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PRIEKŠVĀRDS

Krājums «Grāmatas un grāmatnieki» sagatavots, atzīmējot J. Mi-

siņa bibliotēkas, tagadējās LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas

J. Misiņa latviešu literatūras nodaļas, dibināšanas 100. gadadienu.

Krājuma sākumā sniegts pārskats par Misiņa bibliotēkas attīs-

tību 100 gados — tās rašanos un izaugsmi, izmaiņām atkarībā no

vēsturiskajiem apstākļiem. Sīkāk analizēts laika posms no 1946. gada
LPSR Zinātņu akadēmijas sistēmā. Atsevišķā rakstā aplūkota Jāņa

Misiņa bibliogrāfiskā darbība, plašāk raksturojot viņa galvenā
darba ■— «Latviešu rakstniecības rādītāja» — tapšanas gaitu. Ar

atlasi ievietotas J. Misiņa vēstules, kas raksturo viņa bibliotekāro un

bibliogrāfisko darbību un piedalīšanos latviešu folkloras vākšanā.

Krājuma otrā daļa veltīta latviešu grāmatniecības vēstures ak-

tuāliem jautājumiem •— latviešu padomju grāmatniecības izveidei

1919. gadā, legālās komunistiskās izdevniecības «Daile un darbs»

izveidei, darbam un devumam latviešu grāmatniecībā. Vairāki raksti

veltīti 19. gs. un 20. gs. sākuma latviešu grāmatniecībai — dažu

nozīmīgu sacerējumu un izdevumu tapšanas un izplatīšanās gaitām,
ideju lokam, vietai sabiedrības garīgajā dzīvē, kā arī maz pētītiem
grāmatu mākslas jautājumiem. Seit sniegts pārskats arī par vienu

no lielākajām personiskajām bibliotēkām Rīgā ■— profesora Paula

Stradiņa bibliotēku.

- Trešajā daļā ievietotas Misiņa bibliotēkas ilggadējo darbinieku

un lasītāju atmiņas par bibliotēku un tās darbiniekiem pēc bibliotē-

kas pāriešanas Rīgas pilsētas pārziņā un LPSR Zinātņu akadēmijas
sistēmā, kā arī lasītāju publicētie un nepublicētie izteikumi par

Misiņa bibliotēku un tās nozīmi zinātnes, kultūras un mākslas dzīvē

Latvijā.

Redakcijas kolēģija
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100 GADOS

J. Kalniņš

TAUTAS KULTŪRAS LIECINIECE

UN GLABĀTĀJA

Stāsts par Misiņa bibliotēkas simts gadiem, par šīs bibliotēkas

sākumiem vispirms ir stāsts par kādu entuziasmu, apmātību, ko var

pat nodēvēt par apsērstību. Kāds pusaudzis, jauneklis, kaut kur tālu

lauku klusumā, neviena nemudināts un nerosināts, sāk vākt kopā

grāmatas, kādas vien latviešu valodā iznākušas. Labas vai sliktas,

godā vai nevērtē turamas — viņam tās visas, izrādās, ir dārgas,
saudzējamas un uz laiku laikiem saglabājamas. Vēl vairāk — viņš
sāk vākt pat atsevišķas lapiņas, uz kurām nodrukāts teksts latviešu

valodā, — arī vienalga, kas uz tādām lapiņām uzrakstīts. Vēlāk viņš
vāc kopā arī latviešu valodā ar roku uzrakstīto — rokrakstus, kas ir

pamats drukātajam darbam. Lai viss, kas latviešu valodā tapis dru-

kāšanai vai nodrukāts, būtu vienuviet.

Pirms viņa — Jāņa Misiņa neviens to Latvijā nebija iedomājies
darīt. Kas par to, ka viņam grāmatu pirkšanai trūkst līdzekļu, daž-

kārt to pat nav nemaz, — gan jau kaut kā! Un tā visu mūžu cauri.

Lai iet kā iedams, bet viņam ir jādabū savai krātuvei ikviena grā-
mata, kas vien latviešu valodā iznākusi, un viņš dabū tās. Arī tās,

kas sen izpārdotas. Gandrīz visas. Jo viņam visu mūžu nepierimst
šī apsērstība, un, jo gadi vairāk uz priekšu rit, jo plašai atklātībai

kjūst jo skaidrāk redzams, cik lielu, nekādi nepārvērtējamu darbu

Jānis Misiņš ir uzņēmies un paveicis.
Vēl vairāk. Kopā vākšana savam īpašumam visbiežāk ir mant-

rauša un sīkstuja indeve, tāda cilvēka rīkošanās, kurš domā tikai

par savu labumu un lai iegūtais atrastos citiem nepieejams aiz'atslē-

gas mājā, šķūnī, pagrabā, dziļi lādē paslēpts un ieslēgts. Jānis Mi-

siņš jau Tirzas «Krācēs» vāc kopā latviešu valodā drukāto, lai tas
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būtu pieejams, iepazīstams arī citiem. Lasītājiem. Jauniem un ve-

ciem. Skolotiem un neskolotiem. Ikvienam, kas «meklē rakstos». Tau-

tai. Kaut zina, ka grāmata no daža lasītāja aiziet garu ceļu, kaut

zina, ka grāmatas, ko daudzi lasa, ātri sadilst un ka vispār grāma-
tas mūžs, ja tā nonāk daudzu rokās, nav gariem gadiem mērījams.
Jau no pašas jaunības viņš apzinās, ka viņa vākums tikai tad iegūst
īsto vērtību, ja tas iet atpakaļ tautā. Tad arī viņa dzīve iegūst īsto

nozīmi un jēgu. legūšanas un atdošanas prieks visu viņa mūžu iet

cieši kopā, un tas nodrošina, ka viņa mūža veikums kļūst par tautas

kultūras neatņemamu sastāvdaļu. Augstas skolas neapmeklējis, no

lauku klusuma iznācis, Jānis Misiņš, tukšu vietu savas tautas kultūrā

ievērojis, strādā savu grāmatu kopā vācēja darbu ar neatlaidību,
kam ir varoņdarba nozīme.

Par Jāņa Misiņa dzīves gaitu un mūžā paveikto domājot, tūdaļ
nāk prātā tādi cilvēki mūsu kultūras vēsturē kā «Latvju dainu»

tēvs Krišjānis Barons, kā mūsdienās nepelnīti pamaz atminētais

aizrautīgais, pašaizliedzīgais latviešu tautas pasaku vācējs Ansis

Lerhis-Puškaitis (visu mūžu pavadīdams lauku skolās!). So cilvēku

pašaizliedzīgi paveiktais neizkustināmi veido mūsu kultūras stūrak-

meņus. Šie cilvēki nav tik daudz jaūnradītāji (kaut arī šīs īpašības
viņiem piemīt) kā pirmām kārtām savas tautas radīto kultūras vēr-

tību apzinātāji, kopā savācēji, apkopotāji, lai savu veikumu nodotu

tautai atpakaļ. Lai ikviens varētu redzēt tautas radīto vērtību lie-

lumu — to lielumu, kam ikdienā dažkārt staigājam garām, nedz

īsti pamanījuši, nedz novērtējuši.

Krišjāņa Barona «Latvju dainas» lielā mērā izauga no vēlēšanās

parādīt pasaulei, ka nav taisnība vācu kungiem un mācītājiem, kas

tolaik noteica dzīvi Latvijā, ka tādas latviešu tautas un vēl jo vai-

rāk šīs tautas kultūras nemaz nav, ka ir tikai tumša zemnieku kārta,
kurai nav bijusi nedz pagātne, nedz būs nākotne. Tautas folkloras

bagātībām — bet tās bija vēl jāsavāc! — nu vajadzēja kļūt par
skaidru pierādījumu, cik šādi spriedumi ir nepamatoti un aplami.
Praktiski folkloras bagātību apzināšanās un savākšana kļuva par
vienu no latviešu tautas tālākās kultūras dzīves stūrakmeņiem —

arī tad, kad ar vācu kungiem vairs nebija jāstrīdas un jākaro.
Līdzīgi arī Jāņa Misiņa mūža darbs ir kļuvis par savas tautas

eksistences, noietās kultūras gaitas apliecinājumu, tautas kultūras

neatņemamu sastāvdaļu, un viņa vārds laiku tecējumā nav nekā zau-

dējis no sava lieluma un spožuma. Te ir ieguldīts bez atlikuma cil-

vēka mūžs, dotas savas sirds asinis, tas ir svēts darbs. Un jo diže-

nāk tas, ka šādi cilvēki, šādu darbu veicēji nākuši no vienkāršās

tautas vidus, bieži vien ar galēju trūkumu kaudamies. Bet tāpēc
viņi jo dziļāk savā darbā saauga ar tautas vajadzībām, kļuva par
tās bagātību krājējiem un lieluma parādītājiem, atklājējiem.



...

Nav vajadzības šeit raudzīt sīkāk raksturot Misiņa bibliotēkas

tālāko gaitu — par to visu var izlasīt šīs grāmatas lappusēs. Jānis

Misiņš bija pavēris avotu, kas tecēdams pieauga spēkā un varenībā.

No privātas grāmatu krātuves vēlāk radās valsts bibliotēka, kas jo

īpaši izaugusi un spēcīga kļuvusi padomju varas gados. Misiņa bib-

liotēka ir mūsu kultūras lepnums. Vēl tikai gribas piezīmēt, ka Jānim

Misiņam vienā ziņā laimējies ļoti — viņa darbam vienmēr bijuši
aizrautīgi, pašaizliedzīgi turpinātāji, kam svēti tie principi un cieņa,
kāda pret rakstītu un drukātu vārdu bija Misiņam pašam. Te pir-
mām kārtām minams Kārlis Egle, tiešais Misiņa darba turpinātājs.

«Rakstos» saglabātais un atrodamais arī viņam bija vērtība, kas

turama dārga un svēta, un mīļi viņam bija visi, kas raudzīja Misiņa
bibliotēkā sakrātajās vērtībās iedziļināties.

Latviešu tautas dzīves, tautas radīto kultūras vērtību iepazīšana

un pētīšana šodien bez Misiņa bibliotēkas nav iedomājama. Tā ir

mūsu kultūras dzīves Meka, uz kuru savu reizi ir devies ikviens, kas

vien nopietnāk raudzījis latviešu tautas kultūras tai vai citā novadā

iedziļināties.
Un viņš šai bibliotēkā ir gaidīts.

- Lasītāji, kas apmeklē Misiņa bibliotēku, būs ievērojuši vienu:

viņi, šeit atnākuši, nav iekļuvuši iestādē, kur viņus saņem ierēdņi,
kas varbūt gan akurāti dara savu darbu, bet kam ienācējs būtībā ir

pilnīgi vienaldzīgs. Nē, šai bibliotēkā lasītāju apņem bibliotēkas dar-

binieku gādīgās rūpes — kā labāk palīdzēt? Un, ja vēl ievēro, ka

lasītājs patiesi grib tā īsti «ieskatīties rakstos», tad ir tikpat kā vis-

labākais draugs sastapts. Vai tā nav tā pati labvēlība, sirds devība,
kas Jānim Misiņam lika grūti sagādātās grāmatas ar prieku dot

cilvēkiem, kas alka iepazīt šais grāmatās rakstīto?

...Nāk jauna diena, daudzi jo daudzi lasītāji atkal no jauna
ver durvis Andreja Upīša ielā —■ durvis, aiz kurām vienviet vispil-

nīgāk savākts kopā viss, kas-vien latviešu valodā nodrukāts. Savākts,
lai nodotu atpakaļ tautai. Misiņa bibliotēka aug, tajā ieplūst atkal

un atkal jaunas grāmatas. Misiņa bibliotēka ir uzskatāma latviešu

kultūras izaugsmes un bagātības lieciniece ar vērtībām, kas nepa-

gaist laika tecējumā. Ja jums vajag meklēt rakstos, tad Misiņa
bibliotēka ir īstā vieta, kur to var izdarīt. No maza avota, no sirds

bagātības un aizrautības izaugusi.
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E. Arājs

MISIŅA BIBLIOTĒKA SIMT GADOS

Vecākajai un pilnīgākajai latviešu grāmatu krātuvei pamatus

pirms simt gadiem licis izcilais latviešu bibliofils un bibliogrāfs
Jānis Misiņš (1862—1945). Visu mūžu viņš ziedojis šīs unikālās

grāmatu krātuves izveidošanai un papildināšanai. «Esmu savā mūžā

krājis grāmatu pie grāmatas, un gan jau katra no tām noderēs savā

reizē tiem, kas «meklē rakstos»,» — tā dzīves novakarē savu mūža

darbu rezumē sirmais grāmatnieks.1 Mūsu dienās, kad plaša biblio-

tēku tīkla izveidošana Padomju zemē kļuvusi par valsts politiku,
dažkārt grūti pat iedomāties un aptvert to kolosālo darbu, ko veicis

Jānis Misiņš. Protams, salīdzinājumā ar pašreizējiem Fundamentā-

lās bibliotēkas J. Misiņa latviešu literatūras nodaļas fondiem, kuri

izauguši jau pāri pusmiljona inventāra vienībām, Misiņa savāktie

•28 000 sējumu skaitliskā ziņā sevišķi neizceļas. Taču šo krājumu mēs

nekad nevaram novērtēt par augstu — tas vēl mūsu dienās uzska-

tāms par šīs grāmatu krātuves pamatu. Šodien varam noteikti apgal-
vot: ja nebūtu Misiņa krājuma, tad liela daļa tur saglabāto izde-

vumu tagad mums nemaz nebūtu.2 Grāmatniecības vēsturē ir zināmi

daudzi ievērojami bibliofili, kuri savai tautai atstājuši vērtīgas un

vēl lielākas savākto grāmatu kolekcijas nekā Misiņš. Daudzas no

šīm kolekcijām savā laikā kļuvušas par pamatu lielu bibliotēku

izveidošanai. Taču tie galvenokārt bijuši turīgi ļaudis, vai arī

daudzi no viņiem kolekcionējuši izdevumus tikai kādā šaurā spe-
cialitātē. Lielajā bibliofilu saimē diezin vai varēsim atrast «otru

Misiņu», kurš četrus gadu desmitus, cīnoties ar materiālām grūtī-
bām, viens pats ar neiedomājamu neatlaidību un mērķtiecību, bez

sabiedrības atbalsta, savācis tādu unikālu kolekciju.
Daudzi laikabiedri Misiņu šajā darbā uzskatīja par lielu savād-

nieku, kurš iecerējis vienam cilvēkam neiespējamo — savākt visu,
kas latviešu valodā iespiests. Arī pats Misiņš par savām iecerēm,

liekas, dažkārt mazliet ironizēja, piemēram, pasūtīdams mākslinie-

kam R. Zariņam visai zīmīgu cx libris: mazs puisītis ar mazu spai-
nīti grib izsmelt jūru ...

1

Misiņš J. Atskats. — Karogs, 1946, № l, 95. Ipp.
2 No J. Misiņa izveidotā literatūras krājuma izaugušas vairākas patstāvīgas

nodaļas. Sajā rakstā, apskatot nodaJu fondus un darbu kopumā, turpmāk tiks. lie-

tots apzīmējums «Misiņa bibliotēka».
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Antons Birkerts, vērtēdams Misiņa 40 darba gadus, rakstīja: «Cir-

kulēja baumas, ka Misiņš liels savādnieks... Pa daļai uztvēra viņa
personību arī no jocīgās puses. Sevišķu iemeslu tam deva viņa fanā-

tisms grāmatu vākšanā. Misiņš mēdza ierasties visur, kur vien varēja
cerēt dabūt kādu grāmatu materiālu. Te viņš ieradās daža laikraksta

redakcijā parakņāties pa plauktiem, te atkal pie viena otra paziņas

privātās bibliotēkās. Un, kad viņš sev ko derīgu ieraudzīja, tad to

viņš ar apbrīnojamu neatlaidību pūlējās dabūt savā īpašumā. Un

viņa pūlēm bija sekmes — viņa neatlaidībai bija grūti pretoties. Kad

Misiņš aizgāja ar grāmatu vai avīžu saini padusē, tad tikai ironiski

nosmējās viņam pakaļ: ko viņam padarīsi — tas ir Misiņš!» 3

Raksturīgi par Misiņu izteicies arī Andrejs Upīts 1961. gada 18.

maijā rakstā «Daži vārdi par J.Misiņu un Misiņa bibliotēku»: «Ci-

tām tautām un arī mums pašiem ir bijuši un ir ievērojami tā sauca-

mie ideālisti — grāmatu apgādātāji un izdevēji (Sarpantje — fr.,
Kotā — vāc, A. Gulbis — latv.) v. c. Bet vispār nav sastapts vai

dzirdēts grāmatnieks, tāds savādnieks — fanātiķis grāmatu krājējs,
meklētājs, vācējs, kas, no jaunām dienām sākot, visu garo mūžu cauri

līdz pēdējai stundai, savilcis kopā un sakārtojis veselu «Misiņa biblio-

tēku», kurā uzglabāts tiklab kā viss, kas latviski rakstīts un

iespiests.»
4 Te jāpiebilst, ka Misiņš vāca un krāja ne tikai grāmatu

pie grāmatas, bet arī lapiņu pie lapiņas, rokrakstu kopas, ilustratīvo

materiālu (fotogrāfijas un skatu kartītes) — it visu, kas atspogu-
ļoja mūsu tautas vēsturi un kultūru. īpašu apbrīnu radīja Misiņa
lielā drosme vākt un krāt nelegālos (pagrīdes) izdevumus un revo-

lucionārās proklamācijas. It sevišķi bīstami to bija darīt tumšajos
reakcijas gados pēc 1905.—190/7. gada revolūcijas, kad par to drau-

dēja bargi sodi. «Jā, tas bija tiešām dīvains vīrs, īsts savādnieks!

Tajā laikā, kad par revolucionāro literatūru piesprieda vai pat nāves

sodu — viņam bija drosme krāt šo literatūru!» raksta A. Bir-

kerts.5

Jānis Misiņš dzimis Vidzemes vidienē Tirzas pagasta «Krācēs»

zemnieka ģimenē. Jau agrā bērnībā zēns iemīl grāmatas, kas tajos
laikos arī uz laukiem vairs nebija liels retums. Jaunietim ir liela

griba mācīties, bet smagas, ilgstošas slimības dēļ tas viņam neizdo-

das. Centīgajam un enerģiskajam jauneklim izglītība jāiegūst paš-
mācības ceļā. Grāmatu zināšanas valdzina Jāni Misiņu, un pret pašu
zināšanu avotu — grāmatu — viņš sāk just lielu cieņu. Jaunais

censonis lasa visu, ko vien savā apkārtnē var sadabūt, līdz beidzot

pats sāk iegādāties grāmatas par naudu. Tirzas gadatirgū nākamais

3 Birkerts A. Jānis Misiņš. — Ilustrēts Žurnāls, 1925, № 7/8. 237. Ipp.
4 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., A. Upīša f., 51.
5 Birkerts A. Jānis Misiņš. — Ilustrēts Žurnāls, 1925, № 7/8, 237. Ipp.
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grāmatnieks nopērk pirmo grāmatu «Kārlis un Anniņa» — toreiz
■ i • i - ± r j. - i _ • _ i-:., fi

ļoti populāro sentimentālo «ziņģi». 6

Šīs grāmatiņas pirkumu Misiņš arī uzskata par savas grāmatu
krātuves pirmo pamatakmeni!7 Pirkumam, protams, bija gadījuma
raksturs, bet ap šo 16 lappušu biezo brošūriņu pamazām sāk veido-

ties grāmatu kopa, ko tās īpašnieks dod lasīt apkārtējiem iedzīvo-

tājiem. Grāmatu krāšanas un bibliotēkas veidošanas dedzīgo entu-

ziastu iejūsmina un morāliski atbalsta tā laika ievērojamā kultūras

darbinieka Krišjāņa Valdemāra raksts «Grāmatu krātuves kā tautas

gara modinātājas».
8 Vēlāk Misiņš ar raksta autoru sarakstās, un no

Maskavas nāk Valdemāra vēstules ar vērtīgiem padomiem un pat
dažas grāmatas. «Pēc šā raksta lasīšanas radās doma ierīkot biblio-

tēku nevis kā krātuvi, bet lasīšanai, vispārības lietošanai,» raksta

Jānis Misiņš. «Bet, kad biju sācis grāmatas izsniegt lasīšanai, ma-

zais grāmatu krājums, grāmatu pa grāmatai no rokas rokā iedams,
ātri nolietojās; trūka līdzekļu tā uzturēšanai un arī papildināša-
nai.. Manu pasākumu pabalstīdams ne tikai ar padomiem un norā-

dījumiem, reizē ar šām uzmudinošām vēstulēm Valdemārs man atsū-

tīja par brīvu arī vairākas savas grāmatas.» 9 Tā jau pašā sākumā

grāmatu krāšana pieņem sabiedrisku raksturu.

1885. gada 19. septembrī pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem J. Mi-

siņš beidzot dabū Vidzemes gubernatora atļauju savās tēva

mājās «Krācēs» ierīkot publisku bibliotēku. «Šo legalizācijas
datumu arī uzskatu par manas bibliotēkas dibināšanas dienu,» paziņo
Misiņš. 10 Bibliotēkai, kurā šai laikā ir ap 500 sējumu, ir zinātnisks

raksturs. Blakus parastai lasāmvielai te ir ievērojams skaits perio-
disko izdevumu un zinātnisko grāmatu.11 Daudzi izdevumi jau tajos
laikos ir lieli retumi un līdz mūsu dienām saglabājušies kā vienīgie
eksemplāri. Grāmatu iegāde prasīja ievērojamus naudas līdzekļus.
Lai tos sadabūtu, Misiņš strādā gan par grāmatu sējēju, gan par

grāmatu tirgotāju. Materiālo apstākļu spiests, viņš ar savu biblio-

tēku 1892. gadā pārceļas uz Lejasciemu, bet 1906. gadā — uz Rīgu.
Dzīve Rīgā Misiņam dod lielākas iespējas bibliotēkas tālākā izvei-

došanā. Tā jau sasniegusi visai prāvus apmērus — ap 5000 sējumu.
To sāk regulāri izmantot lasītāji — Rīgas inteliģence. Taču, biblio-
tēkai paplašinoties, pieaug arī grūtības, jo nekādu atbalstu no sa-

5 Kārlis un Anniņa. Jelgavā, 1870 (A. G. Birgera balādes «Leonardo und
Blandine» lokalizējums latviešu valodā).

7 Misiņš J. Atskats. — Karogs, 1946, № 1, 84. Ipp.
8 Balss, 1880, 15.okt.
9 Krišjāņa Valdemāra vēstules far J. Misiņa ievadu]. — Latvju Grāmata,

1931, № 1, 12. Ipp.
10 Misiņš J. Atskats. — Karogs, 1946, № 1, 92. Ipp.
11 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., J. Misiņa f., Rādītājs par

Krāces J. Misiņa grāmatu krātuvi.
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biedrības Misiņš nesaņem. Grāmatu izvietošanai trūkst telpu. Tāpēc
daļa grāmatu, sapakotas kastēs, ilgus gadus guļ viņa nelielā grā-
matveikala un grāmatsietuves blakustelpās Kārļa (tagad 13. jan-

vāra) ielā 27 (pēc kara māja tika nojaukta). Tikai 1919. gadā, Lat-

vijā nodibinoties padomju varai, Misiņš pirmo reizi saņem sabiedrī-

bas materiālo pabalstu. Bibliotēkai tiek ierādītas arī telpas — trīs-

istabu dzīvoklis Skolas (tagad A. Upīša) ielā 25. Misiņa bibliotēka

tautā ir jau ieguvusi popularitāti, un to sāk aizvien plašāk izmantot

zinātnieki, rakstnieki un citi kultūras darbinieki. Bet paiet vēl daži

gadi, un arī šīs telpas ar grāmatām ir pārpildītas. Kārlis Egle atce-

ras, ka grāmatas Misiņš mīlējis, pazinis, izpratis un krājis bez apni-
kas. Viņa mājās mūžīgi visur un visas vietas esot aizņēmušas grā-
matas un dažādi materiāli —■ gan plauktos, gan skapjos, gan kastēs

vai vienkārši kaudzēs uz galdiem, krēsliem, grīdas un pat gultā. 12

Misiņam, grāmatas «medījot», blakus maizes darbam nepārtraukti

vajadzēja skraidīt pa dažādām izdevniecībām, veikaliem, antikva-

riātiem un arī pie privātpersonām, lai izkaulētu iztrūkstošos izdevu-

mus. Tas prasīja milzu enerģiju un jo sevišķi lielus materiālos

līdzekļus. K. Egle atceras, kā viņš palīdzējis Misiņam vienu šādu

darījumu kārtot: «Misiņam viņa krājumā vēl te Rīgā ap 1924. vai

1925. gadu nebija pilnīga «Dienas Lapas» komplekta. Bet tāds

komplekts bija kādreizējā «Jaunās Dienas Lapas» redaktora Ed. Tū-

tera dēlam Kārlim kā mantojums no tēva, kas prasīja par to diezgan
prāvu summu. J. Misiņam tādas nebija, kaut gan Tūteram viņš neiz-

rādīja, tikai mēģināja maksu nokaulēt zemāku. Un tomēr neatlaidās

ne brīdi. Mēs sabraucām uz Tūteri, kaut kur pilsētas nomalē, reizes

3 vai 4, līdz pēdīgi ieguvām šo komplektu. Šis komplekts ir tagad
Misiņa bibliotēkā, bet nepilnīgais, kas līdz tam gulēja Misiņa krā-

jumos, aizgāja uz Valsts bibliotēku.» 13 Aizsteidzoties notikumu secī-

bai priekšā, jāatzīmē, ka otro pilno «Dienas Lapas» komplektu —

vienu no visvairāk lasītiem laikrakstiem — līdz ar daudziem citiem

pirmsrevolūcijas avīžu komplektiem bibliotēka 50. gados kā dāvanu

saņēma no V. I. Ļeņina PSRS Valsts bibliotēkas.

Grāmatu produkcijai pieaugot, Misiņš sāka pagurt un saprata,
ka turpmāk viens pats vairs netiks galā ar lielo grāmatu krājumu,
īpaši materiālā ziņā viss pārāk smagi gūlās uz viņa pleciem. «Ar

katru dienu skaidrāk sāku apzināties,» atceras Misiņš, «ka man sa-

viem spēkiem un līdzekļiem vairs nebūs iespējams bibliotēku tālāk

uzturēt un papildināt. Tiesa, radās draugi un labvēļi ar Kārli Egli
priekšgalā, kas griezās pie Kultūras fonda domes, lūgdami kādu

pabalstu manas bibliotēkas uzturēšanai. Bet tie bija tikai ielāpi.

12 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., K. Egles f., 278.
13 Turpat.
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Mana bibliotēka, kas tagad bija kļuvusi par visplašāko un vispil-
nīgāko nacionālo grāmatu krātuvi, turpmāk varēja normāli attīstī-

ties un pastāvēt tikai kā sabiedrisks institūts.» 14

Sākumā Misiņam bija radusies doma nodot savu grāmatu krā-

jumu Rīgas Latviešu biedrībai. Taču, redzēdams, ka biedrība kļūst
aizvien reakcionārāka un tāpēc zaudē jebkādu nozīmi arī kultūras

dzīvē, viņš no sava nodoma atsacījās. Arī Valsts bibliotēka, kuru

viņš 1919. un 1920. gadā vadīja, atzina, ka pagaidām tur nav īstā

vieta viņa unikālajam grāmatu krājumam. Par to visu Misiņš stāsta

savā 1920. gada 27. marta vēstulē Kaudzītes Matīsam. «Bet svarī-

gākais — gribētos tak to krājumu, ko visu mūžu krājis, tā nodro-

šināt, lai tas paliktu kā mantojums tautai. Bet kā to izdarīt?»

jautā J. Misiņš un grib dzirdēt par šo jautājumu Kaudzītes Matīsa

domas.15

Pēc dažu sabiedrisko darbinieku ierosinājuma Rīgas pilsētas
valde 1924. gadā ievadīja ar Misiņu sarunas par bibliotēkas nodo-

šanu pilsētai. Viņš saprata, ka tas būtu labākais atrisinājums, bet

šķirties no sava krājuma Misiņam likās neiespējami. Sarunas ievil-

kās gandrīz veselu gadu, līdz beidzot Misiņš piekāpās. 1925. gada

nogalē tika parakstīts bibliotēkas nodošanas-pieņemšanas līgums, un

uz Misiņa ieteikuma par tās vadītāju iecēla tolaik jau pazīstamo
literātu Kārli Egli. Pašam Misiņam, spriežot pēc Rīgas pilsētas val-

des 1925. gada 13. oktobra sēdes protokola, līdz mūža beigām tika

atstātas tiesības pildīt direktora pienākumus bez sevišķas atlīdzī-

bas. 16 Jaunajam bibliotēkas vadītājam stāvēja priekšā liels un no-

pietns darbs: grāmatas vajadzēja kārtot, sistematizēt, kataloģizēt
un inventarizēt, lai pēc tam tās pārvietotu uz jaunajām telpām.
Vēl šodien mums kā Misiņa bibliotēkas pamatdokuments glabājas
liela formāta krietni smagā, 1076 lappušu biezā, pamatīgi iesietā

pirmā inventāra grāmata. Tajā Kārlis Egle ļoti rūpīgi, glītā
rakstā reģistrējis pārņemto krājumu. Inventāra pirmo ierakstu pie-
šķīris vienam no retākajiem un lielākajiem literatūras pieminekļiem
latviešu valodā — 1689. gadā izdotajai Bībelei E. Glika tulko-

jumā. Pavisam neparastajā inventāra grāmatā izdarīti 28000 ierak-

stu. No šīm inventāra vienībām apmēram 16000 sējumu ir latviešu,
vairāk nekā 1000 krievu, bet pārējie — svešvalodās. Pati vērtīgākā
daļa, protams, ir izdevumi latviešu valodā, jo sevišķi vecie laik-

raksti, žurnāli, kalendāri, kā arī citi jau tolaik reti sastopami izde-

vumi. Literatūra citās valodās veidoja Lettica fondu, kurā ietilpa
izdevumi par Latviju un tās iedzīvotājiem. Bibliotēkas pārņemšana
krietni ieilga, atceras Kārlis Egle, jo lielas grūtības fondu kārto-

14 Misiņš J. Atskats. — Karogs, 1946, № 1, 95. Ipp.
15 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., Brāļu Kaudzīšu f., 83,21.
16

LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., K. Egles f., 276.
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šanā sagādāja telpu trūkums: mazās, šaurās istabiņas bija stāv-

grūdām pilnas ar grāmatām. Kārtošanas darbu pabeidza tikai

1927. gadā. Grāmatas varēja sākt pārvest uz Torņa ielu. Bet tad

Misiņš sāka pārdomāt un bibliotēkas pārvešanu negribēja pieļaut.

«Ko es iesākšu bez grāmatām, kad jūs tās aizvedīsiet?» viņš
esot žēlojies. «Kur es atradīšu mieru, un kas es tad vairs būšu?»17

Taču grāmatas tika pārvestas uz jaunajām bibliotēkas telpām Torņa
ielā 3/5, un 1928. gada martā tur sākās lasītāju regulāra apkal-

pošana.

Bet ko Misiņš? Viņš turpināja grāmatu vākšanas un krāšanas

darbu tālāk līdz pat mūža beigām. Par to viņš stāsta savās atmi-

ņās: «Reizēm gan, gurdeni kājas vilkdams, es joprojām ložņāju
apkārt, kur vien, tā sakot, jutu grāmatu smaku, un pa vecam para-
dumam pievācu katru vērtīgu grāmatu, par retumiem nerunājot. Pil-

dījās atkal skapji un plaukti. [..] Kam, kādai vajadzībai? Gan jau
nākamībā viss noderēs.»18 Sie vārdi visspilgtāk raksturo Misiņa bū-

tību: viss izcilā grāmatnieka mūža darbs veltīts tautas nākamības

labā. Par to paldies sakām ne tikai mēs, bibliotekāri, bet visa lielā

lasītāju saime, kura savam ikdienas darbam izmanto bagātīgos lite-

ratūras fondus.

Torņa ielā bibliotēka darbojās gandrīz 20 gadu. Tur tā pilnīgi
bija iekarojusi sabiedrības uzticību un piekrišanu, bija kļuvusi tautā

plaši pazīstama. Te neapšaubāms nopelns bija tās vadītājam, Misiņa
aizsāktās fondu komplektēšanas tradīcijas turpinātājam Kārlim Eg-
lēm, kurš bibliotēku izveidoja par ievērojamu kultūras iestādi. Pēc

pāriešanas pilsētas pārziņā bibliotēkai katru gadu piešķīra līdzekļus
grāmatu iegādei un personāla atalgojumam. Par šo darbības periodu
Kārlis Egle vēlāk rakstīja: «Sākuma gados "mēs bijām visai mazs,

bet ļoti aktīvs darbinieku kolektīvs — trīs četri cilvēki, mani pašu
līdzi ieskaitot. Darba bija pilnas rokas... Vajadzēja intensīvi strā-

dāt, meklējot, gādājot un papildinot krājumus, lai neviens vecāks

vai jaunāks izdevums nepaliktu ārpus redzesloka nepamanīts un

nepievākts .., jo nekāda obligātā eksemplāra mums tolaik nebija.» 19

Tomēr galvenā figūra un bibliotēkas dvēsele šajā mazajā, darbīgajā
kolektīvā bija pats Kārlis Egle. Izmantojot plašos personīgos saka-

rus ar izdevniecībām, rakstniekiem, preses darbiniekiem un antikva-

riātiem, bija iespējams daudzmaz izsekot un savākt visu, kas iznāca

iespiestā veidā. Tikai sākot ar 1932. gadu, kad bibliotēkai piešķīra

obligāto preses eksemplāru, grāmatu meklēšanas darbs kļuva vieg-
lāks. Allaž uzturēdams ciešus kontaktus ar tā laika inteliģenci,

17
LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., К Egles f., 278.

18 Misiņš J. Atskats. — Karogs, 1946, № 1, 95. Ipp.
19 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., K. Egles f., 276.
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К. Egle prata panākt, lai bibliotēkā nonāktu rakstnieku un kultūras

darbinieku rokraksti. Tā tika krietni papildināts un izveidots arī no

Misiņa pārņemtais samērā nelielais rokrakstu fonds. To šodien ar

pateicību izmanto latviešu literatūras pētnieki. X- Egles nopelns ir

arī bibliotēkas krājumu sistemātiska papildināšana ar Padomju Sa-

vienībā 20.—30. gados iznākušo latviešu literatūru un buržuāziskās

Latvijas pagrīdes revolucionārajiem izdevumiem. Jāpiebilst, ka revo-

lucionāro un pagrīdes izdevumu lasīšanu varas iestādes stingri iero-

bežoja, sevišķi pēc Ulmaņa diktatūras nodibināšanās. Šo literatūru

lasītājiem drīkstēja izsniegt tikai ar paša Misiņa vai K. Egles at-

ļauju. Taču K. Egle interesentiem aizvien ļāvis izmantot arī šo

literatūru. Tas savukārt saistīja pie bibliotēkas aizvien vairāk lasī-

tāju no tā laika progresīvās un revolucionārās inteliģences. Viņu
vidū bija J. Rainis, Aspazija, L. Paegle, L. Laicens, A. Upīts,
E. Birznieks-Upītis, J. Jaunsudrabiņš, A. Birkerts, T. Zeiferts, V. Lā-

cis, A. Caks, J. Plaudis, J. Niedre, I. Lēmanis, 2. Grīva, M. Rudzītis
un daudz citu gan vecākās, gan jaunākās paaudzes rakstnieku,
zinātnieku un kultūras darbinieku.

Kārlim Eglēm izdevās noorganizēt jauku pasākumu, kas pēc tam

kļuva par tradīciju: kultūras un sabiedriskie darbinieki uzskatīja
par sava goda lietu Misiņa bibliotēkai dāvināt grāmatas, rokrakstus,
rokrakstu kopas, pat veselus .arhīvus un citus vērtīgus materiālus.20

Pēc tam šo personu vārdi ar viņu dāvināto grāmatu skaitu tika pub-
licēti žurnālā «Latvju Grāmata», kurā bibliotēkas vadītājs viņiem
izteica sirsnīgu pateicību un aicināja to darīt arī turpmāk. Šeit jāpie-
bilst, ka dāvinātāju vidū ar vislielāko grāmatu skaitu vienmēr izcē-

lās Jānis Misiņš un pats K. Egle. Dāvināto grāmatu kopskaits
30. gados procentuāli bija krietni prāvs. Spriežot pēc ierakstiem to

gadu inventāra grāmatās, bibliotēkai dāvinātās grāmatas no 1929.

līdz 1940. gadam fondus palielināja apmēram par 20 procentiem.
Par to, ka samērā strauji vairojās bibliotēkas krājumi, no sirds prie-
cājās tās vadītājs. Taču priekam līdzi dažkārt nāca arī sašutums

par varas iestāžu lielo vienaldzību pret zinātnisko bibliotēku. Par to

liecina Kārļa Egles atzīme savās dienu piezīmēs — «atziņās». Lūk,
ko viņš rakstījis 1933. gada 19. februārī: «Zobārsts K. Jannaus at-

nesis Kaudzītes Matīsa jaunības dzejas kā dāvanu bibliotēkai. Vispār
bibliotēkas darbība pieaugusi, ka reizēm lasāmās telpas par šau-

rām, nevar pienācīgi uzņemt visus apmeklētājus. It sevišķi man

prieks, ka bibliotēkas krājumi (gan grāmatas, gan rokraksti — vese-

liem arhīviem) tik bagātīgi papildinās, ka to saturs būs smeļams
un laižams klajā gadu desmitiem. Būtu vēl labāk, ja pilsētas bib-

liotēku vadības politika būtu saprātīgāka, zinātniskām bibliotēkām

20 EgleK. Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka. R., 1935, 36. Ipp.



17

labvēlīgāka. Bet šai ziņā diezgan bēdīgi. Par svarīgu lietu tiek uz-

skatīta romānu lasīšana,, bet ne nopietnu studiju veicināšana.»21

Kaut gan Kārlis Egle buržuāziskās Latvijas laikā daudz darīja,
lai Misiņa krātuvi pilnveidotu, tomēr nelielais darbinieku skaits,

bet jo sevišķi ierobežotie naudas līdzekji nedeva iespēju šo darbu

izvērst plašumā. Misiņa bibliotēkai, tāpat kā visas tautas dzīvei, pla-
šas perspektīvas pavērās tikai pēc padomju varas atjaunošanās Lat-

vijā. 1941. gada 3. aprīlī kā zinātniska tipa bibliotēka tā no Rīgas

pilsētas pakļautības pārgāja Tautas izglītības komisariāta pakļau-
tībā. Grāmatu fondos šajā laikā bija 65055 sējumi. 22 Tūlīt tika palie-
lināti bibliotēkas štati un līdzekļi literatūras iegādei. Tuvākajā
nākotnē bija paredzēti arī vairāki lieli pasākumi visu Latvijas biblio-

tēku darba uzlabošanai un pilnveidošanai: vienota bibliotēku tīkla

izveidošana ar centralizētu grāmatu komplektēšanu, sistemātiska

bibliotekāro kadru sagatavošana un viņu profesionālā līmeņa cel-

šana, plaša bibliogrāfiskā darba organizēšana zinātniskajās biblio-

tēkās v. c.
23 Diemžēl to visu varēja īstenot tikai pēc Lielā Tēvijas

kara. Priekšā vēl bija smagie vācu okupācijas gadi, kad hitlerieši

grasījās Misiņa bibliotēkas vērtīgāko daļu aizvest uz Vāciju. Jāpie-
zīmē, ka daudz grāmatu no citām (galvenokārt masu) bibliotē-

kām viņi ari aizveda. Bet ar Misiņa krātuvi, pateicoties darbinieku

un paša K. Egles pašaizliedzībai un stingrai pretnostājai, tas neno-

tika. Grāmatu fondi tika izglābti arī viskritiskākajās dienās, kad pāri
Rīgai, vēlās liesmu un šāviņu viesuļi. Kaut bibliotēkas ēku ķēra vai-

rāki artilērijas šāviņi un to daļēji arī sapostīja, grāmatu fondi tomēr

necieta un tos visā pilnībā varēja nodot padomju iestāžu rīcībā. Visā

pilnībā? — tomēr nē! Okupācijas gados gāja zudumā vienīgie nele-

gālās «Cīņas» 1907.—1933. gada komplekti, kurus Kārlis Egle pēc
kādas augstākstāvošas amatpersonas rīkojuma 1941. gada 14. aprīlī
uz neilgu laiku bija nodevis lietošanā Valsts arhīvam. Dažus mēne-

šus vēlāk, kad Rīgā saimniekoja vācu okupanti, sekoja garāka sa-

rakstīšanās, bet aizdotos komplektus atpakaļ nedabūja.24 Vēl ilgi pēc
kara X- Egle optimistiski cerēja, ka «gan jau tie kaut kur uzpel-
dēs ..», bet, tā kā tie nekur «neuzpeldēja», tad 1953. gadā tolaik

vienīgos «Cīņas» komplektus no inventāra grāmatas izslēdza, jo, pēc
visa spriežot, okupantu varasvīri tos bija iznīcinājuši.

1945. gadā Misiņa bibliotēku pārveda uz tagadējām telpām
Andreja Upīša ielā 3. Šeit četrstāvīgajā ēkā brīvi varēja
izvērst grāmatu fondus, kuros tajā laikā jau bija vairāk par
77000 inventāra vienību, neskaitot rokrakstus, atsevišķas kolekcijas

21 EgleĶ. Manas atzinās. R., 1980, 111. Ipp.
22 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., K. Egles f., 276.
23 Rancāns F. Jānis Misiņš un vina bibliotēka. R., 1963, 284. Ipp.
24 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., K. Egles f., 276.
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un sīkos iespieddarbus. Jaunajā eka varēja labiekārtot ari vairākas

ērtas lasītavas.

Strauja un vispusīga augšupeja bibliotēkai sākās pēc tam, kad

to ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1946.1 gada 5. jūnija lēmumu

№ 479 reizē ar Valsts vēsturisko (tagad Fundamentālo) bibliotēku

nodeva jaundibinātajai Latvijas PSR Zinātņu akadēmijai. Bagātīgi

piešķirtie naudas līdzekļi deva iespēju katru gadu iegādāties lielu

daudzumu literatūras. Strauji pieauga grāmatu fondi, ievērojami

palielinājās lasītāju skaits.

Misiņa bibliotēkai, tāpat kā Fundamentālajai bibliotēkai, galve-
nais uzdevums bija apgādāt Zinātņu akadēmijas institūtu līdzstrād-

niekus ar pētnieciskajam darbam nepieciešamo literatūru. Taču

turpmākajos gados abu bibliotēku darbā izveidojās nevajadzīgs pa-

ralēlisms. Tāpēc, lai koordinētu un uzlabotu abu bibliotēku darbu,

lietderīgi izmantotu materiālos līdzekļus un darbaspēku, ZA Prezi-

dijs ar 1954. gada 27. janvāra lēmumu un Latvijas PSR Ministru

Padomes 1954. gada 5. februāra rīkojumu Misiņa bibliotēku admi-

nistratīvi pievienoja Fundamentālajai bibliotēkai, pārvēršot to par

«Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas Mi-

siņa vārdā nosaukto Latviešu literatūras nodaļu».25 Līdz ar to Misiņa
bibliotēkai sākās jauns vēstures posms.

Tā 1954. gada 5. aprīlī tiek parakstīts akts par Misiņa bibliotē-

kas iekļaušanu Fundamentālās bibliotēkas sastāvā. Kopš šīs dienas

visa tālāko gadu darbība pietiekoši uzskatāmi pierādījusi, ka mūsu

tautas lepnums — vecākā latviešu grāmatu krātuve — no tā ir ti-

kai ieguvusi. Kopš šīs dienas tā no trešās kategorijas tika pielīdzi-
nāta bibliotēkas otrajai, bet no 1981. gada — pirmajai kategorijai.
1957. gadā Fundamentālajai bibliotēkai piešķīra arī zinātniskās iestā-

des statusu.

Tā kā savā laikā daudz tika runāts un izteiktas dažādas domas,
cik pareizi vai nepareizi bija Misiņa bibliotēku pievienot Fundamen-

tālajai bibliotēkai kā autonomu latviešu literatūras nodaļu, pie šī

jautājuma jāpakavējas mazliet sīkāk.

Pret to, ka Misiņa bibliotēka 1946. gadā tika nodota Zinātņu aka-

dēmijas pakļautībā, liekas, nevienam iebildumu nebija, jo pretējā
gadījumā, palikdama kultūrizglītības iestāžu komitejas sistēmā, tā

saglabātu masu bibliotēkas statusu. Tādējādi mūsu republikas Zi-

nātņu akadēmijai (vienīgajai visā Padomju Savienībā) bija divas

centrālās bibliotēkas. Lai koordinētu to sadarbību, ZA Prezidijs uz-

deva Misiņa bibliotēkai savus fondus papildināt sabiedrisko zinātņu
nozarēs, bet Fundamentālajai bibliotēkai galvenokārt dabaszinātnēs

25 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Centrālais arhīvs (turpmāk — LPSR
ZA CA), 1. f., 1. apr., 561. 1.
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un tehnikā. Tomēr praksē šo robežu nekādi nevarēja ievērot, jo, zi-

nātnēm attīstoties, aizvien vairāk bija vērojama zinātņu nozaru in-

tegrēšanās. Tāpēc arī Fundamentālajai bibliotēkai kā vadošajai bija

nepieciešams komplektēt jo plašus sabiedrisko zinātņu nozaru fon-

dus, nemaz nerunājot par marksisma-ļeņinisma literatūru.

Grāmatu produkcijai strauji pieaugot, mūsu zemē, tāpat kā visā

pasaulē, aizvien stingrāk un noteiktāk zinātniskajās bibliotēkās no-

tika fondu komplektēšanas profilizācija un vispusīga koordinācija,
bet pie mums gadu gaitā bija radusies nevajadzīga dublāža viena

resora robežās. Protams, šāds stāvoklis nebija normāls, un Misiņa

grāmatu krātuvi, tai pārejot Fundamentālās bibliotēkas sastāvā, sāka

papildināt galvenokārt ar latviešu literatūru un literatūru par Lat-

viju —■ t. i., atjaunoja paša Misiņa fondu komplektēšanas principus.
Otrs iemesls bibliotēku apvienošanai bija tas, ka Misiņa bibliotē-

kas fondi nebija kataloģizēti un klasificēti pēc padomju zinātnisko

bibliotēku principiem. Par nenormālu parādību uzskatīja to, ka Mi-

siņa bibliotēkas viss lielais un zinātniekiem nepieciešamais fonds,
kas izdots līdz 1940. gadam, bija klasificēts pēc paša J. Misiņa pirms
70 gadiem izstrādātās visai nepilnīgās un neērtās shēmas. To varēja
vēl pieciest un kaut kā attaisnot mazai grāmatu kopai ar 20—30 tūk-

stošu sējumu, taču lielas bibliotēkas nezinātniska klasifikācijas
shēma neļāva izveidot lasītājiem noderīgus katalogus, nemaz neru-

nājot par kopkatalogiem. Tādēļ pēc bibliotēku apvienošanas pats
galvenais un steidzīgākais uzdevums bija visa lielā novadpētnieciskā
fonda klasificēšana un kataloģizēšana, jo pēc iespējas ātrāk lasītāju
rīcībā vajadzēja nodot pilnvērtīgus katalogus.

Trešais bibliotēku apvienošanas iemesls bija tas, ka republiku zi-

nātņu akadēmiju struktūra paredzēja tikai vienu centrālo bibliotēku.

Mūsu republikā tādas bija divas, kaut gan centrālās bibliotēkas

funkcijas jau pašā sākumā tika uzdots pildīt Fundamentālajai biblio-

tēkai.

Laika posmā no 1946. gada līdz 1954. gadam Misiņa bibliotēkas

fondi skaitliskā ziņā bija ievērojami pieauguši. Literatūras iegādei
Zinātņu akadēmija atvēlēja plašus līdzekļus, tāpēc daudz vērtīgu

grāmatu tika pirktas veikalos un antikvariātos. Sevišķi lielos vairu-

mos grāmatas ienāca pirmajos pēckara gados bez maksas no likvi-

dētajām iestādēm un bezsaimnieka dzīvokļiem. Kopā ar vērtīgu un

derīgu literatūru liela daļa grāmatu bija Misiņa bibliotēkas pro-
filam pavisam neatbilstošas. Tāpēc vēl līdz pat šai dienai gadu no

gada kaut vispār vērtīgu, bet nodaļai neatbilstošu literatūru no fon-

diem atlasa un nodod centrālajam pamatfondam vai arī mazāk sva-

rīgu un dubletes — rezerves fondam.

1954. gada 5. aprīlī Misiņa bibliotēkas fondos atradās 253 336 grā-

matas, žurnāli, rokraksti un citi materiāli. No šī skaita 156 040
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vienību bija inventarizētās grāmatas, žurnāli un laikraksti, 3870 in-

ventāra vienību — rokraksti, bet pārējās vienības — neinventarizētā

literatūra apmaiņas un rezerves fondos. No inventarizētā grāmatu
fonda 3010 eksemplāri bija izdalīti kā retumi. Bez grāmatām, perio-

diskajiem izdevumiem un rokrakstiem nesašķirotā un nesakārtotā

kopā- glabājās arī 154624 vienības dažādu sīko iespieddarbu. 26

Tā kā Misiņa bibliotēkas lielais grāmatu krājums juridiski skai-

tījās viens kopējs fonds, tad pēc padomju zinātnisko bibliotēku

parauga pirmām kārtām tika izdalīti vairāki atsevišķi fondi un

izveidota to struktūra. Rokrakstus un visretākās grāmatas, kā arī

lielu daļu grāmatu ar autogrāfiem atdalīja atsevišķi un' nodeva

Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas pār-
ziņā. Apmaiņas un rezerves fondus apvienoja ar attiecīgajiem Fun-

damentālās bibliotēkas fondiem, un tie pārgāja komplektēšanas
nodaļas pārziņā. Grāmatu komplektēšanu un apstrādāšanu sāka

centralizēti attiecīgajās nodaļās. Misiņa nodaļai palika tikai inven-

tarizēto fondu glabāšanas un lasītāju apkalpošanas funkcijas.
Misiņa nodaļas fondu apstrādājot, tas tika sadalīts trijos atse-

višķos fondos. No jauna izveidoja arhīva fondu. Šajā fondā, kurš

glabājās atsevišķās telpās, rūpīgi atlasīja pa vienam eksemplāram
visu literatūru latviešu valodā, literatūru par Latviju un tās iedzī-

votājiem neatkarīgi no valodas un izdošanas vietas, kā ari latviešu

autoru darbu tulkojumus citās valodās. Arhīva fonda izveidošanas

nolūks ir šīs literatūras saglabāšana nākamajām paaudzēm, tāpēc
tā lietošana ir stingri ierobežota.

Otra Misiņa nodaļas fonda daļa ir tā saucamais operatīvais

fonds, kurš paredzēts ikdienas lietošanai, šajā fondā glabājas otrie

un trešie eksemplāri. Bet, tā kā daudzi vienīgie eksemplāri nokļuva
arhīvā, tad komplektēšanas nodaļas darbinieku uzdevums bija un ir

vēl aizvien pēc iespējas pilnīgāk apgādāt ar iztrūkstošajiem izde-

vumiem operatīvo fondu. Jau pirmajos pāris gados operatīvais fonds
tika papildināts ar vairākiem tūkstošiem izdevumu latviešu valodā.

Vajadzīgos eksemplārus vispirms izslēdza no centrālā pamatfonda
un nodeva Misiņa nodaļai. Lielu papildinājumu tā saņēma no plašā
rezerves fonda. Grāmatas tika neatlaidīgi meklētas arī antikvariātos.

Pateicoties darbinieku mērķtiecībai un neatlaidībai, ar samērā dau-
dziem izdevumiem papildināja arī arhīva fondu. Tie bija izdevumi,
kuri Misiņa bibliotēkā savā laikā nebija ienākuši vai arī laika gaitā

gājuši zudumā.

Arhīva un operatīvo fondu, kopskaitā ap 90 000 sējumu, pamatā
apstrādāja un kataloģizēja jau 1954. un 1955. gadā. Taču šis darbs

turpinājās yēl nākamajos gados. Visu apstrādāto literatūru parādīja

26 LPSR ZA CA, 1. f., 545. 1.



21

nodaļas alfabētiskajā, sistemātiskajā, kā ari Fundamentālās biblio-

tēkas lasītāju un darba ģenerālajos katalogos. Abos fondos tika

izveidots grāmatu sistemātiskais kārtojums — katrā zinātņu nozarē

pa valodām alfabēta secībā.

Trešā Misiņa fonda daļa — neprofilā literatūra krievu valodā,
bet galvenokārt svešvalodās, kura apstrādāta un kataloģizēta netika.

Tā kā Misiņa bibliotēkas fondi pēdējos 30 gados (kopš 1954. g.) ir

ļoti izauguši, tad savā laikā lielā un plašā ēka Andreja Upīša ielā 3

kļuvusi par šauru. Tāpēc bibliotekāriem aizvien cītīgi jārūpējas par
fondu atslogošanu no šīs neprofilā literatūras. Protams, to nevar

veikt kā kampaņveidīgu tehnisko darbu, jo, lai katru grāmatu izvēr-

tētu individuāli, vajadzīga liela rūpība un laiks. Tikai tad to var

izslēgt no nodaļas inventāra un nodot centrālajam pamatfondam.
So darbu var veikt augsti kvalificēti darbinieki, tāpēc ik gadus no

nodaļas fondiem tiek izslēgti ne vairāk kā 2—3 tūkstoši sējumu.
Sīkos iespieddarbus kārtoja un apstrādāja vēlāk — tikai 60. gados,

izveidojot no tiem grupveida materiālus. Grupveidā apstrādāja mācību

iestāžu, teātru, koncertu un sporta sacensību programmas, telefona

abonentu grāmatas, vilcienu un autobusu kustības sarakstus, kalen-

dārus bez literārās vērtības un populāri zinātniskās teksta daļas,

cenrāžus, izdevniecību grāmatu katalogus, notis uz atsevišķām la-

pām, mākslinieku zīmētus plakātus un afišas, teātru pirmizrāžu un

latviešu mākslas filmu afišas, izstāžu katalogus (izņemot mākslinieku

personālo izstāžu katalogus ar teksta daļu), attēlu izdevumus u.tml.

Tagad, atskatoties no vairāku gadu desmitu distances, ir jāatzīst,
ka pārkataloģizēt tik lielu grāmatu fondu mazam bibliotēkas kolek-
tīvam nebija pa spēkam. To varēja veikt vienīgi liels kolektīvs vai-

rākos gados pēc abu bibliotēku apvienošanas.
J. Misiņa latviešu literatūras nodaļas fondu komplektēšanai

izstrādāja speciālu instrukciju. Tajā paredzēja, ka nodaļas fondiem

jākomplektē I—41 —4 eksemplāri no visiem izdevumiem latviešu valodā,
latviešu autoru darbi citās valodās un izdevumi par Latviju un tās

iedzīvotājiem neatkarīgi no valodas un izdošanas vietas. Bez tam

operatīvajā fondā komplektē arī marksisma-ļeņinisma klasiķu darbus,
PSKP vēstures, politekonomijas un filozofijas mācību grāmatas,
PSKP kongresu un PSKP CX plēnumu stenogrammas un lēmumus,
kurus izdevušas Maskavas centrālās izdevniecības. Turklāt operatī-
vajam fondam katru gadu tiek abonēti visi Vissavienības literārie

un nozīmīgākie sabiedriski politiskie žurnāli, kā arī galvenie cen-

trālie laikraksti.

Kopš 1959. gada Misiņa nodaļa saņem republikas izdevumu bez-

maksas obligāto eksemplāru, kas tiek nodots arhīva fondā. 1984.

gada 1. janvārī tajā glabājās 149 266 inventāra vienības, no kurām
112 946 bija grāmatas, bet 26747 sējumi — periodiskie izdevumi.
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Daudzās grāmatās (vairāk nekā 1000) un laikrakstos ir autogrāfi,

veltījumu ieraksti, piezīmes u.tml. Piemēram, vairākos 1887.—1890.

gada «Dienas Lapas» numuros ir J. Raiņa atzīmes. Arhīvā ir grā-
matas ar R.Blaumaņa, Kaudzītes Matīsa, Aspazijas, A.Deglava,
A. Brigaderes, A. Upīša, E. Birznieka-Upīša, J. Jaunsudrabiņa, L. Pa-

egles, L. Laicena, A. Caka, J. Sudrabkalna, kā arī daudzu jo daudzu

mūsdienu rakstnieku autogrāfiem. Liela daja grāmatu veltītas vai

nu pašam Jānim Misiņam, vai Misiņa bibliotēkai.

Kā jau atzīmējām, Misiņa bibliotēkas fondi laikposmā no 1946.

gada līdz mūsu dienām palielinājušies gandrīz četrkārt. Izmainījies
arī fondu sastāvs.

Gadu gaitā samazinās grāmatu, bet palielinās periodisko izde-

vumu procents. 27 Vispirms tas izskaidrojams ar regulāru neprofilās
literatūras nodošanu citiem fondiem. Bez tam liela nozīme ir arī

padomju periodisko izdevumu stabilajai, nepārtrauktajai iznākšanai.

Mūsu republikā jau 40 gadus no vietas žurnāli un laikraksti iznāk

regulāri. Turpretī pirmspadomju laikā lielum lielā daļa periodisko

izdevumu dažādu iemeslu dēļ iznāca neilgu laiku-vai arī ar pārtrau-
kumiem.

Jūtami samazinājies svešvalodā izdoto grāmatu īpatsvars, kas

izskaidrojams galvenokārt ar neprofilās literatūras izslēgšanu no no-

daļas fondiem. Literatūra krievu valodā pakāpeniski pieaug, jo aiz-

vien vairāk latviešu autoru darbu tiek izdots ari krievu valodā, tāpat
krievu valodā parādās daudz izdevumu par mūsu republiku.

Sevišķi intensīvi Misiņa bibliotēkas fondi pieaug 1954.—1965.

gadā. Līdzās jaunorādītajiem komplektēšanas avotiem jāatzīmē lielās

1. tabula

Fondu sastāvs pa izdevumu veidiem (inventāra vienības)26

21 Sakarā ar to, ka 1970. gadā bibliotēkas pēc mūsu zemē jaunievestā stan-

darta žurnālus uzskaita iespiedvienībās, bet laikrakstus gada komplektos, Misiņa
bibliotēkas kopējo fondu daudzums 1984. gada 1. janvārī oficiāli ir 508 152 uzskai-

tes vienības. Taču, lai tabulās uzrādītos gadus reāli varētu salīdzināt, tad šeit

1984. gada dati pielīdzināti inventarizēto sējumu vienībām.
28 LPSR ZA CA, 24. f., 1. apr.

1954 1965 1984

Izdevumu veidi 1946

skaits I % skaits ļ %skaits ļ

Grāmatas

Žurnāli un turpin. izd.

Laikraksti un pielikumi
Dažādi

Nav datu

Ņ

135674 86,95
8 654 5,54
3 991 2,55
7 721 4,95

185 305 84,51
15 139 6,91
10 095 4,60
8 723 3,98

260 042

29 161

18751

5019

83,09
9,32

5,99

1,60
i»

а 80 341 156040 100,0 21 262 100,0 312913 100,0
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2. tabula

Fondu sastāvs pa valodām (inventāra vienībās)

3. tabula

Grāmatu fonda sadalījums pa zinātņu nozarēm 1984. gada

1946 1954 1965 1984

Valodas

skaits ļ % skaits ļ % skaits I % skaits

krievu un PSRS
autu valodās

svešvalodās

44 371 55,23
11 647 14,50

24 383 30,27

92 254 59,12
25 860 16,57

37 926 24,31

143 317 65,36

36 444 16,62

39 501 18,02

200 752 64,1
65 149 20,8

47 072 15,0

156040 100,0 219 262 100,0 312 973 100,0ā 80 341 100,0

Latv. vai. Krievu vai. Svešvalodās Kopa

Zinātņu nozares grām.

skaits

grām.

skaits %
gram.
skaits

%
grām.
skaits

Marksisms-ļeņi- 4615 2,8 3 499 6,1 205 0,5 8 319 3,2

nisms

Filozofija. Psiho-

loģija. Loģika
Sabiedriski poli-
tiskā literatūra.

Ekonomika. Ģeo-
grāfija
Valodniecība, lite-

ratūras zinātne

Dabaszinātnes (fi-

zika, matemātika,

ķīmija u. c.)
Medicīna

Lauksaimniecība

Mežsaimniecība

Tehnika

Māksla. Arhitek-

tūra. Sports
Notis

Daiļliteratūra.
Folklora

Vēsture

Vispārējie raksti

Reliģija. Ateisms

Kalendāri

1 975

22 090

9 679

8 839

4 601

9 329

5,9

5,4

2,8

5,7

1,2

13,5

847

9 427

4 372

3 845

3 244

2 605

1,5

16,5

7,6

6,7

5,7

4,5

15 064

824

593

557

581

6615

1,5

16,9

38,5

2,1

1,6

1,4

3 403

38 132

29 115

13 508

8 438

12491

1,3

14,7

11,2

5,2

3,2

4,8

8010

7 294
4,9

4,5

9 423

2 187

16,4

3,8

759
1 201

1,9
3,1

18 192

10 682

7,0

4,1

5 746

54 330

3,5

33,2

378

9 869

0,7

17,3

644

2 479

1,6

6,3

6 768

66 678
2,6

25,6

6 369

4 591

7 379

8 749

3,9

2,8

4,6
5,3

3 164

3 979

207

245

5,5

6,9

0,4

0,4

4 909

1 539

2 125

1 060

12,5

4,0

5,4
2,7

14 442

10 109

9711

10 054

5,6

3,9
3,7

3,9

163596 100,0 57 291 100,0 39 155 100,0 260 042 100,0[opā
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latviešu literatūras kopas, ko 50. gadu beigās un 60. gadu sā-

kumā bibliotēka saņēma kā dāvanu no citām mūsu valsts bibliotē-

kām. PSRS Zinātņu akadēmijas bibliotēka Ļeņingradā mums nodeva

lielu skaitu pirms revolūcijas izdoto latviešu grāmatu (kādreizējos
obligātos eksemplārus). To vidū bija arī daži unikāli izdevumi, pie-
mēram, 1907. gadā Valkā iespiestais, bet tūlīt konfiscētais un iznī-

cinātais Ļ. Tolstoja apcerējums «Baznīca un valsts», 1909. gadā
izdotais, bet tūlīt konfiscētais J. Raiņa dzejoļu krājums «Klusā grā-
mata» un citas. No PSRS Valsts V. I. Ļeņina bibliotēkas iMaskavā

saņemti daudzi pirmsrevolūcijas laikā iznākušo latviešu laikrakstu

komplekti. Bez jau minētā «Dienas Lapas» komplekta jāatzīmē
«Jaunā Dienas Lapa», «Balss», «Baltijas Vēstnesis», «Mājas Viesis»,
«Latviešu Avīzes», «Baltijas Zemkopis» un citi, arī Padomju Savie-

nībā izdotie laikraksti un žurnāli «Komunāru Cīņa», «Celtne», «Cīņas

Biedrs», tāpat izdevniecību «Prometejs» un «Spartaks» izdotās grā-
matas, no kurām daļa bija bibliotēkā pirmie eksemplāri. Novosi-

birskas Valsts arhīvs savukārt uzdāvināja laikrakstu «Krievijas
Cīņa» un «Sibīrijas Cīņa» komplektus.

Sākot ar 50. gadu beigām, starptautiskās grāmatu apmaiņas ceļā
vai arī kā dāvinājumus Misiņa bibliotēka saņem ārzemēs izdoto

latviešu emigrantu literatūru.

Vērtīga literatūra iegādāta antikvariātos: Bostonā izdotā laik-

raksta «Strādnieks» 1906.—1919. gada komplekti, atsevišķi Bostonā

izdotā pirmā latviešu sociāldemokrātiskā žurnāla «Auseklis» numuri

(1898—1901), F. Roziņa vadībā Anglijā un Šveicē izdotā periodiskā
izdevuma «Sociāldemokrāts» (1900—1905) pilns komplekts, kā arī

Anglijā un Šveicē iznākušās brošūru sērijas «Sociāldemokrātu bib-

liotēka» komplekts, kurā dažas grāmatiņas ir sevišķi lieli retumi,

piemēram, E. Veidenbauma «Dzejas» v. c.

Taču visvērtīgākais ieguvums ir laikraksta «Cīņa» 1904.—1940.

gada komplekti, kurus bibliotēka atpirka no kādreizējā bibliofila

G. Šauruma mantiniekiem. Tādējādi tika aizpildīts robs, kas Misiņa
krātuvē bija radies vācu fašistiskās okupācijas laikā.

Lasītāju ērtības labad no operatīvā fonda izdalīts visai prāvs
brīvās pieejas fonds, kas izvietots lasītavās un literatūras izsniegša-
nas zālē. Tajā bez jaunākajiem periodiskajiem izdevumiem ir pēdējo
gadu žurnālu komplekti, marksisma-ļeņinisma klasiķu darbi, svarī-

gākās rokasgrāmatas, vārdnīcas, enciklopēdijas, bibliogrāfiskie rādī-

tāji. Brīvās pieejas fonda apjoms ir mainīgs, taču vidēji tajā atrodas

8000—10000 vienību, no kurām ap 1500 ir grāmatu.

īpaši jāaplūko latviešu Rokrakstu un reto grāmatu sektors, kaut

gantas ir ZAFundamentālās bibliotēkas patstāvīgās nodaļas sastāvā.

Vēsturiski tas veidojies reizē ar visu Misiņa nodaļas krātuvi un

atrodas ar to vienā ēkā, tāpēc uzskatāms par latviešu literatūras
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fonda organisku sastāvdaļu. Fondā uz 1984. gada 1. janvāri atrodas

18566 inventāra vienības: no tām 8491 ir rokraksti, 9298 — grā-
matas (6645 latviešu valodā, 413 krievu valodā, 2240 svešvalodās),
542 sējumi periodisko izdevumu un 235 attēlu izdevumi (skatu kar-

tītes un fotomateriāli). Jāpiebilst, ka rokrakstu inventāra vienību

apjoms ir dažāds: no dažām līdz vairākiem simtiem lapu vai vēstuļu.
Tas pats ir arī ar attēlu izdevumu inventāra vienībām.

Sektorā ir divas memoriālās istabas — Jānim Misiņam un

Kārlim Eglēm ar plašām grāmatu, vērtīgu rokrakstu un citu

materiālu kolekcijām. Tāpat ir vairāki latviešu rakstnieku un kul-

tūras darbinieku arhīvi, arī atsevišķi izdalītas grāmatu kopas. Ve-

cāko grāmatu kopu, kā arī ļoti reto grāmatu kolekciju svešvalodās

par Latvijas vēsturi —- t. s. Livonica fondu savācis J. Misiņš. Atse-

višķā skapī glabājas Ata Kronvalda personīgā bibliotēka ar retiem

izdevumiem valodniecības, vēstures v. c. jautājumos. Šos izdevumus

viņš izmantojis latviešu mācību grāmatu sarakstīšanai.

Atsevišķi izdalītas grāmatu kopas ir Apsīšu Jēkabam, A. Austri-

ņam; T. Zeifertam, K. Kraujiņam, A. Gobām, folkloristei A. Bērzkal-

nei, Z. Purvam v. c. Tās visas lielāko tiesu ir grāmatas ar veltījuma
ierakstiem, autogrāfiem vai reti pirmizdevumi. Lūk, J. Raiņa ieraksts

1925. gadā izdotajā «Dzīves un darbu» 1. sējumā: «Gara gaismas

glabātājam J. Misiņam — pateicībā un cieņā Rainis». Aspazija dze-

jas krājumā «Izplesti spārni» Misiņam veltījusi: «Mūsu gaismas pils
sargam — Aspazija». Citās grāmatās ir dažādas atzīmes un piezī-

mes, piemēram, X- Valdemāra 1853. gadā izdoto «300 stāstu» autora

eksemplārā ir daudz piezīmju un labojumu. «Pēterburgas Avīžu»

komplektos laikraksta kādreizējais redaktors K. Barons atšifrējis ano-

nīmo rakstu autorus. Par dažu sevišķi retu izdevumu tapšanas gaitu
vai to tālāko likteni paskaidrojošas piezīmes rakstījuši J. Misiņš un

K. Egle, un tām ir nenoliedzami liela nozīme grāmatniecības vēs-

tures pētīšanā. Tā, piemēram, Jelgavā 1807. gadā iespiestajā «Tā

Jaunā Derība
..

» lasāma Misiņa piezīme: «Šis izdevums, kas nav

nemaz klajā laists, bet tūliņ, līdzko nodrukāts, no izdevniecības at-

pirkts un iznīcināts .. Tātad šī ir viena no visretākajām latviešu

grāmatām. J. Misiņš». J.Raiņa dzejoļu krājumā «Laika šalkas», kas

ir viena no visretākajām dzejnieka grāmatām, lasām K. Egles pie-
zīmi: «Bezmaksas pielikums «Pēterburgas Avīzēm» 1905. gadā. Ne-

nobeigts. Visi dzejoļi iespiesti pirmo reizi». Žurnāla «Domas» burt-

nīcā savukārt lasām šādu K. Egles piezīmi: «Šis «Domu» 1915. gada
6. burtnīcas pēdējais korektūras novilkums ir vienīgais, jo kara ap-

stākļu pēc burtnīca palikusi neiespiesta». Līdzīgas piezīmes ir vai-

rākās grāmatās, kuru vienīgos eksemplārus — pēdējos korektūras

novilkumus — K. Egle, karam sākoties, 1941. gadā savāca un sagla-
bāja bibliotēkā.
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Sektorā glabājas arī revolucionārā literatūra — gan iespiesta
ārzemēs un nelegāli ievesta Latvijā, gan dažādi pagrīdes izdevumi

un proklamācijas.
Laika gaitā Misiņa retumos savākta bagāta un plaša latviešu

rakstnieku, literatūrzinātnieku un kultūras darbinieku rokrakstu kopa.
Pirmie ieraksti inventāra grāmatā sākti 1928. gadā ar Misiņa dāvāto

rokrakstu kolekciju — kopskaitā 118 inventāra vienības. Tai pašā

gadā rokrakstus bibliotēkai dāvājušas arī citas personas, to vidū

Ķ. Egle, E. Birznieks-Upītis, A. Austriņš, J. Jaunsudrabiņš, P. Bļaus,
A. Gulbis, A. Jesens, J. Roze un vēl citi. Turpmākajos gados dāvi-

nātāju un dāvāto materiālu skaits pieaug. Pakāpeniski sāk veidoties

atsevišķo rokrakstu fondi. Daži no tiem līdz mūsu dienām jau sasnie-

guši ievērojamus apjomus. Tādi ir F. Brīvzemnieka, A. Austriņa,
J. Jaunsudrabiņa, A. un P. Birkertu, E. Birznieka-Upīša, J.Poruka,
A. Caka, J. Sudrabkalna, A. Upīša, A. Gobas, R. Egles, Līgotņu Jē-

kaba, X- Kraujiņa, Alfr. Kalniņa un citu fondi.

Bibliotēkā ienākuši un vēl aizvien turpina ienākt atsevišķu per-

sonu vai grāmatizdevniecību rokrakstu kolekcijas-arhīvi. No lielāka-

jiem arhīviem jāatzīmē A. Kronvalda, J. Ezeriņa, T. Zeiferta, Apsīšu
Jēkaba, brāļu Kaudzīšu, A. Deglava, A. Gulbja, X- Krūzas, A. Ozola

v. c. fondi. Apjomīgs un vērtīgs ir Misiņa, bet jo sevišķi E. Egles
bibliotēkai dāvātais arhīvs.

Visi arhīvi tiek saglabāti vienkopus neizjaukti, tāpēc tajos atro-

dams visdažādākais materiāls, piemēram, R. Blaumaņa rakstītās vēs-

tules atrodamas T. Zeiferta, K. Krūzas, Kaudzītes Matīsa, Aspazijas,
K. Strāla, K-Egles fondos, bet grāmatu izdevēja V. F. Hekera

fondā — Vidzemes 1896. un 1897. gada kalendāriem rakstītās

R. Blaumaņa humoreskas, stāstiņi un tulkojumi. K. Egles fondā atro-

dams liels skaits (105 vienības) E. Melngaiļa vēstuļu R.Blaumanim.

Savdabīgi interesants ir vēl pilnībā neizpētītais, 1960. gadā iegū-
tais K. Krūzas arhīvs, kurā uz atsevišķām mazām lapiņām sīkā rok-

rakstā dzejnieks rakstījis dienasgrāmatu laikā no 1914. līdz 1959. ga-

dam, un 321 mapīte ar piezīmēm par latviešu rakstniekiem, māksli-

niekiem un kultūras darbiniekiem.

Lielāko un interesantāko rokrakstu sīka atklāsme zinātniskās pub-
likācijās ir pirmām kārtām mūsu — bibliogrāfu un bibliotekāru —

pienākums, bet diemžēl pie šī uzdevuma dažādu iemeslu dēļ vēl

neesam ķērušies. Pagaidām tāda ir tikai par G. Merķeļa rokrak-

stiem,29 taču latviešu autoru rokrakstu fondi šādus darbus gaida.
Vecākā rokrakstu kolekcija iegūta no Latviešu literārās (draugu)

biedrības materiāliem, starp kuriem ir senu latviešu grāmatu un

vārdnīcu manuskripti un to noraksti. Šis ir viens no bagātākajiem

29 Vaita H. Garlība MerkeJa rokraksti Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā. R.,
1968.
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vācu mācītāju rakstītiem seno rokrakstu fondiem, kuru savam zināt-

niskajam darbam izmantojuši mūsu valodnieki, literāti, grāmatzināt-
nieki jau vairākās paaudzēs. No kolekcijā esošajām 310 apjomī-

gajām inventāra vienībām jāatzīmē vairāku latviešu vārdnīcu

manuskripti vai to noraksti: blakus K. Fīrekerā (17. gs. otrajā pusē)
unG.Manceļa (1638) sastādīto vārdnīcu norakstiem atrodami L. Dep-
kina (1704), J. Langes (1777), G. Bergmaņa (1806) vācu-latviešu un

latviešu-vācu vārdnīcas, kā arī H.Adolfija (18. gs. vidū) sastādītās

latviešu valodas vārdnīcas manuskriptus. Taču šajā kolekcijā ir arī

daži latviešu rokraksti vai to noraksti. Vispirms jāmin noraksts no

J.Pulāna grāmatas «Stāsts tās latviešu tautas», kurš ir G. Mērķēja
«Latvieši» un «Vidzemes senatne» pārstrādājums latviešu valodā.

Šai grāmatā J. Pulāns izteicis tik daudz savu domu, *ka tā uzska-

tāma par patstāvīgu darbu.30

Interesants sava laikmeta dokuments ir arī F. Šillera lugas «Lau-

pītāji» tulkojums latviešu valodā, kam Misiņš pierakstījis piezīmi:
«Šās grāmatas pirmā lapa (priekšlapa) bij pielīmēta pie vāka un

tai virsū uzlīmēta nākošā lapa ar mācītāja Albāņus paskaidrojumu.
Meklēdams, vai kur neatradīsies ierakstīts tulkotāja vārds, atlobīju
tās lapas no vāka. Uz pirmās lapas, kā redzams ir ierakstīts John

Gottlieb Silla-Mikkiht. Šim Sila Miķītim neesmu vēl pēdu sadzinis.

Vai to varētu uzskatīt par tulkotāju, to arī vēl nevar teikt.»

Misiņam, kurš grāmatniecības jautājumu pētījumos bija apvel-
tīts ar lielu erudīciju, neizdevās noskaidrot lugas tulkotāju. To

neizdevās izdarīt arī vairākiem citiem teātra un literatūras vēstures

pētniekiem pēc Misiņa. Tikai mūsu dienās latviešu grāmatniecības
vēsturnieks A. Apīnis, izsekodams notikumiem pirms gandrīz pusotra
gadsimta, noskaidroja ne vien lugas tulkotāju Jāni Peitānu, bet ari

laiku un vietu, kur šī pirmā zināmā latviešu teātra izrāde notikusi. 31

Jau 20. gadu beigās J. Misiņa un X- Egles vadībā sāktā rokrakstu

krājuma veidošana veiksmīgi turpinās arī mūsdienās. No jaunākajiem
rokrakstu ieguvumiem varam minēt A. Austriņa, J. Jaunsudrabiņa,
J. Sudrabkalna, J. Vanaga, J. Kalniņa, I. Ziedoņa, Z. Purva un citu

autoru manuskriptus, kuri nodoti lasītāju rīcībā.

Jāpiebilst, ka rokrakstu glabāšana retumu nodaļā ir diferencēta:

pēc X- Egles aizsāktās tradīcijas šeit uzglabā tikai rakstnieku, lite-

ratūrzinātnieku un kultūras darbinieku rokrakstus un citus mate-

riālus. Mūsu ZA akadēmiķu un pārējo ievērojamo zinātnieku rok-

rakstus, grāmatas ar autogrāfiem, fotogrāfijas v. c. vāc un uzglabā
Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā.

Misiņa bibliotēkas izaugsme vērojama ne tikai grāmatu krājumu
veidošanā, bet arī citās darbības sfērās un rādītājos: zinātniskajā

30 Apinis A. Latviešu grāmatniecība. R., 1977, 110. Ipp.
31

Turpat, 113. Ipp.
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bibliogrāfija, lasītāju apmeklējumu un literatūras izsniegumu skaita

pieaugumā.
Zinātniski bibliogrāfiskais darbs nedaudz aizsākās drīz pēc Mi-

siņa bibliotēkas iekļaušanas ZA sastāvā. Sākumā bija galvenokārt

bibliogrāfisku kartotēku veidošana un īsāku vai garāku bibliogrā-
fisku apskatu publicēšana periodiskajā presē par latviešu rakstnieku

darbu izdevumiem un cittautu rakstnieku darbu tulkojumiem latviešu

valodā. Taču K. Eglēm bija padomā arī daudz lielākas ieceres. Tā,

piemēram, bibliotēkas plānā 1947. gadam lasāms: «Bibliofils J. Mi-

siņš nobeidza tikai sava latviešu rakstniecības rādītāja 1. un 2. daļu,
bet trešā daļa palika vienīgi projektā, padomā. Tur paredzēta visa

latviešu periodika, ieskaitot arī ārpus Padomju Latvijas iespiestos
izdevumus. Darbs, kas aizņem ap 35 iespiedloksnes, turpināsies visu

1947. gadu un pāries uz 1948. gadu.»32 Bet, kā redzam gada pārskatā,
šis darbs attiecīgo štatu trūkuma dēļ netika nemaz sākts.

Periodiskās preses rādītāja pirmā sējuma sastādīšanu K. Egles
vadīßā bibliogrāfu grupa aktīvi" uzsāka tikai 50. gadu otrajā pusē.
Vispirms «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstīs» tika publicēti
vairāki materiāli par pirmajiem latviešu periodiskajiem izdevumiem

18. gs. beigās un 19. gadsimtā, kā arī par latviešu revolucionāro un

padomju periodisko presi no 19. gs. beigām līdz 1919. gadam. Pir-

mais sējums, kuru sastādīja X- Egle, V. Lūkina, Ā. Brempele, V. Jau-

ģiets, 1. izdevumā (33 iespiedlokšņu apjomā) iznāca 1966. gadā, bet

2. izdevumā — 1977. gadā. Otro sējumu (26 iespiedloksnes) sastā-

dīja V. Lūkina, Ā. Brempele, E. Flīgere, un tas iznāca 1976. gadā.
Trešais sējums (apmēram 50 iespiedloksnes) sagatavots iespiešanai.
Pie šī apjomīgā darba blakus pieredzes bagātām speciālistēm E.Flī-

gerei un Ā. Brempelei sekmīgi strādā mūsu jaunā bibliogrāfu
maiņa — D. Ivbule, M. Lazdiņa un L. Lāce.

J. Misiņa latviešu literatūras nodaļā strādā arī pie galvenā Mi-

siņa bibliogrāfiskā darba — «Latviešu rakstniecības rādītāja» —

papildināšanas par laiku līdz 1919. gadam. Pabeidzot šo darbu un

«Latviešu periodikas» bibliogrāfiskā rādītāja trešo sējumu, būs reali-

zēta Misiņa iecere — pilnīgs latviešu grāmatu un periodiskās preses

rādītājs līdz padomju varas atjaunošanai Latvijā 1940. gadā.
Turpinot Misiņa aizsāktās tradīcijas, sagatavoti un atsevišķos

izdevumos publicēti bibliogrāfiskie pētījumi par atsevišķu zinātnieku,
rakstnieku vai mākslinieku dzīvi un daiļradi, piemēram, «Akadēmiķis
Jānis Endzelīns» (pirmais izdevums 1958., otrais izdevums 1959. g.),
«Maksims Gorkijs Latvijā un latviešu presē» (1960), «Komponists
Jāzeps Vītols» (1963) un pēc X- Egles materiāliem iespiešanai saga-
tavotais bibliogrāfiskais rādītājs «Jānis Poruks» (1977).

32 LPSR ZA CA, 24. f., 1. apr., 10. 1.
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Uz Misiņa bibliotēkas bāzes aizsākti arī jaunas tematikas

zinātniskie darbi. 1957. gadā iznāca K. Egles «īsa latviešu biblio-

grāfijas vēsture» —- pirmais šāda veida pētījums, kurā aplūkota
latviešu bibliogrāfijas attīstība un sasniegumi no tās sākumiem

(18. gs. beigās) līdz 1917. gadam. Turpinās darbi par latviešu bib-

liogrāfijas vēsturi līdz 1940. gadam.
Plašs pētījums par Misiņa bibliotēku iznāca 1963. gadā — F. Ran-

cāna grāmata «Jānis Misiņš un viņa bibliotēka». Aizsākti pētījumi

grāmatniecības vēsturē — 1973. gadā iznāca J. Paegļa darbs «Mar-

ksisma-ļeņinisma klasiķu darbu izdošana un izplatīšana Latvijā (līdz
1940. gadam)», 1984. gadā — V. Labrences pētījums par latviešu

grāmatu izdevējiem Jelgavā 19. gadsimtā — «Jelgavas grāmata».

Lasītāju kontingents Misiņa bibliotēkā izveidojies un nostabilizē-

jies jau pirms daudziem gadiem un pakāpeniski pieaug. Tāpat gadu
no gada pieaug arī lasītāju apmeklējumu un izsniegtās literatūras

skaits. Ik gadus tiekreģistrēti ap 2000 pastāvīgo lasītāju, kuri nodaļu
lasītavas caurmērā apmeklē vairāk nekā 21 000 reižu. Pārsvarā

Misiņa bibliotēku apmeklē zinātnieki: valodnieki, vēsturnieki, literāti,
kā arī rakstnieki, žurnālisti un citi kultūras darbinieki. Daudz noda-

ļas lasītavas apmeklē arī studējošā jaunatne. Gada laikā lasītājiem
izsniedz ap 230000 grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu vajadzīgo
materiālu. Procentuāli lielāko izsniegumu skaitu sastāda laikraksti

un žurnāli. Visvairāk lasītāji pieprasa jaunākos padomju izdevumus,
taču samērā daudz tiek lasīta arī vecā periodiskā prese, ko izmanto

galvenokārt zinātnieki savam pētnieciskajam darbam.

Runājot par lasītāju apkalpošanu J. Misiņa nodaļā, nevar nepie-
minēt arī šīs nodaļas bijušos un esošos ilggadējos darbiniekus, kuri

pašaizliedzīgi centušies sagādāt lasītājiem apstākļus radošam dar-

bam. Darbinieku uzskaitījums jāsāk ar pašu «Misiņu patriarhu»
Kārli Egli, kurš šo krātuvi vadīja un veidoja 27 gadus. Arī pēc
aiziešanas no direktora amata (1952) un nodošanās vienīgi zinātnis-

kajam darbam K. Egle vienmēr bija tas padomdevējs, pie kura

lasītāji diendienā griezās visdažādākos latviešu grāmatniecības jau-

tājumos. Pēc K. Egles aiziešanas pensijā (1966) lasītājus ar biblio-

grāfiskajām uzziņām turpināja apkalpot pieredzējusī bibliogrāfe
A. Brempele un E. Lagzdiņš. Atzinība pienākas ilggadējam (1960—

1982) nodaļas vadītājam Arnoldam Zandmanim, kā arī arhīva fonda

izveidotājai un pārzinei, tagadējai nodaļas vadītājai Mildai Lauk-

galei, kas Misiņa bibliotēkā strādā kopš 1952. gada. Ilggadēja dar-

biniece ir Aina Zībiņa, kas diendienā gādā par nodaļas katalogiem,

īpašu lasītāju atzinību aizvien iemantojušas tās darbinieces, kuras

strādā lasītavu sektorā. 20 gadus, līdz aiziešanai pensijā (1977), tur

nostrādāja Emīlija Tiltiņa. Tomēr vissiltākos atzinības vārdus no

lasītājiem iemantojusi Elza Tomsone. Turpat 40 gadus viņa ikvienu



lasītāju bibliotēkā saņēma kā gaidītu ciemiņu un katram palīdzēja
dabūt darbam nepieciešamos materiālus. Blakus ilggadējiem darbi-

niekiem nodaļā strādā jauni darbinieki, kuri turpina J\Misiņa, K. Eg-
les un veterānu iedibinātās tradīcijas, tāpēc šai .grāmatu krātuvei

joprojām ir īpaša vieta citu bibliotēku vidū.

Atskatoties uz 100 gadu vēsturi, ar lepnumu varam konstatēt, ka

visraženākais Misiņa bibliotēkas uzplaukums ir bijis pēdējos 40 ga-

dos. Bez šīs latviešu grāmatu krātuves nav iedomājams republikas
zinātnes un kultūras darbs. Izmantojot sakrātās fondu bagātības,

šajos gadu desmitos izstrādāti daudzi kapitāli pētījumi vēsturē
:

lite-

ratūrzinātnē, valodniecībā, ekonomikā, filozofijā, mākslas zinātnēs,

nemaz nerunājot par neskaitāmiem rakstiem periodiskajā presē.
let gadi, un nodaļas plauktos pakāpeniski nāk klāt jaunas grā-

matas, žurnāli, laikraksti. Tas, protams, ir dabisks process, tāpat kā

dabisks process ir arī tas, ka agrāko laiku izdevumi kļūst aizvien

lielāki retumi. Daudzi no tiem, it sevišķi laikraksti, nolietojas acīm

redzot, bet rezervju, no kurām fondus ar šiem izdevumiem varētu

vēl papildināt, vairs nav. Tāpēc bibliotekāriem jābūt prasīgākiem
šo izdevumu lietošanā. Jau sen bez iepriekš sastādīta bibliogrāfiskā
saraksta mēs nevaram atļauties šķirstīt veco laikrakstu foliantus,
lai uzietu kādu vajadzīgu rakstiņu. Bet arī šie pasākumi diemžēl

neglābj veco literatūru no pārliecīgas nolietošanās.

Pašreizējo iespēju robežās katru gadu daļu no vecajiem laikrak-

stiem mikrofilmē, bet būtībā šis pārkopēšanas veids atstājams jau
vēsturei. Mikrofilmu izmantošana lasīšanai ir visai apgrūtinoša, bez

tam nav arī tādas aparatūras ne mūsu zemē, ne ārzemēs, ar kuru

varētu kvalitatīvi mikrofilmēt liela formāta laikrakstu sējumus. No

lasītāju viedokļa pieņemama būtu kserokopēšana, bet arī «kseroksi»

pagaidām šim uzdevumam nav domāti un piemēroti. Piemērotākais

šīs problēmas atrisinājums būs tikai tad, ja visus vecās literatūras

fondus varēsim pārkopēt uz ietilpīgākām mikrokartēm — tas dotu

arī krietnu telpu ekonomiju. Taču pašreizējā mikrokaršu izgatavo-
šanas tehnika, mikrokaršu samērā ātrā nolietošanās un lasāmās teh-

nikas nepilnības kavē sākt pārkopēšanu nepieciešamajos apjomos.
Tomēr tā ir visu lielo bibliotēku neapšaubāma perspektīva un šīs

problēmas galīgais atrisinājums, kad veselu atsevišķu fondu mikro-

kartes varēs uzglabāt dažos katalogu skapjos. Pagaidām gan tikai

lasītāju vislielākā saudzība, šo literatūru izmantojot, var aizkavēt

tās nolietošanos, lai tā vēl ilgus gadus kalpotu mūsu vajadzībām.
Atzīmējot bagātākās latviešu grāmatu krātuves simtgadi, ar gan-

darījumu varam apgalvot, ka izcilā grāmatnieka Jāņa Misiņa aiz-

sāktais darbs sekmīgi turpinās un ik dienas kalpo mūsu tautas kul-

tūrai un zinātnei.
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J. Paeglis, Ā. Brempele

JĀŅA MISIŅA BIBLIOGRĀFISKAIS DARBS

Līdzās bibliotēkas izveidošanai otrs lielākais J. Misiņa mūža

veikums ir viņa bibliogrāfiskais darbs, it īpaši «Latviešu rakstniecī-

bas rādītājs» 1
,

kurā bija paredzēts apkopot ziņas par visām latviešu

grāmatām un periodiskajiem izdevumiem neatkarīgi no izdošanas vie-

tas. Bez sava galvenā bibliogrāfiskā darba J. Misiņš ir sastādījis un

publicējis mazāka apjoma bibliogrāfiskus sarakstus. Tie radušies

«Latviešu rakstniecības rādītāja» izstrādāšanas gaitā, saistīti ar ievē-

rojamiem notikumiem latviešu kultūr-as dzīvē vai latviešu rakstnieku

un sabiedrisko darbinieku kopotu rakstu sagatavošanu.
Pirmais pētījums, kurā plašāk aplūkots J. Misiņa bibliogrāfiskais

darbs, ir K. Egles «īsa latviešu bibliogrāfijas vēsture»2
,

kas saīsi-

nāti publicēta arī krievu valodā.3 Ziņas par J. Misiņa bibliogrāfisko
darbu atrodamas arī K. Egles sarakstītajā apcerējumā sakarā ar

Misiņa 100. dzimšanas dienu.4 J. Misiņa bibliogrāfiskais darbs līdz

šim vispilnīgāk novērtēts F. Rancāna monogrāfijā,5 kur izmantoti

daudzi nepublicēti dokumenti no LPSR ZA Fundamentālās biblio-

tēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas fondiem.

Pārējās publikācijās — rakstos sakarā ar J. Misiņa dzīves jubi-
lejām, kā arī atsauksmēs par «Latviešu rakstniecības rādītāju» —

uzsvērta viņa bibliogrāfisko darbu nozīme latviešu grāmatniecībā,
literatūras un zinātnes attīstībā, cildināta J. Misiņa darba mīlestība

un erudīcija. Taču salīdzinājumā ar iepriekš minētajiem darbiem

tajās nav jaunu faktu vai plašākas bibliogrāfisko rādītāju analīzes.

Pirmais publicētais J. Misiņa bibliogrāfiskais darbs bija Rīgas
mācību apgabala sarīkotās pirmās pedagoģiskās izstādes Latviešu

valodas sekcijas katalogs.6 Eksponātu klāsts izstādē bija visai

plašs — mācību līdzekļi, mācību grāmatas un cita literatūra attiecī-

gajā nozarē, kā arī skolu audzēkņu darbi.

1 Misiņš J. Latviešu rakstniecības rādītājs. I sēj. R., 1924; II sēj. R., 1937.
2 Egle K. īsa latviešu bibliogrāfijas vēsture. (Līdz 1917. gadam). R., 1957.
3 Эгле К. К. Краткая история латышской библиографии. (До 1917 года). —

Труды / Фундаментальная библиотека АН ЛатвССР, 1960, т. 1, с. 91—140.
4 Egle К. Jāņa Misiņa mūža darbs. — Grām.: Misiņš J. Izlase. R., 1962, 7.—

32. Ipp.
5 Rancāns F. Jānis Misiņš un viņa bibliotēka. R., 1963.
6 Педагогическая выставка в Риге, от 11 до 16 апреля 1911 года. Секция

латыш, яз.: Каталог выставленных книг. Рига, 1911.
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Periodiskajā presē rakstos par izstādj pieminēts arī Latviešu

valodas sekcijas katalogs. Uztverot izstādītās literatūras tendenciozo

raksturu, norādīts, ka latviešu valodas mācīšanai, bērnu audzināša-

nai un garīgajai attīstībai ar šīm grāmatām nav nekā kopīga. Tās

noderīgas vienīgi reliģiski tikumiskai audzināšanai.7

Priekšlasījumos, kas notika izstādes laikā, tika popularizēta vecā

reliģiskā literatūra. Piemēram, Dubultu ģimnāzijas direktors L. Bēr-

ziņš (vēlāk Latvijas Universitātes profesors) savā priekšlasījumā
«Par latviešu valodas mācīšanu vidusskolās» uzsvēris vecās litera-

tūras popularizēšanas nozīmi (jaunāko literatūru visi zinot!), jo
skolniekos jāstiprinot kristīgā ticība un jāattīstot cienība pret
valsti.8

Vecā reliģiskā literatūra bija pārsvarā arī J. Misiņa sastādītajā
izstādes katalogā. Šodien grūti spriest, vai katalogā reģistrētas tās

grāmatas, kuras bija paredzētas eksponēt izstādē, vai arī tās atla-

sītas izstādei pēc viņa kataloga. Arī darba struktūrā un bibliogrā-
fiskajā raksturojumā J. Misiņa sastādītais izstādes katalogs neiezī-

mēja neko jaunu latviešu bibliogrāfijā.
No darbiem, .kas sagatavoti un publicēti pirms «Latviešu rakst-

niecības rādītāja» pirmā sējuma iznākšanas, minami J. Misiņa sa-

stādītie un periodiskajā presē publicētie kārtējie jauno grāmatu sa-

raksti par laiku no 1910. gada oktobra līdz 1911. gada beigām un

viņa rediģētie saraksti par 1920. gadā iznākušajām grāmatām.
Par to, kad J. Misiņš sācis darbu pie «Latviešu rakstniecības

rādītāja», nav precīzu ziņu. Vienīgais mums zināmais dokuments,

pēc kura varam netieši secināt, ka rādītāja sagatavošana aizsākta

80. gados, ir viņa vēstule E. Dinsbergam 1891. gada 28. martā,

lajā teikts: «Esmu iesācis strādāt pie kāda vispārīga Latv. grāmatu

rādītāja, un, jo vairāk ar to nodarbojos, jo plašāk šis darbs parādās.
Gribu katru grāmatu jo sīki apzīmēt — oriģināla sacerētāju — kādā

valodā oriģināls — pārcēlēju — apgādnieku utt., līdz ar īsu pār-
spriedumu par katru gr. un, ja būtu iespējams, ar īsām biogrāfiskām

ziņām par mūsu tautas rakstniekiem.» 9 Tālāk J. Misiņš norāda, ka

viņam neesot iespējams noteikt, kuras no E. Dinsberga grāmatām ir

tulkojumi, kuras pārstrādājumi, tādēļ lūdz atsūtīt viņa grāmatu sa-

rakstu un ziņas par katru no tām: «Pie katras grāmatas lūdzu pie-
likt: kura Jūsu oriģināls, kura pārcēlums jeb pārstrādājums, kādā

valodā oriģināls un it īpaši: kas oriģināla sarakstītājs.» 10

7 A. Profāna domas par pedagoģisko izstādi. — Jaunā Dienas Lapa, 1911,
11. maijā.

8
-m- Pedagoģiskā izstāde. — Jaunā Dienas Lapa, 1911, 18. apr.

