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R. L. B. Derīgu grāmatu nodala.

Indr. Cīrulis.

Vēsturiskais pārskats.

1. Nodaļas sākumi.

Pareizi nostādīta izglītība ir katras tautas kultūras

drošākais pamats, kas to paceļ ne tikai garīgā, bet arī ma-

teriālā ziņā. To atzinuši arī Rīgas Latviešu biedrības dibi-

nātāji, likdami biedrībai par galveno mērķi „gādāt par

derīgu zināšanu un visādas gara gaismas

izplatīšanu tautā." Rakstīts vārds — grāmatas —

vislabākais līdzeklis gara gaismas izplatīšanai tautā. Kad

biedrība dibinājās, latviešiem trūka derīgu grāmatu. Šis

trūkums bija visai sāpīgi sajūtams, kādēļ bija jāķeras pie tā

novēršanas. Pie biedrības nodibinājās Zinību komisija, kam

bija jāuzņemas šis grūtais, bet svētīgais darbs.

1884. g. 4. dcc. A. Vēbers Zinību komisijas uzdevumā

iesniedza biedrības runasvīriem priekšlikumu par derīgu

grāmatu apgādāšanu. Lai veicinātu derīgu grāmatu apgādā-

šanu, viņš lika priekšā: 1) izsolīt godalgas, 2) izdot derīgas

grāmatas un 3) grāmatu apgādātājiem sniegt palīdzību naudā,

lai izdotu derīgas grāmatas par jo lētu cenu. Nauda šim

mērķim būtu sagādājama ar labprātīgiem ziedojumiem un iz-

rīkojumiem. Biedrības grāmatās būtu ievedams sevišķs «de-

rīgu grāmatu konts", naudu uzglabātu biedrība vērtspapīros,
bet Zinību komisijai naudas izlietošanā dodama pilnīga

„svabadība". Šo Zin. kom. priekšlikumu runas vīri apstipri-

nāja, bet sāka to pildīt divus gadus vēlāk, kad Zin. kom.

nolēma dibināt „Nodaļu priekš derīgu grāmatu apgādāšanas".

Statūtus, resp. instrukcijas šai nodaļai sastādīja B. Dīr i -

ķi s, A. Butu 1i s, E. Skujen ick s, V. Altberģisun

Ģ. Pūcīti s. Sastādītās instrukcijas iesniedza Zinību ko-

misijai, kas tās apstiprināja 1886. g. 30. aprīlī.

Nodaļa savu pirmo sēdi noturēja 1886. g. 17. maijā.
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Šai sēdē ievēlēja par Nodaļas priekšnieku A. Šlēz iņ v, kā

vietā drīž nāca B. Dīriķis, par viņa vietnieku — A.

Butv 1i un par rakstvedi — virsskolotāju F. Zēbe rģ i.

Šai sēdē pārrunāja arī tuvāk Nodaļas uzdevumus, sevišķi

principus, pie kādiem turēties, grāmatas tautai apgādājot:

1) „kas viņai dažādos dzīves apstākļos un vajadzībās varētu

būt par pamācību un vispārīgi derētu prāta un sadzīves iz-

glītībai; 2) kas būtu sarakstītas viegli tekošā, skaidrā va-

lodā, katra saprašanai pieejamas un patīkami lasāmas un

3) būtu lētas, visiem viegli iegādājamas, lai tām arī visnaba-

gāko ļaužu durvīm nebūtu jāiet garām."

Mērķi bija nosprausti, nu bija tie jāreālizē. Nodaļa arī

tūliņ atzina, ka viņa viena pati maz varēs panākt, ka te jā-

nāk talkā plašākām tautas aprindām. Tādēļ nolēma griezties

pie latviešu tautas ar uzaicinājumu. Šis uzaicinājums parā-

dījās 1886. g. 29. dcc. „Baltijas Vēstneša" 298. numurā ar

Nodaļas priekšnieka B. Dīriķa parakstu.

Uzaicinājumā vispirms bija aizrādīts uz Nodaļas nodi-

bināšanos un uz tiem principiem, pie kādiem Nodaļa turē-

sies, apgādājot grāmatas. Tālāk uzaicinājumā lasāms: „Bet

šo savu darbu Nodaļa spēs strādāt ar sekmēm tik tad, ja vi-

ņai arī publika cītīgi un devīgi nāks palīgā gan derīgus

manuskriptus piesūtīdama, gan arī ar naudas dāvanām pie-

palīdzēdama."

„

Piesūtītos manuskriptus, kādus atradīs par derīgiem,

Nodaļa samaksās ar 20—25 rbļ. par drukas loksni. Tādā

kārtā Nodaļa cer dabūt nevien krietnus rakstus, bet arī grib

daudz maz atlīdzināt darbu un pabalstīt spēkus, kas tautas

labā strādās."

„Lai rakstniekiem būtu zināms, kādi raksti Nodaļai īsti

vēlami, tad piemēram še dodam kādus tematus:

1. Kas jāievēro bērnu kopšanā un audzināšanā pirma-

jos gados?
2. Kā koku dārzi ietaisāmi un kopjami?
3. Kā sakņu dārzi ietaisāmi un kopjami?
4. Monogrāfijas par dažiem ievērojamiem laikmetiem,

gadījumiem, kārtām vai personām no Krievijas, bet sevišķi

no Latvijas vēstures (piemēram : par zemgaliešu cīņām, par

kuģniecību un tirdzniecību hercoga Jēkaba laikā, par Vidze-

mes iekarošanu caur Pēteri Lielo v. c).



5

5. Latviešu mitoloģija.
6. Kas darāms piepēžu saslimumu un pamirumu gadī-

jumos ?

7. Kā spēcīga veselība panākama un uzturāma?

„Šo paziņodama, Nodaļa lūdz visus, kam tautas labklā-

jība rūp, pie uzņemtā darba nākt viņai pēc iespējas talkā."

Sis uzaicinājums, kā Nodaļa vēlāk pārliecinājās, bija

atradis tautā dzirdīgas ausis, bet Nodaļa nevarēja, rokas

klēpī salikusi, gaidīt uz šo atsaukšanos, jo tā nenāca tūliņ :

viņai bija nekavējoties jāķeras pie sava īstā darba — grā-

matu izdošanas.

1887. gada sākumā Nodaļai bija jau iesūtīts viens otrs

manuskripts, bet no tiem nevienu neatrada par derīgu izdo-

šanai. levērojot, ka 1887. g. jūlijā pagāja 25 g. no tā laika,

kad sāka iznākt Avīzes", Nodaļa nolēma par

savu pirmo grāmatu izdot „Pēterburgas Avīžu Piemiņu"

divās daļās, kurās uzņemtu rakstus no «Pēterburgas Avīzēm".

Rakstus I daļai izvēlēja un sijāja Fr. Brīvzemnieks, E. Sku-

jenieks un A. Butulis, bet „Piemiņas" II daļu palīdzēja sa-

stādīt arī vēl Fr. Grosvalds, J. Straume, D. Sarkanis un

M. Skrūzītis. Galīgo rakstu sakārtojumu un redakciju «Pie-

miņai" izdarīja Fr. Brīvzemnieks, bet priekšvārdu sarakstīja

Kr. Valdemārs. „Piemiņa iznāca jūnija mēnesī 12 loksnes

bieza un maksāja 30 kap. uz vienkārša un 80 kap. uz labāka

papīra.

Par pirmo Nodaļas soli grāmatu apgādāšanā laikraksti

atsaucās atzinīgi. Tā «Austrums" Nodaļas pirmo grāmatu

apsveica šādi:
„. . . Tāpēc jāpateicas Der. grām. nodaļai, ka

viņa uzņēmusies izdot, „Pēterb. Avīžu" labākos rakstus atse-

višķās grāmatiņās ...
Pirmā tāda grāmatiņa jau iznākusi un

dabūjama visās grāmatu bodēs. Se mēs atrodam stāstus,

kas ņemti no pašu tautas dzīves un kur atrodam cilvēkus,
kas mums pilnīgi saprotami, tādēļ, ka viņi mums līdzīgi.

Zobgalis graiza netikumus, kas vēl tagad nav zuduši mūsu

starpā, tā ka jādomā, ka rakstītājs smēlis no tagadējās dzī-

ves ... Neviens, kas šo grāmatiņu būs iegādājies, to neno-

žēlos, jo būs atradis spirgtu gara barību. Grāmatiņa 12

loksnes bieza un maksā tikai 30 kap., salīdzinot tā lētākā

grāmata, kas līdz šim izdota latviešu valodā."

„Der. grām. nodaļa uzsākusi savu darbību ar šo teicamo



6

uzdevumu un iztērējusi pie tam savu mazo kapitālu, tādēļ

tagad tautai jāpierāda, ka viņa jau izaugusi no bērna stā-

vokļa un prot cienīt to, kas pastrādāts viņas labā... Šo

izdevumu latviešu tauta varētu it viegli izpirkt, jo tādu gan

nebūs daudz, kas nespētu atlicināt 30 kap. un nopirkt par

šo mazumiņu mūža draugu un tādā vīzē gādāt par savu

labumu, un turklāt pabalstīt Der. gr. nodaļu, lai viņa varētu

labāki strādāt vispārīgam tautas labumam. Bet turīgākie,

kam Dievs piešķīris vairāk mantas, varētu no savas pilnības

dāvāt kādu mazumiņu šai Nodaļai, lai mazāk turīgākie varētu

par lētu naudu dabūt derīgas grāmatas. Citas mazas tautas

jau tādā ceļā sasniegušas lielus panākumus."

Nodaļas uzaicinājumam, pabalstīt to ziedojumiem, bija

sekmes: Nodaļai 1887. g. ziedoja: 1. Kokneses dzied, bied-

rība 200 rbļ., 2. Dundangas dziedāšanas un mūzikas koris

65 rbļ., 3. Taurupes-Ādarkašu dzied, biedrība 22 rbļ., 4. Caur

„Balt. Vēstneša" redakciju 70 rbļ. 50 kap., 5. Rīgas Latv.

amatn. biedrības kase 170 rbļ. un 6. dažas personas kopā

9 rbļ. Bez tam par pārdotiem „Pēt. Av. Piemiņas" eksem-

plāriem ieņēma 125 rbļ. 45 kap. Kopā ar citiem ieņēmumiem

un 223 rbļ. 15 kap. lielo atlikumu no 1886. g. Nodaļas rī-

cībā 1887. g. bija 957 rbļ. 15 kap., no kuras sumas izdeva

792 rbļ. 64 kap., tā kā uz 1888. gadu atlika vairs tikai

164 r. 64 kap. Bet ar grāmatu izplatīšanu neveicās tā, kā

bija cerēts; šai ziņā tauta neattaisnoja uz viņas liktās cerī-

bas, jo, kā minēts, par pārdotām grāmatām ienāca tikai

123 rbļ. 45 kap.

Nodaļa 1888. gadā neizdeva nevienas grāmatas. Šādai

Nodaļas neveiksmei šai gadā par iemeslu bija pa daļai lielie

tautas svētki, kuriem rosīgi gatavojās Latviešu biedrība. No-

daļas darbinieki dzīvi piedalījās arī svētku sarīkošanā, kādēļ

tiem atlika maz laika nodoties Nodaļas darbam. Bet galve-

nais neveiksmes iemesls bija iekšējas dabas: Nodaļas

priekšnieks Ed. Skujenieks, neizpildījis svarīgus Nodaļas

lēmumus, atstājās no priekšnieka amata un aizbrauca no

Rīgas, nenodevis Nodaļas darīšanas un rēķinus. Pagāja viss

gads, sarakstoties ar Skujenieku, nokārtojot rēķinus, savedot

kārtībā grāmatas v. t. t.

1889. gada sākumā Nodaļa izdeva atkal 2 grāmatas:

1. M. Skrūzīša „Sēļi" un 2. Leppeviča „īsa zemkopības mā-
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čība". Šiem izdevumiem Nodaļa izlietoja netikvien visus

savus līdzekļus, bet ietaisīja pat vēl parādus. Līdzekļu trū-

kuma dēļ nu Nodaļai bija sava darbība jāpārtrauc.

2. Nodaļas nostiprināšanās.

Ar 1890. gadu Nodaļas vēsturē, varam sacīt, sākās jauns

posms. Tas stāv sakarā ar kādu notikumu Rīgas dzīvē, kas

nāca par labu Nodaļas tāļākai attīstībai.

Līdz 1889. g. rudenim visās pilsētas elementārskolās

mācības notika vācu vai krievu valodā, izņemot divas skolas,
kurās mācīja no 1885. g. latviešu valodā. Par skolotājiem
elementārskolām pieņēma vāciešus, igauņus, krievus, vai

pārvācotus latviešus. īsts latvietis, ja arī viņš bija izglītojies

vācu iestādēs, Rīgas pilsētas skolās nevarēja dabūt vietas.

1889. g. rudens te ienesa lielas pārgrozības. Ar 1889. g.

rudeni bija visās Rīgas elementārskolās jāieved krievu valoda

par mācības valodu. Lielākā daļa vācu skolu skolotāju

atteicās mācīt krievu valodā, kādēļ valdība atlaida viņus no

vietām. Demonstrēdama pret skolotāju atlaišanu, Rīgas pil-

sētas skolu kolēģija nolika savas pilnvaras. Valdība nu

uzdeva tautskolu direkcijai ievēlēt Rīgas pils. elementārskolām

trūkstošos skolotājus. Par tautskolu direktoru toreiz bija

Pokrovskis, cilvēks ar augstskolas izglītību un gaišu prātu.

Skolotāju izraudzīšanu Pokrovskis uzticēja toreizējam Rīgas

tautskolu inspektoram Fr. Brīvzemniekam. Brīvzemnieks

ielika tagad pilsētas elementārskolās ap 20 latviešu skolotāju,

par ko viņam asi uzbruka „Moskovskija Viedomostji" un

„Rižskij Viestņik". Arī vēlāk, kad sāka darboties atkal Skolu

kolēģija, ar Brīvzemnieka gādību daudz latviešu skolotāju

dabūja vietas pilsētas skolās. Kaut gan ne visi latviešu

skolotāji, kas ar Brīvzemnieka gādību dabūja vietas Rīgas

pils. skolās, attaisnaja uz viņiem liktās Brīvzemnieka cerības,

tomēr daudzi no viņiem sāka tūliņ darboties Der. grām. no-

daļā. Šie jaunie spēki, kopā ar dažiem biedrību skolu

skolotājiem, kas jau agrāk darbojās Rīgā, radīja to Nodaļas

darbinieku kadru, kas ideālā sajūsmā nesavtīgi veltīja savus

spēkus Nodaļas mērķu veicināšanai.
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Nodaļai nu netrūka darbinieku, kādēļ ari sākās Nodaļā

rosīga darbība. Jau 1890. gadā noturēja 8 sēdes un apsprieda

piecus manuskriptus. Nolēma izdot un arī izdeva „Stāstus
iz romnieku vēstures". Lielas grūtības radīja līdzekļu trū-

kums. Lai rastu līdzekļus, tad pirmo grāmatu izdeva ar

noteikumu, ka katrs Nodaļas darbinieks paņems un izpārdos

20 eksemplārus, ko arī izpildīja. Ar laiku Nodaļas naudas

apstākļi sāka laboties un Nodaļas darbība labāk sekmēties.

