais J. Kornārijs (arī Hainpals), pastāvīgi ceļodams, bijis ap 1524.

un 1526. gadu arī Livonijā un Rīgā,

Kāds cits ārsts Dr. Matīss Frīsners (Mathaeus Friesner, dzim.

Kaselē, 1553.—1561. gadā pilsētas ārsts Rēvelē, miris 1583. gadā Rīgā). Pil-

sētas bibliotēkai atstājis šādu grāmatu: «Gaileni operum tomus quintus dc

morborum agnitione», Basileae, Froben, 1542 (vākā iespiests 1547. g.).

Nik. Remigija sarakstītā grāmatā «Daemonolatria», Frankfurt, 1548.

(Nat. 364), atrodam ierakstu: «Otto Kanne der Junger an Cordt Vege-

sack, 1598, den 2. Sept.»

Pilsētas bibliotēkā atrodas divi skaisti sarkanbrūni sējumi, folianti, kas

agrāk piederējuši kādam Baltijas varenam vīram, Hilchena un Hermaņa

draugam un labvēlim. Pirmais sējums Chytraeus: «Chronicon [vā-

ciski:] Was die nāhesten Hundert Jar m Sachssen . ..» Teil I (1500—1550),

Leipzig, Henningus Grosse 1597. Otrais sējums satur tās pašas «Chro-

nicon» II daļu (1550—1508) Leipzig, Henningus Grosse, 1598. (Hist. Nr.

4510 un 4511). Abiem sējumiem viens un tas pats super cx libris: I sēju-

mā — Georgius Farensbach, Anno 1598, II sējumā Georgius Fa-

rensbach Obrister. Anno 1598.

Fārensbachs bija pazīstams kara algādžu vadonis. Viņa vārdam

piemita spēks pulcināt karotājus gan Skotijā, gan Vācijā, gan Ungārijā.

Viņš cīnījās krievu armijā pret tatāriem, vezdams turp vācu pulku. Viņš

piedalījās arī Nīderlandes brīvības cīņās. Dānijas ķēniņš Fridrichs viņu,

1
) Bušs kādā piezīmē izteicis varbūtību, ka šinī laikā bibliotēkā atradušās vēl

grāmatas, ko atstājuši šādi Rīgas skolotāji un mācītāji: Hermanis Vilkens

(Wittekind), vēlākais raganu procesa (1564.—'61.) apkarotājs, Johans Rīvij's,
kas 1594. g. kopā ar Hilchenu izdarīja skolu organizāciju un pazīstams kā lat-

viešu garīgās rokas grāmatas pārstrādātājs, Stefans Teutorns, Rehehausens,

maģ. Aggāus Friderici.
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kas, kā rādās, dažkārt bija ķēniņa dziru biedrs, iecēla par Sāmsalas pa-

valdoni. Vēlāk redzam viņu kalpojam ķēniņam Stefanam. Tas

bachu iecēla par augstāko Livonijas karaspēka vadoni, ņemdams vērā viņa

lielos nopelnus cīņā ar krieviem. Fārensbacha ietekme parādās Hilchena

un Hermaņa dzīvē un literāriskā darbībā. Dāniēlis Hermanis, pavadījis

Fārensbachu kara gājienā uz Pečoriem, cildināja viņu vēlāk kādā savā

dzejā.

Tais gados, kad zviedri un poļi cīnījās un sacentās Baltijas dēļ, līdzīgi

apokalipta jātniekiem pār zemi nāca karš, bads, mēris un nāve. Tad tie-

šām šo zemi nācās nožēlot un teikt, ka tā ir: «frigent inter armis musae».

Kaut cik manāmāka uzlabošanās sākās ar 1621. gadu, kad Gustavs

Ādolfs ieņēma Rīgu. Turpmākos gadu desmitos kļuva stiprāka kā saim-

nieciskā, tā garīgā dzīve. Tagad Rīgā sastopam personas, kas cītīgi darbo-

jās rakstniecības laukā: HermaniSamsonu, cīņās neatlaidīgo mācītā-

ju, baznīcas un skolas reorganizātoru, Jāni Greveru (Johannes Greve-

rus) un Gustavu fon Mengdenu, garīgu dziesmu sacerētāju un

komponistu. Vairākkārt atrodam norādījumus, ka bibliotēkai stipri par

labu nākušas birģermeistara Melchiora Fuksa zinātnes intereses.

Viņš kādu laiku bija studējis slavenā Leidenes universitātē. Savā rosīgā

ārējās un iekšējās politikas darbības laikā viņš prata atlicināt tik daudz

vaļas brīžu, lai nevien sarakstītu savas tēvzemes pilsētas vēsturi, bet arī

rakstus, kas pauž dziļu reliģiozitāti.

No jauna bibliotēkai vērību pievērsa 40-to gadu beigās. 1650. gadā

par bibliotēkas inspektoru ievēlēja Andreju Koji (Andreas Koje), uz

kura ieteikuma 1650. gada 4. martā bibliotēkāra1 ) amatā iecēla Miķeli
Braueru (Michael Brauer), kas vēlāk saucās candidatus medicinae et

phvsicae. Viņš dzimis Rīgā; tā tēvs, saukts «lielais aptieķnieks», no Li-

bekas, bija ļoti pārticis vīrs. Kara laikā viņš spēja pilsētai aizdot diez-

gan prāvas summas un atļaut saviem trim dēliem studēt. Miķelis Brauers

atzina, ka vērtīgākā un par visām bagātībām krāšņākā manta ir labi ie-

kārtota bibliotēka, ka katras sapratīgas valdīšanas uzdevums to kārtot

un pavairot. Tā arī Rīgas bibliotēka esot ļoti slavenās ķēniņa ezera un

tirdzniecības pilsētas vērtīgākā piedeva, par ko rāte slavējama nākamās

paaudzēs un citās tautās. Par to ikvienam, kas vien neesot dzimis m

Hara extra Aram, t. i. cūku kūtī, Dievs augsti jāslavējot. Par savu darbu

Brauers pats stāsta tā: kad viņš, roku spiežot, zvērēja uzticību, tad tam

svinīgi pasniegtas bibliotēkas atslēgas un katalogs. Darbs esot kļuvis pats

no sevis mīļš. To darīdams, vērību viņš neesot piegriezis ārišķībai. Tā

tas pienākoties kārtīgam, uzticīgam virsniekam, kam pildāms atbildīgs
amats — officium, jo vienīgi tā varot apmierināt īsta goda vīra sirdsapziņu.

1651. gada 12. augustā viņš raksta, cik ļoti pieķēries savam uzdevumam:

«Morgens und abends continue durch dies gantze anderthalb Jahr Som-

1) Kādā pilsētas bibliotēkas sējumā «Praxis Jocandi», Franki. 1692. (Mise. 1283),

atrodam ierakstu: «Michael Brauer mc jure possidet Rigae Livonum patriae 1639,
1. Febr.»
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mers auf der Bibliothec, Winters zu Hause bey gleiehmessiger Vorsorg und

Arbeit m Hindansetzung meines Vortheils, Hauses, Gesundheit und Wol-

fahrt aus Liebe des Officij und Vaterlandes nach meinen von oben darge-

reichtēn Gaben und Vermogen.»

1650. gada septembrī viņš esot saņēmis vienreizēju pabalstu (salariju

grāmatā minēti 10 Rīgas dāld.). Tā kā vairāk viņš neesot dabūjis, tad

tagad viņš lūdzot maksāt ik gadus noteiktu algu, kas nepieciešama m re

familaria domestica et cibaria. Cerības viņam esot dotas. Salariju grā-

matā uz viņa konta redzam atzīmētus 40 Rīgas dālderus, kas acīmredzot ir

lūguma sekas. No pēdējā 1651. gada ceturkšņa līdz 1654. gada beigām,

gada ceturksnī viņam iegrāmatoti 25 dālderi. Vēl atrodama drukātā

Brauera gratulācija, kas veltīta jaunajam bibliotēkas inspektoram Indri-

ķim fon Ule n b rok am. Tanī autors pamudina inspektoru tālākvirzīt

bibliotēkas izveidošanas darbu.

«Slavē, ak mūza, dižo un cēlo galvu,

Pilsētas godājamo tēvu izlasītā pulkā.

Kristīna, atalgodama viņa lielos nopelnus,

Žēlīgi rotājusi to ar Rīgas burggrāfa godu.»

Tā, apmēram skan pirmie no 138 latīņu valodā sarakstītiem pantiem,

kuros Brauers sumina jaunievēlēto bibliotēkas virsinspektoru, ģimnāzijas

un skolu pārraugu birģermeistaru Indriķi fon Ulenbroku. Bibliotēka ne-

pelnīti gulējusi līdz šim putekļos un līdzinājusies Lācaram. Par pēdējo

vismaz esot iežēlojušies suņi, kamēr bibliotēka bijusi padota divu un četr-

kājainu ienaidnieku uzbrukumiem. Sen jau bijušas dzirdamas Atēnas

(Rīgas) žēlās nopūtas, beidzot esot parādījies Apollons. Bibliotēkas dzej-

nieks izsaucas, ka tagad atraitnes skumīgais skats var atmirdzēt priekā un

cerībā. Steidzīgi jāgatavojoties, lai glābēju svinīgi sagaidītu. Bibliotēkai

jāatbrīvojoties no dzelžu stieņiem un restēm, aiz kurām tā ieslodzīta. Vi-

siem lai tā būtu pieejama, un lai dienas gaismā atspīdētu tās slieksnis. Tik

daudz jau esot padarīts, ka šaurā telpā ozolkoka kolonnas veidotas pēc

joniešu parauga, atbalstot griestu sijas. Burggrāfa Kojes lielais nopelns
esot tas, ka jumta izlabošana jau veikta; to debess viņam atmaksāšot un

pēcnācēji viņu pieminēšot. Draudzīgā dienas gaisma ieplūstot caur divu

reiz sešiem logiem, kas izgreznoti ar 12 rātes kungu vapeņiem.

Spodrini grīdu, tālāk tā teikts, izlabo akmens kvadrātu savieno-

jumus, lai tie sekotu rindā, laistīdamies zaļās un dzeltenās krāsās. Pie

galdiem, kur lasa, jānovieto ērti sēdekļi. Sējumi skapjos un šķir-

stos prasa zinātniska iekārtojuma. Atsevišķiem iedalījumiem jā-

pieliek uzraksti, lai zinātu, kas tur atrodas. Tā greznota, tā tagad varot

savam labvēlim veltīt pienācīgo laimes vēlējumu. Bet jaunam inspekto-

ram viņš saka: «Tukšās vietas aizpildi ar labākām grāmatām nekā tām,

ko ilgu laiku mums devuši īsi apcirptie vīri (t. i. vidus laiku mūki).»

1654. gada pirmā pusē Brauers, būdams grūti slims, iesniedza kādu

citu lūgumu, kurā lūdza dot viņam jau apsolīto dzīvokli latīņu skolā, t. i.

Doma ejas tuvumā, kas pašreiz atradās1 bez iedzīvotājiem. Liekas., ka
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Brauers pilnīgi vairs savu veselību neatguva; vismaz 1653. gadā kā tā pēc-

nācējs bibliotēkām amatā minēts Gunt.ekens.

Bibliotēkas financiālais stāvoklis nebija spožs. Mazais bibliotēkas ka-

pitāls, ko īstenībā sastādīja legāti, bija ieguldīts mājās, lai nestu augļus.

Tam pievienojās dažādas soda naudas, kuras rāte atsevišķos gadījumos pie-

sprieda par labu bibliotēkai, kā arī neparasti ieņēmumi. Kad 1654. (?) ga-

dā kāds D ān i ē li s .Rīgā gribēja atvērt laimes veikaliņu, kur pircēji pre-

ces ieguva lozējot, līdzīgi tagadējam allegri, tad viņam bibliotēkas labā

vajadzēja samaksāt 200 dālderus1 ).

Jaunatvērtās pilsētas bibliotēkas attīstību pārtrauca politiskie notiku-

mi. Tās pārveidotās telpas, kuras mums attēloja Brauers, smagi cieta jau

1656. gadā cara Alekseja Michailoviča aplenkuma laikā. Kad 1654. gadā

Zviedrijā valdnieks kļuva Kārlis X Gustavs, tad Baltijas jautājums atkal

nonāca kritiskā stadijā. Zviedru varenība saimniecības dzīvē balstījās uz

muitas politiku, kuru ieveda iekarotās Baltijas jūras piekrastes ostās. Lai

pēc Gustava Ādolfa nāves radušos zaudējumus aizvietotu un nodokļiem

apliktām ostām iegūtu jaunu aizmuguri, Kārlis atjaunoja pēc vairākiem

miera gadiem karu ar poļiem, gūdams ievērojamus panākumus. Bet

lai zviedru krasta nocietinājumi nepaliktu par daudz stipri, jo tas attāli-

nātu Krievijai Baltijas jūru, tad cars Aleksejs Michailovičs devās pret

zviedriem. Viņa karaspēka galvenā daļa, slepkavodama un ļaudis spīdzinā-

dama, lēnā gaitā devās Daugavas virzienā uz Rīgu. Tur 1656. gada 19.

augustā apmetās priekšējie pulki. Priekšpilsētas iedzīvotāji, kuriem nekā-

da palīdzība nebija sagaidāma, sabēga tirgus laukumā (tagadējā Rātes lau-

kumā) un pie. baznīcām atrodošās kapsētās. Mēs varam iedomāties cieši

saspiesto ļaužu pūli ar nedaudz izglābtām mantām, kas meklēja patvēru-

mu «zaļās miera vietas» veco liepu pavēnī, tagadējā Doma baznīcas pagal-

mā, kā arī pašā krusta ejā, kur tad atradās bibliotēka. Toreiz Rīgā dzīvo-

jošie ļaudis bija uzauguši smagā darbā, ļoti augstās nedaudzo patriciešu

prasībās. Tamdēļ tās vīri tagad cienīgi stāvēja savās vietās. Jā, likās pat,
kā jau to kāds laika biedrs pateicis, ka tie, kas bija vāji, tagad kļuva stip-

ri. Visas šīs ziņas apstiprina kāda notikumu pieredzētāja vārdi: «Es haben

die būrgern mit solcher vvilligkeit die vielfāltige kriegesbeschwer auf sich

genommen, selbige, wie auch die ruinierung und zerschmetterung ihrer

heuser, wie auch aile andern angelegenheiten, noht und gefahr, welche die

belagerung zu veruhrsachen pflegen, mit grosser gedult und solcher freU-

digkeit ausgestanden, dass, wan gleich kein hauss m der stadt solte ūber

geblieben sein, sie sich doch umb nichts anders, dan wie sie nur dem fein-

de tapfer vviederstehen mochten, bekūmmert.»

Beidzot Aleksejam nācās 5. oktobra naktī atkāpties. To viņš darīja āt-

rāk, nekā šurpu nākot. Uz pilsētu bija raidītas 1800 bumbas un ugunslodes.
Divi trešdaļas māju bija sagrautas. Vairākas lodes ķēra arī Doma baznīcas

jumtu. Vēlākas ziņas liecina, ka vēl vairāk cietis piebūvētās bibliotēkas

r) Attiecībā uz izdevumiem 1654./55. gadā atzīmēts: Buchbinder . Zacharias

Schūrer ļaut Zettel 14 Rthl. 56 Gr.»
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jumts. Vispārēju trūkumu nākamos gados pierāda ļoti lēnā gaitā virzītie

pilsētas atjaunošanas darbi.

Krievu karaspēks atstāja zemē mēri, no kura Rīgā mira apmēram

16.000 iedzīvotāju. Tad no jauna pilsētai uzmācās poļi Gonsievskija vadī-

bā, atņemdami tai ceļus, kas veda uz Salaspili, Ādažiem un Marijas dzirna-

vām. Pārtikas trūkums kļuva tik liels, ka pat ar naudu nekā nevarēja

iegūt. 1659. gada novembrī pilsētā veselu nedēļu plosījās vētra. Tā kā tā

bija tik spēcīga, ka nolauza Pētera baznīcas tornim gaili, tad sagrautās mā-

jas necieta mazāk. Vētra radīja plūdus, un tie applūdināja salas un pilsē-
tas zemākās vietas. Vēl ļaunāk kļuva tad, kad pēc kara gājiena Kurzemē

1659./1660. gada ziemā zemē ieviesās bads un tīfs.

ledzīvotāji bariem plūda uz Rīgu (no Kurzemes 12.000 zemnieki). Te

tos ēdināja Jura hospitālī (viņa vārdā nosaukta tagadējā Jura iela). Toreiz

pilsētnieku līdzjūtība izglāba ap 3000 cilvēku, kamēr trīskārt lielāks skaits

aizgāja postā aiz pilsētas mūriem, neieskaitot tos, kas nespēka dēļ nesa-

sniedza pilsētu un palika ceļā. Rīga atviegloti uzelpoja un uzsāka parasto

dzīves gaitu tikai tad, kad zviedri IGGO. gada maijā Olīvā noslēdza mieru

ar poļiem un viņu sabiedrotiem un 1661. gadā Kardisā ar bīstamo maska-

vieti. Tikai tagad varēja atkal rūpēties par bibliotēku.

Kad 1659. gadā kāds Hamburgas grāmatu tirgotājs gribēja ārpus gada

tirgus laika' atvērt grāmatu pārdotavu un dāvināja bibliotēkai vērtīgu grā-

matu, tad jaunais bibliotēkas insp. Melchiors Dreilings rātē ierosināja pie-

prasīt visiem ceļojošiem grāmatu tirgotājiem darīt to pašu, ko bija darījis

minētais hamburdzietis. Tā kā ķemereja jaunu grāmatu iegādāšanai ne-

kādus pabalstus nedeva, tad 1659. gada 14. oktobrī Dreilings ierosināja, ka

tiem «mācītiem kungiem, kas grib rīkot kāzas, jāparāda labprātīga rekog-

nicija (grāmatu iegādāšanai).» — Rāte bija nolēmusi, ka bibliotēkas grā-

matas var gan izlietot pašā bibliotēkā, bet tām amata personām, kas vēlē-

jās grāmatas ņemt līdzi uz mājām, jāmaksā drošības nauda zeltā vai sudra-

bā, kas bija divreiz lielāka par grāmatas vērtību.

Tas sacēla lielu uztraukumu mācītājos, jo viņi savu parakstu uzska-

tīja par pietiekošu drošību. Rāte tomēr lēmumu negrozīja.

Lielāku vērību bibliotēkai rāte veltīja sākot ar 1662. gadu. Vispirms

tika aizrādīts, ka visnepieciešamāki izlabot ēkas jumtu, bet vēl spilgtāki

birģermeistars Duels 1. augustā raksturoja stāvokli, teikdams: «welcher-

gestalt die Bibliothec dachlos und baufellig were, daher so viel schriften

die zeit ūber durch den regen verdorben1).»

Kad nākošos gadu desmitos kultūras pasākumi tomēr ar lielām pūlēm

nostiprinājās, tad Pētera Lielā iekarošanas karš tos no jauna atsvieda at-

pakaļ. 1710. gada aplenkuma laikā bumbas sagrāva arī bibliotēkas telpas.

Zālē nokarājās sašautais griestu gleznojums, un tur vēl 1715. gadā mājoja

I 1) Šinī vietā varēja paredzēt nodaļu, kurā būtu apskatīts bibliotēkas pieau-

gums 17. gadu simtenī, Samsona grāmatu dēļ, kā arī Guntekena darbs, bet tā

nav atrodama. [
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suņi un kaķi. Laimīgā kārtā vēl panāca; ka 1723. gadā novērsa draudošo

bibliotēkas pārvešanu uz Pēterpili.

Vienīgi neatlaidīgs darbs toreiz nesa atpestīšanu. Laikmeta pārliecī-

bu raksturo latīņu vārdi, 'kurus 1734. gadā rātes sekretārs ierakstīja pirmā

protokola grāmatas lapas pusē: «Kad nedrošā dzīvē valda briesmas un

tumsa, tad ikviens, kas vien strādāt-var, ikkatru .dienu uzskata par iegu-

vumu/»,..*/ . : >r. '>- " ~\ -'v [•.': *'. '

•Ziemeļu karš un mēra laiks neiznīcināja sīksto paaudzi. Kad biblio-

tēku no jauna iekārtoja, tad pieminēto rakstu 1743. g. pilsētas bibliotēkārs

Villišs izdeva greznā titulējumā: «Die bishero unbekannt und verbor-

gen gewesene Bibliotheque der ehemals koniglichen, nunmehro kayserli-

chen und Handels-Stadt-Riga.» Bibliotēkai toreiz piederēja 6000- sējumi.

'■ Tamdēļ Arnts', runājot 1754. gadā. kādā skolā, sacīja: «Mūsu dienās

zinātņu mīlestība Livonijā kļuvusi vispārīgāka kā senāk. Šis mirdzošais

rīta sārtums rādās esam kādas stiprākas gaismas vēstnesis, kas apgaismos

varbūt pat mūsu laikus.» Arnta vārdi piepildījās. Tomēr mūsu uzmanība

pievēršas citiem, ievērojamāku aprindu ļaudīm, kur -galveno lomu ieņē-

ma Johans Gotfrīds Herders. '

Viņu 1764. gadā aicināja Doma skolā par skolotāju. Viņš ir. bijis arī

mūsu bibliotēkas bibliotēkāra palīgs. Pēc tam bibliotēkas galvenā pārrau-

dzība bija uzticēta Herdera draugam Kristapam Berensam. Tad arī no-

tika jaunās telpas izbūve vecā namā (tagad Jaunielā-Nr. 22), kuras izskats

'paglabājies vē-l-līdz šai dienai1. -v\. .\- .-'...'> ri-" •■ .-'.!. .':- '--i

• Pēc pārbūves. pabēigšanas Bc re ns s 1792. gadā izdeva: «Bonhomien,

gescbrieben bei der Eroffnung der neuerbauten Rigaschen Sta.dtsbiblio-

thek». Aplūkodams atsevišķos bibliotēkas nodalījumus, viņš ruriā par zi- •'

natnes nozīmi, par pilsētas tikumību un par Rīgas vispārējo garu;. Tai dzī-

vē, kas 18. un 19. gadu simtenī attīstījās bibliotēkas telpās un kas atspo-

guļo vispārīgi pilsētas garīgo dzīvi, sajūtami lielā Eiropas garīgās dzīves

saviļņojuma iespaidi. Bereņss bija tipisks apgaismības laikmeta reprezen-

tētājs. Tai laikā pacēlās prāta skaidrība, kas sekoja iedomīgam triviālam

laikmētam
:. letverdams sevī neapmierināmas ilgas, tas nogremdējās iek-

šējā pasaulē Uri no tās noslēpumainiem dziļumiem izsmēla jaunas vērtības

cilvēciskai atziņai. . • ■■'
.- :'y

...

i .-'-,.. - '-■
•. '.

Ja apgaismības laikmets visu tb, ko deva vidus laiki, tuvāk neapskatot,

atmeta, tad nākamais laiks centās uztvert no turienes plūstošās skaņas, kas

pacēlās no cilvēcības siržu viseēlākiem dziļumiem. Jāsaka, ka tikai tagad

atklāja vidus laikus-. "Protams, vēsturiskie pētījumi romantiku par tikpat'
daudz attālināja viduslaiku tiešamībai, par cik apgaismības laikmets novēr-

sās no tās ar saviem spriedumiem. Apgaismības laikmeta antiteze kļuva

romantika. Tās pārstāvis bibliotēkā bija Gothards Toibiāss Tīlēman is,

dzimis 1773. gadā. Viņa tēvs bija muižas pārvaldnieks Lēdurgas - Turai-

das draudzē. Tīlemaņa jūtu dzīve attīstījās pietisma ietekmē. Vidzemes

Šveices skaistums atstāja paliekošu iespaidu jūtīgā zēna sirdī.- Viņa fan-

tāziju un pagātnes pētīšanas dziņu pavairoja "Siguldas,- Turaidas un Kri-
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muldas pils drupas. Labvēļi zēnam sagādāja brīvu vietu ģimnāzijā un

diezgan trūcīgu patversmi Rīgā. Viņa mājskolotāja gaitas to noveda kādā

ļoti izglītotā patricieša Sāmuēla Hollandera ģimenē, kur tas varēja iepazī-

ties ar tās ļoti slaveno bibliotēku un vara gravējumu kolekciju. Arī pēc

studiju gadiem Jēnā viņš turpināja strādāt Hollandera mājāt. Liela nozī-

me bija draudzīgām attiecībām ar Kristapu Br o ci, kas viņam atļāva iz-

lietot savu bagāto rokrakstu krājumu par Baltijas vēsturi. Kad Tīlemanis

beidza studijas Jēnā, tad Rīgā viņš tika par mācītāja amata kandidātu,

1808. gadā bija skolotājs, 1821. gadā Domskolas inspektors. Lielākus no-

pelnus viņš ieguva, izdodams savas politiski - vēsturiskās kabatas grāma-

tas: 1812. un 1815. gadā «Livona» un 1818. gadā «Livonas Blumenkranz».

Viņa darbos izjūtam lielu dzimtenes mīlestību. Sekodams Herdera parau-

gam, tas kādā sacerējumā runā par latviešu tautas dziesmām vai arī at-

tēlo kādu gleznainu vēsturisku ceļojumu skaistākās Vidzemes vietās.

Mūsu vecākā paaudze vēl tagad pateicībā atceras Georgu Berk -

hoic v. Ar viņu bibliotēkā iesākās stingrs vēstures pētīšanas gars. Kad

Rīgas pārvaldi pārņēma krievu ierēdņi, tad bibliotēkai atdeva telpas vecā

Rātes namā, kur tā atrodas vēl tagad. Tur tā sāka darboties 1891. gadā.

Tagadējā lasītāju istabā, kas agrāk bijusi maģistrāta sēžu zāle, veidota

rokoko stilā, vēl redzami ar sarkanu tūka drēbi apvilkti tiesas skapji un

izgrieztie ozolkoka sēdekļi.

Šinī ēkā bibliotēka pārdzīvoja arī divas pēdējās Rīgas apšaudīšanas.

Līdz ko dabūju zināt, ka krievu karaspēks laupīdams atkāpjas, agrā 1917.

gada 3. septembra rītā. steidzos uz bibliotēku. Rātslaukumā vairākkārt iz-

cēlās sadursmes starp pilsētā atstātiem aizstāvjiem kazākiem un tirgotavas

laupošiem karavīriem. Gaidot tilta spridzināšanu, pavēlēju attaisīt visus

logus. Pēc tam, kad viena, tad otra tilta daļa bija uzspridzināta, liku

logus aizvērt. Biju ļoti apmierināts, jo viss bija palicis vesels.

Drīz pēc tam atskanēja tik milzīgs troksnis, ka domāju māju sabrūkam.

Izrādījās, ka Rātslaukumā bija mesta rokas granāta kāda veikala durvīs,,

lai tās atdabūtu vaļā. Durvis ar to netika atvērtas, bet šīs ēkas 140 logu

rūtis, neizturēdamas gaisa spiedienu, izbira. Oktobrī un novembrī Rīga

pārdzīvoja otru, Bermonta, uzbrukumu. Toreiz bibliotēka atradās tieši

kaujas joslā. Lejā, laukumā, latvieši bija nostādījuši lielgabalus, kas pāri

mājām raidīja granātas uz otru krastu. Pati ēka dabūja četrus lielgabala

šāvienus. Cieta vienīgi divi grāmatu dublēti.

No tā laika bibliotēka varēja attīstīt mierīgu darbību. Par to jāpa-

teicas tagadējā pilsētas galvas interesei un pilsētas izglītības nodaļas vadī-

tājam. Sākot ar 1920i. gadu bibliotēka isaņem pa vienam eksemplāram no

iKviena iespieduma, kas parādās Latvijā. 1. janvārī 1932. gadā bibliotēkā

atradās 136.022 sējumi, no tiem 19.863 latviešu valodā. Atsevišķi ir novie-

tota Dr. Georga Berkholca filoloģijas darbu bibliotēka un Dr. Bur-

charda fon Šre nka Ģētes darbu bibliotēka.1)

]] ) Atsevišķi novietota arī paša Dr. Nik. Buša bibliotēka, ko pilsēta nopirka

1934. gadā.[
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Bibliotēkā atrodas 2201 manuskripts. Te sevišķu vērību pelna Baltijas

vēstures un tautas dzīves pētīšanai noderīgais maģ. Johana Kristapa

Broces (f 1823) rokrakstu krājums un zīmējumi, 1) kā arī lielais Dr. Au-

gusta Bucholca (f 1875) materiālu krājums. Tas noderīgs Baltijas

personu vēsturei. Bez tam, bibliotēkā atrodas ap 70.000 portreju.

1931. gadā bibliotēku apmeklēja 22.152 personas, kurām izsniedza

66.299 sējumus.

Jauniem iegādā jumiem, iesiešanai, inventāram, kancelejas vajadzībām

un apdrošināšanai ugunsgrēka gadījumos izdoti 8860 lati.2 )

2. Ievadījums bibliotēkas krājuma apskatā.

Ja aplūkojam šeit jau vairākas reizes pieminēto klosteru sējumu ba-

gāto krājumu, tad mēs atkal un atkal nonākam pie atziņas, ka cilvēku

kultūras dzīves attīstību ietekmējuši bībele, Aristotels un Plātons. Atgā-

dināšu vienīgi, ka kāda neoplātonisma līnija vada uz mistiku, un tā no-

veda pie 16*. gadu simteņa kustības, kamēr otrā pusē Akvīnas Toms vei-

doja filozofijas un teoloģijas ēku Aristoteļa ietekmē. Viņa balss pat ta-

gad katoļu zinātnē izšķiroša.

Pie mums vispirms dzirdam par bībeli. 1203. gadā misionārs Teodo-

richs un līvu ķēniņš Kaupo devās uz Romu. Inocents 111 viņus ļoti labvē-

līgi uzņēma. Mājup braucot, viņš viņiem iedeva aizvest kolonijas dibinā-

tājam bīskapam Albertam kādu «bibliotheca beati Gregori') pape manu

scripta». Tā tad varētu domāt, ka tā bijusi paša Gregora Lielā pārrakstīta

bībele. Bet kāda mūsu autoritāte šinī jautājumā izteikusi šaubas, vai lie-

lais Gregors tiešām būtu pārrakstījis visu bībeli. Vai mācītais liturģiķis
Inocents 111 tādu dārgumu maz izlaistu no rokām? Bībelei, kura pārrak-

stīta lielāmrakstu zīmēm (to skaits bija 600), vajadzēja būt ļoti plāšai, ap-

tverot vairākus sējumus. Pieņemama vienīgi viena iespēja: varbūt, ka

veselas bībeles vietā bijušas dažas bībeles nodaļas? Kādā Pilsētas biblio-

tēkas vecā iesējumā atrada pravieša Ecechiela grāmatas daļu ar Grego-
ra Lielā kommentāru. Tas katrā ziņā ir 10. gadu simteņa rok-

raksts. Vai ilgais laiks bijis iemesls, ka vienas bībeles grāmatas vietā vē-

lāk runā par veselu bībeli, ka kāds Gregora Lielā darbs vecā rokrakstā

vēlāk kļuvis par viņa paša rokrakstu?3)

*] ] ) B. Hollander «Dr. J. Chr. Brotze als Pādagog und Geschichtsforscher»

rakstu krājumā «Mitteilungen a. d. livl. Gesch.» 23, 268—295; A. Štāls «Broces

dažādu Vidzemes pieminekļu skatu krājums». 1. 2. 1926. g.ļ
2
) Literatūra: Artbur f. Boehlendorff «Die Stadtbibliothek» K.

Karlberga (Carlberg) darbā: «Der Stadt Riga Verwaltung und Haushalt». Riga,

1901; sākot ar 195. 1. p. V. Caune «Rīgas pilsētas bibliotēkas» (Rīga — Latvijas

galvas pilsēta», 1902, 639—644.

]3) Te jāievēro: vārds bibliotheca pa lielākai daļai apzīmē b ī b c 1 i, un to do-

Kumenti piemin vēl 1501. g., ka tā atradusies Doma baznīcā (skat. Bruin i n g k,
Livl.. Gūterurkunden 2 n. 3). Tagad par tās pārrakstītāju tikpat nepamatoti uzsKata

sv. Hieronimu, kā agrākās tradīcijās sv. Gregoru. [
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Nenoliedzami, ka Inocents 111 12:03. gadā rādīja labu priekšzīmi vācu

prēlātiem. "Viņš 1208. gadā pamudināja dāvināt grāmatas, lai stiprinātu

Livonijas baznīcu. Varbūt, -ka ar tā laika dāvinājumiem saistās arī mūsu

10. gadu simteņa rokraksta paliekas, kas atrastas vecos 16. g. simteņa sē-

jumos. Laikam gan 13. gadu simtenim pieder ļoti izgreznotais Salamana

parabolu rokraksts ar Bēdas Ven er a bi1iskommentāru un skaistais

Dāvida dziesmu grāmatas rokraksts ar Lombardijas Pētera

(Petrus Lombardus) izskaidrojumiem. levērības cienīga ir 14. gadu simte-

ņa Rīgas mesu grāmata un 1513. gadā-iespiestais Rīgas breviārijs. Breviā-

riju apskatot, Dr. H. fon Bruiningks norādījis, ka himnas Livonijā

sacerētas patstāvīgi. Divi skaistie 15. gadu simteņa breviāriji ir vēlāks

bibliotēkas ieguvums. • • ;

Atceraties to slaveno Dantes «Dievišķās komēdijas» scēnu, kur Ak-,

vīnas Toms ved dzejnieku dižo gara varoņu pulkā. Visi šie lielie cīnītāji

atdzīvojas, kad iedziļināmies bagātā klosteru grāmatu krājumā. Tur re-

dzami: Bed a, Lombardijas Pēteris, Gr atiāns, Alberts

Lielais, Bonaventura, kā arī liels skaits citu vidus laiku teologu,

filozofu un juristu. ' Diezgan droši var apgalvot, ka mūsu Rīgas mūki savā

laikā stāvējuši izglītības kalna virsotnē. 'No mūsu inkunābulu skaita,

kas pārsniedz 200, varu piemēra-dēļ pievest tikai dažus. Bet liela kultūr-

vēsturiska nozīme ir pārskata iegūšanai par agrākiem, vēlāk pilsētas .bib-

liotēkā nonākušiem darbiem, kas garīgi ietekmējuši, mūsu vidus laiku,mā-

cītos garīdzniekus un kas savukārt ietekmēja pārējos Rīgas iedzīvotājus.

Kādus skaistus panākumus var iegūt, pētot vecos bibliotēkas katalo-

gus, to pierādīja nesen prof. V. Zīsemera nolasītais priekšlasījums

par, Karalaučiem. Kad es rakstīju kādu -Rīgas pilsētas.. bibliotēkas

.vēsturi, tad vairākas nodaļaā ziedoju mūsu klosteru sējumu aprakstam. 1 )

'Taisni- vidus laiku literātūrā atrodam avotus par tā laika vis-,

••prārēj <y garīgo dzīvi. •'• • ... ;; Vi .. : .< '

.
*

• Tamdēļ- arī jaunāko laiku pētniecība ļoti enerģiski piegriežas šim.- no-

vadam, iegūdama skaistus panākumus.
.

To .neievērot nozīmē attālināties

no Eiropas, kultūras dzīves izpratnes.

Cik tālu mācītie mūki- ietekmējuši visu mūsu iedzīvotāju slā-

ņus, to rāda, piemēram, zinātniski pētījumi latviešu folklorā. Tur šī.

ietekme parādās neapšaubāmi. Nesen mūsu cienījamais viesis, profesors,

K. Krons no Helsinkiem, norādīja uz ciešo saistību starp dziedināša-

nas svētību un buršanas medicīnu vienā pusē un viduslaiku baznīcās bene-

dikcijām otrā pusē. Mūsu zemē vairāki piemēri pierāda vidus laiku teolo-

ģijas ietekmi tautas uzskatos, kas pa daļai pastāvējuši vēl pirms nedau-

dziem gadu desmitiem un pa daļai pastāv vēl tagad. 2) Šī ietekme vieglāk

ļt) Par to rakstīts-nākamā daļā. f • . "■;
-.- ]-) Šīs saistības piemērus Bušs pievedis divos 1930. gada.priekšlasījumos. Skat.

Atst. "rakstu I sējuma satura radītājā, XVIII 1. p. Nr. 182, 185 un nākošā darba.
6.'daļu'| ' '''V.;; :

»•> V*' .'?••-• ' • i '. ' .
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saprotama, ja ievērojam,-ka franciskāniešu darbība norisinājās tieši Rīgas

latviešu vidū.1)- • "-//
, ' , •' .;'; / _.' . ■

Pilsētas bibliotēkā, inkunābulās un vairākos rokrakstos sastopam vai-

rāk kā autoru darbus. Es nosaukšu vienīgi XII un XIII g. smt. autoru

Vārdņsv;.:. " • 'V . ■'' R'--< .'" ■•■ '':': ■-r :\'. '•'

•. .
.Ariselms; ņo Kenterberijas, . • - -

Bernhards no Klervo (Clairvaux),

Vilhelms Tekstors (Guilhelmus Textor),

Hugo no Sv. Viktora klostera, ' ■

'Lombardijas Pēteris (Petrus Lombardus),

Aleksandrs no Hales,

Bartolomejs Angliks (Bartholomeus Anglicus),

Bonāventūra, . .• . ' i '. "■■ ::■

. ' Johans Duns Skots, • • ".. '•; .

lielais Ķelnes dominikānietis, Alberts Lielais (Magnuss), kura skol-

nieku skaitā bija arī kāds baltietis, rēvelietis dominikānietis Mauritijs

(ap 1268./71. gadu). : .
v

: '
;

-: .. .' ' ■ •; ■■-

, Toms ņo" Akvīnas,' •
...