9 Misiņš J. Izlase. R., 1962, 156. Ipp.
10 Turpat.
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Tātad J. Misiņa iecere bijusi ļoti plaša. Bez parastā bibliogrā-
fiskā apraksta viņš paredzējis sniegt īsu satura raksturojumu, ziņas

par oriģināla autoru un valodu, tulkotāju, bet latviešu autoriem —

arī biogrāfiskās ziņas. Darba gaitā šī iecere gan sašaurināta, tomēr

iespiestajā rādītājā atrodams vēl daudz piezīmju par izdevumu

saturu un izdošanas apstākļiem.
Rādītāja sagatavošanai J. Misiņš izmantoja galvenos bibliogrā-

fiskos darbus par latviešu izdevumiem, kādi bija pirms viņa vai

iznāca viņa dzīves laikā. 1910. gadā iespiestajās paraugloksnēs kā

pirmo sava rādītāja avotu J. Misiņš min X- Napjerska rādītāju 11
un

tā turpinājumu —A. Dēbnera darbu, 12 kas aptvēra visus latviešu

valodā iznākušos darbus līdz 1868. gadam. K. Napjerska rādītāju
J. Misiņš novērtē visai atzinīgi. Tālāk J. Misiņš norādījis J. Berģa
un J. Šablovska rādītāju,13 kas nav līdzīgs iepriekšējam, «bet ir

darbs par sevi un domāts kā «rokas grāmata» grāmatu tirgotājiem

par apgrozībā esošām grāmatām, kas iznākušas līdz 1899. gadam».
Pēc 1899. gada, kā atzīmē J. Misiņš parauglokšņu ievadā, nav iznā-

cis neviens vispārīgs grāmatu rādītājs.
Bez iepriekš minētajiem darbiem J. Misiņš izmantojis arī mazāka

apjoma bibliogrāfiskus kopsavilkumus un pētījumus par latviešu grā-
matām. 14 No tā laika oficiālajiem valsts bibliogrāfijas rādītājiem
izmantots Galvenās preses lietu pārvaldes izdevums «Книжная ле-

топись», kas sāka iznākt 1907. gadā, v. c. darbi.15

19. gs. 70.—90. gados iznāca vairāki grāmatveikalu un bibliotēku

katalogi, turklāt latviešu periodiskajā presē tika publicēti jauniznā-

11 Napiersku К. E. Chronologischer Conspect der lettischen Literatur.. Mitau,

1831; Erste Fortsetzung des Chronologischen Conspect's.. Riga, 1844; Zweite

Fortsetzung des Chronologischen Conspect's.. Mitau, 1858.
12 Ddbner A. Dritte Fortsetzung des Chronologischer Conspects.. Mitau,

1869.
13 BerģisJ. Latviešu rakstniecības rādītājs. Jelgavā, 1893; Sablovskis /., Ber-

ģis I. Latviešu rakstniecības rādītājs. Jelgavā, 1899.
14 DobnerA. Die lettischen Katechismen. — Mitteilungen und Nachrichten fūr

die evangelische Geistlichheit Rufilands, 1856, Bd. 12, H. 1, S. 62—72; H. 4, S.

359—367; H. 6, S. 575—584; 1857, Bd. 13, H. 2, S. 163—179; Manteuffcl G. Bib-

liographische Notiz iiber die lettische Schriften, welche von 1604 bis 1871 m der

hochlettischen oder sog. oberlāndischen resp. polnisch-livlāndischen Mundart

veroffentlicht worden sind
...

— Magasin, herausg. von der Lettisch. Liter. Ge-

sellschaft, 1885, Bd. 17, St. 2, S. 181—204. Arons M. Latviešu tulkotās beletristi-

kas radītājs. R., 1902; Zeltmatis. Rakstniecības almanahs kritikai un rakstniecībai

ar kalendāru 1908. gadam. R., 1907; Rakstniecības almanahs. Latviešu mākslas

un kultūras dzīves kritikai. R., 1908, 2. d.; Kalniņš A. Latviešu muzikāliju kata-

logs. R., 1909.
15 Алфавитный указатель книгам и брошюрам, арест на которые утвержден

судебными установлениями по 1-е января 1910 г. Спб., 1910; Каталог книг,

рассмотренных Особым комитетом и одобренных Попечительским советом Риж-

ского учебного округа. Рига, 1910.
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kušo grāmatu saraksti. Tos J. Misiņš kā avotus nemin, jo salīdzinā-

jumā ar iepriekš minētajiem izdevumiem tie rādītāja sagatavošanai
nekā jauna nedeva.

Neviens no izmantotajiem avotiem nebija pilnīgs. Tādēļ J. Misi-

ņam vajadzēja tos papildināt ar ziņām no sava grāmatu krājuma
un materiāliem, kas iegūti sarakstē ar latviešu grāmatu auto-

riem un izdevējiem, kā arī publicēti tā laika periodiskajā presē.
Mūsu rīcībā nav noteiktu ziņu, kādus darbus un metodiskos ma-

teriālus J. Misiņš izlietojis par paraugu savam rādītājam, tāpat visai

grūti noskaidrot darba sagatavošanas gaitu. Spriežot pēc bibliogrā-
fiskā apraksta principiem, J. Misiņš izmantojis tai laikā Krievijā
pazīstamo Prūsijas bibliotēku alfabētiskā kataloga instrukciju.

Kādā nedatētā lapiņā, kad bija jau padarītas 2/3 no visa darba,

J.Misiņš rakstīja: ««Vispārīgā latviešu rakstniecības rādītāja» ma-

nuskripts [..] tiek rakstīts uz atsevišķām lapiņām, kas vēlāk tiek

salīmētas kopā. Tā kā vēl pastāvīgi nāk visās nodaļās grāmatas
klāt, tad tikai gada galā var līmēt kopā un nodot.» 16 Liekas, ka

nodošana gada beigās attiecināma uz grāmatu sarakstiem, ko pub-
licēja periodiskajā presē.

Līdz 1906. gada pavasarim J. Misiņš strādāja «Krācēs» un Lejas-
ciemā, uzturēdams ciešus sakarus ar latviešu grāmatu izdevējiem.
Kad 1903. gada vasarā pēc A. Gulbja referāta un viņa ierosinājuma

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulcēs sanā-

kušie latviešu grāmatu izdevēji nolēma dibināt savu biedrību, starp

pirmajiem, kas parakstīja biedrības pagaidu statūtus, bija arī

J. Misiņš. 17 Turpmākajos gados Latviešu grāmatu tirgotāju un izde-

vēju biedrības sapulcēs un valdes sēdēs līdztekus citiem jautājumiem
tika apspriesta nepieciešamība pēc vispārīga latviešu grāmatu kata-

loga, kurā būtu īsi ziņojumi par visām ievērojamākām latviešu lite-

ratūras parādībām «no veikalnieciskā stāvokļa», 18 kā arī mazāka

izdevuma, kas noderētu par rokasgrāmatu lasītājiem un bibliotēku

ierīkotājiem un aptvertu tikai nozīmīgākās grāmatas.19

1909. g. 29. maija valdes sēdē J. Misiņš ziņoja par savu rādītāju,
ko toreiz sauca par latviešu grāmatu katalogu. Tā apjoms būšot

35 iespiedloksnes, un par 10 rubļiem loksnē viņš to apņemoties saga-

tavot iespiešanai. 2o Tā sākās J. Misiņa sadarbība ar Latviešu grā-

16 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., J. Misiņa f., 69, 11.
17 Jauna grāmatu apgādātāju biedrība. — Dienas Lapa, 1903, 19. jūn.; Latviešu

grāmatu tirgotāju sabiedrība. — Pēterburgas Avīzes, 1903, 6. jūl.
18 Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība .. — Dzimtenes Vēstnesis,

1908, 18. martā.
19 Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība.. — Latvija, 1909,

11. martā. *

20 LPSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LPSR CVVA), 2309

f., 1. apr., 2.1., 8. lp.
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matu tirgotāju un izdevēju biedrību «Latviešu rakstniecības radī-

tāja» sagatavošanā.

lespējams, ka rādītāja sagatavošanu pasteidzināja arī vietējā
preses inspektora pieprasījums, lai katram grāmattirgotājam saskaņā
ar 1869. gada likumu būtu visu viņa veikalā esošo grāmatu kata-

logs,21 kas sastādīts pēc autoru uzvārdiem alfabēta secībā. Sevišķi
tas zīmējoties, norādīja inspektors, uz latviešu izdevumiem, kurus

viņam, latviešu valodas nepratējam, citādi neesot iespējams kon-

trolēt.

1909. gada oktobrī Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju bied-

rības biedru sapulcē valde ziņoja, ka katalogs jau ir tiktāl gatavs,
ka janvāra mēnesī to varēs nodot iespiešanai. Katalogs būs pilnīgāks
par visiem līdzšinējiem izdevumiem, un tajā tiks ievietotas arī

1909. gadā iznākušās grāmatas.22

Plašākai sabiedrībai par J. Misiņa lielo bibliogrāfisko darbu

kļuva zināms 1909. gada beigās, kad viņš laikrakstā «Dzimtenes

Vēstnesis» publicēja lūgumu latviešu grāmatu tirgotājiem un izdevē-

jiem palīdzēt latviešu grāmatu rādītāja sagatavošanā.
23 Šo lūgumu

publicēja arī citi laikraksti.24 Biedrības sapulcēs, kurās apsprieda
rādītāja izdošanu, J. Misiņš lūdza izdevējus piesūtīt savas izdotās

grāmatas, lai varētu katalogā sniegt pilnīgas ziņas. Kaut gan J. Mi-

siņš norādīja, ka iesūtītās grāmatas varēs saņemt atpakaļ (ja negri-
bēs atstāt biedrības bibliotēkai) vai arī viņš nopirks tās savai bibliotē-

kai, ļoti maz izdevēju atsaucās uz šo lūgumu. Arī lūgums atsūtīt

vismaz izdoto grāmatu sarakstu neguva atsaucību.

Tā kā katalogā J. Misiņš vēlējās uzņemt visas grāmatas, pat vis-

vecākās, kas vairs nebija dabūjamas, ar daļēju informāciju vien neko

nevarēja panākt. Jau 1910. gada janvārī J. Misiņš cerēja nodot ka-

talogu iespiešanai, tāpēc lūdza izdevējus pasteidzināt vajadzīgo ziņu
iesūtīšanu, lai katalogā varētu aptvert visus latviešu izdevumus, kas

iznākuši līdz 1910. gada 1. janvārim.. Katras grāmatas aprakstu
vajadzēja dot uz atsevišķas lapiņas, uzrādot visas aprakstam nepie-
ciešamās ziņas. Bez tam J. Misiņš atgādināja, ka viņš savā biblio-

tēkā krāj visas latviešu valodā izdotās grāmatas, žurnālus, kalen-

dārus un laikrakstus, un lūdza tos piesūtīt, ja kādam būtu vecākas

grāmatas vai periodisko izdevumu gada komplekti.

21 Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrības pilnu sapulci.. — Rīgas
Avīze, 1909, 24. jūl.

22 Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība.. — Dzimtenes Vēstne-

sis, 1909, 21. okt.
23 Misiņš J. Lūgums latviešu grāmatu tirgotājiem un izdevējiem. —

Dzimte-

nes Vēstnesis, 1909, 19. dcc.
24 Sk.: Jaunā Dienas Lapa, 1909, 21. dcc; Rīgas Avīze, 1909, 24. dcc.
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Sastādot sarakstus par latviešu valodā iznākušajām grāmatām
un publicējot tos avīzēs, J. Misiņš vairākkārt gan biedrības, gan

savā vārdā atkārto lūgumu piesūtīt arī no ikviena jauna izdevuma

pa paraugeksemplāram vispirms grāmatu saraksta un pēc tam arī

vispārējā grāmatu kataloga sastādīšanai.25

Atsaucība uz J. Misiņa aicinājumiem piesūtīt grāmatas aprakstī-
šanai izdodamajā katalogā bija niecīga — ziņas par 16 grāmatām
no Latvijas izdevējiem

26
un viena vēstule no Latviešu sociāldemo-

krātu savienības priekšstāvja V. Veldes Londonā, 27 kurā viņš piedāvā
latviešu izdevumus ārzemēs par nominālcenu, sedzot sūtīšanas izde-

vumus. J. Misiņa rokrakstu fondā ir tikai vēstule bez izdevumu

saraksta, tādēļ nevar spriest par piedāvāto vienību skaitu.

Rādītāja sagatavošana tomēr ieilga. Savukārt Latviešu grāmatu
tirgotāju un izdevēju biedrība šo darbu steidzināja un gandrīz katrā

valdes sēdē sprieda par tā ātrāku sagatavošanu. 1910. gada 3. jū-
nijā valde apsprieda rādītāja klasifikācijas shēmu un priekšvārdu un

nodeva J. Misiņam pārstrādāšanai.
28

Biedrība apsprieda arī citus rādītāja sastādīšanas jautājumus.
Piemēram, lai novērstu iespējamos cenzūras iebildumus vai rādītāja
aizliegšanu, J. Misiņš ieteica aizliegtās grāmatas pēc Galvenās pre-

ses lietu pārvaldes sarakstiem ievietot atsevišķā nodaļā rādītāja
beigās. 29 Biedrības valde nolēma aizliegtās grāmatas ievietot attie-

cīgajās sistemātiskajās nodaļās ar nosacītu zīmi, par ko ievadā

jāsniedz paskaidrojums. 30 Tika apspriesti arī daži jautājumi par rādī-

tāja struktūru un iespiešanas tehniku. 31

Lai plašāka sabiedrība iepazītos ar topošā kataloga izveides prin-
cipiem un iesniegtu savas atsauksmes un aizrādījumus, valde nolēma

iespiest un izplatīt vairākas paraugloksnes 500—600 eksemplāru
metienā.32

J. Misiņa rādītāja izdošana bija galvenais jautājums arī biedrības

pilnsapulcē 1910. gada 24. novembrī. Kļuva skaidrs, ka kataloga
apjoms pārsniegs sākumā plānotās 35 iespiedloksnes un paredzamās
60 loksnes varēs pilnībā sagatavot viena gada laikā. Sakarā ar to

nolēma 1909. gada vasarā izziņoto subskripciju 1911. gada 1. janvārī
slēgt un kataloga galīgo cenu nenoteikt, kamēr darbs nav gatavs. 33

25 Saraksts par latviešu grāmatām.. — Jaunā Dienas Lapa, 1910, 25. aug.
26 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., J. Misiņa f., 15, 1, 6.
27 Turpat, 56, 21.
28 LPSR CVVA, 2309. f., 1. apr., 3. 1., 13. lp.
29

LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., J. Misiņa f., 69, 12.
30 LPSR CVVA, 2309. i., 1. apr., 2. 1., 14. lp.
31 Turpat.
32 Turpat, 17. lp.
33 Latv. grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība.. — Jaunā Dienas Lapa,

1910, 25. nov.
V
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Sapulces dalībniekiem izdalīja pirmās divas paraugloksnēs ar

Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrības priekšvārdu, J. Mi-

siņa ievadu un avotu sarakstu, satura rādītāju un 11 lappuses

(99 nosaukumi) no pirmās nodaļas «Teoloģija».

Šajā sapulcē J. Misiņš vēlreiz lūdza grāmatu izdevējus iesūtīt

savas grāmatas, kuri to vēl nebūtu izdarījuši, un aicināja izteikt

aizrādījumus par paraugloksnēs ievērotiem trūkumiem un ierosinā-

jumus kataloga pilnīgošanai.
Par parauglokšņu izsūtīšanu J. Misiņš informēja arī presē: «Šinīs

dienās izsūtu «Vispārīgā Rakstniecības Rādītāja» parauga loksnes

laikrakstu redakcijām, bibliotēku valdēm, grāmatu tirgotājiem v. c.

Tā kā man daudz bibliotēku adreses nav zināmas, tad lūdzu itin

visus bibliotēku vadītājus man uzdot pareizas adreses, lai varētu

parauga loksnes piesūtīt, kā arī Rādītāja beigās ievietot pilnīgu
sarakstu par visām mūsu bibliotēkām. Arī no daudzām, sevišķi pē-
dējā laikā atvērtām grāmatu tirgotavām man trūkst adrešu, tādēļ
lūdzu arī tās iesūtīt.»34

Paraugloksnēs pirmo reizi parādās nosaukums «Vispārīgs lat-

viešu rakstniecības rādītājs». Agrāk publicētajos rakstos presē un

biedrības valdes dokumentos bija runa par latviešu grāmatu kata-

logu. Parauglokšņu ievadā, kas rakstīts 1910. gada oktobrī, J. Misiņš

norāda, ka rādītājā būs uzņemtas pēc iespējas visas grāmatas, kas

iznākušas kopš latviešu grāmatniecības sākumiem. Atšķirībā no

X- Napjerska darba tajā nebūs reģistrēta katra iespiesta lapiņa neat-

karīgi no satura (tagad tas nav iespējams un vajadzīgs), tomēr

jaunajā rādītājā nedrīkst ari iztrūkt nevienas brošūras vai lapiņas,

ja vien tai ir kultūrvēsturiska nozīme.35

«Vispārīgo latviešu rakstniecības rādītāju» paredzēja turpināt,
katru gadu izdodot papildinājumus par jauniznākušiem darbiem kā

visā Krievijas teritorijā, tā ārzemēs. 36 Papildinājumus apvienotu kop-
sējumos ik pēc desmit gadiem. Papildinājumos paredzēja dot ziņas
arī par agrāk izdotajām grāmatām, ja kāda no tām nebūtu atzīmēta

pirmajā izdevumā.

Tā kā Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība viena pati
nespēja

%
sagādāt tik liela darba izdošanai nepieciešamos līdzekļus,

tā lūdza visu rakstniecības draugu atbalstu un atgādināja, ka inte-

resenti var iepazīties ar rādītāja paraugloksnēm un biedrības biedri

vēl var parakstīties uz šo izdevumu par zemāku cenu. Taču arī šajā

34 Misiņš J. Lūgums rakstniecības draugiem. — Dzimtenes Vēstnesis, 1911,
4. janv.

35 Misiņš J. Vispārīgs latviešu rakstniecības rādītājs, 1586—1910: [Paraug-
loksnes. 1. loksne]. R., 1910, 5. Ipp.

36 Turpat, 5.-6. Ipp.
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gadījuma atsaucība nebija liela — pasākumu atbalstīja tikai trīs

biedrības. 37

1911. gadā darbs pie rādītāja neveicās ātrāk. Par darba gaitu
J. Misiņš vairākkārt informēja jauniznākušo grāmatu sarakstu bei-

gās. Piemēram, sarakstam par latviešu grāmatām, kas iznākušas no

1910. gada 1. oktobra līdz 1911. gada 1. janvārim,38 J. Misiņš pievie-
nojis paskaidrojumu, ka rādītāja sastādīšana virzās uz priekšu ļoti

lēni, jo izdevēji ir neatsaucīgi. Paiet ļoti ilgs laiks, kamēr sadabū

darbus, sevišķi tos, kas iznākuši ārpus Rīgas. Arī gada ceturkšņa

pārskati, kurus sastāda pēc valsts bibliogrāfiskā izdevuma «Книж-

ная летопись» nav pilnīgi. J. Misiņš vēlreiz atgādina, ka par

piesūtītajām grāmatām labprāt samaksātu, lai tikai paātrinātu rādī-

tāja sagatavošanu.
1911. gada 15. jūlija biedrības valdes sēdē J. Misiņš, ziņodams

par rādītāja tapšanas gaitu, atzīmēja, ka pilnības labad darba aiz-

kavēšanās attaisnojama. Vislielākās grūtības viņam sagādājot vecās

garīgās literatūras apzināšana, ar jauno literatūru veicoties labāk.

Lai neviens darbs nepaliktu ārpus rādītāja, J. Misiņš uzaicināja grā-
matu izdevējus izskatīt paraugloksnēs. Tomēr neviens no izdevējiem
neņēmās to darīt, lai gan loksnes J. Misiņš bija paņēmis līdzi. Grā-

matu tirgotāju un izdevēju domas dalījās: vieni J. Misiņam pārmeta

vilcināšanos, citi viņu aizstāvēja, uzsverot darba kultūrvēsturisko

nozīmi un atzīstot par pareizu sastādītāja nodomu sniegt ziņas par

visu latviešu literatūru, arī veco reliģisko literatūru.39

Lai rādītāja sastādīšanas darbā J. Misiņš varētu pieaicināt palī-
gus, pēc viņa pieprasījuma nolēma paaugstināt autora honorāru par

200 rubļiem. J. Misiņš cerēja 1911. gada beigās pabeigt rādītāju.40

1911. gada 9. augustā biedrības valdes sēdē plaši pārrunāja
V. Dekšņa priekšlikumu par literatūras klasificēšanu J. Misiņa rādī-

tājā pēc decimālās sistēmas; pie noteikta secinājuma nenonākot,
nolēma šī jautājuma apspriešanai sasaukt speciālu sēdi, 41 kas tomēr

nenotika.

Ilgas debates par J. Misiņa rādītāju izraisījās arī biedrības sa-

pulcē 1911. gada 11. decembrī. Grāmatu tirgotāji un izdevēji pārmeta
J. Misiņam nepamatotu vilcināšanos. Ja par kādām «vecām graba-
žām» nevarot savākt ziņas, tad tām vienkārši jāatmetot ar roku un

37 Vispārīgā latviešu rakstniecības rādītāja izdošanas lietā.. — Jaunā Dienas

Lapa, 1911, 26.janv.
38 Dzimtenes Vēstnesis, 1911, 5. jūn.
39 a Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība.. — Dzimtenes Vēstne-

sis, 1911, 18. jūl. 6. Ipp.
40 Turpat.
41 LPSR CVVA, 2309. f., l.apr., 2. 1., 25. lp.
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darbs jāturpinot tālāk. 42 J. Misiņš savukārt aizrādīja, ka grāmatu

tirgotāji skatās uz lietu ar veikalnieka acīm un nesaprot, ka kata-

logam būs arī liela vēsturiska nozīme. Viņš gribēja to sastādīt iespē-

jami plašāku, ietverot grāmatas latviešu valodā no visvecākajiem
laikiem. Ja grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība nevar paciesties,
kad daja darba jau gatava, būšot citi šī darba izdevēji.43 Šai sapulcē
J. Misiņš paziņoja arī, ka 10 iespiedloksnes jau ir gatavas un pārējās
(ap 70) cer pabeigt 1912. gadā.44 Tomēr 10 gatavās loksnes biedrī-

bas valdei J. Misiņš nodeva tikai 1912. gada 2. martā.45 Izrādījās, ka

tipogrāfija, kas iespieda paraugloksnēs, nevar šo darbu turpināt.
1912. gada 13. aprīlī Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrī-

bas valde noslēdza līgumu ar sabiedrības «Diena» tipogrāfiju, un

sākās rādītāja iespiešana. 46 Gan tipogrāfijas, gan sastādītāja kavē-

šanās dēļ iespiešanas darbi vilkās gausi.

Uz 1914. gada 1. augustu, kad biedrības valdes sēdē nolēma pa
kara laiku iespiešanas darbus apturēt, bija nodrukātas 40 loksnes. 47

Par to J. Misiņš tā paša gada 3. oktobra vēstulē T. Zeifertam rak-

stīja: «..Es, lūk, esmu arī galā — jāaprok katalogs, un tas nav

viegli.. »
48

Pēc nepilna gada — 1915. gada 26. februārī — biedrības valde

gribēja rādītāja iespiešanu atjaunot, bet J. Misiņš paziņoja, ka ma-

nuskriptu aizsūtījis uz Krieviju un atpakaļ dabūšot tikai uz aprīļa
vidu.49 Kad J. Misiņam to pieprasīja 1915. gada vasarā, viņš, tuvāk

nepaskaidrodams, rakstiski paziņoja, ka neesot iespējams darbu

turpināt, kamēr apstākļi neesot grozījušies. Tiklīdz būšot iespējams,

viņš pats bez jebkāda aicinājuma ziņošot, kad kataloga drukāšanu

varētu atjaunot. 50

Nākošā Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrības valdes

sēde, kurā viens no jautājumiem bija J. Misiņa rādītāja pabeigšana,
notika 1919. gada 20. jūnijā. Ilgi vilkās iespiesto lokšņu meklēšana

un sarunas ar sabiedrības «Diena» spiestuves vadītāju par veco

rēķinu apmaksu un atlīdzību par iespiestās daļas glabāšanu.

42 Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība.. — Latvija, 1911, 13. dcc.

2. Ipp.
43 Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrībai.. — Dzimtenes Vēstne-

sis, 1911, 13. dcc.
44 Latviešu grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrība.. — Latvija, 1911, 13. dcc.

2. Ipp.
45 LPSR CVVA, 2309. f., 1. apr., 2. 1., 32. lp.
46 Turpat, 33. lp.
47 Turpat, 43. lp.
48 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., T. Zeiferta f., 420, 11.
49

LPSR CVVA, 2309. f., 1. apr., 2. 1., 45. lp.
50 Turpat, 46. lp.



40

Kad nodrukātās loksnes atrada, biedrības valde 1920.gada 13. au-

gusta sēdē nolēma griezties pie J. Misiņa ar uzaicinājumu dot ma-

nuskripta turpinājumu, lai pabeigtu darba iespiešanu. Ja gadījumā
J. Misiņš no tā atteiktos, nodrukāto rādītāja daļu ieteica laist klajā. 51

Taču pa to laiku J. Misiņš savu manuskriptu, papildinātu līdz 1920.

gadam, bija piedāvājis Valsts bibliotēkai, un par to tika noslēgts
līgums: J. Misiņš apņēmās rokrakstu, kas aptver latviešu grāmatas

no 1586. līdz 1920. gadam, pilnībā nodot līdz 1922. gada 1. aprīlim,

pie kam honorāru —62 000 rubļu — saņemt pakāpeniski. 52 Domā-

jams, tā J.Misiņš gribēja savā «Latviešu rakstniecības rādītājā»
reģistrēt visas latviešu grāmatas līdz 1920. gadam, kad sāka iznākt

buržuāziskās Latvijas valsts bibliogrāfijas izdevums «Latviešu zi-

nātne un literatūra». Uzzinājusi par J. Misiņa nodomu rādītāju

publicēt citur, biedrības valde savukārt nolēma iespējami ātrāk atda-

būt no tipogrāfijas «Diena» iespiestās loksnes, nodot tās iesiešanā

un laist klajā.53

Sakarā ar radušos situāciju J. Misiņš anulēja līgumu ar Valsts

bibliotēku54
un turpināja rādītāja izstrādāšanu: pabeidza nodaļu par

folkloru, sastādīja palīgrādītājus (alfabētisko autoru un darbu no-

saukumu rādītāju), uzrakstīja priekšvārdu un satura rādītāju. Par

to izdevēju biedrības valde 1922. gada 4. decembrī nolēma izmaksāt

J. Misiņam 30000 rubļu honorāra, no kura 10000 rubļu bija jāiz-
maksā tūlīt, bet pārējā summa — pēc rādītāja iznākšanas.55

Rādītājs iznāca 1924. gada pirmajās dienās. Tā metiens bija
2000 eksemplāru, nosaukums — «Latviešu rakstniecības rādītājs».
1924. gada 10. janvārī biedrības valde nolēma piešķirt J. Misiņam
10brīveksemplārus. 56

J. Misiņa «Latviešu rakstniecības rādītājs» — būtībā tā pirmais
sējums — aptver grāmatas laikā no 1585. gada līdz 1910. gadam
sistemātiskā kārtojumā pēc paša sastādītāja izstrādātas shēmas. Tas

ir plašākais latviešu grāmatu rādītājs visās literatūras nozarēs, izņe-
mot daiļliteratūru un mākslu.

Pats J. Misiņš ar savu darbu nebija apmierināts. Jau priekšvārdā
viņš norāda uz trūkumiem un neprecizitātēm* kas pieļautas, piemē-
ram, atsevišķu grāmatu izkārtojumā pa nodaļām, kā arī kļūdainiem
grāmatu nosaukumiem. «Tāpat par sistematizēšanu tagad, pēc ilgāka
grāmatniecības darbā pavadīta laika,» raksta J. Misiņš, «esmu citā-

" LPSR CVVA, 2309. f., 1. apr., 2. L, 53. lp.
52 V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nod.

164, № 19a, 73.
53 LPSR CVVA, 2309. f., l.apr., 2. 1., 69.—70. lp.
54 Pārskats par Valsts bibliotēkas darbību no 1919. g. 29. augusta līdz

1928. gada 1. jūnijam. — Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1938, № 11, 573. Ipp.
55 LPSR CVVA, 2309. f., 1. apr., 2. 1., 70. lp.
56 Turpat, 77. lp.
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dos ieskatos, nekā biju, šo darbu iesākot. Sevišķi ar dievvārdniecī-

bas un tautsaimniecības iedalījumu esmu tagad ļoti nemierā.»57 Par

sava darba klasifikācijas shēmu J. Misiņš neraksta nekā, jo, liekas,
uzskata to kopumā par pieņemamu un labojamu tikai detaļās. «To-

mēr, lai cik kļūdains nu arī šis rādītājs nebūtu,» turpina J. Misiņš,
«tas tomēr noderēs kā materiālu sakopojums un pirmais palīgs kat-

ram grāmatniekam, līdz tiksim pie labāka un pilnīgāka.» 58

Vēl vairāk savu neapmierinātību J. Misiņš izteicis kādā 1924. gada
18. janvāra vēstulē, domājams, F. Dukmeijeram Vācijā: «Patlaban

tika izdota viena daļa no mana Latv. Rakstn. Rādītāja — ir ļoti
slikta ar daudz kļūdām un man par to ļoti jākaunās, bet nevarēju

aizliegt. (Esmu jau iesācis jaunu, izlabotu, bet nu apstākļi bij tādi,
kad nāca šis bleķis klajā.)»59 Tālāk J. Misiņš norāda, ka gribot aiz-

sūtīt vienu eksemplāru, un jautā, kā to sūtīt — bibliotēkai vai per-

sonīgi, lai atkarībā no tā varētu rakstīt veltījumu.
Par «Latviešu rakstniecības rādītāju» parādījās raksti ari presē.

Rakstnieki un sabiedriskie darbinieki bija izmantojuši J. Misiņa grā-
matu krājumu un bibliogrāfiskos materiālus. Pirmais raksts par šo

rādītāju publicēts vēl tad, kad tas bija iespiešanā, tādēļ tajā stāstīts

galvenokārt par J. Misiņa ieceri sniegt pārskatu par latviešu grā-
matām un periodisko presi vairāk kā 300 gadu laikā. Klasifikācijai
var nepiekrist, norāda raksta autors, bet darbs visumā pelna sevišķu
ievērību un īstenībā būtu veicams veselam kolektīvam; tādēļ arī

sākotnējā iecere — atklāt krājumu un periodisko izdevumu saturu —

sastādītājam diemžēl nav pa spēkam. 60

Plašāka atsauksme par J. Misiņa darbu pēc tā iznākšanas publi-
cēta žurnālā «Latvju Grāmata», kurā uzsvērts, ka J. Misiņa «Lat-

viešu rakstniecības rādītājs» salīdzinājumā ar agrāk izdotajiem ap-
tver ne vien garāku laika posmu un atspoguļo plašāku materiālu,
bet atšķiras arī pēc struktūras — sistemātiskā kārtojuma. «Rādītājs
noderēs,» raksta recenzents, «par brangu rokas grāmatu visiem lat-

viešu literatūras lietotājiem, rakstniekiem, pētītājiem, grāmatu vei-

kalniekiem, kam interese un vajadzība zināt, kādas grāmatas latviešu

valodā iznākušas un par ko tur rakstīts.»61 Atsauksmes par J. Mi-

siņa darbu 1924. gadā parādījās arī ārzemju presē.
62

Pēc «Latviešu rakstniecības rādītāja» 1. sējuma iznākšanas J. Mi-

siņš turpināja darbu pie otrā sējuma, kurā bija paredzēts ievietot

57 Misiņš J. Latviešu rakstniecības rādītājs (1585—1925). R., 1924, IV Ipp.
58 Turpat.
59 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., J. Misiņa f., 38, 14.
60 T. L. [Līventāls Т.] Kāds ievērojams bibliogrāfisks darbs. — Jauna Die-

nas Lapa, 1914, 2. janv.
61 AronsM. — Latvju Grāmata, 1924, № 3, 258. Ipp.
62 [Dukmever F.] Misiņš J. Latviešu rakstniecības rādītājs. — Zentralblatt

fūr Bibliothekswesen, Leipzig, 1924, H. 9/10, S. 496—497.
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ziņas par visu pārējo literatūru. 1926. gadā presē parādījās ziņas, ka

rādītāja otrā daļa «patlaban tiek pabeigta drukai».63 Tā paša gada

augustā Otrā Latvijas bibliotekāru kongresa pieņemtajās «tēzēs»,

starp citu, deklarēts: «Kongress izsaka vēlēšanos, lai Bibliotekāru

biedrība sekmētu J. Misiņa Vispārējā grāmatu rādītāja pēdējās daļas
izdošanu.»64 Tomēr Bibliotekāru biedrība rādītāju neizdeva.

1928. gadā Kultūras fonds piešķīra J. Misiņam 2000 latu biblio-

grāfisko materiālu vākšanai ārzemēs,65 bet nav zināms, vai viņš tos

izmantojis.

Tikai 1930. gada septembrī J. Misiņš rakstīja iesniegumu Latviešu

grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrībai, kurā informē par darba

pabeigšanu un jautā, vai biedrība to negribētu izdot. Drīz viņš sa-

ņēma atbildi: «..līdzekļu trūkuma dēļ neizdot.»66 lespējams, ka par

iemeslu atteikumam bija arī pirmā sējuma iespiešanas gaita, lēnā šī

darba izplatība un mazā nozīme grāmatu tirdzniecībā.

Par otrā sējuma izdošanu J. Misiņš uzsāka sarunas ar Valsts

bibliotēku. Tā kā Valsts bibliotēkai nebija līdzekļu tik liela darba

izdošanai, tā lūdza pabalstu no Kultūras fonda. 1933. gada 12. jū-

nijā Kultūras fonda dome piešķīra Valsts bibliotēkai 3000 latu J. Mi-

siņa «Latviešu rakstniecības rādītāja» otrā sējuma manuskripta no-

pirkšanai,67 1934. g. 26. martā tika dota atļauja izsniegt J. Misiņam
šo summu pret manuskriptu.68 Tomēr Valsts bibliotēka sējumu neiz-

deva, lai gan Kultūras fonda dome 1934. gada 19. maijā pieņēmusi
lēmumu piešķirt 3000 latu «Latviešu rakstniecības rādītāja» otrā

sējuma iespiešanai.69 J. Misiņa «Latviešu rakstniecības rādītājs»
iznāca 1937. gada sākumā Kultūras fonda izdevumā 1500 eksemplāru
tirāžā.

Par šo darbu un latviešu bibliogrāfijas turpmākajiem uzdevumiem

J. Misiņš rādītāja priekšvārdā rakstīja: «Pirmo sējumu izdodot,

domāju šinī sējumā uzņemt līdz 1910. g. izdotās grāmatas un perio-
diskos izdevumus, bet, tā kā bija sakrājies materiāls, tad papildināju
līdz 1925. g. Tāpēc šis sējums iznāca tik biezs, un periodiskie izde-

vumi- — laikraksti, žurnāli, kalendāri bij jāatstāj 3. sējumam, kas

arī būs gana liels, jo jāiespiež arī žurnālu un kalendāru saturs.

Kā 4. sējums jāizdod pirmā sējuma papildinājums no 1911. līdz

1925. g., kur uzrādāmi arī visi tie izdevumi, kas līdz šim vai nu

63 Egle K. Bibliofils Jānis Misiņš. — Grām.: Latvijas Bibliotēku padomes
gada grāmata. R., 1926, 1. d., 154. Ipp.

64 Otra Latvijas bibliotekāru kongresā pieņemtās tēzes. — Latvju Grāmata,
1926, № 5, 376. Ipp.

65 Sk.: Valdības Vēstnesis, 1928, 24. maijā.
66 Rancāns F. Jānis Misiņš un viņa bibliotēka. R., 1963,267.-268. Ipp.
67 Valdības Vēstnesis, 1933, 15. jūn.
68 Turpat, 1934, 4. apr.
69 Turpat, 25. maijā.



43

nebij zināmi, vai kļūdaini uzņemti. Tikai ar 3. un 4. sējuma izdošanu

šo rādītāju varēs uzskatīt par pilnīgu mūsu rakstniecības rādītāju
no pirmsākumiem līdz 1925. g., kas tad periodiski būtu papildināms
ar jauniem izdevumiem.» 70 Priekšvārda beigās autors norāda, ka

rādītājs, lai tas būtu līdzīgs 1. daļai, iespiests vecajā rakstībā ar

gotu burtiem,71 ka «manuskriptu priekš iespiešanas — izņemot māk-

slas nodaļu — skatīja cauri cand. phil. A. Augstkalns un korektūru

lasīja un autoru un titulu rādītāju sastādīja A. Ģērmanis».72

Atsauksmes, kas parādījās periodiskajā presē, bija vairāk infor-

matīva rakstura, un tajās uzsvērts, ka sabiedrība ar interesi gaida
turpinājumu — trešo un ceturto sējumu.73 «Latviešu rakstniecības

rādītāja» otrais sējums iznāca J. Misiņa 75. jubilejas gadā, rakstos

par J. Misiņu un viņa bibliotēku minēts arī viņa bibliogrāfiskais
darbs. «Šis rādītājs,» rakstīja Līgotņu Jēkabs, «kas dod sīkas,
reizēm nekur nesadabūjamas ziņas par mūsu grāmatām, autoriem,
saturu, apmēru, maksu utt., literatūrvēsturniekiem un citiem pētnie-

kiem, ir tieši nepieciešama rokasgrāmata, sastādīta ar tādu erudī-

ciju, lietpratību un grāmatas mīlestību, ka viņas sastādītāju izvirza

mūsu bibliogrāfos pašā pirmajā vietā.»74 X- Egles rakstā norādīts, ka

J. Misiņš strādā pie «Latviešu rakstniecības rādītāja» turpinājuma un

ka. 3. sējums — periodikas rādītājs — vēl rokrakstā. 75 īstenībā šis

darbs bija tikai aizsākts.

J. Misiņš, zinādams darba apjomu, redzēja, ka sagatavot rādītāja
trešo un ceturto daļu nepagūs. 1936. gada 26. novembrī viņš nosūtīja
Valsts bibliotēkai iesāktā darba materiālu aprakstu: «Te klāt piesūtu
nesakārtotus manuskriptus nākošai mana Vispārīgā latviešu rakstnie-

cības rādītāja 111 daļai, kura saturs ir periodika — (laikraksti, žur-

nāli, kalendāri) ar ko šis rādītājs tiktu noslēgts.

Turklāt ir nesakārtotas kartiņas 1. d. turpinājumam no 1911.—

1925. g. Piedāvāju šos manuskriptus Valsts bibliotēkai pirkšanai ar

visām rādītāja izdošanas tiesībām, ieskaitot manis sarakstīto Laik-

rakstu rādītāju, kas iespiests brošūrā «Latvju prese. 1822—1922».» 76

70 Misiņš J. Latviešu rakstniecības radītājs (1585—1925). R., 1937, 2. sēj.,
VII Ipp.

71 Te nepieciešams precizējums: gotu burtiem iespiesti tikai veco izdevumu
bibliogrāfiskie apraksti.

72 Misiņš J. Latviešu rakstniecības rādītājs (1585—1925). R., 1937, 2. sēj.,
VII Ipp.

73 Līgotņu Jēkabs. — Vārds, 1937, № 5, 99.-100. Ipp.; Baumanis A. — Jau-

nākas Ziņas, 1937, 28. aug., 5. Ipp.
74 Līgotņu Jēkabs. Bibliogrāfs Jānis Misiņš. — Jaunākās Zinas, 1937, 24. apr.,

26. Ipp.
75 EgleK. Bibliofila Jāna Misiņa 75 mūža gadi. — Izglītības Ministrijas

Mēnešraksts, 1937, № 5/6, 666. Ipp.; Bibliotekārs, 1937, № 1, 16. Ipp.
76 LPSR CVVA, 1632. f., 2. apr., 740. 1., 12. lp.
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1937. gada 3. augustā speciāla komisija Valsts bibliotēkas direk-

tora vadībā izskatīja saņemtos materiālus un nolēma tos nopirkt par

1500 latiem.77 Par šo materiālu iegādi parādījās informācija presē.
78

Par nepublicētajiem J.Misiņa materiāliem ziņas ir arī vēlākajos
pētījumos par V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas vēsturi. M. Kluce
raksta: «1937. gadā Valsts bibliotēka par Kultūras fonda līdzekļiem
nopirka J. Misiņa «Vispārīgā latviešu rakstniecības rādītāja» manu-

skripta 3. un 4. daļu, kā arī pirmās daļas papildinājumus. J. Misiņš

pārdeva šos materiālus nesakārtotus un tādēļ atteicās no autora tie-

sībām. Valsts bibliotēka lūgusi izglītības ministram atļauju turpināt
J. Misiņa darbu, ko varētu uzsākt pēc 3—4 gadiem. Diemžēl nopirktie
materiāli kara gados pazuduši bez vēsts.» 79

60. gados Valsts bibliotēka nodeva ZA Fundamentālajai biblio-

tēkai dažādus J. Misiņa nepublicētus materiālus. Vai tie ir tie paši,
ko J.Misiņš 1937. gadā pārdeva Valsts bibliotēkai, vai kādi citi mate-

riāli, nav izdevies noskaidrot.

Mūsu dienās, atskatoties uz J. Misiņa galveno bibliogrāfisko
darbu «Latviešu rakstniecības rādītāju», labāk nekā tā iznākša-

nas laikā redzams gan tā nozīmīgums, gan arī nepilnības.
J. Misiņa «Latviešu rakstniecības rādītāja» klasifikācija jau tad,

kad darbu sāka iespiest, neatbilda tā laika zinātnes līmenim. Pie-

mēram, nodaļa «Dievvārdniecība» ievietota rādītāja sākumā (pēc pir-
mās nodaļas «Vispārīga satura raksti»), aiz tās — «Prātniecība»

un citas sabiedriskās zinātnes pārmaiņus ar dabaszinātnēm, rūp-
niecību, veselības aizsardzību, valodniecību v. c. Katra nodaļa sada-

līta sīkākās apakšnodaļās, kuru ietvaros literatūra izkārtota alfabēta

secībā. Literatūras sadalījums ne vienmēr atbilst zinātņu nozarei un

tādēļ nedod skaidru priekšstatu par darbiem vai publicējumiem tajā.
Teorētiskiem jautājumiem rādītāja sastādīšanas laikā J. Misiņš

nav veltījis pietiekamu vērību, bet vadījies galvenokārt no sava laika
latviešu grāmatniecības attīstības līmeņa. Tai laikā latviešu valodā

reliģiska satura grāmatu bija vairāk nekā jebkurā citā zinātņu no-

zarē. Piemēram, rādītāja pirmajā sējumā no 4434 nosaukumiem

nodaļā «Dievvārdniecība» ir 1740 nosaukumi (apm. 37%), «Prātnie-

cība» — 57 (apm. 1,3%), «Dabas zinātnes» — 144 (apm. 3,2%),
«Valsts un tiesību zinātne» (ietver ekonomiku un tieslietas) — 594

nosaukumi (apm. 13,4%). Tādēļ J. Misiņam visvairāk grūtību sagā-
dāja tieši lielāko nodaļu klasifikācija, ar ko viņš arī bija visvairāk

neapmierināts. Rādītāja struktūra atbilda J. Misiņa bibliotēkas fondu

77 LPSR CVVA, 1632. lp., 2. apr., 740. 1., 9.—11. lp.
78 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1938, № Ц, 578. Ipp.
79 Kluce M. Latvijas Valsts bibliotēkas »darbība buržuāziskās Latvijas laika

(1919. g. aug.—l94o. g. jūl.). — Grām.: Raksti / V. Lāča LPSR Valsts biblio-

tēka. 1973, 4. sēj., 31.—32. Ipp.
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klasifikācijai. Tas zināmā mērā atviegloja sastādītāja darbu, strā-

dājot vienlaikus ar rādītāju un fondiem.

Nav zināms, kāda bija J. Misiņa attieksme pret ierosinājumiem
pārklasificēt rādītāju pēc decimālās klasifikācijas shēmas. Taču jau
tai laikā, kad rādītāju apsprieda Latviešu grāmatu tirgotāju un izde-

vēju biedrības valdes sēdēs un biedru pilnsapulcēs, visa materiāla

pārklasificēšana vairs praktiski nebija iespējama.
Literatūrā par J. Misiņu atzīmēti vairāki darbi vai to izdevumi,

kuru nav «Latviešu rakstniecības rādītājā». 80 Pavisam līdz šim lai-

kam atrasts apmēram 1400 dažāda satura un apjoma izdevumu. Lie-

lākoties runa ir par neliela apjoma iespieddarbiem (statūtiem,

instrukcijām, nolikumiem, katalogiem), taču atrasts arī vairāk nekā

300 daiļliteratūras darbu, tai skaitā A. Alunāna, Aspazijas, J. Jaun-

sudrabiņa, V. Plūdoņa, J. Poruka, J. Raiņa, A. Saulieša, E. Birznieka-

Upīša, A. Upīša v. c. darbi, tāpat virkne nozīmīgu sabiedriski po-
litisku izdevumu, piemēram, sērijas «Strādnieku bibliotēka»,
«Sociāldemokrātu bibliotēka», «Politiski dienas jautājumi» v. c. darbi.

šie trūkumi izskaidrojami galvenokārt ar to, ka J. Misiņa «Lat-

viešu rakstniecības rādītāja» sastādīšanas laikā par daudziem izde-

vumiem nebija nekādu ziņu. Daudzi no tiem Latvijā nebija pieejami.
Tomēr kopumā J. Misiņa ieguldījumu pilnīga latviešu valodā izdotās

literatūras rādītāja izstrādāšanā nav iespējams novērtēt par augstu
līdz pat mūsu dienām. «Latviešu rakstniecības rādītājs», kas aptver

pāri par 12 000 nosaukumu un atspoguļo latviešu grāmatniecību vai-

rāk nekā 300 gadu laikā, ir neaizstājams palīgs dažādu zinātņu
nozaru pētniekiem un bibliogrāfiem.

J. Misiņš aizsāka arī latviešu periodisko izdevumu bibliogrāfijas
veidošanu. Nozaru periodiskie izdevumi daļēji bija reģistrēti jau
«Latviešu rakstniecības rādītājā». Taču īpaši jāatzīmē J. Misiņa
sastādītais žurnālu un laikrakstu hronoloģiskais saraksts sakarā ar

pirmā latviešu laikraksta «Latviešu Avīzes» (1822—1915) dibinā-

šanas 100 gadiem izdotajā krājumā «Latvju preses 100 gadi». Sa-

raksts aptvēra tolaik zināmos periodiskos izdevumus no 1797. gada
līdz 1922. gadam. Jubilejas komisija, kuras sastāvā bija ari J. Mi-

siņš, darbu sāka 1921. gada 1. decembrī, un uz izstādes atklāšanu

1922. gada 26. februārī bija jau iespiests krājums. Pavisam šajā
sarakstā, kas sastādīts ļoti īsā laikā, bija konspektīvas bibliogrā-
fiskas ziņas par 520 latviešu žurnāliem un laikrakstiem. Līdz pat
1966. gadam, kad iznāca rādītāja «Latviešu periodika» 1. sējums, tā-

tad vairāk nekā 40 gadu, šis J. Misiņa darbs bija plašākais latviešu

periodiskās preses bibliogrāfiskais rādītājs.

80 Egle K. Jana Misiņa mūža darbs. — Gram.: Misiņš J. Izlase. R., 1962, 11.—
12. Ipp.
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J.Misiņš sagatavojis arī vairākus personālās bibliogrāfijas rādī-

tājus un bibliogrāfiskas piezīmes latviešu rakstnieku kopotu rakstu

izdevumiem. Pirmais nozīmīgākais šāda tipa rādītājs ir J. Jansona-

Brauna darbu saraksts, kas sastādīts 1919. gadā, kad J. Misiņš gata-

voja J. Jansona-Brauna kopotus rakstus.81 Šajā sarakstā minēti

122 J. Jansona-Brauna darbi, kas publicēti 1892.—1917. gadā.B2 Pir-

mais sējums bija sagatavots jau 1919. gada sākumā, 83 bet iznāca

tikai 1921. gadā (izdevniecība «Daile un darbs»).

Tajā pašā gadā publicēts bibliogrāfiskais rādītājs par J. Raini,
kurā uzrādīti viņa darbu galvenie izdevumi (arī tulkotie un rediģētie

darbi) un literatūra par J.Raiņa dzīvi un daiļradi līdz 1920. gadam,

pavisam vairāk nekā 400 nosaukumu.84 Saraksta sākumā sniegtas
īsas biogrāfiskas ziņas par dzejnieku. Ar šo darbu J. Misiņš latviešu

bibliogrāfijas vēsturē iesāka biobibliogrāfisko rādītāju sastādīšanu.

No personālajiem literatūras sarakstiem, kur sniegtas arī bio-

grāfiskas ziņas, minams 1922.—1923. gadā publicētais Ausekļa bio-

bibliogrāfiskais rādītājs. 85 Līdzās 1873.—1904. gadā publicētajiem

Ausekļa darbiem, literatūrai par viņa dzīvi un daiļradi (147 nosau-

kumi) tajā atrodamas ziņas par cenzūras svītrojumiem viņa darbu

izdevumos, par pirmajā Rakstu izdevumā neievietotajiem darbiem

un vēstulēm. Periodiskajā presē tika publicēts arī X- Valdemāra

darbu saraksts. 86

Vairāku latviešu rakstnieku — Māteru Jura,
87 J. Poruka,88 A. Pum-

pura,
89 F. Mālberga 90

— kopotiem rakstiem J. Misiņš sagatavoja
paskaidrojumus un piezīmes, pirmpublicējumu sarakstus, literatūras

sarakstus par dzīvi un daiļradi. Savā laikā tiem bija liela praktiska

81 Johansons A. Jānis Misiņš. —
Literatūras Avīze, 1941, 23. apr.

82
J. Jansona-Brauna raksti hronoloģiski. — Grām.: Jansons-Brauns J. Kopoti

raksti. R., 1921, 1. sēj., 149.—157. Ipp.
83 [Upīts A.] Mākslas nodaļa: 2. Pārskats par Mākslas nodaļas darbību līdz

1. martam 1919. g. — Izglītība, 1919, № 1, 8. Ipp.
84 Misiņš J., Ermanis P. J. Rainis-Pliekšans. Bibliogrāfiski-biogrāfiski mate-

riāli. — Grām.: Kultūras Balss. Sabiedrisku un zinātnisku rakstu krājums. R.,
1921, 1. sēj., 95.—120. Ipp.

85 Auseklis-Krogzemju Mikus. Bibliogrāfiski materiāli. — Latvju Grāmata,
1922, №4, 5.—15. Ipp.; 1923, №1, 25.—33. Ipp.; № 9/10, 30.—32. Ipp.

86 Krišjāņa Valdemāra raksti. — Latvju Grāmata, 1926, № 1, 6.—64. Ipp.;
№ 2, 141.—146. Ipp.; № 3. 225.—230. Ipp.

87 Māteru Jura iespiestie raksti: Periodiskos izdevumos. — Grām.: MāiersJ.
Kopoti raksti. R., 1924, 1. sēj., 260.—270. Ipp.

88 Poruku Jāņa raksti hronoloģiskā kārtībā un izdevums, kur tie pirmo reizi
drukāti. — Grām.: PoruksJ. Kopoti raksti. R., 1925, 10. sēj., 355.—374. Ipp.

89 Paskaidrojumi un piezīmes. — Grām.: Pumpurs A. Raksti. R., 1925, 2. sēj.,
435.—480. Ipp.

90 Piezīmes un paskaidrojumi. — Grām.: Mālbergs F. Raksti. R., 1925, 267.—
285. Ipp.



nozīme; par visiem latviešu rakstniekiem tomēr vēl šodien nav pil-
nīgu bibliogrāfisko rādītāju.

Atskatoties uz J. Misiņa ieceri, redzam, ka tā ir bijusi pārāk plaša
un nebija vienam cilvēkam realizējama. Lai pabeigtu pilnīgu pirms-

padomju grāmatu un periodiskās preses repertuāru, J. Misiņa iesākto

darbu turpina LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa lat-

viešu literatūras nodaļā, papildinot J. Misiņa «Latviešu rakstniecības

rādītāju» un sastādot latviešu periodisko izdevumu bibliogrāfisko
rādītāju.
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JĀŅA MISIŅA VĒSTULES

LPSR ZA FUNDAMENTĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

Jāna Misiņa vēstules kā atsevišķa materiālu kopa publicētas pirmoreiz. Līdz

šim tās tikai fragmentāri citētas J. Misiņa 1962. gadā izdotajā rakstu izlasē un

publikācijās par J. Misiņu un viņa bibliotēku. Publikācijai izmantotas J. Misiņa

vēstules, kas glabājas LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā, jo ārpus

bibliotēkas ir tikai neliela un satura ziņā mazāk nozīmīga vēstuļu daļa. Izņē-

mums ir J. Misiņa vēstule K. Valdemāram 1889. gadā (oriģināls LPSR CVVA,

noraksts ZA FB). Komentāros norādīta visu publicēto tekstu atrašanās vieta un

doti faktu skaidrojumi. Dažas vēstules nedaudz īšinātas. Teksta papildinājumi

sniegti kvadrātiekavās. Publikācijā saglabāta autora īpatnējā valoda.

Publikācijai atlasītas nozīmīgākās vēstules, kas stāsta par Misiņa bibliotē-

kas veidošanos un J. Misiņa tālāko bibliotekāro darbību. Izmantotas vēstules, kur

J. Misiņš parādās kā bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks, nenogurstošs grāmatu, rok-

rakstu un citu arhivāliju krājējs. Vēstulēs redzama arī viņa rosme latviešu

folkloras vākšanā un rūpes par jaunākā brāļa Andreja Misiņa (1869—1894)

izglītību.

Liels vēstuļu rakstītājs J. Misiņš vispār nav bijis — vairāk darba darītājs
nekā runātājs un savu uzskatu paudējs rakstos. Samērā daudz vēstuļu saglabā-

jies no J. Misiņa mūža pirmās puses, kad jaunekļa šaubu un meklējumu gados

viņš cenšas rast atbildi uz dažādiem jautājumiem. Vēlāko gadu korespondence
parasti aprobežojas ar īsām praktiska satura zīmītēm, kas publikācijai nav izman-

totas. Ārpusē palikušas arī personiska satura vēstules dzīvesbiedrei un citiem

tuviniekiem.

Nozīmīga ir J. Misiņa sarakste ar jaunlatviešu laika darbiniekiem: Krišjāni
Valdemāru (1825—1891), Frici Brīvzemnieku (1846—1907), Kaudzītes Matīsu

(1848—1926). Tieši K. Valdemārs ar savu rakstu «Grāmatu krātuves kā tautas

gara modinātājas»l un praktiskiem padomiem ir galvenais Misiņa bibliotēkas

izveidošanas rosinātā-js. Jāpiemin, ka K. Valdemāra vēstules J. Misiņam glabājas
J. Misiņa rokrakstu fondā ZA FB. Ar J. Misiņa komentāru tās 1931. gadā pub-
licētas mēnešrakstā «Latvju Grāmata».2

F. Brīvzemnieks ir J. Misiņa padomdevējs folkloras vākšana un Andreja

Misiņa skološanā. Atcerēsimies, ka pati pirmā J. Misiņa publikācija «Kāds vār-

1 Balss, 1880, 15. okt.
2 Krišjāņa Valdemāra vēstules Misiņam. — Latvju Grāmata, 1931, № 1,

12.—14. Ipp.



diņš par tautas dziesmām»3
,

kas parakstīta ar vārdu Aizkrācnieks, veltīta tieši

folklorai. Kā norādīts «Latvju dainu» V sējumā (1915) ievietotajā dziesmu krā-

jēju reģistrā, J. Misiņš bijis viens no čaklākajiem tautasdziesmu vācējiem Vid-

zemē. F. Brīvzemniekam un K. Baronam viņš piesūtījis 1075 tautasdziesmas.

Ilgstoša — no 1878. līdz 1923. gadam — ir J. Misiņa sarakste ar Kaudzītes
Matīsu. Viņiem bieži ir kopējas literāras intereses, un Kaudzītes Matīsam

J. Misiņš uztic arī savas domas par grāmatu krāšanu un bibliotēkas tālākajiem
likteņiem. Par grāmatu, periodisko izdevumu un rokrakstu vākšanu stāsta arī

J. Misiņa vēstules preses darbiniekam Jānim Kreicbergam (1864—1948) un bib-

liofilam Gustavam Šaurumam (1883—1952). Toties literatūrvēsturnieks Teodors

Zeiferts (1865—1929) ir viens no čaklākajiem Misiņa bibliotēkas lasītājiem, un

J. Misiņš viņam daudzkārt izpalīdz pētnieciskā darbā. Par J. Misiņa veidoto

«Latviešu rakstniecības rādītāju» stāsta viņa vēstule dr. F. Dukmeijeram (1864—

1930) Berlīnē.

Jānožēlo, ka plašas sarakstes J. Misiņam nav bijis ar sava darba tiešo tur-

pinātāju, LPSR Nopelniem bagāto kultūras darbinieku Kārli Egli (1887—1974*).
Gadu no gada, dienu no dienas strādājot plecu pie pleca bibliotēkā, viss svarī-

gākais pārrunāts uz vietas bez vēstuļu starpniecības. Nozīmīga ir pati pirmā
J. Misiņa vēstule K. Eglēm 1915. gadā, kad pirmā pasaules kara apstākļos
jādomā par Misiņa bibliotēkas bagātību saglabāšanu.

О. Zanders

3 Austrums, 1888, № 6, 757.-758. Ipp.
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Krišjānim Valdemāram

Tirzas «Krācēs», 12. VI 1889

Augsti cienījamais Valdemār kungs! 4

Kad priekš vairāk gadiem dibināju savu grāmatu krātuvi, 5 tad

to darīju, uzmudināts pa lielākai daļai caur Jūsu rakstiem, pie kam

Jūs bijāt tik laipns, mani pabalstīdami gan padomiem, gan grāma-
tām. Tādēļ ceru, ka Jums nebūs nepatīkami arī dabūt zināt par

manas krātuves tagadējo likteni.

Kā jau zināt, iesākums kā visur — bija visgrūtākais, bet tomēr,

cerēdams, ka labā lieta pate par sevi uzvarēs, nezaudēju dūšas un

krāju tālāk.

Priekš kādiem gadiem še mūsu pagastā iznīka grāmatu krātuve,
kura bija vairāku biedru dibināta, laikam pēc sakāma vārda, kurš

māca, ka — diemžēl — kopu cūka nebarojoties? 6

Atlikušās grāmatas — riktīgi sakot, grāmatu atliekas, pārgāja
manā īpašumā. Šimbrīžam gan nevaru teikt, ka lasītāji izturētos

pret manu krātuvi vienaldzīgi, jāliecina, ka lasīt lasa labprāt, bet

arī pārāk saplēš un nosmērē, pazaudē etc, tā kā dažbrīd žēlabas

mācas virsū, redzot savus lutekļus tā iznīcinām, kuri man pa gadiem
krāti un daži ekspl. it grūti sadaboti, bet tam jau nu vienreiz tā

jāir.

Bet nu griežos pie Jums ar sevišķu lūgumu, kuru, kā manas krā-

tuves labvēlis, cerams, ļaunā neņemsat.

Lieta šāda: cik ar' neesmu atsameklējies, tomēr nevar dabūt kāda

Jūsu ģimetnes eksemplāra, un tādēļ pievienoju daudziem manas krā-

tuves abonentu lūgumiem arī savējo: esat tik laipni un atsūtāt, ja
Jums tā pa rokai, manai krātuvei vienu Jūsu ģimetnes eksemplāru.

4 LPSR CVVA, K.Valdemāra f. № 762, l.apr., 13. 1., 525.—527. lp. Salī-

dzināts noraksts: LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., J. Misiņa f.,
171, 2.

5 Oficiālu atļauju dibināt bibliotēku Tirzas «Krācēs» J. Misiņš saņem

1885
:

gada 19. septembrī. Ķā liecina viņa arhīvā saglabātās piezīmju burtnīcas,
lasītāji grāmatas saņēmuši jau agrāk.

6
Pirms J. Misiņa neliels grāmatu krājums Tirzā bija pagasta skolotājam

Andrejam Dzelzskalnam; vēlāk tas pārgājis J. Misiņa īpašumā. Uz J. -Misiņa
ierosmi pagājušā gadsimta 80. gados Tirzā arī nodibināta lasīšanas biedrība,
bet ta nav guvusi lielu atsaucību.
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Nebūtu gan Jūs apgrūtinājis, bet, diemžēl, krietns eksemplārs
nekur nav dabūjams pirkt, un tādēļ, gribot negribot, jātop uzbā-

zīgam.
Ar augstcienīšanu

Jūsu padevīgais
J. Misiņš

Fricim Brīvzemniekam

Velanā, 20.11 1880

Cien[īts] kungs! 7

Sirsnīgi pateicos par Jūsu labprātību, ko manim parādījāt, savu

nobildējumu atsūtīdams, un ka Jūs mani šīs dāvanas cienīgu turē-

jāt. Sirsnīgs paldies!
Te ar šo vēstuli piesūtam Jūs atkal vienu drusciņu tautas dziesmu]

un ieražu, bet lūdzu neļaunojaties, ka manim nevaļas pēc nebij
iespējams ar tinti uz cita papīra pārrakstīt, nedz arī uzmanīgāk
caurskatīt; caur to varbūt še atradīsies kādi gabali, ko es jau Jūs

esmu piesūtījis, bet varbūt tak kāds mazumiņš derēs.

Lūdzu, ja Jūs tā būtu spējams, tad gan vēl tā krājuma, kur būs

vecas ieražas un burvības vārdi, tad tā gan vēl īsti nenobeigsiet,, jo

pēc neilga laika ceru Jūs piesūtīt vienu krājumiņu no burvības vār-

diem, ieražām un arī tautas dziesmām]. Ceru, varbūt vēl arī atra-

dīsies citi, kas ko piesūtīt varēs.

Vēlreiz sirsnīgs paldies par Jūsu portreti.
Palieku ar sveicināšanu un cienīšanu Jūsu padevīgais

J. Misiņš

Tirzas «Krācēs», 16. XI 1883

Cienījams kgs! 8

Ceru, kad ļaunā neņemsat, kad Jūs ar kādu lūgumu apmeklēju.
Nel'aiķaj Jurjānu Dāva pārceltā grāmata] «Zemu ļaužu laime» (Mo«

lotovs) Jums, kā zināms, ir pazīstama. 9 Kārojos ļoti to pašu krie*

7 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., F. Brīvzemnieka f., 18, 9.

J. Misiņš Tirzas novadā vāktos folkloras materiālus sākumā sūtījis Kaudzītes

Matīsam, bet vēlāk ar rakstnieka starpniecību sācis tiešu saraksti ar F. Brīv-

zemnieku.

,8
LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., F. Brīvzemnieka f., 18, 9.

9 Vēstulē J. Misiņš piemin jaunībā daudz lasīto N. G. Pomjalovska grāmatu
«Zemu ļaužu laime jeb Molotovs», kas 1878. gadā iznāk Jelgavā latviski ar

F. Brīvzemnieka pievienotu šīs grāmatas tulkotāja Jurjāna Dāva dzīves aprakstu.
So grāmatu J. Misiņš ieteicis lasīt arī citiem, piemēram, savai līgavai Annai

Jaunzemei, vēlāk Annai Misiņai.
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viskā izdevumā dabūt. Esmu vairākās grļamatu] pārdotavās Rīgā un

Pēterburgā pēc tās pieprasījis, bet nekur neesmu dabūjis. Voi Jūs

nebūtu tik laipni man par to ko pavēstīt, voi tā gr[āmata] krieviski

kaut kur dabūjama, voi varbūt tik tanī laikrakstā ronas un voi to

kur nevarētu dabūt. Voi varbūt tas stāsts nav arī vāciski pārcelts?

Ceru, ka Jūs par to ko zināsat un būsat tik laipni manim pavēstīt.
Varbūt Maskavā to var kaut kur dabūt?

Kā tad nu iet ar vēl nepabeigto darbu, ar mūsu veclaiku gara

mantu krāšanu? Voi kāds izdevums atkal iznāks, jeb vēl krājiet un

saņemat sūtījumus? īpaši kārotos zināt, kā būs ar tautas dziesmām.

Domājos drīzumā ar Jums plašāki sarunāties par jau izdotajā krā-

jumā buramām — mīklām, kas dažas skan kā nelatviskas, un par

tautas dziesmu. Labprāt būtu Jums piesolījis savu palīgu, bet nezinu,

voi, un caur ko Jums varētu tagad derēt. Lūdzu, ja vien Jūs laiks

atļauj, paziņojat man par jau minēto grāmatu un arī, kā ar tiem

darbiem tagad stāv.

Jūs lūgdams un sveicinādams,
Jusu padevīgais

J. Misiņš

Tirzas «Krācēs», 12. XI 1883

Augsti cienījams kungs! 10

Griežos pie Jums ar kādu lūgšanu, bet pirms izsūdzēšu savu

nelaimi. Mans brālis Andrei Misiņš] iestājās priekš viena gada Val-

kas (Ritterschaftes) 11 draudzes skolotāju seminārā. Nu, kā zināt, šis

seminārs tika šogad iznīcināts. Negribēdams, ka mans brālis kāroto

mērķi — par skolotāju palikt —, nesasniedz, griezos Rīgā pie viņa
Augstības kuratora Kapustina kunga, no kura uzskubināts, mans

brālis devās šā gada augusta mēnesī uz Kuldīgas Baltijas] semi-

nāru, bet kur, kaut gan iestāšanās eksāmenu nolika, tomēr uzņemts
netika, jo esot pareizticīgiem priekšroka (un mans brālis] ir lutļer-
ticīgs]). Kurat [ors] Kapustina kungs gan man bij stingri solījis,
ka būšot Kuldīgā uzņemt, ievērojot tos apstākļus, kādos mans brālis

10 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., F. Brīvzemnieka f., 18, 9.

J. Misiņš vēstulē lūdz tautskolu inspektora F. Treilanda (Brīvzemnieka)
atbalstu sava brāja Andreja (Andrieva) Misiņa izglītības gaitām. A. Misiņš no

1887. līdz 1891. gadam mācās Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā, tad īsu laiku

ir skolotājs un agri mirst ar tuberkulozi. No J. Misiņa nedaudzajām Lejasciemā
izdotajām grāmatām četras,veltītas brāļa piemiņai (1894 —1896). Tās ir A. Misiņa,
saukta Krāču Andrejs, tulkojumi.

11 Bruņniecības — vācu vai.
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dēļ minētā Valkas semināra nīkšanas atrodas, p[ar] piemļēru],
vietu, laika zaudējumu, naudas skādi, ceļus etc.

Pēc tam vēl otru reizi žēlojos pie kurat [ora] Kapustina un ins-

pektļoru] kungiem, kuri nu to padomu deva, lai ietot uz Tērbatas

II semināru, kur tapšot uzņemts, solījās arī mana brāļa labā tūlīt

uz Tērbatu rakstīt. Nu mans brjālis] aizrakstīja uz Tērb'atas] II

semināru] lūguma rakstu dēļ uzņemšanas, uz ko par atbildu atnāca

no turienes tā semināra drukāts Programs ar to piezīmējumu, ka

uzņemšana notiekot tik vienreiz gadā augusta mēnesī.

Tiktāļ nu tagad esam. Ja nu mans brālis gaida līdz nākošā gada
augusta mēnesim, tad būs jau priekš iestāšanās seminārā par vecu

(dzim. 1868. dcc [embrī]). Nu tiek pie mums runāts, ka Kuldīgā vēl

tagad tiekot uzņemti audzēkņi semin [ārā], un tie, kas bij Valkā,
tiekot tanīs pat klasēs Kuldīgā uzņemti, kur Valkā bijuši. Negribē-
dams tikai dzirdētas valodas vien šo tālo ceļu līdz Kuldīgai uzņemt

(kurš līdz 30 rubļiem izmaksātu), griežos pie Jums ar šādu paze-

mīgu lūgšanu.
Jums, kā ceru, būs tās lietas par Kuldīgas (kā arī Tērbatas)

semināru zināmas, voi tur var vēl šinī gadā ietikt. Tad itin pazemīgi
lūdzu to man atrakstīt. Varbūt, ka caur Jūsu laipnu gādību mans

brālis vēl šogad seminārā uzņemts kļūtu. Tad lūdzu, ja iespējams,
kādus soļus tā labad spert.

Dzirdam arī, ka Kuldīgā (varbūt arīTērbatā) tiekot kādi audzēkņi
uz kroņa maksas uzņemti. Ja nu vēl būtu iespējams tikt, tad laipni
lūdzu par to arī man atrakstīt, jo caur veltām izdošanām Valkā

esam diezgan patukši. Esmu ar šiem lūgumiem gan jau pie kādiem

kungiem Rīgā griezies, bet katrs tik rauga, kā no uzmācīga lūdzēja
drīzāki atsvabināties. Pazemīgi lūdzu, ja vien iespējams, tad dēļ
manis tās pūles uzņematies un par visu man drīzumā atrakstāt.

Ar augstcienīšanu
J. Misiņš

Lejasciemā, 26. VIII 1892

Augstcienīts kungs! 12

Aizbildināt lūdzami, kad atkal Jūs ar saviem lūgumiem gribu

apgrūtināt — sava brāļa dēļ. Kā jau pavasar Jums minēju, mans

brālis slimo ar krūtīm; pērno ziemu strādāja kā palīgs Alsviķupa-

gasta skolā, kur apmēram 200 bērni, un zināms, ka, stipri strādājot,
vis slimība nemazinājās. Pērnruden viņš tapa arī no kara klausības

komisijas slimības dēļ izbrāķēts. Tagad nu viņš meklējas pēc patstā-
vīgas skolotāja vietas, jeb vismaz tādas, kur varētu vieglāk strādāt,

12 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., F. Brīvzemnieka f., 18, 9.
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veselību taupīdams, un kur mazāk stundas dodamas. Jo neesam

tik turīgi, ka viņš varētu gluži bez vietas dzīvot.

Mūsu apviducī nav neviena tāda vieta gadījusies, tikai kādas

mazas pagfasta] sk[olas] vietas. Pēc manām domām nu būtu gluži
neriktīgi darīts, ja ietu strādāt vietiņā, kur, tā sakot, jānosmok, jo,
lai gan skolotājam vispārīgi grūti jāstrādā, savu amatu apzinīgi

izpildot, tomēr būtu priekš vispārīga labuma, kad, par piemēram,
mans brālis, kas var lielāku vietu izpildīt, arī tādu dabūtu, kur nāk

priekšā ērģeļu spēlēšana (kā draudzes skolā etc).
Viņa vēlēšanās pastāvīgi ir (domāju, būs arī Jums lūgumu sūtī-

jis) un, pēc manām domām, veselības taupīšanas dēļ būtu ar

labāk — pilsētā vietu pieņemt. Tagad, kur no kara klausības sva-

bads, viņš varētu arī privātskolotāja vietā iet.

Laukskolotāji ir saistīti visu cauru dienu pie skolēniem, kurpretī
pilsētā, ja daudz, līdz pusdienai, citiem skolotājiem esot tikai 3

stundas dodamas.

Nu būtu mans pazemīgais lūgums, vai Jums nebūtu spējams
Jūsu iecirknī priekš mana brāļa kādu vietu atrast, kura, visus jau
minētos apstākļus ievērojot, viņam noderētu? Viņš labprāt ietu arī

privātskolā jeb citā vietā, kura būtu vieglāk izpildāma un kur vēl

laiks atliktu (tas ir, ja tā privāta vieta) pašam priekš sevis strādāt.
Man grūti šādos apstākļos priekš viņa to labāko ceļu izraudzīt, kādā

vietā iestāties. Likt skolotāja amatu pie malas, uz kuru tik ilgi satai-

sījies un strādājis, — domāju arī nebūtu pareizi. Bez vietas dzīvot

un ārstēties vien nav iespējams. Padevīgi lūdzu aizbildināt manu

uzmākšanos, ja iespējams, —■ nepametiet mūs bez Jūsu padoma.
Varbūt jūsu iecirknī kāda vieta, jo viņš taču spiests vietu pieņemt
savas eksistences uzturēšanas dēļ.

Padevīgi lūdz,
Jūs augsti cienot, Misiņš.

Kaudzītes Matīsam

Velanā, 8. XI 1878

Cienīts kungs! 13

Saņemiet nu šo drusciņu sentēvu dziesmiņu, lai nu gan mazumiņš
vien ir, tak jau nu varēsiet lietot. Bet lūdzu vērā ņemt, ka es viņas

13 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., Brāļu Kaudzīšu f., 83, 21.

J. Misiņa sarakste ar Kaudzītes Matīsu ir ilgstoša. Vispirms tieši viņam
J. Misiņš sūta paša vāktos folkloras materiālus, bet Kaudzītes Matīss informē

jaunekli par līdz šim iznākušajiem folkloras krājumiem (sk. viņa vēstuli J. Misi-

ņam 1878. gada 22. oktobrī, LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod.,
J. Misiņa f., 46, 64).
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nebūt neesmu tā uzrakstījis, ka jau priekš drukāšanas derētu, bet

tik uzņēmis, nevis sastādīdams kāzu dziesmas pie kāzu dziesmām,

arāju dziesmas pie arāju dziesmām un tā joprojām, nedz arī pēc
ortogrāfijas likumiem.

Nožēloju, ka nevarēju Jums nevienas no garākām dziesmiņām
piesūtīt, bet manim nebūt nav laimējies kādu dzirdēt no tādām.

Varbūt, ka dažas no šām «divustiķu dziesmiņām» ir atliekas no citām

garākām.
No teikām un mīklām gan maz esmu sameklējis, laikam Tirzas

apgabals tukšs no šās mantiņas, ja nu iespēja būs, tad lūkošu Jums

vēl piestellēt kādas no t [autas] dziesmām un tad arī pielikšu kādas

mīklas un teikas.

Sirsnīgi pateicos, ka manim uzzīmējāt tos senākos tautas dziesmu

izdevumus, jo nebūt nezināju vis, ka jau tik daudz krājumi iznā-

kuši.

Ar sveicināšanu

Misiņa Jānis

Velanā, 25. IX 1880

Cienīts kungs! 14

Jau vairāk reizes esmu caur ceļa vīriem, kas uz Rīgu brauc, licis

meklēt pirmās daļas Jūsu «Dziesmiņu»
15

,
un katru reizi man ir atbil-

dēts ticis, ka «tā nav vairs dabūjama» ne pie viena.

Vai tas nu tiešām tā ir, jeb voi arī neviens, ar ko esmu pastellējis,
nav pēc viņas meklējis. Tagad, no Jūsu vēstules pārliecināts, gan

domāju, ka var vēl dabūt, bet, kad Jūs rakstāt, ka arī Jums vēl

viens eksemplārs] ir, tad gan tagad būtu iedrošinājies Jūs lūgt to

pašu manim piesūtīt, ja es būtu zinājis, cik man Jums jāiesūta mak-

sas?

Lūdzu, esat tik laipns to manim zināmu darīt, jeb arī, ja drīkstu

lūgt to jau pieminēto grfāmatu] piesūtīt un manim teikt, cik lai es

Jums piesūtu.
Jūs rakstāt savā vēstulē, ka šinī gr[āmatā] tik ar Jūsu dzejas

vājumu varot iepazīties, bet es gan esmu citādi pārliecinājies.
Tā pieminētā gr[āmata], kā arī visas no Jums rakstītās grāma-

tas] jau manim bij sen, un es ar to gr[āmatu] biju jau ilgi iepazi-

nies, bet šovasar viens godīgs cilvēka bērns bij manim abas daļas

14 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., Brāļu Kaudzīšu f., 83, 21.
15 Runa ir par Kaudzītes Matīsa dzejas krājumiem: «Dziesmiņas» (1872) un

«Dzejoji» (1877), kas J. Misiņam bija tuvi jau no jaunības dienām.
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Jūsu dzejoļu bez manas ziņas no mana galda aizņēmis, patapinājis,
un uz viņa atdošanu nevar vairs cerēt.

Domāju, ka otra daļa vēl būs visur dabūjama, bet pirmās daļas
man nav vēl laimējies dabūt, tādēļ, lūdzu, esat tik laipns to jau
pieminēto eksļemplāru] man piesūtīt.

Sveicinādams

Jusu Misiņa Jānis

Rīgā, 3. 111 1920

Godāts Kaudzītes kungs! 16

Vai Jūs negribētu man pārdot kādas grāmatas un laikrakstus no

sava krājuma, piemēram], agrāko gadu «Baltļijas] Vēstnļesi]»,
«Balsi» un kādi nu Jums vēl citi būtu — «Pēterburgas Avīzes»,
«Latviešu Avīzes» etc. Tāpat varbūt arī kādas grāmatļas], ziniskas

voi beletristiskas. Gribētu savu krājumu pēc iespējas dabūt pilnīgu,
jo ir arvienu vēl lieli iztrūkumi tiklab no latvļiešu], kā arī cittautu

rakstiem. Ja Jūs man ko varētu pārdot, tad lūdzu atrakstāt, kas

Jums būtu, kā arī pieminat cenas. Gaidīšu Jūsu atbildi. Ar labdienām

Jusu vecs paziņa
J. Misiņš

27. 111 1920

Mīļais Kaudzītes kungs! 17

Saņēmu Jūsu vēstuli, un nu pārrunāsim tālāku par grāmatu
lietu. Cik noprotu un zinu iz citu, man pārzināmu privātbibliotēku
satura, tad visi mūsu krājumi vairāk voi mazāk ir līdzīgi — manē-

jais laikam būs lielākais, bet tik labi Jūsu, kā arī manējā būs tie

paši klasiķi no citu tautu rakstniekiem, tie paši labākie baltiešu izde-

vumi: Merķelis, Pantenius 18
un с [iti], arī tie paši latvļiešu] nedēļas

16 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa, Brā]u Kaudzīšu f.,

83, 211.

Ar lūgumu pārskatīt personisko grāmatu krājumu un retākos izdevumus

atdot viņam J. Misiņš griezies pie Kaudzītes Matīsa vairākkārt.
17 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., Brāļu Kaudzīšu f., 83,

21. Vēstule citēta grāmatās: Misiņš J. Izlase. R., 1962, 153.—154. Ipp., Rancāns F.

J. Misiņš un viņa bibliotēka. R., 1963, 210.—211. Ipp.
18 Pantēnijs (Pantenius) Vilhelms (1806—1894) — literāts, «Latviešu Avīžu»

redaktors.
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laikraksti, ko vēl jaudājam likt iesiet; dienas laikraksti viņu lieluma

dēļ palika neiesieti un no tiem daudzi nebūs uzglabāti. Voi ne tā?

Tātad man nevajadzētu vis to labāko voi vērtīgāko, bet gan dažu

mazāk vērtīgu {satura ziņā) latvfiešu] laikrakstu, kuru man nav

zināms, arī dažu no labākajiem, jo citos sējumos trūkst daži numuri.

Tā «Baltijas] Vēstnļeša]» 1894. gads man tik nepilnīgs, ka to

visādā ziņā pirktu citu, ja tik dabūtu.

Tas, ko Jūs rakstāt par tagadējām cenām, ir pilnīgi pareizi, bet,

ja viens grib pirkt un otrs pārdot, tad jau var vienoties. Tas nu būtu

īsumā pārrunāts, kas zīmētos uz manu pieprasījumu par pārdošanu,
bet nu gribētu ar Jums tā plašāki pārrunāt un Jūsu domas dzirdēt,

kas lai notiek un kur lai paliek mūsu krājumi, kad būsim paši pie-

pulcināti tēviem —■ kā rokās lai atstājam?
Dzīvodami vienu otru lietu pārdodam voi pirkām, kā nu iznāk —

tomēr tas nav tas galvenais, sevišķi kas attiecas uz grāmatām. Ag-
rāki domājām par Rfīgas] L [atviešu] В [iedrības] Zinību komisijas

krājumu, ka to kuplinās — tagad ir jāprasa, ko nozīmē vairs Zinību

kom[isija], voi tāda vēl ir? — liekas, ne. R[īgas] Latvfiešu] bied-

rība? Kāda tai vēl nozīme? un tā tālāk. Esmu tagad Latvijas Valsts

bibliotēkas pārzinis (drīzumā gan atstāšu šo vietu un amatu); do-

māju, ka te nu varēšu sākt vilkt visu vienkopus — izrādījās tomēr,
ka arī te nav vēl pareizā vieta — vismaz vēl tagad ne — un, līdzko

nācu pie tās atziņas, tad sāku tūliņ atkal strādāt pie sava krājuma
papildināšanas un arī Jums aizrakstīju pirmo vēstuli.

Iznāk gan tā gluži latviski, ka man vienam uz savu roku, ar

saviem līdzekļiem tas jāveic, ko visa tauta nevar veikt, tas ir, varētu,
bet nav tās atziņas. Bet nu, par to nekas — man prieks, ka esmu

to iesācis tai. laikā, kad varēju daudz ko savākt, ko tagad vairs

nevar. Bet nu atkal tas pats jautājums, ko jau Jums prasīju, un nu,

lūdzu, izsakāt man savas domas — tik no Jums ceru pareizu slē-

dzienu dzirdēt. Voi zināt — mani reizēm it kā spiež nost mani grā-
matu blāķi.

Visu — sevišķi laikrakstu — man vēl ļoti vajadzīgs, jānobeidz
iesāktais rādītājs, šovasar ceru strādāt, arī ir cerība uz pabalstu,
bet pēc rādītāja nobeigšanas jādomā par to, ka varētu pareizi «ba-

gāžu» novietot pirms otrā zvana. Nu sveiki!

Jūsu J. Misiņš

II

Ja Jums nebūtu neērti, tad lūdzu uzņemt mazu sarakstu un man

atsūtāt par tām lietām, kuras te minēšu kā man vajadzīgas, voi ir

un kuri gadi no «Latvļiešu] Avīzes» — pēc ar pielikumu «Stāstu
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nodaļa», «Mājas Viesis», «Latvfiešu] tautfas] biedris», «Liepājas
Pastenieks», «Tēvija». Kādi kalendāri no vecākiem. Voi nav Dziesmu

grāmatas tie izdevumi, kurus izdevis Ernst Plates un brāļi Buši

1875. Sevišķi Liepājas laikrakstu man nav, tur varētu sludinājumos
atrast vēl kādas nezināmas grāmatas. «Mājas Viesis» 1878., 79, 83.

līdz Zālīša 19 laikam tie visvajadzīgākie.
Ja es voi Jūs savu visu krājumu gribētu pārdot, tad gan grūti,

pat neiespējami vērtēt, nezin, voi arī būtu pircēji, bet vienu otru

lietu es vēl ceru piepirkt papildināšanai, arī pārdodu šo to nevaja-

dzīgāku, kad naudas bads, nezinu, kā Jūs uz to skatīsaties. Bet sva-

rīgākais — gribētos tak to krājumu, ko visu mūžu krājis, tā nodro-

šināt, lai tas paliktu kā mantojums tautai. Bet kā to izdarīt? Ja

izlaidīšu no rokām, tad droši vien dabūšu savas grāmatas krāmu

tirgū atkal pa otram lāgam pirkt. Un pieņemsim, ja pārdotu, un pat

par kādu lielu sumu, kas gan nauda ir — un ja saņemtu pat voi

zeltā, voi tad manim kā pēdējam mohikānietim (un laikam Jums tā-

pat) ir jāgādā par kādiem nebūt mantiniekiem, krustdēliem un krust-

meitām — un man pat tādu tik labi kā nav. Es nu esmu tik tālu

Jums tēlojis, lūdzu atrisināt Jūs tālāk šo x. Laikam sen nebūsat

lasījis vēstules, kurā tik lielas pretrunas, kur reizē runāts par pirk-
šanu un pārdošanu, un galu galā netiek ne pie viena, ne pie otra.

Nu sveiki pa otram lāgam
no tā paša.

Rīgā, 17.11 1923

Labdien!20

Nu kā klājas ar mīļu veselību un kā citādi? Man, neko teikt,
darba pārpārim, dienas skrien kā ar spārniem — gana noplēsties ar

šālaika pintiķiem; reizēm dusmas, bet vēlāk jāsmejas — bēdīgi jauki,
vārdu sakot, iet gluži latviski. Un nu turpināšu — un tā gan laikam

ies ilgi — to pašu iesākto. Tagad jāparunājas par Pumpuru. Tikai

tas ir bēdīgi, ka es tikai pastāvīgi gribu ko ņemt — mantot no

19 Zālīte Pēteris (1864—1939) — «Mājas Viesa» redaktors.
20 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., Brāļu Kaudzīšu f., 83, 21.

Kad grāmatu izdevējs A. Gulbis sāk priekšdarbus A. Pumpura Kopoto rak-

stu jaunam izdevumam (R. Klaustiņa kārtojumā tie 2 sējumos iznāk 1925. gadā),
J. Misiņš ir viens no čaklākajiem pirmiespiedumu meklētājiem un komentētājiem.
Vairākos jautājumos viņš konsultējas pie Kaudzītes Matīsa, kas ir A. Pumpura
laikabiedrs un labs šī laikmeta pazinējs. Pret pirmajiem J. Kalniņa-Prātkopja
kārtotajiem A. Pumpura Rakstiem (1904) J. Misiņš izturas visai kritiski.
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Jums, bet neesmu spējīgs neko dot, neko no sevis teikt jauna, ka Jus

to cerat, bet tikai prasīt un ņemt, jā — tā tas nu ir.

Gulbis izdos atkal no jauna Pumpura rakstus,un,tā ka nu šādos

gadījumos allaž griežas pie manis, tad nu gribētos arī šoreiz samek-

lēt itin visu, ko vien varētu uzrādīt par Pumpura darbiem. Izlasīju
Jūsu piezīmes un tur arī atronu dažus aizrādījumus. Nezināju, ka

[Pumpurs] arī pie Tomsona 21 izdevumiem līdz strādājis, tikai Au-

sekli zināju, kas bija pie Tomsfona] skolas. «Vārpā» visi raksti bez

autoru parakstiem, tikai «Skolas pamati» parakstīts L. un «Par ze-

mes vērtības atrašanu» par [ākstīts] Pr. Arī šo parakstu neprotu tul-

kot. Voi «Grāmatu galds» būtu Ausekļa un tulkotie, resp., atstās-

tītie «Valentiņš Divals» un «Menšikovs» Pumpura voi Ausekļa darbi?

No stila neuzņemos spriest.

Nesaprotu Kalniņa rediģēšanas. Stāsts «Erkus Munte» iz Biez-

bārža «Pasfaule] un D [aba]» nodrukāts tikai pusē, kādēļ ne viss?

Ja «Erkus Munte» Pumpura atstāstījums, tad, bez šaubām, turpat
«Pas[aulē] un D[abā]» otrs raksts «Priekš 700 gadiem» arī Pum-

pura. Tā kā nav paraksta, tad es iesākot domāju, ka šie abi K. Stāl-

berga22 darbiņi. Tik tas jocīgi, ka tik pusstāsta uzņemts. Otrā izde-

vumā no «Aiz zemēm un jūrām» atkal tikai beigas nodrukātas; tas

nu gan aiz nezināšanas.

Bet voi Jums būtu zināms, ka Pumpurs arī parakstījies «Puš-

kaitis»? Tā man nupat kāds «pētnieks» apgalvo. Kādēļ Pumpurs
pirmajā dzeju krājumā pats nav uzņēmis «Ausekli, voi tu jau pro-

jām bēdz?». Tik ļoti izplatītu dzejoli tak viņš nevarēja būt piemirsis.
Zem nošu teksta tak viņa vārds? Jūsu atmiņās arī nekas nav minēts,
bet tik ļoti savā laikā iecienīts dzejolis pelna atziņu.

«Ļurbu valsts» gan man pat no agras jaunības pazīstama, kaut

gan mūsu pusē (Tirzā) tā nebija populāra. Tik teikumu «Kam šodien

Ozianna sauc» visur zina. Jūsu atmiņās mani iesildīja ļoti tās rindi-

ņas par ceļojumu uz Augstrozi un tālāk, un, tā ka es tā apvidus
nepazīstu, tad, ja šovasar netikšu atkal uz ārzemēm ceļojis, domāju
varbūt kādu nedēļu pa to apvidu klejot un varbūt arī Jūsu mājas
apmeklēt. Zināms, Jūs papriekšu būsat mans ciemiņš Rīgā.

Es arī jau gadiem loloju nodomu par Tirzas monogrāfiju un vācu

materiālus, bet viss vēl tintes pudelē [..] Atkal pietrūka papīra, un

tādēļ jāsaka: «uz priekšu vairāk».

Ar labdienām

Jusu Misiņš

21
Tomsons Rihards (1839—1884) — žurnāla «Darbs» redaktors un izdevējs.

22 Stālbergs Kārlis (1837—1895) — žurnāla «Pasaule un Daba» redaktors.
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9.V 1923

Labdien!23

Iznāk tā ar noti rakstīšana, un tātad tikai šo to papļāpāšu. Par

dziesmu «Ausekli, vai tu jau projām bēdz». Voi Jums nav mājā

uzglabājusies, varbūt pie «Baltijas] Vļēstneša]» piesieta, tā nošu

lapiņa ar Sancberga 24 muziķu. Tā domāju, ka tur parakstīts Pum-

purs. Man arī ir, bet nevaru atrast — labi noglabāta.

Zinļību] Komļisija] sapulces gan nolēmām, bet man bail, ka

maz apmeklēs; nav nemaz manāma sajūsma; voi Jūs būsat? Es šo-

vasar tik ilgi nekur nekustēšos no Rīgas — pēc tam, kā jau minēju,
domāju, voi līdz pat Piebalgai nobraukt.

Kauns teikt, bet patlaban nav gan laika, tādēļ, novēlēdams Jums

mīļu veselību un veiksmi aplūkot «lemešus», teikšu līdz tālākam

labdienas

Jusu padevļīgais] Misjņš

24.Х1 1923

Labdien!25

Nu tā ar steigu, ar skubu. Jāpastāsta, jāprasa vēl un jāpalūdz šā

tā. Laikam atsūtīt maz cerības, tātad lūdzu līdzi paņemt, ko vien

varētu: svarīgākais būtu labi daudz vēstules no laikmeta biedriem.

Kādus Stērstes26 rokrakstus sakarā ar «Sēta un Skola». Interesants

būs viss kas; ja atronas voi raksti, voi izgriezumi, voi kādi doku-

menti; tā noteikt ir nevar visa.

Izstādēs tā iznāk, ka priekšmets, kas svešs, ir zīmīgāks, pievilcī-
gāks nekā svarīgāks, kas jau pazīstams. Varbūt vēl atrodas kādas

grupu bildes, dažādi rokraksti —■ pirmteksti, kas, daudzkārt izlaboti,

rāda, kā ir strādāts. Jā, nevar patiesi lāga visa noteikti ij aptvert.
Nu vēl šis tas.

23 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., Brāju Kaudzīšu f., 83. 21.
J. Misiņš turpina iepriekšējā vēstulē aizsāktos A. Pumpura tekstu skaidro-

jumus.
24 Sanebergs Pēteris (1841 —1923) — viens no pirmajiem latviešu kompo-

nistiem.
25 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., Brā]u Kaudzīšu f

fl 83, 21.