1892. gadā Nodaļa noturēja jau 16 sēdes, apsprieda 12 manu-

skriptus un vienojās ar Apsīšu Jēkābu par viņa rakstu izdo-

šanu. Šai gadā Nodaļa izdeva jau 7 grāmatas. lenāca arī

jau ziedojumi 57 rbļ., un stud. mcd. P. Strautzelis dāvāja

manuskriptu «Pirmā palīdzība piepēžos nelaimes gadījumos."

Nodaļas attīstību sākumā stipri kavēja pienācīgu telpu
trūkums. Nodaļai bija vecajā biedrības namā ierādīta aiz

biljarda istabas maza istabiņa, kur noturēja savas sapulces

arī Rīg. Latv. Labdar. biedrība. Nezinātājam Nodāļu te

atrast nācās ļoti grūti. Kamēr Nodaļai bija grāmatas jāizdod

tikai grāmatu tirgotājiem un kolportieriem, tikām ar ierādītām

telpām kā nekā varēja iztikt, bet kad sāka grāmatas pārdot

Nodaļas telpās un piesūtīt biedriem-veicinātājiem, tad ierā-

dītās telpas izrādījās par pilnīgi nepietiekošām. Biedrība

centās pēc iespējas novērsts šīs neērtības un ar laiku arī

novērsa.

Ar 1892. g. Nodaļa sāka pieņemt biedrus-veicinātājus

jeb abonentus. Abonentam par iemaksāto 1 rbl. piesūtīja pa

pastu visas tai gadā iznākušās grāmatas, kuru tirgus vērtība

arvien pārsniedza abonentu maksu. No abonentiem pirmajā

gadā ienāca tikai 71 rbl., bet nākamajā gadā jau 509 rbļ.
Abonentu skaits ātri auga un drīzi sniedzās tūkstošos. Līdz

ar to vairojās darbs Nodaļā, kādēļ bija jādibina jauni amati

un komisijas. 1894. g. nodibināja ekspedīcijas pārziņa amatu

un ievēlēja Bibliotēkas un Cittautu rakstnieku komisiju, ko

vēlāk (1896. g.) pārdēvēja par Rakstu komisiju. Lai darbi

Nodaļā noritētu sekmīgi un bez traucējumiem, 1897. g. iž-

strādāja instrukcijas, kur visos sīkumos bija skaidri noteikti

katras amata personas pienākumi un tiesības.

Ļoti nabadzīga toreiz bija latviešu bērnu un jaunatnes

literātūra, latviešu bērniem un jaunatnei gandrīz pavisam

trūka derīgu grāmatu lasīšanai. Lai novērstu šo trūkumu,
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Nodaļa sāka 1898. gadā izdot otru grāmatu sēriju ar nosau-

kumu „Jaunības raksti". Šai sērijā izdeva bērnu un jaunat-

nes prātam un saprašanai piemērotus stāstiņus, rakstus no

dabaszinībām, ceļojumu aprakstus, ievērojamu vīru biogrā-

fijas v. t. t., pēc iespējas illūstrētus. Par šīs sērijas grāma-
tām vēlāk «Baltijas Vēstn." rakstīja šādi: «Nodaļas

„
Jaunības

rakstos", ar kuriem Nodaļa, īstenībā sakot, radījusi mūsu

bērnu literātūru, viscaur manāms simpātisks virziens, kas

iziet uz plašu un dziļu tikumisku ideālu ieaudzināšanu jaunās

paaudzes sirdīs. Te ir sniegta viela, ko ar sekmēm var iz-

lietot visi vecāki un audzinātāji, kas saviem audzēkņiem
tiešām no sirds vēlas sniegt maizi, bet ne akmeni."

«Jaunības rakstu" abonenti maksāja gadā 50 kap., par

ko saņēma visas tai gadā «Jaunības rakstu" sērijā iznāku-

šās grāmatas. „Jaunības rakstiem" 1904. g. bija 4082 abo

nenti. Šai sērijā izdotas 38 gadu laikā pavisam 97 grāmatas,

kas iespiestas 453 loksnēs.

Sākumā grāmatu izsniegšanai Nodaļā nebija nolikts no-

teikts laiks. Ar 1898. gadu ieveda dežūras. Nodaļas darbi-

nieki pēc kārtas dežūrēja Nodaļas telpās no pīkst. 5—7 va-

karā, kur pārdeva grāmatas un sniedza pieprasītājiem par

Nodaļu vajadzīgās ziņas.

Visus darbus līdz 1900. g. veica Nodaļas darbinieki vien

bez kādas atlīdzības. Pieņemoties biedru-veicinātāju skaitam,

nebija vairs Nodaļas darbiniekiem vien iespējams kārtīgi iz-

sūtīt grāmatas abonentiem, kādēļ 1900. g. pieņēma algotu

ekspedīcijas pārzini. 1902. g. Nodaļa paplašināja savu dar-

bību, izdodama divus kalendārus — vienu pieaugušiem, otru

— bērniem. Kalendāru izdošanu izbeidza 1906. gadā, kam

par iemeslu bija 1905. gada revolūcija.

Nodaļa ātri attīstījās un izvērtās par īstu veikalu. Jau

1902. gadā izplatīja tautā 75.000 eks. dažāda satura grāmatu,

no kurām 58.000 eks. piesūtīja abonentiem, bet pārējos 17.000

eks. pārdeva veikalā. Bija tādēļ nepieciešams pastāvīgs al-

gots darbvedis. Par tādu 1902. gadā pieņēma A. Cīruli ar

35 rbļ. algas mēnesī. Nodaļa nu bija atvērta katru dienu

no pīkst. 10—2 un no 4—7 vakarā. Cīrulim atteicoties,

1903. gadā par darbvedi izraudzīja Indriķi Hollanderi, kas

nodevās Nodaļai ar sirdi un dvēseli un kam lieli nopelni

Nodaļas uzplaukšanā.
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Derīgu grāmatu nodalu nodibināja kā Zinību komisijas

apakšnodaļu. Par īstiem biedriem Nodaļā varēja uzņemt
tikai Zinību komisijas biedrus. Visi svarīgākie Nodaļas lē-

mumi bija jāapstiprina Zinību komisijai. Jāliecina, ka Zinību

komisijas izturēšanās pret nodaļu bijusi vienmēr korrekta.

Neraugoties uz to, Nodaļai tomēr šāds stāvoklis bija visai

neērts arī tādēļ, ka Nodaļā par īsto biedri nevarēja iestāties

katrs Rīgas Latv. biedrības biedris, bet tikai tie, kas bija

par biedriem arī Zinību komisijā, kādēļ viņa centās iegūt

patstāvību, gribēja būt atkarīga tikai no pašas biedrības.

Tādēļ Nodaļa 1903. gadā izstrādāja jaunus statūtus un iesnie-

dza tos biedrības runasvīriem. Biedru pilna sapulce šos

statūtus apstiprināja 1903. g. 19. dcc. Nodaļas jaunie statūti

bija šādi:

Rīgas Latviešu biedr. Derīgu grāmatu nodaļas kārtības

rullis,

apstiprināts biedrības pilnā sapulce 19. decembrī.

1. §•

Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas uzdevums izpildīt

Rīgas Latviešu biedrības statūtu pirmā paragrāfā minēto nosacījumu:

„gādāt par derīgu zināšanu un visādas gara gaismas

izplatīšanu", kuru mērķi Nodaļa grib sasniegt, izdodot un izplatot

tautā derīgas grāmatas.

2- §

Nodaļā var uzņemt par biedriem tikai Rīgas Latviešu biedrības

biedrus.

Piezīme: Līdzšinējie Nodaļas biedri uzskatāmi par uzņemtiem No-

daļas biedriem.

3. §.

Biedrus Nodaļā uzņem ar vienkāršu balsu vairākumu, pie kam var

balsot tikai par tādu kandidātu, kas vēlākais iepriekšējā sapulcē no kāda

biedra uzdots un arī noprotokolēts.

4 §•

Nodaļa biedii var izslēgt ar 2/a balsu vairākumu no klātesošiem

biedriem.

5. §.

Nodaļas biedru maksu nospriež pati Nodaļa. Par šo maksu biedris

dabū visas tai gadā no Nodaļas izdotās grāmatas.

Piezīme: Kas gada laikā, pēc vienreizējas atgādināšanas, savu

biedru naudu nesamaksā, uzskatāms par izstājušos no nodaļas.
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6. §.
Bez biedriem, ta saucamiem īstiem biedriem, ir Nodaļas veicinātāji,,

kas maksā Nodaļai 50 kap., 1 rbļ. resp. 150 kap. gadā, par kuru iemaksu

Nodaļa tiem piesūta grāmatas.

Piezīme: Par biedriem-veicinātājiem var iestāties katrs, bet ne-

bauda nekādu citu tiesību, kā vienīgi dabūt izdodamās grāmatas.

7. §.

Nodaļai pašai sava kase. Naudas līdzekļi Nodaļai »anāk: a) no

biedru maksām, b) biedriem-veicinātājiem, c) labprātīgiem dāvinājumiem,

izrīkojumiem v. t. t., un d) no peļņas, kas atlec no pārdotām grāmatām.

Piezīme: Lai gan visas naudas glabājamas Rīgas Latviešu bie-

drības kasē, tomēr Nodaļa nospriež par naudas izdošanu un izlietošanu.

8. §.

Visa Nodaļas manta: nauda, grāmatas, inventārs v. 1.1. ir Rīgas Lat-

viešu biedrības īpašums.

9. §.

Nodaļas gads sākas 1. janvāri un beidzas 31. decembrī.

10. §.

Nodaļa notur savu gada sapulci janvāra mēneša pirmajā pusē, kurā

biedri no sava vidus ievēl uz vienu gadu: priekšnieku, priekšnieka viet-

nieku, rakstvedi, kasieri, biedru zinātāju, mantzini, ekspedīcijas pārzini,,

korrektoru un apakškomisiju locekļus.

11. §.

Amata vīrus ceļot un par priekšlikumiem balsojot, Nodaļa izšķir ar

vienkāršu balsu vairākumu; ja balsis, izspriežot priekšlikumu, dalījušās

līdzīgās daļās, tad priekšnieka balss izšķir.

12. §.

Nodaļa savu gada pārskatu iesniedz biedrības priekšniecībai līdz

15. janvārim nodrukāšanai Rīgas Latviešu biedrības pārskatā.

13. §.

Nodaļa notur kārtējas sapulces vismaz vienreiz mēnesī, izņemot

2 vasaras mēnešus; ārkārtējas sapulces sasauc priekšnieks pēc savas at-

ziņas, vai ja arī 10 biedri to vēlas.

14- §•

Nodaļai atļauts pašai attīstīt savas iekšējās darbības kārtību, ceļot

apakškomisijas, dibinot jaunus amatus un ievedot citus pārgrozījumus

iekšējā organizācijā, kādus tā atzīst par vajadzīgiem.

15. §.

Derīgu grāmatu nodaļa nav citādi atceļama, kā tikai no Rīgas Lat-

viešu biedrības pilnas sapulces, kad runas vīri šai lietā taisījuši savu

nolēmumu.
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Rīgas Latviešu biedrības runasvīri savā 1932. g. 16. febr.

sēdē atcēla Nodaļas instrukciju 7. paragrāfa piezīmes otro

pusi, nolemdami, ka Nodaļa var lemt par izdevumiem tikai

līdz 200 ls, bet lielākiem izdevumiem jāizprasa katru reizi

runasvīru atļauja. Tā kā Nodaļa nebija nekāda iemesla šā-

dam patstāvības ierobežojumam devusi, tad Nodaļa iesniedza

runasvīriem paskaidrojumu, ka Nodaļa vienmēr rīkojusies ap-

zinīgi biedrības un tautas interesēs un ka šāds noteikums

stipri traucēs Nodaļas darbību, un lūdza to atcelt, bet runas-

vīri šo aizrādījumu un lūgumu neievēroja. Ilggadīgais No-

daļas priekšnieks J. Cīrulis šādu runasvīru lēmumu atzina

par neuzticības izteikšanu Nodaļai, bet sevišķi viņam, kā

Nodaļas vadītājam, kādēļ atteicās no Nodaļas priekšnieka

amata.

3. Atsevišķi pasākumi.
Nodaļa savus izdevumus iespieda literātūras valbdā un

gotu burtiem, kā jau visas tautai lemtās grāmatas tanī

laikā, kādēļ vienai latviešu tautas daļai, proti latgaliešiem,

tās nebija pieietamas. Bet latgaliešiem grāmatu bads bija vēl

lielāks nekā latviešiem-baltiešiem. Tādēļ Nodaļa sāka domāt,
kā apgādāt arī latgaliešus ar derīgām grāmatām. Izdot vien-

kārši grāmatas latgaliešu izloksnē latīņu burtiem un izplatīt

tās Latgalē — bija politisko apstākļu dēļ visai bīstami un

pat neiespējami, jo valdība šādu rīcību uzskatītu par pret-
valstisku propagandu. Tādēļ Nodaļa nolēma izdot jaunu

rakstu sēriju ar nosaukumu «Izlokšņu sērija". Šīs sērijas

grāmatas gribēja iespiest latīņu burtiem un tajās uzņemt

rakstus galvenā kārtā literāriskā valodā un latgaļu izloksnē,

bet citās izloksnēs tikai dažus gabaliņus. Šīs sērijas nolūkiem

Nodaļai iemaksāja 1905. g. poručiks Oše Mukdenā jau 100 rbļ.

Nodaļa stājās sakaros artoreizējiem Latgales tautas darbiniekiem

Ķempi, Kindzuli v. c, lai sadabūtu rakstus latgaliešu izloksnē

un nokārtotu arī grāmatu izplatīšanu Latgalē. Grāmatas iz-

platīt solījās palīdzēt arī garīdznieki. Vispirms bija jāno-

kārto latgaliešu izloksnes pareizrakstības jautājums. Tas

aizņēma daudz laika, jo latgalieši negribēja pieņemt latviešu

valodnieku ieteikto ortogrāfiju. Beidzot tomēr ortogrāfijas

jautājumu nokārtoja. Sāka gādāt vajadzīgos rakstus. Te

radās atkal nesaprašanās ar latgaliešiem. Pirmai burtnīcai
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latgaliešu izloksnē piesūtīju īsu, konspektīvu rakstu par La-

plaša teoriju, kas pat labi izglītotam cilvēkam nebija lāgā

saprotams. Nodala tādu rakstu nodomātā burtnīcā nevarēja

uzņemt, kādēļ pieprasīja, lai pirmai grāmatai sūta stāstiņus

un latgaliešu tautas dziesmas, vispār vieglāku lasāmo vielu.