'.' '. .
...

v *--■/

Vincentijs Belovacietis (Vicentius Bellovacensis),

Nikolajs no Gorānas (Nicolaus dc Gorran),

Nikolajs no Līras (Nicolaus dc Lyra),

Hugo no Sancta Garo (Hugo dc Sancta Caro).

Viņiem seko gara XIV un XV gadusimteņa autoru rinda. Man, sapro-

tams, iespējams še pieminēt vienīgi dažus piemērus. Lielu interesi rada

loģikas mācības grāmatas. Šie vidus laiku mācības reālie un nomi-

nālie meklējumu novirzieni, vairākkārt apskatīti dažādos darbos. Pie

mums viscaur mācīja reālā garā, tā tad atradās uz «via antiqua». To pie-

rāda atstātais materiālu daudzums. — Mācības grāmatām varam pievienot

kādu 15.. gadu simteņa rokrakstu. Tur atrodam mācību par stilu. Bez

tam -ir vēl kāds iespiestu vēstuļu paraugu krājums, ko sarakstījis venē-

cietis Ērāncisks Nig ēr s.' ' - ..- • ' \ . " :''

lespiesto darbu vairošanās izplatīja noskaņojumu, ko 15. gadu simteņa

pēdējos gadu desmitos radīja garīgās cīņas Konstances un Bāzeles kon-

cilos. Arī pie mums iedziļinājās Pētera no Ai j i (Pierre d'Aillv) sace-

rējumos. Tur asos vārdos pateikts, ka baznīca Kristus mācībai vairāk at-

tālinājusies kā kaut kāds pagānisms. Vai arī ar pasvītrojumu iegaumēja
Žersona (Gerson) rakstos vietas, kā piemēra dēļ šo: «man solle die

Erklārung: dem Konzil mūsse auch der Papst m Hinsicht; der gesamten

Reorganisation der Ķirche gehorohen, als unfehlbaren Grundsatz m den

Kirchen und an al'len sichtbaren Plātzen anbringen». Kādā vecā sējumā

kopā atrodam sasietus svētā Ambrozija un Augustīna rakstus

ar satirisko «E pist o1 a dc miseri a curatorv m» izdevumu. Šo

Bonaventūra,

P) L. Arbusow, sen., Livl. Geistlichkeit XVI. 285. 1. p. St. Katherinen-

undutsche .predickhus (minēts 1517. gadā).
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vēstuļu sacerētājs droši vien bijis Johans Vimpf elings, Kaizersbergas

Geilera draugs. Tur kāds ļaužu priesteris, rakstīdams savam draugam,

stāsta par 9 velniem, kas sacenzdamies moca kādu mācītāju. Ja Johana

Vimpf elinga tikumiskais sašutums izpaužas; vārdos, kuru spēku un

sparu es šeit nevaru parādīt, tad ar tādu pašu asumu mūsu bibliotēkā sa-

stopamais itālietis Fausts Andrelins uzbrūk pāvestam Jūlijam

II (f 1513.).

Ar Andrelina darbiem mūsu zemē iesākās renesanses ietekme.

Gūtenberga izgudrojumu Itālijai parādīja vācu grāmatu iespiedēji. Tur

15. gadu simtenis kļuva par lielo grāmatu kaislības laikmetu. Drudžaini

meklēja klasiķu darbus. Jaunatrastie klasiķu darbi Itālijā parādījās

skaistos iespiedumos. Tālāk izplatīdamies tie atnāca arī līdz mums. No

vācu humānistiem ļoti ievērojams bija Eras ms, kas sarakstījās arī ar

mūsu reformātoru Andreju Knopki (.1520. g.).

Viduslaiku rokrakstiem, pirmām iespiestām, un renesanses laikmeta

grāmatām, kas noder kā avoti par garīgo dzīvi1) pirms reformācijas, pie-

vienojās bagāta literātūra, kas radusies nemierīgā reformācijas

laikā, t. i. tieši tad, kad saskatāmi pirmie mūsu bibliotēkas sākumi.2)

Ir uzglabājusies viena no tām 17 vēstulēm, kuras Luters sūtījis uz

Livoniju. To viņš 1540. gadā, ceturtdienā pēc Bērtuļa dienas, rakstījis

saviem labvēlīgiem: draugiem, Rīgas rātes kungiem un birģermeistariem,

ieteikdams maģistru Engelbertu (Seheteken). Vēlāk tas kļuva mācītājs.

Otra Lutera vēstule, kuru 1670. gada martā Matīss KnudsemsOldensmurts

atdeva bibliotēkai «brīnumvīra» (Thaumasiander) mūžīgai piemiņai un kas

arī ļoti godāta, ir bez šaubām kopija. Virsmācītājs Matiāss Tīls īsto un

neīsto vēstuli 1830. gadā Augsburgas konfesijas atzīšanas trīssimtu gadu

svētku gadījumā faksimilējis savā grāmatā: «Dr. Martin Luthers Leben».

Bibliotēkai turpretim pieder kāds cits Lutera raksts, kuru tai 1852. gadā

dāvinājis mācītājs Benjamiņš Bergmanis. Tas ir mantojuma dalīša-

nas uzmetums, kas jāizdara pēc tēva Hansa Ludera nāves starp Mārtiņu,
brāli Jēkabu, svaini Paulu Mekenrotu un Georgu Kaufmani Vitenbergā
1534. g. Pilsētas bibliotēkai piederošo Lutera un Melanchtona Vitenbergas

disputāciju norakstu pagatavojis Vitenbergā 1557. gadā Rīgas vēlākais mā-

cītājs Jānis Rekemanis. Abus sējumus dāvinājis literatūras vēstur-

nieks Henings Vitte (1672. ģ.). Viņš pazīstams arī ārpus dzimtenes ro-

bežām. Bez tam, bibliotēkai pieder Lutera vēstuļu un izteicienu rokrakstu

krājums. Viens otrs izteiciens skaitās primārs avots.
3

) Šis sējums agrāk

piederējis J. P. fon Ludeviga bibliotēkai, jo 1719. gadā atzīmēts viņa
cx libris. No Melanchtona bibliotēkai palicis pateicības raksts4).

I 1) Šos darbus Bušs apskata nākamā nodaļā.[

|2) Šeit visas pazīmes norāda, ka manuskriptā trūkst kādas daļas.|
3) Skat. Johannes Haussl c i te r, Tischreden Luthers m einer Rigaer Hand-

schrift. Theol. Literaturblatt 1893 Nr. 31.

]4) Skat. O. Clemen, Mitausche Zeitung, 17. X. 1917. Nr. 238.[
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Dānijas ķēniņam Krišjānim par dāvātiem 50 dālderiem, kurus viņam pa-

sniedzis Bugenhagens Vitenbergā 16. janvārī [1546J.

Orīģināliespiedumiem varu pievienot arī Lutera 127. psalma izskaidro-

jumu Livonijas kristīgiem Rīgā, izd. 1524. gadā Vitenbergā.

Mēs še nevaram apskatīt tālāk ļoti bagāto reformācijas laikmeta

literatūru.

Arī no 17. gadu simteņa bibliotēkā sastopamiem lieliem meistariem

pieminēšu vienīgi tos, kuriem bijuši personīgi sakari ar mūsu zemi.

Merkantalisma ietekmēts, Holšteinas Fridrichs sarīkoja Ādama Oleā-

rija vadībā ekspedīciju uz Persiju. Piedzīvojumu bagātais ceļojums

skāra Rēveli. Oleārijs savā slavenā ceļojuma aprakstā apskata arī Baltijas

novadu. Ceļojumā piedalījās ievērojamākais 17. gadu simteņa liriķis Pauls

Flemings. Viņa dzīvei un dzejai lielu nozīmi sagādāja sastapšanās Rēvelē

ar trim māsām Niehusen, — «Baltijas sirēnēm».

1654. gadā Igaunijā kādu laiku dzīvoja romānu sacerētājs un valodas

daiļotājs Filips fon Cēs en s (Zesen). Viņš bija vācu dzejnieku un izglī-

totās pasaules īpatnējākā personība. Cēsena ķengāšanas raksts par kādu

rātes kunga meitu rēveliešus tik stipri saniknoja, ka Rēveles rāte, kā sa-

cīts, ar vieglprātīgo putnu Cēsenu būtu dejojusi citu deju un viņa galvu

būtu nolikusi viņa kāju priekšā, ja vien to nebūtu aizrunājis pavaldonis

grāfs Heinrichs fon Turns, kas bija tā paša dzejnieku ordeņa loceklis,

pie kura piederēja arī apsūdzētais!.

Vēl nozīmīgāka Herdera uzturēšanās Rīgā (1764. —1769. g.). Viņš

pats šo laikmetu nosaucis par vienu no laimīgākiem savā dzīvē. Mūsu

Herdera biedrības loceklis prof. K. Stavenhagens savā ļoti gleznainā

priekšlasījumā 1) aplūko jautājumu, kā vietējā dzīve ietekmējusi lielo vācu

rakstnieku. Jau pieminēju, ka Herders, līdzās mācītāja un skolotāja ama-

tam, izpildīja arī pilsētas bibliotekāra palīga vietu. Kādā Vēstures un se-

natnes pētīšanas biedrības bibliotēkas kopsējumā 1901. gadā atrada vēl

nepazīstamu rakstu, kuru Herders 1767. gadā pirms iestāšanās mācītāja

amatā iesniedzis Rīgas konsistorijai. 2) Tā virsraksts ir: «Dc spiritu sanēto

salutis humanae autore». Minētais raksts ļoti interesanti stāsta par dzej-
nieka toreizējiem dzīves apstākļiem. Konsistorijas inspektora Ravensber-

ga piezīmēs lasām, ka rāte panākusi, ka jaunā skolotāja iecelšana 1767.

gadā priekšpilsētas baznīcas mācītāja amatā notikusi pavisam negaidot un

vislielākā klusumā un noslēpumainībā. Kad ordinācijā virsmācītājs runā

par noslēpumainiem Dieva ceļiem savu kalpu izvēlē, tad ļoti skaidri

saredzama kāda neizteikta doma. Kādā vietējā 18. gadu simteņa baznīcas

grāmatā es atradu vietu, kur kāds amata brālis īgnumā sūdzas, ka ne visi

paliekot uzticīgi savai draudzei, bet esot kļuvis jau paradums pāriet jauno

priekšpilsētas baznīcas mācītāju draudzē. Kāda vieta ļoti rūpīgi pārsvīt-

rota, un zem tās rakstīts: «vēlāk kļuvis par ģenerālsuperintendentu Veima-

11) K. Stavenhagen, Herder m Riga. Abhandlungen des Rigaer Herder-

Instituts, 1925.|

1
2

) Atradējs bija pats N. Bušs, Skat. Atstāto rakstu I sēj. VII 1. p. Nr. 38.[
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rā». Tas ir Herders. No darbiem, kurus viņš sacerēja, dzīvodams

Kīgā, jāmin Biķernieku baznīcas iesvētīšanas gadījumā rakstītā kantāte.

Tās izpildījums, bija liels notikums Rīgas mūzikas dzīvei. Tas droši vien

ir pirmais vācu klasiķa darbs, kas pārtulkots latviešu valodā.

Mums pieder Herdera «Ūber die neuere deutsche Literatur» rokas grā-

mata. Tur atrodam vēl . neizmantotas Herdera pašrocīgas piezīmes. Šim

darbam raidītie uzbrukumi kāpināja Herdera iekšējo nemieru, kas nove-

da pie lielām pārmaiņām. Viņš izteicās,- ka šais kritikas nekoptos mežos,

kuros viņš pazaudējis jaunības uguni, parādījusies kāda Eumenide, lai

viņu sabaidītu un «izstumtu plašā pasaulē». Viņš aizbrauca no Rīgas kuģī

uz Nanti,. cerēdams, ka atgriezīsies kā visas zemes reformātors, kultūras

un brīvības nesējs, kā Livonijas ģēnijs. Nav iespējams stāstīt par Herdera

uzturēšanos Rīgā, nepieminot viņa draugu un grāmatu izdevēju Hart-

knoehu, kas izdevis arī Hamaņa (Ziemeļu maga) darbus, par kuru

nesen parādījās mācītāja Hillnera sacerējums, kā arī Kanta kritikas

darbus, kas vispirms parādījās Rīgā.

Ļoti daudzie Baltijas jaunekļi, kas studēja Jēnā, rūpējās, lai attiecības

ar klasiskās literatūras perioda lielākiem gariem būtu rosīgas. Šillera

tuvāko draugu pulkā atradās arī divi baltieši: Kārlis Grass, 1) kura

dzejas ievietoja arī izdevumā «Thalia», un Gustavs Behaghels fon

Adlerskrons. Baltijā atradās pat pirmais Šillera piemineklis —

Igaunijā, Puchtas zālē pie Verderas pils. Rīgas pilsētas bibliotēkas dār-

gums ir Šillera «Don Carlos» prozas apstrādājuma rokraksts. Te atrodam

dzejnieka pārlabojumus un personu sarakstu.

Kad 1788. gada 19. novembrī pirmo reiz Rīgā izrādīja «Don Carlos»,

teātra lapiņā kāda vieta ļoti zīmīga: «Da wir dieses Meisterštūck nicht

anders, als mit Aufwendung ibetrāchtlicher Kosten haben erhalten konnen,

so wird das hochgeehrte Publikum den erhohten Preis hey jedesmaliger

Auffūhrung zu erlegen sich gūtigst gefallen lassen». Divi Ģētes draugi
loti cieši saistīti ar mūsu zemi. Tie ir Jēkabs Michaels Reinholds Lenčs

un Fridrichs Maksimilians fon Klingers. Pirmais bija Tērbatas universi-

tātes kurators:. Pēc viņa drāmas «Sturm und Drang» nosauca veselu lite-

ratūras periodu. No abiem bibliotēkai pieder vērtīgi manuskripti.. At-

ļauj āt pieminēt vienīgi kādu Lenca vēstules konceptu Ģētem.

Skatuves mākslai senie rīdzinieki pievērsa ļoti lielu vērību.

Liela literāriski -
vēsturiska nozīme ir vecākai liecībai par kādas drāmas

uzvedumi Rīgā: 1206. g. Rīgā izrādīja «diezgan kārtīgu praviešu spēli». Tās

saturu jaunkristītiem un pagāniem izskaidroja tulki. Kāda Ģideona ka-

reivju cīņas scēna tik stipri sabaidīja skatītājus, ka viņi metās bēgt. Tas

ir vecākais literatūrā pazīstamais piemērs, kur praviešu spēlē bez pašiem

praviešiem piedalījās ari vēl citas personas. Ļoti ievērojams uzvedums no-

J1) Katrā ziņā uz viņu attiecas piezīme, kuras norakstu atrodam N. Buša ma-

nuskriptā: «Ļoti žēl, ka esmu pazaudējis daļu no mana lielā latviešu tautas dziesmu

krājuma, ko gribēju pārtulkot. Tomēr rakstīšu arī par tām, kas vēl palikušas.»
K. Graša vēstule Merķelim, Cirichē, 1797. gada 17; janvārī.[
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tika 1527. gadā. Tad viens no 16. gadu simteņa ievērojamākiem dzejnie-

kiem Burkhards Valdis s, agrākais mūks, kam tepat, blakus bibliotēkas

ēkai piederējusi alvas lietuve, atļāva izrādīt savu «Pazudušo dēlu». K.

Gēdeke: stāsta, ka lugai bijis «offenbart eine Tiefe der Auffassung, die

kein anderes Spiel ūber denselben Stoff gezeigt hat. Was musste damais

an Bildung, sittlicher und geistiger, m Riga leben, wenn man bei den Dar-

stellern und Zuschauern ein nur halbwegs genūgendes Verstāndnis
.. .

dieses Mysteriums voraussetzen wūrde.» Sākot ar 16. gadu simteņa vidu

Rīgā bieži viesojās ceļojošas trupas, un to vidū sastopam', arī angļu komē-

diantuš.?) •v •■ ' V ' ; ■-"
..■>

"' -: '. ..'; .;. •; •,' •. •' . .' •;

Par pastāvīga teātra ierīkošanu Rīgai jāpateicas mecenātam slepen-

padomniekam Otto Hermanim fon Vītinghof ara. Kādā bibliotēkai

piederošā lapā redzam viņa un viņa ģimenes locekļu siluetus. Viena- no

viņa meitām — Juliāna Barbara, izprecēta Kruedeneram, Svētās alianses

laikmetā bija ļoti pazīstama sludinātāja. Kāda cita meita
— Anna Marga-

reta, ko apprecēja Rīgas ģenerālgubernātora dēls grāfs Jānis Georgs

Brauna (Browne) — bijusi Bēthovena skolniece un labvēle. Viņas mājā,

Vīnē, lielais komponists svinējis savus spožos triumfus. /'. '
1782. gadā Rīgas teātris atklāja sezonu ar «Emīliju Galotti». Tas'bija

ļoti zīmīgi. Slavenie aktieri — Brandesi (vīrs ar sievu) piederēja Lesinga

draugu pulciņam Breslavā. Viņu meita Minna Brandess bijā Le-

singa krustmeita un Rīgas teātrī tēloja mīļotāju lomas.

19. gadu simteņa 30. gados Rīgā dzīvoja dzejnieks Kārlis fon Hol-

teis un tanī pašā laikā uzturējās arī Richards Vāgners.
19. gadu simtenī Rīgas skatuve savu viesu pulkā redzēja gandrīz visus

lielākos vācu māksliniekus. Pilsētas bibliotēka glabā vērtīgu un lielu viņu

ģīmetņu un autogrāfu krājumu.

Pašās beigās gribu aplūkot mazu nodaļu, un proti, par ierakstiem

grāmatās. Tie saista mūsu uzmanību ar savu kultūrvēsturisko nozīmi.

.Sevišķi lielu interesi rada rakstītāju paraksti viduslaiku rokrakstos. Tā,

piemēram, kādā 15. gadu simteņa rokrakstu sējumā, kurā atrodam Tro-

pauas M ā r tiņ a kroniku un citus rakstus, lasām šādu ierakstu:

' . ... ■ «Explicit hoc totum -. : .; .:- .•.. - .'

".:' ; Infunde .et da mihi potum.» 2).
.... ..

• -'.. :': * '

ļt1 ) N. Bušs savācis Pilsētas archīva dažas piezīmes, kas zīmējas už 18. g. sm.

I ceturksni: «Nāchsten Dienstag Comoedie «Vom reichen Mann und armen Lazaro,»
30. Oct. (1722).» 21. nov. 1722. g. (Publica 83, 1. p. 318): «Es sollen die Comoedi-

anten heute ūber 8 Tagen, zum besten besagter Armen (Sv. Georga hos. p.), ge-

gen Abkūrtzung derer ihnen einmahl nachgegeben und fūr die Wache und Li'cht

zu verwendender> Kosten von «Judith und Holofernus» zu agiren und solches durch

die gewohnliche Zettuln jedermānniglich bekandt zu machen gehalten seyn.

4 Rth.» ■ '

' . -V ■\' - -f
""°

2) Te jāatceras dzeršanas priekam veltītie vārdi, ko kāds rakstītājs (garīdz-

nieks) 15. gadu simteņa pēdējā ceturksnī ierakstījis Sv. Jāņa ģildes labdarības no-

zares (almisu jeb tāfelģildes) pirmā rēķinu grāmatas lapas pusē: «Wer to dussen

bloc will gan, up gude drunke mus wol verstan...»
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Kādu citu reizi atradu parakstu: «orate pro illuminatore» (t. i. rakstī-

tājs, kas rokrakstu izgrezno ar iniciāļiem, v. t. t). Kādam tā laika lūgu-

mam saskatām īpašu iemeslu parakstā, kas izņēmuma kārtā atrodas zem

1350. gadā Rīgas doma kapitulam izdotās privilēģijas plikas: «Albertus

Gotghemac decanus eeclesie Halberstadensis mc scripsit; orate pro eo.»

Alberts Gotghemaks, proti, privilēģiju bija viltojis. Folklorai ļoti vērtīgi

ievērot vēlāko gadu grāmatu īpašnieku ierakstijumus. Tur bieži atrodam

ceļojošus senās dzīves gudrības domu graudus, spriedumus par sava laika

notikumiem, kā ari tīri personīgus sirds izklāstījumus. Visā Eiropā pazīsta-

mā Satorformula, buršanas teikums, kas apm. 2000 gadu vecs, pie mums

parādās ierakstos, sākot ar 16. gadu simteni. Šī formula ievērojamu vietu

ieņēmusi arī latviešu tautas medicīnā.

Šeit vēlos izcelt vienu ierakstu grupu — nolādējumus grāmatu zagļiem.
Arī šie izteicieni derīgi pierādījumiem, kādus izteica prof. Dr. K. Krons

par šo mantojuma sīksto dzīvības spēku. Mūsu dienās skolotāji un skolo-

tājas bieži sastop skolas grāmatās pantu: «Dieses Buch, das hab ich lieb,

wer es stiehlt, der ist ein Dieb.» 16. gadu simteņa beigās kādā Pilsētas

bibliotēkas grāmatā agrākais īpašnieks ir ierakstījis:

«Dieses biehlein ist mir lieb,

Wer mir es stiehlt, der ist ein Dieb

Es mag sein Hene oder Hann,

50 muss es doch dran.

Es mag sein Magt oder knecht,

so ist ihm doch der Galgen gerecht.»

Vatenbachs savā skaistā darbā «Das Schriftwesen im Mittelal-

ter» rāda šādu 1514. gada pantu:

«Das buch ist mir lip,

wer mirss sthilt, der ist ein dip:

ess sey ryter oder knecht,

so ist her an den galgen gerecht.»

Šais teikumos arvien lielu lomu spēlē kraukļi, kas atriebsies pie karā-

tavām. 1621. gadā atrodam šādu ierakstu: «Hunc ego possideo Berke-

meyer jure libellum Hinricus; rapiant furantis viscera corvi.» Lutera mā-

jas postillā, izdota Vitenbergā 1570. gadā (Theol. 2953), īpašnieks 16. gadu

simteņa beigās ierakstījis: «Borris Depkenn herdt dc boch tho, dc dat

findt, dc gaev et cm vvedder. Dess dv solt verūbergehen Und minn boch

lassen stenn, Wirstu aber darna raffen, So werden die dc ravenn zu snaf-

fen.»

Daudz mīļāk raksta kāds cits grāmatas īpašnieks 16. gadu simtenī:

«Amice eare

Hunc librum sine stare,

51 diliges Christum

noli furare istum.»
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Bet tanī pašā gadu simtenī atrodam spēcīgu lāstu zagļiem un vazaņķiem: 1)

«Dyt bock hort Pawel Othken tho,

Dc iss ffynth, dc geveth en wedder,

Effte dc dūf'f'el vvert en thoryten dat ledder.»

Arī šim izteicienam ļoti liels vecums. Vatenbacha darbā atrodam

līdzīgu formu, kas cēlusies 15. gadu simtenī: «Edder dc duvel verbrent

cm dat ledder. Hoet dy.» Leiningam - Vesterburgam pieder
kāds 17. vai 18. gadu simteņa variants: «Edder dc duvel vortrennt cm dat

ledder. Hoet dy.» Pašās beigās: minēšu vēl dažus ierakstus. Kādas bī-

beles iespiedumā, Venēcijā 1483. g., ierakstīts:

«Alder ane wiszheyt

Weysheyt ane wergke

Hoffart ane reichtum

Reichtum ane are,

Adel ane tugend,

Herschafft ane dinst,

Volggk ane zucht

Stete ane gerichte

Gewalt ane gnade

Jogend ane fforchte

Ffrawen ane schemde

Geistlich orden ane frede:

die zwollf stucke

bringen der werlde unglugke.»

Theol. 2952: Lutera «Auslegung der Evangelien», Vitenberg 1531, atro-

dam šādu ierakstu: «Anno 1554 (izlab. 1593) «Keyn lieb ahn leydt. Peter

Hillebrandt der elter, aetatis sue 58. (8-korrektūrā) jar. Natus anno Do-

mini 1496 (6-korrektūrā), circa festum Petri m mense Januario.»

Theol. 3377: Michaels Weinmars «Ein Christliches vnd gantz

frohlichs Betbuch,» Augspurg 1540. Pirmā lapā ierakstīts: «Anno 1618

(korrektūrā neskaidri) den 9. aprilis habe ich, Philip Wietzlauw, dis buch

zu Krackauw vom Juden gekauft. Gott gebe, dass ichs zur Seligkeitt ge-

brauchen muege.

Esz ist auff erden kein besser list,

Als der seiner zungen ein meister ist;

viel wissen vndt winich sagen,

nicht antworten auff aile fragen,

Theol. 57: Lactantius, Lucius Coelius Firmianus «Dc divinis institu-

tionibus adversus gentes». Venetiis, Simon Beulaqua Papiensis 1497.- 2° Hain-Co-

pinger 9818. Kopā sasiets ar: Ovidius, Publius Naso: Dc fastis cum duobus

commentariis. Venetiis, Johannes Tachinus 1497. 2°, Hain-Copinger 12247 (Nav

Catenatus).| [
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rette wienich vndt mache es war,

wasz dv borgest, das bezale bar, ' ■ ; - ' ,

lasz ein jeder sein, wer er ist,

So bleistu auch wol wer dv bist.

• ' Mancher. viel von weiber ret •

Vndt weisz nicht, wasz seine muter thedt.

Drumb gutter freundt bedenk dich basz

wer weisz, wer dein vatter wasz.

Est ratio, crescit magnus m orbe dolus.»

«Cancellaria Rlgensis hoc volumen consiliorum jure sibi" cx

haereditate Sasseana vindicat Ao. 1626. Johann -V ick c, secretarius.»

Pielikums.

Pilsētas bibliotēkas bibliotekāru un ierēdņu saraksts.

Nikolajs Rams, mācītājs; 1524
..

.

Nezināms: 1545? 1551? 1553?

Michaels Brauers,.. 1653 .; '• ■ ; •

Georgs Guntekens 1662—1698 (f)

Četrus gadus bibliotēkāra- vieta vakanta.

Prof. Daniēlis Eberhards, 1 ) Doma skolas inspektors 1702—1710 (f)

Prof. Ādams Gotfrīds Herniks (Hbrnick) 1724—17372)

Fridrichs Villišs (Willisch), Doma skolas kourektors, 1737—1762

Johans Gotfrīds Ageluts, 1762—1796

J. G. Herders, 1765
..

.

Dr. Augusts1 Albāņus, 1796—1798

Johans Georgs Rlvetāls, 1798—1803

Ernsts Šiderofs (Sehūderoff), padomnieks un skolotājs, 1803—1804

C. H. Benkens, virsskolotājs, 1804—1805

Gothards Tobiass Tīlemanis, Doma skolas skolotājs, 1805—1842 (f 27. XII

.J • ' .-. ;V -i , 'Ķw>-
Dr. mcd. Vilhelms Sodovskis (Sodoffsky),lB42—lBs9
Aleksandrs Lašs, notārs, 1859—1861

Georgs Berkholcs, 1861—1886 (f)

Fridrichs Binemans, virsskolotājs 1886—1887

Artūrs fon Bēlendorfs (Boehlendorff), 1887—1904

Dr. phil, h. c. Nikolajs 1 Bušs, 15. dcc. 1903—1933 (f 13. X)
Dr. phil. Arturs Pelchaus (I palīgs), 1881—11. jūn. 1919 (f)

Ludoļfs Baumerts (II pailgs), 1. febr. 1891—1919. gada okt.

Aleksandra Buša. 1911—1933 (f 28. III) --v

].'-•) 1723, gada sacīts: «einer der Professoren des Gyrnnasii Ačademici ist ge-

meiniglich Bibliothekar.» | ? ;
■'

2> 1732. g. bibliotēkāra alga bija — .20 Rht. Alberta. dālderi.
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Vilhelms Heine (111 palīgs) 1. febr. 1914—1918 (f)

Jānis Misiņš, no 1920. gada 1. maija.

Amilde Vernere - Rozenbacha, no 1922. gada 19. aprīļa 1).

Gustavs Šaurums, no 1933. gada 16. decembra.

Palīgs — Dr. Alberts Bauers, no 1933. gada 16. decembra — 1936. g. sept.

V ) Līdz šai vietai 'sniedzas Nikolaja Buša paša sastādītais saraksts.[
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II.

Viduslaiku grāmatas Rīgas pilsētas bibliotēkā.

Ievads.

Derīgais materiāls Livonijas viduslaiku garīgās dzīves pazīšanai un pē-

tīšanai ir nabadzīgs un nepilnīgs. Tamdēļ ir liela nozīme aplūkot pirmo

Pilsētas bibliotēkas grāmatu krājumu un darbus, kas Rīgā ietekmēja vi-

duslaiku mācītos garīdzniekus un kas šo ietekmi pārnesa plašākās aprin-

dās. Cik tālu tā sniedzās, to parāda vēl šodien daži vilcieni latviešu folk-

lorā, un tie sagādā bieži vien pārsteigumu l). To autoru darbu uzskaitī-

jums, kurus Rīgā lasīja virsbīskapu laikā un kas aplūkoti, skarot sakarības

dēļ vispārzināmas lietas, domāts kā ierosinājums tālākiem pētījumiem par

tā laika izglītības ceļiem un virzienu. Pirmā kārtā jāievēro' mums pie-

derošie materiāli, kā arī tagadējās studijas par viduslaiku garīgo dzīvi.

Tās nonākušas kādā pavisam jaunā attīstības pakāpē. Bez tam šis vien-

kāršais pārskats domāts kā papildus avots bibliotēkas darbiniekiem mūsu

pilsētas veco, mazāk pazīstamo grāmatu pazīšanai. Te minēti vienīgi tie

viduslaiku rokraksti, kam kāds sakars ar senajiem iespiedumiem jeb in-

kunābuliem. Vispārējas saistības dēļ daži darbi pieminēti arī pēc 1500.

gada.

Labākie materiāli ir 15. gadu simteņa pēdējo gadu desmitu un 16. ga-

du simteņa sākuma iespiedumi. Koncilu kustības laikmeta literatūra de-

rīga tikai sākot apmēram ar 15. gadu simteņa beigām.

Vispirms ir aplūkoti teoloģijas, filozofijas darbu un enciklopēdiju au-

tori. Hagioloģijas un liturģijas rakstnieki novietoti atsevišķā grupā. Maz-

liet apskatīti arī loģikas studētāji. Pēc tam skārts ir tiesību zinātņu, vē-

stures2), dabas zinību2), medicīnas
2

) un daiļliteratūras
2) lauks. Tālākās

nodaļās runāts par garīdznieku sabiedrībām,, to atsevišķiem locekļiem, kam

agrāk piederējušas mūsu bibliotēkas grāmatas3). Vēlākie grāmatu iegu-
vumi aplūkoti, ieejot reformācijas laikā4).

II 1) Skat. sacerējumu par inkunābulu reģistrēšanu Latvijā (Atst. rakst. I sēj.
satura rād., XIX 1. p., 182. 185) un šī darba 6. nodaļu. (\

] [2) Šīm nodaļām bija atrodami vienīgi īsi fragmentāriski izstrādājumi. Viņus

paplašināja ar Buša rokrakstu un piezīmēs atrastiem materiāliem. 11

][3) Šai nodaļai bija atrodams vienīgi fragmentārisks izstrādājums. Viņu pa-

plašināja Dr. A. Bauers, izlietodams bibliotēkas krājumu.] [

] [4) Te izstrādājuma nebija. Bet atsevišķi darbi uzskaitīti 1. sacerējumā, no

6.—10. lpp.][
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Vidus laiku kultūras pamatā ir reliģija. Visa tā laiku zinātne īstenībā

ir dievvārdu zinātne1).

Tieši tamdēļ teoloģijas darbi mums noderīgi kā avoti tā laika vispā-

rējās garīgās dzīves pētīšanai. Milzīgā, augšup tiecošā pasaules

literātūras celtne latiņu valodā tika iesākta romiešu laikā, tad to savstar-

pīgā veicinošā iedarbībā turpināja angļi, spānieši, franči, itālieši un vā-

cieši. Arī Livonijas bīskapa Alberta mūža darbs bija veidot Austrum-

baltijas novadā ceļu uz šo celtnī.

«Zinātņu kultūras galvenie ietekmētāji ir bībele, Aristotels un Plā-

tons,» tā kādreiz Gēte izteicās. «Nav iespējams bez šiem elementiem iz-

tikt, vienmēr jāatgriežas pie minētiem trim pamatiem.» Lai varētu sa-

prast Ģētes vārdu nozīmi par šiem diviem grieķiem, kurus arī Rāfaēls

kādā savā gleznā nostādījis visu laikmetu domātāju priekšgalā, atcerēsi-

mies, ka Platonam un viņa ideju mācībai, kas pasaules būtību sajēdza

kā pārjūteklīgu, pieslējās Augustīna varenā individuālitāte. Uz viņu

atsaucās scholastika, renesanse un reformācija. Augustīna ietekme pali-

kusi arī vēl tagad, «it kā būtu mūsu laikos ievērojama persona.» Tāpat

jāatceras, ka Aristotelim pieslējās Akvinas Toms. Viņā visa

katoliskā pasaule saskata ārpus kronoloģiskām un nācionālām robežām

stāvošu cilvēces skolotāju.

Tamdēļ iesākumā apskatītas teoloģijas un filozofijas grāmatas. Tām

ir pievienotas arī enciklopēdijas 2).

1. Teoloģija. Filozofija. Enciklopēdijas.

Bībele ir pirmā grāmata, par kuru dzirdam Baltijas zemēs un kuru

Gēte pieminējis kā pirmo' kultūras avotu. Latviešu Indriķis savā kronikā

stāsta (VII 5), ka lielā bīskapa Alberta palīgs Teodorichs un līvu ķēniņš

Kaupo ceļojuši uz Romu un ka Inocents 111 toreiz Livonijas bīskapam no-

sūtījis bībeli, ko pārrakstījis nelaiķis pāvests Gregors. Tā droši vien bija

tā pati bībele, kas vel 16. gadu simteņa sākumā Doma baznīcā ļoti godāta

un par kuru 1501. gadā sacīts: «dc sanctus Jeronimus mit svener egenen

handt gescreven hefft und von enem pavēste to Rome inn ertvden con-

nynk Caupo tor giffte gegeven und m unser domkerken to Ryge is3)».

Rīgas pilsētas bibliotēkas vecākie kommentētie bībeles grāmatu rok-

raksti nav vecāki par 13. gadu simteni; tie jāapskata kopā ar mācītiem vī-

riem, kas šos izskaidrojumus sacerējuši. '

1) Par to arī jau tad līdzīgu spriedumu izteicis, piemēram, Vincentijs
Belovacietis savā darbā «Speculum doctrinale», lib. II cap. XVI, kas atrodama

arī mūsu bibliotēkā: «Ad extremum autem omnes scientie invitantes ad pietatem
et virtutem: que omnia tam civiles, quam vulgares ad divinam scientam spectant et

sunt quasi practica ejusdem.»

]
2

) Pilnīgus izlietotos bibliogr. - palīglīdzekļu nosaukumus skat. šī apcerēju-

ma beigās.|
3) H. v. Br uiningk, Livl. Gūterurkunden 11, 1923, Nr. 5 (1501).
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' Bez vākiem palikušu atrodam kādu, vērtīgu 14. gadu -simteņa frag-

mentu vācu valodā; tanī atrodas Lūkasa cv. 22,9.—15, 23, 38—44. Vecā-

kā iespiestā bībele mums ir .1482. gada Nirņbergas izdevums. 1483.

gada Venēcijas izdevums nācis no slavenās grāfa Zaluski bibliotēkas. -

Filozofijas lielie gari klosteru laikmetā reprezentēti vienīgi kādā krā-

jumā, kam šāds virsraksts: «Auctor it at es Ar.i stotclis .c t a1 i-

o f um' Philoso pho rv m per modum alphabeticum notabili com-

mento, Leipcig, Baccalaureus Vuolfgangus Monacensis 1510.

Boē ti j s, kas dzīvoja ostgotu ķēniņa Teodoricha galmā (f 525. g.),

ieguva lielu nozīmi, tulkodams un izskaidrodams Aristoteļa sacerējumus.

Viņš, būdams gūsteknis politisku iemeslu dēļ, sarakstīja viduslaikos daudz

lasīto rakstu par filozofijas iepriecinājumu. Mums pieder šī. raksta 1497.

gada iespiedums Ķelnē ar sv. Toma kommentāru, pie kam atrodam ļoti

daudzas, ar roku rakstītas piezīmes. Vāka zīmējums rada skolas grāmatas

nokrāsu, jo tur attēlots skolotājs, kas, spieķi turēdams labā rokā, stāv pie

savām kājām sēdošo skolēnu priekšā.

Viduslaikos ļoti cienīja filozofa -Senekas, Nerona padomdevēja, dar-

bus. Ķeizars viņu 65. gadā lika nonāvēt. Šo filozofu varētu noturēt par

kristīto, ja vien viņa šķietamā sarakstīšanās ar apustuļu- Pāvilu.'.būtu pa-

tiesa. Šī sarakstīšanās, ko atrodam arī Lucilijam rakstīto Senekas vēstuļu

skaitā Romas 1475. gada izdevumā., patiesībā ir 4. gadu simteņa darinā-

jums, tāpat kā raksti: «Dc quatuor vi.rtutibus cardinalibus» (Levenā, ap

1480. g.) un «Dc moribus. humanae vitae» (Leipcigā, 1499.).

