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In memoriam.

Kristaps Morbergs visu savu mantu novēlējis pilnā īpašumā Latvijas

Universitātei, un 1931. gada 23. janvārī Latvijas Universitāte kā ūniversāl-

mantiniece pārņēmusi viņa lielo dāvinājumu savā rīcībā.

Pēc testāmenta noteikumiem nodibināts no visa mantojuma „Ne-

laiķa Kristapa Morberga novēlējuma" fonds, kura brīvos līdzekļus,

atvelkot īpaši minētus legātus un pabalstus, Kristaps Morbergs paredzē-

jis Latvijas Ūniversitātes, akadēmiju un konservātoriju trūcīgo audzēkņu

pabalstam. Ar šo augstsirdīgo nelaiķa novēlējumu līdzināts garais un grū-

tais izglītības ceļš tai mūsu akadēmiskās jaunatnes daļai, kuru vienīgi lī-

dzekļu trūkums kavētu iegūt augstāko izglītību.

Izbaudījis savā agrajā jaunībā pārāk daudz grūtuma, Kristaps Mor-

bergs vēlējies, lai viņa raženā mūža ieguvumi dotu atbalstu mazturīgajiem

un centīgajiem un lai viņiem spīdētu laipnāka saule, nekā tā, kas spīdē-

jusi Kristapam Morbergam pašam, mērījot ceļu no Zemgales Lielstrikaišu

mājām uz tālo, nezināmo Rīgu.

1938. gada 8. aprīlī paiet pirmais decennijs no Kristapa Morberga

šķiršanās uz mūžu. Kā dziļas pateicības velti Latvijas Ūniversitātes padome

noliek šai dienā pie Kristapa Morberga piemiņas tēla viņa dzīves aprakstu,

— viņa baltās un nebaltās dienas, viņa cīņas grūtumu un viņa uzvaras spo-

žumu. Ap Kristapa Morberga tēlu, ko viņš pats kaldinājis savā cildenajā

testāmentā, mūžam vīsies draudzība un patiesa cieņa.
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I.

Kristaps Morbergs dzimis 1844. gada 20. IX./2. X. Kurzemē, Bukaišu

pagastā, kā Lielstrikaišu māju saimnieka Krišjāņa Morberga (Mohrberg)

un viņa sievas Annes (Annas Magrietas) jaunākais dēls; kristīts 19. svēt-

dienā pēc Vasarassvētkiem. Tēvam Krišjānim tad bija jau 48 gadi. Viņš

miris 1857. gada 17. VI. (vec. st.) 61 gadu vecs. Mežmuižas ev.-lut.

baznīcu grāmatu XX. sēj. 148. lpp., mirušo sarakstā Nr. 86, vecais

Lielstrikaišu saimnieks Krišjānis vēl saukts agrākajā uzvārdā par Mūr-

bergu. Pirmo reiz Mūrberga uzvārds parādās divos 1835. gada revīzijas
sarakstos: Bēnes muižas Slakteru mājās atzīmēts Vilis Jāņa dēls Murbergs

(Murberg), miris 1826. gadā, un tās pašas muižas Daģu mājās Krišs Viļa
dēls Murbergs, 35 gadus vecs, pārnācis no Slakteru mājām. Arī 1850. g.

un 1858. g. revīzijas sarakstos viscaur vēl paturēts Mūrberga vai Muhr-

berga uzvārds. Baznīcu grāmatas, turpretī, atzīmē Mohrbergu jau no

1844. gada. Dažkārt dzirdētais aizrādījums, it kā Morbergs pēc pārnāk-

šanas uz Rīgu būtu — šādu vai tādu iemeslu dēļ — pats grozījis savu

agrāko uzvārdu, nav pamatots, jo Mežmuižas 1844. g. kristīto sarakstā

(XIV. sēj. 28. lpp. Nr. 176) viņš uzņemts kā Krišjāņa Morberga (Mohrberg)

un viņa sievas Annas dēls. Mežmuižas 1861. g. iesvētīto sarakstā (Nr. 23)

atzīmēts atkal Kristaps Mūrbergs (Muhrberg) un pat vēl 1873. g. Bukaišu

muižas pārrakstīšanas ruļļos viņš atzīmēts kā Kristaps Krišjāņa dēls Mūr-

bergs (Muhrberg). Ja oficiālajos dokumentos, kā redzams, abas rakstības

Mūrbergs un Morbergs bijušas vienlīdzīgi pieņemtas, tad arī Morbergs

varēja galīgi paturēt tik pat labi vienu, kā otru. Viņš izšķīrās par ~Morb-

ergu".

Morberga māte Anne (Anna Magrieta) dzimusi 1804. gadā kā Bēnes

muižas Piušķu māju saimnieka Evarta meita; laulāta ar Kristapa tēvu

Krišu (Krišjāni) 1825. gada 19. svētdienā pēc Vasarassvētkiem. Meklējot

vēl tālāk Morbergu ģimenes radu rakstos, noskaidrojies, ka Kristapa Mor-

berga vectēvs Vilis dzimis 1752. vai 1756. gadā, miris 1827. gadā; 1786. g.

laulāts ar Kaje Indriķa audzēkni Kači. Morberga vectēva tēvs saucies

Jānis, bet tuvāku ziņu par viņu trūkst (1. att.).
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Morbergu ģimenē bijusi no paaudzes uz paaudzi bagāta bērnu svētība.

Cilts tēvam Jānim bijuši 7 pēcnākamie (dzimšanas kārtībā: Līze, Anne,

Made, Miķelis, Trīne, Vilis un Grieta). Kristapa vectēva Viļā 4 vecākie

bērni bijuši: Fricis, Anne, Vilis un Jānis. Attiecībā uz tālāko Vija ģimenes

pieaugumu ir dažas nenoteiktības un neskaidrības. Lielauces ev.-lut. baz-

nīcas grāmatu 11. sēj. 18. lpp. 1796. gada kristīto sarakstā atzīmēts, ka

~1796. gada 20. svētdienā pēc Vasarassvētkiem kristīts Bēnes muižas Slak-

teru māju saimnieka Viļa dēls Krišjānis". Ar uzdoto dzimšanas gadu

(1796) labi saskan atzīme Bukaišu muižas 1850. g. revīzijas sarakstā (Liel-

strikaišu mājas, Nr. V.): Krišjānis Muhrbergs, 1836. g. pārnācis no Bēnes

muižas, 537
2 g. vecs, viņa sieva Anne 43. g. veca. Turpretī Bēnes muižas

1811., 1816. un 1835. gada revīziju sarakstos minēts Kristjānis, Krists un

Krišs kā Slakteru māju saimnieka Vija dēls, pie kam dzimšanas gadi atzī-

mēti: 1798., 1799. un 1800., tā tad visi vēlāki par baznīcas grāmatās

uzdoto 1796. gadu. levērojot šo apstākli, varētu pat rasties doma, ka saim-

niekam Vilim bijuši divi jaunākie dēli pēc jau minētā dēla Jāņa. Šī doma,

tomēr, jāatmet, jo 1) nebija un nav parasts, ka diviem dēliem dotu gan-

drīz to pašu vārdu, un 2) 1826. g. un 1835. g. revīzijas sarakstos minētā

Krista vai Kriša sieva Anne ir neapšaubāmi identiska ar Piušķu saimnieka

Evārta meitu Anni, ar kuru Krišjānis Morbergs bija salaulājies 1825. g.

Tādā kārtā pieņemams, ka vecajam saimniekam Vilim bijuši pavisam 4

dēli un 1 meita. — Krišjānim Morbergam bija 6 bērni: 5 dēli un 1 meita

(Jēkabs, Krišs, Oto, Fricis, Trīne un Kristaps). L. 0. Rakstu XVIII. kopo-

juma (1928. g.) attiecīgajos piemiņas rakstos: „Kristaps Morbergs un viņa

lielais dāvinājums Latvijas Universitātei" un „Christoph Mohrbergs Lebens-

lauf und Testament" (579. un 626. lpp.) Kristaps Morbergs skaitīts par

ceturto un jaunāko dēlu. No Bukaišu muižas 1850. g. revīzijas saraksta

(Lielstrikaišu mājas, Nr. V.) nepārprotami redzams, ka Kristaps Morbergs

bijis piektais un jaunākais dēls. — Tāda pati bērnu svētība bijusi Kristapa

Morberga mātes Annes ģimenē, jo viņas tēvam Ēvartam bijuši 7 pēcnā-

kamie: Fricis, Jēkabs, Krišs, Kārlis, Oto, Anne un Karlīna.

Kristaps Morbergs slēdza savas acis un mūžu, sasniedzis lielu vecumu

— 84 gadus! Viņa nāvi paātrināja kāda iekšēja kaite. Morberga tēvs Kriš-

jānis miris ar diloni, 61 gadu vecs. Mātes Annes mūža garums nav droši

nosakāms. Pēc Lielauces ev.-lut. baznīcas grāmatu (11. sēj.) kristīto sa-

raksta ~1804. gada 14. svētdienā pēc Vasarassvētkiem kristīta Bēnes mui-

žas Piušķu māju saimnieka Ēvarta meita Anna Margrieta", bet pēc Bēnes

muižas 1816. g. revīzijas saraksta saimnieka Ēvarta un viņa sievas Annes

meita Anne bijusi 7 gadus veca (tā tad dzimusi 1809. g.); agrāk minētajā

L. U. Rakstu apcerējumā (617. lpp.) pieņemts dzimšanas gads 1801. Val-

dot tik lielai nenoteiktībai attiecībā uz dzimšanas gadu, Morberga mātes



1. Kristapa Morberga māte Anna,

dzim. Eltermanis.
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mūža garumu var skaitīt tikai aptuveni 84—92 gadi. Kristapa Morberga
tēva tēvs Vilis miris 71 gadu vecs, „no vecuma nespēka", kā teikts Liel-

auces ev.-lut. bazn. grām. 11. sēj. 444. lpp. Visgarāko mūžu pieredzējis

Morberga mātes tēva tēvs, Piušķu saimnieka Ēvarta tēvs Matīss Pētera

dēls Eltermanis, kura vecums 1816. g. revīzijas sarakstā atzīmēts 93 gadi

un kurš miris 1817. gadā. Morberga mātes tēvs Vilis miris 61 gadu vecs.

— Spēcīgs un kupls ir Morbergu cilts koks, izžuburojis platos zarus pa

Piušķu, Slakteru, Daģu, Lielstrikaišu, Stērķu, Brandavu un citām sētām. —

Pārredzamāku pārskatu par Morbergu ģimeni dod tabula:

Tēvam nomirstot 1857. gadā, Kristapam bija tikai 13 gadu. Par viņa

bērnības gadiem maz zināms. Dzīve nomaļajā Latvijas novadā, pavisam

tuvu pie Lietuvas (agrākās Kauņas guberņas) robežām, šķiet ritējusi savu

mierīgo gaitu. Līdzenā Zemgales kviešu zeme deva bagātu ražu, un Liel-

strikaišu saime uz saviem nepilniem 60 ha dzīvoja pārtikusi. Vienīgi trūcis

ēku celšanai vai to remontam nepieciešamo būvkoku, kuri bijuši jāved no

30 klm tālās Kalnamuižas. Arī lieks naudas grasis bijis nevien Lielstri-

kaišos, bet arī kaimiņu Pikaišu, Stērķu, Menuču v. c. mājās liels retums.

Lielstrikaišu dzīvojamā ēka, 15,3 mtr. X 9,6 mtr. guļbūve, ar 2,2 mtr. aug-

stām telpām, ar rovi un salmu jumtu, celta 1820. gadā. Tai pašā gadā

celta arī klēts. Spriežot pēc vaiņakā iecirstā gadu skaitļa, t. s. saimnieka

gals piebūvēts 1856. gadā; vēlākos gados salmu jumts atvietots ar dēlīšu

(skaidu) segumu, un izdarīti daži ēkas pārbūves darbi (2. un 3. att.).

Pagastskola Bukaišos bijusi nodibināta jau 1847. gadā, un tās pirmais

skolotājs ilgus gadus bijis Jānis Grīnfelds. Pirms īpašas, jaunas ēkas cel-

šanas skola mitinājusies muižas vecajā labības magaziņas ēkā. Kādos ap-

stākļos un kad noritējuši Kristapa skolas gadi Bukaišu pagastskolā, nav

ānis

Lize Anne Made Miķelis Trīne Vilis Grieta

1745 1747 1750 1752 1754 1756—1827 1757

Kače

1766—1814

laulāti 1786

Fricis Anne Vilis Jānis Krišjānis

1788 1789 1792 1794 1796—1857

Anne

1804—1893

laulāti 1825

ekabs Krišs Oto Fricis Trīne Kristap:

1829 1831 1834 1837 1840 1844—1928
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izdevies noskaidrot. Visai svarīgas ir tādēļ Mežmuižas bazn. grāmatu ziņas,

no kurām redzams, ka Morbergs iesvētīts 1861. gada 16. aprīlī, Pūpolu

svētdienā, un ka mācībā dabūjis šādas atzīmes: lasīšanā — labas, katķismā
— ļoti labas, sv. rakstos — labas. (4. att.).

Parasti pieņem, ka Morbergs no Lielstrikaišiem tieši gājis uz Rīgu.

Ka palikšana tēva sētā Morbergam nesolīja nekāda liela labuma, par to

nebūtu ko šaubīties. Kristaps bija ģimenē piektais un jaunākais dēls. Ar

to būtu apzīmogots Morberga liktenis, ja viņš paliktos uz vietas: kalpa

kārta, — jo līdz saimnieka godam viņam stāvēja vecākie brāļi priekšā.

Morbergs negāja uz tuvējo Žagares pilsētiņu, kurā varbūt varētu iekarot

sev vieglākas dienas, nekā ejot arklam pakaļ tēvu tīrumos. Viņš nelipa

arī vietējai muižai klāt, kuras dzimtkunga firsta fon Līvena dienestā dažs

labs no bukaišniekiem bija ticis uz augšu. Morbergs gāja uz Jelgavu. Ļoti

vērtīgas ziņas par šo Jelgavas laiku sniedzis nesen mirušais prāvests K.

Kundziņš (1850—1937). Morbergs dzīvojis ap 1862.—1863. g. kopā ar se-

šus gadus jaunāko K. Kundziņu Jelgavā pie kāda Rozenhofa Marijas ielā.

Bērzmuižnieks Rozenhofs bijis zirgu uzpircējs un izdevis istabas ar pilnu

uzturu. Abi jaunekļi mitinājušies šaurās, pustumšās telpās, maksājot par

pilnu pansiju 40—50 rubļu gadā. Morbergs tai laikā mācījies namdara

amatu pie kāda Jelgavas pilsētas būvmeistara; gājis darbā agri no rīta un

strādājis pie peldu mājas celšanas Lielupes malā, pretī pilij. Minētā Rozen-

hofa pansijā mitinājies arī kāds Sīpeles Purvaiņu māju saimnieka dēls

Kārlis Purvainis. Cik ilgi Morbergs bijis Jelgavā, var tikai aptuveni minēt.

1861. gadā viņu iesvētīja, 1864. gadā viņš, kā jādomā, nonācis Rīgā. Jel-

gavas posms tā tad iekristu laikā no 1861.—1864. gadam. Droši pieņe-

mams, ka Morbergs nav gājis no Jelgavas tieši uz Rīgu, bet iepriekš at-

griezies Lielstrikaišos, lai pienācīgi sagatavotos tālajam Rīgas ceļam. Par

šo ceļojumu stāsta Morberga ceļa biedra dēls Vilis Sūna (dzīvo tagad Rīgā,

dien kā nama uzraugs bij. Saeimas namā) šādi: „Mūsu Pikaišu dzimtsmājas

ir Lielstrikaišu kaimiņos. Man bija 14 gadu, kad visu apkārtni saviļņoja

vēsts: Morbergs atbraukšot! Viņš ieradās Bukaišos sakarā ar kāda sava

tuvinieka bērēm, bet kura tieši, tā neatceros. Grezno ekipāžu sagaidīja

daudz ļaužu, un mana māte sacīja tēvam Fricim: ~Redzi nu! Morbergs

tagad brauc zeltītā karietē, bet tu staigā pastalās kā toreiz, kad abi kopā

gājāt uz Rīgu. Kādēļ tu nepaliki Rīgā!" Tēvs tikai nopūtās un teica:

~Katram sava laime." Vakarā tēvs ilgi stāstīja par to, kā mājnieki viņu

posuši Rīgas ceļam, kā māte adījusi zeķes, bet tēvs badījis jaunas pastalas.
Naudas varējuši vecāki sameklēt tikai 3 rubļus. Gājuši uz Rīgu kopā ar

Morbergu kājām. Rīgā vieglāka darba vietas bijušas aizņemtas un tādēļ

bijis jāstrādā ļoti smags darbs. Rīgas puikas bieži smējušies par viņa

apavu, un kad viņš kopā ar Morbergu gājis uz darbu, tad klieguši, ka



2. Lielstrikaišu dzīvojamās ēkas novietne un plāns.





3.

Lielstrikaišu
dzīvojamā
ēka
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pastalnieki nākot. Tevs Rīga izturējis vienu gadu, pec kam atgriezies atpa-

kaļ Bukaišos, bet Morbergs palicis Rīgā."
Šis Friča Sūnas stāstījums pilnīgi apstiprina to pašu, ko dzird no dau-

dzām citām pusēm par Morberga pirmajiem, grūtajiem gadiem Rīgā. Visai

vērtīgs šai stāstījumā ir norādījums, ka vienam no Kurzemes saimnieku

dēliem Rīgas darba grūtumi bijuši par smagiem, otram, turpretī, tie kaulu

nav lauzuši. Šis otrais saimnieka dēls bija Kristaps Morbergs.

lespējams, ka Morbergs pārnācis uz Rīgu tieši 1864. gadā, kaut gan

dokumentāri nodibināt šo gadu nav izdevies. 1873. gadā — kā redzams no

Rīgas pilsētas būvju nodaļas archīva datiem — viņš iesniedza būvju valdei

(Bauamt) sava pirmā nama (Kalpaka bulvārī 5) projektu, kurā slaidiem

burtiem, labi lasāmā rokrakstā ierakstīts: ~Unterzeichneter ersucht um die

Erlaubnis den Bau nach vorliegendem Plan ausfūhren zudūrfen. C. Mohr-

berg. Riga, den 24 Juli 1873." Kā maza nepareizība iezagusies ~zu" un

~dūrfen" savilkšana kopā. Uz tā paša projekta atrodas otrs teksts ~Fūr

die Übereinstimmung mit dem Original: Architect J. Baumann". (5. att.)

Deviņu gadu laikā (1864 —1873) Morberga dzīves ceļš divējādā ziņā

gājis strauji augšup: viņš ticis pie materiālas un garīgas mantas, jo nevis

pilsētas nomalē kaut kādu koka nameli viņš sev ceļ, bet iepretī jaunajam

~Strēlnieku dārzam" 3-stāvu mūra namu; viņa garīgo apvārsni paplaši-

nājusi vācu valodas iemācīšanās. Kļūdams 1873. gadā par Rīgas namsaim-

nieku, Morbergs pēc Kurzemes kamerālvaldes tā paša gada 2. maija rīko-

juma tika pārrakstīts uz Rīgas pilsētu. Ar šo pārrakstīšanu Morberga

formālās saites ar Bukaišu pagastu pārtrūka. Sava dzimtā pagasta Mor-

bergs, tomēr, neaizmirsa, bet tā atcerējās pat pēc vairāk nekā pusgadsim-

teņa, kā redzams no viņa testāmenta.

1873. gadā architekts Baumanis deva Morberga pirmā nama projektam

savu parakstu. Atšķirīgi no tai laikā parastā teksta: ~Fūr die Bauleitung"

vai ~Die Leitung des Baues ūbernimmt" Baumanis uzrakstījis: ~Fūr die

Übereinstimmung mit dem Original." Var tikai jautāt, kādēļ šai gadījumā

„Bauleitung" nav pieminēta. Trūkstot sīkākiem datiem, atbildēt šobrīd

nav iespējams. Lai būtu bijis kā būdams, šis būvprojekts norāda uz kaut

kādām tuvākām saitēm starp Morbergu un architektu J. Baumani.

1864. gadā Morbergs tēlojas kā smaga fiziska darba strādnieks, kurš,

kā jau agrāk aizrādīts, mācījies namdara amatu pie Jelgavas meistara.

Pilnīgi ticams, ka Morbergs, Rīgā nonācis, būs meklējies darba vispirms

pie namdariem. Pēc Rīgas veco vaļņu nojaukšanas, ko izdarīja no 1857.—

1863. g., pilsētas celtniecība ievērojami uzplauka. Šo uzplaukumu sevišķi

veicināja tas, ka 1858. gadā valdība atcēla agrāko aizliegumu — celt mūļa

ēkas priekšpilsētās. Rīga strauji apbūvējās, būvstrādniekiem par darba

trūkumu nebija ko žēloties. Jānis Baumanis, kurš kopā ar Pflugu 1863. g.
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bija ieguvis jaunceļamā bruņniecības nama projektu sacensībā I. godalgu,

strādāja pie šīs ēkas no 1863.—67. gadam. Bez tam viņam jau pirms

diploma iegūšanas (Pēterpilī 1865. gada rudenī) bijusi vesela rinda citu

celtņu: nams Lazaretes ielā, 2 ēkas Ķemerejas ielā v. c. (sk. L. Ū. doc. P.

Kampes apcerējumu „Architekts Jānis Fridrichs Baumanis". 1927. g.). Pēc

architekta diploma un ar to saistīto būvtiesību iegūšanas Baumanis sāka

izvirzīties aizvien redzamākā vietā un jau 60-jos gados kļuva par visvairāk

nodarbināto architektu starp saviem kollēgām. Šādos apstākļos bija viegli

iespējams, ka Morbergs dabūja darbu kādā Baumaņa vadītā būvē. Kādos

gados Morbergs būtu strādājis tieši Baumaņa dienestā un algā un cik lielā

mērā Baumanis būtu savā būvbirojā līdzinājis Morberga ceļu uz architek-

tūru, nav noteikti zināms. Starp Baumaņa palīgiem doc. P. Kampe atzīmē

pirmā vietā apdāvināto architektūras zīmētāju Gadilhi, tad Borchartu,

Apsenu, Konrādi un Mengelu, — Morbergs nav pieminēts. Prof. Dr. arch.

P. Kundziņš savā apcerējumā ~Latvju architektūrā" (Latv. konv. vārdn.

85. burtn., 21510. lpp.) aizrāda, ka „Baumaņa garā strādāja viņa māceklis

Kr. Morbergs."

Ņemot vērā to, ka uz trim Morberga namu projektiem konstatēts Bau-

maņa paraksts, jādomā, ka abēju attiecības bijušas labas, varbūt pat drau-

dzīgas. Nav jāaizmirst, ka 1861. gada 16. V. (vec. st.) Rīgā nodibināja „Po-

litechnisko skolu" (no 1896. g. 6. V. „Rīgas politechnisko institūtu"), kurā

no 1863. g. I. IX. jau darbojās visas nodaļas. Kaut gan Morbergs nepietie-

košas priekšizglītības dēļ nevarēja iekļūt minētajā skolā, tad tomēr neviens

viņam nevarēja liegt mācīties privātā ceļā pie šīs skolas mācības spēkiem.

Beidzot, tās pašas privātmācības gaitas viņš varēja staigāt ja ne pie Bau-

maņa, tad pie kāda cita architekta un teorētiskās zināšanas iegūt arī paš-

mācības ceļā.

Pēkšņs lūzums labajās attiecībās starp Morbergu un Baumani šķiet

noticis nama Aspazijas bulvārī Nr. 4 celšanas laikā. 1878. gadā 15. 111.

Morbergs iesniedza būvju valdei minētā nama projektu ar parasto lūguma

tekstu: ~Den Bau nach diesem Projecte ausfūhren zu dūrfen ersucht C.

Mohrberg", bet Baumanis pievienoja savu tekstu un parakstu: ~Fūr die

Bauleitung Architect J. Baumann." Pēc nepilniem 2 mēnešiem zem Bau-

maņa paraksta radies cita architekta teksts un paraksts: „Vom 12 Mai

1878 ab die Bauleitung ūbernommen Architect V. Grabbe". Tā tad 1878. g.

laikā no 15. marta līdz 12. maijam starp Morbergu un Baumani būs radu-

šies kādi jauni apstākļi, kuru dēļ Morberga jaunceltnei mainās architekts-

būvvadītājs.

Jau agrāk minētajā deviņgadē (1864.—1873) Morbergs no vienkārša,

neizglītota latviešu lauku puiša kļuvis par izglītotu tā laika vāciskās Rīgas

namsaimnieku. Tas jau ir tik liels panākums, ka tā dēļ vien varētu Mor-
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bergu cildināt un apbrīnot. Minētā deviņgade būtu īsteni jāsamazina par

vienu gadu, jo pēc Friča Sūnas stāstījuma pirmais Rīgas gads Morbergam

bijis tāds pats smaga fiziska darba gads, kā visi iepriekšējie gadi Liel-

strikaišos un Jelgavā. Tā tad īsteni būtu jārunā nevis par deviņgadi, bet

par astoņgadi. — Zinātniskā literātūrā izteikts uzskats, ka Morbergs šai

laikā apmeklējis Berlīnes Būvmākslas akadēmiju un tur ieguvis architekta

diplomu. Ar šo pieņēmumu Morberga astoņgades sasniegumi ievērojami

palielinātos: 1865. gadā latviešu lauku puisis, 1873. gadā Berlīnes Būv-

akadēmijas diplomēts architekts! Vai tas būtu bijis iespējams? Pārāk

liels un dižs ir mūsu Morbergs visā savā dzīves cīņā un šīs cīņas sasniegu-

mos, lai viņa vaiņagā ievītu kādu neīstu lapu. Tādēļ Morberga diploma

jautājums būs apcerams īpaši, apsverot visus pro un contra.

Morberga plašais celtniecības darbs stāv visciešākā sakarā ar noteik-

tiem gruntsgabaliem, uz kuriem piederīgie nami celti. Vispirmā kārtā tādēļ

jādabū skaidrība par šo gruntsgabalu iegūšanu, un tikai pēc tam derētu

piegriezties to apbūvei un šīs apbūves veidotājiem architektiem. Grunts-

gabali un uz tiem uzceltie nami sastāda Morberga cēlā novēlējuma galveno

daļu. Lielās vērtības Latvijas Universitāte saņēma kā Morberga darbīgā

mūža gatavu augli. Mēģināsim pacelt plīvuru no tiem tālajiem gadiem, kad

Morbergs sūri grūti cīnījās savā darbā. Zinot par šīm grūtībām, mēs jo

augstāk novērtēsim Morberga sasniegumus un ieguvumus, kuri no 1930.

gada 27. maija skaitās Latvijas Ūniversitātes neapstrīdamā īpašumā.
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II.

Pēc Morberga testamenta Latvijas Universitāte mantoja 5 immobiļus

Rīgā un 1 immobili Dzintaros, Rīgas Jūrmalā. Bez tam, kā no testāmenta

redzams, viņam piederējušas Liel-Strikait mājas Kurzemē, kuras viņš atdā-

vinājis Bukaišu pagasta sabiedrībai. Uzglabājies „93urtaifrf)U muifcf)a3 i?eel=

Gtriftait m<u)ju pirrfcf)anač tonttattē," no kura redzams, ka Bukaišu muižas

dzimtkungs Aleksandrs fon Līvens 1881. g. 3. septembrī pārdevis minētās

mājas to bijušam rentniekam Oto Morbergam par 7200 rub. sudr. Aram-

zemes skaitījies 46,60 des., pļavu — 4,90 des. un nederīgas zemes 2,46 des.,

bet pavisam 53,96 des. Pēc 1898. gada 4. VIII. ieraksta Jelgavas-Bauskas

zemes grāmatu aktīs redzams, ka 1898. gada 27. jūlijā Liel-Strikait mā-

jas Bukaišu pagasta sabiedrībai dāvinājis Vilhelms Jēkaba dēls Morbergs.

Māju pārņemšanu izdarījis uz pagasta sapulces lēmuma pamata Fricis

Friča dēls Baumanis. Dāvināšanas akts noslēgts pie Jelgavas-Bauskas

zemes grāmatu nodaļas sekretāra. Bukaišu pagasta valde, izteikdama Vil-

helmam Morbergam pateicību par 1000 rubļu lielā pabalsta izsniegšanu

nabagu mājas būvei, savā 1912. gada 6. decembra rakstā ar pateicību

piemin arī Liel-Strikait māju dāvinājumu pagasta sabiedrībai (~.
. .kuru

Jūs esat parādījuši pagasta sabiedrībai dāvinādami viņai ~Liel-Strikait"

mājas"). Uzglabājies kāds Bukaišu pagasta valdes 1913. gada 27. jūnija

raksts, adresēts Christianam Mohrberg kungam. Šai rakstā pagasta valde

izsaka adresātam pateicību par otrreizēju 1000 rubļu liela pabalsta izsnieg-

šanu nabagu mājas būvei. Pēc visiem šiem dokumentiem un rakstiem nav

redzams, kad Liel-Strikait mājas būtu pārgājušas Kristapa Morberga īpa-

šumā. Viņa 1925. g. 27. marta testāmentā teikts (1. 3. b): ~ikgadus mana

novēlējuma pārvaldes noteikts procents izlietojams zemkopības prasībām

piemērotas lauksaimniecības skolas un izmēģinājumu stacijas dibināšanai

un uzturēšanai Kurzemē, Jelgavas apriņķī, Bukaišu pagastā, „Liel-Strikait"

mājās, kuras es esmu atdāvinājis Bukaišu pagasta sabiedrībai."