Vēstule rakstīta sakarā ar gaidāmās Kaudzītes Matīsa 75 gadu jubilejas svinē-

šanu Rīgā. J. Misiņš paredzējis rīkot ari rakstniekam veltītu izstādi, tādēļ lūdz

materiālus, kas raksturotu Kaudzītes Matīsu un viņa laikmetu.
26 Stērstu Andrejs (1853—1921) — literāts un sabiedrisks darbinieks.
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Visa tā rīkošana te iet atkal tā «lettisch»27
,

bet griba visiem

laba. Rakstnieki grib 1. oktobrī, pirms teātri izrāda, tad goda mie-

lasts, man tā lāga netīk, — paliks tak ļoti vēlu naktī — teātris vien

var vilkties voi līdz pusnaktij, tad visu nakti jāēd. Visjaukāki, pēc
manām domām, būtu, ja beidzot visi ietu vienkopus reizē māmuļā 28

.

Trešdien mums īsti galīga programa pieņemama. Mums citādi gan

neizkrīt kā uz 2. oktobra vakaru. Tā domāju, bet tomēr Tev priekš-

pēdējā septembrī jāieronas, var iznākt, ka pēdējā septembrī arī kas

notiek: daudz pulciņu, kas visi grib parādīt savu sirsnīgu mīlestību.

Pagaidām sveiki veseli abi no Misiņa

Rīgā, 24.X1 1923

Mīļais labais draugs!29

Cik es kā izbijis grāmatu apgādnieks varu līdzi runāt, tad, pēc
mana jēga, viss tā ļoti pareizi, kā Tu to kārtību pie kopīgu rakstu

izdošanas esi nodomājis. Lai Jēpe kā izdevējs dara savu darbu pa-

reizi, tad ies viss, kā vajaga. Bet kā lasītājam, par kādu es sevi dē-

vējos, man kāds iebildums. Tas ir par to mūžīgo «pār— vai izlabo-

šanu». Kas, pie joda, tiem rakstniekiem allaž ko labot? Ja nu ir

viena otra kļūda dzejas ritumā vai kāda neskaidrāki izteikta doma,

tas, zināms, jāizlabo, bet, kad Tu tagad kā 75 gadus vecs prātnieks
gribi pārtaisīt un pārlabot manas mīļās Kaudzītes Matīsa «Dziesmi-

ņas», ko sacerējis jauneklis priekš 50 gadiem, tad man bažas, voi es

(un citi) tās vairs pazīsim. Pa izstādes laiku man bij izdevība salī-

dzināt Tavu «Daimona» tulkojumu30
ar Raiņa darbu un redzēju, ka

Tavs tulkojums, kas man no senlaikiem tik jauki, aizgrābjoši un ar

sajūsmu bijis baudāms, arī šā laika jaunatni sajūsmināja: valoda

tautiskā laikmeta, īsti latviska, viegla; «debess valdniece» latviskā

pārspēj «debes cari» krievisko, un izteic tak Ļermontova oriģināla
domas. Bet «Daimons» jau nu izlabotā drukā arī ir iznācis, bet man

mīļš pirmizdevums.
Bet šādi vientiesīgu lasītāju iebildumi, kā manējais, netiek no

dzejniekiem ievēroti, lai gan dzejā kā virs zemes «debess» val-

stības valodā arī nereti daudz lietas «gudrajiem ir slēptas, bet

27 Latviski — vācu vai.
28

Māmuļa — Rīgas Latviešu biedrība.
29 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., Brāļu Kaudzīšu f., 83, 21.

Vēstulē J. Misiņš izsaka savas domas par paredzēto Kaudzītes Matīsa Ko-

potu rakstu izdevumu, ko iecerējis laist klajā grāmatu izdevējs O. Jēpe.
80 Domāts M. Ļermontova «Dēmons», kas Kaudzītes Matīsa tulkojumā iznāk

latviski 1874. gadā.
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vientiesīgiem zināmas darītas». Так lai nu šā voi tā — ar daudz

pārlabojumiem nu gan nevajadzētu pūlēties.
Nupat bija Zeiferts; esot jau savu referātu uzrakstījis, un tātad

jaunnedēļ varēs sākt jubilejas burtnīcu drukāt. Egle jau nu būs rak-

stījis par šo un to, ko esam pārrunājuši. Pašās beigās pielikšu kādu

lapiņu par izstādi.

Par to mantu nosūtīšanu tālāku nerūpējies; es atvedu no Piebal-

gas šurpu un man jāgādā, lai atkal tiek tev rokā. Par kādu tur

maksu arī nerunā. Čemodāns vecs, var palikt pie Tevis voi gadiem,
to tam nav liela nozīme. Spieķis ies atsevišķi; Reiņa biste31

,
kas arī

pie manis, būs atsevišķā kastītē.

Redzēju šīs Tavas vēstules aplokam kādu Gulekes 32 rokrakstu.

Tā man žēl; lūdzams, taupi šādas vēstules un, kuru neturi vairs

sevišķi neatsveramu, dod man, lai pievienoju krājumam. Nupat man

iedeva Lautenbahs33 visu savu korespondenci: tā sanāk vienkopus
latviešu pagātnes «liecības». Nu sveiks! Labus vakarus Jums abiem

novēlēdams, palieku
Misiņš

Jānim Kreicbergam

[1939]
Augstigodats Kreicberg kungs! 34

Griežos pie Jums dēļ izziņas un padoma šādā lietā. Atcerēsaties,
kad Valdemāra simtsgadu atceres svinībās 1925. g. tika Rīgas
Latv[iešu] biedrībā sarīkota Valdemāra izstāde. Sai izstādei, starp
citu, tika nodotas Dāle kungam rakstītas Valdemāra vēstules. Kas

tās nodeva, neatceros, varbūt Jūs? Tagad, pēc 14 g[adiem], šīs vēs-

tules atprasa Dāles k[unga] meita Marija D[āle]. Vēstules tiku de-

vis kādam rakstniekam lietošanā, un tas bij uzzinājis D[āles] jaun-
kundzi un pieteicies vēstules atpirkt. Dfāles] jaunkundze nu bij
rakstījusi R[īgas] L [atviešu] bied[rībai] dēļ vēstulēm, uz ko es kā

31 Kaudzītes Reiņa krūšutēls.
32 Guleke Johans Heinrihs (1821 —1889) — Vidzemes tautskolu padomnieks.
33 Lautenbahs-Jūsminš Jēkabs (1847—1928) — filologs un rakstnieks.
34 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., J. Misiņa f., 38, 8.

Vēstulē minētas Krišjāņa Valdemāra vēstules Ainažu jūrskolas vadītājam
Kristjānam Dālam, kas kādreiz nodotas Rīgas Latviešu biedrības bibliotēkai, bet

tagad glabājas LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā, K. Valdemāra

fondā.

J. Kreicbejgs ir Rīgas Latviešu biedrības K. Valdemāra vārdā nosauktās

jūrniecības nodajas vadītājs. Kā liecina viņa atbildes vēstule J. Misiņam (sk.
J. Misiņa f., 47, 20), arī J. Kreicbergs tuvāk neko nezina par K. Valdemāra

vēstuļu iegūšanu. Realizējies Misiņa aicinājums saglabāt šīs vēstules bibliotēkas

fondos.
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biedrības bibliotekārs pieteicis no bibliotēkas puses kā pirmais pir-

cējs un prasīju, cik viņa gribētu. Viņa prasīja, cik es solu. Aizrak-

stīju, ka solīt nevaru, bet lai viņa noteic, cik grib, ka varu to likt

runas vīriem priekšā, pēc kam saņēmu atbildi, ka viņa vēstules jau
pārdevusi par 150 latiem.

Uz to viņai rakstīju, ka vēstules caur ieilgumu ir biedrībfas]
īpašums, bet, kad viņa bij' minējuse par grūtiem apstākļiem, tad

biedrība viņai izmaksās kā pabalstu 300 latus. Uz to no Dļāles]
jaunkundzes] vēl atbildes nav. Pircējs prasa vēstuļu, bet ar viņu
šinī lietā pavisam nerunāšu. D [āles] jaunkundzes viņš, zināms,

viegli vaļā nelaidīs un bez tiesāšanās laikam šī lieta nebeigsies. Voi

Jūs atceraties, kādā ceļā vēstules toreiz tika nodotas? Voi Marija
D[āle] būtu vienīgā Dļāla] mantiniece un voi viņa būtu tiesībās

atprasīt un pārdot? Pēc jaunā Civillikuma 1023 panta kustļamu]
lietu ieilgums spēkā jau pēc viena gada, bet vēstules glabātas jau
14 gadus. Turpretī 1008. pants runā pretī ieilguma tiesībai. Es nu

nezinu, uz ko varēšu pamatoties, bet būtu nejēdzība, ja vēstules kā

nebūt tiktu no biedrfības] bibliotēkas izrautas.

Padevīgi lūdzu šinī lieta Jusu padomu, ka ari tuvāku ziņu, kas

būtu ar visu šo darījumu sakarā.

Augstcieniba
J. Misiņš

Gustavam Šaurumam

Krācēs, 25.V11 1942

Labdien!35

Ko tad nu laba darāt pa tām suņu dienām? Būsat ko pakārtojis,
varbūt uzķēris priekš manis Rakstu krājumu. Savas Lūgšanu grā-
matas ar man neesat rādījis. Esmu atkal savās mājās un varētu jus-
ties itin labi, bet ko lai dara, vecuma kaites moka, sevišķi naktīs.

Pa dienu kravājos pa grāmatām, jo lietainais laiks neļauj pa mežu

klejot. Vai Jums ir pilnīgi Baltļijas] Vēstneši 1888. un 1889.? Šejie-
nes pagļājušo] gadu iedzīvotājiem aptrūcis tabakas, un nav jaudā-

juši izpīpot visas lapas papirosos, un pelītēm apnicis grauzt, tā ka

daži numuri pāri palikuši. Kur trūkst, var izlāpīt, ja attrāpās vaja-
dzīgie. Tikdaudz šoreiz.

Ar labdienām Misiņš

35 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., G. Šauruma f., 5, 2.
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Teodoram Zeifertam

Rīgā, 1 LVIII 1906

Cienījamais Zeifert kungs! 36

Vakar, kā jau Jums teicu, sadabūju «Staburags un Liesma»37
un

arī «Draugs un biedris»38
.

No «Staburags un Liesma» nu nezinu,cik
daudz varu likt izrakstīt un kādas vietas būtu Jums pa prātam, voi

dzejiskāka valoda, jeb kur vairāk veclaiku karakters? Varbūt likšu

norakstīt visu, nav jau visai daudz. «Draugā un В [iedrī] » 1866. gadā
ir gan paši pirmie Kronvalda raksti, arī viņa voi vienīgais sliktais

dzejols. Labi būtu, ka Jūs te iebraucis pakavētos kādas stundas šos

rakstus pārskatīdams, jo tā mūžīgā steigšanās uz vilcieniem, tā

nemaz ar šādiem darbiem neder kopā.

Nupat ieraugu hrestomātijas otrā daļa 9. loksne šadu rakstu

iesākumu.39

I Kārlis Hugenbergers
I Papriekš kāds vārdiņš no jums, mīļi lat [vieši] utt. Vai zināt,

šāda rakstīšanas vīze ir oriģināla, tikai beigās paskaidrots, ka šis

«Papriekš» ir tādā un tādā grāmatā. Kas tad būtu vainas, ja stāvētu

viena rindiņa virs tā «Papriekš» un tur jau būtu tūliņ redzams no

kurienes ir šis putns. Voi tā nav?

«Pulksteņa dziesmas»40 vēl nav. Ja nedabūšu, varu Jums uz gal-
vošanu norakstīt kādu lapu no iesākuma, jo protu no galvas taisni

šo Biezbārža tekstu. Laipni lūdzu, paziņojiet man jau iepriekš, kad
atkal būsat Rīgā. 14.tā es izbraukšu un 16.tā rītā būšu atpakaļ.
Tātad 14. un 15 .augustā pie manis neko neatradīsat.

Ar cienību Misiņš

36 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., T. Zeiferta f., 420, 11.

Ar T. Zeifertu J. Misiņu saista ilggadīga draudzība. Vācot materiālus savai
«Latviešu rakstniecības hrestomātijai», kas piecos sējumos iznāk no 1905. līdz

1907. gadam, T. Zeiferts bieži izmanto J. Misiņa krātās grāmatas un periodiskos
izdevumus.

37 Domāts F. Mālberga dzejojums «Staburags un Liesma», kas iznācis Rīgā
1869. gadā.

33

«Draugs un Biedrs» — mēnešraksts (1866—1869).
39 Pieminētā vieta grāmata «Latviešu rakstniecības hrestomātija». R., 1906,

2. sēj., 135. Ipp.
40 F. Sillera «Pulksteņa dziesma» K. Biezbārža atdzejojumā (R., 1869).
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Rīgā, 5.1Х 1912

Mīļais lektor kgs! 41

Kā nu būs ar to sen domāto braukšanu uz «Krācēm»? Taisos pat-
laban tur braukt atkal pārgulēt vienu nakti savās tēvu mājās un

tad raudzītu tā ierīkot, ka varētu atpakaļ braukt reizē. Ja jau nu

tagad šī padomātā turpu braukšana nenotiek, tad maz ticams, voi

kādreiz turpu tiksim. Es tā domāju, ka vienam «anštendīgam» lek-

toram taisni pienākas tur to pamali apskatīt, pie [mēram], nobraukt

uz Alūksni, tur pavadīt vienu dienu, apskatīt turienes vecās pilsdru-
pas, ezeru, parku utt., tad otrā dienā braukt uz abām Gulbenēm un

tās apskatīt; tās pašas dienas vakarā mans rentnieks tad būtu pretī
ar pajūgu vienā stacijā — kaut kurā Gulbenē, Dzelzavā voi Ces-

vainē un tad nobrauktu uz «Krācēm». Tur paliktu dienas un naktis,
cik un kā iznāktu. Ja gribētu ar Cesvaini iepazīties, tad būtu varbūt

tā arī apskatāma un to izdarītu, atpakaļ braucot, abi kopa. Es šinīs

dienās uz «Krācēm» braukšu, bet pirms nogaidīšu uz šā priekšli-
kuma atbildi tepat Rīgā. Man jau vienalga, šonedēļ braukt voi jaun-
nedēļ.

Ar labdienu Misiņš

22.V 1914

Labdien!42

Pagļājušo] reizi ar visām tām gudrām pļāpāšanām gluži pie-
mirsu visvajadzīgāko. Redzi, nupat sāku likt drukāt veco rakstu

sēriju 43 un gribu pārgrozīt vispārējo nosaukumu — nevis Vecs zelts,

bet kā citādi. Tas esot dzejiski un nopietniem rakstiem nepiemērots
nosaukums, raksta Smits44

,
un tas ir tiesa.

Bet kā tad nu nosaukt. Veci raksti. — Veci latviešu raksti. —

Vecās grāmatas voi kā labāk. Tu tak esi reizēm palielījies, ka esot

ķeners pie tituļu izgudrošanas, un tad šoreiz arī izgudrē, nu kā jau
tas šķestera arodā ietilpst — nokristī šo sēriju, kā pienākas. Bet

atraksti tūliņ, kas bērnam vārdā.

Uz redzi!

Priecīgus svētkus etc.

Tavs Misiņš

41 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., T. Zeiferta f., 420, 11.
42 Turpat.
43 Domāta sērija «Vecu latviešu rakstu bibliotēka», no kuras 1914. gadā

paspēj iznākt tikai 1. burtnīca — K. F. šulca «Aizkraukles muižas zemnieku
tiesa, dota no Kārla Fridriha Sulca 1764».

44 Smits Pēteris (1869—1938) — valodnieks, etnogrāfs, folklorists.
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F. Dukmeijeram

Rīgā, 18.1 1924

Augsti godāts Dr. kungs! 45

Esmu Jums atbildi parādā uz divām vēstulēm. Pēdējā laikā Jums

visiem Berlīnē un citur pastaporto ir ļoti augsts un esmu dabojis

aizrādījumus, kad nevajaga bez svarīga iemesla korespondēt. Kā Jūs

skatāties uz to lietu? Patlaban tika izdota viena daļa no mana

Latvļiešu] Rakstniecības] Rādītāja — ir ļoti slikta ar daudz kļū-

dām, un man par to ļoti jākaunas, bet nevarēju aizliegt. (Esmu jau
iesācis jaunu, izlabotu, bet nu apstākļi bija tādi, kad nāca šis bleķis
klajā.) Gribu nosūtīt Jums vienu eksemplāru. Voi Jūs to pieņemsat

sev personīgi jeb voi lai to dāvinu Jūsu bibliotēkai, tad zinu, ka lai

ierakstu «Widmung»46. Sūtīšu ne pa pastu, bet ar kādu, kas brauks.

Nu man pie Jums arī kāds lūgums. Mums nav visā Rīgā atronams

Wielands Neues Deutsches Merkur 1797 Stūck 5 un Stūck 11. Tanīs

divi raksti no G. Merkel: 1) Stūck 5, Seite 29 «Über Dichtergeist

und Dichtung unter den Letten»47
,

2) Stūck 11, Seite 223 «Sitten

Livlands aus der ersten Hālfte des 16. ten Jahrhunderts» 48
.

Kā es varētu pie tiem tikt? Voi Jūs varētu man šo «Merkur» atsū-

tīt, jeb, ja tas neiet, tad, lūdzu, lieciet priekš manis šos divus gaba-
lus izrakstīt un tad man atsūtīsat.

Es šo vasaru netiku nekur ceļojis; no Vācijas nāca sliktas ziņas,
it sevišķi, kas zīmējas uz kosti,, un, tā ka es ar māgu allaž palieku

slims, kad gadās ko sliktu iekost, kā tas arī bija pagājušo reizi, tad

neuzdrošinājos nekur braukt. Lūdzu atrakstāt man pie viena par

visu, kā vispārīgi tagad ir ar kosti un visu citu dzīvi. Labprāt Jums

piesūtīšu pastmarkas, ja Jums mūsu markas būtu derīgas. Ar daudz

sveicieniem J. Misiņš.

45 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., J. Misiņa f., 38, 14.

Prūsijas karaliskās un Berlīnes universitātes bibliotēkas darbiniekam

dr. F. Dukmeijeram J. Misiņš nosūta tikko iznākušo «Latviešu rakstniecības

rādītāja» 1. sējumu (1585—1910)
46 Veltījumu — vācu vai.

47 Par latviešu dzejas garu un dzeju — vācu vai.

48 Vidzemes tikumi 16. gadsimta pirmajā pusē — vācu vai.
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Kārlim Eglēm

[1915]

Godāts Egle kungs! 49

Jau ne vienīgo reizi vien redzu, ka tāļumā esošie tautieši jūt un

domā siltāki par mūsu dažādām vajadzībām nekā pašu mājās esošie.

Tā arī manas bibliotēkas lietā tikai tālumnieki rāda sirdi. Pateicos

par Jūsu aizrādījumiem, bet es nevaru nekādi pēc tiem šobrīd rīko-

ties, jo 1) bibliotēka un mana persona nešķirami, tātad nespēju no

savām grāmatām] šķirties nedz to kur izsūtīt, bez kā pats līdzi

ietu, 2) pēc visa, ko pēdējā laikā redzu un dzirdu, sirds lūst par

smago mūsu tautas vajāšanu. ledomājoties, ka izdzītie aizgājēji
vairs nekad nespēs atgriezties savā tēvijā, nāku pie pārliecības, ka

jāmēģina izturēt tēvijā līdz beidzamam. Varbūt tas ir neprāts un

likteņa izaicināšana, bet pagaidām rīkojos uz te palikšanu. Grāmatu

kastes noguldīju pagrabā un pats arī palieku tuvumā. Ja jau nu

dzīs, izraidīs, tad būs jāiet; pagaidām vēl tas nenotiek, 3) no vairāk

šejieniešiem —■ pašu tautiešiem dabūju dzirdēt jaukas lietas. Manā

uzdevumā rokaspuiši rakstot laikrakstos, lai man ziedojot naudu —

tas esot labs veikals utt. 50

Tātad rakstīju Dzim[tenes] Vestnfesī] nr. 21851
,

ka ar pateicību

atsakos no jebkura pabalsta manai privātbibliotēkai.

Tas nu, būtu ta līdz šodien; kas būs uz priekšu ar manu gr[a-
matu] krājumu, to nesaprotu. Te Rīgā man vairs nav ne mazākās

49 LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., K. Egles f., 285, 8.

Vēstule citēta grāmatā: Rancāns F. J. Misiņš un viņa bibliotēka. R., 1963,
200. Ipp.

Vēstule K. Eglēm rakstīta pirmā pasaules kara laikā, kad fronte tuvojās

Rīgai un jādomā par Misiņa bibliotēkas likteni. Tā ir atbilde uz K. Egles vēs-

tuli J. Misiņam no Kijevas 1915. gada 22. augustā, kurā K. Egle aicina biblio-

tēku pārvietot uz tālāku un drošāku vietu. Līdzīgu domu izsacījis arī L. Laicens

vēstulē J. Misiņam 1916. gada 9. februārī (LPSR ZA FB Rokrakstu un reto

grāmatu nod., j. Misiņa f., 48, 1). Kā rāda J. Misiņa vēstule, viņš pats tomēr

bijis savādākās domās.

50 Latviešu presē tolaik parādās R. Egles un citu aicinājumi ziedot līdzekjus
Misiņa bibliotēkai. Sī labi domātā ierosme tomēr neatbilst paša J. Misiņa
nodomiem.

51 Domāts J. Misiņa raksts «Manas bibliotēkas lietā». — Dzimtenes Vēstne-

sis, 1915, 11. aug.



izredzes uz priekšu eksistēt, nedz ari samaksāt īri par telpām,
kur nokraut bibliotēku. Būs jāpārdod, ja izglābšu no bojā iešanas.

Ja Tirzā paliktu mana māja sveika (kur arī ir jau liels grļamatu]

krājums), tad sliktākā gadījumā pēc kara braukšu tur ar visām

karotēm. Tautai jau tik nāktu šī bibliotēka par labu, ja nodibinātos

jau tagad tāda sabiedrība ar interesentiem no malu malām, kas šo

krājumu paņemtu, pārvaldītu un novietotu kādā pilsētā, kur tā inte-

resentiem pieejama. Bet tagadējā laikā grūti tas izdarāms.

Jus sirsnīgi sveicinādams,

J. Misiņš.
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NO LATVIEŠU

GRĀMATAS PAGĀTNES

K. Karulis

GRĀMATU IZDOŠANA PADOMJU LATVIJĀ

1919. GADĀ

Padomju Latvijas pastāvēšanas laiks 1919. gadā ir nozīmīgs arī

kā viens no latviešu padomju grāmatniecības sākumposmiem. Tas

raksturīgs ar ārkārtīgi grūtiem darba apstākļiem — ar kara un pie-
frontes režīmu, materiālu un darbaroku trūkumu, ar nepietiekamu
pieredzi, bet tai pašā laikā ar lielu entuziasmu un plašām iecerēm.

Uz arhīvu materiālu, publicētās literatūras, kā arī pašu izdevumu un

izdodamās literatūras analīzes pamata šajā rakstā mēģināts izvei-

dot kopainu par Padomju Latvijas pirmā pastāvēšanas gada grāmat-
niecību.

Padomju iekārta 1918. gadā Ziemeļvidzemē un 1919. gada sā-

kumā pārējā Latvijā no iepriekšējā perioda saņēma mantojumā diez-

gan daudz privātu, kooperatīvu un cita veida sabiedrisku grāmat-
niecības uzņēmumu, no kuriem daļa funkcionēja arī kā izdevniecības.

Daži no šiem uzņēmumiem pirmajās nedēļās pēc padomju varas

nodibināšanas turpināja grāmatu izdošanu, bet lielākā daļa aprobe-
žojās ar grāmatu tirdzniecību (piemēram, sabiedrība «A. Valters,
J. Rapa un biedri», «B. Dīriķis un biedri», J. Roze, D. Zeltiņš,
O. Jēpe, K. Dūnis). Šos uzņēmumus pakāpeniski likvidēja vai pār-
ņēma padomju iestādes.

Drīz pēc padomju varas nodibināšanas Rīgā izveidojās divas

galvenās izdevniecības ar atšķirīgu profilu — LSD (LK.P) apgād-
niecība «Cīņa» sabiedriski politiskās literatūras izdošanai un Izglī-
tības komisariāta apgādniecība mācību un daiļliteratūras izdošanai.

Literatūru (galvenokārt periodisko presi) izdeva arī atsevišķas par-

tijas organizācijas un padomju iestādes.

LSD (LKP) apgādniecība «Cīņa». Partijas apgādniecība noorga-

nizējās 1919. gada janvāra vidū. Apgādniecība «Cīņa» daļēji
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turpināja Latviešu Nacionālo lietu komisariāta (Maskavā) Kultūras

un izglītības nodaļas apgāda darbu un ieguva no tā arī dažus izdo-

šanai sagatavotus manuskriptus. Partijas apgādniecība atradās Rīgā
Elizabetes (tagad Kirova) ielā 63. Te atradās arī apgādniecības
kontraģentūra (literatūras izplatīšanas nodaļa) un ekspedīcija.

Apgādniecība «Cīņa» kā pirmo izdeva K. Marksa un F. Engelsa
darbu «Komunistiskās partijas manifests» (ar nosaukumu «Komu-

nistu manifests»). Tas bija šā darba trešais izdevums latviešu va-

lodā (pirmais — 1900. gadā Londonā, otrais — 1905. gadā Rīgā).
Autoru vārdi, sekojot iepriekšējo izdevumu paraugam, bija doti tikai

priekšvārdiem. Latviskajā izdevumā tika ievietoti autoru priekšvārdi
1872., 1883. un 1890. gada vācu izdevumiem, G. Pļehanova un divi

K. Kautska priekšvārdi. Darbu iespieda pēc 1900. gada tulkojuma.
Lielākais «Cīņas» izdevums un viens no nozīmīgākajiem darbiem

1919. gada latviešu grāmatniecībā bija X- Marksa apcerējums «Par

politiskās ekonomijas kritiku» (ar nosaukumu «Kritiskas piezīmes

pie politiskās ekonomijas») P. Dauges tulkojumā. P. Dauge šo darbu

tulkoja Maskavā 1918. gadā, un to paredzēja izdot Latviešu Nacio-

nālo lietu komisariāts. Tulkojums, liekas, pabeigts 1918. gada vasarā,

jo augustā par to parādījās J. Lojas (Turka) atsauksme. Taču tulko-

tāja priekšvārds rakstīts tieši «Cīņas» izdevumam, jo tas datēts ar

1919. gada februāri.

K. Marksa apcerējums bija ievērojamākais darbs politiskajā eko-

nomijā, ko līdz šā gadsmita 20. gadiem izdeva latviešu valodā. Re-

cenzijā par šo izdevumu P. Stučka rakstīja: «No Marksa mums nav

vēl un arī nebūs tik drīzi «Kapitāla», bet tagad mazākais iznācis

«Kapitāla» priekšdarbs, pareizāki «Kapitāla» 1. daļas priekšdarbs.
..

Savā visumā grāmata ir viens no Marksa spalvas spīdošākajiem
darbiem. Tanī īsumā savilktas ir jauno Marksa tautsaimniecības

uzskatu domas: par darbu un par naudu.» 1

Tulkotājs priekšvārdā sīkāk pievērsās arī jautājumam par mar-

ksisma klasiķu darbu tulkošanu latviešu valodā un tulkošanas grū-
tībām.

Apgādniecības «Cīņa» izdevuma iznāca vel daži sabiedriski poli-
tiska rakstura darbi.

Otrā, pārstrādātā izdevumā iznāca F. Roziņa (Āža) sarakstītais

marksisma pamatuzskatu populārais izklāsts «Sociālisma katķisms»
(pirmais izdevums 1907. gadā Rīgā un Pēterburgā). Tas bija popu-

lārs apcerējums jautājumos un atbildēs, par ko pats autors priekš-
vārdā rakstīja: «..brošūra ir mēģinājums īsā un viegli saprotamā
veidā saņemt galvenos jautājumus, par kuriem jābūt skaidrībā ne

1&. [Stučka Р.] — Darbs, 1919, №2, 69.—70. Ipp
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vien katram aģitatoram, bet arī katram vienkāršam biedram. .»
2

Salīdzinot ar pirmo izdevumu, darbs bija papildināts un precizēts. 3

Tomēr E. Eferts (Klusais) recenzijā par šo grāmatu izteica nožēlu,
ka pārstrādājums nav bijis radikālāks, piemērojot darbu aktuālajiem
apstākHem.4 Priekšvārda piezīmē autors paskaidroja, kāpēc darbs

nav būtiski pārveidots: «Jo viss šis katķisms īstenībā ir dokuments,
kurš rāda, pie kādiem uzskatiem internacionālās sociāldemokrātijas
kreisais spārns bija nonācis pirms pasaules kara. Tur kaut ko pama-
tīgi pārgrozīt būtu nozīmējis lielīties, piesavināt nepelnītu godu, it

kā es jau toreiz, kad šo grāmatiņu sarakstīju, būtu zinājis visu to,
ko patiesībā izzināju tikai pa pēdējā kara un pasaules revolūcijas
laiku. Jaunās atziņas jāizliek jaunos rakstos.»5

E. Eferts (Klusais) recenzijā žurnālā «Darbs» (1919. gadā №2.)
atzina šo darbu līdz ar F. Roziņa «Latviešu zemnieku» par pašām

populārākajām un iemīļotākajām grāmatām, kas studētas nelegāla-
jos pulciņos. «It sevišķi «Katķisms» bija kā radīts priekš teorētiskiem

pulciņiem; ..
faktiski viņš arī bija vai vienīgā grāmata latviešu

valodā, kas iztirzāja šos jautājumus konsekventi marksistiskā garā.»

«Cīņas» izdevumā tālāk sekoja J. Daniševska apcerējuma «Sociā-

listiskās revolūcijas priekšvakarā» 2. daļa. Darba 1. daļu, kas bija
sarakstīta īsi pirms Oktobra revolūcijas, izdeva Latviešu Nacionālo

lietu komisariāts 1918. gadā. Tagad komisariāta apgāds nodeva

iespiešanai Petrogradā arī darba 2. daļu. Grāmatas titullapā kā izde-

vējs minēta komisariāta Kultūras un izglītības nodala un izdošanas

gads — 1918. Kad nodibinājās «Cīņas» apgāds, komisariāts tam

nodeva J. Daniševska apcerējuma izdošanas tiesības. Bija iespiestas

jau pirmās loksnes, un «Cīņa» rūpējās par tipogrāfijas darba turpi-
nāšanu. Līdz 1919. gada martam grāmatas iespiešana bija pabeigta
un tās metienu pārveda uz Rīgu. «Cīņa» reklamēja šo grāmatu kā

savu izdevumu.

Nākošais izdevums «Cīņas» politisko apcerējumu virknē bija
P. Stučkas darbs «Proletariāta likumība». Tā bija neliela brošūra,
ko D. Stučka tulkoja no krievu valodā izdotās Oktobra revolūcijas
atceres grāmatas. 6

«Cīņas» izdevumiem (izņemot J. Daniševska darbu) titulā mi-

nēta Latvijas Sociāldemokrātijas CX apgādniecība, tātad tie bija

2 Azis. [Roziņš F.] Priekšvārds pirmajam izdevumam. — Grām.: Sociālisma

katķisms. R., 1919, 3. Ipp.
3 Millers V., Stumbina E. Fricis Rozinš, 1870—1919. R., 1965, 309. Ipp.
4 Klusais. [Eferts E.J — Darbs, 1919, № 2, 71. Ipp.
5

Azis. [Rozinš F.ļ Priekšvārds pirmajam izdevumam. — Gram.: Sociālisma

katķisms. R., 1919, 4. Ipp.
8 Октябрьский переворот и диктатура пролетариата. М., 1919.
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sagatavoti un vismaz daļēji iespiesti pirms partijas VI kongresa
(1.—6. martā), kas grozīja partijas nosaukumu. Izdevumu vāku un

titullapu rotāja mākslinieka A. Prandes darināta izdevniecības

zīme: krustots zobens un lāpa ar sauli centrā, no kuras puslokā
iziet stari7

.

Loka līnijā un pamatnē zīmējumu aptver izdevniecības

nosaukums.

Partijas izdevniecība bija paredzējusi laist klajā virkni vēsturiska,
ekonomiska un politiska satura grāmatu.

8 Spiestuvē jau atradās

V. I. Ļeņina divu darbu tulkojuma manuskripti: «Valsts un revolū-

cija»
9

un «Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija». Šīs grā-
matas 1919. gadā tomēr nepaguva iespiest.

Partijas apgādā iznāca vēl trīs nelielas brošūras 1919. gada
Pirmā Maija svinībām: rakstu krājums «1. Maijs 1919», revolucio-

nāro cīņas dziesmu krājums «1919. g. Pirmais Maijs. Strādnieku

dziesmas» un revolucionāro cīņas dziesmu krājums vairākās valodās

«Первое мая 1919. Интернациональный сборник песен четвертого
и последнего общественного класса» kur ievietota arī dziesma lat-

viešu valodā «Somu strādnieku maršs». Visas trīs brošūras apzīmē-
tas par LKP Centrālās Komitejas (ne «Cīņas») izdevumiem. Kā zi-

nāms, 1919. gada Pirmo Maiju Rīgā atzīmēja ļoti krāšņi, kaut gan
fronte atradās Rīgas pievārtē. Izdotajās brošūrās piefrontes apstākļi
atspoguļojās divējādi: no vienas puses, tie bija uzsvērti rakstu krā-

juma «1. Maijs 1919» saturā, īpaši P. Stučkas ievadrakstā («Bet vēl

mūsu cīņa nav galā. Mums vēl jāsvin 1. Maija diena — vienā rokā

karogs, otrā ierocis»); 10
no otras puses, šīs brošūras bija iespiestas

ļoti viekāršā apdarē — uz avīžu papīra, vājā poligrāfiskā izpildījumā.
Krājuma rakstu lielākā daļa bija veltīta atmiņām (piemēram, A. Arāja
(Bērces), E. Eferta (Klusā), J. Krūmiņa (Pilāta) apcerējumi). Teo-

rētiska ievirze bija K. Pečaka apcerējumam «Strādnieku solidaritāte

un buržuāziskā valsts vara».

Kad pēc Rīgas atstāšanas LKP Centrālā Komiteja pārvietojās uz

Rēzekni (īsu laiku arī uz Veļikije Lūkiem), tās izdevniecības darbs

bija ļoti ierobežots. Grāmatu un periodikas izdošanu nevarēja plašāk
izvērst gan tuvās frontes, gan evakuācijas apstākļu noteiktās šau-

rās rīcības dēļ, gan arī tāpēc, ka neokupētajos Latgales apriņķos
nebija pietiekamas poligrāfiskās bāzes un tikpat kā nebija papīra
krājumu. Latviešu Nacionālo lietu komisariāts 1919. gada rudenī

7 Penģerots V. Grāmatniecības zīmes. — Latvju Grāmata, 1925, № 3,
222. Ipp.

8
Grāmatizdevniecības nacionalizēšana Latvijā. — Komunists, Petrogradā,

1919, 16. apr.
9

LNLK uzdevuma darbu bija tulkojis Dzelonis (J. Zaķis). Sk.: Latviešu

Nacionālo lietu komisariāta grāmatu apgādiens: [Saraksts]. — Latviešu Nacio-

nālo Lietu Komisariāta Ziņotājs, 1918, 3. aug.
10 1. Maijs 1919. [R., 1919], 4. Ipp.
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lūdza KPFSR Valsts izdevniecību atvēlēt Padomju Latvijas laikrak-

stu vajadzībām 1600 pudu papīra, jo pretējā gadījumā to izdošanu

vajadzētu pārtraukt.

Partijas Centrālās Komitejas pārskatā par darbību no 1919. gada
22. maija līdz 1920. gada 1. janvārim teikts: «Runājot par izdevnie-

cību vispār, jāsaka, ka šis darbs priekš Centrālās Komitejas ir bijis
visgrūtākais. Un tas arī gluži saprotami. Straujajos kara un eva-

kuācijas apstākļos nav ko domāt par sistemātisku darbu, bet izdev-

niecība taisni to prasa. Tā prasa idejiskus spēkus, kuri visi ir ierauti

vai nu armijā tieši, jeb citur; tā prasa tehniku, kuras mums atkal

nav... Uz vietas literatūras tikpat kā nemaz nebija, un nebija iespē-

jams to izdot.» 11

Kaut arī nelielos apmēros, literatūru tomēr izdeva. 1919. gada
otrajā pusgadā LKP Centrālā Komiteja izdeva trīs laikrakstus

(«Taisnība», no augusta «Власть бедноты», no oktobra «Cīņas
Biedrs») trīs reizes nedēļā 6—lo tūkstošos eksemplāru katru, arī

žurnālu «Darbs» un dažas brošūras latviešu un krievu valodā. No

latviešu valodā izdotajām brošūrām pagaidām apzināta tikai viena —

«Latvijas Komunistiskās partijas VI kongresa rezolūcijas». Brošūra

iespiesta Maskavā, un arī par izdošanas vietu minēta Maskava,kaut

gan partijas Centrālā Komiteja tajā laikā atradās Rēzeknē. Bez

kongresa rezolūcijām brošūrā ievietots nolikums «Latvijas Sociālis-

tiskās Padomju Republikas Armijas organizācija».
Novērtējot partijas izdevniecības darbu Rēzeknē, Centrālās Komi-

tejas pārskatā teikts: «Kā redzams, nav izdoti nedz lielāki darbi,
nedz arī bija iespējams izdot lielāku dienas laikrakstu. Ir ticis do-

māts vairākkārt ķerties pie lielākiem darbiem un pa daļai jau tie

ari ir savākti, bet aiz tehniskiem apstākļiem nav bijis tos iespējams
izvest dzīvē. Nav tipogrāfiju, nav papīra, un tikai pēdējā laikā ir

izdevies nostādīt lielāku tipogrāfiju 12
,

bet arī tā nespēja apmierināt
visas vajadzības.» 13

Uz Centrālās Komitejas izdevniecības darba aktivizēšanu bija
vērstas dažu partijas organizāciju konferenču rezolūcijas. LKP Vi-

ļānu apriņķa organizācijas 2. konferences (1919. gada 15.—17. de-

cembrī) rezolūcijā bija teikts: «Centrālajai Komitejai jāpiegriež lie-

lāka vērība rakstiskai aģitācijai, uzsaukumiem, plakātiem, brošūrām

utt.; jācenšas novērst tehniskos šķēršļus, kā vairojamo aparātu un

citu trūkumu, kas vajadzīgi aģitācijas veikšanai uz vietām.» 14 LKP

11 Latvijas Komunistiskā partija 1918. un 1919. gadā: Dokumenti un mate-

riāli. R., 1958, 462. Ipp.
12 Acīmredzot runa ir par apvienoto Rēzeknes Padomju tipogrāfiju.
13 Latvijas Komunistiskā partija 1918. un 1919. gadā: Dokumenti un mate-

riāli. R., 1958, 462. Ipp.
14 Turpat, 429. Ipp.
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Latgales 2. konference (1920. gada 2.—4. janvārī) rezolūcijā pie-
vērsa uzmanību ne vien Centrālās Komitejas izdevniecības darba

aktivizēšanai, bet arī izdevumu diferencēšanai: «Centrālajai Komi-

tejai blakus jau izdotajām avīzēm jācenšas, cik vien iespējams, izdot

arī, no vienas puses, populāras brošūras visās vietējās valodās, no

otras puses, ķerties arī pie lielāku teorijas un praktikas jautājumu

grāmatu izdošanas.»15

Vietējo partijas organizāciju izdevumi. Vairāku partijas organi-

zāciju sanāksmēs 1919. gadā konstatēja lielu literatūras, sevišķi poli-
tiskās, trūkumu un ierosināja šādas literatūras izdošanu. Dažas par-

tijas organizācijas nolēma pašas organizēt literatūras iespiešanu.

Piemēram, LSD Jelgavas apriņķa organizācijas konference, kas no-

tika 1919. gada 29. un 30. janvārī, nolēma, ka «jāizdod aģitācijas un

zinātniskā literatūra paplašinātos apmēros (uzsaukumi, brošūras,
zinātniski izdevumi)». 16

Vidienas organizācijas konference 1919. gada 8. janvārī nolēma,
ka «nekavējoši jāķeras pie grāmatu un brošūru izdošanas». 17 LSD

Rīgas komitejas ziņojumā par darbību no 1919. gada 9. janvāra līdz

23. februārim bija teikts, ka paredzēti arī izdevniecības pasākumi:
«.. nopietnu teorētisku rakstu izdošana, mēnešraksta izdošana, regu-
lāru bezmaksas momenta uzsaukumu izdošana, sevišķi priekš izpla-
tīšanas bezdarbnieku un lauku neapzinīgo bezzemnieku masā.»18 Lat-

gales apriņķu partijas organizācijas uzsvēra nepieciešamību izdot

literatūru arī latgaliešu rakstu valodā. Piemēram, Viļānu apriņķa
organizācijas 1. konference, kas notika 1919. gada 13. un 14. au-

gustā, rezolūcijā paredzēja: «levērojot populāras literatūras trū-

kumu, pielikt it visus spēkus šādas literatūras apgādāšanai Latgales
izloksnē.» 19

Visi šie lēmumi realizēti tikai daļēji. Vietējo partijas organizā-
ciju kadri bija pārāk aizņemti steidzamu organizatorisko un saim-

niecisko pienākumu veikšanā un tāpēc nevarēja veltīt lielāku uzma-

nību literatūras izdošanai. Ja vietējās organizācijas arī izdeva

literatūru, tad pirmām kārtām periodiskos izdevumus, bet grāmatu
un brošūru izdošana palika centrālo iestāžu uzdevums. Vietējām par-

tijas organizācijām daudzkārt trūka arī poligrāfiskās bāzes un pa-

pīra krājumu, lai savus nodomus varētu realizēt. Nav tomēr šaubu,
ka literatūras izdošanas plānus realizētu, ja padomju iekārta Latvijā

15 Latvijas Komunistiska partija 1918. un 1919. gada: Dokumenti un mate-

riāli. R., 1958, 469. Ipp.
16 Turpat, 462. Ipp.
17

Turpat, 219. Ipp.
18 Turpat, 270. Ipp.
19 Turpat, 393. Ipp.
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pastāvētu ilgāk un dzīve normalizētos. Svarīgākais šajā gadījumā
ir tas, ka izdevniecības darbs partijas ietvaros tika ievirzīts divās

plāksnēs — centralizēti un decentralizēti, t. i., piemērojoties vietējiem
apstākļiem.

Lielākā poligrāfiskā bāze ārpus Rīgas bija Jelgavā — bijusī
J. F. Stefenhāgena tipogrāfija un dažas mazākas spiestuves. Taču

arī Jelgavas partijas organizācija paralēli laikrakstam «Jelgavas
Komunists» izdeva tikai trīs grāmatas: «Sarkano kalendāru

1919. gadam» (februāra beigās) un revolucionāro cīņas dziesmu

krājuma «Strādnieku dziesmas» divus izdevumus (februāra sākumā).
Kalendāra saturs rādīja, ka partijas organizācijai grūtības sagādā
arī rakstu resp. autoru jautājums: lielāko daļu šā kalendāra rakstu

iespieda no Maskavā iznākušā «Strādnieku kalendāra 1919. gadam».
Neskatoties uz to, kalendārs guva lielu atsaucību; recenzijā par šo

izdevumu bija teikts, ka «kalendārs ir iznācis īstā laikā, tas ir it

kā atbalss uz strādnieku saucienu».20

«Strādnieku dziesmās» bija apkopotas tradicionālās revolucionā-

rās cīņas dziesmas. Abi krājumi bija saturā pilnīgi vienādi — tie

iespiesti no viena salikuma; atšķīrās tikai vāku teksts un apdare.
No citiem līdzīgiem krājumiem šie izdevumi atšķīrās ar ļoti rūpīgo
poligrāfisko izpildījumu un oriģinālo vāka un titullapas veidojumu
ar alegorisku zīmējumu: krustoti zobens, lāpsta, palmas zars un vēl

citi atribūti, kas simbolizēja karavīrus, strādniekus, zemniekus, darba

inteliģenci, šāda veida izdevumiem neparasts bija arī labais papīrs
un vāka kartons. Šīs brošūras acīmredzot tika iespiestas uz tipogrā-

fijas veco krājumu papīra vēl pirms rezervju rekvizēšanas un cen-

tralizētās uzskaites.

Arī dažas citas partijas organizācijas izdeva revolucionārās

dziesmas. Pirmais šāda veida izdevums īsi pēc padomju varas nodi-

bināšanas Rīgā bija dziesmas «Rīgas kritušo komunāru piemiņai
14. janvārī 1919. gadā», ko izdeva LSD Rīgas komiteja. Nelielajā
izdevumā bija četras dziesmas. Šā izdevuma metiens bija neparasti
liels — 100 tūkstošu eksemplāru. LSD Cēsu rajona organizācija iz-

deva nelielu revolucionārās cīņas dziesmu krājumu «Strādnieku

dziesmas 9. janvārī 1905. g. kritušo un tagad uz Berlīnes ielām no

buržuāzijas bendēm noslepkavoto b. b. Rozas Luksemburgas un

Kārļa Lībknehta piemiņas svētkos 9. (22.) janv. 1919. g.». No citiem

krājumiem šis izdevums atšķīrās ar to, ka tajā bija ievietotas arī

četras dziesmas krievu valodā. LKP Valmieras apriņķa organizācijas
komiteja izdeva «Strādnieku dziesmas» 1. Maija svētkiem. Dziesmu

vidū bija arī J. Raiņa «Lauztās priedes». LKP Stukmaņu (tagad

20 Toma Ķ. Grāmatu apskats. — Jelgavas Komunists, 1919, 12. martā.
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Pļaviņas) apriņķa komiteja izdeva revolucionāro dziesmu krājumu
15 tūkstošos eksemplāru.

21

Partijas Latgales rajona birojs izdeva pirmo komunistisko kalen-

dāru latgaliešu rakstu valodā: «Komunars. Lelinīku (boļševiku) ka-

lendārs. 1919. g.». Kalendārs iespiests Rēzeknē. Tā priekšvārdā teikts,
ka «Komunars ...» — ir «pvrmais dorba ļaužu kalendārs, kurs nasa-

beist nikaidu kungu un bazneickungu, uz bolta soka bolts, uz maina

malns».22 Kalendāra literārajā daļā ievietots Padomju Latvijas Kon-

stitūcijas teksts, apcerējumi par Februāra un Oktobra revolūcijām,
par skolu jautājumu un par reliģiju. levietoti arī daži nelieli daiļ-
darbi.

To darbinieku vidu, kas pārzināja literatūras izdošanu Latgale,

bija jaunieši J. Opincāns, Ā. Zarkevičs, V. Zeimals un J. Zvīdra. 23

Izglītības komisariāta izdevniecības darbs. Blakus LSD (LKP)
Centrālās Komitejas apgādniecībai otrs lielākais grāmatu izdošanas

centrs Padomju Latvijā bija Izglītības tautas komisariāts, kurā

jaunu grāmatu sagatavošanas un izdošanas pienākumi sadalījās pa

vairākām nodaļām. Komisariāta uzdevums bija mācību grāmatu,
daiļliteratūras un zinātnisko grāmatu izdošana.24

Grāmatu apgādniecības nodaļa, ko vadīja J. Volbergs, galveno-
kārt kārtoja izdošanas tehniskos jautājumus, bet sadarbībā ar Skolu

nodaļas Mācību līdzekļu apakšnodaļu organizēja arī «Darba skolas

bibliotēkas» literatūras sērijas. Šo sēriju tiešais vadītājs bija pro-

gresīvais kultūras darbinieks A. Jesens, kura pirms kara izdoto jau-
natnes žurnālu «Jaunības Tekas» (1910—1915), kā arī daiļliteratū-
ras un populārzinātniskās grāmatas skolu jaunatne bija ļoti

iecienījusi; šos izdevumus skolās plaši izmantoja kā lasāmvielu un

mācību līdzekli arī padomju iekārtas laikā.

Tika aizsāktas divas «Darba skolas bibliotēkas» sērijas — daiļ-
literatūras un populāri zinātniskās literatūras grāmatu virknes. Pir-

majā sērijā iznāca četras grāmatas: V. Ņemiroviča-Dančenko stāsts

«Ivana Neatceros laime» (№ 1), V. Plūdoņa tēlojumi «Mazā Anduļa

pirmās bērnības atmiņas» (№ 2), A. Ventmalnieka (A. Gersona) bio-

grāfiskais tēlojums «Kurpnieks Toms Edvards» (№ 3) un Aspazijas
autobiogrāfiskie tēlojumi «No atzīšanas koka» (№ 4). Otrajā sērijā

21 Pārskats par LKP Stukmaņu apr. komitejas darbību no 1919. g. 30. marta

līdz 18. maijam. — Grām.: Latvijas Komunistiskā partija 1918. un 1919. gadā:
Dokumenti un materiāli. R., 1958, 354. Ipp. (Min. krājums pagaidām arhīvos un

bibliotēkās nav atrasts.)
22 Komunars. Lelinīku (boļševiku) kalendārs 1919. g. Rēzeknē, 1919, 30. Ipp.
23 Jurevičs A. Rēzeknes apriņķī. — Grām.: Par Padomju Latviju. R., 1959,

2. d., 343. Ipp.
24 Gramatizdevniecības nacionalizēšana Latvijā. — Komunists, Petrogradā,

1919, 16. apr.
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iznāca divas grāmatas — J. Berlina «Darbaļaužu vēsture» (№ 1)

un A. Ņečajeva «Ledus un sniega darbība» (№ 2).

Sēriju sagatavošana un iespiešana noritēja diezgan gausi, un

pirmās grāmatas iznāca tikai aprīļa otrajā pusē. Grāmatas iespieda

daiļliteratūrai un populāri zinātniskiem izdevumiem Latvijā nepa-
rasti lielā metienā — 15 tūkstošos eksemplāru. Līdz ar to pirmo
reizi latviešu grāmatniecības vēsturē šāda žanra izdevumi kļuva

masveidīgi. Grāmatu lielais metiens šajā gadījumā, protams, iz-

skaidrojams ar to, ka izdevumi bija domāti skolu vajadzībām un

daļēji aizstāja mācību grāmatas.
A. Jesens «Darba skolas bibliotēkas» izdošanai izlietoja ne tikai

savu pieredzi, bet arī jau agrāk sagatavotos materiālus: lielākā daļa
šajā bibliotēkā ietverto darbu agrāk bija publicēti «Jaunības Tekās»

vai atsevišķās grāmatās (J. Berlina apcerējums — 1911. gadā). Iz-

mantoja arī agrāko izdevumu ilustrāciju klišejas. Tuvākajā laikā

jaunā izdevumā bija paredzēts laist klajā A. Jesena «Kultūras vēs-

turi», kas 1. izdevumā iznāca 1906. gadā; grāmatas manuskripts un

klišejas jau bija nodoti spiestuvei.

Bez iespiestajām grāmatām bija sagatavoti vai plānoti manu-

skripti vēl vairākiem citiem izdevumiem — daiļliteratūras sērijā 14

grāmatām un populāri zinātniskajā sērijā 19 grāmatām. Tuvākajam
laikam populāri zinātniskajai sērijai bija plānoti šādi darbi: N. An-

drejeva «Pirmatnes ticību vēsture», vairāku autoru «Dabas parā-
dības gadskārtu maiņās», V. Lunkeviča «Kā dzīvnieki un augi cēlu-

šies», E.Jelačiča «Kā dzīvnieki glābjas no saviem ienaidniekiem»,
N. Karinceva «Tomass Edisons», A. Ņečajeva «Vēju darbība», «Bnī-

numi bez brīnumiem» (Fizikas eksperimenti), A. Jesena «Zeme un

tās iedzīvotāji» (ģeogrāfijas hrestomātija), «Pirmās ziņas iz taut-

saimniecības» un «Cilvēks un mašīna» (Ziņas par tehnikas attīstību),
A. Jensena «Gustavs Vaza, Zviedrijas atsvabinātājs» un «Lasala dzī-

ves gājums», R. Bola «Zvaigžņu pasaule», V.M. Meijera «Pasaules

izcelšanās», Getčisona «Zemes autobiogrāfija».

Daiļliteratūras sērijā bija paredzēti šādi darbi: J. Jaunsudrabiņa
tēlojumi no «Baltās grāmatas», Sudrabu Edžus «Dullais Dauka»,
M. Tvena «Toma Soiera piedzīvojumi», vairāku autoru tēlojumi «Ak-

mens akā» (stāsti par pilsētu bērnu dzīvi), Valda «Staburaga bērni»,
J. Poruka «Stāsti jaunībai», J. Raiņa «Dzejas jaunībai», Aspazijas
«Dzejas jaunībai», V. Igo «1793. gads» un «Pie barikādēm», F. Grā

«Marseļieši», E. Šatriana «Rekrūšu atmiņas» un F. Šillera «Vilhelms

Tells».

1919. gada aprīļa vidū izdodamo sēriju faktiskais stāvoklis bija
šāds: bija saliktas un tika iespiestas 5 populāri zinātniskas grāma-
tas (no tām iznāca divas) un 5 daiļliteratūras grāmatas (iznāca

trīs); bija sagatavotas un nodotas iespiešanai 3 populāri zinātniskas
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grāmatas un 2 daiļliteratūras grāmatas (iznāca viena); bija saga-

tavota iespiešanai 1 populāri zinātniska un 1 daiļliteratūras grā-

mata; iespiešanai gatavoja vēl 2 populāri zinātniskas un 5 daiļlite-
ratūras grāmatas. Izdošanai bija izraudzītas vēl 2 populāri
zinātniskas un 1 daiļliteratūras grāmata, bet tām vēl nebija manu-

skriptu. Grāmatu izdošanas sekcija ieteica tulkot un iespiest vēl 8

populāri zinātniskas un 3 daiļliteratūras grāmatas.25

«Darba skolas bibliotēkas» izdevumus iespieda glītā mākslinie-

ciskā apdarē. Tiem bija mākslinieka A. Prandes zīmēts vāks, ekslibris

un izdevniecības zīme. Aspazijas autobiogrāfiskajiem tēlojumiem bija
L.Liberta ilustrācijas. A. Ņečajeva apcerējuma tipogrāfisko apdari

papildināja A. Kronenberga zīmēts iniciālis, apvienots ar ilustrāciju.
Šo izdevumu poligrāfiskais izpildījums bija ļoti labs, tā ka «Darba

skolas bibliotēkas» grāmatas bija apdares ziņā glītākie izdevumi

Padomju Latvijā 1919. gadā.
īpašs ekslibris zīmēts katrai «Darba skolas bibliotēkas» sērijai.

Tajos ietverti arī sēriju nosaukumi. Tika izgatavots arī trešais

«Darba skolas bibliotēkas» ekslibris — «Bibliogrāfija».26 No tā seci-

nāms, ka bija paredzēta arī trešā izdevuma sērija, kaut gan 1919.

gada publikācijās un arhīvu materiālos par to tiešu ziņu nav. Fakts

tomēr ir interesants un nozīmīgs, jo tā būtu pirmā bibliogrāfisko
izdevumu sērija latviešu valodā.

Mācību grāmatu manuskriptus izdošanai sagatavoja Mācību lī-

dzekļu apakšnodaļa, ko vadīja fizikas skolotājs J. Ģirupnieks. Šī

apakšnodaļa bija pakļauta Skolu nodaļai; pie tās izveidoja Mācību

līdzekļu institūtu uzskates līdzekļu un citu mācībām nepieciešamo

priekšmetu izgatavošanai. Grāmatu sagatavošanu un izdošanu kavēja

kļūdainie uzskati par mācību grāmatu niecīgo lomu darba skolā.

Tomēr Padomju Latvijas skolu dzīves vadītāji, praksē drīz pārlieci-
nājās, ka vismaz pagaidām darbs bez šādām grāmatām skolās nav

visai sekmīgs un tāpēc tās jāsagatavo un jāizdod. Izglītības komi-

sārs J. Bērziņš (Ziemelis) 12. februārī ziņoja: «..kamēr vēl mums

nav iespējams ievest jauno mācības veidu, mums jāmeklē grāmatas,
kuras noderētu par mācību līdzekli mūsu skolā. Pie šo grāmatu izdo-

šanas Tautas izglītības komisariāts arī ir ķēries. Tomēr šis darbs

grūti veicams, jo mums trūkst noderīgu grāmatu. Nav. viņu mūsu

valodā, nedz arī cittautu valodās. Ne Eiropas, ne Amerikas litera-

tūrā mums nav izdevies atrast jaunajai darba skolai, sevišķi viņas

zemākajai un vidējai pakāpei, piemērotas grāmatas.»27

25 Nulle. Skolas grāmatas. — SPL Izglītības Komisariāta Skolu nodaļas Mā-

cības līdzekļu Institūta Ziņotājs, 1919, № 1, 11.-12. Ipp.
26 Penģerots V. Materiāli grāmatzīmju aprakstam. — Latvju Grāmata, 1924,

№1, 18.—19. Ipp.
27 Apvienotas Latvijas Centrālās izpildu komitejas sēde 12. februārī

1919. g. — Cīņa, 1919, 19. febr.
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Iztirzājot jautājumu par mācību grāmatām, Skolu nodaļas Mā-

cības līdzekļu- institūta pārstāvis deklarēja: «Darba skolai nevajag
mācības grāmatu (учебники).» 28 Šī kategoriskā nostāja tālākajā
paskaidrojumā tomēr tika mīkstināta: «Bet tas nenozīmē, ka darba

skolai nebūs grāmatu vispār. Nākotnē labai grāmatai skolā būs lie-

lāka nozīme kā līdz šim
..

Grāmatu nav. Šo robu grib aizpildīt LIX

Mācību līdzekļu apakšnodaļa, apgādādama grāmatas darba skolai

zem nosaukuma «Darba skolas bibliotēka». ..Bet pārejas laikmetā

nevar izbēgt no kompromisa. Ir dažas grāmatas, kam mācības grā-
matu raksturs, bet kurās ievērots darbs kā metode, un šīs grāmatas
tiktāl sagatavotas, ka tās var tūliņ jau izdot vai bez lielām pūlēm
sagatavot izdošanai. Arī tās tiek gatavotas drukai. Šīs grāmatas gal-
venām kārtām nodomātas vecākajām klasēm skolās.»

Izdodamo grāmatu vidū bija: Fenknera «Algebra» — 1. un 2.

daļa, K-Dēķena «Dzimtenes mācība» (iznāca 1921. gadā «Valtera

un Rapas» izdevumā ar nosaukumu «Vadonis dzimtenes mācībā»),
«Vēsture pamatskolai» un «Vēsture vidusskolai»_ (iznāca 1921. gadā
«Valtera un Rapas» izdevumā ar nosaukumu «īss vēstures kurss»

(l.d. Senie laiki, 2. d. Viduslaiki, 3. d. Jaunie laiki)), inženiera

A. Razuma «Mehānika» (iznāca 1921. gadā «Dailes un darba» izde-

vumā), F. Poskas «Fizika», X- Ādamsona «Kosmogrāfija», L. Paegles
«Ainas iz kultūrvēstures» un «Ainas iz Latvijas vēstures» (iznāca
1920. gadā «Valtera un Rapas» izdevumā ar nosaukumu «levads

vēsturē», 1921. gadā «Kultūras balss» izdevumā ar nosaukumu «Seno

laiku vēstures hrestomātija»), Zeidlica «Ārpuseiropas zemju ģeogrā-
fija», Prauslica «Higiēna», Gaiķi «Ģeoloģija» un «Fiziskā ģeogrā-
fija», Doma un Tihnera «Ģeogrāfija darba skolai». Aprīlī tipogrā-
fijai bija nodoti divu mācību grāmatu manuskripti, sagatavots
nodošanai viens manuskripts un 14 manuskriptus vēl sagatavoja. 29

Mācību grāmatas tika sagatavotas tā, lai tās varētu lietot arī paš-
mācībai.30 Grāmatas iespieda latīņu burtiem jaunajā, Padomju Lat-

vijas valdības apstiprinātajā ortogrāfijā.31 Bez mācību grāmatām sa-

gatavoja iespiešanai arī ilustrētu (t. s. bilžu) grāmatu pirmskolas
bērniem ar mākslinieku oriģinālzīmējumiem.32 Tas bija solis uz

priekšu latviešu bērnu grāmatu attīstībā, jo pirms Oktobra revolūci-

jas Latvijā bilžu grāmatu ar oriģinālilustrācijām tikpat kā nebija.

28 Nulle. Skolas grāmatas. — SPL Izglītības Komisariāta Skolu nodaļas
Mācību līdzekļu Institūta Ziņotājs, 1919, X° 1, 11. Ipp.

29 Turpat.
30 Ģirupnieks J. Cīņā par sociālistisko darba skolu: (Skolotāja atminas). —

Gram.: Par Padomju Latviju. R., 1959, 2. d., 59.-60. Ipp.
3,' LPSR Centrālais Valsts Oktobra revolūcijas un sociālistiskās celtniecības

arhīvs (turpmāk — ORSC), 19. f., l.apr., 133. 1., l.lp.
32 Mācības līdzekļu apakšnodaļas darbība. — Izglītība, 1919, № 2, 12. Ipp.
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Tā kā jaunu mācību grāmatu sarakstīšana vai tulkošana prasīja

daudz laika, izraudzījās arī dažas agrākās mācību grāmatas, kuras

varētu izdot bez lielākiem grozījumiem. To vidū bija I. Rītiņa «Avota»

ābece, kas 1918. gada beigās jau bija iznākusi Maskavā Latviešu

Nacionālo lietu komisariāta izdevumā, P.Abula «Lasāmā grāmata»,
K. Dēķena «Aritmētika», F. leviņa, M. Eihes un R. Sūngaiļa matemā-

tikas grāmatas, kas skolās bija ļoti iecienītas. 33 Ar vairākiem progre-
sīviem skolotājiem ievadīja sarunas par principiāli jaunu mācību

grāmatu sarakstīšanu, kas būtu piemērotas tieši darba skolai. Viens

no aktīvākajiem šajā darbā iesaistījās Leons Paegle. Bez jau minē-

tajām vēstures grāmatām viņš sarakstīja lasāmās grāmatas «Vālo-

dzes šūpulī». Pirmās grāmatas manuskriptu (ar apakšvirsrakstu
«Lasīšana, rotaļas un darbs pirmskolā un pamatskolas pirmajā

klasē») apstiprināja izdošanai, bet iespiest padomju laikā nepaguva.
Šo grāmatu izdeva 1920. gadā (P. Liepa). Grāmatā bija arī notis un

daudz šķēru griezuma ilustrāciju, kuras bija darinājis autors. Grā-

matas 2. daļu (2. pamatskolas klasei) viņš sarakstīja kopā ar L. Lai-

cenu, un tā iznāca 1922. gadā. Šīs grāmatas 20. gados lietoja arī

Padomju Krievijas latviešu skolās. L. Paegle nākamajos gados sa-

rakstīja lasāmās grāmatas arī pārējām pamatskolas klasēm (ar
mazliet grozītu nosaukumu «Vālodzes šūpulis»); tās izdeva «Daile

un darbs», lielāko metiena daļu nosūtot uz Padomju Krieviju. Tādā

kārtā 1919. gadā ievadītais mācību grāmatu sagatavošanas darbs

deva augļus nākamajos gados un sekmēja latviešu jaunatnes audzi-

nāšanu.

Pēc Rīgas atstāšanas daži Mācību līdzekļu apakšnodaļas un

institūta darbinieki līdz ar komisariātu pārcēlās uz Rēzekni un no

turienes uz Maskavu, kur organizēja arī mācību grāmatu sarakstī-

šanu un izdošanu.34

Daiļliteratūras un mākslas teorijas literatūras sagatavošanai Iz-

glītības komisariāta Mākslas nodaļā bija organizēta Literatūras

apakšnodaļa, ko vadīja rakstnieks Andrejs Upīts. Viņa formulējumā
apakšnodaļas uzdevums bija «strādniecībai nepieciešamās daiļlitera-
tūras, mākslas un komunistiskās kultūras izdevumu apgādāšana.

..
Literatūras apakšnodaļa tāpēc aptver visas tās literatūras nozares,

kuras nepieciešamas strādniecības kultūras attīstībai»35
.

Pēc A. Upīša
uzskatiem, pirmām kārtām vajadzēja izdot plašu literāru un politisku
žurnālu, kam «jāstrādā pie komunistiskās kultūras pamatu nostip-
rināšanas». 2urnālu, ko A. Upīts bija iecerējis nosaukt par «Vārdu»

33 ORSC, 19. f., 1. apr., 133. L, 1. lp.
34 Ģirupnieks J. Cīņa par sociālistisko darba skolu: (Skolotāja atmiņas). —

Grām.: Par Padomju Latviju. R., 1959, 2. d., 59. Ipp.
35 [Upīts A.] Mākslas nodaļa: 1. Izglītības komisariāta Mākslas nodaļas

darba programma. — Izglītība, 1919, № 1, 6. Ipp.
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(jo tas turpinātu «Dzirciemnieku» izdotā un A. Upīša vadītā rakstu

krājuma «Vārds» literāri kritiskās tradīcijas), tomēr nepaguva
izdot.36

Līdztekus žurnāla organizēšanai A. Upīts izstrādāja izdodamo

grāmatu sarakstu, un apakšnodaļas darbinieki stājās pie manu-

skriptu sagatavošanas. «Jaunās strādnieciskās kultūras lauks ir tik

plašs un neapstrādāts,» rakstīja A. Upīts, pamatodams izdodamo

grāmatu plānu, «ka tur jau mākslas novadā vien ir nepieciešami

atsevišķi lielāki izdevumi mākslas un literatūras vēsturē, teorijā,

psiholoģijā un filozofijā un — galvenā kārtā — daiļliteratūrā. Jā-

gādā sociālidejiski un mākslinieciski vērtīga lasāmā viela strādnieku

bibliotēkām, lasītavām, klubiem un dzimtai. Jāsakopo un jāizdod pa
dažādiem laikrakstiem v. c. izdevumiem izkaisīti latviešu un cittautu

sociālisma cīnītāju darbi, un jāgādā, lai viņu biogrāfijās izceltos

strādniecības cīņā nepieciešami spilgti un ierosinoši darbinieku pa-

raugi.» 37

Izdodamo grāmatu plānā ietvēra kopotus rakstus, atsevišķus daiļ-
literatūras izdevumus, kā arī mākslas vēstures, mākslas teorijas un

psiholoģijas grāmatas.

Kopotus rakstus paredzēja izdot trim autoriem: J. Jansonam-Brau-

nam, J. Asarim (abiem ar biogrāfiju) un E. Veidenbaumam. Vispirms

stājās pie J. Jansona-Brauna rakstu kopotā izdevuma sagatavošanas.
Šo darbu uzņēmās J. Misiņš; viņam palīdzēja Literatūras apakšno-

daļas sekretāre P. Freiberga-Beika un tehniskajos darbos — arī

A. Skuja (dzejniece Klitija).38 A. Upīts presē publicēja aicinājumu
iesniegt kopoto rakstu vajadzībām J. Jansona-Brauna vēstules un

citus materiālus par viņa dzīvi un darbību.39 Līdz 1. martam bija

sakopoti materiāli 1. sējumam — te ietilpa literāri kritiskie raksti un

recenzijas. 4o Pēc manuskriptu pārbaudes un bibliogrāfiski kritisku

piezīmju pievienošanas sējumu paredzēja nodot tipogrāfijai marta

pirmajās dienās. Par sējuma iespiešanas gaitu ziņu nav, bet maijā
tas atradās tipogrāfijā.41 Līdz Rīgas atstāšanai sējumu izdot ne-

paguva.

36 Žurnāla «Vārds» plaša programma publicēta žurnālā «Izglītība», 1919,
№ 2, 15.—16. Ipp. A. Upīts turpināja žurnāla organizēšanas darbu arī pēc komi-

sariāta pārvietošanās uz Rēzekni un vēlāk, kad viņš strādāja Maskavā. «Cīņas
Biedrs» 1919. gada 20. decembrī (№ 31) ziņoja, ka sagatavo rakstu krājuma
«Vārds» 1. sējumu, kas veltīts sociālistiskajai mākslai un kultūrai.

37 [Upīts A.] Mākslas nodaļa: 1. Izglītības komisariāta Mākslas nodaļas
darba programma. — Izglītība, 1919, № 1, 6. Ipp.

38 Johansons A. Jānis Misiņš. — Literatūras Avīze, 1941, 23. apr.
39 Upits A. Uzaicinājums. — Cīņa, 1919, 1. martā.
40 [Upīts A.] Mākslas nodaļa: 2. Pārskats par Mākslas nodaļas darbību līdz

1. martam 1919. g. — Izglītība, 1919, № 1, 8. Ipp.
41 Jokums K. Ernests Eferts (Klusais). — Grām.: Eferts E. Kopoti raksti.

Maskavā, 1936, 1. sēj., 21. Ipp.
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Pēc A. Upīša vērtējuma, J. Jansona-Brauna rakstu vākšanas un

kārtošanas darbs bija ārkārtīgi grūts un sarežģīts, jo viņa sīkākie

raksti bija izkaisīti pa desmitiem žurnālu un avīžu gadagājumiem
un apzīmēti ar dažādiem šifriem. Kopoto rakstu sastādīšanai izman-

toja Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas, J. Misiņa un arī citu

privāto bibliotēku materiālus. J. Jansona-Brauna kopoto rakstu sastā-

dīšanā ieguldītais darbs nebija velts: uz savākto un sakārtoto mate-

riālu pamata šos rakstus vēlāk izdeva «Daile un darbs» (1921 —

1928).

Pārējo kopoto rakstu kārtošanu vēl neuzsāka. Izglītības komisārs

J. Bērziņš (Ziemelis) 12. februārī gan ziņoja Apvienotās Latvijas
Centrālās izpildkomitejas sēdē par nodomu izdot J. Asara rakstus,42

bet A. Upīts, kas uzņēmās vadīt izdevumu sagatavošanu, bija tik

ļoti aizņemts ar citiem darbiem, ka līdz maijam nepaguva šim pie-
nākumam pievērsties. Par E. Veidenbauma kopoto rakstu sastādītāju
minēja toreizējā Petrogradas Zinātņu akadēmijas bibliotēkas darbi-

nieka Rūdolfa Egles kandidatūru.

Bija paredzēts izdot šādus daiļliteratūras darbus43
: V. Margerita

romānu «Komūna», L. Skota romānu «Strādnieku savienības sekre-

tārs», M. Andersona-Nekses «Pelle-iekarotājs»44
,

H. Manna «Naba-

gie», E. Stilgebauera «Inferno», A. Barbisa «Ugunī»45
,

M. Gorkija
«Ļaudīs» 46

,
A. Upīša romānus «Zelts» un «Renegāti»47

,
Bethera so-

ciālo drāmu «Pirmie viļņi», O. Mirabo drāmu «Saucēja balss» un

dzejas antoloģiju darbaļaudīm.
Kā pirmo tipogrāfijai nodeva A. Upīša romānu «Zelts», un līdz

1. martam tas jau bija daļēji salikts. Tālāk darbs tipogrāfijā ar šo

romānu apstājās, un līdz maijam tas arī bija vienīgais aizsāktais

daiļliteratūras izdevums. «Manuskriptu ir liels lērums, tikai ar dru-

kas darbiem uz priekšu netiek,» maijā E. Eferts ziņoja izglītības
komisāram J. Bērziņam (Ziemelim). «Visas tipogrāfijas aizņem kara

un citi komisariāti, arī papīra atļauj mums ļoti maz.»
48

42 Cīņa, 1919, 19. febr., piel.
43 [Upīts A.] Mākslas nodaļa: 1. Izglītības komisariāta Mākslas nodaļas

darba programma.
— Izglītība, 1919, Nb 1, 6. Ipp.

44 Romānu paredzēja izdot Rīgā arī pēc padomju varas atjaunošanas
1940. gadā, bet to iespieda tikai 1946—1949. g.

45 Romānu izdeva Rīgā 1930. gadā, Maskavā «Prometeja» izdevumā 1936. gadā
un atkārtoti Rīgā 1941. gadā.

46
Romānu izdeva Rīgā 1941. gadā.

47 Abi romāni bija iespiesti periodiskajā presē jau pirms pirmā pasaules
kara. Grāmatās tos izdeva 20. gadu sākumā: «Zeltu» 1921. gadā (D. Zeltiņš un

A. Golts Rīgā), «Renegātus» 1922. gadā (K. Dūnis Valmierā un Cēsīs), iespē-
jams, ka «Zelta» izdevumam izlietotas. 1919. gadā iespiestās loksnes.

48 Jokums K. Ernests Eferts (Klusais). — Grām.: Eferts E. Kopoti raksti.
Maskavā, 1936, 1. sēj., 21. Ipp.
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Neizdevās iespiest ari paredzētos izdevumus mākslas teorijā, vēs-

turē un psiholoģijā. To vidū bija E. Grosa «Mākslas sākumi»,
K. Tiandera «Dzejas attīstības vēsture» un «Mākslas attīstības teo-

rija», apcerējumu kopojums «Sociālisma priekšteči krievu rakstnie-

cībā» (par N. Cerniševski, N. Dobroļubovu un D.Pisarevu), G. Bran-

desa «Galvenie virzieni 19. gadsimta literatūrā», A. Upīša «Latviešu

jaunākās rakstniecības vēsture»49
,

R.Millera-Freienfelsa «Mākslas

psiholoģija» un rakstu krājums «Proletāriskā māksla» ar A. Bogda-
nova, V. Fričes, G. Pļehanova, Taļņikova un citu autoru rakstiem.50

Literatūras apakšnodaļas, galvenokārt paša A. Upīša, ieceres grā-
matu izdošanā bija ļoti plašas, bet tās nerealizējās. lespējams, ka

neveiksmju cēlonis daļēji meklējams nodaļas vadītāja pārāk lielajā
noslogotībā ar citiem darbiem. Viņa galveno uzmanību saistīja teātru

un citu mākslas iestāžu pārorganizēšana, bet grāmatu izdošanas

jautājumus kārtoja tehniskie darbinieki, kas nespēja pārvarēt poli-
grāfijā radušos šķēršļus.

Mūzikas literatūru gatavojās izdot Mākslas nodaļas Mūzikas

apakšnodaļa, ko vadīja Teodors Reiters. Koru vadītāji pieprasīja
notis, galvenokārt revolucionārajām dziesmām, bet nacionalizētajos
grāmatu veikalos to bija maz, un korus ar notīm apgādāt nevarēja.
Tāpēc ievadīja priekšdarbus revolucionāro dziesmu litografēšanai. 51

Nav ziņu, vai šādā veidā notis arī tiešām pavairotas.
Augstskolas literatūra. Izglītības komisariātā darbojās Augst-

skolas nodaļa, kuras uzdevums bija reformēt un vadīt augstāko izglī-
tību Latvijā un sekmēt zinātnes demokratizēšanu un attīstību. 52 Ar

Latvijas Padomju valdības 1919. gada 8. februāra dekrētu nodibināja
Latvijas Augstskolu. Augstskolas padome sprieda par jaunu mācību

grāmatu sagatavošanu un zinātniska žurnāla izdošanu 18. aprīļa
sēdē. 53 Šie pasākumi prasīja ilgāku laiku, bet pagaidām nolēma izdot

populāri zinātnisku žurnālu «Zinātne un Dzīve», aicinot par redak-

toru K. Kasparsonu, kurš piedalījās ari Latvijas Augstskolas organi-
zēšanā.54

Vienīga mācību grāmata studentiem, ko sagatavoja un izdeva

litografētā veidā Latvijas Augstskola, bija profesora M. Centneršvēra

49 1911. gada izdevuma kritisks pārstrādājums. Jaunā variantā tas iznāca

1921. gadā (D. Zeltiņa un A. Golta apgādā).
50 Projektā nebija minēts, ka krājuma būs arī A. Upīša apcerējums, bet

rakstnieks tādu bija iecerējis un arī realizēja: viņa apcerējumu «Proletāriskā
māksla» izdeva Pleskavā 1920. gadā.

51 Paziņojums par klavieru īri un par notīm. — Latvijas Sociālistiskās

Padomju Valdības Ziņotājs, 1919, 14. martā, 6. Ipp.
52 Latvijas Izglītības komisariāta rīkojums № 1. — Izglītība, 1919, № 1,

15. Ipp.
53 Миллер В. О. Создание и деятельность Высшей школы Латвии (8 февр.—

22 мая 1919). — Известия АН ЛатвССР, 1958, № 12, с. 45.
54 Kasparsons К. Jauns žurnāls. — Cīņa, 1919, 15. maijā.
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ķīmijas praktikums (1. daļa, krievu valodā).55 Grāmatas teksts ir

rokrakstā, kas papildināts ar zīmējumiem.
Izglītības komisariāts gatavoja arī dažus citus izdevumus, kas

neietilpa minētajos Skolu, Mākslas un Augstskolas nodaļu plānos.
Vēstulē J. Lojam (Turkam) E. Eferts rakstīja, ka uzsākta F. Mēringa
darba «Vācu sociāldemokrātijas vēsture» («Geschichte der deutschen

Sozialdemokratie») tulkošana.56 lespējams, ka šis darbs bija domāts

partijas apgādniecībai.
Komisariāts gatavojās pabeigt Rīgas Latviešu biedrības Derīgu

grāmatu nodaļas «Konversācijas vārdnīcas» izdošanu. Sī vārdnīca

iznāca burtnīcās kopš 1903. gada. Līdz 1911. gadam bija izdoti trīs

sējumi, un ceturto — pēdējo sējumu redakcija bija paredzējusi pa-

beigt 1915. vai 1916. gadā. Bija palikušas neiespiestas tikai 4 pēdējās
burtnīcas, kad kara apstākļos nodaļas darbs 1915. gadā bija jāpār-
trauc. To atjaunoja 1918. gada beigās, un tipogrāfijai arī nosūtīja
vārdnīcas beigu manuskriptu (kam pietrūka tikai dažu rakstu).
lespiešanu turpināja 1919. gada sākumā; šai laikā nodaļa iemaksāja
tipogrāfijai par pasūtījumu 2000 rubļu.57 Papīrs tipogrāfijā bija no-

drošināts visam metienam. 68 Līdz marta beigām bija saliktas 10

loksnes un pirmās deviņas arī iespiestas (277.—285. loksne, no «Va-

karlēpis» līdz «Veitbrehts»). Tad vārdnīcas izdošanu pārņēma Izglī-
tības komisariāts, rekvizējot arī iespiestās loksnes. No šīm loksnēm

izveidoja 3 burtnīcas (93.—95. burtnīca), uz kuru vākiem kā izdevējs
bija minēts Padomju Latvijas Izglītības komisariāts. Komisariāta

uzdevumā E. Eferts no vārdnīcas darbveža pieprasīja pēdējo divu

burtnīcu manuskriptus rediģēšanai. 59 Līdz Rīgas atstāšanai vārdnīcas

iespiešanu vairs neatsāka, un pēdējo burtnīcu manuskripti gājuši
zudumā.

Kad Izglītības komisariātā koncentrēja daiļliteratūras, mācību

grāmatu un zinātniskās literatūras izdošanu, izvirzījās jautājums,
vai daļu no šīs literatūras tomēr nebūtu lietderīgi izdot ārpus Rīgas

apriņķu centros. Tādā kārtā varētu atslogot arī Rīgas tipogrāfijas.
Sevišķi aktuāls bija jautājums par grāmatām latgaliešu rakstu va-

lodā. Apriņķu izglītības nodaļu delegātu konferencē 1919. gada
martā Rēzeknes apriņķa pārstāvis ziņoja, ka Rēzeknē nodomāts

55 Центнершвер M. Практикум по химии для инженеров, механиков и архи-

текторов. Рига, 1919.
56 Jokums К. Ernests Eferts (Klusais). — Grām.: Eferts E. Kopoti raksti.

Maskavā. 1936, 1. d., 21. Ipp.
57 RLB Derīgu grāmatu nodaļas 1919. gada 1. oktobra sēdes protokols

№ 2. — LPSR ZA FB Rokrakstu un reto grāmatu nod., Ms 1230.
58

Konversācijas vārdnīcu iespieda LSPR 3. drukatava.
59 RLB Derīgu grāmatu nodaļas 1919. gada 1. oktobra sēdes protokols № 2;

1920. gada 26. martā protokols X° 3, 1: lp. — LPSR ZA FB Rokrakstu un reto

grāmatu nodaļa, Ms 1230.



85

izdot dažas grāmatas; viņš tomēr ierosināja kārtot šo jautājumu
centralizēti, jo «nevar taču katrs apriņķis par sevi apgādāt vaja-

dzīgās grāmatas». 60 Apgādniecības nodaļas vadītājs J. Volbergs šajā
konferencē norādīja, ka grāmatu izdošanu gan koncentrēs Izglītības
komisariātā, bet apriņķos jāorganizē centra vadītas nozares, kas

patstāvīgi varēs izdot grāmatas, «cik tas ir vajadzīgs kulturālās

dzīves iekārtā». E. Eferts ierosināja visdrīzākajā laikā izdot mācību

grāmatas tieši latgaliešiem. Šajā nolūkā Latgalē jānodibina īpaša

komisija. Tās sagatavotie manuskripti jānosūta caurskatīšanai Skolu

nodaļai. 61

Tātad grāmatu izdošanas decentralizāciju principā pieļāva tikai

ļoti nedaudz. Praksē Izglītības komisariāts to nepaguva realizēt.

Interesanti atzīmēt, ka Valmieras apriņķa Izglītības nodaļa (un
varbūt arī citu apriņķu attiecīgās nodaļas) kārtoja pirmspadomju
laika izdevēju nesamaksātos honorārus, ja uzņēmumi bija nacionali-

zēti. Piemēram, ar Izglītības nodaļas 7. februāra lēmumu Valmieras

grāmatu veikalam uzdeva izmaksāt Augustam Melnalksnim autora

honorāru par viņa sarakstītajām un 1918. gadā izdotajām grāmatām
«Atbalss taigā» (400 rubļu) un «Dzimtenes vietas» (300 rubļu). Šo

lēmumu arī izpildīja.62

Kad Padomju Latvijas valdība pārcēlās no Rīgas uz Rēzekni,
tur — kaut arī šauros apmēros — turpinājās Izglītības komisariāta

apgādniecības darbs A. Upīša vadībā. Izdošanai kā pirmās sagata-

voja divas grāmatas: A. Upīša apcerējumu «Proletāriskā māksla»

un «Padomju Latvijas kalendāru 1920. gadam». «Cīņas Biedrs» 20.

decembrī ziņoja, ka abas grāmatas «atrodas drukā».63 Līdz gada
beigām Petrogradā izdevās iespiest tikai kalendāru. Tajā ar rakstiem

piedalījās A. Upīts, E. Eferts (Klusais), A. Arājs (Bērce) un vēl citi

autori. A. Upīša apcerējumu «Proletāriskā māksla» beidza iespiest
1920. gadā, un šī grāmata iznāca Pleskavā — gan vēl kā Latvijas
Izglītības komisariāta izdevums.

Novērtējot Izglītības komisariāta grāmatu izdošanas darbu, jākon-
statē, ka ieceres un plāni bija plaši, bet komisariāta neilgās darbības,
kā arī poligrāfijas grūtību un papīra trūkuma dēļ šie plāni realizējās
samērā maz.

Citas padomju izdevniecības. Bez Izglītības-komisariāta arī dažas

citas padomju iestādes sagatavoja atsevišķus izdevumus. Padomju

Latvijas valdība 1919. gada 9. februārī nolēma: «Katram komisāram

savus dekrētus un svarīgākos rīkojumus nodrukāt atsevišķi un

60 Apriņķu izglītības nodaļu priekšstāvju konference 16.—18. martā š. g.

Rīgā. — Izglītība, 1919, № 2, 8. Ipp.
61 Turpat, 1919, № 3, 12. Ipp.
62 ORSC, 47. f., l.apr., 901. 1., 22. lp.
63 Grāmatu galds. — Cīņas Biedrs, 1919, 20. dcc.
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izplatīt uz vietām caur literatūras izplatīšanas orgāniem.»64 Lai iz-

došanas darbu nesadrumstalotu un nesarežģītu, lekšlietu komisariāts

uzņēmās izdot iestāžu dekrētu krājumus un žurnālus. 65 lekšlietu komi-

sariāta Instrukciju un informācijas nodaļa 12. februārī komisariātiem

piesūtīja rakstu (№sl), kurā ierosināja, lai katrs komisariāts sakopo

un izdod atsevišķā brošūrā savus lēmumus un rīkojumus.66

Tautas veselības komisariāts pasāka veselības aizsardzības lite-

ratūras izdošanu, kā pirmo iespiežot A. Kirhenšteina brošūru «Plan-

kumu tīfs».

Nelielus izdevumus — paziņojumus, norādījumus, uzsaukumus —

iespieda arī pēc apriņķu padomju ierosinājuma. Piemēram, janvārī
Rēzeknē iespieda A. Jureviča sastādīto Rēzeknes apriņķa Zemes no-

daļas paziņojumu «Par zemes socializāciju apriņķī un par zemes

vienlīdzīgas lietošanas noteikšanu». 67 Šādiem iespieddarbiem tomēr

nebija grāmatas rakstura.

Bez izdevēja apzīmējuma 1919. gadā Rēzeknes Padomju tipogrā-

fijā iespieda A. Skrodera brošūru «Pīna lūpu tesmiņa slimeibas un

viņu zolēšana. Pēc veterinārārsta Nekrasova». lespējams, ka tas ir

šīs pašas Zemes nodaļas izdevums.

Arī Padomju Latvijas armijai bija sava izdevniecība — Politda-

Jas redakcijas un izdevniecības nodaļa. Tā izdeva laikrakstu «Sar-

kanais Strēlnieks» (ar mainītiem nosaukumiem «Sarkanarmists»,

«Latvijas Komūnas Strēlnieks»), žurnālu «Sarkanā Zvaigzne» un

uzsaukumus. Nodaļas uzdevumos bija paredzēta arī brošūru izdo-

šana,68 bet nav pagaidām zināms, vai kāda te sagatavota. Rīgā
iznāca gan «Latviešu strēlnieku padomju pulku Centrālā kluba «Sar-

kanais strēlnieks» statūti» — strēlnieku pulku Komunistiskās organi-

zācijas komitejas izdevumā.

lekšlietu komisariāta izdevumā iznāca «Latvijas Sociālistiskās

Padomju Republikas lekšlietu komisariāta noteikumi par Padomju

miliciju».
Citu organizāciju un privātpersonu izdevumi. Pozitīva nozīme

bija vairāku progresīvu darbinieku (A. Birkerta, A. Kirhenšteina,
I. Iverta, T. Līventāla un citu) 1917. gada beigās Valkā nodibināta-

jam izglītības kooperatīvam «Kultūras balss». Okupācijas varas va-

jāti, šā kooperatīva darbinieki 1918. gadā tomēr paguva izdot dažas

progresīva satura grāmatas. Pēc padomju varas atjaunošanas 1918.

gada decembrī «Kultūras balss» laida klajā rakstu krājuma «Nā-

64 ORSC, 12. f., 1. apr., 37. 1., 52. lp.
65 Cīna, 1919, 20. febr.
66 ORSC, 12. i., 1. apr., 37. 1., 49. lp.
67 Jurevičs A. Rēzeknes apriņķī. — Grām.: Par Padomju Latviju. R., 1959,

2. d.. 330. Ipp.
68 Bērziņš V. Latviešu strēlnieki cīnā par Padomju Latviju 1919. gadā. R.,

1969, 111. Ipp.
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kotnes domas» 2. laidienu, kurā tika izteikta asa vācu okupācijas
režīma kritika un pausti daudzi gaiši nākotnes plāni. Krājuma saturs

ideoloģiskajā ziņā bija nekonsekvents, dažos rakstos ar izteiktu

meņševistisku tendenci. Aktīvi iekļaujoties padomju jauncelsmes
darbā, «Kultūras balss» paredzēja 1919. gadā izdot grāmatas un žur-

nālu sabiedrisko jautājumu apgaismošanai no marksistiskā viedokļa.
Sos plānus tomēr nepaguva realizēt, jo jau februāra sākumā padomju
vara Valkā beidza pastāvēt.

Pēc Oktobra revolūcijas Valkā noorganizētā kooperatīvā sabied-

rība «Apgāda» 1918. gada beigās pārvietojās uz Rīgu, kur darbojās
līdz 1919. gada februārim. Sadarbībā ar Latviešu izglītības biedrību

(kas sāka priekšdarbus arī Latvijas Augstskolas organizēšanai)

«Apgāda» gatavojās izdot mācību grāmatas latviešu vidusskolām un

zinātniskus rakstu krājumus vai monogrāfijas. Kā pirmā mācību

grāmata 1919. gada janvārī iznāca J. Lapiņa «Latvijas ģeogrāfijas»
1. daļa.

Latvijas Skolotāju savienība izdeva materiālus grāmatā «Latvi-

jas skolotāju delegātu konference Rīgā no 2. līdz 5. janvārim
1919. g.».

Vairākas grāmatas izdeva ari daži privātie izdevēji. J. Trei-

manis, kas 1918. gada beigās bija ieguvis X- Zeiberliha plašo tipo-

grāfiju, organizēja arī grāmatu izdošanu. 1919. gada sākumā viņa
izdevumā iznāca divas politiska un ekonomiska satura grāmatas:
tautsaimnieka profesora K. Baloža apcerējums «Latvijas izveidošana.

Individuālā un sociālā Latvija» un publicista'P. Zālītes (Zālīša)
darbs «Agrārjautājums Latvijā un bezzemnieku apgādāšana ar zemi».

Valodnieks un grāmatniecības darbinieks J. Dravnieks, kas jau

agrāk bija pazīstams ar saviem antiklerikālajiem uzskatiem un jau
19. gadsimta 80. gados uzstājās pret ticības mācības pasniegšanu

skolās, sagatavoja apcerējumu pret kristīgo ticību. Tas iznāca 1919.

gada janvārī autora izdevumā ar nosaukumu «Kas ir patiesība? Ap-

rādījums, ka nav tāda dieva, kādu tēlo kristīgā ticība. Gabals pie
Latvijas izbūves». Sī grāmata atbilda padomju iekārtas ideoloģijai
ar savu antiklerikālo raksturu, bet tās saturs bija pretrunīgs un

argumentācija vietām pārāk naiva. So iemeslu dēļ grāmatu presē
diezgan asi kritizēja.

Progresīvais izdevējs J. Rauska Valkā 1918. gada decembrī

iespieda L. Laicenastāstu krājumu «Laternatumsā». Klišejas trūkuma

dēļ grāmatas vāku iespieda vēlāk un grāmatu laida klajā tikai 1919.

gadā. Tā bija pirmā daiļliteratūras grāmata, ko Latvijā iespieda
padomju iekārtas laikā. 1918. gada beigās J. Rauskas spiestuvē no-

drukāja arī P. Rozīša dzejoļu krājumu «Skanošais laiks», J. Akura-

tera stāstu krājumu «Sapņi un likteņi» un E. Virzas dzejoļu krājumu
«Dievišķīgās rotaļas». Bija paredzēts, ka šīs grāmatas iznāks ap
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25. decembri, bet to klaja laišana aizkavējas, un lasītāju rokas tas

nonāca tikai 1919. gada janvāra beigās.

Privāto izdevēju un nekomunistisko organizāciju apgādu darbība

1919. gada sākumā bija tikai pārejas laika parādība. To apzinājās
arī literāti. Kad Latviešu rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības

biedru sapulcē 10. janvārī žurnālists J. Akmens ierosināja izdot arod-

biedrības laikrakstu un rakstnieks K. Jēkabsons — dibināt grāmatu

apgādu un izdot žurnālu, sapulce šos ierosinājumus noraidīja pēc
valdes pārstāvja norādījuma, ka «agri vai vēlu šādas funkcijas pāries
valsts rīcībā».69

Privāto un kooperatīvo izdevniecību darbība neizbeidzās vienlai-

kus. To uzņēmēju darbība, kuriem piederēja tipogrāfija vai grāmatu

veikals, izbeidzās līdz ar šo uzņēmumu nacionalizāciju janvārī vai

februārī. Izņēmums bija Anša Gulbja izdevniecība līdz ar viņa tirdz-

niecības uzņēmumu: Padomju Latvijas valdība ne tikai atļāva, bet

arī veicināja viņa darbu 1919. gada pirmajos mēnešos. Ar savu pro-

gresīvo darbību, ar nesavtīgo latviešu kultūras veicināšanu un lielo

organizatora talantu A. Gulbis bija ieguvis autoritāti, kam bija
nozīme arī jaunās padomju iekārtas izveidošanas apstākļos. A. Gul-

bim bija jau seni un cieši sakari ar Latvijas Sociāldemokrātiju; kā

zināms, viņš jau 1905. gadā nodeva partijas rīcībā savu laikrakstu

«Pēterburgas Latvietis», kļuva par partijas legālās grāmatu izdev-

niecības «Progress» tehnisko vadītāju un ar saviem līdzekļiem finan-

sēja tās darbu. Arī vēlāk viņš morāli un materiāli atbalstīja revolu-

cionāros rakstniekus un publicistus (J.Raini, A. Upīti, J. Asaru,
J. Jansonu-Braunu un citus).