Nodala izgaidījās jauno rakstu, bet arī uz atkārtotiem pie-

prasījumiem nekā nesagaidīja. Aiz šiem un vēl citiem ap-

stākļiem, kas nebija atkarīgi no Nodaļas, «izlokšņu sērijas"

izdošana bija beigās jāatmet. Lai izmantotu ziedoto summu,

beidzot 1912. g. izdeva A. Saulieša stāstus jaunajā ortogrāfijā,
lai darītu tos pieejamākus latgaliešiem.

Kā zināms, pārkrievošanas laikos valdība gribēja skolu

jaunatni atsvešināt no latviešu nacionālās lietas, gribēja to

pārkrievot, kādēļ aizliedza tai sapulcēties un pat lasīt lat-

viešu grāmatas. Šo spaidu jaunatne nesa kā smagu nastu.

Derīgu grāmatu nodaļa gribēja latvju jaunatnei te nākt palīgā

un dot iespēju, pulcējoties interesēties par latviešu lietām un

vingrināties literāriskā darbībā. Ļai to sasniegtu, Nodaļa no-

lēma izdot sevišķu sēriju ar nosaukumu „Vārpas". Šīs sērijas

līdzstrādnieki varēja būt tikai skolu jaunatne. Noorganizējās

sevišķs skolnieku pulciņš, kurā ņēma dalību ģimnāziju, reāl-

skolu, komercskolu un semināru audzēkņi no Rīgas, Jelgavas

un citurienes. Pulciņš rīkojās patstāvīgi. Sapulces noturēja

dažādās vietās: Nodaļas telpās, pie Nodaļas darbiniekiem un

pulciņa biedriem. Sapulču vieta bija bieži jāmaina, lai iz-

vairītos no valdības vajāšanām. Pulciņš ievēlēja no sava

vidus redakcijas komisiju, bet beigu redakciju izdarīja No-

daļa. Nodaļa tad iespieda pieņemtos rakstus, ievezdama

savās grāmatās sevišķu «Vārpu" kontu. „Vārpas" izplatīt

palīdzēja pulciņa biedri. Šai sērijā iznāca tikai 2 grāma-

tiņas — «Vārpas" I. un «Vārpas" 11. Šo teicamo Nodaļas

pasākumu sagrāva 1905. gada revolūcija.

1906. g. Nodaļa pārņēma no Zinības komisijas Konver-

sācijas Vārdnīcas apgādāšanu. (Tuvākas ziņas par Konver-

sācijas vārdnīcu skat. atsevišķā nodaļā.)

Latviešiem bija reiz žurnāls «Austrums", ko vadīja un

izdeva ideālais tautas darbinieks un zinātnieks nel. J. Velmē.

„Austruma" lasītājs toreiz ar nepacietību gaidīja uz katru

nākošo žurnāla burtnīcu. Ar «Austruma" apstāšanos radās lat-

viešu literātūrā liels robs. Derīgu grāmatu Nodaļa nodomāja gādāt
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«Austrumam" cienīgu pēcnācēju, kādēļ 1912. g. nolēma izdot

žurnālu „Druva", mēnešrakstu zinātnei, literātūrai un mākslai.

Žurnāla izdošana prasa arvien lielus naudas līdzekļus. Nodaļa

nevarēja cerēt, ka jau pirmā gadā «Druva" atmaksāsies, bet

varbūtējā iztrūkuma segšanai negribēja līdzekļus ņemt no

Nodaļas kases, lai nebūtu jāierobežo grāmatu izdošana. Bija

jāatrod cits avots varbūtējā iztrūkuma segšanai. Tādu atrada

garantos. Kad vajadzīgā summa bija sazīmēta, stājās pie mē-

nešraksta izdošanas. levēlēja Rīcības komisiju, kurā nāca

L. Ādamovičs, J. Lazdiņš, Fr. Ādamovičs, J. Dravnieks, A.

Cīrulis, T. Zeiferts un K. Košs. Žurnālu izdeva uz laba pa-

pīra ar illūstrācijām un nošu un mākslas pielikumiem.

Atsauksmes par žurnālu nāca labas, bet tomēr- neradās tik

liels abonentu skaits, ka žurnāls varētn pats sevi uzturēt.

Katru gadu daļa izdevumu bija jāsedz garantiem. Rīcības

komisijā kā garantu pārstāvji darbojās : A. Strausmanis, J.

Bomēns, G. Smildziņš, J. Brigaderis, J. Bukolds, J. Purgals

un K. Bērziņš. Pasaules karam sākoties, nācās «Druvas"

izdošanu ar 1914. gadu izbeigt, kas arī notika.

1913. gadā Nodaļa iegūva no Kaudzīšiem par 2500 rbl.

(zeltā) visas autora tiesības uz «Mērnieku laikiem".

4. Rakstu sagādāšana un sijāšana.

Derīgu rakstu sagādāšana bija savienota ar diezgan lie-

lām grūtībām. Lai rastu derīgus manuskriptus, Nodaļa jau

pašā sākumā izsludināja tematus, par kādiem vēlētos saņemt

derīgus manuskriptus. lenāca manuskripti, bet ar maz izņē-

mumiem nederīgi kā satura, tā sevišķi valodas ziņā. Līdz

1895. gadam bija Nodaļai iesūtīti 87 manuskripti, bet maz no

tiem izrādījās par derīgiem. Lai rakstu izvēlei nebūtu gadī-

juma raksturs, tad 1896. gadā nodibināja «Rakstu komi-

siju", kuras locekļu skaitu noteica uz 7, bet vēlāk pavai-

roja līdz 12. Par komisijas priekšnieku ievēlēja M. Āronu,

bet par rakstvedi — P. Breikšu. Rakstu komisija nu centās

novērst gadījuma raksturu izvēlē, kas viņai arī līdz zināmam

mēram izdevās. Viņa pieņēma arī uz priekšu, tāpat kā līdz

tam, no ārpuses iesūtītus gadījuma manuskriptus, bet arī
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apsprieda, kāda satura grāmatas tautai vajadzīgas un izdo-

damas. Tad griezās ar uzaicinājumu pie attiecīgo arodu

speciālistiem sarakstīt vēlamo grāmatu. Nebija viegli atrast

vēlamo grāmatu sarakstītājus : lielākā daļa atrunājās ar to,

ka nepārvaldot latviešu valodu tādā mērā, lai varētu sarak-

stīt grāmatu latviešu valodā. Un tā nebija tukša izruna, bet

patiesība. Pa lielākai daļai bija stipri jālabo manuskriptā

valoda arī tiem, kas uzņēmās un sarakstīja attiecīgu grāmatu.
Tālāk — Rakstu komisijas locekļi sekoja citu tautu literātūrai,

pie kam katrs komisijas loceklis uzņēmās kādu atsevišķu

literātūras nozari. Kad bija atrasta kāda Nodaļas mērķiem

derīga grāmata un tā komisijā pieņemta, vajadzēja meklēt

tulkotāja, bet arī labus tulkotājus nebija viegli atrast. Vis-

pār ienāca maz manuskriptu, kas iespiesti tādā valodā, kādā

manuskripts iesūtīts. Valodas labošana manuskriptos* prasīja

no komisijas locekļiem daudz darba. Arī šo darbu ilgus

gadus strādāja bez kādas atlīdzības ; tikai pēdējā laikā Nodaļa

piesprieda valodas labotājiem mazu atlīdzību, ko atvilka no

autora honorāra. Ar valodas labošanu visvairāk nodarbojās

M. Ārons, V. Zālītis, J. Cīrulis.

Ne mazumu grūtību, gādājot manuskriptus, darīja cen-

zora sarkanais zīmulis. Te pāris raksturīgu piemēru. No-

daļa nolēma iepazīstināt savus lasītājus ar Somijas zemi,

dabu un viņas iedzīvotājiem, jo somi varēja un arī vēl tagad

var noderēt arī latviešiem par labu paraugu tautas un tēvi-

jas mīlestībā un daudz citos krietnos tikumos. Grāmatu sa-

rakstīt uzņēmās Kaudzītes Matīss, kas pats šo zemi apceļojis,

un arī sarakstīja. Nodaļa manuskriptus iesniedza cenzoram.

Pēc laba laika manuskripts atnāca no cenzora gluži sarkans:

bija vairāk nekā trešā daļa no visa manuskripta nosvītrota.

Stingrā cenzora acīs nebija žēlastības atraduši pat somiem

dotie valdinieku, sevišķi ķeizara Aleksandra 11. manifesti.

Tā kā grāmata par Somiju bija uzņemta Nodaļas prospektā,

tad iespiedām to tādu, kādu to cenzors bija «izveidojis". —

Otram gadījumam bija laimīgas beigas. Nodaļa nolēma ap-

gādāt Vilhelmu Tellu latviešu valodā. Tulkot to uzņēmās

Rainis, bet, pirms darbu sākt, vajadzēja izzināt cenzora do-

mas par Vilhelmu Tellu. Nogāja pie cenzora. Cenzors ju-

tās pat apvainots, ka Nodaļa iedrošinājusies domāt, ka viņš

varētu atļaut Vilhelmu Tellu iespiest latviešu valodā. Vēlāk
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viņš tomēr šo atļauju deva. Nodaļa to panāca šādā ceļā.

Iznāca Vilh. Tells saīsinātā veidā skolām, bet grāmatiņā ne-

bija nekas par saīsinājumu minēts, bet gan uz vāka iespiests,

ka to ministrija un Rīj;as apgabala kurātors atļāvis lietāt

skolās. Aizgāja ar šo grāmatiņu pie cenzora Rūperta un

lūdza tagad atļaut Vilh. Tellu apgādāt latviešu valodā. Cen-

zors apskatījis tā neticīgi grāmatiņu, bet beidzot pateicis, ka

tagad atļaušot. Darbs oija nu jāsteidz, jo baidījāmies, ka

cenzors varētu uzzināt patiesību par viņam uzrādīto grāma-

tiņu. Kuru cēlienu Rainis pārtulkoja, to tūliņ nodevām

spiestuvē. Izdabūjām cenzora atļauju dot viņam cenzēšanai

novilkumus pa daļām, lai viņš cenzējot nedabūtu drāmas

pilnīgu iespaidu. Sevišķi baidījāmies par Ritli skatiem, kā-

dēļ tos devām tikai pa puslapām. Tā rīkojoties, beigās

Vilh. Tellu dabūjām laimīgi cauri pilnīgu, bez kādiem svītro-

jumiem.

Rakstu Komisija no 1896.—1915. gadam noturējusi pa-

visam 202 sēdes un apspriedusi 725 dažāda satura manu-

skriptus. Jāpiezīmē, ka parasti katru manuskriptu, pirms

pieņēma, vai atraidīja, apsprieda 3 komisijas locekļi. Zināt-

nisko rakstu apspriešanā obligātoriski piedalījās attiecīgās

zinības nozares speciālists.

5. Grāmatu iespiešana.

Kad manuskripts bija pieņemts, valoda izlabota, eksem-

plāru skaits noteikts, un, ja grāmata bija illūstrēta, sagādātas

vajadzīgās klišejas, tad nodeva to iespiešanai. lespiešanu

pārzināja un vadīja Nodaļas priekšnieka vietnieks. Korrek-

tūru lasīja Nodaļas korrektors K. Vilciņš, sākot no 1896. gada

līdz savai nāvei 1927. g. Tā kā bieži vien bij darbā vairāk

grāmatas reizē, un korrektors K. Vilciņš lasīja korrektūru

arī Konversācijas Vārdnī i, tad korrektoram tādos gadīju-

mos nebija iespējams vionam darbu veikt, kādēļ 1902. g.

ievēlēja viņam par palīgu M. Eichi. Līdz 1915. gadam

korrektori izpildīja savus grūtos pienākumus bez kādas atlī-

dzības.

Savus izdevumus Nodaļa iespieda dažādās spiestuvēs
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mātas. Un Nodaļas grāmatas bija tiešām lētas. Tā 1903. g.

viņa deva saviem abonentiem iespiedu loksni par 1,1 kap.,

bet pārdeva pircējiem drukas loksni par 3,3 kap. Sākumā

Nodaļas grāmatām bija dažāds formāts. To atzina par ne»

vēlāmu, kādēļ pieņēma noteiktu formātu: I. sērijas grāma-

tām lielāku nekā 11. sērijas grāmatām. Lai varētu šo atzi-

numu izvest dzīvē un lai neceltos traucējumi, tad Nodaļai

Līgatnes papīru fabrikā bija vienmēr krājumā savs papīrs.

Šekspīra lugas un citus klasiķus iespieda uz labāka un lie-

lāka formāta papīra.

Savus izdevumus Nodaļa drukāja 2000—16.000 eksem-

plāros katru. Līdz 1915. gadam Nodaļas grāmatas kopā iz-

nāca 1.385.000 eksemplāros, bet pavisam līdz šai dienai

1.419.061 eks., neskaitot žurnāla «Druvas" un Konvers. Vārd-

nīcas burtnīcu.

ru- eicinātaju un viņiem piesūtīto grāmatu
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Sakot ar 1923. gadu, Nodaļa noturējusi katru gadu caur-

mērā 5 sēdes.

6. Grāmatu izplatīšana.

Katrs rūpnieks zina, ka preces saražot daudz vienkār-

šāk un vieglāk, nekā atrast viņām pietiekamā daudzumā no-

ņēmējus. Tas attiecināms arī uz grāmatām: grāmatas

apgādāt samērā viegli, bet dabūt viņas tautā — visai grūts

uzdevums, ko piedzīvoja Nodaļa jau tūliņ savas darbības

sākumā ar „Pēterburgas Avīžu Pieminām".

Nodaļa nebija grāmatu veikals, bet tikai apgāds, kādēļ

nodeva savas grāmatas uz kredīta grāmatu tirgotājiem ne

tikai Rīgā, bet arī visās provinces pilsētās. Drīz vien sāka
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Nodaļas grāmatas dot uz kredīta pārdošanai gandrīz vai

katram pieprasītājam. Tālāk Nodaļa stājās sakaros ar grā-
matu kolportieriem un piedāvāja tiem savas grāmatas. Kol-

portieri ne labprāt ņēma Nodaļas grāmatas, jo tās bija lētas

uu smagas, iespiestas uz laba papīra, kādēļ kolportieriem

stipri pavairoja nastas smagumu, bet pārdodot peļņas viņiem
iznāca maz. Šie grāmatas izplatīšanas veidi Nodaļu neap-

mierināja, jo tie maz palīdzēja izplatīt Nodaļas grāmatas

tautā, bet gan nesa Nodaļai daudz zaudējumu, kādēļ ar laiku

ierobežoja stipri to grāmattirgotāju skaitu, kam deva grāma-
tas uz kredita, un 1901. g. izbeidza grāmatu izplatīšanu ar

kolportieriem. Bija jāatrod labāks, Nodaļas mērķiem vairāk

piemērots veids. Par tādu Nodaļa atzina grāmatu abonēšanu,
ko ieveda 1892. gadā. Šos grāmatu abonentus sauca par

biedriem-veicinātājiem. Biedris-veicinātājs iemaksāja Nodaļai

1 rbl., par ko viņš dabūja pa pastu piesūtītas visas tai gadā

iznākušās Nodaļas grāmatas, kuru vērtība bij daudz lielāka

par 1 rbli.