Baznīcas tēvu laikmetā izveidojās baznīcas pamata mācības. Te vis-

pirms saskatāmi per eminentiam četri.rietumzemju skolotāji. Viņus' kāds-

-1298. gada pāvesta dekrēts'nosaucis pār -jfirmiem četriem doctores ecclesiae.

Tie ir: Amb r.'o ži j s (f 397. g.), Hieronims (f 420. g.), Augus tins

(f 430. g.), kas savā darbā «Dc civitate Dci» uzmetis pasaules ainu, kura

uztveres un vēsturiskās ietekmes ziņā tiek uzskatīta par visdižāko, un

Gregors Lielais (f.*604.). Jau no viduslaikiem Rīgai pieder 8 sē-

jumi, kuros atrodas Augustīna darbi. Vislielākais retums ir viņa darba

«Dc verae vitae cognitione» iespiedums 1462. gadā Maincā, Pētera Šefera

(Schoffer)' izdevumā. •

■. / • '•'-•'" .' '.. ■•/. .*. -\- .'■ ..

Tāpat kā Gregors Lielais cīnījās Romas primāta labā,' tā jau daudz

agrāk to darīja pāvests Leons Lielais (f 461). Bibliotēkai pieder

Leona «Sermones et epistolae» ļoti retais Bāzeles izdevums, izdots ap

1475. gadu. Rīgā lasīja arī Cecīlija Cipriana (Caecilius Cvprianus)

«Epistolae», izd. Reitlingenā ap 1485. gadu. Viņu autors, tikko tapis

kristīgais, kļuva retors un 258. gadā mira mocekļa nāvē, būdams Kar-

tāgas bīskaps. Viņš aizstāvēja visu bīskapu vienādās tiesības un patstā-

vib'uč '. .- .' ":/y ->.j • / „-.
. .'. ;;"• ; .--VV-!

Laktantijs, kristīgo Cicerons, pirmais mēģināja sistēmatiski iz-

skaidrot kristīgo pasaules uzskatu. Viņa darbi sarakstīti apmēram no

305.—310. gadam («Opera», 1476.'.gadā Rostokā; «Institutioņes», 1497. gadā

Venēcijā). Aristoteļa ietekmē atradies arī teologs un baznīcas vēsturnieks
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Pauls Orosijs, dzimis Spānijā, miris pēc 418. gada, kā arī Akv i-

tānijas Pro spers, (t ap 483. g.), kura darbiem 9. gadu simtenī pie-

vienoja mistiskā garā sacerētu rakstu: «Dc vita contemplativa» (iesp.

1487. gadā speierā) .)• -y ■'. '■' ',,t v'■*"' ■v" ■•'

Kādā 15. gadu simteņa rokrakstā latīņu valodā pārtulkotus atrodam

dažus ļoti slavenos grieķu baznīcas tēva Jāņa Zeltamutes (Johannes

Ch'rvsos.tomus, f 407) sprediķus, '■• *': ' ■ '*'1 >".'.V:"

•..
ii

To vīru skaitam, kas tautas staigāšanas laikmeta garīgās kultūras

mantas pasargāja un tās atdeva vēlākiem vidus laikiem, pieskaitāms kāds

tā laika lielākais gars, Anglijas lepnums Bed a, saukts Venerabilis ,(Ci£--

nījamais, f 735). Pilsētas bibliotēkai pieder rokraksts latīņu valodā,1
)

kurā atrodas Salamana sakāmvārdi, Salamana sprediķis, Salamana

«Augstā dziesma» un gudrības, Jēzus - Sīrāka grāmata un Ijaba grāmata

kopā ar Bēdas kommentāru.2) Šis kaligrāfijas ziņā greznuma darbs, foli-

ants, radies Francijā ap 1300. gadu. lesākumam pievienota kāda sv. Hiero-

nima vēstule, rakstīta Akvilejas bīskapam- Chromātijam un bīskapam

Heliodoram. Kādu laiku domāja, ka kommentārs cēlies Karolingu laikā

un ka tā sacerētājs bijis Fuldas scholasts, vēlākais Maincas virsbīskaps
Rabans Maurs (Rhabanus Maurus), saukts praeceptor Germaniae

Ja runājam par Karolingu laiku, tad jāapskata arī tā renesanse, ko

ievada Kārlis Lielais, «kontinenta patriarchs, kura iekšējā attīstība izauga

tieši tanī valstī, kuru viņš nodibināja». Kāds šī laika piemineklis, tā sauk-

tais "Karolingu homiliārs, atrodas arī mūsu bibliotēkā, Pētera Dracha ie-

spiedumā, 1482, Špeierā. Darbā atrodam dažas baznīcu tēvu rakstu noda-

ļas, kas bija jānolasa pirms svētdienām un svētku dienām viģiliju liturģi-

jas dievkalpojumos. Šo darbu lietot Kārlis Lielais pavēlēja 782. gada rīko-

jumā. Tanī viņš aizrādīja: tāpat kā viņa tēvs Pipins agrāk rūpējies par

dziedāšanu baznīcā, un viņš pats par liturģijas grāmatu pārlabojumiem,

tad tagad viņš gribot veco, vēl joprojām kļūdaino Officium nocturnale

lekcionāru aizvietot ar kādu jaunu. Viņa uzdevumā to esot sastādījis

Pauls Diakons (pazīstamais langobardu vēstures sacerētājs) 'no

svēto tēvu traktātiem, homilijām un sermonēm, un tagad tas viņu autori-

tātes spēku atdodot.Baznīčamv /'' '••.'*.."-'•' •' : . ' • • ' '. ■'.' ■
Scholastikas teoloģija pacēlās ar ziemeļitalieti Kenterbē-

rijas bīskapu A n s c 1 m v (1033—1109). Anselms strādāja pie ģeniāla mē-

ģinājuma, lai radītu reliģiskā gaismā uztvertu pasaules kārtības sistēmu,

Nākamo laiku gara celtnes izbūvē viņš savu vietu ierādīja dialektikai.

Mazliet jaunāks ir vidus laiku iespaidīgākā persona Bernhards no

Klervo (Ciairveaux) (1090—1153). Šī pirmā lielā mistiķa (Doctor.

2 ) Prof. D. Hermanis Degerings, Prūsijas valsts bibliotēkas rokrakstu no-

daļas direktors Berlīnē, apskatot pirmās lapas puses, uzņēmumu, ir devis izziņu par

kommentāra sacerētāju, kā arī paskaidrojis, ka līdzīgi rokraksti atrodoties Min-

chenē, Erfurtē un Austrijā benediktiniešu Melkas abatijā. ' ■ °

2
) lespiests Mi gn c, Patrologiae, cursus completus, tomus 28, 1305.
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mellifluus) prāta un jūtu mēraukla bija kristīga cilvēka sajēga. Viņš bija

aizraujošais krusta kara idejas aizstāvis. Krusta kari pēc pirmām uzva-

rām 12. gadu simteņa beigās cieta galīgu neveiksmi un pēc tam tiecās

iekarot tuvāk stāvošu mērķi — Baltijas jūras piekrasti.

Bernharda draugu pulkā atradās Vilhelms Tekstors (Guillel-

mus Textor) un Hugo, dzimis Saksijā, Parīzes sv. Viktora klostera sko-

las skolotājs. Garīgā dzīvē viņš pieslējās Bernhardam un bija līdz pilnī-

gai saskaņai noskaņota cēla personība (1097—1191). Mums pieder viņa

«augstskolas paidagoģijas» «Eruditio didascalia» jeb «Didasealion» 2 eksem-

plāri, iesp. 1475. gadā Strasburgā. Tur atrodas pasaulīgo un garīgo zinātņu

pārskats. Pasaules gājumu saprazdams kā sakramentos piepildītu atpestī-

šanu, viņš savu galveno darbu, «Summa», nosaucis: «Dc sacramentis

Christianae fidei» (iesp. 1483. gadā Strasburgā).

Hugo skolnieks bija Lom bar di ja s Pēteris (Petrus Lombardus),

Parīzes Notre Dame Doma skolas skolotājs, vēlāk Parīzes bīskaps, magister

sententiarum (f ap 1164. g.). Viņa darbā «Sententiarum libri quatuor» sa-

kopotas dažādu baznīcas skolotāju mācības, tā izteiktas teikumos, kā to

prasīja tā laika caurmēra sapratne. Šī grāmata viduslaiku universitātēs

kļuva visvairāk lasītā mācības grāmata. Ja Dante par Pēteri «Paradīzē»

saka, ka tas līdz ar nabadzīgo sieviņu savus dārgumus novēlējis svētai

baznīcai, tad tas zīmējās uz sentenču ievadu, kurā savu darbu autors salī-

dzina ar evaņģēlijā minēto atraitnes artavu. Lombardijas Pētera darbus

pilsētas bibliotēkā atrodam divos 15. gadu simteņa rokrakstos un vienā

1486. gada Venēcijas iespiedumā, par kuru Luters izteicies: «Pēc mana uz-

skata, viņš to labāk veicis, nekā mēs to būtu spējuši.» Bez tam Pilsētas

bibliotēkai pieder divas 1300. gadā Francijā pārrakstītās Dāvida

dziesmu grāmatas. Tām ļoti grezns ietērps. Šīs dziesmas kommen-

tējis Lombardijas Pēteris. 1)

13. gadu simteņa augstāko scholastikas kalngalu sasniedza darbi, sa-

rakstīti krusta karos atklātās arabiskās - peripatētiskās domu pasaules

ietekmē, kas gan pati ar sīriešu gādību bija uzsūkusi kristīgo grieķu mā-

cības.

Še jāatceras robežā stāvošie lielie domātāji, līdzšinējās attīstības va-

doņi. Viņus vienu no otra izšķīra Universālijas, vispārīgā jēdziena uz-

tvere. Reālisms mācīja, ka objektīvā esamība ir vai nu pirms, vai pašās

lietās (ideja — Platona, domāšana — Dieva izjūtā). Nominālisms mā-

cija, ka tā izceļas domās pēc pašām lietām, neliecinot ārpus mums

par savu reālitāti. Cīņa domāšanas objektivitātes dēļ izvērtās reizē cīņā

par teoloģiskās spekulācijas panākumiem.

13. gadu simteņa darbi vispirms iepazīstina mūs ar trim spožākiem

minoritu ordeņa pārstāvjiem. Anglis Hales Aleksandrs (Doctor

irrefragabilis, monarcha theologorum, skolotājs Parīzē, f 1245. gadā) pa-

*) lesp. Migne, Patrologiae Latinae tomus 191, 55. Apskatot pirmās lapas

puses uzņēmumu, Berlīnes Prūsijas valsts bibliotēkas rokrakstu nodaļas direktors

prof. Dr. Hermanis Degerings apliecinājis, ka uzdotais autors ir patiess.
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rāda savā darbā «Summa th c o 1 o g i c a», ka pazinis jau gandrīz pilnīgi

Aristoteļa darbus. Viņš mēģina radīt tiltu starp Aristoteli un Augustīnu.

No 1225.—1231. gadam Parīzē dzīvoja viņa ordeņa loceklis Bartolomejs

Angliks. Viņš ir ļoti plaši izplatītās enciklopēdijas «Dc proprietatibus

rerum» (c. 1240) sacerētājs. Pirmās četras grāmatas veltītas mistikas un

filozofijas jautājumiem, nākamās sastopam angļiem zīmīgo apkārtējās

pasaules sapratni. Blakus fizioloģijai un medicīnai apskatīta astronomija,

fizika, ģeogrāfija, zooloģija, botānika un mineraloģija. Bartolomeja darbā

atrodam nodaļu «Dc Leetonia», «Dc Livonia». Te viņš starp citu stāsta par

seniem cilvēku upuriem, kas upurēti, apbedot kādu mironi, kā arī par Ri-

valia, Sambia, Semigalia, Vironia v. t. t.1) Pilsētas bibliotēkai pieder 15.

gadu simteņa rokraksts, kā arī pēc klostera laikmeta bibliotēkā nokļuvu-
šais 1485. gada Strāsburgas izdevums. Kāds Hales Aleksandra skolnieks

bija Johannes Fidanza, saukts Bonaventura (šo vārdu radījis

sveicinājums, ko savā aizlūgumā sv. Francisks veltījis smagi saslimušam

un vēlāk veselību atguvušam zēnam: «O buona ventura.») 1257. gadā
Bonaventura bija ordeņa ģenerālis. Viņš nomira 1274. gadā.

Lielās kantemplatīvās mistikas pārstāvi, kuras ceļa rādītāji bija Augu-

stīns un Aristotels un kas viscaur tiecās pretim sirds reliģiozitātei, Johans

Žersons nosaucis par Doctor seraphicus. Žersons vēlējās, lai visi tie,

kas studē teoloģiju, zinātu Bonaventuras «Breviloquium». No Bonaventu-

ras darbiem, starp citu, mums pieder: «Libri et tractatus», Ķelnē, 1484

(tur klāt «Breviloquium», «Itinararium mentis ad Deum», «Reductio

artium ad theologiam», 1495).

Johans Duns Skots mācīja Oksfordā un Parīzē (f 1308, Ķel-

nē). Vienā pusē stingri kritizēdams scholastikas filozofu, arī Akvīnas

Toma darbus, otrā pusē uzsvērdams reliģiskās dzīves nepieciešamību, viņš

atstāja paliekošu iespaidu sava ordeņa (skotistu) locekļos. Ne nepelnīti
šo asprātīgāko vidus laiku domātāju, dialektikas meistaru, kas to atveda

atpakaļ reliģijas patiesības ceļā, sauca par Doctor subtilis. Viņa galve-
nais darbs, kommentārs Lombardijas Pētera sentencēm, saukts arī «Opus

Oxoniense», tāpat kā «Quodlibeta», atrodas mūsu bibliotēkā, izdoti 1481.

gadā Venēcijā.

Pretēji franciskāniešu skolotājiem, dominikāniešos notika pārvēršanās

no plātonisma un augustīnisma kādā visu nozaru aptverošā aristotelismā,

kas bija izšķiroša nākamiem laikiem.

Kustības ievadītāji bija Alberts Lielais (f 1280) un Akvī-

nas Toms (f 1274). Pirmais bija kāda švāba, otrs kāda dienvidita-

lieša grāfa dēls.

Bolštetas Alberts Lielais, Doctor universalis, bija skolo-

tājs Ķelnē, Parīzē, tad atkal Ķelnē. Tur viņš nomira lielā vecumā 1280.

gadā. Viņš mēģināja reproducēt Aristoteļa rakstus. Šos rakstus pārraksti-

I 1) Skat. L. Arbusov, Sitzungsberichte der Ges. f. Gesch. zu Riga. — 1911.,

395. 1. p. B. A. savus darbus rediģējis Magdeburgā.|
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dams, viņš tiem pievienoja izskaidrojumus, sacerētus baznīcas uztverē.

Aristoteļa rakstus viņš pazinis ļoti labi. 'Doktora universalis zināšanas

bija apbrīnojamas. Viņš ar savām novērošanas spējām dabas' zinātnes

laukā pārspēja visus- vidus laika mācītos vīrus. Tas labvēlīgi ietekmēja

zinātņu izkopšanu un nozīmi. Bibliotēkas vecākā krājumā atrodas vienīgi

Alberta Lielā «Sermones dc tempore et dc sanctis», izdevis Ķelnē Uldariks

Celis, un divi postillas eksemplāri par Lūkāsa evaņģēliju, Hagenauā

150*. Jaunākie pētījumi slavē viņa dabas novērošanas dāvanas. Kādā

vietā sacīts: «Ja dabas zinātņu attīstība būtu gājusi tālāk pa Alberta ie-

sākto ceļu, tad tām būtu aiztaupīts triju gadu simteņu garais maldu

ceļš1)-» Ķelnē viņa klausītāju pulkā ap 1268. gadu atradās arī kāds li-

vonietis Mauritijs. Viņš bija dzimis Rēvelē un vēlāk kļuva Rēveles do-

minikāniešu klostera lektors un priors 2).

Alberta Lielā labākais skolnieks bija Akvinas Toms, kas viņu

klausījās Parīzē un 1248. gadā sekoja līdzi uz Ķelni. Slavenā skolotāja

ieteikts, Akvinas Toms kā bakalaurs 1252. gadā iesāka lasīt priekšlasījumus

Parīzes universitātē. 1259. vai 1260. gadā viņš kļuva profesors. Pēc tam

viņš apmetās savā dzimtenē Itālijā, uz kurieni atgriezās arī pēc otrās uztu-

rēšanās Parīzē (1268—1272). Itālijā viņš arī nomira, būdams 47 vai 49

gadus vecs. 1274. gadā Alberts lielā vecumā ceļoja uz Parīzi, lai aizstā-

vētu nomirušā skolnieka mācību. Tai Parīzes bīskaps gatavoja pazudino-

šu spriedumu. Akvinas Toms aristolizēja filozofiju un teoloģiju. Dabas

valsti, kādu to attēloja grieķu domātāji, viņš ievietoja pasauļu nodalījumā.

Viņš ir radījis skaidrības un noteiktības ziņā teicamu kristīgās pasaules

uzskatu sistēmu. Pretēji vecākam virzienam, viņš ieveda augstās scho-

lastikas filozofisko aristotelismu, ko bija iesācis Augustīns.

Akvinas Toma teoloģijas ietekme bija ļoti liela. 1279. gadā viņai pie-

slējās dominikānieši, un 16. gadu simtenī tās nesēji tapa Spānijā radu-

šās reliģiskās strāvas dalībnieki. Pāvests Leons XIII 1879. gada augustā

ar encikliku «Aeterni patris» katoļu teoloģijai un filozofijai norādīja uz

Akvinas Toma mācību. 1923. gada 29. jūnijā pagāja 600 gadu no Akvinas

Toma kanonizācijas. Tad pāvests Pijs XI («Studiorum ducens») Toma

enciklikā izcēla viņa nozīmi mūsu dienās. Rīgā viņa darbi daudz lasīti.

To liecina vairāk kā 12 inkunābulu sējumi. Te iespējams pieminēt vienīgi

viņa galvenos darbus: sentenču kommentāri, raksts «Dc veritate

catholicae fidei contra errores infidelium» un «Summa theolo-

<*ģ \6{a>i;'.\-i' .';'*..">' *.•■'.':<;■ V" :['\ > ' V '■\ <./J
Tā paša ordeņa locekļi bija Vincentijs Belovacietis un

Jēkabs no Vor>ago (Jacobus dc Voragine, f 1297. g. kā Dženovas

virsbīskaps). Viņa plaši izplatīto svēto stāstiņu krājumu «Leģenda

aurea sive historia Lombardica» atrodam kopā ar citiem

VJ Skat. Erich Wasm a n n «Stimmen aus Maria Laach», 1912., 83. sēj., 282.

ļ. p. uri tur pievesto' -literatūru. '• . ', '..
■'•' "' ■

-) L. Arbusow, sen., Livlands Geistlichkeit, 1901, -Jelgavā, 1902. 66. 1. p. un

Jelgavā'T9l4.,-. 134: ;1, p.' ' . \
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darbiem latiņu izdevumā un kokgriezumā vācU valodā. (Passionals, Nirn-

bergā, 1488). Jēkabs no Vorago un Saksijas Ludolfs ar saviem darbiem,

kas ar 1494. gadu bieži parādījās pārtulkoti kataloniešu un kastiliešu va-

loda, stipri ietekmēja Laijolu. ':':'[> .■.'•••'■/■' '•.■
''

.;

Ja Hales Aleksandrs un Bartolemejs Angliks parādīja sevi kā lielus

enciklopēdiju sacerētājus, tad viņus ar daudz plašāku mērogu pārspēja

Vincents no Bovē (Beauvais, f ap 1264. g.). Viņa darbi jau parāda

tomisma ietekmi tā laika ideju aplokā. Viņam bija ļoti tuvas attiecības ar

Francijas ķēniņa Ludviķa IX Svētā galmu. Šo mācīto mūku var nosaukt

par lielāko grāmatu lasītāju un sarakstītāju, kāds vien bijis priekš tam, kad

izgudroja grāmatu iespiešanu. Viņa «Speculum majus» jeb «Speculum

triplex» aptver 9905 nodaļas un, kā tas aprēķināts, pildītu tagadējā formātā

50—60 oktāvsējumus. Viņš izlietojis vairāk kā 2000 grieķu, latīņu, arā-

biešu un franču autoru darbus. Liela daļa no tiem vairs nav atrodami.

Autoru skaits vien ir bijis vairāk kā 450. No pirmās daļas, Speculum

natura1 c (3698 nodaļas 33 grāmatās) bibliotēkai pieder otrā daļa, no

19.—33. grāmatai. To 1485. gadā Nirnbergā iespiedis Antons Kobergers.

No dominikāniešu klostera nākusi otrā daļa Speculum doctrinale

un trešā daļa Speculum historiale (32 grāmatas). To iespiedējs

1472. gadā bijis strasburdzietis Ādolfs Rušs. Veciem iespiedumiem pievie-

notais Speculum morāle (J. Mentelins, 1476, Strasburgā) nav

Vincenta darbs, bet gan sacerēts ap 1310.—1320. g. Abām šī iespieduma

daļām ir šāds ieraksts: «1479 oct(ava) Johan(nis) ewan(geliste)». Tas

varbūt datums, kurā grāmatas nokļuva Rīgas īpašumā.

Darbā «Speculum majus» atrodam ļoti bagātus avotus par viduslaiku

sajēgu un ideju pasauli. Ļoti dzīvi Vincents piedalījās kūrijas plānos, kas

tatāru nomākto Krieviju tuvināja Romai. Tanī pašā laikā, kad Rīgā nodi-

bināja virsbīskapisti, kas bija domāta kā austrumu misiones atbalsts, Ino-

cents IV sūtīja uz tatāru zemi sūtniecību. Viņa sūtņi toreiz iespiedās zemē

ļoti dziļi, pat līdz Āzijai. Vincents ir ļoti labi attēlojis jaunatklāto pasauli,

izvilkdams izvilkumus no sv. Franča skolnieka Johanna dc Plāno C a r-

pini darba, kas no 1245.—1247. gadam atradās ceļojumā, lai apmeklētu
Batuchanu. Viņa ceļa biedrs bija minorits Nikolajs Ascel ms, no kura

darba Vincents arī ir izdarījis izvilkumus.

1245. gadā tatāru zemē dzīvoja dominikānietis Simons no St.

Quintino. Vincentam viņš atstājis savus paša pieredzējumus. Tie

stāsta arī par krievu lielkņaza Jaroslava II Vsevolodoviča nāvi (1222). Šis

kņazs pazīstams ar savām' cīņām arī Baltijas novados (skat. Indriķa kro-

nikā XXV 2. p. 175, XXV 3. p. 177, XXVI, 1). Rūpēties par vulgātos
teksta revīziju, ievērojot vecos rokrakstus, 1236. gadā ģenerālkapituls uzde-

va dominikānietim Hugo no St. Cher jeb dc St. Caro (pievārds iz-

cēlies sakarā ar viņa dzimšanas vietu Dofinē novadā; profesors Parīzē,

1245. gadā kardināls, mirisl26/3. vai 1264. gadā).

Izdotā «Biblia cum postilla domini Hugonis Cardinalis» (izd. no
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1498.—1502. g. Bāzelē, Jānis Amerbachs, 7 sējumos) atrodam atsevišķus

bībeles vārdu izskaidrojumus burtiskā, allegoriskā un mistiskā nozīmē.

Bibliotēkai pieder postilla par Pāvila vēstulēm (Ķelnē, 1478), ko sacerē-

jis Hugo ordeņa loceklis Nikolajs no Goranas, Parīzes sv. Jē-

kaba klostera priors (f 1295).

Nopietnu bībeles izskaidrojumu atrodam 50 grāmatu plašā darbā, ko

sacerējis Sorbonnas skolotājs franeiskānietis Nikolajs no Līras

(apm. 1270.—1340. g.). Otrā ievadā viņš izsaka šādas domas: mistiski iz-

tulkojumi bez vārdos izteikto domu pamatojuma, salīdzināmi ar ēkām,

kam ir pamati un kam nav. Daudzo mistisko secinājumu biezoknī nereti

tiek aprakta īstā nozīme vai arī kāda daļa pazūd. Pats viņš pamatojās uz

pamata tekstu, izlietodams rabīnu iztulkojumus. Viņa darba novērtējumu

saskatām arī kādā buržikozā, humora pilnā pantā: «Sī Lyra non lvrasset.

totus mundus delirasset,» ko pēc tam apgrieza šādā veidā: «Si Lyra non

lyrasset, Lutherus non saltasset.» 1498. gada Bāzeles izdevumā atrodam

1429. gadā sarakstīto Bur ga s bīskapa Paula kritiku un autora aizstā-

vēšanās rakstu, ko bija sacerējis viņa ordeņa brālis Matiāss Dērings

(Doring). Dērings, kas Bāzeles koncilā bija Erfurtas universitātes pārstā-

vis, ir cienījams kronists. Viņu pazina arī Rīgas franciskāniešu klosteris,

jo viņam kā Saksijas provinces ministram vajadzēja iejaukties klostera

juceklīgā stāvokļa nokārtošanā, (f ap 1465. g.)

14. gadu simteņa sākumā Toskānā (San Gimignano) darbojās francis-

kānietis Johannes dc Caulibus. Viņa pirmais darbs «Meditatio-

nes vitae Christi», ko vairākkārt iespieda kā Bonaventūras darbu, izplatījās

apbrīnojamā plašumā. To viņš bija veltījis kādai S. Džimiņano Kiarisas

klostera māsai. Meditāciju nolūks bija izveidot dvēseles dzīvi, kas panā-

kama, ja iedziļinās dienu no dienas visos jaunā testāmentā atstāstījumu

sīkumos. Grāmatas autors ar savām apbrīnojamām dāvanām pieskaitāms

savas tautas labākiem stāstītājiem, jo visu centās apskatīt ļoti dzīvi, tē-

lodams notikumus brīvi izvēlētos vilcienos. Viņš māksliniekiem esot

devis komponēšanas pamācību. Par to labāku nekur citur nevarot atrast.

Viņš ļoti stipri ietekmēja vācu mistiku. Blakus viņam stādāms kart-

hauzietis Saksijas Ludolfs (f 10. aprīlī 1377. vai 1378. g. Kart-

hauzā, pie Strasburgas). Viņa grāmatā «Meditationes vitae Ješu Christi»

ieguldīta reliģiskās pieredzes pilnība, un tā nosaukta par «iespaidīgāko

vācu mistikas produktu». Šo grāmatu aizmirsa tikai sākot ar 18. gadu

simteni. Tā ieguva lielu nozīmi arī ārpus vācu robežām. Tomēr visvairāk

tā ietekmēja Laijolu un viņa garīgos vingrinājumus (eksercicijas). Laijola

vēlāk ikdienas lasīja Ludolfa «Imitatio», ko ap 1498. gadu Izabella Kato-

liskā lika pārtulkot kastiliešu valodā (darbs iznāca no 1502.—1503. g. Al-

kasarā četros milzīgos folianta sējumos). Lai gan apmērs bija lielāks kā

latīņu valodas bībelei, tad tomēr tanī laikā tā skaitījās pēc bībeles visizpla-

tītākā grāmata. Izrādās, ka no 1470.—1522. gadam tā izdota 41 reizi. Tas,
ka tā pārtulkota vācu, franču, kataloniešu, portugāļu un kastīliešu valodā,

pierāda, ka bijusi ārzemēs iemīļota vairāk kā kāda cita vācu grāmata. Šī
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grāmata bieži lasīta, bieži no tās izvilkti izvilkumi, kamdēļ tās ietekme

reliģiskā dzīvē bija ļoti liela.

Toskānas mācītājs vēlējās, lai mērenā jūtu dzīve līdzinātos Kristus dzī-

ves attēlojumam (jo itālieši ar vārdu «imitatio» saprata kristīgu dzīvi), bet

Ludolfs, kas pazina arī Džovanni (Giovanni) no S. Džimiņano «Medita-

tiones», vispirms gribēja ar saviem garīgiem vingrinājumiem modināt

tikumiskās tieksmes. Tas virzītu tuvāk pie imitatio morum

Christi 1 ), jo dzīvot līdzīgi Kristum vācieši saprata kā «imitatio morum».

Pilsētas bibliotēkā sastopamo 14. gadu simteņa autoru skaitā tālāk re-

dzami: Padujas un Parīzes profesors Albertus dc Padua (f 1328);

kāds Asti pilsētas minorits Astesanus, ap 1330. g. («Summa dc ca-

sibus conscientiae»); asprātīgākais Duna Skota personīgs skolnieks mino-

rits Franciscus dc Mavronis (Magister acutus abstractionum,

fap 1327. gadu); Parīzes bīskaps dominikānietis Guilelmus Baufeti

(Aurillac, f 1319); dominikānietis Johannes Bromvard (Oksfordas,

vēlāk Kembridžas univ. profesors, 1382. gada Londonas sinodē Viklefa pre-

tinieks), sarakstījis mācītājiem lielu rokas grāmatu: «Summa praedican-

tium», kas sakārtota alfabēta kārtībā; Alberta Lielā skolnieks dominikā-

nietis Johannes Friburgensis (f 1314); augustīnietis Jordanus

dc Quedlinburgo (lektors Magdeburgā, ķeceru tiesnesis, t 1380),

atstājis: «Sermones»; Parīzes mācītājs Petrus Besthorius (f 1362);

Kaizerslauternas (Vormsas diocēsē) premonstratietis Petrus dc Lu-

t re a, ap 1330. g.; Parīzes dominikānietis un tomistu virziena teologs Pet-

rus dc Palude, miris 1342. gadā, būdams Jeruzalemes patriarchs («Ser-

mones thesauri novi dc tempore»
2); dominikānietis Rainerius dc Ri-

vall o, kas vārdu dabūjis no kādas pils Pīzas tuvumā. Viņu sauc arī par

Pisanus, dc Pisis, f 1354 g. («Pantheologia»). —

Jau senos laikos bija spēcīga vēlēšanās, lai baznīca ievērotu savas

pamatidejas, bet to arvien centās apklusināt. Bet 15. gadu simteņa apziņā

asi parādījās pretešķība starp to, kas bija, un to, kam atbilstot sajūtai va-

jadzētu būt. Nekad to nevarēja atstāt neievērotu, jo stiprā žēlošanās un

apsūdzība neizcēlās vienīgi aiz palielinātas taisnības izjūtas, bet cieši sais-

tījās arī ar to skaita pieaugumu, kas bija cietuši šo apstākļu dēļ.

Ļoti grūti būs pierādāms kādā citā vidus laiku nozarē tik liels un sa-

skanīgs laika biedru liecību daudzums, kā taisni 15. gadu simtenī, par baz-

nīcas pagrimšanu. Liekas pat, ka plaisa arvien paplašinājās starp tiku-

mības prasību un ar katru dienu mazāk apslēpto īstenību.

Trīs lielie koncili — Pīzā 1409. gadā, Konstancē 1414.—1418. gadā un

Bāzelē 1431.—1449. gadā — bija sasaukti, lai reformētu baznīcas vadību un

locekļus, bet te tikumībai un reliģijai sāncense kļuva baznīcas politika,

kas abas pirmās visur nobīdīja pie malas. Maldīgs nav pieņēmums, kas

x ) H. Bohemer, Loyola und die deutsche Mystik, Leipcig, 1921i. Ludolfa

darba izdevumā atrodam šķietamu Lentulus vēstuli par Kristus izskatu.

] [2 ) Argentinae [Tipogr. Vitarum patrum.], 1484. Copinger II 2 n. 5411

(Theol. 2063).||
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apgalvo, ka turpmākos gadu desmitos reliģijas un ētikas centieni parā-

dījās tamdēļ vēl jo skaidrāk. Tā laika vadošie vīri vairāk vai mazāk atra-

dās atdzimušā nominālisma ietekmē. Tanī saskatāma novirzīšanās no visu

pārvaldošā skolas schēmatisma. Tas no jauna prasīja kristīgās pasaules

personību, ka arī mistikas virzienu, ko jau savā laikā nominālistu vadoņi

bija sākuši sludināt. No nominālisma iespējams vilkt līniju uz nākamo

laiku individuālismu un reformācijas laika ideju pasauli.

Pilsētas bibliotēkas vecākos krājumos sastopam vairākus mācītus vīrus,

kuru vārdi saistīti ar reformu konciliem1. Gallikāniskās baznīcas un tās

brīvības aizstāvis bija Pēteris no Aiji (Petrus dc Alliaco, Pierre

d'Ailly, f 1420, Parīzes universitātes profesors un kanclers, 1397. g. Kambrē

bīskaps, 1411. g. kardināls). Kādā sprediķī, runādams par sv. P'rancisku,

viņš pateica spriedumu par sava laika baznīcu: «Mums parādījies baznīcas

ļaužu visādu netikumu mēris tik skaidri, ka liekas pat, -ka jūdu sina-

gogas vai kāds cits pagānu vai ķecerīgo kults tikpat tālu nomaldījies no

Kristus evaņģēlija, kā tagadējā garīgo ļaundaru baznīca.» Viņam uzstā-

joties, Konstances koncils pieņēma izšķirošu lēmumu, ka vispirms izlem-

jama pāvesta ievēlēšana, tad nokārtojams baznīcas reformas jautājums.

Tādai apspriedes kārtībai piekrita arī Rīgas virsbīskaps Jānis V Valen-

rods, kas Konstancē bija ieradies ar 180 personu lielu pavadonību, un

Churas bīskaps Johans Habundi. Par to jaunievēlētais pāvests Mārtiņš V

Valenrodam atdeva bagāto Litichas bīskapisti un Jānim Habundi Rīgas

virsbīskapisti. — Ļoti liela, noteikta un cienīta persona ir Pētera no Aiji

skolnieks un pēctecis kanclera amatā Žans Šaljē (Jean Chalier), kam

Reimsas diocēse devusi dc Žersona vārdu (f 1429. gada 12. jūlijā).
Šis vīrs vaļsirdīgi kritizēja sava laika literātūru. Viņš aplūkoja tās

atdzimšanas meklējumus, kā arī tās nevērtības. Uzaudzis nominālisma

.skolā, viņš vispamatīgāk kā neviens cits iepazinās ar šī virziena vājībām.
Žersons aizstāvēja mistikas teoloģiju, pēc kuras evaņģēlijam atbilstoša

kristīga cilvēka ticība vairāk panāk grēku nožēlošanā nekā pētīšanā. Spē-

cīgos vilcienos ir sarakstīts viņa ļoti īsais traktāts par reliģijas būtību.

Tur viņš prasa izdot priekšrakstus vienkāršo ļaužu pamācīšanai, jo tie pat

sprediķus nedzirdot un, ja dzirdot, tad ļoti reti vai sliktus. Bet tanī pašā

laikā viņš noteikti izteicās pret svēto bībeles rakstu pārtulkošanu tautas

{�alod&f)^>f.•;, <v •'.., \*/ -i:• *''? ;;
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Pīzas un Konstances koncilos Žersona baznīcas reformu centieni un

schismas novēršanas mēģinājumi lielu nozīmi piešķīra tā laika garīgās pa-

1) «Prohibendam esse vulgarem translationem librorum sacrorum nostrae

bibliae, praesertim extra moralitates et historias.» Par to Livonijā skat. virsbīs-

kapa Henninga izdotos 1428. g. Rīg. provinces sinodes baznīcu statūtus (U. B. VII

Nr, 690. P. 47): «Statuimus et sub pena excommunicacionis late sentencie omni-

bus et singulis, tam religiosis quam secularibus et aļiiģj cujuscunque status sev

condicionis fuerint, inhibemus, ne libros ecclešiasticos, presertim theologicos,

necnon historiacos aut juris canonici dc latino transferant aut transferri lāciant

m vulgare, cum cx hujusmodi translacionibus sepius errores heresum et alia non

modica, ut premittitur, generentur pericula animarum.»
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saules pārstāvei — universitātei. Šis Doctor christianissimus savā darbībā

viscaur stāvēja uz konstitūcijas pamātiem. Kādā darbā, kas atrodas Rīgā,

(iesp. Strasburgā, 1488. gadā), atrodam 21. jūlija 1415. gada sprediķī vietu,

kas uzsvērta jau mūsu klosteru laikmetā. Tur Žersons apskata pāvesta

un koncila attiecības: visiem jāpaklausot koncilam, neskatoties uz stāvokli,

cieņu vai pāvesta godu. Tam jāpaklausot ikvienam ticības lietās, baznī-

cas šķelšanās gadījumos, kā arī vispārīgai baznīcas reformai, kas izda-

rāma no sākuma līdz galam. ..
: ■ ■ . ~'.'- :\ V. ' ;
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Žersons domā, ka šo ļoti veselīgo izskaidrojumu vajagot publicēt kā

nemaldīgu pamata likumu rakstu veidā visās vietās, pat baznīcās, lai ļau-

dis katru dienu to redzētu. Tie vīri, kas prasījuši, lai koncils būtu pa-

kļauts pāvestam, ar savām skaistām runām un intrigu pilno darbību esot

izaudzinājuši lielu, baznīcu satricinošu tiranniju.