Morbergam kādu laiku piederējis arī immobilis Kalpaka bulvārī Nr. 5.

Rīgas pilsētas būvju nodaļas archīvā uzglabājies architekta J. Baumaņa

parakstīts nama projekts ar Kristapa Morberga lūgumu — atļaut celt

namu pēc šī projekta (1873. g. 24. VIL). levērojot to, ka tikai grunts
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īpašniekam bija tiesība uz būvkoncesiju (sk. tālāk Cigras mantinieku

iesniegumu būvju valdei sakarā ar Morberga nama Vaļņu ielā Nr. 12/14

jaunbūvi), nav šaubu, ka minētā būvprojekta (1873. g. 24. VII.) iesnieg-

šanas laikā immobilis Kalpaka bulvārī Nr. 5 piederējis Morbergam. No

ierakstiem zemes grāmatās saskatāms, ka 1876. g. 9. IV. šis immobilis

pārgājis fon Klota īpašumā. Kā tālāki īpašnieki minēti Sv. Georga hospi-
tālis un E. H. fon Rautenfelds, kura mantiniekiem nams pieder arī tagad.

Spriežot pēc atzīmes nama būvprojektā („
. .

.dem Herrn G. Mohrberg zu-

gehorigen St. Georgenhospitals Baugrunde"), savas īpašuma tiesības Mor-

bergs ieguvis no minētā hospitāļa kā no virsīpašnieka.

Piegriežoties immobiļiem lekšrīgas bulvāru joslā, pēc zemes grāmatu

ierakstiem redzams, ka Morbergs savus gruntsgabalus ieguvis šādos gados:

1874. g. 18. IX. Aspazijas bulvārī Nr. 3.

1876. g. 17. IX. Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 8/10.

1878. g. 6. VII. Aspazijas bulvārī Nr. 4.

1879. g. 20. VI. Aspazijas bulvārī Nr. 5.

1882. g. pievienots 1879. g. pirktā gruntsgabala paplašināšanai 59
3
/r,

kv. asis liels zemes gabals tagadējā Teātra laukuma un Vaļņu

ielas stūrī.

1887. g. 4. XII. Vaļņu ielā Nr. 12/14.

No šī saraksta redzams, ka 5 gadu laikā no 1874.—1879. gadam

iegūti visi galvenie immobiļi. Ārpus šī laika paliek vienīgi nelielais grunts-

gabals Teātra laukuma un Vaļņu ielas stūrī un pašaurais gruntsgabals

Vaļņu ielā Nr. 12/14. Morbergs, kā šai apcerējumā būs tālāk aprādīts, ne

brīdi nekavējās ar iegūto gruntsgabalu apbūvi. Dažos gadījumos viņš iesā-

cis savas jaunceltnes pat pirms piederīgā gruntsgabala korroborēšanas, kā,

piem., Aspazijas bulvārī Nr. 3 un Nr. 4. Pēc būvju revidenta architekta

K. Felsko ziņojuma (Kāmmerei-Gericht'a 1874. g. 13. IX. prot.) nams

Aspazijas bulvārī Nr. 3 bijis nobeigts 1874. g. 12. IX.; piederīgā grunts-

gabala korroborēšana izdarīta 1874. g. 18. IX. — Kāmmerei-Gericht'a

1878. g. 15. VI. protokolā (protokols piesūtīts arī Rīgas-Valmieras zemes

grāmatu nodaļai) teikts, ka, piedaloties inspektoram Felsko, apskatīta

Morberga nama jaunbūve Teātra bulvārī, ar zemes grāmatu Nr. 368 (tā

tad tagadējā Aspazijas bulvārī Nr. 4), pie kam konstatēts, ka kaut gan

namam trūkstot vēl spāru, tas citādi jau nobeigts pusbūvē; būvdarbi izda-

rīti kārtīgi un pret gruntsgabala korroborēšanu (uz Morberga vārdu)

iebildu nevarot būt. Gruntsgabala korroborēšana tad arī izdarīta pēc kā-

dām 3 nedēļām. (1878. g. 6. VII.)

Vienīgais gruntsgabals, ko Morbergs ieguva no Rīgas pilsētas pašas, ir

gruntsgabals Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 8/10. Raksturīgi, ka pilsēta pār-

deva šo gruntsgabalu Morbergam ar noteikumu, ka tas jāapbūvē 5 gadu
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laikā. — Korroborācijas formālitātes kārtojās diezgan gausi. Dažos gadī-

jumos var konstatēt, ka immobilis faktiski iegūts kādu gadu agrāk par

korroborēšanas aktu ierakstu. Tā, piem., nupat minēto gruntsgabalu Zigfr.
Meierovica bulvārī Morbergs ieguva no pilsētas jau 1875. g. 15. V., bet

attiecīgā korroborēšana notika tikai 1876. g. 17. IX.

Par gruntsgabalu platībām varētu atzīmēt, ka dažas neskaidrības rada

iegūto būvparceļu pārkārtojums jeb jaunsadalījums, kas attiecināms uz

immobiļiem Aspazijas bulvārī Nr. 4 un Nr. 5.

Morberga visas turpmākās labklājības pamati likti laikā no 1874.—

79. gadam, jo tieši tad iegūti visi viņa vērtīgākie gruntsgabali un pa daļai

pilnīgi veikta, pa daļai turpināta to apbūve. — No kurienes Morbergam

radās vajadzīgie līdzekļi tik grandioza pasākuma veikšanai? Tas ir viens

no kardināljautājumiem, kas neatvairāmi uzmācas, zinot Morbergu 1864.

gadā ~ar spieķi rokā, ar maizes kulīti uz muguras un dažiem rubļiem ka-

batā (L. Ū. Rakstu XVIII. kop. 593. lpp.), bet vēlāk — ar vairākiem mil-

joniem latu mantas, ko viņš novēlēja Latvijas Universitātei savā testāmentā

1925. gadā.

Līdzekļu jautājumam Morberga lielā celtniecības darba sākumā līdz

šim, cik zināms, zinātniskajā literātūrā tuvāk pieskāries prof. Dr. phil.

P. Zālīte savā apcerējumā ~Kristaps Morbergs un viņa lielais dāvinājums

Latvijas Universitātei" (L. Ū. Rakstu XVIII. kop. 595. lpp.). Prof. P. Zālīte

raksta: ~Pateicoties savai apķērībai un praktiskajam skatam viņam izdo-

das lēti iegūt plašus gruntsgabalus namu celšanai Rīgā. Daudziem šis

Morberga pirkums izliekas būt neizdevīgs, viņi neparedz neko labu, domā,

ka Morbergs iekritis. Ko gan viņš ar tiem vecajiem pilsētas vaļņiem, kas

atrodas viņa gruntē, iesāks. Viņu noplēšana, tā domā, izmaksās pārāk

dārgi un labuma tur nekāda nebūs. Viņi tāpēc atturējušies no šo grunts-

gabalu pirkšanas. Bet Morbergs nebija vīlies. Viņa gaišais un apķērīgais

prāts bija visu labāki un pareizāki apsvēris un izpratis, nekā dažs labs

cunftīgs architekts un būvmeistars. Darbs izlauzt vaļņa pamatakmeņus

gan bija grūts un dārgs, bet akmeņu bija tik daudz, ka viņu pietika nevien

paša Morberga ceļamo namu pamatiem, bet vēl lielu daudzumu akmeņu

varēja pārdot. Peļņa bija liela, un ar to Morberga pasākumi bija nodro-

šināti. Morbergs varēja droši skatīties nākotnē. Drošs pamats viņam jau

bija zem kājām. Uz Morbergu un viņa būvēm visi sāka skatīties ar lielu

uzticību. Tas nodrošināja viņam nepieciešami vajadzīgo kreditu." — Tik

tālu prof. P. Zālīte.

Lēts gruntsgabals, lai cik izdevīgi tas būtu iegūts, nedod atbildi uz

jautājumu, no kurienes radušies līdzekļi šī kaut arī lētā gruntsgabala iegū-

šanai. lekams pieņem par ticamu to, ka pagājušā gadsimteņa 70-jos gados

Morberga gruntē atrodas pilsētas vecie vaļņi, kuru pamatakmeņus izlaužot
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un daļu no tiem pārdodot ir tik liela peļņa, ka tā nodrošina Morberga

pasākumus, būtu, tomēr, jāapsver tie dati, kas vispārīgi zināmi par vaļņu

nojaukšanu.

1856. gada 12. februārī Krievijas ķeizars Aleksandrs 11. atļāva Rīgas

vecos nocietinājumus nojaukt, pieprasot pie tam no tā laika ģenerāl-

gubernātora (1848.—1861.) firsta Suvorova sīkākus datus par to, kāda

kārtā pilsēta paredzējusi šo lielo darbu veikt. Pilsēta izvirzīja 6-vīru komi-

siju, ar birģermeisteru E. Grimmu priekšgalā. 1856. gadā kommisija uzstā-

dīja šādu programmu: priekšpilsētu virzienā esošie vaļņi jānojauc (ab-

brechen) līdz pamatiem un jāpazemina līdz vienādam līmenim ar pil-

sētas un priekšpilsētu territoriju. legūtā zeme jāizmanto cietokšņa grāvja

(Festungsgraben) aizbēršanai. Šis grāvis nav pilnīgi jāaizber, bet jāpār-

veido par kanālu, kurš ietu apkārt pilsētai un kura augšgals un lejas gals
būtu savienots ar Daugavu un apgādāts (šais abās vietās) ar noslēdzamām

slūžām. — Pēc šīs programmas apstiprināšanas Pēterpilī, visu pastāvošo

Rīgas cietokšņa iekārtu (sāmmtliche bestehende Werke der Rigaschen

Festung) 1857. g. 5. novembrī pilsēta pārņēma savā rīcībā. Priekšā stā-

vošā darba veikšanai sastādīja īpašu komisiju, kuras priekšnieks bija bir-

ģermeisters E. Grimms. Darbu technisko virsvadību pārņēma sākumā

inženieris Karls Hennings (1857.—58.), bet vēlāk inženieris Viljams Veirs.

1863. gada maijā komisija vēl piesaistīja inženieri Dīci (Dietze). Dažādā

sakarā ar vaļņu nojaukšanas darbiem stājās arī Rīgas tā laika pilsētas

architekts J. D. Felsko un Vidzemes guberņas būvkomisijas architekts

Jūlijs fon Hāgens. 1857. g. 15. novembrī notika „der erste Spatenstich m

die alten Wālle". Kā pirmo darbu izdarīja vaļņu caurlauzumu pie t. s.

~Smilšu vārtiem" tai vietā, kur tagad izbeidzas Kaļķu iela Brīvības bul-

vāra virzienā. Zemi izlīdzināja un ielu izbruģēja. 1858. gadā, darbus

nepārtraukti turpinot, noraka pavisam 31.000 kub. asis zemes, ko izlietoja

bijušā cietokšņa grāvja daļas aizbērumam. Ar to Rīga zaudēja agrākās
nocietinātās pilsētas raksturu, un tai pašā 1858. gadā tā ieguva tiesību celt

mūra namus arī ārpilsētās, kas agrāk bija noliegts. 1859. gadā Rīgas vecie

vaļņi ziemeļ-austrumu pusē, tā tad starp tagadējo Valdemāra ielu un 13.

Janvāra ielu bija jau pilnīgi nojaukti, gar kanālu iekārtota bruģēta iela,

un 1859. gada 19. decembrī pilsēta pirmoreiz pārdeva vairāksolīšanā tos

gruntsgabalus, kuri bija radušies pēc veco vaļņu nojaukšanas. Pirmo namu

bijušo vaļņu territorijā cēla Berents jau 1860. gadā Basteja bulvārī Nr. 4

pēc architekta Šēla projekta. Tam sekoja 1863./64. gadā 2 nami bijušo

Smilšu vārtu territorijā: viens nams Kaļķu ielas un tagadējā Aspazijas

bulvāra stūrī (Švarca kafejnīca), bet otrs nams Kaļķu ielas un tagadējā

Zigfr. Meierovica bulvāra stūrī. 1864. gadā cēla abus stūra namus taga-

dējā Aspazijas bulvāra un Audēju ielas stūrī. — 1865. g. cēla namu taga-



dējā Zigfr. Meierovica bulvāri Nr. 6. — 1862. gadā vaļņu nojaukšanas darbi

bija pavirzījušies tik tālu uz priekšu, ka atlikās vairs tikai pilsētas dien-

vid-austrumu puse tagadējās Latgales priekšpilsētas virzienā. Šos darbus

veica 1863. gadā. 6 gadu laikā, no 1857.—1863. gadam Rīgas vecos vaļņus

galīgi likvidēja (nevis viena 1854. g. laikā, kā atzīmēts publikācijas ~Senā

Rīga. Attēlu kopojums" ievadraksta 11. lpp., 1937. g.). Jauniegūtajā ter-

ritorijā iekārtoja bruģētus bulvārus, zemes joslu (iekšpilsētas virzienā)

parcelēja, 1860. gadā apbūvi sāka reālizēt un 1865. gadā bulvāru joslā

pacēlās jau Pilsētas teātra (tagadējās Nācionālās operas) ēka un vesela

rinda to daudzstāvu īres namu, kuri pastāv arī tagad. Morbergam iegūstot

savu grunti Aspazijas bulvārī Nr. 3 daudz vēlāk, 1874. g. 19. IX., kā kai-

miņu gruntīs, tā arī paša Morberga gruntī vecie pilsētas vaļņi bija galīgi

likvidēti jau priekš vairāk nekā 10 gadiem. Tādēļ versija par ~pilsētas

veciem vaļņiem, kas atrodas viņa gruntē" noraidāma kā pilnīgi nepie-

ņemama. (6. un 7. att.).

Atliktos vēl jautājums par vaļņu pamatiem Morberga gruntsgabalos,

jo tieši šo pamatu akmeņu izmantošana it kā būtu devusi lielu peļņu

(~Peļņa bija liela un ar to Morberga pasākumi bija nodrošināti"). Jau

agrāk pieminētais inženieris V. Veirs, kurš no 1858. g. pēc inženiera K.

Henninga aiziešanas dzelzceļa dienestā vadīja Rīgas veco vaļņu nojaukša-

nas darbus, 1864. g. pagatavoja pilsētas plānu, kurā atzīmēta arī jauno

bulvāru iekārta pēc veco vaļņu nojaukšanas un kurā atzīmētas arī bijušo

vaļņu robežas. (Šo plānu pievienojis B. Bekers savam apcerējumam: ~Aus

der Bauthātigkeit Rigas und seiner Umgebung m der zweiten Hālfte des

XIX. Jahrhunderts"). Šis plāns nav tai ziņā pilnīgs, ka nav parādīts veco

nojaukto vaļņu platums jauniekārtotajā bulvāru joslā, bet tikai ar sar-

kanu svītru apzīmēta šeit bijušo nocietinājumu robeža (~Die rothen Linien

bezeichnen die frūheren Festungswerke"). Rīgas pilsētas nekustamu īpa-

šumu valdes mērniecības un kultūrtechnikas daļā uzglabājies inženiera

Franciska Murera (Franciscus Murrer) 1650. g. pagatavots pilsētas plāns,

kurā parādīts arī veco vaļņu platums vēlāk iekārtotajā bulvāru joslā. Fa-

tālā kārtā vecie vaļņi abos, Veira un Murera plānos, nonākot vēlāko Mor-

berga gruntsgabalu robežās, aizgriežas gandrīz taisnā leņķī prom no būv-

laidu līnijas, veidojot 2 bastionus: Zigfr. Meierovica bulvāra rajonā Smilšu

bastionu (Sand-Bastion, vēlāko Basteja kalnu), bet Aspazijas bulvāra ra-

jonā -— Pankūku bastionu (Pfannkuchen-Bastion), kura vietā vēlāk (18(>().

—63.) pacēlās Bonsteta projektētā teātra ēka (tagad Nācionālās operas

ēka).

Ņemot vērā to, ka 1) vaļņi jau savā pastāvēšanas laikā aizvirzījās

prom no vēlākiem Morberga gruntsgabaliem, ka 2) jau 1863. gadā šie

vaļņi bija nojaukti, ka 3) vaļņu mūra daļas, spriežot pēc Murera plāna,

19 2*
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sastādīja tikai niecīgu daļu no vaļņu masīva (V. Bokslavs vaļņu mūru

biezumu pieņem nepilnus 2,0 mtr. Zemes, turpretī, 1858. gadā vien tika

norakts 31.000 kub. asis), un ka 4) ar zemes uzbērumu apakšējā daļā aiz-

sargātiem mūriem nebija vajadzīgi dziļi pamati, — grūti iedomāties, ka

vaļņu pamatos būtu bijusi tāda akmeņu bagātība, ka tā nodrošinājusi

Morberga pasākumus. Grūti arī piekrist aizrādījumam, ka rīdzinieki būtu

atturējušies no bulvāru joslas pārceļu iegūšanas aiz bailēm no t. s. iekri-

šanas. Visus savus gruntsgabalus bulvāru joslā Morbergs ieguvis, kā

dokumentāri nodibināts, no otrām, trešām vai pat ceturtām personām (sk.

tālāk). Izņēmums ir tikai viens vienīgs gruntsgabals Zigfr. Meierovica

bulvārī Nr. 8/10, un šis gruntsgabals ir tieši tas, ko vecie vaļņi tiklab kā

pavisam neskāra un kurā, tā tad, nekādu pamatu akmeņu nebija un neva-

rēja būt. Bet pat arī uz šo gruntsgabalu pirmtiesības sev bija nodrošinā-

jis 1868. g. Jaunraunas (Ronneburg-Neuhof) īpašnieks Augusts fon Pan-

ders. Atrodoties fon Pandera īpašumā, gruntsgabala robežas, acīm redzot,

nav bijušas stingri noteiktas, jo tikai 1876. gadā, kad gruntsgabals pārgāja

Morberga īpašumā, pilsēta viņam iemērīja 411 kv. asis lielu platību.

Jautājumā par Morberga labklājības sākumiem visa vērība būtu jā-

piegriež kredita darījumiem. Tie pieminēti ~Acta Universitatis Latviensis'"

1928. g. redakcijas rakstā: ~Christoph Mohrbergs Lebenslauf und Testa-

ment", (XVIII. kop. 625. lpp.: . .
.„mit Hilfe von Baukredit").

No zemes grāmatu ierakstiem redzams, ka Morbergs jau 1874. gadā,

iegūstot gruntsgabalu Aspazijas bulvārī Nr. 3, ļoti plašos apmēros ievadījis

kredita darījumus. Par to liecina viena 40.000 rubļu liela obligācija (1874.

g. 19. IX.) un viena 32.500 rubļu liela obligācija (1874. g. 24. X.), ar

kurām Morbergs apgrūtināja minēto immobili. 1875. gadā sekoja 2 tālā-

kas obligācijas: 23.200 un 19.200 rbļ. Līdzīgi kredita darījumi atkārtojas

bez izņēmuma pie visu pārējo immobiļu iegūšanas. Tādā kārtā immobilis

Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 8/10 sešu gadu laikā (1876.—1882.) pēc kor-

roborēšanas apgrūtināts ar pāri par 250.000 rbļ., immobilis Aspazijas bul-

vārī Nr. 4 — tāpat 6 gadu laikā (1878.—84.) — ar kādiem 120.000 rbļ.,

immobilis Aspazijas bulvārī Nr. 5 piecu gadu laikā (1879.—84.) ar

114.000 rbļ., bet immobilis Vaļņu ielā Nr. 12/14 divu gadu laikā (1887.—

89.) ar 84.000 rbļ. Pēdējie zemes grāmatās ierakstītie apgrūtinājumi izda-

rīti 1889. gadā. — Morberga kredita darījumi (tikai pēc zemes grāmatu

ierakstiem) 15 gadu laikā (1874.—89.) sasnieguši respektējamu summu,

tuvu pie 700.000 rbļ. No šīs summas lielāko pusi (ap 400.000 rbļ.) kredi-

tējusi Rīgas Namsaimnieku kredītbiedrība (Kreditverein der Hausbesitzer

m Riga); Rīgas pilsētas Diskonto banka reprezentēta ar pavisam mērenu

summu (10.000 rbļ.), ķīlu zīmes (Pfandbriefe) uzdotas 112.000 rbļ. apmērā,

pārējie apgrūtinājumi attiecas uz privātpersonām.
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Gruntsgabalu iegūšana bija pirmais nepieciešamais solis turpmāk
attīstāmā celtniecības darbā. lekams apcer pašas celtnes, varētu atzīmēt

dažus datus par gruntsgabalu agrākiem īpašniekiem. Cik izdevies no-

skaidrot, zemes grāmatās gruntsgabaliem Aspazijas bulvārī atklātas folijas

ar Morbergu kā pirmo privātīpašnieku. Tas varētu vedināt uz maldīgām

domām, ka Morbergs šos gruntsgabalus ieguvis tieši no pilsētas, kura, kā

agrāk aizrādīts, jau 1859. gadā 19. decembrī pārdeva vairāksolīšanā da-

žas būvparceles jaunajā bulvāru joslā. Ja nekādi pirkšanas-pārdošanas

līgumi nebūtu šai 1859. gadā slēgti, tad arī Berents nebūtu varējis savam

namam Basteja bulvārī Nr. 4 likt pamatakmeni 1860. gada 7. aprīlī. Pār-

ceļu pāriešana privātīpašumā skaitāma par neapšaubāmu no 1859. gada.

Savu pirmo grunti Aspazijas bulvārī Nr. 3 Morbergs ieguva 1874. gadā.

Šo pārcēli no pilsētas bija ieguvis 1860. g. 15. I. (~nach Abtragung der

Festungswerke erstanden", kā ierakstīts Kāmmerei-Gericht'a 1874. g. 11.

IV. protokolā) tirgonis un Lielās ģildes vecākais Edmunds fon Trompov-
skis (Trompovskv). Virsīpašuma tiesības, protams, palika pilsētai, un tā-

dēļ Kāmmerei-Gericht'a un Cassa-Collegium'a protokolos vienmēr atkār-

tojas jēdziens ~lietošanas tiesības" (Benutzungsrecht). Šķiet, ka šai laikā

tirgoņa Trompovska naudas lietās radušies kaut kādi sarežģījumi, jo jau

tā paša 1860. g. 24. XI. īpašuma tiesības, pēc Vogtei-Gericht'a 1860. g.

24. XI. protokola, pāriet uz tirgoni Johanu Jenkelu (dem Kaufmann Joch.

Jenckel als Meistbietenden). No Jenkela īpašumu ieguva Morbergs, un

kaut gan korroborēšana notika tikai 1874. g. 18. septembrī, Kāmmerei-

Gericht jau tā paša gada marta un maija protokolos runā par grunts-

gabalu, kā Morbergam ~zur Nutzung zustehend".

Daudz sarežģītāka ir immobiļu Aspazijas bulvārī Nr. 4 un Nr. 5 ie-

gūšanas lieta. Ar gruntsgabalu policijas numuru maiņām, ar Morberga

paša izdarīto grozījumu pārceļu robežām, ar vēlāko piepirkumu pie taga-

dējā Romas viesnīcas gruntsgabala, — ar visu to radusies it kā neskaidrī-

ba. Immobilis Aspazijas bulvārī Nr. 4 korroborēts 1878. g. 6. VII., bet

Nr. 5 — 1879. g. 20. VI. Pēc Kāmmerei-Gericht'a datiem parcele Nr. 369

(lielākā daļa no tagadējā Romas viesnīcas gruntsgabala) vēl 1877. g. I. X.

piederējusi advokātam H. Tuncelmanim un Lielās ģildes vecākam Gusta

fam Molīnam. Pēc ierakstiem zemes grāmatās, Morbergs apgrūtinājis šo

immobili ar 2 obligācijām (20.000 rbļ.) par labu atraitnei Justīnei Molīnai

(Molien). Immobilis Nr. 4, turpretī, 1878. gadā apgrūtināts ar 4 obligā-

cijām, kopsummā arī par 20.000 rbļ. par labu tirgonim Šveinfurtam. levē-

rojot šos apgrūtinājumus, nav iespējams droši teikt, ka abus immobiļus

Morbergs būtu ieguvis no Šveinfurta (sk. L. Ū. Rakstu XVIII. 608. Ipp.).

— Par immobili Zigf'r. Meierovica bulvārī Nr. 8/10 sk. 20. Ipp.

Ļoti sīkas ziņas ir par immobili Vaļņu ielā Nr. 12/14. Tā agrākie īpaš-
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nieki mainījušies šādā kārtībā: 1810. g. tirgonis Fridrichs J. J. A. Lo-

bachs; 1825. g. J. G. Hilbigs un Cempe; 1838. g. Ādams Krūze; 1839. g.

bij. rātskungs Fr. E. fon Jakobs; 1860. g. tirgonis Jakobs Eks; 1835. g.,

pēc Eka nāves. Eka atraitne un Eka 3 māsas. Šīs ziņas attiecas tikai uz

tagadējā gruntsgabala labo pusi. Immobiļa kreisā puse piederējusi, pirms

Morbergs to ieguvis, Cigras (Zigra) mantiniekiem, kā redzams no Rīgas

būvju valdes archīva datiem. (Uz 1887. g. 5. maijā būvju valdei iesniegtā

būvprojekta kā īpašnieki parakstījušies Elizabete Zamuele Pfab un četri

Cigras ģimenes locekļi. Arī būvju valdes apliecība par nama kreisās pu-

ses nobeigšanu pusbūvē (1888. g. 4. II.) izdota vēl uz Cigras vārda.

Ziņas par Morberga immobili Dzintaru prospektā Nr. 52/54 sniedzas

līdz 1873. gadam. Minētā gada 30. IX. domēņu valde atdeva „bt> 6e3ne-

peo6pOMHoe par 26 rubļiem gada maksas Rīgas pilsonim

Michailam Stepanovičam Koroļovam 800 kv. asis lielu zemes gabalu (vē-

lāko Nr. 19) ar noteikumu, ka Koroļovam jāuzceļ uz gruntsgabala vismaz

viena dzīvojamā ēka. 1875. g. 27. IX. gruntsgabalu, ar tiem pašiem no-

teikumiem, nodeva Marijai Uļjanovai Šutovai, dzim. Paļcevai. Pēc Rīgas

apkaimes peldu vietu policijmeistera 1905. g. 11. 11. izziņas, uz grunts-

gabala atradusies koka 2-stāvu dzīvojamā ēka, veca. Šo immobili Mor-

bergs ieguva 1905. g. 29. X. par 10.000 rbļ. no garā vājās Marijas Šu-

tovas kurātora zvēr. advokāta palīga Sergeja Ignatjeviča Šutova. No muižu

zemes gruntsgabalu reģistra 92. nodalījuma redzams, ka 1925. g. 28. X.

Morbergam apstiprināts par īpašumu nevien minētais 800 kv. asis lielais

gruntsgabals Nr. 761 F., bet arī blakus tam esošais Nr. 762 F. Abu šo

gruntsgabalu kopplatība 7210 kv. m. Beidzot, Morbergam piederējušas arī

dzimtās tēva mājas Lielstrikaiši.

Cik Morbergam izmaksājuši pirktie gruntsgabali, nav nosakāms. Ļoti

aptuveni vērtējot, šī izmaksa varētu būt kāda mērena desmitā vai astotā

daļa no ēku izmaksas. Zemes grāmatās ierakstītās immobiļu apgrūtinā-

jumu summas (700.000 rbļ. apmērā), protams, arī neatklāj visu izde-

vumu kopainas. Ja ņemsim vērā tikai šos 700.000 rubļus un ja atcerē-

simies 1864. gada Morbergu „ar dažiem rubļiem kabatā", tad kļūs jo
skaidri redzams, cik daudz dzīvē spēj panākt trīs faktori: uzņēmība, ne-

atlaidība un izturība. Nemēģināsim kaut ko slēpt vai aizplīvurot, bet teik-

sim droši un atklāti: spēle bija augsta, — Va banque! Un ja kāds no-

kļūst līdz šim saucienam, tad jāpievieno vēl ceturtais faktors — laime, —

tas mazais, sīkais nieciņš laimes, kas kritiskajā mirklī novelk savā pusē

likteņa svaru kausu. Tiesa, Rīga auga un izplētās. 1850. gadā tā skaitīja

61.500 iedzīvotāju, bet 1897. gadā to bija jau 256.000. Caurmēra pieau-

gums gadā, tā tad, vairāk nekā 4.000. Neaizmirsīsim, ka 1858. gadā val-

dība atcēla veco ierobežojumu un atļāva celt mūra ēkas arī priekšpilsē-
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tās. Šo jauno „visžēlīgi dāvāto brīvestību" izmantoja ļoti plaši. No lat-

viešu tā laika censoņiem-celtniekiem Morbergs bija vienīgais, kurš visu

savu pūliņu augļus bija licis uz vienu karti — iekšpilsētas bulvāru joslu.