Ar 1898. g. sāka izdot otru grāmatu sēriju, tā sauktos

„Jaunības rakstus" jaunatnei. Šīs sērijas abonenti

maksāja gadā 50 kap. Biedru-veicinātāju vākšanai nodrukāja

sevišķas listes, dažu gadu pat vairāk tūkstošus. Šīs listes

piesūtīja Nodaļas labvēļiem, kas tad vāca abonentus. Abo-

nentu vārdus līdz ar iemaksām izziņoja visos laikrakstos,

kas pievilka abonentus. Vēlāk, 1902. gadā, abonentu lielā

skaita dēļ, obonentu vārdu izziņošanu laikrakstos izbeidza,

jo aizņēma par daudz telpu laikrakstos, kādēļ laikraksti ne-

spēja tos vairs ievietot. Jāatzīmē, ka visi latviešu laikraksti

rādījuši Nodaļai vislielāko labvēlību. Ar 1905. g. daži, tā

sauktie kreisie laikraksti, mainīja savu izturēšanos pret

Nodaļu. — Bez tam katru gadu sastādīja prospektu Nodaļas

nākošā gada darbībai, ko izplatīja daudzos, vienu gadu pat

16.000 eksemplāros, pieliekot tos laikrakstiem.

Biedru-veicinātāju skaits auga ar katru gadu, tā ka

1904. gadā tas sasniedza 5869 pirmā —

un 4082 — otrā

sērijā. Abonentiem vien Nodaļa šai gadā izsūtīja 78.000 eks.

dažāda satura grāmatu, bet kopā ar pārdotām šai gadā rai-

dīja tautā vairāk nekā 100.000 eksemplāru. Pēc 1905. gada

biedru-veicinātāju skaits sāka mazināties. Tam par iemeslu

bija vispār nelabvēlīgie politiskie apstākļi, bet arī kreiso
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laikrakstu nedibinātie uzbrukumi Nodaļai. Pēc pasaules

kara Nodaļas grāmatu abonēšanu nevarēja vairs atjaunot.

Nodaļai pa visu laiku kopā bijuši 52.343 abonenti pirmajā

un 35.211 abonenti otrā sērijā. Abonentiem Nodaļa līdz 1915.

g. izsūtījusi apaļos skaitļos 600.000 eksempl. dažāda satura

grāmatu: I sērijas abonentiem 400.000 un II sērijas 200.000

eksemplāru.

Grāmatu izsūtīšana abonentiem prasīja no Nodaļas dar-

biniekiem daudz darba. Pēc katras grāmatas iznākšanas

Nodaļas telpās bija novērojama savāda, sevišķi rosīga dar-

bība : vieni grieza papīrus un iebandrolēja sūtāmās grā-

matas, citi rakstīja adreses, uzlīmēja pastmarkas un kontro-

lēja, citi atkal sēja grāmatas pakās, citi ar pakām padusē
steidzās uz pastu un grāmatu veikaliem. Darbs ritēja kā

fabrikā. Visus šos izsūtīšanas darbus sākumā veica vienīgi

Nodaļas darbinieki bez kaut kādas atlīdzības. Abonentu

skaitam pieaugot, nevarēja vairs iztikt bez algota spēka.

Pieņēma 1900. gadā algotu ekspedīcijas pārzini, kas izdarīja

visus izsūtīšanas priekšdarbus: sakārtoja un pārkontrolēja

abonentu adreses (adreses tagad vai nu nohektografēja, vai

iespieda katram abonentam visam gadam), sastādīja izsūtāmo

centru sarakstus v. t. t., bet pašā grāmatu izsūtīšanā Nodaļas

darbinieki piedalījās tāpat kā agrāk.

Pirmās sērijas abonenti par iemaksāto 1 rbl. saņēma

grāmatas caurmērā par 2 rbļ., pa pastu piesūtītas, otrās

sērijas par 50 kap. caurmērā par 1 rbl. Atvelkot pasta izde-

vumus, Nodaļai no katra I sērijas abonenta palika 65—70

kap. un no katra II sērijas abonenta ne vairāk par 30 kap.

Biedriem-veicinātājiem Nodaļa deva grāmatas par pašizmaksu

un vēl lētāk. Tas bija iespējams vienīgi tādēļ, ka Nodaļai

radās labvēļi, kas atviegloja grāmatu piesūtīšanu abonentiem

un tā aiztaupīja pasta izdevumus. Ar dziļi izjustu pateicību

te jāmin sevišķi nelaiķis A i z s i 1 n i c k s Cēsis, un D. G r a p-

manis Stukmaņos. Cēsu apriņķim bija savs pasts un

Aizsilnieks šī pasta priekšnieks. Grapmanis bija pasta

priekšnieks Stukmaņos. Visas grāmatas, kas gāja caur Cēsīm

un Stukmaņiem (un turp gāja lielākā daļa), piesūtīja kastēs

pa dzelzceļu minētiem labvēļiem. Tie tad piesūtīja grāmatas

minētos rajonos visiem abonentiem bez kādiem pasta izde-

vumiem. Ar katru sūtījumu viņi aiztaupīja Nodaļai pieci un
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vairāk simtu rubļu. Bez šiem diviem lielākiem centriem bija

noorganizēts daudz mazāku izdalīšanas centru. Arī šiem

centriem Nodaļa piesūtīja biedru-veicinātāju grāmatas kastēs

vai saiņos pa dzelzceļu, vai citādi, kā nu kuro reizi iznāca

labāk. Centra pārzinis tad izdalīja grāmatas abonentiem.

Arī šiem centru pārziņiem Nodaļa parādā vissirsnīgāko pa-

teicību par viņu nesavtīgajām pūlēm Nodaļas mērķu veici-

nāšanā. Tā kā šo labvēļu bija lielāks skaits un viņu saraksti

līdz ar daudz citiem Nodaļas dokumentiem un grāmatām
nemiera un bēgļu laikos gājuši zudumā, tad par nožēlošanu

nav iespējams tos minēt še vārdā.

Nodaļas grāmatas izplatījās vairāk Vidzemē nekā Kur-

zemē. Tā 1897. gadā Vidzemē bija 1063, Kurzemē — 365,

liekškrievijā — 177, Sibirijā — 2 un Amerikā — 7 abonenti,

bet 1898. gadā Vidzemē — 1692, Kurzemē — 680, lekškrie-

vijā — 331 un Amerikā — 10. Arī turpmākos gados bija

novērojams tas pats samērs.

7. Gādība par bibliotēkām.

Gara gaismas izplatīšanai tautā visai noderīgas labām

grāmatām apgādātas tautas bibliotēkas. Kad nodibinājās

Nodaļa, tautas bibliotēku tikpat kā nemaz nebija (bija dažas

tikai lielākās pilsētās biedrībām), tādēļ Nodaļa atzina par

savu pienākumu gādāt arī par tautas bibliotēku nodibinā-

šanu vispār, bet sevišķi uz laukiem. Vispirms bija jāgādā

par grāmatām, kas derīgas un ieteicamas tautas bibliotēkām:

bija jāķeras pie grāmatu sijāšanas un tad par derīgām atra-

stās jāiesūta 2 eksemplāros mācības apgabala kurātoram pie-

laišanai tautas bibliotēkās, jo tautas bibliotēkās drīkstēja

uzņemt tikai tādas grāmatas, kādas kurātors pielaidis. Tas

bija plašs un grūts darbs, kas nebija viegli veicams.

Jau 1886. g. Zinību komisija sāka sastādīt „listi par lat-

viešu grāmatām, kas būtu derīgas lasīšanu krātuvēm uz ze-

mēm". Šo darbu viņa turpinājusi arī nākošajā gadā, bet pa-

nākumi nav viņu apmierinājuši, kādēļ 1887. gada ārkārtējā

Zinību komisijas sapulcē sprieda atkal par šo jautājumu.

Sapulce atzina, ka pie grāmatu apspriešanas jāķeras Derīgu
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grāmatu nodaļai, ka tai „jādod pārspriedumi" par visām

latviešu valodā iznākušām grāmatām. Zinību komisija uzai-

cināja savus locekļus nākt talkā pie grāmatu apspriešanas,

bet uzaicinājumam bija maz panākumu. Nodaļa, kā lemts,

ķērās pie grāmatu apspriešanas un sijāšanas. Plašākos ap-

mēros un organizēti šo darbu sāka 1894. g. 26. jan-

vārī ievēlētā komisija. Grūtības vispirms darīja vaja-

dzīgo grāmatu sagādāšana. Palīdzīgu roku še vispirms

sniedza grāmatu tirgotājs Kapteinis, kas bez atlīdzības no-

deva Nodaļas rīcībā savas grāmatas. Tālāk grāmatas apsprie-

šanai ņēma no Rīgā pastāvošām biedrību bibliotēkām, bet

bibliotēkas bija nepilnīgas un grāmatas iesūtīšanai kurātoram

bija tā kā tā jāmeklē citur un jāpērk; bet Nodaļai nebija

tādam nolūkam naudas. Nodaļa griezās nu pie visiem grā-

matu izdevējiem ar lūgumu piesūtīt par velti Nodaļai savus

izdevumus minētam mērķim divos eksemplāros. Lielākā

daļa izdevēju šo lūgumu ievēroja. Nu Nodaļas darbinieki,

pieaicinot arī citus, kas interesējās par tautas izglītību, stā-

jās pie grāmatu lasīšanas un apspriešanas. Neilgā laikā bija

apspriestas jau vairāk simtu grāmatas un derīgās iesūtītas

mācības apgabala kurātoram pielaišanai tautas bibliotēkās.

Uz atbildi nācās arvien ilgi gaidīt. Saprotama lieta, ka No-

daļa savus izdevumus iesniedza kurātoram tūliņ pēc viņu

iznākšanas. Nodaļas izdevumus gandrīz visus pielaida tautas

bibliotēkās. No Nodaļas izdevumiem jau 1911. gadā bija

tautas bibliotēkās pielaistas 120 grāmatas. Trūka kataloga,

kurā būtu ievietotas visas tautas un skolu bibliotēkās pie-

laistās grāmatas. Nodaļas darbinieks V. Zālītis stājās pie

darba un savāca visus katalogam vajadzīgos materiālus.

Tādā ceļā radās tautas bibliotēkām derīgu un pielaistu grā-

matu saraksts, ko Nodaļa izdeva uz sava rēķina.

Skolu bibliotēku lieta nestāvēja labāk, jo reti kādai

skolai bija bibliotēka ar latviešu grāmatām, bet bija arī maz

derīgu un vēl mazāk skolu bibliotēkās pielaistu grāmatu.
Šo trūkumu tautas izglītības laukā atzina arī Zinību komisija,

lemdama 1890. gada 12 sept. sastādīt katalogu skolu biblio-

tēkām, kādam nolūkam nodibināja komisiju ar kooptācijas

tiesībām. Komisijā ievēlēja J. Kriškānu, P. Breikšu un E.

Medni, kas visi bija Nodaļas biedri. Arī šis darbs

pārgāja tūliņ uz Nodaļu. Nodaļa stājās pie šā darba
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ar lielu nopietnību, saprazdama skolu bibliotēku lielo

nozīmi.

No katra grāmatu apspriedēja prasīja uzrakstītu sprie-

dumu par grāmatu. Vispirms bija īsi jāatstāsta grāmatas

saturs, tad — ko grāmata gribējusi sniegt un ko patiesībā

sniegusi, kāda grāmātā valoda un otrkārt — kurā katēgorijā

grāmata ierindojama. Visas jaunatnei domātās grāmatas šķi-

roja 4 katēgorijās, pie kam ceturtajā katēgorijā nāca pavisam

nederīgās grāmatas. Uzrakstītos spriedumus nolasīja Nodaļas

sēdēs, kura tad noteica grāmatas katēgoriju. Bija nodomāts

šās recenzija* izdot atsevišķā grāmatā, lai būtu skolotājiem

un vecākiem drošs vadonis, grāmatas iepērkot jaunatnei.

Apspriestās grāmatas bez pārspiedumiem, bet sadalītas katē-

gorijās, sāka jau iespiest «Austrumā". Pie grāmatu apsprie-

šanas piedalījās ap 15 Nodaļas darbinieku, no kuriem dažs

bija paspējis apspriest jau ap 100 grāmatu. Diemžēl iekšējo

nesaskaņu, kādas reiz radās Nodaļā, un citu apstākļu dēļ

neizdevās šo teicamo pasākumu novest galā. Šo darbu

1926.—1930. g. strādāja īpaša komisija pie Izglītības ministri-

jas. 1930. g. iznāca tās sastādīts «Bērnu un jaunatnes grāmatu

saraksts" ar 1006 numuriem un īsiem grāmatu raksturojumiem.

Kopš 1935. g., sijājot grāmatas, ko iesūtīja sekotāji «Drau-

dzīgajam aicinājumam", Kultūras fonda techniskā komisija

ir sastādījusi diezgan plašu kartotēku par jaunākajiem iz-

devumiem ar attiecīgo raksturojumu un novērtējumu.

Bibliotēku nodibināšana tais laikos nebija tik vienkārša

lieta, kā tagad: bija jāievēro daudz un dažādas formalitātes

un arī jāuzmudina uz bibliotēku dibināšanu. 1896. g. 17.

maijā kā Nodaļas 10 gadu pastāvēšanas dienā, nodibināja

Bibliotēku komisiju, kurā ievēlēja J. Kriškānu,

K. Valteri un A. Zumbergu. Komisijas uzdevums

bija rūpēties par bibliotēku nodibināšanu sevišķi uz laukiem.

Komisija izstrādāja anketēs un izsūtīja tās, lai savāktu ziņas

par bibliotēku stāvokli, sastādīja bibliotēkām parauga statūtus

un iesniegumu formulārus. Statūtus un formulārus piesūtīja

visiem, kas pieprasīja, par brīvu, deva uz pieprasījumiem

paskaidrojumus un ievietoja laikrakstos un arī Nodaļas ka-

lendāros aizrādījumus, kādi ceļi jāstaigā, lai tiktu pie biblio-

tēkām. Pateicoties Bibliotēkas komisijas darbībai, radās tautā

interese par bibliotēkām un tādēļ sāka tās dibināt.
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8. Līdzekļu vākšana.

