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Kārlis Mülenbachs.





Kārļa Mülenbacha dzīve un darbi.

1. Dzimtene un ģimene.

Kārlis Miilenbachs cēlies no krona mežsargu ģimenes Kandavnie-

kos Talsu apriņķī. Kad braucot pa dzelzceļu no Tukuma uz Ventspili,
esam atstājuši aiz muguras Kandavas (agrāk Cēres) staciju un krusto-

juši Tukuma-Talsu lielceļu, varam sākt vērot pa vagona logu diezgan
panīkušās Kandavnieku Līgas ciema ēkas. Pārbraukuši pēc 2—3 km.

ari pār Kandavas-Talsu lielceļu, drīz vien dzirdam vagonu riteņus dob-

jāki rībot un klaudzot uz tilta pār nelielu upīti. Ja gribam redzēt Kārla
M. dzimteni, tad jāpasteidzas paskatīties pa logu vilciena labajā pusē,
— tur, gandrīz blakus pirmajām tuvākajām mājām, paceļas mazliet at-

tālāk Šķūšu ēkas. Še, Kandavnieku Šķūtēs 18./6. janvārī 1853. g. dzimis

K. M., še viņš ari uzaudzis, no šejienes vecāki viņu izvadīja skolas

gaitās un darba un pūļu pilnajā dzīvē, uz šejieni viņš ari vēl pēdējos
dzīves gadus devās katru vasaras brīvlaiku apciemot savus tuvinie-

kus, paviesoties dzimtenes sētā, kurai kroņa ietiepības dēļ, tāpat kā

daudzām citām kroņa mežsargu mājām, Krievijas varas laikā nebij at-

ļauts pāriet tās ģimenes dzimtā īpašumā, kuras locekļi bij slacījuši sa-

viem sviedriem viņas druvas.

Mazā upīte, kas iztecēdama no Strazdes muižas dzirnavu dīķa

jeb,, kā līgciemnieki saka, sudmalu ezera un vīdamās caur Šķūšu tīru-

miem un pļavām, beidzot 7—B km. tālāk, pie Līgas muižas, ietek Abavā,
devusi saimnieku ģimenei uzvārdu.

1

) Kārļa M. vectēvs varējis izvē-

lēties vai nu Sudmalupes vai viņas pietekas Melnupes vārdu, pēc uz-

vārdu devēju — tā laika muižas rakstveža un citu kungu Uzskata, zi-

nāms, vācu tulkojumā, un devis priekšroku pirmai kā lielākai un tuvā-

kai. Būtu tēva tēvs otrādi izvēlējies, tad mūsu valodnieku, latviešu

zinātniskās vārdnīcas autoru, sauktu nevis par Miilenbachu, bet par

Švarcbachu.

Māju tuvākā apkārtne diezgan vienmulīga, bez s_evišķiem dabas

jaukumiem, bet s—B5—8 km. uz dienvidiem — Abavas ielejā starp Kandavu

un Sabili sākas Kurzemes Šveice ar saviem zaļajiem līčiem, krāšņajām
birstalām un avotainām kraujām._

Kārļa M. tēvs Matīss, kas pari!s_gadus priekš pasaules kara miris

gadus 90 vecs, bij savā apkārtnē izcila persona. Kaut gan pa-

x) Pirmo nodalu ziņas man snieguši Kārļa M-a brāli, īpaši vecākais, ārsts.
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licis bārenītis, viņš tomēr bij kļuvis pie samērā labas Izglītības: bij
iemācījies kroņa mērnieka Kilpes privatskoliņā ne tik vien vāciski ru-

nāt, bet ari rakstīt un pie tam glīti rakstīt, tā ka varēja ar pilnu tiesību

zoboties par studēto dēlu grūti salasāmām rakstu zīmēm. Savas gara

dāvanas, it īpaši praktisko dzīves skatu, viņš neatlaidīgā zemkopja
darbā izveicīgi licis lietā un tādēļ ari samērā sliktāka zeme Šķūšu
mājās nebij par kavēkli, ka viņas tapa par paraugu visam Līgas cie-

mam. Citi ciemnieki un .pagasta ļaudis daudzkārt un dažkārt nāca pie
Šķūšu tēva pēc padoma, ko tad ari saņēma gan vārdos gan ari naudā

un graudā.
Savus trīs dēlus tēvs stingri pieturēja pie darba: ari pilsētas

skolas apmeklēdami, viņi gāja talkā saimniecības un zem-

kopības darbos. Dažs labs grāvis Šķūšu pļavās un tīrumos ir nākošā

valodnieka roku darbs, viņa pašrocīgs iezīmējums raibajos cilvēku

dzīves un darbības ierakstos.

Kā tēvs derēja par krietnu paraugu ar savu dzīves nopietnību
un neatlaidīgu darba sparu, tā māte atkal ar savu neviltotu labsirdību

un jautru asprātīgu garu. Viņas mīļie vārdi un sirsnīgie smaidi līdzi-

nāja krunkas, ko iespieda piederīgo sejās dzīves rūgtums; viņa mācīja

savējos skatīties cerības pilnām acīm nākotnē.

Tēva taupība un mātes pašaizliedzība bērnu labā sagādāja Mtilen-

bachu ģimenei zināmu turību. Atzīdami skolu un izglītības vērtību

un vajadzību, vecāki nolēma laist bērnus labā skolā. Bet to gan viņi,
laikam, neparedzēja, kaut gan līdzekļu nebūtu bijis trūkums, ka izva-

dīs trīs dēlus cauri augstskolai. Tur liels nopelns vecākā dēla priekš-

zīmei, ierosinājumiem un ari pašaizliedzībai, un šis vecākais bija Kārlis

M. Filologam Kārlim sekoja mediķis Jānis (— tagad ārsts Rīgā) un

teologs Fricis (bijis ticības mācības skolotājs Jelgavā, pašlaik garīgu
lietu pārvaldes direktors). Trīs meitas ari dabūjušas samērā pietie-

košu izglītību, gan tikai tuvāko pilsētiņu pāris klašu meitu skolu kursa

apmērā. Meitas tālāk skolot latvieši nebij vēl toreiz iesākuši.

2. Skolas gaitas.

Savu skolnieka gaitu Kārlis M. iesāka ar pāris ziemām Kandavas

pagasta skolā, kas viņam sniedza zināšanu pirmos elementus, gan ari

vācu valodu, bet citādi nav viņam nekādus dziļākus ierosinājumus
devusi. Kā raksturīgu sīkumu no tā laika Kandavas pagastskolas
prakses varētu minēt Kārļa brāļa dzirdēto paskaidrojumu par ziemeļ-
blāzmu 1870./71. g., ka_ tā esot franču un vācu karā izlieto asiņu at-

spoguļojums pie debesīm.

Kārla un ari citu Mulenbachu labvēlis un ierosinātājs uz izglītību

bij tēva tiešais priekšnieks, ta laika Kandavas kroņa mežkungs Fabi-

ans, krietns kā cilvēks un labs kā kungs pret saviem apakšniekiem.
Fabiana vārdu JVlulenbachi vēl tagad min tikai_ar cienību un pateicību.
Fabians deva Šķūtem padomu sūtīt vecāko dēlu uz Tukumu apriņķa
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skolā, lai tas, ieguvis vajadzīgās priekšzināšanas, varētu iestāties

Ļišina mežkopības skolā, kur izglītojās tanī laikā mežkungu palīgi, tā

sauktie mežu junkuri jeb konduktori. Taču tapt par mežkungu Kār-

lim M-am nebij lemts.

Apriņķa skolā pamodās apdāvinātā zēna kāre pēc zināšanām un

izglītības. Viņa gara dāvanas bij novērojis skolas priekšnieks inspek-
tors Kimels (Kvmmel) un ari skubināja viņu posties uz ģimnāziju.

Mežsarga dēlam nebūt nenesās prāts uz meža junkura amatu (še jā-

atzīmē, ka neviens no Mūlenbachiem nav pat atradis patiku izmācīties

šaut), un beidzis apriņķa skolas kursu, viņš apņemas sekot inspektora
mudinājumam. Kimels tobrīd ari pats pārcēlās uz Jelgavas ģimnāziju

par t. s. zinātnisko skolotāju zemākām klasēm. Mežkungs Fabians,
dzirdējis no inspektora par Kārla spējām, aizlika ari no savas puses

labu vārdu pie tēva.

18 gadus vecais jauneklis, pusvadmalas drēbēs ar drāniņu ap kaklu,
bez stērķelētas un gludinātas apkaklītes un smērētiem ūdens zābakiem

kājās, ieradās tēva pavadībā 1871. gada janvārī Jelgavā. Meklēdami

Palejas ielā ģimnāziju, viņi griežas ar savu vajadzību pie kāda kunga,
kas izrādījās par ģimnāzijas inspektoru Fogelu, vēlāko ilggadējo di-

rektoru. Inspektora kungs laipni parādījis meklētās telpas un paskai-
drojis, ka eksāmeni tūliņ sākšoties, lai tikai nākot līdz. Tā K. M. ceļa
drēbēs iekļuva smalku pilsētas jaunkungu pulkā, kas bij pulcējušies uz

eksāmenu un ar savādiem smīniem noskatījās uz zemnieku puisi,

— bet gala iznākums dažu labu pārsteidza, kā no glaunajiem kundzi-

ņiem, tā no eksaminētajiem: viens otrs smalki ģērbies pilsētnieks
izkrita cauri, kamēr laucenieku puisis pelēkā pašaustā kārtā izturēja

eksāmenu un ietika ģimnāzijas kvartā. — Robeža bij pārkāpta, tā

robeža, kas šķir. zemnieku no literāta.

Kārlis gāja skolas mācībās dūšīgi uz priekšu. Par viņa sekmīgo
strādāšanu, it īpaši vecajās valodās, liecina zelta medaļa, ko viņam

piesprieda par literarvēsturisku sacerējumu latiņu valodā: „Dc jure
hospitii apud Homerum". Blakus skolas darbam K. M. devis stundas,
lai palīdzētu tēvam segt izdevumus par savu izglītību.

Vāciskā mācības iestāde nevarēja apslāpēt jaunekļa latvisko garu
un tautisko apziņu. Kā vecāko ģimnāzijas klašu audzēknis, viņš dzīvi

piedalījās Jelgavas latviešu ģimnāzistu pulciņā, kas bij uzstādījis par

savu mērķi izkopt interesi uz latviešu tautu un viņas gara mantām,

bet līdz ar to ari ievadīja ģimnāzistus tā laika studentu dzīves paņē-

mienos — paukošanā un kneipošanā. Viņa biedri pulciņā bijuši: ne-

laikā mirušais teologs K. Bekmanis, mācītājs J. Sanders, mediķis J.

Kundziņš un M. Skultens v. c. M-am līdzdalība pulciņā nebij par trau-

cējumu skolas darbā. Ģimnāziju viņš beidza kārtīgā laikā 1875. g.

decembrī un, kā jau minēts, izpelnījās v_ēl_īpašu atzinību.

Māsas, tagad Kvelberga kundzes, kāzās Kārlis kopā ar ģimnāzijas
biedriem sarīko Šķūtēs teātra izrādi latviešu valodā ar pāris viegliem
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viencēlieniem („Midzenis tiesas priekšā" v. c.) Šinī paša gadījuma kvar-

tets, kurā piedalās Kārlis ar saviem biedriem, dzied latviešu valoda vai-

rākas dziesmas. Tas rada pārsteigumu_un izbrīnu kārklu vāciešu gara

noskaņotā apkārtnes izcilākā sabiedrība.

3. Studenta gadi. Tērbatas Latvju Rakstniecības
Vakari.

Ar gatavības apliecību ķešā Kārlis Miilenbachs āva kājas uz augst-

skolu. Vecāki vēlējās, kā tas agrāk uz laukiem parasti mēdza būt, lai

dēls studētu teoloģiju, bet Kārlim prāts nesās uz citu arodu; vecāki

ari nelika viņa brīvai izvēlei nekādus šķēršļus ceļā. 1876. g. pavasara

semestrī sastopam viņu Tērbatā kā vēstures-filoloģijas fakultātes stu-

dentu. Pirmos divos studiju gados viņš klausās ar lielu interesi filo-

sofiju pie Gustava Teichmūllera un vingrinās pie viņa dialektikā. Ra-

žīga valodnieciska darba auglis bij salīdzināmās valodu zinātnes pro-

fesora Leona Meiera vadībā sarakstītais darbs vācu valodā: „Über
die historisch-ethymologische Entwicklung der lateinischen Verba

utor, fruor, fungor, potior und vescor," par ko autors izpelnījās zelta

medaļu. Sekojošos divos studiju gados M. piegriezās speciāli vecajām

valodām. No tā laika profesoriem filoloģijas fakultātē vēl mināms Ludv.

Mendelsons, kura klasiskās senatnes vēstures kurss vilkās vai 10 ga-

dus no vietas un grieķu stilistikas lekcijas un vingrinājumi nākuši par

svētību daudziem čaklākiem filoloģijas studentiem. Otrs klasiķis Vilh.