Priekšpilsētās rosījās Baumanis (1834.—1891.), Kristaps Bergs (1843.—

1907.) un citi. Rīga auga nepārtraukti un raženi, bet dzīvokļu piedāvā-

jumi varēja aizsteigties šim augumam priekšā gadu vai vairākus gadus,

un tad — tad sākās namsaimniekiem krize. Tā varēja sevišķi bargi pie-
meklēt tos, kas atradās kreditu saistību valgā. Arī Morbergam krizes rēgs

nav pagājis secen. Ar savu apbrīnojamo uzņēmību Morbergs bija ievadī-

jis plaša vēriena celtniecības darbu; neatlaidīgi pūlēdamies, viņš bija iegu-
vis to lielo uzticību, kuru izpelnās tikai krietnie un godīgie cilvēki. Un

pēkšņi — krize!

Pēc visas savas garīgās struktūras Morbergs nebija, nevarēja būt tāds,

kurš akli uzticas laimei. Morbergs bija neatlaidīga, sūra darba cilvēks.

Viņš sapratīgi uzstāda dzīves mērķi, lai tad ar visu savu enerģiju tam

tuvotos soli pa solim. Šī sistēmatiskā tuvināšanās savam mērķim raksturo

Morbergu jau no agrās jaunības. No Lielstrikaišu mājām viņš neiet tieši

uz Rīgu laimi meklēt. Viņa pirmais ceļa mērķis ir tuvākā Jelgava. Šeit

viņš pirmo reiz ieskatās pilsētas apstākļos, mācās vērtēt tās ēnas un gais-

mas puses. Tikai iepriekš nostrādājis mazajā Jelgavā kādu gadu vai ilgāk,

viņš dodas uz lielo Rīgu. Evolūcijas ceļš vērojams arī Morberga darbā.

Rīgā no sākuma viņš strādā to pašu smago fizisko darbu, ko bija strādā-

jis Lielstrikaišos un Jelgavā. Tad viņš kļūst būvmateriālu pieņēmējs, tad

zīmētājs (rasētājs) būvbirojā. Zīmētājs būvbirojā savā ziņā dara to pašu,

ko nošu norakstītājs mūzikas laukā: kā viens, tā otrs ar piederīgā aroda

(architektūras vai mūzikas) tīri techniskiem, grafiskiem izteiksmes līdzek-

ļiem atdarina uz papīra tās pašas svītras vai notis, kas atrodas oriģi-

nālā. let tālāk par grafisko atdarinājumu, tiekties pēc idejas un garīgā

satura, kas ietverts šais grafiskos attēlos, nav ne viena, ne otra tiešais

uzdevums. Daži apstākļi vedina pieņemt, ka Morbergs jau laikus, Bau-

maņa būvbirojā vai citur, mācījies arī projektēt. Ar to Morbergs lauzis

ārējo čaulu un pieskāries celtniecības aroda saturam. Tagad viss tālākais

ceļš minētajā arodā atveras pilnīgi vaļā. Bet pie šī ceļa būs jāpakavējas

īpaši.

Nav svarīgi nodibināt, cik reizes Morbergs nonācis maksāšanas grū-

tībās. Pietiek, ja zinām, ka Morbergam naudas lietās bijuši kritiski brīži,

kad viss viņa lielais celtniecības pasākums šķita grīļojamies un ejam pietī

sabrukumam. Uzņēmīgi iesākto lielā vēriena celtniecības darbu Morbergs

neatlaidīgi bija raudzījis, nostiprināt, dodot savu immobiļu ķīlu tiesības

solidām iestādēm un personām. ~Uzticību pret uzticību!" — tā varētu

izteikt Morberga devīzi kredita darījumos. Un pēkšņi, nelabvēlīgiem ap-
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stākļiem sarežģījoties, konjunktūrai negaidot mainoties, nāks šī krize un

ņirgādamās pateiks par Morbergu, ka, lūk, arī viņam nedrīkstēja uzti-

cēties, ka arī viņš sava vārda netur . . . Aizvien skaidrāk Morbergs nojauš,

ka kāda neatvairāma vara sākusi griezt viņa dzīves laivu uz tumšu bez-

dibeni, ka nenovēršamais liktenis liek spēlē nevien viņa mantu un labklā-

jību, bet arī viņa neaptraipīto, ticamo vārdu. Tā bija viena no Morberga

dzīves lielajām traģēdijām, kad viņš tika ierauts šai likteņa spēlē, kad

viņam bija jāizšķiras: pieņemt vai noraidīt likteņa izaicinājumu. Morbergs

to pieņēma.

Rīgā visiem bija zināms, ka namsaimnieku stāvoklis kļuvis kritisks.

To zināja nevien Rīga, bet arī Berlīnes naudas iestādes, kuras darbojās

ciešā sakarā ar tā laika vāciskās Rīgas bankām. Morbergs bija Rīgas nam-

saimnieks, viņa immobiļi bija smagi apgrūtināti, galvenais kreditors (kādi

400.000 rbļ.) bija Kreditverein der Hausbesitzer m Riga. Uz Morbergu

raudzījās reizē Rīga un Berlīne, un abas jautāja, vai viņš krizi izturēs.

Morbergam bija jāuzņemas bīstama spēle, kurā mazākā pārskatīša-

nās varēja kļūt liktenīga. Ko viņš dara, kā viņš rīkojas? — Varbūt ne

bez viegla smaida Morbergs pats vēlāk būs atcerējies to tālo laiku. Vis-

pirms viņš brauc uz Berlīni. Būdams jāšanas sporta cienītājs (kā to zina

visi), viņš ~šais grūtajos laikos" nopērk sev dārgu zirgu, bez kaulēšanās

samaksājot pilnu prasīto summu. Izjājienos, kuros satiekas arī vairāki

Morbergam personīgi pazīstami finanču pasaules priekšstāvji, Morberga

netrūkst. Jāšanas sports, tāpat kā citi sporta veidi, tuvina ļaudis. Morberga

stalto kumeļu apbrīno, — apjautājas, cik par to samaksāts. Tik un tik.

~Tik daudz!?" izsaucas viens otrs. Morbergs paliecas uz priekšu, paplik-

šķina kumeļam viegli uz kakla un vientiesīgi saka: ~Bet kungi, to sum-

miņu taču mans bērais būs vērts!" — Pēc šiem īstā vietā un laikā teik-

tiem vārdiem draudīgo aizdomu mūrī iecirsta pirmā spraudziņa. Vai tie-

šām arī rīdzinieka Morberga mantas stāvoklis būtu satricināts!? Bet viņš

taču pērk sev dārgus zirgus, tā tad — Morbergam klājas labi. Šī Ber-

līnes atziņa ir Morbergam visai svarīga. Atgriežoties Rīgā, Morbergs lab-

vēlīgo Berlīnes noskaņojumu jau atrod priekšā. Berlīnes labās ziņas par

Morbergu ~šais grūtajos laikos" intriģē Rīgas finanču aprindas. Tās jautā

sev, vai veiklais Morbergs nav tur, Berlīnē, veicis kādu sevišķi izdevīgu

finanču operāciju. Atbildes nav jāgaida, jo Morbergu drīzi redz braucam

lepnā divjūga karietē. Tagad arī Rīgā sāk nostiprināties pārliecība, ka

Morberga stāvoklis ir drošs.

Kā jau aizrādīts, Morbergs uzņēmās šo spēli likteņa spiests. Tā bija

viņa dziļākai būtībai sveša, neharmoniska. Nav tukši runāti vārdi, bet

Morberga dziļš Credo, ka vēl otrreiz šādu lomu viņš neuzņemtos. — Šai

aprakstītajā gadījumā novērotāja uzmanību saista Morbergs kā tēlotājs-
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mākslinieks. Tik pilnīgi lomu tēlot var tikai tāds, kurš dziļi ieskatījies cil-

vēku psīches labirintos, kurš nemaldīgi pazīst domu slepenās ejas un kurš

pats baudījis no dzīves biķera dažu rūgtu malku.

Ka cilvēks ar gaišu mākslas dzirksteli krūtis Morbergs mums parādās

visnotaļ savu namu ārējā veidojumā, šo namu ārējā architektūrā.

Uzsverot vārdu ~ārējais", gribēts aprādīt, ka Morberga namu tips —

īres nams (dzīvokļiem) pēc pagājušā gadsimteņa 70./80.-jo gadu ieskata

galveno architektonisko akcentu nelika iekšizbūvē, bet gan, kā parasts

teikt, fasādē. Telpu iedalījumā, to apgaismošanā ar tiešo dienas gaismu

un daudzos citos jautājumos Morberga nami mūsu laikam nevar noderēt

par paraugu, jo mūsu prasības ir citādas, nekā vecās paaudzes prasības

priekš kādiem 70 gadiem. Nemainīga savā augstajā mākslas vērtībā līdz

mūsu dienām palikusi Morberga namu āra architektūrā. Nekādi ārēji gro-

zījumi vai papildinājumi bez Morberga ziņas savulaik nav izdarīti, un

Morberga nami rāda to architektonisko seju, ko šiem namiem par vēlamu

un labu atzinis pats Morbergs. Dažādu vēlāk apceramu iemeslu dēļ vis-

pirms jāmēģina nodibināt atsevišķu namu celšanas laiku.

Datus par Morberga namu celšanas laiku atrodam vairākos avotos.

Šeit vispirms būtu jāmin Rīgas pilsētas būvju valdes archīvs. Ļoti jāno-

žēlo, ka orīģinālprojekti namiem Aspazijas bulvārī Nr. 3 un Zigfr. Meiero-

vica bulvārī Nr. 8 minētajā archīvā nav uzglabājušies. Pārējo namu būv-

projektos vienmēr atzīmēts būvprojekta iesniegšanas gads. Pieņemot, ka

būves nebūs sāktas garākā laikā pēc būvprojektu apstiprināšanas (būv-

koncesijas izdošanas), būvju valdes archīva dati kļūst par drošāko avotu

būvju celšanas gada noskaidrošanai. Tālāk jāmin Bernharda Bekera 1898.

g. publicētais apcerējums ~Aus der Bauthātigkeit Rigas und dessen Um-

gebung m der zvveiten Hālfte des XIX. Jahrhunderts". Šai apcerējumā,

nodaļā par bulvāru apbūvi (108. lpp.) uzdoti celšanas gadi 5 Morberga

namiem. Tālāk, celšanas gadi 3 namiem uzdoti L. Ū. doc. architekta P.

Kampes 1927. g. publicētajā apcerējumā ~Architekts Jānis Fridrichs Bau-

manis. 1934.—1891. Viņa dzīve un mūža darbs" (17. lpp.), un, beidzot,

celšanas gadi visiem Morberga namiem atzīmēti prof. Dr. phil. P. Zā-

lītes 1928. g. (L. Ū. Raksti, XVIII., 599. lpp.) publicētajā apcerējumā

..Kristaps Morbergs un viņa lielais dāvinājums Latvijas Universitātei". Mi-

nēto avotu dati visumā neatšķiras daudz cits no cita, kā redzams no se-

kojošās tabulas:
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No Kāmmerei-Gericht'a protokoliem redzams, ka dažos gadījumos

nami sākti celt pirms piederīgā gruntsgabala korroborēšanas, kā, piem.,

Aspazijas bulvārī Nr. 3 un Nr. 4. Spriežot pēc minētās tiesas 1878. g.

15. VI. protokola, attiecībā uz namu Aspazijas bulvārī Nr. 4, nama nobeig-

šana pusbūvē it kā bijusi priekšnoteikums korroborācijas aktam. Nav šau-

bu, ka pilsēta centusies jauno bulvāru joslu apbūvēt, jo gruntsgabala Zigfr.

Meierovica bulvārī Nr. 8/10 pirkšanas-pārdošanas līgumam pievienota

klauzula, ka gruntsgabals jāapbūvē 5 gadu laikā pēc korroborēšanas. —

No tabulas redzams, ka 1 gadījumā B. Bekers un 3 gadījumos prof. P.

Zālīte namu celšanas gadu pieņēmis agrāku, nekā bijis būvprojekta apstip-

rināšanas gads. Tāds pieņēmums nevar būt pareizs, jo projekta iesnieg-

šana bija nepieciešama būvkoncesijas iegūšanai, bez kuras celt namu ne-

bija pieļauts. Pirms iesniegtā būvprojekta (divos eksemplāros) caurskatī-

šanas un apstiprināšanas būvju valde (Bauamt) uzaicināja klātējo grunts-

gabalu īpašniekus, lai uzklausītu viņu varbūtējos iebildumus pret pare-

dzētās celtnes reālizēšanu. Tā rīkojās, piem., sakarā ar Morberga nama

Aspazijas bulvārī Nr. 3 iesniegto būvprojektu, tāpat rīkojās arī pirms na-

ma celšanas Vaļņu ielā 12/14. Rīgas pilsētas būvju nodaļas archīvā uzgla-

bājusies uz šo pēdējo gadījumu attiecīgā atsauksme, ko devis kaimiņu

grunts īpašnieks A. Panders: „Bezug nehmend auf die an mich ergangene

Vorladung. . .
sehe mich veranlasst mich dahin zu erklāren, dass ich ge-

gen den
. . . beabsichtigten Bau

.. . nach dem von Herrn Mohrberg mir

vorgelegten Planē keine Einvvendung zu machen habe." Būvprojektu ap-

stiprinot, būvju valde uzstādīja prasības: ~Den Bauherrn hiermit anzu-

weisen ūber den Beginn des Baues dem bauleitenden Architekten, dem

Baurevidenten und dem ortlichen Quartalofficier besondere Anzeige zu

Immdbiļa Immobilis Būvprojekts

apstiprināts

a m a c e sa n a s g a

atrašanas vieta korroborets
Bernh. Bekers | Doc. P. Kampe ļProf. P. ZālTte

alpaka bulv. JM« 5 1873 1873 1872

spazijas b. M2 3 1874 1874 1875 1874

7i. Meierovica b. N° 8 1876

1876 1878

1879 1878 1875

1878Z. Meierovica b. N° 10 1876

spazijas b. JMs 4 1878 1878 1879 1878 1880

spazijas b. N? 5 1879

1882

1878

1882

1880 1877

1882aļņu ielas stun

aļņu ielā K 12/14 1887 1887 1885

zintaru prospektā 1905 1882
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No Kāmmerei-Gericht'a protokoliem redzams, ka dažos gadījumos

nami sākti celt pirms piederīgā gruntsgabala korroborēšanas, kā, piem.,

Aspazijas bulvārī Nr, 3 un Nr. 4. Spriežot pēc minētās tiesas 1878. g.

15. VI. protokola, attiecībā uz namu Aspazijas bulvārī Nr. 4, nama nobeig-

šana pusbūvē it kā bijusi priekšnoteikums korroborācijas aktam. Nav šau-

bu, ka pilsēta centusies jauno bulvāru joslu apbūvēt, jo gruntsgabala Zigfr.

Meierovica bulvārī Nr. 8/10 pirkšanas-pārdošanas līgumam pievienota

klauzula, ka gruntsgabals jāapbūvē 5 gadu laikā pēc korroborēšanas. —

No tabulas redzams, ka 1 gadījumā B. Bekers un 3 gadījumos prof. P.

Zālīte namu celšanas gadu pieņēmis agrāku, nekā bijis būvprojekta apstip-

rināšanas gads. Tāds pieņēmums nevar būt pareizs, jo projekta iesnieg-

šana bija nepieciešama būvkoncesijas iegūšanai, bez kuras celt namu ne-

bija pieļauts. Pirms iesniegtā būvprojekta (divos eksemplāros) caurskatī-

šanas un apstiprināšanas būvju valde (Bauamt) uzaicināja klātējo grunts-

gabalu īpašniekus, lai uzklausītu viņu varbūtējos iebildumus pret pare-

dzētās celtnes reālizēšanu. Tā rīkojās, piem., sakarā ar Morberga nama

Aspazijas bulvārī Nr. 3 iesniegto būvprojektu, tāpat rīkojās arī pirms na-

ma celšanas Vaļņu ielā 12/14. Rīgas pilsētas būvju nodaļas archīvā uzgla-

bājusies uz šo pēdējo gadījumu attiecīgā atsauksme, ko devis kaimiņu

grunts īpašnieks A. Panders: „Bezug nehmend auf die an mich ergangene

Vorladung... sehe mich veranlasst mich dahin zu erklāren, dass ich ge-

gen den
. . . beabsichtigten Bau

. . . nach dem von Herrn Mohrberg mir

vorgelegten Planē keine Einwendung zu machen habe." Būvprojektu ap-

stiprinot, būvju valde uzstādīja prasības: „Den Bauherrn hiermit anzu-

weisen ūber den Beginn des Baues dem bauleitenden Architekten, dem

Baurevidenten und dem ortlichen Quartalofficier besondere Anzeige zu

Immobi|a Tmmobilis Būvprojekts

apstiprināts

a m a c e s a n a s g a

atrašanās vieta korroborets
Bernh. Bekers | Doc. P. Kampe | Prof. P. ZālTl

alpaka bulv. JM? 5 1873 1873 1872

spazijas b. M° 3 1874 1874 1875 1874

Z. Meierovica b. JST? 8 1870

1876 1878

1879 1878 1875

1878Z. Meierovica b. N° 10 1876

spazijas b. N? 4 1878 1878 1879 1878 1880

spazijas b. N» 5

aļņu ielas stūrī

1879

1882

1878

1882

1880 1877

1882

aļņu ielā J\° 12/14 1887 1887 1885

zintaru prospektā 1905 1882
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machen. Den Architekten und den Bauunternehmer anzuvveisen, den Bau

genau nach dem bestātigten Planē und strengster Beobachtung der Baure-

gelvorschriften auszufūhren... bei eigener Verantwortung." Pati būvju

valde ziņoja policijas pārvaldei (Polizeiverwaltung), kādu būvi un kur to

ceļ, kas ir atbildīgais architekts, — kas atbildīgais namdaris. Būvju revi-

dents (Baurevident) ziņoja par darbu gaitu; uz viņa ziņojumu pamata

būvju valde apliecināja celtnes nobeigšanu pusbūvē un galīgā izbūvē, —

un izdeva atļauju ēkas pārņemšanai lietošanā. — Ignorēt visus šos diez-

gan komplicētos saistošos noteikumus nevar, jo citādi rodas ačgārnība un

tāds neiedomājams stāvoklis, ka, piem., nams Vaļņu ielā 12/14 būtu celts

1885. gadā (prof. P. Zālīte, L. Ū. Raksti, XVIII., 599. un 605. lpp.), bet

būvprojekts iesniegts būvju valdei apstiprināšanai 2 gadus vēlāk, t. i. 1887.

gadā (Rīgas pilsētas būvju nodaļas archīvs).

Ārējā veidojumā Morberga nami sekojuši divām vadītājām zvaig-

znēm: renesansei un gotikai. Skaitliskā pārsvarā ir renesanses grupa, jo

tikai 2 nami Rīgā — viens Kalpaka bulvārī Nr. 5 un otrs Zigfr. Meierovica

bulvārī Nr. 10 — un bez tam vasarnīca Dzintaru prospektā Nr. 52/54 pie-

griezušies gotikai. Varētu tūlīt piemetināt, ka arī pēc mākslas vērtības

pirmā grupa stādāma daudz augstāk par otro grupu. — Architektūrai re-

nesanses šūpulis bija Itālijas nelielā Florence Toskanā. levadīta ar Fil.

Brunelleski' dižo S. Maria dcl Fiore kupola būvi XV. gadsimteņa 20-jos

gados, renesanse drīz pārņēma arī profānās architektūras lauku, un Flo-

rencē īsā laikā radās daži desmiti renesanses formās celtu Palazzi. Šo Flo-

rences agrās renesanses formu atdarina Morberga nami Aspazijas bulvārī

Nr. 3 un Vaļņu ielā 12/14. Prof. P. Zālītes aizrādījums (L. Ū. Raksti,

XVIII., 599. lpp.), ka pēc Palazzo Strozzi parauga būtu celts arī Morberga

nams Rīgā, Basteja bulvārī Nr. 7 (tagad Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 8),

dibinās, acīm redzot, uz kādu ļoti lielu pārpratumu. — Itāliešu renesanses

formu, bet jau daudz vēlāku, atdarina nams Aspazijas bulvārī Nr. 5. Šeit

projekta autors sekojis Andr. Palladio (1508.—4580.) paraugiem, kurus

minētais dižmeistars atstājis Vičencā (Pal. Valmarana, Casa dcl Diavolo).

Nama Aspazijas bulvārī Nr. 4 architektūrā ļoti skaidri izpaužas franču

XVI. gadsimteņa renesanses motīvi. Beidzot, nama Zigfr. Meierovica bul-

vārī Nr. 8 architektūrā taisa jau bīstamu pagriezienu uz to pusi, kurp

soļojot var nonākt līdz t. s. ~kroņa stila" garlaicībai. — Gotikas formālie

elementi ievīti nama Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 10 un Kalpaka bul-

vārī Nr. 5 architektūrā; gotikas gara šeit ietverts visai maz. Šīs ēkas savā

architektoniskā nenozīmībā pārāk tālu atšķiras no Aspazijas bulvāra ēku

vingrās kompozīcijas vai to monumentālā diženuma. Arī vasarnīcas ēka

Rīgas Jūrmalā, Dzintaru prospektā Nr. 52/54, rāda raksturīgu ~gotizējoš-

ās" architektūras paraugu.
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Florences agrā renesanse, Palladio, franču XVI. gadsimteņa renesanse,

jauktā renesanse un gotizējošā architektūras forma, — ja tik plaši vilk-

tas Morberga namiem stilu robežas, tad pats no sevis uzmācas jautājums

par šo namu architektu. Principiāli nevar noraidīt viedokli, ka visus mi-

nētos namus būtu projektējis viens architekts. Arī tas apstāklis, ka rene-

sanses stils daudz, pat ļoti daudz labāk atdarināts par gotiku, nerunā

pretī viena un tā paša architekta darbībai. Pagājušā gadsimteņa izcilais

vācu architekts Šinkels (1781. —1841.) nodibināja sev slavu kā klasisko

formu interprets (Berlīnē: galvenās sardzes ēka, vecais mūzejs, Schauspiel-

haus; projekts Oriandas pilij v. c.); par viņa „gotiskām" celtnēm nav

ko priecāties. Viņa galveno darbu, gotiskā stilā celto Verdera baznīcu, pašu
vācu kritika apzīmē par neizdevušos (misslungen); tāds pats ir arī viņa

Kreucbergas piemineklis. Tā tad, kā jau teikts, principiālas iebildes pret

viedokli, ka Morberga namus projektējis viens un tas pats architekts, ne-

var būt. — Kurš tad būtu šis architekts?

Morberga nami atrodas pilsētas centrālajā un, mēs vienmēr piemeti-

nām, skaistākajā daļā. Šis skaistums radies labu tiesu pateicoties Morberga

namu architektūrai. Ja iedomāsimies, piemēram, ritmiskās Romas viesnī-

cas ēkas vietā kaut ko līdzīgu stūra ēkai Smilšu ielā 1/3, šo Pēterpils

architekta Proskurņina 1906. gada pārprasto „a JiH HiopH6eprb" stilu, mūsu

skaistais ansamblis izrādītos neglābjami saniekots. — Morbergs visus sa-

vus namus cēlis pats; neviens no tiem nav iegūts kā jau gatava, nobeigta

celtne. Morbergu kā būvkungu stila izvēlē nekas neierobežoja, un viņš iz-

vēlējās saviem namiem tieši to architektūras formu, kura viņam šķita

laba un piedienīga. Morberga principiālā izvēle, raugoties pēc stila, aiz-

vien bijusi labi pārdomāta un — pareiza. Aspazijas bulvāra malā no

1860./63. gada pacēlās kā spēcīga dominante hellēņu klasikas formās cel-

tā teātra ēka. Tai iepretī savā gruntī Morbergs vēlas redzēt kaut ko teātra

ēkas architektūrai radniecīgu, — un visus 3 namus Aspazijas bulvārī viņš

ceļ renesanses formās. Bet vai šis pieblīvējums ar renesanses un tikai re-

nesanses formu neradīs vienmuļības, apnikuma? Atkal redzam, ar cik

dziļu izpratni izvēlēti itāliešu renesanses radniecīgie pēc gara, bet atšķi-

rīgie savā starpā pēc formas XV. un XVI. gadsimteņa paraugi Aspazijas

bulvārī Nr. 3 un Nr. 5. Starp tiem kā rotaļīgs intersekans novietota

franču esprit forma. Rodas brīnišķa architektūras simfonija, viens no vis-

skaistākiem Rīgas bulvāru apbūves blokiem. Pilna, nedalīta pateicība par

šo daili pienākas Morbergam kā būvkungam, jo bez būvkunga noteiktas

gribas un vēlēšanās un arī — materiāliem līdzekļiem šī daile nevarētu

reālizēties. Ar šiem namiem būvkungs Morbergs ierakstījis savu vārdu uz

paliekamiem laikiem mūsu Rīgas architektūras vēsturē (8. un 9. att.).

Zigfr. Meierovica bulvārī iepretī Morberga gruntsgabalam uz laukuma
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pusi atkal kā spēcīga dominante stāvēja viduslaiku vecais pulvertornis.

iSīkākas vēstures ziņas par torni datētas tikai no Gustafa Ādolfa laikiem.)
Šeit sava jaunceļamā nama fasādi Morbergs vēlas redzēt veidotu gotiskās

formās. No jauna, tā tad, stādīts ansambļa uzdevums, kura labs vai slikts

atrisinājums ceļ vai gremdē pilsētas skaistumu. Zigfr. Meierovica b. Nr. 10

nama fasāde, kā jau aizrādīts, nav teicami padevusies. Gotiskā stila izvēle

vien, pati par sevi pareiza un pamatota arī šoreiz, nav devusi gandrīz
nekā no tā architektoniskā krāšņuma, ko redzam Morberga namos Aspa-

zijas bulvārī. Uzdevuma atrisināšanai trūcis īstā meistara maņas un ie-

dvesmes, — kā namam Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 10, tā namam Kal-

paka bulvārī Nr. 5.

Pieņemot joprojām, ka visus Morberga namus būtu projektējis viens

un tas pats architekts, tagad, pēc visa iepriekš sacītā šī nezināmā persona

nostājas mūsu priekšā visā savā daudzpusībā un mākslinieka lielumā. Kā

sauc šo personu?

Dažādos minējumos par Morberga namu architektiem (Baumanis?

Morbergs? Felsko? Grabe?) no paša sākuma būtu jāaizrāda uz vienu

īpašu apstākli. Kamēr neviens nešaubās par to, ka Baumanis, Felsko un

Grabe bijuši pilntiesīgi architekti, jo viņu paraksti atrodas uz būvju val-

dei (Bauamt) apstiprināšanai iesniegtajiem būvprojektu eksemplāriem, tik-

mēr par Morbergu uzskati dalās. Vieni apgalvo, ka Morbergs bijis diplo-

mēts architekts, bet tā kā viņš diplomu ieguvis Vācijā, tad viņam būvtie-

sību Krievijā neesot bijis. Otri zina pateikt, ka Morbergs nemaz neesot

bijis architekts, jo nekad un nekur neesot šī aroda studējis. Beidzot, daži

atzīst par iespējamu, ka Morbergs, bieži uzturēdamies Vācijā, būtu tur

varbūt kādu laiku pastudējis architektūru. Kuram no visiem tad galu galā

būtu taisnība? Ja vēl ņem vērā to, ka oficiālajos dokumentos (pat zemes

grāmatu ierakstos) Morbergs dēvēts gan par architektu, gan par archi-

tekta palīgu, — ka Rīgas notārs H. Tuncelmans fon Adlerpflugs — kā

vēlāk būs redzams — kādā sub fide notariāli izdotā dokumentā apzīmē

Morbergu par architektu, — kad, beidzot, izvirzās vēl tādi apzīmējumi,

kā „dzimis architekts" vai monstrozais apzīmējums „cunftīgs architekts"

(prof. Dr. phil. P. Zālīte, L. Ū. Raksti, XVIII. 595. un 596. lpp.), tad tie-

šām kļūst nepieciešama lielāka skaidrība un noteiktība par to, kas īsti

Morbergs architektūras arodā bijis. Uzstādīsim tādēļ vēl reiz jautājumu:

„Vai Morbergs bijis akadēmiski izglītots architekts?" — un mēģināsim uz

to atbildēt.
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III.