Nodaļa bija spraudusi par savu mērķi izdot lētas un

labas grāmatas. Lai varētu šo mērķi sasniegt, bija vajadzīgi

līdzekļi. Kā Nodaļa pie šiem līdzekļiem tika ? Pirmie lī-

dzekļi sanāca no ziedojumiem. Ziedoja privātpersonas un

iestādes; bez tam ienāca nauda par pārdotām grāmatām;
bet 1889. g. sākumā visi līdzekļi izsīka, un Nodaļas kasē

radās iztrūkums. Nu bija jādomā, kā uzlabot kases stāvokli

un to nodrošināt. Lai rastu līdzekļus, Nodaļa sāka sarīkot

katru gadu mūzikāli-drāmatiskus vakarus. Šie vakari tapa

ar laiku par trādicionāliem un deva katru gadu 300—500 rbl.

skaidra atlikuma. lenākumus pavairoja arī sludinājumi, ko

uzņēma Nodaļas izdevumos, sākot ar 1897. gadu. Vēlāk slu-

dinājumu ievietošanu Nodaļas uzdevumos atmeta, jo atzina,

ka sludinājumi nepieder nopietnām grāmatām. Nodaļas ap-

grozības kapitālu stipri pavairoja biedru-veicinātāju iemak-

sas, kādu saņemts pavisam 72.989 rubļi.

1896. gadā Nodaļa piesūtīja uzaicinājumus ar lūgumu

pabalstīt Nodaļu naudas ziedojumiem un abonēt Nodaļas grā-
matas : 1900 privātpersonām, 200 biedrībām, 180 rūpniecības

iestādēm un veikaliem un 60 kredītiestādēm. Šādus uzaici-

nājumus un Nodaļas prokspektus piesūtīja arī vēlāk katru

gadu iestādēm un privātpersonām. Uzaicinājumiem bija labi

panākumi: daudzas kredītiestādes piesprieda Nodaļai lielākus

vai mazākus pabalstus, un daudzi tapa par Nodaļas grāmatu
abonentiem. Nodaļa no 1892. līdz 1914. gadam saņēmusi

ziedojumos 18.096 rubļus zelta valūtā. Ziedojušas 130 kre-

ditiestādes, 45 biedrības, 5 dziedāšanas kori un 98 privātper-

sonas. lestādes ziedojušas no 5—3650 rbļ., bet privātper-

sonas no 2—738 rbļ. No iestādēm vairāk par 100 rbļ.

ziedojušas:

1) Vidzemes Savst. Kredītbiedrība 3650 r., 2) Berga-Ba-

zara Kr.-A. kase, vēlāk 4. Vidzemes Savst. Kredītbiedrība

1100 r., 3) Latviešu Savst. Kredītbiedrība 700 r., 4) Smiltenes-

Palsmanes-Aumeisteres-Gaujienes Kr.-A. kase 450 r., 5) Dzēr-

benes-Drustu-Lodes-Skujienes Kr.-A. kase 450 r., 6) Rīgas

Latviešu biedrība 345 r., 7) Zaļenieku Kr.-A. kase 254 r.,

8) 2. Vidzemes Savst. Kreditbiedrība 225 r., 9) Tukuma Vie-

sīgās biedrības Kr.-A. kase 180 r., 10) Rīgas Kr.-A. Sab.
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L. Ņevas ielā 220 r., 11) Jelgavas Kr.-A. kase 175 r., 12) Run-

dāles Kr.-A. kase 155 r., 13) 2. Rīgas Kr.-A. Sab. 145 r.,

14) Rīgas Amatn. Kr.-A. kase 125 r., 15) Ventspils Kr.-A.

kase 121 r., 16) Valmieras biedr. Kr.-A. kase 120 r., 17) Rī-

gas Namīpašn. Kr.-A. Sab. 115 r., 18) Valkas Savies, biedr.

Kr.-A. kase 107 r. un 19) Grienvaldes Kr.-A. Sab. 100 rbl.

No privātpersonām iemaksājuši: 1) A. Dombrovskis

738 rbļ., 2) skolot. V. Zālītis 164 r., 3) adv. J. Lazdiņš
125 r., 4) Gūsevs 100 r., 5) skol. K. Vilciņš 80 r., 6) J. Kau-

piņš Mīlgrāvī 60 r., 7) E. Birzmanis 50 r., 8) U. jkdze 50 r.,

9) adv. K. Ozoliņš 50 r., 10) S. Ērdmanis 40 r., 11) skolot.

S. Novickis 25 r., 12) V. Platača kdze 25 r., 13) J. Velmē

20 r. un citi mazākas summas, no kuriem daudzi dzīvoja tāļu

no dzimtenes Sibirijas pilsētās un pat Amerikā. Te jāpie-

zīmē, ka minētos ziedojumos nav ieņemtas tās summas, kas

ziedotas Konversācijas Vārdnīcas un žurnāla „Druvas" izdo-

šanai. Par lielāko ziedojumu uzskatāmas telpas līdz ar ap-

kurināšanu un apgaismošanu, ko Nodaļai devusi Rīgas Latv.

biedrība par brīvu. Visiem, še minētiem, kā arī neminētiem

ziedotājiem Nodaļa izsaka dziļi sajustu pateicību.

leskatu Nodaļas materiālos līdzekļos dod še iespiestās

4 bilances :
1905. g'., 1913. g., 1925. g. un 1935. g.

Derīgu grāmatu nodaļas bilance 1906. g. 1. janvārī

Aktīvs Pasīvs

1. Inventārs .... Rbļ. 407 60 1. Kapitāls ....Rbļ. 24.857.69

2. Biedrības virskase 3.66796 2. Dažādas kreditiest. 887.15

3. Klišejas ....

4. Archīva grāmatas .

5. Berga bazāra krāj-

aizd. sab

6. Reskontro parādn.

7. Pārdotavā grāmatas

8. Noliktavā grāmatas

9. Komisijā ....

0. Kasē naudā . . .

»

r>

n

n

»

n

n

r>

671.97

32.12

21.71

2.930.86

531.98

17.174.19

288.48

20.97

Kopā . . .Kopā . Rbļ. 25.744.84Kbļ.:25.744.84 Kopā . . .Kopā Rbļ. 25.744.84
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Derīgu grāmatu nodaļas bilance 1913. g. 31. decembrī.

Derīgu grāmatu nodaļas bilance 1925. g. 31. decembrī.

Derīgu grāmatu nodaļas bilance 1935. g. 31. decembrī.

Aktīvs

1. Kasē skaidrā naudā RbJ.
2. Uz tekošā rēķiņa . „

3. IV Rīgas savstarp.
kreditb „

4. Inventārs . . . . „

5. Klišejas „

6. Pārdotavā grāmatas
netto. ..... „

7. Noliktavā grāmatas
netto

„

8. Aizd. Konv. Vārdn.
„

9. Aizdev. Druvai
. . „

0. Uz priekšu izmāks,

honorārs . . . . „

1. Reskontro parādn. „

2. Apgādiena rēķins . „

484

98.66

2915

445.-

572.55

1.822 89

27.264 84

4 165 47

600.-

225.—

80962

7-352 40

Pasīvs

1. Sevišķi dāvināj. . Rbļ.
2. Aizņ. no virskases

„

3. Dažādi kreditori . „

4. Kapitāls . . . . „

/

500 —

630.76

4.307.51

37-952.21,

Ko ā
. Rb]. 43.39042 Ko Rbļ. 43.390.42

Aktīvs Pasīvs

1. Kasē Ls 218.83

2. Latv. ak. bankā.
. „

27 764.07

3. Vidz. savst. kreditb.
„

3.96155

4. Skol. II krāj-aizd. s.
„

1.703 50

5. IV Vidz. savstarp.
kreditb

„
—.46

6. Ārzemju valūtā. .
„

- .02

7. Debitori
. . . . „

200.02

8. Inventārs
. . . . „

7.90

9. Klišejas „
10. —

0. Noliktavā grāmatas „
22.80929

1. Konvers. Vārdnīca.
„

1.466.12

2. „Druvaa mēnešr. . „ 112.66

3. Brīvzemniekaraksti
„

1.636.71

4. Zinību kom. raksti
„ 251.60

5. Mūzikas kom raksti
„

1.795.78

6. Apgādiens. . . . „
2,398-63

1. Sevišķi dāv. . . Ls

2- Pārejošas summas
„

3. Mūzikas kom.
. - „

4- Zinību kom.
.

. „

5- Brīvzemniekaraksti
„

6. Kreditori. . .
. „

7. Kapitāls . - - „

—.50

2.00893

1.89738

421.68

2.292.52

70.—

57.726.14

Kopā . . .
Ls 64 417.15 Kopā . . . Ls 64417.15

Aktīvs Pasīvs

1. Kasē Ls •

1.31

2. Virskasē ....<„ 1.144.12

3. Tekoši rēķini. . . „
19.114.46

4. Inventārs
. . . . „

7.90

5. Klišejas
„

10. —

6. Noliktavā grāmatas ,
60.961.62

7. Kom. grāmatas . . „
10.299.63

8. Komisionāriem. . . „
4.954.67

9. Apgādiens . . . . „
147.84

0- Brīvzemnieka Rakstu

komisija ,
3.577.46

1. Zinību kom. . . .

2. Mūzikas kom.
. .

3. Komitenti. . . .

4. Kreditori
....

5. Pārejošas summas

6. Kapitāls ....

Ls 12768

„
15589

„
10.470.85

2.967.62

1975

.
86 477-22

Kopā . . .
Ls 100.21901 Kopa . . .

Ls 100.21901
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9. Nodaļas darbība 1915.—1935. g.

Ar 1915. gadu Nodaļas vēsturē sākās atkal jauns posms

Šai gadā Rīgai tuvojās vācieši, kādēļ Rīgu evakuēja. Nu

bija spiesti Rīgu atstāt arī visi Nodaļas tiešie darbinieki.

Citkārt rosīgā Nodaļas darbība tagad gandrīz vai pavisam

apstājās, ja neievēro grāmatu pārdošanu, ko turpināja Rīgā

palikušais Nodaļas darbvedis Indriķis Hollanderis.

Līdz pašai miršanas stundai, 1916. gada rudenī, nelaiķis siltu

sirdi pašaizliedzīgi pielika visas pūles un spējas, lai sargātu

Nodaļas mantu un veicinātu arī šais grūtajos laikos Nodaļas

mērķus, izplatot tautā viņas izdevumus. Visi lielie Nodaļas

izdevumu krājumi pēc Nodaļas tiešo darbinieku evakuēšanas

no Rīgas palika vienīgi nelaiķa I. Hollandera pārziņā. Ar

pilnu apziņu un skaidru sirdsapziņu jāliecina, ka viņš šo

grūto uzdevumu godam izpildījis pat vismazākos sīkumos.

Arī par savu uzplaukšanu vispār Nodaļa daudz pateicības

parādā šim krietnajam tautas dēlam. Ja Latvijai būtu bijis

un būtu tagad vairāk šādu tautas dēlu, cik jauka viņa tad

izskatītos! Pēc I. Hollandera nāves Nodaļas mantas pārzi-

nāšanu bēgļu laikā uzņēmās A. Cīrulis.

Pēc pārtraukuma Nodaļa savu pirmo sēdi noturēja 1917.

gada 27. jūnijā. Šai sēdē, vispārējās dārdzības dēļ paaug-

stināja grāmatu cenu par 331/s°/o, bet vēlāk pat par 100%,

tādēļ ka naudas vērtība bija tādā mērā mazinājusies, bet

darba alga cēlusies. Arī 1918. gads nenormālo apstākļu un

naudas trūkuma dēļ bija neauglīgs; arī šai gadā neizdeva

vēl nevienas grāmatas. Nākošais 1919. gads Nodaļai bija

visgrūtākais. Šā gada 3. janvārī Rīgu ieņēma lielinieki, kas

sāka visu nācionālizēt. Nācionālizēja arī Rīgas Latviešu

biedrības namu, kurā ierīkoja virsnieku klubu. Par kluba

pārzini bija iecelts «biedrs", virsnieks Tūteris.

Parādījās «Cīņā" uzaicinājums pieteikt Izglītības komi-

sariātam visus grāmatu veikalus. Spriedām, ko darīt ?

Nodaļu pieteikt — nozīmēja Nodaļu iznīcināt; nepildīt rīko-

jumu — bija atkal bīstami, jo nepaklausīgiem draudēja no-

došana tribunālam. Beidzot tomēr nolēmām nepieteikt un

vajadzības gadījumā šo nepieteikšanu motivēt ar to, ka mi-

nētais rīkojums nav varējis zīmēties uz Nodaļu, jo tā nav

veikals, bet grāmatu apgāds, kaut gan labi zinājām,ka
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šāda aizbildināšanās lielinieku acis maz ko varēja nozīmēt,

bet Nodaļas bija žēl un cerības uz apstākļu labošanos bija
tik lielas, ka Nodaļas darbinieki uzņēmās bīstamu risku un

Nodaļu nepieteica.

Nodaļa turpināja 1919. gadā Konversācijas Vārdnīcas

izdošanu, ko tagad iespieda «Latvijas Sociālistiskās Padomju

Republikas 111. drukātavā", un pārdeva no savas noliktavas

grāmatas. Pēc kādām nedēļām Nodaļas vadītājs I. Cīrulis

saņēma no «biedra" Tūtera uzaicinājumu ierasties pie viņa,

ko C. arī izpildīja. «Biedrs" Tūteris pārmeta C—im, ka tas

Nodaļu slēpjot un tagad to apzogot, jo katru dienu redzot

no Nodaļas telpām grāmatas aiznesām. C. paskaidrojis, ka

tur nenotiekot nekāda zādzība, ka Nodaļa pārdodot grāmatas

un ieņemto naudu izlietojot Konversācijas Vārdnīcas izdo-

šanai; par Nodaļas darbību un viņas ieņēmumiem un izde-

vumiem T. varot pēc grāmatām pārliecināties. Nogājuši abi

uz Nodaļu. Tuteris, visu, arī Nodaļas noliktavas labi apska-

tījis, izteicies, ka nodaļa tomēr būšot jānācionālizē. Uz to

C. paskaidrojis, ka Nodaļa darbojusies un arī tagad darbo-

joties tikai tautas labā, un viņas darbinieki neesot nekāda

atalgojuma par savu darbu saņēmuši. Vai nācionālizētāji

pratīšot šo darbu labāki veikt, nekā tagadējie darbinieki, par

to esot iemesls šaubīties. Nodaļai vajagot naudas Konversā-

cijas Vārdnīcas pabeigšanai. Tas būtu latvju tautas kauns, ja

Konversācijas Vārdnīca jau otro reizi paliktu pusceļā, nepa-

beigta. Lai atstājot Nodaļu viņas darbiniekiem vismaz tik

ilgi, kamēr pabeidzot Vārdnīcas izdošanu. — Domīgs no-

klausījies T. šais paskaidrojumos un tad noteicis: „Nu,

Nodaļa var savu darbu turpināt, bet reiz viņu tā kā tā

nācionālizēs".

Nodaļa pēc tam turpināja grāmatu pārdošanu un „Kon-

verzācijas Vārdnīcas iespiešanu. Bija tomēr skaidrs, ka No-

daļu nāciolizēs, bet liela bija arī cerība, ka lielinieku vara

ilgi nepastāvēs, kādēļ sāka bēdzināt Nodaļas vērtīgākās

grāmatas : iesietās Konversācijas Vārdnīcas, Mērnieku laikus

un citas.