Aug. Horšelmanis bij vairāk vācu sabiedrisks darbinieks nekā zināt-

nieks.
2

) Ar abiem šiem izvēlētā aroda tuvākiem pārstāvjiem Kārlim

M-am nav nodibinājušies nekādi tuvāki personīgi sakari. Tāpat ari ar

archaiologu mākslas vēsturnieku Eug. Pētersonu. Bet pie Teichmūllera

un L. Meiera K. M. bieži ieradās ari mājās kā filistrants un īpaši pir-

mējo loti cienīja.
3) Uzturēdamies pasaules kara bēgļu gaitās kādu laiku

Tērbatā, viņš uzmeklēja Teichmūllera kapu.

1880. g. novembra sākumā Kārlis M. kā klasiskās filoloģijas kan-

didāts varēja paziņot saviem biedriem, ka šķiras no augstskolas. Šo
biedru pulciņam, kas toreiz saucās par „Tērbatas Latvju Rakstniecības

Vakaru", droši vien piešķirams liels iespaids uz Kārļa M. sabiedrisko

un tautisko pašnoteikšanos. Vāciskajā universitātē jau cildināja tikai

vācisko, labākajā gadījumā starptautisko europejisko kultūru, — tau-

tisko pašapziņu un tautiskumu latviešu studenti dabūja kā dārgu man-

tojumu ģimenes klēpī, tā latviešu mātes balva; bet viņu izkopt un iz-

2) Vācu acīs zināms, H. „hat fiir Dorpat viel bedeutet" (sk. Die Universitāt

Dorpat 1802—1918 Skizzen zu ihrer Geschichte, zusammengestellt von Hugo Semel.

Dorpat 1918, pag. 102).
3) Šāds profesoru raksturojums dibinās uz J. Lautenbacha un J. Velmēs snieg-

tām zinām, kas izlietotas ari vēl turpmākā tēlojumā.
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daiļot latvju tautas deli Mētrainē pulcējās savos Rakstniecības
Vakaros.

4

)
Kārlis M. atrodams starp vakarniekiem jau pirmā studiju pusgadā,

uzticīgi viņš pie tiem turējies visu studiju laiku, izņemot vienu pus-

gadu, kur (kā liekas, aiz solidaritātes ar kādu nosodītu biedru) bij
izstājies no Vakariem (1879., II.). Vakarnieku skaits jau nebij diez'

cik liels. M-am iestājoties, skaitījās 16 biedru, pa viņa studiju laiku

skaits pieauga līdz 30. Starp tiem sastopam dažu labu pazīstamu
vārdu. Starp teologiem minams Jānis Pārstrauts (mācītājs Saratovas

gub., tad Vārmē, pašreiz atvaļināts), Jēkabs Lautenbachs (tagad pro-
fesors Latvijas Universitātē) un Jānis Sanders (mācītājs Rīgā un pri-
vātdocents L. U.). Mediķu starpā bij Bernharda Dīriķa dēls Arturs D.

(miris 1926. g. Rīgā), Kārlis Blau's (vairāku daiļrakstniecības darbu

un medicinisku rakstu autors, miris 1906. g. Liezerē) un J. Kundziņš
(draudzes ārsts Vecpiebalgā, miris 1913. g.). Filologu starpā — Jēkabs
Velmē („Austruma" redaktors un izdevējs, tagad privātdocents Latv.

Universitātē) un Georgs Freiberģis-Brīvkalnieks (cītīgs Lukiana tul-

kotājs un alkohola apkarotājs, miris kā ģimnāzijas skolotājs Tomskā).
Veterināru starpā Ludvigs Kundziņš (tagad L. U. profesors) un Kristaps

Hellmanis, vēlāk Mag. un pētnieks, miris kā zinātnes upuris, ienāšus

pētīdams 1892. g.).

Kārlis M. izrādījās Vakaros par cītīgu darbinieku, vienu

semestri viņš bija par Vakaru priekšnieku, trīs par priekšnieka
vietnieku. Vakaros viņš piedalījies ar četriem priekšcēlumiem: vienu

izstrādājumu „Par Latvju precībām pēc tautas dziesmām" (20./111. 1876.)

un divām runām: „Par valodniecības svaru un viņas attiecībām uz

citām zinībām" (11./XI. 1878.) un „Par mūsu pūliņu priekšmetu un

mērķi" (13./IX. 1880.), kurā, nule kā nobeidzis studijas, skubina savus

biedrus iestrādāties katram savā arodā, bet neizplūst vispārīgas izglī-
tības dziņā, lai beigtu studijas un varētu tad „savas tautas labā strā-

dāt". Ceturtais priekšcēlums ir oriģinālražojums, kā liekas, pirmā stu-

diju gada vasaras brīvlaika darbs: pirmais dziedājums no pašsacerēta

epa „Lāta un Vietis" (4./IX. 1876.), kura saturs pēc Vakaru protokola

bijis šāds:
5

) „Līga, zelta_ laikos dievus ar cilvēkiem laulības kārtā

vienojot, iedegas pati sirdī pēc Dziedņa, dzejonu virsnieka un tādēļ
jau Līgas mīluļa, jo Līga pati — mīlestības un dziesmniecības dieviete.

Bet cilvēkiem tikumā dienu no dienas sirgstot, Pērkona tēvs nodomā

zelta laikiem galu darīt un sasauc tādēļ visas dievības uz sapulci.
Sudraba laikiem sākoties, Pērkons aizliedz dievībām dzīvot jo projām
laulībā ar cilvēkiem. Līga aiz mīlestības sērām pat neievēro Pērkona

4) Tālākas ziņas smeltas no Terb. Latvju Rakstniec. Vakaru protokoliem.

Datumi apzīmēti pēc vecā stila.

5) Satura atstāstījums burtiski izrakstīts no attiecīga protokola, grozot tikai

pareizrakstību.
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stipro_ balsi un, tādēļ uz sapulci neatnākdama un no sprieduma nekā

nezinādama, dzīvo laulībā ar Dziedni. Acīgā Saule aiz greizsirdības
dod zinu Pērkonam, un šis dusmās sūta savu meitu Dēklu pie Līgas.
Dēkla atrod to jaumr dēlu skūpstam. Kad Līga pēc deviņām dienām

ierodas Pērkona pilī — viņu beidzot attaisno nezināšanas dēļ. Līgas
dēls Vietis — pieaudzis par jaunekli iemīlas Lātā, Saules meitā."

Vai šis eps ari vēlāk turpināts un nobeigts, par to ziņu trūkst.

Minēts tiek vēl kāds M-a dzejas darbs heksametros ar virsrakstu

Teopomps, bet tā saturs nav tuvāki zināms.

Par M-a nopietnību zinātniskā darbā liecina viņa priekšlikums
Vakaros (28./X. 1878. g.) jevest katram priekšcēlumam kārtēju opo-

nentu, kas Jau laikus dabūtu ar darbu iepazīties. Nākošā latviešu va-

lodnieka ķēriens redzams kādā citā priekšlikumā: „izvēlēt vienu, kas

visus nepazīstamus vārdus, kuri vakaros nāktu priekšā, īpašā grāma-
tiņa uzzīmētu." Abi priekšlikumi vakaros ari pieņemti.

Ļoti veikls bijis M. dialektikā un kādā gadījumā .turējis divas

runas par vienu par un otru pretīm, un abas ļoti sekmīgi.
Bet M. nav ari vairījies no studentu dzīves omulības. Viens no' bie-

driem, ķimijas students Edv. Balodis nāca klajā ar teoriju kā angļi
cēlušiesno latviešiem Kārlis _M. atzina to „pilnīgi par iespējamu" un

nekavējas tūlīt pieradīt ar salīdzināmas valodniecības skaņu maiņas
likumiem, demonstrēdams uz tāfeles ar kritu, ka „zirgs esot cēlies no

knīpstangām".
_

Ari jautrā sadzīvē viņš piedalījies vaļas brīžos, dzie-

dādams ar sajūsmu tautas dziesmu: „Es piedzēris kā vilciņis".
Ar M-a prepoziciju (1876. g. 30./X.) vakarnieku dzerams rags dabū

uzrakstu:

Sunt id quod vides mihi quinque causae bibendi:

fiospitis adventus, praesens sitis atque futura,
Et vini bonitas et quaelibet altera causa.

4. Skolotāja un audzinātāja darbs.

Studijas bij nobeigtas, bet ka un kur likt lietā iegūtās zināšanas.

Prāts nesas uz latviešu valodas pētīšanu, uz zinātnisku darbību. Pro-

fesori ari mudināja uz maģistrēšanu, kas atvērtu ceļu uz akadēmisku

karjeru un dotu iespēju zinātniski strādāt ari latviešu valodniecības

druvā, bet te nostājās jaunā zinātnieka priekšā jautājums, kas dažu

labu latvju jaunekli aizbaidījis no tīro zinātņu apcirkņa: kur ņemt va-

jadzīgos līdzekļus,, ar ko turpināt studijas, papildināties zināšanās

Krievijā un ārzemēs? Rīgas Latviešu Biedrība, kas vēlāk ar savām

stipendijām pabalstījusi vienu otru iesācēju zinātnieku, toreiz varēja
nosūtīt uz Terbatu tikai paris simts rubļus pusgadā. Atlikās vienīgi
vecāki, bet pie tiem K. M. negriezās aiz smalkjūtības un nesavtības:

tēvs pašlaik uzturēja augstskola otru dēlu un gādāja ari par trešo, kas

apmeklēja ģimnāziju, — Kārlis negribēja būt par šķērsli viņu izglītībai
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un nemaz negriezās pie tēva ar lūgumu pēc pabalsta. Viņš nolēma

atteikties no zinātniskās karjeras un stāties praktiskā arodā, skolotāja
darbā.. Vēlāk gan izskaidrojās, ka tēvam būtu bijusi spēja vecāko dēlu

ari vēl tālāk pabalstīt, neatraujot jaunākajiem viņu tiesu. Tēvs ari

ļoti nožēloja, ka Kārlis nebija savus nodomus ar viņu pārrunājis, —

bet tad jau bija par vēlu. Tā K. M., sava cēla rakstura vadīts, ziedoja
vilinošos akadēmiskos grādus un profesūru,_ bet latviešu valodniecībai

pedagoģiskā darbība viņu atņēma tikai uz kādu laiku un tikai pa daļai.
Savam mūža uzdevumam viņš centās neatlaidīgi un uzticīgi kalpot,
kamēr spalva izslīdēja nāves varā sastingušajiem pirkstiem.

Gala eksāmenu K. M. bij nolicis jau 1880. g. augustā, bet visu

rudens semestri vēl kavējās Mētrainē, lai paplašinātu izvēlētam arodam

vajadzīgās zināšanas, klausījās dažādus blakus priekšmetus un ieguva
virsskolotāja tiesības grieķu un latiņu valodās. Uz 1881. g. jaunais

virsskolotājs saņem aicinājumu uz Talsiem, savas dzimtenes apriņķa
pilsētiņu, par skolas priekšnieku.

Talsos jau kādu laiku bij pastāvējusi zēnu skola, 6) t. s. apriņķa
skola („kreicskola"), kuras saimniecisko pusi (personāla algas, telpu
īri) pārzināja kuratorija no vietējās inteliģences pārstāvjiem: mācītāja

un daktera un miesta valdes pārstāvja. Skola ari saņēma kārtēju
naudas pabalstu no Kurzemes muižniecības. Par skolas vadītājiem un

skolotājiem visu laiku bij bijuši vācieši ar vidēju vai zemāku izglītību.
Ar vienu izņēmumu: septiņdesmito gadu otrā pusē pāris gadus tur bij
strādājis ari latvietis: studijas nebeidzis mediķis no Talsu apkārtnes
Lībagu pagasta fīeinrichs (Indriķis) Šmidtchens, bijis Tērbatas vakar-

nieks un Kārļa M-a paziņa, miris 1879. g. Bet tagad, M.-am ierodo-

ties, Talsu apriņķa skola pirmo reizi dabūja redzēt savās sienās diplo-
mētu akadēmisku virsskolotāju un pie tam vēl latvieti.

Studēto latviešu, it īpaši tādu, kas par latviešiem vēl turējās,
80. gadu sākumā bija diezgan maz. Viņus varēja saskaitīt tik dažus

desmitus. Lielākajos centros jau šādi vīri bija kā dadži valdošo vācu

aprindu acīs. «Jaunlatvieši", kas piekopjot nezin kādus noārdītāju cen-

tienus, bet Talsos toreiz latviešu sabiedrība vēl snauda dziļā mietpil-
soniskā un kārklu vāciskā mierā. Tādēļ ari še vēl nebij nogatavojies

principiāls aizspriedums pret studēto latvieti.