Pēters no Aiji, tāpat arī Žersons, ir tie, kas piedalījās čechu Husa

un Prāgas Hieronima notiesāšanā uz nāvi. Bet Žersons ir viens no tiem

retajiem kādas jaunavas aizstāvjiem, kas dzīvoja viņa laikā un mira mo-

ku pilnā nāvē. Tā bija Orleānas jaunava. Lielās intereses dēļ, ko vēstures

darbi un dzeja veltījuši šai jaunavai, kas uzņemta arī svēto vidū, jāpaka-

vējas pie Žersona raksta, kurā tas novērtē šīs jaunavas darbību. Mums

piederošā grāmatā otrās daļas beigās izdevējs ir pievienojis pielikumu.

Pielikuma autors apšauba meitenes vainīgumu. Par visa šī darbiņa1) au-

toru agrāk uzskatīja maģistru Žersonu, bet rakstīšanas veids daudz vairāk

liecina, ka autors ir bijis maģistrs Gorkheimas Indriķis (Henri-

cus dc Gorckheim), theologiae doctor et vicecancellarius Coloniensis, ca

1420 (f 1460). Žersons patiesībā sarakstījis pēdējo daļu. Tā stāsta par mei-

tenes brīnišķīgo uzvaru, par to, ka viņa iecelta Francijas ķēniņa karaspēkā

par karavadoni, lai cīnītos pret angļiem. Pirmā šī darba nodaļa, kas tā tad

nav Žersona sarakstīta, aplūko jautājumu, kas ļoti saistīja mācīto vīru prā-

tus, t. i. par jaunavas būtību. Tiek jautāts, vai viņai esot īsta cilvēka daba,

vai viņa darbojoties ārpus sevis vai kādas augstākas varas vadīta; vai šī

vara ļauna vai laba; vai viņai varot ticēt, jeb vai viņa esot velnišķīga krāp-
niece. Jaunavai par labu runājot tas, ka viņas izturēšanās un darbi, kas

esot nepeļami, pierādot cilvēka dabu, jo esot teikts: «Pēc viņa darbiem

jums viņu pazīt!» Parādības ar dievišķīgu uzdevumu cilvēki pazīstot jau
senāk. Arī vecos laikos vājais dzimums esot atnesis tautām palīdzību, pie-

mēram, Debora, Estere un Jūdīte. No tā, kas viņai par ļaunu runājot,

sevišķi uzsverams tas, ko vēstot pareģojums. Jau senos laikos pareģots, ka

nākšot daudzi viltus pravieši, ka sātana eņģelis varēšot parādīties gaismās

eņģeļa izskatā, ka arī viltus pravieši varēšot pareģot ar dēmona muti

Svētais raksts (Deuteronomium 22) aizliedzot sievietei matus nogriezt un

x
) «Opus quoddam collativum'de quadam puella, que olim m Francia equita-

vit, cujus editio magistro Johanni dc Gerson ascribitur, sed magis apparet sti-

lus maģistri Henrici dc Gorckheim. Compilatum a magistro Joh. dc Gerson

dc mirabili victoria cujusdam puelle . . . recepte m ducem beļli exercitus regis

Francorum coņtra •Anģļicos.>> '•. ■' ' . • . '.
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tērpties vīrieša drēbēs. Estere un Jūdīte izvēlējušās skaistākās drānas un

nekad to vietā nav ņēmušas vīriešu drēbes. Autors neuzdrošinās galīgi Iz-

lemt šo jautājumu, bet atļauj to darīt sublimētu garīdznieku dziļākam pār-

baudījumam. Pilnīgi citu personību sajūtam, ja lasām Žersona 1429. gada

maijā rakstītās rindas. Tur atrodam pārdomas par meitenes likteni tieši

viņas uzvaras gājiena laikā (viņa bija atbrīvojusi Orleānu, un arvien iespē-

jamāks likās viņas pravietojums, ka viņa vedīšot Kārli VII uz Reimsu

kronēt): «Ja vispār minētā meitene pievil mūs un sevi savos panākumos

(kas atrodas vēl tālu), tad tomēr nevar teikt, ka tas, kas noticis, ir ar ļaunu

garu un ne ar Dieva palīgu veikts, bet gan, ka mūsu cerības nav piepildītas

Dieva dusmu dēļ, kas var novērsties no mums un visu atkal izlabot, mūsu

nepateicību, zaimošanu un citus ļaunumus sodīt ar taisnu, kā arī ar ap-

slēptu Dieva tiesu. Tā var aizsargāties partija, kas aizstāv taisnu lietu, lai

neiznīcinātu aiz neticības, nepateicības vai aiz kāda cita netaisnīguma vis-

pārzināmo un brīnišķīgi iesākto palīdzību.»
Žersona laikā dzīvoja slavenais grēku nožēlošanas sprediķotājs Vin-

cents Ferrersl). Viņa darbi, kas atrodas mūsu bibliotēkā, izdoti 1492.

gadā Nirnbergā. Ja kāda ļoti ievērojama Spānijas rakstnieka izteiciens

kaut cik apstiprina patiesību, ka viņa tēvzemes reliģijas gara pazīme esot

misticisms, ko viņš saprotot kā poētisku pacelšanos, un fanātisms, kas esot

darbības pacelšana, tad jāievēro, ka Vincenta dzimtene bijis arī reliģiozā

Konkvistadora šūpulis, kas nākamā gadu simtenī ieguva nozīmi pasaules

vēstures mērogā. Ferrers dzimis 1350. gadā Valencijā. 1374. gadā viņš

iestājās dominikāniešu klosterī. Par baznīcas politiķi viņš palika pēc iek-

šējas pārvēršanās. Pēc nesaskaņu pilnās pāvesta vēlēšanas 1378. gadā

Ferrers gadu desmitus ilgi bija kaislīgs Aviņonas pāvestu partijas piekri-

tējs. Spānietis Petrus de-Luna (pāvests Benedikts XIII) izbeidza

pret viņu inkvizīcijā pacelto sūdzību, kur viņš bija apvainots hairēzijā,

un iecēla viņu par savu biktstēvu. Tad Vincents, kā aizrāda viņa jau-

nākais biogrāfs, «brīžiem bija izmisis par tā laika pāvestības misiju».

«Svētais paļaujas vienīgi uz atklāsmi, kas viņam dota, un viņa turpmāko

darbību nosaka „pāvests Jēzus", bet nevis kāds Aviņonā vai Romā.»

1416. gadā Perpiņanā viņš Aragonijas ķēniņa vārdā pasludināja tautai

paklausības atcelšanu pāvestam Benediktam XIII. No 1399.—1409. ga-

dam viņš ceļoja pa Franciju, Itāliju un Šveici. Visur tur viņš noturēja

savus ļoti slavenos sprediķus. Kad saites ar pagātni bija sarautas, tad

viņš atstāja dzimteni, lai vairs neatgrieztos. Viņa turpmākā darbība no-

risinājās Bretaņā. Bretaņas iedzīvotāji viņu ļoti godināja kā grēku no-

žēlošanas sprediķotāju. Viņš mira 1419. gadā Vannē. 1455. gadā viņu

uzņēma svēto skaitā. Ferrera sprediķus bija piezīmējuši draugi.
Mācīti laika biedri tos rediģēja Tuloņā, pie kam iesāka pievienot aizrā-

dījumus uz citiem darbiem, sevišķi uz Akvināta rakstu. Arī šo mācīto

ll 1) Rīgas jezuīti ieguva 1598. gada viņa «Sermones», izdev. 1488. gadā Bāzelē

Nik. Kaslers. J. C o 1 i j n, Katalog der Inkunabeln der Univ. Biblioth. zu Uppsala,

1907., Nr. 1,9124.11
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vīru redakcijas pārsegā var sajust dedzīgās daiļrunības pirmatnējo spa-

ru. Šeit neviens grēks nepaliek nepelts, kaut arī nedrīkstēja to augstā-

kas intereses dēļ tautas priekšā skārt. Kādā apcerējumā par cilvēka dzī-

ves, kā arī visas cilvēces septiņām attīstības pakāpēm sacīts, ka pasaule

beidzamā laikmetā esot līdzīga aiz vecuma nespēka panīkušai, satrūdējušai

miesai.1) Šī vieta Rīgas eksemplārā jau klosteru laikā stipri ievērota.

Galva, galvenā ķermeņa daļa, esot prelāti, pāvests, patriarchi, virsbīskapi

v. t. t. Šeit vispilnīgāk saskatāmas slimības zīmes. Un ja arī kāds retais

no viņiem neesot simonists un rūpējoties vairāk par uzticēto dvēseļu dzie-

dināšanu nekā par savu naudas lādi, tad tas vispārējo ainu nemainot Tāpat

izvirstot arī otrā ķermeņa daļa — ķeizars, ķēniņš un firsti, kā arī trešā —

mūki. Ja svētais Dominikāns, Francisks, Bernards vai Benedikts atgrieztos

pie saviem mūkiem, ļaudīm, kuriem jādzīvo uzticīgi zvērētai ordeņa rēgu-

lai, tad viņi vairs tos neatrastu. Vai tad garīgo aprindu vidū jel esot kāds,

kas pieceļoties, lai dotos uz agro mesu, vai arī izpildot bijīgi darbus, ko

prasot augstais amats, Drāziens seko drāzienam pār izvirtušās sabiedrības

pārējām grupām. Kādā citā sprediķa pamatā Vincents Ferrers liek Ezopa

fabulu, kur stāstīts, ka suņi ar vilkiem slēguši mieru un atmetuši visu šiem

laupītājiem. Bieži lietota vārdu rotaļa nosauc sprediķotāju mūkus domi-

nikāniešus pazeminošā vārdā — domini canes, kunga suņi. Vincents salī-

dzina sava laika sprediķotājus ar šīs fābulas suņiem: viņi ar dēmoniem

esot noslēguši labprātīgu līgumu. Tamdēļ neļaujot vairs biedinoši atskanēt

savām balsīm, bet vairāk runājot par dzejnieku, ne Kristus mācībām. Bojā

ejot tauta līdz ar vadoņiem, kas, savu sirdsapziņu pazaudējuši, staigājot

tagad paši savus ceļus, kur tos no augstākā līdz zemākam savaldzinājusi

mantkārība. Patiess esot kļuvis Jesaja atriebības sauciens (56, 9): «Šurpu,

jūs lauku zvēri! Nāciet ēst, jūs meža zvēri! Akli ir tautas sargi, viņi

nemana ne nieka! Visi viņi ir mēmi suņi, kas nemāk riet; gulēdami tie

priecājas par nederīgiem sapņiem! Viņi ir kā nekaunīgāko medību suņu

bars ar neizmērojamu izsalkumu!»

Viņa runās saskatām tā laika ikdienas parādības, piemēram, augļošanu,

kauliņu spēli, apģērbu greznību (Ferrers it sevišķi piemin modes dāmu ļoti

garās piedurknes — caudae m manicis) v. c. Tumšā tēlojumu rindā, ko

atrodam Vincenta darbos, kad viņš runā par garīdznieku un pasaulnieku

netiklību, varētu pieminēt vienīgi apsūdzību aptieķniekiem, kas ar savām

zālītēm iznīcinot dzemdinošo dzīvi. Kad viņa runu panākumu dēļ Dženo-

vas netiklības nami palika bez iemītniecēm, tad pilsoņi nostājās pret viņu.

Sievu un vīru bari dažādos vecumos kļuva viņa pavadoņi. Lielais saviļ-

ņojums ļaudis noveda līdz sevis pēršanai. Žersons 1417. gadā, rakstīdams

vēstuli Vincentam, iziet no kādas apokalipsas vietas, kur par jātnieku ar

kroni un loku sacīts: «exiit vincens ut vinceret» un izveido vārdu rotaļu,

kas domāta vēstules saņēmējam: «existi quidem ut vinceres, o Vincenti

gloriose!» Augsti viņš novērtē Vincenta nopelnus Spānijas stāvokļa pār-

1) Kad notikusi rediģēšana, to pierāda sekošs norādījums: hoc duravit jam per

m. cccc. et xx. viij. annos et ultra (Dom II post. Trinit. Sermo I).
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kārtošanas dēļ, jo līdz ar to esot radītas visas baznīcas miera izredzes.

Viņam nevajagot apstāties.pēc pirmā spertā soļa, bet pašam ierasties konr.

cilā, kurā jāpanākot jauna pāvesta ievēlēšana. Žersons lika manīt, ka viņa
klātbūtne nāktu arī pašam par labu: «Esi drošs, nopelniem bagātais doktor,

ka daudz un daudzējādi runās par taviem sprediķiem, bet jo sevišķi par

pātagotāju sēkti, kas, kā zināms, pašos sākumos pieredzējusi bieži un daudz

vietās nelabvēlību. Sekte gan neatrod tavu piekrišanu, kā to tavi draugi

apliecina, tomēr noteikti atraidīta arī netiek.» Par to klīda visdažādākās

baumas, kuras nepalika neievērotas arī koncila aprindās. Zināms, daudz

no tā pēc sprieduma nopelnīšot tie, kuri kā Persijs sakot, to ārēji un iek-

šēji pazīstot kā baumas, kas nepelnot ticamību. Žersona pamudinājumam

nebija sekmju. Vincents Ferrers politiskai darbībai pilnīgi pagrieza mu-

guru, /;•• <',::*■■: ■ '7/;';\;\.,^/^'':;
;-'■'■'.''-;< '■' v .V.*"- ' ■[ '•':-X-/

Žersona darbos atrodam kritikas pilnos vīziju iztirzājumus un rakstus-

par arvien biežāku pieskaitīšanu svētajiem. Tie sarakstīti ievērojot biedi-

nošo pareģi, kas bija dzimusi ziemeļu ķēniņa dzimtā. Tā bija sv. B i r g i t a

(Sancta Birgitta). Vairāk kā divus gadu desmitus viņa bija dzīvojusi Ro-

mā, 1373. gadā tur nomirusi. 1391. gadā viņu pieskaitīja svēto skaitam.

Viņas visslavenākā darba «Revelationes»: «Oppenbaringe Sunte Birgitten»

tulkojuma iespiešanu, starp1 1473. un 1478. gadu iesāka Libekas iespiedējs

Lūkass Brandess. No šī iespieduma pazīstamas vienīgi dažas pārbaudes no-

vilkuma lapas, ko kāds Libekas grāmatu sējējs izlietojis vāku iekšpuses

ietērpiem. Rīgai pieder divas lapas, kas atņemtas 1483. gadā iespiestā Pē-

tera no Aiji (Petrus dc Alliaco) darba «Speculum Considerationis» (Hain

850) vākiem un divi dubultlapas, atņemtas Dominicus dc S. Džimiņano

darba «Lectura super sexto decretalium», Speier ca. 1481 (Hain 7530) sē-

jumam. Pārējās lapas atrodas Upsalā, Stokholmā, Strongnos, Kopenhāge-

nā .un Rostokā.1);''. L. ; } ■',-"' •-.
;

: '„ y. ■■ .
Svētā nodibināja Salvatora jeb Birgitas ordeni. Šim ordenim kāds

klosteris bija arī Rēvelē. lespējams, ka tam ir piederējis 1370. gadā apstip-
rinātās regulas fragments, kas zviedru laikos izlietots kā aktu vāks un ta-

gad atrodas Rīgas pilsētas bibliotēkā.

Pāvests Eižens IV (1431—1447) ar savu aģentu palīdzību sasauca 1431.

gada vasarā koncilu Bāzelē, tā paša gada decembrī to atlaida un 1433. gada

decembrī to atzina par augstāko autoritāti, jo politiskie apstākļi spieda $o

darīt. Ferrarā un Florencē viņš sarīkoja konkurences sinodes un 1443.

n ) Kārļa Hiersemaņa antikvāriāts Leipcigā vienu dubultlapu piedāvā par 400

markām, Katalog 550, Aprfl 1925, Nr. 46. Skat. Isaak Collijn, Katalog der Inku-

nabeln der Kgl. Bibliothek m Stockholm, I, Stokholmā, 1914. g., 59. ļ. p. Nr. 216,

kur pievesta vecākā literātūra. Skat. arī Gustav X o h 1 f c 1 d «Zur niederdeutschen

Birgittenliteratur», kur atrodas raksts par Rostokas pilsētas vēsturi, 4. sēj., 39. ļ". p.

un N. Busch «Fragmenta eines Druckes der Oppenbaringe Sunte Birgitten m der

Rigaschen Stadtbibliothek,» Sitzungsberichte der Ges. f. Gesch. und Alt. 1904, Riga
1905 i; p. 107; Isaak Collijn «Lūbecker Frūhdrucke m der Stadtbibliothek /zu

Lūbeck», Zeitschrdīt des Vereins fūr Lūbeckische Geschichte und Alt. 9. sēj., 2.

b'urt'm, Ļibeķā. 1908.* g., 1. p; 285. [,: ' •'•. ' . V' • ' .' '
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gadā, pats būdams Laterānā, nolādēja Bāzelē palikušos koncila'dalībniekus.

Viņš mēģināja labot baznīcas stāvokli ar senākās klosteru disciplīnas at-

jaunošanu. Katru baznīcas mācības novirzienu viņš varmācīgi apspieda.

Viņš ļoti cienīja divus šī virziena piekritējus. Tie bija slavenie grēku no -
žēlošanas sprediķotāji — Sienas Ber n"h a-r din s (f 1444) un Jānis

Kapistrāns (Johannes Capistranus, f 1456). Šo abu vīru nopelns bija

franciskāniešu ordeņa stingrā virziena izveidošana. Par Bernhardinu 1402.

vai 1403. gadā Vincents Ferrers izteicās: «Jums jāzina, mani mīļie,

ka jūsu vidū ir franciskānietis, kas nedaudzos gados kļūs par visas Itālijas

spožumu. Es gan gados esmu vecāks kā viņš, tomēr tagadējā Romas baz-

nīcā viņš ies man pa priekšu.» Bernhardins jau 1424. gadā kapitolā sade-

dzināja greznības un buršanas simbolus. Trīs dienas vēlāk tas pats notika

ar dzīvu raganu. No viņa darbiem mums pieder Marijas svētku spre-

diķi, kurus izdevis 1493. gadā Nirnbergā Fridrichs Kreisners.

Kapistrāns pēc Dienviditalijas franciskāniešu askētisma strāvas ap-

spiešanas 1451. gadā sāka cīnīties; viņpus Alpiem ar husitiem un jūdiem.

No tā laika jūdi viņa priekšā dreb. Viņš 1456. gadā piedalījās Jāņa Kor-

vina krusta karotāju kaujā pie Belgrādes, kurā uzmācošā turku vara tika

.atsista:.' '/;<;/• ;>,/'..'. c:.'*••.<;. iv.'fi :'• ''A'J' •'■••*'■< \'l •'*
v .»''.'. ':.;*'•'•.•:,.•••'•' .-.*','

No Kapistrāna daudziem rakstiem vidus laikos tikai, nedaudzi tika ie-

spiesti. Tomēr ir uzglabājusies kāda cita liecība, kas viņu Rīgai atgādina.

14. gadu simtenī Rīgas mesu grāmatas kanona lūgšanai pievienota kāda

viņa sacerētā lūgšana: «Memoria vivorum Johannis Capistrani». 1513. ga-

dā ari Rīgas breviārija grāmata piezīmē, ka turki uzvarēti Jāņa Kapistrāna

laikā. Šīs uzvaras dēļ svinēta 6. augusta diena.

Dominikānietis un Boloņas profesors Leonardus Matthaei dc

Utino (f 1470) ir sarakstījis «Sermones aurei dc sanctis». Tās Rīgā la-

sītas 1473. gada iespiedumā. Autora sprediķus klausījās Romā un Floren-

cē arī pāv. Eižens IV. Tāds pats humānistu plašās izglītības pārstāvis kā

pāvests Nikolajs V (1447.—1445. g.) bija arī kardināls Nikolajs

Kuzāns (Nicolaus1 Cusanus), nabadzīga Mozeles zvejnieka dēls. Šis

«dziļdomīgākais svešinieks itāliešu baznīcas firstu vidū» 1451. gadā mēģi-

nāja ar vizitācijām un provinces sinodēm uzlabot Vācijas un Nīderlandes

baznīcui*'stāyokli.: '. ,-•.' '[ : ■;■ ■~ ). y:'.''••.,
_•. ;., 'v..;! v:i" ~V :'' tf'i'ļ-

Viņa pavadonis bija karthausietis Dionysius dc Leuwis

Ryckelius, Doctor exacticus, (f 1471), kura nozīme mūsu dienās no

jauna pacelta. Kādā traktātu krājumā atrodas viņa raksts «Speculum

aureum animae peccatricis», izd. Vestfāles Jānis Levenā ne vēlāk

par 1483. g. (Hain. 4185, Copinger 11, 1. Nr. 1397). Karthausas Dio-

nisijs 'un Florences Antons atgādina vēl scholastikas seno diže-

numu, kas tagad jau bija kļuvuši veca un arvien vairāk «sarukusi bezasinl-

gās sistēmas sausā, komplicētā ģindenī».3 )

Dominikānietis un tomists Antonius Pierozzi dzīvē bija tās

: ) E. Goller, Kirchengeschichtliche Probleme des Renaissancezeitalters. Frei-
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tikumības paraugs, kādu gribēja izplatīt savā morāles teoloģijā. Būdams

Toskanā un Neapolē ģenerālvīkārs, viņš reorganizēja sava ordeņa klosterus.

1446. gadā viņš kļuva Florences virsbīskaps. Pats viņš šo amatu negribēja,

bet pāvests Eižens IV viņu iecēla, (f 1459. g., kanonizēts 1523. g.). Viņa

darbi, kas atrodas Pilsētas bibliotēkā, agrāk piederējuši Rīgas klosteriem.

Galvenais darbs ir «Summa theologica», Nirnbergā, 1477.—1479. Te atro-

dam vērtīgus norādījumus par tā laika tautsaimniecības uzskatiem. Mums

pieder vēl viņa «Confessionale», Strasburgā, izd. Mārtiņš Flachs, 1499.

(Hain. 1205) un «Chronicon sev opus historiarum», pars 111, 1484. g.

Nirnbergā, izd. Antons Kobergers (Hain. 1159. Proctor 2040).

Enejs Silvijs Pikol om in i J) 1442. gadā kalpoja ķeizaram

Fridrieham 111. Šis ļoti izveicīgais un daudzceļojušais daiļinieks un slepeno

lietu sekretārs humānisma laikā bija baznīcas parlamentārisma aizstāvētājs

Bāzelē. Kūrijā viņš mainīja savu politisko viedokli un sagatavoja ceļu

Vācijai uz Vīnes konkordātu, kurā Bāzeles reformu lēmumi tika atcelti

(1446). Beidzot 1456. gadā viņu iecēla par kardinālu un 1458. gadā par

pāvestu (Pijs 11, f 1464). 1460. gadā ar bullu «Execrabilis» viņš ikkatru

mazāko mēģinājumu sasaukt koncilu pielīdzināja ķecerībai. No viņa ap-

mērā bagātīgiem un daudzpusīgiem rakstiem izceļas vēstures un ģeogrā-

fijas darbi.2)

Rīgas dominikāniešu klosterim piederēja viņa «Epistolae familiaris»

1496. gada izdevums (Hain 156). Klasiskam paraugam šis vēstuļu krā-

jums atrodas tikpat tuvu kā raksts «Dc ritu, situ, moribus et conditione

Germaniae descriptio» (1458.), no kura bibliotēkai pieder ļoti vēls izde-

vums, — 1515. g. Strasburgā. Pamudinājums šim uzskatāmam Vācijas at-

tēlojumam ar norādījumiem uz tās bagātībām bija bijis kāds Maincas virs-

bīskapa kanclera Mārtiņa Meijera raksts, kurā autors ļoti asā veidā, pat

draudoši, bija vērsies pret kūrijas izsūcošām fiskālām tieksmēm.

Pāvests Pauls 11, kas savas pilis uzticēja labāk garīdzniekiem kā pa-

saulīgiem, par Eņgeļpils, Romas citadeles kastelānu iecēla Roderiku San-

chez dc Arevalo (Oviēdo, vēlāk Zamoras, tad Kalahorras un Palencijas

bīskaps, spānietis, saukts arī Rodericus Zamorensis, f 1470.). Pilī atradās

valsts gūstekņu istabas, kurām bija ļauna slava. Reakcija, kas vērsās pret

jaunākiem brīvdomātāju strāvas piekritējiem, noveda pie tā, ka 1468. gadā

apcietināja 20 Romas akadēmijas locekļus. Tad norisinājās paraugu vēs-

tuļu apmaiņa apcietinātajam Bartolomejam Platinam, vēlākam Siksta IV.

bibliotēkāram un vēstures rakstītājam, ar kādu, kas tajā pašā veidā sar-

gāja humānismu: «Dc laudibus pacis ad Rodericum Calagurritanum» (t. i.

Rodericus Sanchez dc Calahorra).
Lielā skaitā atrodam kanceles runu krājumus. Šīs runas bija

domātas mācītāju vajadzībām. Ķelnes minorits Verdenas Jānis (Jo-

2) Skat. Johann Ha 11 er, Pius II; ein Papst der Renaissance. Deutsche

Rundschau 153, Berlin 1912, sākot ar 195. 1. p.-

-2) Viņa mazāki raksti Dc Livonia un Dc Lithuania iespiesti Scrip-

tores Rerum Prussicarum IV, Leipcigā 1870. g.
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hannes dc Werdena, 15. g. simt. vidū), izdodams šādu sermoņu sakopo-

jumu, nosaucis to «Dormi secure». Kādā izdevumā (Nirnbergā, 1494. g.,

1498. g.) pastāstīts, ka šāds nosaukums «Guli droši» vai «Guli bez rūpēm»

izraudzīts tamdēļ, «ka šos sprediķus varot viegli, bez liekām pūlēm piesa-

vināties un tautai sacīt.» 1443. gadā un 1447. gadā Meisenas priesteris

Mef rets (Meffreth) pabeidza kāda liela sprediķu krājuma «Hortulus re-

ginae» (ķēniņienes, t. i. baznīcas dārziņš) abas daļas; tur, kā viņš pats

saka, kopā esot savācis izlasītus stādus no meistaru darbiem. Tā kā viņa

daudz žuburotās allegorijas ar sevišķu mīlestību pieslējās tiem uzska-

tiem, kādus toreizējā dabas zinātne un medicīna pieņēma, tad še tai pašā

laikā atrodams materiāls šo zinātņu vēsturei 1). Bāzelē dzimušais un

koncila laikā vispārīgi cienītais sprediķotājs minorits Jānis Gričs

(Johannes Gritsch) izdeva īsi priekš 1440. gada ļoti plašu izplatītu ga-

vēņu laika sprediķu krājumu («Quadragesimalia»), kas 15. gadu simtenī

bija vispārīgi parasta lieta.

Tur ļoti daudz piemēru, tabulu un anekdotu. To daudzo autoru dar-

bu vidū, ko Gričs izlietojis, atrodam arī Ovidija «Metamorphoses». To-

mēr visvairāk lietoto sprediķu grāmatu izdeva dominikānietis Jānis

Herolds no Bāzeles (Johann Herold), kas priekš 1500. gada bija iznāku-

si 30 izdevumos. Sacerēta tā, apmēram, no 1435.—1440. g. Herolds (dzi-

mis Bāzelē, miris 1468. g. Nirnbergā) savu darbu nosaucis: «Sermones dis-

cipuli». Viņš sevi pielīdzina skolniekam, jo viņš neesot devis augstas gud-

rības, kā to darot maģistrs, bet visu sarakstījis un sakopojis tā, kā to darot

skolnieks, kas mācoties. 1476. gada iespieduma izdevēji ļoti slavē viņa no-

zīmīgos sprediķus, kas stāsta par dzīvi un darbu, aizrādīdami, ka viņu sa-

cerētājs ieņemot pirmo vietu toreizējo jauno laiku sprediķotāju vidū. Vī-

nes universitātes ievērojamais teologs Miķelis Lochmeijers (Mi-

chael Lochmever, dzim. Haidekā) 1488. gadā kļuva Pasauas Doma baznī-

cas mācītājs. Mums pieder viņa «Parrochiale curatorum» (Theol. 2903),

ko izdevis Leipcigā Melchiors Lotters 1499. gadā (Hain 10.170). Jānis

Kannemanis (Johannes Kannemann), kas pirms 1460: g. bija teoloģi-

jas profesors Erfurtē, sacerējis ciešanu sprediķus:, kuri iespiesti Nirnbergā

ne vēlāk par 1491. gadu (? Hain, 9759).

Kāds cits sprediķu sacerētājs bija Ķelnes un Mechelnas minorits nīder-

landietis Indriķis Herpfs (Henricus Herpf, f 1478. g., «Sermones dc

tempore et dc sanctis», Spirae, P. Brachs 1484. Hain - Copinger 8527.).

Ļoti slavens bija itāliešu grēku nožēlošanas sprediķotā js Akvinas bīs-

kaps minorits Roberts Karakiols (Robert Caracciolus dc Lielo,

f 1483. vai 1495. g.). Viņš, atstādams psīcholoģiskus novērojumus par sa-

vu laiku un tautas brāļiem, parāda, cik nesaudzīgi ir pēlis trūkumus un

vainas.

Mums pieder viņa «Sermones quadragesimales» jeb «Opus quadrage-

1
) Starp citu, darbā «Phvsiologus» viņš pastāsta, ka zilonis ļaujot sevi saķert

kailai jaunavai ar izlaistiem matiem; viņš izlieto arī «Gesta Romanorum» un krāj.

«Disciplīna clericalis», ko izdevis kāds kristīgs Spānijas žīds Petrus.
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simale». To ir divi izdevumi1: 149/7. g,.■ ■Strāsburģas/un Bāzeles, bez gada.

(Hain 4437. 4422. Theol. 2948. 2949). Par' viņu sacīts tā: «Robertus Ca-

racciolus de.Liceo, episcopus Liciensis et Aquinatensis, m sermonibus fuit

fervens et vehemens nulliusque auctoritati pepercit.» Bibliotēkai pieder

vēl «Sermones dc iaudibus sanetorum secundum fratrem Robertum Cara-

ciolum dc Liceo, ordinis 'Minorum, episcopum Aquinatensem», iesp. 1490.

gadā (Theol. 2946.) un «Sermones per adventum Domini,» iesp. 1471. vai

1485. • gadā (Tnepl. 2947.)/ ;\" •'/•:'' 'y • ;'/ ' • / ', >; '.
Liels retums ir vācu plenārs ar paskaidrojumiem.' «Datßoek der

Prdfetien, Epistelen unde des hylghen Ewangelij»

1493. Sējums izgreznots ar daudziem koka izgriezumiem. Šī grāmata ir

atradusies grāmatu somā, kuras noderēja nešanai, piemēram, ja devās spre-

diķu ceļojumos. Ja codices catenati lietoja vienīgi klostera grāmatu gla-

bātuvē, tad tām grāmatām, kūpas vēlējās ārpus šīm telpām lasīt, apgādāja

bieži vien otru ādas apsegu. Tā bija līdz pusei atverama soma ar pogas

aiztaisi (t. sauc. boksbūdel). Tā kā šādas grāmatas bibliotēkāri nevarēja

rindā sakārtot, tad 17. un 18. g. simt. izdeva noteikumus, ka šīs somas

augšpusē nogriežamasl. Neskatoties uz to, nedaudzas šādas viduslaiku

«Boķsbudel»-'vēl'ir palikušas. . . •■'...'''.,*' '■ ,',. -'■;••
- '

'

(Viņās saskatīja novecojošu lietu simbolu un ar šo vārdu sāka apzīmēt

turēšanos pie veca ieraduma; vēlāk sašaurinājās «Bocksbeutel»' .tiešā no-

zīme) 1 ). Tāds pats liktenis bija arī abām Pilsētas bibliotēkas grāmatu so-

mām. (Theol. 2972., Herolda «Sermones», Deventer 1485. un Theol.

1052., nupat minētā «Boek der Profetien», 1495.) 1' '. ■
Te minami vēl daži mūsu bibliotēkas sprediķu krājumi: «Manuale

parrochialium sacerdotum multum perutil c» (Colo-

niae, Henricus Quentel, 1498.) 2), kura otrā daļā, «Dc sacramento bap-

tismatis, daudzie pasvītrojumi norāda, ka tā visvairāk izlietota (Theol.

2882); Hasijas Indriķa (Heinricus dc Hassia) «Secreta sacer-

■dotum», Leipcigā 1501. (Theol. 2903) ; «Sermones thesauri novi dc tem-

pore», Strasburgā 1484. un bijušā Vīnes universitātes rektora Niko-

laja dc Dinkelspūhl (f 1443.) darbs «Concordantia».

Teoloģijas rakstu un sprediķu grupu izveido arī opozi ci ja s1 1 i te-

rātū ra. 15. gadu simteņa II pusē sprediķos arvien skaļāka kļuva ga-

rīdzniecības reformas prasība. Strasburgā Domā baznīcas 'mācītājs Ka i-

zersbergas Geisl crs
3) pulcināja ap sevi mācītus vīrus, kas iesāka

cīnīties pret sava laikmeta nebūšanām. Lielais tikumības sprediķotājs bija

stingrs pret sevi, bet mīļš pret tuviniekiem. Viņš pulcināja ļoti izglītotus

Vīrus, kuru sirdsapziņas balss sauca apkarot tikumības sabrukumu. Viņu
vidū atradās arī nerru rakstu sacerētājs Sebastiahs Brants un

] ) W. i'W'atten'b āch «Das Sehriftwesen im Mittelalter», 3. izdev., 1896.,

400. lap,.p 5' t

*

v
". \ »*

. /o v v
"

«
'

-) T. Reichling, Appendix 11, 66 n. 616, (Theol. 2908).
3) .■ Bibliotēkai pieder viņa: Sermones Geileri Kaiserspergii, Argentorati,

Johannes Grūninger 1. II 1519. (Theol. 2945).
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Jēkabs Vimfelings (Jakob VVimpfeling), «nesatricināms izglītības

aizstāvis, kā viņš to uztvēra, un negants netikumības, neizglītības un slinr.

kuma ienaidnieks, taisnīgs jaunatnes draugs un uzticīgs patriots 1)». Bez

kādas saudzības tas pēla firstu mantkārību: «Un ko lai es saku par garī-

giem firstiem? Vai arī tur negadās, ka garīdzniecību viņi moca ar sodiem

un naudas piedzīšanu? Vai arī tur ļoti daudz nepanāk ar simoniju? Ko lai

turklāt saka par ļoti daudziem biktstēviem un mūkiem, kas dzirdot, ka ļau-

dis slēpj svešu cilvēku mantu, zinādami tās īstos īpašniekus un mantinie-

kus, nekā nedara, bet sev nepārmetot, liek roku uz galvas un attur vienu

daļu no laupījuma baznīcas: kasei un savam naudas makam, tā pazudinā-

dami mazās peļņas dēļ savu un citu dvēseles.» Geilers viduslaiku beigās

laikam gan bijis iespaidīgākais sprediķotājs, spēcīga personība ar nevāji-

nātu tikumības sajūtu un dziļu leskatu cilvēku dvēseles dzīvē., Nesaudzīgs

viņš bija tur, kur vajadzēja visu noārdīt, pilns saudzīgas mīlestības, kur

varēja labu audzēt un kopt, Atdodams labāko, kas tam bija, viņa runas

ieguva patīkamu uzskatāmību. Tā kā viņš runāja tieši no pieredzēju-

miem, tad viņa sprediķos līdz ar to atrodam vērtīgu materiālu par tā lai-

ka uzskatiem un tikumiem, kas ir svarīgs avots tautas dzīves attīstības

pētīšanai. Tas bija cēla cilvēka sašutums, kas vērsās tieši pret tiem,

kuriem bija uzdoti augstākie uzdevumi, kas prasīja vislielāko cieņu, bet

kuri nekā nedarīja, vienīgi apmierinādamies vārdiem. Piemēram, savā

«Traktat von der Kunst des Wohlsterbensi» Geilers tēlo vecos pagrimušos

klosterus: «Ist einer m einem closter, der da ist eines guten willen, wil er

halten seine drei puncten der regel, so fint er kein hilff dārzu; wil er

kūschheit halten, so seint andere unkusch, fūren frauen zu, uss und an;

wil er on eigenschaft leben, so seint eigenschefftig bei im, rent und gult,

und halt man kein gemein; wil er der gemein leben, so muss er hunger

sterben; m den stifften kan niemans sein VII zeit ordentlich betten noch

singen, also schnell und behent ēilet man im gotsdienst. Simonei kan nie-

mans meiden ... m reten wer gat hinweg, wan man falsehe urteil gibt;
ieder man sicht durch die finger zum sitil, zum eebruch, zum übel,

schweren um hūseren; kind und gesind helfen iren fetteren, iren meisteren

zu falschheiten.» Bet Geilers ļoti daudz cerēja no klosteriem, kas atgriezu-
šies pie stingrākām rēgulām, dodams padomu, lai tur šais ļaunos laikos ie-

stājoties vai arī lai rodot ar tiem attiecības. Sermonēs sastopam ļoti daudz

izteicienu par tā laika sliktiem garīdzniekiem. Šie izteicieni līdzinās sakām-

vārdiem: «Saka, ka tas, kas nebīstoties no vilka Sveču dienā, no zemnieka

Vastlāvjoš, no mācītāja gavēšanas naktī, esot drošsirdīgs vīrs.» «Ja tu

vēlies, lai tava māja būtu tīra, tad sargies no mūkiem, baznīckungiem un

baložiem.» (Tautas sakāmvārds.) «Ja mūks ir melns, tad viņš ir velns;

ja viņš balts, tad tā māte; ja viņš pelēks, tad tam sakars ar abiem.» «Ne-

viens lai savā mājā neiekāro vecu mērkaķi, jaunu priesteri un plēsīgu

lāci.» Geilersi netaupa arī bīskapus, kardinālus un pāvestu. Asākos vār-

dus viņš raida tiem vīriešu un sieviešu klosteriem, kurus nav skārusi re-

] ) Allgemeine Deutsche Biographie, 44, 536
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formas vēsma. («Ameise» 1516., 1517. fol. 20). Līdzīgi Geileram, arī viņa

draugs humānists Jēkabs Vimflings 1) (1490.—1528. g.) apkaroja

priesteru un mūku netikumību un nezināšanu. 1489. gadā Šletstatē Fran-

ciska dc Platea traktātu priekšvārdā viņš lielā vaļsirdībā apsūdz biktstēvus,

ka tie atsvabinot zagļus, ja daļa no laupījuma par labu nākotbaznīcas kasei

un paša naudas lādei, kā arī žēlastību dāvanu vācošos garīdzniekus, kas

izvilinot ļaudīm naudu ar tūkstots viltībām, aplamām indulgencijām,.

pakaļtaisītām relikvijām un māņticīgiem svētīšanas vārdiem. Viņš ticēja

nākamai paaudzei. Vienīgi tā varot dziedināt nākotni. Ceļš, kas izvestu

no laikmeta sajukuma, esot jaunatnes gara un rakstura izglītošana. Pats.

viņš ieguva ar saviem rakstiem paliekošu nozīmi paidagoģijas laukā.