Labu laiku Nodaļas darbiniekiem izdevās novērst lieli-

nieku uzmanību no Nodaļas grāmatu krājumiem, tomēr pavi-

sam novērst nebija iespējams. Marta beigās Izglītības komi-

sārs Efferts nācionālizēja iespiestās Konvers. Vārdnīcas
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loksnes un lika tām pagatavot aploksnes (vākus), kur par

„Konv. Vārdn." izdevēju bija apzīmēts «Padomju Latvijas

Izglītības Komisāriāts". Viņš atņēma arī visus Konversācijas
Vārdnīcai sagatavotos manuskriptus, aizrādīdams, ka izdo-

šanu turpināšot Izglītības Komišāriāts, no kā gan nekas ne-

iznāca. Šīs zīmes skaidri rādīja, kas Nodaļu sagaida. Aprīļa

sākumā parādījās „Cīņā" šāds uzaicinājums : „Tautas Izgl. Ko-

mišāriāts uzaicina Der. grām. nodaļas vadītāju 3 dienu laikā

nodot Nodaļas atslēgas Izglīt. Komisāriātā, Basteja bulv. N2 7".

Liktenīgā stunda Nodaļai bija situsi: nebija vairs nekāda

izvairīšanās iespējama. I. Cīrulis trešā dienā pēc minētā uz-

aicinājuma devās ar Nodaļas atslēgām uz norādīto vietu.

Tur to saņēmuši ļoti bargi divi «biedri". Viens" no tiem uz-

brēcis C—lim : «Cīņā" jau sen ievietots rīkojums par Noda-

ļas pieteikšanu, bet jūs to neesat ievērojuši un Nodaļu slē-

puši. Nodošu jūs tūliņ tribūnālam !-* C. uz to paskaidrojis,

ka tāda rīkojumā neesot lasījis, jo viņam esot jāpelna maize,

kādēļ neatliekot laika izlasīt katru «Cīņas" numuru.' Slēpis

Nodaļas arī neesot, jo tas neesot nemaz iespējams. Nodaļa

darbojusies ar «biedra" Tūtera ziņu un atļauju. Vēl pēc da-

žiem bargo „biedru" bargiem draudiem ar tribūnālu atņēma

Nodaļas atslēgas. Uz C. pieprasījumu izdeva šādu kvīti:

Nodaļā nu sāka rīkoties «biedri", kas jau labi ievingri-

nājušies to vērtību izsaimniekošanā, ko ražojuši citi, sūri,

grūti strādādami. Nodaļas grāmatas „biedri" sūtīja nu uz

visām pusēm daždažādiem „izglītības pulciņiem". 21. maijā
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stāvēja jau pie Nodaļas smagais ormanis, kā ratos krāva

Nod. grāmatu saiņus un veda tās visvairāk uz Kaļķu ielu

Nr. 1, kur bija ierīkota lielā grāmatu krātuve. Līdz 22. maija

pusdienai aizgādāja turp vairāk vezumus. So „biedru" po-

stīšanas darbu pārtrauca Rīgas atsvabinātāji, kas ieradās

Rīgā 22. maija pēcpusdienā un paglāba Nodaļu no galīgas

izpostīšanas.

Lai vavētu nacionālizētās grāmatas vest atpakaļ uz

Nodalu, tad bija jāizgādā sevišķa atļauja, ko arī nekavējot

apgādājām. Izdotā atļauja bija šāda:

— „Hauptmannschaft — Riga.
Mobel- und Wohnungsamt,

Wallstrafie N° 3/5 W. 7/8

Inhaber dieses Scheines:

Name: Heinrich Zihrul (Derīgu Grām. Apgād. Nodaļa).

VVohnort: Thronfolgerboulevard 2W. 10

ist berechtigt umstehend angefuhrte Biicher von der Kalkstrafie

JSfo 1, W abzuholen und m die Paulucci Str. N° 13 iiber-

zufūhren.

Gultig vom 28. Mai bis 15. Juni 1919.

(L. S.) Leiter: (nāk trīs paraksti)

Otrā pusē:

Aufgabe des Mobiliars.

Biicher aus dem lettischen Verein Paulucci Str. N° 13.

I Zeuge | Die Buchhāndler-Sektion beim Waren —

II Zeuge / Ruckfuhrungs-Amt.

Vorsitzender: A. Walther.

Riga, den 5. Juni 1919.

Bemerkungen : Die Besitzrechte sind einvvandfrei nach-

gewiesen. — Abfuhr unter Kontrolle von J. Rappa." —

Nu Nodaļa no Kaļķu ielas Nr. 1 atveda atpakaļ 3 lielus

vezumus grāmatu, kaut gan no Nodaļas aizvests bija daudz

vairāk. Par atvešanu samaksāja 328 rbļ. cara naudā.

Pēc lielinieku aizdzīšanas Nodaļa sanāca tikai 1919. gada

1. oktobrī uz pirmo sēdi, kurā lēma par Nodaļas darbības

atjaunošanu un noteica grāmatām cenu, jo naudas kurss bija

atkal stipri mainījies. Daudz darba prasīja inventāra uz-

ņemšana, kādēļ Nodaļas pārdotavu varēja atvērt tikai oktobra

vidū.

Atjaunojot darbību, Nodaļai nācās sevišķi rūpēties
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par Konvers. Vārdnīcu, lai to nobeigtu, kas ari izdevās

jau 1921. g. beigās. (Skat. īpašu rakstu par Konversācijas

Vārdnīcu).

Tā nu bija 18 gados sagādāta latvju tautai Konversācijas

Vārdnīca. Biedrības runas vīri atzīmēja šo gadījumu 1922. g.

31. maijā, sarīkodami attiecīgu aktu un goda mielastu, kur

piedalījās biedrības runas vīri, Nodaļas darbinieki un daudz

labvēļu. Aktā L. Ādamovičs deva vēsturisku pārskatu par

Konversācijas Vārdnīcas izdošanu, J. Cīrulis — atsevišķas

illūstrācijas Konversācijas Vārdnīcas izdošanas gaitā un R.

Krūze — Konversācijas Vārdnīcu skaitļos.

Pēc Konversācijas Vārdnīcas pabeigšanas Nodaļa sāka

atkal citas grāmatas apgādāt. 1922. gadā pārdrukāja

„Mūsu tautas pasakas" 111 daļu un pieņēma izdošanai prof.

E. Zariņa manuskriptu «Piens un piena produkti".

Salīdzinot 1923. g. Nodaļas darbību ar iepriekšējiem pēc-

kara gadiem, jākonstatē, ka, ievirzoties vispārējiem apstākļiem

palēnām normālās gaitas gultnē, arī Nodaļa uzrāda savā

darbībā redzamākus panākumus un darba pieaugumu. 1923. g.

Nodaļa izdevusi 3 grāmatas, kas bija iespējams vienīgi tādēļ,

ka lasītāju aprindu interese un pieprasījumi pēc Nodaļas

grāmatām bija atkal visai dzīvi: pārdeva šai gadā 35.784

eksemplārus, dažādu grāmatu par 763.926 rbļ., 7304 Konver-

sācijas Vārdnīcas burtnīcas par 191.896 rbļ. un 284 eksempl.

«Druvas" par 5238 rbļ.

Šai gadā apgādāja Āronu Matīsakultūrvēsturisko un idejisko

antoloģiju „Bāka", kurai 488 lapp., A. Viča „Iz latviešu skolu

vēstures", kas 29 loksnes bieza, un prof. E. Zariņa „Piens un

piena produkti". Antoloģijas izdošanai autors nodeva Nodaļai

150.000rbl., ko tam bija piespriedis Kultūras Fonds antoloģijas
izdošanai. Šo summu atrēķināja no grāmatas tiešās izdevumu

summas, kādēļ arī 488 lapp. biezai grāmatai cena nolikta

tikai 180 rbļ.

1923. gada 3. oktobrī sarīkoja M. Kaudzīša darbu izstādi

un sumināja nopelniem bagāto rakstnieku un tautas darbi-

nieku. Nodaļa**pasniedza viņam 25.000 rbļ. kā atzinības balvu.

1924. g. izdeva: „Sociālisma brīnumvalsts, jeb Sociālās

utopijas". 1926. g. — Fr. Mālberģa rakstus, Mērnieku laikus

skolām un A. Viča «Skolu vēsture" II daļu, par kuru autoram

Kr. Barona fonds piesprieda Barona prēmiju. Bez šīm lielākām
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grāmatām pēdējos gados izdotas vēl dažas mazākas grā-

matas, kā: „Dzīves straumē" I un II daļa, «Izpostītais mi-

dzenis", «Es gribu" un citas. 1928. gadā izdoti A. Niedras

«Nemiera ceļi" (līrika) un pārdrukāti „Mērnieku laiki".

1929. gadā iznāca A. Viča «Skolu vēstures" 111 daļa. Skolu

vēstures izdošanai Kultūras Fonds piespriedis katrai daļai

2000 ls lielu pabalstu.

No 1928. g. līdz 1936. g. Nodaļa izdevusi vēl 12 grāmatas

I sērijā, kopā 248 iespiedu loksnes 29.000 eksemplāros, un

II grāmatas II sērijā, kopā 65 iespiedu loksnes 23.000 eksempl.

Nodaļa katru gadu ziedojusi grāmatas gan skolām, gan

kultūrālām organizācijām, sevišķi daudz pēdējos gados. At-

zīmējams sevišķi 1935. gads, kurā ziedots skolām un organi-

zācijām 12.403 eksemplāri dažāda satura grāmatu Ls 3177

vērtībā.

Nodaļas krājumā vēl daudz Konversācijas Vārdnīcas

burtnīcu, no kurām, dažas pārdrukājot, varētu sastādīt ap

1000 pilnu Konversācijas Vārdnīcas komplektu. Nodaļa jau

pašā Konversācijas Vārdnīcas izdošanas sākumā atzina, ka

pēc Konversācijas Vārdnīcas pabeigšanas būs jāizdod papildu

sējums, jo daudz kas būs izlaidies, tādēļ ka šī Konversācijas

Vārdnīca latviešiem pirmā, un arī daudz kas pa izdošanas

laiku novecojies. levērojot sevišķi lielās pārgrozības politiskā

laukā un Latvijas nodibināšanos, šādu papildu sējumu atzina

par nepieciešamu. Papildu sējumu domāja izdot 72 loksnes

biezu. Sāda papildu sējuma izdošanas izmaksu aprēķināja uz

50.000 ls. Nodaļa, aprādījusi savā iesniegumā Konversācijas

Vārdnīcas papildu sējuma nepieciešamību un ka jaunas Kon-

versācijas Vārdnīcas izdošana prasītu no tautas lielus, varētu

sacīt — nevajadzīgus upurus, lūdza Kultūras Fondu pabalstīt

papildu sējuma izdošanu ar attiecīgu summu, jo Nodaļai

vienai papildu sējuma izdošana nebija pa spēkam. Kultūras

Fonds šo lūgumu neievēroja, kādēļ arī Konversācijas Vārd-

nīcas papildu sējums nevarēja iznākt un Nodaļa cieš zaudē-

jumus, jo nepilnīgie sējumi paliek bezvērtīgi.
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10. Nodaļas amatpersonas un darbinieki.

Derīgu grāmatu nodaļas priekšnieki:

1. A. Slēziņš, 1886. g. (sākumā).
2. B. Dīriķis, 1886. g. (otrā pusē).

3. E. Skujenieks, 1887. un 1888. g.

4. G. Pasītis, 1889.*
g.

5. Dr. A. Butulis, 1890. g. (?), 1891. (?), no 1892.—1896. g.

6. V. Olavs, 1897. g., 1898. un 1899. g. (pirmā pusē).

7. J. Lazdiņš no 1899. g. (20. VIII) — 1914. g.

8. J. Cīrulis no 1915.—1931. g.

9. L. Straupmanis no 1932.—1935. g.

Priekšnieka biedri:

1. A. Butulis no 1886—1888. g.

2. A. Ārgals, 1889.—1898. g.

3. J. Cīrulis no 1899.—1914. g.

Nodaļas rakstveži:

1. F. Zēbergs no 1886—1888. g,

2. M. Ārons, 1889., 1890. (?), 1891. g. (?)

3. J. Kriškāns, 1892.-1895. g. (14. IV).

4. P. Mežvēveris no 1895. (14. IV) — 1906. g.

5. L. Straupmanis, no 1907.—1909. g.

6. M. Eiche no 1910.-1934. g.

7. Fr. leviņš, 1935. g.

Rakstveža palīgi:

1. L. Straupmanis, 1906. g.

2. A. Cīrulis no 1907.—1909. g.

3. Fr. leviņš no 1910.—1934. g.

Nodaļas kasieri:

1. A. Ārgals no 1895.—1912. g.

2. L. Straupmanis, 1913.—1932. g.

3. J. Tauriņš no 1933.—1935. g.

Nodaļas mantziņi:
1. A. Ārgals 1897.—1898. g.

2. K. Brencēns no 1899.—1906. g.

3. R. Krūze no 1907.—1935. g.

Mantziņa palīgi.

1. A. Upītis, 1904. g.

2. R. Krūze, 1905. un 1906. g.
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3. Lulļa, 1907. g.

4. P. Brizga, 1908. un 1909. g.

5. P. Vizla, 1910. g.

Nodaļas biedru zinātāji:

1. E. Mednis, 1893. un 1894. g.

2. A. Laimiņš, 1895. g.

3. P. Cīrulis, 1896. g.

4. P. Breikšs, 1897. g.

5. I. Tunts, 1898. un 1899. g.

6. P. Abuls no 1900.—1911. g.

7. R. Krūze, 1927. g.

8. V. Ozoliņš no 1928—1935. g.

Nodaļas korrektori:

1. K. Vilciņš no 1897 —1927. g.

2. M. Eiche no 1928.—1935. g.

Korrektora palīgs:

1. M. Eiche no 1902.—1927. g.

Nodaļas grāmatveži:

1. J. Skujenieks, 1897. un 1898. g.

2. J. Žagata no 1904.—1909. g.

3. R. Krūze no 1910.-1935. g.

Ekspedīcijas pārziņi:

1. P. Abuls, 1900. g.

2. K. Ozols, 1901. g.

3. L. Straupmanis, 1901.—1903. g.

4. E. Ozoliņš no 1904.—1906. g. (3. XI.).

5. P. Bērziņš, no 1907.-1914. g.

Klišeju pārziņi:

1. P. Vizla, 1911. g.

2. L. Straupmanis, 1912. g.

3. Fr. Straupmanis, 1913. un 1914. g.

Papīra pārzinis:

1. H. Salms no 1911—1914. g.

Kolportāžas pārzinis:

I. Ozoliņš no 1899.—1902. g.

Archīva pārzinis:

1. R. Buclers, 1914. g.
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Rakstu komisijas priekšnieki:

1. M. Ārons, 4 gad. no 1896.-1899. g.

2. P. Gailītis, 1900. un 1901. g.

3. J. Cīrulis, 1902., 1903. un 1905. g.

4. V. Olavs, 1904. g.

5. A. Upītis, 1906. g.

6. V. Zālītis, 1907.—1909. g.

7. L. Ādamovičs, 1910.—1914. g.

Rakstu komisijas rakstveži:

1. P. Breikšs no 1897.—1909. g.

2. Fr. leviņš no 1910—1914. g.

Rakstu komisijas locekļi:

1. J. Cīrulis, 20 g. no 1895.—1914. g.

2. V. Zālītis, 24 g. no 1896. — 1914.
g. un no 1929.—

1934. g.