Talsu apkārtnes muižniecība un miesta inteliģence saņēma K. M.-v

visvairs tik kā akadēmiski izglītotu cilvēku, pirmējie korekti, pat laipni,

pēdējie ar cienību un padevību. M.-am bijusi pastāvīga satiksme ar

brīvprātīgākiem apkārtnes muižniekiem, piem. Talsu apkārtnē tik po-

pulāro veco Hahn'u Pastendē, gan mājās gan klubā. Taču Talsu un

6) Ziņas par „M-a skolu" Talsos esmu dabūjis no bijušiem M-a audzēkņiem,

tagad jau mirušiem: F. Šmidtchena un G. Matisona un viņa darba biedra Rundela.

Tāpat ari no sava tēva skolotāja J. Adamoviča. Esmu ari pats Talsu kreicskolas

pēcteces, Fr. Cirkela privātas zēnu skolas, absolvents.
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apkārtnes latviešu aprindas varēja ar pilnām tiesībām uzskatīt Kārli

M.-v par savu cilvēku. Ar sajūsmu viņi apsveica Mūlenbacha ieraša-

nos, un skolnieki sāka tuvumā un tālumā aut kājas uz M.-a skolu.

Talsinieki nebij vīlušies savās cerībās. K. M.-a nopietnā apzinīgā

vadībā skola strādāja rosīgi un ražīgi, plauktin uzplauka un izveidojas

no panīkušas triju klašu zēnu skolas par kārtīgu privātu piecu klašu

proģimnaziju, kuras abiturienti bez pūlēm iekļuva ģimnāzijas tercija

(kurai atbilst apm. tagad. Latvijas vidusskolas pirmā klase), vai no-

lika aptieku mācekļu eksāmenu, bet netrūka ari tādu, kas, pēc samēra

īsas sagatavošanās privātstundās pie tās pašas skolas skolotajiem, no-

lika tieši ģimnāzijas gala eksāmenu. Kurators Stakelbergs bij beidzot

atradis par vajadzīgu izteikt vadītājam piezīmi par programas pacel-

šanu pār normu.

Kas K. Mūllera (Zariņu Kārla) augstākā klase Vecpiebalgas drau-

dzes skolā bija vidzemnieku izglītības vēsturē, tas pats jāsaka par

M.-a zēnu skolu Talsos. Nepilnā gadu desmitā caur šo iestādi gājusi
vesela rinda kurzemnieku, nākošo literātu no Talsu un Ventspils ap-

riņķa. Plašāk pazīstamie vārdi viņu starpā ir šādi: mācītājs Jānis

Freiberģis (miris Toboļskā 1903.), mācītājs Gustavs Matisons (miris
Tukumā 1919.), redaktors zvērin. advokāts Fricis Kārkluvalks (miris

Rīgā 1903.), ticības mācības skolotājs Jānis Rasmans (miris Rīgā
1910. g.), dakteris Ernsts Dreibergs (miris 1918. g.), dakteris Ernsts

Buševics (miris), mācītājs un direktors Fricis Šmidtchens (miris
1918. g.), cand. oec. Jēkabs Ventenbergs (miris 1924. g. Rīgā kā ne-

tiešo nodokļu depart. direkt. palīgs), Bērzones mācītājs Teodors Ra-

moliņš, agrāk Tirzas, tagad Saldus mācītājs Nikolajs Ozoliņš, Vents-

pils mācītājs un vidusskolas direkt. Teodors Grūnbergs, dakteris Jē-

kabs Veinbergs — kristīts žīds, bijis profesors Pēterpils sieviešu medi-

cinas institūtā, zvērin. adv. Andrējs Krastkalns, inženiers Kārlis Re-
zevskis (L. U. docents), zvērin. advokāts Fricis Konigsvalds Jelgavā,
virsskolotājs Jēkabs Meiers, agronoms Jānis Buševics un zvēr. adv.

Ansis Buševics, virsskolotājs Aleksandrs Rozenšteins v. c. Skola devusi
turklāt kādu duci provizoru un provizoru palīgu, un beidzot, gan kursu

beiguši, gan nebeiguši, izgājuši no tās dzīvē ari labs skaits skolotāju,
pagasta rakstvežu, praktisku zemkopju v. t. t

Skolnieku skaitam pieaugot uz 160—170 personām un skolas mācī-

bas personālam un programai paplašinoties, radās vajadzība pēc pa-

stiprināta pabalsta, jo no 35 rubļu lielās skolas naudas gadā, ko ienesa

katrs skolnieks, skola nevarēja pastāvēt, ja to gribēja nostādīt priekš-

zīmīgi. Un uz to tiecas K. M. Kurzemes muižniecībai par godu jālie-

cina, ka viņa nākusi pretim skolas vajadzībām un paaugstinājusi pa-

balstus_ līdz 2000 rubļiem gadā. Eventuāla iztrūkuma segšanu skolas

budžetā garantēja daži Talsu apkārtnes muižnieki (Stendes, Pastendes).

Taču neskatoties uz visu atkarību no muižniecības, un kaut ari dala
no skolniekiem bij vācieši un žīdi, skolā tomēr valdīja latvisks gars.
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Zināms, mācības notika vācu valodā ari reliģijas mācības stundās;
latviešu valodu nepazina ari kā īpašu mācības priekšmetu. Bet izņe-

mot ticības mācības skolotāju — mācītāju vācieti, visi citi četri M-a

darba biedri, kuru izvēle bij uzticēta viņam pašam, bij latvieši, pa lie-

lākai daļai turienieši: Biškevics, Fr. Cirkels, J. Rundels, Ramiņš un

vēlāk filologs K. Veinbergs.
Latviešu skolnieki sarunājās savā starpā latviski un dabūja dažu

labu reizi dzirdēt no skolotājiem, īpaši no paša priekšnieka oficiāla

vāciska morāles sprediķa vietā, sirsnīgu nopietnu pamācību latviešu

valodā. Priekšnieks pats pasniedza vecās valodas un vācu valodu, un

vācu stundās skolnieki iepazinās ari ar klasisko dzeju tulkojumiem
latviešu valodā, kurus mācījās un deklamēja līdzās vāciskajam tekstam.

Vingrošanas svētkos maijā, kurus svētīja ar lielu sajūsmu un ar gājienu
pa pilsētu, dziedāja latviešu dziesmas v. t. t.

_No skolas latviskais gars izspraucās ari pašā Talsu miestā. Tu-
vākās un tālākās apkārtnes latviešu ģimenēs, * vispirms zināms skol-

nieku vecāku mājās, priekšnieks ar saviem skolotājiem bij mīļi, sirsnīgi
saņemti un labprāt ieredzēti viesi. Talsos iesākās, M-a skolas darbī-

bas iezvanīts, tautiskās atmodas laikmets. Turienes latvieši sāka

pulcēties un biedroties, un 1889. g. beidzot nodibinājās pirmā latviešu

biedrība — Talsu Saviesīgā Biedrība, un M. bija par tās pirmo priekš-

nieku. Bet tanī pašā gadā M-am bija jāatstāj Talsi.

Nāca pār Baltiju pārkrievošanas vilnis. 1887. g. galīgi ieveda

visās vidusskolās, kurp M. sūtīja savus abiturientus, krievu mācības

valodu. Ari Talsu apriņķa skolā bij jāieved krieviska mācība, un priekš-
niekam nebij pret to nekādu iebildumu. Bet citādi domāja muižniecība.

Viņa samazināja tūliņ pabalstu ļīdz iespējamam minimumam — dažiem

simtiem rubļu gadā. Tanī_ pašā laikā Talsos nodibinājās valdības uz-

turēta pilsētas skola, jeb kā viņu talsinieki toreiz sauca „krievu skola",
kura ar samērā lēto skolas naudu pievilka daudzus no agrākiem M-a

skolniekiem. Skolnieku skaits sašļuka zem 100. Skolas materiālais

stāvoklis palika ļoti nedrošs, budžets iznāca jau tūliņ pirmā gadā ar

sajūtamu robu. Bet vēl vienu gadu M._ mēģināja palikt savā vietā un

izpildīt savu uzdevumu, kamēr galīgi pārliecinājās, ka radušos apstā-

kļos nav iespējams uzturēt skolu pienācīgā augstumā un nodrošināt

sev pašam iztikšanu. Ar grūtu sirdi viņš 1889. g. vasarā izbeidza sa-

vas skolotāja darbības pirmo posmu un atstāja Talsus, atradis mierī-

gāku un vairāk nodrošinātu darbu Jelgavas ģimnāzijā apakš sava

agrākā inspektora Fogela, kas pa tam bij tapis par ģimnāzijas direktoru.
M. jau ari nebija vairs viens: Talsos viņš bij apprecējis Mariju

Kronberģi, skolas kuratorijas locekļa, miesta valdes sekretāra Vilh.

Kronberga meitu. Viņu laulība bij jau Talsos apsvētīta ar mazu dēliņu
Kārli.

Ar 1889. g. rudens semestri iesakās jauns laikmets M-a paidago-

ģiskā darbībā. Līdz ar darba vietu viņš mainīja ari pasniedzamo
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priekšmetu: viņš paliek par vācu valodas virsskolotāju. Kādu laiku

viņš pasniedzis ari latviešu ticības mācības stundas, ko vēlāk saņēma

viņa jaunākais brālis Fricis, un pat latviešu valodas stundas, kur licis

skolniekiem vingrināties mātes valodā, tulkojot latviski grieķu un la-

tiņu dzejniekus. Jelgavā dzīvodams, viņš ari pats pārtulkojis Homēra

Odisejas astoņus pirmos dziedājumus latviešu valodā, kas iznākuši 5

burtnīcās (1890.—1895.).

_Ta ka stundu skaits nebija liels, tad ari ienākumi bij niecīgi. Jel-

gavā nebij ari izredzes uz labāku materiālu stāvokli. Tādēļ 1895. g.

rudenī K. M. pārcēlās uz Rīgas Aleksandra ģimnāziju, kur sabija par

vācu valodas skolotāju vairāk kā 20 gadus — līdz savai nāvei. Bez

tam viņš pasniedzis vācu valodas stundas gadus 7—B ari Draudziņas
ģimnāzijas un kādu gadu ari Serkova sieviešu ģimnāzijas paidagoģiskā
klasē. M. skolnieku skaits latviešu inteliģences aprindās tādēļ ir krietni liels.

Klasē viņš strādāja nopietni un pasniedza savu priekšmetu diez-

gan interesanti. Zināms, pasniegt jaunās valodas stundas klasēs ar ļoti
dažādu skolnieku sastāvu tautības un valodas prašanas ziņā, nav die-

zin cik pateicīgs darbs. Bet viņš savu uzdevumu veica ar labsirdīgu
mieru. Man vēl tagad skan atmiņā viņa parastais stundas ievads:

„Wollen wir lesen, was wir zu heute aufhaben". Cik pacietīgi un ne-

atlaidīgi viņš gāja karā ar dažu krievu jaunekļu stīvo mēli vācu iz-

runa! Kartību viņš _prata_ ieturēt ar savu stingro noteiktību un vadīja

skolniekus miermīlīgā garā, nevajadzīga bij viņam stundās asa bārša-

nās un soda disciplīna. Citādi jau viņam kā audzinātājam bij biro-

krātiska valdības ģimnāzijā diezgan šaurs darba lauks.

Vienmēr viņš atcerējās ar patiku savu pirmo paidagoģiskās dar-

bības laikmetu Talsos, kur bij strādājis ar lielu sajūsmu, kur būdams

par skolas priekšnieku, ari kā audzinātājs bij varējis rīkoties patstāvīgi

un ar labiem panākumiem. Tādēļ ari viņa skolniekiem no Talsu laik-

meta viņš it īpaši palicis laba atmiņā un sirsnīgā piemiņā kā tēvišķs

audzinatajs._ „Es raudāju, nesavaldāmi raudāju, kad dabūju dzirdēt,
ka M. aizgājis no mūsu skolas" — tā man stāstīja kāds no viņa biju-
šiem audzēkņiem Talsos, kuram tur iznāca turpināt savu izglītību vēl

pēc M-a aiziešanas.

Jelgavā un Rīgā M. ar savu padomu pašķīris ceļu dažam labam

skolas gaitas iesācējam. Kad es 1900. gada pavasarī ierados uz iestā-

šanās eksāmenu Rīgas Aleksandra ģimnāzijā, tad ari nokļuvu vispirms

ar talsinieku rekomendāciju pie M-a pēc padoma. Un vēlāk eksāmenu

laikā bij labs atbalsts apziņa, ka eksaminatoru starpā ir ari kāds pašu
cilvēks.