Kādā vecā sējumā kopā ar cienīgo baznīcas skolotāju Ambrozija, Augustīna,

Akvinas Toma darbiemun kāda «Stella clericorum»2) izdevumu, kurā pāri

visam izcelta priesteru cieņa, atrodas arī 15. gadu simteņa apsūdzības lite-

rātūras spēcīgākais sacerējums: «Ep ist ola dc miseria curato-

rum sev plebanorum.»

Darbs sarakstīts vēstules veidā. Autors, rakstīdams vēstuli draugam,

kas grib kļūt plebāns, tā tad priesteris vai baznīckungs, nesaudzīgi kritizē

sava laika baznīcas apstākļus: mācītāja amats ir goda pilns amats, bet

īstenībā tas kļuvis par mocekļa amatu, pie kā vainīgi deviņi velni — ne-

atlaidīgie mocītāji. Pirmais velns ir patrons (collator), kas baznīcā rī-

kojas kā savā īpašumā un ar mācītāju apietas, kā ar kuru katru sev pa-

dotu apakšnieku. Ja mācītājs uzdotā amata izpildīšanā nav pilnīgi pa-

klausīgs, tad droši dzīvot viņš nevar.

Otrais velns ir ķesteris, — spiegs un liekulīgais uzrādītājs, līdzīgs

čūskai, kas iedzeļ no paslēptas vietas.

Trešais velns ir saimniece, kura piedāvā tikdaudz iekārdinājumu,

cik daudz matu tai uz galvas. Uzticīga viņa nav nekad, bet slinka un

visās lietās dumpīga. Ja laulāta draudzenenav uzticīga (reti, kad uzticīga),

kamdēļ tad lai tāda būtu kalpone? Viņa zog visu, lai nodrošinātu nākotni

gadījumam, kad sava niknuma dēļ tiktu padzīta. Viņa, protams, ir arī

mīļākā. Ja tu nedari visu pa prātam, tad tu esi .slikts, ja tu to dari, tad esi

atkarīgs no viņas un nevis viņa no tevis, un droši var notikt tas, ka, iekams

tu viņu ar viņas dēliem atlaidi, jūs visi kopā tiekat padzīti. Bende, dīrātājs

un mācītājs ir it visur, bet viņi visi trīs atrodas cilvēku necienīšanā un uz

vienas un tās pašas pakāpes. Kura gan nevainojama meitene kalpos kā-

dam no viņiem? Un tomēr, saimniecība kādam jāapkopj. Tā arī mācītā-

jam negribot jāpieņem par saimniecības vadītāju sliktā slavā nonākušā

II 1) No viņa darbiem bibliotēkai pieder kāds ļoti vēls iespiedums: «Epitome re-

rum Germanicarum Jacobi Wimphelingi hactenus multis desiderata». Marpurgi,

Andreas Colbius apud Trifolium, 1562 L8° (Ilist. 1421.).II
2) Theol. 2961: «Stella clericorum cuilibet clerio summē necessaria», Leipcigā,

1506. g. Ļoti zīmīga kāda vieta par priesteru stāvokli baznīcas dzīvē: Cum ergo

tante diagnitatis sit sacerdos, quod creator fit sui creatoris et totius creature,

ipsum perdere vel damnare inconveniens est, unde Isidorus: sicut patrem interfi-

cere filium impossibile est, sic creatorem perdere creaturam inconveniens est.»
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slaviete, kas ir neuzticīga un kārīga. lebildumam, ka mācītāji paši vainīgi

savas sliktās slavas dēļ, tiek atbildēts: Samsons, Dāvids un Salamans ne-

spēja atturēties sievietēm, kā gan lai to varētu garīdznieks? Un ja arī

kāds esot šķīsti dzīvojis, tad kopš celebāta ievešanas viens otru uzskatot

neuzticīgi. Laulības noliegšana spiežot garīdzniekus mājās pieņemt tiku-

miskā ziņā zemu stāvošas personas, jo citas nevarot dabūt. Kādreiz pries-

teris apmierinājās ar savu sievu, tagad viņš nonāk satiksmē ar sievietēm,

neprasot, kas viņas ir. Tad seko ceturtais velns — baznīcas vecākais,

kas baznīcā atļauj sev pilnu vaļu. Tā tas viņam parasts. Viņš, nesaprātī-

gais zemnieks, mācītāju apskauž un apvaino, kur tik vien var, nenovērša-

mākais no visiem velniem, bīskapa kalps. Viņš pielīdzināms: sunim, kas

savu nemitīgo riešanu tikai tad pārtrauc, kad tam pasviež maizes kumosu.

Viņš dod rīkojumu aiz rīkojuma, un, prieks rodas tam tad, kad atradis ko

nepienācīgu, līdz ar to iegūdams kaut ko savam naudas makam. Draudze

ir pilna ar laulības pārkāpējiem un ar nešķīstību. Nabagie to piekopj sle-

penībā, bagātie atklāti; pirmie varmācīgi tiek sodīti, otrie godāti. Baznīcas

kalps rīkojas tā, lai iegūtu sev peļņu. Bīskaps pats ir velns, kas to, ko mā-

cītājs atlicinājis gadu no gada, atņem bez līdzjūtības un kauna subsidiju

maksājuma veidā. Vilks laupa vienīgi tad, kad izsalcis, bīskaps šai ziņā ir

pārāks laupītāju zvērs. Nesen mācītājs aizmaksājis 40 markas subsidiju

iekasētājam, kas bez tam vēl par pierakstīšanu prasa 3 hellerus. «Tad es

labāk gribu būt subsidiju iekasētājs, nekā Meisneras baznīcas vīkars,» iz-

saucās mācītājs ar iztukšotu naudas maku. Ar bīskapu var runāt vienīgi

dižciltīgie, ar kuriem viņam kārtojamas kopējas lietas. Tā visa garīdz-

niecība iegrimusi pazušanā, jo viņas gani draudzējas ar vilkiem. Par to

ganiem un avīm būs jāiet bojā. Astotais velnišķīgais mocītājs ir

kaplāns, kas reti kad ir tādā stāvoklī, ka spēj rekviēmu noturēt bez kļū-

dīšanās. Reti viņš ir skaidrā prātā. Pēc uzdzīvotas nakts viņš nekauņās

otrā rītā piedalīties mesē.

Devītais velns — sprediķotājs — ir tik naidīgs, cik mācīts. Ja

tam nepasniedz vislabāko, tad sprediķī mācītājs tiek izzākāts visas drau-

dzes priekšā, un ja mācītājs pats nevar sprediķot, tad viņam daudzkārt

jādzird, ka viņš ir ēzelis vai ragulops.

Šis sacerējums parādījās līdzīgi rūsai pirms tās vētras un negaisa, kas

sākās Vitenbergā.

Tā laika garīgās dzīves pārveidošanos saskatām vecākā Pilsētas biblio-

tēkas krājumā. Itālijā radās zinātnes un mākslas" atdzimšana, renesanse,

kas sākās ar antiikās pasaules sasniegumu ievērošanu un cienīšanu. 15. gadu

simtenis te bija lielo grāmatu draugu gadu simtenis. Nenogurstoši meklēja

klasisko autoru darbus, norakstīja vai pārtulkoja, lai tad kā vērtīgu mantu

novietotu bibliotēkās. Vācu grāmatu iespiedēji Gutenberga mākslu atveda

sev līdzi dienvidos. Skaistos iespiedumos Eiropā tagad izplatījās jauniegū-

tās senatnes vērtības un studia humaniora. Tā kā Livonijas virsganiem

bija ciešas saites ar Romu, tad arī te drīz vien parādījās itāliešu renesanses
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skaistais iespiedums. No pirmā Itālijas iespiedējā-Arnolda Pannarca; kas

kopš 1464. gada kopā strādāja ar Konrādu Svinheimu (S.vynheym), Pil-

sētas bibliotēkai pieder viens Senekas vēstuļu iespiedums. Šīs vēstulēs

rakstītas Lucilijam, un tām pievienotā arī šķietamā Senekas un apustuļa

Pāvila sarakstīšanās (Romā, 1475.). Te sacīts:, ka šo darbu ne tinte, ne

spalva vai metalla irbulis, bet gan ļoti mākslīgais drukāšanas izgudro-

jums (imprimendi sev characterizandi) radījis.

Ovida darba «Fasti» izdevumā, Venēcijā, 1497., atrodas augstā stilā

sacerēts priekšvārds, kas veltīts lielajam zinātņu veicinātājam Urbino

hercogam Federigo dc Montefeltro (1444.—1482,). Kā liekas, tad grāmata

parādījusies Rīgā agri. Katrā ziņā tā te bijusi .16. gadu simtenī, tāpat kā

Horāca darbu 1495. gada izdevums, kurā atrodas veltījums slavenam ro-

miešu filologam Pompinijam Lētum (Pompiņius Laētus), milā-

nieša Juvenāla darbu 1505i. gada izdevums un tā paša gada Ovid ija

«Metamorphoses» Venēcijas izdevums ar veltījumu Francim Gonzagam

Mantujā. Te atrodas veltījuma raksts arī pāvestam Paulam 11, kurā sla-

vēta viņa grāmatas iespiešanas veicināšana. Vēl pieder mums koku izgrie-

zumiem greznotais Ļiv ija darbu izdevums, iespiests 1495. gadā Ve-

nēcijā. . '. V •

Itāliešu humānistiem pieslejas franču, nīderlandiešu un vācu humānisti.

No Parīzes iespiedumiem ir, piemēram, Juvenā 1 a 1506., Persija —

1507., Lukrētija .— 1514. darbu izdevumi, kā arī 1512. gadā izdotie

Strābona darbi, pārtulkoti vācu valodā. Šo darbu veikuši divi slaveni

vīri — Veronas Guarino, lielais klasisko tekstu atradējs (f 1460.)

un grieķis Grigo rij s Tiferno s, kas darbojies arī Parīzes univer-

sitātē un kas pārtulkojis Strabo grāmatas par Āziju un Āfriku. Šo pār-

tulkošanu, kā arī vēl daudz citu ko, ierosinājis izglītotais pāvests Niko-

lajs V (f 1455.), lielais zinātņu mecenāts, kas verdenietim Guarino par

padarīto darbu samaksāja 1000 zelta guldeņus.

Varens humānisma pārstāvis šaipus Alpiem bija Roterdamas

Erasms (14G7.—1530.). Ja Rīgas pilsētas bibliotēkā atrodas ļoti daudz

viņa darbu orīģinālizdevumi, tad tas tamdēļ, ka jau no paša sākuma viņa
darbiemLivonijā bija liela ietekme. 1510. gadā Livonijas klēriķi tos mek-

lēja kādā grāmatu pārdevēja krājumā, un 1520. gadā Rīgas mācītājs

Andrejs Knopke sarakstījās ar šo slaveno vīru. Viņa Rīgā sarakstī-

tais romiešu vēstules izskaidrojums (1524.) stipri atkarīgs no Erasma iz-

skaidrojuma. Arī Rīgā laikam domāja, ka Erasms ir sacerējuma «Dialogus

quomodo Julius II ab ianitore D. Petro intromitti nequiveret» (Theol. 3)

autors, jo tas atradās viņa darbu kopējā sējumā 1). īstais autors tomēr ir-

italietis Fausts Andreoli n s (Faustus Andreolinus no Forli), Fran-

cijas ķēniņa Ludvika XII luteklis. Šis sacerējums ļoti zīmīgs laikmeta ap-

cerei, jo vienā pusē redzam ar stipru gribu apveltīto kaislīgo priesteru ķē-

niņu un kareivi Jūliju II (f 1513), kas pāvestību pārvērta laicīgā firstu

!) Lovanii 1511—1518.
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valstī, un otrā — sajūtam laikmeta noskaņojumu, kas prasīja reformāciju.

.Tur stāstīts, ka Jūlijs, sava ģēnija, ļaunā ģēnija, pavadīts, nonācis līdz de-

bess vārtiem, nespēj' ar savu atslēgu tos atslēgt; tā derīga tikai naudas

lādes atslēgšanai, un tā ir vienīgā, kuru tas savā mūžā lietojis. Dusmās

šņākdams, viņš dauza vārtus, jo kur tad gan vārtu sargs ielīdis? Kamdēļ

tas neesot izpildījis pienākumu un ieradies sagaidīt to, kas valdot sv. Pē-

tera baznīcā; kamdēļ gan viss debess galms viņu svinīgi nesaņemot? Un

tagad seko dzīva un drāmatiska saruna, kurā attēlojas svētā vienkāršais

diženums, vissvētākā atnācēja uzpūtīgā nevaldāmība, pirmatnējā Kristus

mācības skaidrība, laikmeta politiskie krāpšanas paņēmieni — simonija un

netīrā• tirgošanās ar atlaižām un pāvesta galma netikumiskā dzīve. Kad

apustuļa prasa ticības uzticību un svētu dzīvi, tad tos noraida kā tukšus

vārdus. Pārsteigtam apustulam tiek paskaidrots, kas esot Patrimonium

Petri: Kristus pateicība pienākoties visvairāk pāvestam, kas pats sevi at-

svabinādams no zvērestiem, ar savu naudu un garu esot uzvarējis dievus

un cilvēkus. Kad Pēters neatbrīvo ceļu arī tad, kad tiek piedraudēts ar

lāstu bullu, tad šausmīgi pārskaities pāvests paskaidro, ka viņš gatavs uz-

sākt, karu debesīs ar gariem kopā ar to 60.000 kareivju ēnām, kas krituši

viņa kaujās. . ■ ' •• ' •;. •

Hagioloģija un liturģija.

a) Hagioloģija.

Hagioloģija! ļoti noderīgu materiālu atrodam daudzos un dažādos vidus

laiku sprediķu izdevumos. Visvairāk, protams, to ir Jēkaba no Vorago

slavenā sprediķu krājumā. Latīņu valodā izdotam Jēkaba no Vorago dar-

bam «Leģenda aur c a» jeb «Lombardica hist o r i a», kas agrāk

piederēja.Rīgas dominikāniešu klosterim, kā arī tā abiem vācu izdevumiem,

pievienojami vairāki svēto dzīves apraksti (vitae). Kādā kopsējumā

(vecais numurs: Mcd. 279) atrodam 15. gadu simtenī sarakstītu Tīringas

landgrāfienes svētās 'Elizabetes dzīves aprakstu (f 1231, kanonizēta

1235). Malas piezīmēs ir pievienoti papildinājumi, ņemti no Leģenda

aurea. Šis dzīves apraksts radījis ļoti lielu interesi. Tā sākums ievietots

pat Rīgas breviārija lekcijās (IV. 104-b). Otrs šīs svētās dzīves apraksta

(vita), mazliet jaunāks, kaut. arī tā paša 15. gadu simteņa darbs, atrodas

kopsējumā Theol. 2442. Te stāstīts, ka Septiņkalnes nigromants, filozofs

meistars Klingsors, atsaukts landgrāfa Hermaņa galmā, lai izšķirtu tur

dzīvojošo sešu bruņinieku dziedātāju derības. Kādā naktī Eizenachā, ska-

tīdamies zvaigznēs, viņš pareģojis, ka Ungārijas ķēniņam, piedzimšot

meitā, ko apprecēšot landgrāfa dēls un kura kādreiz tikšot ļoti slavēta1).

1 ) Leģendas sākumus saskatām dzejā «Vartburgas dziedoņu karš», kas rak-

stīta. 13. gada simteņa II pusē. Minētā dzeja stāsta par veco lielo dzejnieku dzias-
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Blakus šim dzīves aprakstam stādāms Kārļa Lielā dzīves ap-

raksts. Tas norakstīts no Vincenta Bellovacieša darba «Speculum histo-

riale». Kādā kopsējumā (Theol. 2910) atrodam sv. Antonija dzīves ap-

rakstu (vita), sarakstītu 15. gadu simtenī. Vaļējā, uz abām pusēm aprak-

stītā folio lapā lasām 16. gadu simteņa sākumā sacerēto sv. mocekles

Teklas dzīves attēlojumu. No inkunābulām pieminama «Leģenda

sanctissime matrone Anne», Leipcigā, 1498. Arī šeit atrodam norādīju-

mu, ka svētai Annai bijuši 3 vīri, un no katra vīra viena meita vārdā

Marija1).

Aleksandrijas svētās Katarīnas2) dzīves apraksts iespiests kopā ar

minorita Johana Kannemaņa rakstiem (Hain 9759). Par tā autoru

minēts abats Rabbanus, praeceptor Germaniae. Tā tad domāts droši

vien Hrabanus Maurus. Svētā Aleksandrijas Katarīna ir bijusi mo-

cekle 3. gadu simteņa sākumā. Rīgā viņa ļoti godāta kā baznīcas un mi-

noritu klostera patrone. Viņas altāri iesvētīti arī Rīgas Doma un Pētera

baznīcā. Viņas «historia» atrodas retā iespiedumā. Sējumam pievienots

nupat pieminētā minorita Johana Kannemaņa (f ap 1460) traktāts un

kāds Lielās piektdienas sprediķis (Titullapā: Passio Johannis Kanne-

m an () Sacre theologie Profess. Ordi (|nis fratrum (minorum) necno alius

tractaļļtus dc Christi passione. Una cū leģenda beate Katharine virginis.

Virginis sancte Katerine historia sen ejusdē passioļ |nis series Rabbani

abbatis). Ļoti iespējami likās, ka autors bijis lielais Fuldas klosterskolas

skolotājs un vēlākais Maincas virsbīskaps Hrabans Maurs (f 856).

Ja viņš būtu sacerējis abu Katarīnu dzīves aprakstus, tad varētu sagaidīt,
ka šīs svētās vismaz būtu pieminētas viņa mocekļu grāmatā, bet tas nav

noticis. Abi vecākie pazīstamie rokraksti cēlušies 11. gadu simtenī (Parīzes

nacionālā bibl.).

Šī vita pamats bijusi visiem vēlākiem pārstrādājumiem un tulkoju-

miem. Ļoti labu šīs leģendas vēsturi ir sarakstījis Hermanis Knusts3).

Viņš jaunā iespiedumā parāda 12. vai 13. gadu simteņa rokraksta tekstu.

Rokraksts atrodas Londonas Britu mūzejā. Viņš pieņem, ka pavisam bijuši

trīs vai četri vidus laiku iespiedumi, no kuriem tanī pašā mūzejā viņš at-

radis vienīgi divus dažādus iespiedumus. Viens no tiem saskan ar Rīgas

eksemplāru (Hain 9759). Mūzeja katalogā «Catalogue of books printed m

the XV-th centurv, now m the British Museum», Pars 11, 1912, 464, 1. pusē

mv strīdu. Blakus Ešenbachas Volframam pieminēts burvis Klingsors, kas pēc

Parsifāla XIII valda pār visiem gariem, «kurus pazīst starp zemi un firma-

mentu.»

x ) Par šo jautājumu skat. Stephan Beissel «Geschichte der Verehrung

Marias m Deutschland wāhrend des Mittelalters», Freiburg, 1909, sākot no

570. 1. p.

2) Acta s. Caterinae Alexandrine. Inc. «Cum sanctorum fortia gesta». A.

Potthast, Bibl. hist., 2. izdev. 1896. II 1237. 1. p.

3) H. Knust «Geschichte der heiligen Katharina von Alexandria und der

heiligen Maria Aegvptica nebst unedierten Texten». Halle, a. S. 1890.
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lasām, ka iespieduma izcelšanās vieta agrāk domāta Bāzele, bet patiesībā

darbs parādījies Nirnbergā Pētera Vāgnera apgādībā 1).

b) Liturģija.

Rīgas pilsētas- bibliotēkā sastopam šādus vidus laiku autorus, kas rak-

stījuši par liturģiju: Guilelmus Durandus, Doctor resolu-

tissimus (f 1296); Gvido dc Montē Rotherii, ap 1333.; Henri-

cus dc Hassia (arī Langensteinas). Pēdējais sākumā bija profesors

Parīzē, pēc tam Vīnē (f 1397). Savā laikā viņu iecēla par Sāmsalas

bīskapu, bet neapstiprināja. Viņa darbs saucas: «Secreta sacerdotum.

Incipiunt Secreta sacerdotum Maģistri Heinrici dc Hassia, que sibi placent

vel displicent m missa etc. Per egregium sacre theologie et juris Canonici

doctorem magistrum Michalem (!) Lochmever correcta et m hanc formām

redacta. Liptzk, Melchiar (!) Lotter, 1501.»

Vince n t i j s Gruners sarakstījis «Officii misse expositio». Viņa
darbs liturģijas laukā 15. gadu simtenī piederēja pie slavenākiem darbiem.

Autors sākumā strādāja Prāgas universitātē, bet pēc tam Leipcigas uni-

versitātē (līdz pat 1414. g.). Pie tās nodibināšanas viņam tikpat lieli no-

pelni kāJohanam dc Lapide pie Tibingenas universitātes nodibi-

nāšanas ap 1477. gadu. Pēdējais ir pazīstams filozofs, tomists. Sākumā

viņš darbojās Parīzē, bet vēlāk Bāzelē (f 1494).

Polis Nicolaus dc Blony ap 1434. gadu sarakstījis «Exposicio

misse».

Guilelmus dc Gouda 15. gadu simteņa beigās sarakstīja: «Ex-

positio mvsteriorum missae et vērus modus rite celebrandi» [Daventriae],
Jacobus dc Breda [ca. 1486], 4-o. Hain - Copinger 7822. (Theol. 2924).

Langensteinas Heinricha pieminētai grāmatai, bez Lochmeijera, klāt pie-

siets arī: Pseudo - Bonaventura, Dc castitate et mundicia sacer-

dotum et ceterorum altāris ministrorum, iesp. Leipcigā 1499. gada 21.

maijā Melchiors Lotters. Hain-Copinger 3505. Gesamtkatalog der

Wiegendrucke 4718. (Theol. 2903).

3. Loģika.

Ja iesākam runāt par tām grāmatām, kuras Rīgā lasīja, lai izglītotos

loģikas laukā, tad vispirms jāievēro, ka agros vidus laikos pārtulkotās

Aristoteļa loģikas daļas apzīmēja kā «vetus logica», bet 12. gadu simtenī

izplatītās nedaudzās «Organon» daļas, kā «nova logica». 13. gadu simtenī

cītīgi studēja šo ars logica, scientia rationālis, un līdz ar to izveidoja spe-

kulātīvās dogmatikas studijas. Lielu iespaidu radīja Spānijas Pētera

(Petrus Hispanus), vēlākā pāvesta Jāņa XXI, kompendijs (f 1277.). Viņa

darba «Summulae logicales» sešās nodaļās aplūkota Aristoteļa mācība, ie-

1) Sakarā ar «Catalogue» pievesto vietu, jāievēro, ka Rīgas eksemplāra papī-

ram ir šāda ūdenszīme: a) roka, kuras vidējais pirksts izbeidzas stabā ar 5 zvaigz-

nēm galā, un b) roka, kuras vidējā pirksta turpinājums ir stabs ar vaiņagu galā.
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skaitot arī ievadījumu katēgorijās, «Isagoge», kuru sacerējis neoplato-

niķis Tīra s Potfī rij s (f 304. g. pēc Kr.). «I sago gc» eksemplārā,

kurā atrodam arī Jāņa Vers or a un Glogavas Jāņa kommentāru,

ierakstīts: «Collegii •Crossensiš S. J.» (iēsp. 1516. gadā Krakovā Jānis

Hallers) 1 ). Tā tad grāmata vispirms piederējusi jezuītu kollēģijām Krosno

ciemā, Galicijā, un tad tik, kopā ar jezuītiem, nokļuvusi Rīgā..

Te pievienots bija arī kāds septītais traktāts, kas runāja par sugas jē-

dzienu nozīmi, par problēmu, pie kuras nošķīrās nominālistu mācības vir-

ziens — via moderna, no otra virziena .— via antiqua, via antiquorum

realistarum jeb tomistarum2). Šinī strīdā Ķelnes universitāte bija reālistu

reprezentante. Rīgas dominikāniešu klosterim agrāk piederēja Spānijas
Pētera 1494.. gada traktātu kommentārs. Tur atrodam ļoti daudzus ierakstī-

jumus. Otrā daļā atrodas arī' «Parva logicalia» 3) un traktāts «Svnkathego-

remata», «vienīgais astotais», kas piemērots neapgāžamai dievišķīgā Akvi-

nas Toma mācībai un lielā maģistra vingrinājumiem, kurus apstrādāja

Ķelnē 16 «Bursa Montis» mājās.
Parva logicalia aptverot astoņus traktātus. Bez tam esot vēl trīs —

tres tractus modernorum, kas šinī vietā tā nosaukti. Ķelnē lasīti vienīgi
seši statūtiem piemērotie traktāti. Šīs universitātes brīvo mākslu promo-

vendiem jāievērojot sarkanā istabā (m rubea chamera) vienīgi seši un, ja

prasot pēc traktātu skaita, jāatbildot, ka to esot tikai seši. Pilsētas biblio-

tēka iepazīstina mūs arī ar kādu nominālistu pretinieku, minoritu Pēteri

Tartaretu jeb Tataretu, kas 15. gadu simteņa 90-tos gados Parīzē

bija profesors, skotistu skolas galva4). Viņa iespaids Vitenbergas universi-

1) Argumentum m librum Porphirij peripatetici ysagogicum m kathego-

rias Aristotilis ... Ego magister Johannes Glogoviensis ... maģistri Joarmis

Versoris super veteri arte questiones m leviorem modum resolvere institui . . .

Cracovie, Joanneš Haller, 1516. leraksts: «Exercitum veteris artis. Coll. Crosseņ-

sis. S. I. Anno Domini 1522 audivi veterem artem sub magistro Nicolao

Philyskow commutatione aestivali. Textus Veteris scilicet artis Isagogarum

Porphirii predicamentorum Aristotelis simul cum duobus hbris peri hermenias ejus-
dem emendate impressum ad exemplar Jacobi Stapulc n s i s rite capitulis dis-

tinctum. Crakovie: 1516. — Exercitium super omnes tractatus parvorum logica-
hum Petri Hispani Maģistri Johanns Glogoviensis, Strassburg: Johannes Knobloueh,
1517.» '■

"'

. .., ... - ' •
"

X
.. .

2
) Skat. Gerhard Ri 11 er, Studien zur Spātscholastik 11, Heidelberg, 1922,

72.1, p. ..;;<://*';■: ■> - >':: ;.-

v

/ •• ; ■ ■■ /
;. • '.:. '•* ;

3) Hain 8705: 1489., 1490. gada izdevumi; Hain 8700, 8702, 8703 norāda, ka

«Parva logicalia»'izdevējs bijis Lambertus dc Montē. Skat. N. Cheva-

lier, Lambert dc «Montē Domini» [no Heerenbergas], recteur dē l'universitē dc

Bologne,. 1487, f 1499. . ' : - ' '.'

4) Petrus Tajrtaretus, 1494, ievērojamākais tā laika skotists, kommen-

tējis Aristoteļa darbus, sentences un Duna Skota «Quodlibeta». Tartareta kom-

mentēti Aristoteļa darbi ļoti cienīti. Viņš, būdams skotistu. piekritējs, savas mē-

chaņikas teorijas ir aizņēmies ņo nominālistu skolas, īpaši sekodams Saksijas Al-

bertam attiecībā uz paātrināšanas likumu tai gadījumā, kad krīt smags priekš-

mets: 1. Expositio -maģistri Petri Tatareti super textu logices Aristotelis (Hain

15,3<3'9). 2. Clarissima singularisque totius philosophie necnon metaphisice Aristo-
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tātē valdīja līdz pat Melanchtona ataicināšanai. Mums vēl pieder Spānijas

Pētera traktātu izdevums, kas iespiests Leipcigā, tāpat arī Leipcigas profe-

sora maģistra Gregori ja Breitkopfa (Laticephalus) J) sarakstītais

darbs «Parvorum logicalium opusculum». (Leipcigā, 1509). Kāda loģikas

rokas grāmata «Parvulus antiquorum» dabūjama divos Leipcigas izdevumos

(15.12 un 1515). To apstrādājis Leipcigas profesors un vēlākais Meisenas

domkungs Magnuss Hunts2). Viņš ir bijis vispusīgi izglītots un

Stingrs- albertistu un tomistu virziena piekritējs. lepriekšminētais astoņu
traktātu3) skaits aptvew: suppositionum, relativorum, amplificationum,

appellationum (traktāts, kas tekstā atrodams, bet uzskaitījumā izlaists),

restrictionum, distributionum, exponibllium, svncathegorematum. «Sed

preter istas sunt tres alii, scilicet: oblig.atoriorum, insolubilium et conse-

quentiarium, quorum duo primi non sunt tam necessarii, quam curiosi.

Similiter et tercius habet nonnullos errores modernorum sibi inertos.» Arī

šie trīs traktāti kopā ar kommentāru uzņemti darbā. Seši Ķelnē atzītie

«Parva logicalia's» traktāti ir: suppositio, amplificatio, appellatio, obliga-

toria, insolubilia, consequentiae. Tā tad Pētera darbā būtu bijuši 12 trak-

tāti, kā to norādījis arī Dante savā «Paradiso», XII. Alberta Magnusa un

Tartareta darbu zinātniskā novērtēšanā piedalījās arī livonietis maģ. Mār-

tiņš Molenfelds (no Tērbatas bīskapijas). Pēc studijām Greisvaldē (1487)

un Parīzē, viņš no 1491. gada darbojās Freiburgas universitātē un 1498. ga-

dā izpildīja rektora amatu. 1497. gadā viņš lasīja par «priores tres tracta-

tus Alberti». Ap> 1500. gadu parādījās viņa sacerēts filozofisks traktāts,

kas bija pielikums darbam: Expositio M. Petri Tartareti m summulus

Petri Hvspani una cum passibus Scoti (Freiburgā, Rīderers, 1494; Hain

15. 334; Proctor 3217; Vouillēme 1160). «Tractatus insolubilium ejusdem

et obligatoriorum.» Bāzelē [ap 1500. g.].

4. Tiesību zinātņu literātūra.

Ja baznīca šinī pasaulē izveidojas redzamā Dieva valstī, tad tās galvai

vajadzēja būt augstākās likumdevēja varas nesējam.

Livonijas koloniju nodibināja pāvestības varenības laikā, un baznīcas

telis maģistri Petri Tatareti expositio. Lugduni 15001 (Hain. 15,345). 3. Expositio

maģistri Petri. Tatareti super summulis Petri Hyspani cum additionibus m locis

propriis (Hain 1,5,3136). • • ■

i>- Gregorijs Breitkopfs, dzim. Prūsijā — Konicā, 1490. gadā Leipcigā

immatrikulēts.kā Pruthenus, miris turpat 1529. gadā. Bija teoloģijas profesors un

rektors Leipcigā. Sacerējis arī: «Dass die widertauff yrrig sey». Skat. Forbi-

ger, Beitrāge zur Geschichte der Nicolaischule m Leipzig.
2 ) Magnuss Hud t s (Canis) dzimis 1419. g. Magdeburgā, miris 1519. g., bū-

dams Meisenes domkungs. Viņam bija vispusīgas dāvanas. Viņš ir bijis filozofi-

jas, medicīnas un teoloģijas doktors. Viņa loģikas kompendijs pierāda autora' pla-
šās zināšanas, kā arī to, ka autors piekritis vienīgi albertistiem un tomistiem

(Prahtl IV).. •
'

'.'[>*' ■'
•• 1 '.'

"'

■■■
V

"

.
3) Par tiem rakstiem, kas saistās ar Pariva logicalia, skat. Ritter a. a.

O. II 89 un Pr c n 11, Geschichte der Logik, 111 un IV.
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galva to arvien atcerējās. Kad radās nesaprašanās, tad Livonijas ordeņa

mestrs un garīgie zemes kungi taisnību meklēja kūrijas iestādēs. Tur

taisnības dēļ ar visādiem līdzekļiem vestie kari nekad nebeidzās. Šo cīņu

nepieciešamie ieroči bija kanoniskā literātūra. Tā un vispārīgi

tā laika tiesību zinātne atstājusi mums diezgan prāvu darbu krājumu.

Bez 4 lieliem sējumiem, kas veido Corpus juris oanonici elausum: Deere-

fcum Gratiani (ap 1154), Gregora IXdekrētāli (5 grāmatas,

1234), Bonif aci ja VIII dekrē tā 1 i (Liber sextus, 1298) un

Klemensa V konstitūcija (Clementinae, 1313), pieminēšu, at-

skaitot rokrakstus, vienīgi vecākos iespiedumus, kas atrodas mūsu biblio-

tēkā.

Vienā no skaistākiem Pilsētas bibliotēkas iesējumiem atrodam Tēlo

darbu: «Decretum Gratiani cum apparatu Bartholomaei Brix ic n
-

sis» (Bāzelē, Richel, 1476). Boloņas mūks Grācians ap 1154. gadu

bija sakopojis baznīcas tiesiskos priekšrakstus, kas ieguvuši likuma nozīmi.

Izskaidrojumu ir sacerējis sv. Dominikāņa draugs Bartolomejs

Briksiensis (f 1250).

Bibliotēkā atrodas arī 1500. gadā Bāzelē iespiestais dekrētālu krājums

piecās grāmatās. Pāvests Gregors IX 1234. gadā lika šo sakopojumu pa-

gatavot.

Rīgā lietots vēl 1298. gada Bonifācija VIII. krājums, kas, ievērojot ie-

priekšējā darba piecas grāmatas, nosaukts par sesto grāmatu, liber

sextus (iesp. Strasburgā, inkunābula). Grāmatas izskaidrojumu autors ir

JohannesAndreae (ap 1338. g.?). Šis tiesību zinātnieks, kas atstā-

jis mums arī darbu «Additiones speculi judicialis Guilellmi Duranti

(Strasburgā, ap 1475. g.) 1), savā laikā ir bijis ļoti slavens. Kapa akmens ie-

rakstā nosaukts par Rabbi doctorum, kā arī lux, Caesar normaque morum.

No 14. gadu simteņa mums pieder Liber sextus decretalium un Klementinu

ļoti skaistais rokraksts. Rokraksta beigās atrodas Parīzes un Boloņas

universitāšu promiulgācijas datums: 111. cal. novembris otrā Jāņa XXII

pontifikāta gadā (30. okt. 1317. g.).

Pilsētas bibliotēkai pieder Pseudo Izidora dekrētālu ko-

dekss. 1437. gadā Bāzelē, reformu koncila laikā, daļu no tā norakstījis

Livonijas vēsturē pazīstama persona, vēlākais Rīgas Doma baznīcas prā-

vests Teodor s Nāgc1s (Theodoricus Nagel). No Corpus juris ci-

vilis izdevumiem- un tā daļām šeit atzīmējams vienīgi darbs: «Codicis

Justiniani amplissimum Argumentum», Lyon 1506, jo te atrodas ieraksts,

kas apliecina piederību Rīgas franciskāniešu ordenim. Ir arī vēl citi mācīti

vīri garīgo un laicīgo ticību laukā, kuru darbi atradās Rīgā viduslaiku

iespiedumos. Vispirms Henricus Hostiensis, par kura darbu

teikts, ka tas esot fons et splendor juris (f 1271) Jaunāks bija Boloņas

profesors Dynos dc Maigilo. Mūsu klosteru bibliotēku krājumā

ļļ 1) [Argentinae: Georgius Husner et Johannes Bekenhub ca. 1474—75]. Folio.

Hain-Copinger 1083 (Jur. 78). leraksts: Liber Johannis Orges* decani ecclesie

Osiliensis anno Domini MCCCCLXXVIII... ] |
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atradušies darbi, ko sarakstījuši Parīzes un Ķelnes tiesību zinātnes pro-

fesors Johannes dc Urbach un Dominicus dc Visen-

ti a, kas līdz 1395. gadam bija Boloņas profesors. Šeit pieminami ievē-

rojamākie 15. gadu simteņa juristi, kuru darbi atrodas mūsu bibliotēkā1):

1) Dominicus dc S. Geminiano «Lecturae super sexto de-

cretalium», Pars 11, Špeierā, Pēteris Drachs [ca. 1481]. (Hain 7530).

2) Nicolaus dc Ausmo (f 1427) «Supplementum Summae

Pisanellae». Nirnbergā, Antons Kobergers, 1488. (Hain 2168).

3) Franciscus dc Platea (Boloņas minorits, ap 1442. g.)