3. P. Breikšs, 14 g. no 1896.—1909. g.

4. M. Ārons, 16 g. no 1896. — 1901. g. un no 1905.—

1914. g.

5. J. Lazdiņš, 16 g. no 1899.—1914. g.

6. Dr. P. Perlbachs, 14 g. no 1901.—1914. g.

7. Fr. leviņš, 21 g. no 1901. — 1914. g. un no 1929.—

1935. g.

8. P. Mežvēveris, 9 g. no 1901.—1906. g. un no

1911.-1914. g.

9. A. Laimiņš, 9 g. no 1898.—1901. g. un no 1905.—

1909. g.

10. K. Vilciņš, 11 g. no 1904.—1914. g.

11. Fr. Ādamovičs, 8 g. no 1907. —1914. g.

12. J. Benšons, 8 g. no 1907 —1914. g.

13. M. Eiche, 6 g. no 1909.—1914. g.

14. L. Ādamovičs, 15 g. no 1910. — 1914. g. un no

\ 1926.—1935. g.

15*. L. Ausējs, 10 g. no 1926.—1935. g.

\<Ķ Tauriņš, 7 g. no 1929.—1935. g.

17. L. Straupmanis, 4 g. no 1911.—1914. g.

18. V. Olavs, 6 g. 1904. g. un no 1910.-1914. g.

19. A. Skuja, 5 g. no 1898.-1902. g.

20. J. Žagata, 4 g. no 1906.—1909. g.

21. J. Tauriņš, 7 g. no 1929.-1935. g.
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22. V. Ozoliņš, 4 g., 1926. g. un no 1933.—1935. g.

23. P. Gailītis, 2 g. 1901. un 1902. g.

24. H. Albats, 3 g. no 1901.—1903. g.

25. A. Upltis, 3 g. no 1904.—1906. g.

26. Dr. K. Barons, 3 g. no 1896.—1898. g.

27. A. Krastkalns, 3 g. no 1896.-1898. g.

28. J. Ansbergs, 3 g. no 1898.—1900. g.

29. V. Maldonis, 3 g. no 1901.—1903. g.

30. P. Cīrulis, 2 g. 1899. un 1900. g.

31. Dr. R. Liepiņš, 2 g. 1896. un 1897. g.

32. A. Deglavs, 1 g„ 1895. g.

33. J. Kriškans, 1 g., 1895. g.

34. J. Kalniņš, 1 g., 1898. g.

35. E. Mednis, 1 g., 1898. g.

36. J. Rucelis, 1 g., 1899. g.

37. A. Niedra, 1 g., 1900. g.

38. J. Ozoliņš, 1 g., 1900. g.

39. P. Abuls, 1 g., 1900. g.

40. A. Ķēniņš, 2 g. 1902. un 1903. g.

41. J. Bebris, 1 g., 1935- g.

42. A. Vies, 1 g., 1913. g.

43. Fr. Straupmanis, 1 g., 1913. g.

44. R. Buclers, 1 g., 1913. g.

Bibliotēkas komisija.

Nodibināja 1896. gadā.

1. J. Kriškāns no 1896.—1898. g.

2. K. Valters no 1896.—1898. g.

3. A. Zumbergs no 1896.—1898. g.

Neliels bijis visos laikos Nodaļas tiešo, tuvāko darbi-

nieku pulciņš, bet kopējais mērķis, idējiskā saskaņotība ne-

apsverami pacēla darba ražīgumu un sekmes.

Pārskatot Nodaļas darbinieku rindas, ar sērām jākon-

statē, ka daudz mīļu un čaklu draugu trūkst. Saltā, nepie-

lūdzamā nāve tos aizrāvusi no dzīvajo vidus — tie atdusas

smilšu kalniņā. Un ar katru biedru, kuru Nodaļas darbinieku

pulciņš pavadīja pēdējā dusā, — Nodaļas darba rūķu rindas

palika retākas.

Bet zelta graudi, kas mirdzēja aizgājušo draugu darbu

gaitā Nodaļā, tie gaišie brīži, ne ārēja prieka pilnie, bet
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iekšējās gaismas brīži, kur kopējā darbā sirdis sila, un ko-

pējie pārdzīvojumi balti vizēja — viss tas skubināja Nodaļas
darbiniekus pie draugu kapu kopiņām sērās noliektās galvas

par jaunu pacelt un ar jo neatlaidīgu sparu turpināt un vei-

dot iemīļoto, cēlo Nodaļas darbu.

1936. g. Nodaļā darbojas: goda priekšnieks J. Cīrulis,

priekšnieks — L. Straupmanis, rakstvedis — Fr.

leviņš, kasieris — J. Tauriņš, biedrzinis — V. Ozo-

liņš un mantzinis R. Krūze.

Rakstu komisijai šādi locekļi: prof. L. Ādamovičs,
doc. L. Ausējs, I. Bebri s, V. Ozoliņš, J. Tauriņš

un Fr. leviņš.

11. Izdoto grāmatu saraksts.

Vispārējā rakstu virknē.

Eksempl.
skaits

1887 Pēterburgas avīžu piemiņa. Pirmā burtnīca —

„
Mūsu tautas pasakas. Fr. Brīvzemnieks. I —

1889 Sēļi. Kurzemes augšgala senči. M. Skruzītis —

„
īsa zemkopības mācība. Sastādījis E. 0. Leppevičs ....

—

1890 Stāsti iz romnieku vēstures. Latv. tulkojis J. Ķemers ... —

1891 Sarunas par dabu. I daļa. Tulk. Zundu Pēteris. Ar 24 zīm. t. —

„ Pirmā palīdzība piepēžos nelaimes gadījumos. P. Strautzelis —

„
Edisons. Tulkojis J. Stiprais. Ar Edisona bildi —

„
Par lauku iedalīšanu. J. Mazvērsītis —

1892 Ģeoloģija. Angļu valodā sarakst. prof. A. Geiki. Ar 47 zīm. —

„ Apsīšu Jēkaba raksti. I. Pie pagasta tiesas —

„ • » „
_

H. Bagāti radi —

„ Padomi, kā mazus bērnus kopt. Dr. Michailovs —

1893 Sarunas par dabu. II daļa. Tulk. ZunduPēteris. Ar 165zīmejum. —

„ Apsīšu Jēkaba raksti. 111. Iz tautas bilžu galerijas. I. . . . —

IV II —

„
Krilova pasakas līdz ar dzīves aprakstu. Ar illūstr. Tulk. Fr.

Ādamovičs —

1893/4Populāra astronomija. Flammarions. Ar 83 zīm —

1894 Apsīšu Jēkaba raksti. V. Svešos ļaudīs —

„ „ „ ,
VI. Laimes spoks. Übags —

„
Lauksaimnieka sakņu dārzs. Sarakstījis J. Peņģerots-Svešais,
mācīts dārzkopis. Ar 22 zīmējum —

„
Citu tautu rakstnieki. Pirmā daļa —

„
Mācība par mēsliem un mēslošanu. J. Mazvērsītis ....

—

„
Būves mācība. Pirmā daļa. Graudiņu Kārlis —

„ Vārpas. I —

1895 Aklu un kurlmēmu draugi. Tēc krievu vai. T. S —

„
Drusciņas no trim dabas valstīm. Pēc Vēbera J. Cīrulis . .

—

,
Kur paliek barība, ko apēdam? Fizioloģisks apcerējums. Dr.

J. Alksnis „
—

„ Citu tautu rakstnieki II —
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1895 Apsīšu Jēkaba raksti. VII. Pirmie stāsti —

VIII

„ Vārpas. II —

„ Benjamiņš Franklins. Sarakst. Anņinska. Tulk. K. Jannaus . .
—

„ Ķīmija. H. E. Rosko —

1896 Citu tautu rakstnieki 111 3000

jļ
Pestalocci dzīves apraksts no J. Abeļa 3000

„
Zemes un tautas. I. Kā ķinieši dzīvo? 3000

„ Apsīšu Jēkaba raksti. IX. Uz pilsētu 5000

„ „ „ „
X. Vēstules. I 5000

„ Padomi, kā vecākiem izturēties, ja bērni saslimst ar lipīgām
slimībām. A. F. Hipiuss 3000

„ Tēna domas par mākslu. Latv. tulkojis Vizulis 3000

„ Anglijas kultūras vēsture. M. Bruņenieks 3000

1897 Apsīšu Jēkaba raksti. XI. Vēstules II 3000

„ Gaisa jūra. 1. Tulkojis Vidiņu Jānis 4000

„
Vecā Stendera raksti. Pirmā daja. Sakop. K. Kundziņš . . 3000

„
Gaisa jūra. 11. Tulkojis Vidiņu Jānis 4000

„
Citu tautu rakstnieki. IV. Burve 3000

,
Pirmie stāsti iz dabas mācībām. H. Vāgners. II daļa .... 3000

„ Luijs Pastērs. Biogrāfija Timirazeva 3000

„
J. Neikena izl. raksti. 1. Sakārt. Teodors 4000

„
Vārāmā sāls. N. Pāķis 3000

„ Jūlijs Cēzars. V Šekspīrs 3000

1898 J. Neikena izl. raksti. 11. Sakārt. Teodors 4000

„
Gaisa jūra. 111. Beigas. Tulkojis Vidiņu Jānis 4000

„ Drusciņas. Kāda skolotāja jaunības atmiņas. Pēc Pollaka A.

Laimiņš 4000

„ Apgaismošana un apgaismojamie līdzekļi. N. Pāķis .... 4000

„ Pamācība, kā mazus bērnus kopt. P. Kalniņš 5000

„
Citu tautu rakstnieki. V. P. Rozegera stāsti 4000

„
Tikumiskā audzināšana 4000

„
Makbets. Šekspīrs. Tulk. Fr. Ādamovičs 3000

„ Dabas spēki un likumi. A. Lampa 3000

„ Sokrāts, grieķu prātnieks. Pēc V. Sipovska Vizulis 4000

1899 Citu tautu rakstnieki. VI. Somu rakstnieki 4000

„ Sapņu valsts. Dr. Simons 4000

„
Citu tautu rakstnieki. VII. Kolomba. Prospers Merimē. Tulk.

Valdis 4000

„
A. S. Pušķins • • 3000

„
Cilvēka miesa, viņas dzīve un kopšana. Dr. P. Strautzelis

.
3000

„ Sapnis vasaras naktī. Šekspīrs. Tulk. Esenbergu Jānis .
.
. 3500

1900 Neredzīgais Indriķis. L. Bērziņš 4000

„
Citu tautu rakstnieki. VIII. Uzvarētājs. H. Senkevičs . . . 4000

„
Zemes un tautas. Angļi 4320

„ Baltijas Dravnieks. Pēc Rota Fr. Bernevics 4000

„ Upīša stāsti 4000

„ Astoņi priekšnesumi par veselības kopšanu. Prof. Dr. H.

Buchners
. .

. . . 4000

„
Karalis Līrs. Viljams Šekspīrs. Tulk. Rainis 3500

fl
Augļkopība. J. Peņģerots-Svešais 5000

1901 Bārenis un Brūnā. A. Niedra 4000

„
Ķīmija. Lasar-Kohns. Pirmā daļa. Tulk. J. Asaris

....
4500

„ Somija. Zemes un tautas. 111. M. Kaudzīte 4000

„ Lopkopība. I daļa. Sarakstījis agronoms J. Mazvērsītis
.. . 5000

„
Vilhelms Tells. Šillers. Tulk. Kainis 5000

„
Mazā Auduļa pirmās bērnības atmiņas. Plūdonis —

„
Vecā Stendera raksti. 11. Sakop. K. Kundziņš 5000

„
Cittautu rakstnieki. IX. Gorķija stāsti —
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1901 Par bērnu dabu. Kapterevs. Tulk. J. Cīrulis 4500

1902 Cittautu rakstnieki. X: Gorķija stāsti 6000

„ Antropoloģija. Pirmā daļa. E. Teilors 6000

„
Lini, viņu audz. un izstrād. K. Vāģelis 5000

„
Daži jautājumi par latviešu valodu. K. Mūhlenbachs

. . . 4500

„ Lopkopība. Otrā daļa. J. Mazvērsītis 6000

„
R. Blaumaņa stāsti 6000

„
Kalendārs 1903. gadam 8000

1903 Richards 111. Šekspīrs. Tulkojis Fr. Ādamovičs 6000

„ Antropoloģija. Otrā daļa. E. Teilors 6000

Tuberkuloze. J. Strautzeļa tulk 6000

„ Ķīmija. Lasar-Kohns. Otrā daļa. Tulk. J. Asaris 7000

„ Lopkopība. Trešā daļa. Sarakst. agronoms J. Mazvērsītis.
.

6000

„
Zobi un viņu kopšana. K. Jannaus, zobārsts 7000

„
Skaidra sirds. A. Niedra 10000

„
Kalendārs 1904. gadam 10000

„ Antonijs un Kleopatra. Šekspīrs. Tulk. Rainis 7000

ļ904 Šveicija. E. Vodovozova. Tulk. Zunda Pēteris 8000

„
Savs kaktiņš, savs stūrīts zemes. J. Purapuķe 10000

Antropoloģija. Trešā daļa. E. Teilors . .
85000

„
Pilsētu likumi 7000

„ Mājas kustoņu kopšana un ārstēšana. E. Zemmers .... 12000

„
Kalendārs 1905. gadam

_

15000

„
Zemes un tautas. VI. Japāna. Ar zīmējumiem 9000

1905 Higiēna. I. Dr. P. Strautzelis 8000

„
Kronvaldu Atis. Māc. K. Kundziņš 8000

„
Dzimumdienas rītā. A. Upītis .' . 7000

„ Līgums. Juridisks apcerējums 8000

„
Kolera 10000

„
Cittautu rakstnieki. XI 6000

„
Kalendārs 1906. gadam 10000

„
Nekrasova izmeklēti raksti 6000

„
levads piensaimniecībā. A. Kirchensteins 6000

1906 Noveles. Heize. Citu tautu rakstn. XII 5000

„
Maria Stjuart. Fr. Šillers. Tulk. Rainis 6000

„
Zem granātu kokiem. Ūailda pasakas. Citu tautu rakst. XIII 3500

„
Paštautas rakstnieki. 1. Stāsti un dzejoļi 3500

„
Norvēģija. Ar illūstrācijām. A. Tullijs 4000

„
Mācība par dzīvibu. I. V. Lunkevičs. Ar daudz zīmējum. . .