5. Filoloģiskie raksti un kritika.

Nācis mierīgākos dzīves apstākļos, K. M. sāka laist klajā savus

pētījumus un apcerējumus par daždažādiem latviešu valodas jautāju-
miem. Pirmie no tiem tiek iespiesti, autoram Jelgavā dzīvojot, gan

atsevišķās brošūras, gan bijušā studiju biedra Velmēs rediģētā „Au-
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strumā". Ari pie Jelgavas latviešu biedrības rakstniecības nodaļas
rakstu krājumiem Miilenbachs strādājis līdz, piem. otrā krājumā sijājis

un kārtojis mīklas. Jelgavā ari sarakstīta viņa „Latviešu valodas

mācība" (iznākusi Rīgā 1895. g.) ar konsekventi izvestiem gramati-
skiem nosaukumiem latviešu valodā, kuri pa lielākai daļai ari ieviesu-

šies visās tagadējās latviešu gramatikās, izņemot, atsevišķus sīkumus,
piem. M-a darinātos locījumu nosaukumus: sakūlis, attieculis, virzulis,

papildulis, vietulis, saukulis. M-a valodnieciskie ražojumi turpinājās

ari Rīga līdz pašam pēdējam laikam. Lielākā daļa iespiesti pašu
latviešu žurnālos un laikrakstos. Austrumā, Tēvijā, Baltijas Vēstnesī,

Dzimtenes Vēstnesī, Latvijā un Druvā, ari R. L. B. Zinību Komisijas
Rakstu Krājumos, kuri turklāt pēdējos gados priekš kara, no XIII.—XVII.

burtnīcai, visi iznākuši M-a redakcijā.
Populārie M-a valodnieciskie apcerējumi sakopoti četrās burtnīcās

„Daži jautājumi par latviešu valodu" (1891., 1893., 1902. un 1909.) un

tādēļ viegli pieejami latviešu lasītājiem. Par viņu zinātnisko vērtību

un nozīmi, kā ari vispār par M-a filoloģiskiem apcerējumiem speciā-

lajos krievu un vācu izdevumos jau vairākkārt atzinīgi izteikušies

speciālisti valodnieki. Še gribu tik vairāk no biogrāfijas viedokļa ap-

skatīt M-a filoloģisko darbību.

M-a pirmais iespiestais rakstiņš, ja mans lēzējums pareizs, atro-

dams jau „Pagalma" I. g. g. 1881. g. ar virsrakstu „Latviešu valoda"

no Līgciemnieka. Te autors kādās 40 rindiņās skubina uz latviešu

rakstu valodas kopšanu, aizrādīdams uz vajadzību radīt trūkstošos

vārdus no jauna (pēc Cicerona parauga „Romnieku" valodā). Toreiz

uzstādītais princips — latviešu valodas kopšana — vadījis M-u ari visā

viņa vēlākā rakstnieciskā darbībā. Uzmanīgi viņš seko visiem dar-

biem, kas parādās latviešu daiļrakstniecībā un ari zinātniskā rakstnie-

cībā, — līdz 1905. g. viņš pārzinājis visu, kas tika iespiests latviski,
vēlāk to vairs pilnīgi nepaspējis — sijā rakstnieku valodas pareizību
un mierīgā garā izsaka savu spriedumu. Neskatīdamies uz personu,

viņš izdala savu atzinību un nosmādējumu — katram, kā viņš to pel-
nījis. Pie tam viņš prot ar labsirdīgu humoru pazoboties par tiem,

kas dēsta nezāles latviešu valodas druvā.

Tā, piem., tiem latviešu dzejniekiem, kas nevarēdami sastādīt

dzejas rindu un sameklēt atskaņas literatūras izloksnē, sākuši ķerties

pie izlokšņu formām, K. M. sniedz par „paraugu" šādu savu dzejojumu

izlokšņu mistrā:

U atminēs

Tās zemines,

Ku bierzē sniedžu tau,
Kad seidejam mās kopen, rau,

Zam bereza zarana

Iz kura mella varana

A bēnim gūstā sēdumu

Ij galu rītien rijumu.
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Jeb atkal:

Kad pamperi sprāgst
Tad puitniņi dzīdāt sākst.

7

)

M-a paša valoda vienkārša, tīra un pareiza, stils noteikts, domu

gājiens gaišs un katram viegli saprotams, — viņš mums sniedz kla-
siskus latviešu valodas paraugus.

K. M. vienu otru reizi savos rakstos pārspriedis ari ne tieši va-

lodnieciskus jautājumus. Apspriezdams R. Auninga darbu „Über den

lett. Drachenmythus", M. izsaka ari savas domas par latviešu pūķi
(Austrumā 1892., 362.-64. lpp.). Baltijas Vēstnesī 1901. g. ir atrodams
M-a apcerējums, kada tauta pirmā dzīvojusi Latvijā Baltijas jūras
piekrastē; M. atzīst, ka tās bijušas somu ciltis — lībieši. Man palikusi
vēl prātā, piem., Dzimtenes Vēstnesī, laikam 1911. g. iespiestā recen-

sija par mācīt. J. Sandera izdotām jaunām tautiskām garīgām dziesmām,
kur M. objektīvi un lietišķi, saudzīgi un tomēr ari dažā labā ziņā at-

raidoši izsakās par šo dziesmu formu, saturu un ari reliģisko vērtību.

Turpat viņš iespiedis, ja nemaldos, ari recensijas par Rob. Bērziņa
garīgām dziesmām un citām grāmatām v. t. t.

_

M-a vārds bij pazīstams ari sveštautiešu valodnieku starpā. Jel-

gava_iesakas K. M-a_ korespondence ar profesoru valodnieku Zubaty'u
Prāga, kas sava laika loti interesējās par latviešu valodu un ari tagad
pazīstams ka latviešu draugs. Šī korespondence turpinājusies ilgus
gadus un bijusi diezgan ražīga. Atzīdams M-a valodnieciskos nopel-

nus, Zubatv's atgādina tam, lai neuzrunājot viņu ar svinīgo auksto

„Herr Professor", bet sirsnīgo draudzīgo „College". Kādu laiku M.

korespondējis ari ar profesoru J. Mikolu Helsinkos. Pēdējais bij pa

Jelgavas dziesmu svētku laiku 1895. g. iepazinies ar mūsu valodnieku

un uzturējies pie ta. Savās vēstulēs viņš skubināt skubina M-u uz

doktora promociju Helsinkos. Doktora disertācijas raksta temats jau

bija izvēlēts „par neutrum'a pēdām latviešu valodā", bet promovēšana
bij saistīta ar dažādiem izdevumiem, — un lieka graša šādiem «luk-
sus" izdevumiem latviešu darbīgajam zinātniekam nebija pie rokas. Tā

viņš ari šoreiz palika bez daudzkārtīgi izpelnītā zinātniskā grāda. Vi-

ņam palika tikai apziņa, ka strādājis krietni daudz valodnieciskā druvā

un izpelnījies citu valodnieku ievērību un atziņu. Krievu Ķeizariskās
Akadēmijas Ziņojumu_ ( H3BecraH ) izdevējs Šachmatovs uzskatīja viņu

par cienījamu līdzstrādnieku un uzaicināja iesūtīt valodnieciskus apce-

rējumus, kad tik kāds esot atkal uzrakstīts.
8

) Interesanti še atzīmēt,

7)
*

„Daži jautājumi par latviešu valodu" IV. burtnīcā, 95. Ip.
8) Par še minētiam datiem man jāpateicas K. M-a dēlam Fēliksam, kas ari

uzglabājis attiecīgo korespondenci M. korespondējis vēl ar E. Volteru (toreizējo

docentu Pēterpilī, tagadējo profesoru Kaunā) un A. Pogodjinu (Varšavā), kā ari ar

latviešu filologiem J, Endzelīnu un P. Smitu — galvenā kārtā par filoloģijas jautā-

jumiem,
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ka par domām, kas izteiktas viņa rakstā »o6 ynoTpe6.neHHH pojiHTejib-

noro nane>Ka bmccto - BHHHTenbHoro b cjiaBHHCKHx H3tiKax.
w (iespiesta

1899. g.) M-am bij jādzird pārmetumi, ka viņš, neminēdams avotu, atkār-

tojot franču valodnieka Meillet' uzskatus, kurus tas izteicis pāris gadus

agrāk kādā speciālā franču izdevumā. Mūsu valodnieks, proti, bij pat-

stāvīgi nācis pie līdzīgiem uzskatiem, itin nekā par franču_ kolegas darbu

nezinādams, jo viņš franciski lāgā neprata. Līdzīgā kārtā _M-a atzi-

numi par debitivu saskanēja ar tanī pašā laikā publicētiem vācu valod-

nieka Prelvica uzskatiem; šinī jautājumā M-am pieder prioritāte laika

ziņā.

Tā sveštautieši zināja cienīt M-u, bet mūsu pašu tautiņā viņš, kas

pats nekādā ziņā nebij partiju draugs un atzina ikkatru, kas tik strā-

dāja un kam bij panākumi darbā — viena alga, vai tas piederēja pie

galējiem labajiem vai kreisajiem — viņš dabūja piedzīvot neglītus un

asus uzbrukumus savai personai. Kad viņš, iznākot Raiņa „Fausta"

tulkojumam 1897. g., bij atradis šinī darbā dažas valodas nepareizības
un paviršības un atklāti aizrādīja uz šīm nezālēm latviešu valodas

druvā, kā viņš to agrāk un ari vēlāk daudzkārtīgi darījis, pret viņu sa-

cēlās vai vesels kara gājiens A. Plates izdotajos un Dr. philos. P. Zālī-

tes vadītos izdevumos: „Mājas Viesī" un «Dienas Lapā", nopietnos

un satīriskos gabalos, prozā un dzejā. Aprindas, kas ar Raini priekš-

galā toreiz pulcējas ap šiem izdevumiem, necieta, ka tām uzrādīja
kādas kļūdas, — un te nu reiz bij izdevība nevainīgā legālā jautājumā

apstrādāt kādu idejisku pretinieku.

Desmit gadus vēlāk M. ar savu kritika spalvu un valodas tīrītāja

slotu rakstā „Iss apcerējums par latviešu dzejas valodu" 9) bij dziļi
ievainojis un sāpīgi aizķēris mūsu pašdarinātos un pašdaudzinātos
latviešu «klasiķus". It īpaši jutās apvainots Viktors Eglītis, kura
«Elēģijas" M. bij apspriedis savā apcerējumā kā visjaunākā virziena pa-

raugu. V. Eglīša pretraksti atrada paspārni P. Zālītes vadītā nedēļas
žurnālā «Mājas Viesī", ar virsrakstiem: un dzeja" priekšlasī-
jums R. L. B. Z. K. sēdē 6jXl 1909. g. Atbilde M-a kungam; «yaloda
un dzeja" atbilde M-a kngam uz viņa rakstu «Daži valodas jautājumi"

un «Atgādinājums filologiem".
10) Tur V. Eglītis kā dzejnieks, kas «valodu

uzņem no zinātnei bieži pavisam nepieietamas artistiskās puses" uzstājas

pret M-u kā pret filologu, kas izvēlējies par savu arodu «tikai gramati-
ku" ... Viņš nosauc M-u par «archaiskā latviešu zemnieku gara pār-

ņemtu", par tādu, kas, «nogulējis filoloģijas pamatlikumus tāpat kā 19. g. s.

simbolistus un, teiksim droši, ari visus klasiķus". M-u nevarot atzīt „ne

vien par izglītotu kritiķi, bet ari ne par izglītotu lasītāju", ja, indirekti

ari uz M-u attiecināms izteiciens, par «gara tumsības zīmogu uz pieres."

9) Sk. Daži jautājumi par latviešu valodu, IV. b.

10) Sk. 1909. gada gājumu 984.-987. Ipp. un 1910. g. g. 148.—149. lpp: un

987. lpp.
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Bet šie raksti bij vairāk aizstāvēšanās nekā uzbrukšanas raksti. Tiem

vajadzēja aizstāvēt pret «pareizības valodniekiem" dzejniekus, pie ku-

riem «tāpat kā pie pašas tautas valoda ir organiska un dinamiska, kas

mūžīgi individualizējas un pārveidojas, nepazīdama nekādas gramati-

kas". Savā laikā tomēr ari V. Eglītis nācis pie pareizas atziņas par M-a

kritikas nolūku un raksturu.

Šinī sakarā vēl būtu pieminams lielais svars, kādu anonimās grā-

matas «Die lettische Revolution" autors piešķir miermīlīgajam valodnie-

kam latviešu 1905. g. revolūcijas kustības attīstībā un gaitā. Lasīdams

laikrakstos, ka M. bijis ievēlēts (pret paša gribu!) 27./ X 1905. g. sa-

stādītā skolotāju birojā, viņš to nostāda par vienu no galvenajiem latvie-

šu sociāldemokrātisko skolotāju vadoņiem: «Die Hauptmatadore m die-

sem Bureau waren der Gvmnasiallehrer Muhlenbach, der Kūnstler Ma-

derneek, der Publizist Assar, der Journalist Kalning, die Elementarlehrer

Dahwis, Rihting und Mednis" (Sk. Teil. II pag. 304). Katram, kas cik

necik pazīst lietas patiesos apstākļus, atliek tik pavīpsnāt par to, cik

«labi" autors pārzin latviešu sabiedrisko dzīvi, ja viņš saliek vienā rindā

tik raibu sabiedrību. Rūdolfs Blaumanis, zobodamies par grāmatas
autoru, ironizē viņa garā:

Ari valodnieks Kārlis Mulenbachs

Sviedriem vaigā pūlējies, lai nāktu tas lielais krachs,
Rakstīdams niknus artiķeļus par galotnēm — tājs un — šana

Un izdodams jaunu gramatiku, itkā ar Bielensteina nebūtu gana!