«Opus restitutionum, usurarum et excommunicationum», Špeierā, 1489.

(Hain 13041).

4) Nicolaus dc Tudeschis (Palermo archibīskaps; saukts

tamdēļ arī Panormitanus, f 1445. g.):

a) Aurea et pene divina. . . opuscula. Lugduni, 1521. (Jur. 243).

b) Lectura super secundo Decretalium. Lugduni, 1520. (Jur. 809).

c) Commentaria. Lugduni 1586. 4 sējumi. (Jur. 815).

d) Judiciarii ordinis processus. Coloniae, 1555. (Jur. 1400).

5) Johannes Petrus dc Ferrariis, minorits, miris 1462. g.

Boloņā: «Practica nova judicialis», Argentorati, Henr. Eggestevn. (Hain

6958). (Jur. 1393).

6) Bartholus dc Saxoferrato, f 1359, būdams Perugijas

profesors:

a) Expolita commentaria .. .
omnium disciplina legum ...

Venetiis.

Baptista dc Tortis, 1520. (Jur. 483).

b) In tertium tomum Pandectarum, Digestum Novum commentaria,

Basileae 152* (Jur. 520).

c) Lectura super Authenticis. Lugduni 1541. (Jur. 493).

d) In tres libros Codicis. Lugduni 1541. (Jur. 494).

c) Prima super Codice. Lugduni. 1542. (Jur. 497).

f) Secunda super Codice. Lugduni. 1541. (Jur. 498).

g) Consilia, questiones et tractatus. Lugduni. 1541. (Jur. 495).

h) Repertorium m lectura. Lugduni. 1542. (Jur. 496).

7) Paulus d c Castro (f ap 1438. g.):

a) Prima super Digesto Veteri. Lugduni. 1543. (Jur. 503).

b) Secunda super Digesto Veteri. Lugduni. 1543. (Jur. 506).

c) Repertorium super lecturis. Lugduni. 1543. (Jur. 507).

8) Mārtiņus Polonu s., Margarita decreti. [Nirnbergā, Ant.

Kobergers, 1491—1493]. Hain-Copinger 10. 835. (Theol. 1801).

9) Libellus dans modum legendi abbrevia turas m

utroque jure (Jur. 480), izd. Pēteris Drachs Špeierā ap- 1481. gadu. Šī grā-

mata kā palīga līdzeklis daudz lietota. (Hain. 11. 481).

10) Nivelles klostera abats Johannes Nivicellensis, ap

1460. gadu, sakopoja visas bībeles vietas, kurām bija kaut kāds sakars ar

j) 1 ) Sarakstu (Nr. I—l2j) papildinājis Rīgas pilsētas bibliotēkara palīgs Dr. A.

B a v c r s. 11
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kanoniskām tiesībām: «Coneordantiae bibliorum et canonum», Bāzelē, Ni-

kolajs Keslers, Hain. 9416? (Theol. 1804).

11) Johannes Milis, Repertorium [juris] Milis alias Absenti,

(Basileae), Nikolajs Keslers, 1488. gada 15. martā (Hain 11156). Šis darbs

iesiets kopā' ar: .'

12) P. Ravennatis, Compendium juris, ejusdem Gompendium m

materiam fendorum (Jur. 241). Tas nav Catenatus. Pēdējā lapā redzama

īpašnieka atzīme: «Emptus per mc d. Johannem Widstek (?) die Mercurij

sub octavis corporis Christi (8. jūn.) anno salutis etc. XCI (1491) pro tri-

bus fertonibus.»

15. gadu simteņa mācīto vīru stāvokli raksturo tiesību sakopojums, par

kuru toreiz priecājās ir profesori, ir studenti. Šis darbs1) . iespiests 1487.

gadā Leipcigā. Tas ir kommentārs pirmai ķeizara privilēģijai, kas pie-

šķirta universitātei. Slavenā reichstāgā, kuru daudz uzvarām vaiņagotais

ķeizars Fridrichs Barbarosa noturēja Ronkāles laukos, bija atsaukti sla-

venākie Boloņas tiesību zinātnieki. Viņi ķeizaram piesprieda visas regā-

lijas. Ķeizara 1158. gadā dāvātā Privilegium scholasticum 2) bija pateicība,

ko valdnieks parādīja minētiem juristiem. Privilēģijā ķeizars studentus- un

profesorus paņēma savā aizsardzībā, apsolīja tiem universitātēs dzīvošanas

tiesības, pie kam studentus varēja tiesāt vienīgi profesori un attiecīgās

universitātes pilsētas bīskaps.

Izejot no šī teksta, autors ir savācis visu to kopā, kas par labu nāk

tiesību zinātniekam, ja viņš ir. kādas universitātes loceklis.

Vēstures darbi.

Arī vēsture vidus laikos bija vienīgi visu aptverīgās dievvārdu zinātnes

palīga zinātne. Kad Sv. Viktora klostera Hugo norādīja, ka, studējot lietas

patiesīgumu, jāiziet no pagātnes, tad viņš zīmīgi piemetināja: «Es domāju,

ka tu tik droši nestāvētu vis allegoriju augstumos, ja vien vēsture nesa-

gādātu tev cietu pamatu». (Didascalion VI, 3). Pasaules vēsture vispirms

bija bībeles vēsture3). Bībeles vielas sakopojumu no pasaules radīšanas līdz

apustuļu darbībai veicis Parīzes universitātes kanclers Pēteris

Komestors (Petrus Comestor, miris 1179. g. sv. Viktora klosterī pie

Parīzes). Viņš pievienojis dažus papildinājumus arī no citiem avotiem.

1 ) Autentica Friderici imperatoris «Habita» C(onstitutio) ne fi(lius). pro

pa(tre) etc. conveniatur, continens privilegia et libertates scholarum studiorum

cujuscumque professionis auf der Reise zu den Stātten der Wissenschaft und 'an

diesen selbst.. Privilēģiju sauc par «Habita», pēc pirmā nosaukuma vārda (Habita

super coc diligenti ... examinatione).
2

) Mon. Germ. Hist. Legum 1., 11. p. 114.

]3 ) Übagu ordeņa klosteros mūsu iekšzemes vēstures rakstīšana nav sevišķi

cienīta. Tamdēļ no turienes šādi apraksti nenāca- Pilsētas bibliotēkā, bet pec Livo-

nijas katastrofas 16. g. sm. II pusē ja ne pilnīgi iznīcināti, tad tomēr aizklīduši

svešās zemēs. Protams, tādā veidā viena daļa ir uzglabājusies (piem., Henricus,
vecākā Rīmju kronika, Wartberge, Daugavgrīvas, resp. Rīgas, resp. Raunas anāles,
T. Nagela Rīgas bīskapu kronika, «Schone. Historie» .1508. g. v: t. t.] [
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Būdams skolotājs Parīzē, viņš tāpat tipisi godāts kā viņa laika biedrs Lom-

bardijas Pēteris. Kronists Otto (no Sv. Blasienas) saka, ka Pēteris Ko-

mestors mainīgumā un dedzībā līdzinājies Lombardijas Pēterim. lesāk-

dams ar ģenēzi, Pēteris savu bībelisko vēsturi sarakstījis ar «papildināju-

miem no profānvēstures un tradicionālām leģendām», pie kam pamatā ir

bijusi bībele un Jāzeps. Apgalvo pat, ka šīs bībeles atstāstījumu sakopo-

jums viduslaikos vairāk lasīts kā pati bībele.

Šī darba pamatīgās apstrādāšanas dēļ autors nosaukts par Comestor

jeb Manducator, kas nozīmē — tupētājs.

Bibliotēkai pieder viņa: «Historia scholastica», iesp. 1491.—1493. g.

Nirnbergā. «Gandrīz vienīgi katoļu pasaules vēstures rakstītājs» 1) ir pā-

vesta penitenciārs Tropauas Mārtiņš (f 1278). Viņš aplūko katra

pāvesta valdīšanu (līdz 1277. g.) un tanī pašā laikā arī katra ķeizara val-

dīšanas laikus (līdz 1270. g.). Autors ir atradies lielā Vincenta no

B o v ē sakopojuma «Speculum historiale» ietekmē. Grāmata bija rakstīta

teologiem un juristiem. Viņš ar to domāja, ka viņa rakstus kopā savienos

ar Komestora darbu un pāvesta dekrētiem. Mārtiņa darbā ir daudz nepa-

reizu uztvērumu. Tur, piemēram, atrodam nostāstu pa rpāvesti Johannu2).

Pilsētas bibliotēkai pieder rokraksts ar turpinājumu līdz pāvesta Bene-

dikta XII ievēlēšanai (1334). Šis pats sējums satur izvilkumus no Vin-

centa'darba, tad kādu «Chronica brevis veteris et novi testamenti». Zem

kāda raksta rakstītājs ierakstījis: «Explicit hoc totum, infunde, et da m

potum.»

Mārtiņa grāmatu atvietoja plaši izplatītais vestfālleša Vernera

Rolevinka (1425'—1502) darbs «Fasciculus temporum». Bibliotēkai

pieder divi iespiedumi (inkunābulas). Otokars Lorencs par šo darbu

izsakās tā: «Tā bija izdevusies vecākās grāmatas iespiešanas spekulācija, ar

kuru Verners Rolevinks ieguva nepelnītu cienīšanu.» Te minama vēl lie-

lākā vidus laiku pasaules kronika, kuru sacerējis dominikānietis Anto-

nius Florentinus (f 1459): «Chronicon sev opus historiarum», izd.

1484. g. Nirnbergā, V, Pars 111. Hain 1159 (Hist. 2175). Flāvija Jo -

z c f a (Flavius Josephus) darbs izdots 1499. gadā3).
Beidzot jāmin Nirnbergas ārsta Hartmaņa Šedela slavenā pa-

saules kronika ar illūstrācijām: «Liber chronicarum, cum figuris et

vmaginibus ab inicio mundi usque nunc temporis,» Augsburgā, 1497. g.,

J. Šensbergers (Hain. 14.509). (Hist. 1452).

6. Dabaszinības. Medicīna.

Arī kādā Rīgas klosterī atradās slavenā grāmata par zvēriem, —

«Phvsiologus». Šis ar morāli piesātinātais darbs skaidri raksturo dabas

zinātni vidus laikos. Tiek pieņemts, ka darbs sacerēts austrumos — Alek-

•1) Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen m Mittelalter, II sēj.

1886., 427. 1. p.

2
) Rīgas rokrakstā, kas vēsta par šķietamo pāvesti, saskatāma novirzīšanās

no pārējiem rokrakstiem, M. G. H. II 1. p. XXII, 428, 33: «Cum dc Sancto Petro ad

Sanctum Johannemm Laterano tenderet.»

I 3) Par kādu Livija darba. eksemplāru skat. 50. 1. p.[
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sandrijā 2. gadu simtenī pēc Kr. dz. Eksemplāram, kas pieder mūsu bib-

liotēkai (inkunābula) 1), pievienoti arī bīskapa Teobaida (Theobaldus)

morāles pilnie paskaidrojumi. «Dc naturis duodecim anima-

lium». Grāmatā stāstīts par šādiem zvēriem un putniem: lauvu, ērgli,

čūsku, skudrām, lapsu, briedi, zirnēkli, valzivi, sirēni, homocentauru (pus-

cilvēks, pusēzelis), ziloni, ūbeli un panteru. Grāmatā atrodam arī pagānu

laika zvēru fābulas un kādu profānu - teoloģisku rakstu, kurā baznīcas

mācības frāzes allegoriski saistītas ar dzīvnieku īpašībām. Šo mācības grā-

matu atzina pats Gregors Lielais, un tās nozīme zuda vienīgi vidus laiku

beigās 2). «Viss pasaulīgais ir tikai līdzība,» tā vidus laiki novērtē redzamās

pasaules lietas. «Phvsiologus» uzskats ir tāds, ka katram zvēram dota sava

īpatnība ar nolūku, lai tie būtu pārdabīgu notikumu tipi. Jesaja vārdi

40, 31: «Bet kas paļaujas uz Kungu, tie iegūs jaunu spēku un lidos ar spār-

niem augšup kā ērgļi,» un Dāvida dziesm. 103, 5: «Viņš tevi paēdina, un tu

kļūsi jauns tāpat kā ērglis,» pamudinājuši nostāstu rašanos par ērgļa at-

jaunošanos. Vecumā ērglis uzmeklējot -avotu, kas nekad neizsīkstot, pace-

ļoties virs tā tik augstu, ka saule acīm atņemot plīvuru un sadedzinot

spalvas, pēc tam ar joni drāžoties avotā, lai no tā iznāktu atjaunots. Kad

vecumā ērglim knābis palicis tik līks, ka nevar pat barību saņemt, tad

viņš ar to spēcīgi dauzot klintis, kamēr tas kļūstot tāds, kāds ir bijis jau-

nībā. Nenovirzīdamies no uzsāktā ceļa, kommentāra sacerētājs turpina

savu domu gaitu. Mēs starp citu uzzinām, ka, izskaidrojot vārdus: «Ērglis

ir pirmais no visiem putniem,» pastāvot nesaskaņas. Nevarot tieši noteikt,

vai ar to domāts, ka ērglis esot spārnoto putnu valdnieks, jeb vai šādu

apzīmējumu ieguvis sava cēlā izskata un augstā lidojuma dēļ. Šīs grāmatas
līdzības izmantoja nevien vidus laiku sprediķotāji, bet arī dabas zinātnieki,

jo jāievēro, ka šis darbiņš, sākot ar 6. gadu simteni, bija vidus laiku zoolo-

ģijas rokas grāmata.

Par ziloņiem «Phvsiologus» vēsta, ka tie ganoties kopā un to ģimenes

dzīve norisinoties vislielākā slepenībā. Pēc diviem gadiem kādā upē no-

tiekot dzemdības, jo tā kā ziloņu māte, nelokāmo kāju dēļ, nevarot pie-

liekties, tad upē viņas bērnam nāve nedraudot. Jau Strābo apgalvo-

jotjot 16, I, ka ziloņi guļot, atslējušies pret stipriem kokiem. Kad mednieki

kokus aizzāģējot, tad gulētājs nogāžoties zemē un nevarot uzcelties. Zilo-

nim rūcot, palīgā atsteidzoties 12 ziloņi, bet uzcelties viņš spējot tikai tad,
kad kāds mazāks zilonis tam palīdzot. Tagad seko iztulkojums: 12 pravieši

nevarēja palīdzēt grēcīgiem cilvēkiem, bet Kristus to varēja. Par ziloņiem

vēl pastāsta, ka viņu smaka aizdzenot čūskas.

Tāpat kā lauva, no kalniem lejup kāpdams, ar asti izdzēšot savas

pēdas, tā arī no debesīm nokāpušais pieņēmis: cilvēka izskatu, lai velnam

noslēptu savus dievišķos plānus. Šo lauvas īpašību vēlākā reliģijas lite-

II 1) Theobaldi episcopi Phisiologus dc naturis duodecim animalium. S. 1.

c. a. Hain. 15 470. (Kopā sasiets ar Theol. 1404,)] [
2) Raumer, Hist. Taschenbuch 1867. Rauchert, Geschichte des Phisio-

logus, 1889.
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rātūrā vairākkārt izlieto, tomēr ētiski tīra tā parādās, piemēram, Johana

dc St. Geminiano darbos: svētais dzēš savus pārkāpumus grēku nožēlošanā.

«Phvsiologus» vēsta, ka lauvas mazulis piedzimstot nedzīvs, un tikai trešā

dienā to modinot lauvas mātes rēcieni. Ja šinī pieņēmumā Origens un

Augustīns saskatīja, ka kristīšana esot jauna piedzimšana, tad te domāta

augšāmcelšanās. Lauvas guļot vaļējām acīm. Tas esot tikpat kā Kristus,

kas stāvot par mums nomodā. Geminiano šo lauvas īpašību iztulko sakarā

ar svētajiem, kas pārdomu mierā, it kā nāves miegā, ieraugot mūžību.

Par briežiem Plinijs savā dabas vēsturē 8, 32, 118, pievienodamies

Eliānam, 11, 9, IX, 20 un Soliņam XIX, 15, XIII, 16, stāsta, ka tie cīnoties

ar čūskām. Brieži uzošņājot čūsku alas un ievilkdami gaisu nāsīs velkot

ārā no paslēptuvēm pretojošos reptiļus. Jau brieža raga deguma smaka

aizdzenot čūskas. Tomēr vislabākais līdzeklis pret indīgiem čūskas kodie-

niem esot nepiedzimušā brieža mazuļa rags. Brieži, jūrā peldēdami, dodo-

ties uz priekšu gari izstieptā līnijā, pie kam pakaļējie savas galvas uzliekot

uz priekšējo mugurām, vicibusque ad terga redeuntes (Aelian V, 56, Sol.

XIX. 12). Vai antīkais uzskats par čūsku iznīdētājiem ir radniecīgs mito-

loģijas priekšstatam, nav skaidri pasakāms. Kristīgi mācīti vīri šo uzskatu

saista ar 42. Dāv. dziesmas vārdiem: «Kā briedis: brēc pēc svaiga ūdens, tā,

ak Dievs, mana dvēsele tevi sauc!» «Phvsiologus» stāsta, ka briedis ar sa-

vām nāsīm izvelkot čūskas no alām un klinšainām paslēptuvēm un tās ap-

ēdot. Ja čūsku negantā inde briežus aizdedzinot, tad tie steidzoties pie

avota skaidrā ūdens. Dzerot ūdeni pilniem malkiem, inde tiekot pārvarēta,

briedis atjaunojoties un nometot vecos ragus. Tā arī mums jādarot, kad

vecā čūska mūs piekrāpj. Arī mums, grēkā degošiem, jāsteidzoties pie avo-

ta, kas nomazgā grēkus un, līdzīgi jūrā peldošiem briežiem,' jāpabalstot viens

otru, lai sasniegtu ilgoto klajumu. Šo nostāstu par briedi atkārto nevien

Vincents no Bovē un vidus laiku mācītie vīri un mācītāji, bet to atrodam

vēl 18. gadu simteņa darbos. Ja Rīgas Doma baznīcā logu stikla jaunā

gleznojumā redzam briežus, tad arī te tieši parādās vecais uzskats par

ļauno tārpu iznīcinātāju.

Čūskai esot 4 īpatnības: lai sevi atjaunotu, viņa gavējot 40 dienas

un tad nolobot savu vaļīgi tapušo ādu, līzdama caur kādu spraugu. Ja

čūska izslāpusi, tad veldzi viņa meklējot avotā un tam atdodot visu savu

indi. Viņa nedzeļot kailam, bet apģērbtam cilvēkam (apģērbts nozīmē —

apklāts grēkiem).

Par visu vairāk čūska sargājot savu galvu, jo tur slēpjoties dzīvības

avots. Te manāms uzskats, ko aizstāvēja arī Aristotels: ja čūskai un ķir-
zakai nositot asti, kā tas dažreiz notiekot, tad tā pieaugot atkal no jauna.

Ar lapsu salīdzina svētos rakstos pieminēto Erodu. Origens raksta,
ka lapsas kažokā tērpjoties velns, kā arī izlietojot viņas viltību izlikties par

nomirušu.

Lāsaini raibā panteras āda atgādinot mums Kristus tikumus, kā

arī tās daudzās tautas, kas Kristu aicinājušas pie sevis.

Par baložiem tiek stāstīts līdzīgi Plīnijam: ja baloži sadodoties
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kopā pa diviem, tad viņu uzticīgā laulība ilgstot līdz tam laikam, kamēr

vīriņu vai sieviņu nāve aicinot pie sevis.

Tie uzskati, kurus sastopam darba «Phvsiologus», kā arī' citās mūsu

vidus laiku grāmatās, dažkārt saredzami vēl šodien tautas1) ticējumos, Lat-

vijā atrodam ticējumu, ka brieža ragā gredzeni un pogas pagarina tā cil-

vēka mūžu, kas šīs lietas klāt nēsā. Šis savādais ticējums ir tāds pats,

kādu atrodam darbā «Phvsiologus»: briedis, iebrizdams svaigā ūdenī, atjau-

nojas.. Šī doma attīstījusies tā: briedis atjaunojas; vēl šodien daudzos ap-

gabalos tic, ka brieža gaļa atjauno cilvēku, un tāds pat dzīvības spēks ir

arī brieža ragiem un briežraga gredzeniem.

Kāds cits tautas māņticīgās medicīnas ticējumu pirmavots ir vairāk-

kārt pieminētais Vincentija Belovacieša darbs «Speculum».

Pie mums uz laukiem lauztu un uzpampušu locekļu dziedināšanai ņem sa-

smalcinātu varu. To iegūst no monētām. Sava spiediena un berzējuma

dēļ tas drīzāk gan var būt kaitīgs, ne veselīgs. Kur gan atrodams šī ticē-

juma sākums? Darbā «Speculum naturālo» VIII, 27. stāstīts, ka metalli

tanī laikā, kad atradušies zemes iekšienē, svelmainā karstuma dēļ esot zau-

dējuši mitrumu, un tāpēc tiem esot spēks, kas dziedējot. Rhazi sakot, ka

varš dziedinot vainas, Avicienna apgalvojot, ka aukstais un sausais varš

dziedinot ļaunas kaites, kā arī pasargājot no tām. Tā tad darbs, .kurā pa-

mācību smēlās Rīgas dominikāniešu klosteris, īstenībā mācīja to pašu, ko

Salerno skolas arābiešu ārstu mācība: veselība atkarīga no pareizas siltuma

un aukstuma, sausuma un mitruma attiecības ķermenī. Sapampuma

mitrumu aizdzenot vara sausums. Tā redzam, ka mūsu tautas ticējuma

pirmsākumi meklējami šinī vecā inkunābulā. Šīs grāmatas autors minēto

uzskatu paņēmis no arabiešiem, kas savukārt šo humorālo teoriju aizņēmu-

šies no grieķiem. Kāds cits piemērs: vairākas reizes mēģināts noskaidrot

jautājumu, kamdēļ parasti baznīcas torņa galā uzstādīts gailis. Vidus laiku

autoru Sv. Ambrozija un vēlāk Vincenta no Bovē darbos atrodam jaunu

materiālu, kas palīdz atrisināt šo jautājumu. Tur aizrādīts, ka gaiļi torņa

galā. jānostādot tāpat kā vējloki. Gaiļu knābjiem jāvēršoties pret vēju.

Indoeiropiešu tautās plaši ir izplatīts uzskats, ka gaiļu dziedāšana aizdzen

ļaunos garus. Tāpēc arī gailim torņa galā jāvēršoties pret vēju kā vēj-

lokam, lai ar savu dziedāšanu aizdzītu vētras dēmonus.

Tautā vēl nav izzudis ticējums, ka mēness fāzes iespaido veselību.

Piemēram, saka: «Bērniem mati jāgriež jaunā mēnesī.» Te pamatā at-

rodas antīkas pasaules uzskats, ko aizstāvēja arī vidus laiku zinātne.

Skaidri to pasaka Vincents no Bovē XVI 10: «Crescente. luņa crescit omne

humidum, sive animatum, sive inanimatum, ut elementum. Eo quoque

crescente luna sunt animalium corpora fortiora: sicut" patet m lupis.»

Es atradu latviešu folkloras avotos norādījumu, ka zobu sāpes varot aiz-

dzīt, ja slimo zobu aizkarot ar nomiruša cilvēka zobu. Kādā mūsu'biblio-

II 1 ) Nākamie piemēri ņemti no Buša 1930. gada priekšlasījuma nepabeigta ma-

nuskripta (par inkunābulu reģistrēšanu un folkloru). Salīdz. I burtn. atst. rakstu

sarakstu, XVII' 1. p. Nr. 182, 185.11
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tēkas 15. gadu simteņa sākuma rokrakstā sacīts, ka pats Bernhards

no Klervo esot teicis: «Si dente.hominis mortui dens dolens tangat'ur,

• absque dubio'liberatur..» '-. - .-..' \\ ."'• "' '. /
":'\X. y

Mācītājs Beclers (Boecler) 1685. gadā stāsta savā darbā par igauņu

māņticību. Kad bērnu kristot, tad autiņos pietinot naudu, maizi un ķip-

lokus. Tas pasargājot no visādām burvībām. Senos laikos bērniem kaklā

pakāra ķiplokus, lai viņus pasargātu no pūcēm, vampīriem (strix). Mūsu

bibliotēkas vidus laiku autoru grāmatās (Isidora, Vincenta no Bovē XII

15. v. c.) par ķiplokiem teikts, ka tiem esot liels spēks. Piemēram, tie iz-

nīcinot čūskas, skorpionus un aiztrencot leopardus. lespējams, ka mūsu

vidus laiku mācītie vīri šo uzskatu tautā stiprinājuši, ja ne pilnīgi pār-

■ nesūšl;;" .';]■:/.: ■•; -
:
-' ">•. • '*šf\ —

Kādi uzskati valdījuši kādā citā vidus laiku zinātnē, apliecina daži citi

Rīgas klosteru sējumi. Tās ir medicīnas grāmatas. Slimnieku kopšana

vidus laikos atradās garīgo savienību rokās. Vēlākos laikos to pārņēma

laiju brālības, kas rakstura ziņā piebiedrojās pirmajām un savu dzīvi vei-

doja pēc iepriekšējo parauga. Cik šis mīlestības darbs nopelnu pilns, tik

gausa ir tā laika zinātniskās medicīnas attīstība. Kādā 15. gadu simteņa

kopsējumā, kas vēlākos laikos-, ieguvis nosaukumu «Medicīnai ia»,

atrodam sacerējumu «Dc aegritudinibus» un vēl raksturīgāku rakstu, ko

sarakstījis 1401. gada oktobrī Parīzes zinātnieks Valescus dc Ta-

ranta: «Tractatus dc epidemia sev peste». Tarantas Valeska darbs ļoti

vērtīgs medicīnas attīstības izsekošanai. Autors dala Hipokrata un Galēnā.

ieskatu, ka veselība atkarīga no vielas četru pamatīpašību pareizas attiecī-

bas. Šīs īpašības ir: mitrums, sausums, aukstums un karstums. Šo teoriju

aizstāvēja arī slavenā Salerno skola, kas Eiropā pārnesa arābu medicīnas

atklājumus. Muhameds Rhazis (10. g. sm.), Avicenna (t 1037), Haly Albas,

Alchabitius jeb Abdilazi ir tie, uz kuriem Valesks visvairāk atsaucas.

Liela nozīme esot pareizai novadīšanai un asins nolaišanai. To uzsvēra arī

Salerno skola. Ļoti nopietni autors novērtē ēdienu daudzumu,- pie kura

jāturas,'lai izbēgtu mērim. Bez tam tiek ieteiktas arī kvēpināmās zāles,,

mazgāšanās etiķī, v. t. t. Logus nedrīkst atvērt dienvidu un austrumu pūšē.

Autors meklē zāles, kas spēcina sirdi un atjauno asinis. Tādas esot: agāves,

safrāna un mirra stāda pilieni, Galēna ieslavētais dzēriens (etiķis un ze-

me — bolus), beidzot teriaks ar dažādiem piemaisījumiem. Lielais pie-

minēto ārstniecības līdzekļu daudzums vidus laikos mums jo gaiši parāda

to bezpalīdzību, kāda bija, kad drausmīgās sērgas sekoja cita aiz citas.

Dzērieni esot veselīgāki, ja tos pārlejot pār dārgakmeņiem vai arī ja ie-

mērcot traukā vienragaina dzīvnieka raga šķembeli (šāda brīnumdzīvnieka

raga vietā ņēma pārakmeņotu ziloņkaulu). Ja cilvēks saslimis ar mēri, tad

virs pamp_ūma uzliekams gailis, kam inde jāuzsūc, vai arī pampums aplie-
kams gliemežiem.. Nelaimes vēstneši esot: ugunīgas debess parādības,'ko--

mētās, krītošas zvaigznes, daudzu varžu, ■ sienāžu un krupju parādīšanās.

Autors bija pārdzīvojis 7 mēru laikus un atstājis vienu otru novērojumu.

No arābiem aizņemts uzskats, ka slimību prognēzi ietekmējot dārgāk-



64

meņi un planētas. Slimību novēršot arī roku mazgāšana etiķī. Pie sienām

jāpakarot vītolu un ozolu zari, niedras un etiķī samērcētas drēbes. Arī

kādāPilsētas bibliotēkas 15. gadu simteņa grāmatas vākā atzīmēts ārstnie-

cības līdzeklis pret mēri. Slimnieku apkopšana bija garīgo savienību

mīlestības darbs. Garīdznieki bija tie, kas, tāpat kā citās zinātnēs, tā arī

medicīnā izdarīja pētījumus. 1428. gadā Rīgas provinces koncils noteikti

pretojās garīdznieku pūšļošanas darbībai. Ārsta amatu drīkstēja izpildīt

persona, kas bija ieguvusi attiecīgu zinātnisku grādu. Tā tad še tika sperti

pirmie soļi tai virzienā, kuru gada simteni vēlāk karsti aizstāvēja Kaizer-

bergas Geilers. Viņš atsaucās uz kādas augstskolas liecību: ārstam paklau-

sa liela māksla un liela uzticība.

«Sag mir eins: wo hat es der Priester gelernt» — priesteris nav studē-

js, «wer wolt es m gelernt haben?» Rīgā no 1429.—1451. gadam dzīvoja

ievērojams ārsts, medicīnas licents Johannes von Osenbrugge

jeb Kersenbrock1). Viņš bijis vairāku Livonijas ordeņa mestru ārsts

un Rīgas domkungs. Par to, ka šinī domkapitulā centās atbrīvoties no se-

niem aizspriedumiem, liecina tas, ka 1483. gadā virsbīskaps Stefans Grūbe

izšķīrās par vienu no dažādām sekcijām 2).

Modernās medicīnas pārstāvis bija ārsts Jānis Kornārijs no

Cvikavas (Jānus Comarius, Havnpol). Viņš bija ievērojams humā-

nists, ceļotājs un Dieva zaimotājs. Lielus nopelnus ieguva atjaunodams

grieķu ārstniecības mācību, ko bija sakropļojuši arābiešu ticējumi (Hip-

pocrates - Edition, Venēcijā, 1546.). Ceļodams pa Krieviju, viņš no 1524.

gada beigām- līdz 1526. gadam dzīvoja Livonijā.

7. Daiļliterātūra.

Te jāapskata vispirms bibliotēkas grāmatas, kurās atrodam viduslaiku

literātūru laika kavēklim. Tai pieslejas didaktika un pamācīgi sa-

cerējumi.

Ļoti slavens ir anekdotu, atstāstījumu, teiku v. t. t. krājums «Gesta

Romanorum». Tas sarakstīts 13. gadu simteņa beigās vai arī 14. gadu

simteņa sākumā. Pazīstamais nostāstu un fabulu sakopojums, darināts pēc

slavenā grieķu fabulu sacerētāja Ezopa parauga, patiesībā gan ir romiešu

vēlākā laika rakstnieka Romula darbs (starp 350. un 500. g.) 3) jo lielā-

ko daļu no šī darba viņš ir sacerējis. Šo darbu vēlāk pārstrādāja Ulmas

pilsētas ārsts Indriķis Steinhēvels (Heinrich Steinhoevel). Abi

darbi bija pazīstami un vērtīgi avoti nākamo laiku rakstniekiem. No pir-

mā darba Pilsētas bibliotēkai pieder Strasburgas iespiedums bez datuma,

I 1) Skat. par viņu un citiem Livonijas viduslaiku ārstiem L. Arbusow, sen.,

Livlands Geistlichkeit un J. Brennsohn «Die Ārzte Livlands», 1905., «Die Ārzte

Estlands», 1922. un «Die Ārzte Kurlands», 192i9.|

|2) Skat. N. Busch, Sitzungsberichte der Gesellschaft fūr Gesch. und Alt.

1910, 14.—16. 1. p.|
s ) G. Thiele, Der lateinische Aesop des Romulus, Heidelbergā, 19101. gadā.



65

bet no Ezopa — Ulmas izdevums, iesp. Cainersl). Pēdējā atrodas ļoti

labi koka izgriezumi. Tos bija gatavojis Itālijā mācījies' meistars. Šais iz-

griezumos saskatām vēl romiešu laikmeta gleznu ietekmi. Tomēr šie

darbi bibliotēkā nonākuši vēlākos laikos 2). Turpretim, jau 15. gadu sim-

tenī Rīgā atradās Kāpujas Jāņa (Johannes dc Capua) darbs «Directorium

humane vite alias parabole antiquorum sapientum,» iesp. Strasburgā Jo-

hans Prūss, 1488.—1493., Hain 4411., Copinger 4411.: ca. 1486. Catalogue

of early printed books I, 126: ca. 1488.—1493. Grāmatas īpašnieks bija Rī-

gas franciskānietis Johans Hammonis alias Bonekamps. Par viņu tiks stās-

tīts arī 9. nodaļā. Šo stāstu krājuma sākumi saskatāmi 2. gadu simtenī

priekš Kristus dzimšanas Indijā. Vidus persiešu valodas tulkojumam 6.

gadu simtenī ir šāds virsraksts: «Kalila et Dimna»; tie ir divu šakāļu

vārdi, par kuriem fabula stāsta. Grāmatas «Kalila et Dimna» ievadā sa-

cīts, ka tā esot pārtulkota arābiešu valodā un no tās ēbreju valodā. Ta-

gad to Kapujas Jānis gribot dot pārtulkot latīņu valodā kādam žīdam, kas

atgriezies pie patiesās ticības. Mums pieder 1486. gada iespiedums. 12.

gadu simtenī sacerēto sešdesmit fabulu sākumi arī atrodami Romula krā-

jumā: Izaks Nevelētus tās vispirms izdeva savā «Mvthologica Aesopi-

ca», Frankfurtē, 1610. gadā. Te aizrādīts, ka autors esot Anonymus

Nevelēti. 1480. (?) gadā Rīgas garīdznieks Reinholds Soltrumps iesā-

ka šīs fabulas pārrakstīt, bet savu darbu turpinājis vienīgi līdz 23. fabulas

iesākumam («Zaglis un suns»). Pārrakstījumā neatrodam 19. fabulu

«Slimais vanags» un 21. fabulas «Vardes» priekšvārdu. Tukšās lapas rā-

da, ka ir bijis nodoms šo darbu turpināt. Soltrumps visām šīm 60 fābulām

pievienojis rūpīgi izstrādātu kommentāru. Kommentārs fabulas pielīdzi-

na sprediķiem, jo, stāstot par nesaprātīgiem dzīvniekiem, ir gribēts pamācīt
cilvēkus. Piemēram, ja stāsta par sikspārņa piedalīšanos putnu un četrkā-

jaino dzīvnieku karā, kurā tas nostājies pēdējo pusē un kurā putni uzva-

rējuši, pēc tam sikspārnim spalvas izplēsuši un to padzinuši nakts tumsā,

tad šis stāsts noderīgs allegorijai par kristīgu cilvēku, kas, meklēdams sa-

va labuma, pārgājis neticīgo pusē. Ja gribam noteikt sacerējuma laiku un

vietu, tad jāievēro, ka pieminēta ir Bonifacija VIII. Liber sextus. Kādā

citā vietā minētā «Florista» varbūt ir tā sauktais «Florilegus» 3).

Atpestīšanas ideja ir tā, kas vecos tautas varoņus apmainīja ar kristī-

gā gara cīnītājiem un augstākās tikumības nesējiem. Svēto leģen-

a) Joh. Wegener, Die Zainer m Ulm. Strasburgā, 1904. g., 11. ļ. p.

|2 ) «Gesta Romanorum» gan piederējis Rīgas dominikāniešu klosterim (Nirn-

bergā, A. Kobergers, 1497.). Šim sējumam, kas tagad atrodas Stokholmā, ir šāda

īpašnieka atzīme: «Frater Cornelius Dulleken [Rīgas dominikāniešu konventā pēc

1494. g.] hunc. sibi vendicat librum. — Reinholdi Gemmekow 1557 [1556., 1566. .. .

mācītājs Samsalas bīskapijā]. Collegii Derpatensis S. Ješu 1598.» Skat. I. Col-

lijn, Katalog der Inkunabeln der kgl. Bibliothek zu Stokholm, I, 1914.

207.—462. 1. p.ļl

8) «Florilegus, qui flores pogtarum dc virtutibus et vitiis digessit libris de-

cem» (Fabricius, Bibliotheca mediae et infimae latinitatis I 2, 580).



66

das tika nosauktas "par «heroisku baznīcas eposu». Lirikā izpaudās laik-

meta atpestīšanas tieksmes, kuras ieguva kaislīgu māksliniecisku un bieži

vien pilnīgi izkoptu izteiksmi. Tādu liriku, piemēram, sastopam retā

Hamburgas izdevumā. «Laudes beatae Virginis,» (inkunābula).