A. Gulbis atgriezās no Pēterburgas Rīgā 1918. gada rudenī un

atsāka izdevēja darbību 1. novembrī. Kontakti ar latviešu autoriem

un daudzi jau agrāk iegūtie manuskripti deva viņam iespēju dažu

nedēļu laikā izdot vairākas grāmatas — Raiņa, Aspazijas, J.Jaun-

sudrabiņa, J. Straujāna un citu autoru darbus. Ciešu kontaktu viņš

šajā laikā izveidoja ar A. Upīti, iegūdams izdošanai arī vairākus

manuskriptus, to vidū drāmu «Saule un tvaiks» un noveļu krājumu
«Atkusnī», kas bija rakstīts okupācijas laika cietumā. Drāmu «Saule un

tvaiks» iespieda jau 1918. gada decembrīun laida klajā pirmajās pa-

domju varas dienās 1919. gada janvārī. Tā kā partijas un padomju iz-

devniecībām tuvākajā laikā novērst lielo grāmatu trūkumu Latvijā
nebija iespējams, bet A. Gulbim bija daļēji sagatavoti vairāki jauni

izdevumi, no viņa uzņēmuma varēja gaidīt diezgan lielu grāmatu
produkciju. Viņa agrākie izdevumi bija arī viena no lielākajām grā-

69 V. Ds. [Vecaukums D.] Latviešu rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības

pilna sapulce. — Uz Priekšu, 1919, 14. nov.
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matu rezervēm, ko izlietoja padomju skolu vajadzībām un bibliotēku

komplektēšanai. Tāpēc A. Gulbis ar partijas un valdības iestāžu

atbalstu varēja aktīvi turpināt savu darbību. Marta beigās viņš

pārtrauca grāmatu izdošanu; pēdējie viņa sludinājumi ievietoti laik-

rakstos 16. martā. Atsaucoties uz Centrālās informācijas biroja

(CIB) ziņām, laikraksts «Komunists» (Petrogradā) 1919. gada 16.

aprīlī rakstīja, ka «visas privātās grāmatniecības [grāmatniecības
uzņēmumi] Latvijā nacionalizētas. Izdevniecības darbība koncentrēta

Centrālajā Komitejā un Izglītības komisariātā». 70

A. Gulbis 1919. gadā Padomju Latvijā izdeva 11 grāmatas. Lie-

lākā daļa bija daiļliteratūras izdevumi: Raiņa dzejoļu krājums «Gals

un sākums» (divos izdevumos — pirmais greznā apdarē februāra

beigās, otrais janvārī kā «Universālās bibliotēkas» 212.—216. lai-

diens), lugas «Pūt, vējiņi!» («Universālās bibliotēkas» 209.—211. lai-

diens) un «Spēlēju, dancoju» (abas janvārī), R.Blaumaņa noveles

«Andriksons», «Nāves ēnā» un «Salna pavasarī» («Universālās bib-

liotēkas» 225.—226. laidiens, izdots martā), «Purva bridējs» («Uni-
versālās bibliotēkas» 217.—218. laidiens, izdots janvārī), K. Dēķena
lasāmā grāmata bērniem «Jānītis mājā» (martā), A. Kurcija dzejoļu
krājums «Mana grāmata» (martā) un G. Hauptmaņa drāma «Au-

dēji» L. Paegles tulkojumā («Universālās bibliotēkas» 221.—224. lai-

diens, izdots martā). Sīm grāmatām vēl jāpievieno jau minētā

A. Upīša drāma «Saule un tvaiks», ko iespieda 1918. gada decembrī

(pirmais ziņojums par grāmatas iznākšanu bija laikrakstos 22. de-

cembrī), bet grāmatu tirdzniecības tīklā tā parādījās tikai janvārī —

padomju iekārtas laikā.

Vienīgā sabiedriski politiskā rakstura grāmata, ko A. Gulbis

izdeva šajā laikā, bija K. Kautska apcerējums «K. Marksa vēsturiskie

nopelni» («Universālās bibliotēkas» 219.—220. laidiens, iznāca feb-

ruārī). So darbu tulkoja J. Jansons-Brauns 1914. gadā. Priekšvārdā

norādīts uz marksisma literatūras studēšanas nepieciešamību un

teikts: «Starp citu, ari «Universālā bibliotēka» grib lasītājiem darīt

pieietamus vērtīgākos marksistiskās literatūras ražojumus; tā, pie-
mēram, vēl šogad parādīsies klajā Marksa un Engelsa vēstuļu sako-

pojums (ar vēsturiski kritiskām piezīmēm) un Maksa Adlera filo-

zofiskais apcerējums «Markss kā domātājs».» Nav saprotams, vai

šos teikumus J. Jansons-Brauns rakstījis darba tulkošanas laikā vai

arī tos pievienojis izdevējs. Liekas, ka A. Gulbja nodoms tiešām bijis
minētās grāmatas izdot 1919. gadā, jo pretējā gadījumā priekšvārdā
šāds norādījums nebūtu iespiests.

Tuvākajā laikā A. Gulbis bija paredzējis laist klajā vēl vairākus

darbus. To vidū bija A. Upīša noveļu krājums «Atkusnī», kas bija

70 Grāmatniecības nacionalizēšana Latvijā. — Komunists, Petrogradā, 1919,
16. apr.
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nodots tipogrāfijā jau 1918. gada beigās. Februāri A. Gulbis ziņoja,
ka šis noveles, tāpat arī R. Blaumaņa noveles atrodas sagatavo-
šanā.71 R. Blaumaņa darbi, kā jau minēts, iznāca martā, bet A. Upīša
noveles padomju iekārtas laikā klajā laišanai nepaguva sagatavot.
Tās iznāca A. Gulbja izdevumā divos iespiedumos (lielā formāta grā-
matā un «Universālās bibliotēkas» sērijā) tā paša gada vasarā. Pēc

salikuma un papīra secināms, ka izlietotas padomju laikā iespiestās
loksnes.

Izdošanai bija paredzēti vēl šādi mākslas teorijas darbi: N. Čer-

niševska «Māksla un dzīve», G. Pļehanova «Māksla un ekonomika»,
A. Lunačarska «Pozitīvās estētikas pamati» un Kristiansena «Māk-

slas filozofija»72
.

Grāmatām, kas iznāca ārpus «Universālās bibliotēkas», bija indi-

viduāli mākslinieku zīmēti vāki. Viens no rosīgākajiem ilustrētājiem

bija mākslinieks E. Stenders. Viņa kokgriezumus 1919. gadā ievietoja
arī žurnāls «Taurētājs». 73

A. Gulbja izdevumiem bija redzama vieta 1919. gada latviešu

padomju grāmatniecībā. Par viņa darbību šajā laikā parādījās vai-

rākas pozitīvas atsauksmes presē.

Jāatzīmē, ka 1919. gadā Padomju Latvijā veica priekšdarbus grā-
matu izdošanai arī citās valodās. Vācu valodā gatavojās iespiest
pilnīgus K. Lībknehta un R. Luksemburgas darbu izdevums. Sakarā

ar šo ieceri V. I. Ļeņins 19. februārī ar telegrammu apsveica Padomju
Latvijas valdību: «Apsveicu vācu strādnieku lēmumu izdot Rīgā
atsevišķos izlaidumos Lībknehta un Luksemburgas Kopotus rakstus.

Ceru, ka jūs viņiem visādi palīdzēsit un paātrināsit to, bet man

atsūtīsit eksemplāriņu. Ļeņins.» 74

Salīdzinot ar Padomju Latvijas mūsdienu grāmatniecības pro-
dukciju, 1919. gada devums skaitļos nav liels: līdz šim apzinātas (dc
visu un avotos minētas) 55 izdotās grāmatas. Tā ir apmēram puse
no pirmajos trijos pēcrevolūcijas gados izdotā latviešu padomju
grāmatu skaita: laikā no Oktobra revolūcijas līdz 1919. gada beigām
pavisam izdotas 113 latviešu padomju grāmatas.

1919. gada padomju grāmatniecības devums tomēr nav vērtējams
tikai skaitļos, kaut arī tie nav gluži mazie, ja salīdzinām ar gandrīz
pilnīgo grāmatu badu iepriekšējos vācu okupācijas gados. Jo svarīga
bija latviešu padomju grāmatniecības loma 1919. gadā, ja ievērojam
grāmatu masveidību: tās iespiestas lielos metienos un tātad bija
pieejamas ļoti lielam lasītāju skaitam.

71 Atrodas sagatavošanā: [Saraksts]. — Cīņa, 1919, 22. febr.
72 Turpat.
73 Kad Rīgai tuvojās vācu karaspēks, E. Stenders iestājās Sarkanajā Armijā

Viņu nogalināja kņaza Līvena rotas karavīri.
74

Ļeņins V. I. Par revolucionāro kustību Latvijā. R., 1969, 315. Ipp.
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J. Ķipers

KOMUNISTISKĀ IZDEVNIECĪBA

«DAILE UN DARBS»

Sviedros un asinīs rūdītā doma,
slāpētais, vajātais vārds

sagrauzīs dzelžotās pasaules varu —

brīvs būs uz vienību ceļš.

Linards Laicens

Buržuāziskajā Latvijā nelegālās Komunistiskās partijas tuvākais

uzdevums bija orientēt darbaļaudis uz cīņu par padomju varas atjau-
nošanu.

Latvijas buržuāziskā demokrātija zināmā mērā atļāva runāt un

rakstīt par sociālismu, atļāva izdot X- Marksa un F. Engelsa darbus,
konstitūcija uz papīra garantēja pat sapulču, vārda, preses un biedro-

šanās brīvību. Taču šīs tiesības pilnībā baudīja tikai buržuāzija un

daļēji sīkpilsonība, darbaļaudīm tās stingri ierobežoja. Komunistiskās

partijas biedri, tāpat komunistiskais drukātais vārds tika represēts
un vajāts.

LKP tomēr prata strādāt arī šādos apstākļos. Par komunismu

legāli runāja un rakstīja, bet tikai aplinkus, «Ezopa valodā», starp
rindiņām.

Klaju aģitāciju par proletariāta diktatūru partija veica savā nele-

gālajā presē un pagrīdes tipogrāfijās iespiestās brošūrās, kā arī

Padomju Krievijas latviešu izdevniecībās publicētajās grāmatās un

periodiskajos izdevumos, ko nelielā daudzumā Latvijā slepeni ieveda

«sarkanie pastnieki». Taču nelegālais drukātais vārds nespēja aptvert
visus tautas progresīvos slāņus. Partijas idejiskais vadītājs P. Stučka

atkal un atkal atgādināja pagrīdes Centrālkomitejai: «Ar nelegālo
darbību vien nav iespējams iekarot tautas vairākuma domas.»1 Un

LKP, tikko noorganizējusi nelegālās tipogrāfijas («Cīņa», kā zināms,

atsāka iznākt 1919. gada augustā), nekavējoši ķērās pie legālo
iespēju izmantošanas ne tikai arodbiedrībās un citās strādnieku orga-

nizācijās. Jau 1920. gada vasarā tika nodibināta izdevniecība «Daile

un darbs». Tā bija partijas plašākais, bet ne vienīgais legālais komu-

nistiskais grāmatu apgāds buržuāziskajā Latvijā.

LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 464. 1., 196. lp.
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Grāmatu apgāda nodibināšanas gaita. Legāla grāmatu apgāda

juridiskai noformēšanai un tehniskai vadīšanai LKP CX un viņas

Ārzemju birojs izraudzīja buržuāziskajā Latvijā dzīvojošus, tautai

vairāk vai mazāk pazīstamus un valsts varasvīru acīs nesakompro-
mitētus progresīvus sabiedriskus un kultūras darbiniekus — Jāni

Raini, Paulu Betleru, Alfrēdu Razumu un Jāni Cauli.

P. Betlers f 1883—1969) bija 1905. gada revolūcijas dalībnieks,

ilgus gadus dzīvoja un strādāja emigrācijā Baku, darbojās tur

KSDSP boļševistiskajā organizācijā ar pavārdu Vītols, pasaules kara

laikā bija Baku komitejas loceklis. Baku viņš sadraudzējās ar

E. Birznieku-Upīti, J. Lencmani, A. Arāju-Bērci un citiem latviešu

revolucionāriem un kultūras darbiniekiem. 1920. gadā kopā ar sievu

Natāliju — J. Lencmaņa māsu — atgriezās Rīgā. Dzīvoja noslēgti,
veica konspiratīvus partijas uzdevumus.

Būvinženieris A. Razums (1880—1929) strādāja Latvijas Univer-

sitātē, bija Inženierzinātņu fakultātes docents un prorektors saim-

niecības lietās, vēlāk prāvas dzelzceļbūves firmas līdzīpašnieks. 1918.

gadā, strādājot Maskavā, un 1919. gadā, veicot Padomju Latvijas
valdības uzticēto uzdevumu — izdarīt pētījumus projektējamajai
Doles spēkstacijas būvei

—, A. Razums bija iepazinies ar P.Stučku

un citiem LKP vadošiem darbiniekiem. A. Razums bija P. Betlera

skolasbiedrs, abi mācījušies Jelgavas reālskolā.

Lielo latviešu dzejnieku J.Raini (1865—1929) pēc atgriešanās
1920. gadā no Šveices buržuāziskās Latvijas sociāldemokrāti ievēlēja
par savas oportūnistiskās partijas CX goda priekšsēdētāju. Taču

Rainis palika uzticīgs sociālisma ideāliem. Viņš darbojās arī Latvijas
un PSRS tautu kulturālās tuvināšanas biedrībā, bija tās priekšsēdē-
tājs, nepārtrauca sarakstīšanos ar Padomju Krievijā dzīvojošiem
latviešu boļševikiem, senajiem draugiem — P. Daugi un P. Stučku.

Viņš neizvairījās arī no satikšanās ar dažiem LKP pagrīdes darbi-

niekiem un vairākos gadījumos sniedza palīdzību varas iestāžu repre-
sētiem revolucionāriem.

J. Caule (1881 —1942) buržuāzijas kundzības laikā strādāja
par Rīgas pilsētas galveno inženieri. Viņam, vecam LKP biedram,
vienmēr bija konspiratīvi sakari ar revolucionāro pagrīdi. Veicamo

uzdevumu īpatnības dēļ viņam no līdzdalības legālajā revolucionā-

rajā darbā nācās atturēties. Buržuāzijas varas iestādēm atklāt Cau-

les pagrīdnieka gaitas izdevās tikai trīsdesmito gadu sākumā, un

1934. gadā viņu par revolucionāro darbību notiesāja uz 12 gadiem
katorgā.

Neviens no viņiem 20. gadu sākumā nevienā partijas pagrīdes
šūniņā neskaitījās: vairāk vai mazāk regulārus sakarus uzturēja ar

atsevišķiem LKP CX vai Ārzemju biroja locekļiem un ar dažiem
citiem komunistiskās pagrīdes darbiniekiem.
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1920. gada agrā pavasarī buržuāzijas varas iestādes komandēja
A. Razumu uz Maskavu kā vienu no Latvijas miera delegācijas
ekspertiem. Par šo A. Razuma misiju uzzināja partijas pagrīdes dar-

binieki un uzticēja viņam nodot P. Stučkām LKP CX sekretāra

J. Silfa-Jaunzema (Marta) vēstuli. Paralēlā, pa partijas nelegālo

pastu nosūtītā vēstulē Ārzemju birojam Marts sniedz A. Razuma

raksturojumu: «..Minētais ce|š ir neitrāls un var tikt izmantots

tikai vispārējām lietām. Godīgs viņš ir, bet ar uzmanību lietojams.»
2

Veicot partijas konspiratīvo uzdevumu, A. Razums Maskavā sati-

kās ar P.Stučku. Šīs satikšanās laikā cita starpā pārrunāts arī jau-

tājums par legāla marksistiska grāmatu apgāda organizēšanu Rīgā.
A. Razums apsolījās pasākumā piedalīties, bet tikai ne kā vadītājs
un ierosināja .iespiest Rīgā Padomju Krievijas vajadzībām skolas

grāmatas (priekšlikums plašākā apjomā nerealizējās). Sajā apspriedē
nosaukti daži projektējamā grāmatu apgāda tiešie darbinieki: direk-

tors Pauls Betlers un grāmatvede Anna Kronberģe.

Atgriezies no komandējuma Rīgā, A. Razums satikās ar P. Bet-

leru. lerosinājums par grāmatu apgāda organizēšanu P. Betleram

bija zināms. Atceļā no Baku uz Latviju Ārzemju biroja loceklis

J. Lencmanisbija uzdevis Betleram Rīgā nekavējoši organizēt ar par-

tijas līdzekļiem kādu veikalniecisku pasākumu, kas vispirms atvieg-
lotu līdzekļu legalizēšanu un radītu iespēju organizēt vai atbalstīt

citus legālus un nelegālus partijas pasākumus. Par otru J. Lencmaņa

norādījumu ■— visus ar legāliem pasākumiem saistītos jautājumus
risināt saziņā ar Baku laika kopējo draugu A. Arāju-Bērci — vien-

mēr piesardzīgais P. Betlers sarunā ar A. Razumu neminēja ne vārda.

Viņi nolēma uzaicināt par trešo dibināmās sabiedrības locekli skolu

darbinieku meņševiku K. Dēķenu, tuvu A. Razuma paziņu, kura peda-

goga slava palīdzētu novērst varas iestāžu uzmanību. Bet K. Dēķens,
padzirdīs, ka A. Razums saņemšot no Padomju Krievijā dzīvojošiem
latviešiem pasūtījumu drukāt viņu vajadzībām skolas grāmatas, ne-

kādās tālākās sarunās neielaidās.

Apsvēruši vēl vienu otru varbūtēju kompanjonu, P. Betlers un

A. Razums vienojās par grāmatu apgādu runāt ar J.Raini, pasakot
viņam, ka uzņēmums tiek organizēts saziņā ar P. Stučku, no kura

saņems arī materiālu atbalstu. Pēc garākām pārrunām J. Rainis

apsolījās pasākumā piedalīties ar savu vārdu, padomu un literāra-

jiem darbiem, ja vien viņam neuzliks nekādus organizatoriskus vai

administratīvus pienākumus.
Partijas nelegalitātes laikā bija parasts, ka tās legālajiem pasā-

kumiem bez oficiālās vadības bija arī otra — nelegālā, faktiskā

vadība, piemēram, partijas legālos periodiskos izdevumus parasti

2
LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 2. apr., 7. L, 16. lp.
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rediģēja nelegāla redakcijas kolēģija, bet par atbildīgo redaktoru

bieži vien parakstījās bezpartejisks kreiso arodbiedrību biedrs vai

kāds progresīvs kultūras darbinieks. Tāpat izdevniecības «Daile un

darbs» faktiskais saimnieks un vadītājs bija LKP CX, bet likuma

priekšā par tās darbību atbildēja visi komanditsabiedrības 3 biedri

un viņu ievēlētais uzņēmuma direktors biedrs-rīkotājs. Abas vadības

uzturēja sakarus ar saviem pārstāvjiem.
Partijas legālā grāmatu apgāda organizēšanas praktisko jautā-

jumu atrisināšanā bez P. Betlera un A. Razuma aktīvi piedalījās ari

LKP CX sekretārs J. Silfs-Jaunzems (Marts) un CX loceklis rakst-

nieks A. Arājs-Bērce (Maksis, Zina).
Vadīt izdevniecību uzdeva A. Arājam-Bērcem, bet pēc viņa aresta,

notiesāšanas un nošaušanas — E. Zandreiteram (Kārlim). Par «Dai-

les un darba» pasākumiem dzīvi interesējās arī žurnālists, PSRS

pārstāvis Rīgā J.Hermanis (Auseklis). No komanditsabiedrības

puses regulārus sakarus ar partijas vadību uzturēja tikai P. Betlers.

Par dažiem konspiratīviem «Dailes un darba» soļiem, piemēram, par

papīra piegādi «Cīņas» tipogrāfijai, J. Rainis un A. Razums neko

nezināja.

Kad topošās sabiedrības trešais loceklis bija atrasts, P. Betlers

satikās ar A. Arāju-Bērci. Satikšanās notika Mildas Rakstiņas dzī-

voklī Elizabetes (tagad Kirova) ielā 14, vēlāk dažreiz ari «Dailes un

darba» kantorī Raiņa bulvārī 15. Viņi kopīgi apsprieda sabiedrības

līguma (statūtu) galvenos principus: cik katrs kompanjons iemaksās

dalības naudu, to, ka P. Betlera iemaksas summu sagādās partija,
kādas izdos pirmās grāmatas. A. Razums gribēja, lai kā pirmo izdotu

viņa «Mehāniku», no partijas puses pret to iebildumu nebija (no-
doms netika realizēts autora vainas dēļ — nesagatavoja laikā manu-

skriptu, un grāmatu izdeva tikai 1921. gada rudenī).

Sākoj ar 1920. gada jūniju, gandrīz katrā nelegālās LKP CX
vēstulē Ārzemju birojam ir runa arī par topošo partijas legālo izdev-

niecību. Tā 13. jūnijā Marts (J. Šilfs-Jaunzems) ziņoja: «..izdevnie-

cības lietā priekšdarbi jau darīti. Kā pirmais ies nevainīga rakstura
zinātnisks darbs [A. Razuma «Mehānika» —■ Л 10]. Sūtiet šurp Soc.

vēsturi. 4 Liekam priekšā uzdot b. Annai Braun savākt ārzemēs pali-

3
Komanditsabiedriba buržuāziskajā Latvijā bija viens no visizplatītākajiem

komerciālas sabiedrības veidiem, kurā vajadzēja būt vismaz vienam pilntiesīgam
dalībniekam — komplementāram un vienam ierobežoti atbildīgam — komanditis-
tam. Sabiedrībai nebija juridiskas personas tiesību, ja arī tā ievēlēja valdi, tomēr
likuma priekša atbildēja katrs komplementārs. Sabiedrības pilnsanāksmē izvēlē-
tam biedram-rīkotājam piederēja vadītāja tiesības un pilnvaras.

4 Domājams, ka rakstīts par X- Kautskā plašo darbu «Jaunākā sociālisma
priekšteči», kura nepabeigtu tulkojumu E. Birznieks-Upītis, atgriežoties Latvijā,
atstājis LKP CX Ārzemju biroja sekretariātā. — LKP CX Partijas arhīvs,
240. f., 1. apr., 457. L, 75. lp.



95

kušos b. Br[auna] manuskriptus un rakstus. Cerams, ka to labprāt
uzņemsies, bet cits neviens to neiespēs. Lūdzam parūpēties par mate-

riāliem kalendāram. Tas būtu jādara steidzīgi. Protams, piemērojo-
ties mūsu legālai iespējai.»

5 1920. gada 19. jūlijā vēstulē Ārzemju
birojam Marts jau rakstīja: «

.
.izdevniecības lietā priekšdarbi iesākti,

vajadzīgā materiāla (papīra v.c.) iegādāšanai nodoti vadītājam ap
3006

.
Līdz galīgai nokārtošanai vēl kāds laiciņš paies,' bet pagaidām,

līdz saņemsim pieprasīto materiālu, būs jāizdod vietējais. Šai laikā

Maksis [A. Arājs-Bērce — /. Ķ.] bija pie Raiņa. Viņš pēc garākām
mums piekrītošām debatēm solīja uz priekšu gādāt materiālu. Esot

bijis par mums vāji informēts. No tagadējā mums maz kas derēšot.

Viņš ieteic pārdrukāt Kluso grāmatu. To mēs arī darīsim.»7

Šie un citi arhīva dokumenti apstiprina faktu, ka «Dailes un

darba» idejiskā vadītāja bija nelegālā LKP CX un tās Ārzemju
birojs ar P. Stučku priekšgalā. CX locekļi Marts (J. Silfs-Jaunzems),
Kārlis (E. Zandreiters), bet jo sevišķi Maksis (A. Arājs-Bērce) veica

arī lķ\u daļu organizatoriskā darba.

Pirmo oficiālo grāmatu apgādniecības dibinātāju sanāksmi P. Bet-

lers saaicināja 1920. gada 25. septembrī savā dzīvoklī Tērbatas (ta-

gad P. Stučkas) ielā 38. Tajā piedalījās J. Rainis, A. Razums un

P. Betlers. Apsprieda P. Betlera izstrādāto komanditsabiedrības lī-

gumu. Pasākuma nosaukumu «Daile un darbs» ieteica J. Rainis. Tā

radās juridiskais nosaukums «Grāmatu apgādniecība komanditsa-

biedrība «Daile un darbs» P. Betlers un Со», saīsināti «K/s «Daile

un darbs»».8

Līgumā paredzēts, ka sabiedrība var atvērt «pēc vajadzības»
grāmatu tipogrāfiju, pārdotavas un noliktavas Rīgā un pārējās Lat-

vijas pilsētas. Nodoms ierīkot legālu tipogrāfiju netika realizēts,
izdevniecība neuzdrošinājās ieguldīt lielākus līdzekļus pasākumā,
kuru buržuāziskā valdība varēja katru mirkli sagraut. Arī grāmatu
pārdotavas un noliktavas citās pilsētās netika atvērtas.

Vadoties pēc konspiratīviem apsvērumiem, sabiedrība dalībnieku

skaita palielināšanu neparedzēja, kaut arī līdz ar to līdz minimumam

tika ierobežots pamatkapitāla apjoms: pilntiesīgie biedri — J.Rainis,
A. Razums un P. Betlers — ieguldīja tikai 10000 mazvērtīgo Latvijas

5 LKP CX Partijas arhīvs, 240. f„ 2. apr., 7. 1., 29. lp.
6 300 000 mazvērtīgo Latvijas rubļu. Mazvērtīgu tāpēc, ka 1921. gada jan-

vārī pārtikas produktu cenas Rīgā rubjos par mārciņu (400 gr.) bija: rupj-
maize — 14; baltmaize — līdz 22; smalkais cukurs — 34; cūkas gāja — 50;
sviests — 64; piens ■— 15 rbļ. stopā; avīzes, piemēram, «Jaunākās Ziņas» numurs

maksāja 1,50 rbļ. — LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 445. 1., 62. lp.
7 Heniņš A. Sarkanais simts. R., 1972, 84. Ipp.
8 Protokolu grāmata glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures

muzejā, mv. № 6/931, lieta № 25134.
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rubļu katrs. Ceturtajam pasākuma dalībniekam — Rīgas pilsētas

galvenajam inženierim Jānim Caulem — kā «biedram-iemaksātā-

jam»
9 vai «klusajam biedram» ar 5000 rbļ. dalības naudas nebija

lēmējbalsstiesības. Valdes sēdē viņš piedalījās tikai izņēmuma gadī-
jumos, jo veica citus konspiratīvus uzdevumus.

Kaut gan «likumā un pēc nolīguma» katrs komplementārs varēja
rīkoties patstāvīgi, tomēr šīs tiesības tika ierobežotas — partijas
intereses un ieguldītos līdzekļus nācās pēc iespējas labāk nodrošināt,

tāpēc līguma 6. punktā ierakstīja, ka pilntiesīgie biedri «savstarpēji
apņemas uz Sabiedrību attiecošās lietās kopīgi apspriesties un neko

bez pārējo citu biedru piekrišanas nedarīt, kā arī uz līgumiem, če-

kiem un citiem aktiem jāparakstās, mazākais, diviem no pilntiesīgiem
biedriem, bet uz vekseļiem un citiem parāda dokumentiem — visiem

Sabiedrības pilniem biedriem».

Arhīvu dokumenti neapšaubāmi norāda, ka pasākumos ieguldītie
līdzekļi piederēja partijai. Tos galvenokārt sagādāja Padomju Krie-

vijā dzīvojošie daudzie latvieši, partijas biedri pašaplikšanās ceļā.

Krievijas biedru pašaplikšanās summas Latvijas pagrīdes Kotminis-

tiskās partijas atbalstīšanai bija ļoti augstas. Salīdzinājumā ar par-

tijas ieguldījumu J. Raiņa un A. Razuma dalības naudai bija vairāk

simboliska nozīme. Bet, tikai pateicoties J.Raiņa, A. Razuma un

J. Caules vārdu labajai slavai, «Dailei un darbam» izdevās bur-

žuāziskajā Latvijā realizēt iepriekš minētos darbaļaužu ziedojumus.

Partijas līdzekļu ieguldījumu ņēma vērā arī, formulējot varbūtē-

jās peļņas sadales principus: no tīras peļņas 25% pieskaitāmi pamat-
kapitālam, 25% rezerves kapitālam, par pārējo 50% izlietošanu lemj
biedru sapulce. Peļņu dalīt proporcionāli uzņēmumā ieguldītajām
summām, kā parasti darīja citas līdzīga, nosaukuma sabiedrības,

nevarēja, jo partijas ieguldītās summas, kā to uzzināsim nākošajās
lappusēs, bija nomaskētas.

Komanditsabiedrības «Daile un darbs» līgumā jūtami Latvijas
Sociāldemokrātijas IV (Briseles) kongresā 1914. gada sākumā pie-
ņemtās rezolūcijas par legālajām kooperatīvām biedrībām principi,

proti, pieskaņot šo biedrību darbību strādnieku šķiru cīņai, neļaut
ieviesties sīkpilsoniskajam «kapeiku krāšanas» garam, sadarboties

ar citiem strādnieku kustības veidiem, veicinot to pasākumus,
it īpaši aģitācijas un sociālisma propagandas laukā. Arī savā prak-
tiskajā darbībā, kā to redzēsim vēlāk, «Daile un darbs» vairāk vai

mazāk konsekventi pildīja šīs boļševistiskās (kongresā, kā zināms,

piedalījās V. I. Ļeņins) rezolūcijas prasības. Visā savā pastāvēša-
nas laikā «Daile un darbs» izdeva tikai vienu «kases darbu» —

A. Paulocka rokasgrāmatu šoferiem «Automobilis». Neviens plaša

9 Komanditistam.
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noieta viegla satura beletristisks darbs izdots netika. Lemjot par

grāmatas izdošanu, apgāds vadījās no idejiskiem, bet ne no «ka-

peiku krāšanas» principiem, kā to darīja buržuāziskās Latvijas
grāmatu izdevēju vairums.

«Daile un darbs» sadarbojās ar Rīgas arodbiedrību centrālbiroju,
Tautas augstskolu biedrību, Izglītības kooperatīvu «Kultūras balss»

un citām revolucionārām un progresīvām strādnieku organizācijām.
1921. gadā «Daile un darbs» uzdāvināja Tautas augstskolai uz Kul-

tūras svētkiem pa 10 eksemplāriem no katra sava izdevuma. «Daile

un darbs» gandrīz katrā legālā revolucionārā periodiskā izdevumā

ievietoja plašu savu un Padomju Krievijā izdoto grāmatu reklāmu,
tā materiāli un morāli atbalstot šos izdevumus, piemēram, Linarda

Laicena izdoto žurnālu «Kreisā Fronte». «Daile un darbs» nereti

ziedoja grāmatas cietumos ieslodzītajiem darbaļaužu cīnītājiem.
Komanditsabiedrības līgumu (statūtus) reģistrēja Rīgas notāra

A. Meikes kantoris (Kaļķu ielā 1) 1920. gada 2. oktobrī, personiski
ierodoties tajā visiem sabiedrības dalībniekiem un samaksājot 3000

Latvijas rubļu zīmognodokļa. Līdz ar to legālais komunistiskais

grāmatu apgāds juridiski bija noformēts.

Sabiedrības «Daile un darbs» pirmā biedru sanāksme, tā sakot,
valdes sēde, notika jau otrā dienā pēc līguma reģistrēšanas, t. i.,
1920. gada 3. oktobrī. «Valdē» ietilpa visi trīs pilntiesīgie sabiedrī-

bas biedri. Par tās priekšsēdētāju un literāro vadītāju ievēlēja
J. Raini, par sekretāru — A. Razumu, par Sabiedrības pasākumu

direktoru-rīkotāju — P. Betleru. Oficiālā Sabiedrības dibināšanas

sapulce notika kultūras biedrības «Raiņa klubs» telpās 1921. gada
24. februārī. Par komanditsabiedrības «Daile un darbs» nodibinā-

šanu laikrakstā «Sociāldemokrāts» paziņoja tikai 1921. gada 23. feb-

ruārī (№42), t. i., apzinīgi novilcinot pasākuma publisku reklamē-

šanu.

Grāmatu izdošana. Kā pirmo sava apgāda grāmatu «Daile un

darbs» nolēma izdot J.Raiņa dzejoļu krājumu «Tālas noskaņas zilā

vakarā», uzticot to iespiest J. Pētersona tipogrāfijai. Tas bija pār-

ejas laiks no vecās uz jauno ortogrāfiju, tāpēc sabiedrības valde

atzina, ka pirmās grāmatas jāiespiež, «pieturoties pie «Valdības

Vēstneša» ortogrāfijas, t. i., latīņu burtiem vecā ortogrāfijā, lai lasī-

tājus palēnām pieradinātu pie jaunās ortogrāfijas». Tomēr ortogrā-

fijas ziņā «Daile un darbs» nostāja nebija izturēta. Ja grāmatu

manuskripti uzrakstīti vecajā ortogrāfijā (kā J. Jansona-Brauna un

E. Birznieka-Upīša raksti), tos arī iespieda gotu burtiem; citas grā-
matas, piemēram, L. Paegles stāstu «Kas atsēdēs», K. Viļņa «Agrār-

jautājums Latvijā», iespiestas jaunajā ortogrāfijā.
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Vairumu komanditsabiedrības izdoto grāmatu iespieda E. Pīpiņa
un J. Upmaņa tipogrāfijā, kura parasti iespieda legālos revolucio-

nāros izdevumus, nedēļas žurnālu «Vienība» v. c. Dažas grāmatas

iespiestas J. Pētersona un citās tipogrāfijās, piemēram, Ķ. D.w «Poli-

tiska un vispārēja svešvārdu grāmata» iespiesta tipogrāfijā «Sociāl-

demokrāts», K. Viļņa «Agrārjautājums Latvijā», L. Laicena «Mēbe-

līgā Rīga un pielikumi» — tipogrāfijā «Progress», bet L. Laicena

«Skaistā Itālija» un «69 dienas Sociālistiskajā Padomju Republiku
Savienībā» — «Latvju kultūras» spiestuvē.

Savā 1920. gada 14. oktobra sēdē valde uzdeva A. Razumam iegā-
dāties drukas papīru, «aizdodot savu naudu pēc vajadzības». Patie-

sībā, kā to redzēsim vēlāk, A. Razums «aizdeva» «Dailei un dar-

bam» tikai savu solīdo vārdu, lai legalizētu partijas līdzekļus.

Telpas apgādniecība noīrēja Kurmanova (tagad E. Birznieka-

Llpīša) ielā 8, Maļcevas fabrikas noliktavā. Vēlāk apgādniecība pār-
cēlās uz Raiņa bulvāri 15 (tagadējās LKP CX Partijas arhīva lasī-

tavas telpas), tad pārvietojās atpakaļ uz Kurmanova ielu 8, bet

1926. gada pavasarī Brīvības ielā 11 (tagad Ļeņina ielā 35, kur

atrodas kafejnīca «Flora») noīrēja mazas koka mājeles apakšstāva
daļu uz Dzirnavu ielas pusi, piecas istabas ar diviem plašiem skat-

logiem.
Lasot J. Raiņa, A. Razuma un P. Betlera pašrocīgi parakstītos

«Dailes un darba» valdes sēžu protokolus, var rasties maldīgs
priekšstats, ka apgādniecība it kā sākusi darboties 1920. gada ok-

tobrī un ka grāmatu izdošanas jautājumus visos sīkumos izlēmusi

pati valde, arī par līdzekļiem it kā rūpējušies vienīgi valdes locekļi.
Tā to, piemēram, attēlojis A. Heniņš savā saistoši uzrakstītajā
labajā grāmatā «Sarkanais simts». Taču lakoniskie «Dailes un

darba» valdes sēžu protokoli atspoguļo tikai patiesības virspusi, jo
apgāda darbības faktiskā vadītāja, kā jau atzīmēts, bija nelegālā
LKP CX, kura grāmatu izdošanas jautājumu risināšanu sāka jau
1920. gada jūlijā, t. i., vairākus mēnešus pirms sabiedrības oficiālās

nodibināšanas. Arī partijas izraudzīto izdevniecības tehnisko vadī-

tāju — direktoru-rīkotāju valde tikai apstiprināja, tāpat valde ar

A. Razuma un citu biedru vārdiem nomaskēja partijas naudas iegul-
dījumus pasākumā. Piemēram, jūlija mēnesī partija nodeva apgāda
vadītāja P. Betlera rīcībā 300 000 Latvijas rubļu papīra iegādei un

citām vajadzībām, bet 16. oktobra sēdē valde pieņēma Amerikas

pilsoņa Džona Andrieva Sedlinieka piedāvājumu aizdot «Dailei un

darbam» uz vienu gadu 500 000 rubļu. Valde nolēma «aizņemties»
tūliņ 300 000 rubļus, maksājot par aizdevumu 8%, bet 200000 «aiz-

ņemties» pēc vajadzības.

10 K. D. — Kārlis Deķens. Grāmatu pārlabojuši un papildinājuši K. Dēķens
un V. Dermanis.
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Lai vienlaikus izdotu vairākas grāmatas, vajadzēja uz ilgāku
laiku ieguldīt lielus līdzekļus. Komanditsabiedrības dalībnieki nebija
kapitālisti. Divdesmito gadu sākumā J. Rainis, tikko atgriezies no

trimdas, dzīvoja trūcīgi. Arī A. Razums vēl nebija sapelnījis naudu,

nemaz nerunājot par P. Betleru. Darbaļaužu nabadzības un ierobe-

žotās grāmatu pirktspējas dēļ progresīviem grāmatu apgādiem bur-

žuāziskajā Latvijā neklājās viegli. Piemēram, meņševiku vadītajam
grāmatu apgādam «Kultūras balss» pabalstu izsniedza buržuāziskā

valsts no sava «Kultūras fonda» līdzekļiem. Komunistiskajai apgād-
niecībai «Daile un darbs» uz «demokrātiskās» valsts pabalstu nebija
ko cerēt. Aizņemties apgrozības līdzekļus no kādas bankas neizde-

vās ne tikai niecīgā pamatkapitāla dēļ, bet, galvenais, baņķieri nevē-

lējās finansēt marksistiska satura grāmatu izdošanu. Vienīgi Strād-

nieku krājkase steidzīgos gadījumos izpalīdzēja ar nelieliem īster-

miņa aizdevumiem.

Kā jau atzīmēts, lielākā daļa apgādā ieguldīto līdzekļu piederēja

partijai. Tas skaidri redzams arī no kāda 1920. gada decembrī Zinas

(A. Arāja-Bērces) informatīvā ziņojuma Ārzemju birojam: «..Tagad
tās lietas ir tā: ieguldīts viņā 730 tūkstoši [Latvijas rubļu —/. Ķ.].
Ar šo summu nopirks 850 pudu papīra, nodrukātas 4 grāmatas
[J. Raiņa «Tālas noskaņas zilā vakarā», «Vētras sēja», G. Pļeha-
nova «Marksisma pamatjautājumi», O. Rīles «Audzināšana sociālis-

mam» — /. Ķ.] un piektā [J.Raiņa «Klusā grāmata» — J-Ķ] tiek

drukāta. No tās pašas summas izmaksāts honorārs [J. Rainim —

/. Ķ.] 65 tūkstoši.. »
n

Darbaļaužu dzīves līmenis buržuāziskajā Latvijā divdesmito

gadu sākumā bija ļoti zems, fiziskā darba strādnieka alga dienā

apmēram 80 rubļi, bet pārtikas produktu minimums dienā maksāja

ap 100 rubļu. 12 Tāpēc izdotās grāmatas realizējās gausi. Lai izdotu

jaunu lielāku darbu, atkal un atkal nācās pasākumā ieguldīt jaunus

līdzekļus. Piemēram, kad partijas vadība ieteica izdot K.Marksa

«Kapitāla» pirmā sējuma tulkojumu latviešu valodā, apgāda ofi-

ciālie vadītāji tūlīt norādīja uz līdzekļu trūkumu. Tad Ārzemju
biroja sekretariāts 1921. gada 28. decembra sēdē, piedaloties P. Stuč-

kām, J. Daniševskim, R. Endrupam un citiem, nolēma: «Izsniegt
«D. un D.» Marksa un Engelsa darbu drukāšanai pabalstu 1/2
(pus) milj. Latv. rubļu.»13 Informējot par šo lēmumu Centrālkomi-

teju, Ārzemju biroja loceklis Viktors (K. Krastiņš) 1922. gada 23.

februāra vēstulē raksta, ka šis pabalsts «.. izlietojams vienīgi

11 LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 445. 1., 15. lp.
12

Turpat, 62. lp.
13 LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 1. 1. Pusmiljons Latvijas rubļu

līdzinājās 2000 dolāriem (LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 464. 1.,
171. lp.).
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Marksa «Kapitāla» un citu Marksa un Engelsa darbu izdošanai.

Ja šo noteikumu pieņem ne platoniski, bet reāli, t. i., tūliņ stājoties

pie minēto darbu drukāšanas, tad minēto summu viņi saņems no

mums.»14 «Kapitālu» komanditsabiedrība «Daile un darbs» neizdeva.

Izdevniecībā ieguldītos nelegālās LKP līdzekļus nomaskēt nenā-

cās viegli. Grūtā jautājuma atrisināšanai pielietoja, kā to jau redzē-

jām, vairākus paņēmienus, piemēram, 1921. gada 5. martā «Dailes

un darba» valde nolēma pieņemt no Raiņa 200 000 rubļu lielu iegul-

dījumu, bet tā paša gada 15. jūnija sēdē nolēma «aizņemties» no

inženiera J. Caules «līdz 200 000 rubļiem», iespaidīguma dēļ Rīgas

pilsētas galveno inženieri protokolā dēvējot par «būvuzņēmēju».
Tajā pašā sēdē nolēma paaugstināt katra dalībnieka iemaksas līdz

100 000 rubļiem. Visi minētie «ieguldījumi», «aizņēmumi» un «pajas»

radušās, lai nomaskētu partijas līdzekļus. Sakarā ar šī jautājuma
risināšanu «Daile un darbs» izvirzīja projektu, kā izgādāt viņai

Padomju Krievijas kooperatīvu priekšstāvniecību koku darbu, rotaļ-
lietu v. c. mājrūpniecības izstrādājumu pārdošanai, lai būtu lielāka

kapitāla cirkulācija. Partijas darbinieki šo priekšlikumu atbalstīja,
piemēram, Auseklis (J. Hermanis) jau 1921. gada 21. septembra
vēstulē Ārzemju birojam raksta: «..Tas ir vajadzīgs arī aiz poli-
tiskiem iemesliem, lai tiktu apgrūtināta kontrole.. citādi nebūs labi.

Sāk izsīkt kreditoru noformēšanas iespējamība. Skaidri?»15

Tiešām, «Dailes un darba» grāmatvedībai nebija nekādu grūtību
izdevumos ierakstīt lielas summas par iegādāto papīru, par iespied-
darbiem, autoriem izmaksātajiem honorāriem v. c. Visi izdevumu

dokumenti bija droši un likumīgi. Grūtības radās maksājumu sastrē-

guma gadījumos. Partijas pagrīdes kasē lielāku brīvu summu nekad

nebija, un partijas pabalsta juridiski neapšaubāma noformēšana

un iegrāmatošana prasīja zināmu laiku. Bet maksājumi kārtojami
noteiktā termiņā. Dažai tipogrāfijai, piemēram, «Pīpiņš un Upma-
nis», tos varēja novilcināt, bet «Latvju kultūra» revolucionāros

izdevumus gan kreditēja, bet par papīru v. c. bija jāsamaksā laikā.

Iztiekot bez buržuju banku kredītiem, «Dailes un darba» juridiska-
jiem īpašniekiem P. Betleram, J. Rainim un A. Razumam nācās pa-

rakstīt īstermiņa vekseļus, un viņi parakstīja tos nešaubīdamies.

Šādus vekseļus par lielākām summām (2000—4000 latu) nereti

žirēja «Dailes un darba» kalpotāji A. Rīdzenieks un J. Ķipers, kuriem

visa manta uzģērbta mugurā. Kādu reizi 1927. gadā šī rakstiņa

autors, konspiratīvi satikdamies ar partijas Rīgas organizācijas
vadītāju CX locekli Mārtiņu Ozolu, aizrādīja, ka vekseļu protesta

gadījumā, kas buržuāziskā iekārtā parasta lieta, žirantus pirmos

14 LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 464. 1., 104. lp.
15

Turpat, 457. 1., 37. lp.
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iesēdinās cietumā kā maksāt nespējīgus. M. Ozols smējās: «Neiz-

pirkta vekseļa dēļ sēdēt cietumā izdevīgāk nekā par piederību pie

Komunistiskās partijas. Parakstiet droši.»

Pateicoties LKP CX gādībai, P. Betlera neatlaidīgajai rosībai

un A. Razuma padomam sarežģītajos saimnieciskajos un juridiskajos

jautājumos, kā arī pateicoties J. Raiņa piekrišanai izdot no jauna

viņa revolucionāro dzejoļu krājumus, «Daile un darbs», kā jau atzī-

mēts, dažu mēnešu laikā sagatavoja iespiešanai un izlaida tautā

četras vērtīgas grāmatas.
Rodas jautājums, kā tas bija; iespējams. Gluži vienkārši — tādu

autoru kā J. Rainis, A. Upīts, E. Birznieks-Upītis, L. Paegle, L. Lai-

cens, A. Kurcijs darbus tolaik neviens nedomāja rediģēt. Varbūtējās
kļūdas laboja paši autori, rūpīgi lasot savu darbu korektūras. Izdev-

niecības niecīgajā darbinieku štatā nebija neviena profesionāla

pastāvīga redaktora, ne korektora. Rediģēti tika mirušu autoru darbi

un lielākā daļa tulkojumu. Par sabiedriski zinātnisko rakstu redak-

toru «Daile un darbs» pieaicināja V. Dermani, K. Viļņa (J. Ķirša)

grāmatu rediģēja F. Goliāts, jo autors nedzīvoja Latvijā. J. Japsona-
Brauna Kopotu rakstu dažus sējumus rediģēja J. Misiņš un K. Zu-

tis 16
,

vairumu —A. Upīts.
Pie «Dailes un darba» grāmatu apdares un ilustrēšanas strādā-

juši vairāki tā laika labākie mākslinieki, kā I. Zeberiņš (viņa
zīmēta apgādniecības emblēma: ovālā ierāmēti sakrustoti āmurs un

roze), J. Liepiņš, A. Cīrulis, N. Strunke, Z. Vidbergs.
Lielas grūtības apgādniecībai radās legālai izdošanai piemērotu

sabiedrisko zinātņu darbu manuskriptu trūkuma dēļ. Vairums kon-

sekventi fnarksistisko literātu pēc Padomju Latvijas krišanas dzīvoja
Padomju Krievijā. Nedaudzie nelegālās CX locekļi bija aizņemti
partijas organizatoriskajā darbā un dzīvoja zinātniskam darbam

nepiemērotos pagrīdes apstākļos, bez nepieciešamo grāmatu krā-

juma, nerunājot nemaz par bibliotēku izmantošanu. Arī Padomju
Krievijā strādājošiem literātiem divdesmitajos gados partijas un

padomju administratīvais darbs auga pāri galvām. Ļoti saprotams
ir LKP CX locekļa J (domājams — Jānītis—J. Silfs-Jaunzems) rūg-
tais pārmetums Krievijā dzīvojošiem partijas veterāniem. 1920. gada
28. novembrī viņš sūdzējās Ārzemju birojam: «..Darba jau varbūt

pietiktu visiem, bet būsim atklāti un atzīsim, ka iespējamo teorētisko

vadību padomu un aizrādījumu veidā no vecajiem veterāniem

16 Kārlis Zutis (1876—1943) — viens no Rīgas sociāldemokrātu organizā-
cijas dibinātājiem. LSD Ārzemju komitejas loceklis (1906—1911), laikraksta «So-

ciāldemokrātijas Vēstnesis» un «Cīņa» redkolēģijas loceklis. 1905. g. piedalījās
partijas literatūras izdošanā. Kopš 1911. gada septembra — LSD CX loceklis.
1912. gadā arestēts un izsūtīts trimdā. 1920. gadā atgriezies Rīgā, sabiedriskajā
dzīvē vairs nepiedalījās.
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vienīgi vecais Pēters 17 ir veicis, un par to viņam ikkatrs komunists

Latvijā no sirds spiedīs roku. Bet citi, p.p. Ziemelis, Ķencis, Dans,

Beika, no jaunākiem Pečaks 18
— visi tie ir spējīgi ļaudis, daudz

strādā (un ļoti labi) tur, kur tie atrodas, bet, izņemot Pilātu 19
,

neviens neko nav uzrakstījis mūsu tiešai cīņai.. »
20

Tā ir sūra patiesība, bet tikai daļēja. Viens otrs no minētajiem
biedriem, kā arī citi agrāk vai vēlāk uzrakstīja ne vienu vien vēr-

tīgu darbu par aktuāliem Latvijas saimnieciskiem, politiskiem un

strādnieku kustības jautājumiem, taču nepapūlējās piemēroties legā-
lām iespējamībām, lai viņu darbus varētu izdot buržuāziskajā Lat-

vijā. Tie iznāca Padomju Savienībā, piemēram, apgāds «Prometejs»
Maskavā publicēja X- Pečaka brošūru «Strādnieku jautājums Lat-

vijā», bet izdevniecība «Spartaks» — J. Daniševska darbu «Latvijas
iekšējais un starptautiskais stāvoklis», J. Ķirša «Piezīmes par agrār-

jautājumu Latvijā», F. Dadža (Deglava) «Agrārā krīze un zemniecī-

bas noslāņošanās Latvijā», X- Soma (Kaufmaņa) «LKP agrārpoli-
tika un agrārprogrammas jautājums», V. Miškes «Buržuāziskās

Latvijas pirmā sociāldemokrātiskā valdība» un vairākas J. Ander-

sona-Bērziņa brošūras, piemēram, «Ko grib komunisti», «Uz kā bal-

stās Ulmaņa valdība» v. c.

Legālai izdošanai piemērotu un aktuālu politisku sacerējumu

manuskriptu «Dailei un darbam» trūka, bet dažu lielāku sabiedriski

zinātnisku darbu publicēšanu valde nobremzēja, baidoties no repre-

sijām. Šajā ziņā raksturīgs ir K. Marksa «Kapitāla» pirmās daļas

tulkojuma liktenis. LKP CX Ārzemju birojs un CX, kā jau iepriekš
minēts, domāja «Kapitālu» izdot Latvijā un pieņēma atbilstošus

lēmumus. Partijas nelegālie literāti prasīja no Ārzemju biroja atsū-

tīt uz Rīgu grāmatas manuskriptu, piemēram, A. (J. Hermanis)
1922. gada 9. martā raksta: « .. Jāpiesūta ātrāk «Кар.» manuskripts.
Tur [izdevniecībā — /. Ķ.] man izteica domas, ka grāmata maz

noies vietējās krīzes un augstās cenas dēļ ..
»

21 Šajā gadījumā «Dai-

les un darba» legālie darbinieki vadījās pirmkārt no komerciāliem

aprēķiniem, un tie likās nelabvēlīgi — uz daudziem gadiem jāie-
gulda liels kapitāls. Bet LKP CX un viņas Ārzemju birojs domāja
citādi. LSD IV (Briseles) kongresa boļševistiskie lēmumi «Par

legālo presi un citiem izdevumiem» nebija ne novecojuši, ne atcelti,

ne aizmirsti, proti: «Partijai jāgādā: no vienas puses, lai latviešu

proletariātam taptu pieietami sociālistiskās literatūras pamatsacerē-

17 Pēteris Stučka.
18 Ziemelis — Jānis Ziemelis, Ķencis — Jānis Lencmanis, Dans — Jūlijs

Daniševskis, Dāvids — Dāvids Beika, Pečaks — Kārlis Pečaks.
19 Pilāts — Jānis Krūmiņš.
20 LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 445. L, 7. Ip.
21 Turpat, 457. 1., 105. lp.



103

jumi, no otras puses — lai no marksistiskā redzes punkta tiktu

aplūkotas teorētiskos apcerējumos vietējās dzīves parādības (kapi-
tālisma attīstība Baltijā, vietējās agrārattiecības, partijas vēsture,
nacionālais jautājums Latvijā v. c.).»22

P.Stučka, neraugoties uz aizņemtību partijas un valsts darbā,
atrada laiku un pārtulkoja sociālistiskās literatūras pamatsacerē-
jumu — K. Marksa «Kapitāla» pirmo daļu un manuskriptu saga-

tavoja iespiešanai. 1922. gada sākumā (vēstulē bez datuma) viņš

paziņoja Centrālkomitejai: «.. Markss tika pārrakstīts ar mašīnu

(tāda pārrakstījuma jau ir loksnes 10) un nosūtīts uz Rīgu. Man

tikai lielas rūpes par korektūru. Tur taču vajadzētu pievilkt Zuti,

pienācīgi atlīdzinot, jo ko gan citu, kam laiks .. »
23

Advokāts K. Zutis baidījās pielikt roku P.Stučkas darbam, jo

varēja sabojāt savu karjeru. J.Hermanis kādā vēstulē rakstīja, ka

«Zutis neko neuzņēmās darīt».24

Arī «Dailes un darba» legālos vadītājus P. Betleru un A. Razumu

varbūt mazāk baidīja krīze, vairāk — grāmatas konfiskācija tulko-

tāja vārda dēļ. P. Stučkas darbu izplatīšana buržuāziskajā Latvijā
nebija atļauta, tāpat kā V. I. Ļeņina, G. Zinovjeva un citu Komunis-

tiskās Internacionāles, KK(b)P un padomju darbinieku sacerējumi,

neraugoties uz saturu. Šo apstākli partijas vadība ņēma vērā un

izprasīja P.Stučkas atļauju nepublicēt tulkotāja pilnu vārdu, bet

tikai iniciāļus — P. St., cerot, ka tā noformēta grāmata varbūt ne-

tiks konfiscēta. Tomēr juristi, ar kuriem apspriedās legālie izdevnie-

cības vadītāji, domāja citādi. Tik ievērojama darba tulkotāju aiz

iniciāļiem nenoslēpt, tāpat kā nenoslēpt P. Stučkas īpatnējo valodu.

Eksperti bez grūtībām atšifrēšot tulkojuma autoru, un grāmatu gluži
«likumīgi» aizliegšot, ja vien attiecīgās iestādes to ierosināšot.

Nodoms izdot latviešu valodā X- Marksa «Kapitālu» pagaidām
palika nerealizēts. Buržuāziskās Latvijas valstiskajiem sociāldemo-

krātiem ilgus gadus darbojās vairākas izdevniecības, bet tās par
visām kopā visā savā pastāvēšanas laikā izdeva tikai vienu vienīgu
K. Marksa darbu — «Kritiskas piezīmes par Hēgeļa tiesību filozo-

fiju». P.Stučkas pārtulkotā «Kapitāla» pirmā daļa iznāca, kā zi-

nāms, 1924. gadā Maskavā «Prometeja» apgādā.
Ar «Dailes un darba» pirmo ievirzi nebija apmierināts CX Ār-

zemju birojs. Tā sekretariāts savā 1922. gada 8. novembra sēdē, kurā

piedalījās P.Stučka, J. Daniševskis, J. Krūmiņš (Pilāts), X- Pečaks,
K. Krastiņš (Viktors) v. c. pieņēma pārsteidzīgu rezolūciju nosūtī-

šanai uz Rīgu Centrālkomitejai un izdevniecības pārstāvjiem: «Ap-
skatot izdevniecības darbību, sekretariāts konstatē sekojošus trū-

22
LKP Rezolūcijas un lēmumi. R., 1958, I. d., 99. Ipp.

2S LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 464. 1., 3. lp.
24 Turpat, 457. !., 80. lp.
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kūmus: a) izdevniecība pārāk maz vērības piegriezusi marksisma

teorijas un prakses jautājumu noskaidrošanai, nerunājot par to, ka

gandrīz pilnīgi ignorēti aktuāli politiski jautājumi (kaut tikai teorē-

tiskā apgaismojumā). Sekretariāta norādījumi šai ziņā pilnīgi neie-

vēroti un pat piesūtītie materiāli nav izlietoti («Kapitāls»); b) tanī

vietā nesamērīgi daudz vērības piegriezts dažādu sīkpilsonisku un

demokrātisku rakstnieku izdošanai un popularizēšanai.
Sekretariāts atzīst, ka šāds izdevniecības virziens nesakrīt ne ar

iepriekš no partijas puses izdevniecībai spraustiem uzdevumiem, ne

ar tagadējā laika strādnieku šķiras cīņas neatliekamām vajadzībām,
un tāpēc liek priekšā CX: a) revidēt izdevniecības darbību, tās vir-

zienu piemērojot partijas un strādnieku šķiras cīņas prasībām (ak-
tuāli politisku un marksisma teorētisku jautājumu noskaidrošanai);
b) ja tas nav iespējams, izdevniecību viņas tagadējā sastāvā likvi-

dēt. Reizē ar to Sekretariāts visus sakarus un līdzekļus izdevniecī-

bas laukā nodod CX ziņā.»
25

LKP CX sava Ārzemju biroja kritiku ņēma vērā, taču, praksē
rūgti izbaudījusi buržuāziskās Latvijas preses «brīvību», «Daile un

darbs» grāmatas izdošanas ievirzi nemainīja, jo nācās nodrošināt

pagrīdes tipogrāfijām ļoti grūtā papīra apgādes jautājuma atrisi-

nāšanu. Aktuālās politiskās literatūras legālai izdošanai noorgani-

zēja vai atbalstīja vairākas citas revolucionāras izdevniecības, no

kurām nozīmīgākā, partijas tieši noorganizēta un vadīta, bija ko-

manditsabiedrība «Darbs». Tās oficiālie dibinātāji bija visi «ameri-

kāņi» 26
,

kā viens no viņiem, Andris (J. Jurģis-Andersons), 1922. g.

21. jūlija vēstulē informē P. Stučku. Sabiedrību vadīja J. Vesmanis,

partijas biedrs kopš 1903. gada, Rīgas Arodniecisko biedrību Cen-

trālā biroja (RABCB) priekšsēdētājs. Šī izdevniecība 1923. gadā
publicēja divas Andrieva Malēnieša (pseidonīms) brošūras: «Fa-

šisms» un «Vai strādniecības un zemniecības ceļi ir šķirti?». «Darbs»

pārņēma no Latvijas strādnieku kooperatīvu savienības koncesiju
žurnāla «Darbs un Maize» izdošanai, kura redakcijas kolēģijā strā-

dāja F. Galenieks (redaktors), L. Laicens un J. Jurģis. Taču viņu
darbā iejaucās iekšlietu ministrs, un sagatavotais žurnāla 7. nu-

murs vairs neiznāca. Arī pieprasīto koncesiju dienas laikraksta izdo-

šanai «Darbs» nedabūja. Aktīvās sabiedriskās darbības dēļ J. Ves-

mani un J. Jurģi 1924. gadā arestēja, izdevniecības darbība bei-

dzās.

Pieredze ar komanditsabiedrību «Darbs» rādīja, ka cerības pār-
orientēt «Daili un_ darbu» uz aktuālu politisku brošūru izlaišanu

neattaisnotos. Uz Ārzemju biroja pārmetumu par «dažādu sīkpilso-

25 LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 1. 1.
26 Domāti 1906./1907. g. revolucionārie emigranti, kas pec cara patvaldības

gāšanas no Amerikas bija atgriezušies dzimtenē.
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nisku un demokrātisku rakstnieku» popularizēšanu CX nereaģēja.
J. Rainis, E. Birznieks-Upītis, A. Upīts, L. Laicens un L. Paegle

nebija ne «dažādi», ne «sīkpilsoniski» rakstnieki. Legālu grāmatu
izdošanas un literatūras un mākslas jautājumi vispār buržuāziskajā
Latvijā bija sarežģītāki, nekā domāja Ārzemju birojs. Legāli darbo-

ties dažā ziņā bija grūtāk nekā cara patvaldības laikā, jo nacionā-

listu ierēdņi izrādījās skolotāki un gudrāki par cara birokrātiem.

Bieži vien tikai progresīvu, revolucionāru rakstnieku vārdu aizsegā
Komunistiskā partija vienu otru savu rakstu varēja publicēt legāli.
1922. gada sākumā LKP CX legālu grāmatu izdošanas jautājumā
saņēma ļoti pamācošu P. Stučkas vēstuli, kurā viņš, starp citu, rak-

stīja: «..Es stāvu ar visu varu par legālām grāmatām, pat dabas

zinātniskām, un te varēs likt pie dažu tulkošanas, tikai sazinoties,
lai neizdod dubulti. Bet te vajag dabūt vienkārši atsevišķus cilvē-

kus, uz kā vārda izdot. Rīgā iznāk daudz grāmatu, tātad tas neva-

rētu neko daudz uzkrist. To vienu vien apgādību ar visādām lietām

apkraut nezin vai derētu.

Varbūt varētu tiešām sadabūt zināmu bezpartejisku strādnieku

grupu, kas uzņemtos šādu nevainīgu uzdevumu. Turpretim kreisā-

kiem izdevumiem jālieto partijas spaids uz atsevišķām personām,

ja nav labprātīgu.» 27

Leons Paegle savu darbu izdošanai bija pieteicis apgādu «Jaunā

kultūra». Sekojot P. Stučkas pamācībai, partija «Jauno kultūru»

izmantoja F. Goliāta aktuālā darba «Agrārjautājums Latvijā» izdo-

šanai. Tas ar partijas atbalstu iznāca 1924. gadā 1000 eksem-

plāru tirāžā. Grāmatu gan konfiscēja, bet metiena lielāko daļu izde-

vās izplatīt. Ka grāmata izdota ar partijas atbalstu, redzams no

Kārļa (E. Zandreitera) 1923. gada 31. decembra vēstules Ārzemju
birojam: «.. Legāla izdošanas iespējamība pašu laiku ir, bet trūkst

manuskriptu. Darbā nodots F. Goliāta «Agrārais jautājums Latvijā».
Tas verķis domāts to; slāņu iekustināšanai, ko ar savu mazo brošū-

riņu sāk Smiltnieks28 (nācās izdot ilegāli).» 29

Tāpat ar partijas atbalstu «Jaunā kultūra» 1934. gada pavasari
izdeva G. Ostroglazova grāmatas «SPRS rūpniecības izbūve» tulko-

jumu. Grāmatnieks J. Bauga atceras, ka pie šī manuskripta sagata-
vošanas drukai aktīvi piedalījās Rīgas bibliotēku centra darbinieks

komunists Voldemārs Rubenis. Tajā pašā gadā šis apgāds izdeva

Meinharda Rudzīša revolucionāro dzejoļu krājumu «Torņa iela

Rīgā». Pret «Jauno kultūru» un viņas nodibinātāju un vadītāju
L. Paegli varas iestādes vērsa nemitīgas represijas, notika atkārto-

tas telpu kratīšanas, aresti un ieslodzījums cietumā un trīs

27
LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 464. 1., 3. lp.

28 LKP CX sekretārs Smiltnieks — J. Berziņš-Andersons
29 LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 482. L, 7. lp.
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izdevumu konfiskācija (L. Paegles «Cietumi nelīdz», F. Goliāta «Ag-
rārjautājums Latvijā» un M. Rudzīša «Torņa iela Rīgā»).

Vairāki revolucionārie literāti 1925. gadā nodibināja izglītības

kooperatīvu «Neatkarīgais vārds», kura valdes priekšsēdētājs bija
rakstnieks A. Kurcijs, sekretārs F. Galenieks, valdes locekļi L. Lai-

cens, A. Jablonskis, O. Grīnbergs un A. Krūmiņš. Šis kooperatīvs
izdeva revolucionāra satura grāmatu un vairākus A. Kurcija dzejoļu
krājumus, bet 1927. gadā arī LKP CX sekretāra J. Bērziņa-Ander-
sona ierosināto un O. Grīnberga sacerēto ļoti aktuāla politiska
satura brošūru «Ko dotu Latvijai fašistu diktatūra». Paredzamo

represiju dēļ autors slēpās aiz pseidonīma N. Austrāls. Grāmatu kon-

fiscēja. Tajā pašā gadā apgāds izdeva RABCB kluba režisora

E. Priedes ludziņu «Jāņa Strādnieka bojā iešana», bet 1928. gadā
A. Ģirta (A. Kažoka) sacerētu un O. Grīnberga rediģētu pret opor-
tūnismu vērstu brošūru «Sociāldemokrāti un sociālisms». Nacionā-

listu varas iestāžu represijas 1928. gadā «Neatkarīgā vārda» dar-

bību izbeidza.

Ārzemju biroja atsūtīto manuskriptu «SPRS Strādnieku organi-

zāciju desmitgadu cīņa un sasniegumi», kas veltīta Transportstrād-
nieku arodorganizācijas 10 gadu jubilejai, izdeva Latvijas Trans-

portstrādnieku arodbiedrība. Grāmatā, starp citu, bija nodaļa
«Oktobra revolūcija un internacionālisms». Sastādītāja vārds Z. Hof-

manis ir pseidonīms, īstais vārds nav atšifrēts. Grāmatu konfiscēja.

Nemitīgā aktuāla revolucionāra politiska satura grāmatu kon-

fiskācija rādīja, ka taisnība bijusi plašās legālās izdevniecības

«Daile un darbs» vadītāja A. Arāja-Bērces jau sen, 1920. g. decem-

brī, izteiktajai atziņai, ka «tās lietas varēs iet pašlaik tikai tāda

satura izdevumos, kādus esam pasākuši». 30 Lai apgāds netiktu sa-

grauts, nācās aprobežoties ar revolucionāras beletristikas un

marksistisku zinātnisku darbu izdošanu. Bet ari revolucionāru belet-

ristisku darbu manuskriptu izdevniecībai trūka, piemēram, «Dailes

un darba» valde jau 1922. gada janvārī nolēma izdot vairākus

J. Raiņa darbus, krājumu «Aforismi» 2000 eksemplāros, drāmas

«Kajs Grakhs» un «Steņka Razins», katru 3000 eksemplāros, taču

autors apsolītos darbus nepaspēja pabeigt. Tāpat 1922. gadā «Daile

un darbs» nolēma izdot krievu valodā 10 000 eksemplāru metienā

drāmu «Jāzeps un viņa brāļi», taču tulkojuma manuskriptu iegūt
neizdevās.

No Ārzemju biroja apsolītajiem marksisma klasiķu darbu tulko-

jumiem «Daile un darbs» saņēma tikai divus, ja neskaita negadī-
jumu ar «Kapitālu». Tos arī publicēja (K. Marksa «Lvi Bonaparta

30 LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 1. apr., 445. L, 15. lp.
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astoņpadsmitais brimers» un F. Engelsa «Ludvigs Feierbahs un kla-

siskās vācu filozofijas gals»).
Vairāki CX locekļi atkārtoti prasīja no Ārzemju biroja atsūtīt

legālai izdevniecībai F. Engelsa «Anti-Dīringa» tulkojumu, bet to

nesaņēma. Grāmatu izdeva Padomju Krievijā apgāds «Spartaks».
Ari CX pieprasīto žurnāla «Auseklis» 31 komplektu Ārzemju bi-

rojs neatsūtīja, ko «Daile un darbs» būtu varējusi droši pārdrukāt.
Neizdevās savākt visus J. Jansona-Brauna rakstus, piemēram, «Bal-

tijas revolūcijas» otro daļu, kaut meklēšanā bez A. Jansones pie-
dalījās biedri Antikvārs (pseidonīms) un Andersons (J. Jurģis).
Andersons 1921. gada 18. februāra vēstulē Ārzemju birojam rakstīja,
ka J. Jansona-Brauna raksti ievietoti vācu avīzēs «Vorvvārts» un

un «Berner Tagvvacht», pēdējā par kara laiku. «Vorvvārts» esot

apskatījis 1905.—1907. gada gājumus, esot daži raksti par Krievijas

revolūciju, kuros minēta arī Latvija, bet bez parakstiem.32 lesākto

J. Jansona-Brauna Kopotu rakstu izdošanu «Daile un darbs» nepa-

beidza.

No legālai izdošanai piemērotiem aktuāla politiska satura dar-

biem «Daile un darbs» saņēma no Ārzemju biroja un publicēja vie-

nīgi J. Ķirša grāmatas «Agrārjautājums Latvijā» 1. daļu —■ «Lat-

vijas lauki imperiālistiskā kara priekšvakarā». J. Ķiršs darbojās
un publicējās Padomju Krievijā, tāpēc viņa darbu Latvijā nācās

izdot ar pseidonīmu K. Vilnis.

Vairākās vēstulēs Ārzemju birojam CX ziņo, ka legālai izdoša-

nai nodomāts pārtulkot Amerikā iznākušo 500 lappušu biezo mar-

ksistisko strādnieku šķiras jautājumu enciklopēdiju, M. Gorkija ro-

mānu «Māte» [tulkotājam izmaksāts pat honorārs — 400 latu],
A. Bogdanova «Politiskās ekonomijas īso kursu» un vairākus G. PJe-
hanova darbus. īstenot šos labos nodomus «Daile un darbs» ne-

paspēja.

Deviņu gadu laikā (1920. g. oktobris — 1929. g. novembris) ko-

manditsabiedrība «Daile un darbs» izdeva latviešu valodā 49 grā-
matas, no tām vienu — L. Paegles darbu «Vālodzes šūpulis,
ABC» — latgaliešu dialektā.

Komanditsabiedrības «Daile un darbs» latviešu valodā izdoto

grāmatu kopējā tirāža ir 155 321 eksemplārs. Vislielākajā metienā

izdoti J. Raiņa dzejoļu krājumi: «Tālas noskaņas zilā vakarā» —

31 «Auseklis» — pirmais sociālistiskais mēnešraksts zinātnei un literatūrai

latviešu valodā, iznāca ASV, Bostonā, 1898.—1901. g. — pavisam 41 numurs

(A. Apinis šo izdevumu apzīmē par laikrakstu, sk. Latviešu grāmatniecība,
269. Ipp.; A. Vilsons —

par žurnālu, sk. Latviešu literatūras vēsture. R., 1956,
3. sēj., 78. Ipp.; Z. Ziemelis — par žurnālu, mēnešrakstu un laikrakstu, sk. LME,
1. sēj., 141. Ipp.).

32 LKP CX Partijas arhīvs, 240. f., 2. apr., 7. L, 94. lp.
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20 000, «Klusā grāmata» — 10 000, «Vētras sēja» — 9883. Savam

laikam lielā metienā iznāca arī J. Jansona-Brauna «Baltijas revo-

lūcijas» 1. daļa — 5008 un A. Upīša romāns «Ziemeļu vējš» —

5000 eks. Lielākā grāmatu daļa izdota metienā no 1500 līdz

3000 eksemplāriem. Vairums «Dailes un darba» izdoto grāmatu ir

beletristiska satura — 26; sabiedriski zinātniskie darbi — 15; mā-

cību grāmatas bērniem —■ 4; rokasgrāmatas — 2; eksakti zinātniskie

darbi — i; vārdnīcas — 1.

Vienu grāmatu «Daile un darbs» izdeva ebreju valodā — rakstu

krājumu «Jung-Sturem. Kultur un Arbet» 1929. gadā.
No visu izdoto grāmatu kopējā metiena nepilnu deviņu gadu

laikā pārdeva 75336 eksemplārus (ieskaitot komisijā nodotos), t. i.,

gandrīz 50 procentus.
Atzīmējams, ka liels pieprasījums bija pēc sabiedriski zinātnis-

kās literatūras. O. Rīles «Audzināšana sociālismam» izplatījās vai-

rāk nekā 3500 eksemplāros; J. Jansona-Brauna «Baltijas revolū-

cija» — 3300, «Domas par jaunlaiku literatūru» — 3000 un

«Kultūrvēsturiski un sabiedriski apcerējumi» — 1200; F. Engelsa
«Ludvigs Feierbahs un vācu klasiskās filozofijas gals» — 800;
K. Marksa «Lvi Bonaparta astoņpadsmitais brimers» — 500, G. Pļe-
hanova «Marksisma pamatjautājumi» — 2300 eksemplāros. Ne ma-

zāka interese darbaļaudīm bija par dzīvi Padomju Krievijā: L. Lai-

cena dokumentālo saistošo aprakstu «69 dienas Sociālistiskajā
Padomju Republiku Savienībā» lasīja vairāk nekā tūkstoš darbaļaužu.

Visvairāk izplatītā «Dailes un darbs» izdotā grāmata bija
J. Raiņa revolucionārais dzejoļu krājums «Tālas noskaņas zilā va-

karā» — pārdeva 5000 eksemplāru.
Bez tiešā ieguldījuma sociālisma un komunisma propagandē-

šanā ar izdoto vērtīgo sociālistiskā virziena literatūru «Daile un

darbs» arī netieši atbalstīja komunistisko strādnieku kustību.

No 1920. gada beigām līdz 1927. gada sākumam tā bez maksas

sagādāja papīru LKP centrālorgāna «Cīņas» nelegālajai tipogrā-

fijai Palisadu (tagad Krāslavas) ielā 22. Tas bija ļoti konspiratīvs

pasākums. Nav izdevies atrast nevienu dokumentu, kurā būtu minēts

kāds vārds par šo jautājumu. Vienīgi Milda Rakstiņa, P. Betlera

tuvākā līdzstrādniece, zina stāstīt: «Papīru mēs iepirkām no Ceit-

liņa, Golta un citām firmām apmēram 20—30 balles uz reizi, katrā

pa 10 rīsu, it kā savai izdevniecībai. Noliktās dienās pavisam agri
no rīta, pirms darba sākšanās, gāju uz noliktavu izdot nelegālās
spiestuves vajadzībām. Veikala un noliktavas atslēgas glabājās pie
manis. lekrišanas gadījumā bija norunāts teikt, ka papīru iegādā-
jamies atkalpārdošanai. Pirmā laikā saņēmējs bija ekspresis, ne-

zinu — īsts vai pārģērbies. Izdevu divas balles, un viņš nesteig-
damies aizstūma savus rateļus pa tukšo ielu. Tad pēc papīra sāka
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nākt mierīgais un nosvērtais A. Liberts. Izdodot balles, katru reizi

biju ļoti satraukta, un man likās, ka salstu, bet Liberts (viņš bija
partijnieks) tikai vīpsnāja savās kuplajās, dzeltenajās ūsās. [..]
Kad Augustu Libertu kā RABCB un nelegālās Komunistiskās parti-

jas darbinieku arestēja, notiesāja un vēlāk 1927. gadā izsūtīja no

Latvijas, pēc papīra brauca vecs partijnieks Jansons, kas dzīvoja
turpat Liberta mājā. 1926. gada pavasari mūsu veikals pārcēlās no

Kurmanova (tagad E. Birznieka-Upīša) uz Brīvības (tagad Ļeņina)
ielu № 11. Aizvest papīru no mūsu noliktavas partijas nelegālām

spiestuvēm kļuva arvien riskantāk. Noliktavas atradās sētā, kurā

bija ļoti dzīva kustība, 1927. gadā papīra piegāde pagrīdes spiestu-
vēm tika pārtraukta. Bet, kādu īsti iemeslu dēļ, to tagad vairs

neatceros. Papīru pagrīdes spiestuvēm «Daile un darbs» deva bez

maksas.»33

Papīra piegāde «Cīņas» tipogrāfijai tika turēta vislielākā slepe-
nībā. No «Dailes un darba» valdes vīriem un kalpotājiem par to

zināja vienīgi P. Betlers un M. Rakstiņa. Norādījumus papīra jau-
tājumos P. Betleram deva A. Arājs-Bērce, vēlāk E. Zandreiters.

Jāuzsver vēl viens «Dailes un darba» veikums tautas kultūras

laukā — Padomju Krievijā izdoto grāmatu popularizēšana un iz-

platīšana buržuāziskajā Latvijā divdesmitajos gados. «Daile un

Darbs» kopš 1924. gada bija Maskavas latviešu izdevniecības «Pro-

metejs», bet kopš 1925. gada beigām — KPFSR Valsts izdevniecī-

bas ģenerālpārstāve Latvijas Republikā. Šie padomju grāmatu ap-

gādi bez iepriekšēja pieprasījuma sūtīja «Dailei un darbam» dau-

dzus no saviem izdevumiem divos eksemplāros visos zinātnes un

mākslas jautājumos, izņemot masu politisko literatūru un populāro
Komunistiskās partijas, valsts un padomju darbinieku sacerējumus.

Sūtīja arī daiļliteratūras paraugus. Ja šos paraugeksemplārus pasta
cenzūra neaizturēja, «Daile un darbs» atkarībā no pieprasījuma pa-

sūtīja papildu 10—20 eksemplāru. Savukārt «Daile un darbs» sūtīja

«Prometejam» visu savu izdevumu 200 eksemplārus, kā arī citu

revolucionāro un progresīvo izdevniecību grāmatu paraugeksem-
plārus. Saņemtās padomju grāmatas «Daile un darbs» izlika savas

grāmatnīcas skatlogos pilsētas centrā Brīvības (tagad Ļeņina) ielā,

ievietoja avīzēs un žurnālos par tām sludinājumus, piegādāja tās

mājās ieskatam vairākiem progresīviem kultūras darbiniekiem, zināt-

niekiem, arī dažām iestādēm un organizācijām.
«Daile un darbs» izplatīja arī vairāku vietējo izdevniecību grā-

matas, piemēram, kopš 1923. gada tā saņēma ģenerālkomisijā visus

«Dzirciemnieku» izdevumus. Ņujorkā dzīvojošais latviešu kompo-
nists A. Piņepuks ar «Dailes un darba» palīdzību Rīgā 1927. gadā

33 Cīņas balsis. R., 1959, 430.—432. Ipp.
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Komanditsabiedrlbas «Daile un darbs» izdotas grāmatas

(Raiņa LMVM 6/931, mv. nr. 25134)

r. ļ Autors un grāmatas nosaukums
Kad

iespiesta
Eksemplāru Atlikums uz

skaits 15. XI 1929

Cena

latos

■I

1. /. Rainis. Tālas noskaņas zilā

vakarā

/. Rainis. Vētras sēja
G. Pļehanovs. Marksisma pa-
matjautājumi
O. Rile. Audzināšana sociālis-

1920.XII 20 000 14 931 0,36

2.

3.
И

9 883

5 000

6 077

2 665

0,30

0,60

4. 5 000 1 443 0,10

5.

6.

7.

8.

9.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

mam

H. Manns. Nabagie
/. Rainis. Klusā grāmata
/. Jansons-Brauns. Kopoti rak-

sti, 1. sēj.
Aspazija. Atriebēja
A. Upits. Ziemeļu vējš
/. Jansons-Brauns. Kopoti rak-

sti, 2. sēj.
/. Rainis. Nemierīga sirds

A. Upits. Salauztā sirds

K. D. Politiska un vispārēja
svešvārdu grāmata
L. Paegle. Jauno vanagu sa-

saukšanās

A. Razums. Mehānika

Р. T. Blonskis. Darba skola

A. Kurcijs. Pasaules klajumā.
Dzeja
S. G. Lozinskis. Darba vēsture

L. Paegle, L. Laicens. Vālodzes

šūpulis
Grāmata lasīšanai, rotaļām un

darbam. 3. d.

A. Upits. Pērkoņa pievārtē
F. Engelss. Ludvigs Feierbahs

un vācu klasiskās filozofijas
liktenis

K. Markss. Lui Bonaparta as-

toņpadsmitais brimers

L. Paegle. Iela

A. Upits. Aiz paradīzes vārtiem

E. Birznieks-Upitis. Kopoti rak-

sti, I [sēj.]
E. Birznieks-Upitis. Kopoti rak-

sti, II [sēj.]
/. Lindulis. Kara nebūs

/. Jansons-Brauns. Kopoti rak-

sti, 4. sēj.
L. Laicens. Mēbelīgā Rīga un

pielikumi

1921. I

192L III

192l'.V
1921.VII

192l'.'lX

»»

192LXII

1921.XII

1922Л

2 990

10 000

5 008

2 896

5 000

3 000

3 000

3 000

2 970

2 980

2 936

1 999

1 499

3 000

2 000

618

6 580

1 703

1 098

743

1

699

760

1 104

1 397

1 020

888

19

1 705

943

1,00
0,40

1,00

0,90
2,00

1,20

1,00

0,34

2,50

0,40

3,50
1,50

1,50

1,30

2,00

10.

1.
1922. III

1922. IV

3 000

1 560
516

686

3,00

0,60

2. 1922.VI 1 500 968 1,00

'3.

4.

5.

1922.VI

1922. IX

1922.Х

1 500

2 000

2 000

684

312

4

0,60
2,20

2,00

6.
1923.II 2 000 243 1,60

7.

18.
1923. II

1923. III

1 500

1 500

687

854

0,90

3,00

'9.
1923. IX 1 500 821 1,20
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Tabulas nobeigums

•I 5

30. Dzīves ceji. Reālistiskas dzejas
krājums. Sast. A. Upīts.

/. Jansons-Brauns. Kopoti rak-

sti. 3. sēj.

1923. XI 1 500 942 4,50

31. 1923.XII 2 000 782 1,60

32. L. Laicens. Skaistā Itālija 1925. 1 160 300 2,50

33. A. Sinklers. Amerikas miljonāra
dzīves stāsts

1925. 1 000 615 1,00

34. L. Paegle. Včlvudzes švupuļs,
ABC mojom un školom

S. Zajaickijs. Strēlnieks Tells

1925. 3 000 2855 1,00

35. 1925. 1 000 394 0,80

36. /. Kvapila. Pasaka par princesi
Pienenīti

1925. 1 000 259 0,60

37. L. Paegle. Volyudzes šyupuļs,
ABC mājām un skolām. 2. iz-

devums

1925. 7 000 596 1,00

38. L. Paegle. Vālodzīte. Bilžu

ābece

1926. 10 000 8 963 0,50

39. A. Upits. Mirabo

A. Paulockis. Automobilis, II

[d.] Apakšbūve un spēka pār-
vadīšanas ierīces

1926. 1 500 657 2,50

40. 1926. 1 500 913 4,00

41. /. Jansons-Brauns. Kopoti rak-

sti, 5. sēj.

K. Vilnis. Agrārjautājums Lat-

vijā, I. d.

1927. 1 500 1 297 3,00

42. 1927. 1 500 959 3,00

43. L. Paegle. Kas atsēdēs? 1928. 1 500 971 0,75

44. /. Jansons-Brauns. Kopoti rak-

sti, 6. sēj.

1928. 1 500 1 036 3,00

45. /. Jansons-Brauns. Kopoti rak-

sti, 7. sēj.

1928. 1 500 1 111 3,00

46. E. Fross. Linards Laicens. Lite-

ratūra. 25 gadi.

1928. 1 500 915 1,20

47. L. Laicens. 69 dienas Sociālis-

tisko Padomju Republiku Sa-

vienībā

1928. 2 000 963 1,80

48. K. Dzelzītis. Gājiena uz nā-

kotni

1928. 1 500 1 208 1,75

49. A. Paulockis. Automobilis. I d.

Motors

1928. 2 000

?50. 1929. 1 000 ?Rakstu krājums «Jung-Sturem.
Kultur un Arbet»

Kopa 156321 ! 79 985 I
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izdeva savu dziesmu krājumu «Auseklis». 1928. gadā progresīvais
literāts A. Brēdermanis izdeva savu stāstu krājumu «Oktobris» ar

ierakstu titullapā — «Dailes un darbs» ģenerālkomisija. Tāpat ģe-

nerālkomisija saņēma no autora M. Šaca-Aņina 1927. gadā krievu

valodā izdoto revolucionāro darbu «Социальная оппозиция в исто-

рии евреев». Turpretī kādai 1930. gadā ar «Dailes un darba»vārdu iz-

dotai peļņas grāmatai — E. Issberner-Hāldanes «Cilvēka ķermeņa
slimību pazīmes rokā» — ar komunistisko komanditsabiedrību nav

nekā kopēja.
«Daile un darbs» saņēma komisijā visu revolucionāro izdevnie-

cību «Darbs», «Jaunā kultūra», «Neatkarīgais vārds» v. c. grāma-
tas. Arī progresīvie apgādi deva «Dailes un darba» komisijā savus

izdevumus, piemēram, «Kultūras balss», «Grāmatu draugs», arī

A. Jesens. Savukārt «Dailes un darba» izdevumus komisijā ņēma
«Kultūras balss», «Leta», A. Jesens, D. Golts-Zeltiņš, pat «Valters

un Rapa» un citas grāmatu tirgotavas.

Nozīmīgs revolucionāro grāmatu popularizēšanas un izplatīša-
nas paņēmiens bija «Dailes un darba» grāmatu galdi Tautas augst-
skolu biedrības Kultūras svētkos, RABCB kluba Darba svētkos un

citos darbaļaužu masu sarīkojumos ne vien Rīgā (piem., «Uļeja»
zālē), bet arī citās pilsētās un lauku centros.

Apgādu un grāmatnīcu «Daile un darbs» likvidēja 1929. gada
rudenī komanditsabiedrības mirušo biedru J. Raiņa un A. Razuma

mantinieku pilnvarotie meņševiki un nacionālisti. Atklāta provokā-

cija un represijas pret grāmatnīcu sākās jau 1928. gada rudenī, kad

arestēja un ieslodzīja cietumā grāmatveikala pārzini J. Ķiperu. Pa-

redzamo represiju dēļ P. Betlers saziņā ar partiju «savu» ieguldī-
jumu pasākumā formāli atdeva A. Razumam un līdz ar to izstājās
no sabiedrības, paliekot tikai tās algots uzņēmuma direktors. Pēc

abu juridisko «īpašnieku» A. Razuma un J. Raiņa nāves viņu man-

tinieku kuratori nacionālists E. Ramanis un meņševiks K. Lorencs

ar nekrietnas provokācijas palīdzību mēģināja piesavināt partijas
mantu. Tā avīze «Jaunākās Ziņas» publicēja inženiera E. Ramaņa
safabricētu melu ziņojumu: «Miljonu zādzības un piesavināšanās
izdevniecībā «Daile un darbs». Veikala kalpotāji nozaguši 3000 grā-
matu par apmēram 35 000 latu.»34 Pret Komunistisko partiju vērsto

provokāciju tūliņ steidzās atbalstīt un padziļināt oportūnistiskās
LSDSP centrālorgāns «Sociāldemokrāts»: «..Paredzams, ka Bet-

lers un kompānija apkrāpis komanditsabiedrību par vairākiem miljo-
niem

..
Betlers ir slīpēts blēdis. Biedris Lorencs par to nekavējo-

ties ziņoja kriminālpolicijai..»35 Provokācija, protams, tika organi-

34 Jaunākās Ziņas, 1929, 8. nov., № 253, 7. Ipp.
35 Sociāldemokrāts, 1929, 9. nov.



zēta saziņā ar valsts varas iestādēm, jo policija nekavējoties ares-

tēja «Dailes un darba» kalpotājus komunistus, uzsvērsim, arestēja
tikai komunistus — Dž. Blauu, M. Rakstiņu, A. Rīdzenieku, A. Ksi-

landeru. Arestēt P. Betleru policijai neizdevās — viņš savlaicīgi
bija pārgājis uz nelegālu dzīves veidu. P. Betleram provokāciju iz-

devās atmaskot, «miljonu zādzības» lieta izkūpēja, arestētos kalpo-
tājus atsvabināja. Vairumu no «Dailes un darba» grāmatu krājuma
nopirka lielā komerciālā grāmatu tirgotava «Valters un Rapa».

Visi grāmatu apgāda «Daile un darbs» izdotie sabiedrisko zi-

nātņu darbi bija marksistiski revolucionāra satura, daiļliteratūra —

sociālistiska virziena. Apgāds pulcēja ap sevi un atbalstīja prāvu

progresīvu un revolucionāru literātu un grāmatnieku kolektīvu.

Buržuāziskās Latvijas saimnieciskā panīkuma un politiskās reakci-

jas apstākļos «Dailes un darba» izdevumiem un visai tās darbībai

bija liela audzinoša, aģitējoša un darbaļaužu prātus uzmundrinoša

nozīme.
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S. Kalniete

SATĪRISKĀ GRAFIKA 1905.—1907. GADA

PERIODISKAJĀ PRESĒ

levērojama lappuse latviešu grafikas vēsturē saistās ar 1905.—

1907. gada buržuāziski demokrātiskās revolūcijas laika satīrisko gra-

fiku, kuras spilgtākie paraugi atrodami demokrātiskajā presē. Revo-

lūcijas laikā tā nef tikai atspoguļoja masu revolucionāras noskaņas,
bet rosināja arī aktīvai cīņai.

Latvijas politiski satīriskos izdevumus piemeklēja tāds pats lik-

tenis kā Krievijā izdotos. No 380 krievu periodikas izdevumiem,
kuru kopmetiens sasniedza 40 miljonus eksemplāru, vairumu cen-

zūra slēdza jau pēc dažu numuru iznākšanas. 1 leskatu cenzūras dar-

bībā sniedz kādā no žurnāla «Vārdotājs» numuriem atstātais tuk-

šais laukums ar parakstu: «Sinī tukšajā telpā; bija klišeja, kuru uz

cenzora pavēli policija konfiscēja». 2 Lai maldinātu carisko cenzūru

un izvairītos no tās represijām, žurnāli bieži mainīja nosaukumus.

Izdevējs un redaktors, ļkā arī redakcijas adrese palika tie paši.
Pirmās buržuāziski demokrātiskās revolūcijas laika asākais un

mākslinieciski augstvērtīgākais politiski satīriskais žurnāls «Svari»

iznāca 1906.—1907. gadā. Tā atbildīgais redaktors bija mākslinieks

un rakstnieks A, Purics. Žurnālā ar karikatūrām piedalījās māksli-

nieki J. R. Tilbergs, R. Zariņš, A. Romāns, R. Pērle, G. Sķilters,
J. Grosvalds, P. Krastiņš un citi. Spožais autoru kolektīvs noteica

žurnāla grafiskā ietērpa kvalitāti. Dažas «Svaru» karikatūras tika

pārpublicētas pat ārzemju periodiskajos izdevumos. 3

1906. gada sākumā A. Kukura redakcijā nāca klajā satīriskais

žurnāls «Vārdotājs», kura titullapā lasāms aicinājums «Visu zemju
humoristi, savienojieties!». Atbilstoši aicinājumam žurnālā sasto-

pami arī Rietumeiropas un Krievijas žurnālu interesantāko karika-

tūru pārpublicējumi — varbūt tādēļ izdevumam pietrūkst tematiskas

un stilistiskas viendabības. Asa politiska satīra mijas naivu

prieku par reformu ceļā gūtajiem atvieglojumiem un ar sadzīves

banalitātēm. Kaujinieciskākie žurnālā ir satīriskie raksti, par ko lie-

1 Дульский П. M. Графика сатирических журналов 1905—1907 г.г. Казань,
1922, с. 9.

2 Vārdotājs, 1906, № 16, 254. Ipp. Tuvākas ziņas par 1906.—1907. gada
latviešu satīrisko izdevumu likteni sk. grām.: Latviešu periodika. R., 1977, 1. sēj.,
Ш 508, 648, 665.

3 Mākslas vēsture. R. Purvīša visp. red. R., [1935], 2. sej., 594. Ipp.
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cina A. Kukuram piespriestais 3 dienu arests par rakstu ««Mužika»

ticības apliecība» un 2 mēnešu cietumsods par rakstu «Ko Baltijas
vācieši mums ir ņēmuši un ko ir devuši».4 Ar tiesas lēmumu žur-

nālu slēdza, bet pēc neilga pārtraukuma tas turpināja iznākt ar

nosaukumu «Šalkas», bet pēc tā aizliegšanas — ar nosaukumu «Vē-

rotājs». Formāli abu izdevumu atbildīgie redaktori bija F. Dam-

bergs («Šalkas») un E. Braslis («Vērotājs»), bet faktiskais redak-

tors un izdevējs bija A. Kukurs. Žurnāli šaustīja II Valsts domes

nevarību un nespēju risināt Krievijas impērijas šķiriskās, ekonomis-

kās un nacionālās pretrunas, pārmeta latviešu buržuāziskajai presei
patstāvības trūkumu. Žurnālā darbojās mākslinieki A. Kronenbergs,
I. Zeberiņš, A. Maizītis, R. Vilciņš, R. Ceplītis v. c.

1906. gadā Līvu Jurkas (Jura Pūriņa) redakcijā Pēterburgā sāka

iznākt satīriskais žurnāls «Rīkstes», kas ar mainītiem nosaukumiem

(«Pēriens», «Spēriens», «Spītnieks») turpināja iznākt līdz 1906. gada
septembrim. Izdevuma lappusēs atrodam izcilo krievu mākslinieku

B. Anisfelda un I. Biļibina grafiku pārpublicējumus.
Laika trūkums, līdzekļu un poligrāfijas ierobežotība, pastāvīgā

izsekošana un nemitīgie konfiscēšanas draudi neizbēgami ietekmēja
arī politiski satīrisko izdevumu māksliniecisko apdari. Vērojams pa-

viršs poligrāfiskais izpildījums, izmantotās iespiedkrāsas ne vien-

mēr atbilst satura radītajai noskaņai, tomēr savu galveno uzde-

vumu — aktīvi, laikmetīgi un konkrēti atsaukties uz 1905.—

1907. gada revolūcijas notikumiem — satīriskā prese veica. Tā bija
ne tikai iedarbīgs ideoloģiskās cīņas ierocis, bet arī tautas estētis-

kās gaumes ietekmētāja un nacionālās pašapziņas stiprinātāja. Lai

gan latviešu nacionālajai karikatūrai bija visai neilga vēsture,
1905.—1907. gada kaismīgā satīra, kas pacēlās Eiropas ievēroja-
māko sasniegumu līmenī, pavēra jaunu lappusi šī žanra attīstībai

Latvijā.

Eiropas karikatūrai ir sena vēsture. Sākotnēji tās uzmanības lokā ir sadzī-

ves tematika, bet jau 16.—17. gs. parādās pirmie politiskās satīras paraugi.s

īpašs sociāli atmaskojošs spēks piemīt Lielās franču revolūcijas un Parīzes

Komūnas laika politiskajām karikatūrām.