Bet latviešu sabiedrība vispārīgi tomēr pratusi pareizi novērtēt

M-a nopelnus un raksturu un parādījusi tam savu atzinību. Lai ari kā

viņš vairījās no izciliem amatiem, tomēr 1909. g. viņu ievēlēja par R. L.

B. Zinību Komisijas priekšnieku. No šī amata viņš gan tūliņ atsacījās,

citās reizas viņš pat neļāva uzturēt savu kandidatūru. Valodniecības

Nodaļā viņš bij par priekšnieku no viņas dibināšanas — 1904. g. līdz pat

savai nāvei. 1908. g. viņu līdz ar citiem.ievēlēja latviešu «ortogrāfijas
komisijā", kas izstrādāja sīku projektu par jaunu ikdienišķu un ari zi-

nātnisku filoloģisku ortogrāfiju. Viņš piedalījās ari komisijā, kas izstrā-

dāja latviešu gramatikas terminoloģiju.

Ari Rīgas Mācības Apgabala Valde piegrieza M-am savu vērību un

uzskatīja viņu par autoritāti lietās, kas attiecās uz latviešu valodu
L

Ku-

ratora Ļovšina laikā viņam bij uzticēts sastādīt programmu un mācības

līdzekļu sarakstu personām, kas gribētu iegūt latviešu valodas skolotāju

tiesības. 1911. g. kurators Prutčenko uzdeva viņam sastādīt un vadīt

latviešu valodas sekciju Rīgas Mācības Apgabala sarīkotā paidagoģiskā
izstādē. 1915. gadā viņam kopā ar prāvestu Irbi un citiem latviešu va-

lodas skolotājiem Rīgas vidus skolās uzdeva sastādīt latviešu valodas

programmu vidus skolām. Šis darbs sagaidīja oficiālu apstipri-
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nājumu tikai 1917. g. pavasarī. Jāatzīmē, ka šinī programmā, M-am

uzstājoties, — ievesta pilnīga pāriešana uz jauno ortogrāfiju.
Atsevišķi iznākuši latviešu valodā vēl M-a darbi: „Par valodas

dabu un sākumu", (Jelgavā, 1891.) un „Teikums" (Rīgā, 1898.). Plaši

pazīstamajā Endzelīna-Mulenbacha „Latviešu gramatikā", M. ir sarakstī-

jis sintaksi.

No latviešu valodā iespiestiem M-a valodnieciskiem rakstiem vēl

zināmi šādi: „Par svešvārdiem" (bez autora apzīmējuma), „Par ga-

lotni — ums", „Par neitra jeb nekatras kārtas likteni latviešu valodā"

(bez autora apzīmējuma) — iespiesti R. L. B. Z. K. 13. rakstu krājumā,
1901. g., no 23.—62. lpp. Turpat no 63.—98. lpp. J. Endzelīna un K.

M-a kopdarbs: „Latviešu valodas izloksnes, teksti un apraksti".

„Kura no latviešu izloksnēm iz visvecākā rakstu valodas izloksne"

(Baltijas Vēstnesī 1902. g. 273. numurā).

«Gramatiskie nosaukumi" (Baltijas Vēstnesī, 1902. g. 19. v. t.

numurā).
„Kurā apgabalā runā rakstu valodu" (B. V. 1903. g. 2. numurā).
„Par „aizkārt", „aizskārt" un „aizskart" (B. V. 1903. g. vairākos

numuros, beigas 77. num.).
„Par pareizrakstību" (Latvijā, 1908. g. 74. numurā).
„Kāds vārds par latviešu valodas izrunu" (žurnālā „Druva" 1913.

1,, 68.-77. lpp.).
„Par šauro un plato c" (Druva 1914. L, 40.—44. lpp.).
Krievu valodā, Pēterpils zinātņu akadēmijas izdevumos M3BecTHH

OTflejieHHH Pvcck. H3bma h Cjiobcchocth ispiestlii šādi M-a darbi: „Par
ģenetīva lietošanu akusatīva vietā slavu valodās" (06 ynoTpe6jieHHH ponn-

TejitH. najtema bmccto bhhhtcjibh. b cji3bhhckhx H3HKax, IV. sēj. 4. grām.
1192.—1217. lpp., 1899. g.)

„Par divskaitla pēdām latviešu valodā" (O cjienax hbohctbchh.

qncjia b jiaTbiincK. H3Bme, VIII. sēj. 1. grām., 1.—74. lpp., 1903. g.).
„Par latviešu daudzskaitļa instrumentāliem ar galotni — āmis un

tiem radniecīgiem apstākļu vārdiem" (O. Jia-rtmīcK. TBopHTejibHbix najie-

>Kax MHomecTBCHH. HHCjia Ha _ arnis n poncTBeHH. hm Hape
x
iHHx, IX.sej.

3. grām. 232.-265. lpp., 1904. g.) un *,Par debitīvu jeb vajadzības iz-

teiksmi" (O ire6HTHBc, XII. sēj. 3. gr., 313.—333. lpp., 1907. g.).
Vācu žurnālā Indogermanische Forschungen iespiesti M-a darbi:

„Über die vermeintlichen Genetive oder Ablative auf -uo, -v im Letti-

schen" (XIII. sēj. 1902./903. g. 220.—266. lpp.) un „Das Suffix -Urna im

Lettiischen" (XVII. sej., 1905. g., 402.—436. lpp.). Becenberģera izdota

žurnālā „Beitrāge zur Kunde der indogermanischen Sprachen" ievie-

tots raksts „Zum Wechsel des Wurzelauslautes im Lettischen" (XXIX.
sēj. 1905. g., 71—80. lpp.).

M-a speciālie valodnieciskie raksti interesē galvenā kārtā tikai

filologus, bet populārie raksti (un tādu ir viss lielais vairums, kas pa-
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rādījās latviešu periodiskā presē un pa lielākai daļai sakopoti „Dažos
jautājumos par latviešu valodu") griežas tieši pie katra izglītota latvieša,
lai skubinātu viņu pareizi rakstīt un lasīt savu tēvu valodu. Sevišķi
būtu mināmi ceturtā burtnīcā ievietotie raksti: „Par valodas parei-

zību", „ApVidus vārdi", „Jaunvārdi", „Par nezālēm latviešu valodas

druvā", „Iss apcerējums par latviešu dzejas valodu" v. c, kas vēl pa-

likuši izkaisīti laikrakstu slejās. Vērtīga rokas grāmata katram latvie-

tim, kas ciena savas tēvu valodas skaidrību un pareizību ir ari M-a

sarakstītā sintakse Endzelīna-Mūlenbacha „Latviešu gramatikā" (1.
izd. 1907. g., 3. iespied. 1925. g.) un šīs grāmatas saīsinātā izdevumā

„Latviešu valodas mācībā" (1. izd. 1908. g., 5. izd. 1925. g.), kas ievesta

tagad arī daudzās skolās. Vairāk nekā pusotra simta lapas puses plašā
sintakse ar savu vispusīgo vārdu šķiru un teikumu mācību ir stūra

akmens, uz kura būs jābalstās katram M-a darba turpinātājam. Bet

mums nefilologiem M. ir šinīs jautājumos drošs un nepieciešams

ceļa rādītājs. Mūsu valodas izjūta sabojāta ar svešu valodu iespaidu,

un, piem., es personīgi bieži ķēros pie Endzelīna-Mūlenbacha gramati-
kas, meklēdams padomu sarežģījumos un grūtībās.

6. Latviešu valodas vārdnīca un kas ar to stāv

sakarā.

Savus apcerējumus par valodnieciskiem jautājumiem pats M. uz-

skatīja galvenā kārtā par priekšdarbiem kādam milzu darbam, ko veikt

viņš, liekas, apņēmies jau studijas beidzot. Ar valodnieka skatu vēro-

jot agrākās latviešu vārdnīcas (Ulmana-Brāžes „Lettisches Worter-

buch
,

1872. un 1880. g. un K. Valdemāra krievu-latviešu-vācu vārd-

nīcu, 1872. g.) viņš jo gaiši saredzēja to nepilnības un trūkumus. Zināms,
arī citiem tā laika latviešu filologiem šis robs nepalika nepamanīts,

bet pie darba ķērās toreiz vienīgais M. Tā sākās viņa mūža darbs —

latviešu valodas zinātniska vārdnīca. — Vārdnīcas priekšdarbiem pie-
skaitāma ari latviešu izlokšņu pētīšana, kurā liktens deva M-am jau

vērtīgu darba biedru — Jāni Endzelīnu (dzim. 1873. g., beidzis Tērbatā

klasiskās filoloģijas studijas 1897. g. ieguvis kandidāta grādu slavu filo-

loģijā 1900., maģistra grādu salīdzināmā valodniecībā 1905. g., doktora

grādu 1912. g., kopš 1903. g. privātdocents Tērbatā, kopš 1909. g. Char-

kovā, vēlāk turpat profesors, tagad- Latvijas Universitātē).
1900. g. R. L. B. Zinību Komisija nolēma uzsākt sistemātisku latvie-

šu apvidu izlokšņu pētīšanu un uzdeva šo darbu M-am kopā ar J. Endze-

līnu. Tā paša gada vasarā sākās viņu ceļojumi pa Latviju, kas turpinā-

jās pēc tam gandrīz katru vasaru, kamēr beidzot bij izpētīti gandrīz visi

ievērojamākie apvidu dialekti. Apkārt ceļojis vairāk gan profesors En-

dzelīns, M. galu galā bij atradis citu veidu iepazīties ar dzimtenes iz-

loksnēm un pamatīgi izpētīt tās. Gandrīz katru vasaru viņš izbrauca ar

savu ģimeni zaļumos uz īpašu vietu, kur tad ari nodzīvoja vairāk mēne-

šus, ieklausīdamies turienes izrunas savādībās un tā pamatīgi novēro-
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dams attiecīgo izloksni. Šādā veidā M-u ģimene pavadījusi vasaras pēc

kārtas Koknesē, Gulbenē, Zaļeniekos, Rojā, Biržos un Bērzonē. Zināms,
daža vasara pagāja ari pastāvīgās, gandrīz nepārtrauktās izlokšņu

ekskursijās. Par saviem braucieniem M. pa daļai sniedzis aprakstus
latviešu periodiskos izdevumos, dažu labu anekdoti viņš zināja pastāstīt

draugu pulciņā. Vienā vietā izlokšņu pētītājus noturējuši par muzikan-

tiem, otrā par pulksteņu taisītājiem, viņi jau lūk „šā nepratuši"; citur

atkal uzskatījuši par kādiem tur revidentiem. Tā it īpašj nabagu mājās,

kuras vispārīgi izrādījušās par ļoti noderīgu izrunas pētīšanas aploku.
Sanākuši nabagi un sākuši sūdzēties, gan par pagasta vīriem, gan na-

bagu mājas saimnieku, gan viens par otru, — un „kungi" tik raksta un

raksta, ko nagi nes. Sūdzētājam šķiet, ka nu reiz viņš tiks pie sava, viņš
stāsta neapnicis: viņa valoda rit dabiskā plūdumā, un pētniekam visla-

bākā izdevība novērot un atzīmēt raksturīgās īpatnības vietējā izloksnē.

Citādi jau latviešu cilvēks diezgan aizdomīgs pret kungu jautājumiem,

vai atkal kaunas runāt savā parastajā valodā, kuru jaunā paaudze iz-

smej. Cits ari grib kungiem pārāk pakalpīgi izrunāt pa prātam un tīšām

vilto izrunu. Cik laimīgs, bij M. ja gadījās teicēji, kam šķiltin šķīlās va-

lodiņa un sniedza, jo skaistus un pilnīgus vietējās izloksnes paraugus.
Bet nevarīgā izmisumā bij jānolaiž reizēm rokas. Tā piem., kādreiz pū-
loties ap teicēju, lai izdabūtu no viņa, kā tanī puse saka datīvā, „sunim"

jeb „suņam", valodnieks uz kādu jo gudri sastādītu, bet pārprastu jautā-

jumu saņēma izdabīgu atbildi: „suņai".
Konkrētus piemērus M-a izlokšņu pētīšanas darba grūtībām un

priekiem min ari K. Šuberts savā rakstā „Atmiņas par Kārli Mūlenba-

chu"11), Šuberts tēlo, piem., M-a apmeklējumu Zaļenieku nabagu namā.