Prozas darbiem tuvs ir franču dominikānieša Jēkaba dc Cessolis (ap 1290.

g.) sacerējums «Šacha spēles prieks» («Solacium schacorum,» iesp. ap

1473. g. Utrechtā). Spēles atradējs mēģina Bābeles ķēniņu Eirilmoradagu

labvēlīgi ietekmēt, aizrādīdams uz atsevišķo figūru, ir ķēniņa, ķēniņienes,

pavaldoņa (torņi), padomnieku un tiesnešu (laidņi) un bruņinieku (zirdzi-

ņi) pienākumiem. Runājot par tautu, zemniekiem, kuriem jākalpo dižcil-

tīgiem, aplūkoti ir laucinieki, kalēji, notāri, tirgotāji, ārsti, mācīti vīri,-

krodzinieki, pilsētas darbinieki, mūzikanti v. t. t. Tikumības mācību ap-

gaismo daudz piemēroti atgadījumi. Te, piemēram, atrodam vielu, ko Šil-

lers izlietojis savā balādē «Galvojums» («Die Būrgschaft»). Šis darbs iero-

sinājis mūku Ammenhauzenas Konrādu (ap 1337. g.) sacerēt

dzeju. Atkārtots arī vācu dzejā, piem., Tērbatas skolotāja Stefana dzejā,

kas veltīta Tērbatas bīskapam Vifhusenas Jānim (1347.—1373.). Stefanu

darbu izdevusi Libekas1 ) pilsētas bibliotēka, pamatā ņemdama 15. g. simt.

beidzamo gadu desmitu inkunābulu. Tas atrodas izdevumā «Verhandlun-

gen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat,» XI, 1883., XIV.

iaß9. g.. ---V:/
„

: '

[
r

K" ■ i ' :;...

Tāpat kā darbā «Gesta Romanorum», tā arī Jēkaba dc Cessolis

darbā atrodam Aleksandra leģendas motīvus un tālo zemju brīnumu ap-

rakstus. Starpnieces ir bijušas grieķu leģendas, kuras latīņu valodā pār-

strādājis 300. gadā pēc Kristus Jūlijs Valērijs.

10. gadu simtenī presbiters Leo izdeva iemīļotās vielas pārstrādājumu
ar virsrakstu «Historia dc praeliis.» Tas kļuva vairāku rietum-

.zemju pārstrādājumu avots. No tā bibliotēkai pieder 1475. gada iespie-
dums Utrechtā (inkunābula) un 1489. gadā Strasburgas iespiedums. Bib-

liotēkai pieder arī 12. gadu simteņa beigās Šatiljonas (Chātillon) Valtera

sacerētā dzeja «Alexandrēis». Dzeja bija uzrakstīta 13. gadu simtenī uz

pergamenta abām pusēm. Pergamenta lapu atrada kādā iesējumā. Darbs

sarakstīts latīņu valodā, heksametrā. Atrastā lapā, salīdzinot ar W. Milde-

nera izdevumu, 1863., atrodas lib. X vērs 46—113 un 367—454. Viena daļa
ir izskaidrota. lemīļotais paradums atsvaidzināt sprediķus ar ikdienas dzī-

l 1) Livonijā vidus laiku daiļliterātūras grāmatas lejas vācu valodā nebija ne

klosteru, ne baznīcu bibliotēkās. Tamdēļ tās neatradās arī. Pilsētas bibliotēkā.

Tās ir gājušas bojā, jo pa lielākai daļai tās netika iespiestas, piem., Stefana «Sa-

cīja -grāmata» un Waldisa «Pazudušais dēls» (ūnikums Volfenbitelā). Liela daļa
rokrakstu ārpus bibliotēkām bojā aizgāja kā makulatūra. Viss, kas laikam nepie-

mērojās, bija nevērtīgs, neatskaitot pat daudz vairāk cienītās kronikas, kuras pēc

1558. gada gandrīz visas nokļuva ārzemēs. )
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ves piemēriem, vēsturi, kā ari fabulām un parab'olāml), saskatāms ari'J o-

hana Bromiārda (Bromyard) jeb Johana Herolda darbos2).

8. Varia.

Bibliotēkai pieder 1497. gadā iespiestais vēstuļu parauga krājums

(Leipcigā, Konrāds Kachelofens): «Modus epistolandi». To venēcietis Dr.

Francisks Nigers3) veltījis Pasauas ģimnāzijas vadītājam Jēkabam Gerol-

dam. Nigers ir bijis Padujas profesors un kardināla Hipolīta audzinātājs,

kas bija slavens ar savu lielo mākslas mīlestību (f ap 1510. g.). Pavisam

esot 20 vēstuļu veidi: ieteikuma, lūguma, dāvinājuma, cildinājuma, rājiena,

pateicības, mīlestības, žēlošanās, iepriecinājuma, izziņas, laimes vēlējumu,

atgādinājuma, atrunas, apvainojumu, atvainošanās un mājas vajadzību,

pieklājības, kas tiek sacerētas arī bez kāda sevišķa iemesla, joku, uzde-

vumu vēstules, valdnieku raksti un jauktas vēstules.

Katrai grupai savas rēgulas, kas paskaidro, kas pirmkārt, otrkārt, treš-

kārt v. t. t. jāievēro, rakstot vēstuli. Pēc tam seko piemēri. Mīlestības

vēstule, piemēram, var būt godīga un var būt arī negodīga (turpis). Otrā

gadījumā nav ievēroti četri mīlestības vēstuļu likumi. Vispirms jāslavē

vēstules saņēmēja. To panāk trejādi: 1) slavējot dvēseles skaistumu- un

izglītību, ja tāda ir, 2) slavējot dižo kārtu, bet, ja tādas nav, tad tos labvē-

līgos apstākļus, kādos izredzētā dzīvo, 3) slavējot vēstules saņēmējas skais-

tumu, kam mīlestībā liela nozīme Otrā vēstules daļā rakstītājam ar lielu

uzmanību jāparāda dažas savas labās īpašības un trešajā jāizlūdzas attiecī-

gās dāmas mīlestība, kamēr ceturtā daļā var aizrādīt, cik daudz trauslas

sievietes vientulībā pazūdot v. t. t.

Par to, kā vidus laikos izturējās pret jūdiem, liecina darbs «T ra c -

tatus dc Judeorum et christianorum communione».

(Bāzelē, Mārtiņš Flachs, ne vēlāk par 1474. g.). Te atrodam ļoti daudz pa-

vēles. Starp tām arī pāvesta Nikolaja V 1447. gada bullu, kurā pāvests

pavēl minoritam Jānim no Capistrano nokārtot attiecības ar jūdiem.

" (Tbooiv Mi Ciiš-M ■ 'os. Ž'Si "A vs•'' •: -v '■■'/

Bibliotēkai pieder vēl Alfonsa dc Spina grāmata: «Fortalitium

fidei contra judeos, saracenos aliosque christiane fidei inimicos», izd. Nirn-

bergā 1494. g. un Lionā 1511. g. (Theol. 1719). Alfonss dc Spina

1) Jau Vincents no Bovē saka, spec. hist. IV, 28, ka Esopa fabulas

sprediķos pievedamas piemēru vietā, bet tas nekādā ziņā nedrīkst kaitēt sprediķa

nopietnībai. Viņš pats arī ir izlietojis Ezopa fabulas.

] [
2
) Livonijas garīdznieku vidū bija plaši izplatīta šī vieglā literātūra. To lie-

cina Tērbatas bīskapa mag. Johana Beija (Beij) Vēstule krievu-kņazam Michailam

Glinskim 1534. gadā. Vēstule piedāvā «etzliche Būcher, darin kurzweilige lustige

' Teūtsche geschichten und historien verfasset, und sonderlich Ephemerides». Hil-

debrand, Arbeiten fūr das livl. Urkundenbuch 1875>/76, 45. 1. p.ļ|

] [ 3
) Modus epistolandi Francisci Nigri cum epistolis exemplaribus annexis.

[Lipsiev Conradus Kachelofen], 1497. Hain-Copinger 11. 876 (Theol. 1719). 16. g.

' šm...iesējums. Bez īpašnieka atzīmes. ]|.
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bija kristīts žīds, franciskāniešu ordeņa loceklis, Salamankas augstās skolas

rektors un vēlāk Orenses bīskaps Galicijā (Spānijā). Viņa slavenais

apologētiskais darbs «Fortalitum fidei» sarakstīts 1458. gadā Valladob'dā.

Darbam ir 5 grāmatas: 1) Kristīga cilvēka ticība un tās atzinēja sagatavo-

šana, 2) cīņa ar hairētiķiem, 3) cīņa ar žīdiem, žīdu iebildumi pret kristīgo

ticību, aku saindēšana, rituāla slepkavība v. t. t., 4) cīņa ar saracēņiem

Palestīnā, Spānijā v. t. t., 5) cīņa ar dēmoniem, pie kam tiek izskaidrota

dēmonubūtība un darbība.

Šī darba iespiešana 1494. gadā Nirnbergā bija saistīta ar stipru anti-

semītisma kustību Dienvidvācijā.

Nirnbergas pilsētas rāte iesāka sarunas ar ķeizaru Maksimiliānu par

žīdu izraidīšanu. Šo sarunu sekas bija tās, ka 1499. gadā žīdu iedzīvotāju

skaits pamazinājās 1).

Ļoti vērtīgu franciskāniešu ordeņa vēstures materiālu atrodam darbā

«Monumenta ordinis Minorum». Te aplūkotas ordeņa regu-

las, nozarojumi, privilēģijas, formulāri, saraksti v. t. t. Darbs iespiests pēc

1509. gada, jo biezā sējuma papildinājumā pieminēts 1509. gada dokuments.

Lapas malās atrodam šādu atzīmi: «Faciendi libros nullus est finis». Ar

to izcelta terciāriešu rēgulas apstiprināšana, ko izdarījis pāvests Nikolajs

IV, 16 kal. sept. pont. anno 11.

Tamdēļ šo eksemplāru varēja lietot Trešā ordeņa Sv. Gara vīriešu

klosteris un sieviešu klosteris pie Sv. Pētera baznīcas. Pilsētas bibliotēkā

glabājās 14. gadu simteņa Kopiālgrāmatas rokraksta fragmenti. Šī grā-

mata piederējusi Rīgas dominikāniešu klosterim (tās apstrādā jumu skat.

L. Arbusov, jun., Sitzungsberichte der Ges. f. Gesch. und Alt. 1910, sākot

ar 127. 1. p.). Kādā 15. gadu simteņa abpusīgi aprakstītā pergamenta

dubultlapā, kas 1606. gadā izlietota aktu vākam, atrodam 1411. gadā pā-

vesta apstiprināto privilēģiju Birgitas klosteriem. Mūsu pergaments, lai-

kam gan, agrāk piederējis Rēveles Birgitas klosterim. Konstances koncila

apspriežu materiālus atrodam darbā «Acta sanctissimi... Constantiensis

concilii.» Šī grāmata ir pilsētas bibliotēkas vēlāks ieguvums. Tā ie-

spiesta Hagenauā 1500. gadā2).

9. Bibliotēkas grāmatas, kas nākušas no Rīgas klosteru un baznīcu grā-

matu krātuvēm.

Nebūtu pareizi, ja pieņemtu, ka visas Rīgas klosteru grāmatas pār-
nāca Pilsētas bibliotēkas īpašumā.

Bet arī tas, ko atrodam, ir pietiekoši daudz, lai pašās beigās runāta

par grāmatām, kas saistīja tālās Ziemeļ- un Rietumeiropas garīgo dzīvi.

Šinīs grāmatās atrodam jo vērtīgu materiālu dziļākām studijām par laiku,

kura augstākais uzdevums bija «civitas Dci» reālizēšana, kas visas dzīves

x ) H. Graetz, Geschichte der Juden 111, [1865'], sākot ar 70-. ļ. p. 164.

][2
) Ar šo grāmatu vajadzētu sekot nodaļai ar virsrakstu: «Vēlākie ie-

guvumi» (reformācijas laika), bet par to manuskriptā nav materiālu.] [
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parādības novērtēja sub specie alternitatis un īstenībā pazina tikai vienu

zinātni, — scientia divina ad fidem recteque agendum data». Pārējie cil-

vēku atziņas nozarojumi bija vienīgi palīgzinātnes.

Ja arī no vecām klosteru bibliotēkām palikušas vienīgi atliekas, tad

tomēr tās liecina par kādu apzinīgu mērķi, kas tālāk raksturo to garī-

gumu, ko veidoja pamatā atrodošies darbi. Apskatot autorus, vispirms

jāmin apoloģēts Laktantijs un pirmais Aristoteļa mācības starpnieks

Boētijs, tad baznīctēvi: Ambrozijs, Augustīns (vairāki iespiedumi), Cip-

riāns, Gregors Lielais un beidzot Lombardijas Pēters, Magister sententi-

arum, kura dogmātika kļuva viduslaiku rokas grāmatu pamats...

A.

Šis grāmatu pārskats jāiesāk ar Rīgas franciskāniešu kloste-

ra bibliotēkas atlieku aplūkošanu, jo no turienes pirmie darbi nokļuva

pilsētas rīcībā. Rāte nolēma 1524. gadā martā šīs grāmatas atdot publikas

lietošanai1). Tām ir vienāds iesējums: vītņu līniju ornaments, ķē-

des un dzelzs aizslēdzamie. Tās pazīstam arī, lasot īpašuma atzīmes:

«Liber minoritarum Rigensium», kas pierāda piederību

franciskāniešu klosterim2). Tā kā šo ierakstu daudziem sējumiem rakstī-

jusi viena un tā pati roka, tad jāpieņem, ka rakstīšana notikusi, grāmatas

reģistrējot, vai arī tad, kad tās pārņēmusi pilsēta.

1. Biblia (latiņa) cum glossulis tam marginalibus quam interli-

nearibus ordinārus una cum Nicolai* dc Ly r a postillis ... Basileae. Jo-

hannes Petri dc Langendorff et Johannes Froben dc Hammelburg socii,

1498. s. 99. Vol. I—III, V. Četri sējumi 2<>.

Hain-Gopinger 3172. Katalogā GK (Gesamtkatalog der Wiegen-

druck) to neatrodam. (Theol. 645—647, 649). 1-a 1524. gada kvitē minētā

«Sexta pars» bibliotēkā nav atrodama.

2. Biblia (latiņa) cum postillis Hugonis dc Sancto Charo. (Bazelē,

Antona Kobergera vietā Johans Amerbachs, 1498—1502). 7 sējumi 2°.

Hain - Copinger 3175. GK 4285 (Theol. 631—637).

3. Augustinus. Sermones. Pielikumu pievienojis Seb. Brants.

Bābelē, J. Amerbachs, 1494.—1495. 2°. Hain 2008. GK 2920 (Theol. 2928).

3-a. 1524. gada kvītē beidzamā vietā pieminētos Cipriāna darbus

(Cipriani opera) pilsētas bibliotēkā tagad droši nevar noteikt. Bibliotēkai

pieder:

Cvprianus. Opera (labore Erasmi Roterdami). Basileae, cx offi-

cina Frobeniana, 1521. 2°. (Theol. 36). Tas nav codex catenatus. Titul-

H
1
) Salīdz, šo agro laiku pilsētas grāmatu krātuves pārrauga, mācītāja Niko-

laja Rama, kvīti: Sitz.-ber. der Ges. f. Geschichte, Rīgā, 1910., sākot ar 178. 1. p.

un iepriekš 1. 1. p.] [

][ 2) Turpmāko sarakstu, Nr. 1—17; I—l6,1—16, sastādījis Rīgas pilsētas bibliotēkāra

palīgs Dr. A. B a v c r s. ļ l
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lapā-atrodas nesaprotams ieraksts: «Liber (izdzisis) ... Gerhardi permuta-

tus pro Germania cum... Sējums iesiets 18. g. simtā (?) — melns ar zeltā

iespiedumiemI).'.:'
:

. • '■
■■

Tālāk seko minoritu grāmatas, ko bibliotēka ieguva vēlāk. Vis-

pirms ir" divi rokraksti. Pirmais ir 15. gadu simteņa manuskripts.

4. Sign.: 279. 15. gadu simteņa manuskripts. Medicinalia. Item lib ...

dc falša religione. Item excerptum dc libro illustrium virorum sancti

Ie ronim i cx (!), Lactancio. Item Lactancij Dc Fenice. Epi-

stola leronimi dc festivitatibus sacerdotalibus. Item commentarium

circa primum librum Gratiani...

Arī še neatrodam īpašnieka atzīmi, tomēr tas viegli pazīstams pēc

iesējuma un uzlipinātā titula.

5. Sign.: (Theol.) 918. 14. gadu simteņa manuskripts. Quinque libri

S a.l omini s: Parabole, Ecclesiastes, Cantica, Sapientia, Ecclisiasti-

CUS; loh> - -£ J, •* ° \-l -*%* !•*.,, X Jj-: \.
'>- .

Vākiem vītņu ornaments. Tituls uzlīmēts. Piezīmes:

1) Fol. 1-a (14. g. sm.): «Quinque libri Salomonis m glosa fratrum

Minorum-.in'Ryga.» :-■• ;- • ~.:fi:\ ? ;.' ". .•
,

2) Pēdējā aizsarglapā (tas pats rokraksts):

Minores glosati fratrum Minorem (m) Ryga.
Nākamās franciskāniešu klostera grāmatas pazīstam vienādā iesējuma

dēļ, kā arī viena un tā paša laika ieraksta dēļ: «Liber Minoritarum Rigen-
sium». Šo ierakstu ierakstījusi viena un tā pati persona:

6. Albertus Magnus. Prima et Secunda Partes Post ill c

super Euangeliare Luce .. . domini Alberti Magni quodam Ratispo-
nensis Episcopi ordinis Predicatorum. Hagenaw: expensis ... archibiblio-

pole Joannis Rynman dc Oringavv ... Henrici Grau ... m officina ... 1505

(Theol. 1067).-. .• y:-:^.:'-/- _. V. ; ■-. . .■)■■/'-

---7. Albertus Magnus. Super Matthei Euangeliare postilla
A1ber ti Magni. lespiešanas atzīme tāda pati kā Nr. 6.

8. Albertus Magnus. Postilla apprime magistralis super Jo-

annis Euangeliare ... domini Alberti Magni. Hagenavv (tāpat kā

Ņr": 6.)'. .1504: /. ;::. .'. ' '•.\ ■ [ " -\ •
9. Johannis Gerson, cancellarii Parisiensis Opera. Pars I, īī

f
;

111. (Argentinae, Johannes Prūss) 1488. 2°.

Hain - Copinger 762-2 (Theol. 1823, 1824). Catenatus.

10. Hieronymv s, Eusebius, Stridoniensis. Opera omnia. Daļas:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bāzelē, Frobēns. 1516 .2° (Theol. 47.—49.).

Catenati. Tituls saskatāms uz pirmā sējuma vāka, pa daļai arī uz

1) Tas neattiecas uz otru eksemplāru: Cypri a nu s, Caecilius: Opera per

Des. Erasmum Roterodamum
.. . repurgata ..

. Annotationibus... iilustrata. Ac-

cissit liber ejusdem. . . ad Fortunatum dc duplice martyrio ...

Basileae: loannes

Hervagius et Bernardus Brand, 1558. 2° (Theol. 36). Grāmata ļoti skaisti iesieta
16. g. s. vidū. īpašniekā atzīmi; neatrodam.
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otrā. lesējumā nav parasto vītņu līniju. leraksts atrodas visos trijos sē-

jumos: «Liber Minoritarum-Rigēnsium.» /

11. Jordanus dc Quedlinburg. Sermones dc tempore. Argento-

rati 1483. 2o (Theol. 2944). Salīdz. Hain 9438. Cat. of XV. c. books m the

Brit. Mus. I. p, 131, lesējums: ķēde, vītņu līnijas, daļa no titula.

12. Justin i a nu s. Codicis Justiniani amplissimum Argumentum.

Lugduni, Magister Nicolaus dc Benedictis, 1506. (Jur. 437). Titullapā: «Li-

ber minoritarum Rigēnsium». Codex catenatus.

No franciskāniešu klostera nākušas ari brāļa Johana Hammonis

alias Bonekampa grāmatas:

13. Gorus dc S. Geminiano, Johannes, Ord. Praed. Summē dc

exemplis et rerum similitudinibus libri X [Coloniae, Joh. Koelhoff c. 1485].

Hain - Copinger 7542. (Theol. 1077) . leraksts: Johannes Hammonis (zem

tā: vīrietis tā laika apģērbā ar zobenu rokā). Otra grāmata, ko atstājis

minētais ordeņa brālis, ir kopsējums (codex catenatus). Tur atrodas:

14. Plate a, Franciscus dc. Tractatus restitutionum, usura-

rum et excommunicationum. Spire [Petrus Drach], 1489. Hain - Copin-

: ger 1.3.141.;';-; .r}:'. H % £
Cat. of books printed. 11. s. 497. (Theol. 582). Klāt pievienoti šādi

\ ;elarbjL* -
'

* • .
■■ •.'

"

\
.

*"

15. Cessolis, Jacobus dc. Solacium ludi schacorum [Ultra-

jecti, Nicolaus Ketebaer et Gherardus dc Leempt, c. 1473]. Hain 4891. 2°.

16. Johannes d c Cap v a. Directorium humane vite alias para-

bole antiquorum Sapientum:

. Klāt pievienots:"
.. ..

• • ' '. .:, .; •*.'•;.-■ ...

17. Kāds latiņu valodā sarakstīts vēstuļu paraugs, Inc.: «Croedidimus

jam dudum». Manuskripts. ŠI rokraksta beidzamā lapā trīs ieraksti:

«Joannes Hammonis m hoc se presentabat conventu anno virginei partus

mvllesimo quingentesimo vigesimo (1520).

Johannes Hammonis alias Bonekamp multum huic felicitatis optat..."
conventui.» Pēdējais ieraksts ir neskaidrs. «Non nihil profecto sum co-

natus quomodo m hoc conventu existentium aliquantulum literis visita-

rem, quod et eorum humanitas maxime operē erga mc postulat, liberālis

itaque et ingenuus ingenii mci (?) videre (?) ut foret (?) ardor.» Nākamās

grāmatas laikam ari nākušas no minoritu klostera bibliotēkas; jo tām vie-

nāds iesējums (vītņu līnijas, titula uzraksts, lielākai daļai ķēdes un aiz-

.slēdzamie); • :':\
.■

* '
.

[]'",■;. iS, ""• • ;
;

-'-.i . ■:'.
1. Alexander dc Halls: «Summa theologica,» Pars 111 et IV.

Nurembergae: Antonius Koberger 1482 Mai 6 un Aug. 23. 2°. Hain - Co-

pinger 643. G. K. 871. (Theol. 2293 un 2294.). Catenatus. lesējums:- .' •

vītņu līnijas (minoritu bibliot. ?). Nav īpašnieka atzīmes.

2. Ambrosius. Opera Omnia I. 11. Basileae: Joh. dc Amerbach,

1492 20. Hain-Copinger 896 (Theol. 12. 13.). Abi sējumi vienādi iesieti, c a-

tenati. Apskatot pirmo sējumu, liekas, ka uz vāka bijis uzlīmēts mi-

:ri'orit v.parastais titulg. '. \ •* . • . : . V;. •.
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3. Antoninu s Florentinus «Confessionale» (Hain 1205. G. K. 2137).

Argentinae: Mārtiņus Flach 1499. 4°. Theol. 1404. Klāt piesieti šādi darbi:

4. Leģenda sanetissime matrone Anne (Lipsiae: Lotter 1498) Hain

1114.

5. Johannes dc Lapide: Resolutorium dubiorum circa celebra-

tionem missarum occurentium (Lipsiae: Lotter 1499) Hain 9917.

6. Bonaventura, Dc castitate et mundicia sacerdotum... (Lipsiae:

Kachelofen 1408). Hain 3504.

7. Heinricus dc Hassia: Secreta sacerdotum (Lipsiae: Lotter

1498). Hain 8385.

8. «P hisiol ogv s» Theobaldi... dc Naturis duodecim animalium.

S. a. et 1. et typ. 4°. Hain 15470. Tasi ir kvartasējums (oktāvlielums), nav

catenatus, vienīgi vītņu līnijas norāda, ka tas piederējis minoritu klos-

terim.

9. Ap plānus, Constantinus (Mediolanensis canonicus regularis).

Soliloquiorum liber. Cremonae: Carolus a Darleriis, 1496. Oct. 4. 4°. Hain-

Copinger 1313 (Theol. 2927).

10. Bibl i a cum pleno apparatu summariarum concordantiarum et

quadruplicis repertorii sive indicis numerique foliorum distinctione tersis-

sime ac verissime rursus Parrhisiis a. Thielmanno Keruer impressa. Ve-

numdatur ibidem ab JohanneParvo sub Leone Argenteo... 8° (Theol. 396).

lesējums: vītņu līnijas, bet bez ķēdes un titula.

11. [J aco bv s dc Voragine] Leģenda aurea sive historia Lombardica,

germanice: Passional. Nurembergae, Antonius Koberger 5. XII. 1488. 2°.

Hain 9981. (Theol. 1488). lesējums: vītņu līnijas un tituls. Nav catenatus.

12. Lactantius, Lucius Coelius Firmianus: Opera. Rostochii:

Fratres ad S. Michaelem, 1476. 2«. Hain-Copinger 9812. (Theol. 61). Kopā

sasiets ar:

13. Leo I. Papa: Sermones et epistolae (Basileae; Michael Wensler

c. 1475). Hain. 10.014. Catenatus, Tādas pašas vītņu līnijas kā pārē-

jām minoritu grāmatām.

14. Ludolphus dc Saxonia. Meditationes vitae Ješu Christi. Ar-

gentinae (Johannes dietus Reinhardus Grūninger), 1483. Oct. 18. Hain-

Copinger 10.293. (Theol. 1102). Catenatus. lesējums: vītņu līnijas un

tituls,

15. Monumenta ordinis fratrum Minorum. S. 1. c. a. B°. Hain

11.609. [iespiests pēc 1509. gada, jo fol. 18° piemin šinī gadā izdoto pāvesta

Jūlija II privilēģiju]. lesējums: vītņu līnijas, tituls.

16. Paulus Diaconus. Homiliarius doetorum. Spirae, Petrus Drach,

1482. Sept. 7. 20. Hain - Copinger 8700. (Theol. 2958.). lesējums: vītņu

līnijas, tituls. Ķēde ir norauta.

No franciskāniešu klostera bibliotēkas nākuši arī krāšņie sējumi, kas

senāk piederējuši Rīgas klēriķim Reinholdam Soltrumpam. Soltrum-

pu dzimtene kādreiz bijusi Dortmunda. Tur viņi piederēja pie vienas no

vecākām patriciešu ģimenēm. Domājams, ka ģimenes locekļi kopā ar ci-
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tiem Dortmundas dižciltīgiem pilsētu atstāja 14. gadu simtenī, dēmokratis-

kās kustības laikā, lai laimi meklētu un atrastu tālos austrumos, Livonijā.

Rātes vīrs Reinholds Soltrumps (f 1446.) un viņa dēls birģermeistars Jo-

hans (f 1477.), bija Rīgas ārējās un iekšējās politikas vadoņi. Saltrumpu

nams atradās visdzīvākā pilsētas ielā, kuru agrāk sauca par Bagātnieku

ielu (Riekestrasse, Reiehstrasse, vēlāk Riekenstrasse), t. i. tagadējā Grēci-

nieku ielā Nr. 22.

Reinholdam Soltrumpam franciskāniešu baznīcā piederēja vikāri js,

kura kapitālu Rīgas rātei vajadzēja atdot Uz augļiem. No 1466.—1473./74.

gadam maksājumu birģermeistars saņēma dēla vietā, kas tanī laikā droši

vien studēja ārzemēs. Johana dēls Reinholds Leipcigā bija immatrikulēts

1465. gadā un vēlāk saucās Magister ac decretorum baccalareus. Vikariju,

kura ieņēmumus viņš pārņēma, 1466. gada 9. jūlijā nosauca par nelaiķa

Johana Papenguda dibinājumu, pamatā liekot 24 markas, ko ik gadus

augļi ienesa.

Otrs, no Papenguda kapitāla nodibinātais vikarijs atradās Rīgas Doma

baznīcā.

Tā kā tam kapitālu noguldījums sekoja tikai 1466. gadā 12. decembrī,

tad Papenguda vikarijs, kura ienākumus pārņēma R. Soltrumps, varēja

vienīgi būt tas, kas atradās franciskāniešu klosterī un kas bija

nodibināts ar 24 marku lielo renti1). Nav zināms, vai Reinholds vēl studēja

Vācijā, kad viņa tēvs politisku motīvu dēļ kopā ar rāti un vecākiem bija

izstumts no baznīcas un drīz nomira. Visi tie, kas 1477. gadā piedalījās J.

Soltrumpa apbedīšanā, tika nolādēti. Virsbīskaps pieprasīja pat (protams,

veltīgi), lai Soltrumpa līķi izraktu un aizvestu prom no Pētera baznīcas.

Mākslas vēsturnieki vērtīgu materiālu atrod agrāko grāfiķu (Metall-

scheider) darbu novilkumos. Tie ir pielīmēti Reinholda Soltrumpa grā-

matu vāku iekšpusēm2). Indriķa Egesteina (Eggesteyn) iespiestā darba

«Practica nova judicialis», sējumā, Strasburgā 1475.—1477. (autors Johan-

nes Petrus dc Ferraris) 3), atrodas sv. Trīsvienības attēls (Sch. 13),

kāda meistara izgrebuma kopija. Beidzamā vākā atrodas sv. Kristapa
attēls (Sch. 6), arī kāda meistara darbs. Rīgas eksemplārs ir ļoti skaists

novilkums. Tāds atrodas vēl Karaļauču bibliotēkā un Londonas Britu

mūzejā. Pēdējām nav iemalu. Zīmējuma augšējā malā Soltrumps uz-

rakstījis:

«Viges, quid queris, grauis, ergo nonmireris! Fers dominum celi, cvi se-

ruiat mente fideli». īpašuma atzīmi atrodam beidzamā, 222. lapā: «Codex

maģistri ac decretorum baccalaurii Revnoldi Saltrumpp, clerici Rvgensis,

1) Skat. H. f. Bruiningk. Mitteil. a. d. livl. Gesch. 19, 1904, 416. 1. p.

L. Arbusow sen., Livlands Geistlichkeit IX, 113; X, 69; XVI, 200,

2 ) W. L. Schreiber, Meistenverke der Metallscheiderkunst I, 1914 (citējot

Sch.). Labākās fotogrāfijas piederēja mirušam Dr. V. Neumanim, kura darbs nav

parādījies. ........ ±

][ 3) Hain 6385, Copinger: [147&]; Catalogue of early printed books I, 73:

[ca 1475—80']\ |~
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gnati circumspecti ac providi viri domini Johannis Saltrumpp, sanctē Ry-

gensis ecclesve archygaStaldi necnon burgimagistri civitatis Ryghe. R. S.»

Virsējā vāka iekšpusē zem zīmējuma lapas- ierakstīts: «Tu qui trinus

m personis /Indivisus es m donis/ Deus pater flamen nate/ Tres una

m deitate/ Et una m substancia ../Mee. mentēm cecilatem/ Rege nunc

ad unitatem /Fidei. spei et amoris/ totum mc coelestis roris/ Replens ha-

bundāncia.»; R. S. :
. ,

. . .'• :>';:-. .

Citas zīmējumu lapas atrodas slavenā dominikānieša Vincenta

Bellovacieša darba «Speculum historiale» abos foliantsējumos, iesp.

ap; 1470. g. Strasburgā Ādolfs Rušs l ). Šim darbam uz pirmās daļas vāka

ir foliolapa. Tās vidū atrodas sv. Dorotejas attēls (Sch. 18). Tas droši

vien ir kādas kompozīcijas oriģināls, kas vairākkārt tikusi atdarināta. Ap-

kārt šim zīmējumam ir 14 mazāki zīmējumi (Sch. 35—37. 41. 43—52. Sch.

19." 38'—40. 42. 53. 61). Otrā vākā redzama svētā Katrīna. Tā kā sējums

bija stipri bojāts, tad Rīgas mākslas mūzejā to rūpīgi atjaunoja. Toreiz

pilsētas valde sējumam atņemtās lapas atdeva Pilsētas mākslas mūzejam.

Pilsētas bibliotēkas sējumā bez tam atrodas lapa, kurai apdrukāta ti-

kai pirmās slejas pirmā puse. Uz tās atrodam 3 vienā loksnē iespiestus

zīmējumus (senāk bijuši 4, viens nogriezts). Attēloti: svētais Kristaps

(Sch. 15), svētais Antonijs (Sch. 16) un svētais Sebastians (Sch. 17). Otrā

sējumā atrodas Golgātas attēls (Sch. 14) un vienīgais pilnīgi veselais, 12

lapu aptverīgais eksemplārs, credo sērija (Sch. 23—24), kas radies Rietum-

vā^ijāv.--/i; '..: -"-l-' -' ' . V^vVņ^^
Uz tās pašas lapas zemāk redzama krusta nešanas aina, Kristus attēls

pie krusta un svētā Veronika (Sch. 20—22) .

Soltrupam piederēja vēl šādas grāmatas: Huge dc S. Vieto re,

Didascalion et alia opuscula [Argentoratl. Typ. Henrici Ariminensis, non

post. 1475. skat. J. Co 11 ij n, Katalog der Inkunabeln der Universitāts-

Bibliothek zu Uppsala, 1907. Nr. 738]. 2<?. Hain
- Copinger 9023 (Theol.

1733). Catenatus. Abu vāku iekšpusē izdzēsta, tomēr vēl salasāma

īpašnieka atzīme: «Liber Maģistri Reynoldi [Sojltrumpp dc Riga, Filu

circumspecti... Soltrumpp sancte Rvgensis ecclesie... R. S. 1475.»

Soltrumpam piederēja arī fābulu sakopojuma noraksts, kuru autors

bija Anonymus Nevelētus. Tas vispirms atradies franciskānie-

šu klosterī, un no turienes ar pārējām Soltrumpa grāmatām nonāca Pilsē-

tas bibliotēkā. - . • . ' -'• '. • .''" . > '

No dominikāniešu klostera nākuši šādi darbi2): '/
1. Aeneas Sylvius. Epistolae familiares. Nurembergae: An-

thonius Koberger, 1496. £% Hain - Copinger 156 (Theol. 1475). Titullapā
šādi ieraksti: a) Franc. Petrarcha Achapite [Clarissime?] G. P. D.

Ad cenām expectatus venies memorque, non hic cupedinarium forum esse.

U 1) Copinger 6245 (Hist. 1450). Catenati. 2°.] [

][-) Sarakstu, I—4, devis Dr. A. Bauers.] [
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Poeticum tibi convivium presto est. Idque non Juvenālis aut Flacci, sed

quale a Virgilio pastorale describitur.- Micia poma, castanee, melles et

pressi copla lactis, cetera duriora: inelaboratum ac rigidum panēm; fortui-

tum leporum aut peregrinam gruem; idque perraro et callum fortassis apri

raucidioris invenies, aliud muita, neque locorum vel victus asperitas ignota

est tibi. Itaque non pedibus tantum, sed, ut facere plautinus Parasitus ait,

calceatis dentibus ut venias admoneo. Vale.

b. [pārsvītrots:] Liber Conventus Darbatensis ordinis predica-

c. [pārsvītrots un izdzēsts:] ...
[conventus?] Rigensis.

d. Kāda medicīnas recepte. .' _ .;" . - -

Šis darbs vēl citādā ziņā interesants. Kad 1558. gadā krievu karaspēks

ieņēma un izlaupīja Tērbatu, tad minētā-grāmata bija vienīgā, kas pa-

lika pāri no šīs pilsētas viduslaiku literatūras.

2. Augustīnus. Opuscula plurima. Venetiis, Andreas dc Bonetis

dc Papia. Hain 1947. (Theol. 22). leraksts: Liber conventus Rigensis or-

dinis prcdlcatorum. ';' ■ .. .

3. Bartholomaeus Pisanus. Supplementum summae Pisanellae,

accedunt Canones poenitentiales fratris Astensis. Coloniae: Conradus

Winters dc Homborch, 1479. Dcc. 24.

Hain 2160 (Nicolaus dc Ausmo). 2°. (Jur. 535). Catenatus.

Titullapā lasām: «Pertinet liber iste cd usum incertum fratris. . . conven-

tus. . . predicatorurh. ' ■, • ...

■' . - - : - ':- "

4. Bonaventura. Opuscula parva. Pars I—2. Argentinae [Jor-

dana dc Quedlinburg iespiedējs Georgs Husners 1483.], 1495. Dcc. 14. 2°.

Hain-Copinger 3468. Catalogue of XV. cent. books I. 144. G. K. 4648

(Theol. 2333). leraksts: «Liber conventus-Rigensis. Concessus ad usum

incertum fratri Gerardo Steynwich pro tunc farnosissimo verbi Dci sa-

tori, anno partus virginei 1518 ad laudem Dei. — Salīdz, Nr. 5.

5. [Jacobus dc Varagine]. Lombardica historia plerisque

Aurea Leģenda Sanctorum appellatur. Argentine, 1502. (Theol. 1405).

īpašnieka atzīme ir titullapā: Liber Bibliothecae Ecclesle [pārsvītrots!

Rigensis. 1551. Beidzamā aizsarglapā: Liber conventus Rigensis ordims

praedicatorum est iste ad usum fratris Gherardi Stemvinch. Salīdz. Nr. 4.

6. Meffreth. a) Sermones Meffreth, alias Ortulus regine dc tem-

pore. Pars Hyemalis. b) Sermones Meffreth alias Ortulus regine dc

Sanctis, Salīdz. Hain 110O0: Sermones dc tempore et dc sanctis. S. 1. c. a.

Collijn, Katalog der Inkunabeln der Univ.-bibl. zu Uppsala: [Basel,

Nicolaus Kesler, ca. 1486.]. 29. (Theol. 2957.). Bez ķēdes — Fol. 1-a la-

sām: Liber Conventus Rigensis dmi (?) ordinis praedicatorum fratrum.