Līdz pat 19. gs. beigām dominē «inscenētās» karikatūras tips: mākslinieks

darbojas kā režisors, izkārtojot personāžus izteiksmīgās mizanscēnās, precīzi pie-
meklējot komiskās dētajās un žestus. Komiskā izpratnē liela nozīme ir paskaid-
rojošam tekstam, bez kura karikatūras satīra nav uztverama. Politiskajā kari-

katūrā bieži darbojas personāži, kas ar pamfletisku asumu palīdz raksturot attie-

cīgo situāciju.
19. gs. beigas un 20. gs. sākums ir laiks, kad strauji paaugstinās grafikas

sabiedriskais prestižs. Jūgendstila ietekmē paaugstinās arī karikatūras žanra

4 Latviešu periodika. R., 1977, I. sēj., 343. Ipp.
5 Дульский П. M. Графика сатирических журналов 1905—1907 г.г. Казань,

1922, с. 6.



116

grafiskā kultūra. Jaunas grafiskās izteiksmes formas komiskā atklāsmei tiek mek-

lētas Anglijā, Francijā, Vācijā un Krievijā. Celmlauzis — Vācijā izdotais ievēro-

jamākais Eiropas satīriskais izdevums «Simplicissimus». 6 Žurnāla mākslinieki,
meklēdami specifiski karikatūriskus izteiksmes līdzekļus, atteicās no komentējo-
šiem tekstiem. Asprātīgas hiperbolas un metaforas, līniju un aprišu komiska

izteiksmība, lakoniska kompozīcija raksturo žurnāla grafiskā noformējuma stilu,
kura ietekme jūtama vai visā Eiropā un arī Krievijā.

Krievijā ar «Simplicissimus» meklējumiem sasaucas grupas «Мир искусства»

mākslinieku I. Biļibina, S. Cehoņina, M. Dobužinska, B. Kustodijeva, E. Lansere,
V. Serova v. c. darbība satīras žanrā — tā arī vērsta uz grafiskā lomas palie-
lināšanu karikatūras idejas atklāsmē. Vienlaicīgi viņu darbos jūtamas arī 19. gs.
vidus krievu satīriskā zīmējuma tradīcijas, kuru turpinātājs un attīstītājs gad-
simta sākumā ir izcilais krievu karikatūrists P. Sčerbovs.

Abi stilistiskie virzieni saskatāmi arī krievu 1905.—1907. gada satīriskajā
grafikā, kas tiecību pēc formas izsmalcinātības apvieno ar kaujinieciskām ide-

jiski mākslinieciskā satura kvalitātēm.

Latviešu karikatūras vēsture nav izprotama atrauti no nacionālās periodiskās
preses attīstības, jo periodiskie izdevumi veido labvēlīgu augsni satīras žanru

uzplaukumam. Pirmais preses izdevums, kas atteicās no agrākās vācu ideoloģiskās
virsvadības, bija «Pēterburgas Avīzes». Avīze konsekventi pārstāvēja latviešu

intereses un aktīvi vērsās pret vācu ekonomisko un ideoloģisko virsvadību.

«Pēterburgas Avīzēm» bija satīriskie pielikumi «Dzirkstele» un «Zobugals»,
kuros meklējami latviešu nacionālās karikatūras pirmsākumi. Pirmā latviešu

profesionālā grafiķa A. Dauguļa (1830—1899) kokgriezumi tēloja vācu

līdzskrējējus bizmaņus un ar savam laikam nepieredzētu asumu izsmēja vācu

muižniekus. Pielikumos dzima kolorītie Brenča un Žvinguļa tēli, kas stilistiski

turpināja eksistēt pēc avīzes slēgšanas citu izdevumu lappusēs. Pagājušā gad-
simta vidus un beigu posmā karikatūrā stilistiski apvienojās vācu un krievu

satīriskā zīmējuma ietekmes.

Novērtējot šī perioda satīras kopainu, tomēr jāatzīst tās idejiskā satura pie-
zemētība. Tā izskaidrojama ne tikai ar mākslinieku nepietiekamo profesionali-
tāti. Sava nozīme ir arī sarežģītajai Baltijas sociālajai un nacionālajai struk-

tūrai, kas latviešu «preses brīvību» ierobežo vēl vairāk nekā Krievijas impērijas
centrālajās pilsētās.

20. gs. sākumā latviešu kultūrā un mākslā radošo darbību aiz-

sāka daudzi talantīgi mākslinieki, kam 1905.—1907. gada revolūcija
bija pirmā nopietnā pilsoniskā brieduma pārbaude. 1899. gadā no

studijām ārzemēs atgriezās Rihards Zariņš (1869—1939), kas

revolūcijas laikā strādāja Krievijas Valstspapīru spiestuvē. Māksli-

nieks bija viens no aktīvākajiem «Svaru» karikatūristiem. R. Zariņa
darbiem raksturīga augsta grafiskā kultūra, 19. gs. reālistiskās gra-
fikas tradīciju klātbūtne un izpildījuma smalkums. Pēc radošās pār-
liecības reālists, savu pasaules izjūtu viņš saglabā arī savās satī-

rās, kur maz deformētu formu vai līniju. Zariņš apelē pie skatītāja
intelekta, prasmes aiz nekarikatūriskas formas saskatīt satīrisku

sižetu. Satīriskā atklāsmē liela nozīme ir paskaidrojošajam tekstam,
kas bieži veido stilistisku kontrastu ar aprisēs skaidro, precīzo zīmē-

jumu. Komismu rada arī reālistiski tēloto priekšmetu jēdzieniskā
neatbilstība.

6 Mākslas vēsture. V. Purvīša visp. red. R., [1935], 2. sēj., 582. Ipp.
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Vēl mācīdamies Pēterburgas Mākslas akadēmijā, vairākos satī-

ras izdevumos aktīvi darbojās Jānis Roberts Tilbergs (1880—

1572). Karikatūrās mākslinieks atklājas kā ass raksturotājs, kam

groteski deformēta forma un līnija ir mērķtiecīgi fabulas zemteksta

paudēji. Skaidri konturēts zīmējums, asprātīga detaju izvēle un ass

sižets ļauj viegli uztvert Tilberga satīru nozīmi. Paskaidrojošais
teksts citreiz šķiet pat lieks. Mākslinieka formas izteiksmības meklē-

jumi ir tuvi tālaika Eiropas satīras jaunākajiem strāvojumiem.
Blakus izcilajiem meistariem Indriķa Zeberiņa (1882—1969)

mākslinieciskais rokraksts vēl nedrošs, lai gan viņa radošā indivi-

dualitāte jau jūtama. Sajā periodā Zeberiņš vēl ir J. Rozentāla stu-

dijas audzēknis, tādēļ saprotama stilistiskā neviendabība un pro-

fesionalitātes trūkums, kas pavīd dažos publicētajos darbos.

Mākslinieka labākajos zīmējumos pievilcīgs ir tiešums, ar kādu au-

tors atklāj ieceri. Zemnieciski smagnējās līnijas un formas izjūta
labi saskaņojas ar demokrātisko tematiku un tipāžu.

Spilgts satīriķa talants un individualitāte piemita jaunajam Al-

bertam Kronenbergam (1887 —1958). Jau revolūcijas gados

publicētajās karikatūrās redzamas tās iezīmes, kas arī turpmāk rak-

sturīgas mākslinieka labsirdīgajam humoram. Panaivais zīmējums
it kā mazina satīriskā sižeta asumu, piešķir tam labdabīgu nokrāsu.

Skatītājs vispirms uztver smieklīgo formu un tikai pēc tam sāk

domāt par attēlotā saturu.

Savu ieguldījumu 1905.—1907. gada satīriskajā grafikā ir devuši

arī Jāzeps Grosvalds (1891—1920), Pēteris Krastiņš (1882—1943),
Rūdolfs Pērle (1875—1917), Aleksandrs Romāns (1878—1911), Gus-

tavs Šķilters (1874 —1954) v. c. mākslinieki. Cenzūras nemitīgo
draudu un administratīvo sodu ietekmē daudzi politiski asie, māk-

slinieciski veiksmīgie satīriskie zīmējumi publicēti anonīmi, tomēr

sarežģītā autorības sazīmēšana nav kavēklis revolūcijas gadu satī-

riskās grafikas novērtējumam. Nozīmīgs ir ne tikai katra autora

individuālais ieguldījums, bet arī atziņa, ka latviešu demokrātiskā

inteliģence izprata, pareizi novērtēja un veicināja savas tautas re-

volucionāro cīņu.
1905.—1907. gada demokrātiskā prese aktīvi atsaucās uz katru

revolūcijas notikumu, ar satīras aso spalvu palīdzot atklāt tā patie-
sos cēloņus. Aktualitāte — satīrai raksturīga iezīme. Par to pārlie-
cināmies, pāršķirstot «Svaru» 1. numuru. Uz vāka — R. Tilberga
karikatūra «Bezdarbnieki». Tā ilustrē 1906. gada rūpniecības un

visas ekonomikas depresiju — Rīgā vien bija 15 tūkstoši bez-

darbnieku.7 Pāršķirot dažas lapas, atrodam zīmējumu grupu

«Rīgas tramvaju epopeja» (mākslinieks J. R. Tilbergs). Jau kopš

7 Krastiņš J. 1905. gada revolūcija Latvijā. R., 1975, 283. Ipp.»
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1906. gada jūlija (numurs iznāca 1906. gada novembrī) turpinājās

Rīgas tramvajnieku streiks, kas izpaudās arī bruņotas cīņas formā.8

Tramvaju kustība bija iespējama tikai policijas apsardzībā, kas

streiklaužus sargāja no streikotāju uzbrukumiem. Zīmējumi «Izrai-

dīšana no paradīzes», «Deja ap zelta teļu» un «Debessbraukšana»

nesaudzīgi parāda varas iestāžu teroru un rafinētās izrēķināšanās
metodes. Savukārt R. Zariņa meistarīgais zīmējums no sērijas «Pre-

ses balsis par latviešiem» atmasko ne tikai baltvācu preses reakcio-

nāro nostāju pret «šo sarmat taut», bet iepazīstina ar necilvēcis-

kajām baltvācu zemessargu cīņas formām. Arī vinjetes un pārējie

zīmējumi veiksmīgi iekļaujas žurnāla kopējā tematikā, veidojot vie-

notu mākslinieciskā ietērpa ansambli.

Revolūcijas gadu satīrā atradīsim arī tēlus, kas.ieguvuši nega-
tīva simbola nozīmi. Tādi ir paresnais, padumjais, pašpārliecinātais
un gļēvais vācu muižnieks, kā arī liekulīgais, resnais vai ļaunumā
izkaltušais mācītājs. Netiek saudzēti arī cariskās policijas gorodo-
voji un birokrātiskā ierēdniecība.

Spilgtākais muižnieka tēls pieder J. R. Tilbergam. Tas ir ūsains,

mazs resnītis ar lielu vēderu, mazām ačelēm un buldodziskiem sejas
vaibstiem. Tēla negatīvā nozīme viegli uztverama. Līdzīgs tipāžs
darbojas arī R. Romāna un R. Pērles darbos. A. Kronenberga muiž-

nieks ir kārns, izstīdzējis radījums, tērpies galifē biksēs, galvas
pacēlumā nojaušama «dižciltīga» augstprātība. Sī tēla negatīvās

īpašības nav tik klaji izteiktas; tās atklājas, iedziļinoties karikatū-

ras kopidejā. Tāpēc raksturīgs A. Kronenberga stila paraugs ir kari-

katūra «Dāvids un Goliāts», kuras personāži vispārināti pārstāv
kārtu attiecības Latvijā. Tie ir vācu muižnieks, vācu mācītājs un

latviešu zemnieks. lespējamo karikatūras sižeta attīstību palīdz
izprast analoģija ar Bībeles leģendu par necilo ganuzēnu Dāvidu,
kam pietika drosmes un veiklības, lai uzvarētu brutālo milzi

Goliātu.

Nozīmīga vieta revolūcijas gadu atmaskojošajā satīrā ir «pre-
ses karam» — cīņai pret reakcionāro un liberāro presi, kas falsifi-

cēja Baltijas revolūcijas notikumus. Daudz karikatūru par šo tema-

tiku radījuši Tilbergs, Zeberiņš, Kronenbergs, bet Zariņš darinājis
veselu ciklu — «Preses balsis par latviešiem», kas publicēts žur-

nālā «Svari».

Sava tiesa tikusi arī II Valsts domei. Žurnāla «Svari» 6. numurs

pilnībā veltīts Domes neveiksmīgajai darbībai, deputātu politiskajai
nekonsekvencei un izdabāšanai carismam. Buržuāziskā daudzpartiju
sistēma atmaskota kā kapitālistiskās valsts organisma daļa, kas,
mainīdama savu ārējo veidolu, nemaina saturu.

8 Krastiņš J. 1905. gada revolūcija Latvijā. R., 1975, 283. Ipp.
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Netika aizmirsti arī sabiedrības netikumi —■ mietpilsoniskums
un no tā izrietošais viltus patriotisms un pašlabuma meklējumi. Lī-

dzīga tematika atrodama jau «Pēterburgas Avīžu» satīriskajos pie-
likumos. 1905.—1907. gada satīrā sadzīves žanrs ieguva īpašu poli-
tisku nokrāsu, jo sabiedrības netikumi tika atklāti saistībā ar sociālo

fonu, kas tos rada un veicina.

1905.—1907. gada preses satīras kopainā nojaušama noteikta

žanriska struktūra, kuras izveidē liela nozīme bijusi nepieciešamī-
bai izvairīties no cariskās cenzūras ierobežojumiem. Izdalāmi šādi

galvenie karikatūru tipi: karikatūra mīkla, karikatūra alegorija un

satīriskais portrets.

Karikatūra mikla tēlo veikli maskētu notikumu, kura uzminēšana

lasītājam nesagādā grūtības, bet cenzūrai nedod formālu
iemeslu zīmējuma aizliegšanai. Karikatūrā «Krīvu-krīvi»9 ir re-

dzami divi senču priesteri baltos tērpos, kas upurugunī dedzina

ozollapu vītnes. Turpat pie kājām mētājas galvaskausi, bet no

krūmu pudura izlokās čūskas. Laikabiedri bez pūlēm pazina Frici

Veinbergu, vienu no Rīgas Latviešu biedrības vadītājiem, un mācī-

tāju Andrievu Niedru, kuri revolūcijas laikā bija populāri reakcijas
Progresīvās sabiedrības nopēlumu viņi izpelnījās, aicinā-

dami uz sadarbību ar vācu muižniecību un klaji atbalstīdami soda

ekspedīcijas Baltijā kā «tautas vienotības atjaunotājas». 10 F. Vein-

bergu dēvēja par ģildes Sprici vai Spričeli, bet A. Niedru — par

Andrušku. 11 Žurnālos atradīsim F. Veinbergu kā raganu lidojam uz

slotas vai tupot alus mucā, lai «brāļiem vāciešiem sagādātu vienu

sirds uztaisīšanu». 12 Citā karikatūrā abi ar Andrievu Niedru ieķēru-
šies astē govij — Baltijai —, to pieturēdami, lai vācu muižnieki un

mācītāji varētu netraucēti slaukt lētticīgo lopiņu. Reizēm prese iz-

smej arī citus latviešu buržuāzijas līderus, tomēr popularitātes ziņā
ar A. Niedru un F. Veinbergu neviens sacensties nevar.

Cenzūrai bieži vien nebija ne jausmas, kādu nozīmi karikatūra

var iegūt kopskanējumā ar pārējiem žurnāla zīmējumiem un rak-

stiem. Tā, piemēram, Tilberga karikatūra «Tūristi Rīgā» 13 attēlo

kāda muzeja ekspozīcijas daļu, kas veltīta inkvizīcijai. Zāles pār-
raugs policijas formai līdzīgā ietērpā steidzīgi piekopj telpu. Zīmē-

jums it kā nevainīgs, bet, vērīgāk ielūkojoties, kreisajā apakšējā
stūrī redzam cilvēka ķermeņa daļas, bet tumšais ēnojums rosina

domāt par asinīm. Turklāt tālaika rīdzinieki policijas ēku kanālmalā

9 Zibens, 1907, № 1, 16. Ipp. (Domājams, ka autors ir P. Krastiņš.)
10 Svari, 1906, № 8, 97. Ipp.
11 Ņirga, 1906, № 9, 43. Ipp.
12 Svari, 1906, № 8, 97. Ipp.
13 Svari, 1907, № 7, vāku 1. Ipp.
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dēvēja par «muzeju». «Svarus» izdeva un cenzēja Pēterburgā, tāpēc
raksturīgie «vietvārdi» cenzoram acīmredzot bija sveši.

Karikatūrā alegorijā par galvenajiem izteiksmes līdzekļiem ide-

jas atklāsmei mākslinieks izvēlas metaforu, hiperbolu vai salīdzinā-

jumu un izteiksmīgā, vispārinātā formā cenšas atklāt kādas parā-
dības būtību.

A. Romāns krāsainajā litogrāfijā «Tas pazemības gars»
14

ir pievērsies latviešiem gadsimtiem ilgi audzinātās pazemības un

padevības tēmai. Mākslinieks atteicies no liekām ilustratīvām

detaļām, koncentrējot skatītāja uzmanību pamatidejas uztverei.

Kompozīcijas vizuālo un idejisko centru veido puscilvēka pusdzīv-
nieka saliektais stāvs. Mūsu skatiens it kā pats aizslīd līdz pātagai
un didaktiski paceltajai rokai, kas simbolizē varas neatņemamos
atribūtus. Atmaskojot zemisko, A. Romāns vienlaicīgi aicina stipri-
nāt cilvēcisko pašcieņu.

R. Zariņš vizuāli interpretējis tautasdziesmu «Kurzemē melni

meži», 15 parādīdams jauno Kurzemes mežu panorāmu. Redzami tikai

celmi vien, šur tur saglabājusies kāda nīkulīga priedīte. Laikmeta

notikumu kontekstā zīmējums gūst divējas nozīmes. Pirmā, cenzū-

rai piemērotā, nozīme karikatūru skaidro kā iestāšanos par Latvi-

jas mežu paglābšanu no nesaudzīgas izciršanas un iztirgošanas
ārzemēs. Otrā nozīme saistās ar kara tiesu izrēķināšanās sekām

Latvijā. (Upuru kopskaits mums nav zināms, bet priekšstatu var

sniegt fakti par notikumiem, piemēram, Koknesē, kur dažu dienu

laikā nošāva 60 cilvēku.) 16 Zariņa zīmējumu pat grūti ietilpi-
nāt karikatūras žanrā — izteiksmes līdzekļi un tēlojuma veids ir

reālistiski. Vienīgi abpus izcirtuma ainai novietotās groteskās cil-

vēku figūras piešķir zīmējumam sarkastisku akcentu. Kariķētās figū-
ras stilistiski nesakļaujas ar zīmējuma centrālo daļu. Tā nav Zariņa
neveiksme — tas darīts apzināti, lai novērstu cenzūras aizdomas.

īpašu grupu 1905.—1907. gada satīrā veido satīriskais portrets,
kas tēlo gan cariskās valdības un ierēdniecības pārstāvjus, gan arī

pazīstamus latviešu kultūras darbiniekus. Žurnāla «Svari» lappusēs

sastopamies pat ar atsevišķu sēriju «Portretu galerija», kaut gan

arī sižetisko karikatūru personāžiem bieži piemīt portretiskas iezī-

mes. «Portretu galerijas» autors ir J. R. Tilbergs, kas ar tušu un

spalvu darinājis 7 zīmējumus. F. Grosvalds un F. Golovins 17 tēloti

asiem satīras līdzekļiem, turpretī R. Blaumaņa, J. Vītola, J. Raiņa
v. c. portreti ir pirmie draudzīgā šarža paraugi latviešu karikatūrā.

14 Svari, 1906, № 3, 33. Ipp.
15 Svari, 1907, № 8, 96. Ipp.
16 Krastiņš J. 1905. gada revolūcija Latvijā. R., 1975, 260. Ipp.
17 F. Grosvalds — Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs; F. Golovins

cariskās Krievijas II Valsts domes priekšsēdētājs.
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Grosvalda vaibstos 18 Tilbergs uzsvēris kaķisku pieglaudīgumu —

acis piemiegtas, mati atglausti, bet rokas tīksmīgi saliktas klēpī.
Grosvaldu «[..] dievs tas kungs bija žēlīgi apbalvojis ar tik ilgu

un ciešu miegu, [..] par ko tie vācu kungi viņam tagad parāda
godināšanu, draudzīgi spriežot roku», 19 tādēļ tautas acīs viņš bija
zaudējis cieņu. Interesanti, ka vienā no nākamajiem «Svaru» nu-

muriem ievietota nezināma autora ironijas pilna vēstule, kurā viņš
izliekas sašutis par tik necienīgu ķengāšanos. Tā lasītāju uzmanība

atkārtoti pievērsta Grosvalda personībai.
Silts humors strāvo no Tilberga draudzīgajiem šaržiem. Viņš

labsirdīgi pasmaida par R. Blaumaņa milzīgo matu cekulu un

ūsām, profesora J. Vītola paapajo vēderiņu vai J. Raiņa ārkārtīgo
vājumu.

Pie Raiņa portreta—šarža20 gribētos pakavēties ilgāk. Kā zināms,
1925. gadā Tilbergs nopietni strādāja pie J.Raiņa portreta.
Gleznā mākslinieks izcēlis dzejnieka iekšējo nosvērtību un atturīgā,
noslēgtā rakstura spēku, kā arī cerību un gaidu noskaņas. Gleznā

ir jūtama neizsakāma vientulības un ilgu smeldze. Atgriežoties pie
1905. gada šarža, redzam, ka jau pēc īslaicīgas pazīšanās ar

J. Raini jaunais mākslinieks (Tilbergam tolaik bija tikai 26 gadi)
ir uztvēris dzejnieka likteņa traģiku, viņa nolemtību

4
garīgai vientu-

lībai. Par to liecina zoda līnijas skarbums, rūgtais vaibsts ap muti

un dziļi iegrimušās acis. Zīmējumā jau ir nojaušams J. R. Tilberga
smalkais psihologa talants un spēja ieskatīties otra cilvēka dvēselē.

Revolūcijas laika presē sastopam ne tikai satīru. Mākslinieki gra-

fikās pievērsušies arī revolūcijas heroikas tēlojumam. Jaunais poli-
tiskās grafikas žanrs, saglabājot augstas idejiskās un māksliniecis-

kās vērtības, ar presi ieguva milzīgu vērtētāju auditoriju. Zīmējums,
kas bija tiražēts daudzos eksemplāros, aiznesa lielo mākslu līdz

attālākajiem Latvijas nostūriem.

R. Zariņa litogrāfijas «Eposs» 21 alegoriskajā sižetā stipri jū-
tama simbolisma atblāzma. Saglabājot reālistisku zīmējumu, māk-

slinieks tēlo mūžīgo labā un ļaunā cīņu. Kompozīcijas centrā ir

gaišs jaunekļa stāvs ar cirtienam atvēzētu zobenu. Viņa preti-
nieks — milzu vēzis, kam viena spīle jau nocirsta, tomēr tā drau-

dīgais spēks nav mazinājies. Neaizsargāts un trausls izskatās jau-

nekļa siluets pret blīvi tumšo vēža ķermeni. Kas uzvarēs? Cilvēks

vai atpakaļrāpulis vēzis? Litogrāfija publicēta 1907. gada pava-

sarī — tātad soda ekspedīciju terors bija tikko pierimis. Daudzi

cīnītāji bija sodīti ar nāvi, citi izsūtīti uz Sibīriju, bet daļa

18 Svari, 1906, № 1,4. Ipp.
19 Svari, 1907, № 6, 73. Ipp.
20 Svari, 1907, № 5, 55. Ipp.
21 Svari, 1907, № 6, vāku 1. Ipp



emigrējusi uz ārzemēm, tādēļ laikabiedri «Eposu» varēja uztvert kā

rekviēmu varoņiem.
Soda ekspedīciju atnestais posts, daudzie upuri viesa demokrā-

tiskajā inteliģencē apjukumu un radīja pesimistisku noskaņojumu.
Ar dziļu smeldzi revolūcijas sakāves traģiku atklāja I. Zeberiņš.
Kādā bezparaksta zīmējumā

22 attēlota klusa ziemas novakare, sniegā

guļ nošauts cilvēks. Baigo mieru traucē tikai melno kraukļu bars

pamalē, šī noskaņa ir rada sakāves traģikai J. Raiņa «Klusajā
grāmatā», tikai Raiņa filozofiskās domas vēriens ļauj aiz ciešanām

saskatīt stabilas, dzīvi apliecinošas vērtības.

Г. Zeberiņam raksturīga īpaša spēja bez efektīga sižetiska risi-

nājuma, ar vienkāršiem izteiksmes līdzekļiem atrast kontaktu ar

estētiski mazpieredzējušu skatītāju. Tā tēlotas arī vecā Kriša un

viņa sievas bēdas:23 ik vakarus vecie vecīši dodas uz mežu pie no-

galinātā dēla «bedres». Reālistiskais, lakoniskais zīmējums, vien-

kāršais personāžs un notikuma tipiskums 1907. gada apstākļos bija
ar spēcīgu emocionālo lādiņu. Kļūdams par visas tautas traģēdijas
atspoguļojumu, personīgo bēdu skaudrums iegūst liela vispārinā-
juma spēku.

1905.—1907. gada heroiskā grafika ir nozīmīga ne tikai kā revo-

lūcijas notikumu tieša vērojuma rezultāts, bet arī kā pirmais mēģi-
nājums izprast, novērtēt un sniegt pārdzīvotā mākslinieciski tēlainu

atveidojumu. Ja sakāves traģēdijas tūlītējā iespaidā vēl jūtams pesi-
misms, tad laika distancē revolūcijas notikumi iegūst rosinošas

varonības un pašaizliedzības piemēra nozīmi.

Kopumā 1905.—1907. gada satīriskā grafika uzlūkojama par no-

zīmīgu laikmeta dokumentu. Spilgtā mākslinieciskā forma un ide-

jiskais saturs izvirzījis to par ievērojamu vērtību kopu latviešu

mākslā gadsimta sākumā.

22 Vērotājs, 1907, № 1, 9. Ipp.
23 Vārdotājs, 1906, № 22, 345. Ipp.
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A. Apīnis

JĀŅA RUĢĒNA FILOZOFISKĀ POĒMA

«ĪJABA STĀSTI» UN TĀS PIRMAVOTS

Misiņa bibliotēkas bagātīgajos fondos glabājas vērtīgs Jāņa

Ruģēna (1817 —1876) dramatiskās poēmas «Ijaba stāsti» no-

raksts, ko pagatavojusi kāda nezināma roka. Tas nav vienīgais
šī darba eksemplārs. Līdz mūsu dienām saglabājušies vēl pieci no-

raksti, 2 bez tam literatūrā minēti divi autormanuskripti, kas līdz

šim nav atrasti. 3 Poēma iespiesta tikai 1939. gadā, tātad 19. gad-
simtā tā piederēja pie rokrakstā izplatītās literatūras. Tāds norak-

stu skaits kā «Ijaba stāstiem» ir viens no lielākajiem latviešu rok-

raksta literatūrā.

Apjomīgo dzejojumu «Ijaba stāsti, dziesmu vīzē sarakstīti»

J. Ruģēns sacerējis 1859. gadā. 19. gs. 40. gadu plašajiem sabied-

riskajiem saviļņojumiem Latvijā (brāļu draudžu aktivizēšanās, izce-

ļošana, pāreja «ķeizara ticībā» sociālo motīvu dēļ, zemnieku nemieri,

pretalkohola kustība) bija sekojis neilgs atplūdu posms. 1856. gadā
sarosās jaunlatvieši — parādās viņu pirmie raksti «Mājas Viesī»,
iznāk J. Alunāna «Dziesmiņas». Taču vēl nav ne jaunlatviešu rak-

stu krājumu «Sēta, daba, pasaule», ne viņu kopdarba «Mūsu tēv-

zemes aprakstīšana», ne «Pēterburgas Avīžu», ne K. Valdemāra,

A. Spāģa, K. Biezbārža «cīņas grāmatu». Tomēr gaiss jau trīso,

jaunlatviešu kustība sākusies, tās apveidi jaušami, lai gan lielās

idejas vēl nav skaidri izteiktas, filozofiskās domas «spēka lauki» vēl

nav iezīmējušies.
Sādā situācijā tad arī nāk Ruģēns ar savu poēmu. Cenzūra tās

izdošanu nepieļauj, dzejojums izplatās rokrakstos. Ruģēns nav jaun-

latvietis, taču dzīves parādību vērtējumos viņu vienmēr kaut kas

tiem ir tuvinājis. Vai arī «Ijaba stāstos»?

1 Rokrakstu un reto grāmatu nod., «Ruģēns J. I».
2 V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nod.,

RX 40, 1, 15; turpat, RX 40, 1, 16; turpat, RXA 157, № 13; J. Raiņa Literatūras

un mākslas vēstures muzejā 40057; V. Villeruša īpašumā (mikrofilma Valsts

bibliotēkā, RX 40, 1, 43).
3 Vienu redzējis J. Ruģena brāļadēls P. Ruģēns (viņa vēstule Folkloras krā-

tuvei Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu noda|ā «Ruģēns
J. L»), cits, bez P. Ruģēna minētām pazīmēm, izmantots iespiedumam grām.:
Kad atnāks latviešiem tie laiki? Jāna Ruģēna dzīve un darbi. R., 1939, 275.—

364. Ipp.
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Literatūras vēsturnieku uzmanība drāmas formā sarakstītajam
Ruģēna dzejojumam diemžēl pievērsusies ļoti vēlu — tikai mūsu

gadsimta 70. gadu beigās, kad to nopietni analizējis R. Pussars. 4

Taču tad vēl nebija atrasts «Ijaba stāstu» vāciskais pirmavots.
Jau 20. gs. sākumā viens no pirmajiem Ruģēna rokrakstu apko-

potājiem vēsturnieks V. D. Balodis konstatējis, ka «Ijaba stāsti»

sarakstīti pēc vācu rakstnieka J. V. Millera grāmatas «Hiob. Dra-

matisches Gedicht», kas 1850. gadā izdota Ņūorleānā (ASV).5

Grāmata ir ārkārtīgi reta. Bez panākumiem tā tika meklēta

1939. gadā, gatavojot Ruģēna poēmas pirmiespiedumu, tāpat
70. gadu beigās, kad tā netika atrasta arī nevienā VDR bibliotēkā.

Beidzot viens eksemplārs atradās 1982. gadā tepat Rīgā, V. Lāča

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas rezerves fondā.6 Grāmatā ir

P. Krumberga īpašuma spiedogs. Krumbergs bija valmierietis un

Ruģēna laikabiedrs, tāpēc visai droši var spriest, ka šis ir tieši tas

pats eksemplārs, ko izmantojis Ruģēns.

Tagad iespējams Ruģēna «Ijaba stāstu» tekstu7 salīdzināt ar

J. V. Millera sacerējumu. Tūlīt jāpiebilst, ka visi R. Pussara vēr-

tējumi par poēmu arī pēc salīdzināšanas paliek spēkā. Taču atklā-

jušies vēl daži jauni aspekti un mainījušies daži akcenti. Atradums

uzdod arī jaunu interesantu mīklu: pa kādiem ceļiem Amerikā iz-

dotā grāmata, kas pat Vācijā bija maz pazīstama, nonākusi klusajā
Valmierā, pie tam tieši latviešu inteliģentu īpašumā? Jo neatlaidī-

gāk šis jautājums uzmācas, iepazīstoties ar Millera darba saturu.

Par Johanu Vilhelmu Milleru mūsu rīcībā nav nekādu ziņu —

pazīstamajās vācu enciklopēdijās un biogrāfiskajās vārdnīcās par

viņu nekas nav rakstīts. Kāpēc grāmata izdota Amerikā? Poēmas

saturs liek domāt, ka tās autors bijis republikāniski vai pat revolu-

cionāri noskaņots vācietis, kas pēc 1848. gada revolūcijas kaut

kādu apstākļu dēļ varbūt bijis spiests emigrēt. Viņš gan bijis izglī-

tots, daudz lasījis domātājs, taču bez īpaša dzejas talanta. Millera

«ījabs» ir sabiedrisku un filozofisku ideju darbs, poēma lasīšanai,
nevis drāma izrādīšanai.

Sižeta pamatā Millers izmantojis Bībeles leģendu par Ijabu —

dievbijīgu vīru, kura ticību Jehova (dievs) pārbauda, uzsūtīdams

viņam visādas nelaimes. Sākuma ainās Jehovu kaitina Sātans, ap-

galvodams, ka ticīgie tikai uzpirkti ar Jehovas labdarību. Sātans

4 Pussars R. Ar filozofisku poēmu pret feodālo tumsonību.
—

Grām.: Bib-

liotēku zinātnes aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1980, 4(9), 102.—115. Ipp.
5 V. D. Baloža atzīme «Ijaba stāstu» norakstā V. Lāča Latvijas PSR Valsts

bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nod., RX 40, 1, 16.
6 Tagad bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nod., RW 2/2843.
7 Sai rakstā izmantots nevis «Ijaba stāstu» publicējums grām.: Kad atnāks

latviešiem tie laiki? Jāņa Ruģēna dzīve un darbi. R., 1939, 275.—364. Ipp., bet

tādi noraksti, kuru teksts ir precīzāks.



125

gatavs saderēt, ka pat Ijaba izslavētā uzticība ir šķietama. Dievs

derības pieņem un atļauj Sātanam nodarīt Ijabam visādus ļaunu-

mus. Aiziet bojā ījaba lopi, gani, dēli, viņam uzbrūk briesmīga
slimība. Ijabs sāk šaubīties par dieva labestību. Centrālā ir poē-
mas aina, kurā ījabu apmeklē trīs gudrie — Elifass, Bildads un

Cofars. Viņu dialogos ar Ijabu izrisinās darba galvenās idejas. Kad

Elifass cildina dzīves priekus, Ijabs atbild, ka tie pieejami tikai

veselajiem, un jautā, kāpēc dievs savu meistardarbu cilvēku nomāc

ar tūkstoš nelaimēm. Bildads apgalvo, ka dievs visiem atmaksājot

pēc nopelniem. Ijabs to neatzīst — ļaužu apspiedēji krīt gan, bet

posts, ko tie nodarījuši, labots netiek. Cofars izsakās, ka taisnīgais

saņem algu kā iekšēju mierinājumu, kāds liegts ļaundariem;

Ijabs iebilst, ka pašu sirdsapziņas tiesa cilvēkus labākus nepadara un

netaisnie bauda laimi netraucēti. Ainas beigās Jehova aiztrenc trīs

gudros —■ viņu argumenti esot tikai tukšas dievbijīgas izrunas.

Jehovam patīkot Ijaba taisnais prāts. Tādā veidā autors noārda

reliģijas svarīgākās sociālās doktrīnas. Plašajos monologos un dia-

logos visā poēmā iepīts arī diezgan daudz sabiedrības kritikas.

Konflikta izlīdzne poēmas beigās ir formāla: Ijabs, kaut nespēj
dievu atzīt par taisnīgu, tomēr gatavs pielūgt viņa lielumu — tātad

Jehova derības laimējis. Jehova savukārt deklarē, ka ļaunumu var

pārvarēt cilvēks pats ar darbu, mērenību, gudrību. Tā poēmas cen-

trā tiek ievirzīts cilvēks un viņa spēja pārveidot pasauli.
Ruģēns Millera darbu atveidojis brīvi. Paraugam viņa ījaba

monologa sākums.

Ihr brecht geualtsam mir die Klage
Aus meinem schmerzverschlossen Munde.

So hort! — Vervvūnschet sey die Nacht

Samt jenem unglucksel'gen Tage,
Der ihr gefolgt, da man die Stunde

Verkūndet, daß ich war geboren!8

Ar varu plēšat muti vajā
Tad klausāt, kāda bēdu daļa
Pār mani tagad nākusi

Un mani tagad mākuši!

Būt' mātes miesās kapā grimis,
Nekā uz pasaules vēl dzimis;
Kam bij man zīst vēl mātes krūti,

Kad jācieš nu man ir tik grūti?
Lai nolādēta ir tā diena,
Lai netur to neviens vairs cienā,
Kad es uz pasaul' esmu nācis

Un šeit virs zemes dzīvot sācis!

8 Jūs ar varu izplēšat man sūdzību / No manas sāpju aizslēgtās mutes. /
Tad dzirdiet! — Lai nolādēta ir tā nakts / Kopā ar to kjūmo dienu, / Kas tai

sekojusi, kad stundu / Pasludināja, kurā es biju piedzimis.
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Te redzams, ka Ruģēns gan maina faktus (muti plēst vajā nav

tas pats, kas izplēst sūdzību no sāpju slēgtas mutes), gan ievieš

paskaidrojošas frāzes, kas aizvirzās no pamatteksta (parauga 2.—

8., 10., 12. rindiņa), gan arī pazaudē detaļas (Millera_ tekstā minētā

nolādētā nakts un sekojošās dienas paziņojums par Ijaba piedzim-
šanas stundu). Ruģēns ņem katru Millera domu, it kā noģērbj tai

vācisko izteiksmi un sniedz to lasītājam jaunā, patstāvīgā vārdu un

tēlu ietērpā.

Tipiski vāciski daudzvārdīgās tirādes Ruģēns īsina, turpretim

dialogos pusrindas izvērš līdz pilnām. Millera pants nedaudz klab,

Ruģēna — vēl vairāk (īpaši mehānisko atskaņu dēļ: «mājas —

kājas», «vārdu — bārdu» utt., reizēm atskaņai piemeklēta pārējā
rindas daļa), taču tas ir arī atsperīgāks, turpretī Millera — vīte-

nāks. Millers raksta lasītājam, kam ir solīda skolas bagāža vispā-

rīgajā vēsturē, literatūrā, dabaszinātnēs, pat filozofijā, turpretim

Ruģēns no sava adresāta neprasa vairāk par Bībeles pazīšanu. Viņš
tīši izvēlas vienkāršus vārdus, brīžam pat īsti rupjus. Tālāk būs

redzams, ka viņš jūtami novirzās arī no Millera idejām. Tāpēc pa-
matoti varam runāt par Ruģēna paša poēmu, nevis Millera darba

tulkojumu. Ne velti «Ijaba stāstus» Ruģēns dēvējis par savu vēr-

tīgāko un mīļāko darbu. Millera atziņas Ruģēnu tik ļoti saistījušas,
ka viņš tās padarīja par savām.

Kā Milleram, tā Ruģēnam labi izdevies Bībeles leģendu izvērst

uzskatāmā darbībā ar biežu vietas maiņu, dramatiskās situācijās
ar konfliktiem, brīžam asiem vārdu cīniņiem. Ruģēna tēli ir raup-

jāki, ar šaurāku rīcības motivāciju, tāpēc īsti raksturi palikuši tikai

divi — Ijabs un viņa sieva Amara, bet abi protagonisti no «augstā-

kajām sfērām» — Jehova un Sātans — kļuvuši shematiskāki.

Millera poēmas domu bagātība, nonākdama citā vidē, citā

sociālā un literārā kontekstā, ieguvusi. arī citādus, ļoti zīmīgus
vaibstus.

Visai precīzi Ruģēns pārtulko divas Millera rindas:

Kad gaisma lielāka še nācis,

Tad pasaul' labāk dzīvot sācīs.

Šī atziņa Ruģenam bijusi tik nozīmīga, ka viņš to patstāvīgi
paplašinājis poēmas nobeigumā:

Caur savu saprašan' un spēku
Tam [cilvēkam] pārvaldīt būs pasaul's ēku;
Lai mācās pazīt katras lietas dabu,
To var tad brūķēt viņš priekš sevis.
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Šai nolūka Ruģēns nodarbojas ar zināšanu propagandu, kas Mil-

leram nebija jādara. Zeme starp planētām esot

Pēc lieluma ar citām tā kā zīle;
Ap Sauli tā ar visu spēku griežas
Un vēl ap savu pašu asi sviežas.

Millera tekstā par Zemes kustību ap savu asi nav ne vārda,

Ruģēnam šī doma atkārtota divreiz. Astronomijas vēsturnieki no-

skaidrojuši, cik tolaik Latvijā bija svarīgi izplatīt šo heliocentrisko

pasaules uzskatu — vēl ne tuvu tas nebija ieviesies ļaužu apziņā.
Tālāk Ruģēna Jehova apgalvo:

Kā citas zvaigznēs dzīvo, to es zinu.

Millera tekstā arī šāda izteiciena nav. Heliocentriskais pasaules
uzskats ir vēl viena zinātniska aktualitāte 18. gs. beigās un 19. gs.

sākumā. Citu pasauļu apdzīvotības ideja, ko izteicis arī dižais vācu

filozofs I. Kants, bija trieciens baznīcas mācībai, tās centrālajai —

pestīšanas dogmai (Jēzus atpestījis no soda tikai Zemeslodes cil-

vēkus; tad nu rodas jautājums — kas būs ar citu pasauļu iedzīvo-

tājiem?).

Kur Millera Jehova jautā — vai tad man, lai novērstu nelaimes,

vajadzētu lauzt likumus un izjaukt spēku harmoniju, tur Ruģēns

raksta, ka Saule un zvaigznes

Tā gājušas caur tūkstoš gadiem,
Tā ies vēl tās uz radu radiem,
Kamēr šī liela pasaul' stāvēs,
Nekas tās viņu ceļā kavēs, —

Viss iet pēc saviem likumiem.

Šais rindās izteikts deisma pamatprincips — dievs pirmsākumā
pasauli gan radījis, bet tālāk pasaules lietās neiejaucas, tā dzīvo

pēc saviem likumiem. Salīdzinājumā ar teismu (visu — pat mata

nokrišanu no galvas pasaulē nosaka dievs) deisms ir tuvāk ateis-

mam.

Ruģēns bija reliģiozs, audzis neopiētisma laikmetā, kad luteriskā

teoloģija vērsās pret visām apgaismes «filozofēmām». Taču visi

nule citētie fragmenti rāda, ka viņa pasaules uzskatā nozīmīgs bija
arī apgaismības mantojums, kas viņu sasaista ar jaunlatviešu dar-

bību tautas apgaismošanā.

Ruģēns bija nonācis līdz parādību pretrunīgās būtības izprat-
nei:

Tik katra lieta nav it laba,
Tai pielīp allaž slikta daba.
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Millera formulējums «katra lieta no sākuma ir nepilnīga» ne

tuvu nav tik krass. Viss Ruģēna poēmas sižets balstīts duālismā.

Sātans zina — pasaule bez velna vairs nebūs pasaule, jo dievam

trūks pretspēka:

Kā nu virs zemes tagad ies?

Par vellu tagad visi smies.

Kur dieva bijāšana paliks?
Kad nebūs vairs nu ellē ciesties,
Tad negrib vairs pie dieva griezties.
Kas nu tos ļaunus bērnus baidis?

Pilnīgi neatkarīgi no Bībeles leģendas pirmpamata gan Millers,

gan Ruģēns iztirzā sociālā taisnīguma problēmu. Rietumeiropas
1848. gada revolūciju liecinieks Millers domā plašās kategorijās,
tiesā absolūtismu, firstus, iekarotājus, tautu apspiedējus, valsts un

baznīcas varu. Latvijā iekarotāji sen nebija plosījušies, bet absolū-

tismā un valsts varā zemnieki redzēja pretspēku feodālajai eksplua-
tācijai. Tāpēc šīs vietas «Ijaba stāstos» atveidotas vāji. Bildada un

Ijaba argumentu pirmā puse it kā izčākst.

Millers: Wohl sah ich Mācht' ge niedersturzen,
Da lange sie das Volk gequālt,
Die Opfer doch, die sie verschlungen,
Wie, bleiben die denn ungezāhlt?
Wenn sie unschuldig Blut verspritzen,
Wer kann's den Todten wiederbringen?

Und der Тугаппеп gierger Rachen
Wird nimmcr, satt, so lang sie sind.9

Ruģēns: Gan augsti vīri arī krite

Un asras tiem pār vaigiem rite.

Tie citkārt sliktus ļaudis plēsa
Un viņus kā ar slotu mēza,

Gan as'nis daudz caur viņiem skrēja
Un labums liels gan gāja vējā.

Nekas var niknus ļaudis spaidīt,
Nekādā vīzē viņus baidīt.

Nemaz neatveidotas palikušas Ijaba mute liktas spēcīgas rindas

Der Sieger wālzet Strafgesetze
Mit Schwert dem Untervvorfnen auf. 10

9 Es redzēju gan varenos gāžamies, / Kad viņi ilgi bija mocījuši tautu, /

Taču upuri, ko viņi aprijuši, / Kā, vai tad tie paliek nesaskaitīti? / Kad viņi

nevainīgas asinis izlej, / Kas tās var mirušajiem atkal atdot? / Un tirānu karā

rīkle / Nekad nav piesātināma, kamēr vien viņi ir.
10 Uzvarētājs ar zobenu uzveļ soda likumus uzvarētiem.
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Beidzot temata kulminācija — Sātana jautājumos par velna

uzdevumu:
Wer hilft dem Priester und Тугаппеп
Das Volk m heilsam Joch zu spannen,
Daß es nicht fāllt m ВагЬагеу
Und bricht der Ordnung Kett' entzwei?"

Ruģēna poēma šī vieta reducēta līdz minimumam:

Kas ļaudis apakš jūga spaidīs?
Kas vairs nu mācītājus klausīs,
Kā viņi grēku prātu lauzīs?

Spēcīgi toties ir Ruģēna uzbrukumi tiem kungiem, kuru varu

latviešu zemnieki un citi Ruģēna kārtas biedri izjuta ik dienas. Kur

Millera Sātans cenšas Jehovam «iekniebt», aizrādīdams, ka tādi

firsti kā viņš vienmēr turas pie absolūtas varas, Ruģēna Sātans

noskalda:

To redzu es, kā kungi valda,
Tie allaž sēd pie .pilna galda,
Tie labprāt vēlas iet iekš kapa,
Nekā tiem krīt iz rokām tapa.

Ka precīzi šāvieni mērķi skan Ijaba iebildumi Bildadam:

Bet tie, kam nauda ir iekš maka,
Tos nabagus stumj allaž akā.

Tie mazie zagļi, tie tiek kārti,

Bet lielie tikai drusciņ bārti.

Ar naudu bāzt var acis ciet

Tiem, kam ir kada tiesas liet.

Tas bezkaunīgais stāv iekš goda,
Bet kaunīgais, tas nāk iekš soda.

Kas stipra tauta, tā dzen citu nost

Un dara mazai tautai lielu post'
Un saka: tas no dieva likts,
Lai kalpo augstiem, kas ir slikts. 12

Covars (Cofars) savukārt tik ļoti nokaitinājis ījabu un pašu

Ruģēnu, ka tie viņam sviež acīs vārdus, kādu Millera tekstā vispār

nav:

Tiem [netaisnīgajiem] auglīgi ir viņu lauki,

Un paši tā kā vepri tauki,
Pār bikšu skrotēm vēders gāžas,
Jo katru reiz tie pilni bāžas;

Kā baļļas mātītes ir resnas,

Uz visu vīzi ļoti greznas.

11
Kas palīdzēs priesterim un tirānam / Jūgt tautu veselīgā jūgā, / Lai tā

neiekristu barbarismā / Un nesarautu kārtības važas?

12 Slikts (no viduslejasvācu slicht) tālaika valodā — vienkāršs.
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1859. gadā kungu kārta Baltijā vairs nebija tik viendabīga kā

1843. gadā, kad bija tapis Ruģēna apcerējums «Ar acīm redzēts ceļš

uz Vidzemes debesīm». Tāpēc «Ijaba stāstos» vairs nav runas par

muižniekiem, bet kungiem un bagātajiem vispār. Varbūt tam par

cēloni bija arī bailes, ka muižnieku kritizēšanas dēļ cenzūra var

darbu aizliegt. Tomēr ir zināms, kas palika Ruģēna galvenais ienaid-

nieks, un šos smagos apsūdzības vārdus var droši pirmām kārtām

adresēt Latvijā valdošajai vāciskajai virsotnei. Ruģēna niknuma

uzbrāzmojumi «Ijaba stāstos» pēc būtības ir tādi paši kā zemnieku

kustības un tās rokraksta literatūras atbalss un atbalsts jaunlat-
viešu atbrīvošanās centieniem 19. gs. 60. gadu pirmajā pusē, bet

izskanējuši jau dažus gadus agrāk.
Ruģēnu nodarbinājis arī jautājums par ciešanu jēgu. Viņš papla-

šina Millera trīsrindes domu:

Bet citi lielās bēdās vaid

Un palīdzību allaž gaid'.
Tie zināt grib, par ko tas nāk,
Kas viņiem krustu uzlikt māk,
Un nevar taču galā tikt

Un prātu nevar mierā likt.

Likteņa taisnīguma problēma Ruģēnam bija arī personiska pro-
blēma. Viņš, viens no spēcīgākajiem skolotāju semināra audzēkņiem,

psihisku traucējumu dēļ visu mūžu nedabūja strādāt stabilu skolo-

tāja darbu, pārtika no gadījuma peļņas un radinieku žēlastības.

Atbildi Ruģēns meklē Bībeles leģendā un Millera poēmā. Vai

atrod? Sātans kādā vietā atstāsta Ijaba šaubas par ciešanu likum-

sakarību un nepieciešamību:

Tas neesot vis žēlīgs dievs,
Kam esot prieks par citu mokām

Kas radīti no viņa rokām.

Ijaba sieva Amara, prata balss un cilvēcīgu jutu vadīta, arī

saceļas:
Ne, par to dievu nevar slavēt,
Kad viņš tos laupītājus negrib kavēt.

Voi tu kads slepkavs jeb kāds blēdis esi,
Ka tādu smagu slogu nesi?

Pats Ijabs: Kāpēc tad viņš, ko radīj's, moka,
Ar bēdām viņa prātu loka?

Kas skaitīt var to bērnu pulku,
Kas nav iekš grēkiem krituši

Un tak jau šūplī cieš daudz mokas,
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Un vecāki raud, žņaudzot rokas..
Kāpēc šie tā ir cietuši?

Visbeidzot izlaužas secinājums:
Dievs taisnais nav, to sacīt varu.

«Tajā [secinājumā] ietveras tik liels spēks, tik neapstrīdama

loģika, ka leģendas sižetam obligātais izlīdzinājums darba beigās
neko būtisku vairs nespēj ne izdzēst, ne mainīt. Tur rādītajos Ijaba
dievticības uzplūdos nav vairs tā domu un jūtu dziļā, nemākslotā

strāvojuma, kas manāms visos citos poēmas dramatiskajos posmos,»
raksta R. Pussars.

Atbildi uz jautājumu par ciešanu jēgu ticība dot nevar. «Ijaba
stāsti» nozīmē platu Ruģēna soli projām no reliģiskās ortodoksijas.
Bet arī Millera darbā atbildes nav. Dieva taisnības problēmu Ruģēns
atšķirībā no Millera izvērsis par galveno- Tā pārtop par dzīves kār-

tības taisnīguma problēmu. Ruģēns, tāpat kā ījabs, līdz mūža bei-

gām palika ticīgs, tomēr pasaules iekārtas taisnīgumu neatzina.

Ruģēns ir pārliecināts humānists. Viņa poēma nav vis likteņa
triecienu nomocīta vecīga vīra nevarīgas žēlabas, bet enerģiska
vēlme palīdzēt cilvēkam pārvarēt ļaunumu. Ļaunums ir, liktenība

ir, bet ir arī iespēja tam nepakļauties:

Ikvienam bus uz labu dzīties!13

Viņš cīnīties var pretī droši,
Tā visas bēdas pārspēt koši.

Ticība cilvēka paša spēkiem ir vēl viens moments, kas «ījaba
stāstus» tuvina jaunā, topošā laika dzīves izjūtai un filozofiskajai
domai.

Ruģēna «Ijaba stāsti, dziesmu vīzē sarakstīti» ar savu filozofis-

kumu ir tālaika latviešu literatūrā neparasta parādība. Ruģēns, kas

tik personiski izjuta tautas likteņgaitas, tomēr lielā mērā palika
vientuļnieks, kas aizsteidzies garām vai sāņus no citiem sava laika

literātiem. Tāpēc pirmajā brīdī paradoksāla var likties viņa poēmas
lielā izplatība rokrakstos.

Pirmkārt, liekas, izplatību veicināja tas apstāklis, ka lasītāji labi

pazīstamu sižetu te sastapa interesanti literarizētā veidā, dzīvā

darbībā, varoņu asās vārdu maiņās. Otrkārt, «Ijaba stāsti» bija
viens no vērienīgākajiem darbiem tālaika latviešu rakstos, tas va-

rēja saistīt uz pārdomām noskaņotus cilvēkus. Poēmas lasītāji, kā

13 Millers: Kann es den Kampf nicht voll bestehen,
So wirkt das Streben sein Erhohen.

(Ja arī viņš nevar pastāvēt cīņa, / Tomēr cenšanās viņu paaugstina.)



spriežams pēc norakstu kvalitātes, bijuši inteliģenti vai pusinteli-

ģenti cilvēki. Acīmredzot Ruģēna domu pasaule visvairāk atradusi

atbalsi šajā jaunajā sabiedrības slānī. Treškārt, Ruģēns, tāpat kā

visi tālaika latviešu tulkotāji, lokalizētāji vai patapinātu sižetu

apstrādātāji, oriģinālu bija vienkāršojis, tuvinājis mazmācīta lasī-

tāja uztverei. Sāda rīcība nekādā ziņā nav vērtējama negatīvi, jo
vienkāršošana nozīmēja literatūras demokratizēšanu. 19. gs. latviešu

grāmatniecības un literatūras visbūtiskākā iezīme (arī augstākajos
sasniegumos) ir demokrātisms, tuvība relatīvi ļoti plašai auditorijai.
Beidzot, «Ijaba stāstu» popularitātei bija labvēlīga arī pati vēstu-

riskā situācija, kad parādījās poēmas noraksti. Zīmīgi, ka divi no

tiem tapuši 1863. gadā, pārējie, nedatētie, — arī ap to pašu laiku,
kad jaunlatviešu raksti jau bija saviļņojuši tautas prātus un jaunos
zemnieku kustības uzplūdus pavadīja liela aktivitāte antifeodālās

rokraksta literatūras izplatīšanā. Acīmredzot Ruģēna darbs iekļāvās
šajā straumē, gāja kopsolī ar vispārējā progresa, pretmuižnieciskās
un antiklerikālās cīņas ideju kopumu.
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I. Klekere

PIRMAIS ATSKATS.

В. DĪRIĶA «LATVIEŠU RAKSTNIECĪBA»

19. gs. 50.—60. gados latviešu sabiedrības interešu degpunktā
izvirzījušās nacionālās intereses atspoguļojās arī literatūrā, kuru
tolaik, kā atzina J. Alunāns, joprojām «stindzināja Latviešu literā-

rās biedrības vārdā mācītāja Šulca uzrakstītās kritikas par jauniem
latviešu literāriem ražojumiem». 1 Lielu uzmanību latviešu rakstnie-

cībai, ietverdami šajā jēdzienā ne tikai daiļliteratūru, bet visu grā-
matniecību kopumā, veltīja Latviešu literārās biedrības pretspēks —

jaunlatvieši un viņa domubiedri. Tā laika publikācijās aplūkoti valo-

das, grāmatu intelektuālās ražošanas, literatūras vēstures, kritikas

un literatūras izplatības jautājumi. Vērojami mēģinājumi literārajā
procesā iesaistīt publiku, padarīt to par dažādu viedokļu saskares

liecinieci, kur cilvēki «lustējas un priecājas, un smejas, redzēdami,
ka grāmatu rakstītāji cits citu savā starpā apkarojas». 2

Līdzās atsevišķām publikācijām presē un grāmatās tika meklētas

ari jaunas organizatoriskas formas, lai konsolidētu latviešu literātus

un virzītu viņu darbību nacionālo interešu attīstības gultnē. Tāds,

piemēram, bija mēģinājums dibināt Rīgā Latviešu valodas un lite-

ratūras biedrību.3 Viens no aktīvākajiem biedrības organizētājiem
bija Bernhards Dīriķis (1831—1892), kas ne tikai kārtoja biedrības

dibināšanas formalitātes ar valdības iestādēm, bet rosīgi piedalījās
arī latviešu grāmatniecības un literatūras jautājumu risināšanā.

1860. gadā iznāca viņa «Latviešu rakstniecība» — pirmā grāmata
latviešu valodā par latviešu literatūras vēsturi.

levadā autors noformulējis sava darba mērķus: 1) sniegt pār«
skatu latviešiem «no savu rakstu iesākšanas, veikšanas, no valodas

kopējiem un no labākiem rakstniekiem»; 2) dot padomu «pie grāmatu
izmeklēšanas un pirkšanas, labus rakstus no sliktiem atšķirt»;
3) «paskubināt citus latviešu rakstu kopējus vairāk pūlēties ar rakst-

nieku un rakstu izmeklēšanu, izšķiršanu un notiesāšanu».

1 Alunāns J. Audiatur et pars altera. — Izlase. R., 1956, 226. Ipp.
2 Alunāns J. Grāmatu spriedēji. — Izlase. R., 1956, 171. Ipp.
3 AltementsA. Dokumenti par tautas atmodas laikmetu 1856.—1867. g. R.,

1939, 138, 145, 147, 151, 223, 252, 253. Ipp.
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В. Dīriķa saskare ar literatūru bija īslaicīga, galvenokārt tikai

19. gs. 60. gadu sākumā.4 Tolaik starp jaunlatviešiem vēl nebija
radušās idejiskas pretišķības, arī B. Dīriķis vēl nebija «piesardzīgs
laipotājs»

5
, par kādu viņš kļuva vēlāko gadu sabiedriskajā darbībā

un avīžniecībā.

Pirms B. Dīriķa darba «Latviešu rakstniecība» bija iznācis vācu

valodā uzrakstītais U. E. Cimmermaņa «Latviešu literatūras vēstures

mēģinājums»6
. lespieddarbus atspoguļoja К- E. Napjerska bibliogrā-

fiskie «Konspekti» 7
.

Turklāt bija iznācis J. F. Rekes un К. E. Nap-
jerska biobibliogrāfiskais krājums.8 Periodikā un kalendāros pare-

tam parādījās atsevišķi raksti par latviešu literātiem un grāmatām.
B. Dīriķa «Latviešu rakstniecībā» pārmantoti daudzi šo publikāciju
elementi: tieksme sniegt bibliogrāfisku pārskatu par nozīmīgāko
attiecīgā laikmeta grāmatniecības produkciju, dot izcilāko darbinieku

biobibliogrāfijas, tekstu paraugus. Sāda pieeja raksturīga latviešu

literatūras vēstures apzināšanas sākumposmam, kad vēl nebija
izstrādāta literāro parādību vērtēšanas metodoloģija un kritēriji.

Visvairāk B. Dīriķis izmantojis U. E. Cimmermaņa darbu. Taču

atšķirībā no U. E. Cimmermaņa grāmatas, kas bija adresēta vācie-

šiem, kuri nonākuši amata vai citādā saskarē ar latviešiem un viņu
literatūru, uzsverot, ka «Latviešu literatūras vēstures mēģinājumam»
ir «tikai vēsturiska, nekādā ziņā kritiska tendence», B. Dīriķis
izvirzīja citu mērķi: rosināt latviešus «labus rakstus no sliktiem

atšķirt».
Literārās parādības abi autori centušies aplūkot saistībā ar attie-

cīgā laikmeta vēsturiskajiem apstākļiem. U. E. Cimmermanis izman-

tojis citātus no hronikām un sava laika populārākajām vēstures

grāmatām. Vairumu šo materiālu B. Dīriķis koncentrēti pārstāstījis
savā- darbā. Latviešu dzīvi pirms vācu iebrukuma B. Dīriķis atšķi-
rībā no vēlāko gadu tautiskās atmodas darbiniekiem centies rakstu-

rot bez pārliekas idealizācijas.

4 Piemēram minami apskats «Latviešu raksti 1860. gadā» (Mājas Viesis,

1861, 5. jūn.; 19. jūn.; 17. jūl.; 28. aug.; 6. nov.; 4. dcc; 25. dcc.) un virkne

īsāku recenziju.
5 Latvijas Padomju enciklopēdija. R., 1982, 2. sēj., 597. Ipp.
6 Zimmermann U. E. Versuch einer Geschichte der lettischen Literatur. Mitau,

1812, [16]. 136 S.
7 Xapiersky С. E. Chronologischer Conspect der lettischen Literatur von

1585 bis 1830. Mitau, 1831. 281 S.; Napiersky С. E. Erste Fortsetzung des Chrono-

logischen Conspects der lettischen Literatur die Jahre 1831 bis 1843 umfassend.

R., 1844. 161 S.; Napiersky С. E. Zweite Fortsetzung des Chronologischen Con-

spects der lettischen Literatur die Jahre 1844 bis 1855 umfassend. Mitau, 1858.

131 S.
B ReckeJ.F., Napiersky С. E. Allgemeines Schriftsteller-und Gelehrten —

Lexikon der Provinzen Livland, Estland und Kurland. Mitau, 1827—1832, Bd.

I—4.
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Vācu literātu un bibliogrāfu sniegtos datus par literatūras vēstu-

res senāko posmu B. Dīriķis izmantojis tieši, nepievērsdamies nepub-
licēto materiālu studijām. Viņu interesējušas galvenokārt literatūras
attīstības vadlīnijas saistībā ar tautas vēstures gaitu.

Atšķirībā no U. E. Cimmermaņa, kas literatūras periodizācijai
izmantoja, viņaprāt, raksturīgāko autoru darbības laiku (no
N. Ramma līdz G. Mancelim, no G. Manceļa līdz G. F. Stenderam,
no G. F. Stendera līdz jaunākajiem laikiem, t. i.

r
1812. gadam),

B. Dīriķis par periodizācijas pamatu atzina arī būtiskus literatūras

sasniegumus («Bībeles periods»), notikumus tautas vēsturē («Brī-
vestības periods», t. i., laikposms pēc dzimtbūšanas atcelšanas

Vidzemē un Kurzemē). Periodu ietvaros meklēti un akcentēti kva-
litatīvu pavērsienu punkti (rakstības ieviešana, tās uzlabošanas

mēģinājumi, laicīgās literatūras aizsākumi, latviešu tautības autoru

ienākšana literatūrā), raksturots izglītības stāvoklis.

«Latviešu rakstniecībā» sniegts vēsturisks pārskats par dažādu

nozaru iespieddarbiem, tāpēc to var uzlūkot arī par pirmo latviski

uzrakstīto grāmatniecības vēsturi. Sādu plašu tematisku aptvērumu
noteica vairāki apstākļi.

Latviešu grāmatniecībā noteicošā vieta piederēja tautas grāma-
tai — zemnieku izglītošanai un audzināšanai veidotai literatūrai.

Dažādās sabiedriskās apziņas formas tajā atspoguļojās savstarpēji
saistītā veidā: praktiskajā literatūrā bija rodami beletristikas ele-

menti, morāles jautājumi risināti saistībā ar reliģiju utt. Bez tam

literārā kopprodukcija bija samērā neliela. To norādīja arī B. Dīriķa
darba recenzents X- Valdemārs: «Vāciešu rakstniecības (lielākā daļa)

gan mēdz par dziesmām vien runāt, jo tiem to grāmatu ir pulks, un

ir ļimtiem dziesminieku. Mums, latviešiem, būs īsti ģeldīga tāda

rakstniecība, kur katrs no mums varēs atrast skaidru ziņu par
katru latvisku grāmatu [. .]»9 Vērā ņemams arī sociālais pasū-
tījums — jaunlatviešu interese par visu latviešu grāmatniecību
kopumā.

B. Dīriķa darbā ir arī vairāki novatoriski elementi. Tā, piemēram,

pirmoreiz folklora saistīta ar literatūru. Īsi raksturotas parunas,

pasakas un tautasdziesmas, uzsvērta tautasdziesmu klātbūtne lat-

viešu tautas apziņā viņa laikā: «Dziesmas un ziņģes ir tagad vēl

latviešu, īpaši viņu meitiešu mīļākais laika kavēklis. Pie viņu skaņas

top druva un dārzi apkopti, pūrs piedarināts, ceļš un gani noieti, bez

viņām ne kāds darbs, nedz gods beigts.» (3. Ipp.) Patstāvīgi, tur-

klāt pirmo reizi, aplūkota latviešu literatūra pēc dzimtbūšanas atcel-

šanas (1820—1860).

9 Valdemārs K. Kāds vārds par jaunu grāmatu. — Mājas Viesis, 1861,
21. martā.
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В. Dīriķis apjauta literatūru kā īpašu mākslas nozari, patstāvīgu
garīgu organismu, kura iedīgļus centās saskatīt pirmo latviešu

tautības dzejnieku sniegumā. Laikmeta literatūras un atsevišķu au-

toru daiļrades raksturošanai grāmatā ievietota virkne dzejoļu, kas

veido it kā nelielu dzejas antoloģiju. Aplūkojot kāda autora daiļradi,
B. Dīriķis centās saskatīt tajā individuālo, atšķirīgo salīdzinājumā
ar citiem literātiem. Piemēram, par A. Līventālu viņš raksta: «Līven-

tāls ir tas labākais latviešu dziesminieks, labākais pēc valodas, pēc
rīmēšanas un domu izlikšanas. [..] Stenders lūkoja latviešus caur

lustīgiem rakstiem uz lasīšanu dzīt, Līventāls lasītājus caur gau-

žiem rakstiem uz žēlsirdību un labdarīšanu skubināt.» (44.,
45. Ipp.) Un tālāk: «No Līventāla var sacīt, ka viņš vairāk ar sirdi

rakstījis, no Dinsberģa, ka vairāk ar prātu.» (55. Ipp.) Lai gan

60. gadu sākumā vēl nebija apzināti rakstītu un izdotu dzejas tri-

viāliju, daži simptomi par šādas parādības veidošanos jau bija
samanāmi. Viens no tiem — M. Fītiņa un E. F. Šēnberga «Kabatas

grāmatiņa ar daudz lustīgām ziņģēm» (1856). B. Dīriķis asi izsakās

par E. F. Šēnberga netalantīgumu: «Viņš vairāk rīmētājs ir nekā

dziesminieks, vairāk rakstītājs nekā rakstnieks.» (59. Ipp.) Tomēr

tieši jaunākā perioda raksturojums liecina, ka Dīriķim pietrūcis

spējas pilnībā orientēties sava laika literārajā procesā. Nodaļas
ievada pārskatā tikai pieminētas palikušas vairākas nozīmīgas lite-

rāras parādības, to skaitā J. Ruģēna, J. Rātmindera (vēl mūsu die-

nās nenovērtēta interesantu bērnu dzejoļu autora), J.Alunāna vei-

kums.

J. Alunāna literāro nopelnu nepietiekams izgaismojums Dīriķim
«Latviešu rakstniecībā» ir bijis viens no būtiskākajiem argumentiem

grāmatas visumā negatīvajam vērtējumam mūsdienu literatūras un

literatūras kritikas vēstures izdevumos. 10 Dažādi avoti liek apšaubīt
viedokli, ka Dīriķis Alunāna daiļradi noklusējis idejisku apsvērumu
dēļ. Apcerējumā «Latviešu raksti 1860. gadā» atzinīgi vērtēti krā-

jumi «Sēta, darbs, pasaule» un ar tiem saistītā Alunāna darbība.

Alunāna populārzinātniskie raksti, kur viņa uzskati izpaudās daudz

klajāk nekā atdzejojumos, Dīriķim likās augstāk vērtējami: «J.Alu-

nāna k. ar ziņģēm saviem nerīmētiem rakstiem vienādi līdzi ne-

tiek».11 Arī pašam Alunānam nebija iebildumu pret Dīriķa «Rakst-

niecību»; kuru viņš pazina un minēja kā vienu no grāmatām, kas

«uzrāda precīzu valodu». 12 Laika distances trūkums starp Dīriķi un

tā laika latviešu literātiem ir objektīvs iemesls «Latviešu rakstnie-

10 Latviešu literatūras kritika. R., 1956, 1. sēj., 8. Ipp.; Latviešu literatūras

vēsture. R., 1963, 2. sēj., 157. Ipp.
11

Mājas Viesis, 1861, 4. dcc.
12 Alunāns J. Izlase. R., 1956, 224. Ipp.



čībā» izteikto vērtējumu atšķirībai no tiem, kas dokumentējas vēlā-

kajos literatūras vēstures izdevumos.

Analizējot K. Hūgenbergera, J. F. Lundberga v. c. rakstnieku dar-

bību, B. Dīriķis mēģinājis atdalīt tulkošanu («pārcelšanu») no loka-

lizēšanas («pārtaisīšanas»), atzīmējot, ka «pārcelt ir daudz grūtāk
kā pārtaisīt» (36. Ipp.).

Grāmatu noslēdz pārdesmit rindu garš «Atskats». Kā galvenais
sasniegums tajā minēta latviešu pašu darbība rakstniecībā. Beidzies

«pārcelšanas» un «pārtaisīšanas» laiks, un «mācekļi [..] paši tai-

sīsas būt par mācniekiem». Tāpēc jākopj valoda, kuru «daži nemā-

cīti jeb nievātāji par nabagu un rupju priekš jaukas dziedāšanas un

mācītiem rakstiem tur», bet «kura var savas domas tāpat, bez svešu

vārdu palīga un tomēr visiem saprotami un jauki izteikt kā-citas

valodas».

Savu darbu par latviešu rakstniecību B. Dīriķis noveda līdz kva-

litatīvi jaunas — nacionālās literatūras tapšanas posmam. J. Alu-

nāna uzskatiem tuvais latviešu valodas iespēju apliecinājums, inte-

rese par folkloru, jaunlaiku skatījuma iezīmes uz literatūru kā

relatīvi patstāvīgu formāciju liecina, ka B. Dīriķis tiecies nostāties

tās veidotāju pozīcijās.
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L. Limane

ROBINSONIĀDE UN STĀSTS PAR GENOVEVU

LATVIEŠU GRĀMATNIECĪBĀ

Garā stāsta ienākšana latviešu grāmatniecībā un tā recepcija

lasītājā publikā 19. gs. jo cieši saistīta ar t. s. robinsoniādes tipa

sacerējumiem. Rietumeiropā daiļliteratūras grāmatas kļuva par plašu

aprindu īpašumu kapitālistisko sabiedrisko attiecību veidošanās

laikā. Pie mākslas nepieradušiem lasītājiem vēl bija neierasts dzīves

parādību skatījums caur estētiskā ideāla prizmu, un literatūrā viņi

meklēja galvenokārt hedoniskos momentus. Turpinot gadsimtu gaitā

izveidojušās mutvārdu folkloras tradīcijas, viņiem tika radīta spe-

ciāla tautas kas transformēja lielās literatūras idejas un

literārā tēlojuma paņēmienus vienkāršotā veidā. Šīm grāmatām pie-
mita didaktiska nosliece, par pamatu tām noderēja 18. gs. apgais-
mības un pedagoģiskās idejas. Tautas grāmatu autori nereti mēdza

ilgstoši ekspluatēt kāda modē nākuša literāra darba idejas un motī-

vus. Par šādu «modes grāmatu» kļuva arī angļu rakstnieka D. Defo

(ap 1660—1731) romāns «Robinsons Kruzo» (pirmizdevums 1719. g),
kura sižetu ilgstoši izmantoja epigoņi ar lielākām vai mazākām

atkāpēm no pirmavota un radīja sacerējumus pēc šā darba motī-

viem.

Visu 19. gadsimtu iecienīts literārs paņēmiens bija varoņa dzīves

pārnešana neparastā vidē (uz neapdzīvotas salas, tuksnesī, dziļā

mežā, pie laupītājiem), atrauti no civilizācijas, ļaujot varonim brīvi

attīstīties. Šis paņēmiens, ko cittautu literatūrā parasts saukt par

robinsoniādi, reizē tika izmantots arī civilizētās sabiedrības vērtē-

šanai.

Latviešu lasītājs «Robinsonu Kruzo» — «Robinsonu Krūziņu»

pirmoreiz saņēma 1825. gadā.
2 Tas bija vācu rakstnieka J. H. Kam-

pes veikts pārstrādājums, sižetiski tuvs pirmavotam, bagātīgi apau-

1 Vācu viduslaiku literatūrā tautas grāmatas (Volksbiicher) — vienkāršajā
tautā iecienīti vēstītājas folkloras sacerējumi ar ceļojošiem sižetiem. Jaunlaiku

grāmatniecībā (kopš 18. gs.) šos sacerējumus izdeva literarizētā veidā. Par tau-

tas grāmatām literatūras zinātnē uzlūko arī ar folkloru nesaistītus tautai adre-

sētus literārus sacerējumus, šai rakstā tautas grāmatas jēdziens lietots otrajā
nozīmē.

2 Izdevuma titullapa noradīts 1824. gads, taču iespiešana pabeigta tikai

1825. gadā. (Sk. Ostsee-Provinzen-Blatt, Beilage, 1825, № 16.)
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dzēts reliģiskām pamācībām un pasniegts kā tēva stāstījums
bērniem vakaros. Ja neskaita pusreliģiskos, pusbeletristiskos dzīves-

stāstus, ko 19. gs. sākumā palaikam publicēja mācītāji, «Robinsons

Krūziņš» īstenībā uzskatāms par pirmo stāsta grāmatas izdevumu

latviešu valodā. Tolaik tik nerespektabla žanra kā daiļliteratūras
grāmatas apjomīgums (344 Ipp.) darīja izdevējus piesardzīgus, tādēļ
Jaunpiebalgas mācītājam X- R- Girgensonam ar gatavu tulkojuma
manuskriptu nācās meklēt izdevēju 20 gadus. Riskējot ar saviem

līdzekļiem, grāmatu iespieda komercizdevējs J. M. Pēterss-Stefenhā-

gens. Tomēr 1000 eksemplāru lielās tirāžas realizēšana veicās sa-

mērā labi — pirmajos četros gados bija pārdoti 304 eksemplāri,
vēlāk darbs tika iespiests otrreiz. 3

Zīmīgi, ka tieši robinsoniādes tipa sacerējumi turpināja latviešu

valodā aizsākto stāstu tulkošanas un izdošanas tradīciju. Pakāpe-
niski stāsta grāmata līdzās Bībelei vai dziesmu grāmatai izvērtās

par īpašu izdevuma tipu. Vairākus gadu desmitus latviešu lasītājs
iztika ar Rietumeiropas, galvenokārt vācu literatūras, tulkojumiem —

latviešu grāmatniecībā ieplūda turienes bērniem un jaunatnei domā-

tie sacerējumi, kā arī iepriekš minētās tautas grāmatas, kas Vācijā
no lielās literatūras bija nodalījušās kā otršķirīga lasāmviela. To

filozofiskais pamats bija Z. Z. Ruso civilizētā un dabiskā cilvēka

pretnostatījums, doma, ka jauno cilvēku var uzaudzināt ētiski un

emocionāli pilnvērtīgu, atraujot no civilizētās sabiedrības negācijām.
Lai atklātu šo ideju, tika aprakstīta kolīziju pilna literārā varoņa

nokļūšana neparastā, primitīvā vidē un atkļūšana atpakaļ. Šādas

dzīves tēlojums deva vielu spraigiem, asu emociju un neparastu,
bieži vien dēkainu notikumu bagātiem sižetiem. Autori parasti
izmantoja folkloru, visbiežāk — leģendas, taču trivializētā veidā.

Izveidojās arī šai virzienā specializējušos autoru loks. Pēc pamat-
profesijas tie visbiežāk bija mācītāji vai pedagogi, kas brīvajā laikā

nodevās rakstīšanai, lai sniegtu lasītājiem pamācības un sagādātu
izglītojošu laika kavēkli garajos ziemas vakaros.

19. gs. pirmajā pusē viens no ražīgākajiem šāda tipa autoriem

bija vācietis Kristofs Šmīds (1768 —1854). Pēc izglītības teologs,
lielāko savas dzīves daļu viņš veica skolu inspektora pienākumus
Augsburgā. Literāro darbību Šmīds iesāka ar reliģiska satura mā-

cību grāmatām, pēc tam pārgāja uz lasāmgrāmatām skolēniem, līdz

beidzot pievērsās stāstiem. To adresāts joprojām palika mazais lasī-

tājs, taču viņa grāmatas labprāt pieprasīja arī pieaugušie. Populā-
rākajos šmida stāstos («Priežukalna Roze», «Kara lielskungs

3
Salīdzinot saglabājušos grāmatas eksemplārus, pēc papīra un atšķirībām

salikumā var konstatēt, ka pēc 1825. g. bijis arī otrs papildmetiens ar nemai-

nītu titullapu un tekstu.
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Eistākius», «Grāfa lielmāte Genoveva» v. c.) notikumi risinās uz

pseidovēsturiska fona. Autora retrointereses jo īpaši saistās ar vi-

duslaikiem. Viņam tuvas patriarhālās attiecības un kristiānisma

morālās doktrīnas, ar to palīdzību autors pauž savas pedagoģiskās
un didaktiskās idejas.

Vairāk nekā puse Smida stāstu pārtulkoti arī latviešu valodā,
bieži tie iespiesti atkārtoti divos un vairāk izdevumos, līdzās Fran-

cim Hofmanim padarot autoru par vienu no vispopulārākiem rakst-

niekiem Latvijā. Sākot ar 19. gs. 30. gadiem, viņa darbi nezaudēja
cienītājus līdz pat 20. gs. sākumam.

Par Smida pirmatklājēju latviešu lasītājiem uzskatāms Biržu

un Salas draudzes mācītājs J. F. Lundbergs — viņa tulkojumā viens

pēc otra nāca klajā stāsti «Kā Indriķis no Ozolkalna pie dieva at-

zīšanas nāca» (1834) un «Pēters jauns vientulis» (1836). Pēc tā

laika un vēlākā laika lasītāju izteikumiem, stāsti bijuši iecienīti.4

Pirmajā stāstā aristokrātu bērnu Indriķi nozog laupītāji. Nejauši atradis

izeju no gūstītāju mītnes, Indriķis nonāk pie kāda svēta vientuļnieka, kur nodzīvo

septiņus gadus, iepazīstas ar audzinātāja dzīves pozīciju un apgūst reliģiskās
morāles pamatus.

Otrajā stāstā Pēteri vētraina jūra aizdzen laivā no dzimtā ciema uz neap-
dzīvotu salu, kur palaidnīgajam pusaudzim pašam jāmeklē eksistences iespējas,

jāradinās pie patstāvības, jāmācās atzīt cilvēku sabiedrības priekšrocības. Vien-

tulīgā dzīve radikāli pārveido zēnu, tāpēc jaunekļa gados, nokļuvis atpakaļ
dzimtajā ciemā, viņš ir pozitīvs paraugs apkārtējiem.

Abos darbos sabiedrība vērtēta pozitīvi, literārie varoņi varmā-

cīgi tiek atrauti no ierastajiem apstākļiem, lai atrastu viņu audzinā-

šanai optimālu vidi.

Interesei par Robinsonu Krūziņu pieaugot, mācītājs D. G. Krons

publicēja sižetiski nenobeigtu Kampes darba lokalizējumu, kurā

lasītājiem jau pazīstamais varonis dzīvo tepat Rīgā.
5

Rietumeiropā un arī Latvijā viens no iecienītākiem robinsoniā-

des tipa darbiem bija stāsts par Genovevu. Tā pamatā — interna-

cionalizējusies viduslaiku leģenda, kuras darbība notiek Brabantē

(apgabals Francijas un Vācijas pierobežā). Stāsts izplatījās gan
folklorizētā veidā, gan arī neskaitāmās literārās apstrādēs. To vidū

viena no visveiklākajām bija Smida «Grāfa lielmāte Genoveva».

Šis darbs 19. gs. atkārtoti izdots vairumā Eiropas valodu, arī Lie-

tuvā un Igaunijā tā bija viena no populārākajām grāmatām.

4 Zur Chronik der Ostseeprovinzen. — Provinzialblatt fūr Kur-, Liv- und Est-

land, 1838, 21. Juli, N 29; Notizen — Provinzialblatt fūr Kur-, Liv- und Estland.

1834, 10. Nov, N 45; Kaudzīte R. Autobiogrāfijas fragments. — Gram.: Raksti.
R., 1941, 6. sēj., 271. Ipp.

5 C+ + +n. [Krons D. G.] Jauns Robinsons jeb Ancs Kruziņ iz Rīges. —

Tas Latviešu Draugs, 1845, 12. apr. — 28. jūn.
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Leģendas sižets vēstī, ka grāfienes Genovevas vīrs Zigfrīds dodas karā,
atstādams sievu sava uzticamā drauga — pils pārziņa Golo uzraudzībā. Golo

iedegas pret Genovevu kaislībā, bet, nesaņēmis vīram uzticīgās sievietes atsau-

cību, aiz atriebības apsūdz to netiklībā. Zigfrīds atsūta pavēli Genovevu kopā
ar nesen piedzimušo dēlu nogalināt. Bendes gan apžēlojas par labsirdīgo sie-

vieti, taču aiz piesardzības pieprasa zvērestu neiziet no meža. Septiņus gadus
Genoveva ar dēlu Ciešulīti nodzīvo briežumātes alā, līdz nejauši medībās Zig-
frīds viņu atrod. Pārpratums noskaidrojas, un Genoveva atgriežas atpakaļ pilī.

Stāstu var uzskatīt par sentimentālisma sacerējumu, kurā stipri
jūtamas klasicisma laika tradīcijas un ētika. Darbs iecerēts kā

pedagoģiskais romāns (vai stāsts) un ar tam raksturīgo pamācīša-
nas tieksmi tāds arī ir. Sacerējuma sižeta virzību ietekmēja aizgu-
vumi no folkloras. Stāstu Šmids sāk ar darbības apstākļu un dar-

bojošos personu aprakstu, sniegdams detalizētus dabas, vēsturiskās

situācijas un cilvēku sadzīves raksturojumus. lepazīstināšanas
veids ar literāro personāžu nes kā patriarhālo viduslaiku, tā autora

uzskatu atspulgus. Vīrieši raksturoti pēc viņu sociālās stājas, sie-

vietes — pēc izskata un tikuma. Genovevai ir zilas acis un zeltai-

nas bizes, arī gaišs prāts, mīlīga un žēlīga sirds, pēc izturēšanās

viņa ir lēnprātīga un laipna, citiem vārdiem, «līdzinās debesu eņ-

ģelim». Jau grāmatas sākumā Genoveva rekomendēta kā pozitīvā
ideāla nesēja. lepretī viņai Zigfrīds, lai arī brašs un izslavēts bru-

ņinieks, godīgs un teicams vīrs, ir apveltīts ar strauju tempera-
mentu un savā pārsteidzībā rada konfliktsituāciju. Tas ir tālaika

vācu tautas grāmatai trafarets vīrieša traktējums. Genovevas un

Zigfrīda kāzu noskaņa sagatavo lasītāju fatāliem notikumiem, liek

nojaust noslēpumainu un traģisku tālāko notikumu gaitu. Sacerē-

juma vidusdaļa ar Genovevas un viņas dēla Ciešulīša meža dzīves

tēlojumu, kurā sniegts daudz izskaistinātu, pirmatnības apdvestu
dabas aprakstu un sadzīves detaļu, cenšoties iežēlināt lasītāju, pie-
turas pie sentimentālisma tradīcijām. Kā jau tas mēdz būt vēstītājā
folklorā, stāsta beigās pozitīvie varoņi uzvar un negatīvie saņem

sodu. Leģendas sižetu Šmids papildina ar vēstījumu par literāro

varoņu tālākiem likteņiem un didaktiska rakstura kopsavilkumiem.
Sižetu virza ārēji sadomāti notikumi, nevis cilvēka dvēseles pret-
runu atklāsme. Autora pozitīvā programma iemiesojas idealizētajā
varonī — Genovevā, kas ir statisks tēls bez jebkādām iekšējām pret-
runām. Viņa uzaugusi feodālās morāles atmosfērā. Genovevas pār-
liecību un rīcību nosaka viņā pašā izveidojies spriedums: «Labāk

priekš cilvēku acīm negodīgai rādīties nekā patiesībā tādai būt.

Mīļāki šeit tumšākā cietumā nosmakt nekā caur šādu ļaunu darbu

iegūt karaļa troni.» (18. Ipp.) Nepatiesi apvainota viņa kļūst par

cietēju. Spriežot pēc leģendas, Golo tēlā rodamas iespējas drama-

tiska tēla veidošanai, taču Šmida darbā viņš palicis statisks nega-

tīvais varonis.
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Genovevas nešaubīgais godīgums un paļāvība uz liktenīgiem
spēkiem atbilst kristīgajā reliģijā paustajam ideālam, kas iemiesots

Bībeles cietēju tēlos. Viņas un Ciešulīša meža dzīves detalizētajā
tēlojumā autors paudis 18. gs. franču apgaismotāja 2. 2. Ruso

pedagoģisko ideju: pareizu audzināšanu bērns var saņemt tikai

dabiskā vidē, atrauti no civilizācijas kroplībām. Apgūstot pasauli
brīvā dabā, morāli tīrās mātes vadībā, Ciešulis tiek pasargāts no

citu cilvēku negatīvām ietekmēm. Ar Ciešuļa kā dabas bērna palr-
dzību notiek it kā civilizācijas pārbaude. Saskaņā ar kristiānisma

ētiku grāmatas beigās Genovevas ciešanu ceļš traktēts kā pozitīvs

ieguvums — īstas laimes pamats dibināts uz grūtībām un cieša-

nām, tāpēc jo vērtīgs ir cilvēks, kurš tās panes pacietīgu prātu.
Kā jau teologs, Šmids mudina lasītājus nevairīties no ciešanām:

«Bēdas ir tas ceļš, pa kuru ejot var panākt to kristīgu pilnību un

īsten gudrs un prātīgs palikt, tādu pilnību un gudrību, pret ko
visa laicīga gudrība tīri putekļi vien, un šī gudrība vien mūs var

darīt derīgus to debesīgu laimi panākt un baudīt.» (95. Ipp.)
Šmīda «Grāfa lielmāti Genovevu» latviešu lasītājs saņēma

1845. gadā Anša Leitāna tulkojumā. Latviskojumu daudzmaz

līdzvērtīgu oriģinālam padarīja tulkotāja dzīvā valoda un labās

stāstītāja dāvanas. Tulkotājs bija papildinājis izdevumu ar priekš-
vārdu, uzsvērdams grāmatas morāli.

Grāmatu izpirka dažu gadu laikā, un 1848. gadā tā negrozītā
veidā iznāca atkārtoti. Lai arī grāmata nebija dārga (gadu desmi-

tiem ilgi tā maksāja 25 kapeikas, tikai reizēm cenai pieaugot
līdz 30 кар.), vienu eksemplāru nereti izmantoja vairāki lasītāji.
Otrā izdevuma priekšvārdā šāda rīcība nosodīta, — stāsta noietam

samazinoties, izdevējs nevarot segt iespiešanas izmaksas un izdot

vēl citas labas grāmatas. «Tādēļ dod savu grāmatiņu tikvien tādiem

palasīt, kas paši to nespēj nopirkt, bet kas spēj, tas lai pirk pats,»
rezumē Leitāns (3. Ipp.). Ar otro izdevumu pietika gandrīz div-

desmit gadiem. Trešo reizi stāstu . iespieda izdevējs E. Plātess
1867. gadā vecajā Leitāna tulkojumā ar ilustrāciju prettitulā. Šmīda

darbs, kas Rietumeiropas zemēs bija atzīts par vienu no labākajiem
leģendas literarizētajiem variantiem, Latvijā nedalīti ieņēma vadošo
vietu citu stāstu grāmatu vidū.

19. gs. 60. gados sāka parādīties ari citi Genovevas stāsta

varianti. Izdevējs H. Donbergs Liepājā 1864. gadā laida klajā le-

ģendas tulkojumu no G. Švāba un O. Marbaha krājuma «Volks-

bācher» — leģendas notikumu izklāstu bez ievērojamākām literā-

rām kvalitātēm. Tulkojums (tā autors nav noskaidrots) bija saīsināts

un sniedza tikai lakonisku sižeta izklāstu bez tulkotāja subjektīvās
attieksmes un speciāliem izteiksmes paņēmieniem. Šāda tipa
Genovevas stāsta izdevumi neguva tik plašu atsaucību kā
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Smida darbs. Taču nelielais grāmatu apjoms pazemināja to cenu,

tāpēc arī saīsinātajiem izdevumiem Bija savi pircēji. Izdevumu

skaita ziņā Genovevas stāsts sasniedza kulmināciju laikā no

80. gadu otrās puses līdz 20. gs. sākumam. Pavisam šai laikā var

aplēst pāri par 10 dažādu izdevumu — dažādus Smīda darba tul-

kojumus, kā arī leģendas pārstāstus, kuru autori nav noskaidroti.

Par aktīvāko Genovevas stāsta izdevēju komerciālu apsvērumu dēj
kjuva M. Jākobsons. Pēc A. Leitāna nāves viņš trīsreiz izdeva

Smida darbu kāda nezināma autora tulkojumā un divus saīsinātus

leģendas pārstāstus. 1886. gada izdevumam Jākobsons pievienojis
arī ziņģi par Genovevas sižetu.

19. gs. beigu cēlienā Genovevas stāstu laida klajā vairāki izde-

vēji ārpus Rīgas —■ H. Donbergs (1864) un K. Ukstiņš (1891) Lie-

pājā, X- Orlovskis (1900 un 1903) Jelgavā. Nedatēti (domājams,
20. gs. sākuma) izdevumi parādījās Madonā un Alūksnē. Vēlīnajos
tulkojumos jūtama tendence īsināt oriģinālu tekstu, reizēm to pat
noplicinot un shematizējot, pievēršoties galvenokārt sižeta virzībai.

Dažos izdevumos (pirmoreiz 1864. g. Liepājā) nedaudz modificēts

arī leģendas sižets. Tā, piemēram, Ciešulis pēc atgriešanās pilī,
nespēdams adaptēties cilvēku sabiedrībā, nolemj savu mūžu pava-

dīt kopā ar tēvu Genovevas piemiņai uzceltajā baznīcā. Tādējādi
stāsts ieguva psiholoģiski pamatotāku nobeigumu. Latgaliešu rak-

stu valodā N. Rancāns pārtulkoja Smida darbu no oriģinālvalodas
un pats arī izdeva 1907. g. Pēterburgā, tādējādi šī «Genoveva» pie-
der pie pirmajām latgaliešu stāstu grāmatām. Pēc aptuvenām aplē-

sēm, līdz 1900. g. latviešu lasītājs caurmērā saņēma pa vienai

«Genovevai» ik pēc četriem gadiem, bet kopumā latviski stāsts pie-

dzīvoja 20—25 izdevumus. Vairāk nekā pusgadsimtu sabiedrība

būtībā bija piesātināta ar šo sacerējumu. Kā Rīgas, tā pārējo pil-
sētu izdevumus mēdza rotāt gan ar melnbaltām ilustrācijām kok-

griezuma tehnikā, gan krāsainām litogrāfijām. Izdevumu kultūra

pakāpeniski pazeminājās: ilustrācijas kjuva vienveidīgas, to iespie-
šanai bieži izmantoja vienas un tās pašas klišejas vairākiem izde-

vumiem (īpaši iecienīta bija idilliska ainiņa ar Genovevu, Ciešuli

un briežu māti), teksta iespiedums pasliktinājās, grāmatās vairs

netika dotas ziņas par autoru un tulkotāju, kā arī priekšvārdi.

Ja līdz 20. gs. sākumam Genovevas stāsts bija galvenokārt la-

sāmviela, tad vēlāk tas lasītāju un izdevēju apziņā jau piederēja
pie literārā mantojuma. 1910. gadā nāca klajā R. Blaumaņa nepa-

beigtā luga «Genoveva», bet 1924. gadā — vācu rakstnieka F. He-

bela drāmas «Genoveva» (1843) tulkojums. Sājos dramatiskajos
sacerējumos idejiskie akcenti no labsirdīgās Genovevas ciešanām

bija pārvirzīti uz Golo iekšējām pretrunām. Sabiedrības apziņā
transformējās agrākais tradicionālais tēlu traktējums.
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«Genovevas» pirmo izdevumu iznākšanas laikā latviešu zem-

niecībā vēl nebija izveidojušās individuālās lasīšanas tradīcijas.
Laukos, kur koncentrējās latviešu vairākums, daiļliteratūru lasīja
kopīgi visbiežāk no darba brīvajos ziemas vakaros. Kāda veiklāka

lasītāja priekšnesumā klausījās visi mājas iedzīvotāji, nereti arī

kopā ar kaimiņiem, uzreiz daloties izraisītajos pārdzīvojumos. Tā

kā mājas bibliotēkās stāstu grāmatu bija maz līdz pat 19. gs. bei-

gām,
6 viens stāstu grāmatas eksemplārs bieži klīda no mājas uz

māju. «Genovevu» pazina vairākums cilvēku. Daudzu latviešu lite-

rātu, piemēram, brāļu Kaudzīšu, K. Skalbes, J. Jaunsudrabiņa, Doku

Ata, A. Austriņa, Laubes Indriķa, A. Upīša memuāros, runājot par

bērnībā iecienītākajām grāmatām, parasti nosaukts arī Genovevas

stāsts. Par stāsta lielo popularitāti liecina arī tā pieminējumi re-

klāmas sludinājumos un citu grāmatu priekšvārdos. «Genovevu»,
kas veselu pusgadsimtu Latvijā bija gluži kā bestsellers, izman-

toja citu sacerējumu propagandai. Tā, piemēram, sludinājumā par
«Belizaru» 1858. g. uzsvērts: «Šis patiesīgs stāsts līdzinājās tam

stāstam par to grāfa lielmāti Genovevu, kad tas ļaudīm tā paticis,
ka jau daži tūkstoši no tā izpirkti, tad šis stāsts arī būs jo patī-
kams.»7 K. Smida stāsta «Kara lielskungs Eistākius» otrā izdevuma

(1872) priekšvārdā atgādināts: «Šis stāsts par to kara lielskungu
Eistāķiju pirmoreiz driķēts 1846. g., tai laikā, kad latviešiem patī-
kamu lasāmu grāmatu maz bija un kad viņi to vienu gadu agrāk
driķētu Genovevas stāstu tik ātri izpirkdami parādīja, ka neesot

vis kūtri lasīt. No tā laika lasīšanas luste pie mūsu tautiešiem it

kā no jauna modās. Bet tad nu ar rakstītāji sāka mosties un grā-
matas cit pakaļ citai nāca klajumā.» Tātad «Genoveva» netieši

mudināja izdevējus un autorus gādāt latviešu lasītājiem citas stāstu

grāmatas.