„legājām kādā sānistabiņā, četras vecenītes, katrā

kaktā viena, taī gaišākā pie_ loga vecā Dārtiņa. Viņa mums tūliņ tuvo-

jās, citas apsaukdama, lai tās nemaisās starpā, jo viņa izlikšot visu pēc

kārtas, tāpat domādama, ka M. ir nabagu apgādībā kāds noteicējs. „Mai-
zīte jau būtu laba," Dārtiņa iesāka, „bet to pavalga kumasu gan varētu

dot lielāku. Saimniece, mīļais zelta kungs, tā mums tik sīksta, ka la-
bāk iegriež sev pirkstā, nekā nabadziņam nogriezīs kādu biezāku šķēlīti.
Un barga, mīlīši, kā viens pērkons! .. Pag', Ilzīt, nejaucies pulkā", tā

apsauca savu istabas biedreni, kas tuvāk pienākusi, ari vēlējās savu-

kārt ko paskaidrot. „Bet, āre, skatietas, saimniece jau tam Lielajam

Plepim rada un tas atkal Utlācim, un tā visi viena plene (kopīga draudzī-

ba, radniecība — nicinājuma nozīmē). Viņdien atnāk mācītās un šis pats

mūsu kungs skolotāš. Bijām saskubinājuši veco Krūmu, lai stājas kun-

giem priekšā un izstāsta visu. Bet tam tūliņ pie pirmā vārda aizraujas

elpa, sāk drebēt lūpa un taju teju laiž bimbas vaļā... Nospļāvāmies:
kas tas par vīru, jātin vai sievas skotelē! Bet vēlāk, ko domājiet, saim-

niece ārdījās kā neganta! Krūmam izsita ļulķi no zobiem, Ilzītei iedrāza

") Sk. Dzimtenes Vēstnesis, 1916. g. 57. un turpm. numuros.
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ar pavārnīcu pa pieri, tikai es saņemos: Tu mani, es saku, liec mierā!

Četrdesmit gadu esmu pie baznīcas nokalpojuse, ik pavasara mācītāja

dārzu izgrābuse, trīs gadus ķestera bērnus auklējuse — divas reizes pat

grēpiene mani noglaudījuse — un tad tu uzdrošināsies mani stuidīt!..

Aprāvās, mīlīši, tūliņ, es jums saku... Bet, āre, mīļais zelta kungs, tas

manas māsas meitas vīrs, viņš jau ari no saimnieku cilts, — iet jau

stipri sestajā desmitā un sirms kā seskis, citādi goda cilvēks, cauri un

cauri taisns: viņam nepielips ne sēnala; to gan varētu te ielikt par saim-

nieku. Ar šiem saimniekiem mēs uzbrauksim drīz sēklī. Nav ne izma-

ņas, ne saticības."

Redzu, ka M. tīri nogrimis Dārtiņas stāstā, kas burbuļo kā dzidrs

avotiņš. Viņu maz valdzina vecenītes stāsta saturs, bet gan daži vārdi,
tad izloksne, viņas uzsvērums un novada savādības. Kā vēlāk izrādījās,
tad Dārtiņa bij dzimusi zaļeniece, drīz pie 80 gadiem, un visu mūžu no-

dzīvojusi tikai šinī pagastā. Tā nodibinājās viņu draudzība, kas pastā-

vēja visu vasaru. Ik nedēļas reizi M. nogāja līdz nabagu namam, tad

redzēja viņus abus stundām ilgi sēžam upmalā, un Dārtiņa jo sīki izstāstī-

ja savu un sava pagasta dzīvi, un M. atzīmēja visu, kas viņam node-

rēja".

Ta neatlaidīgos pētījumos krājas bagāts materiāls, kas abu valod-

nieku savākts un kopīgi apstrādāts, noderēja par pamatu, uz kā Endze-

līns dibināja savu zinātnisko latviešu gramatiku, bet M. savu mūža darbu

„Latviešu valodas vārdnīcu", kas tagad, pēc M-a nāves, Endzelīna re-

diģēta, papildināta, turpināta, nāk klajā.

Jau Talsos, liekas, sāka pildīties pirmā burtnīca nodomātam liela-

jam darbam, ar vārdiem ar „a" burta sākumu. Sistemātiski pie darba

ķeroties, M. ielīmēja Ullmaņa vārdnīcai baltas lapas un sāka tās pie-

rakstīt saviem papildinājumiem, paskaidrojumiem un labojumiem. Taču

drīz vien izrādījās, ka latviešu valodas bagātība neietilpst Ullmaņa vārd-

nīcas divkārt pavairotā lappušu skaitā. Bij jātaisa lielāka vārdu krātu-

ve. Radās skapītis ar daudzām atvilktnēm un nodalījumiem — katram

burtam sava zināma vieta: katrs vārds nāca uz īpašas zīmītes, kopā ar

veselu paskaidrotāju frāzi, vajadzības gadījumā ari ar vairākām, un tad

atrada attiecīgo vietu savā nodalījumā. - Vārdus.M. krāja, sekojot ļoti vē-

rīgi visiem latviešu žurnāliem, atsevišķiem izdevumiem un pēc iespējas
ari periodiskai presei. Lasīja pats M., lika lasīt sev priekšā, katru zī-

mīgu vārdu un izteicienu padrīksnāja (tā M. mēdza teikt vāciskā, „pa-

strīpoja" vietā), pēc tam izrakstīja uz zīmītes un novietoja pēc piederības.
Šinī darbā valodnieku pabalstīja visa viņa ģimene. No sākuma jau nu

gan vienīgais palīgs bij dzīves kas izrakstīja padrīksnātos

vārdus, pa daļai ari brālis Fricis, bet vēlāk, abiem dēliem pieaugot, ra-

dās vēl divi darbinieki klāt. It īpaši daudz savā laikā paveicis vecākais

dēls Kārlis. Daudz ko dēli lasījuši_ari patstāvīgi, atzīmējot pēc tēva aiz-

rādījumiem vārdnīcai noderīgos vārdus un izrakstot tos, piem., latviešu

Konversācijas Vārdnīcā un zinātniskos rakstos. Vārdi nāca klāt ari no
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izlokšņu pētījumiem. Šo un to iesūtīja ari no ārpuses, sekojot M-a daudz-

kārtējiem uzaicinājumiem laikrakstos un žurnālos. Tā piepildījušies bei-

dzot trīs paprāvi skapīši ar mazajām četrkantainām zīmītēm. Bet nu

vajadzēja vēl pa daļai pārbaudīt, pa daļai nodibināt daudzu vārdu no-

zīmi un galvenā kārtā pareizo izrunu dažādos apgabalos. Te viens ar

savu ģimeni K. M. nevarēja vairs darbu veikt. Jau deviņdesmitos gados
viņa vadībā nodibinājās pie „Austruma" īpaša valodniecības drusku no-

dala, kur nodrukāja vārdu sarakstus un viņu paskaidrojumus, bet M-a

sakari ar „Austrumu" beidzot atslāba un pārtrūka, kad Velmēs vietā

nāca citi redaktori. Dažus gadus valodnieks stāvēja viens, viņš iztau-

jāja skolās skolniekus un bij loti priecīgs, kad sastapa kādu no rakstu-

rīgas izloksnes apvidus, viņš nopratināja savas apkalpotājas, kas dažu

labu reizi ari zināja ļoti labi attēlot, kā tautas mute runā. Viņš nekautrē-

jās ari noeksaminēt gadījuma viesus savās mājās; Atceros, ka ari mani

kā dzimtu dundzinieku viņš taujāja ģimnāzijā, kaut gan toreiz, liekas, maz

būšu varējis viņam ko noderīgu sniegt un savu pienākumu pret valod-

nieku un viņa mūža darbu mēģināju apzinīgāki pildīt, apmeklēdams viņa
vadītās R. L. B. Valodniecības Nodaļas sēdes.

Vispārīgi, Valodniecības Nodaļai nodibinoties 1904. g., radās iespēja

ierosināt atkal jaunus līdzdarbiniekus, it īpaši, kad 1910. g. rudenī pēc
M-a priekšlikuma Nodaļas biedri vienojās sapulcēties kārtīgi ik nedēļas
ceturtdienās no 6—B vakarā; retumis izdevās noturēt nedēļā divas sē-

des. Še tad nu ari izgāja pa kārtai cauri M-a atzīmētos vārdus, nodi-

bināja pēc iespējas viņu izrunu un nozīmi, nolēma nenoskaidroto vārdu

sarakstu izsludināt latviešu dienas laikrakstos, līdz ar uzaicinājumu ie-

sūtīt vajadzīgās ziņas. lenāca jau ari atbildes uz uzaicinājumiem, bet

galvenais darbs gan tika darīts Nodaļas sēdēs, kas turpinājušās katru

ziemu līdz pat 1915. g. pavasarim, un ko M. mēģināja atdzīvināt 1915. g.

rudenī Tērbatā, bēgļu vidū. Bet visas Nodaļas dvēsele bija un palika

pats M.

„Lai pievilktu šim sedem vairāk dalībnieku, M. gan laikrakstos

gan ar vārdiem, vai nu pats, vai caur sēžu dalībniekiem aicināja katru

piedalīties, kam vien uz to būtu patika, neskatoties uz to, vai mācīts vai

nemācīts, biedrs vai nebiedrs. „Atvērt plaši durvis vaļā", bij viņa
vārdi...

Jo vairāk bij sēžu dalībnieku, jo vairāk apgabali bij reprezentēti

sēdē, jo sekmīgāki darbs veicās. Vārdu, kuru piemēram nepazina

dobelnieks, labi varēja paskaidrot valmierietis un atkal otrādi. M-s tad

noklausījās vārda izrunā un tad atzīmēja uz lapiņām, kas viņam bij
vajadzīgs. Bez tam M-s un ari citi sēžu dalībnieki nolasīja referātus

par latviešu valodas jautājumiem... Ar nožēlošanu jāsaka, te piepil-
dījās vārdi: „Daudz bij aicinātu, bet maz izredzētu". Valodniecības

Nodaļas sēžu dalībniekus pa lielākai daļai varēja pie pirkstiem saskaitīt.

Un tas Rīgā, kur latviešu bij ap 250,000. Ar paskaidrojumu piesūtīšanu

negāja labāk — paskaidrojumus iesūtīja ļoti maz. Stājoties pie sava
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mūža darba, M. bij cerējis, ka viņu šai darba pabalstīs katrs, kam vien

pukst krūtīs latvja sirds, kas spējīgs saprast viņa darba lielo nozīmi,

sevišķi latviešu mācītāji, rakstnieki, skolotāji, rakstveži, žurnālisti, ku-

riem visvairāk kalpos viņa darbs. Dievam žēl šai ziņā M. bij loti vīlies.

Ar grūtu sirdi kādā no pēdējām Nodaļas sēdēm viņš ziņoja, ka no vi-

siem latviešu mācītājiem paskaidrojumus viņam iesūtījis viens vie-

nīgs, ka ar rakstnieku un citu interesi nestāvot labāk. Architekts

nevar uzcelt māju, ja viņam nepalīdz meistari un strādnieki; M-am nebij
iespējams paveikt savu mūža darbu, tādēļ ka tautas izglītotie nepabal-
stīja viņu tādā mērā, kādā tas nācās."

No pastāvīgiem Valodniecības Nodaļas sēžu dalībniekiem man pa-

likuši atmiņā bez I. Cīruļa, no kura spalvas nāk nupat sniegtais No-

daļas darbības raksturojums, vēl Fr. Adamovičs, Apsīšu Jēkabs, M.

Arons, E. Brencis, A. Ramāns, P. Vītoliņš, K. Vilciņš un Dr. P. Perl-

bachs.
Pa tam M. bij iesācis ari apstrādāt savākto materiālu. Pa vaļas

brīžiem — vakarā, pēc dienas darba skolās līdz vēlai naktij, pa brīv-

dienām, kuras viņš pēdējā laikā pavadīja Rīgas jūrmalā. Rosīgā darbā

pildījās lapas puse pēc lapas puses, klade pēc klades, kārtojās vārdi,
burts pēc burta. Tagad jau vārdnīcas iekārta pazīstama no iznākušām

burtnīcām, kādēļ par to īpaši nerunāšu.

Paraugam sniegšu pēc manuskripta tik vienu no pēdējiem M-a

paša uzrakstītiem vārdiem: «Patikt, -tīku, -tiku intr. gefallen: Tautu

dēlam man's patika (gew. es patiku), patīk mana valodiņa, BV. 459.

Par patīkamu meitu, kad jautā, vai patīk, saka: „Patīk, bet netīk".

Refl. -ties: 1) einander gefallen: Tie patīkas un mīlējās. Jan.; 2)
(sehr) gefallen: Nāk meitiņa kā saulīte, sāk puišam patikties. BV.

12478. Nu lai viņš pie krustmātes izsēršas, cik vien tam patīkas.
Dūnsb. Subst. patikšana, as, f. das Gefallen, Sprchw. Kur patik-
šana, tur satikšana; kur nav patikšana, tur nav satikšana."

Daži atsevišķi vārdi M-a vārdnīcā ir apstrādāti it kā speciāli zināt-

niski apcerējumi, piem., satiksmes vārdi: „ar", „bez", „no" (pēdējais
aizņem- vairāk kā 4 slejas), bet ari citi, kā „acs" (4x/ 2 slejas). Arī etno-

grāfs un reliģijas vēsturnieks te atrod savāktus plašus materiālus.