Latvijas Universitātes Rakstu XVIII. kop. 595. lpp. prof. P. Zālīte

raksta: „Lai papildinātu savas pa galvenai tiesai pašmācības ceļā iegūtās

zināšanas, tad Morbergs aizbraucis uz ārzemēm un tur Būvmākslas aka-

dēmijā (Baukunst-Academie) Berlīnē ieguvis architekta grādu. Krievijā
tiesību šis grāds viņam, zināms, nedeva. Bet pēc tā viņš arī nedzinies un

netīkojis. Viņš savu Vācijā iegūto grādu arī nemaz neturējis par mazvēr-

tīgāku, zemāku. Visi viņa nami Rīgā un vasarnīca jūrmalā, kurus Mor-

bergs pats cēlis saviem paša izstrādātiem plāniem, pauž un liecina, ka

Morbergs ir bijis ievērojams architekts. Viņa nami pieder pie skaistāka-

jiem un stiprāki celtajiem visā Rīgā." — Spriežot pēc šī citāta, architekta

jautājumā nav nekādas neskaidrības, bet viss ir pilnīgi noteikts: architekta

grādu Morbergs ieguvis Berlīnes Baukunst-Academie, būvtiesību šis grāds

viņam Krievijā, zināms, nav devis. Ņemot vērā šo pēdējo apstākli, kļūst

arī pilnīgi saprotams, kādēļ Morbergs, kaut gan ieguvis architekta grādu,

savu jaunceļamo namu būvprojektus nav pats parakstījis, bet parakstu

devuši citi architekti, kurieni Krievijā bija būvtiesības.

Starp daudziem ar Morbergu kaut kādā sakarā esošiem dokumentiem

nav izdevies atrast neviena, kurā Morbergs savu parakstu būtu apvienojis

ar architekta aroda apzīmējumu. Arī šis apstāklis gluži labi papildina

aizrādījumu agrāk minētajā citātā: ... „pēc tā viņš arī nedzinies un netī-

kojis." Mazliet citāda, turpretī, paveras aina, ja vaicājam, vai oficiālās

iestādes būtu Morbergu dēvējušas par architektu. Tiesa, ne Valsts vēstu-

riskā archīva, ne Ev.-lut. baznīcas virsvaldes dokumenti nemin architekta

Morberga, bet gan namsaimnieku (Hausbesitzer) Morbergu. Bāriņu tiesas

aktīs viņš tuvāk apzīmēts gan kā Hausbesitzer (1881. 5. XII.), gan kā

AOMOBjiaA'B.fleu.'b (1894. 13. IV.), gan kāKyneiri>(lB9l. 3. VIL: co CTopoHbi

Kyniļa XpHCTO(ļ)opa Mopāeprb etc.); bieži viņš minēts vienkārši kā Mohr-

berg (1894. 5. VII.) vai Herr Mohrberg (1883. 20. I.); sakarā ar ievadīto

laulības šķiršanas prāvu viņš saukts par Ehemann (1881. 21. IV.), ge-

schiedener Ehemann (1881. 21. IV.), pēc Latvijas valsts nodibināšanas —

Mohrberga kungs (1921. 31. XII.), bet pēc savas nāves — „mirušais"

(1928. 16. XI.) vai „nelaiķis" (1928. 6. XI.). Bāriņu tiesas aktīs Morbergs



pirmo reiz dēvēts par architektu 1881. g. 31. martā, sakarā ar reversālu,

kuru viņš parakstījis savas pirmās laulātās draudzenes Annas Adelheides

Jūlijas interešu nodrošināšanai. Reversāls parakstīts vienkārši: G. Mohr-

berg. Tai pašā dienā Rīgas notārs H. Tuncelmans fon Adlerpflugs sub

fide notariāli minēto reversālu apliecina (2. grām. sub Nr. 480), pie kam

šo oficiālo aktu iesāk vārdiem: „Das vorstehende Reversai von dem mir,

Notario, persoenlich bekannten Herrn Architekten Christoph Mohrberg

ausgestellt und eigenhaendig unterschrieben worden etc", bet 3 nedēļas

vēlāk, tā paša gada 21. aprīlī Rīgas konsistorija savā lēmumā par Mor-

berga pirmās laulības šķiršanu protokolē: „Es ist die Ehe des Hausbe-

sitzers Christoph Mohrberg .. .
aufzuloesen, und wird der Hausbesitzer

Christoph Mohrberg angewiesen .. .
Vorstehendes Urteil vvurde dem zu Ge-

richt erschienenen Hausbesitzer Christoph Mohrberg sofort publicirt." Tā

tad vienā un tai pašā laikā un lietā: vienkārši Mohrberg, tad Architekl

Mohrberg un beidzot Hausbesitzer Mohrberg. — Tā kā aprādītajās 1881.

g. aktīs vēl valda nenoteiktība, tad jo sevišķu ievērību pelnī kāda 1899. g.

30. I. akts, kurā šīs nenoteiktības vairs nav. Minētā datumā Morberga

šķirtās kundzes Annas Adelheides Jūlijas kurātors fon Firks, turpinot jau

agrāk ievadīto prāvošanos ar Morbergu, iesniedzis Rīgas Bāriņu tiesai starp

citu arī 4 zemes grāmatu izrakstus par Morberga immobiļiem (tagad As-

pazijas bulvārī Nr. Nr. 3, 4 un 5 un Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 8/10).

Visos šais izrakstos Morbergs dēvēts par architekta palīgu 3a

noMontHHKOM'bapxHTeKTopaXpHCTO(ļ)opoM'bMop6epr'b). Minētie izraksti krie-

vu valodā ņemti no zemes grāmatu orīģinālierakstiem vācu valodā. Arī

šais orīģinālierakstos Morbergs dēvēts par Architectgehilfe. Atliek vēl divi

immobiļi, kuri Bāriņu tiesas 1899. g. aktī nav minēti: Vaļņu ielā 12/14 un

Rīgas Jūrmalas Dzintaru prospektā Nr. 52/54. Pirmais no šiem immobi-

ļiem korroborēts 1887. g. 4. XII. uz architekta Kristapa Morberga, bet

otrais — 1905. g. 7. 111. uz Kristapa Kristjāņa dēla Morberga vārda. Kā

Morbergs būtu tuvāk apzīmēts gruntsgabala Kalpaka bulvārī Nr. 5 kor-

roborācijas aktā, nav zināms. — Rīgas būvju nodaļas (Bauamt) archīvā

Morbergs dēvēts par Bauunternehmer (1887. 11. IX.), Bauunternehmer

und Hausbesitzer (1887. 11. IX.),noApHAHHK'bXpHCTO(popTDMop6epr'b(lBB7.
15. IX.), Hausbesitzer (1888. 9. III.) vai vienkārši Mohrberg (1909. 1. XII.).

Kāmmerei Gericht'a aktīs, sakarā ar gruntsgabala Aspazijas bulvārī Nr. 3

pirkšanu, viņš saukts par architektu (1874. 23. II.). Turpmākās šīs tiesas

sēdēs (1874. g. 11. IV., 13. IV, 16. IV., 20. IV., 23. IV., 10. V. un 13.

IX.), kurā apsprieda minētā gruntsgabala būvkoncesijas jautājumu, Mor-

bergs viscaur apzīmēts par architekta palīgu (Architects-Gehūlfe).

Ta tad oficiālajos dokumentos Morbergs, blakus citiem apzīmēju-

miem, dēvēts kā par architekta palīgu, tā arī par architektu.
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Agrāk citētajā L. Ū. Rakstu XVIII. kopojumā aizrādīts, ka Morbergs

„. . . aizbraucis uz ārzemēm un tur Būvmākslas akadēmijā (Baukunst-

Academie) Berlīnē ieguvis architekta grādu". Sīkāk iepazīstoties ar visiem

apstākļiem, rodas tomēr šaubas, vai tas tiešām tā bijis un — varējis būt.

Vispirms ~Būvmākslas akadēmija" (Baukunst-Academie) Berlīnē.

Plaši pazīstamā architekta un tēlnieka Šlītera (Andr. Schlūter, 1664.—1714.)

vadībā pie Berlīnes Mākslas akadēmijas (Akademie der Kūnste) pastāvēja

būvskola (Bauschule), kuru 1799. g. pārvērta par būvakadēmiju (Bau-

akademie). 1832.—35. g. architekts Šinkels (1781.—1841.) uzcēla īpašu

ēku Būvakadēmijas vajadzībām. levadoties techniskās augstskolas (Tech-

nische Hochschule) tipam ar architektūras un inženierzinātņu nodaļām,

būvakadēmijas Vācijā pakāpeniski likvidēja. (Berlīnes techniskās augst-

skolas satversmi apstiprināja 1882. g. 22. augustā). ~Būvmākslas" akadē-

mijas (Baukunst-Academie) nosaukums tādēļ nebūtu lietojams, bet tā

vietā jālieto ~Būvakadēmija". — Daudz svarīgāks par mācības iestādes no-

saukumu šķiet tālākais aizrādījums, ka Morbergs Berlīnē ieguvis archi-

tekta grādu.

Daudzu pārpratumu un neskaidrību cēlonis meklējams tai apstāklī,

ka ~architekta" apzīmējums Vācijā ietvēra citādu saturu nekā Krievijā.

Krievijā ~architekts" bija studiju un pārbaudījumu ceļā iegūstams zināt-

nisks grāds, ar noteiktām, likumā paredzētām tiesībām; Vācijā, turpretī,

~architekts" nebija tituls (Titel), bet bija tikai architektūras arodnieka

apzīmējums, jeb tas, ko paši vāci sauc: Berufsbezeichnung. Ņemot vērā šo

kardinālo atšķirību, daudz kas kļūst saprotams. 1869. gada 21. VI. Vā-

cijā izdeva aroda nolikumus (Gewerbeordnung), pēc kuriem ikvienam bija

tiesība, neizprasot valdības iestāžu īpašu atļauju, nodarboties jebkurā vis-

pārīgi pieļaujamā arodā. Tāds arods bija, starp daudziem citiem, arī ar-

chitektūra. ~Architekta" nosaukumu varēja brīvi lietot ikviens architek-

tūras arodnieks, šis nosaukums nebija likuma aizsargāts. — Ja vaicātu,

vai Morbergs bijis architektūras arodnieks, tad pilnīgi pozitīvu atbildi dod

nevien viss viņa architektoniskais novirziens daudzo namu veidojumā, bet

arī tā vairāk par 100 sējumu plašā bibliotēka, ko Morbergs vēl dzīvs bū-

dams dāvināja L. Ū. Architektūras fakultātei. Cēsar Dalv, P. Letarouillv,

K. F. Schinkel, Charles Garnier, Dr. Oscar Mothes — lai minētu tikai

dažu opusu autorus, — tā ir tā architektūras vērtīgo grāmatu pasaule, kurā

Morbergs labprāt kavējies. Morbergs bija architektūras arodnieks, un Vā-

cijā viņa īstākais, ciešākais apzīmējums varēja būt nekāds cits, kā — ar-

chitekts. Tagad arī kļūst saprotams Rīgas notāra 1881. gada 31. martā

sub fide notariāli izdotās apliecības ieraksts:
„. . .

von dem mir, Notario,

pei soenlich bekannten Architekten Christoph Mohrberg . ..". Šai ierakstā

architekta nosaukums iztulkojams un pieņemams tikai kā arodnieka ap-
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zīmējums, bet nevis kā zinātnisks grāds. Tas pats būtu sakāms par 1887.

g. 4. XII. korroborācijas akta un citu oficiālu dokumentu ierakstiem „Ar-

chitect Christoph Mohrberg". Cik būtu bijis pieļaujams tā laika Krievi-

jas iestādēm lietot oficiālos dokumentos šo apzīmējumu, ir jautājums par

sevi. — Ja architekta nosaukums bija Vācijā likuma neaizsargāta Be-

rufsbezeichnung, tad atkrīt kā lieks aizrādījums par architekta grāda ie-

gūšanu (Prof. Dr. phil. P. Zālīte, Acta Universitatis Latviensis, XVIII. 1928.

g. 595. lpp., atkārtots doc. A. Krūmiņa rakstā „Morbergs, Kristaps" Latv.

konv. vārdn. 109. burtn. 27803. lpp.). Apzīmējums „architekta palīgs", kā

Morbergs oficiālos dokumentos vairākkārt nosaukts, neietver sevī pat ne

architektūras arodnieka vispārīgā apzīmējuma, bet tikai raksturo vienas

personas attiecības (palīgs) pret kādu citu personu, kura ir architekts. Šis

architekts var izraudzīties par palīgu vai palīgiem nevien zīmētājus, tech-

niķus, kalkulātorus v. tml., bet, protams, arī citus architektus. Apzīmē-

jums „architekta palīgs", kā pats par sevi saprotams, nav zinātnisks grāds.
Atliek jautājuma vissvarīgākā daļa par Morberga diplomu. Ja iespē-

jams neapšaubāmi nodibināt, ka Morbergs to ieguvis, tad jautājums par

viņa akadēmisko architekta izglītību ir galīgi izšķirts pozitīvā nozīmē. Nav

zināms, ka Berlīnes Būvakadēmija, vai vēlākā Technische Hochschule, vai

arī Akademie der Kūnste, pie kuras pastāvēja architektu izglītošanai t. s.

„Meisterateliers", būtu dalījusi savus diplomus pa labi un pa kreisi. Zi-

nāms, turpretī, ka minētās augstākās mācības iestādes uzstādīja ļoti sting-

ras prasības kā aspirantiem, tā audzēkņiem.
Kas butu līdz šim zināms par Morberga architekta diplomu?

L. 0. Rakstu XVIII. kop. 625. lpp. lasāms: „Nach Riga zurūckgekehrt

(mit Diplom eines Architekten) hatte er sich bis 1874 (bis zum Alter von

30 Jahren) durch Fleiß und Sparsamkeit soviel zurūckgelegt, daß er ein

leeres Grundstūck am Theater-, jetzt Aspasiaboulevard 3 ervverben und

darauf mit Hilfe von Baukredit ein fūnfstockiges Gebāude im florentini-

schen Palaststvl (Palazzo Strozzi) auf Grund eigner Zeichnungen und

Grundrisse erbauen etc." Tādiem vārdiem pateikts, ka Morbergs diplomu

ieguvis, ka šī iegūšana notikusi pirms viņa 30. dzīvības gada un ka

viņš sācis savu būvpraksi ar paša 5-stāvu namu. Piebildīsim tūlīt, ka

architekts J. Baumanis savu diplomu ieguva 31 gadu vecs, architekts K.

Felsko — 28 gadus vecs. — Par šķēršļiem, kas Morbergu kavējuši iestā-

ties Rīgas politechnikā, kura sekmīga nobeigšana solīja arī diplomu, L.

Ū. Rakstu XVIII. kop. (625. lpp.) tālāk lasāms: „Sein glūhender Wunsch

war, selbst Architekt zu werden; nur konnte er es bei seinen mangelhaf-

ten Mitteln und unzureichender Vorbereitung nicht erreichen, ins Rigaer

Polvtechnikum aufgenommen zu werden, was er zeitlebens bitter empfun-

den hat." — Nejautāsim, kādēļ Morbergs visu dzīvi rūgti sajutis Rīgas
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diploma trūkumu, kad viņam — kā dzirdējām — bijis Berlīnes diploms:

Rīgā iegūtais diploms būtu viņam devis būvtiesības, Berlīnē iegūtais dip-
loms šo būvtiesību Krievijā nedeva. Pieņemsim, ka Morbergam diploms

bijis, bet pie tam iegaumēsim, ka diploma iegūšanai vajadzīgas 3 lietas:

līdzekļi, priekšizglītību un studiju laiks. Vai tās Morbergam bija?

Nekur nedzird pieminam, ka Morbergam būtu radies tāds mēcēnāts,

kāds bija jaunajam Jānim Baumanim Pēterpils Akadēmijas profesors

Ludvigs Bonstets, kurš Baumani pabalstīja naudas līdzekļiem viņa studiju

laikā Berlīnē (1860.—62.) un deva darbu un peļņu viņa studiju laikā Pē-

terpilī (1862.—63.). Zinot, cik čakls bijis Morbergs un cik taupīgi viņš

pratis dzīvot, var, tomēr, pieņemt, ka nepieciešamos naudas līdzekļus vi-

ņam izdevies uzkrāt paša spēkiem, — uzkrāt līdzekļus studijām tālajā

Berlīnē, kaut gan šo līdzekļu it kā nebūtu pieticis studijām šeit Rīgā.

Smagāks jau ir jautājums par priekšizglītību. Nepietiekošas priekš-

zināšanas, kā jau minēts, aizkrustojušas Morbergam ceļu uz Rīgas poli-

techniku. Atkal jājautā: vai Berlīnes Akadēmijai nebūtu bijis nekādu pra-

sību šai ziņā, un vai tur Morbergs būtu varējis iekļūt bez jebkāda iepriek-

šējas izglītības cenša? Berlīnes Techniskā augstskola, kura pārņēma agrā-

kās Būvakadēmijas uzdevumus, uzstādīja aspirantiem visai stingras prasī-

bas: bija jāuzrāda apliecība par ģimnāzijas, reālģimnazijas vai t. s. Ober-

realschule nobeigšanu. Nevienu no šīm prasībām Morbergs nevarēja pildīt.

Stāvokli atvieglo, tomēr, tas apstāklis, ka Techniskās augstskolas satversme

paredzēja (34.—36. §) rektora tiesību pielaist hospitantus. Ja Berlīnes Būv-

akadēmija būtu aizslēgusi visas durvis aspirantiem bez minēto vidusskolu

apliecībām, tad jau arī Jānis Baumanis nekad nebūtu šai augstskolā ieti-

cis, jo Baumaņa Morica skolas vienziemnieka atestāta vien, kaut arī laba,

bija tomēr par maz. ~Tā būs gan bijusi Bonsteta palīdzība, kas apdāvi-

nātajam jauneklim, neraugoties uz viņa nepietiekošo priekšizglītību, deva

iespēju iestāties Karaliskā Prūsijas būvakadēmijā", — raksta doc. P. Kampe

savā apcerējumā: ~Architekts Jānis Fridrichs Baumanis. Viņa dzīve un

mūža darbs." Tādas gādīgas rokas Morbergam, cik var spriest, trūka.

Nepārzinot saites un pazīšanās, kuras enerģiskais un uzņēmīgais Morbergs

varēja Berlīnē nodibināt, nav iespējams teikt, ka Morbergam neizdotos tas,

kas izdevās Baumanim priekš kādiem 10 gadiem. Var pieņemt, ka arī

Morbergs, tāpat kā Baumanis, neraugoties uz nepietiekošo priekšizglītību,

varēja iestāties Berlīnes Būvakadēmijā. — Beidzot atliktu jautājums par

studiju ilgumu. Kaut gan Techniskā augstskola pārņēma agrākās Būv-

akadēmijas uzdevumus un tādā kārtā ir it kā pēdējās tiešais turpinājums,

tad attiecībā uz studiju ilgumu Akadēmijas un Techniskās augstskolas ceļi

ievērojami šķīrās. 2 studiju gadi līdz priekšpārbaudījumam (Vorprūfung),

tālāki 2 studiju gadi līdz būvvadītāja pārbaudījumam (Baufūhrerprūfung),
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un, beidzot, 3 praktiska darba gadi līdz galvenam pārbaudījumam (Haupt-

prūfung), — tāds ir studiju laika minims, kas bija paredzēts Vācijas tech-

nisko augstskolu audzēkņiem. Būvakadēmijā šis laiks, acīm redzot, bijis

daudz īsāks. No Baumaņa biogrāfijas redzams, ka viņš Berlīnes Būvaka-

dēmijā pavadījis 2 gadus (1860.—62.), Pēterpils Akadēmijā 1 gadu (1862.—

63.), pēc kam viņam atlicies vairs tikai pārbaudījums mutes vārdiem. To

viņš noliek 1865. gada rudenī un iegūst diplomu. Architekta K. Felsko

studiju laiks Berlīnes Būvakadēmijā un pēc tam Pēterpils Mākslas aka-

dēmijā ildzis no 1865.—68. gadam. Tā tad diploma iegūšanai vajadzīgais
laika minims būtu kādi 3 gadi. Pieņemsim, ka Morbergs laikā no 1864.—

1874. gadam varējis šos 3 gadus, vienā laidā vai ar pārtraukumiem, veltīt

architektūras studijām. Kuri šie gadi bijuši?

Tā kā uz vietas nebija iespējams pat aptuveni dabūt ziņas par Mor-

berga studiju gadiem, tad jautājuma noskaidrošanai neatlika cita ceļa, kā

griezties tieši pie attiecīgām augstskolām Berlīnē. Pēc iepriekšējas sarak-

stīšanās un vēlākas personīgas aptaujas saņemti šādi 2 raksti:

I. Preussische Akademie der Kūnste, Berlin, 24. Mai 1937.

„Auf das gefāllige Schreiben vom 9. d. Mts, teilen wir Ihnen ergebenst

mit, dass der Architekt Christoph Mohrberg nicht an unserer Akademie

Architektur studiert hat. VVahrscheinlich hat er die Bauakademie

besucht. Wir haben daher Ihr Schreiben zustāndigkeitshalber an die

Technische Hochschule m Berlin-Chaiiottenburg weitergeleitet."

Mit vorzūglicher Hochachtung

Der Prāsident.

Im Auftrage (seko paraksts).

11. Der Rektor der Technischen Hochschule Berlin. Tagebuch Nr. 3262.

Charlottenburg, den 14. Juli 1937.

„Zu meinem lebhaften Bedauern ist es mir nicht moglich gewesen fest-

zustellen, an welcher Universitāt oder Bauakademie Herr Mohrberg

studiert hat. Es sind Feststellungen getroffen worden an der Preuss.

Akademie der Kūnste und an der jetzt m der Technischen Hochschule

aufgegangenen Bauakademie. An beiden Stellen ist ūber Herrn Mohr-

berg nichts bekannt. — Leider kann ich daher Ihrer Bitte um Nennung

von Daten von Mohrberg nicht entsprechen. Wenn Sie mir noch sach-

dienstliche Angaben machen konnen, wāre ich Ihnen lūr eine kurze

Mitteilung sehr verbunden."

Mit vorzūglicher Hochachtung

I. V. (seko paraksts).



Pievienojot agrākiem apsvērumiem vēl šīs 2 atbildes, jautājumu par

Morberga diplomu, resp. par viņa akadēmisko izglītību var skaitīt par pilnīgi

noskaidrotu: Morbergs akadēmiskās izglītības architekta arodā nav baudījis

ne kā students, ne arī kā hospitants (~An beiden Stellen ist ūber Herrn

Mohrberg nichts bekannt").

Pēc šī nodibinājuma var uzmākties šaubas, vai savu namu projektus

Morbergs tiešām izstrādājis pats, būdams — no akadēmiskā viedokļa —

diletants. Šai virzienā pētīšanu ārkārtīgi apgrūtina tas apstāklis, ka pa

garajiem gadiem nozuduši un nav sameklējami tie Morberga paša zīmē-

jumu materiāli, par kuriem atceras dažas Morbergam tuvas personas. —

Vispirms pāris vārdu par diletantiem. — Mūsu dienās vārdu ~dilet-

ants" lielo niecinātājā nozīmē, kura sevišķi skaidri jūtama īpašības vārdā

„diletantisks" — paviršs, nemākulīgs, nepamatīgs, negatavs. Agrākos lai-

kos (pirms 19. gadsimteņa) diletanta jēdzienā tāda negātīva satura nebija.

Diletantisms (no itāliešu ~dilettare" — iepriecināt) bija bez profesionāliem

raksturīgā dzenuļa — nodarboties kaut tā paša maizes kumosa dēļ. Būv-

diletanti vārda labā, pozitīvā nozīmē bija 17. un 18. gadsimtenī tie (lielāko

tiesu dižciltīgie), kas, būdami bez vajadzīgās izglītības celtniecībā, piegrie-

zās tai ar dzīvu, dziļu interesi. Nav gluži reti tie gadījumi, kad tādi būv-

diletanti izcīnīja sev vadītāja lomu architektūrā. Tāds būvdiletants, piem.,

bija Verlicas pils cēlējs un parka iekārtotājs Erdmansdorfs (1736. —1800.);

tāds būvdiletants bija arī Pēterpils Izāka katedrāles cēlējs Monferans

(1786. —1858.), kurš 1816. g. tikai pateicoties pulksteņmeistara Bregeta

ieteikšanas rakstam dabūja vecākā zīmētāja vietu Pēterpils būvju un hid-

raulisko darbu komitejā, bet drīzi vien, neraugoties uz aroda izglītības

trūkumu, tika iecelts par Izāka katedrāles galveno architektu (sal. H. Tpa-

6apb, „HcTopin pycCKaro HCKyccTßa", 17. grām. 574. lpp.). Ka jēdzienā

~diletants" agrāk nav bijis ne mazākās ēnas no niecināšanas vai nievām,

liecina angļu slavenā ~Society of Dilettanties", ar kuras palīdzību un at-

balstu Stjuarts un Revets 1751. gadā izdeva epochālo asējumu kopojumu

~Antiquities of Athens", — kopojumu, kas visagrāk ierosināja interesi par

klasisko antīku. Pēc šiem aprādījumiem varam mierīgu prātu teikt, ka

Morbergs, nebūdams akadēmiski izglītots architekts, bijis būvdiletants ši

vārda agrākajā un vislabākajā nozīmē.

Tabula 26. lpp. rāda, ka Rīgas pilsētas būvju nodaļas archīvā trūkst

Morberga 2 Rīgas namu būvprojektu: nama Aspazijas bulvārī Nr. 3 un

nama Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 8. No Kāmmerei-Gericht'a 1874. g.

11. IV. un 16. V. protokoliem redzams, ka nama Aspazijas bulvārī Nr. 3

būvvadītājs-architekts bijis J. Baumanis (.
. . und habe der Architect Bau-

man die Leitung und Beaufsichtigung.). No tās pašas tiesas 1874. gada

13. IX. protokola redzams, ka minētais nams bijis pusbūvē nobeigts 12. IX.
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(būvju revidenta architekta K. Felsko ziņojums). Nenoskaidrots paliek

tikai nama Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 8 būvvadītājs-architekts. Pārējo

namu atbildīgie būvvadītāji-architekti droši zināmi, un tie ir: J. Bauma-

nis, K. Felsko un V. Grabe. Tā kā Baumaņa vārds plaši pazīstams, tad

šeit lai būtu īsumā atkārtoti tikai tie dati, kuri attiecas tieši uz viņa

architekta arodu: 1853. gadā iestāšanās mācībā pie namdara Staudena

Rīgā; 1856.—60. darbs architekta Šēla birojā; 1860.—62. studijas Berlīnes

Būvakadēmijā; 1862.—63. studijas Pēterpils Mākslas akadēmijā; 1863.—65.

būvprakse Rīgā; 1865. gadā iegūts architekta diploms Pēterpilī. Bauma-

nis cēlis pavisam kādus 70 namus.

Par architektu K. Felsko Dr. V. Neumana 1908. g. izdotajā ~Lexikon

baltischer Kūnstler" 45. lpp. atrodamas šādas ziņas: dzimis 1844. gada 5. V.

kā architekta Johana Daniēla Felsko dēls. Sākumā izglītojies sava tēva

vadībā un strādājis kā praktikants viņa būvēs; no 1863. gada apmeklējis

būvskolu Zīgenē, Vestfāļos; no 1865.—66. darbojies architekta fon der Hude

un Henike birojā Berlīnē, tai pašā laikā apmeklējis priekšlasījumus Būv-

akadēmijā; vēlāk turpinājis studijas Pēterpils Mākslas akadēmijā, kuru

nobeidzis, iegūdams brīva mākslinieka diplomu. Pēc studiju beigšanas K.

Felsko darbojās Rīgā kā brīvi praktizējošs architekts, kādu laiku izpildīja

skolotāja pienākumus Amatnieku skolā un no 1872/—82. gadam bija asis-

tents Rīgas politechnikā. Neskaitot daudzas privātēkas, viņš cēlis Rīgā

jauno bāriņnamu (godalgots sacensības projekts, izpildīts kopā ar K. Neu-

burgeru), bet Jelgavā — Kurzemes hipotēku biedrības namu, Reiera novē-

lējuma namu un Amatnieku biedrības namu.

Daudz trūcīgākas ir ziņas par trešo architektu V. Grabi. Tā kā Dr.

V. Neumans savā ~Lexikon baltischer Kūnstler" viņa nepiemin, tad jādomā,

ka V. Grabe nebūs bijis baltietis. Šim pieņēmumam par labu runā divi

apstākļi: 1) Neumans atzīmē kādu citu architektu Arturu Grabi (Grabbe),
dzim. Kurzemē 1839. g., mir. 1871. g. Pēterpilī. A. Grabe, protams, Mor-

berga namu jautājumā nekrīt svarā, jo Morberga attiecīgo namu būvpro-

jektus parakstījis V. Grabe (viņa pilnais vārds Kari Georg Victor dc Grabbe).