«Grāfa lielmātes Genovevas» pirmo izdevumu iznākšanas laikā

par galveno daiļliteratūras grāmatas uzdevumu izvirzījās ētiskā

audzināšana. Ne velti «Genovevas» pirmā izdevuma priekšvārdā
tulkotājs A. Leitāns, tāpat kā reklāmas sludinājumā mācītājs
T. Bērents, norāda, kādas «mācības» no grāmatas var smelties.

Leitāna uztverē galvenās no tām ir pacietība, paļāvība uz dievu
un nenovirzīšanās no «taisnības ceļa». Kāds cits autors aicina na-

matēvus nolasīt stāstu saimei priekšā, tādējādi audzinot meitas un

kalpones. Līdztekus galvenajai — audzināšanas funkcijai drīz vien

kļuva svarīga hedoniskā jeb izklaides funkcija. Par to liecina arī

apakštitula modifikācijas: sākotnējais «latviešu bērniem par derīgu

6
Upīts A. Grāmatu bads. — Grām.: Kopoti raksti. R., 1952, 20. sēj., 914.—

920. Ipp.
7 Ziņa par jaunam grāmatām. — Mājas Viesis, 1858, № 17.
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laiku stāstu». Audzināšanas un izklaides funkcijas kā autoru, tā

lasītāju uztverē ir vienas parādības divas puses — no autoru vie-

dokļa jāaudzina ar patīkamā palīdzību, lasītāja acīs pozitīvā morāle

paaugstina grāmatas vērtību. Grāmatas lasīšana izklaidēšanās la-

bad sākās ar stāstu grāmatu, īpaši ar «Genovevu». Tādējādi izbei-

dzās iepriekšējos gadsimtos pastāvējusī reliģiskās grāmatas domi-

nante. Genovevas sāpju ceļi lika lasītājiem izdzīvot veselu dvēseles

drāmu, bagātināja viņu pieredzi ar jauniem emocionāliem iespai-
diem. Vairākus gadu desmitus «Genoveva» lika apzināties cilvēcisko

pārdzīvojumu kopību. K. Skalbe atmiņās rakstīja: «Ar neizprotamu

varu mūs pievilka ciešanas. Stāstu par grāfa lielmāti Genovevu

lasīja ar nopūtām un asarām. Piedzīvotāja, kurai bija bērns šūpulī,
auklēdama sauca to par Ciešuli un pati jutās kā Genoveva [..] —

Viņas bēdas tai tagad likās cēlākas, tāpēc ka par tām stāstīja arī

grāmata. Viņas dzīve bija pacelta romantiskā gaismā.»
8

Taču «Genoveva» kā sentimentālisma literatūras sacerējums ai-

cināja lasītāju līdzināties viennozīmīgam idealizētam varonim, ne-

rosinot viņa individualitātes veidošanos. Ar kristiānisma ētikas

ietvaros traktēto samierniecisko cietēja ideālu grāmata sociālā plāk-
snē sludināja fatālismu, pakļaušanos kādas augstākas varas nolem-

tam liktenim.

19. gs. vidū, kad latviešu valodā trūka mākslinieciski augstvēr-

tīgu grāmatu, «Grāfa lielmāte Genoveva», tāpat kā citi robinsoniā-

des tipa sacerējumi, sekmēja galvenokārt tikai interesi par litera-

tūru un lasīšanu. Diferencējoties lasītāju interesēm, šo grāmatu
nozīme kultūras procesā pakāpeniski -samazinājās, īpaši gadsimta
pēdējā ceturksnī, kad izveidojās oriģinālproza un parādījās klasikas

darbu tulkojumi.

8 Skalbe K. Dzīvības siltums. R., 1980, 112. Ipp.
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V. Villerušs

19. GADSIMTA LATVIEŠU GRĀMATU

TIPOGRĀFISKO PAPĪRA VĀKU

INFORMATĪVĀ FUNKCIJA

Kapitālisma izraisītā tehniskā revolūcija 18. un 19. gs. mijā

veicināja strauju poligrāfijas attīstību. Vairāku izgudrojumu un

jauninājumu, piemēram, ātrspiedes 1
, ģipša stereotipijas2

,
tipometri-

jas3 v. c. ieviešana praksē izmainīja grāmatas tapšanas gaitu, to

paātrinot un vienkāršojot. Tajā pašā laikā dažādu sociālu, ideo-

loģisku, estētisku, ekonomisku un komerciālu faktoru ietekmē pār-
veidojās, paplašinājās un diferencējās grāmatas informatīvās un

komunikatīvās funkcijas. Šiem procesiem pakārtojās eksplozīvs grā-
matmākslas attīstības cikls, kam par tehnisko bāzi kalpoja vairā-

kas jaunas iespiedtehnikas — kokgrebums 4
,

litogrāfija 5
un zināmā

mērā arī tērauda gravīra
6
.

Būtiski pārmainījās arī latviešu grāmatu
mākslinieciskā apdare — tā strauji modernizējās, zaudējot savu

arhaiski monotono raksturu, un 19. gs. vidū jau pielīdzinājās atbil-

stoša tipa Krievijas un Rietumeiropas izdevumu grafiskajam
ietērpam.

Pārmaiņas informācijas jomā visdziļāk skāra grāmatas vāku.

Senāk tas paralēli savai galvenajai funkcijai — grāmatas bloka

aizsargāšanai no bojājumiem — nesa arī zināmu estētisko slodzi

(parasti atbilstoši iesējuma abstrakti dekoratīvajai apdarei) un rei-

zēm veica šauri informatīvus uzdevumus, piemēram, uzraksts uz

muguriņas sniedza ziņas par iespieddarbu, bet superekslibris vai

1 Pirmo atrspiedi 19. gs. sakuma izgatavoja vācietis F. Kēnigs (1774—

1833).
2 Ģipša matricu stereotipiju 1804. gadā izgudroja anglis Č. Stenhops

(1753—1816). Stereotipi ir no burtu salikumiem un klišejām atlietas monolītas

tipogrāfiskas iespiedformas, ko 19. gs. parasti lietoja atkārtotu izdevumu iespie-
šanai.

3 Francūzis A. F. Dido (1790—1876) 19. gs. sākumā pilnveidoja tipogrā-
fisko mēru sistēmu — tipometriju, veicinot salikuma elementu izmēru unificēšanu.

4 Kokgrebumu, . pateicoties angļu māksliniekam T. Bjuīkam (1753—1828),

plaši sāka praktizēt iB. gs. beigās.
5 Litogrāfiju 18. gs. 90. gadu nogalē izgudroja vācietis A. Zenefelders

(1771 — 1834).
6 Tērauda gravīru 18. un 19. gs. mijā izgudroja anglis C. Hīts (1785—

1848).
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ekslibris — par grāmatas īpašnieku. 19. gs. grāmatas vāka infor-

matīvā funkcija būtiski paplašinājās un izmainījās. Šim procesam

bija globāls raksturs, un tas skāra arī latviešu grāmatniecību.
Raksta autors nepretendē uz pilnīgu tēmas atklāsmi. Neapšau-

bāmi, ka nākotnē tipogrāfisko papīra vāku izpēte sniegs daudz

jaunu faktu, kas, iespējams, izsauks pašreizējo atziņu korekcijas
nepieciešamību. īpaši rezultatīva varētu būt 19. gs. otras puses

tipogrāfisko papīra vāku apzināšana un analīze, kas pilnveidotu
mūsu priekšstatu par latviešu grāmatu modernās grafiskās struktū-

ras tapšanas procesu agrīno stadiju.
19. gadsimtā kapitālisma attīstības rezultātā latviešu grāmatnie-

cībai izvirzījās jaunas problēmas un uzdevumi. Konfrontācija starp
ideoloģiski pretējas orientācijas grāmatu iniciatoriem, strauji pieau-

gošā grāmatu izlaide un tirdzniecības konkurence palielināja re-

klāmas nozīmi. Lai piesaistītu pircēju un lasītāju uzmanību, bija
nepieciešama plašāka informācija par piedāvājamo iespieddarbu

sortimentu, atsevišķus izdevumus raksturojot sīkāk, piemēram, ko-

mentējot grāmatas saturu, sniedzot ziņas par tās autoru, izdevēju
utt. Rezultātā intensīvāka kļuva konvenciālo reklāmas formu eks-

pluatācija un jaunu formu meklējumi. īpaši nozīmīgs un perspektīvs
izrādījās no Rietumeiropas (īpaši vācu) grāmatniecības 19. gs. sā-

kumā pārņemtais jauninājums dažāda satura informāciju, tai skaitā

arī grāmatas titula ziņas, fiksēt uz papīra vākiem7. Šāda veida

grāmatas viegli varēja padarīt arī vizuāli interesantākas un saisto-

šākas; sevišķa nozīme te bija attēliem. Bez komerciāla rakstura

faktoriem vāku informācijas slodzes palielināšanā darbojās arī eko-

nomiski apsvērumi, piemēram, uz vāka iespiestas titula ziņas un

dažādi norādījumi palīdzēja orientēties līdzīga rakstura grāmatu

masā, pozitīvi ietekmējot grāmatu ražošanas, izplatīšanas, glabāša-
nas un lietošanas procesus. Jāatceras, ka papīrs bija lētākais vāka

materiāls, bet tipogrāfiskā apdare —
lētākais rotājuma veids.

Strauji pieaugot grāmatu apgrozījumam, tipogrāfiskā papīra vāka

lietderības efekts neapšaubāmi bija visai būtisks. Minētie faktori

kāpināja šādu vāku popularitāti, un līdz pat 20. gs. tie bija grā-
matas ārējā veidola attīstības galvenais saturs.

Mums nav iespējams precīzi izsekot tipogrāfisko papīra vāku

agrīnajai attīstībai, jo sākotnējā ārējā apdare saglabājusies tikai

daļai mūsu bibliotēkās esošajām 19. gs. latviešu grāmatām (it se-

višķi tas attiecas uz pagājušā gadsimta pirmā ceturkšņa izdevu-

miem). Senākā patlaban zināmā latviešu grāmata ar tipogrāfiska-

jiem papīra vākiem ir 1809. gadā Stefenhāgenu izdotā K. Hardera

7 Tipogrāfiski apdarināja brošēto grāmatu mīkstos, parasti tonētos (zilganos,
pelēcīgos, brūnganos v. c.) papīra, kartona un ar papīru pārvilktos iesējuma

papes vākus.
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grāmatiņa «Anmerkungen und Zusātze
..

». Tās ārējā apdare veic

tikai dekoratīvas funkcijas. Grāmatiņai ir «mēmie» (bezteksta)
vāki ar vienādām apmalēm un savstarpēji līdzīgām vinjetēm —

politipāžām
8 (ziedu motīvs) uz tipogrāfiski tonēta pirmā un ceturtā

vāka. Sāda grāmatas ārējā grafiskā apdare saglabāja saistību ar

daudzkrāsainā (piemēram, tapešu) papīra vākiem, kas 18. gadsimtā
bija parastākais neliela izmēra grāmatu ietērps. Tā plankumainais
vai ornamentālais raksts vienlīdz blīvi nosedza kā pirmā, tā ceturtā

vāka virsmu.

Līdzīgi rīkojās arī latviešu grāmatu agrīno tipogrāfisko papīra
vāku mākslinieciskie iekārtotāji. Viņi grafiski apdarīja grāmatas
abus ārējos vākus, cenšoties to tumšos un gaišos laukumus nostādīt

savstarpēji līdzīgās attiecībās. Vairumā gadījumu pirmajam un ce-

turtajam vākam tika lietotas vienādas ornamentālas apmales. Grā-

matas muguriņu, kas šādā kompozīcijas shēmā darbojas kā simet-

rijas ass, dažkārt rotāja ar atsevišķiem nelieliem ornamenta ele-

mentiem (K. Hūgenbergera «Lielais Kristaps..», 1850). Vēlāk pirmā
vāka obligāto grafisko vienību — titula ziņu tekstu — ceturtā vāka

kompozīcijā parasti vizuāli līdzsvaroja ar vinjeti (politipāžu), slu-

dinājumu vai kādu citu tekstu, piemēram, kļūdu labojumu
(B. F. B. Bergmaņa «Kristīga mācība..», 1833). Grāmatas nosau-

kumu akcentēja ar lielāka izmēra burtiem, kas parasti bija vidēji
trekni (kontrastaini) un nedisharmonēja ar grāmatas iekšējā teksta

salikuma raksta zīmēm. Tāds (mākslinieciski visai atturīgs) vāku

grafiskais risinājums ir 1810. gadā Stefenhāgena izdotajai
J. V. J. Veisenbruha pamācībai «No govju lopiem, kā tos būs au-

dzināt, kopt un slimības dziedināt», kurai pirmā vāka kompozīciju
veido ornamentāla apmale, grāmatas nosaukuma teksts un vinjete-
politipāža, kurā attēlots bullis. Tāda pati apmale un līdzīga vinjete-
politipāža ar govs attēlu iespiesta uz ceturtā vāka. Abas vinjetes

pieskaņotas grāmatas saturam. Sakot ar 1813. gadu, Stefenhāgens
tipogrāfiskos papīra vākus sāka lietot arī Kurzemes kalendāram

(«Veca un jauna laiku grāmata») —

uz otrā un trešā vāka tika

iespiesta dažādu labības šķirņu cenas aprēķina tabula «Labības

maksa», bet ceturto vāku izmantoja reizinājumu tabulai «Tas vien-

reiz viens», kas kopumā bija tiešs papildinājums grāmatā ietverta-

jai praktiskajai un ikdienā nepieciešamajai informācijai. Pirmā vāka

apdari veidoja aerostata attēls, vienkāršots grāmatas nosaukuma

teksts («Latvisks kalendārs») un uzraksts: «Sis vāks maksā divi

vērdiņi». Tas liecina, ka tipogrāfiskā papīra vāka lietošanu acīm-

redzot lielā mērā noteica komerciāli apsvērumi. Ar 1821. gadu uz

8 Politipažas — tipveida ilustrācijas, kuru klišejas no kokgrebumiem pavai-
rošanas nolūkā atlietas metālā.



149

kalendāra vākiem sniegtās ziņas daļēji tika izmainītas — «Labības

maksu» aizstāja kapeiku, vērdiņu un grašu vērtības salīdzinājumu
tabula, bet uz pirmā vāka parādījās jauns uzraksts: «Sis kalendārs

ar vāku un baltām papīra lapiņām maksā 20 sudr. кар.». Abos va-

riantos visus četrus kalendāra vākus rotāja ornamentāla apmale.
Tomēr tik izvērsts grāmatas ārējais grafiskais iekārtojums 19. gs.

pirmajā pusē vērojams reti. Parasti aprobežojās ar pirmā un ceturtā

vāka apdari.
Sekojot Stefenhāgeniem, tipogrāfiskajiem papīra vākiem pievēr-

sās arī citi izdevēji, tomēr līdz 19. gs. vidum tikai neliela daļa
latviešu grāmatu ieguva šādu ietērpu. Par grāmatu vāku informa-

tīvās funkcijas paplašināšanās procesa sākuma posma sasniegu-
miem zināmu rezumējošu pārskatu dod Millera tipogrāfijā iespiesto
H. Treija rakstu krājumu «Dieva vārdu mīļotājiem..» (1836—1838)
burtnīcu un sējumu vāki. Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par tajos
ietverto ziņu apjomu un daudzveidību, sniedzam rakstu krājuma

pirmās sējas (sējuma) pirmās saujas (burtnīcas) vāku tekstus.

Vāku 1. lappuse:

Dieva vārda mīļotajiem pa brīžiem jauna grāmatiņa.

Pārbaudajt visas lietas; to, kas ir labs, paturajt. (1 Tessa-

lonik. 5.21.)
Tmas sējas. ma sauja. (Te iekšā atronās kārte jeb bilde no

vecas Jūdu zemes.)

Rīga, 18359
.

Drikēts pie kroņa driketaja.

Kurš tādu grāmatiņu, kāda šī ir, vispirmais grib lasīt, tam vaijaga
papriekš ar asu nazi viņas lapas augšpusē un priekšsānī, kur vēl

kopā uzgriezt.

Vāku 2. lappuse: Te sākas to cilvēku vārdi, kas jau līdz šim ne

tikvien šās pirmās desmit grāmatiņas, bet ari Latviešu Ļaužu Drauga
lapas uz to 1836 tu gadu ir aizmaksājuši.

[seko subskribentu saraksts]

Vāku trešā lappuse:
Antuuorten auj Briefe, Anfragen.. 10 [seko atbildes]

Vāku ceturtā lappuse:

Te var redzēt, kādi raksti šai grāmatiņai ir iekšā un pa kuru

lapas pusi katrs iesākas:.. [seko satura rādītājs]
Ja dievs uzturēs dzīvību, piesūtīs palīgu un pavairos lasītājus,

tad mēs pa brīžiem — laikam .pa katru baznīcas gadu desmit —

9 Titullapā uzrādīts, ka grāmata izdota 1836. gadā.
10 Atbildes uz vēstulēm un jautājumiem — vācu vai.
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tādas grāmatiņas, kāda ši ir sagādāsim. Kam patīk, viņas dabūt,
tas lai mums ziņu dod Rīgā, mūsu namā pie Sunder— ielas, un vienu

sudr. rubli nomaksā, tad viņš tās desmit dabūs, ko vienu sēju sauk-

sim. liem cilvēkiem, kas citā malā dzīvo, mēs par to pašu naudu

viņas vēl piesūtīsim. Bet kas viņas pa vienam gribēs pirkt, tas vi-

ņas citur nevarēs dabūt, ne tā kā te; un tad 15 sudr. kap. jāmaksā

par katru. Arī šo pašu grāmatiņu te var pirkt par 15 s. kap., bet

par to bildi jeb kārti tad vēl 5 kap. sevišķi jāmaksā.

Kam patīk, iknedēļ tās avīzes dabūt, ko sauc: to Latviešu Ļaužu
Draugu, tam arī tik viens pats rublis par visu gadu būtu jāmaksā.
H. Treijs.

Brīv drikēt,.. [seko tālākais cenzūras atļaujas teksts]
Ka ši grāmata tāpat ar svētu Bībeli, ka ar Augsburges liecības

rakstiem sanākas, to Rīges baznīcas tiesa te apliecina..

[seko datums un paraksti]

Uz burtnīcas vāka pirmās lappuses iespiesta vinjete, kas sniedz

vispārinātu vizuālu priekšstatu par rakstu krājuma saturu. Kopumā
tas viss liecina par autora vēlēšanos iegūt pircēju un lasītāju uzti-

cību un cieņu, kas grāmatai varēja garantēt zināmus panākumus.
Veiksmes gadījumā rakstu krājums nestu peļņu, kā arī stiprinātu
baznīcas ideoloģisko platformu. Ne bez aprēķina 1835. gadā par

«Dieva vārdu mīļotājiem..» iespieda speciālu sludinājumu, kurā,

starp citu, teikts: «Visu to cilvēku vārdus, kas nevien Latviešu ļaužu
drauga lapas, bet arī šās grāmatiņas turēs, mēs papīra vāka iekš-

pusei uzspiedīsim: nevienam ne par varisieru lielību, bet katram par

zīmi, ka viņa abi rubļi mums tiešām jau rokā, un turklāt arī par

godu, ka viņš vēl šinīs laikos tik daudz no savas nabadzības priekš
grāmatām tērēja.» Tātad autors, sniedzot praktiskas ziņas, centies

savtīgos nolūkos" izmantot arī pircēju godkāri redzēt savu vārdu

iespiestu — tas varēja veicināt grāmatas noietu.

Liekas, ka šeit mēs sastopamies ar pirmo nopietnāko mēģinā-

jumu latviešu grāmatu vākus izmantot gan praktisku ziņu fiksēša-

nai, gan tirdzniecības reklāmai ar emocionālu un psiholoģisku
iedarbību. Burtnīcu ārējā apdare saturēja jau visus galvenos tipogrā-
fisko papīra vāku apdares elementus, kas vēlāk tikai pilnveidojās
un guva slīpējumu. H. Treija grāmatas vāki galvenokārt kalpoja
paša izdevuma reklamēšanai, taču dažās burtnīcās tika populari-
zēti arī citi iespieddarbi (šo pasākumu plaši sāka praktizēt 19. gs.

vidū). Saturā interesanta «Sludināšana» par Rīgas Bībeles biedrī-

bas piedāvātajām grāmatām iespiesta uz «Dieva vārdu mīļotāja ..»

pirmās sējas septītās saujas trešā vāka: «Jauna grāmatiņa ir dri-

ķēta ar to virsrakstu: Pamācīšana par to atdzimšanu. — Neiesietu

to pašu var dabūt pirkt pie kādiem cienīgiem mācītājiem Vidzemē
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par 48 kapp. b. — Pie Raunas mācītajā viņu arīdzen iesietu var

dabūt par 60 kapp. b.»

1840. un 50. gados tipogrāfisko papīra vāku informatīvā funkcija
nostiprinājās. īpašu stabilitāti ieguva grāmatas titula ziņu dublē-

šana uz vākiem (reizēm tipogrāfiskie papīra vāki aizstāja titullapu
(«Grāmata, ko kāds jūdu reiznieks rakstīja..» 1848)). Parasti

informācijas nolūkam izmantoja vāku pirmo lappusi, bet atse-

višķos gadījumos izdevēja vai iespiedēja vārdu, izdošanas vietu

un laiku iespieda uz vāku ceturtās lappuses («Laika kavēklis pa
ziemas vakariem», 1851). 19. gs. vidū grāmatu nosaukumi titulla-

pās nereti vēl bija senās tradīcijās ieturēti — gari un paskaidrojoši,
bet uz tipogrāfiskajiem papīra vākiem tos bieži iespieda saīsinātus.

Divi piemēri: titullapās fiksētie nosaukumi «Lielais Kristaps jeb
Kristus —■ nesējs» (autors K. Hūgenbergers, 1850) un «Grāmat-

nieku prieks jeb astoņi stāsti, kas paskubina uz dieva ceļiem stai-

gāt..» (1854) uz vākiem atbilstoši vienkāršoti — «Lielais Kris-

taps» un «Grāmatnieku prieks». Tas, liekas, tika darīts, lai grāmatu
nosaukumus padarītu vieglāk uztveramus, un šajā aspektā tipogrā-
fiskie papīra vāki droši vien stimulēja titula vienkāršošanas un

modernizēšanas procesu. Ātri samērā stabilu vietu uz grāmatu vā-

kiem ieguva uzraksti par cenu, kam bija svarīga nozīme tirdznie-

cībā, ierobežojot patvaļīgu grāmatu cenu paaugstināšanu. Dažkārt

uz vākiem tika iespiestas cenzūras atļaujas un norādījumi par grā-
matas lietošanu, piemēram, uz K. Kaktiņa brošūras «Ar šiem pamā-
cīdamiem vārdiem..» (1843) rakstīts: «Šie pamācīdami vārdi tai

svētai rakstu grāmatai, ko vecāki bērniem dāvina, — ja tā var

notikt, — pašā priekšā klāt piesienami». Popularitāti ieguva sludi-

nājumi, kuros izdevēji vai veikalnieki ziņoja par tirgū esošajām

grāmatām. Tie kļuva plašāki un precīzāki. Tā uz V. Meinholda

stāsta «Šveidlera Maria» (1849) vāku ceturtās lappuses iespiesta

«ziņa par citām jaunām grāmatām», kurā sniegtas piecas anotāci-

jas. Viena no tām: «Priežukalna roze. Stāsts vecākiem un bērniem

par prieku un par mācību. Rīgā, 1847. (127 lapu puses 8-niski.) Šis

ļoti jauks stāsts māca it īpaši to, kā vecākiem savi bērni jāaudzina,
ja no tiem godu un prieku grib piedzīvot un bērniem māca atkal

to, kā šiem savi vecāki jāmīļo un jācienī, ja tie grib, ka viņiem būs

labi klāties virs zemes un mūžībā. Šī grāmata dabūjama Rīgā pie
kroņa grāmatu driķētāja un Jelgavā pie Stefenhāgen kunga. Viņa
maksā neiesieta 20 un iesieta 25 kp.» Šajos sludinājumos (patiesībā
bibliogrāfiskajos aprakstos) uzrādīti gandrīz visi galvenie grāmatu
raksturojošie dati, kas nepieciešami, lai tirgotāji, pircēji un lasītāji
gūtu samērā pilnīgu priekšstatu par iespieddarba saturu un apjomu.

Sakot ar 1840. gadiem, Stefenhagehu firma savam izdotajam
grāmatām uz vāku ceturtās lappuses reizēm iespieda izdevniecības
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zīmi («Grāmata, ko kāds jūdu reiznieks rakstīja ..», 1848, F. Hof-

maņa «Bernarts Dekmers», 1849), kam bija nozīme grāmatas deko-

ratīvajā apdarē, bet, galvenais, tā uzskatāmi iezīmēja senā un

solīdā, tradīcijām bagātā apgāda produkciju. Monogrammiskā em-

blēma darbojās kā grāmatas kvalitātes zīme un palīdzēja pircējiem
un lasītājiem atrast pazīstamās firmas izdevumus.

19. gs. pirmajā pusē Rietumeiropas un Krievijas tipogrāfiskajā
grafikā saasinājās interese par salikuma ornamentu. Grāmatu vākus

sāka rotāt ar smalki izstrādātām un kompozicionāli sarežģītām
apmalēm. Vienlaicīgi radikāli izmainījās arī attieksme pret šriftu.

Vidēji trekno burtu vietā modē nāca dažādi sarežģīti gaišie un trek-

nie šrifti, kas, salikumā paralēli lietoti, vāku kompozīcijas pada-
rīja grafiski asi kontrastainas (romantisma ietekme). Atsevišķi poli-
grāfiskie uzņēmumi, piemēram, Dido firma Francijā un 2. Reviljona
burtu lietuve Krievijā, intensīvi izstrādāja jaunas salikuma

garnitūras. Rezultātā grāmatu ārējā tipogrāfiskā apdare reizēm

kjuva pārspīlēti grezna un eklektiska. Radās konflikts starp vāku

un grāmatas.iekšējā teksta salikumu. Kopumā tas, protams, nega-

tīvi ietekmēja iespieddarbu grafiski stilistisko struktūru.

19. gs. 40. un 50. gados minētās tendences zināmu atspoguļo-

jumu guva arī latviešu grāmatniecībā. Uzmanību saista Stefenhā-

genu (Jelgava), Hekeru (Rīga), Donberga (Liepāja) v. c. izde-

vēju grāmatu interesantais un prasmīgi saliktais vāku orna-

mentālais rotājums. Parasti to veidoja no sīkiem elementiem

(«Jēkabs un Kristīne», 1846, «Stāsti, pa ziemas vakariem stāstīti

Kraukļukrogā..», 1854), bet dažkārt salika no lieliem ornamenta

vai zīmējumu fragmentiem — politipāžām («Grāmata, ko kāds jūdu
reiznieks rakstīja ..», 1848, К. O. Lepeviča «Padoma devējs zemes

kopējiem», 1852). Nereti vāku kompozīcijās par dekoratīvo domi-

nanti kļuva burti — tie bija grezni un daudzveidīgi. Spilgti tipo-

grāfiskā salikuma mākslas paraugi (atsevišķos gadījumos pat vai-

rākkrāsu iespiedumā) ir daudzu 19. gs. vidus apsveikumu dzejoļu
vāki-titullapas. Arī vēlāk — 60. gados — atsevišķi izdevēji, piemē-
ram, Stefenhāgeni, grāmatu ārējā apdarē neatteicās no bagātīgā

tipogrāfiskā rotājuma (J. Frīdemaņa «Jauki stāsti..», 1861).
Sākot ar 1840. gadiem, Jelgavas izdevējs G. A. Reiers dažas

grāmatas ar tipogrāfiskajiem papīra vākiem iespieda Vācijā. Patei-

coties labākai materiālu (galvenokārt papīra) kvalitātei, šo izde-

vumu ārējā apdare, salīdzinot ar vietējās izcelsmes iespieddarbiem,

šķiet greznāka, kaut gan tās grafiskais risinājums vairumā gadī-
jumu ir pat vienkāršāks. 11 Tā, piemēram, 1844. gadā Leipcigā

11 Gadsimta nogalē Latvijā iespiestajām grāmatām izmantotie materiāli vi-

sumā pielīdzinājās atbilstoša tipa ārzemēs iespiesto izdevumu materiālu kva-

litātei.
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iespiestajai A. Spāģa grāmatiņai «Bērnu prieks» kompozicionāli ri-

sināta tikai vāku pirmā lappuse. Arī Latvijas tipogrāfijās iespiesto

grāmatu ārējā apdare 40., 50. gados kļuva visumā vienkāršāka.

Visa uzmanība parasti tika veltīta vāku pirmās lappuses tipogrā-

fiskajam iekārtojumam un informācijai, kas grāmatas ārējā apdarē

kļuva par dominanti. Vāku otrā un trešā lappuse parasti netika

izmantota, bet uz vāku ceturtās lappuses pēc brīvas izvēles fiksēja
ziņas par grāmatas izdevēju, iespiedēju, cenu v. tml. («Laika kavēk-

lis ..», 1851, «Grāmatnieku prieks», 1854). Izvērstākajās kompozī-
cijās uz vāka ceturtās lappuses dublēja pirmās lappuses apmali

(«Jēkabs un Kristīne», 1846, K. Hūgenberga «Lielais Kristaps ..»,

1850). Visus šos agrīnos grāmatu ārējās tipogrāfiskās apdares
variantus lietoja arī vēlāk — 19. gs. otrajā pusē.

Gadsimta vidū tipogrāfisko papīra vāku attīstība bija nonākusi

zināmā stagnācijā, kuru pārtrauca kapitālisma nostiprināšanās pro-

cesa izraisītais latviešu grāmatu izlaides pieaugums. Sākot ar

1850. gadiem, izdevēji, lai palielinātu savas produkcijas konkuren-

ces spēju, centās grāmatu vākus padarīt pēc iespējas košākus un

pievilcīgākus. Visvienkāršāk to varēja panākt ar tipogrāfiskajiem
papīra vākiem, tādēļ to popularitāte strauji pieauga un to pielieto-

jums kļuva masveidīgs. So procesu, iespējams, veicināja arī lito-

grāfija, ko, sākot ar 50. gadiem, veiksmīgi praktizēja grāmatu ārējā

apdarē. Salīdzinot ar trafaretajām salikuma kompozīcijām, lito-

grafēto vāku zīmējumi bija daudzveidīgāki un atbilstošāki grāmatas
saturam. Ja arī politipāžas 12 bija sižetiskas, tās tomēr bija tikai,

neitrāli, salikumā ieslēgti tipveida dekorējuma elementi, turpretī

litografēšanas procesā mākslinieki, pieskaņojoties iespieddarba for-

mas un satura raksturam, aizvien varēja daudz lielākā mērā de-

monstrēt savu fantāziju un rokraksta īpatnības. Taču jāievēro, ka

sakarā ar vienlaicīgu gludspieduma un augstspieduma izmanto-

šanu, iespieddarba grafiskā struktūra zaudēja savu viendabību.

Viens no pirmajiem litogrāfijas pielietošanas paraugiem grāmatu

ārējā apdarē ir grāmatas «Grēcinieka atgriešana» (1852) vāku pir-
mās un ceturtās lappuses zīmējumi. Uzraksti latviešu valodā ļauj
domāt, ka tiem ir vietēja izcelsme.

Pieskaņojoties jaunajām tendencēm, pirmie plašākus grāmatu

ārējās apdares pārkārtojumus uzsāka «Kristīgu rakstu gādātāji».
Viņi pievērsās senai, bet latviešu grāmatniecībā iepriekš neprakti-
zētai vāku kompozīcijai. 50. gadu vidū uz šī apgāda ilgstoši izdotās' 3

12 19. gs. politipāžas Latvijā ieveda no Rietumeiropas (galvenokārt Vācijas,
bet gadsimta beigās arī no Krievijas).

'3 Pēc J. Misiņa «Latviešu rakstniecības rādītāja» (1937, 2. sēj., 645.—

648. Ipp.) ziņām, sērijas izdošana turpinājās līdz 1865. gadam.
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sērijas «Grāmatiņa priekš tiem mīļiem bērniņiem» brošūru vāku

pirmajām un ceturtajām lappusēm tika litografētas melnbal-

tas ilustrācijas ar īsiem komentāriem, bet bez titula ziņām (sk.
48. att.).14 Līdzīgi bija veidota arī citu «Kristīgu rakstu gādātāju»
izdevumu ārējā apdare («Tā dieva kalpa Mārtiņa Lutera mazais

katķisms», 185515
,

«Lūgšanas grāmatiņa bērniem», 1860).

Tipogrāfiskie papīra vāki bez grāmatas nosaukuma bija savu

laiku jau pārdzīvojusi apdares forma, un tādēļ plašāku populari-
tāti tā neguva.

1862. gadā izdotajam E. Dinsberga bērnu dzejas krājumam
«Piecdesmit pasaciņas ar bildēm» uz vāku pirmās un ceturtās lap-

puses kopā ar grāmatas titula ziņām iespiesti 12 rindiņu gari dze-

jolīši. Šķiet, ka cerēto efektu šī kompozīcija neguva, tādēļ plašāki

eksperimenti šajā virzienā vairs neturpinājās. Toties stabilas pozī-
cijas ātri ieņēma grāmatu vāki ar lieliem, tekstu ilustrējošiem attē-

liem un titula ziņām (vai vismaz ar uzskatāmi fiksētu iespieddarba

nosaukumu). Lielāko ieguldījumu te deva Stefenhāgeni un E.Plātess

(Rīga). 60. gados viņi sāka izdot latviešu grāmatas ar izvērstām

figurālām (parasti vienkrāsaini litografētām, retāk kokgrebumā iz-

pildītām) vāku kompozīcijām. Kā tematiski, tā stilistiski savstar-

pēji saistītas ilustrācijas iekārtoja gan uz vāku pirmās, gan cetur-

tās lappuses («Übags un viņa audzēkne», 1860, H. Bīčeres-Stovas

«Unkel Toma būda», 1863, «Latviska pavāru grāmata», 1863 v. c).

Jau ar pirmajiem tipogrāfiskajiem papīra vākiem sāka veidoties

saikne starp grāmatas ārējiem un iekšējiem grafiskajiem elemen-

tiem. To noteica vienveidīgi vai līdzīgu garnitūru burti, kā arī teh-

niskajā izpildījumā radniecīgi, sabiedrības vispārējai gaumei un

iespieddarba tematikai atbilstoši piemeklēti ornamenti un vinjetes.
Grāmatas apdares attīstību šādā gultnē ievirzīja ar iespieddarba pa-

matsaturu saistītā vai konkrēto izdevumu aprakstošā vāku informā-

cija, ko ērtības labad var apzīmēt ar burtu A. 19. gs. otrās puses sā-

kumā, pateicoties vāku ilustrācijām, A grupas informācija kļuva par

nozīmīgu saistelementu starp grāmatas saturu un lasītāju. Vadoties

no apstākļiem un ieceres, tā varēja būt gan faktogrāfisks, gan emo-

cionāls grāmatas satura akompanements. lekšējās un ārējās apda-
res sintēzes gaitā grāmata kļuva par kompilatīvu grafisko elementu

ansambli. Tas bija process, kura gaitā sāka izkristalizēties modernā

izpratne par grāmatas dekorējumu.

14 Sērijas pirmajai grāmatiņai «Grāmata, ko bāra bērns savam mijam pes-

tītājam rakstījis» (1854) uz pirmā vāka iespiests nosaukums.
15 Grāmata 1850. gadā un 60. gados vairākkārt tika atkārtoti izdota ar to

pašu vāka apdari.
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Viens no pirmajiem panākumiem šajā virzienā bija ar 12 kok-

grebumiem rotātā grāmatiņa «Übags un viņa audzēkne» (izdevis
Plātess). Tai uz vāku pirmās un ceturtās lappuses dublētas divas

ilustrācijas, no kurām pirmā papildināta ar stāsta nosaukuma tek-

stu, bet otrā ar četrrindi. Visas (ari vāku) ilustrācijas ietvertas

vienveidīgās, no salikuma elementiem komponētās apmalēs.
60. gadu nogalē un 70. gados vairākas grāmatas ar ilustrētiem

papīra vākiem tika iespiestas R. Golikes tipogrāfijā Pēterburgā.

Nozīmīgi, ka uz vienas no šeit tapušajām grāmatām (P. Štern-

maņa «Pēterburga», 1868) atrodams E. M. Jākobsona kokgrebums,
bet vairākām citām — rakstu krājumiem «Dunduri» («Jauni Dun-

duri», 1875, «Dunduru pēcnākami», 1876, «Dunduru padēli», 1877,
«Dundurs Pats», 1878) — vāku pirmajai lappusei izmantots

A. Dauguļa grebtais Zobgaļa attēls. Trim rakstu krājumiem (1876,
1877, 1878) uz ceturtā vāka iespiestas karikatūras, bet vienam

(1878) — uz trešā vāka ievietota asprātīgi sacerēta «Dunduru» rek-

lāma. Visos gadījumos uz pirmā vāka sniegtas svarīgākās titula

ziņas. R. Golikes tipogrāfijas produkcija bija būtisks ieguldījums
latviešu grāmatu vāku vizuālās informācijas tradīciju iedibināšanas

un nostiprināšanas procesā.

70. gados sākās jauns tipogrāfisko papīra vāku attīstības

etaps — iecienītas kļuva daudzkrāsainas, parasti hromolitografētas

kompozīcijas. Tāds ietērps bija daudzajiem triviālās literatūras atse-

višķajiem un sērijveida izdevumiem. īpaši izcēlās J. Sablovska

(Jelgava) izlaistās grāmatiņas, sevišķi no sērijas «Tautas bib-

liotēka» (sākot ar 1875. gadu). Ļoti raiba un krāsaina ārējā apdare

bija daudziem kalendāriem. Hromolitografētie vāki stilistiski dishar-

monēja ar augstspiedumā iespiesto grāmatas tekstu un ilustrāci-

jām/6 taču tie ar savu spilgtumu krasi izdalījās melnbalto grāmatu

starpā. Izdevējus neuztrauca arī litogrāfiju amatnieciskais, reizēm

pat stipri nemākulīgais izpildījums. Lētajiem sēnalu literatūras izde-

vumiem parasti ilustrēja tikai pirmo vāku. Vāku ceturto lappusi
bieži izmantoja sludinājumiem.

19. gs. pēdējā ceturksnī starp grāmatu vāku apdares autoriem

arvien biežāk bija sastopami latviešu tautības pārstāvji: M. Bušs,
X- Baumanis, R. Zariņš, A. Miezis un daži citi. Ražīgākais no vi-

ņiem bija M. Bušs, kura naivi sirsnīgie kokgrebumi patīkami kon-

trastēja ar daudzajiem bezpersoniskajiem un pat banālajiem impor-

tētajiem attēliem. Vairums viņa darināto vāku («Tumšais nams»,

16 Augstspiedumā iespiests teksts un daudzos gadījumos arī ilustrācijas rada

plakanības iespaidu, turpretī litografētie (sevišķi hromolitografētie) attēli parasti
ir iluzori telpiski.
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1876, Pūcīšu Ģederta «īstais tautas kalendārs», 1884) ar savām

labajām dekoratīvajām īpašībām ir galvenā liecība, ka tipogrāfiska-

jiem papīra vākiem bija svarīga nozīme latviešu nacionālās grāmat-

grafikas veidošanās procesā.
19. gs. nogalē popularitāti joprojām saglabāja konvencionālās

vāku kompozīcijas, kurās ornamentālās apmales bija vienīgie rotā-

juma elementi. Starp daudzajiem šī tipa apdares piemēriem atro-

dami arī samērā veiksmīgi risinājumi (J. Reinberga «Kurzemes

pirmais lielkungs Gothards Ketlers», 1883, R. Blaumaņa «Zagļi»,
1891 v. c). Interesants grafiskais ietērps bija A. Becenbergera un

A. Bīlenšteina izdevumam «Latviešu dziesmas, kas Kurzemes un

Zemgales baznīcās Vidzemes daļā tiek dziedātas» (1886), kurām

uz vāku pirmās lappuses smagnējā, bet smalka zīmējuma apmalē
iekomponēts prettitula teksts (ziņas par grāmatu vācu valodā). Uz

vā,ku ceturtās lappuses tādā pašā apmalē sniegtas titula ziņas
(teksts latviešu valodā). Grāmata iespiesta Vācijā. Ar pārspīlēti
sarežģītiem vāku pirmās lappuses apmaļu salikumiem (eklektisku
portālu motīvi) izceļas K. Mačernieka (Cēsis) izdevumi (Dadža

«Varmāka», 1883, Viesoņa «Jumiķis», 1885).
Stipri vienveidīgo un pat banālo grāmatu ārējās apdares masā

reizēm atrodami arī mākslinieciski interesanti veikumi, kas grāma-
tas lasītājiem varēja sniegt dziļāku estētisku baudījumu. Sai ziņā
ievērības cienīgas ir Jelgavas izdevēja E. Zīslaka grāmatas. Viens

no izcilākajiem viņa veikumiem ir J. V. Gētes «Lapsas Kūmiņa»

(1879) izdevums ar vācu mākslinieka V. Kaulbaha darinātajām ilus-

trācijām un vinjetēm, no kurām viena iespiesta arī uz vāku pirmās
lappuses. 17 Citai grāmatai — Stefenhāgenu izdotajai R. Šēfera

«Vīlips Melanktons» (1897) — uz vāku pirmās lappuses blakus
A. Dīrera vara grebumā darinātā V. Melanhtona portreta repro-

dukcijai iespiests komentārs: «Pēc Albrehta Dīrera kaparā grie-
ziena no 1526. gada». Tālāk seko gravīras latīniskā uzraksta tul-

kojums: «Vīlipam dzīvojot, Dīrers ar savu izveicīgo roku pratis
viņa vaigu nobildēt, bet ne vis viņa garu». Sis piemērs liecina, ka,

pārdomāti organizējot grāmatu ārējo apdari, iespējams intensificēt

un diferencēt A grupas informāciju. Gadsimta nogalē portreti kļuva

par nozīmīgu vāku dokumentālās informācijas formu (E. Grigorovas
«Kristaps Kolumbus», 1890, M. Ārona «Krišjānis Valdemārs..»,

1892). Atsevišķos gadījumos sastopami visai savdabīgi A grupas

informācijas risinājumi. Tā, piemēram, vāku H. Alunāna iespies-
tajam miniatūrajam izdevumam «Roberts un Ida» (1898) pirmā
lappuse (ar ilustrāciju) pilda arī titula funkcijas, uz vāku otrās

lappuses sākas grāmatas pamatteksts, vāku trešā lappuse atvēlēta

17 «Lapsas Kūmiņas» izdevums ir atzīmējams arī ka labs grāmatas ārējās un

iekšējās grafiskās apdares ansamb]a piemērs.
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reklāmai, bet ceturtā — ilustrācijai. Acīmredzot šāds grāmatas
iekārtojums izvēlēts papīra taupības nolūkā.

19. gs. pēdējā ceturksnī vērojama strauja iesējumu poligrāfiskās
apdares pilnveidošanās. Titula ziņas sāka iespiest arī uz ādas,
audekla un līdzīgu materiālu vākiem (M. Kaudzītes «Smaidi un

asaras..», 1880). Grāmatu ārējā apdarē stabilu nozīmi pamazām
ieguva uzraksti uz muguriņām. Par nozīmīgu sasniegumu jāuzskata
daudzkrāsainu attēlu iespiešana uz audekla. Sis gadsimta pēdējos
gados ieviestais jauninājums sekmēja vāku A grupas informācijas
vispārēju nostabilizēšanos. Radās iespēja ar identām polihromām

kompozīcijām greznot gan papīra, gan audekla vākus.

19. gs. pēdējā gadu desmitā parādījās pirmās latviešu tautības

mākslinieku ilustrētās grāmatas, kurām ārējā un iekšējā apdare

bija veidota kā grafiski monolīts, mērķtiecīgi iecerēts un program-

matiski realizēts ansamblis (J. Purkalīša «Dziesmu pazarītes»,

1893, J. Šņores «Caur ērkšķiem pie rozēm», 1898). Tas jau liecināja,
ka mūsu grāmatu apdares mākslā sāka nostabilizēties kvalitatīvi

jauni estētiskie kritēriji.

Otra, ar iespieddarba saturu vai konkrēto izdevumu nesaistīta

vāka informācijas daļa, ko apzīmēsim ar burtu B, 19. gs. otrajā

pusē diferencējās, taču tai grāmatu ārējās apdares attīstībā bija
sekundāra nozīme. В grupas informāciju raksturoja liela nestabi-

litāte. Starp populārajām izdevniecību un grāmatu tirgotavu reklā-

mām visiecienītākie bija piedāvājamo iespieddarbu saraksti, bet rei-

zēm uz vākiem varēja lasīt plašas anotācijas arī par atsevišķiem
izdevumiem. Juris Alunāns 1860. gadā, reklamējot rakstu krājumu
«Sēta, daba,- pasaule», uz tā vāku otrās un trešās lappuses konspek-
tīvi izklāstīja izdevuma perspektīvos plānus un vērsās pie lasītājiem
ar uzsaukumiem latviešu nacionālās apziņas, izglītības un grāmat-
niecības jautājumos. Sie teksti bija svarīgi jaunlatviešu kustības

dokumenti. 1867. gadā Heinrihs Alunāns izdeva Jura Alunāna

darbu «Tautas saimniecība», kam uz ceturtā vāka reklamēja «Sētas,

dabas, pasaules» pirmās trīs grāmatas. Jaunlatvieši grāmatas vāku

informatīvajai un komunikatīvajai funkcijai piešķīra plašu sabied-

risku nozīmīgumu. Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa
«Uzaicinājumā», kas bija iespiests uz rakstu krājuma ««Pēterburgas
Avīžu» piemiņa» (1887) ceturtā vāka, darīja lasītājiem zināmas

savas ieceres grāmatu izdošanas darbā un lūdza «nākt talkā».

Izmanīgākie izdevēji ar sludinājumiem rīkojās visai operatīvi.
Tā, piemēram, J. Šablovskis uz J. Vīstuca «Ģeogrāfijas priekš pa-

gastu skolām» (1883) vāku ceturtās lappuses daļai grāmatas tirā-

žas iespieda reklāmu par citu savu izdevumu — К. Вора «Dabas

spēku izlietošana» (1873), bet daļai — reklāmu par T. Bekmaņa
«Bībeles stāstiem» (1876). Katrs sludinājums papildināts ar ilustrā-
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ciju no attiecīgās grāmatas. lespējams, ka abi šie izdevumi bija

pārāk ilgi iegūlušies tirgotavu plauktos, un reklāmas mēģināja
pievērst tiem pircēju uzmanību.

19. gs. pēdējā ceturksnī vāku reklāmu saturs stipri dažādojās.
Peļņas stimulēti, izdevēji savu grāmatu (it sevišķi kalendāru) vā-

kus sāka aizpildīt ar visdažādākās specializācijas darbnīcu, vei-

kalu un citu iestāžu sludinājumiem. Uz Titāna Viesuļa «Latviešu

tautas kalendāra» (1883) vākiem reklamēti lauksaimniecības pie-
derumu un sīkpreču veikali, alus noliktava, viesnīca un kāds au-

dumu veikals, kura īpašnieks piedāvājamās preces uzteicis garā,
banālā rīmē, kas beidzas ar vārdiem:

.. Andersons tur atrodās,
Ar krietnu preci tirgojās,
Un še uz lapas beidzamās

Viņš savas ziņas sludina,

Kas labs un derīgs daudzina.

Savdabīgu vāka kompozīciju savai pretalkohola brošūrai «Teo-

dors Gailis, Ķezu Petersons un vecais Mārtiņš..» (1896) izveido-

jis G. A. Mieze (Miezis). Reklāmas teksts «Vislētākie skrejošie
sātības biedrību raksti!! Palīdziet sātībniekiem glābt nelaimīgos dzē-

rājus un izplatiet sātību!! Izplatiet sātības rakstus un topiet par bied-

riem!!» izvietots gar visām četrām pirmā vāka malām ārpus orna-

mentālās apmales.

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija, popularizējot tautas

bibliotēkas un grāmatu tirdzniecību, uz vairāku Derīgu grāmatu

nodaļas izdevumu vākiem sniedza saviem lasītājiem svarīgu infor-

māciju, piemēram, «Izvilkumu no cenzures ustava par grāmatu iz-

nēsātājiem jeb kolportieriem» un «Lūgumraksta paraugu atļaujai
nodarboties ar grāmatu tirdzniecību iznēsājot» (A. N. Aņenskajas
«Benjamiņš Franklins», 1895). Dažos gadījumos uz latviešu grā-
matu vākiem sludinājumus iespieda arī svešvalodās. Sevišķi rakstu-

rīgi tas bija Sīmaņa apgāda izdevumiem (V. Hofmaņa «Ābrams

Linkolns..», 1892, J. Kalniņa «Latviešu valodas mācība», 1894).

Gadsimta nogalē lielāka uzmanība tika veltīta izdevniecību fir-

mas zīmēm. Tās sāka lietot Freija, Deičmaņa un citi apgādi. Tagad
tās iespieda uz pirmā vāka. 1870. gados Stefenhāgens savu izdevnie-

cības zīmi pārveidoja, vienkāršojot monogrammu (no «J. F. &S» uz

«S & S») un to papildinot ar apgāda vēsturē svarīgiem gada skait-

ļiem — 1669, 1769, 1801. Tas, šķiet, tika darīts, lai demonstrētu

uzņēmuma pārākumu pār daudzajām 19. gs. otrās puses izdevnie-

cībām. Līdzīgas reklāmas funkcijas bija arī tipogrāfu ģerbonim,
ar kuru savu grāmatu vākus reizēm rotāja vairāki izdevēji, piemē-

ram, Meijers (uz E. Voitkusa grāmatiņas «Stāstītājs, kas nevien



jokus, bet..» (1866) ceturta vaka) un E. Platess. Šie ir tikai

daži piemēri no joti daudzveidīgās В grupas informācijas.

Aprakstītais ļauj secināt, ka

— starp tipogrāfisko papīra vāku informatīvo un estētisko fun-

kciju pastāvēja cieša saikne; grāmatu ārējās apdares evolūcija lie-

cina, ka šī saikne bija dinamiska un atsevišķos gadījumos savstar-

pēji organizējoši un normējoši darbojās gan viena, gan otra

funkcija (informatīvās slodzes palielināšana veicināja tipogrāfisko

papīra vāku attīstību);
— A grupas informācija bija noteicošais faktors jaunas, satura

un formas ziņā monolītas grāmatu mākslinieciskās struktūras

izveidē;
— В grupas informācijai piemita izteikti komerciāls raksturs

(ar retiem izņēmumiem); tās grafiskās formas bija variablas un

nenoteiktas; grāmatu stabilas mākslinieciskās struktūras izveidē

tām bija maza nozīme;
— tipogrāfisko papīra vāku grafika bija svarīgs grāmatas māk-

slinieciskās struktūras elements;
— vāku informatīvās funkcijas intensifikācijas izraisītā grāmatu

apdares transformācija atspoguļoja jaunās, kapitālistiskās sabiedrī-

bas attieksmi pret grāmatu;
— 19. gs. grāmatu tipogrāfiskie papīra vāki var kalpot par visai

daudzpusīgu vēstures (tai skaitā arī grāmatniecības vēsturē) ziņu
avotu.
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J. Stradiņš

PROFESORA PAULA STRADIŅA BIBLIOTĒKA

Paula Strādina Medicīnas vēstures muzejs (MVM) Rīgā (arī
tā bibliotēka) ir plaši pazīstams. Stipri mazāk dzirdēts par profe-
sora P. Strādina personisko bibliotēku, kaut arī tā pelnījusi ievērību:

pirmajā pēckara gadu desmitā P. Strādina bibliotēku uzskatīja par

lielāko personisko medicīnisko bibliotēku Rīgā (par otru lielāko —

prof. K. Rudzīša bibliotēku). To izmantoja ne tikai īpašnieks, bet

arī daudzi kolēģi — medicīnas zinātnieki. Taču bibliotēkā bija ne

tikai medicīniska satura grāmatas; vismaz trešdaļu, ja ne vairāk,

veidoja citu nozaru izdevumi, starp kuriem bija daudzi reti un vēr-

tīgi izdevumi, arī no 16. gadsimta.
Esmu kādreiz dzirdējis pašu profesoru minam, ka viņa krātuvē

varētu būt 50 tūkstoš iespiedvienību. Varbūt skaits ir pārspīlēts,
jo bibliotēka nebija inventarizēta, tās katalogs netika veidots, tur-

klāt, kā redzēsim tālāk, P. Strādina pārziņā šai laikā atradās arī

daļa likvidēto baltvācu zinātnisko biedrību grāmatu dublēti, dažām

citām personām piederošas grāmatas v. tml., kuras viņš, protams,
neuzskatīja par savu īpašumu; turklāt ļoti daudz bija sīku iespied-
darbu (publikāciju separātnovilkumu, grāmatzīmju, litogrāfiju, atse-

višķu žurnālu numuru, vecu avīžu komplektu utt.). lepriekš minēto

skaitli varbūt tad varētu uzskatīt par izdevumu kopskaitu, bet

P. Strādina personiskās bibliotēkas grāmatu un žurnālu skaits viņa
mūža beigās (1958. g.) bija aptuveni 30 tūkstoši vienību. Tās atra-

dās gan mājās, Ventspils ielā 19, gan Republikāniskās klīniskās

slimnīcas teritorijā (divos darba kabinetos virs operāciju zāles, slim-

nīcas gaiteņos, pagrabos, barakā, kur veidojās Medicīnas vēstures

muzejs), aizņemot daudzās telpās plauktus no grīdas līdz pat gries-
tiem.

Tā kā šī prof. P. Strādina bibliotēka cieši saistīta ar Medicīnas

vēstures muzeja veidošanos un tās saturs var liecināt par bibliotē-

kas īpašnieka interešu loku, zinātniskajiem sakariem un materiāliem

muzeja attīstībai, nebūs lieki atstāt kaut vai fragmentāru liecību

par šo bibliotēku — tās veidošanās gaitu, komplektēšanas ceļiem,

grāmatu saturu un tālāko likteni. Uzskatu to par savu pienākumu
ari tāpēc, ka savā dzīvē ne no kā cita (ne no skolas, ne kāda cil-

vēka vai kādas citas bibliotēkas) neesmu saņēmis tik daudz garīgu
impulsu, kā no šīs grāmatu krātuves, kurā iedzīvojos jau no 8—

9 gadu vecuma un kuras saturu diezgan labi pārzināju.



Jānis Misiņš.
Mākslinieks S. Vidbergs





J. Misiņa grāmatzīmes. Mākslinieks R. Zariņš





J. Misiņa piezīme F. Šillera lugas «Laupītāji» tulkojuma rokrakstā

«Krāču» dzīvojamā māja

J. Misiņa piemiņas istaba LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa
latviešu literatūras nodaļā



LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa latviešu lite-
ratūras nodaļas ēka A. Upīša ielā 3

J. Misiņa bibliotēkas 75 gadu jubilejā 1960. g. septembrī. No
kreisās: LPSR ZA akadēmiķis sekretārs V. Samsons, Funda-

mentālās bibliotēkas direktors E. Arājs, K. Egle

Literatūras izsniegšanas telpa bibliotēkā





Grāmatnīcas «Daile un darbs» skatlogi 1926. gadā Brīvības ielā 11 (tag.
Ļeņina iela 35)

Izdevniecības «Daile un darbs» emblēma. Mākslinieks

I. Zeberiņš

К. Markss. «Lui Bonaparta astoņpadsmitais brimmers»

F. Engelss. «Ludvigs Feierbahs un vācu klasiskās filozofijas gals». 1922. g.

izdevums

J. Rainis. «Tālas noskaņas zilā vakarā»

J. Rainis. «Klusā grāmata»







L. Paegle. «Iela». Vāks un tituls

J. Rainis. «Vētras sēja». Vāks un tituls

G. Pļehanovs. «Marksisma pamatjautājumi». Vāks un tituls





L. Laicens. «69 dienas Sociālistisko

Padomju Republiku Savienībā»

J. Jansona-Brauna Kopotu rakstu

7. sējuma vāks

A. Upīts. «Ziemeļa vējš»

L. Paegle. «Jauno vanagu sasaukšanās»

L. Paegle. «Kas atsēdēs?»

K. Vilnis. «Agrārjautājums Latvijā»





Rainis. Mākslinieks J. R. Tilbergs

Krīvu-krīvi. Mākslinieks F. Krastiņš

Tas pazemības gars. Mākslinieks A. Romāns



Eposs. Mākslinieks R. Zariņš

Dāvids un Goliāts.

Mākslinieks A. Kronenbergs



Tūristi Rīgā. Mākslinieks J. R. Tilbergs

Nošautais. Mākslinieks I. Zeberiņš





J.V. Millera grāmatas «Ījabs» titullapa. J. V. Millera grāmatas «Ījabs»
2.-3.lpp.un atbilstošais teksts J. Ruģēna poēmas «Ījaba stāsti»

norakstā



B. Dīriķa grāmatas «Latviešu rakstnie-

cība» titullapa

Grāmatas «Grāfa lielmāte Geno-

veva» pirmizdevuma titullapa

Grāmatas «Jēkabs un Kristīne» vāku 1. un 4. lpp.

К. Hardera grāmatas «Ammerkungen und Zusatze
..

» vāku 1. un 4. lpp.





Grāmatas «Grēcinieka atgriešana» vāku l. un 4. lpp.



«Grāmatas, ko kāds jūdu reiznieks rakstīja..» vāku l. un 4. lappuse

Stefenhāgenu firmas zīme uz vāku 4. lappuses

Sērijas «Grāmatiņas priekš tiem mīļiem bērniņiem» brošūras «Atraitne

uguns bāķa tornī Margatē» vāku 1. un 4. lpp.



H. Bičeres-Stovas grāmatas «Unkel Toma būda» vāku 1. un 4. lpp.



M. Buša darināts kokgrebums Pūcīšu Ģederta «īstajam tautas

kalendāram» vāku 1. lpp.



R. Šēfera grāmatas «Vīlips Melanktons» vāku 1. lpp. ar

A. Dīrera vara grebuma reprodukciju



J. Misiņa «Vispārīgā latviešu rakst-

niecības rādītāja» parauglokšņu
titullapa

J. Šņores grāmatas «Caur ērkšķiem

pie rozēm» vāku 1. lpp.

J. Vīstuca grāmatas «Ģeogrāfija
priekš pagastu skolām» reklāma

vāku 4. lpp.



К. Markss un. F. Engelss. «Komunistiskās partijas mani-

fests». 1919. g. izdevums



K. Markss. «Kritiskas piezīmes

pie politiskās ekonomijas»

LSD apgādniecības «Cīņa» zīme

V. Plūdons. «Maza Anduļa pirmās
bērnības atmiņas»



J. Rainis. «Gals un sākums» A. Kurcijs. «Mana grāmata»

Darba skolas bibliotēkas grāmatzīme



Prof. Р. Stradiņš 1958. gadā



Prof. Р. Stradiņa darba kabinets

Prof. P. Stradiņa grāmatzīme. Māk-

slinieks A. Jupatovs
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Vēstījumu par šo bibliotēku varu balstīt uz savas mātes dr. Ņi-
nas Strādinās un paša atmiņām, uz manā rīcībā saglabājušos grā-
matu krājuma, uz izziņām no tām bibliotēkām, kuru fondos pēc
P. Strādina nāves pamazām pārgājusi viņa grāmatu krātuves lie-

lāka daļa. Diemžēl par prof. P. Stradiņa bibliotēku rakstu tikai 1983.

gada, nevis 25 gadus agrāk, kad grāmatas vēl bija uz vietas un

kad fondu varēja apgaismot vispusīgāk un objektīvāk. Gadsimta
ceturksni daudz kas ir pagaisis (kā no grāmatām, tā no atmiņas),
tadeļ bibliotēkas apraksts būs nepilnīgs un savā ziņā subjektīvs.
Tomēr labāk vēlu nekā nekad.

Paula Stradiņa, latviešu padomju ķirurga, onkologa un medicī-

nas vēsturnieka, grāmatu mīlestība nāk no bērnības. Arī abi vecāki,
Jānis un Māre, kaut arī nebaudījuši izglītību, bijuši grāmatnieki.
Kad tēvs gadsimta sākumā toreizējā Eķengrāvē (tagad Viesītē) tu-

rējis ēdnīcu un bodīti, tur bijuši atrodami arī latviešu žurnāli un

grāmatas, kuras ņēmuši lasīt arī apkārtnes iedzīvotāji (citu starpā
Stradiņa bodē esot iegriezies dzejnieks un skolotājs Jūlijs Dievko-

ciņš no netālās Zalves). Vecāku grāmatas, jādomā, gājušas bojā
pirmā pasaules kara bēgļu gaitās. Tomēr no tā laika P. Stradiņa
bibliotēkā saglabājies paša iesiets L. Hērvāgena «Skolas maizes»

(Rīgā, 1882) eksemplārs — šo mācību grāmatu profesors no skolas

gadiem vērtēja ļoti augstu, tāpēc tā bija pirmā lasāmviela kā man,

tā arī maniem dēliem.

Skolas gaitās (gan Jēkabpilī, gan Dubultos) P. Stradiņš satu-

vinājies ar pazīstamo pedagogu un rakstnieku Ludi Bērziņu, kurš

arī mudinājis vākt nelielas personiskas skolnieku bibilotēkas. Laba

bibliotēka, galvenokārt par krievu klasisko literatūru un vēsturi,
bijusi arī Rīgas Aleksandra ģimnāzijā. P. Stradiņš ģimnāzista
gados bijis cītīgs lasītājs arī Rīgas pilsētas publiskajās bibliotēkās.
P. Stradiņa personiskajā bibliotēkā brīnumainā kārtā saglabājusies
grāmata, ko viņš saņēmis par sekmēm Aleksandra ģimnāzijā, —

grezni iesiets V. Beļinska rakstu sējums (izd. 1911. g.).

Tālākā P. Stradiņa mūža desmitgade (1914—1923) aizritēja Pet-

rogradā, kur viņš nāca saskarē ne vien ār medicīnas zinātni, bet
arī krievu literatūru un mākslu, par ko dzīvi interesējās visu mūžu.

P. Stradiņš daudz strādājis Petrogradas bibliotēkās, apmeklējis
krievu dzejnieku un filozofu vakarus, latviešu kultūras sarīkojumus,
iegādājies daudz grāmatu. Petrogradā likti pamati viņa paša bib-

liotēkai, kurā bija medicīniska, filozofiska, beletristiska, populārzi-
nātniska satura grāmatas, lielākoties krievu valodā. Petrogradā
P. Stradiņš iepazinās arī ar savu nākamo sievastēvu Fjodoru Mali-

ševu, kurš bijis viens no ievērojamākajiem tālaika Petrogradas bib-

liofiliem un kolekcionāriem. No F. Mališeva kolekcijas vērojumiem
nākušas ierosmes arī P. Stradiņa turpmākajām kolekcionāra un
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bibliofila gaitām. Tāpēc nebūs lieki sniegt slavenā Pēterburgas grā-

matnieka Fjodora Šilova atzinumu par F. Mališevu, lai gan tas

vietumis precizējams.

«Viens no lielākajiem grāmatu un gravīru krājējiem [Krievijā] XX gadsimta
sākumā bija Volgas-Kamas bankas direktors Fjodors Stepanovičs Mališevs. Mali-

ševs cēlies no [Kostromas guberņas] zemniekiem, jaunībā sācis strādāt par
ciema skrīveri un pats izdibinājis visas zemnieku vajadzības un nelaimes. Viņš

redzēja, kā dzeršana un krogi dzen postā zemniekus, un savā pagastā pulcināja
zemniekus, lai kopējā sapulcē pieņemtu lēmumu slēgt krogus.

[..] Pagasta zemnieku materiālais stāvoklis nedaudz uzlabojās, bet varas

iestādēm tas nebija pa prātam. Mališevam pavēstīja, ka viņu gribot atstādināt

no amata un pārvest uz Sibīriju. Draugu brīdināts, Mališevs atstāja pagastu un

devās uz galvaspilsētu [precīzāk, Ņižņij-Novgorodu]. Tur ar kāda novadnieka

ieteikumu viņš iesaistījās darbā Volgas-Kamas bankā par apkalpotāju: padeva
tēju, iznēsāja pa nodaļām papīrus, slaucīja grīdu, bet brīvajā laikā klausījās
lekcijas Tehnoloģijas institūtā (vēlāk kjuva par brīvklausītāju). Vēlāk Mališevs

tika ievēlēts par bankas valdes locekli.

—Es vēlos uzcelt savā dzimtenē [pareizāk, savā muižā Kastroņā pie

Lugas], — kādreiz viņš man sacīja, — lielu māju, kuru piesūcināšu ar nede-

gošu sastāvu un kurā novietošu visas savas gravīras un grāmatas, lai vietējie

iedzīvotāji varētu tās izmantot.

Protams, šī kolekcija diez vai būtu vajadzīga tolaiku zemniekiem, bet viņš

runāja par to ar jauneklīgu iejūsmu, kaut arī viņam tad bija ne mazāk par

60 gadiem.
Bez gravīrām Mališevs vāca krievu un ārzemju izdevumus par revolucionā-

rās mācības vēsturi Krievijā. Sī bibliotēkas daļa viņam bija nokomplektēta
priekšzīmīgi.

Pēc Oktobra revolūcijas Mališevs strādāja Glavbumā, un viņa papīra ražo-

šanas projekti tika ņemti vērā. Lai arī sirmā vecumā, viņš centās būt noderīgs
jaunās dzīves celtniecībā, bet sāka zaudēt redzi un kļuva gandrīz akls.

Kad Mališeva veselība pavisam sašķobījās, viņš nolēma pārdot grāmatas
un mantas. Krātuves lielākā daļa ar manu starpniecību tika pārdota grāmat-
veikalam «Антиквариат», kur es tad strādāju. Gravīru kolekciju Mališevs pār-
deva caur «Международная книга» vienam no Harkovas muzejiem. Atceros

aizkustinošu ainu: kad veda prom viņa mapes ar gravīrām, Fjodors Stepanovičs,
jau akls būdams, lielā sarūgtinājumā atvadījās no saviem bibliofila sapņiem.

Jaunībā Mališevs bija saistīts ar Vjatkas revolucionārajiem darbiniekiem,
kuri 1877. gadā izdeva almanahu «Вятская незабудка» un izlaida citas grā-
matas. Vēlāk savā muižā Mališevs [pareizāk, viņa meita sociāliste revolucionāra

Vera Mališeva] iekārtoja slepenu tipogrāfiju proklamāciju un skrejlapu drukā-

šanai. Kā redzam, neikdienišķa personība ar interesantu likteni.»1

Kad 1923. gada pašā nogalē P. Stradiņš ar sievu no Petrogradas
atgriezās Latvijā, bija jāizvēlas, vai līdzi ņemt grāmatas, vai arī

iedzīves priekšmetus, mēbeles un gleznas. Jaunie izšķīrās par labu

grāmatām. «Grāmatas ir darbarīki, tās noteikti jāņem, bet mēbeles

gan jau tur atkal nopirksim,» esot sacījis P. Stradiņš. Katrs brau-

cējs drīkstēja ņemt līdzi pa 100 grāmatām. Abi Stradiņi paņēma
200 grāmatu — galvenokārt labākās krievu medicīnas grāmatas,

1 Par viņu sk. Шилов Ф. Записки старого книжника. М, 1965, с. 77—78.
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N. Maksimova, N. Holodkovska, V. Opela, S. Fjodorova, L Pavlova,
I. Tihova, G. Zaharjina, N. Kravkova, S. Botkina v. c. sacerējumus,
rokasgrāmatas par ķirurģiju, uroloģiju, populārzinātniskus izdevu-

mus no Pēterburgas «Образование» sērijas «Новые идеи в физике
(биологии, медицине)», К. Timirjazeva «Наука и демократия». Bija
arī daudz krievu klasiķu sacerējumu, rakstu krājumu par filozofijas
un kultūras problēmām, arī Ovīdija un J. K. Lafatera greznie izde-

vumi, dažas grāmatas no F. Mališeva krājuma. Sīkākās brošūras

P. Stradiņš lika sasiet konvolūtos un iesiet īpatnos auduma iesēju-
mos. Daudzi no šiem Petrogradas izdevumiem, arī konvolūti, sagla-
bājušies vēl šodien.

1924.—1926. gadā pēc Latvijas universitātes (LU) Medicīnas

fakultātes ieteikuma P. Stradiņš kā Rokfellera fonda stipendiāts pa-

pildināja zināšanas ievērojamākajosASVun Lielbritānijas medicīnas

centros. Arī šeit viņš cītīgi vāca medicīnas literatūru un žurnālus,
Londonā skraidīja pa bukinistu bodītēm. Pirms atgriešanās mājās
šeit iegūtie lielformāta izdevumi (arī anatomijas atlanti) tikuši

sakrauti vismaz trijās prāvās kastēs (katra no tām bijusi galda

lielumā). Lai transports būtu lētāks, P. Stradiņš mājupbraucienam
izvēlējies jūras ceļu. Braucot 1926. gada pavasarī no Stetīnas uz

Rīgu pa vietām vēl ledoto jūru, kuģītim «Viktorija» salūzusi skrūve

un tas bijis spiests apstāties Ventspilī. Pasažieri un arī lielā grā-
matu krava nokļuvuši Rīgā ar vilcienu. So grāmatu vidū būs biju-
šas arī Dž. Dakostas, К. K. Coisa ķirurģijas rokasgrāmatas, R. Kasī-

rera neirožu grāmata un citi plaši izdevumi.

Pēc atgriešanās no ārzemēm P. Stradiņš noīrēja nelielu dzīvoklīti

pie Zasulauka stacijas Kalnciema ielā 62°, kur grāmatas tika izvie-

totas tieši slimnieku pieņemšanas kabinetā. Šis krājums pamazām

pieauga lielā mērā izdevumu apmaiņas kārtā ar bijušajiem padomju
un ārzemju kolēģiem. P. Stradiņa sarakste ar plaši pazīstamajiem

padomju zinātniekiem ķirurgiem V. Samovu, N. Jelanski, A. Smir-

novu v. c. liecina, ka viņš abonējis kolēģiem ārzemju žurnālus vai

pasūtījis grāmatas specialitātē, bet tie savukārt pretī sūtījuši jau-
nākos padomju izdevumus, piemēram, V. Opela un M. Ahutina,
A. Opokina, E. Hesses ķirurģijas grāmatas, žurnālus. Tā pamazām
P. Strādinām krājās jaunākā krievu padomju medicīnas literatūra,
ko viņš izmantoja arī lekcijās universitātē, deva studentiem un asis-

tentiem. Buržuāziskās Latvijas apstākļos, kad_ regulāri zinātniski

sakari ar Austrumu kaimiņu būtībā nepastāvēja, padomju autoru

darbu vākšana un izplatīšana bija īpaši nozīmīga.

Labāki apstākļi bibliotēkas tālākveidošanai radās pēc 1931. gada,
kad no Kalnciema ielas dzīvoklīša šaurības P. Stradiņš pārcēlās uz

savu māju Ventspils ielā 19 un vienlaikus kļuva par Rīgas II pil-
sētas slimnīcas (tagad P. Stradiņa Republikāniskas klīniskas
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slimnīcas) medicīnisko direktoru. Šai laikā P. Stradiņš sāka pamazām

veidot arī savu medicīnas muzeju, bet līdztekus tam — gan plaša-

jās slimnīcas telpās, gan arī mājās — arvien lielākā skaitā krājās
grāmatas un zinātniskie žurnāli. To veicināja arī daudzie ceļojumi

pa visām Eiropas valstīm un Padomju Savienību, kuros līdz 1939.

gadam P. Stradiņš ik gadus devās vairākkārt. īpaši daudz litera-

tūras šai laikā savākts par pretvēža cīņas organizēšanu un tālaika

onkoloģijas zinātniskajām problēmām, kā arī par slimnīcu celtnie-

cību, kūrortu veidošanu, veselības aizsardzības jautājumiem dažādās

zemēs, ārstu kvalifikācijas paaugstināšanu, medicīnas zinātņu popu-

larizēšanu un arī medicīnas vēsturi, jo šie jautājumi profesoru tai

laikā nodarbināja visvairāk. Ļoti daudz zinātnisko publikāciju sepa-

rātnovilkumu, tūrisma prospektu, ceļvežu krājās tukšajās rentgen-

plašu kārbās, uz kurām ar profesora roku atzīmēta attiecīgā tema-

tika. P. Stradiņš abonē amerikāņu speciālos žurnālus «Surgerg,

gynecology and obsetrics» un «Hygeia», franču «Presse medicale»,

vācu periodiskos žurnālus, apmaiņā saņem padomju žurnālus, pie-

mēram, «Вестник хирургии». Ārzemēs tiek iepirkta arī senāka medi-

cīniska satura literatūra, izdevumi par medicīnas un kultūras vēs-

turi. Šai laikā P. Strādinām rodas tuvāki sakari arī ar pazīstamo
grāmattirgotāju antikvāru J. Bartuševski, no kura rokām nākusi

viena otra grāmata P. Stradiņa bibliotēkā.

Jāzeps Bartuševskis (1900—1946) bija viens no populārākajiem 30. gadu
Rīgas antikvāriem — grāmatu, gleznu un antīko priekšmetu tirgotājiem. Liepājas
kokzāģētavas strādnieka dēls, viņš jau kopš bērnības aizrāvies ar grāmatām
un 20. gadu vidū turējis grāmatu galdu Rīgas krāmu tirgū Daugavmalā.
Pēc tam kļuvis par mazsalacieša Jāņa Hincenberga (1867—1945) kompanjonu
rakstāmlietu veikalā Rīgā, Brīvības (tagad Ļeņina) ielā 27 (vēlāk arī viņa

znotu) un drīz izvērsis grāmatu tirgošanos vienā no «sarkanajiem spīķeriem»
(Rīgā, Spīķeru ielā 9).

2
Pēc tam kad tur uzkrājies milzums dažādu grā-

matu, kādu laiku pārdevis grāmatas «uz svaru» (šo kuriozo faktu esot atzīmē-

jis pazīstamais franču rakstnieks A. Moruā, rakstot par savu Rīgas apmeklē-
jumu). 30. gadu beigās J. Bartuševskis iekārtoja antikvariātu Daugavmalā no

Bulgārijas konsula J. Klūgmaņa īrētās telpās (tagad Komjaunatnes krast-

malā 31) ar plašiem īpatnēji dekorētiem skatlogiem (veciem rīdziniekiem pazīs-
tamais velns uz monētu čupas) un interesantu iekštelpu noformējumu; izdevis

arī antikvariāta katalogus. Pēc tam kad 1941. gada jūnijā hitleriešu iebrukuma

laikā ēka ar antikvariātu nodegusi, J. Bartuševskis atjaunojis tirgošanos stipri
sašaurinātā apjomā «Piena restorāna» mājā Elizabetes ielā 55. 1944. gada
rudenī nodegusi arī māja Peldu ielā, kur dzīvojuši Bartuševski, drīz pēc tam

likvidēts veikaliņš, un ķerra ar daļu palikušo grāmatu aizstumta uz Pārdau-

gavu, Klīnisko slimnīcu pie prof. P. Stradiņa. P. Stradiņš bijis J. Bartuševska

pastāvīgs klients kopš Daugavmalas antikvariāta laikiem, iepircis te daudz grā-

2 Pēc rakstnieka J. Niedres atmiņām, Bartuševska antikvariāts «sarkanajos
spīķeros» noderējis par pagrīdnieku komunistu satikšanās vietu. Konkrēti, J. Niedre

te regulāri ticies ar pazīstamo revolucionāro literātu Pēteri Vintiņu — TASS

pārstāvi buržuāziskajā Latvijā.
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matu, gleznu un citu priekšmetu savas bibliotēkas un topošā muzeja vajadzī-
bām, guvis ierosmes muzeja ekspozīciju noformēšanai. Pēc Rīgas atbrīvošanas

1944. gadā P. Stradiņš iesaistījis J. Bartuševski Medicīnas vēstures muzeja
veidošanas darbā, piedāvājis algotu preparatora vietu LVU Medicīnas fakultātē,
ko Bartuševskis veselības stāvokļa dēļ tomēr nav varējis pieņemt. Medicīnas

vēstures muzejā saglabājušās vairākas J. Bartuševskim izdotas pilnvaras, ar

kurām viņam uzticēts pārbaudīt aizbraukušo Medicīnas fakultātes mācību spēku
un arī ārstu bibliotēku (pavisam 45) stāvokli un pārvest uz muzeju likvidētās

Teoloģijas fakultātes ģipša nolējumus, piemēram, Hamurapi kodeksa nolējumu
(tagad MVM pastāvīgā ekspozīcijā). Bartuševskis miris 1946. gada septembrī
Rīgā ar sirdskaiti un apbedīts Lielajos kapos. (Ziņas par J. Bartuševski laipnā
kārtā sniegusi viņa atraitne Ilona Bartuševska, ilggadēja Misiņa un Fundamen-

tālās bibliotēkas darbiniece.)

Diezgan daudz grāmatu ir ar Slokas ārsta un astronomijas ama-

tiera dr. K-Ziglevica grāmatzīmēm, īpaši par fiziku un astronomiju.
Daudz grāmatu (un arī skapju grāmatu glabāšanai) P. Stradiņš

iegādājās, repatriējoties baltvācu ārstiem 1939. gadā. Tā bibliotēkā

būs ienācis ne viens vien daudzu medicīnas žurnālu gadagājumu
komplekts, nozīmīgas rokasgrāmatas, izdevumi par Baltijas vēsturi.

Ap 1940. gadu P. Stradiņa bibliotēka jau izvietojās mājas apakš-
stāvā īpašā kabineta telpā, nedaudzie greznākie «reprezentācijas»
izdevumi — plašajā viesistabā, bet speciālā medicīnas literatūra —

lielā mērā arī darba kabinetā slimnīcā, virs operāciju zāles, kā arī

topošā Medicīnas vēstures muzeja telpās —• zālē virs jaunizbūvē-
tajām mācību auditorijām. Bibliotēka kopumā bija jau diezgan
prāva, taču apjoma ziņā, manuprāt, tā vēl vērtējama kā lU— 7з no

tās bibliotēkas, kāda profesoram bija mūža beigās.
P. Stradiņa bibliotēka ievērojami papildinājās gan kara laikā,

gan arī pēckara gados, kad daudzo satricinājumu rezultātā grā-
matas, kā mēdz teikt, «mētājās pa visiem kaktiem» un to vākšanu

vai pat saglabāšanu ne katrs uzskatīja par aktuālu.

Te gan jāpiezīmē, ka Republikāniskās klīniskās slimnīcas teri-

torijā krājās ne tikai P. Strādinām piederošās grāmatas, bet — viņa
uzraudzībā — arī citas grāmatas. 1940.—1941. gadā P. Stradiņš ak-

tīvi piedalījās Republikas Medicīnas bibliotēkas veidošanā, kuru

bija domāts iekārtot Vecrīgā, «Kamarina namā», un kuras fondu
lielā mērā veidoja likvidēto baltvācu biedrību, piemēram, Rīgas
praktizējošo ārstu biedrības (Gesellschaft praktischer Ārzte zu Riga)
bibliotēku fondi. Vairums šo grāmatu diemžēl sadega 1941. gada

jūnijā hitleriešu iebrukuma laikā, bet daja seno medicīnas grāmatu
un dublētu nokļuva Medicīnas vēstures muzejā, slimnīcas teritorijā
(pašreiz tās atrodas P. Strādina Medicīnas vēstures muzeja biblio-

tēkā).
Ar J. Bartuševska palīdzību profesors P. Stradiņš pēc kara apzi-

nājis vairāku LU Medicīnas fakultātes mācības spēku pamestās
bibliotēkas. Grāmatas vai citi priekšmeti no tām pārvesti uz
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Dramatisks moments bija ugunsgrēks bibliotēkas telpās Medi-

cīnas vēstures muzeja barakā 1946. gada rudenī vai 1947. gada

pavasarī. Atceros, kā slimnīcas un klīnikas darbinieki pašaizliedzīgi
dzēsa ugunsgrēku, izglābjot vairumu grāmatu un muzeja eksponātu
(profesors pats atradās komandējumā Maskavā vai Ļeņingradā);
arī mēs, bērni, centāmies palīdzēt pārnest uz drošāku vietu gruzdo-
šās grāmatas. Taču šai reizē sadega (vairāk gan — apdega) daudz

grāmatu, arī no bijušajiem Bartuševska krājumiem, kā arī likvidēto

vācu biedrību grāmatu dublēti. Vēl ilgi Medicīnas vēstures muzeja
bibliotēkā glabājās apdeguši eksemplāri, daudziem no tiem lapas
bija sasietas saitītēm; 70. gadu sākumā tie daļēji tika «norakstīti».

Dr. A. Vīksna minēja kuriozu faktu, ka dažas no norakstītajām
grāmatām viņš licis apgriezt un iesiet «no labās puses», jo mugu-

riņas apdegušas. Viens otrs nedaudz apsvilis eksemplārs saglabā-
jies arī manā bibliotēkā.

Visi šie apstākļi, saprotams, traucē izvērtēt P. Strādina biblio-

tēku gankvantitīvā, ganarī kvalitatīvā ziņā, tādēļ toraksturosim gal-
venokārt pēc tām grāmatām, kas atradās profesora paša mājās.

1948. vai 1949. gadā profesors iekārtoja savu darba kabinetu

mājas augšstāvā, plašā telpā, kur pirms kara bija atradies viņa
fizikālās terapijas kabinets. Tur tika izvietoti skapji vai iekārtoti

plaukti gar visām sienām (tos izgatavoja vecais, ļoti prasmīgais
meistars Kučs) un izvietota galvenā bibliotēkas daļa.

Sī bibliotēkas istaba ieguva visai impozantu izskatu. Virs masīvā

skapja P. Stradiņš bija uzkāris eļļas tehnikā darinātus triju savu

Petrogradas laika skolotāju profesoru farmakologa S. Kravkova,
ķirurga S. Fjodorova un fiziologa I. Paviova ģīmetnes senlaicīgos

rāmjos, līdzās bija liels ķirurģijas dižmeistara N. Pirogova portrets

(I. Repina gleznas kopija). Virs mazā skapja apaļos rāmjos bija
triju citu medicīnas klasiķu — holandieša H. Burhāves, francūža

A. Parē un angļa T. Saidenhema portreti, kuri attiecīgi pārstāvēja
trīs medicīnas nozares — klīnisko medicīnu, ķirurģiju un iekšķīgo
slimību diagnostiku, par kurām interesējās P. Stradiņš. Līdzās tiem

goda vietā 18. gs. slavenais angļu mediķis, viens no eksperimen-
tālās patoloģijas dibinātājiem Džons Hanters, kura patoloģijas mu-

zeja apskate savā laikā bija devusi varenu ierosmi medicīnas muzeja
veidošanā. Pretējo sienu rotāja P. Strādina vecāku Māres un Jāņa
Strādinu portreti, abi prof. J. R. Tilberga darināti, starp kuriem bija
liels cilnis, kas attēloja Napoleona atkāpšanos no Krievijas. Kabinetā

Dramatisks moments bija ugunsgrēks bibliotēkas telpās Medi-

cīnas vēstures muzeja barakā 1946. gada rudenī vai 1947. gada

pavasarī. Atceros, kā slimnīcas un klīnikas darbinieki pašaizliedzīgi
dzēsa ugunsgrēku, izglābjot vairumu grāmatu un muzeja eksponātu
(profesors pats atradās komandējumā Maskavā vai Ļeņingradā);
arī mēs, bērni, centāmies palīdzēt pārnest uz drošāku vietu gruzdo-
šās grāmatas. Taču šai reizē sadega (vairāk gan — apdega) daudz

grāmatu, arī no bijušajiem Bartuševska krājumiem, kā arī likvidēto

vācu biedrību grāmatu dublēti. Vēl ilgi Medicīnas vēstures muzeja
bibliotēkā glabājās apdeguši eksemplāri, daudziem no tiem lapas
bija sasietas saitītēm; 70. gadu sākumā tie daļēji tika «norakstīti».

Dr. A.Vīksna minēja kuriozu faktu, ka dažas no norakstītajām
grāmatām viņš licis apgriezt un iesiet «no labās puses», jo mugu-

riņas apdegušas. Viens otrs nedaudz apsvilis eksemplārs saglabā-
jies arī manā bibliotēkā.

Visi šie apstākļi, saprotams, traucē izvērtēt P. Stradiņa biblio-

tēku gankvantitīvā, ganarī kvalitatīvā ziņā, tādēļ to raksturosim gal-
venokārt pēc tām grāmatām, kas atradās profesora paša mājās.

1948. vai 1949. gadā profesors iekārtoja savu darba kabinetu

mājas augšstāvā, plašā telpā, kur pirms kara bija atradies viņa
fizikālās terapijas kabinets. Tur tika izvietoti skapji vai iekārtoti

plaukti gar visām sienām (tos izgatavoja vecais, ļoti prasmīgais
meistars Kučs) un izvietota galvenā bibliotēkas daļa.

slimnīcu. Arī pirmie pēckara gadu studenti atceras, ka profesors li-

cis viņiem iet uz dzīvokļiem un ar tačku vest grāmatas uz slimnīcu.

Tā tika izglābtas kultūras vērtības, kuras citādi būtu izvazātas un

pazudušas.

Dramatisks moments bija ugunsgrēks bibliotēkas telpās Medi-

cīnas vēstures muzeja barakā 1946. gada rudenī vai 1947. gada

pavasarī. Atceros, kā slimnīcas un klīnikas darbinieki pašaizliedzīgi
dzēsa ugunsgrēku, izglābjot vairumu grāmatu un muzeja eksponātu
(profesors pats atradās komandējumā Maskavā vai Ļeņingradā);
arī mēs, bērni, centāmies palīdzēt pārnest uz drošāku vietu gruzdo-
šās grāmatas. Taču šai reizē sadega (vairāk gan — apdega) daudz

grāmatu, arī no bijušajiem Bartuševska krājumiem, kā arī likvidēto

vācu biedrību grāmatu dublēti. Vēl ilgi Medicīnas vēstures muzeja
bibliotēkā glabājās apdeguši eksemplāri, daudziem no tiem lapas
bija sasietas saitītēm; 70. gadu sākumā tie daļēji tika «norakstīti».

Dr. A. Vīksna minēja kuriozu faktu, ka dažas no norakstītajām
grāmatām viņš licis apgriezt un iesiet «no labās puses», jo mugu-

riņas apdegušas. Viens otrs nedaudz apsvilis eksemplārs saglabā-
jies arī manā bibliotēkā.

Visi šie apstākļi, saprotams, traucē izvērtēt P. Strādina biblio-

tēku gankvantitīvā, ganarī kvalitatīvā ziņā, tādēļ toraksturosim gal-
venokārt pēc tām grāmatām, kas atradās profesora paša mājās.

1948. vai 1949. gadā profesors iekārtoja savu darba kabinetu

mājas augšstāvā, plašā telpā, kur pirms kara bija atradies viņa
fizikālās terapijas kabinets. Tur tika izvietoti skapji vai iekārtoti

plaukti gar visām sienām (tos izgatavoja vecais, ļoti prasmīgais
meistars Kučs) un izvietota galvenā bibliotēkas daļa.
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bija arī Hipokrāta, Arhimēda un Bēthovena skulptūriņas, liela Atē-

nas skulptūra no marmora, daudz eksotisku priekšmetu no Āfrikas,
senas balzama krūkas, kā arī arheologa Ādolfa Karnupa dāvāts skal-

turis — rekonstrukcija no Talsu pilskalna izrakumiem. Mūža beigās
tika iekārtots arī neliels skapītis ar ķīniešu priekšmetiem. Visa šī

eksotiskā kabineta iekārta labi izcēla bibliotēkas grāmatas, īpaši
senos izdevumus, lai gan istabā nekad nevaldīja īsta kārtība — pa

rakstāmgaldu un palodzēm bija aizvien izmētātas papīru kaudzes,
kuru saturā ātri orientējās vienīgi pats saimnieks. Daļu grāmatu
izvietoja bijušajās pacientu uzgaidāmās telpās un kādreizējā ve-

randā; plauktus izbūvēja arī plašajās kāpņu telpās un priekšnamā.
Precoties profesora vecākajām meitām, viņu vajadzībām 1953. un

1956. gadā bija jāizbrīvē telpas, tāpēc daļa grāmatu pārceļoja
uz slimnīcu, kur jau atradās P. Stradiņa medicīniska satura

grāmatas.

Profesora bibliotēkai nebūt nebija tikai zinātniski medicīnisks

raksturs. Domāju, ka 30—40% izdevumu bija no citām, dažkārt

pat medicīnai tālu stāvošām nozarēm —■ dabaszinātnēm, vispārējās,

Krievijas un Baltijas vēstures, pasaules ģeogrāfijas, etnogrāfijas,
filozofijas, valodniecības, folkloras, arhitektūras un mākslas. Samērā

nelielu bibliotēkas da|u veidoja daiļliteratūra, kur dominēja pasaules
klasiķu sacerējumi un reālistiskās prozas darbi, arī memuāru lite-

ratūra un literatūrvēsturiski darbi. Sabiedriski politiskā literatūra

lielākā skaitā P. Strādina bibliotēkā parādījās viņa mūža pašos

pēdējos gados (V. Ļ Ļeņina Rakstu izdevums latviešu valodā,
X- Marksa un F. Engelsa grāmatas, darbi par dialektisko un vēstu-

risko materiālismu v. tml.). No agrākajiem gadiem bija arī daži

«Prometeja» izdevumi, piemēram, P. Stučkas «Пять месяцев

Социалистической Советской Латвии», LKP VI kongresa materiāli.

Kā LPSR Augstākās Padomes deputāts P. Stradiņš saņēma arī tās

sēžu stenogrammu krājumus. Nedaudz grāmatu bija par lauksaim-

niecību un dārzkopību, arī biškopību. Prāvs bija seno grāmatu krā-

jums, sākot ar 16. gadsimtu. Vairums grāmatu bija krievu, vācu

un latviešu valodā, daudz izdevumu arī angļu un franču valodā;

daja senāko darbu, saprotams, latīņu valodā. Atsevišķas grāmatas

bija arī itāļu, poļu, čehu, zviedru, lietuvju valodā, bet dāvinājumi —

arī ķīniešu, gruzīnu, armēņu valodā.

No uzziņu literatūras bibliotēkā bija vairākas enciklopēdijas:
«Большая советская энциклопедия» (2. izd.), «Meyers Gropes Kon-

versations Lexicon» (6. izd.), «Brockhaus Conversations-Lexicon»

(13. izd.), «Latviešu konversācijas vārdnīca», Larusa Mazā vārd-

nīca (26. izd.), «Еврейская энциклопедия», «Большая медицинская

энциклопедия» (sākums), «Энциклопедический словарь военной

медицины», «Handw6rterbuch der Naturwissenschaften» (2. izd.),
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dažādi «Duden» izdevumi. Bija Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīca (ar

papildinājumiem) un V. Dāla «Толковый словарь»,visdažādāko valodu

vārdnīcas un gramatikas (ieskaitot ķīniešu, japāņu, turku, sanskrita,

senebreju, arābu, mongoļu, uzbeku, ukraiņu, oirotu un vairuma

Eiropas tautu vārdnīcu, piemēram, arī kataloņu). Še neminam

dažādas medicīnas un medicīnas iestāžu uzziņu vārdnīcas un rokas-

grāmatas, kas bija lielā skaitā.

No medicīnas literatūras minami daudzu XX gs. periodisko izde-

vumu komplekti — padomju, vācu, franču, amerikāņu žurnāli, gal-
venokārt par ķirurģiju, klīnisko medicīnu, onkoloģiju un veselības

aizsardzības organizāciju, — tādu varēja būt vismaz 20. Visplašā-
kais literatūras klāsts, protams, bija par ķirurģiju, onkoloģiju, uro-

loģiju, medicīnas vēsturi, bet netrūka grāmatu arī par citām medi-

cīnas nozarēm — terapiju, uztura mācību, anatomiju, fizioloģiju,
bioķīmiju, epidemioloģiju, farmakoloģiju, mikrobioloģiju v. c, kas

deva pārskatu par šo nozaru stāvokli mūsu gadsimta 30.—50. ga-
dos. Diezgan daudz bija grāmatu par psihopātiju un kreativitātes

(jaunrades) problēmām, piemēram, par ģeniālo cilvēku psihiatriju;
īpašs grāmatu klāsts bija veltīts vecuma problēmai, par kuru

P. Stradiņš interesējās jo dedzīgi. Citas grāmatas skāra medicīnas

un veselības aizsardzības stāvokli dažādās zemēs un laikmetos,
medicīnas un sabiedrības kopsakarus, kuru vidū bija tādi riskanti

temati kā venērisko slimību un prostitūcijas vēsture. Daudz bija
medicīnas klasiķu (I. Pavlova, N. Pirogova, I.Mečņikova, T. Bilrota,
A. Bīra, E. Bergmana, I. Sečenova, V. Hārveja, A. Hallera, R. Leriša

v. c.) oriģināldarbu, dižo mediķu memuāri un biogrāfijas. Atsevišķs
skapis bija ierādīts mediķu sacerētajiem daiļdarbiem vai tiem

beletristikas darbiem, kas tematiski saistīti ar medicīnu (A. Cehova,
V. Veresajeva, T. Manna, H. Karossas, A. Muntes, A. Dž. Kronina,
F. Kreicvalda, M. Bulgakova, A. Belija v. c. darbi dažādās valodās).