Skolas darbs, ko M., blakus minot, uzskatīja tikai par savu peļņas
un iztikšanas avotu, tomēr kavēja valodnieku viņa iemīļotā īstajā darbā

un tā vārdnīcas apstrādāšana vilktin vilkās garumā. Vidusskolu sko-

lotāju algas paaugstinājums pēc 1913. g. likuma, uzlaboja ari M-a mate-

riālo stāvokli un deva tam iespēju samazināt pasniedzamo stundu skaitu

un nodoties vairāk vārdnīcas darbam. Latviešu inteliģence, kas vērīgi

milzu darbam, sāka ari no savas_ puses līdzināt valodnieka gaitu.
Letonijas filistru palīdzības biedrība (kā bijušais vakarnieks M. bij uz-

ņemts ari par Letonijas filistri) nodrošināja viņam sākot ar 1913. g.

500 rubļu lielu ikgadēju pabalstu.
_

Latviešu lielākās kredītiestādes sāka

pārrunāt Mūlenbacha fonda dibināšanu, lai dotu viņam iespēju izvest
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vārdnīcu līdz galam. Pats autors, izkalpojis pensiju, loloja nodomu visā

drīzumā atstāties no skolotāja amata un tad ziedot savus spēkus tikai

vārdnīcai. Bet piepeši nesaudzīgā nāve pārtrauca čaklo darbinieku,
kad no visa vina mūža darba bij apstrādāta tikai vairāk nekā puse.

Pēdējais viņa apstrādātais vārds bija „patumšs". Pierakstītas bij 73

klades tuvu pie 15.000 lapas pusēm, bet pēc autora aprēķina viņam vēl

būtu bijis ko strādāt 5—6 gadus.

K. M. bij dzimis darba_rūķis. Pie sava iemīļota darba viņš strā-

dāja pastāvīgi ka skolas laikā tā brīvdienās un pie tam ļoti kārtīgi. Va-

saras brīvlaikā viņš katru dienu priekšpusdienu nosēdēja pie savas

vārdnīcas un tikai pēc noliktām stundām bij pieejams savējiem, drau-

giem un pazīstamiem. Viņš pat atrada atpūtu darbā un jutās spirgts
un mošs_ pēc šādas cītīgā ražīgā darba pavadītas vasaras. Ja kādreiz

tomēr kāda diena bij pagājusi, kur nebij iznācis nekā uzrakstīt, tad viņš
jutās neapmierināts un sūrojās, ka palaidis dienu bezdarbībā. Tas gan

notika ļoti reti.

Pēdējos gados M. sāka nopietni meklēt savai vārdnīcai izdevēju.
Kāda A. Šachmatova 1907. g. pavasarī rakstīta vēstule M-a papīros
liecina, ka Š. ar F. Fortunatovu ieinteresēti par kādu M-a darbu un

sola mēģināt izgādāt viņa autoram kādu naudas pabalstu no Zinātņu
Akadēmijas, „ja ne rudenī, tad no_l9oß. g. 1. janvāra". Jādomā, ka runa

iet par vārdnīcu. Bet no visa tā nekas nebij iznācis, un nekas neiz-

nāca ari no sarunām ar Akadēmiju par vārdnīcas izdošanu. Ar docenta

E. Voltera starpniecību bij ievadītas sarunas, vai pēc Latvju Dainu

iespiešanas, Akadēmija neuzņemtos ari latviešu vārdnīcas izdošanu.

Bet izrādījās, ka Zinātņu Akadēmijas noteikumi M-am nebij izdevīgi.

Akadēmijas spiestuve strādāja gausi, radās ari vēl citi formālas dabas

šķēršļi: Akadēmija esot prasījusi, lai vārdnīcā būtu paskaidrojumi ari

krievu valodā, bet M. neturēja sevi par spējīgu tādus sniegt ar vārd-

nīcai nepieciešamo precizitāti. Tādēļ iesāka sarunas ar R. L. B. De-

rīgu Grāmatu Nodaļu un pēdējā nolēma uzņemties vārdnīcas izdošanu,
tik līdz ko. Konversācijas Vārdnīcas pēdējais sējums būs nobeigts.

Atceros, ka pēdējās Valodniecības Nodaļas sēdēs 1914./15. g. tika ari

jau apspriesti daži techniskas dabas jautājumi, piem.; lai varētu pār-

baudīt izrunas sīkumus, bij M-am projekts, ka korektūru vajadzētu lasīt

kādos 8 dažādos apvidos. — Tomēr ari sarunas ar Zinātņu Akadēmiju

nevar būt bijušas galīgi pārtrauktas, jo kāda H. Visendorfa 9.122. febru-

ārī 1915. g. M-am rakstīta vēstule skan šā:

Godājamais tautiet!

Latvju Dainu druka pabeigta. Tagad gribētos Jūsu vārdnīcu vir-

zīt, bet Akadēmija viņas izdošanu neuzņemsies, ja vismaz puse no visa

darba nav pabeigta. Tālab lūdzu man paziņot, ciktāl Jūs šo darbu



veikuši; ari lūdzu man piesūtīt proves drukas loksni ieskatīšanai un

man teikt, cik drukas lokšņu liels varētu būt viss darbs.

Daudzreiz sveicinādams

Jūsu H. Vissendorffs.

Mūlenbacha kungam Rīgā.

Paliek iespaids, ka Visendorfs šinī gadījumā rīkojies, nesazināda-
mies ar M-u.

Bēgulošanas gaitām sākoties M-am darīja daudz rūpju savāktie

materiāli un gatavie manuskripti. Pierakstītās un jau noslēgtās burt-

nīcas pārveda uz Pēterpili kopā ar Latviešu Savstarpējās Kredītbie-

drības vērtspapīriem un dokumentiem. Izlietotās zīmītes palika savos

skapīšos Rīgā eksprešu kantora glabāšanā, materiāli darba turpinā-

šanai gāja autoram līdz uz Tērbatu un vēlāk uz Vēriem (Verro). Tur

ari pierakstītas vēl kādas 10 burtnīcas. Pat pēdējās dienās priekš
nāves M. vēl strādājis pie sava mūža darba.

Laimīgā kārtā vārdnīcas gatavais manuskripts un savāktais mate-

riāls, galvenā kārtā pateicoties M-a dēlu gādībai, ir uzglabājies cauri

visiem nemiera laikiem; tikai piecas burtnīcas bij zudušas, bet viņu

atjaunošanai vajadzīgais materiāls bij vēl viss kopā.
Latvijas nodibināšanās pašķīra beidzot vārdnīcas izdošanai ceļu.

Profesors J. Endzelīns, pārnācis uz Latvijas Universitāti, sagatavoja
sev jaunākus techniskus palīga spēkus un uzņēmās vārdnīcas turpinā-

šanu un nobeigšanu. Kultūras Fonds deva līdzekļus, un 1923. g. iznāca

pirmā burtnīca. Bet vārdnīcas priekšvārdā viņas redaktors nodod lie-

cību, ka to tiešām var saukt par „K. Mūlenbacha vārdnīcu" un šo lie-

cību apstiprina ari pats vārdnīcas teksts. Kā izdevēja atzīmēta Izglī-
tības Ministrija.

7. Daba un raksturs. Personīgā dzīve. Piemiņa.

No tēva M. mantojis savu gaišo prātu un noteiktību savos sprie-

dumos, no mātes sirsnīgo jautro dabu un saticīgo raksturu. Skolotāju
darba biedru starpā viņš bij ļoti iecienīts un kā Jelgavā tā it īpaši Rīgā
ieņēma paidagoģiskas padomes sēdēs redzamu vietu. Rīgas Aleksandra

ģimnāzijas direktors pie viņa šķirsta varēja sacīt: „Mums trūks Kārļa

Matvejeviča. Līdz Šim sēdēs daudzreiz griežamies pie viņa ar vaicā-

jumiem, vērīgi ausījāmies, ko K. M. sacīs, bet tagad viņa vairs nebūs

ar viņa gaišo skatu un vērtīgo spriedumu." Bet viņa spriedums bija
ari patstāvīgs un noteikts, tas negrozījās pēc tā, kāds vējš pūta no

augšienes, un kas kungiem bij patīkams. M. prata, ja atrada to par

vajadzīgu, nostāties kaut ari pret visiem ar savām domām, un tās bij
allaž apsvērtas, pārdomātas un humānas. Ir bijuši kungi, kuriem viņš
nav rokas sniedzis—

Kad kuratora Ļovšina laika radās domas iecelt Kurzemē latvieti

par tautskolu direktoru, tad kuratora vērība piegriezās, vai ari tika
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piegriezta K. Miilenbacham. Fr. Grosvalda namā bij sarīkota neofi-

ciāla satikšanās un izrunāšanās. Starp citu iznāca runa par skolotāju
semināriem, un šinī jautājumā mūsu valodniekam bij savas īpašas do-

mas, kas atšķīrās no kuratora domām. Tāda patstāvība un atklātība

uzskatos bij laikam viens no iemesliem, kādēļ izjuka M-a direktora

karjera. Citādi jau viņš izpelnījās priekšniecības atzinību vairākkārt:

Viņš bij valstspadomnieks, apbalvots ar 3. un 2. šķiras Staņislava un

Annas un 4. šķiras Vladimira ordeņiem.

Neievērodams personības, bet tikai pašu lietu, viņš kā reti kāds

prata ar cilvēkiem satikt, ari ar nepanesamāko raksturu. Tādēļ ari

personīgu pretinieku viņam, liekas, nemaz nevarēja būt. Pats viņš

jutās pāri visiem personīgiem uzbrukumiem un ķengājumiem. Kad

tuvinieki, dēls, brālis vai draugi viņu ķircināja, pieminot gadījumus,
kur viņa valodnieciskie raksti tam bij ienesuši nepatikšanas un aizkā-

rumus, viņš tikai pavīpsnoja, vai pat gardi pasmējās par savu ķibeli.
No sapulcēm, kur pašu ļaudis plēsās, viņš labprāt izvairījās, netik daudz

aiz principiāliem iemesliem (viņš taču prata vajadzīgā vietā vārdu teikt),
bet jo vairāk aiz personīgiem. Viņam rieba neauglīgi strīdiņi, kas tikai

traucēja kārtīgu mierīgu kopdarbību.

Ar darba biedriem M. satika ļoti labi, turējās ar tiem pēc iespējas
ciešā draudzīgā sakarā. It īpaši atzinīgi viņu piemin kā patīkamu darba

biedru un laipnu padoma devēju viņa līdzdarbinieki no Talsu laikmeta.

Vispārīgi ar viņu kopā būt bij patīkami un interesanti — viņa
jautras dabas un attapīgas valodas dēļ. Ja kāds to bij pelnījis, tad viņš
prata itin veikli uzzobot un paķircināt viņu. Atjautība parādījās ari

atskaņu atdzejošanā. Pantos un atskaņās M. rakstīja labprāt saviem

draugiem un tuviniekiem ari vēl pēdējā laikā. Dažs labs saņēmis sa-

rīmētu uzaicinājumu uz Bostona partiju, vai atkal kādu ziņojumu. Pan-

tos viņš apprasās par dēla veselības stāvokli, pantos pastāsta par sa-

ņemtajiem' „sutočnija". (īpašām' dieinas naudām, ko izmaksāja kara pēdē-

jos gados kā algas piemaksu).

Paraugam pāris rindiņas no kādas 27./I. 1916. g. (v. st.) no Vēriem

uz Tērbatu rakstītās vēstules:

Ko nu mīļais dēls

Ir jau labi vēls

Ko lai saka mana spalva
Nu par tevi, nama galva?
Kārtību tu turi stingru
Drošu prātu roku vingru

...

Mūsu saimes jaunākie

Lai tie būt' visčaklākie;
Skolā atbildes lai tie kā pupas ber,



Piecniekus sev garā virtnē ver!
Lai nu beigās atļauts man,

Ka par mani dziesma zvan,
Kamēr dzejas gars vēl plūst

„Veru" gaisā nesarūst.

Sutočni pa daļai rokā —

Divi simti trīspadsmit,
Atlikums aug cerīb's kokā

Sešreiz desmit, vienpadsmit.

Pa starpām sastopam ari rindas, kas aizķer bēgļu dzīves degošos

jautājumus, piem.:
„Vai gan vara zupas plānas

Mūsu komitejas dāmas?

Arig bēgļu sievas gānās?
Jeb vai tās pa vecam rāmas?"

Jāatzīmē, ka dažādās praktiskās dzīves darīšanās M. nevarēja

lepoties ar izveicību. Svešu personu sejas pantus viņš loti grūti pa-

turēja prātā un dažu labu reizi, pēc kopā pavadītām pāris stundām,

izgājis otrā istabā vairs nepazina cilvēku, ar ko nupat bija iepazinies

un saticies. Braucot ar zirgu, viņš parasti piedzīvoja, ka zirgs vadīja

viņu un ne otrādi...

Omulīgi K. M. mīlēja baudīt vaļas brīžus draugu pulciņā. Sa-

meklēja un sakārtoja garo pīpi, kas nebija viss tik viegls darbs, jo iz-

tīrīšanai vajadzīgie daikti bij arvien kaut kur nobāzušies un noklīduši.