2) Rīgas politechniskā institūta Album Academicum'ā architekts V. Grabe

nav atzīmēts. Jāpieņem, ka V. Grabe būvtiesības ieguvis kādā citā Krievijas

augstskolā. Rigascher Almanach (1858. g.) un Rīgas adrešu grāmatas

(1845./46. g., 1877. g. v. c.) atzīmē kollēģiju asesoru Kārlu Georgu Viktoru

Grabi vai dc Grabi kā būvju un ceļu komisijas architektu, kā Vidzemes

guberņas valdes būvju nodaļas architektu vai kā guberņas valdes archi-

tekta palīgu. Revīzijas sarakstos un pilsoņu listēs Grabe nav uzņemts.

J. Baumanis, K. Felsko un V. Grabe ir starp architektiem tie, kuri

stāvējuši Morbergam viņa celtniecības darbā vistuvāk. Divi no tiem, Bau-
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manis un K. Felsko, ir bijušie akadēmijas audzēkņi, par treša — Grabēs

aroda izglītību tuvāku ziņu trūkst.

L. Ū. Rakstu 595. lpp. prof. P. Zālīte raksta, ka ~Visi viņa nami un

vasarnīca jūrmalā, kurus Morbergs pats cēlis saviem paša izstrādātiem

plāniem...", un tai pašā L. Ū. Rakstu XVIII. kopojumā (1928. g.) redak-

cijas raksta 62G. lpp. arī lasāms:
„ . . . und darauf mit Hilfe von Baukredit

ein fūnfstockiges Gebāude im florentinischen Palaststvl (Palazzo Strozzi)

auf Grund eigner Zeichnungen und Grundrisse erbauen zu konnen". Sprie-
žot pēc pirmā citāta, visu savu namu projektu vienīgais autors būtu bijis

Morbergs pats.

Projektu autora jautājumā viegli var rasties divas galējības. Viena

no tām būtu uzskats, ka visus projektus izstrādājis vienīgi Morbergs, bet

otra, — ka projektu vienīgie autori bijuši tie architekti, kuri parakstījuši

būvju valdei apstiprināšanai iesniedzamos eksemplārus. Liktos, ka nav

pietiekoša pamata pieņemt en bloc par pareizu vienu vai otru no šīm galē-

jībām. Ja atcerēsimies, ka 1878. gada 15. martā nama Aspazijas bulvārī

Nr. 4 būvprojektu parakstījis architekts J. Baumanis, bet jau 12. maijā uz

tā paša būvprojekta radies cits, architekta V. Grabēs paraksts, tad varēsim

labi iedomāties, ka architekta-projektanta jautājums prasa ļoti uzmanīgu

pieeju un ka šis jautājums nav vienkārši izšķirams pēc tā, kurš architekts

devis savu parakstu. Ja ietu šo vienkāršoto ceļu, tad varētu rasties tāds

neiespējams stāvoklis, ka minētā nama Aspazijas bulvārī Nr. 4 projektu

marta mēnesī izstrādājis architekts J. Baumanis, bet maija mēnesī —- ar-

chitekts V. Grabe. Nevarēs tādēļ pilnā spēkā pastāvēt viedoklis, ka archi-

tekts, kurš parakstījis kādu būvprojektu, būtu eo ipso šī būvprojekta au-

tors. Starp divām galējībām atrodas plašāks vai šaurāks vidusposms. Varētu

būt, ka samierinātāja atbilde meklējama tieši šai vidusposmā.

Grafiski-projektīvais darbs, kas saistīts ar jebkuru lielāku, svarīgāku

ēku-jaunceltni, sastādās no trim idejiski savā starpā cieši saistītiem ele-

mentiem: no pirmmeta jeb skices, no būvprojekta un no darba zīmējumiem

vai rasējumiem. Pirmmets dod ēkas koncepciju vispārīgos vilcienos; būv-

projekts, saskaņā ar apstiprinātājas iestādes prasībām, satur galīgi izstrā-

dātus visu stāvu plānus (ar trepēm, krāsnīm, pavardiem v. c), šķērsgrie-

zumus un fasādes, uzrādot ēkas augstumu, sienu biezumu, eju platumu un

citus īpaši noteiktus mērus; darba zīmējums, beidzot, pietiekoši lielā mē-

rogā attēlo konstruktīvā vai formālā ziņā svarīgas ēkas daļas. Būvju valdei

apstiprināšanai parasti jāiesniedz tikai būvprojekts, bet tā pēc sava ieskata

var pieprasīt arī darba zīmējumu. Rīgas Bauamt (būvju valde) 1874. g.

izmantoja šo savu tiesību, pieprasīdama no būves īpašnieka Morberga de-

taljētu dzegas zīmējumu jaunceļamam namam Aspazijas bulvārī Nr. 3.

Pirms būvkonccsijas piešķiršanas Kāmmerei-Gericht bija izaicinājis uz
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tiesas sēdi (1874. 11. IV.) ieinteresētos kaimiņus: Fr. A. Kemfi (Kāmfe),

Cassa-Collegium un Šveinfurtu. Pēdējie divi, kā redzams no Kāmmerei-

Gericht'a vēlākiem protokoliem, necēla nekādu iebildu pret Morberga pro-

jektu. Kemfe, turpretī, mēģināja lietu novilcināt, celdams visdažādākās

ierunas, izvirzīdams arī naīvo prasību, lai Morbergs nodalītu savus pret-

ugunsmūrus no viņa, Kemfes, pretugunsmūriem ar — dēļu sienu! Mor-

bergs, kurš savas jaunceltnes robežas bija stingri saskaņojis ar pilsētas

revīzora (Stadtrevisor) F. Vīkmana 1860. gadā pagatavoto gruntsplānu

(Grundcharte), 1874. gada 20. IV. pieprasīja būvju deputācijas (Bau-

Deputation) atsauksmi par iesniegto būvprojektu. Minētā Bau-Deputa-

tion, apspriežot būvprojektu, atzina, ka ēkas vaiņaka dzega par tālu

izvirzīta no sienas laida (Ausladung zu bedeutend). Neraugoties uz to, ka

būves vadītājs architekts J. Baumanis bija bruņniecības nama celšanā

(1863.—67.) vairāk kā pietiekoši pierādījis savas spējas arī monumentālo

dzegu veidojumā, Kāmmerei-Gericht pieprasīja no Morberga sīku dzejas

zīmējumu. Jāpieņem, ka tāds ticis iesniegts, jo būvprojektu 1874. gada

16 V. apstiprināja.

Pirmmets, būvprojekts un darba zīmējums kopā ir tā nedalāmā vie-

nība, kas savā grafiskā izteiksmes veidā vedina no ēkas idejas līdz ēkas

reālam veidojumam. Šīs trijotnes vietā stādīt tikai tās daļu (cv. tikai būv-

projekti) nozīmētu aizmiegt acis pretī īstenībai.

Sīkākam apskatam ņemsim bagātās architektūras formās darināto

namu Aspazijas bulvārī Nr. 3. Pēc kā projekta šis nams celts? — Mor-

berga vai Baumaņa? Pēc iepriekšējiem aprādījumiem par pirmmetu, būv-

projektu un darba zīmējumiem nevar būt šaubu, ka pat pilnīgi noteikta

atbilde par projektu vien atspoguļos sevī tikai daļu no visa projektīvā

darba. Vienalga, vai atbilde būtu, ka projektu darinājis Morbergs vai Bau-

manis, atklāts paliktu jautājums par pirmmeta un darba zīmējumu autoru.

Piederīgais gruntsgabals korroborēts uz Morberga vārda 1874. gadā.

Morbergam, bez šaubām, jau agrāk būs radusies ideja celt šai vietā namu.

Nama Kalpaka bulvārī Nr. 5 būve viņam gadu iepriekš bija devusi vispu-

sīgu ieskatu īres namu celšanā. Ja iegaumēsim, ka pirmmets attiecināms

ne tikai uz ēkas fasādi vai vispārīgi mākslinieciskiem uzdevumiem, bet arī

uz visu telpu iekārtojumu, stāvu skaitu, to augstumu, pagalma daļu apbūvi

v. tml., tad pilnīgi nepieņemams izrādīsies viedoklis, ka Morbergs pēkšņi

būtu kļuvis tik nevarīgs, ka pats nekā nezinātu, ko ar iegūto gruntsgabalu

iesākt, ko un kā to apbūvēt, — ka viņš šai nevarībā būtu griezies pie

architekta, lai tas nu viņam visu lietu kārtotu. Pie architektiem arī šo

baltu dienu nāk ar uzzīmētiem pirmmetiem klienti, kuri pavisam nav un

arī nekad nebūs Morbergi. Paša būvīpašnieka pagatavoti pirmmeti ir pa-

rasta parādība arī mūsu dienās. Nevar noraidīt domu, ka pirmmeta izstrā-



dājumā Morbergs būs ielicis daudz no sava ~es". Tālākais solis būtu būv-

projekts. Kas pirmmetā tēlojas tikai vispārīgos vilcienos, tas būvprojektā

gūst savu pilnu noteiktību. Morberga mīlestība uz itāliešu agro renesansi

ir labi zināma. Mīlēt kādu architektūras stilu un projektēt nama fasādi

šai stilā nav jau viens un tas pats. Konkrētā gadījumā nevar pilnīgi atmest

norādījumus, ka Morbergs savulaik vingrinājies arī projektēšanā. (Vēlāk,

pēc iedraudzēšanās ar prof. J. Kochu vingrinājumi zīmēšanā un projektē-

šanā esot notikuši pat sistēmatiski. Sk. V. nod.) Pieaicinātais architekts J.

Baumanis veselus 4 gadus bija tepat Rīgā cēlis impozanto bruņniecības

namu tieši šīs itāliešu agrās renesanses formās. Vai tādos apstākļos varētu

vienu vai otru, Morbergu vai Baumani pilnīgi norobežot no projekta izstrā-

dāšanas darba? Pieņemot tezi, ka Morbergs pats būtu izstrādājis šī nama

projektu, jautāsim: vai 10 gadus par Morbergu vecākais Baumanis ar no-

beigtu, sistēmatiski] aroda augstāko izglītību, jau vispārīgi atzīts architekts

ar plašiem piedzīvojumiem, pats būdams tai laikā turīgs cilvēks, — vai

Baumanis būtu bijis tas vīrs, kuru par pieklājīgu samaksu uzaicina dot

pilnīgi svešam projektam savu parakstu. Profesionālais lepnums Bauma-

nim tā nekad neļautu. No otras puses, pārāk dziļa un dzīva bija Morberga

interese par būvmākslu, pārāk asi kontūrētas viņa simpātijas un antipā-

tijas architektūras laukā, lai pieņemtu otru tezi, t. i., ka Morbergs būtu

nomaļus lūkojies, kā Baumanis projektē viņa namu. — Morberga nams

Aspazijas bulvārī Nr. 3 rāda viscaur vingru, piedzīvojuša architekta roku.

Trūkstot pretpierādījumiem (Morberga paša projektiem), jāpieņem, ka

projekta darba smagumu iznesis uz saviem pleciem architekts J. Bauma-

nis un ka viņa būvbirojā pagatavoti abi apstiprināšanai iesniedzamie būv-

projektu eksemplāri, jo Morbergam pašam, cik noskaidrots, būvbirojā

nav bijis.

Beidzot, nedaudz vārdu par darba zīmējumiem. Varbūt gan tikai tie,

kas paši strādā architekta arodā, spēs pienācīgi novērtēt darba zīmē-

jumu svaru un nozīmi. Darba zīmējumi ir tie, kas noteic, starp citu, arī

visas ēkas rotājuma galīgo formu. Ņemsim, piemēram, stucco darbus. At-

tiecīgais amatnieks veido pēc darba zīmējuma dzegas, joslas, konsoles,

nīstus, kapiteļus, bāzes, — vārdu sakot, visu to komplicēto formu apa-

rātu, kurš t. s. vēsturiskajos stilos mēdz būt ļoti bagāts. Šeit architektam

jābūt pilnīgāk kā jebkad sava uzdevuma augstumos. Nama Aspazijas bul-

vārī Nr. 3 profilējumi rāda no sākuma līdz galam to meistarību, kāda

architektam Baumanim jau neapšaubāmi bija, bet kuras Morbergam šai

agrīnā laikā •— varēja vēl arī nebūt.

Tā redzam, ka Morberga namu projektu autora jautājums nav vedi-

nāms atpakaļ uz vienkāršoto formulējumu par viena celtnieka darbu, bet

risināms, apsverot divu faktoru — paša būvkunga un viņa architekta
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lomu. Sīkāk izvērtēt, cik lielā mērā vienā vai otrā gadījumā radošais

mākslinieciskais darbs būtu bijis paša Morberga, cik viņa architekta, —

būtu iespējams tad, ja būtu uzglabājušies Morberga paša zīmējumi un ra-

sējumi. Galējais viedoklis, ka Morbergs visu savu namu būvprojektus

izstrādājis pats, tāpat kā otrs galējais viedoklis, ka šos projektus izstrādā-

juši pieaicinātie architekti bez Morberga tiešas — idejiskas vai grafiskas —

līdzdalības, — nav uzturams spēkā. (10.—14. att.).

Morberga būvbirojā archīva vai šī archīva kādas daļas nejauša, laimīga

atrašanās varētu noteiktāk precizēt Morberga lomu architekta-projektanta

darbā. Šobrīd nav nekādu norādījumu, ka Morbergam tāds būvbirojs vis-

pārīgi būtu bijis. Tādos apstākļos atzinums, ka Morbergs pats būtu visu

savu namu vienīgais projektants, izskan kā Morbergam labvēlīgs, bet

lietišķi nepierādīts apgalvojums.
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14. Nams Vaļņu ielā 12/14.
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IV.

1874. gads, kurā noteikti iezīmējās Morberga ceļš uz turību, bija sva-

rīgs vēl kādā citā ziņā: Morbergs apprecējās. Šī laulība, kurai normālos

apstākļos vajadzētu kļūt par spēcīgu atbalstu mainīgās dzīves grūtumos

un pārbaudījumos, nedaudz gados pārvērtās pate par Morberga vissma-

gāko krustu un pārbaudījumu. Pēc septiņiem laulības gadiem visas saites

galīgi izira. Nepilnus 27 gadus veco kundzi kā neglābjami garā vāju ie-

vietoja slimnīcā, un Morbergs palika savās dzīves gaitās atkal viens. — Tā

kā šīs laulības sekas atbalsojās pat vēl tad, kad Latvijas Universitāte bija

kļuvusi par Morberga ūniversālmantinieci, un tā kā tiešā sakarā ar šo

laulību bijušas skartas arī Universitātes intereses, tad nebūs lieki, ja šim

Morberga dzīves smagajam pārbaudījumam veltī plašāku vērību.

1874. gada 8. decembrī (vec. st.) — kā atzīmēts Rīgas Doma draudzes

laulāto sarakstos — salaulāti Kristaps Morbergs un Anna Adelheide Jūlija

Hugenbergers. Morberga līgava bija dzimusi Kurzemes mācītāja ģimenē.

Viņas tēvs Karls Valentīns Emils Hugenbergers (dzimis Ārlavā) bija mā-

cītājs Priekulē un Auderē. Vēlākos gados viņš bija ticības mācības skolo-

tājs Rīgas Aleksandra ģimnāzijā. Līgavas māte bija Johanna Šarlote Ra-

hele, dzim. Cīglers. Rīgas bāriņu tiesas dokumentos minēti divi Hugenber-

geru bērni: dēls Makss Gustafs Nikolajs un meita — Anna Adelheide Jū-

lija, dzim. 1853. gada 15. jūnijā (vec. st.). Bez tam, cik zināms, bijis vēl

otrs dēls, kurš savulaik ieņēmis direktora vietu Jelgavā, un vēl otra

meita. — Līgavas vecāku laulības dzīve nav noritējusi līdz galam labā

saskaņā. Mācītājs Hugenbergers miris ar trieku 1891. gada 19. IV., sasnie-

dzis 73 gadu vecumu. Rīgas Doma baznīcas mācītāja T. Gētgensa 1891. g.

25. IV. izdotajā miršanas apliecībā (Nr. 194), rubrikā par ģimenes stā-

vokli ierakstīts: šķirts. — Līgavas brālis Nikolajs bija architekts. — L. Ū.

Rakstu XVIII., kop. 615. lpp. prof. P. Zālīte par Annas Adelheides Jūlijas

saslimšanu raksta: „Jau viņu laulības pirmajos gados kundze saslimst ar

nedziedināmu gara slimību un jāievieto psīchiatrisko slimnieku dziedinā-

tavā". Tam pretī stāv slimās tēva mācītāja Hugenbergera iesniegums Rī-

gas bāriņu tiesai. lesniegumā, starp citu, aizrādīts, ka slimā tikai 1879.

gada 25. XII., tā tad pilnus 5 gadus pēc laulības slēgšanas, ievietota Troņ-



mantinieka slimnīcā Udjeļnajā pie Pēterpils. Šeit viņa atradusies līdz 1882.

gada 31. decembrim. Rīgas pilsētas konsistorijas lēmums par laulības šķir-

šanu datēts 1881. g. 21. aprīlī un skan: Es ist die Ehe des Hausbesitzers

Christoph Mohrberg mit seiner Ehefrau Anna Adelheid Julie Mohrberg,

weil Letztere bereits lānger als ein Jahr an Geisteszerrūttung leidet und

keine Wahrscheinlichkeit zu deren Genesung vorhanden ist, auf Grund

des p. G. Art. 128 durch Scheidung aufzulosen und wird der Hausbesitzer

Christoph Mohrberg angevviesen fiir den Unterhalt seiner Ehefrau bis zu

ihrem Lebensende nach besten Krāften Sorge zu tragen. — Tā tad pēc

konsistorijas protokola slimība bijusi atzīta par nedziedināmu 1880. gadā

vai visagrāk 1879. gada beigās, un pēc mācītāja Hugenbergera iesnieguma

Rīgas bāriņu tiesai slimā ievietota slimnīcā 1879. g. decembrī. Rīgas

Vogteigericht'a 1881. g. 4. decembra aktī tuvāk atzīmēts slimības raksturs:

abermalige Geistesschvvāche (Amentia) un „periodisch auftretende Anfālle

von Unruhe"; turpat atzīmēts, ka cerības uz izveseļošanos nav. — No kāzu

dienas 1874. g. 8. decembra līdz pārvešanai uz slimnīcu 1879. g. 25. de-

cembrī pagāja pieci gadi. Ko šai laikā Morbergs pats un viņa kundze būs

pārdzīvojuši, sākot no slimības pirmām baigām nojautām līdz ārprāta

lēkmju trīsām, par to klusēsim. Anna Adelheide mirusi 1932. gada 20. de-

cembrī Rīgā, garā vājo slimnīcā Sarkankalnā.

Ar konsistorijas 1881. gada 21. aprīļa lēmumu laulību šķīra, bet to-

mēr palika saistības, kuras konsistorija bija formulējusi tā, ka Morbergam

~pēc labākiem spēkiem jārūpējas par savas bijušās dzīves biedrenes uztu-

rēšanu līdz pat viņas dzīves galam". — Gadu desmiti nāca un gāja, —

beidzās 19-tais un iesākās 20-tais gadsimtenis, — bija pasaules karš, —

sabruka Krievijas valsts, — daļu Latvijas okupēja jauna, sveša vara, —

nodibinājās neatkarīgā Latvija, — visos šais mainīgajos laikos Morbergs

ne mirkli neaizmirsa tā pienākuma, ko viņš bija uzņēmies, parakstot

1881. g. 31. martā reversālu savas bijušās dzīves biedrenes interešu nodro-

šināšanai, ja laulību šķirtu. To tiešām šķīra, un Morbergs ar gluži — va-

rētu teikt — mēcbanisku precizitāti gadu pēc gada izdarīja savus pienā-

cīgos maksājumus. Šais maksājumos vienlīdzīgi atzīmēti kā krievu rubļi,

tā ostrubļi, — kā markas, tā lati. Tikai nāve pārtrauca šo viņa gādību.

Latvijas Universitāte, kā Morberga ūniversālmantiniece, augsti novērtēja

šo Morberga gādību un tās garā 1928. g. 7. novembrī (Latv. Ūnivers. pa-

domes 134. sēdes protok.) nolēma: ~Izmaksāt par Jūlijas Morbergas uz-

turu, kamēr viņa dzīvo, 1200 kr. rubļu gadā to pilnā iepriekšējā vērtībā,

t. i. aprēķinot tos zelta valūtā".

Agrāk minētais 1881 gadā Morberga parakstītais reversāls nobeidzas

ar teikumu: ~Auch verpfānde ich zur Sicherstellung dieser meiner Ver-

pflichtung mein gesammtes bevvegliches und unbevvegliches, gegenvvārtiges
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und zukūnftiges Vermogen". Bez tam 1882. gada 25. septembrī Morbergs

bija noslēdzis ar slimās Annas Adelheides Jūlijas kurātoru, viņas tēvu, mā-

cītāju Emilu Hugenbergeru miera līgumu, pēc kura Morbergs apņēmās

maksāt slimās uzturam mūža renti 1200 cara rubļu apmērā, nodrošinot

šo saistību ar 24.000 cara rubļu obligāciju, korroborētu uz Morberga ne-

kustamo īpašumu 1./189. (tagad Zigfr. Meierovica bulv. 8/10); aizgādnis

Emils Hugenbergers savukārt atteicās no Annas Adelheides Jūlijas Mor-

bergs tiesībām pieprasīt izdalīšanu (Aussonderung) no mantas kopības.

Beidzot, svarīgs ir tas apstāklis, ka Morberga turība turpmākos gados ie-

vērojami palielinājās. — Varētu cerēt, ka pēc reversāla parakstīšanas un

miera līguma noslēgšanas nekādu nesaskaņu starp Morbergu un Hugen-

bergeriem nebūs. Diemžēl, apstākļi drīz izvērtās uz ļauno pusi. Kas gan

varētu būt bijis tam par iemeslu? — Morbergs savu saistību kārtoja ap-

zinīgi, un nekur nav ne mazākā aizrādījuma uz to, ka kaut arī tikai

vienu vienīgu reizi Morbergs būtu nokavējis uz sevi uzņemtos maksāju-

mus. Un tomēr iesākās prāvošanās, kura ilga garus gadu desmitus un kū-

pas beigu cēlienā Latvijas Universitātei kā Morberga ūniversālmantiniecei

bija sakāms savs vārds.

Lieta ievadījās jau 1884. gada sākumā (tā tad nepilnus 3 gadus pēc
miera līguma slēgšanas starp Morbergu un mācītāju Emilu Hugenbergeru).

Minētā gada janvāra pirmajās dienās E. Hugenbergers kā savas meitas

kurātors iesniedza Rīgas bāriņu tiesai lūgumu, lai tā kvitētu, ka viņš, Hu-

genbergers, norēķinājies tiesas priekšā par 1883. gada izdevumiem savas

meitas uzturam. Kvīts (Quittung) Ilugenbergeram bijusi vajadzīga, lai —

runājot viņa paša vārdiem lūgumrakstā — „damit ich durch Aufvveisung

derselber mich gegen Verunglimpfung meines Namens von Seiten des

Hausbesitzers Christoph Mohrberg schūtzen konnte". — Garā vājā Anna

Adelheide Jūlija — kā jau agrāk aizrādīts — bija ievietota Udjeļnajā (pie

Pēterpils) līdz 1882. gada 31. decembrim. 1883. gadā viņa, kā no aktīm

redzams, mitināta Rīgā kādā privātdzīvoklī (Vorstādtische Hauptstrasse 29)

Klempana namā sava tēva Emila Hugenbergera personīgā aizgādniecībā.
— Jāpieņem, ka Rīgas bāriņu tiesa kautkādu iemeslu dēļ vilcinājusies iz-

sniegt Hugenbergeram tik vēlamo kvīti par naudas (1200 cara rbļ. gadā)

kārtīgu saimniekošanu, jo Hugenbergers savus lūgumus bijis spiests atkār-

tot vairākas reizes. Beidzot, 1885. gada 21. I. Bāriņu tiesa Hugenbergeram

pasludināja, ka viņa ziņojums (Bericht) par 1884. gadu nevar tikt atzīts

par pareizu 4 iemeslu dēļ, jo tiesa nevar pieņemt: 1) pianīno pirkumu

par 310 rbļ., 2) kurātora mēbeļu pārdevumu aizgādniecībā esošai — 81,24

rbļ., 3) kurātora prasību pret aizgādniecībā esošo — 109,61 rbļ. un 4)

%% summu — 15 rbļ. Tālāk, ņemot vērā ģimenes attiecības starp kurā-

toru un aizgādniecībā esošo, tiesa pilnīgi atbrīvoja E. Hugenbergeru no



norēķināšanās (als Vater von jeglicher Rechnungsablegung befreit). —

Acīm redzot, Bāriņu tiesa pate nav īsti zinājusi, kas konkrētā gadījumā

no tēva-kurātora prasāms, kas nē. Ja tiesas vienīgais un noteiktais at-

zinums bija, ka norēķināšanās nav vajadzīga, tad nebija arī nekāda pa-

mata pārbaudīt 1884. gada norēķinu vai ziņojumu (Bericht), to atzīt par

nepareizu un ar šo atzinumu mest ēnu uz mācītāju E. Hugenbergeru. Tas

varēja kā pēdējā paša, tā arī viņa tuvinieku sarūgtinājumu tikai kāpināt.

Vai šis sarūgtinājums būtu izpaudies — kā stāsta — rupjos varas darbos

pret Morbergu, par to dokumentāru ziņu trūkst. — Tiesas atzinums par

E. Hugenbergera „nepareizo ziņojumu" nevarēja palikt apslēpts. To Rīgā

pārrunāja droši ne vienā vietā vien un ne vienu reizi vien. Morberga vārds

pie tam pinās lietai pats no sevis klāt, jo Morberga ikgadus maksājamie

1200 rubļi taču bija tie, par kuriem 1883. g. un arī vēlāk saimniekoja E.

Hugenbergers; Morberga nauda galu galā bija tā, par kuru pirka pianīno,

mēbeles un citas lietas. „Verunglimpfung meines Namens" raksta E. Hu-

genbergers savā iesniegumā (1884. g. janv.) Bāriņu tiesai. Varētu gaidīt

Hugenbergera tālākus soļus, vainīgā saukšanu pie atbildības, lietas izmek-

lēšanu, tiesas lēmumu, — bet viss norimstas un apklust. Tēvs-kurātors

patur savā rīcībā Morberga ikgadējos 1200 rubļus, un ar to iestājas tāds

kā pamiers uz ilgāku laiku.

1891. g. 19. IV. mācītājs Emils Hugenbergers nomira. Šai laikā Anna

Adelheide Jūlija jau atradās garā vājo slimnīcā Sarkankalnā, ■— kā re-

dzams no viņas brāļa architekta Nikolaja Hugenbergera iesnieguma Rīgas

bāriņu tiesai (1891. g. 1. V.). Minētā iesniegumā Nikolajs Hugenbergers,

starp citu, lūdz, lai Bāriņu tiesa ieceltu par māsas kurātoru viņu, Hu-

genbergeru.

Pirms lūguma izlemšanas Bāriņu tiesa gribēja noskaidrot, cik dibi-

nātas būtu tiesai pienākušās ziņas, ka mācītājs Hugenbergers it kā būtu no

Annas Adelheides Jūlijas uzturas pārpalikumiem ietaupījis (c6epen>) mazu

kapitālu, kurš tagad būtu nododams Bāriņu tiesas uzglabāšanā.

Kādā ceļā varēja vispārīgi rasties šie ~ietaupījumi"? — Atbildi dod

kurātora Vitrama 1891. gada 30. VII. Bāriņu tiesai iesnieg-

tais raports: Anna Adelheide Jūlija līdz šim mitināta Sarkankalnā slim-

nīcas 111. klasē; maksāts par viņas uzturu 420 rbļ., bet par drēbēm — 120

rubļu gadā. — Tas būtu tā tad tēva-kurātora laikā kopā 540 rubļu gadā,

jeb mazākā puse (45%) no tiem 1200 rubļiem, ko Morbergs bija apņēmies

maksāt ikgadus un ko arī maksāja. ..
Kurātors Vitrams pēc Sarkankalnā

slimnīcas direktora Dr. Tilinga priekšlikuma lūdza Bāriņu tiesu ievietot

Annu Adelheidi Jūliju 11. klasē. Tālāk Vitrams ziņoja Bāriņu tiesai, ka

agrākos gados ietaupītais kapitāls, pēc bij. Rīgas pilsētas valdes locekļa

A. Hilnera (krievu tekstā izteiciena, esot 3—4000 rubļu. Šai lietā

46



47

viņš, Vitrams, rakstījis Nikolajam Hugenbergeram, bet tas neatbildot. Bā-

riņu tiesā izaicinātais N. Hugenbergers atrunājas, ka pagaidām nekā par

tādu kapitālu nezinot, — pēc kam tiesa uzdod viņam, kā sava tēva, mā-

cītāja Emila Hugenbergera vienīgajam mantiniekam, noskaidrot jautāju-

mu par ietaupīto kapitālu.