Samērā daudz izdevumu bija par medicīnas filozofiju, slimību

būtību, psiholoģiju, arī prof. M. Zīles grāmatas par «medicīnisko

sintēzi»3
un viņa rīkoto konferenču rakstu krājumi (kaut arī atšķi-

rībā no sava drauga prof. K. Rudzīša P. Stradiņš nebija M. Zīles

ideju atzinējs). Plaša literatūra atspoguļoja 40. gadu beigās noti-

kušās diskusijas par bioloģijas un medicīnas jautājumiem Padomju
Savienībā, īpaši par I. Pavlova mācību, — tādas bija I. Pavlova,
K. Bikova, I.Mičurina, T. Lisenko, O. Ļepešinskas v. c. grāmatas,

attiecīgi rakstu krājumi.
Ja runā par medicīnas vēstures sacerējumiem, tad P. Stradiņa

bibliotēkā bija praktiski visi izdevumi (vai vismaz to lielum lielais

3 «Medicīniskā sintēze» — īpaša medicīnas filozofijas sistēma, kas mācīja

aplūkot ne tikai slimības, bet arī slimo cilvēku kopumā, viņa «dvēseles pirmfe-
nomenu». So viedokli sludināja №. Zīle.
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vairums) par Krievijas un Baltijas medicīnas vēsturi kopš 18. gad-
simta, arī samērā reti izdevumi. Daudz izdevumu bija par tautas

medicīnu.

Relatīvi mazāk grāmatu bija citās dabaszinātņu nozarēs, tomēr

samērā reprezentatīvs izdevumu klāsts — monogrāfijas, populārzi-
nātniski izdevumi — par astronomiju, fiziku, ķīmiju, bioloģiju. No

populārzinātniskām grāmatām bija dažādi C. Darvina, M. Faradeja,
K. Flamariona, K. Timirjazeva, S.Vavilova, J. Perelmana, M. Iļjina,
O. Lodža, S. Arēniusa, V. Ramzeja, V. Greilinga, B. Jirgensona v. c.

darbi. 50. gados izdoto Vissavienības zinātņu un politisko zināšanu

biedrības sēriju brošūras, dažādi izdevumi dažādās valodās. Biblio-

tēkā bija, piemēram, P.Valdena fundamentālā organiskās ķīmijas
vēsture, slavenā Rīgas ķīmiķa V. Ostvalda darbu izdevumi ar veltī-

juma ierakstiem viņa vecākiem (kā dzirdēju, tie nākuši no J. Bartu-

ševska antikvariāta). Diezgan daudz grāmatu bija par farmācijas
vēstures jautājumiem. Vispār bibliotēkā bija vismaz pa dažām grā-
matām par jebkuras dabaszinātnes vai tehniskās zinātnes vēsturi

un gandrīz visi izdevumi, kas 40. un 50. gados iznākuši par krievu

zinātni un krievu pētnieku prioritāti dažādās jomās. Bija arī grā-
matas par alķīmiju un ķīmijas vēsturi senajā Ķīnā, arābu pasaulē,
Rietumeiropā, izdevumi par pseidozinātņu, piemēram, astroloģijas
un melnās maģijas attīstību.

Ļoti plašu bibliotēkas daļu veidoja izdevumi par vispasaules un

Latvijas vēsturi. Bija grāmatas par seno laiku vēsturi — Ēģipti,
Mezopotāmiju, daudz darbu par viduslaiku vēsturi un ebreju vēs-

turi, dažādas hronoloģiskas tabulas un valdnieku dzīves apraksti.
Samērā plaša literatūra saistījās ar Lielo franču revolūciju un Napo-
leona laikmetu. Pārsvarā tomēr bija darbi par politisko un kultūras

vēsturi, samērā maz par ekonomikas vēsturi. Krievijas vēsture bija
pārstāvēta visai plaši — G. F. Millera, M. Lomonosova, N. Karam-

zina, S. Solovjova darbu agrīnie izdevumi un atsevišķu valdnieku

dzīves apraksti; īpaši plaša literatūra bija par Pēteri I.

Relatīvi pilnīgāka, kaut arī vēsturisko izdevumu starpā nebūt

ne dominējošā, bija literatūra par Baltijas vēsturi, dažādu hroniku

izdevumi latīņu, vācu un krievu valodā, dokumentu krājumi «Scrip-
tores rerum Livonicarum», «Latvijas vēstures avoti», kā arī «Bal-

tische Monatschrift», «Senatnes un Mākslas», «Latvijas Vēstures

Institūta Žurnāla» komplekti, tāpat baltvācu, latviešu vēsturnieku

un vēlāk jo lielā skaitā arī padomju vēsturnieku darbi. Katrā ziņā
te varēja atrast gluži negaidītus darbus, kaut arī dažkārt trūka (vai
arī milzīgajā klāstā nebija sameklējami?) plaši pazīstamu izdevumu.
Te bija visas nozīmīgākās grāmatas par Latvijas augstskolu vēs-

turi, taču brīnumainā kārtā samērā šaura bija literatūra par Tēr-

batas universitāti.
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Visai bagātīga bija ģeogrāfiskā literatūra un ceļojumu apraksti,
netrūka N. Prževaļska, P. Semjonova-Tjanšanska, N. Mikluho-Mak-

laja, D. Livingstona, H.Stenlija, G. Sveinfurta v. c. ceļo-
tāju grāmatu, īpaši par Āziju un Āfriku. Par Latīņameriku un tajā
pārstāvētajām kultūrām profesors sāka interesēties tikai mūža pēdē-
jos gados. Savāktās grāmatas vairāk bija veltītas nevis ekonomis-

kās vai fiziskās ģeogrāfijas problēmām, bet gan dažādu kontinentu

tautu etnogrāfijai, dzīvesveidam, ieražām un tradīcijām. No šīm

grāmatām smeltās ziņas tika izmantotas arī Medicīnas vēstures

muzeja veidošanā.

Paprāvs izdevumu skaits pieskaitāms tūrisma literatūrai — da-

žādi Bedekera un Mišelēna izdevumi par Eiropas zemēm 30. gados,
daudz prospektu par dažādu Eiropas valstu kūrortiem, dziedniecības

iestādēm, sanatorijām un slimnīcām, albumi par dažādām zemēm

un pilsētām.

No mākslas grāmatām liela daļa saistījās ar pirmatnējo
tautu mākslu un antīko mākslu. Bija plaši litogrāfiju krājumi se-

višķi par vēsturisku tematiku. Profesors bija reālistiskās mākslas

cienītājs. Viņa iemīļoto mākslinieku lokā bija Rembrants, Leonardo

da Vinči, Mikelandželo, un tas atspoguļojās arī mākslas izdevumu

atlasē. Mazāk grāmatu bija par impresionistiem un modernisma

periodu, toties diezgan plaši bija pārstāvēta renesanses māksla,
holandieši un flāmi, klasiskā franču un klasiskā krievu gleznie-
cība. Samērā daudz bija izdevumu par N. Rēriha mākslu un filo-

zofiju. Saprotams, bibliotēkā bija arī gandrīz visi toreiz vēl ne-

daudzie izdevumi par latviešu mākslu. Jāsaka gan, ka grāmatas

par mākslu un arhitektūru, tāpat ilustrētos mākslas žurnālus (pie-

mēram, «Jahrbuch fūr bildende Ķunst m den Ostseeprovinzen»
v. с.) P. Stradiņš lielākoties bija nodevis savas meitas Irēnes (pēc

profesijas gleznotājas un arhitektes) un sievas Ņinas rīcībā. Sie

izdevumi atradās arī topošā Medicīnas muzeja telpās.

Kā iepriekš atzīmēts, prof. P. Stradiņa bibliotēkā grāmatas lat-

viešu valodā nebija pārsvarā. Tāpat noteicošie nebija arī «Lettica»

kategorijai pieskaitāmie izdevumi. Līdzās darbiem par Latvijas vēs-

turi samērā daudz grāmatu bija par latviešu folkloru un etnogrā-

fiju. Dīvainā kārtā trūka K. Barona «Latvju dainu» (bija gan

L. Bērziņa virsredakcijā izdotās «Latvju tautas dainas» 6 sējumos)
un P. Smita «Latviešu pasaku un teiku». Acīmredzot šāda rakstura

literatūru profesors sācis vākt 30. gadu beigās, tāpēc visus agrāk
iznākušos darbus vairs nav ieguvis. Toties bibliotēkā bija visi vē-

lākie Folkloras krātuves izdevumi, P. Šmita un K. Strauberga izdo-

tie buramvārdi, tautas ticējumi, «raganu prāvu» izdevumi. Nebija
bibliotēkā arī J. Endzelīna «Lettische Grammatik» izdevuma, taču

citu izdevumu par latviešu valodu (ne speciāli baltu filoloģiju)
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bija daudz. Lai gan profesors stāvēja tālu no latviskās reliģijas
«atjaunotājiem» (vairāk viņu interesēja folklora, etnogrāfija), ne-

trūka arī dievturu izdevumu, kas varēja būt nākuši vai nu no lite-

rāta A. Gobas, vai mākslinieces H. Vīkas, tāpat kuriozo J. Steika,
V. Leiša, J. Lūkes v. c. brošūru.

No vecajiem latviešu literatūras izdevumiem bibliotēkā bija
E. Glika bībeles tulkojuma pirmizdevums (1694), vairums Vecā
Stendera sacerējumu (izņemot «Augstas gudrības grāmatu»!), vai-

rākas 18. un 19. gs. latviešu valodas vārdnīcas, G. Mērķēja darbu

izdevumi.

No latviešu daiļliteratūras P. Stradiņa bibliotēkā praktiski bija
visi J. Raiņa darbi, lielākoties 20. un 30. gadu izdevumos (trūka

Kopotu rakstu «Dzīve un Darbi»), R. Blaumaņa un J. Poruka kopoti
raksti, daudz J. Jaunsudrabiņa, K. Skalbes, A. Austriņa sacerējumu
(vairāki ar A. Austriņa autogrāfiem, jo rakstnieks bija ārstējies

pie P. Stradiņa), A. Deglava, E. Veidenbauma, Aspazijas, V. Plū-

doņa, J. Akuratera darbi. Bibliotēkā bija arī A. Upīša Kopoti rak-

sti, kurus Tautas rakstnieks bija dāvājis P. Strādinām pateicībā

par ārstēšanu (liekot īpaši iesiet pirmos 4 sējumus, kuri bija iznā-

kuši brošēti), tāpat arī «Plaisa mākoņos» ar A. Upīša Jaungada
sveiciena ierakstu. Savukārt P. Stradiņa pacients L. Laicens bija
dāvājis romāna «Kliedzošie korpusi» izdevumu krievu valodā (izd.
Maskavā un Ļeņingradā, 1931. g.), gan bez veltījuma autogrāfa.
Bija A. Brigaderes, A. Saulieša, E. Birznieka-Upīša, V. Eglīša, Fal-

lija v. c. darbi, K. Valdemāra Kopoti raksti, M. Gorkija un V. Brju-
sova «Сборник латышской литературы»(l9l6), žurnālu «Daugava»
un «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts» komplekti. Pēckara gados
P. Stradiņš jau vairs nespēja pastāvīgi interesēties par latviešu

daiļliteratūru un viņš atstāja šo uzdevumu savās mājās vairāk

jaunās paaudzes ziņā, taču bibliotēkā bija galvenie V- Lāča, A. Sak-

ses, J. Sudrabkalna darbi, A. Upīša, R. Pelšes, Ē. Sokola v. c.

literatūrkritiskie sacerējumi.
P. Stradiņš bija liels krievu daiļliteratūras cienītājs — bibliotēkā

bija daudz A. Puškina, M. Ļermontova, N. Gogoļa, M. Saltikova-

Ščedrina, I. Turgeneva, N. Ņekrasova, Ļ. Tolstoja, F. Dostojevska,
A. Cehova, A. Bloka, A. Kuprina, S. Jeseņina, M. Gorkija, A. Tol-

stoja, A. Merežkovska sacerējumu, daudzu krievu dzejnieku krājumi

(noteikti vairāk nekā latviešu dzejnieku!), pat reti futūristu un ima-

žinistu pirmizdevumi, N. Cerniševska, M. Gorkija literatūrkritiskie

apcerējumi, I. Ērenburga publicistika v. tml. Bija arī seni izde-

vumi, piemēram, I. Krilova fabulu pirmizdevums.
No vācu klasiskās literatūras bibliotēkā bija pārstāvēti J. V. Gē-

tes, F. Šillera, G. E.Lesinga, K. M.Vīlanda, L. Olanda, J. G. Herdera

kopoti raksti, H. Heines, T. Manna, L. Feihtvangera darbi.
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Daudz daiļliteratūras bija franču valodā, mazāk — angļu valodā.

No frančiem, piemēram, bija Moljēra, 2. Rasina, P. Korneja,
A. Fransa, S. Bodlēra, R. Rolāna darbi, no skandināviem — H. Ib-

sena, S. Lāgerlēvas, B. Bjernsona, G. Brandesa, K. Andersena,
A. Kivi darbi, no amerikāņiem — M. Tvens, V. Vitmens, no an-

gļiem — V. Šekspīrs, B. Šovs, R. KipHngs.
Bibliotēkā bija atrodami izdevumi arī par klasisko filozofiju un

dabaszinātnieku filozofiskie sacerējumi, sākot ar Dēmokrita un Pla-

tona darbiem. Bibliotēkā bija I. Kanta, A. Sopenhauera, L. Bīhnera,
A. Bergsona, V. Špenglera, E. Maha, A. Puankarē sacerējumi,
Z. Freida Kopoti raksti, filozofijas vēstures apcerējumi, kurus pēc-
kara gados papildināja darbi par marksistisko filozofiju. Daudz

darbu bija par Austrumu filozofiju, īpaši konfuciānismu, budismu,

bija arī Korāna izdevums vācu valodā.

Atsevišķi minami izdevumi ar autogrāfiem. To skaitā bija ievēro-

jamo krievu mediķu S. Fjodorova, J. Džanelidzes, V. Giļarovska,
N. Petrova, V. Ternovska, A. Poļenova, A. Savicka, I. Petrova,
A. Boguša, I.Rufanova, N. Jelanska, N. Šamova, K. Bikova, S.Judina,
A. Ļidska, N. Šereševska, A. Sozon-Jeroševiča, A. Timofejevska,
S. Reinberga, S. Holdina, S. Banaiša, N. Lazareva, J. Mešalkina,
S. Aņičkova, F. Uglova, N. Krotkinas, dabaszinātņu un medicī-

nas vēsturnieku B. Petrova, S. Sobola, Ļ. Blahera, N. Bogojav-

ļenska, zoologa J. Pavlovska, mikrobiologa G. Gauzes, fitoncīdu

atklājēja B. Tokina sacerējumi. (Paskaidrosim, ka minētie padomju
zinātnieki bija ievērojamākie dažādu medicīnas nozaru pārstāvji,
PSRS Zinātņu akadēmijas vai PSRS Medicīnas Zinātņu akadēmijas
locekļi, Sociālistiskā Darba Varoņi, Ļeņina vai Valsts prēmiju lau-

reāti.) Ceļojot pa brālīgajām republikām, P. Strādinām izveidojās
draudzīgas attiecības ar profesoru V. Girdzijausku Lietuvā, akadē-

miķiem R. Eoljanu un V. Fanardžjanu Armēnijā, akadēmiķi I.Ahun-

bajevu Kirgīzijā, V. Vādi Igaunijā, M. Cačavu un K. Eristavi Gru-

zijā, profesoru S. Verhratski Ukrainā un daudziem citiem, kas

atsūtīja savas grāmatas ar veltījuma ierakstiem vai arī grāmatas

par savām republikām un to kultūru. Piemēra pēc gribu minēt pazīs-
tamā ķirurga, pirmā Kirgīzijas PSR Zinātņu akadēmijas prezidenta
I. Ahunbajeva dāvanu — grezni izdotu nacionālā eposa «Manass»

izdevumu (Maskavā, 1946) ar šādu veltījumu: «От киргизского

народа Ваш киргизский сын Иса». Mazāk bija ārzemju zinātnieku

veltījumu —■ dažu vācu (piemēram, higēnista LU goda doktora prof.
E. Bādera), zviedru, somu, amerikāņu, poļu, argentīniešu mediķu

veltījumi. No Latvijas zinātniekiem savus sacerējumus ar veltījuma
ierakstiem P. Strādinām dāvājuši mikrobiologi A. Kirhenšteins,
E. Dārziņš, M. Rolle, mediķi J. Alksnis, K. Rudzītis, K. Skulme,
A. Smits, P. Gērke, A. Mačebeli, M. Beļenkijs, S. Zajeva, J. Prī-
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manis, A. Bieziņš, J. Āboliņš, J. Nīmanis, farmaceiti J. Maizīte,
J. Kupcis, ķīmiķi A. Kalniņš, S. Hillers, inženierzinātnieki M. Bīma-

nis un A. Vītols, tālāk — arhitekts P. Kundziņš, filozofi P. Dāle,
P. Birkerts, T. Celms, P. Jurevičs, Z. Mauriņa, Rīgas vēstures pēt-
nieks J. Straubergs, bibliogrāfs K. Egle, rakstnieki V. Eglītis un

A. Brodele, gleznotāja un rakstniece H. Vīka un vēl jo daudzi citi.

Še minēti tikai tie autografētie izdevumi (grāmatas un separātno-

vilkumi), kas saglabājušies profesora mājās; droši vien arī citās

bibliotēkas dajās ir izdevumi ar ierakstiem, kas pagaidām nav

apzināti.

No uzskaitījuma var rasties priekšstats, ka P. Stradiņa biblio-

tēka bijusi bezmaz vai universāla. Taču tas nebūtu pareizi —■ bib-

liotēka bija ļoti individuāla un atspoguļoja sava krājēja intere-

ses. Te bija ļoti maz vai tikpat kā nebija izdevumu par matemātiku,

tehniku, rūpniecību, ekonomiku, militārajām zinātnēm, aprakstošo
zooloģiju un botāniku, ģeoloģiju, sportu, maz bija lauksaimnieciska

rakstura literatūras v. tml. Protams, bija arī tīri nejauši guvumi.

Noslēdzot apskatu par P. Stradiņa personiskās bibliotēkas sa-

turu, jāatzīmē, ka bez grāmatām un žurnāliem tajā bija diezgan
daudz citu iespieddarbu — dažādi plakāti un afišas (galvenokārt
par medicīnas jautājumiem, kā arī par mākslas izstādēm, literāriem

un zinātniskiem sarīkojumiem), skrejlapas (ne vien par veselības

aizsardzības jautājumiem, bet arī 1917. gada revolucionārajiem no-

tikumiem Petrogradā), kartes un plāni, atklātnes ar pilsētu ska-

tiem un ievērojamu cilvēku portretiem, dažādi ielūgumi vai konfe-

renču programmas, tāpat liels skaits grāmatzīmju (ievērojamais

grāmatzīmju krājējs P. Upītis 1964. gadā to vidū atrada arī dau-

dzas sev nezināmas).

Līdzās retiem, unikāliem izdevumiem, īstiem bibliogrāfiskiem
retumiem bibliotēkā bija arī sašvīkātas skolas grāmatas, lētas bro-

šūriņas, dažkārt pat bez vākiem, ja tās kaut kādā mērā bija iein-

teresējušas profesoru, kas neko nemēdza mest prom. Profesors

P. Stradiņš nebija sistemātisks un mērķtiecīgs krājējs un vēl ma-

zāk kārtotājs. Varētu pārmest, ka viņš bija savācis pārāk daudz,
savācis bez sistēmas, bet šāds pārmetums nebūtu pareizs un tais-

nīgs, jo droši vien arī daudzi no nejaušajiem vākumiem savā laikā

bijuši noderīgi viņa daudzpusīgajā darbā, un daži no nejaušajiem
vākumiem, īpaši sīkie iespieddarbi, kā programmas vai medicīniskās

skrejlapas, gūst savu, pat nozīmīgu vietu medicīnas vēstures kolek-

ciju krājumā.

P. Stradiņa bibliotēkai nekad nav bijis ne īpaša zīmoga, ne

grāmatu zīmes. 1958. gadā P. Stradiņš gan pasūta sev grāmatzīmi

pie mākslinieka A. Jupatova, bet tā nāca gatava tikai pec profesora
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nāves. Pāris desmiti šādu grāmatzīmju tika izgatavoti un ielīmēti

ZA Fundamentālajai bibliotēkai nodotajās P. Stradiņa grāmatās.

Pārdomājot bibliotēkas likteni, man šķiet, ka P. Strādinām per-
soniskās bibliotēkas veidošana nekad nav bijusi pašmērķis. Tā

bija tikai viena samērā neliela daļa no viņa dinamiskā mūža da-

žādo darbu kompleksa — medicīnas muzeja veidošanas, ārstu sko-

lošanas, jā, pat savu bērnu audzināšanas. Atceros, ka tēvs nekad

nedusmojās, redzēdams savas grāmatas «ieslīdam» vecāko meitu

Irēnes un Maijas un dēla Jāņa grāmatplauktos. Jau pirmskara ga-

dos viņš bija pasūtījis zīmogu — «Irēnes un Maijas Strādinās bib-

liotēka», un atceros, ka viņu pārziņā prāvā skaitā bija ne tikai jau-
natnes literatūra, bet arī, piemēram, latviešu daiļliteratūra. Tas

varbūt bija viens no iemesliem, kāpēc tēva grāmatplauktos daiļli-
teratūras bija samērā maz. Bērnus viņš allaž tika mudinājis krāt

grāmatas un, cik vien spēdams, atbalstīja viņus šajos centienos.

Kā kuriozu varētu pastāstīt, ka P. Stradiņš grāmatu skapjos
starp grāmatām mēdza nobēdzināt arī dzērienu pudeles un pārtikas
produktus, piemēram, cepumus, ievārījumu burkas, konfektes, cu-

kuru, žāvētos augļus, speķi, kas grūtajos kara un pēckara laikos

ne vienmēr bija nopērkami. Profesors tos deva māksliniekiem un

amatniekiem, kas palīdzēja muzeja veidošanā, trūcīgākiem paziņām
vai arī kādreiz lika uz viesu galda. Dažreiz darbu steigā viena

otra manta piemirsās un nāca gaismā tikai pēc ilgāka laika.

Ne vienu reizi vien esmu dzirdējis P. Strādinu mūža pēdējos

gados runājam, ka būtu laiks izdarīt bibliotēkā inventarizāciju un

sastādīt sarakstus, un viņš pat prātoja piesaistīt šim darbam kādu

profesionālu bibliotekāru, bet nevaļas dēļ tas tā arī palika: pat
lielākās un grūtāk definējamās P. Stradiņa medicīnas vēstures

priekšmetu kolekcijas, profesoram aizejot, palika neaprakstītas un

neinventarizētas. Vienīgi 1949.—1953. gadā tēvs vakaros bija pama-

zām kaut cik sašķirojis mājās esošās grāmatas tematiski un sakār-

tojis pa plauktiem.
Kāds bija P. Stradiņa bibliotēkas liktenis pēc īpašnieka nāves?

Šī bibliotēka nesaglabājās kā vienots vesels, tās fondi tika sada-

līti pa vairākām vietām. Tam par iemeslu minama ne tikai biblio-

tēkas nesakārtotība, bet ar grāmatu nesaderība. Bibliotēka bija te-

matiski pārāk daudzveidīga un arī pārāk liela, lai piederētu vienam

saimniekam.

Slimnīcas teritorijā esošās grāmatas lielākoties pārgāja Medi-

cīnas vēstures muzeja bibliotēkā un Rīgas Medicīnas institūta fa-

kultātes ķirurģijas klīnikas bibliotēkā; visai neliela daļa no šī krā-

juma tika nodota arī ZA Fundamentālajai bibliotēkai vai pārvesta
uz profesora piederīgo māju. Savukārt mājās esošās grāmatas

pirmajos gados pēc profesora nāves lielākoties palika uz vietas un
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faktiski tika sadalītas starp profesora mantiniekiem, pie kam biju-
šais prof. P. Stradiņa darba kabinets un tajā esošās grāmatas
(faktiski vairums mājā esošo grāmatu) palika dēla Jāņa ziņā.
Pamazām gadu gaitā arī liela daļa no šīm grāmatām pārceļoja uz

ZA Fundamentālo bibliotēku un Medicīnas vēstures muzeja biblio-

tēku. Prāva daļa tomēr joprojām atrodas Ņ. Strādinās, J. Stradiņa
un viņa māsu īpašumā. Atsevišķas grāmatas atdāvinātas arī ār-

stiem, P. Stradiņa skolniekiem. «Uz malu» pārdots tikai niecīgs
skaits bijušās P. Stradiņa bibliotēkas grāmatu.

Gatavodams šo rakstu, 1983. gada nogalē painteresējos par bi-

jušās P. Stradiņa bibliotēkas grāmatu pašreizējo stāvokli.

No profesora bibliotēkas P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja
bibliotēkas fondos atrodas 8100 grāmatu un brošūru, 650 žurnālu

komplektu un 600 atsevišķu žurnālu numuru. Apmēram 80 procentu
visu šo izdevumu ir medicīniska rakstura (ieskaitot vēsturiskas no-

zīmes izdevumus no 16.—17. gs.), 15 procenti — mākslas izdevumu.

Faktiski grāmatu skaits no P. Stradiņa bibliotēkas te tomēr varētu

būt arī lielāks, jo gadu gaitā P. Stradiņa mantinieki muzejam vai-

rākkārt pa daļām nodevuši (vai pārdevuši) šīs bibliotēkas grāma-
tas. Minēsim dažus no izdevumiem, kas atrodas P. Stradiņa Medi-

cīnas vēstures muzejā.

Grāmatas

1. Haller Albert Primae. Lineae Phvsiologiae Goettingae, apud viduam Augusto
VVrisberg. 1780.

2. Andreae Vesalii. Bruxellensis Dc Humāni Corporis Fabrica. Libri septem.
Basilae per Joannem Oporinum. 1555 (2. izd.).

3. Georg Bartioch. Augen-Dienst. Sultzbach, 1686.

4. Bodin Angeuin J. Dc la demonomanie des sorciers. Paris, chez Jacques dv

Puvs. 1582. (1. izd., ļoti reta grāmata.)

5. Hippocratis medicorum omnium Facile Princepis Opera omnia qual extant

Anutio Foesio mediomatrico medico auctore... interpretatione. Genevae typis
et sumptibus Samuelis Chouet. 1657.

6. Libri XIIII Paragraphorum Philippi Theophrasti Paracelsi... Argenforati
apud Chr. Mvlium, 1575.

7. Casserii Julii. Tabulae anatomicae omnes novae nec ante hac visae Daniel

Bucretius Francofurti. Impressi et Coelo Matthaei Meriani Bibliopolae, 1632.

8. Alibert J. L. Traite complet des Maladies dc la Peau
...

a Paris chez B. Cor-

mon et Blanc, 1833.

9. Pedrazzini Carlo. La farmacia storica et artistica Italiana. Milano, Ed. Vittoria,
1934.

10. Врачебное веществословие или описание целительных растений, кн. I—2.1 —2.

Спб., тип. Морского шляхетского кадетского корпуса 1784—1785.

11. Русская военная фармакопея. Спб., тип. Якова Трея, 1866.
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2urnalu komplekti

1. Archiv fūr klinische Chirurgie. Begrundet von B. v. Langenbeck. Berlin,
H. Korte Herausgeber 1908—1912, 1922—1938.

2. Deutsche medizinische Wochenschrift. Leipzig, Vlg. G. Thieme. 1924—1939.

3. Klinische Wochenschrift. Berlin, Vlg. J. Springer 1922—1932.

4. Munchener medizinische Wochenschrift. Miinchen, J. F. Lehmanns Vlg., 1900—

1939.

5. Zentralblatt fur Chirurgie. Leipzig, Vlg. Breitkopf und Hartel, 1894—1935.

6. The Journal of the American Medical Association. Chicago, 1924—1950.

7. Acta Unio international contra cancrum. Paris, 1939.

8. Bulletin dc l'Union internationale contre la tuberculose. Paris, 1934 et 1937.

9. Врачебное дело. Харьков, 1919, 1920, 1925 гг.

10. Журнал для усовершенствования врачей. Петроград, 1924, 1925 гг.

11. Зубоврачебный вестник. Спб., 1911, 1912, 1913 гг.

12. Трудовая жизнь. Издание Центрального бюро профессиональных союзов

Латвии. Рига, 1923 г.

Otrs prāvākais grāmatu fonds atrodas LPSR ZA Fundamentā-

lajā bibliotēkā. 1960. gadā tā saņēma no bijušās profesora P. Strā-

dina bibliotēkas 4000 vienību, galvenokārt periodiskos izdevumus,

pēc tam, 60. un 70. gados, vēl papildu dāvinājumus no šīs biblio-

tēkas (vairāk nekā tūkstoti izdevumu). 1960. gadā iegūtais grāmatu
fonds iereģistrēts inventāra grāmatā № 129, pēc kuras gūstams

priekšstats par 1400 grāmatu un žurnālu raksturu.

Jāsaka gan, ka kopš 60. gadu vidus medicīnas zinātnes LPSR

ZA ietvaros vairs nav pārstāvētas, un sakarā ar to Fundamentālā

bibliotēka medicīnas literatūru komplektē mazāk.

Ar to arī izskaidrojams, ka daļa no ZA Fundamentālajai biblio-

tēkai nodotajām P. Strādina grāmatām 60. un 70. gados pārgājusi

Republikāniskās Medicīnas zinātniskās bibliotēkas īpašumā. 1965.

gadā tās fondu veidošanai tika nodotas 585 vienības praktiska rakstura

žurnālu, to skaitā Zeitschrift fūr Orthopādische Chirurgie (1917.—

1932. g.), Zentralblait fūr Chirurgie (1890—1932. g.) Archiv fūr

Klinische Chirurgie (1860.—1862., 1903—1943. g.), Zeitschrift fūr

Krūppelfūrsorge (1910. —1943. g.), Beitrāge zur klinischen Chirurgie

(1902.—1914. g.). 1972. gadā Centrālajai medicīnas bibliotēkai no-

doti izdevuma «Surgery, Gynecology and Obsterics» 1924.—1956. g.

komplekti (90 vienību).
ZA Fundamentālās bibliotēkas fondos palikusī P. Strādina bib-

liotēkas daļa glabājas centrālajā pamatfondā un ir pieejama lasī-

tājiem.
ZA Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu no-

daļas fondam no prof. P. Strādina personīgās bibliotēkas 1964.—

1979. g. iegūtas 32 grāmatas, to skaitā:

Boece. Console par la Philosophie. Paris, 1676.

Aretius B. Commentarii m evangelium Domini nostri. Lousanna, 1577.

Marggravius G. Prodromus medicinae practicae. 1685.



Atlas antiqua Damillianus Conspectus. Norimberg ,
1784.

Allgemeines Hand-Atlas der Ganzen Welt. VVeimar, 1804.

Retumu fonda saņemto grāmatu skaitā ir divi H. Heines darbu

pirmizdevumi, 19. gs. vidū un otrajā pusē iznākuši desmit latviešu

autoru izdevumi, retas grāmatas par Kurzemes vēsturi; Fundamen-

tālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu fondā ir 24 glabāša-
nas vienības — P. Stradiņa rokraksti, vēstules, fotogrāfijas, atse-

višķi novilkumi, grāmatas ar ierakstiem.

Un, beidzot, daļa P. Stradiņa grāmatu skaitās Rīgas Medicīnas

institūta bibliotēkas sastāvā un ir nodotas šī institūta II (fakul-
tātes) ķirurģiskajai klīnikai, ko līdz savai nāvei vadījis P. Stradiņš
un kuru pašreiz vada P. Stradiņa audzēknis profesors Vladimirs

Utkins. Lūk, ko viņš raksta izziņā (1983. g. 27. sept.) par šīm

grāmatām:

«P. Stradiņa atstāto grāmatu daja, ko RMI bibliotēka nodevusi glabāšanai
un lietošanai 2-ai ķirurģisko slimību katedrai, sastāda pavisam 1228 sējumus. Tai

skaitā 631 grāmata svešvalodā (galvenokārt vācu), 462 grāmatas krievu valodā,
9 — latviešu valodā; 102 ārzemju žurnālu sējumi vācu un 42 žurnālu sējumi
latviešu valodā.

Sevišķu kultūrvēsturisku vērtību sastāda vecās medicīniskās mācību grāmatas,

ap 200 sējumu, kas izdotas 18. un 19. gs. galvenokārt vācu valodā; monogrāfijas
un mācību grāmatas krievu valodā, izdotas galvenokārt pēckara gados un aptver
gandrīz visas klīniskās medicīnas nozares 40. un 50. gadu zinātnes sasniegumu
līmenī.

Tekošam mācību darbam katedras pasniedzēji izmanto galvenokārt 50-to gadu
literatūru, gatavojoties [ķirurģijas] lekcijām un praktiskiem darbiem.

Ļoti vecās 17. un 18. gs. mācību grāmatas reizēm izmanto studenti zinātniskā

pulciņa biedri, gatavojot vēsturiskus apskatus par izvēlēto zinātniskā darba tēmu.

So grāmatu da]u būtu lietderīgi nodot glabāšanā Medicīnas vēstures muzeja bib-

liotēkā vai kādā no Valsts bibliotēkas filiālēm, jo katedrai nav piemērotu telpu.»

Tātad profesora P. Stradiņa bibliotēkas likteni kopumā var uz-

skatīt par laimīgu, jo vairums grāmatu atrodas Rīgas ievērojamā-

kajās grāmatu krātuvēs un kalpo pētniekiem un lasītājiem (kaut
arī zināms skaits, un ne jau mazais, bez šaubām, būs gājis zudumā

pēc 1958. gada, īpaši «jurģos», no slimnīcas uz Muzeja jaunajām
telpām L. Paegles ielā 1). Prāva bibliotēkas daļa atrodas arī šo

rindiņu rakstītāja rīcībā un, varu galvot, tiek intensīvi izmantota.

Tomēr žēl, ka šis īpatnējais, satura ziņā pat fantastiskais grāmatu

krājums nav izvērtēts un kataloģizēts — tas būtu bijis liels guvums

Latvijas kultūrvēsturei, zinātņu vēsturei un arī P. Stradiņa perso-
nības pilnīgākai izpratnei. Jo personiskās grāmatas ir katras rado-
šas personības pasaules sastāvdaļa, un nevar izprast cilvēku, jo
vairāk zinātnieku, ja nezina, kādas grāmatas viņš lasījis, izman-

tojis darbā, kurās ielūkojies.
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ATMIŅU

PAVEDIENI

M. Andersone

TORŅA IELAS MISIŅI

Kad 1928. gada martā Torņa ielā 3 atklāja Misiņa bibliotēku,

es mācījos ģimnāzijas pēdējā klasē. Ne tai gadā, ne arī turpmāka-

jos netiku bibliotēku apmeklējusi, lai gan darba dēļ vairākkārt

iegriezos Bibliotēku centrālē tā paša nama trešajā stāvā.

Pirmoreiz Misiņos ierados tikai 1931. gada februārī, nevis kā

lasītāja, bet pagaidu darbā.

Man laimējas vel redzēt pašu pirmo lasītavu tadu, kāda ta bija
1928. gadā.

Tā atradās ēkas apakšējā stāvā, īstenībā vēl trīs četrus pakāpie-
nus zemāk. Lielie logi tikai mazliet pacēlās virs trotuāra. Lasītavā

bija akmens flīžu grīda un dzelzs vītņu kāpnes uz augšstāviem.
Pirmās reizes pa šīm kāpnēm, kas bija šauras, stāvas un kāju
noberztas slidenas, kāpu ar bailēm, vēlāk varēja skraidīt itin žigli.
Lasītava bija patumša, augsta, uz grīdas sala kājas.

Divās blakus telpās milzīgos divstāvu skapjos bija novietoti

smagie laikrakstu folianti, žurnāli un rakstu krājumi, bet grāmatu
krātuve aizņēma otro un trešo stāvu.

Tepat leja vienā no krātuves istabām bija iekārtojies arī direk-

tors Kārlis Egle — stalts, pelēkā ķitelī, nopietnu, drūmu vaigu.

Viņš saņēma mani visai skeptiski un sacīja, ka Misiņa' biblio-

tēka esot zinātniska bibliotēka, te esot daudz jāzina un nopietni
jāstrādā. Nez vai tas man būšot pa spēkam. Vēl noprasījis, vai

es protot arī kādu svešvalodu un vai zinot alfabētu, tikai nosacīja:
«Nu, paskatīsimies.»



179

Ar to audience pie direktora bija beigusies. Viņš nosūtīja mani

pie «jaunkundzēm», kas visu ierādīšot.

Priecīgi pārsteigta ieraudzīju, ka viena no viņām ir Elija Boše,
saukta arī Elfrīda, mana paziņa no prakses laika 7. pilsētas
bibliotēkā. Viņa atcerējās arī mani un sirsnīgi apsveica savā īpat-

nējā, tēlainajā valodā.

Otra bija direktora palīdze Maija Redlihe. Viņa raudzījās manī

nopietni, ieinteresēti, vienīgi jautrās dzirkstis acīs nodeva, ka īste-

nībā viņa uzjautrinās par manu samulsumu.

Viņas abas lietpratīgi ievadīja mani darbā un palika sirsnīgas
kolēģes visus turpmākos gadus.

Bet bibliotēkas ikdienā mani ievadīja garderobiste Emma Zvirg-
zdiņa.

Ar pirmo bibliotēkas darba dienu arī viņa bija uzsākusi savas

darba gaitas. Viņa zināja visu, kas notiek bibliotēkā, un visu

par darbiniekiem. Viņa bija bibliotēkas «modrā acs», kam neviens

nepagāja garām nemanīts, vēl vairāk — neizjautāts, ko viņa labprāt
mēdza darīt.

Direktoru bibliotēkā neredzējām visu 1931. gadu. Viņš ārstējās
Biķernieku sanatorijā, bet viņa vietu bibliotēkā izpildīja M. Redlihe.

Atceros, reiz — tas bija jau labi uz rudens pusi —■ mani sūtīja uz

Biķerniekiem ar žurnāliem un vēstulēm. Tad jau direktors bija ma-

nāmi atspirdzis un možs un omulīgi tērzēja ar saviem viesiem. Bet

nākamajā gadā viņš atkal pats vadīja bibliotēku un tā visus tur-

pmākos gadus.
Atceroties Kārli Egli, redzu viņu kā rūpīgu, lietpratīgu Misiņu

mājas saimnieku, savas mantas glabātāju, darbu izkārtotāju un

uzraudzītāju. Viņa rosīgā klātbūtne vienmēr visur bija manāma.

To viņš uzsvēra arī pats, sacīdams: «Kad es pots nēšu klāt,
neviens nekust.»

Pret saviem «kolpiem» viņš bija stingrs un prasīgs, viņa rīko-

jumi bija jāizpilda nekavējoties un bez ierunām. Viņš necieta lais-

kumu, vienaldzību un paviršību darbā, bet centība un parādītā in-

terese viņu noskaņoja labvēlīgi.
Cik direktors varēja būt sīkumains, skaitīdams nokavētās minū-

tes, tikpat arī devīgs, piešķirdams brīvu dienu, ja bija kāda no-

pietna vajadzība, un neprasīja nekādus norēķinus vēlāk.

Kārlis Egle apzinājās savu vērtību un neslēpa to, bet gaidīja,
lai vienmēr un visur tiktu respektēts.

Kad, zvanot pa telefonu, viņš lakoniski sevi pieteica: «Te ir

Egle», viņš bija pārliecināts, ka ikviens zina, kas ir Egle.

1932. gada aprīlī ierados Misiņos pagaidu darbā otrreiz. Bib-

liotēkā manā prombūtnes laikā bija notikušas ievērojamas pārmai-

ņas. Līdzšinējai ēkai bija pievienots blakus nams, un tagad
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bibliotēkas adrese bija Torņa ielā 3/5. Lasītava tagad bija iekārtota

otrajā stāvā, gaišās, patīkamās telpās.

leejot lasītavā, tūlīt pa labi durvis veda uz direktora darbis-

tabu — pārāk necilu, lai to sauktu par kabinetu. Tālāk, lasītavas

otrajā galā, bija durvis uz mūsu darbistabu, un starp abām dur-

vīm gar sienu — gara lete, kuras galos bija vieta lasītavas dežu-

rantam.

Mūsu darbistabā pie loga stāvēja liels parasts galds visiem (ne

jau katram savs rakstāmgalds), stūrī katalogu skapis. Bez tam

istabā atradās arī divi fondi izsniegšanai uz mājām, tā sauktā

«Kultūras fonda bibliotēka», ap 600 grāmatu, galvenokārt latviešu

daiļliteratūra, ko intensīvi izmantoja skolu jaunatne, un «Pedago-
ģiskā bibliotēka», arī grāmatas svešvalodās par pedagoģiju un psi-

holoģiju, pavisam ap 1500.

Lasītavā aizslēgti skapji ar rakstu krājumiem, žurnāliem, en-

ciklopēdijām, vārdnīcām, rokasgrāmatām. Starp diviem logiem
šaurā skapītī K. Barona un R. Klaustiņa tautasdziesmu izdevumi,

uz skapīša — Barontēva biste. Pa vidu lasītavai liels, plats, spoži
pulēts galds, pie logiem nelieli vienkārši galdiņi.

Katru dienu, pirms pulkstenis nebija nozvanījis divpadsmito
stundu, lasītavas dežurantes, uzvilkušas savus vienkāršos, pelēkos
ķiteļus un čības, sakārtoja lasītavu un atslēdza visus skapjus, va-

karā atkal visus noslēdza.

Sai pašā lasītavas stāvā aiz garderobes divās lielās istabās bija
izvietota lielākā daļa grāmatu. Pirmajā istabā — plašais Livonikas

(Baltikas) fonds, ko pārzināja M. Redlihe. Turpat slēgti skapji ar

Padomju Savienībā izdotām latviešu grāmatām —■ šo skapju atslē-

gas bija pie direktora. Tepat speciālos plāna kartona vāciņos gla-

bājās arī ģīmetņu un skatu kolekcija, ko kārtoja un pārzināja
E. Boše.

Trešajā stāvā bija trīs istabas, vienā no tām — garderobistes
dzīvoklis, divās — krātuve. Lielo vidusistabu aizpildīja grāmatas

svešvalodās, mazākajā gar sienu bija izvietotas visvecākās garīga
satura grāmatas, bet plauktos pa vidu — tulkotā latviešu daiļlite-
ratūra. Bez tam sienas skapī stāvēja sēriju izdevumi, piemēram,
«Universālā bibliotēka», sīkmateriāli konvolūtos — biedrību statūti

un darbības pārskati, teātru programmas un citi līdzīgi iespieddarbi,
kas bija manā pārziņā.

Garderobistes istaba bija paliela, pie tās arī maza virtuvīte. Šai
dzīvoklī viņa mājoja kopā ar dēlu elektrotehniķi. Melnīgsnējo, tumši

cirtaino Ernestu vēl kā skolnieku redzējām arī mūsu lasītavā, vēlā-

kos gados gan vairs ne.

Leja, kādreizēja lasītavā, tagad glabājas laikrakstu folianti, un

nebija nemaz viegli tos nēsāt diendienā pa šaurajām kāpnēm uz
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augšu un uz leju, bet musu lasītāji laikrakstus pieprasīja Joti
bieži.

Turpat lejā strādāja vecais grāmatsējējs Jānis Timkovs, ko direk-

tors bija iedēvējis par «Būbi». Tur viņš nosalušiem pirkstiem lāpīja,
līmēja un brošēja. J. Timkovs nebija štata darbinieks, viņš strādāja
arī J. Misiņam, labojot viņa personiskās grāmatas, un J. Misiņš ar

viņu arī norēķinājās. Vecais «Būbe» bija pieticīgs, bet reizēm gan

sacīja, ka «Misiņkungs» viņam maksājot maz.

Bibliotēkas grāmatsējējs Jānis Bērziņš, labs amata pratējs un

ne mazāk lepns uz to, kopā ar savu palīgu Alfrēdu Sniķeri strādāja
sietuvē turpat lejas stāvā.

1932. gadā reizē ar mani Misiņa bibliotēkas štatos ieskaitīja arī

apkopēju Antoniju Smiti, rakstnieka J. Kārsteņa (Jāņa Smita) at-

raitni. Apakšstāvā viņai ar dēlu piešķīra nelielu istabiņu. Saticīgā
«Kārstenīša», biezu briļļu aizsegtām vājredzīgām acīm, bija naiva

jūsmotāja un optimiste, kas neko daudz nebēdāja ne par savām

kaitēm, ne arī par neveiksmēm dēla dzīvē, turpretī lietišķā, praktiski
noskaņotā garderobiste E. Zvirgzdiņa allaž bija drūmā noskaņā
pat tad, kad tam nebija īsta iemesla.

Desmit gadu «Kārstenīša» pacietīgi spodrināja «Misiņus». Bet,
redzei pasliktinoties, darbs bibliotēkā bija jāpārtrauc. Viņa apmetās

pie radiem Lejasciemā. Vairākus gadus vēl sarakstījāmies.
M. Redlihe, E. Boše un es bijām tas bibliotekāru pamats, kas

palika nemainīgs līdz 1939. gadam, kad M. Redlihe repatriējās. Mūsu

palīgdarbinieki bieži mainījās: dažu gadu strādājām četri, pat pieci
bibliotekāri, tad atkal trīs.

Tas, kas vienoja mūs — tik atšķirīgas izglītības, rakstura, spēju
un interešu ziņā —, bija Misiņa bibliotēka.

1976. gada augustā M. Redlihe, apmeklēdama savu dzimto pilsētu
Rīgu, iegriezās arī «Misiņos», priecājās par jauno ēku Skolas (tagad
A. Upīša) ielā, Fundamentālajā bibliotēkā tikās ar direktoru E. Arāju
un Bibliogrāfijas nodaļā uzmeklēja mani.

Elija Boše pēc izglītības bija filozofē, labi pazina bibliotēkas

fondus, un īpaši tuvs viņai bija darbs lasītavā. Bez tam vēl E. Boše

ar lielu rūpību kārtoja ģīmetņu un skatu kolekcijas. Elijai piemita
reta īpašība — ikvienā cilvēkā vispirms redzēt gaišo pusi. Taču

viņai piemita arī īpatnība sarežģīt vienkāršas lietas un izteikties

nevis konkrēti, bet tēlaini. Tas reizēm kaitināja, taču Elijas smaids

vienmēr atbruņoja.

Maijai Redlihei bija augstākā speciālā izglītība (beigusi Biblio-

grāfijas institūtu Leipcigā). Viņa bija direktora palīdze jau no

bibliotēkas pārņemšanas un iekārtošanas laika, — cilvēks ar plašām
zināšanām un lielu pieredzi. Taču bibliotēkā viņa darīja to pašu,

ko pārējie, un nekad neatļāvās sev nekādas privilēģijas. Maijai bija
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viegls raksturs, ar viņu kopā aizvien bija labi. Viņa bija moža.

labā omā, mīlēja humoru, nodarbojās ar vingrošanu un sportu.
Te pieminams kāds kuriozs gadījums, kas viņu labi raksturo.

Kādā vētrainā dienā, uz darbu ejot, viņas jaunā zaļā platmale

bija ielidojusi kanālā. Ko šai gadījumā būtu darījusi es? Neko. Bet

Maija sameklēja laivu (!) un devās pēc cepures. Laikam gan tas

nebūs viegli bijis, taču viņai izdevās. Ilgu laiku par šo notikumu

uzjautrinājāmies, un viņa pati smējās visskaļāk, atceroties, ka krastā

esot stāvējis pulciņš līdzjutēju un viņai saukuši: «Rau, rau, tur jau
tā peld!»

Manas bibliotekārās zināšanas bija iegūtas no V. Caunes grā-
matas «Bibliotēkas iekārta» (1929) un daļēji no literatūras krievu

valodā. Protams, ļoti daudz es mācījos no savām pieredzes bagāta-
jām kolēģēm. Darbojos veikli un ātri, reizēm pat steidzos un ne-

klausījos rīkojumu līdz galam, tāpēc dažkārt gadījās muļķīgi pār-
.pratumi. Mans speciālais darbs —■ grāmatu inventarizēšana —

sagādāja īpašu prieku. Caur manām rokām plūda visas grāmatas,
kas ienāca bibliotēkā gan pirkšanas un dāvināšanas ceļā, gan kā

obligātais preses eksemplārs, un darīja bibliotēku no gada gadā
bagātāku.

Atceroties mūsu pagaidu darbiniekus, man vispirms jādomā par
Austru Briedi (A. Gāteri, 1910—1981), kas ieradās «Misiņos» gadu
pēc manis. Es biju atturīga, bet Austra katram gāja pretī siltu,
atvērtu sirdi, un es ar zināmu skaudību vēroju, cik ātri viņa ieguva
draugus. Arī mēs sadraudzējāmies, abas viena vecuma un jaunākās
bibliotēkā. Mūs vienoja arī mīlestība uz grāmatu un interese par
bibliotēku.

Austra pretēji man strādāja mierīgi, mērķtiecīgi, nekad nepār-
steidzās, centās visu izprast un izzināt pašos pamatos. Viņai bija
īstas bibliotekāra dotības. Torņa ielā Austra strādāja neilgu laiku,
bet 1945. gadā atkal atgriezās «Misiņos» Skolas ielā.

Kad «Misiņos» ieradās Ņina Ozoliņa, laba zīmētāja, turklāt ar

kaligrāfisku rokrakstu, direktors, kas aizvien rokrakstam pievērsa
lielu uzmanību, varēja būt apmierināts. Neviens gan netika saskai-

tījis, cik glīto kartīšu triju gadu laikā Ņina uzrakstīja, jo tolaik

atskaites neprasīja, bet to skaits varēja būt krietni liels.

Direktoram dāvinātais Ņinas Ozoliņas zīmējums «Misiņa biblio-

tēkas ēka Torņa ielā 3» skatāms arī Jāņa Misiņa «Izlasē» (1962).

Ņ. Ozoliņa vēlāk bija bibliotekāre Pilsētas bibliotēkā Rātsnamā un,
kad tas nodega, strādāja Fundamentālajā bibliotēkā.

No mūsu pagaidu darbiniekiem vēl pieminama Irma Baumane,
kas visai ilgajā darbības laikā «Misiņos» ieguldījusi daudz laba,

precīza darba, un Valsts bibliotēkas ilggadējā darbiniece, simpātiskā
Brunhilda Sleikša (Kalniņa), kas «Misiņos» nostrādāja gadus trīs.
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Tāpat pieminams lādzīgais Jānis Alksnis ar glīto, savdabīgo rok-

rakstu.

Kaut arī palīgdarbinieki nāca un gāja, viņi tomēr vairāk vai

mazāk iemīļoja bibliotēku, un mēs kļuvām par saticīgu saimi, ko

ar gandarījumu atzina arī direktors pats.
Darbam lasītavā un lasītāju apkalpošanai «Misiņos» vienmēr

tika pievērsta vislielākā uzmanība. Lasītavas darba tehniskā puse

bija loti vienkārša — apmeklētājs, no kura neprasīja nekādus doku-

mentus, parakstījās lasītāju žurnālā, kur bibliotekārs savukārt atzī-

mēja izsniegto literatūru. Sarežģītāka dažkārt izrādījās pati litera-

tūras sameklēšana, kad bibliotekāram vai arī lasītājam pašam
vajadzēja konsultēties pie direktora, kas nekad neliedza savu pa-
domu un palīdzību, arī pieprasītās literatūras — it īpaši lejā gla-
bāto smago foliantu — piegādāšanā lasītājam, jo vairāk, ja tos

vajadzēja lielā daudzumā.

Lasītavā aizvien sēdēja divi dežuranti, katrs savā letes galā,
lai, vienam aizejot uz krātuvi, otrs pārredzētu lasītavu. Tā mums

katrai iznāca divas trīs dežūras nedēļā.
Mūsu lasītāji — tie bija tikpat kā savējie. Atceroties bibliotēkā

pavadītos gadus, dzīvā atmiņā man viņi visi, it kā vakar redzēti.

Baltu filoloģijas studenti, kas vēlāk kļuva par filoloģijas zinātņu
kandidātiem vai doktoriem, — maigā gaišmate Daina Auniņa

(D. Zemzare) ar vecajām Stendera, Langes un Manceļa vārdnīcām,

nopietnais Arturs Ozols ar Barona «Latvju dainām».

Un zinātnieki — oficiāli noskaņotais profesors Jānis Endzelīns,
kurš kā skaldīt noskaldīja savu pieprasījumu; ekonomists prof.
Eduards Balodis, vienmēr draudzīgs un gatavs parunāties; vēstur-

nieks prof. Marģers Stepermanis, kas saviem pētījumiem par

Latvijas 17. un 18. gs. vēsturi izmantoja mūsu Livonikas fondu.

Drūmais, kalnsnējais bibliogrāfs Augusts Ģinters, kas vienmēr

sēdēja savā stūrī pie loga un uz krāsainām papīra strēmelītēm izrak-

stīja materiālus «Latviešu zinātnei un literatūrai», kurus ilgu laiku

glabāja turpat sava galda atvilknē.

Pedagogs un Tautas augstskolas lektors, cēlais Jūlijs Flugins,no
pieres atsukātiem kupliem matiem; ģimnāzistu apjūsmotais latviešu

literatūras pasniedzējs skolotājs Jūlijs Sīlis.

Atturīgais Antons Birkerts, garais, rāmais teātra kritiķis Kārlis

Freinbergs, simpātiskais, laipnais muzikologs mūzikas vēsturnieks

Jēkabs Vītoliņš.

Mūsu amata brāļi, bibliogrāfi — enerģiskais Voldemārs Caune

un slaidais, galantais Arturs Ģērmanis, dēvēts par Dorianu (pēc
O. Vailda romāna).

Un literaturvesturnieks profesors Jānis Alberts Jansons. Redzu,
kā viņš, vienmēr rosīgs, strauji ienāk lasītavā un rokā jau tur



184

pieprasījuma lapiņu, pierakstītu sīki jo sīki smalkā rokrakstā. Tur

atzīmēti laikrakstu «Balss» un «Latvijas Vēstnesis», žurnālu «Latvju
Grāmata» un «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts» vairāki gadagā-

jumi, Kaudzītes Matīsa «Dziesmiņas». Šos un vēl citus materiālus

profesors izmantoja, rakstot apcerējumu par brājiem Kaudzītēm

«Latviešu literatūras vēsturei». Kad iznāca atsevišķs novilkums, viņš

uzdāvāja mums katrai pa eksemplāram ar autogrāfu, tāpat arī citus

savus apcerējumus, tādējādi atzīmēdams arī bibliotekāra necilo lomu

sava darba tapšanā.

Gāja gads pēc gada, un aizvien lasītavā redzējām Elmiru Egli,
direktora neaizstājamo palīgu literārajā darbā. Vienkārša, atturīga
un klusa, neparastām darba spējām apveltīta, tur viņa, pār galdu

nolīkusi, strādāja. Nevaru iedomāties «Misiņus» bez viņas.
Ar E. Egli, direktora dzīvesbiedri, pirmoreiz tikos vēl vecajā

lasītavā. «Egles kundze» sēdēja tur, savā darbā iegrimusi, un es,

pie plaukta pakāpusies, sniedzos pēc kāda žurnāla un nokritu no

kāpnēm. Iztrūkusies E. Egle pieskrēja pie manis un, lai gan es biju
jau kājās, izskatījās noraizējusies, un mani sabāra.

Reta bija tā diena, kad pie K. Egles neiegriezās kāds no viņa
draugiem rakstniekiem, šķiet, ka redzu tos tagad garā virknē ejam

garām man, sēdošai aiz letes: Skalbe, Štrāls, Krūza, Eliass (visi

Kārļi!), Antons Bārda_ ar neļķi pogcaurumā, smalkais Ēriks Adam-

sons (Egles saukts «Eriksons»), biklā Mirdza Bendrupe, smaidīgā
Elīna Zālīte, biežais ciemiņš Aleksandrs Caks un Rihards Rudzītis,
Valdis Grēviņš, varenais Jānis Mednis, kura spēcīgais bass bija
dzirdams arī lasītavā, kad viņš skandēja: «Es iešu cirvi tecināt, /
Lai jaunu pili cirstu, / To ļauj man, sirmā veļu māt, / Pirms tavā

klēpī mirstu.»

Tikai pāris reižu vēl man laimējās redzēt Antonu Austriņu,
K. Egles sirsnīgo draugu. Viņa milzīgais stāvs jau bija plecos sagu-

mis, gaita nedroša, kāda mēdz būt vājredzīgiem. A. Austriņš nomira

1934. gadā.
Bieži mūs apciemoja rakstnieks E. Birznieks-Upītis, īpaši tai

laikā, kad viņš vadīja Bibliotēku centrāli. Lēnīgs un smaidīgs viņš
lūkojās pāri brillēm, un visa viņa būtne izstaroja mieru un labvē-

lību. Tāds viņš bija arī toreiz, kad, darbu meklēdama, iemaldījos
Bibliotēku centrālē. Noraidošu atbildi dzirdot, metos uz durvīm, bet

viņš mani aiz rokas vilka atpakaļ un nomierinoši sacīja, ka pašlaik
brīvu vietu gan neesot, bet man esot iespējams iepazīties ar biblio-

tēku darbu teorētiski un iziet kādā no tām praksi — tad jau vēlāk

redzēšot. Pateicoties vienīgi E. Birzniekam-Upītim, es kļuvu biblio-

tekāre un nonācu «Misiņos».

Bet ar Jani Misiņu, šis bibliotēkas nodibinātāju, man sākumā

nebija nekādas saskares. Pirmoreiz redzēju un tikos ar viņu biblio-
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tēkā. Manā atmiņā Misiņš palicis kā paskarbs, nelaipns, varbūt pat
nelaimīgs cilvēks. Kā visi tāda rakstura cilvēki, viņš citus turēja no

sevis zināmā attālumā.

Jānis Misiņš pie mums nestrādāja, bet bieži ieradās pārraudzīt
savu bijušo bibliotēku. Jau iztālēm viņš sevi pieteica ar krekšķēšanu
un klepošanu. lenāca nopietns, īgns, pārstaigāja krātuvi, piegāja
pie viena otra plaukta, izvilka vienu otru grāmatu, ja ko neatrada,
pasauca kādu un lika sameklēt. Un liktenīgi, ka ļoti bieži viņam
pa rokai gadījos es.

Misiņš: «Vei, še man stāvēja tāda maza grāmatiņa, daboniet to

nu rokā!» Lai gan man ar sameklēšanu parasti veicās, šoreiz tomēr

nevarēju viņam līdzēt. Uz manu aicinājumu pienāca Elija Boše.

Viņa prata nomierināt cilvēku arī tad, ja praktiski nevarēja viņam
palīdzēt. Un galu galā Misiņš aizgāja, samierinājies ar solījumu, ka

līdz nākamai reizei grāmatu sameklēsim.

Arī Misiņa personīgās grāmatas dzīvoklī Hanzas ielā, sablīvē-

tas masīvajos skapjos, reiz bija tā sajukušas, ka viņš pats vairs

nekā nedabūja rokā. Tāpēc viņš lika Eglēm sūtīt «jaunkundzes»
grāmatas sakārtot.

Un tiešām, Misiņa iemīļotā ungāru rakstnieka M. Jokaja dau-

dzajiem romāniem pa vidu jaucās literatūra par Napoleonu,
folklora, kriminālistika, latviešu daiļliteratūra — viss juku jukām.
Nebija nemaz nieka darbs visu atrežģīt un izkārtot, vēl jo vairāk

tāpēc, ka istabā, kas bija pilna mēbelēm, ar grāmatām bija grūti

izvērsties, un bez tam Misiņš visu laiku pats bija klāt ar saviem

norādījumiem un rīkojumiem. Beidzot mums vēl vajadzēja visā

Misiņa dzīvoklī aizlīmēt dubultlogus, jo rudens metās vēss un

vējains.

1935. gada septembrī J. Misiņš plaši atzīmēja bibliotēkas
50 gadu jubileju. Apsveicēji bija sanākuši kuplā skaitā. Runās cil-

dināja bibliotēkas dibinātāju Jāni Misiņu un pašreizējo direktoru

Kārli Egli. Misiņš — svinīgs, lepni izcēlis galvu — vadāja viesus

pa krātuvi un vēlīgi rādīja bibliotēkas retumus. Par katru grāmatu
viņam bija kas piebilstams, un šīs viņa piebildes padarīja apskati
īpaši interesantu. Viesi krātuvē uzkavējās ilgi. Daudz reižu par

jaunu tika vārīts ūdens kafijai, kamēr beidzot sēdās pie lasītavā

klātā galda, un «jaunkundzes» varēja sākt viesu apkalpošanu.
Cik atceros, tas arī bija vienīgais plašais sarīkojums bibliotēkā.

Pašiem vien mums bija daži jauki eglītes vakari. Reizēm par cie-

nastiem bija parūpējies direktors — tad galdā netrūka pelēko zirņu
un pīrāgu. Citreiz mēs pašas ko sagudrojām. Atmiņā man viens

tāds vakars, kad es, Zvirgzdiņmātes platā, garā kažokā bezmaz vai

nosmakuši, nez kādēļ tēloju Salaveci un skaitīju direktoram tautas-

dziesmas: «Acis darba izbijās, rokas darba nebijās.»
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Pienāca jūlijs, atvaļinājumu mēnesis. Bibliotēku slēdza. Visi

trauksmaini, vienīgi direktors brīnījās, ko veselu mēnesi varot sada-

rīt bez darba. Kad sāka posties arī pats, vajadzēja vismaz trīs die-

nas, un tai laikā kādai no mums bija jāuzkavējas bibliotēkā, ja

viņam kā «ievaigas».
Jūlijā bibliotēkā palika vienīgi vecīgais Rožkalnu pāris. Kalsnais

Kārlis Rožkalns — žiglu, vieglu gaitu, palīku degunu un žirgtām
brūnām actiņām — man atgādināja putnu. Viņš bija labsirdīgs un

bezgala izpalīdzīgs, sauca mūs par meitiņām un brīvā laikā par
nelielu atlīdzību salaboja mūsu apavus. Pati — neliela auguma,

apaļa, skopa un nenovīdīga — savu veco allaž bikstīja un kūdīja.
Bet Rožkalntēvs neprata taupīt savus spēkus. Viena sniegputeņa

diena, kad viņš bija strādājis ar sniegu no rīta līdz vakara krēslai,

palika viņa mūžā pēdējā.
Kad 1941. gadā nodega Rātūzis un aizgāja bojā pilsētas biblio-

tēka, četri tās darbinieki uz laiku atrada pajumti «Misiņos». No

«rātūžniekiem» pie mums iepatikās vienīgi romāņu filoloģei Mir-

dzai Būcenai.

Daudzus gadus diendienā pavadot kopā ar. direktoru, man dziļi
atmiņā palicis viņa tēls — lielā vienkāršība, mierīgā, rāmā valoda

un stāja. Nekad neredzējām direktoru satrauktu, nervozu, nekad

viņš neļāva izpausties savam garastāvoklim, bet aizvien izturējās
nosvērti un apvaldīti.

Rītos atnācis, viņš rāmām, ierastām kustībām izkravāja savu

portfeli, sakārtoja darba galdu, pēc tam ielūkojās laikrakstos, pa-

zvanīja pa telefonu un, ja uz palodzes jau gaidīja baloži, izbārstīja
tiem graudus. Man vēl prātā, kā reiz ziemas rītā viņš «koriģēja»
savu eglīti uz darba galda, rūpīgi apgriezdams tai zaru galus.

Runājot direktors izteicās lakoniski, bet rakstīt mēdza garos,

periodiskos teikumos. Katrs fakts bija pārbaudīts, precizēts. Tā

X- Egle strādāja — bez steigas un pamatīgi.
Pēcpusdienā, kad pie viņa bieži ieradās kāds apmeklētājs, Kār-

lis Egle tērzēja ar to tik mierīgi, it kā viņam laika būtu pārpārēm.
K. Egle, ārēji paskarbs, kā jau «egle», reizēm tīši izlikās bargs,

pirmajā mirklī maldinādams tos, kuri viņu vēl nepazina, bet savā

dziļākajā būtībā bija cilvēcīgs, atsaucīgs, labvēlīgi un draudzīgi
noskaņots. To izjutu arī es pati, kad slimoja mani tuvinieki.

Ar lielu labvēlību K. Egle uzņēma ikviena cilvēka nopietnu inte-

resi par literatūru un arī manus necilos mēģinājumus centās visādi

atbalstīt. Literārais darbs viņam pašam deva vislielāko gandarī-

jumu, bet vienlīdz tuva viņam bija arī bibliotēka ar visām ikdienas

rūpēm un sīkumiem.

Vācu okupācijas laiks arī bibliotēkas dzīve ienāca ar dažādam

izmaiņām, vispirms jau ar garāku darbdienu. Tolaik strādājām dc-
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viņas stundas, pirmdienās — desmit stundas. Arī atvaļinājumā bija
izmaiņas. Bibliotēka jūlijā bija atvērta, bet slēgta augustā un sep-

tembrī, kad ikvienam vajadzēja iesaistīties ražas novākšanā kādā

no lauku saimniecībām. Tās bija darba klaušas, obligātas visiem.

Bez mūsu parastā bibliotekārā darba mums bija jāveic daudz

dažādu blakus pienākumu, piemēram, jāsagādā kurināmais —

jāizkrauj malka no vagoniem vai jāpārved tā no mežu cirsmām.

Kurināmo ļoti taupīja, un ziemā bibliotēkā bija auksti. Vienīgā siltā

telpa bija lasītava un abas darba istabiņas tai līdzās. Tur tad arī

siltumā visi lūkojām saspiesties, bet uz pavasara pusi sasildīties

saulē pie loga.
Kopā ar Valsts (Zemes) bibliotēku, kurai bijām saimnieciski

pakļauti, mums bija sakņu dārzs. Sai dārzā vajadzēja ravēt un

rudenī rakt kartupeļus. No kopdārzā izaudzētajām saknēm Valsts

bibliotēkā visiem vārīja pusdienas. Mēs savu sakņu zupas porciju
lielā kannā nesām uz «Misiņiem» un pusdienojām paši savās

mājās.
Vācu okupācijas laikā mūsu kolektīvs atkal bija kļuvis mazs —

trīs darbinieki bija aizgājuši, un tagad uz palīgstrādniekiem vairs

nevarēja cerēt, bet darbi — pāri galvai. Lasītava joprojām pilna,

un obligātais eksemplārs ienāca tāpat kā līdz šim. Kaut kā bija
jātiek galā. Aizkavējās vienīgi grāmatu kataloģizācija, ko nācās

pasteidzināt nākamajos gados. Bet pats galvenais — bibliotēkā sā-

kās nakts dežūras. Katram reizi nedēļā viena nakts bija jāpavada
bibliotēkā un viena diena pēc dežūras bija brīva.

Līdz vēlai stundai centos palikt nomodā un izmantoju laiku pēc
savas patikas, tad iekārtoju sev guļasvietu lasītavā uz lielā galda
un snaudu līdz rītam, kad Zvirgzdiņmāte nāca ar brokastīm. Viņa
to darīja vienīgi no labas sirds, mūs lutinādama.

Okupācijas pēdējā gada pavasarī sākām iesaiņot savas retās

grāmatas un periodiskos izdevumus un pamazām nest uz seifu. Tur

tās arī palika un saglabājās, līdz varējām tās nest atpakaļ uz

«Misiņiem».
Pašās baigākajās kara dienās 1944. gada rudenī darbinieki bija

izklīduši kur kurais — dažs savā dzīves vietā, dažs izbraucis, vēl

cits slēpās kādā patvertnē. Bibliotēku sargāja Rožkalni. Un labi

nosargāja.
Kad pēc Rīgas atbrīvošanas spēru nedrošus soļus uz bibliotēkas

pusi, ar neizsakāmu prieku ieraudzīju, ka «Misiņi» dzīvi, pat kara

postījumi nelieli. Lejasstāvā bija izsisti logi, pie ārdurvīm bojāta
siena, ko Rožkalns pats kaut kā samūrēja.

Pamazam sakām atkal iejusties ikdienas darbā.

1945. gadu ievadīja Misiņa nave janvārī. Līdz ar viņu izbeidzas

arī bibliotēkas Torņa ielas laiks.



Atlikušo pusgadu vēl dzīvojām ceļa jūtīs starp veco un jauno

māju. Direktors staigāja no vienas uz otru vai ik dienas.

Ar Eliju Boši bijām palikušas divas vien. Februārī pieņēma
Ilonu Bartuševsku. Viņa vēl paguva redzēt veco Misiņa bibliotēku

Torņa ielā un nostrādāt tur pusgadu.
Lasītava oficiāli bija slēgta, bet neoficiāli dažs labs vēl tika

apkalpots, jo grūti bija atteikt senajiem lasītājiem, mūsu draugiem.

Vienīgi tais gadījumos, kad lasītājam vajadzīgās grāmatas bija
jau iesaiņotas, vajadzēja atsacīt. Bibliotēkā galvenais darbs tagad

bija grāmatu saiņošana. Mēs ņēmām grāmatas laukā no plauktiem,
iesaiņojām, saiņus sanumurējām un krāvām kaudzēs. Sis darbs

turpinājās nedēļām un mēnešiem un nogurdināja ar savu vienvei-

dību. Darbā bija iesaistīti visi — kā bibliotekāri, tā arī tehniskie

darbinieki. Rožkalnmamma pukojās: «Kādēļ man maksā mazāk kā

«jaunkundzēm», es tak daru to pašu, ko viņas?»
Krātuve ar tukšajiem plauktiem izskatījās bēdīga — kā mežs

rudenī, kad kokiem nobirušas lapas.
Tad pienāca togad karstais jūlija vidus. Pie vecā namiņa Torņa

ielā piebrauca pirmā kravas mašīna ...
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E. Tomsone

GRĀMATU SARGĀTĀJI UN LASĪTĀJI

Kad pēc vidusskolas beigšanas pārnācu uz Rīgu un sāku apmek-
lēt dažas bibliotēkas, izjutu prieku par daudzajām grāmatām, kas

rindojās plauktos. Manī pamodās vēlēšanās strādāt ar tām. Vēlē-

šanās piepildījās pēc kara — 1945. gada augustā pārkāpu Misiņa
bibliotēkas slieksni Skolas (tagad A. Upīša) ielā un iegāju klusajās
grāmatu krātuvēs. Es neko nezināju par bibliotēkas darbu, nezināju,
cik liels un atbildīgs tas ir. Pilnīgi to iepazinu savos garajos darba

gados. lepazinu, iemīļoju to.

Daļu no Misiņa bibliotēkas grāmatām biju redzējusi jau Torņa
ielā. To apmeklēju, kad ievajadzējās kādu grāmatu vai vēlējos sa-

tikt bibliotēkas darbinieces. Lielo grāmatu krājēju Jāni Misiņu ne-

tiku vaigā skatījusi, par viņu zināju tikai no nostāstiem. Atceros,
ka vienmēr bija jāiet garām galdam, kur sēdēja J. Misiņa darba

turpinātājs Kārlis Egle. Bieži pie viņa sēdēja kāds no apmeklētā-
jiem —■ rakstnieks, literāts — un noritēja dzīvas sarunas.

Jau Torņa ielā mani pārņēma dziļa bijība pret grāmatām un to

sargātājiem. Tā kļuva arvien lielāka, kad gadu no gada grāmatu
skaits pieauga. Skolas ielā tās tika izvietotas četros stāvos.

Pirmais, kas iemācīja cienīt un mīlēt grāmatas, bija direktors

Kārlis Egle. Pieņemot darbā, viņš runāja par grāmatu lielo vērtību

zinātnes un kultūras dzīvē, par lielo atbildību, kas jāuzņemas ikvie-

nam bibliotēkas darbiniekam. Bija jāparaksta solījums par grāmatu

saglabāšanu un sargāšanu. «Turēt bēdu» par grāmatu, kā mēdza

teikt Kārlis Egle, bija svarīgākais pienākums. Vai tam, kas pret

grāmatu izturējās pavirši! Ja izņēmuma gadījumā vienīgais eksem-

plārs tika izsniegts ārpus bibliotēkas uz īsu laiku, jau nākamajās
dienās direktors apvaicājās, vai tas ir atnests atpakaļ. Ja nebija,
tad bibliotekāram vajadzēja iet pie lasītāja, kaut vai ārpus darba

stundām. Grāmatas uz mājām drīkstēja izsniegt tikai no nelielā

abonementa fonda.

Darbiniekam bija jābūt disciplinētam. Stingri vajadzēja ievērot

darbalaiku. Pat tādu «sīkumu» kā parakstīšanos atsevišķā žurnālā,
darbu sākot un beidzot, nedrīkstēja aizmirst. Tam, kas to neievēroja,
direktors aizrādīja visu darbinieku sanāksmē.

Grāmatas, kuras Torņa iela biju skatījusi sarindotas plauktos,
es, atnākusi strādāt uz bibliotēku Skolas ielā, atradu kaudzēs uz
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grīdas. Pirmais darbs bija tās sakārtot un ievietot plauktos. Tikko

tas bija izdarīts, direktors darbinieci Mirdzu Briedi un mani norī-

koja darbā lasītavā. Atceros, ar kādu sajūsmu viss bibliotēkas ko-

lektīvs sāka strādāt. Es ik uz soļa izjutu divu vecāko darbinieču

palīdzību, un direktora novēlējums «Strādājiet, darbs jūs mācīs»

bija liels drošinātājs. «Lasītava ir bibliotēkas seja,» teica Kārlis

Egle. Mums abām bija jāpieliek lielas pūles, lai šos vārdus attais-

notu. Un vēl Kārļa Egles vārdi: «Bibliotēkas darbā sīkumu nav.»

Ikvienu darbu vajadzēja veikt ar lielu rūpību un uzmanību. It se-

višķi tas bija jāievēro, saņemot un apkalpojot lasītāju. Stingri bija

jāievēro grāmatniecības patriarha, dižā grāmatu krājēja Jāņa Mi-

siņa novēlējums, lai neviens, kas ienācis bibliotēkā, neaizietu sarūg-
tināts — nesaņēmis viņam vajadzīgo literatūru. Viņš vēlējās, lai

bibliotēka būtu publiska. Palasīties tāpat vien nāca reti kāds. Lie-

lākā daļa lasītāju izmantoja bibliotēkas grāmatas un periodiskos
izdevumus zinātniskajam darbam.

Prieku strādāt deva arī apmeklētāji, kas, saņemot grāmatas vai

izziņas, aizgāja apmierināti un pateicīgi. Nāca zinātnieki, augstāko
mācību iestāžu pasniedzēji, rakstnieki, mākslinieki, skolotāji, dažādu

iestāžu darbinieki, studenti un arī skolnieki. Izsniegšanas punkts

bija kopā ar vispārējo lasītavu, kur vienmēr dežurēja viens no dar-

biniekiem. Bez uzraudzības lasītavu nedrīkstēja atstāt.

Darbs bija ne tikai lasītājiem. Lasītavas darbiniecēm pēc iespē-

jas bija jāpalīdz kataloģizēt jaunumus un arī jādublē kartītes. (Kar-
tītes rakstīja ar roku.) Bija jākārto arī starpbibliotēku abone-

ments — tas tika noslēgts ar lielākajām PSRS bibliotēkām.

Darbinieki iesaistījās arī sabiedriskajā darbā: sniedza metodisku

palīdzību bibliotēkām laukos un pilsētās. Bija jāstrādā arī Zinātņu

akadēmijas Kultūras komisijā.
Bibliotēka rīkoja rakstnieku atceres dienas. Vispārējā lasītavā

tad ieradās galvenokārt kultūras un mākslas darbinieki. No teātra

māksliniekiem visbiežāk piedalījās PSRS Tautas skatuves māksli-

niece Elza Radziņa. Tika noorganizētas arī pārrunu stundas .par

teātri, par jaunākajām lugām. Tajās piedalījās arī kāds no aktie-

riem. Spilgti atmiņā palikušas stundas, kas pavadītas kopā ar

LPSR Tautas skatuves mākslinieci Antu Klinti.

Darbiniekiem vajadzēja paaugstināt savu kvalifikāciju. Apmeklē-
jām lekcijas LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē un likām eksā-

menus speciālajos priekšmetos. Notika politpulciņu nodarbības.

Pirmajos pēckara gados bibliotekāri iesaistījās arī grāmatu vāk-

šanas darbā — vajadzēja uzzināt, kur laukos saglabājušās kādas

vecas latviešu grāmatas, kas varētu papildināt bibliotēkas fondu.

Mani sūtīja uz Rūjienas apkārtni. Braucieni nebija veltīgi. Pār-

braucot mājās, rakstījām ziņojumus p*ar to, kas iegūts bibliotēkai,
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kas pārrunāts ar lauku kultūras darbiniekiem par grāmatām utt.

Rudeņos braucām uz laukiem palīdzēt ražas novākšanā. Bibliotekāri

piedalījās arī malkas sagādē bibliotēkas vajadzībām. Tas viss nebija
viegli, bet grūtības bija jāpārvar — to prasīja nepieciešamība.

Direktors K. Egle dažreiz sūtīja darbiniekus apmeklēt rakstnie-

kus. Man atmiņā vēl spilgti palicis tas brīdis, ko pavadīju pie
Edvarda Treimaņa-Zvārguļa viņa mājā Leukādijā, aizvezdama svei-

cienus no Misiņa bibliotēkas.

Bibliotēkā bieži ieradās Kārlis Štrāls no Pļaviņām. Vispirms
viņš atsēdās izsniegšanas punktā un aprunājās ar darbiniekiem: kā

ar darbu, ar jauniznākušajām grāmatām utt. Lasītavā bieži sēdēja
Antons un Pēteris Birkerti. Liels bibliotēkas draugs bija Vilis Lācis.

Kad iznāca kāda jauna viņa grāmata, viņš to atnesa direktoram

vai arī bibliotēkas darbinieks tika aicināts pie rakstnieka to saņemt.
Uz bibliotēku nāca Atis Ķēniņš, Atis Freināts, Kārlis Krūza, Arveds

Mihelsons, Austra Dāle, Elīna Zālīte, Jānis Niedre, arī tulkotāja
Elija Kliene, valodniece un tulkotāja leva Celmiņa.

No Igaunijas bieži bibliotēkā ieradās filologs, literatūrzinātnieks

un tulkotājs Kārlis Abens. Viņam bija vajadzīgas uzziņas par lat-

viešu literatūru. Ja nevarēja ierasties pats, rakstīja vēstules. Brauca

arī valodnieks Pauls Ariste. Vēl no kaimiņzemes Lietuvas bibliotēku

apmeklēja dzejnieks un tulkotājs Kosts Korsaks.
Ar katru gadu pieauga bibliotēkas fondi. 1946. gadā bibliotēku

pārņēma LPSR Zinātņu akadēmija. Pieauga apmeklētāju skaits.

Bibliotēku sāka apmeklēt ZA institūtu darbinieki. Gandrīz ik dienas

ieradās tagadējie ZA akadēmiķi V. Samsons, A. Drīzulis, P. Vales-

kalns, V. Šteinbergs v. c. Pa lielākai daļai viņi bibliotēkas grāmatas
un periodiku izmantoja lasītavā. Ja izņēmuma gadījumā literatūru

bija nepieciešams paņemt līdzi, tad jau pēc dažām dienām tā tika

atnesta atpakaļ. Ar tādu pašu attieksmi pret grāmatām izturējās

profesors Pauls Stradiņš. Tagad bibliotēku apmeklē viņa dēls aka-

dēmiķis Jānis Stradiņš. Spilgti atmiņā palicis viceprezidents M. Ka-

deks. Ja izsniegšanas punktā pie letes bija izveidojusies rinda, viņš

iestājās rindas galā un ar galvas mājienu noraidīja, ja bibliotekārs

gribēja viņu apkalpot ārpus rindas. Tā darīja arī profesors Pauls

Stradiņš.

Katalogi toreiz vēl bija nepilnīgi. Lasītāji tos nevarēja izman-

tot. Zinātnieki izmantoja vispārīgo darba, abonementa un sabied-

riski politiskās literatūras katalogu. Nebija pieprasījumu lapiņu,
kas tagad tik ļoti atvieglo darbu. Atsevišķā reģistrācijas grāmatā

apmeklētājs ierakstīja savu uzvārdu. Tur arī ierakstīja lasītājam iz-

sniegto literatūru. Saņemot atpakaļ, ieraksti tika rūpīgi pārbaudīti.
1954. gada Misiņa bibliotēku pievienoja Zinātņu akadēmijas Fun-

damentālajai bibliotēkai. Izmainījās darba stils. Izveidoja jaunus
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katalogus, kas atviegloja darbu lasītājiem un darbiniekiem. Visiem

šā darba sīkumiem sekoja direktors Kārlis Liepiņš, bieži pārbaudī-
dams lasītāju katalogu.

Misiņa bibliotēkas grāmatām ir laimējies. Tās gadu no gada

sargājuši cilvēki ar mīlošām rokām. Kā Misiņa darba turpinātājs
un grāmatu sargātājs uz Latviešu literatūras nodaļu atnāca

E. Arājs, vēlākais ZA Fundamentālās bibliotēkas direktors. Viņš pa-

līdzēja mums darbā, arī lasītājiem. Vēl tagad bibilotēkas darbinieki

atceras direktora E. Arāja stingro roku, kad runa bija par grāmatu
un periodisko izdevumu saglabāšanu, it īpaši par arhīva fondu.

Vēl pie latviešu literatūras fonda glabātājiem jāmin K. Amtmanis

un A. Zandmanis. Jāatzīmē lielā uzticība, ar kādu viņi izturējās
pret saviem darbiniekiem.

Kas palīdzēja veikt atbildīgo un reizē smago darbu? Darīt vienu

un to pašu darbu ilgus gadus? Vispirms — mīlestība uz grāmatu.
Viss kolektīvs un — lasītāji. Man ir laimējies, ka blakus arvien ir

cilvēki, kam dārga ir grāmata un tās lasītājs. Ar pateicību atceros

savus pirmos skolotājus M. Andersoni un E. Boši. M. Andersones

pamācības vienmēr bija īsas, kodolīgas, saprotamas. Lasītavā sāku

strādāt kopā ar M. Briedi, aizvien mēs pārrunājām, kā labāk darīt,
lai apmierinātu lasītāju intereses. Bieži darbinieku sanāksmēs tika

apspriesti darba jautājumi. Ar M. Laukgali — tagad J. Misiņa Lat-

viešu literatūras nodaļas vadītāju — strādāju kopā lasītavā gan-

drīz piecus gadus. Laikam gan viņas plecu pie savējā esmu izju-
tusi visvairāk. īsu laiku strādāju kopā ar T. Ziņkovu — tagad
Fundamentālās bibliotēkas fondu pārzini. Toreiz viņa vēl studēja
Ļeņingradas Bibliotēku institūtā neklātienē. Mācības viņu nekavēja
veikt darbu ar lielu apzinīgumu. Pēc T. Ziņkovas pārcelšanas uz

centra nodaļu viņas vietā atnāca E. Tiltiņa. Darbā palīdzēja labās

savstarpējās attiecības un lasītāju pateicība par sniegto palīdzību.
Bija vajadzīga liela izturība, lai diendienā staigātu uz krātuvēm

vairākos stāvos pēc grāmatām. Lai atvieglotu darbu, visvairāk pie-

prasīto literatūru izvietoja tuvāk lasītavai.

Tagad lasītavā strādā četri darbinieki. Dienā ir 70—80 apmek-
lētāju. Darbinieki veic lasītāju reģistrāciju, pieprasījumu pieņem-

šanu, literatūras sameklēšanu fondos, grāmatu kontroli pēc saņem-

šanas atpakaļ no lasītāja, kā arī grāmatu nogādāšanu krātuvē,

apmeklējumu un izsniegtās literatūras uzskaiti un abonementa

kārtošanu. Bez tam ik dienas jāreģistrē jaunienākušie periodiskie
izdevumi, jāseko, lai tie precīzi tiktu saņemti. Lasītavas darbinieki

izsniedz arī bibliotekārās un bibliogrāfiskās uzziņas. Šajā darbā

viņiem daudz palīdz bibliogrāfijas nodaļas darbinieki A. Brempele
un E. Lagzdiņš. Izsniegšanas punktā jāapmāca jaunie lasītāji, kā

strādāt ar katalogiem un uzziņu literatūru.
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Lasītavas darbinieki strādā ar lielu atdevi, nesūdzēdamies, ja
apmeklētājam jāpienes smagāka laikrakstu vai grāmatu kaudze. Te

jāmin Helga Freidenfelde, Gunta Jaunmuktāne, Anna Šmite un

Daina Treice.

Daudzi no lasītājiem jau studiju gados sākuši apmeklēt Misiņa
bibliotēku. No viņiem ir izauguši zinātnieki, augstāko mācību

iestāžu pasniedzēji, profesori, doktori, rakstnieki, mākslinieki v. c.

Atceros, ka gandrīz ik dienas lasītavā sēdēja literatūrvēsturnieks,
rakstnieks J. Kalniņš. Pēckara gados bieži bibliotēku apmeklēja
literatūrvēsturnieks E. Sokols, literāts un teātra vēsturnieks K. Kuņ-
dziņš, literatūrvēsturnieks un folklorists J. A. Jansons, filoloģijas
zinātņu doktors A. Ozols, literatūrzinātnieks J. Upītis v. c.

Tagadējie ZA Valodas un literatūras institūta darbinieki biblio-

tēku apmeklē gandrīz visi. Viņi ir nākuši un nāk vēl tagad šurp kā

«uz savām mājām» (viņu pašu vārdi) un izstrādā savus zinātniskos

darbus. Bibliotekāri viņus vienmēr saņēmuši kā draugus. Ja vien

laiks ir atļāvis, ar viņiem pārspriests par jaunākajām grāmatām,
teātru izrādēm v. c. Šādas pārrunas mums daudz devušas.

Misiņa Latviešu literatūras nodaļu apmeklē arī Vēstures, Ekono-
mikas un citu ZA institūtu darbinieki. Tehnisko institūtu darbinieki
nāk lasīt tikai daiļliteratūru.

Apmeklētāju skaitā daudz LVU Vēstures un filozofijas un Filo-

loģijas fakultāšu mācību spēku un studentu. O. Čakars bibliotēku
sāka apmeklēt tūliņ pēc kara un turpina to vēl tagad; tāpat dara

V. Valeinis, V. Eihvalds, A. Stikāne, M. Losberga, G. Bībers un

citi. PSKP vēstures katedras pasniedzēja J. Ripa bieži ierodas ar

savu studentu pulciņu, ievadīdama tos zinātniskajā darbā. O. Grā-

vītis laiku pa laikam atnāk ar kādu no saviem studentiem, pats māca

strādāt ar katalogiem un uzziņu literatūru.

Lasītāju vidū ir arī tādi, kas apmeklējuši tikai Misiņa bibliotēku,

saņemot visu sev vajadzīgo. Bieži viņiem ir grūti orientēties lielajā
materiālā — tad palīdz lasītavas darbinieki. Kā pateicību par

sniegto palīdzību bibliotēka un arī darbinieki ir saņēmuši dāva-

nas — zinātnieku sarakstītās grāmatas. Tas ir devis lielu pacēlumu
darbā.

Esam priecājušies par daudziem jaunajiem censoņiem —■ stu-

dentiem, mūsu nākamajiem zinātniekiem. Ar lielu bijību viņi ir la-

pojuši un turpina lapot mūsu nodaļas grāmatas. Tomēr daži no

viņiem mums ir sagādājuši arī rūgtus brīžus: pārskatot atpakaļ

saņemto literatūru, esam atraduši sasvītrotas lappuses vai citus

sīkus bojājumus. Kopā ar mācību spēkiem esam ievadījuši studen-

tus darbā ar grāmatām, mācījuši tās cienīt un saudzēt.

Apmeklētāju skaita ir daudzi padomju rakstnieki, dzejnieki, re-

dakciju, muzeju, arhīvu v. c. iestāžu darbinieki. Nevar jau uzskaitīt
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nodaļas durvis. Vairāki no viņiem to darījuši jau no studiju gadiem:
Ā. Elksne, L. Brīdaka, M. Čaklais, I. Ziedonis, J. Osmanis, I. Bēr-

sons. I. Ziedonis mums, darbiniekiem, ir lasījis savu jaunāko dzeju.
Vēl gribu minēt E. Damburu, kas līdz savas dzīves beigām bija

uzticīgs bibliotēkas draugs. Bieži nākuši arī C. Dinere, Z. Skujiņš,
M. Kroma. Vēl tagad turpina nākt A.. Kalve, J. Mauliņš, J. Laga-
novskis, V. Lāms. Viens no viscītīgākajiem apmeklētājiem ir

J. Liepiņš.
Daudzus gadus Misiņa latviešu literatūras nodaļu apmeklē kom-

ponists un rakstnieks M. Zariņš. Viņš bibliotēkai ir uzdāvinājis savu

darbu publikācijas, no kuriem daži ir reti izdevumi. Komponists
A. Zilinskis Misiņa nodaļai' veltījis savu kompozīciju — dziesmu.

Ar visu šo rakstnieku un zinātnieku darbiem ir pildījušās un

pildās Misiņa nodaļas krātuves. Tiešām tā ir liela bagātība.
Nobeidzot šo atmiņu klāstu, gribu vēl dažus vārdus pateikt par

Kārli Egli. Arī pēc aiziešanas no darba viņa interese par bibliotēku

nezuda. Satiekoties vienmēr apvaicājās, kā ar darbu, kādi lasītāji
nāk utt. īt sevišķi viņš interesējās par jaunajiem darbiniekiem. Kādi

tie ir? Vai mīl grāmatu? — Ja tā, tad ir labi, lai tik strādā!

Ir jāprot saskatīt skaistumu, ko dod darbs ar grāmatām un cil-

vēkiem, kas tās mīl. Uz bibliotēku atnāca un aizgāja prom darbi-

nieki, kuri to neprata. Viņi aizgāja meklēt vieglāku darbu.

Lai jaunie darbinieki vienmēr mīlētu darbu ar grāmatām un lasī-

tājiem!
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NO LASĪTĀJU

ATZIŅĀM

Pagājušais gadsimts latviešu kultūrai, jo sevišķi filoloģijai, de-

vis trīs milžus, no kuru mūža darba kā no neizsīkstoša avota spēku
smeļ visa turpmākā kultūras un zinātnes attīstība. Šie milži ir

Krišjānis Barons, Kārlis Mīlenbahs un Jānis Misiņš. Viņu darbs
izcēlis no aizmirstības un atdevis visas tautas rokās trejas bagā-
tības: pie Krišjāņa Barona kā bites salidoja tautasdziesmas un

sagula «Latvju dainu» biezajos sējumos, pie Kārļa Mīlenbaha —

latviešu valodas vārdi no visiem novadiem un laikiem, lai virknētos

«Latviešu valodas vārdnīcā», bet Jānis Misiņš izveidoja krātuvi,
kurā kā milzīgā pūra lādē glabātos viss, kas rakstītā veidā tapis
latviešu valodā un par Latviju un latviešiem — arī tas, ko devuši

Krišjānis Barons un Kārlis Mīlenbahs.

Bez Jāņa Misiņa izveidotās grāmatu krātuves mūsu kultūras

izaugsmei nebūtu dziļo sakņu, kas to baro) jau 100 gadu, — nevar

būt nopietnu pētījumu par tagadni, nepazīstot pagātni. Un tāpēc
visdažādāko nozaru kultūras darbinieki un zinātnieki, it īpaši valod-

nieki un literatūrzinātnieki, mūsu Zinātņu akadēmijas Fundamentā-

lās bibliotēkas Jāņa Misiņa Latviešu literatūras nodaļā meklē un

atrod materiālus saviem pētījumiem par latviešu valodas, literatū-

ras, grāmatniecības un daudzu citu nozaru pagātni un arī par

visjaunāko šais nozarēs.

No Misiņa bibliotēkas mēs esam guvuši daudz un darbu ikdienā

ne vienmēr esam to pietiekami novērtējuši un pateikuši paldies Jā-

nim Misiņam un visai tai laipno un rūpīgo darbinieku saimei, kas

līdz šai dienai turpina viņa darbu un dara mums pieejamu visu

bibliotēkas bagātību. Lai vismaz šai 100 gadu jubilejas reizē viņiem

mūsu vissirsnīgākais paldies un vislabākie novēlējumi svētīgajā
gaismas devēju darbā!

A. Blinkena

Ikviens zinātnieks, ikviens kultūras darbinieks, kam vajadzīgas

ziņas par latviešu tautas dzīvi un kultūru pagātnē vai mūsu



196

dienās, meklē un atrod tās J. Misiņa dibinātajā bibliotēkā, kas izvēr-

tusies par plašāko latviešu grāmatu krātuvi un ieņem neaizstājamu
vietu mūsu kultūras dzīvē. J. Misiņa aizsāktais un daudzu kultūras

darbinieku turpinātais grāmatu krāšanas un zinātniskās apstrādā-
šanas darbs šajā bibliotēkā visplašāko vērienu guvis Padomju Lat-

vijā, mūsu Zinātņu akadēmijas sistēmā
...

V. Samsons, P. Vateskalns

[..] Mēs, literāti, varam tikai ar visdziļāko cieņu un pateicību
atcerēties lielā grāmatnieka nopelnu latvju literatūras un tās attīs-

tības tālāk- un augstākaugsmes labā.

Es pats personīgi līdz pat šai dienai nevaru strādāt literatūras

darbu visdažādākajos žanros un meklējumos, vai katru nedēļu ne-

griezies pie Misiņa bibliotēkas pēc nepieciešama materiāla vai infor-

mācijas
...