Dažu labu reizi bij jāmeklē tad cits noderīgs rīks; putnu izmestas spal-
vas pēc mūsu valodnieka domām bij sevišķi kā radītas pīpes tīrīša-

nai... Galu galā pīpe bij iztīrīta, tabaka iebāzta. Aizkūpinājis to

„latviešu Homērs" omulīgi svinēja savu atpūtu, ielikdams pa starpām

vispārējās sarunās savas atjautīgās piezīmes, pastaigādamies pa istabu

šurp un turp, lai izstaipītu ilgākā nepārtrauktā sēdēšanā pie rakstām-

galda sastingušos locekļus. Jāpiezīmē, ka pievārdu „Homers" M. bij
izpelnījies draugu un tuvāko paziņu starpā sava episkā miera un, lie-

kas, ari Homēra tulkojuma dēļ. Kāds no šiem draugiem rakstīja īsi

pēc M-a nāves: „Lai dārgais aizgājējs mums paliek atmiņā kā mūžī-

gas jaunības un dzirkstošas atjautības ideāls."

M-u darīja simpātisku ari viņa reliģiski-etiska personība. No

vecāku mājām viņš, liekas, jau mantojis dziļu reliģiozitāti, kas uzgla-

bājās neaizkārta ari visās viņa skolas gaitās. Pēc viņa paša izteicie-

niem, viņš piedzīvojis gan zināmas šaubas studenta gados, bet nopietni

izkopdams savu pasaules uzskatu Teichmūllera vadībā, viņš samērā

ātri un viegli ticis pāri krizei. Dogmatiska šaursirdība viņam tomēr

bij sveša un ārējais baznīciskums viņam stāvēja tāļu, bet tos neiz-

smeļamos garīga spēka avotus, kas vērd no Dieva ticības dziļumiem,
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viņš turēja svētus. Atceros, ka kādreiz sarunās ar mācītāju Šmidt-
chenu par modernās teoloģijas jautājumiem,_ viņš kratīja galvu par mūsu

aizrādījumiem. Viņa paša dzīvē reliģiozitāte atraisīja spārnus dzīves

priecīgam optimismam un negurstošai darba dziņai.

Beidzot vēl pāris vārdus par K. M-a personīgo dzīvi un tās beigu
cēlienu. Laulībā viņš sadzīvojis no 1887. līdz 1908. g., kad viņa dzīves
biedre krita par upuri ilgai grūtai nieru slimībai. No 2 dēliem vecā-

kais Kārlis ir inženiers, jaunākais Fēlikss iesāka studēt tieslietu zinī-

bas, kad negaidot saslima ar grūtu ilgstošu slimību. Šis bij taisni tas

tēva dēls, kuram vistuvāki stāvēja viņa mūža darbs, kurš visvairāk

parādīja savu patiku valodniecības lietās, — tādēļ viņa slimība ķērās
tēvam īpaši pie sirds. Kā viņš nav pūlējies, cik daudz nav izdevis

naudas, lai sagādātu dēlam veselību, cik grūti nospieda viņa tēva sirdi

domas, ka viņš pats varētu mirt agrāk nekā dēls, un tad tas paliktu
bez apgādnieka. Šeit meklējams ari viens no iemesliem, kādēļ M. ne-

varēja tūliņ pēc pensijas izkalpošanas apņemties iziet atvaļinājumā.

Viņš baidījās ari no vismazākās slimības ēnas.

Kad 1915. g. vasarā kara vilnis aizķēra jo smagi ari mūsu dzim-

teni, rūpes par slimo dēlu un gādība par vārdnīcas materiāliem un

rokrakstiem skubināja M-u jau laikus pārcelties uz Tērbatu, kur viņš
ari nodzīvoja līdz pat skolas laika sākumam septembrī. Rīgas Ale-

ksandra ģimnāzijai uz Vēriem (Verro) pārceļoties, M-am vajadzēja
sekot uz turieni. Slimnieks palika Tērbatā, viņš pats apmetās pie kāda

darba biedra. Kad iekrita blakus vairākas brīvdienas viņš ieradās

Tērbatā, pēdējo reizi vēl februāra vidū — masļeņicā. Bet tad negaidot
uznāca slimība — influenca, tad plaušu karsonis, gan ļoti vieglā veidā,
— bet vājā sirds neizturēja. Pēc septiņu dienu slimošanas K. M. viegli

aizmiga 27./14. martā ap pīkst. 7 vakarā. Nama māte, kas priekš ceturt-

daļstundas ar viņu vēl bij runājusi un mērojusi zemo temperatūru, at-

griezusies istabā atrada viņu mierīgi guļam, bet šis miegs izrādījās par

tādu, no kura vairs neatmostas.

No Vēriem mirušo izvadīja darba biedri un skolnieki, mācītājam

Šmidtchenam, viņa audzēknim no Talsu laika un ilggadējam draugam

garīgo cermoniju izpildot. Rīga, kur
_

ziņa
_

par apglabāšanu dažādu

iemeslu dēļ varēja izplatīties tikai paša pēdēja brīdī, bij salasījies uz

M-a bērēm 2. aprilī/20. martā tomēr paprāvs izvadītāju pulciņš. Pēc

mācītāja Meirena izdarītās bēru ceremonijas atskanēja ari runas un tika

nolikti vaiņagi, bet tomēr tas bij nieks salīdzinot ar to, kā latviešu inte-

liģence un skolas jaunatne būtu izvadījusi K. M-u uz mūžīgu dusu pa-

rastajos apstākļos. Toreiz bēgļu laiks visam uzlika savu smago roku.

Pie atvērtā kapa no M-a atvadījās, noliekot vaiņagus un cildinot

viņa darbību, Rīgas Latviešu Biedrības un viņas nodaļu _un komisiju

vārdā Fr. Grosvalds, Letonijas vārdā students G. Turss, Tērbatas Bēgļu

Apgādāšanas Komitejas vārdā, pieminot M-u kā vienu no Komitejas di-
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binātājiem, J. Cīrulis, Letonijas palīdzības biedrības vārdā Dr. Perlbachs,
Latviešu Izglītības biedrības un viņas skolu vārdā direktors J. Zariņš,
tad vēl Rīgas Aleksandra ģimnāzija.

Ari nekrologi laikrakstos kara apstākļu dēļ iznāca īsāki un nepil-

nīgāki, apmierinoties vienīgi tikai ar Konversācijas Vārdnīcas sniegtām

ziņām. Vienīgi Dzimtenes Vēstnesis un tas ari, tikai pateicoties redak-

tora Aronu Matisa tuvajam sakaram ar nelaiķi, bij nodrukājis jūsmīgāku

piemiņas rakstu no Arona spalvas.

īpašas piemiņas svinības sarīkoja M-am Tērbatas bēgļu apgādā-
šanas komiteja 19./6. maijā 1916. g. Dziedāja koris. Man bij uzdevums

nolasīt M-a biogrāfiju, kuras sastādīšanai tobrīd Tērbatā plūda diezgan

bagātīgi avoti, kas redzami ari šinī darbā. Profesors J. Endzelīns bij

atsūtījis piemiņas rakstu „Kārla Mūlenbacha darbi valodniecībā". 12)

Filoloģijas kandidāts Aug. Boka runāja par M-a Homēra tulkojumu un

nolasīja dažus paraugus. I. Cīrulis stāstīja par «Valodniecības Noda-

ļas" sēdēm. Bij toreiz zināma interese par Kārli Mūlenbachu, Pacēlās

jautājums par īpaša M-a fonda dibināšanu. lenāca ari kādas sumas

šim fondam, ap 150 rubļu, bet par tiem iepirktie Krievijas vērtspapīri

pašreiz bez jebkādas vērtības.

Latvijas nodibināšanās ir beidzot pašķīrusi ceļu M-a mūža darbam.

Latviešu valodas vārdnīcas divi sējumi, 839+908 lpp. līdz „o" burtam, guļ

glīti izdoti mūsu priekšā. Līdzās M-a vārdam, vārdnīca nes J.

Endzelīna vārdu, kas uzņēmies redakciju, papildināšanu un turpināšanu.

Filologu biedrība pie Latvijas Universitātes, latviešu filologu zi-

nātnisko tradiciju nodibinātāja un kopēja, pieminēja ari latviešu filo-

loģijas celmlauža K. Mūlenbacha nopelnus viņa nāves dienas desmit

gadu atcerē 27. martā 1926. g. Ari latviešu prese godam minēja M-a

vārdu un sniedza piemiņas rakstus; tikai liela daļa bij aplam izrēķinā-
jusi (par dienu agrāk) pašu nāves dienas datumu.

Kamēr pastāvēs latviešu filoloģija, dzīva būs ari M-a darba

piemiņa.

Plašāki raksti par K. M-u:

E. Voltera — K. M. MiojieH6ax (Krievu Zinātņu Akadēmijas Ziņo-

jumā 1917. g.).
L. Adāmoviča — Kārlis Miilenbachs (žurnāla „Jauna Latvija",

1918. g., 3. numurā 167.—178. lpp.).
E. Bleses — Kārla Mūlenbacha 10 gadu nāves dienas piemiņai

(žurnālā „Latvju Grāmata", 1926. g., 3. un 4. numuros, 161.—166. un

252.-258. lpp.).

12) lespiests vēlāk laikrakstā „Baltija" 110. numurā, 22./IX. 1916. g.
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Cittautiešu valodnieku spriedumi par M-u.

Joz. Zubatijs raksta kādā no savām pirmajām vēstulēm: „Jūs,
liekas, vēlaties, lai es Jums aizrādītu, kas Jūsu darbos būtu izlabojams
v. t. 1. Bet Jums nav iemesla sevi tik zemu vērtēt (Nur keine unnūtze

Bescheidenheit). Ko es esmu no Jums lasījis, tas liecina par asu sprie-

dumu un pareizu metodi un tādēļ mūsu starpā var būt tikai savstarpēja
domu izmaiņa, uz ko es esmu labprāt gatavs, un to pašu, zināms, es iz-

lūgtos ari no Jums."

Piezīme: Zubatijs bij iesācis sarakstīties ar M-u, kāda viņa

iespiesta raksta (Par duāli, «Austrumā") pamudināts.
A. Šachmatovs raksta: „Lūdzu Jūs piesūtīt Zinātņu Akadēmi-

jas Ziņojumam kādu rakstu ar lingvistisku saturu. Jūsu 1899. g. iespie-

stam rakstam par ģenetīva lietošanu akuzatīva vietā ir tāda zinātniska

vērtība, ka jādomā, ka Jums liela interese un liela erudīcija valodniecī-

bas arodā."

K. Mūlenbacha matrikuls.

0. F. F. 0. S.

Universis ac singulis, quorum interest, his literis notum esse volumus,

Vniversitatis Caesareae Dorpatensis

Studiosorum m numerum adscitum esse Juvenem Ornatissimum

Carolum Mūhlenbach, Curonum, Philologiae cultorem,
data dextra pollicitum, se memorem propositi doctrinae studiis

assidue operām daturum, scholas sibi necessarias sedulo frequentaturum,
verecunde atque honeste uicturum, legibus magistratibusque academicis

obsequium ac reuerentiam praestaturum.

Ouorum uicem Vniversitas Literāram Dorpatensis huic suo nunc

ciui spondet legum academicarum tutelam omniaque iura ac commoda

Studiosorum.

In cuius rei testimonium nomen eius Albo academico .inscribi, has-

que literas sigillo academico munitas ipsi offerri iussimus.

Dorpati, die XVII mensis Januarii Anno MDCCCLXXVI.

Nr. 9897.

Vniversitatis Caesareae Dorpatensis Rector et Senātus.

(Zīmogs)
Dr. Gregorius ab Oettingen

Rector.
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Tulkojums:

Tas lai būtu par laimi un svētību!

Visiem kopā un katram par sevi, kam daļa gar to, mēs gribam ar

šo zināmu darīt, ka Ķeizariskās Tērbatas Universitātes studentu skaitā

ir uzņemts krietnais jauneklis Kārlis Mūlenbachs, kurzemnieks, filoloģijas
students (burtiski: kopējs), un dodams labo roku, apsolījis, ka viņš pa-
turēdams prātā savu uzdevumu, pastāvīgi veltīs savas pūles zinātnes

studijām, čakli apmeklēs nepieciešamās lekcijas, dzīvos krietni un godīgi
un parādīs akadēmiskiem likumiem un priekšniekiem paklausību un

godbijību..
Tērbatas zinātņu universitāte atkal no savas puses svinīgi sola šim

savam tagadējam jaunam pilsonim akadēmisko likumu aizsardzību un

visas studentu tiesības un priekšrocības.
Lai to apliecinātu, mēs pavēlam ierakstīt viņa vārdu akadēmiskā

albumā un izsniegt viņam pašam šo rakstu, apstiprinātu ar akadēmisko

zīmogu.

Tērbatā, janvāra mēneša 17. dienā 1876. g.

Ķeizariskās Tērbatas Universitātes senāts un rektors

Dr. Georgs fon Otingens, rektors.

Piezīme: Matrikulu toreiz izsniedza studentiem svinīgi univer-

sitātes aulā, pie kam rektors sniedza roku katram jaunuz-

ņemtam studentam.
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