Šī Nikolaja Hugenbergera izvairīšanās no taisnas atbildes un atrunā-

šanās, jādomā, būs bijusi par iemeslu, kādēļ Bāriņu tiesa viņu par kurā-

toru neizrauga, bet no savas puses šim amatam (Vitrams, acīm redzot,

savus uzdevumus pildījis kā kurātora vietnieks) izvirza kāda Marnica kan-

didātūru. To N. Hugenbergers katēgoriski noraida, aizrādot, ka Marnics

viņam svešs, bez tam vecs, nabadzīgs un ka to agrāk ķērusi trieka. Tad

Bāriņu tiesa, neprasīdama, vai tas N. Hugenbergeram patīk vai nepatīk,

par pastāvīgo kurātoru izrauga darbīgo Vitramu. N. Hugenbergers Bāriņu

tiesas lēmumu pārsūdz Rīgas apgabaltiesā, un šeit, 1891. gada 21. au-

gustā tiesas sēdē paveras aina, kurā drāmas pavedieni cieši savijas ar gro-

tesku. Pie tiesas galda priekšsēdētāja vietā G. V. Janovskis; tiesneši:

A. R. Kvašņins, Samarins un G. C. Mogučijs; galda galā prokurora biedrs

E. A. Erštrēms. Izklausa N. Hugenbergera sūdzību par Rīgas bāriņu tiesas

lēmumu. Bāriņu tiesa, lūk, par Hugenbergera vājprātīgās māsas kurātoru

apstiprinājusi — vācu tautības pilsoni Vitramu. Ar šo Bāriņu tiesas lē-

mumu nelaimīgās cietējas radinieki nevar nekādi samierināties. Tie lūdz

vienu vienīgu lietu: dot viņiem krievu tautības kurātoru! — Krievu tiesa

dziļi izprot Nikolaja Hugenbergera un pārējo radinieku saucienu pēc tais-

nības. Rīga ir Krievijas pilsēta, un tādēļ Apgabaltiesas lēmums: CHpoTCKifl

cy,n"b ābiJi-b H36paTb noneMHreviH H3i> npHCH>KHbix'b noß'fcpeHHbix'b

pvccKaro npoHCxo>KAeHiH, KaK-b mejiaiorb poactbchhhkh yMajiHiiieHHOH.

Tālāk seko rīkojums Bāriņu tiesai: triju dienu laikā izraudzīt kurātora

amatam npHCH>KHaro noB-BpeHHaro pyccKaro npoHCxon<zi;eHiji. Nikolajs Hu-

genbergers un pārējie radinieki varēja atviegloti uzelpot. Ar Apgabaltiesas
lēmumu bija novākts no ceļa nevēlamais Vitrams, kurš gribēja no Mor-

berga ikgadus maksājamiem 1200 rubļiem izlietot nelaimīgās cietējas uz-

turam vairāk par 45%. — Bāriņu tiesa jūt, ka, rīkojoties patstāvīgi, tā

varētu atkal nodarīt kautko tādu, kas Apgabaltiesas krievu kungiem nepa-

tīk, un tādēļ griežas pie tiem ar mazliet naīvu aprādījumu, bet ar toties

jo noteiktu lūgumu, kas rediģēts šādi: ... „kto pvccKaro npoHCXo>K^eHiH,

Haivrb HeH3b"ECTHO, npOCHM-b CnHCOKTj TaKOBbIX'b HaMTj npHCJiaTb."

Kā rīkojās šai laikā Nikolajs Hugenbergers? — Viņš sūdzas Bāriņu

tiesai, ka Alfrēda Hilnera aizrādījums uz 3—4000 rubļu lielo ietaupījumu

esot denuncēšana; no Bāriņu tiesai piesūtītā Apgabaltiesas saraksta (npu-

chjkh. izvēlas par kurātoru Aļekseju Vaļe-

rianoviču fon Belgardu, kurš — kā redzams Bāriņu tiesas 1891. g. 27. IX.
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aktī — atsakās no norēķināšanās prasības pret Nikolaju Hugenbergeru kā

priekšlaicīgas. Hilnera minētie 3—4000 rubļi, šie bēdīgie ietaupījumi no

1200 rubļu lielajām Morberga gada maksām, tā tad, pagaidām nebija ap-

draudēti. Tagad varēja padomāt par tālākiem soļiem. — Neaizmirsīsim,

ka 90-jos gados Morbergs bija jau bagāts cilvēks. Visi viņa 5 lielie nami

Teātra bulvārī un Basteja bulvārī, tāpat arī 1 nams Vaļņu ielā bija tad

jau uzcelti, un tie deva prāvus ienākumus. — 1893. g. 6. VII. Nikolajs

Hugenbergers iesniedza Bāriņu tiesai jaunu lūgumrakstu, šoreiz adresētu

— Viņa Majestātei ķeizaram Aļeksandram Aļeksandrovičam. Lūguma sa-

turs: atzīt Nikolaja Hugenbergera māsas Annas Adelheides Jūlijas tiesības

uz pusi no mantas, kas iegūta laulības laikā ar Morbergu (... 0 npH3HaHiH

npaßOcnocoČHocTH Ha noJiOBHHy HMymecTßa, npH>KHTaro hmh bt> TeMemH

cynpy>KecTßa).

Kas īsteni slēpjas aiz šī lūgumraksta? — Vai Nikolajam Hugenber-

geram varbūt šķita, ka slimās māsas gara krēsla sāk klaidēties, ka aust

gaiša cerība uz viņas izveseļošanos, — un ka tādēļ viņam kā gādīgam brālim

jāizmēģina visi, pat garākie un grūtākie ceļi, lai atgūtu māsai neierobežo-

tas tiesības un lai uzlabotu viņas materiālo stāvokli. Diemžēl, cik dziļa

gara krēsla bija klājusies par Annu Adelheidi Jūliju jau pirms 1881. gada,

tik pat dziļa tā bija 1893. gadā un palika tāda pati līdz viņas nāvei 1932.

gadā. — Ko tad nozīmē šī Nikolaja Hugenbergera tieksme 1893. gadā

paplašināt savas māsas tiesības? — Ar 1881. gada reversālu un miera

līguma saistībām Morbergs bija pilnā, neapšaubāmi pietiekošā mērā no-

drošinājis savas bijušās dzīves biedrenes eksistenci. Vai Morberga ikga-

dējā mūža rente tomēr būtu izrādījusies par mazu? — Bāriņu tiesas aktis

rāda pretējo. Vēl 1891. gadā, tēva-kurātora Emila Hugenbergera laikā iz-

doti tikai 45% no slimnieces mūža rentes, bet pārējie 55% sastādīja tā

saukto ~ietaupījumu". Kad Alfrēds Hilners ieminas par šiem ietaupīju-

miem, tad Nikolajs Hugenbergers to sauc par denuncēšanu. Kad Vitrams,

pēc Sarkankalnā slimnīcas direktora Dr. Tilinga ieteikuma, lūdz Bāriņu

tiesu, lai tā piekristu slimnieces pārvešanai 11. klasē (kas vienā gadā iz-

maksātu tikai 300 rubļu dārgāk par 111. klasi un kas dotu joprojām ie-

taupījumu" ne nu gan 640 rubļu, kā agrāk, bet vairs tikai 340 rubļu

gadā), — tad Nikolajs Hugenbergers panāk, ka Apgabaltiesa atceļ no kurā-

tora amata Vitramu un pēc Nikolaja Hugenbergera priekšlikuma izrauga

jaunu kurātoru. Tas atsakās no Bāriņu tiesas prasības (3—4000 rbļ.) pret

N. Hugenbergeru, kā no priekšlaicīgas.

Nikolaja Hugenbergera interese par slimo māsu agrāk nav bijusi liela.

Izaicināts Bāriņu tiesā, viņš apgalvo, ka — runājot protokola vārdiem —

j.ohtj cB'EA'BHiH OTHOCHTC/ibHO KanHTajia noKa He Hivrserb". Pieņemsim, ka

tas tiešām tā arī bijis, ka viņš par ietaupīto kapitālu nekā nav zinājis.



Kādēļ tad šis karagājiens pret Vitramu? — Kārtīgi saņemt ikgadējās Mor-

berga maksājamās summas; no šīm summām slimnieces labā izdot tikai

45%, turot slimnieci 111. klasē; par ietaupījumiem nekā nezināt; panākt

slimniecei labvēlīgā kurātora atcelšanu; tai pašā laikā steigties pie troņa

pakāpēm ar vispazemīgo lūgumu, lai paplašina garā vājās slimnieces tie-

sības uz Morberga mantu, — tik maz pievilcīgu lomu izvēlējies Nikolajs

Hugenbergers. — Ne gādība par māsu un viņas interešu aizsardzība, bet

egoisms un ceramais pašlabums ir garās prāvas kodols un dzinējspēks. —

Bariņu tiesa Hugenbergera iesniegumu atstāja bez ievērības, aizrādīdama,

ka Annai Adelheidei Jūlijai ir likumīgs kurators.

Bāriņu tiesas rīcība bija Nikolajam Hugenbergeram, jādomā, ļoti ne-

patīkama; tā tomēr nekādi nemazināja viņa tieksmju pēc māsas tiesību

aizsarga lauriem. Acīm redzot, pirmā gājienā bija nodarīta tikai kāda for-

māla kļūda, kuru viegli iespējams izlabot. Kaut gan kurators fon Belgards

tā paša 1893. gada 4. XII. pārcēlās no Rīgas uz Maskavu, viņš tomēr paguva

„no Tpe6oßaHiK) 6jinyKaPiwux'h kā teikts attiecīgā Bāriņu

tiesas aktī — ievadīt (tagad jau formāli pareizā gaitā) prāvu par 1882. g.

miera līguma atcelšanu. Vai nākamais kurators (1894.—98.) kollēģiju pa-

domnieks Porešs būtu bijis aktīvs Annas Adelheides Jūlijas ~tuvāko radi-

nieku" ierosinātajā lietā, par to ziņu trūkst. Porešs nomira 1898. gadā.

Nākamais kurātors Karls Eduardovičs fon Firks 1899. gadā atjaunoja Bā-

riņu tiesā lūgumu par 1882. gada miera līguma anullēšanu. 1899. gada

24. IV. tiesa skatīja lietu cauri, un tiesas lēmums skan:
w

OTKa33Tb none-

MHTe/ifo <£>HpKy btj npoineHin o o mhpoboh TaK-b

KaK-b OHa A,ne;ibreH;rß Mopčeprb.— Paiet kādi četri mēneši,

iekams Nikolajs Hugenbergers atžilbst no tik katēgoriska tiesas lēmuma.

Pienāk tā paša 1899. gada 27. augusts, kad nevis kurātors fon Firks, bet

Nikolajs Hugenbergers griežas no jauna pie tiesas ar lūgumu skatīt lietu

vēl reiz cauri. Šis lūgums izklīdina pēdējās šaubas par prāvas ierosinājuma

īstajiem, dziļākiem motīviem, — ja tādas šaubas vispārīgi vēl varētu būt.

Minēto lūgumu Nikolajs Hugenbergers motīvē ar to, ka viņš, Hugenbergers,

ir savas māsas Annas Morbergs mantinieks. Nu, beidzot, ir pilna atklātība

un skaidrība: ko varēs iegūt māsai, to mantos viņš, Nikolajs Hugenbergers.

Ar šo Nikolaja Hugenbergera pieteikumu Bāriņu tiesai lieta dabū pa-

visam jaunu, daudz — varētu teikt — simpātiskāku nokrāsu. Tagad inte-

reses centrā izvirzās persona, kura skaita savas mantošanas tiesības caur

kādu agrāku, pēc šīs personas ieskata nelikumīgu un tādēļ anullējamu

aktu (1882. gada miera līgumu starp Morbergu un mācītāju Emilu Hu-

genbergu) netaisnīgi apietas, un kura grib panākt tikai savu likumīgu tiesu

un taisnību. Meklēt savu tiesu un taisnību nevienam nevar liegt. Tā ne-

var liegt arī Nikolajam Hugenbergeram, kura drūmais dzīves noslēgums
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modina visdziļāko līdzjūtību un skubina aizmirst un piedot viņa nodarī-

tās kļūdas.

1901. g. 5. 11. fon Firks lūdz Bāriņu tiesu atsvabināt viņu no kurā-

tora pienākumu pildīšanas. Tai pašā dienā Nikolajs Hugenbergers izvirza

savu kandidātūru uz vakanto vietu, bet Bāriņu tiesa par pagaidu kurātoru

ieceļ (šoreiz laikam neapšaubāmi „pycCKaro zvēr. advo-

kātu Pogrebnoju (IlorpeČHOH). Pēc Nikolaja Hugenbergera lūguma, Po-

grebnoju 1905. gada 28. VI. Bāriņu tiesa apstiprina pastāvīga kurātora

amatā. Pēc apstiprināšanas Bāriņu tiesai iesākās īstās nedienas, kā re-

dzams no Sarkankalnā slimnīcas atkārtotām sūdzībām par Pogrebnoju

(1905. g. 25. XI., 1908. g. 16. IV. v. c.) un pašas Bāriņu tiesas locekļa
Šmita konstatējuma, ka Pogrebnojs, saņemot par savām pūlēm 50 rbļ. ga-

dā, „HHqero He /rtjīajrb jļJin 6o;ibHOH" (1908. g. 24. VIL). Rodoties grūtībām

norēķinos, Bāriņu tiesa 1909. g. 10. IV. nolēma Pogrebnoju atstādināt

(yBOJiHTb) no kurātora amata.

Šai laikā Nikolaja Hugenbergera vecais spars apsicis un enerģija

salauzta. Mums tēlojas nevarīgs, sagrauzts un galīgi nelaimīgs cilvēks, kurš

no Rīgas pilsētas nedziedināmi slimo patversmes izstiepj roku pēc niecī-

giem 15 rubļiem mēneša pabalsta. Tik straujš bija Nikolaja Hugenbergera

gājiens lejup! — Vēl nesen viņu vilināja puse no Morberga 1874.—81. ga-

dam iegūtās mantas, daudzi simti tūkstoši rubļu, — tagad viņam pietiktu

niecīgas artavas, un tā pate jāizlūdzas. Annai Adelheidei Jūlijai iekrājies

kapitāls garajos trīsdesmit gados bija sasniedzis prāvu summu — 32.771,03

rubļi. Ar cukura slimību un artēriju sklerozi sirgstošajam Telts ielas pa-

tversmes 77. istabas iemītniekam architektam Nikolajam Hugenbergeram

Bāriņu tiesa nekavējās piespriest minēto niecīgo pabalstu (lūgums ar ku-

rātora zvēr. adv. E. Chr. Volframa atbalstu iesniegts 1913. g. 10. IX., iz-

lemts 13. IX.). 1914. gada 12. IX. vēl Nikolaja Hugenbergera izmisuma pil-

nais ziņojums, ka viņam amputēta kāja, — tad atkal viena dzīves drāma

beigusies.

lesākās lielais Pasaules karš. 1916. g. 28. VI. Sarkankalnā slimnīca

ziņo, ka uzturas maksa 11. klasē paaugstināta par 10 rubļiem mēnesī. 1917.

gada oktobrī uz krievu valodā drukātajām Bāriņu tiesas blankām parā-

dās teksti vācu valodā. 1918. gada I. ceturksnī Morbergs izdara savus mak-

sājumus vēl rubļos, bet par tālāko laiku — jau markās. 1919. gada jan-

vārī uz vācu valodā drukātām blankām parādās teksti krievu valodā.

Slimnīcas maksājumu kārtošanai Bāriņu tiesa izsniedz kurātoram Volfra-

mam ostrubļus. 1920. gada decembrī Rīgas pilsētas bāriņu tiesa tai pa-

šai vajadzībai izsniedz rubļus. 1928. gada 29. X. kurātors Volframs ziņo

Bāriņu tiesai, ka Kristaps Morbergs miris (1928. g. 8. IV.).



Ar 1925. gada 7. marta testamentu Morbergs bija iecēlis Latvijas Uni-

versitāti par savu ūniversālmantinieci. Šai testāmentā izteikto Morberga

pēdējo gribu mēģināja apstrīdēt, no jauna izvirzot priekš nepilna pusgad-

simteņa starp Morbergu un mācītāju Emilu Hugenbergeru noslēgto miera

līgumu. Šeit lai būtu tikai atzīmēts, ka minētie mēģinājumi sava mērķa

nesasniedza un ka ar Rīgas apgabaltiesas 1930. gada 27. maija lēmumu

Morberga testāments atzīts par likumīgā spēkā gājušu-
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15. Augustes Luīzes Morbergs māte Luīze,

dzim. Lišinskis.
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V.

1882. gadā Morbergs pārvadīja mājās par savu laulāto draudzeni

Augusti Luīzi Hartman. Morberga jaunās kundzes tēvs Augusts Hartmans

bija dzimis Vācijā, studējis medicīnu, precējies ar Luīzi Jūliju Lišinski

(Lischinskv), dzimušu Krievijā. Šī laulība bijusi svētīta ar pieciem bēr-

niem. Vecākais dēls Albrechts miris jaunības gados Leipcigā, kurp bijis

aizbraucis papildināties grāmatu tirdzniecības nozarē. Augustes Luīzes 2

gadus vecākā māsa Helēne Katarīna precējusies ar Ferdinandu Mički. Pate

Auguste Luīze dzimusi 1866. gada 22. maijā. Brālis Hermans Augusts

studējis architektūru Rīgas politechnikā un darbojies ilgus gadus archi-

tektūras fakultātē kā asistents. Jaunākais brālis Maksimiliāns Voldemārs,

izceļoties Pasaules karam, vēl nebija ieguvis Krievijas pavalstniecību, kā-

dēļ viņu 1914. gadā izsūtīja uz valsts austrumu guberņām. Jau Rīgā sa-

slimušais M. Hartmans neizturēja ceļa grūtību un mira svešumā. Augus-

tes Luīzes tēvs Dr. Hermans Augusts Hartmans miris jau 1874. gadā, bet

māte Luīze Jūlija pārdzīvojusi viņu gandrīz par 40 gadiem. (15. att.)

Par īstu likteņa labvēlību Morbergam skaitāma jauniņās, tikai 17-to

mūža gadu sasniegušās kundzes ienākšana viņa mājā, dzīvē un sirdī.

Daudz izcietušam un daudz rūgtuma izbaudījušam Morbergam ar Augusti
Luīzi bija dots tas, kā dēļ īsti vērts dzīvot un rūpēties, strādāt un gādāt,
— ar Augusti Luīzi Morbergs ieguva uzticamu, mīlas pilnu sirdi uz mūžu

par savējo. Pagāja gara gadu rinda, nosirmoja Morbergs, Augustes Luīzes

matos ievijās sudraba pavedieni, — mīla palika. Kļūst tiešām dīvaini sirdī,

lasot vecā Kristapa Morberga testāmentā vārdus: „Manai mīļai laulātai

draudzenei Augustei Mohrberg, dzimušai Hartman, es vispirms novēlu
. .

."

— Morbergu mēs pazīstam kā sevī cieši noslēgtu cilvēku, kurš aiz biezām

tērauda durvīm vairīja no pasaules savu pat vismazāko dvēseles intimo

vibrāciju. Pieminot savu laulāto draudzeni, Morbergs neiztur. Viņš zina,

ka viņa testāmentu lasīs un pārlasīs pasaule, — tie daudzie, kuri viņam

bija sveši un nepazīstami. Un tomēr! kad Morbergam nāk par lūpām

mūža biedrenes vārds, tad smagās aizsargu durvis pašas paveras, un ik-

viens var dzirdēt viņa skaidro mīlas apliecinājumu.
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Ticams un sirsnīgs mūža draugs Morbergam bija sevišķi vērtīgs at-

balsts tais tālajos 80-jos gados, kad nākotne vēl slēpa sevī baltas un ne-

baltas dienas, un kad neviens, ne Morbergs pats, ne arī kāds cits nevarēja

īsti pateikt, vai lielais, gandrīz pārdrošais celtniecības pasākums zaļos un

zels, jeb vai tas iznīks un izputēs. 80-tie gadi bija Morberga dzīvē tas laik-

mets, kad bija jānostiprina iepriekšējā gadu desmitā iegūtās pozicijas pla-

šajos celtniecības pasākumos. 1882. gadā Morbergs noapaļoja vērtīgo Ro-

mas viesnīcas gruntsgabalu, piepērkot 59,6 kv. asis plašu pārcēli Teātra

laukuma un Vaļņu ielas stūrī. Tā paša gada 9. 111. viņš iesniedza apstip-

rināšanai architekta K. Felsko parakstītu būvprojektu, kuru reālizējot Ro-

mas viesnīcas fasādes garums gar Teātra laukumu divkāršojās.

Morberga immobilis Vaļņu ielā 12/14 sastādījās, kā jau norāda pate

numerācija, no divām grunts vienībām. 1887. g. 27. IV. Morbergs griezās

pie Rīgas tirdzniecības valdes (Handelsamt) ar lūgumu izsniegt viņam

koncesiju peldu iestādes (Badeanstalt) ierīkošanai Cigras (Zigra) grunts-

gabalā, ar policijas numuru 237. 5. maijā būvju valde apstiprināja archi-

tekta K. Felsko parakstītu būvprojektu, kurš reprezentē kreiso pusi no

Morberga vēlākā nama Vaļņu ielā. Kā piederīgā gruntsgabala īpašnieki

parakstījušies 4 Cigras ģimenes locekļi un Elizabete Pfab. Būvprojekta

veidlapā nākamā iekārta raksturota kā ~herrschaftlich eingerichtete Wan-

nenbāder". No novietnes plāna redzams, ka gruntsgabalam no abiem sā-

niem pieslēgušies Eka īpašumi, bet pagalma daļā — Berenta un Pandera

īpašumi. Pa starplaiku Morbergam bija izdevies iegūt savā īpašumā
Eka gruntsgabalu pa labi no Cigras gruntsgabala, un 1887. gada 11. sep-

tembrī būvju valde apstiprināja tā paša architekta K. Felsko parakstītu

būvprojektu, kurš reprezentē Vaļņu ielas nama labo pusi (policijas Nr.

238). Raksturīgi, ka šai laikā nevien būvju valde, bet arī architekts K.

Felsko — kā redzams no viņa pašrocīgā ieraksta veidlapā — dēvē Mor-

bergu par Bauunternehmer. Būvju revidents 1888. g. 4. 11. ziņo, ka nami

ar policijas Nr. Nr. 237. un 238. ~dem Plan und den Bauregeln entspre-

chend" nobeigti pusbūvē, par ko attiecīgu apliecību izdod Cigras manti-

niekiem par Nr. 237, bet Morbergam par Nr. 238. Tā tad līdz 1888. gada

februārim abas tagadējā nama puses skaitījušās uz 2 dažādu īpašnieku

vārda. Pēc garākas tielēšanas un sarakstīšanās starp būvju valdi un sa-

nitārkomisiju kompetences jautājumā par peldu iestādes atūdeņu novadī-

šanu, un pēc minētās komisijas palielināto prasību izpildīšanas (~Doppelk-

lārgrube"), būvju valde 1889. gada 10. 11. izdeva Morbergam apliecību

par visa nama izbūvi. Peldu iestāde ar nosaukumu „Ems" pastāvēja 15

gadus. 1904. gada 10. XII. Morbergs iesniedza nama pārbūves projektu,

pēc kura reālizēšanas būvju valde 1906. g. 9. 11. izdeva atļauju nama ap-

dzīvošanai.



16.Vasarnīca Rīgas Jūrmalā, Dzintaru prospektā 52/54.
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Ar nama Vaļņu ielā 12/14 pārbūvi nobeidzās Morberga celtniecības

darbs Rīgā. Atlikās tikai dažas pārbūves vai uzlabojumi, par ko pilsētas

būvju valdes archīvā uzglabājušies šādi dati: 1884. g. Aspazijas bulvāra

namā Nr. 3 paplašinātas neērtās trepes (arch. K. Felsko), 1902. g. namā

Nr. 5 iebūvēts lifts (arch. G. Šēls); 1913. g. nama Nr. 4 izbūvēti 2 lielie

skatlogi (arch. K. Pēkšena vietā arch. P. Klevers); 1910. gadā visi 3 nami

pievienoti pilsētas sistēmatiskās kanālizācijas tīklam (arch. A. Malvess);

nams Vaļņu ielā pievienots pilsētas kanālizācijai 1909. gadā (inž. Trom-

povskis). — Dati par namiem Zigfr. Meierovica bulvārī nav pilnīgi; nama

Nr. 8 būvprojekts Rīgas pilsētas būvju valdes archīvā nav atrodams. 1878.

g. 8. VII. architekta V. Grabēs parakstītā būvprojekta veidlapā namam

Nr. 10 atzīmēts: ~Projekt zum Erbau eines Flūgels an dem Hause des

Herrn Mohrberg", no kā var secināt, ka nams Nr. 8 bijis uzcelts jau priekš

1878. g., bet tieši kurā gadā, par to archīvā ziņu trūkst. Tas pats sakāms

par būvprojektu vasarnīcai Dzintaru prospektā Nr. 52/54 (16. att.).

Nobeidzis plašo celtniecības darbu, Morbergs visu savu mīlestību, rū-

pes un gādību veltīja arī turpmāk savam pasākumam. Rūpju bija daudz,

jo immobiļu apgrūtinājumi ar parādiem bija lieli. Jau agrāk redzējām,
ka uznākot krizei Morbergs neraujas bailīgi atpakaļ, bet iet klajā un dara

visu sava pasākuma aizsargāšanai no bojā ejas. Liela bijusi Morberga ti-

cība uz sevi un paļāvība uz saviem spēkiem. Nekad nav jūtams, ka lik-

tenis augtu Morbergam pāri par galvu. Viņš likteni tur stingri savās ro-

kās un ikreizējo stāvokli pārvalda viņš. Vidēja auguma, platiem pleciem

un kupliem matiem, viņš šķiet Zemgales kviešu zemes spēka iemiesojums,

īsts dzimis saimnieks-rīkotājs (17. un 18. att.).

90-jo gadu sākumā Morberga kreditu saistību nasta kļuvusi jau daudz

vieglāka. Mājas dzīvē, kura viņam saulaini laipnās un mīļās kundzes

Augustes Luīzes tuvumā bija īstā un tiešā atpūtas oāze pēc dienas darba

un darīšanu steigas, — mājas dzīvē soli aptekāja divas kalpones: saim-

niece un istabene; sulainis bija viens, un tam pašam bija jāuzņemas arī

kučiera pienākumi. Morbergs, kā redzam, bija turīgs cilvēks. — Pama-

zām apkalpotāju skaits pieauga; bija jau 4 kalpones, 2 sulaiņi, 1 kučieris

un 2 staļļa puiši. Morbergs brauca jau 4-jūgā, Morbergs bija bagāts cil-

vēks. — Tādas ir ārējās, mainīgās pazīmes. Nemainīgs palika Morbergs

pats sevī. Viņa dzīves zelta gudrība bija tā, ka viņš prata izsvarot izde-

vumus ar ienākumiem, ka viņš nekad nedzīvoja pāri par saviem līdzek-

ļiem. Dzirdot par apkalpotāju lielo saimi, par Morberga lepno četrjūgu,

par viņa mākslas priekšmetu kollekcijām, par viņa braucieniem uz ārze-

mēm, — varētu mosties doma par izšķērdību. Zinot Morberga prasību,
ka jāiegrāmato izdevums pat par 7 kapeiku pastmarku, varētu domāt par

skopumu. Morbergs nebija ne izšķērdīgs, ne skops, — Morbergs bija dc-
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vigs. „Dzīvot pašam un ļaut citiem dzīvot" — šī atziņa vijas kā skaidri

saredzams dzīpars cauri Morberga dzīvei. Morbergs bija devīgs. Viņā ne-

bija ne jausmas no tā askētiski-ideālā dzīves uzskata, ka viss jādod un

jāziedo līdzcilvēkiem, bet pašam jāatstāj — nekas. Morbergs bija piln-

asinīgs egocentrists, kurā iemita bezgal daudz labsirdības. Pievilcis kā mag-

nēts neskaitāmus zelta imperiālus, viņš nepaturēja tos skopulīgi pie sevis, lai

krātu un atkal krātu, bet lika tiem ripot turp, kur sauca viņa paša va-

jadzības un dzīves ērtības un kur stiepās tās daudzās citu rokas, kas lūdza

palīdzības. Pēc Morberga taisnības sajūtas darba augļi vispirmā kārtā pie-

nācās pašam darba darītājam. Viņš bija strādājis, viņš arī gribēja sava

darba svētību baudīt! — (19. att.)