7. Petrus Hyspanus. Textus et Copulata omnium Tractatuum

Petr;. Hyspani, etiam Parvorum logicalium et tractatus syncathegorema-

tum, quem aliqui octavum vocant cum quibusdam aliis sagaciter adjunctis,

iterum atque iterum diligeņtissime correcta secundum doctrinam irrefra-

gabilem divi Thome Aquinatis, ac juxta frequens exercitium magistrorum
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Colonie infra sedecim domos m bursa Montis regentium: m hunc unum

librum congesta. Coloniae, 1494. Hain 8705 (Theol. 293). Aizsarglapā

lasām īpašnieku atzīmes:

a) Liber conventus Rvgensis ad usum fratris Johannis Arnem [pār-

svītrots un papildināts ar:] Cornelii Dulken [beidzamo rakstījusi cita roka].

b) [pārsvītrots:] Liber conventus Rvgensis... concessus fratri Simoni

Louwer ad usum incertum.

c) Frater Cornelius Dulken.

d) Liber conventus Rigensis ad usum fratris [pārsvītrots:] Johannis

Arneml) Cornelii Dulcken.

c) Liber ordinis fratrum predicatorum conventus Rigensis ad usum

fratris Simonis Louver ordinis eiusdem.

Aizsarglapas otrā pusē lasām:

a) Liber fratris [vārds izdzēsts] ad usum incertum1Rigensis conventus.

b) Liber iste concessus est fratri Cornelio Dulken, Anno d. 1518 per

manus fratris Wilhelmij Edelrvc. Beidzamās aizsarglapas priekšpusē:

Liber conventus Rigensis ordinis fratrum predicatorum est concessus

fratri Simoni Louver ad usum incertum, ordinis ejusdem.

8. Thomas dc Aquino. Summa theologica. 111. pars Summae s.

Thome. Hagenau, 1512 m vigilia Anunciationis (Theol. 2304,3). leraksts:

Ad usum incertum fratris [seko izsvītrots vārds, Joh. dc Arnheim? tanī

vietā kāda cita roka ierakstījusi:] Gherardi Steenwinch, conventus Rigensis

ordinis fratrum predicatorum. Cvi quidem liber concessus est eidem per

venerabilem fratrem sacre theologie baccalarium Cornelium dc Levdis,

ordinis ejusdem et conventus, ipsa die exaltationis sancte crucis anno sa-

lutis 1517.

9. Thomas dc Aquino, Summa theologica. Prima pars secunde

partis Summē Thome dc Aquino. Hagenau 1512 (vāks satur daļu no vecā

pasionāla; vāka iespiedums: taisnstūrī zvērs ar priekšējām ķetnām, (Theol.

2305). leraksts: Liber conventus Rigensis ordinis f(ratrum) p(redicato

rum) ad usum fratris [seko izdzēsts vārda Tā vietā cita roka ierakstījusi:]

Borchardi Backin (virs pēdējā vārda loklīnija).

10. Thomas dc Aquirio. Prima (resp, Secunda) pars Summē

sanēti Thome dc Aquino, doctoris Angelici dc ordinē predicatorum. Nirn-

bergā, Antons Kobergers, 15. I. 1496. Hain 1436i. 20 (Theol. 2302, 2303).

leraksti: Wernerus Werst est vērus possessor et emptor hujus libri (pār-

svītrots). Zem tā: Thome Meijer 2) dono dedit Johannes Becker3) anno

1549. — Tāds pats ieraksts arī Theol. 2303 (Pars, 11, 1).

II
1
) J. Arnheims vismaz līdz 1513. gadam bijis Rīgas konventā.Jl

] [
2
) 1532. gadā Vitenbergā immatr. kā Rigensis, 1546. gada 10. febr. aicināts

uz Šveinfurtu, 1549. gadā jau Rīgā; te apprecas; no 1555. g. [?] Sv. Jēkaba baznīcas

mācītājs; mir. 1566. g. (ļ

][ 3) Rīgas mācītāju sarakstā minēts 1541. gadā un 1543. gadā 5. un 10. vietā;

1552. g. ievests Domskola kantora amatā; miris 1558. gada 13. sept. ]|
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No dominikāniešu klostera nācis kāds kopsējums. Tanī atrodas šādi

darbi:

11. Methodus. Utriusque juris methodus: [Coloniae], Jo-

hannes Koelhoff, 1481 Dcc. 24, 2°. Hain. - Copinger 11, 125. Cat. of

XV-th c. books m the Britt. Mus. I p. 224. Collijn, Inkunabeln der Univ.-

bibl. zu Uppsala 1035.

12. Justinianus. Summaria plāna Institutionum sev elemento-

rum libri Summarium [Coloniae], Johannes Koelhoff, 1482. Jan. 5. 2°.

Hain 4016. Cat. of books m the Brit.-Mus. I. p. 224.

13. Modus legendi abbreviaturas m utroque jure [cum aliis trac-

tatibus juridicis]. Spirae, Pēters; Drachs, ap 1475. g. Hain 11, 48 (Jur.

480, sk. arī 2776). Beidzamā aizsarglapā lasām: Iste liber pertinet con-

ventui Rigensi fratrum predicatorum.

Nākamo grāmatu piederība Rīgas dominikāniešu klosterim ir iespē-

jama, bet nav noteikta:

[14.] Antoninus Florentinus. Chronicum sev opus historialium.

Pars 111. Nurembergae, Antonius Koberger, 21. VII. 1481. 20. Hain - Co-

pinger 1159 (3). G. K. 2072. (Hist. 2175). Fol. CCXVIII kāds 15. gadu

simtenī atstājis sprediķotā ju ordeņa klosteru sarakstu.

Bušs pieņem, ka arī divi nākamie darbi piederējuši Rīgas dominikā-

niešu klostera bibliotēkai:

[15.] Vincentius Bellovacensis. Speculum morāle libri 111 (2 sē-

jumi). [Argentinae, I. Mentelin, 1476]. 2». Copinger 6252. (Theol. 2686).

Catenatus. Priekšvārda lapā kāds 15. gadu simtenī ierakstījis: Item

m hoc speculo morāli Vincencij continentur tres libri. Primus continet

m se quatuor partes, similiter et secundus; tercius vero liber habet X

partes [pārsvītrots: unusquinque], unaqueque autem pars uniuscuiusque

libri suas habet proprias distinctiones. Et nota, quod m hoc volumine

continentur duo primi libri, distincti et signati unusquisque per reģistra

sua propria. 1479 m octava Johannis Evangeliste (Jan. 3). Tāds pats

ieraksts, ar tādu pašu datumu, atrodas arī 2. sējumā (Theol. 2686).

[16.] Vincentius Bellovacensis. Speculum naturale (2 sējumi).

[Nurembergae, Antonius Koberger, 1486]. 2°. Copinger 11, 2 n. 6257

(Nat.). Catenatusi).

C.

Turpmākās grāmatas2) kādreiz piederējušas klosteriem, jo visām vie-

na īpašība, t. i. viņas ir codices catenati ar ķēdi, tomēr nevar noteikt,, kura

konventa īpašumā tās atradās:

Par Speculum doctrinale un Speculum historiale sk. iepriekš, 35.un

74. 1. p. Klosteru grāmatu krātuvei piederējusi Pilsētas bibliotēkas grāmata: Vin-

centius Bellovacensis, Speculum naturale 2 sējumi. [Nirnbergā, A. Ko-

bergers, 1485. g.]. Folio. Copinger II 2 n. ©257. Katra sējuma titullapā pašrocīgs

ieraksts: Johannes Bavarus D. J. (f 1686. g.; skat. iepriekš, 10. h p.)][

J[2) Materiālu nākamam sarakstam, Nr. 1—22, sakopojis Dr. A. Bauers.][
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•' [I.] Albertus dc Pad v a. Expositio evangeliorum dominica-

iium et festivalium una cum concordantia quatuor evangelistarum dc

passione domini. Ulmae, Johannes Zainer, 1480: Hain. 574. G. K. 785. 2°

' "(Theol. 1006). Catenatus. Kopā sasiets ar:

[2.] Nicolaus dc Dinkelspūhl: Concordancia m passionem do-

- im.micam ab egregio quodam viro mgro. Nicolao Dinckelspiehel collec-

tam: (Ulmae: Joh. Zainer);

[3.] Antoninus Florentinus: Summa theologica P. I—4. Nu-

rembergae: Antonius Koberger, 1477—1479. Hain. 1242. G. K. 2186.

(Theol. 2296—2299). Catenati.

[4.] Caracciolus, Robertus, dc Licioi. Opus quadragesimale, .

quod dc poenitentia dictum est. Argentorati, Johannes [Reinhardus] ;

Grūninger, 1497, Febr. 3. 4o (Theol, 2948) Hain 4437. Catenatus.

[5.] Caracciolus, Robertus, dc Licio. Tas pats darbs. [Ba-

sileae, Bernardus Richel. Priekš 1475. gada 25. okt.]. Hain. 4422. Collijn

403. (Theol. 2949).

[6.] Cvprianus Caecilius: Epistolae (Reutlingae: Michael

Grevff, ca. 1485). 2°. Hain-Copinger 5895. (Theol. 228). Kopā sasiets ar:

[7.] Guillibertus Tornacensis. Sermones perameni ad status

diversos pertingentes. Lovanii: Johannes dc Westfalia (1481—83). 2°.

Hain - Copinger 8332.

[B.] Dc Judaeorum et Christianorum communioneet conversatione ac

constitūtionum super hac re innovatione. (Basileae: Mārtiņus Flach, ca.

1475). 2°. Hain
- Copinger 9464. Catenatus.

[9\] Starp Guillibertus un Cypriānus iesiets kāds 15. gadu simteņa

manuskripts. Tur atrodas Jāņa Zeltamutes sermones. Kopsējums Theol. 41.

[10.] Gregor i v s Magnus, Papa. Libri dialogorum. Basileae:

Michel Furter 1496. 4». Hain - Copinger 7966. Sasiets kopā ar:

[11.] Gregorius, Expositlo super cantica canticorum. Basileae,

(Michael Furter), 1496. 4». Hain - Copinger 7938.

[12.] Gregorius. Homiliae super Ezechielem, (Basileae: Michael

...F.ur-ter)., ;
1496. 4«; .'. •

. . '-' V - .
"

[13.] Gregorius, Pastorale s. regula pastoralis (Basileae: Mi-

chael Furter), 1496, 4°. Hain 7988. Catenatus. Bez īpašnieka atzīmes.

[14.] L aud es beatae Mariae Virginis. [Jacobus dc Voragine?].

Hamburgi, Johannes et Thomas Borchard, 1491, Nov. 14. 2°.

Hain Copinger * 9940. Catenatus. Sasiets kopā ar:

[15.] Caracciolus, Rob. Sermones dc adventu Christi dc festi-

vitatibus a nativitate usque ad Epiphaniam. [? Strasburgā, Mārtiņš Šot>

(Schott), priekš 20. 9. 1490.? Hain 4471].

[16.] Mārtiņus Polonus Cronica imperatorum Romanorum et

summorum pontificum [ar turpinājumu līdz pat pāvesta Jāņa XXII. nā-

vei, 4. XII. 1334]. (Theol. 1442). Catenatus.

[17.] Mārtiņus Polonus. Margarita Decreti sev tabula Mar-
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tiniana. [Nurembergae: Antonius Koberger, 1491—93]. 2°. Hain - Co-

pinger 10835. (Theol. 1801.) Kopā iesiets ar:

[18.] Bernardus Clarevallensis. Sermones dc tempore et

dc sanctis. Basileae, Nicolaus Kesler, 1495. 2°. Hain - Copinger 2848.

G. K. 3944. Nav ķēdes un slēdzamā.

[19.] Petrus Lombardus. Sententiarum Libri IV. Venetiis: Han-

nibal Foxius et socii, 1486 Mart. 22. 2°. Hain - Copinger 10191. (Theol.

2462). Kopā sasiets ar:

[20.] Thomas dc Aquino: Scripta ad Hanibaldum episcopum

super libros sententiarum. (Basileae): Nicolaus Kessler. 1492. 2.° Co-

pinger 11. 1 n. 579 (skat. Hain. 10197, not.). Catenatus. Bez īpaš-

nieka atzīmes.

[21.] Thomas dc Aquino. Catena aurea sive continuum m quat-

tuor evangelistas. 2. daļas tituls: Super Evangelio sancti Luce Con-

tinuum Sanēti Thome Feliciter incipit. [Augusta Vindelicorum, Gūnther

Zainer, circa 1470]. 2». Hain 1328. (Theol. 1118). Catenatus. Bez

īpašnieka atzīmes (dominikānietis?).

Beidzot Rīgas klosteru grāmatām pievienojams arī kāds kopsē-

jums, kas gan nav catenatus, bet tā ieraksts to liecina:

[22.] Nicolaus dc Blony. Tractatus sacerdotalis dc sacramen-

tis deque divinis oificijs et eorum administrationibus. Argentine:

[typogr. Jordani dc Quedlingburg], 1487 Juni 18,. 4°.

Hain - Copinger 3251. (Theol. 2924). Nav catenatus. Titullapā lasām:

Dyt boek ys van der Thesaurien bauen der gervekamer gelenet, dar noch

merh older boeke lyggen uth dem Klos te r tho samende gedragen,

unde ys eyn kercken bock. Anno 1574. Kopā sasiets ar:

[23.] Fridericus II: Authentica continens privilegia et liber-

tates scholarum. [Lipsiae, typogr. Capotii, post. 1487]. 4°. Sasiets kopā ar;

[24.] Prosper. Dc vita contemplativa atque actuali, sive dc nor-

ma eccleslasticorum. [Spirae: Petrus Drach], 1487. Hain - Copinger

13418. 40.

D.

Rīgas Doma baznīca 1) atstājusi mesas grāmatu no 15. gadu sim-

teņa beigām, kas stāvējusi uz svētā krusta altāra. Tur tikusi noturēta rī-

ta mesa. Kalendārā atzīmēti sekošu personu vārdi, par kuru dvēselēm

noturēta mesa: Johannes AmbUndii 1424, Henning Scharfenberg 1448,

Silvester Stodevvescher 1479 (visi trīs bija virsbīskapi). Tad kanoniķis
Hinricus Nettelhorst 1477, Doma baznīcas prāvests Georgius Hollant 1484.

Šī grāmata ir Rīgas baznīcu liturģijas vērtīgākais avots. Blakus mesu

!) Par Rīgas domkapitula bibliotēku ir tikai viena ļoti trūcīga ziņa: 1248. g.

bīskaps Nikolajs kapitulam dāvināja «libros nostros scholasticos, quos dc scholis

attulimus, valentes 60 mk. argenti et uitra». 1428. gadā Livonijas ordeņmestrs lū-

dza pāvestu, lai kapitula grāmatas un dokumenti netiktu izvesti ārpus robežām.

Livl. Urkundenbuch I n. 148. VII n. 792.
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grāmatai stādāms 1513, gadā iespiestais breviārijs, kura ievadā lasām ļoti

vērtīgas ziņas par 1502, gada Pletenberga uzvaru, cīnoties ar krieviem.

Abas grāmatas ir ļoti sīki izpētītas.- Viņas ir galvenie avoti ļoti skaistam

Dr. H. £. B ruiningka, darbam par viduslaiku Rīgas . liturģijul). Te

atrodam norādījumus,, ka Livonijā vidus laikos garīgā dzeja latīņu valodā

sacerēta patstāvīgi. Rīgas domkapitulam piederēja arī kāds Pseudo-

isidora dekrētu kodeks. Vienu daļu no tā norakstījis Rīgas dom-

kungs Teodors Nāgels Bāzeles koncila laikā 1437. gadā. ■

Minētā, grāmatā viņš ierakstījis: «Acta generalium conciliorum beati

Isidori que ego ... colleģi m Basiliensi concilio dc diversa manu, non ta-

men eo ordiine, — quem «liber generalium conciliorum» tenet, nam ori-

ginalia sem'per habere non potui, que cum haberem, dissolutis eciam ori-

' ģinalibus, diversis tradidi ad transscribendum, et per mc ipsum quantum

valui scripsi, non tamen finire potui, que incepi, propter carenciam origi-

nalium.» īpašnieka atzīmi viņš ierakstījis tā: «Liber beati Marie f-eži*
$q»ou ecelesie metropolitane Rigensis, ordinis sancti Augustīni canoni-

corum regularium, quem scribi fecit Theodoricus Naghel, canonicus dicte

ecelesie, m concillio ģenerāli Basiliensi 1437-o.» Pārējās Rīgas domkapitula

grāmatas, arī 1203. gadā Inocenta 111 dāvātais bībeles rokraksts, ir pazu-

dušas. Kādam domkungam piederējis sējums Theotl. 2960: «Postille ma-

jores totius anni eum quaestionibus dc novo additis,» Lugdunum, Simon

Vincentius [1513?], ar ierakstu: «Pertineo Henrico Schuer ecelesie Ri-

gensis metropolitane canonico . ..». 1517. gada martā grāmatas īpašnieks

• bijis Cellarius. no 1518. gada aprīļa līdz 1522. gada beigām — Rīgas kapi-

tuīa dekāns. Kādam citam Rīgas domkungam Hermanim Ronnebergam

(1518.-24. gadam Kurzemes bīskaps) piederējusi tiesību zinātņu grāmata, 2)

kas vēlāk nonākusi Pilsētas bibliotēkas īpašumā: «Decretum Gratiani»,

Parisius, B. Rembolt 1505 (Jur. 792). Ļoti glītā humānistu rokrakstā la-

sām šādu ierakstu: «Item Corpus Juris et presens decretum ordinis Mi-

lidie Beate-Marie:Virgki'is -T-eutonicoruni partium Livonie per Hermannum

Rūnnenberch plebanuni' m- Poida ejusdem ordinis professum, nuncium na-

tionis Saxonice, dc Hildensem, est comparatum pro 10 fl. et 10 gr, argēn-

teos m Liptz anno Domini millesimo quingentesimo sexto'. Si placuerit,

lector, sis memor ejus predieti etc»

Bibliografijas palīglīdzekļi.

G. K. — Gesamtkatalog der Wiegendrucke.

x) «Messe und kanonisches Stundengebet nach dem Brauche der Rigāšchēn

Kirche im spāteren Mittēlalter.» Mitteiinngeh aus der livlandischen Geschichte

) 19, 1934. Y'.•/
'

; :'• '• ■'. \ ■■ '

v - \
V. ~:-:/r-

-\'2 ) Par tiesību zin, rokrakstiem (iespied. ?), kas 15. g. sm. 70-rtos gados piede-
.

rējuši Kokneses pilī virsbīskapam Silvestram, Rīgas domkungam Gerhardam Šaf-

rodem, Heinr. Nettelhorstam, Georgam Hollantam, Johanam Sleffam un vikāram

Ludv. Dikenbergam, skat. Fr. Keusslēr, Mitteilungen a. d. livlandischen Gesch. 23.

150.—153. 1. p'. Pieminētās grāmatas nav uzglabājušās.!
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•Hain, Repertorium biblibgraphicum, m quo libri 1 ' omnes āb arte

typographica inventa usque ad annum MD typis expressi. . '.: recensentur,

Stuttgartiae et Lutetiae Parisiorum, 1826—1838.

W. A. Copinger, Supplement to, Hain's Repertorium biblio-

graphicum. I—2, 1895—1902.

K. Burger, The printers and publishers of the XV. century...

Index to the «Supplement» to Hain's Repertorium, 1902;

Th. Reich 1 i n g. Appendices ad Hainii - Copengeri Repertorium

bibliographicum. Additiones et emandationes. I—2;1 —2; 1905—06.

R. Proc to r, An Index to the early printed books m the British

Museum.' I—2; 1898—1902. ; ' -
E. Vouilļiēme, Die īnkunabeln der Kgl. Bibliothek und der an-

deren Berliner Sammlungen. 1906.

I. Collijn, Katalog der īnkunabeln der Kgl. Univ. - bibl. zu

I. Collijn, Katalog der īnkunabeln der Kgl. Bibliothek zu Stock-

Atrastie Rīgas dziesmu grāmatas fragmenti,

kas sarakstīta lejas vācu valodā

16. gadu simtenī.

(Vēstures un senatnes pētīšanas biedrības 798. sēdes [20. XII. 1920. g.] pa-

ziņojums)

To pilsētu vidū, kuru vārdus piemin luterāņu himnoloģijas vēsture,

redzamākā vieta pienākas Rīgai. Tā spriež Hamburgas ievērojamais pēc-

nieks Dr. J. Gefkens (Geffcken). Tanī laikā, kad daudzas citas pilsē-

tas pārmaiņus lietoja dažādas svešas dziesmu grāmatas, Rīgai jau 1530.

gadā bija pašai sava, sarakstīta lejas sakšu valodā. To tā ilgi un neatlai-

dīgi lietoja, pastāvīgi izlaboja un papildināja. Tikai 17. gadu simteņa sā-

kumā tās vietā nāca augšvācu valodā sacerētā dziesmu grāmata. Dau-

dzās pazīmes pierāda, ka pirmā dziesmu grāmata bijusi plaši izplatīta arī

ārpus pašas Livonijas robežām.

Lejas sakšu valodā sarakstītā Rīgas dziesmu grāmata sevišķi intēreV

santa arī tamdēļ, ka vēl nevienā citā pilsētā lejas sakšu valodā tamlīdzī-

ga nekā nebija. Darba autori ir Johans Brismanis un Andrejs

Knopke. Pilnīgs pirmā izdevuma (1530. g.) eksemplārs atrodas Up-
salas1 ) universitātes bibliotēkā.

II
1

) Tur tas nokļuva .1622. gada. Agrāk piederējis Rīgas jezuitu bibliotēkai

skat. tālāk,. 84/1. p'.] [•. ' ' / - . ' ' .': ■. ..-. >• ",\ . ;-•.
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Otrreiz grāmatu izdeva Rostokā, 1537. gadā. No tā vienīgais ek-

semplārs atrodas Celles Ministeriālbibliotēkā. Arī no trešā izdevuma, Li-

bekā, 1548.—49 g., —ir tikai viens vienīgs eksemplārs (Volfenbitelā). Ce-

turtais izdevums, Libekā, 1559. g., atstājis trīs nepilnīgus eksemplārus —

divi Berlīnē un viens Rīgas pilsētas bibliotēkā. No piektā izdevuma, Li-

bekā, 1567. gadā, Vēstures un senatnes pētīšanas biedrībai pieder viens

eksemplārs, ūnikums. Sesto izdevumu, Libekā, 1574. gadā, sastopam Li-

bekas pilsētas bibliotēkā. Otrs eksemplārs pieder Dr. J. Gefkenam. Sep-

tītais izdevums parādījās Rīgā Nikolaja Mollīna apgādībā. Tā bija pirmā

Rīgā iespiestā grāmata. Nav uzglabājies neviens eksemplārs. Arī astoto

izdevumu, 1592, gadā, iespieda Rīgā. Šo izdevumu atrodam Celles Mi-

nisteriālbibliotēkā un Rīgas pilsētas bibliotēkā.

Sākot ar 1615. gadu, Rīgā radās vesela rinda dziesmu grāmatas augš-

vācu valodā. Tas notika līdztekus izlokšņu pārgrozībām. Tā tad redzam,

ka mūsu lejas vācu valodā sacerētās dziesmu grāmatas ir lieli literatūras

retumi, lai gan kādreiz tās bija plaši izplatītas. Tamdēļ arī es izjaucu kā-

das grāmatas papes vāku, kurā saskatīju minētās dziesmu grāmatas la-

pas. Vākā atradās šādas dziesmu grāmatas loksnes: H. J. P. Q. R. S.

T. V., kopā 32 lapas (pa daļai divos eksemplāros), tā tad vairāk kā viena

trešdaļa no visa darba. Katrā ziņā tā grāmata, kurai šīs lapas piederēja,

ir vecāka par mūsu 1592. gada izdevumu. Gefkens aizrāda, ka 1574. gada

iespiedums ir rūpīgs 1567. gada pakaļdarinājums līdz tai vietai, kur nāk

papildinājumi. Bet mūsu atrastās lapās vērojamas ļoti rupjas pareiz-

rakstības kļūdas, kamdēļ varēja pieņemt, ka šīs lapas pieder 1588. gada

izdevumam, tā tad vecākai Rīgā iespiestai grāmatai. Bet ir liecība, kas

nostājas pret šo pieņēmumu. Grāmata, kuras vākā lapas atrada, ir Teo-

frasta Paracelsus darbs: «Astronomia Magna oder die gantze Phi-

losophia Sagax der grossen und kleinen Welt,» iesp. Frankfurtē 1571. gadā

(Phiios. 346)r. Sējumam ir ādas vāki ar iespiestu ruļļu ornāmentu. Šā-

dus vākus atrodam arī Livonijā iesietām grāmatām. Tā kā vākā atrastām

lapām bija daudz drukas kļūdu, tad liekas, ka tamdēļ tās izlietotas mak-

latūrā. Šie abi apstākļi gan liecinātu par labu Rīgas iespiedumam, bet

te nu jāievēro, ka priekšvārda lapā atrodam šādu uzrakstu: «Sylvester
Alexander pharmaeopaeus». Šis vīrs ir pazīstamais Rīgas pilsētas aptieķ-
nieks Aleksandrs jeb Sandersl). Sanders ir vārda Aleksandrs atvasinā-

jums ar intīmāku nokrāsu. Viņš nomira 1579. gadā. Tā tad grāmatas la-

pām jābūt vecākām par viņu un, neskatoties uz ortogrāfiskām kļūdām,

tomēr jāpievieno kādai 1574. gadā Libekā iespiestai grāmatai vai arī līdz

šim nepazīstamam izdevumam. Šī jautājuma noskaidrošanai daudz pa-

nāktu ar minēto lapu fotogrāfiju nosūtīšanu uz Libeku.

*) Skat. Sitz.-ber. der Ges. f. Gesch. und Alt. zu Riga 1911. 44., 76. 1. p.
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IV.

Trīs Rīgas viduslaiku rokraksti Upsalas

universitātes bibliotēkā.

(Vēstures un senatnes pētīšanas biedrības 812. sēdes atzinumi, Rīgā, 1922. g.

12. aprīlī.)

Kad gadu iepriekš (1921. g.) Upsalas universitāte svinēja 300 gadu

pastāvēšanas jubileju, tad iznāca svētkiem veltīta grāmata, Uppsalas Univ.

bibl. Minneskrift 1621—1921. Te starp citu atrodam Dr. Ērika Rota

(Rooth) sacerējumu: «Die mittelalterlichen deutschen Handschriften

einschliesslich der lateinischen mit deutschen Bestandteilen der Univer-

sā tātsbibliothek zu Uppsala». Es runāšu vienīgi par tiem Rota aprakstā

minētiem rokrakstiem, kas cēlušies Livonijā.

lespiesto tekstu varu papildināt ar dažām vēstuļu ziņām, kuras zvied-

ru zinātnieks laipnā kārtā atstāja manā rīcībā. Vispirms mūsu uzmanību

saista 15. gadu simtenī sacerēts breviārijs latīņu valodā. Breviārijā
atrodam arī veselu rindu lejas vācu lūgšanu fragmentus. Oktāv-

sējumam pievienota arī koka griezuma daļa. Te attēlota sv. Jaunava.

leraksts vēsta, ka breviārijs piederējis pēdējai mūsu cizterciešu ordeņa,

Marijas Magdaļas klostera normai, jaunavai Annai Netken. Viņa nomira

1591. gada 8. janvārī. Miršanas dienas datums uzdots jaunā stilā. Pie

tā katoļu aprindas toreiz turējās. Anna Notken jeb Netken bija pazīstama

persona. Viņa jau 1510. gadā bija iestājusies klosterī, kas atradās pie

Rīgas Jēkaba baznīcas. Kad reformācijas dienās lielākā daļa mūķeņu iz-

klīda, viņa ar nedaudzām biedrenēm palika turpat. Viņa nomira 110 ga-

dus veca, būdama tā klostera pēdējā mūķene un abāte, kuru 1583. gadā

ķēniņš Stefans atdeva jezui t i c m. Kā Dr. Rots raksta man, tad līdz

šim tekstā nav atrodami: aizrādījumi par kāda klostera patrociniju, nedz

arī vēsturiski norādījumi par dedicatio ecclesiae. Rīgā radies arī 14. gadu

simtenī pergamenta kodeks, kurā atrodam Sv. Bernharda benediktiniešu

rēgulas. Latīņu valodas tekstam klāt pievienots tulkojums lejas vācu va-

lodā. Kodeks piederējis Rīgas jēzuitu kollēģijām. To pierāda ieraksts.

Pēc uzrunas «dilectissime serores» spriežot, rēgulas domātas sieviešu

klosterim.

Livonijā radies arī plaši izplatītā darba «Sacratissime misse declara-

tio» noraksts. Darbu sacerējis 1412. gadā profesors Nikolajs Stors.

Norakstītājs bijis līdz šim nepazīstams Rīgas dominikāniešu klostera mūks:

«Bruder Henricus dc ordinē predicatorum». Viņš raksta, ka dar-

bu norakstījis Rīgas konventā 1466. gada 28. martā, piektdienas
rīta 8. stundā. Viņa rokraksts pēc tam nokļuva kāda cita garīdznieka ro-

kās, kas to apvienoja kopējā sējumā ar paša norakstiem, no kuriem divi

pabeigti 1467. gada 30. aprīlī un 30. janvārī.
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Otrā norakstītāja vārds, ir: Nicolaus Brasia.toris dc Clomen.

Tas ir tas pats Nicolaus Braxatoris dc Livonia, kas 1426, gada. 31. oktobrī

immatrikulēts Rostokas universitātē. Viņš identisks arī vēlākam Erm-

- landes baznīcas vikāram Nikolajam Brasiatoris, kas 1466. gadā apmeklēja

Pilteni un Rīgu, lai nokārtotu savas draudzes lietasl ). Viņš no- '

mira kā Ermlandes diakons. Minēto sējumu, kurā atradās viņa un domi-

nikānieša Indriķa noraksti, viņš atstāja Frauenburgas Doma baznīcas

bibliotēkai. No turienes šī grāmata kā kara laupījums nokļuva Zviedrijā....

Nikolajs norakstījis šādus darbus: Gvido dc Monterotheri: «Manipulus

ļ curatorum», Gerardus dc Vliederhoven «Cordiale», Thomas a Kempis

«Dc imitatione Christi», kādu ars moriendi v. t. t., veselu rindu recepšu

latīņu un lejas vācu valodā: aqua vitae, dc dogeden des brandewines

•' iiP i c liku ms. 1621. gadā Gustavs Ādolfs slēdza jezuitu kollēģiju un

1622. gada novembrī jezuitu bibliotēku nosūtīja Upsalas akadēmijai. Tamdēļ pie-

minētie raksti atrodas Zviedrijā. Ja aplūkojam toreiz izgatavoto Dr. J. Botvida

sarakstu (Upsalas univ. bibliotēkas 271. M. S.), tad redzam, ka tur atzīmēti 909

sējumi un rokraksti; starp tiem 38 inkunābulas, 25 rokraksti un 61 neiespiests

•.darbs, loksnēs, dažreiz pat 20 eksemplāri (skat. J. Collijn, Katalog der īnkuna-

beln der Univ.-bibl. zu Uppsala, 1907). Grāmatu nodaļā piemēra dēļ atrodam pirmo

latviešu katķismu, izdotu 1585. gadā (Nr. 824?), tālāk: Nr. 5 Historia rerum Prussi-

carum; Nr. 56 pasionāls lejas vācu valodā; 81: Compendium theologiae manus-

criptum; 91: Liber manuscriptus res theologicas continens; 101: Register des

buchs der chroniken undt geschichten mit figuren von anbeginder welt; 124: Supple-

mentum chronicarum; 203: Quaestiones m universam phvsicam manuscriptae; 206:

Nomina eorum, qui Rigae matrimonii benedictionem acceperunt; 221 un 304,

309, 312, 356: Aristotelis «Dc caelo» («De Anima»), commentarius manuscriptus;

244, 375: In primam resp. tertiam [partem] d. Thomae proemium liber manus-

criptus; 282: Theologia moralis, liber scriptus; 291: Commentarius m Phvsicam

Aristotelis manuscriptus, 4 expl.; 292: Liber monachorum sine titulo;

353: Statūta oder Bursprache der Stadt Rygha; 451: Kirchenordnung zu Rijgha

teutsch; 452: Lyfflendisch Cronich teutsch; 478, 479: Flagellum daemonum Hiero-

nymi Mentii; Fustis daemonum m malignos spiritus effugandos ejusdem; 511:

Malleus maleficarum tom. II; '627: Malleus maleficarum dc lamiis et strigibus;

730: Een geestlich liedboexken; 734: Liber carminum manuscriptus; 811: En
:

ghestelijke liedboexken (Duodez): 864: Ein Rysk Book m octavo, 12 exemplaria

/(neiesieta): 896: Literae annuae Soc. Ješu, exem.pl. 2. «Kirchenordnung zu Rijgha»

neapšaubāmi 1530. gada pirmā izdevuma eksemplārs, ko no jauna izdevis J. Gef-

Jy •»•';' \';- .' \ ' ." 'r ■ ■'• :( /.*•;.. ';• 'f .* J

Par izdevumiem, ko jezuīti izdevuši savai bibliotēkai 1592. un 1593. gadā,

skat. C. Schirren, «Verz. livl. Geschichtsque-llen», 170. 1. p. (starp citu par kādu

: Mappā .mūndi' 6 Fl.). V- V■" -: ■ 'Xt:&J-\itlt V.t":"*V '-' '.'>'■' ?
'

:'.
Tomēr 1621. gadā Rīgā palika vismaz 6 grāmatas, kas vēlāk nonāca Pilsētas

bibliotēkā. Tās ir (Dr. A. Bauera saraksts): a) Theol. 379: Horatius Turselli-

nus Romānus (c Societate Ješu): Lauretanae historiae libri quinque. Ad. Illustris.

D. Petrum Aldobrandinum S. R. E. Card., Moguntiae Apud Balthasarum Lippium,

Sumpt. Arnoldi Mylii, 1599..-Priekšvārda lapā šāds ieraksts: «Inscripsit Ceilasius».

Titullapā: Inscriptus catalogo librorum Collegii Rigensis Societatis Ješu».

b) Theol. 108O: D. Joh a n Chryso s to m i, Constantinopolitani episcopi

Commentarium m Acta Apostolorum, Desiderio Erasmo Roterodamo interpretē.

x) L. Arbusow sen., Livlands Geistlichkeit.
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;Antverpia'e, Joannes Steelsius, 1542. B°. Titullapā atrodas īpašnieka .atzīme: «Colle-

gii Rigensis Societatis -Jesū».,' ".•'• . * . • ■'•
.. ' • •'. - ' '

c) Theol. 2652: Joannes Len s a c us, Dc libertate Christiana, Francof. 1590.

īpašnieka atzīme: «Inscriptus Catalogo Societatis Ješu Rigensis 1591».

d) Theol. 3401: Thesaurus precum ac variarum exercitationum spiritua-

lium. Ex probatis auctoribus collectus opera- pairum .Societatis Ješu . . . Primt.

pars. Crac[oviae], Nicolaus Lob, 1607. leraksts: «Inscriptus. - catalogo librorum

Collegii - Rigensis S. Jv». .
" " . .'; ...

'.' - • . ' .. . • •"• .',]

c) Philol. 1830: F1 orus, L. Julius, Rerum a Romānis gestarum libri 111 a

Joanne Stadio emendati. Ed. altera aucta et cbrrecta. Coloniae Aprippinae; Joannes

Gvmnicus, :1592,.- 8°; •; "•- ■ ■'". t' X '-/ . ""

.; v

f) Philol. 1343: Justini et Trogi Pompei Dc historiis externis libri XLIIII. A

Francesco Modio Brugensi cx M.-S. codicibus emendati. Adiecta est Monarchiarum

omnium tabula . . . Cum indice rerum et verborum. Coloniae Agrippinae: Arnoldus

Mylius 1592. «Collegii Rigen. Societ. Ješu 1595.»

38 Rīgas jezuitu inkunābulu skaitā atrodas 3, kas piederējušas Livonijas klē-

riķiem: I. Collijn, Katalog der īnkunabeln der Universitātsbibliothek zu Uppsala,

19107;/,:-V ''".*•'•- š^..
'

.*;. V .' \ ,
a) n. 240. Baptista dc Salis. Summa casuum conscientae dieta Rosella sive

Baptistiana. Venezia: Paganinus dc Paganinis, 21. 12. 1499. B°. Hain * 14, 146, le-

raksti: (1) pro usu fratris Nicolai Johannis. — (2) Liber collegii societatis Ješu

Rigae anno 1586, 20. Jumi. . -
••

b) n. 945, Leo Magnus. Sermones et epistolae. Roma: Conrad Sweynheym

et Arnold Pannartz, 1470. Hain * 10.011. Proctor 3308. leraksti (1) Hynricus vam

Laer kerckher tho Karmel hort ditt boeck. (2) Reinoldi Gemecowe rmi. dni. ep.

Ozliensis Arensburgae aulici concionatoris, donatione vero rev. dni. Henrici a

Lhaer, paroeci m Karmel possidet ao. etc. [15] 58. (3) Inscriptus cathalogo collegii

Rigensis Soc. Ješu.. 159t...
..

..

• ' * .'. ' -

c) n. 1095. Nicolaus [dc Tudeschis] Panormitanus. Glossae Clemen-

tinae.. Koln: Joh. Koelhoff, 16. 3. 1477. Hain 12.338. leraksti: (1) Liber Hinrici

Fabri m Velynn plebani. (2) Liber venerabilis domini Gerardi dc Mestaken, seho-

lastici - OziMensis, ejusdem necnon Tarbatensis ecclesiarum canonici )[
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