Л. Upīts

Var droši teikt, ka bez Misiņa bibliotēkas bagātībām nebūtu
uzrakstīts neviens nopietns darbs Latvijas vēsturē. Sīs bagātības
jau gadu desmitiem palīdz un vēl ilgi palīdzēs tapt desmitiem

grāmatu par mūsu tautas dzīvi un darbu. Un tie, kas pēta repub-
likas vēstures jautājumus, ir lepni, ka mūsu tautai ir tāda ne ar

ko neaizvietojama garīgo bagātību krātuve. Misiņa bibliotēka ir ne

tikai pelēkais nams A. Upīša ielā, bet arī — un pirmām kārtām —

ļoti iejūtīgu un lielisku cilvēku kolektīvs, kas allaž gatavs palīdzēt
un sniegt padomu.

Gribētos, lai pēc iespējas vairāk būtu tādu, kas atrastu taisnāko

ceļu uz šo krātuvi, bagātinātu mūsu atziņas par grāmatām un pē-

tījumiem, palīdzētu vairot Padomju Latvijas garīgo spēku. Un lai

tie studentu tūkstoši, kas pēc LVU beigšanas aiziet uz mūsu repub-
likas skolām pasniegt latviešu valodu, literatūru vai vēsturi, līdz

ar augstskolā iegūtajām zināšanām aiznestu līdzi arī siltas atmi-

ņas par mājīgo «Misiņu» un tā lieliskajiem cilvēkiem.

E. Žagars

[..] Tūkstošiem zināšanu kāru lasītāju smeļ spēku bibliotēkā,

kuru Jūsu krietnā un dedzīgā saime pārvalda ar lielu lietpratību
un mīlestību. Lai šī mīlestība, kas veltīta grāmatai un cilvēkam un

kalpo viņa komunisma ilgām, spārno Jūs turpmākajā darbā!

/. Sudrabkalns
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MISIŅA BIBLIOTĒKAS SIMTGADE

Misiņa bibliotēku no laika gala esmu uzskatījis ne tikai par

mūsu grāmatniecības, bet arī visas latviešu nacionālās kultūras

svētumu un Jāni Misiņu viņa dedzībā un veikumā pielīdzinājis
Krišjānim Baronam. Ir iepriecinoši un savā ziņā pat simboliski, ka

Misiņa grāmatu krātuves simtgade sakrīt ar lielo Dainu tēva jubi-
leju, jo abi šie notikumi ienāk mūsu latviešu padomju sabiedrībā

kā «tautiskās atmodas» laikmeta tālīnas atskaņas un tagad, pēc
daudziem gadu desmitiem, gūst apbrīnojamu aktualitāti.

Pats gan es iestaigāju Misiņa bibliotēkā diezgan pavēlu, jau

pēc vairāku gadu nostrādāšanas Zinātņu akadēmijā, krietni vēlāk

nekā Fundamentālajā bibliotēkā un Valsts bibliotēkā, jo literatūra

manā tiešajā specialitātē — ķīmijā — te nebija rodama, bet manas

humanitārās un daiļliteratūras lasītāja intereses toreiz vairāk sais-

tījās ar izdevumiem svešvalodās. Ap 1958. gadu pirmo reizi sāka

plānot Latvijas Padomju enciklopēdijas izdošanu un man uzticēja
pārskatīt materiālus par latviešu zinātniekiem, kuri būtu ieteicami

šajā izdevumā. Vairākās dienās noskaidroju daudzu kādreiz Rīgā

strādājošo cilvēku likteņus. Kaut arī iecerētās enciklopēdijas izdo-

šana aizkavējās par pāris gadu desmitiem, šīs ziņas noderēja «Lat-

vijas PSR Mazās enciklopēdijas» veidošanā un Latvijas zinātņu
vēstures studijās.

Sistemātisku darbu Misiņa bibliotēkā uzsāku 60. gadu vidū, no-

skaidrojot vispirms M. Lomonosova, vēlāk arī R. Virhova, I. Pav-

lova un A. Einšteina saskares ar Latviju. Misiņa bibliotēkā sako-

potie veco avīžu komplekti («Cīņa», «Uz Priekšu!», «Rote Fahne»,

«Наша правда», «Arodnieks» v. c.) bija neatsverami arī, lai atai-

notu "zinātnes stāvokli Padomju Latvijā 1919. gadā. Te savāktie

materiāli iestrādāti manās grāmatās «Lielā zinātnes pasaule un

mēs» (1980), «Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni» (1982), mazākā

mērā arī kopā ar prof. H. Strodu sacerētajā grāmatā «Jelgavas
Pētera akadēmija» (1975).

Misiņa bibliotēkā vienmēr sagaidīja laipna apakalpošana, vēlīgs
vārds, aša pasūtīto grāmatu izsniegšana. Lielākā mērā nekā citur

te bija saglabājies — itin kā vēl no J. Misiņa un X- Egles lai-

kiem —■ patriarhālais gars. Mazajā trīsgaldiņu zinātniskajā lasītavā

reizēm gan bija sasodīti auksts, toties jo bieži iznāca strādāt vie-

natnē, un tad nu varēja pēc sirds patikas mainīt pozas, atsēsties uz

palodzes vai galda, pastaigāt pa telpu, kas viss atvieglināja gar-

laicīgo daudzu gadu avīžu komplektu pārlūkošanas darbu. Pieva-

karēs noskaņa kļuva gluži nostalģiska. Šad tad satiku arī citu pro-

fesiju pārstāvjus — vēsturniekus, literātus, žurnālistus, un izraisī-

jās saistošas sarunas par dažādiem jautājumiem.
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Ar prieku pasāku ņemt grāmatas uz mājām — ar dažiem lat-

viešu literatūras un kultūrvēstures momentiem iepazinos pavēlu.
Nu biju spraudis par mērķi sistemātiski izskatīt grāmatas, kur va-

rētu rast mūsu kultūrvēstures atainojumus un varbūt vēl kādus

pieturas punktus tālākajiem meklējumiem. Tā izlasīju M. Kaudzītes

«Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un viņa lielākiem aizgājušiem dar-

biniekiem», J. Misiņa, J. Asara, A. Gulbja, K. Barona, E. Veiden-

bauma, J. Alunāna, F. Brīvzemnieka un daudzu citu autobiogrāfis-
kos sacerējumus vai viņu mūža gājuma atveidojumus, Aronu Ma-

tīsa kultūrvēsturiskos rakstus, pat K. Jēkabsona bezmaz vai «sēnalu

literatūrā» ieskaitīto barona H. Rautenfelda mīlas traģēdiju, kur

arī tomēr rodami daži interesanti, gan literāri neapstrādāti doku-

mentālfakti.

Šajos darbos esmu guvis daudz ierosmju, bet, galvenais, iemā-

cījies cienīt latviešu kultūras tradīcijas un dažu labu darbinieku,

pret kuru jaunības gados, atklāti jāatzīstas, esmu bijis diezgan
vienaldzīgs.

.Ar pateicību pieminu arī tos daiļdarbus, kurus esmu dabūjis
lasīšanai no Misiņa bibliotēkas — lielākoties tie bija grāmatnīcās
vairs nenopērkamie «deficītie» izdevumi, piemēram, G. Markesa

«Simts vientulības gadi» latviskojums, un arī biezie krievu literārie

žurnāli, kā «Новый мир», kuri Misiņa bibliotēkā gandrīz vai vieg-
lāk pieejami nekā «centrā».

Tā gadu gaitā pamazām tiku uzkāpis arī Misiņa bibliotēkas pašā
augšstāvā, pasēdējis turienes «retumos», ielūkojies J. Misiņa un

K. Egles piemiņas istabās, ar bijību paturējis rokā sava iemīļotā
A. Caka manuskriptus, izskatījis Kārļa Krūzas atdzejoto un sastā-

dīto baltvācu dzejas antoloģiju (rokrakstā).

Misiņa drosmīgā iecere savākt visu rakstīto vārdu par latviešu

literatūru un Latviju bijusi tālredzīga, tā vainagojusies sekmēm.

Tālos ārzemju ceļojumos, piemēram, apmeklējot Helsinku universi-

tātes zinātnisko bibliotēku, kur laikam gan ir ārzemēs pilnīgākais
1829.—1917. gadā latviešu valodā izdoto grāmatu klāsts, vai Min-

steres ģimnāziju, kur vāc latviešu emigrantu izdevumus, ar lep-
numu varēju stāstīt, ka Rīgā ir tāda Misiņa bibliotēka. Domāju,
ka šeit vēl rūpīgāk jākrāj katrs pēdējais raksta gals latviešu valodā

un par Latviju, lai nu kur tas būtu ticis iespiests, jo līdzās pelavām
varbūt atradīsies arī pa graudam, kas nākamo paaudžu vēsturnie-

kiem palīdzēs pilnīgāk noskaidrot faktus. Jāzina arī, ko rakstījuši

nedraugi pat tad, ja viņu rakstītais dažkārt ir tendenciozs, nelab-

vēlīgs un nepatiess — lai to varētu atspēkot, polemizēt. Allaž esmu

svešatnes tautiešus aicinājis nākt talkā Misiņa bibliotēkai, kaut ko

darīt savas vai savu vecāku dzimtenes piemiņai, lai šī bibliotēka
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kļūtu par pašu, pašu pilnīgāko latviešu literatūras glabātni, jo tā

atrodas Latvijas vidū, pašā Rīgas sirdī.

Pilnīgi pievienojos ilggadējā ZA Fundamentālās bibliotēkas di-

rektora E. Arāja viedoklim, ka Misiņa bibliotēkai jebkuros apstāk-

ļos jācenšas palikt savās mājās. Kaut arī pēdējos 30 gadus tā ir

ZA Fundamentālās bibliotēkas nodaļa, nez vai būtu jācenšas, teik-

sim, 90. gados pārcelt to uz bibliotēkas jaunceltņu kompleksu pie
Šmerļa meža un pievienot centrālajai. Tas ne tikai neatbilstu šīs

bibliotēkas tradīcijai, kura jau kopš J. Misiņa laikiem saistīta ar

Rīgas centru, bet arī laupītu šai simtgadīgajai grāmatu krātuvei

tās individualitāti.

Esmu pateicīgs liktenim, ka varu būt ne tikai Misiņa bibliotē-

kas lasītājs, bet pēdējo 14 gadu laikā kā LPSR Zinātņu akadēmijas
Bibliotēku padomes priekšsēdētājs varu sīkāk izsekot arī šīs bib-

liotēkas attīstības problēmām, piedalīties Misiņa bibliotēkas simtga-
des svinību izkārtošanā un organizēšanā. No visas sirds novēlu šai

vērtīgajai grāmatu krātuvei vēl vairākus simtus gadu ilgu gaitu
kā latviešu nacionālās kuitūras vērtību glabātājai un tās uzplaukuma

lieciniecei, ko mūsu kultūra pieredzējusi padomju varas gados.

/. Stradiņš

MISIŅA BIBLIOTĒKAS BERZĀM

.. .Te pie loga glaudās vējā
Balti sniegots bērza zars,

Te pa logu iespīdēja
Grāmatā silts saules stars.

Galvu pacēlu — aiz rūtīm

Bērzs bij kļuvis spilgti zaļš.

Telpā klusums. Bet no krūtīm

Lauzās prieka kliedziens skaļš.

Kur es esmu? Ko es daru?

Vai maz īstenība tā? —

Liekas, glāstu bērza zaru,

Šķirot lapas grāmatā ...

/. Osmanis

Vecās Torņa ielas romantika... Klusums raksturīgs lasītavām

vispār, bet citur tas nereti saistās vienkārši ar obligātas disciplīnas

un elementāras radošas kārtības ievērošanu. Misiņa bibliotēkā tas

mājoja kopā ar svinīguma izjūtu, ko radīja apziņa par šīs kultūras
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vērtību krātuves īpašo izcelsmi, par tajā ieguldīto lielo cilvēka

dvēseli. Ar šo unikālo patriotisko darbu sastopoties, modās bijī-
gums. Tāpat kā nopietnā sarīkojumā ierodoties, vajag pienācīgi

uzposties, tā arī šī bibliotēka prasīja īpašu romantisku pacilātību,
un, ja tādas nebija, turienes gaisotne to radīja uz vietas.

Nelielajā, tumšbrūnos toņos ieturētajā lasāmtelpā, kas reizē

bija pieprasījumu iesniegšanas un saņemšanas vieta un daļēji arī

katalogu, rokasgrāmatu un jaunāko izdevumu novietne, saplūda
dažnedažādi interesenti.

Vieni no tiem — vidusskolēni v. c. mazturīgi inteliģences pār-
stāvji, kam kabata pirkšanas iespējas ierobežoja, tāpēc kārtējo pe-

riodikas numuru, jaunākos grāmatu izdevumus un iemīļoto klasiku

vajadzēja apgūt lasītavā.

Retāk ieklīda arī pusaudži, kurus — tāpat kā vēl vecumdienās

J. Misiņu pašu — valdzināja piedzīvojumu literatūra; arī tas bija
veids, kas tuvināja bibliotēku ar jauno, augošo. Bulvāru romānu

lasītāju «Misiņos» nebija parasti.

Plaša lasītāju grupa bija humanitāro specialitāšu studenti. Ek-

sāmeniem tie vairāk gan izmantoja Universitātes un savas fakultā-

tes krājumus, bet semināriem un diplomdarbiem materiālus palai-
kam meklēja «Misiņu» veco avīžu foliantos. Kaut gan uz šejieni
nācās piestaigāt tālāk, toties komplekti te bija vispilnīgākie un to

saņemšana vienkārša un ātra. Daudzreiz pat šifru katalogos neva-

jadzēja meklēt, bet tikai pateikt attiecīgo nosaukumu.

Tāda «mājas kārtība» krātuvē ar daudziem desmitiem tūkstošu

sējumu saglabājās tādēļ, ka bibliotēkas darbinieki paši bija labi

grāmatu pazinēji un draugi, ar gudru ziņu ieraudzīti un audzi-

nāti
...

A. Vilsons

Kad mūsu kultūras dārgumu glabātājai Misiņa bibliotēkai pie-
nācis brīdis ieiet savas pastāvēšanas otrajā gadsimtā, atmiņā at-

plaiksnījas dienas, kad nu jau tik tālajos studiju gados pirmoreiz
tiku saskāries ar šo dižo vērtību krātuvi. Tajā laikā bibliotēka vēl

atradās Torņa ielas un Jēkaba (tagad Komjaunatnes) ielas stūra

mājā.
Man jau bija palaimējies šo latviešu kultūras druvas darbīgo

biti — Jāni Misiņu — redzēt vaigā un dzirdēt viņu runājam. Vai

nu kādā no Filologu biedrības sēdēm, kurās baltu filoloģijas stu-

denti mēdza ierasties, vai arī kādā no universitātes Filoloģijas un

filozofijas fakultātes studentu biedrības rīkotajiem referātu vaka-

riem tiku noklausījies dažus Jāņa Misiņa ziņojumus. No šiem lasī-

jumiem man atmiņā ir saglabājušās ar noteiktu nosodījumu izteik-
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tās piezīmes par pieļautajām neprecizitātēm kādas literatūras vēs-

tures parādības aplūkojumā, it īpaši par nepareizi uzrādītajiem
faktiem. Vēršanās pret šāda veida vainām un uzsvērtā prasība aiz-

vien turēties faktu patiesīguma ietvaros studentu apziņā atstāja
visai audzinošu ietekmi. Jāņa Misiņa stāstījumos uztvertie šāda

rakstura spriedumi tālākajā studiju gaitā sasaucās ar vēl tiešākiem

un dažkārt pat pabargiem dižā baltu filologu zinātniskā audzinā-

tāja Jāņa Endzelīna norādījumiem visus secinājumus balstīt tikai

uz drošiem faktiem, jo zinātnē nereti jaunatrastam faktam var būt

lielāka vērtība nekā daudzvārdīgam skaidrojumam.
Un sīkstā līdumnieka neatlaidīgā rūķībā radītā, izauklētā, rūpīgi

koptā un vēlāk citu viedu vadītāju tālāk veidotā, paplašinātā un

kuplinātā Misiņa bibliotēka nu ir latviešu un citu valodu rakstos

ietverto faktu, ziņu un citādu materiālu avots, kas ikvienam dod

iespēju rast vajadzīgos datus un savu pētījumu balstīt faktu patie-

sīgumā.
No Tirzas «Krācēm» savu gaitu sākusi, caur Lejasciemu uz

Rīgu atnākusi, Rīgā strauji augusi un sakuplojusi, Misiņa biblio-

tēka nu ir izvērtusies par dižu zinātnisku bibliotēku. Pie šī kultū-

ras bagātību avota ir gājuši un iet zinātnieki, kultūras darbinieki,
studenti un it visi kāda jautājuma noskaidrošanā ieinteresēti ļaudis.

R. Grābis

Prasāt, ar ko tad viņš [J. Misiņš — Red.] ir apmierināts? Ne ar

ko, jo visur tak saskatāmi tādi vai citādi cilvēcīgi trūkumi. Viņa
dabā šī dziņa pēc pilnības, pēc pareizības līdz vissīkākiem sīku-

miem ir tomēr viena no tām pozitīvām rosinātājām īpašībām, par
kuru mēs varam tikai priecāties. Tā nav ļāvusi viņam palikt pus-

ceļā, ir sargājusi no paviršības, kuru viņš necieš, mudinājusi sakrāt

vispilnīgāko latvisko bibliotēku, sastādīt vispamatīgāko grāmatu
rādītāju,

K. Egle

Kad citi pēc dienas darba iet atpūtā, Misiņš iet savā bibliotēkā;
kad svētdienā citi iet uz baznīcu, Misiņš iet uz krāmu tirgu apska-
tīties, vai tur nav uzklīduši atkal kāda reta grāmata.

T. Zeiferts

Esmu priecīgs slavenajā bibliotēka.

A. Čaks

Arī muziķi šai bibliotēkai nevar paiet garām.

Alfr. Kalniņš
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Tās ir mājas, kurās ejam šķīstīties — savu dvēseli salīdzināt

ar latviešu seno grāmatu, žurnālu un avīžu ētiskajiem augstumiem.
Laužamies cauri gudrībām, mazgudrībām un negudrībām (ak, šī

raibā vecā periodika!), no pagātnes izceļam ārā šodien noderīgo,
nepieciešamo . ..

Ja ilgāku laiku nav gadījies būt «Misiņos», sāku nervozēt, jo
esmu iztukšojies, t. i., neesmu papildinājis savas zināšanas. Tikai

žēl, ka stundas šeit paiet nežēlīgi ātri. Esi tā īsti iegrimis burtu

tīrumā, un viena acs jau jāmet uz pulksteni. Saku sev un kolēģiem:
«Šodien jābeidz art.» Saku «Misiņu» bibliotekārēm ar zelta rokām:

«Paldies. Bet šīs avīzes, lūdzu, vēl atstājiet. Būšu rīt vai parīt.»
Grūti iedomāties, kā bija senlaikos. Var būt, ka var Jāņa Misiņa

iedibināto bibliotēku salīdzināt ar rakstnieka simtgadi. Tātad bija
bērnība, jaunība, briedums; tad godprātīgi saimniekoja uzticamais

misiņietis Kārlis Egle, kuru sākumā vēroju ar studentisku bijību
un kuram vēlāk drīkstēju būt draugs; mūsu dienās «Misiņos» valda

kolektīvais gars, kas stiprās tradīcijas nes tālāk ar sievišķīgu uzti-

cību.

Meklēju «Misiņos», kas daudziem ir papildu darba vieta, kas

glabā un dāvā kultūras vērtības.

/. Bērsons

Ārēji necilais pelēkais Misiņa bibliotēkas nams ar burtiem «MB»

virs portāla glabā daudz nozīmīgu, pat unikālu kultūras vērtību,
bez kurām mēs būtu pulka nabagāki. Misiņa bibliotēka ir mana

pirmā, lielā un nenovēršamā mīlestība. Un domāju — uz mūžu.

Tajā vecumā, kad pirmo reizi saņemam pasi, intensīvi tika do-

māts— kā tikt pie grāmatām, lasīt aizgūtnēm, jo ar izdevniecības

jauno produkciju vien nepietika, bet uzkrājumu no iepriekšējām pa-
audzēm mājās nebija. Ko darīt? Bijušajā Eka konventā lekšrīgā ap
to laiku rosīgi darbojās Dabas un vēstures pieminekļu aizsardzības

biedrība. Reiz, pēc sanāksmes, saņēmu dūšu un piegāju pie K. Eg-
les. Aprunājos. Uzzinājis, ka man nav ne studenta, ne darba

apliecības, viņš gan palika domīgs, bet pēc brīža tomēr teica: «Nu

labi, izņēmuma kārtā iztiksim ar pasi, es došu rīkojumu.» šī saruna

patiesībā izšķīra manu tālāko dzīvi, pamazām piejaucēja literatūras

vēsturei, bet vispirms — Misiņa bibliotēkai, kuras lasītājs esmu

jau gadsimta ceturksni.

Šī laika pārpārēm pieticis, lai apmātos: grāmatu krātuves kul-

tūras tradīcijas, cēlais un vienlaikus arī cilvēcīgais, intīmais gars,
ko iemieso nams un personificē daudzie lasītāju palīgi ar Elzu

Tomsoni priekšgalā, ļauj uzskatāmi sajust pētāmā laikmeta elpu un

rada labu garastāvokli darbam.

/. Pijols
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Kad es pirmoreiz grāmatā ieraudzīju sevi, man no brīnumiem

mute palika vaļā, ka tas esmu es, ka tā var būt. Es lasīju leģendu
par Dāvidu un Goliātu, un manī pamodās tāda Dāvida pašsajūta,
ka es vai pamiru no prieka, kad Goliāts bija (taisnīgi!) uzvarēts.

Pēc tam taisīju lingas un lingoju akmeņus pret visādiem milzīgiem
Goliātiem — pret salmu kaudzi, pret lielo priedi, arī jūru es iedo-

mājos kā milzīgu Goliātu un lingoju akmeņus jūrā līdz nokusumam.

Pēc tam Jancis dāvināja Marčam (vai Marčs Jancim?), pie
slimā ciemos atnācis, apelsīnu. Nē, es dāvināju apelsīnu, un pašam
no prieka kamols kaklā, un apelsīnus es pēc tam reti kad ēdu, drī-

zāk skatījos un priecājos par viņu krāsu, apaļumu, un man likās,
ka apelsīni paši par sevi (nu jau bez kāda Janča vai Mārča) ir

labi, cēli, draudzīgi — apelsīni paši vien, paši par sevi. Un es vē-

roju — kam viņi tiks. Ko viņi aplaimos. Kam viņi gribēs piederēt,
laimi nest.

Es ļoti agri jau biju Zans Kristofs, Mārtiņš Tdens un leitnants

Glāns, pārlēkdams ātri pāri Oldvaverli varoņiem. Pat Mainām Rī-

dām neatlika laika, pat Senkeviča vēsturiskajiem paniem neatlika

laika — gaidīja Ibsena lielie varoņi, Rolāna lielie varoņi, Sigrīdas
Undsetes, Hamsuna «manējie», «es — varoņi», ziemeļos es dzī-

voju visu jaunību. Un tad pēkšņi (ar šausmām!) vienu dienu es

ieraudzīju, kas es sašķeļos divos, Voiničas «Dunduru» lasot. Es

mētājos izmisīgi starp tēvu un dēlu, ne vienu, ne otru vienu vien

nepieņemdams, es tos mēģināju samierināt, dabūt kopā, izbijies no

autora nežēlības. Tā mani mocīt! Tā mani izārdīt! Tā šķelt, tik

nežēlīgi! Bija grāmatas, kurās es sevi ieraudzīju kā simt spoguļu

labirintos, pašmasas pūlī, varēja pazust pats savu līdzinieku bez-

galībā. Bet es turējos, identificējos, kopos. Es sevi vācu, audzēju
klāt. Es pats sev pieskaitījos, dalījos, sareizinājos. Mana iekšējā
summa auga. Auga mans kulturālās rīcības kapitāls. Laiku pa lai-

kam es jau varēju ieguldīt kādos citos sabiedriskos kontos. Es va-

rēju jau ziedot. Noņemties mazliet ar labdarību. Bet galvenais —

es sapratu varoņa audzināšanas brīnumu. To audzina sevī. No vi-

siem varoņiem kopā. No visiem satiktajiem, tev satikt lemtajiem
varoņiem. Bet satiek viņus grāmatās. Un bibliotēkas ir iekšējā
varoņa «uzkopēšanās» vietas, tev «uzkopējas» vēl viens «tuveidī-

gais». Tiek integrētas, koriģētas aprises, tavs zīmējums iegūst tev

pašam vēl tuvāku nozīmību. Tu topi.

Bibliotēka man liekas vislaimīgākā vieta cilvēka dzīvē. Kad es

ganos lasīju grāmatu, man likās, ka visas govis ir paēdušas. Kad

es bibliotēkā lasu grāmatu, man liekas, ka to lasa, ir lasījuši visi

cilvēki, visi citi arī, un ka nu beidzot es tikai kļūstu par cilvēku,

tikpat gudru, labu un skaistu kā visi citi. Bibliotēkas ir paātrinā-

juma vietas. Bibliotēkā mēs uzvaram, mēs kļūstam pašskaistāki
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daudz ātrāk nekā citādi: nekā ģenētiskajā iedzimtības gaitā, nekā
vēsturiskās pieredzes ceļā, nekā skolu audzināšanā. Bibliotēkā mūsu

kultūrgriba rod apgarotību lielo garu klātbūtnē, tā realizējas bez

dramatiskas spēku piepūles. Varbūt šī arī ir — šī gribas apgaro-
tība —■ tā specifiskās laimes sajūta, kas tevi pārņem bibliotēkā.

Nu ir simtgade. Faktiski tikai vēsturiskā simtgade, bibliotēkas

fiziskā simtgade. Garīgi mēs te esam izdzīvojuši tūkstošgades —

šurp un atpakaļ, un gara evolūcijas gājienā šī simtgade ir tikai

viens laika sprīdis. Toties ko tas devis jau mūsu tautas kultūrai!

Jau. Tātad mums vēl viens gaismasgājiens priekšā!
Es apsveicu mūsu bibliotēku ar šī īsā mirkļa spīdēšanu misiņa,

sudraba un zelta simtgadē, egles, apiņa un arāja zaļajā simtgadē,
kas sākas ar pirmo dienu pēc jubilejas un kuras krāsu noteiks atkal

jauni paātrinājumi.
Jo bibliotēkā sevi ātrāk ierauga.

/. Ziedonis

LATVJU GRĀMATA

Domājot par Jani Misiņu

un viņa darba turpinātājiem

Kad sēkla padzeras no brūnā māla trauka,
To negaiss nespēj vairs no zemes dzīlēm šķirt:
No maziem graudiņiem briest vārpu mežs pār lauku

Un tūkstoš balsīs šalc — tāls apvārsnis to dzird.

Cik gadu simteņus par tumsoņiem mūs saukā,
Cik ilgi mēļojas — šiem viena skola — pirts .

Tad mūsu vectēvi no acīm spaļus slauka,

Un, tverot sākumus, deg svētās dusmās sirds.

Par skaudriem zibeņiem kļūst biklās rakstu rindas,
Par cīņā saucējiem top burtiņš, zilbe, vārds.

Rīb drošāk vairogi, dimd lepnāk arklu šķindas.

Un plešas lappuses kā brīvs un vētrains sārts,

Kur domu dzirksteles kā graudi klētīs krājas:
San ziedos mīlas čuksts, un apklust pērkondārds.

Aug latvju grāmata — bus stipras musu mājas!

A. Vējans
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No gadu distances raugoties, varu droši sacīt, ka zinātniskajā
darbā mani daudzējādā ziņā ievadīja Misiņa bibliotēka. Tur sāku

strādāt studiju laikā, kad rakstīju pirmos kursa darbus. Misiņa
bibliotēka manā uztverē ir bijusi daudz kas vairāk par grāmatu
krātuvi vai grāmatu lasīšanas telpu. Misiņa bibliotēkas darbinieki

man jaunībā iemācīja strādāt ar grāmatu, iemācīja ar cieņu attiek-

ties pret rakstīto vārdu un pret šī vārda pētītājiem.

Jau grāmatu izsniegšanas telpā ieejot, pārņem sajūta, ka esi

ienācis īpašā garīgas piesātinātības atmosfērā. Te visi vienmēr runā-

juši paklusām, šai telpai nekad nav piederējušas ska|as klaigas,
griezīgi smiekli vai kādas tenkas. Vismaz es nekad neko tādu ne-

esmu tur dzirdējis. Sī grāmatu izsniegšanas telpa bijusi tāda kā

šķīstītava, kas iemācīja sagatavoties nopietnam garīgā darba proce-

sam. Bibliotēkas darbiniekiem, it īpaši E. Tomsonei, vienmēr bijusi
raksturīga liela smalkjūtība, takta izjūta un, protams, profesionāla
prasmē gandrīz zibenīgi orientēties fondu krājumos. Studiju gados
šo Misiņa bibliotēkas darbinieku īpašību nemaz nepratu novērtēt un

tā īsti šo lasītavas priekšrocību apjautu, kad aspirantūras laikā

nonācu V. I. Ļeņina bibliotēkā. Tur vispirms man lika pieprasījumu
kartītē no kataloga ierakstīt pilnīgi precīzu šifru, bet grāmatas
vajadzēja gaidīt divas stundas. Misiņos varēja uzrakstīt autora

uzvārdu un grāmatas nosaukumu un jau pēc dažādm minūtēm grā-
mata bija klāt. Protams, V. I. Ļeņina bibliotēkas ārkārtējais plašums
diktē citādus lasītāju apkalpošanas tempus, bet mūsu Misiņi kļuva
vēl jo mīļāki, un, Rīgā atgriezies, tur iegāju atkal kā savās mājās.

Kaut kas netverami pievilcīgs ir saspringtajā darba atmosfērā,
kas valda Misiņa bibliotēkas lasītavās. Mājās pie rakstāmgalda

strādāju vienatnē, bet tur daudzi cilvēki ir radošā saskarsmē ar

grāmatu, un šis garīgais process sarado arī pašus darba darītājus.
Tas ir tāpat kā kora dziedāšana — vienu dziesmu dziedot, visi dzie-

dātāji kļūst vienoti. Tādēļ pēc darba Misiņa bibliotēkas lasītavā

mājup esmu gājis radoši pacilāts un labā garastāvoklī, tie ir bijuši

brīnišķīgi saskarsmes brīži ar grāmatu, kad norimusi un apklususi
ikdienas kņada un burzma un visu sevi esi varējis koncentrēt tikai

darbam. Taču šāds darbs nekad nav nogurdinājis, bet sniedzis ga-

rīgu uzpildījumu un it kā attīrījis no sadzīves rūpēm vai raizēm.

Tāpēc Misiņa bibliotēkā pavadītās stundas un dienas atceros ar

vislielāko siltumu un gandarījumu.

V. Hausmanis

...Vairāk nekā trīsdesmit gadu eju uz «Misiņiem» — lāgiem

biežāk, lāgiem retāk, bet ikreiz ienākot zinu — te varēs strādāt,

izjūtot brīnišķīgu labvēlību un lietišķu palīdzētgribēšanu.
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«Misiņš» — tie ir fondi. Unikālie, vienīgie šeit savāktie un pie-

ejamie. Tas ir nams —■ ar raksturīgo veco grāmatu smaržu, kas

uzvēdī jau pirmajā stāvā un ar ko piesātināts gaiss visos četros

stāvos. Tās ir mājīgas, klusas lasītavas, kur var pavadīt skaistākās

pētnieciskā darba stundas, «meklējot rakstos».

Bet vispirms «Misiņš» ir cilvēki — pašaizliedzīgi un augsti pro-
fesionāli bibliotēkas darba entuziasti. Ja man vaicātu, kādam ir

jābūt bibliotekāram, es atbildētu — tādam kā E. Tomsonei. Ar

viņas smaidu, ar viņas kluso laipnību man lielā mērā saistās priekš-
stats par Misiņa bibliotēkas īpašo stilu. Šī stila izkopšanu veicināja
arī ilggadējie nodaļas darbinieki — bijušais vadītājs A. Zandmanis

un tagadējā nodaļas saimniece M. Laukgale.
Patīkami vērot, ka arī jaunākā bibliotekāru paaudze turpina iedi-

binātās tradīcijas ...

V. Vāvere

Kā Krišjānis Barons savāca un no aizmirstības pasargāja tau-

tas dainu pasauli, tā Jānis Misiņš — iespiestā vārda bagātības. Kad
sāku nākt uz bibliotēku, Misiņa tēvs jau bija kļuvis par leģendu.
Par leģendu ir kļuvis arī Kārlis Egle. Nomainījusies bibliotekāru

paaudze, bet «Misiņš» — kā mēs reizē īsi un mīļi saucam ZA Fun-

damentālās bibliotēkas J. Misiņa Latviešu literatūras nodaļu — mai-

noties palicis tas pats. Te glabājas viss, kas no mūsu kultūras, vēs-

tures, sabiedriskās domas pārvērties drukātā vārdā. Te ir zinoši un

laipni cilvēki, kas lasītājus saņem kā mīļus ciemiņus, te ir tā īpašā,
ne ar ko nesalīdzināmā īstu bibliotēku atmosfēra, kas rosina domāt

un strādāt. Paldies par to.

Pirmā simtgade ir aizgājusi, sākas nākamā, un, kamēr vien būs

latviešu tauta, tai būs vajadzīgs «Misiņš», mūsu tautas garīgo vēr-

tību krātuve.

/. Kiršentale

«Misiņš» man nav tikai ēka Andreja Upīša ielā. Tā ir reizē

«darbnīca» un «svētnīca», ja atļaujos piesaukt šos klasikas varoņa

vārdus.

Vēl tagad acu priekšā stāv zinību «patriarhi» — Kārlis Egle un

V. Jauģiets. Savu nozari viņi pārzināja tik pamatīgi, ka allaž izjutu

iekšēju neērtību par savu pieticīgo bagāžu. Vairāk vajadzēja klusēt

un klausīties ...

Mani fascinēja jau pašas bibliotēkas telpas — reizē senatnīgas

un intīmas. Un grāmata tajās — kaut kas līdzīgs netveramai bagā-
tībai, svētumam. Saudzīgi atverama un pārlapojama. Gadījās, ka

līdzi paņemtajā eksemplārā biju atstājis zīmuļa pēdas. Tās pama-

nījusi, E. Tomsone bija sarūgtināta ne pa jokam. Un nekad pēc tam
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bibliotēku grāmatām ar zīmuli neesmu pieskāries. E. Tomsones darbs

manās acīs ir īsta paraugstunda apmeklētāju apkalpošanas kultūrā.

Un ir labi, ka šī lieliskā tradīcija, ko iedibinājusi vecākā paaudze,
bibliotēkas darbinieku kolektīvā tiek turpināta arī tagad. Te darba

vajadzībām ekscerpēti veseli laikrakstu komplekti, tapuši izraksti

disertāciju, rakstu un monogrāfiju vajadzībām ...

B. Tabūns

Dzīve ir burvestību un brīnumu pilna. Tā saucamajā pelēkajā
ikdienā nemaz nav tik grūti atrast laika mašīnu, pagriezt tās kloķus

atpakaļ un redzēt, ka dīvainā kārtā tu esi nokļuvis mazliet uz

priekšu. Tu raugies grāmatā vai padzeltējušā manuskriptā, un pēkšņi
dzirdi Jura Alunāna balsi, kas tevi aizved līdz Horācijam, un tu

gaiši redzi, ka tavas tautas kādreiz nicinātā valoda ar savu senumu

un izteiksmes bagātību stāv Eiropas kultūras virsotnēs. Tad tu

uzkāp vienu stāvu augstāk un noklausies Plūdoņa un Zeiferta sa-

runu. Bet, ja noiesi kādu stāvu zemāk, var gadīties —■ tavā priekšā
atdzīvosies Raiņa kapa pieminekļa jauneklis, tu runāsi ar māksli-

nieka Zemdegas modeli. Un tā iesi tu, ies šodienas studenti pie klu-

sajam, laipnajām grāmatām Misiņa bibliotēkā, kur tev atnesīs brī-

numu glabātāju Grāmatu. Lai tikai būtu griba meklēt, atrast un

dot tālāk. Griba mums, mūsu bērniem un mazbērniem, un atkal viņu
mazbērniem. Tas ir ceļš uz nezušanu. Paldies visiem, kas šo ceļu
kaldinājuši! Bibliotēkas, tās radītāju, tās darbarūķu jubileja vienmēr

ir bijusi arī attiecīgās tautas kultūras jubileja.
V. Labrence

MANA ULUBELE

Par Ulubeli savu sapņu zemi sauca lielais melis un izdomnieks

Minhauzens Zīverta lugā. Viņš zināja, ka tajā nekad nenokļūs un

ka tādas nemaz nav. Atšķirībā no viņa es esmu bijusi savā Ulubelē

un tur patiesi jutusies laimīga. Mana Ulubele — Misiņa bibliotēka.

Esmu tajā daudz strādājusi, bet vēl biežāk vēlējusies atkal un atkal

turp nokļūt.

Klusums, brīnišķīgi piesātinātais klusums, kuru nevis iztraucē,
bet vēl vairāk uzsver uzmanīgie durvju pavērieni, grāmatu vai avīž-

komplektu būkšķi uz galda, lapu pāršķiršanas švīkoņa. Te valda

savstarpēja cieņa un kopēja cieņa pret grāmatu. Vai var vēl kas

jaukāks būt! Pat visnervozākais cilvēks te atstāj savu drebelīgumu
aiz sliekšņa, jo šajā atmosfērā jau par ikdienišķu kļuvušais trakums

nespēj izvērsties. Nav kur. Nav pret ko. Mainās bibliotēkas darbi-

nieki, jo gadi iet, bet šī noskaņa paliek. Šī atbruņojošā laipnība un

pakalpotvēlme. Klusā, precīzā lietišķība — ko vajag, kad vajag,
atstāt līdz rītam vai var projām nest... Katru dienu, katram un
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tomēr — it kā tev vienīgi vienam, tikai tavam darbam. Viņi vai —

pareizāk būtu sacīt — viņas tur bibliotēkā izturas tā, ka tev pašam,

rakstītājam, meklētājam, darbs kļūst it kā svētāks, nopietnāks, it

kā tu būtu aicināts paveikt, izsecināt ko nozīmīgu. Es šajā biblio-

tēkā sāku nākt kā jauna aspirante, un šis attieksmes faktors manā

mūžā bija ļoti iespaidīgs. Es biju skuķis, bet pret mani izturējās tā,
it kā es kaut kas būtu, ka man vajadzētu kļūt par kaut ko. Un šī

sajūta mani neatstāj visu mūžu, ieejot manā vismīļākajā bibliotēkā,

«Misiņos». Ikvienu no šīs mājas darbiniekiem, arī pat jaunās, ūdens-

zālīgi kustīgās meitenes es uzskatu par savām audzinātājām, jo
viņas rada manī šo augšuptiekšanās sajūtu, izturas tik laipni un ar

tādu cieņu, ka pašai šķiet — es neesmu tā, par kuru mani te uzskata,
bet es centīšos, es vēl pacentīšos ...

Tikai krātuvē nokļūstu ļoti reti. Strādājot pie jaunlaiku darbiem,

«Misiņos» iznāk mazāk vajadzību. Atzīšos, ka bieži acīm pakavējos
pie balkona, kas iziet no zinātnes darbinieku lasītavas uz Komunāru

laukuma pusi. Skatos — bērzs pie «mana balkona» sarmā, tad pum-

puros, nu jau atkal — zeltā. Un ne reizes es to neesmu redzējusi
no iekšpuses, caur logu.

Kopš Druvienes ciems un kolhozs «Plēsums» ir uzcēluši skaisto

tautas namu, kura griestos cienīgās vietās sēž vēzienīgi uzzīmētais

Misiņš, Poruks, Egles un Straumes, es tur biežāk esmu runājusies
ar druvēniešiem. Par grāmatām, par mākslu. Viņi tur svētīgi un

spītīgi glabā lepnumu par saviem novadniekiem un paver durvis

visiem, kas nāk lielajiem druvēniešiem izrādīt cieņu. Ved uz Misiņa
«Krācēm». Enerģiskā Ligita Trekše vecajā Druvienas skolā — mu-

zejā vasaras dienās pa desmit reižu ved pie Misiņa grāmatu skapja
un norāda pārējo grāmatu adresi — Rīgas bibliotēku. Esmu novē-

rojusi, kā viņa vada ekskursijas — vārdi it kā tie paši, bet katru
reizi kā no jauna, ar jaunu lepnumu acīs, balsī — tādā un tādā gadā
mūsu novadnieks Jānis Misiņš novēlēja savus grāmatu tūkstošus

pilsētai... vēlāk viņa darbu turpināja Kārlis Egle, kas atdusas Vec-

piebalgas kapos ...

Es esmu no Vecpiebalgas un redzu, ka arī lielajam grāmatu kopē-
jam tiek zieds no tām rokām, kas nes puķes Kaudzītēm, Kronval-
dam. Tā tie pavedieni stīgo, takas mijas un krustojas. Bet vienotāja
ir atmiņa un — grāmata.

L. Dzene

Optimists būdams, nezīlēju, kā vajadzētu dzīvot, ja kā nozīmīga
pietrūktu. Bet ir viena vieta Latvijā, ko vērtēju par absolūti neaiz-

stājamu, mūžīgi mūžam paturamu un nezaudējamu, — tā ir Misiņa
bibliotēka, kas ir mūsu gara dzīves centrālais gaismas avots. Sim-

boliski tā sevī glabā visu, ko esam savā vēsturē veikuši, un šī
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bibliotēka ir arī mūsu stingrā prasība — nenolaisties laiskumā, strā-

dāt, pūlēties, mācīties pašam un mācīt citus. Misiņa bibliotēka liek

mums ikreiz apzināties vērtības, uz kā stāvam un ar kurām mēs

varam pastāvēt līdzās citām kultūras tautām. Misiņa bibliotēka ir

mūsu pašapziņas nodrošinātāja — ka drīkstam strādāt, allaž pēc

padoma tikai pie svešiem paraugiem neskriedami, ka mums jāvar
radīt, nekļūstot par pakaļķēmošanās nerriem.

Sis nams no intensīvas garīgas dzīves ir iemantojis tādu kā

nimbu, kas visus satur — gan tos, kas grāmatas glabā un dod lasīt,

gan tos, kas šeit pēc grāmatām nāk. Un Misiņa bibliotēkas perso-
nāls itin kā personificē mūsu aizlaiku vaidelošus un vaidelotes, šos

gara gaismas sargus. Visi, kas šeit iegriežamies, jūtamies stiprāki,
kā zem dižozola zariem pasēdējuši. Un lai plešas šis zaļais koks,
lai visi par to gādājam un lai cits citu saprotam arī tais reizēs,

kad varbūt paužam otram pretējus ieskatus! Kamēr mums ir gara

mantu drošā krātuve, tikmēr mēs spēsim pacelties pāri citu mantu

visvarenībai, tikmēr mēs jaudāsim augt un nepazust vēstures vir-

puļos.
/. Liepiņš

J.Misiņa bibliotēka LVU Filoloģijas fakultātes studentiem un

docētājiem ir tikpat kā otra mājvieta. Te vācam materiālus kursa

darbiem un diplomdarbiem, lekciju konspektiem. īpaši eksāmenu

laikā lasītavā pie visiem galdiem redzamas studentu sejas. Bibliotē-

kas popularitāti ir sekmējuši tās laipnie, izdarīgie darbinieki.

Bibliotēka kļuvusi nepieciešama kārtējā ikdienas darbā, bet tās

nozīme sniedzas tālāk. Visbagātākā latviešu grāmatu krātuve ir

mūsu kultūras gaitas simbols, tilts, kas savieno pagātni ar šodienu

un ietiecas nākotnē. J. Misiņš atceras, ka jaunības dienās viņu
iedvesmojis un šaubu brīžos stiprinājis viens no izcilākajiem «tau-

tas atmodas» laika vīriem — K.Valdemārs. Pēckara gados, kad

tagadējā lasītavā izsniedza arī grāmatas, telpu greznoja un ikvienu

bibliotēkas apmeklētāju rosināja jo čakli pievērsties lasīšanai

X- Valdemāra vārsmas:

Tam vien prieki gavilē
Visā platā pasaulē,
Kas ar prātu dedzīgu
Dzenas iekrāt gudrību.

O. Čakars

Misiņa bibliotēkā patīk. Ne tikai man, bet visiem, ar kuriem par
darbu bibliotēkā esmu runājis. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka te var

dabūt tikpat kā visu, kas vajadzīgs no latviešu grāmatniecības un

periodikas. Otrkārt, te nav jātērē laiks, gaidot pasūtītos izdevumus.
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Tos var saņemt pat dažu minūšu laikā. Treškārt, Misiņa bibliotēka

ir tepat pie rokas, pašā pilsētas centrā — gandrīz vai kā grāmatu

plaukts savā mājā. Ceturtkārt, «Misiņos» strādā mūsu pašu čaklās mei-

tenes, kuras no studiju gadiem LVU Filoloģijas fakultātē pratušas
atlasīt un paturēt tikai to labo, kas iet pāri laikam

...

V. Valeinis

Mūsu P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte mūžu mūžos būs

pateicīga «grāmatu tēvam» Jānim Misiņam, jo viņa aizsākums un

šodienas papildinājums ir tas zelta fonds, bez kura nevar sekmīgi
risināt speciālistu sagatavošanu bibliotēku zinātnē, bibliogrāfijā,
filoloģijā un daudzās citās specialitātēs. Praktiski neviens pētījums

par Padomju Latviju plašākā skatījumā nav iedomājams bez šīs

unikālās bibliotēkas fondiem. Jo pilnīgāk mums izdosies universi-

tātes studentos ieaudzināt Misiņtēva garu, jo pilnvērtīgāk mūsu

speciālisti veiks savu cildeno misiju tautas audzināšanā
...

5. Timšans

AIZ VIŅU DZĪVAJĀM MUGURĀM

Fragments no poēmas

«Rīga. Studiju gadi»

Starp grāmatām staigā kaķi
ar mīkstām pēdām kā pļavā.
Tie dzeltenās lapas atšķir,
tad aiziet nodabā savā.

Es palieku. Un līdz ar mani

paliek gaisma dzintara krāsā.

Paliek pārliecība un šaubīšanās ■—
abas velnišķīgās māsas.

Es varētu kļūt par kaķi,
pa dzīvi iet kā pa pļavu,
bet — dzeltenās lapas atšķirtas.
Un — nodeg līdz pamatiem kļavas.

Misiņa bibliotēkā, protams,
nekādu kaķu nav.

Un nebij i toreiz, 1961. gadā,
kad tas viss rakstīts.

Rīga, kas ir tavas bibliotēkas?

Vārti?

Musu

todienu pārtika.
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Konsolidējušies
sējumi.
Sakļāvušies, nerunā.

Pilni kā pavasarupes

ar cerībām.

Slāpē vai glābiņš?
Abi, brālīt, abi.

Pie šī te ezera, pie šīs te upītes
Aspazija saklaigājas ar Upīti.

Pirmajā brīdī —

gadsimti, mulsums.

Tad — vārti,

plašumi kārtu kārtam. Un —

paša pulss.

Pie avota

aiz slāpēm beidzos nost..
Cik pazīstami! — smej
Aiz muguras Vijons.

Laiks un vēsture

tev savas straumes plaj.
Un griežas atvari,

un strada pārcēlājs.

Lai trako kari,

vētras, briesmas paist,
bet viņa pirksti staro,
neredzami zaro,

un atkal bērns

tiek pari Daugavai.

Tu tirgu pilsēta,
tu daudz ko vari

ar saviem angāriem,
kas pūļus baro.

Bet reizēs,
kad šī varēšana stāj,

jel atskaties, kā strādā,
strādā pārcēlājs.
Viņš garš kā lins,

viņš kūds kā stars.

Tavs pārcēlājs, Rīga,
ir gars.

M. Čaklais
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книги и книголюбы

К столетию библиотеки Мисиньша

1885—1985

Сборник «Книги и книголюбы» подготовлен к 100-летию со дня основания

библиотеки Я. Мисиньша, ныне Отдела латышской литературы им. Я. Ми-

синьша Фундаментальной библиотеки АН ЛатвССР.

В начале дан обзор развития библиотеки Я. Мисиньша за сто лет — ее

возникновения и становления, трансформации в зависимости от исторических

обстоятельств. Подробнее анализируется период с 1946 г., т. е. с момента

включения библиотеки з систему Академии наук ЛатвССР. В отдельной статье

рассматривается библиографическая работа самого Я. Мисиньша, характери-

зуется процесс создания его главного труда — «Указателя латышской литера-

туры». В сборнике помещена подборка писем Я. Мисиньша, характеризующих
его деятельность как библиотекаря и библиографа и его участие в собирании

латышского фольклора.

Вторая часть сборника посвящена актуальным вопросам' латышского книж-

ного дела — латышскому советскому книжному делу в 1919 г., легальному

коммунистическому издательству' «Дайле ун дарбс», его созданию, деятельности

и вкладу в латышское книжное дело. Ряд работ посвящен латышскому книж-

ному делу в XlX—начале XX в. — созданию и распространению некоторых
значительных сочинений и изданий, их месту в общественной жизни, а также

мало изученным вопросам искусства оформления книги.

Библиотека Я. Мисиньша в воспоминаниях и оценке современников — та-

ково содержание третьей части сборника. Здесь помещены воспоминания ра-
ботников библиотеки и читателей библиотеки Мисиньша о тех, кто работал в

ней после передачи библиотеки в ведение г. Риги, в годы ее деятельности

в системе Академии наук ЛатвССР. Помещены также опубликованные и не-

опубликованные высказывания читателей о библиотеке Я. Мисиньша и ее зна-

чении в научной, культурной и творческой жизни Латвии.

Э. Арайе

БИБЛИОТЕКА МИСИНЬША ЗА СТО ЛЕТ

В статье дается анализ деятельности библиотеки Я. Мисиньша, ныне Отдела
латышской литературы им. Я. Мисиньша Фундаментальной библиотеки АН

ЛатвССР, со дня ее основания до настоящих дней.
Основы этого старейшего уникального и наиболее полного собрания латыш-

ской литературы, где, по словам А. Упита, хранится все, что написано и издано

на латышском языке, заложил Я. Мисиньш, посвятивший всю свою жизнь не-

устанному и целенаправленному сбору и пополнению этой коллекции.

Выросший в семье крестьянина, Я. Мисиньш полюбил книгу с детства. Тяга

к чтению побудила его к покупке книг. Переписка с выдающимся деятелем

культуры того времени Кришьянисом Валдемаром и полученные от него в дар
несколько книг натолкнули Я. Мисиньша на мысль о создании библиотеки.

19 сентября 1885 г. после многочисленных попыток было получено разре-
шение губернатора Видземе на организацию публичной библиотеки. Этот день

Я. Мисиньш считал днем основания своей библиотеки, где к тому времени
насчитывалось около 500 томов, многие из которых, бывшие уже в то время

редкостью, сохранились до наших дней в единственном экземпляре.
В 1906 г. Я. Мисиньш приезжает в Ригу. Библиотекой, насчитывавшей

около 5000 томов, регулярно пользуются представители рижской интеллигенции.
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Однако с ростом библиотеки возросли как материальные трудности, так и не-

достаток помещений. Только в 1919 г., после установления советской власти

в Латвии, Я. Мисиньш получает от государства первое материальное пособие

и помещения.

Приобретение книг требовало от Я. Мисиньша огромной энергии и значи-

тельных материальных средств. В 1925 г. был подписан договор о передаче

библиотеки городу; ее заведующим был назначен известный в то время лите-

ратор К. Эгле. Я. Мисиньшу было предоставлено право до конца дней безвоз-

мездно исполнять обязанности директора. Новому заведующему предстояло

систематизировать, каталогизировать и заинвентаризовать собранную Я. Мисинь-

шем коллекцию. До наших дней сохранилась первая инвентарная книга, где

под первым номером числится один из наиболее редких литературных памятни-

ков на латышском языке — Библия в переводе Э. Глюка, изданная в 1689 г.

Из 28 000 записей в инвентарной книге около 16 000 — издания на латышском

языке (книги, газеты, журналы, календари). Литературу на других языках

составляли издания о Латвии и ее жителях, так называемый фонд «Леттика».

В 1927 г. библиотека была перемещена в новые помещения по ул. Торня,3/5,

где с марта 1928 г. началось регулярное обслуживание читателей. Под руко-

водством К. Эгле библиотека выросла в значительное культурное учреждение,
завоевав признание народа и широких слоев общественности. В своих воспоми-

наниях К. Эгле писал, что в то время в библиотеке был небольшой, но очень

преданный своему делу коллектив, интенсивно работавший над тем, чтобы ни

одно издание, ни старое, ни вновь изданное, не выпало из поля зрения. Благо-

даря личным контактам К. Эгле с издательствами, писателями, работниками
печати и владельцами антиквариатов, а также энергичным поискам фонды биб-

лиотеки пополнялись печатной продукцией по возможности полно. Только на-

чиная с 1932 г., когда библиотека стала получать обязательный экземпляр
печатной продукции, приобретение литературы значительно облегчилось.

Обширные личные связи К. Эгле с писателями и деятелями культуры спо-

собствовали пополнению рукописного фонда, основанного Я. Мисиньшем. Бла-

годаря инициативе К. Эгле деятели культуры считали честью дарить библиотеке

книги, коллекции рукописей, архивы и другие материалы. Значительный вклад

К. Эгле внес также в систематическое пополнение фондов библиотеки латыш-

ской литературой, изданной в Советском Союзе в 20—30-е годы, и подпольными

революционными изданиями буржуазной Латвии. Это в известной мере привле-
кало в библиотеку прогрессивную и революционно настроенную интеллигенцию.

Небольшой штат библиотеки и ограниченные средства тормозили развитие

библиотеки в период буржуазной Латвии. С восстановлением советской власти

в Латвии для библиотеки открылись широкие перспективы. С переходом в

апреле 1941 г. в подчинение Комиссариата народного просвещения были увели,
чены и отпущены денежные средства для приобретения литературы. Однако
планы по совершенствованию работы прервала Великая Отечественная война.

Благодаря самоотверженности работников книжные богатства были спасены от

пожаров и вывоза в Германию.
После окончания войны библиотека Я. Мисиньша была переведена в поме-

щения по ул. А. Упита, 3, где она находится до настоящего времени.

Стремительный рост библиотеки начался в 1946 г., после передачи ее (одно-
временно с Государственной исторической, ныне Фундаментальной библиотекой)
вновь созданной Академии наук Латвийской ССР. Основной задачей библиотеки
Я. Мисиньша, как и Фундаментальной библиотеки, было обеспечение сотруд-
ников Академии наук научной литературой. Для ликвидации параллелизма,
обеспечения координации и рационального использования денежных средств
согласно решению Президиума;АН и постановлению Совета Министров ЛатвССР
в 1954 г. библиотека Я. Мисиньша была присоединена к Фундаментальной
библиотеке в качестве Отдела латышской литературы им. Я. Мисиньша. Ко
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времени передачи библиотеки Я. Мисиньша Фундаментальной библиотеке ее

фонды насчитывали 253 336 единиц литературы, более половины из которых
составляли инвентаризованные книги, журналы, газеты и рукописи. По примеру

крупных советских библиотек из единого собрания литературы было выделено

несколько самостоятельных фондов и реорганизована структура библиотеки.

В целях сохранения книжных богатств библиотеки Я. Мисиньша для бу-
дущих поколений был создан архивный фонд, в котором собрано по одному

экземпляру литературы на латышском языке, а также литературы о Латвии

и ее жителях независимо от языка и места издания. Объем архивного фонда
в настоящее время составляет 149 266 инвентарных единиц литературы.

Оперативный фонд, предусмотренный для повседневного пользования чита-

телей, стал регулярно пополняться как текущими изданиями, так и переданными
из обменно-резервного и оперативного фондов центрального отделения Фунда-
ментальной библиотеки.

Комплектование фондов отдела им. Я. Мисиньша ведется в соответствии

со специально утвержденной инструкцией, предусматривающей исчерпывающее

приобретение изданий на латышском языке, переводов произведений латышских

авторов на другие языки и изданий о Латвии и ее жителях независимо от

языка и места издания. Кроме того, оперативные фонды этого книгохранилища

пополняются произведениями классиков марксизма-ленинизма, изданиями по

истории КПСС, политэкономии и философии, материалами съездов КПСС и пле-

нумов ЦК КПСС. С 1959 г. для библиотеки Я. Мисиньша выделен бесплатный

обязательный экземпляр республиканских изданий, поступающий без исключения

в архивный фонд.
В послевоенные годы собрание литературы этого книгохранилища не только

возросло в четыре раза, но и изменился его качественный состав: в нем возрас-
тает удельный вес периодических изданий. Произошли изменения и в языковом

составе фонда.

Особенно интенсивное увеличение фондов наблюдалось в период с 1954 по

1965 г., когда из крупных библиотек страны в дар были получены ценные книги,

годовые комплекты и отдельные номера периодических изданий, в том числе

дореволюционных. Кроме того, книжное собрание отдела пополняется литерату-
рой, получаемой по международному книгообмену и путем приобретения в анти-

квариатах. Наиболее ценными являются годовые комплекты издававшейся в

Бостоне газеты «Страдниекс» за 1906—1919 гг., отдельные номера изданного

в Бостоне первого революционного журнала на латышском языке «Аусеклис» за

1898—1901 гг., комплекты журнала «Социалдемократс», «Библиотеки социал-

демократа» и другие издания. Предметом особой гордости библиотеки являются

комплекты газеты «Циня» за 1904—1940 гг.

Органической составной частью краеведческого фонда является фонд ла-

тышских рукописей и редких книг, насчитывающий 18 566 инвентарных единиц.

Фонд располагает личными архивами выдающихся латышских деятелей культуры
и писателей. Кроме того, в его состав входят книжные собрания А. Аустриньша,
Т. Зейферта, К. Краулиньша, 3. Пурвса и др., среди которых много книг с

дарственными надписями и автографами, а также редких первоизданий. Особый

интерес представляет собрание редких книг по истории Латвии на иностранных

языках, так называемый фонд «Ливоника», основу которого заложил Я. Ми-

синьш. В секторе хранится обширный фонд революционной литературы — под-

польные издания и прокламации, издания, вышедшие за границей и нелегальным

путем привезенные в Латвию. Богатой является коллекция рукописей латышских

писателей, литературоведов и деятелей культуры. С приобретением новых ма-

териалов возникли отдельные рукописные фонды. Как наиболее обширные сле-

дует отметить архивные коллекции А. Кронвалда, Т. Зейферта, братьев Каудзите,
А. Деглава, А. Озола и др. Однако наиболее объемными и ценными представля-
ются личные архивы Я. Мисиньша и К. Эгле. Старейшей рукописной коллекцией
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библиотеки являются материалы, полученные от Латышского литературного об-

щества, которые включают рукописи старинных латышских книг, словарей и их

копий. Начатая Я. Мисиньшем и К. Эгле организация рукописного фонда про-

должается и в настоящее время.

Наряду с работой по комплектованию и хранению фондов, обслуживанию
читателей в отделе им. Я. Мисиньша ведется научно-библиографическая и

научная работа. До присоединения библиотеки Я. Мисиньша к Фундаменталь-
ной библиотеке библиографическая работа ограничивалась ведением библиогра-

фических картотек и публикованием библиографических обзоров. Только во вто-

рой половине 50-х годов под руководством К- Эгле начата работа над составле-

нием капитального библиографического труда — 3-томного указателя латышских

периодических изданий. 1-й том был издан дважды: 1-е издание было выпу-

щено в 1966 г., 2-е дополненное издание 1-го тома вышло в свет в 1977 г.

2-й том был издан в 1976 г. 3-й том указателя находится в стадии подготовки.

Продолжается работа над пополнением незавершенного Я. Мисиньшем его ос-

новного библиографического труда — «Указателя латышской литературы». Изда-

ние этих указателей явится воплощением замысла Я. Мисиньша о создании

исчерпывающего репертуара латышских книг и периодических изданий времени

до восстановления советской власти в Латвии в 1940 г.

На основе материалов, хранящихся в фондах отдела, был составлен ряд

библиографических указателей.
В Отделе латышской литературы сложился весьма стабильный состав чита-

телей — в основном писатели, литературоведы, языковеды, историки, журна-
листы и другие работники культуры. Ежегодно здесь регистрируется около

2000 постоянных читателей. Общее число посещений библиотеки этими читате-

лями достигает 21 000 раз. В течение года ими используется около 230 000 книг,

журналов, газет и других изданий.

Я. Паэглис, А. Бремпеле

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА Я. МИСИНЬША

Библиографической работой Я. Мисиньш начал заниматься в 80-е годы

XIX в. В своем главном библиографическом труде — «Указателе латышской

литературы» — он намеревался регистрировать все изданные на латышском

языке книги (независимо от места издания) начиная с XVI в., т. е. с момента

выхода в свет первых печатных книг на латышском языке.

Работа была задумана довольно широко; он предполагал каждое издание

снабдить подробным библиографическим описанием, аннотацией, биографическими
сведениями о латышских авторах. При описании переводной литературы также

предполагалось давать сведения об авторе, переводчике и языке оригинала,

поскольку в то время эти данные зачастую отсутствовали в самих изданиях.

В дальнейшем, в процессе работы, замысел пришлось ограничить.

Для своего «Указателя латышской литературы» Я. Мисиньш использовал

библиографические работы, которые были опубликованы прежде и выходили

в его время.
Так как ни одно из этих изданий не было полным, Я. Мисиньшу приходи-

лось их дополнять работами из своей личной библиотеки, сведениями, получен-
ными из переписки с авторами и издателями латышских книг, и материалами,
опубликованными в периодической печати того времени.

С увеличением собрания книг Я. Мисиньша расширился диапазон его биб-

лиографической работы, особенно после переселения в Ригу в 1906 г. В 1909 г.

его «Указатель» обязалось издать Латышское общество книготорговцев и изда-

телей. Чтобы «Указатель латышской литературы» сделать по возможности более
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полным, Я. Мисиньш не раз обращался за помощью к издателям на собраниях

этого общества, публиковал в прессе обращения с просьбой присылать ему

свои издания или хотя бы их библиографическое описание. Но отклик был

ничтожным.

К 1910 г. работа продвинулась уже настолько, что правление Латышского

общества книготорговцев и издателей решило выпустить пробный оттиск,

чтобы с готовящимся «Указателем» могли познакомиться широкие слои обще-

ственности и дать свои отзывы и замечания. Весь «Указатель» начали печатать

только в 1912 г. До начала первой мировой войны было напечатано 40 печатных

листов. Во время войны работа была приостановлена. Только в 1923 г. Я. Ми-

синьш написал предисловие и подготовил вспомогательный аппарат к уже на-

печатанной части издания, и в январе 1924 г. вышел в свет первый том «Ука-

зателя латышской литературы», который включал книги, изданные на

латышском языке за период с 1585 по 1910 г., за исключением художественной
литературы и книг по искусству. Я. Мисиньш продолжал работу над «Указате-

лем». Поскольку материал уже был подготовлен, хронологические рамки вто-

рого тома были расширены до 1925 г. Второй том в 1937 г. был издан Куль-
турным фондом и включал в себя художественную литературу и литературу по

искусству за 1585—1925 гг. Труд Я. Мисиньша является наиболее полным ука-
зателем латышских книг, который охватывает самый длительный и сравнительно
сложный период в истории латышской книги; наряду с библиографическими
данными здесь приводятся сведения, касающиеся содержания книг, цензуры и

условий распространения. Оба тома «Указателя» включают более 12 000 назва-

ний книг, расположенных в систематически-алфавитном порядке. В третий том

«Указателя» Я. Мисиньш намеревался включить журналы, газеты и календари.
Четвертый том предполагался как дополнение к 1-му: книги за период 1911—

1925 гг. Однако осуществить задуманное Я. Мисиныиу не удалось.
Помимо своего основного труда Я. Мисиньш составил ряд библиографиче-

ских указателей меньшего объема, подготовил ряд библиографических списков

и статей в связи с юбилейными датами в культурной жизни Латвии, принимал

участие в подготовке собраний сочинений латышских писателей и общественных

деятелей, частично используя для этого материал, собранный им в процессе ра-
боты над «Указателем латышской литературы».

Первой опубликованной библиографической работой Я. Мисиньша стал

каталог первой педагогической выставки Рижского учебного округа (издан

в 1911 г.), затем последовал ряд списков новых книг (опубликованы в периоди-
ческой печати). В 1921 г. были опубликованы библиографические указатели
работ Я. Райниса и литературоведа и общественного деятеля Я. Янсона-Брауна;
в 1925 г. — пояснения и примечания к сочинениям А. Пумпура и другие
работы.

В 1922 г., в связи со 100-летием выхода в свет первой латышской газеты

«Латвиешу авизес», Я. Мисиньш составил первый указатель латышских перио-
дических изданий, который оставался единственным вплоть до 1966 г.

О. Зандерс

ПИСЬМА Я. МИСИНЬША В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

АН ЛатвССР

Письма Я. Мисиньша как отдельное собрание материалов публикуются
впервые. До сих пор они только фрагментарно цитировались в Избранных
сочинениях Я. Мисиньша (Рига, 1962) и в работах о Я. Мисиныне и его

библиотеке. В комментариях указано местонахождение всех напечатанных текс-

тов. В публикации сохранены особенности языка Я. Мисиньша. Отобраны
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наиболее важные его письма, которые рассказывают о становлении библиотеки

Я. Мисиньша и его дальнейшей библиотечной деятельности. Использованы

письма, в которых Я. Мисиньш предстает как библиограф, литературовед,
неутомимый собиратель книг, рукописей и других архивных материалов. Пока-

зана также его активная деятельность как собирателя латышского фольклора.
Значительной представляется переписка Я. Мисиньша с некоторыми из мла-

долатышей — Кришьянисом Валдемаром, Фрицисом Бривземниеком, а также

Каудзите Матисом. Из писем более позднего периода следует отметить переписку
с историком литературы Теодором Зейфертом.

К. Кару.шс

ИЗДАНИЕ КНИГ В СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ в 1919 г.

В статье рассматривается история создания основных издательств и других

учреждений и организаций, издававших книги и периодическую прессу в Со-

ветской Латвии в 1919 г., дается анализ изданной литературы в тесной связи

с историческими событиями того времени и с экономическими и культурными
преобразованиями, вызванными установлением советской власти в Латвии. В ос-

нове работы лежит анализ самих изданий, опубликованная по данному вопросу

литература и архивные документы.

Подробнее рассматриваются создание и деятельность двух главных изда-

тельств Советской Латвии: издательства Коммунистической партии Латвии (Со-

циал-демократии Латвии) «Циня» и издательства Народного комиссариата про-
свещения. Анализируется продукция этих издательств — книги и периодические

издания — общественно-политическая, научная, учебная и художественная

литература. Даются сведения и о других издающих организациях и учрежде-
ниях (издательствах различных комиссариатов, армейских и кооперативных об-

ществ), а также о частных издателях, которые еще работали в начальный пе-

риод в Советской Латвии. Рассматривается их вклад в развитие советского

книжного дела.

Поскольку советская власть на всей территории Латвии просуществовала
недолго, в работе даются сведения также о замыслах в области книжного дела,

об изданиях, которые были в производстве или напечатаны еще до установления

советской власти, но вышли в 1919 г., а также об изданиях, которые предпо-
лагалось издать, однако подготовить или напечатать их не успели, и они были

изданы позже прогрессивными и революционными издательствами уже в бур-
жуазной Латвии или после восстановления советской власти в 1940 г.

Ю. Киперс

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДАЙЛЕ УН ДАРБС»

Коммунистическое издательство «Дайле ун дарбс» — самое большое ле-

гальное коммунистическое издательство в буржуазной Латвии — было основано

в 1920 г. Его задачей было издание марксистской массово-политической литера-

ратуры и обеспечение бумагой подпольной типографии для нелегальной газеты

«Циня». В создании этого издательства принимали участие секретарь ЦК КП

Латвии Я. Шилф-Яунзем, член ЦК А. Арайс-Берце и идейный руководитель

Заграничного бюро ЦК П. Стучка. Официально издательство «Дайле ун дарбс»
было основано 2 октября 1920 г. под названием «Коммандитное товарищество
«Дайле ун дарбс»» (организационные работы начались уже в июне 1920 г.).
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Членами К/т «Дайле ун дарбс» были 4 живущих в Латвии прогрессивных

деятеля: Я. Райнис — председатель и заведующий литературной частью, А. Ра-

зуме — секретарь, П. Бетлерс — директор-распорядитель и Я. Чауле (в состав

правления не вошел). Постоянную связь с руководством КП Латвии поддержи-

вал только директор-распорядитель П. Бетлерс.

Издательство «Дайле ун дарбс» просуществовало 9 лет (с октября 1920 г.

по ноябрь 1929 г.), издав за это время 49 книг на латышском языке общим

тиражом 155321 экземпляр и один сборник революционных очерков на еврей-

ском языке. Из 49 книг, изданных на латышском языке, 15 были общественно-

политического характера (К. Маркс «18 брюмера Луи Бонапарта», Ф. Энгельс

«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», Г. В. Плеханов

«Основные вопросы марксизма», Я. Янсон-Браун «Собрание сочинений», тт. I—71 —7

и др.); 26 названий — художественная литература (в том числе 4 сборника

стихотворений Я. Райниса, сочинения А. Упита, Л. Паэгле, Л. Лайцена, Э. Бирз-
ниека-Упитиса и др.); 5 книг — учебники и детская литература, 2 справочника

и 1 словарь. В период с 1922 по 1926 г. «Дайле ун дарбс» обеспечивало бума-
гой подпольную типографию (ул. Краславас, 22), где печаталась нелегальная

газета «Циня».

Для общественной и культурной жизни Латвии особенно важной стороной
деятельности К/т «Дайле ун дарбс» было распространение и популяризация в

Латвии книг, изданных в Советском Союзе. «Дайле ун дарбс» с 1924 г. явля-

лось генеральным представителем московского латышского издательства «Про-
метей», а с конца 1925 г. — еще и представителем Госиздата РСФСР в Латвии

и широко распространяло на территории Латвии как новые, так и антикварные

советские книги по всем вопросам науки и искусства, за исключением массово-

политической литературы и сочинений известных советских партийных и госу-

дарственных деятелей. Кроме того, книжный магазин издательства «Дайле ун
дарбс» наряду со своими изданиями брал на комиссию и продавал издания

других латышских прогрессивных и революционных издательств.

С. Калниете

САТИРИЧЕСКАЯ ГРАФИКА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

1905—1907 гг.

Революция 1905—1907 гг. оказала влияние на развитие латышской лите-

ратуры и искусства. Графика, как самый демократичный и понятный широким

народным массам вид изобразительного искусства, активно откликнулась на со-

бытия революции. Особенно яркого расцвета достигла политическая сатира,

которая через периодическую печать бичевала насквозь прогнившую социальную
и классовую структуру Прибалтики. Жало сатиры также было направлено про-
тив немецких помещиков и духовенства, веками порабощавших латышский на-

род. Беспощадно высмеивались деятели латышской буржуазии, предавшие ими

же проповедуемые идеалы «народного единства» и отдавшие народ на растер-
зание царским и остзейским отрядам. Социальный смысл сатиры этого периода
был порождением революционной действительности. Сатира призывала прогрес-
сивно настроенных художников служение общественным интересам воспринимать
не только как долг, но и как главный смысл творческой деятельности. Молодые
латышские художники Р. Зариньш, И. Зебериныл, П. Крастинъш, А. Кронен-
бергс, Р. Перле, А. Романс, Я. Тилбергс, Г. Шкилтерс и другие в период ре-
волюции создали выдающиеся образцы политической сатиры, сделав новый шаг

в развитии национальной карикатуры вообще.

Наиболее значительным в художественном отношении периодическим изда-
нием был сатирический журнал «Свари», выходивший в Петербурге в 1906—
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1907 гг. Остальные сатирические издания такого художественного уровня не

достигли, но и они внесли значительный вклад в идеологическую борьбу этого

периода. Царская цензура часто запрещала деятельность того или иного сати-

рического издания, но через короткий промежуток времени оно восстанавлива-

лось под другим названием и продолжало вновь свою обличительную деятель-

ность.

На страницах латышских сатирических периодических изданий улавливается

определенная жанровая структура сатирической графики, раскрывающая слож-

ные отношения творческих работников с цензорским надзором. Карикатура-за-
гадка, карикатура-аллегория, сатирический портрет были внешней формой, кото-

рая ловко маскировала истинное содержание. На страницах периодической

печати 1906—1907 гг. зародился новый тип печатной графики, раскрывавший
героику революционной борьбы и трагизм поражения.

А. Апинис

ФИЛОСОФСКАЯ ПОЭМА Я. РУГЕНСА «СКАЗАНИЕ ОБ ИОВЕ»

И ЕЕ ПЕРВОИСТОЧНИК

В 1982 г. была найдена книга И. В. Мюллера «Hiob. Dramatisches

Gedicht» (NewOrleans, 1850), послужившая латышскому поэту Янису Ругенсу
первоисточником при сочинении его поэмы (1859), распространявшейся в руко-
писях. Сличение обоих текстов подтверждает сравнительную самостоятельность

Я. Ругенса: он вводит новые просветительские моменты (пропаганда гелио-

центризма и других космологических идей), отличается от И. В. Мюллера в

понимании социальной справедливости — главное ударение делает на критику

господствующего в Прибалтике немецкого меньшинства. Центральная идея Я. Ру-
генса — сомнение в справедливости религиозного учения о страдании, вера
в возможность человека противостоять судьбе.

В статье констатируется популярность поэмы Я. Ругенса в слоях молодой
латышской интеллигенции; это обстоятельство объясняется литературными ка-

чествами произведения, размахом мысли, демократической направленностью и

созвучием его идей с антипомещичьими и антиклерикальными настроениями на-

рода в начале 60-х гг. XIX в.

И. Клекере

ПЕРВЫЙ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР.

«ЛАТЫШСКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» Б. ДИРИКИСА

Статья посвящается первой истории латышской литературы на латышском

языке — книге Б. Дирикиса «Латышская словесность» (1860).
Б. Дирикис в начале 60-х гг. XIX в. вместе с младолатышами и их едино-

мышленниками ищет возможности консолидации латышской интеллигенции в

целях направления литературной жизни в русло национальных интересов. Одно
из таких мероприятий — попытка создать Общество латышского языка и лите-

ратуры. Литературоведческая деятельность Дирикиса этого времени подчиняется

общественной необходимости — осознать достигнутое латышской литературой.
Для написания своей истории литературы Дирикис использовал уже напе-

чатанные работы, библиографические, биобиблиографические указатели, состав-

ленные прибалтийско-немецкими литераторами.
В «Латышской словесности» имеются и новаторские элементы: впервые уста-

навливается связь письменной литературы с фольклором, самостоятельно
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написана глава о новейшей литературе (1820—1860 гг.). Несмотря на обилие

адресованной крестьянам народной книги, где формы общественного сознания

появляются в синкретическом виде, Дирикис видел в литературе особую отрасль

искусства и уделил сравнительно большое внимание творчеству первых латыш-

ских поэтов, пытался индивидуализировать их характеристики. В книге также

подчеркивается необходимость усовершенствования латышского языка в целях

дальнейшего развития литературы, что роднит этот труд со взглядами Ю. Алу-

нана.

Л. Лимане

РОБИНЗОНАДА И ПОВЕСТЬ О ЖЕНЕВЬЕВЕ

(ГЕНОВЕВЕ) В ИСТОРИИ ЛАТЫШСКОЙ КНИГИ

С распространением грамотности среди широких кругов населения для

необразованного читателя в Западной Европе была создана специальная на-

родная книга, которая продолжала фольклорные традиции народной книги

средневековья. Эти книги в 20—40-х гг. XIX в. стали переводиться с немецкого

на латышский язык. С переводом книжки Е. Г. Кампе «Робинсоне Крузиньш»

(1825) в латышской книжной продукции появляется литературный прием робин-

зонады: авторы переносят литературных героев в необычные обстоятельства и

там, как бы в лабораторных условиях, развертываются события их жизни. В ла-

тышскую книжную продукцию входило все больше переводных с немецкого языка

повестей, авторы которых писали специально для народа, и особенно для юноше-

ства и детей. Идеи большой литературы в их произведениях трансформирова-
лись и преподносились в элементарном изложении. Для дидактических целей

часто использовался фольклорный материал, особенно легенды. На латышский

язык было переведено большинство повестей Кристофа Шмида. Робинзонадами
являются его повести «Как Генрик из фон Эйхенфельс до признания бога

дошел» (1834) и «Петр, молодой отшельник» (1836).

Одним из популярнейших сюжетов этого типа как в Западной Европе,

так и в Латвии является повесть о Женевьеве, в которой использована средне-
вековая легенда о женщине-страдалице. В литературной обработке К. Шмида

«Графиня Женевьева» впервые на латышском языке была выпущена в 1845 г.

в переводе литератора Ансиса Лейтанса под названием «Графиня Геновева».

С помощью фольклорного материала автор повести внушает читателю свои

дидактические идеи. Его идеальная героиня Геновева исповедует культ терпения
и покорности судьбе. Используя литературные приемы сентиментализма, автор
вызывает в читателях чувство сострадания. Благодаря свойственной детскому
писателю наглядности изображения, яркости деталей и ситуаций произведение
К. Шмида завоевало популярность среди массового читателя как во многих

странах Западной Европы, так и в Латвии. Первое латышское издание было

распродано в течение трех лет, и в 1848 г. книга была напечатана повторно.

В течение полувека (до конца XIX в.) вышло примерно 20—25 разных изданий
«Геновевы», среди них как произведение К. Шмида, так и сокращенные пере-
сказы легенды из фольклоризированных немецких сборников в переводах разных
латышских авторов. Более 50 лет книга являлась бестселлером. В середине
XIX в. ее читали коллективно вслух. Популярность книги свидетельствует о том,

что ее содержание одобрялось латышским обществом. В начале издателями и

переводчиками книга направлялась в свет как средство поучения, а позже ее

предназначали для приятного времяпровождения. Чисто эстетического восприя-

тия художественного произведения в крестьянской среде еще не существовало.
Произведение эмоционально обогащало читателей, способствовало осознанию

общности человеческих переживаний. Значение книги ограничивается истолко-
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ванным в духе христианской этики идеалом смирения и терпения. В социальном

плане она проповедует фатализм, поэтому не способствует зарождению прогрес-

сивных идей в обществе. На начальном этапе, при отсутствии высококачественной

художественной литературы, книга приобщала большие массы людей к чтению,

т. е. создавала читающую публику, в которой позже образовались читательские

группы с разными интересами. Со временем значение книги уменьшилось, в

конце столетия ее читателями являются массовые потребители, нетребовательные

к качеству книги.

В. Виллеруш

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ТИПОГРАФСКИХ -

БУМАЖНЫХ ОБЛОЖЕК ЛАТЫШСКИХ КНИГ XIX ВЕКА

В XIX веке в результате развития капитализма у латышского книгопечатания

появились новые проблемы и задачи. Конфронтация издателей книг противопо-

ложной идеологической ориентации, стремительно возрастающий выпуск книг и

торговая конкуренция подняли значение рекламы. Для привлечения внимания

покупателей и читателей была необходима более обширная информация об

ассортименте предлагаемых печатных работ; отдельные издания нуждались в

более подробной характеристике, например в комментировании содержания

книги, публикации сведений об ее авторе, издателе и т. д.

Особенно перспективным оказалось нововведение, состоящее в том, чтобы

на бумажной обложке фиксировать информацию различного характера, в том

числе и титульные сведения о книге. Обложка стала более привлекательной;
особая роль в этом принадлежала иллюстрациям. Кроме факторов коммерче-

ского характера, на увеличение информационной нагрузки обложки повлияли и

экономические соображения. Так, например, напечатанные на титульной обложке

сведения и различные указания помогали ориентироваться в массе книг анало-

гичного характера, положительно влияя на распространение, хранение и исполь-

зование книги. Развитие внешнего облика книги в XIX веке состояло в основном

именно в изменениях типографской бумажной обложки.

Наиболее древней латышской книгой в типографской бумажной обложке,
дошедшей до наших дней, является изданная Стефенхагеном в 1809 г. книга

X. Гардера «Anmerkungen und Zusātze ... ».

Уже с появлением первых типографских бумажных обложек возникла

взаимосвязь между внешними и внутренними графическими элементами книги.

Развитие внешнего оформления книги определялось связанной с ее содержанием
или характеризующей данное издание информацией на обложке (информация
группы А). В начале второй половины XIX в., благодаря иллюстрациям обло-

жек, информация группы А стала связующим звеном между содержанием книги

и читателем. Исходя из замыслов и обстоятельств, она могла быть как факто-
графическим, так и эмоциональным дополнением содержания книги.

В процессе сочетания внутреннего и внешнего оформления книга вначале

превратилась в компилятивный ансамбль графических элементов. Это был про-
цесс, в ходе которого выкристаллизовывалось новое понимание художественного

оформления книги как нерушимого единства формы и содержания.

Вторая часть содержавшейся на обложке информации, не связанная с со-

держанием печатного издания (информация группы Б), во второй половине

XIX в. дифференцировалась, однако в развитии внешнего оформления книги ей

принадлежало второстепенное значение. Информация группы Б (в основном

различные объявления и реклама) характеризовалась большой нестабильностью.



Современные исследования позволяют сделать следующие выводы:

— между информационной и эстетической функцией типографской бумаж-
ной обложки имелась тесная взаимосвязь; эволюция внешнего оформления

книги свидетельствует о том, что эта связь была динамичной, в некоторых

случаях взаимно организующе и нормирующе действовала как одна, так и вто-

рая функция;
— информация группы А являлась определяющим фактором в создании

новой, единой в смысле содержания и формы художественной структуры книги;

— графика типографских бумажных обложек являлась важным составным

элементом художественной структуры книги;

— трансформация книжного оформления, вызванная интенсификацией ин-

формационной функции обложек, отражала отношение к книге нового, капи-

талистического общества;
— типографские бумажные обложки книг XIX в. могут служить весьма

разносторонним источником исторических сведений (в т. ч. и истории книги).

Я. Страдынь

БИБЛИОТЕКА ПРОФЕССОРА ПАВЛА СТРАДЫНЯ

В статье рассказывается об одной из самых больших личных библиотек

Риги в 50-х годах — библиотеке академика П. Страдыня, о ее создании, путях

комплектования, проанализирован ее состав. Даны сведения об отдельных частях

этой библиотеки: переданных в Музей истории медицины им. П. Страдыня,
Фундаментальную библиотеку Академии наук ЛатвССР и находящихся в соб-

ственности автора данной статьи.

Основы библиотеки заложены в 1914—1923 гг. в Петрограде, где П. Стра-
дынь изучал медицину, русскую литературу и искусство; в последующие годы

библиотека была пополнена латышской и зарубежной литературой, приобретен-
ной в США, Великобритании и других зарубежных странах.

В библиотеке преимущественно находились книги по медицине. Здесь были

собраны практически все сочинения по истории медицины, по истории медицины

в России и Прибалтике с XVIII в., много работ о народной медицине. Примерно
одна треть литературы касалась других отраслей науки

—

естествознания, фило-
софии, истории, этнографии, языкознания, фольклора, архитектуры, искусства,
а также включала художественную литературу на латышском, русском, немец-

ком, английском и французском языках.

В библиотеке кроме книг находились также другие виды печатных работ —

плакаты, афиши, карты, планы, листовки, почтовые карточки, рукописи и письма.

Собирание библиотеки для П. Страдыня не являлось самоцелью — она была

составной частью разнообразной деятельности профессора.
После смерти П. Страдыня библиотека не сохранилась как единое целое.

Большая часть изданий передана Фундаментальной библиотеке АН ЛатвССР,
свыше 8000 единиц — библиотеке Музея истории медицины им. П. Страдыня,
часть — библиотеке Рижского медицинского института. Остальные издания на-

ходятся в собственности наследников профессора.
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BEZ JĀŅA MISIŅA IZVEIDOTAS GRĀMATU KRĀ-

TUVES MOSU KULTORAS IZAUGSMEI NEBOTU

TO DZIĻO SAKŅU, KAS TO BARO JAU 100

GADU — JO NEVAR ВОТ NOPIETNU PĒTĪJUMU

PAR TAGADNI, NEPAZĪSTOT PAGĀTNI. UN TĀ-

PĒC VISDAŽĀDĀKO NOZARU KULTORAS DAR-

BINIEKI UN ZINĀTNIEKI, IT IPASI VALODNIEKI

UN LITERATŪRZINĀTNIEKI, MOSU ZINĀTŅU
AKADĒMIJAS FUNDAMENTĀLAS BIBLIOTĒKAS

JĀŅA MISIŅA NODAĻA MEKLĒ UN ATROD MA-

TERIĀLUS SAVIEM PĒTĪJUMIEM PAR LAT-

VIEŠU VALODAS, LITERATORAS, GRĀMATNIE-

CĪBAS UN DAUDZU CITU NOZARU PAGĀTNI UN

ARI PAR VISJAUNĀKO SAIS NOZARES.

A. BtINKENA


	Grāmata un grāmatnieki : Misiņa bibliotēkas 100.gadadienai. 1885-1985��������������������
	FRONT
	Cover page
	Chapter
	Title
	Chapter

	MAIN
	PRIEKŠVĀRDS�㈸　ၰ쬣
	AUTORI
	100 GADOS
	TAUTAS KULTŪRAS LIECINIECE UN GLABĀTĀJA���������������
	MISIŅA BIBLIOTĒKA SIMT GADOS����������
	JĀŅA MISIŅA BIBLIOGRĀFISKAIS DARBS��������������������
	JĀŅA MISIŅA VĒSTULES LPSR ZA FUNDAMENTĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ����������������������������������������

	NO LATVIEŠU GRĀMATAS PAGĀTNES�������‛쌟�
	GRĀMATU IZDOŠANA PADOMJU LATVIJĀ 1919. GADĀ���������������
	KOMUNISTISKĀ IZDEVNIECĪBA «DAILE UN DARBS»����������
	SATĪRISKĀ GRAFIKA 1905.—1907. GADA PERIODISKAJĀ PRESĒ��������������������
	JĀŅA RUĢĒNA FILOZOFISKĀ POĒMA «ĪJABA STĀSTI» UN TĀS PIRMAVOTS���������������������������������������������
	PIRMAIS ATSKATS. В. DĪRIĶA «LATVIEŠU RAKSTNIECĪBA»��悃쌟䂅쌟聭쌟恭쌟����������
	ROBINSONIĀDE UN STĀSTS PAR GENOVEVU LATVIEŠU GRĀMATNIECĪBĀ�������������������������
	19. GADSIMTA LATVIEŠU GRĀMATU TIPOGRĀFISKO PAPĪRA VĀKU INFORMATĪVĀ FUNKCIJA������������������������������
	PROFESORA PAULA STRADIŅA BIBLIOTĒKA���������悷

	Chapter
	ATMIŅU PAVEDIENI�����
	TORŅA IELAS MISIŅI����������
	GRĀMATU SARGĀTĀJI UN LASĪTĀJI�������������������������

	NO LASĪTĀJU ATZIŅĀM��������������������
	книги и книголюбы���������������������������������������������������������������������������
	SATURS

	BACK
	Chapter
	Chapter


	Illustrations
	Untitled
	Jānis Misiņš. Mākslinieks S. Vidbergs���������������
	J. Misiņa grāmatzīmes. Mākslinieks R. Zariņš�������������������������
	«Krāču» dzīvojamā māja�쐟䂎쐟낇쐟������������ꂅ쐟ႇ쐟䂈쐟₈
	J. Misiņa piemiņas istaba LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa latviešu literatūras nodaļā���������������������������������������������
	J. Misiņa piezīme F. Šillera lugas «Laupītāji» tulkojuma rokrakstā�쐟������������킩쐟䂫쐟肬쐟悬쐟���
	LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa latviešu literatūras nodaļas ēka A. Upīša ielā 3���������������������������������������������
	J. Misiņa bibliotēkas 75 gadu jubilejā 1960. g. septembrī. No kreisās: LPSR ZA akadēmiķis sekretārs V. Samsons, Fundamentālās bibliotēkas direktors E. Arājs, K. Egle������������������������������������������������������������
	Literatūras izsniegšanas telpa bibliotēkā�rs E. Arājs, K
	Grāmatnīcas «Daile un darbs» skatlogi 1926. gadā Brīvības ielā 11 (tag. Ļeņina iela 35)����������������������������������������
	Izdevniecības «Daile un darbs» emblēma. Mākslinieks I. Zeberiņš�������������ᄁ�က�ﳔ쐟糿
	К. Markss. «Lui Bonaparta astoņpadsmitais brimmers»�惧쌟ç쌟�����
	J. Rainis. «Tālas noskaņas zilā vakarā»��������������������
	F. Engelss. «Ludvigs Feierbahs un vācu klasiskās filozofijas gals». 1922. g. izdevums����������
	J. Rainis. «Klusā grāmata»������〖⼡ꀗ⼡
	J. Rainis. «Vētras sēja». Vāks un tituls�⼡䀬⼡�����������
	G. Pļehanovs. «Marksisma pamatjautājumi». Vāks un tituls���������������
	L. Paegle. «Iela». Vāks un tituls�⁎⼡4⼡
	A. Upīts. «Ziemeļa vējš»����偈⼡え⼡遧쐟で쐟Ā�Ā
	L. Paegle. «Kas atsēdēs?»���⁚⼡⁑⼡瀸⼡း
	L. Paegle. «Jauno vanagu sasaukšanās»�����
	K. Vilnis. «Agrārjautājums Latvijā»�aukšanās»�����
	L. Laicens. «69 dienas Sociālistisko Padomju Republiku Savienībā»���������������
	J. Jansona-Brauna Kopotu rakstu 7. sējuma vāks������ょ⼡낆⼡
	Krīvu-krīvi. Mākslinieks F. Krastiņš��������������������
	Tas pazemības gars. Mākslinieks A. Romāns���������������
	Rainis. Mākslinieks J. R. Tilbergs�����
	Eposs. Mākslinieks R. Zariņš��Ā�삲⼡⼡₰⼡
	Dāvids un Goliāts. Mākslinieks A. Kronenbergs�������烁⼡⼡Ⴢ⼡⼡
	Tūristi Rīgā. Mākslinieks J. R. Tilbergs��������������������
	Nošautais. Mākslinieks I. Zeberiņš�⼡��������
	J.V. Millera grāmatas «Ījabs» titullapa. J. V. Millera grāmatas «Ījabs» 2. – 3. lpp. un atbilstošais teksts J. Ruģēna poēmas «Ījaba stāsti» norakstā��������������������������������������������������
	B. Dīriķa grāmatas «Latviešu rakstniecība» titullapa�a poēmas «Ījaba stā
	Grāmatas «Grāfa lielmāte Genoveva» pirmizdevuma titullapa���0㉥0㈰耗〡〡〚〡ယ〡
	Grāmatas «Jēkabs un Kristīne» vāku 1. un 4. lpp.��������������������
	К. Hardera grāmatas «Ammerkungen und Zusatze .. » vāku 1. un 4. lpp.���������������
	Grāmatas «Grēcinieka atgriešana» vāku l. un 4. lpp.���������〡쀸〡逪〡
	Sērijas «Grāmatiņas priekš tiem mīļiem bērniņiem» brošūras «Atraitne uguns bāķa tornī Margatē» vāku 1. un 4. lpp.�����������������������������������������������������������������
	«Grāmatas, ko kāds jūdu reiznieks rakstīja..» vāku l. un 4. lappuse Stefenhāgenu firmas zīme uz vāku 4. lappuses����������������������������������������
	H. Bičeres-Stovas grāmatas «Unkel Toma būda» vāku 1. un 4. lpp.�၅〡偎〡��������0〰İ〰〰〰〰
	M. Buša darināts kokgrebums Pūcīšu Ģederta «īstajam tautas kalendāram» vāku 1. lpp.�����������������������������������
	R. Šēfera grāmatas «Vīlips Melanktons» vāku 1. lpp. ar A. Dīrera vara grebuma reprodukciju��々ㄡစㄡ偬〡〡����������Ā����
	J. Misiņa «Vispārīgā latviešu rakstniecības rādītāja» parauglokšņu titullapa���������������������������������������������
	J. Šņores grāmatas «Caur ērkšķiem pie rozēm» vāku 1. lpp.���ㄡꀤㄡ逩ㄡ瀩ㄡ������������連ㄡ%ㄡဪㄡ
	J. Vīstuca grāmatas «Ģeogrāfija priekš pagastu skolām» reklāma vāku 4. lpp.�����������������������������������
	К. Markss un. F. Engelss. «Komunistiskās partijas manifests». 1919. g. izdevums�������Ā��
	K. Markss. «Kritiskas piezīmes pie politiskās ekonomijas»���せㄡ끚ㄡ큛ㄡ끛
	V. Plūdons. «Maza Anduļa pirmās bērnības atmiņas»������������������������������
	LSD apgādniecības «Cīņa» zīme�〰㉤〰㔳〰㜴〰㙦〰㜶〰㘱〰㜳〰㈰〰㘷〰㜲〱〱〰㙤
	J. Rainis. «Gals un sākums»�����
	Darba skolas bibliotēkas grāmatzīme���������������
	A. Kurcijs. «Mana grāmata»��낋ㄡ삍
	Prof. Р. Stradiņš 1958. gadā��Ā�킗ㄡ낗ㄡ�ㄡㄡ���
	Prof. Р. Stradiņa darba kabinets�ㄡ₪ㄡ������
	Prof. P. Stradiņa grāmatzīme. Mākslinieks A. Jupatovs�������₼ㄡꂻㄡ䂣ㄡꂼㄡ�����

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