Ikgadus janvāra beigās vai februāra sākumā Morbergs kopā ar

kundzi brauca uz ārzemēm. Tā bija Francijas ziedošā Rivjēra vai Itāli-

jas bulainā zilgmē nogrimusī Toskana, kur agrā pavasarī Morbergu ne-

kad netrūka. Parasti aprīlī viņi atgriezās Rīgā, lai drīz pēc tam pārva-

dātos uz Dzintariem (Edinburgu). Šeit ērtajā vasaras mītnē mājoja sade-

rība un devība. Saimes galdam nekāra īpaša katla, bet kas bija kungu

galdam, to baudīja arī kalpotāji. ~Pudele alus uz vīru un pudele vīna ik uz

trim" — šo Morberga svētdienas azaida papildinājumu kalpotājiem atce-

ras tie visi. — Morbergs nesmēķēja; garīgos dzērienus viņš lietoja ļoti mē-

reni. Viņa kaislība bija zirgi. Tā vien šķiet, ka Jelgavas laiki zirgu uz-

pircēja Rozenhofa pansijā nebūs jauneklim Morbergam pagājuši bez pa-

mācības garām. Nostiprinoties turībai, Morbergam bija pilns stallis tīr-

asiņu skaistu zirgu, pavisam kādi 12 gabali. Viņa lielākais prieks un gan-

darījums bijis, kad 1903. vai 1904. gadā jūrmalā sarīkotajos puķu svēt-

kos viņa pajūgs ieguvis I. godalgu, atstājot zemākās godalgas bagātajam

A. Volfšmitam un citiem. Šī pirmā vieta! Pēc tās Morbergs visu dzīvi cen-

tās un daudzos gadījumos to arī laimīgi sasniedza. Pat 1925. gadā, taisot

savu testāmentu, 81 gadu vecais Kristaps Morbergs negrib ne collu atkāp-

ties no tā, kas viņš bijis visu savu mūžu. Savai ūniversālmantiniecei viņš

piekodina (testāmenta 11. nod., b. pants): ~pie kam es stingri noteicu, ka

tai (t. i. Romas viesnīcai), kā līdz šim, jāpatur Rīgā pirmklasīga uzņē-

muma raksturs."

Morbergs bija devīgs. Nav zināms, cik lielas naudas summas viņš

dalījis palīdzīgu roku gan tuviniekiem, gan tāliniekiem savā garajā dzīves

laikā. īsajā gadu desmitā pēc Morberga nāves uz viņa testāmenta pamata
izmaksāts stipendiātiem tuvu pie pusotra simta tūkstošu latu, bet legātā-

riem — pāri par četrisimts tūkstošu latu. Šī gādība un devība agrāk nav

paudusies uz āru, bet palikusi kā noklusējama lieta starp devēju un ņē-

mēju. — Kad Rīga bija atkal brīva no kumūnistiem, tad Morbergs, izbei-

dzis savu paša uzlikto mājas arestu, izsniedza saviem uzticīgajiem kalpo-
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tājiem krājkases grāmatiņās ierakstītus noguldījumus, ikvienam pēc viņa

nodarbošanās un algas. Ja tagad šiem vecajiem kalpotājiem prasa par šo

Morberga dāvinājumu, tad viņi to priecīgi apstiprina, bet tūlīt, kā kaut ko

nevēlamu izdarījuši, piebilst: ~Tikai kungs mums stingri noliedza par to

runāt." Ja tad vēl turpina izjautāt, vai kungs bijis tiešām tik stingrs,

tad dzirdam, ka kungs bijis bargs, ļoti bargs, bet vienmēr taisnīgs. Ja

jutis, ka kāds sīvāks vārds pateikts lieki, tad pratis ar kādu laipnību vai

dāvanu to tūlīt uz labu griezt. — ~Tad jau tā bardzība nemaz tik slikta

nebūs bijusi!" — „Ko nu, dieviņ, slikta! Mums nekā netrūka. Algas

bija kā algas, bet kur tad dāvanas Ziemassvētkos un Jāņos, — un drēbes

un viss!" — un iesākas garu garie stāsti, kā kungus visi kalpotāji mīlē-

juši un cienījuši, kā komūnistu laikos bēdzinājuši zemē sudrablietas, bet

dārgos kažokus un segas slapstījuši stallī aiz silēm. — Tā tēlojas mums

Kristaps Morbergs savās attiecībās pret kalpotājiem.

Ziedodams daudz laika savu namu saimniecībai un atradis īsto laimi

klusajā, noslēgtajā mājas dzīvē, Morbergs sabiedriskai dzīvei pievērsās visai

maz. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija, kura ikgadus sarīkoja

atpirkšanos no jaungada vizītēm stundentu stipendiju fondam par labu,

varēja uz savām listēm vienmēr atzīmēt Morberga vārdu. Latviešu biedrība

ievēlēja Morbergu par savu mūža biedru, bet minētajā biedrībā kaut kādu

amatu Morbergs, cik zināms, nav ieņēmis.

Morberga interese par mākslu bija dziļa un patiesa. Bijušā architek-

tūras nodaļas dekāna prof. J. Kocha kabinetā Morbergs bija bieži sasto-

pams viesis. Prof. J. Kochs, dzimis Bērnos 1850. gadā, bija studējis archi-

tektūru Prāgā, Minchenē un Vīnē. Zinātniski paidagoģisko darbību viņš

iesāka jau 1875. gadā kā Vīnes Techniskās augstskolas asistents. leguvis

vairākas pirmās godalgas tā laika sacensībās, viņš minētajā augstskolā

tika ievēlēts 1881. gadā par docentu, bet 1883. gadā par profesoru. 1884. g.

viņš pārnāca uz Rīgas politechnikas architektūras nodaļu. Viņa galvenie

darbi bija: Muižnieku kredītbankas nams Valdemāra ielā (1886. —89.), Tor-

ņakalna luterāņu baznīca (1888.—91.) un baņķiera Švarca nams pie

Esplanādes.

Prof. J. Kocham pārnākot uz Rīgu 1884. gadā, Morberga nami, at-

skaitot namu Vaļņu ielā Nr. 12/14, bija jau nobeigti. Nevar arī droši pa-

teikt, ka Morberga iepazīšanās ar prof. J. Kochu būtu notikusi tūlīt pēc

pēdējā pārnākšanas uz Rīgu. Prof. J. Kochs tādā kārtā izslēdzams no

architektu skaita, kas varēja ietekmēt Morbergu viņa intensīvajā celtniecī-

bas laikā no 1873-—82. gadam. Morberga paša raksturojumam, viņa māk-

slas interešu noskaidrošanai šī pazīšanās ar prof. Kochu ir ļoti vērtīga.

Profesoram J. Kocham bija reta dāvana — it kā nemanot aizvedināt savus
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klausītājus vai sarunu biedrus līdz kādai tik viņam zināmai augstākai

vietai, no kuras atvērās plašs pārskats par dažādu jautājumu ieleju. No-

nācis līdz šai vietai, prof. J. Kochs jutās kā mājās. Mierīgā balsī, bez stei-

gas un skubas, viņš, tā sakot, aptekāja vienu ielejas sektoru pēc otra, ap-

gaismoja paslēptās ietekmju ejas un atšķetināja sarežģītos attīstības mezglus.

Pēc viņa priekšnesuma katrs no klausītājiem sajuta, ka viņa atziņu lauks

kļuvis bagātāks, pilnīgāks. Ar šo neaizmirstamo paidagogu Morbergs, kā

zināms no visticamākā avota, bijis ļoti sadraudzējies. Prof. J. Kochs bija

lielisks paidagogs un arī mākslinieks ar kvēli, kurš prata iesildīt un aizraut

citus. Morbergs ne tikai klausījies sava jaunākā sarunu biedra apcerēju-

mos, bet viņa vadībā tieši nodarbojies ar zīmēšanu un projektēšanu. Ne

ar ko neatgūstams zaudējums ir tas, ka no šiem laikiem nav uzglabājies

ne vienas zīmējumu lapas. Kaut gan pat zinātniskā literātūrā lasāms, ka

~komūnisti Rīgā ienākot Morbergu liek pilnīgi mierā" un ~lielinieki netika

to ne mazākā mērā aizkāruši", tad tomēr šī laikmeta fakti rāda tādiem

apgalvojumiem pretējo ainu, jo Morbergam kopā ar kundzi bija jāatstāj

vecais, ērtais dzīvoklis Zigfr. Meierovica bulvārī Nr. 8 un jāvingrinās

pa trepēm uz pašu augstāko 5. stāvu namā Nr. 10. Šai laikā, kad Mor-

bergu ~liek pilnīgi mierā", id est: liek izvākties no dzīvokļa, šai laikā,

jādomā, nozudušas kopā ar dažu labu citu mantu arī vērtīgās zīmējumu

un rasējumu lapas.

Morbergs mīlēja un sargāja savu personīgo brīvību un neatkarību.

Ārkārtīgi asi viņš reaģēja uz ikkatru spaidu vai ierobežojumu. Kad sakarā

ar Pētera Lielā pieminekļa atklāšanu Rīga gaidīja ķeizaru Nikolaju 11.,

tad policija pēc kārtas apstaigājusi apkārtējo bulvāru namus, un namsaim-

niekiem bijis sīki jāuzrāda, cik un kādas personas stāvēs pie attiecīgā

nama logiem pa pieminekļa atklāšanas ceremonijas laiku. Stāsta, ka Mor-

bergs tai dienā Rīgā neesot ieradies. Vai vēl kāds cits raksturīgs piemērs.

Kad lielinieki bija okupējuši Morberga skaisto dzīvokli Zigfr. Meierovica

bulvārī Nr. 8 un veco kungu visā laipnībā izvadījuši pa durvīm, sirmais

Kristaps Morbergs iesēdies savā augšstāva dzīvoklī namā Nr. 10 kā cie-

toksnī, un pa komūnistu saimniekošanas laiku nav bijis izvilināms ārā no

dzīvokļa. — Ka viņam sava rīcības brīvība bijusi dārgāka par dzīvību,

raksturo tas, ka vācu okupācijas laikā, ķeizaram Vilhelmam 11. apmeklē-

jot Rīgu, viņš pie saviem namiem neesot izkāris Vācijas karoga, kaut gan

par to draudējusi nošaušana (Sk. prof. P. Zālīte, L. Ū. Raksti. XVIII.

598. lpp.).

Morbergs mīlēja mākslu. Bagātie līdzekļi viņam atļāva iegādāties vēr-

tīgus mākslas priekšmetus. Viņa kustamās mantas saraksti uzrāda: Persi-

jas un Smirnas grīdsegas, Sevras, Florences un Bohemijas vāzes, tases,

šķīvjus un citus traukus; eļļas gleznas (starp tām 2 prof. V. Purvīša dar-
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bus); marmora statujas un krusu teļus; mahagoni mēbeles ar mozaīkas

rotājumiem, un daudzus citus sīkākus lietišķās mākslas darinājumus.

Prāvus līdzekļus Morbergs ieguldījis grāmatu ieguvumos. Pēc 1925. g.

testāmenta noteikumiem (I. c.) visa viņa bibliotēka bija atstāta Morberga

laulātās draudzenes Augustes Mohrberg lietošanā, kamēr viņa dzīvo, bet

pēc tam pievienojama pie Universitātes ierīkojamai un turpmākā laikā

papildināmai zinātniskai bibliotēkai. Pēc Morberga laulātās draudzenes

vēlēšanās šī bibliotēka pārvesta uz Universitāti jau 1927. gadā. Daļa grā-

matu nodota Architektūras fakultātes bibliotēkā, bet daļa — Universitātes

centrālajā bibliotēkā. (20. att.)

Taisna, strauji stāva, ar augstiem kalngaliem un dziļām aizām bija

Kristapa Morberga dzīves ceļa pirmā puse; līdzena un maz līkumota bija šī

ceļa otrā puse. Ne likteņa lutināts, bet vēlīgas zvaigznes vadīts, Kristaps

Morbergs dzīves grūtos un visgrūtākos brīžus pārvarēja ar savu garīgo

stiprumu. 20 gadu latviskās lauku dzīves un 64 gadi vāciskās Rīgas dzī-

ves, — liktos, ka šāds gadu samērs būtu varējis Morbergu pārliekt no lau-

kiem uz pilsētu. leklausoties Morberga dziļākajos sirds pukstienos, kas

sevišķi labi dzirdami viņa testāmentā, jāatzīst, ka Morbergā saglabājies

patiess Zemgales lauku saimnieka tips visā pilnībā un krāšņumā. Nebūtu

nekādas nozīmes uzskaitīt atsevišķi viņa īpašības un no tām konstruēt

Morberga tēlu. Tas iznāktu bāls un kaut kā neīsts. Morbergs pats sevi glez-

nojis garajā mūžā noteiktiem, spēcīgiem otes vilcieniem. Kad diena grie-

zās pret vakaru un mūža saule laidās jau uz rietu, tad Kristaps Morbergs

pats savu tēlu izcirta granīta kalumā. Šis granīta kalums bija viņa

testāments!
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VI.

1928. gada 13. aprīlī Kristapu Morbergu guldīja zemes klēpī Māras

baznīcas kapsētā. Tur mūža mierā dus viņa mirstīgās atliekas, bet viņa

gars un griba dzīvo viņa testāmenta novēlējumos joprojām mūsu vidū. Ar

cik dziļām un patiesām pateicības jūtām Latvijas Universitāte izvadīja

savu mūžam neaizmirstamo draugu-labdari viņa pēdējā gaitā, to izteica

Universitātes tā laika rektors profesors Dr. mcd. M. Zīle pie aizgājušā kapa.

~Kā Latvijas Universitātes pilnvarotam priekšstāvim man ir tas gods

un cēlais uzdevums piedalīties šīs dienas sēru svinībās. Es esmu ieradies,

kopā ar Universitātes senāta un prēzidija locekļiem, lai izteiktu Augstsko-
las vārdā aizgājējam mūsu dziļi izjustu pateicību, pateicību tam, kurš ar

savu rīcību pierādījis, ka viņš ir mūsu Augstskolas lielākais draugs-lab-

daris. Kad cilvēks kaut kādam grib labu darīt, tad viņš iepriekš jau ilgāku

laiku par viņu ir domājis, un ne tikai domājis, bet arī viņu mīlējis un

cienījis. Viņš ir viņu cienījis tamdēļ, ka viņš ir sapratis, ka mūsu Univer-

sitāte ir mūsu tautas vienīgais īstais un augstākais zināšanas avots, — ka

viņš ar gaišu prātu aptvēris, ka starp trim katras tautas galveniem eksistē-

šanas spējas faktoriem, — kuri ir: laba politika, laba saimniecība un laba

zinātne, — ka no šiem trim faktoriem galvenais un vissvarīgākais faktors

ir zinātne, jo laba politika un laba saimniekošana, t. i. vispār tautas lab-

klājība, ir tikai tad iespējama, kad viņiem par pamatiem ir labas un dziļas

zināšanas. Viņš ir sapratis, ka plaša un dziļa zinātne un zinātniska pētī-

šana Universitātē var uzplaukt tikai tad, ja viņa ir pietiekoši apgādāta ar

līdzekļiem. Šinī ziņā aizgājējs ir gribējis no visas sirds palīdzēt mūsu

Augstskolai. Viņš savā garā mūžā arvien vairāk pārliecinājies un pats

sevī izjutis, ka zinātnei pieder liela vara, un ka lielākā uzvara būs tam,

kam būs vislielākās zināšanas. Augstsirdīgais aizgājējs ir pierādījis, ka

cienīdams zinātni un palīdzēdams Universitātei materiāli, viņš ar to pašu

dziļi ir mīlējis savu dzimteni un savu tautu un savas tautas jaunatni. Viņš

Universitātei uz visiem laikiem paliks atmiņā kā cilvēks, kas savieno sevī

tīru labdarīgu sirdi ar saprāta augstām domām.

Dziļa pateicība mes viņa priekša noliecam savas galvas. — Dusi

saldi!" —



To pašu sirsnīgo pateicību pauda ari balto rožu vaiņags, ko Universi-

tātes rektors nolika uz nelaiķa kapa (21. att.).

Vēl dziļāk Kristapa Morberga personība un viņa lielā nozīme visas

mūsu tautas labā atklājās Universitātes padomes 1928. g. 18. IV. sēdē, kad

rektors prof. Dr. mcd. M. Zīle griezās pie Universitātes senāta locekļiem

ar šādiem vārdiem:

~Jums visiem ir zināms, kādu lielu mantojumu atstājis nelaiķis Kris-

taps Morbergs Latvijas Universitātei. Viņš savā testāmentā iecēlis mūsu

Augstskolu par savu ūniversālmantinieci!

Ko šinī stunda es gan lai teicu! Ka lai es to izteicu, kas man un mums

visiem šinī cēlā brīdī pilda sirdi un tiecas plūst uz ārieni?!

Ikkatram augstsirdīgam un ideālam cilvēkam, kura dzīvē, pateicoties
lielai enerģijai un darbaspējai, redzami lieli sasniegumi, — ja viņš tuvo-

damies sava mūža beigām, atskatās atpakaļ uz savu dzīves gaitu un dzī-

ves darbu, — jāatzīstas, ka cilvēka dzīve, kā vienkāršs dzīvības fēnomens,

kā cilvēka eksistence zemes virsū pate par sevi nav no nekāda svara. Bet

gan ir no svara, no vislielākā svara, kāds iespaids un kādas sekas ir pa-

likušas no viņa dzīves gājiena; kā viņš ir skatījies uz cilvēci un cilvēces

uzdevumiem? Man ir tieši un autentiski zināms, ka Kristapu Morbergu

jau pirms 20 gadiem sākušas nodarbināt domas, kādā veidā vislabāk izlie-

tot savus lielos mantu krājumus cilvēces labā. Viņam nebija no svara

domāt vispirms par vienu otru savu radinieku, viņš gribēja cilvēcei labu

darīt kaut kādā plašākā un cēlākā nozīmē. Garās, nemiera pilnās naktīs

viņš vienmēr domājis šādas cēlas domas: gan raudādams, gan atkal ar

entuziasmu sarunādamies ar savu laulāto draudzeni un uzsvērdams, ka

savas mantas izlietošanai jāsprauž tikai un vienīgi ideāls mērķis: jāpalīdz

savai tautai, jāpalīdz cilvēcei. Ar to pašu viņš pierādījis, ka viņš savas

sirds dziļumos bijis arī dziļi dievbijīgs cilvēks, jo ~cilvēcei palīdzēt" ir

galu galā vienīgā un īstā dievbijība.

Viņš, no ārienes apskatot, daudziem izrādījies par cieta rakstura cil-

vēku. Bet viņam vajadzēja cietam un nelokāmam būt, jo viņš sevim

bija spraudis augstu dzīves mērķi. Lai šo mērķi varētu sasniegt, viņš ne-

varēja būt neciets, viņam bija jāiztur daudz dzīves vētru, ienaida un dzīves

naida.

Nelaiķis ir gribējis palīdzēt pacelt mūsu tautu garīgi un ētiski. Tamdēļ

visu savu lielo mantu viņš ir ziedojis Latvijas Universitātei. Ņemsim ne-

laiķi sev par piemēru. Katram no mums ir arī augsts uzdevums, — jā! —

visaugstākais no uzdevumiem: pacelt mūsu jaunatnes garu un dot viņai

augstāko gara un dvēseles izglītību. Arī mums jābūt cietiem, jo arī mums
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jāiztur daudz vētru. Strādāsim nopietni pie patiesības altāra un centīsi-

mies paši palikt vienmēr patiesīgi, jo sirds un gara patiesība ir vienīgais

avots, no kura mēs varēsim smelt drosmi pret jebkuru vētru.

Tada gara darbodamies mes pieradīsim nelaiķim musu dziļo pateicību.

Godināsim viņa piemiņu ar pacelšanos." —

Pelnītus atzinības vārdus un plašu Morberga personības raksturojumu,

pa daļai uz personīgu atmiņu pamata, sniedzis profesors Dr. phil. P.

Zālīte Latvijas Universitātes Rakstu XVIII. kopojumā 1928. gadā savā

apcerējumā: „Kristaps Morbergs un viņa lielais dāvinājums Latvijas Uni-

versitātei". Šai apcerējumā, starp citu, aizrādīts arī uz to dziļo saviļņojumu

sabiedrības visplašākās aprindās, kas radies sakarā ar Kristapa Morberga

novēlējumu Latvijas Universitātei. Morberga dzīves aprakstu un viņa testā-

mentu publicējusi arī L. Ū. Rakstu redakcija („Christoph Mohrbergs
Lebenslauf und Testament", Acta Univ. Latv. XVIII. 1928).

Pašreizējā apcerējuma autors nebija ar Kristapu Morbergu personīgi

pazīstams, bet, tāpat kā visi pārējie Architektūras fakultātes locekļi, dzir-

dēja par viņu no fakultātes ilggadīgā asistenta, Kristapa Morberga laulā-

tās draudzenes brāļa architekta H. A. Hartmana. Architektūras fakultātei

Kristaps Morbergs, vienu gadu priekš savas nāves, nodeva savu vērtīgo

architektūras grāmatu bibliotēku. Ar šo dāvinājumu Kristaps Morbergs no

jauna cieši iesaistījās tai fakultātē, kuras pastāvīgs viesis viņš bijis mūsu

architektu vecākās paaudzes skolotāja un dekāna prof. J. Kocha laikā.

Šai apcerējumā izmantotas tikai pa daļai citu personu atmiņas par

nelaiķi. Šeit mēģināts saskatīt Kristapu Morbergu tādu, kāds viņš mums

parādās tais savas dzīves gaitās, par kurām uzglabājušies dažādi doku-

menti. Protams, ka arī tikai daļu no šiem dokumentiem izdevies sameklēt

un sakopot. Pagaidām trūkst Kristapa Morberga vēstuļu, dienas grāmatu,

piezīmju, — trūkst visa tā neatsveramā materiāla, kas ļauj ieskatīties otra

cilvēka dvēseles dziļumos un ar kuru palīdzību otrs cilvēks notēlojas mūsu

priekšā kā dzīvs. Kaut arī trūktu šo Kristapa Morberga dzīves intimo

liecinieku, tad tomēr ir viņa testāments. Šai dokumentu dokumentā Mor-

berga cildenā personība runā tik skaidru un nepārprotamu valodu, ka viss

viņa tēls izaug mūsu priekšā nevis miglainās, izplūdušās lāsmās, bet asās

un spēcīgās kontūrās.
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KRISTAPA MORBERGA TESTAMENTS.

Izraksts

iz Rīgas notāra Jāņa Purgala tūkstots deviņi simti divdesmit piektā gada
aktu grāmatas, astoņpadsmitās, deviņpadsmitās, divdesmitās un divdesmit

pirmās lappusēm, akta ar numuru divdesmit trīs. —

Tūkstots deviņi simti divdesmit piektā gada marta mēneša septītā

dienā, es, Rīgas notārs Jānis Purgals, uz uzaicinājumu ierados no sava

kantora, kurš atrodas Rīgā, Elizabetes ielā ar numuru sešdesmit trīs, pie

man personīgi pazīstamā un likumīgi pilntiesīgā Latvijas pilsoņa Kristapa

Kristjāņa dēla Mohrberga, dzīvojoša Rīgā, Basteja bulvārī, namā ar nu-

muru septiņi, kur viņš, piedaloties man, notāram, personīgi nepazīstamiem

un likumīgi pilntiesīgiem lieciniekiem: Kārlim Didriķa dēlam Švānam,
Jēkabam Kaspara dēlam Liventālam un Vilhelmam Andreja dēlam Ālan-

dam, dzīvojošiem Rīgā, pirmais — Stacijas ielā, namā ar numuru astoņi,
otrais — Basteja bulvārī, namā ar numuru septiņi, vienpadsmitā dzīvoklī

un trešais — Raiņa bulvārī, namā ar numuru septiņpadsmit, divpadsmitā

dzīvoklī, pierādīdamiem savu personību ar pasēm, izdotām: pirmām no

Rīgas pilsētas policijas septītā iecirkņa deviņpadsmitā novembrī tūkstots

deviņi simti deviņpadsmitā gadā ar numuru divdesmit trīs tūkstoši trīs

simti trīsdesmit seši, otram — ar Rīgas pilsētas policijas pirmā iecirkņa

divdesmit pirmā novembrī tūkstots deviņi simti deviņpadsmitā gadā ar

numuru divi tūkstoši simts astoņdesmit divi un trešam — no Rīgas pil-

sētas policijas otrā iecirkņa piektā novembrī tūkstots deviņi simti deviņ-

padsmitā gadā ar numuru četri simti deviņdesmit divi, pasacīja, ka viņš,

Kristaps Kristjāņa dēls Mohrbergs, vēlas taisīt sekošo testāmentu:

„Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā! Es zemāk parakstījies, Kris-

taps Kristjāņa dēls MOHRBERGS, būdams pilnā prātā un skaidrā sa-

maņā, atrodu par labu pie laika noteikt savam nāves gadījumam par savu

mantu un ar šo testāmentu nosaku sekošo: Ar šo es atceļu visus savus līdz-

šinējos testāmentus un rīkojumus nāves gadījumam un izteicu savu pē-

dējo gribu, pie kam es pasaku, ka visu savu mantu esmu godīgi ieguvis,

un ka, ievērojot divdesmit sestā oktobrī tūkstots astoņi simti astoņdesmit

otrā gadā Rīgas bāriņu tiesā starp mani un manu laulāto draudzeni Au-

gusti MOHRBERG, dzimušu Hartman, noslēgto laulības līgumu, ar kufu

atcelta mūsu mantas kopība, man ir tiesība brīvi rīkoties ar savu mantu.

I. Visu savu kustamu un nekustamu mantu, lai tā sastāvētu, no kā sastā-

vēdama, un lai tā atrastos, kur atrazdamās, tiklab to mantu, kura man

tagad pieder, kā arī to, kuru es turpmāk varētu iegūt, es novēlu par pilnu

īpašumu Latvijas Ūniversitātei Rīgā, kuru es ieceļu par savu universāl-
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mantinieci, uzliekot tai sekošos pienākumus: I. Vispirms es nosaku, ka mans

mantojums izlietojams kā negrozāma un nedalāma mantas vienība fonda

ar nosaukumu: „Nelaiķa Kristapa MOHRBERGA novēlējums" dibināšanai.

2. Es noteicu, ka šis fonds pārvaldāms komitejai, kura sastāv no Univer-

sitātes profesoru padomes ikgadus ievēlējamiem Universitātes profesoriem,

pēc iespējas atsevišķu fakultātu dekāniem, ar rektoru vai kādas fakultā-

tes dekānu kā priekšnieku. Komiteja dod ikgadus Universitātes autonomās

pārvaldes augstākajam orgānam norēķinu. 3. Šī fonda skaidrie ienākumi

un procenti, atvelkot zemāk minēto legātu un pabalstu maksājumus, izlie-

tojami šādi: a) ikgadus desmit procenti ieguldāmi drošos procentu pa-

pīros, banku noguldījumos vai hipotēkāriskās vērtībās mana mantojuma

nekustamo īpašumu remonta kapitāla dibināšanai. No šī remonta kapitāla

ikgadīgiem procentiem sedzami manu nekustamo īpašumu tekošie remontu

un uzturēšanas izdevumi, bet pats kapitāls izlietojams tikai kapitālremon-

tiem un pārbūvēm; b) ikgadus mana novēlējuma pārvaldes noteikts pro-

cents izlietojams zemkopības prasībām piemērotas lauksaimniecības sko-

las un izmēģinājumu stacijas dibināšanai un uzturēšanai Kurzemē, Jelga-

vas apriņķī, Bukaišu pagastā, „Liel-Strikuit" mājās, kufas es esmu atdā-

vinājis Bukaišu pagasta sabiedrībai. Šī saimniecības skola saucama par

„Lauksaimniecības skolu Kristapa MOHRBERGA piemiņai". Lauksaim-

niecības skolas un izmēģināšanas stacijas vajadzībām novēlētie līdzekli ir

izlietojami zem mana novēlējuma pārvaldes orgāna kontroles; c) ikgadus

mana novēlējuma pārvaldes noteikts procents izlietojams pie Universitā-

tes ierīkojamas zinātniskas bibliotēkas dibināšanai un papildināšanai, se-

višķi būvniecības un lauksaimniecības veicināšanai. Šai bibliotēkai pēc

manas laulātās draudzenes nāves pievienojama visa mana mājas bibliotē-

ka, kura pēc manas nāves prrfiek manas laulātās draudzenes Augustes

MOHRBERG, dzimušas Hartman lietošanā, kamēr viņa dzīvo; d) ikgadējā

tīra ienākuma atlikums izlietojams stipendijām trūcīgiem Latvijas Univer-

sitātes, akadēmiju un konservātoriju audzēkņiem un audzēknēm, kā arī

tādiem Universitātes, akadēmiju un konservātoriju apdāvinātiem absolven-

tiem un absolventēm, kas grib papildināties citās iekš- un ārzemju izglītī-
bas iestādēs. Piešķirot stipendijas, jāievēro sekošie noteikumi: a) stipendiju

lielumu un izmaksas laiku katrā atsevišķā gadījumā noteic fonda pārval-
des Komiteja; b) stipendijas izsniedzamas tikai tādām personām, kufas

tiešām trūcīgas un sekmīgi darbojas; c) katras atsevišķas stipendijas iz-

maksas summa nedrīkst būt augstāka par tiešiem studiju izdevumiem. 11.

Pie fonda pārvaldīšanas ņemami vērā sekoši noteikumi: a) manai manto-

juma masai piederošos nekustamos īpašumus nedrīkst ne atsavināt, nedz

arī apgrūtināt ar parādiem. Nekustamie īpašumi pastāvīgi uzturami visla-

bākā kārtībā. Dzīvojamās ēkas vienmēr izlietojamas dzīvokļiem, tās ne-
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drīkst izīrēt traktieru uzņēmumiem, izpriecas iestādēm vai citiem tam lī-

dzīgiem publiskiem uzņēmumiem vai iestādēm; b) manai mantojuma ma-

sai piederošais, Aspazijas bulvārī ar numuru pieci esošais nams, kufā šim-

brīžam atrodas Romas viesnīca, arī uz priekšu izlietojams kā viesnīca un

Romas viesnīca līdz ar restorāciju un restorācijas pagrabu tāļāk uzturama,

pie kam es stingri noteicu, ka tai, kā līdz šim jāpatur Rīgā pirmklasīga

uzņēmuma raksturs; c) man piederošais nekustamais īpašums — zemes

gabals ar vasarnīcu — Rīgas Jūfmalā, Edinburgā, kurš piešķirams manai

laulātai draudzenei Augustei MOHRBERG, dzimušai Hartman, lietošanai,

kamēr viņa dzīvo (sk. šī tēstām. 111. i.), pēc viņas nāves izlietojams kā

botānisks dārzs, ar nosaukumu: „Augustes MORBERG vasarnīca-botanisks

dārzs" un tanī ievietojami, bez manām puķēm un dažādiem augiem, manā

pilsētas dzīvoklī esošie retie stādi. Šo nekustamo īpašumu nedrīkst izno-

māt. Tā uzturēšanas izdevumi sedzami no augšā minētā remonta kapitāla,

kā arī no apmeklētājiem ņemamas ieejas maksas. Tāļāk es nosaku, ka pēc

manas laulātās draudzenes Augustes MOHRBERG nāves mūsu dzīvoklī

atrodošies mākslas priekšmeti nododami par īpašumu Rīgas muzejam.

Mana mājas bibliotēka, saskaņā ar šī testāmenta I. daļas 3-c punktu no-

dodama Universitātei. Mans kustamais īpašums, kā tepiķi, veļa un dažādi

mājas piederumi, pēc manas laulātās draudzenes nāves izlietojami Romas

viesnīcas iekārtas papildināšanai un pārvedami uz šo viesnīcu, ja es par

šiem priekšmetiem neatstātu citus papildu, parastā veidā ar rakstu izteik-

tus, rīkojumus, kuru, tāpat kā šīs manas pēdējās gribas, pareizu izpildīšanu

es prasu. 111. Savai universālmantiniecei es uzlieku par pienākumu izpildīt

zemāk minētos uzdevumus, resp. izmaksāt sekošus pabalstus: I. manai

mīļai laulātai draudzenei Augustei MOHRBERG, dzimušai Hartman, es

vispirms novēlu visus skaidrus ienākumus no viena, pēc viņas izvēles, no

manam mantojumam piederošiem Rīgas nekustamiem īpašumiem, izņemot

to namu, kurā tagad atrodas Romas viesnīca. Manai laulātai draudzenei

ir tiesība katrreiz uz vienu gadu uz priekšu, skaitot no manas nāves dienas,

noteikt, no kura nekustamā īpašuma viņa vēlas saņemt skaidros ienāku-

mus. Šo skaidro ienākumu izmaksu viņai tiesība prasīt mēneša vai garā-

kos termiņos pēc sava ieskata arī pirms šī testāmenta spēkā nākšanas.

Tālāk es piešķifu manai laulātai draudzenei Augustei MOHRBERG mūža

lietošanas tiesības uz mūsu tagadējo dzīvokli Rīgā, Basteja bulvārī, namā

ar numuru septiņi, līdz ar visu kustamo īpašumu, ierīkojumu un saimnie-

cības piederumiem, pie kam apkurināšana, apgaismošana un šī dzīvokļa

kārtībā uzturēšana, ieskaitot visus remontus, izdarāma uz mana manto-

juma masas ienākumu rēķina, bez tiesības prasīt no manas laulātās drau-

dzenes kaut kādu atlīdzību. Beidzot nosaku, ka manai laulātai draudze-

nei Augustei MOHRBERG nododama tāpat bezatlīdzības lietošanā, kamēr
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derumiem, pie kam vasarnīcas un dārza uzturēšanas izdevumi sedzami no

mana mantojuma masas, resp. no augšā minētā remonta kapitāla ienāku-

miem, bet nekādā ziņā ne no vasarnīcas vai dārza iznomāšanas, ko es

stingri aizliedzu arī tam gadījumam, ja mana laulātā draudzene savas tie-

sības uz vasarnīcu vai dārzu neizlietotu. 2. Savai universālmantiniecei

Latvijas Universitātei es uzlieku par pienākumu gādāt par to, lai visas ze-

māk punktos a un b minētās personas neciestu trūkumu un tām vajadzī-
bas gadījumos tiktu izsniegti pabalsti: a) mana brālēna meitai Eiženijai

BUTTUL, dzimušai MOHRBERG; tās meitai Helenei-Olgai-Augustei BUT-

TUL; manai brāļa Jēkaba meitai Līnai BAUMAN un tās meitai Augustei

KLEINBERG, dzimušai BAUMAN; mana brāļa Jēkaba meitas meitai Oti-

lijai BAUMAN un tās pusmāsai Mildai LIEPAI, mirušā ārsta Jāņa VEIN-

BERĢA meitai Korinai VEINBERG; iepriekš minētā ārsta atraitnei Kori-

nai VEINBERG, dzimušai Strazdiņ; zobu ārsta Friča VEINBERĢA meitai

Ingeborgai VEINBERG; b) Tāpat arī sekošām personām, kūpas ir tagad,

vai bijušas agrāk manā dienestā līdz ar saviem zemāk minētiem piederī-

giem vajadzības gadījumos jāizsniedz pabalsti un proti: manam tagadē-

jam grāmatvedim Kārļam VINKAM, kura atstāšanu turpmāk mana novē-

lējuma pārvaldes dienestā par namu pārvaldnieku un grāmatvedi ar pie-

mērotu atalgojumu, es uzskatu par vēlamu; viņa sievai Otilijai VINK un

meitai Zigridai VINK; viesnīcas kalpotājai Tonijai BURMEISTER un Ma-

rijai BRANT, kuru (Tonijus Burmeister un Marijas Brant) palikšanu ma-

nas universālmantinieces dienestā atrodu par vēlamu; manai kalponei An-

nai KROHNTAL vecākai, Annai KROHNTAL jaunākai; Katrīnei VALD-

MAN, dzimušai KROHNTAL; Zofijai STEINBERG; mana sētnieka atrait-

nei Luizai SŪNA; sētniekam Fricim FOGELAM un viņa sievai, šveica-

ram Krišam ANDERSONAM un viņa sievai; dārzniekam Eduardam

VALDMANIM; šveicarienei Olgai FRICK; mazgātājai Luīzei BERZINSKY;

mazgātājai Katrīnei MITREVIC; ielas slaucītājam Kārlim FRIŠAM un

viņa sievai; manai bijušai ķēkšai Jūlijai VALDMAN, dzimušai KROHN-

TAL; viņas vīram Jānim VALDMANIM; kalpotājam Jānim ROMĀNIM

un viņa sievai; Paulam PŪTELIM; Līnai BANDER un visām tām perso-

nām, kufas pēc šī testāmenta noslēgšanas iestājušās manā dienestā un tanī

atrodas manā nāves laikā, kā arī visām tām personām, kufas manas dzī-

vības laikā saņēmušas no manis pabalstu. Šo personu saraksts ir redzams

no manām grāmatām. Bez tam es novēlu savam dārzniekam Eduardam

VALDMANIM par īpašumu visus manus bišu stropus ar tiesību tos turēt

manā Edinburgas vasarnīcas dārzā tik ilgi, kamēr viņš pēc manas nāves

paliek manas universālmantinieces dienestā. 3. Jūrmalas Edinburgas lute-

rāņu baznīcai novēlu divi tūkstoši (2000) latu. IV. Par mana testāmenta
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izpildītāju ar mantojuma aizgādņa tiesībām ieceļu zvērināto advokātu

Volfgangu KUEHNU, kuram tūlīt pēc manas nāves jāpārņem mantojums

savā pārvaldē, jāizpilda mana pēdējā griba un jāiesniedz tiesai vajadzīgie

lūgumi par šī testāmenta apstiprināšanu. Par savām pūlēm mans testā-

menta izpildītājs saņem attiecīgas tiesas piespriežamu atlīdzību. V. Bei-

dzot griežos pie visām valsts pārvaldes un tiesu iestādēm ar lūgumu, šo

manu pēdējo gribu uzturēt spēkā un tās izpildīšanu aizsargāt, pie kam es

nosaku, ka mans mantojums nav aprakstāms vai apzieģelējams ne tiesai

ne citai kādai iestādei. Amenl"

Šā testāmenta projekts dzirdami priekšā lasīts testāmenta taisītājam

Kristapam Kristjāņa dēlam Mohrbergam uz viņa vēlēšanos, piemērojoties

notārielo nolikumu 105. pantam, minētiem lieciniekiem klāt neesot, un

pēc tā atzīšanas par pareizu un apliecinājumu, ka viņš saprot tā nojēgu

un nozīmi un labprāt vēlas šo aktu noslēgt, ierakstīts aktu grāmatā, no

kuras tas no jauna priekšā lasīts tādā pašā kārtībā. Izraksts ar četru latu

zīmognodokļa samaksu izsniedzams testāmenta taisītājam Kristapam Krist-

jāņa dēlam Mohrbergam. Kristaps Kristjāņa dēls Mohrberg. Kā liecinieki

pie šā testāmenta taisīšanas un parakstīšanas klāt bijām un apliecinām,

ka testāmenta taisītājs Kristaps Kristjāņa dēls Mohrbergs bija pilnā prātā

un skaidrā samaņā un ka viņš mums pasacīja, ka viņam šis testāments

ir priekšā lasīts un ka tas ir viņa testāments. Kārlis Dīriķa dēls Svāns.

Jēkabs Kaspara dēls Līventāls. Vilhelms Andreja dēls Ālands. Notārs J.

Purgals.

Šis izraksts saskan vārdu pa vārdam ar orīģinālaktu, ierakstīts tūk-

stots deviņi simti divdesmit piektā gada reģistri ar numuru divi tūkstoši

seši simti astoņdesmit (2680) un izdots testāmenta taisītājam Kristapam

Kristjāņa dēlam Mohrbergam tūkstots deviņi simti divdesmit piektā gada

septītā martā. —

Notārs: J. Purgals.

Izraksts

iz Rīgas notāra Jāņa Purgaļa tūkstots deviņi simti divdesmit astotā gada

aktu grāmatas, astotās un devītās lappusēm, akta ar numuru trīspadsmit.

Tūkstots deviņi simti divdesmit astotā gada februāra mēneša vien-

padsmitā dienā, es Rīgas notārs, Jānis Purgalis, uz uzaicinājumu ierados

no sava kantora, kurš atrodas Rīgā, Elizabetes ielā, namā ar numuru seš-

desmit trīs, pie man personīgi pazīstamā un likumīgi pilntiesīgā Latvijas

pilsoņa Kristapa Kristjāņa dēla Morberga, dzīvojošā Rīgā, Basteja bulvārī,
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namā ar numuru septiņi, kur viņš, piedaloties man, notāram, personīgi

pazīstamiem un likumīgi pilntiesīgiem lieciniekiem, Latvijas pilsoņiem:
Jānim Jēkaba dēlam Podniekam, Augustam Sīmaņa dēlam Zviedrim un

Kārlim Andreja dēlam Krūmiņam, dzīvojošiem Rīgā, pirmais — Valde-

māra ielā, namā ar numuru divdesmit septiņi / divdesmit deviņi, piec-

padsmitā dzīvoklī, otrais — Ausekja ielā, namā ar numuru seši-a, trīs-

padsmitā dzīvoklī un trešais — Matīsa ielā, namā ar numuru sešdesmit

četri-b, — pasacīja man, ka viņš, Kristaps Kristjāņa dēls Morbergs vēlas

noslēgt sekošo aktu:

„Es, zemāk parakstījies KRISTAPS KRISTJĀŅA dēls MORBERGS,
būdams pilnā prātā un skaidrā samaņā ar šo pārgrozu sava pie Rīgas no-

tāra Jāņa Purgaļa tūkstots deviņi simti divdesmit piektā gada septītā

martā noslēgtā, minētā notāra tūkstots deviņi simti divdesmit piektā gada

aktu grāmatas astoņpadsmitā, deviņpadsmitā, divdesmitā un divdesmit pir-

mā lapas pusēs ar numuru dividesmit trīs (23) un tā paša gada reģistri ar

numuru divi tūkstoši seši simti astoņdesmit (2680) ierakstītā testāmenta

trešās (III.) daļas pirmo (I.) punktu, tādā kārtā, ka es noteicu sekošo: 111.

Savai universālmantiniecei es uzlieku par pienākumu izpildīt zemāk minē-

tos uzdevumus, respektīvi izmaksāt sekošus pabalstus: 1) manai mīļai lau-

lātai draudzenei AUGUSTEI MORBERGS, dzimušai HARTMANIS es vis-

pirms novēlu visus brutto ieņēmumus no viena, pēc viņas izvēles, no

manam mantojumam piederošiem Rīgas nekustamiem īpašumiem, izņemot

to namu, kurā tagad atrodas Romas viesnīca. Manai laulātai draudzenei

ir tiesība katrreiz uz vienu gadu uz priekšu, skaitot no manas nāves die-

nas, noteikt, no kura nekustamā īpašuma viņa vēlas saņemt brutto ienā-

kumus. Šo brutto ienākumu izmaksu viņai tiesība prasīt mēneša vai ga-

rākos termiņos pēc sava ieskata arī pirms šī testāmenta spēkā nākšanas.

Visus bez izņēmuma tā nekustamā īpašuma izdevumus, to starpā arī vi-

sus nodokļus un nodevas, brutto ienākumus no kura vēlas saņemt mana

laulātā draudzene, sedz mana universālmantiniece Latvijas Universitāte.

Visus pārējos mana augšminētā testāmenta noteikumus es atstāju negro-

zītus spēkā."

Šā akta projekts dzirdami priekšā lasīts akta slēdzējam Kristapam Krist-

jāņa dēlam Morbergam uz viņa vēlēšanos, piemērojoties notārielā nolikuma

105. pantam, minētiem lieciniekiem klātneesot, un pēc tā atzīšanas par

pareizu un apliecinājuma, ka viņš saprot tā nojēgu un nozīmi un labprāt

vēlas šo aktu noslēgt, ierakstīts aktu grāmatā, no kuras tas no jauna

priekšā lasīts tādā pašā kārtībā. Izraksts ar divu latu zīmognodokļa sa-

maksu izsniedzams akta slēdzējam Kristapam Kristjāņa dēlam Morber-
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gam. Kristaps Kristjāņa dēls Mohrberg. Kā liecinieki pie šī akta noslēg-

šanas un parakstīšanas klāt bijām un apliecinām, ka akta slēdzējs Kristaps

Kristjāņa dēls Morbergs bija pilnā prātā un skaidrā samaņā un ka viņš

mums pasacīja, ka viņam šis akts ir priekšā lasīts un ka tas ir viņa testā-

menta pārgrozījums. Jānis Jēkaba dēls Podnieks. Augusts Sīmaņa dēls

Zviedris. Kārlis Andreja dēls Krūmiņš. Notārs J. Purgalis.

Šis izraksts saskan vārdu pa vārdam ar orīģinālaktu, ierakstītu tūk-

stots deviņi simti divdesmit astotā gada reģistri ar numuru tūkstots seši

simti septiņdesmit astoņi (1678) un izsniegts akta slēdzējam Kristapam

Kristjāņa dēlam Morbergam tūkstots deviņi simti divdesmit astotā gada

vienpadsmitā februārī. —

Par orīģinālaktu ņemti trīs (3) lati aktu nodevu zīmogmarkas

(z. v.) Notārs (paraksts).

Universitātes padomes 1928. gada 18. aprīļa sēdē rektors prof. Dr. mcd.

M. Zīle teica: ~Man ir tieši un autentiski zināms, ka Kristapu Morbergu

jau pirms 20 gadiem sākušas nodarbināt domas, kādā veidā vislabāk izlie-

tot savus lielos mantu krājumus cilvēces labā." Un tiešām, ir vesela rinda

vecu dokumentu, kuri runā par Kristapa Morberga mantas tālākiem likte-

ņiem. Šeit kristu svarā: 1911. gada, 1919. gada, 1925. gada un 1928. gada

notāriāli apliecinātie testāmenti un bez tam vēl trīs testāmentu koncepti,

kuros to sastādīšanas gads nav atzīmēts. Salīdzinot savā starpā šos doku-

mentus, redzams, ka Morbergam grūti bijis izšķirties, kā rīcībā lai nodotu

savu mantu. Dodoties laulībā ar Augusti Luīzi Hartman, jau 1882. gada

26. oktobrī bija slēgts līgums par šķirtu mantu starp laulātiem. Tādā kārtā

Morbergs formāli bija pilnīgi brīvs no jebkādām saistībām attiecībā uz

saviem novēlējumiem. Ja redzam, ka pēc 1925. gada taisītā testāmenta,

kurā, liktos, viss jau sīki jo sīki paredzēts, Morbergs tomēr vēl reiz griežas

atpakaļ pie viena panta un īsi priekš savas nāves liek šo pantu izteikt vēl

skaidrāk un nepārprotamāk, tad nevar būt šaubu, ka viena lieta bijusi viņam

par visu īstā sirds lieta: minētais pants ietver sevī noteikumus par Morberga

dzīves biedrenes Augustes Luīzes dzīves apstākļu pilnīgu nodrošināšanu.

1925. gada testāmentā grozīts tikai šis vienīgais pants, bet visi pārējie no-

teikumi atstāti negrozīti. — Atstājamās mantas rīkotāja izvēle skāra nevien

Morberga idejiskos centienus un viņa sabiedriskos ideālus, bet tā skāra arī

viņa laulāto draudzeni, ar kuru viņš garus 46 gadus bija dalījies priekos

un bēdās. Šis pēdējais apstāklis, liktos, būs bijis viens no tiem iemesliem,

kuru dēļ Morbergs atkal un atkal no jauna pārlika savu izvēli. (22. att.)

Starp apceramiem dokumentiem visvecākais šķiet vācu valodā rakstī-

tais (uz 6 lapas pusēm m folio) testāmenta koncepts. Konceptā izdarīti ar

zilu zīmuli daudzās vietās svītrojumi, virs tiem, tāpat kā citur tekstā vai
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uz lapu malām radušies zīmuļa ieraksti; kā naudas vienība viscaur figūrē,

„Mark", bet virs tās zīmuļa ierakstā „Rbl". Šai neapšaubāmai agrīnā tes-

tāmenta konceptā visumā nospraužas tās galvenās līnijas, pie kurām turas

notāru apliecinātie vēlākie testāmenti. Koncepts iesākas vārdiem: ~Zum

alleinigen Erben meines gegenwārtigen und zukūnftigen Vermogens. . .

ernenne ich hiermit den Rigaschen Lettischen Verein (gegenvvārtig Besitzer

des an der Pauluccistrasse Nr. 13. Gr. 5. Nr. 40 belegenen Vereinshauses)."
Šai konceptā ietvertie galvenie noteikumi būtu: 1) jādibina „Kristapa Mor-

berga fonds", no kura līdzekļiem izsniedzamas stipendijas skolu jaunatnei,

un jāierīko zemāka tipa lauksaimniecības skola; 2) jārūpējas par Morberga

laulātās draudzenes Augustes Morbergs dzīves vajadzībām; pēc viņa šķir-

šanās no šīs pasaules jāierīko jūrmalas īpašumā ~Augustes Mohrberg va-

sarnīcas botāniskais dārzs"; 3) jāizsniedz noteiktas summas īpaši uzskaitī-

tiem legātāriem. Konceptā IX. nodalījums, kurā teikts: ~Schliesslich

erklāre ich aile meine frūheren letztwilligen Verfūgungen fūr aufgehoben",

liek domāt, ka 1911. gada testāments nav visvecākais, bet ka tam bijis kāds

priekštecis. Koncepts visumā likts par pamatu minētajam 1911. gada Rīgas

notāra A. Bochanova apliecinātajam testāmentam krievu valodā. Atšķirīgi

no konceptā, testāmentā lauksaimniecības skolas dibināšana nav paredzēta.

Kā liecinieki pie 1911. gada testāmenta taisīšanas bijuši: komerczinātņu

kandidāts M. Evers, Dr. K. Lejiņš un mācītājs. E. Bergs. Šai testāmentā

uzņemts arī konceptā paredzētais noteikums, ka Rīgas Latviešu biedrībai

kaut kādu iemeslu dēļ izbeidzot savu darbību, mantojums piekrīt Rīgas

pilsētai.

Otrais notāriāli apliecinātais testāments (1919. g. 16. VII. pie notāra

F. Veikleviča) ir vācu valodā; latviešu valodā ir tikai notāriāli formālā

daļa (sākums un beigas). Šis 11. testāments iesākas ar teikumu: „Zum

alleinigen Erben meines gegenwārtigen und zukūnftigen Vermogens ...
er-

nenne ich hiermit die Stadt Riga .. ." levests noteikums par lauksaimnie-

cības skolas dibināšanu; mākslas priekšmeti paliek laulātās draudzenes

lietošanā visu viņas dzīves laiku, bet pēc tam pāriet Rīgas pilsētas mūzeja

īpašumā. Pie testāmenta sastādīšanas un parakstīšanas klāt bijuši kā lie-

cinieki: Dr. O. Vīksniņš, Rīgas apgabala tiesas priekšsēdētāja biedrs A.

Kviesis un tirgotājs Fr. Lassmanis.

Kāds otrs testāmenta koncepts (arī bez gada skaitļa) pagatavots divos

eksemplāros, no kuriem viens ar roku rakstīts, bet otrs — ar rakstāmo

mašīnu. Abos eksemplāros izdarīti grozījumi. Šis otrais koncepts sākas

šādi: „Par vienīgo visas savas tagadējās un vēl iegūstamās mantas manti-

nieku es ieceļu Latvijas valsti ar to noteikumu, ka tai no visas manas man-

tas, izņemot apakšā minētos legātus, jānodibina „Kristapa Morberga man-

tojums". Šī mantojuma ieņēmumi un rentes jāizlieto: a) stipendijām trūcī-
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giem jaunekļiem un jaunavām, b) zemākās zemkopības skolas nodibinā-

šanai un uzturēšanai priekš praktisku zemkopju izglītošanas, piemērojoties

tagadējo zemnieku māju un vēl dibināmo sīkgruntniecību vajadzībām.

~Kristapa Morberga mantojums" nododams no mana mantinieka Latvijas

Augstskolas rīcībā un pārvaldīšanā zem Latvijas valsts kontroles." Šis kon-

cepts, pēc dažiem grozījumiem, likts pamatā 111. notāriāli apliecinātajam

testamentam, ko Morbergs taisījis 1925. gadā. (Notārs J. Purgals, lieci-

nieki: K. Švāns, J. Līventāls un V. Ālands, — sk. 64. lpp.) īsi priekš

nāves Morbergs 1928. gada 11. februārī izdarīja notāriāli apliecinātu gro-

zījumu 1925. gada akta 111. daļas 1. pantā. (Notārs J. Purgals, liecinieki

J. Podnieks, A. Zviedris un K. Krūmiņš.) Šis 1925. gada testāments ar

1928. gadā izdarīto grozījumu stājās likumīgā spēkā 1930. gada 27. maijā,

un 1931. gada 23. janvārī Latvijas Universitāte pārņēma no Kristapa Mor-

berga mant. masas aizgādņiem doc. V. Bukovska un zvēr. advokāta V.

Kuehn'a nelaiķa atstāto mantu pilnā kārtībā. Kā Universitātes pārstāvji

pārņemšanas aktu parakstījuši: Universitātes tā laika rektors, tagadējais

izglītības ministrs prof. Dr. A. Tentelis un Universitātes saimniecības pa-

domes locekļi prof. Dr. G. Kļaustiņš un prof. Dr. J. Kārkliņš.

No visiem šeit minētiem dokumentiem skaidri redzams, cik ļoti Mor-

bergam rūpējusi tautas izglītības lieta. Pabalstāmo audzēkņu skolu loks

sākumā tverts visai plaši, jo minētas augstskolas (ūniversitātes), politech-

nikas, konservātorijas, akadēmijas, ģimnāzijas, reālskolas, techniskās, māk-

slas, lauksaimniecības, mērniecības, militārās v. c. skolas un institūti. Pir-

majā konceptā pabalstu izsniegšana paredzēta pat vēl plašāk: ~zu Stipen-

dien hūlfsbedurftiger lernender Jugend". Stipendijas varētu saņemt arī

visu skolu absolventi, kuri nodomājuši turpināt savu izglītību. 1925. gada

testāmentā stipendiātu loks ievērojami sašaurināts, jo tai ietveras tikai

Ūniversitātes, akadēmiju un konservātoriju audzēkņi un absolventi.

Kādus priekšnoteikumus Morbergs uzstāda saviem stipendiātiem?

Trūcību, uzcītību, sekmes mācībās un priekšzīmīgu, nevainojamu dzīves

veidu. Šais priekšnoteikumos labi saskatāms izlases princips, jo nepietiek,

ja stipendiāts ir uzcītīgs, — viņam jābūt arī apdāvinātam (seinen Kursus

m kūrzester Frist absolvieren). Dzimums (jaunekļi vai jaunavas) un kon-

fesija nav Morbergam tie svarīgie: ~beiderlei Geschlechts ohne Unterschied

des Glaubens" — rakstīts jau testāmenta I. konceptā. — Šai konceptā pie-

vienota vēl viena klauzula: stipendiātam jābūt — „lettischer Nationalitāt".

Šī klauzula vēl atkārtojas 1911. gada testāmentā (/iaTbiuīCKOH HanjoHa;ib-

hocth), bet tālākos konceptos vai notāriālajos testāmentos tās vairs nav. —

Kā dzimušam un augušam uz laukiem, Morbergam stāv tuvu pie sirds

lauksaimniecības skola. Tikai 1911. gada testāmentā šī skola nav īpaši

minēta, bet uzskaitīta vispārīgajā skolu sarakstā (.. ,xo-
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3HHCTBeHHbi«,3eMJieM-BpHbiHHnp.yqe6HbiH3aße^eHiH).Visos pārējos dokumen-

tos tā izcelta īpaši. Attiecībā uz tās atrašanās vietu jau pirmajā konceptā
virs teksta „Ankauf eines Bauerngesindes" ierakstīts ar zīmuli: „m meinem

Geburtsort, Fockenhofsche Ge(meinde)". Šai pašā konceptā paredzēti no-

teikumi par visu immobiļu uzturēšanu kārtībā; aizliegts tos apgrūtināt ar

hipotēku parādiem v. t. jpr. Pa starpām šai dokumentā pavīd Morberga
sabiedriskie un politiskie uzskati. Tā, piem., pēc teksta: „Jedes Stipendium
kann zu jeder Zeit entzogen werden, wenn ..

.
der Stipendiat nicht genūgend

fleissig ist und wenn er ein unvvūrdiges Leben fūhrt" ierakstīts papildus ar

zīmuli: „Versammlungen aufsucht und ein sogenanntes Burschenleben

fūhrt." Legātāru skaits pārsniedz 30, pie kam daudzi legāti pēc legātārā

nāves pāriet (samazinātos apmēros) uz viņu tuvākiem piederīgiem. Divas

nodaļas, 11. un 111., veltītas laulātai draudzenei Augustei Mohrberg. —

Savu mantu novēlot, Kristaps Morbergs, kā jau agrāk aizrādīts,

nebija ierobežots nekādām saistībām. Savas laulātās draudzenes ■— sava

vistuvākā un vismīļākā cilvēka turpmāko dzīvi viņš bija nodrošinājis legāta

ceļā ar viņas pašas pilnīgu piekrišanu. Par savu ūniversālmantinieci viņš

iecēla Latvijas Universitāti. Ja tomēr būtu pacēlušās kādas balsis pret šo

Morberga pēdējo gribu, tad tas nav īsti saprotams. Sākumā nopelniem ba-

gāta biedrība, tad valsts galvaspilsēta un, beidzot, visa Latvijas valsts, —

tāda ir Morberga savulaik paredzēto ūniversālmantinieku kārtība, pie kam

pēdējā gadījumā jau nepārprotami skaidri izteikta Morberga griba, ka

~Kristapa Morberga mantojums" nododams Latvijas Augstskolas rīcībā.

levērojot to, ka Kristapa Morberga testāmenta svars noguldīts tieši izglī-

tības laukā, kļūst arī saprotams, kādēļ viņš par savu ūniversālmantinieci

galu galā iecēlis to iestādi, kura pēc savas satversmes ir mūsu valsts

augstākā izglītības iestāde. Tā ir — Latvijas Universitāte.

A. Krūmiņš,

L. Ū. architektūras fak-tes vec. docents.1938. gadā.
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