5000

1907 Pilsonis un viņa tēvija 4000

„
Dārza augļu un sakņu žāvēšana. Sarakst. J. Plaude .... 3500

, Ziemeļnieku noveles. Lejas-Krūmiņa sakopojums. Citu tautu

rakstnieki XIV ■ 4000

„ Ķeizars un Galilietis. Ibsens. Tulk. A. Ķēniņš ...... 3000

„
Mācība par dzīvību. 11. daļa, V. Lunkevičs. Tulk. J. Udris.

. 5000

„
Paštautas rakstnieki. 11. daļa. J. Kleinberģa stāsti 4000

1908 Higiēna 11. Dr. P. Strautzelis 5000

„
levads Tautsaimniecībā. M. Ārons 5000

„ Skati pagātnē. Ziņas par Jaunpiebalgas likteni „Ziemeļa kara0

laikā. Māc. J. Ozoliņš .

_

3921

„ Liellopi, viņu sugas, audzēšana, audzināšana un ēdināšana. J.

Mazvērsītis 4014

„
Cittautu rakstnieki XV. L. Krūmiņa sakārt 3000

„ Sapnis — dzīve. Grillparcera. Tulk. Valdis 3000

1909 Paštautas rakstn. 111. Tirzmalietes raksti 5026

„
«Mērnieku laiku" apcerējums. R. Klaustiņa 4000

Ogu dārzs. J. Plaudes 4500

„
Daži jautājumi par latviešu valodu. IV K. Mūhlenbacha

.. .
3500

»
Lipīgās slimības. Dr. Bīskapa 4500
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1909 Cittautu rakstnieki XVI 5000

„ Apsīšu Jēkaba raksti XIII 5000
1910 Spieķis un 2 suņi. J. Purapuķes 5000

„
Galvenie virzieni ētika. V. Olava 5"82

„ Cars Pēteris. Prof. Ivanova 5000

„
Austrumu senatne. Mejgunova 5706

„
Cilvēka nervi, viņu būve un normālās darbības. H. Buduļa .

4520

1911 Cittautu rakstnieki. XVII. Divi ceļotāji. L. Tolstoja . . . ) īre īre

» „ •
XVIII. Slavu stāsti bcg^
XIX.

„ „ Karš

,
Elektrība. K. Buša (™ g .

„
Mežos un ārēs. I. Prof. B. Landsberga gre «

„ Austrumu senatne. Meļgunova j >S.2

1912 Mežos un ārēs. 11. Prof. B. Landsberga ) īre w
0

„ Napoleons Krievijā sloS
„

Cittautu rakstnieki. XX. Leģendas ļ
» „ „

XXI. Septiņas nedēļas dienas .... ļ re •

„ Iz Baltijas vēstures I. J. Krodzenieka gre x

„
Paštautas rakstnieki V. A. Saulieša stāsti J >S.2

1913 Romanova cilts izcelšanās. A. V | īre kc

„ Paštautas rakstnieki. VI. Jansona stāsti s*oc§
„ Cittautu rakstnieki. XXII. Jaunas vācu noveles . - . . { Z M §3
„

Iz Baltijas vēstures d. J. Krodzinieka . re •
„ Ceļojums pa pasaules telpu. Tromholta gre

» Jāņa Briesmīgā nāve. A. Tolstoja ļ >S .2

„ Mērnieku laiki. Ar6oillustr. R. un M. Kaudzītes. Ārpus sērijas. 6000

1914 Iz Baltijas vēstures. J. Krodzenieka ļ
„

Cittautu rakstnieki XXIII. Zviedru stāsti ļ 10500

„
Pa Kalnu Osetiju un Imeretiju. Kr. Bachmaņa j

1915 Cittautu rakstnieki XXIV. Dāņu stāsti —

„ „
„

XXV. Kara stāsti —

1922 Piens un viņa produkti. Prof. E Zariņa 1500

1923 Bāka. Kultūrvēsturiska un idejiska antoloģija. M. Arona
.

. 2500

„
Iz latviešu skolu vēstures. A. Viča 2000

1924 Sociālisma brīnumvalsts 2500

1926 Mālberga kopotie raksti 2000

»
Latviešu skolu vēsture 11. A. Viča 2000

1927 Dzīves straumē I. Stāsti un tēlojumi ar K. Saukas zīmējum. 2000

1928 Dzīves straumē 11. Stāsti un tēlojumi 3000

„ Nemiera ceļi I. A. Niedras raksti 3000

1929 Latviešu skolu vēsture 111. A Viča 2000

„
Nemiera ceļi 11. A. Niedras raksti 2000

„ „Zeme". A. Niedra 2000

1931 Mazie stāstiņi. J. Purapuķes 2000

„
Nemiera ceļi 111. A. Niedras raksti 2000

1932 Fr. Brīvzemnieka biogrāfijas 11. d. Z. Unama 2500

1933 Nemiera ceļi IV. 1. burtn. A. Niedras raksti 2000

„ „ „
IV. 2. burtn. A. Niedras raksti 2000

1934 No Baltijas jūras līdz Indijai. Pelča 1000

„
Mans mūža gājiens. Prāv. K. Kundziņa 2000

Jaunības rakstu virknē.

1898 Par Holandi un holandiešiem. Ar illūstrācijām 3000

„
Kā no sēkliņas stāds izaug. Ar illūstrācijām 2000

„ Skolēnu higiēna 3000

„ Stāsti 2000

„
Bičer-Stou dzīves gājums. L L Ivanovs 2000

„ Ziemeļu ledus jūra. Ar illūstrācijām. N. A. Rubakins . . .
2000
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1899 Dzīvnieku vidū. Ar illūstrācijām. V. Lunkevičs 2000

„ Kapteiņa meitiņa. A. Puškina stāsts. Tulk A Niedra. .
. .

5000

„
Vētras apkarotāji 2000

„
Par Austrāliju un austrāliešiem.- Pēc M. Čerņajevas. Tulkojis
H. Albats 3000

1900 Jūras bērns. Kanive. Tulk. Vizulis 3000

„
Stāsti par Arabiju. P. Depolovičs. Tulk. Auzu Emma .. . 3000

„
Ūdens. J. N. Vāgners. Tulk. J. Cīrulis 3000

1901 Seši stāstiņi bērniem. Mamin-Sibiraks 3000

„
Veselības koks. M. Sļepcova. Tulk. A. Alberte 3000

,
Gaiss. J. N. Vāgners . . 3000

„
Skudru dzīve. V. Lunkevičs 3000

„
Robinsons Krūziņš. D. Defoe. Ar illūstrācijām 4000

1902 Uguns. J. N. Vāgners 3000

„
Rulamans. Pirmā daļa. Ar illūstrācijām. D. F. Veinlands

.
6000

„ Starp stādiem. V. Lunkevičs 5000

„
Mīklas, parunas, sakāmvārdi. A. Tullijs 5000

„
Bērnu kalendārs 1903. gadam 10000

„ Bērniem. L A. Jendes sakopojumā
f. . . 10000

„ _„
11. A. Jendes

„ 10000

1903 Mūsu tautas pasakas. A. L. Puškaitis 15000

w
Rulamans. Otrā daļa. Ar illūstrācijām. D. F. Veinlands . . 6000

„ Jaunības dzeja. I. Sakop. Plūdonis 6000

„ Stāstiņi. I. Lorīte, mazā neģeriete. Tulk. J. Cīrulis
.... 6000

„
Zeme. J. N. Vāgners. Tulk. A. Upītis 6000

„
Bērnu kalendārs 1904. gadam 6000

1904 Stāstiņi. 11. Dorīte, mazā melnkalniete 8000

„ „
111. E. Demolders. Tulk. Auzu Emma 8000

„ „
IV. Kalponīte Kolomba. E. Demolders. Tulk. J. Kosa 8000

„ Latviešu censoņi. I. Auseklis. Sarakstījis Līgotņu Jēkabs
. .

7000

„
Jaunības dzeja. 11. Andr. Upīša sakop 6000

„ Stāstiņi V. Tirli-Kvivik. A. Teodors - Davīdovs. Tulkojusi
Celmu Zelma 8000

„ Stāstiņi. VI. Pedercāni-Vēbers Tulk. L. Erdmane 8000

„
Dzīve ūdenspilienā. V. Lunkevičs. Tulk. Baronu Leontīna. .

7000

„
Pirmie stāsti no dabas mācības 111. H. Vāgners 6000

1905 Norvēģu pasakas. J. Bērziņa tulk 6000

„
Jaunības dzeja. 111. Andr. Upīša sakop 6000

„ Bērniem. 111. E. Auka , 6300

„ Akmeņogles. V. Lunkevičs. Tulk. J. B 5500

„
Stāsti par lieliskām parādībām dabā. Rubakins. Tulk. Zundu

Pēteris 5500

1906 Apakšzemes valsts. V. Lunkevičs. Tulk. P. Jēģere. Ar 62 zīm. 4000

„
Lienītes pasaciņas. Mamin-Sibiraks 5000

„ Vizbuļi. Anna Brigadere 4000

„
Kā darināta un kā darbojas mūsu miesa. Prof. J. Vāgners.
Ar daudz zīmējumiem. Tulk. J. Cīrulis 3000

1907 Sniega māte. Andersena pasaciņa ar 10 zīmējumiem. I
. . 5900

„
Zemes vēsture. V. Lunkevičs. Ar zīmējumiem. Tulk. P. J.

. .
4000

„
Stāsti jaunībai. J. Kleinbergs 3000

„ Tautas dziesmas. Ar R. Zarriņa zīmējumiem 6000

1908 Princese Puķīte. Tulk. un sakārt. J. Cīrulis —

„
levads dabas mācībās. I. Gaiss. Sastād. Fr. Ādamovičs . .

—

„
Andersena pasaciņas. II —

„
Bērniem IV. Princese Puķite v. c pasaciņas. Tulk. J. Cīrulis. 5000

„
Gaiss I. Fr. Adamoviča 3000

„
Andersena pasaciņas II 6000

„
Debess un zvaigznes. V. Lunkeviča 4150

„
Runča Ņura pasakas. Prof. J. Vāgnera 5000
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1908 Bērniem V. Sētā, mežā un laukā. Stāsti par deng. un kaitig.
dzīvniekiem 5000

1909 Mūsu tautas teikas un pasakas 111 5000

„ Andersena pasaciņas 111 6000

„ Agrā rītā. Baltpurviņa 4000

„ Apakšūdens valsts. V. Lunkeviča 5000

„
Bērniem VI. Stāsti par derīg. un kaitīg. dzīvniekiem

. .
. 4000

„
Bērniem VII 5000

1910 Bērniem VIII. Bārenīte un mātes meita 4955

„
Runča Ņura pasakas. Prof. J. Vāgnera 5000

„ Grieķu un romiešu varoņteikas 5000

„
Bērniem IX 5962

„
Pēteris Lielais. R. Klaustiņa 5000

„
Pērkons un zibens. V. Lunkeviča 4958

1911 Andersena pasaciņas IV

»
i> » y

„ Zirnēkļi Sļepcova { Kopā
„ Pumpurs dzīvē un darbā. R. Klaustiņa ļ 33879

„
Mūsu tautas teikas un pasakas IV

»
Bērniem X. Miega karaliene. Spilkeres

1912 Andersena pasaciņas VI

i. Mūžīgā ledū un sniegā. V. Lunkeviča. Tulk. Zunda Pēteris. Kopā

„ Zirdziņš-Garausītis. Jeršova. Tulk. E. Petersons
....

21075

„ Bērniem XI

1913 Andersena pasaciņas VII \

„
Grieķu un romiešu varoņteikas I

„

ā

„
Jūras darbība. A. P. Ņečajeva ļ 9

°P

v

„ P. Rozegera stāsti I

„ Ragainis. E. S. Tompsona. Tulk. M. Eiche )

1914 Andersena pasaciņas VIII \
Konā

„ Bēthovens. Altajeva. Tulk. I. Aiva } i^nnn

„
Tito. E. S. Tompsona J i6WU

1924 R. un V. Kaudzītes Mērnieku laiki skolām .
. 6000

1927 Es gribu! levēroj. vīru dzīves apraksti. Tulk. J. Cīrulis . . 3000

„ Izpostītais midzenis. Stāsts par lāci. Sļivicka. Tulk. A. Cīrulis. 3000

1929 Bārenis. Brūnā. A. Niedras 2000

„
Strādāt un nepagurt. T. Karleila. Tulk. Bebru Juris .... 2000

1930 Mērnieku laiki skolām. J. Tauriņa kopojumā 5000

„
Virsaitis Bobs — zilonis T. Folbēra. Tulkojusi Elza G.

.
.

.
2000

1934 Kurbads. Pasaka. A. Niedras 2500

Otrreiz iespiestas grāmatas.
T ser. ērām. II ser. grām.

eks. skaits eks. skaits

1896 Apsīšu Jēkaba raksti II 3000 —

1900
„

—

„
IV 3000 —

„ Krilova pasakas 3000

1901 Mazā Anduļapirmās bērnības atmiņas. Plūdonis — 4500

„
Seši stāstiņi bērniem. Mamin-Sibiraks

...
— 3000

„ Veselības koks. M. Sļepcova. Tulk. A. Alberte — 3000

1902 Par mēsliem un mēslošana. Mazvērsītis . . . 3000 —

„
Par lauku iedalīšanu. Mazvērsītis 3000 —

„ Sarunas par dabu. Tulk. Zundu Pēteris.
. . 3000 —

1903 Gaiss. Vāgners — 3000

Apsīšu Jēkaba raksti. VII 3000 —

1905 Baltijas Dravnieks. Bernevics 3000 —

„ Apsīšu Jēkaba raksti. VII 3000 —

„
VIII 3000 -
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1907 Pirmā palīdzība nelaimesgad. Dr. P. Strautzelis 2020 —

„
Pirmie stāsti no dabas mācībām. H. Vāgners.
Tulk. A. Treilands 2000 —

1907 Uplša-Birznieka stāsti 3000 —

1908 Cilvēka miesa. Dr. P. Strautzelis 2000 —

1909 Apsīšu Jēkaba raksti. I 3450 —

„
Ūdens. Vāgners - 2000

„
Apsīšu Jēkaba raksti. IX 3000 —

„ Ķīmija ikdienišķā dzīvē. Lasar-Kohns. Id.
. 3000 —

„
Mūsu tautas pasakas. I — 3000

1910 Populāra astronomija. Pēc Flammariona . . 3000 —

,
Stāsti iz romiešu vēstures. Bizleja — 3000

„
Jura Neikena stāsti 2450 —

„ Uguns un gaisma. J. Vāgners — 2319

1911 Stāstiņi. Lorīte, mazā nēģeriete — 3000

1912 Ķīmija ikdienišķā dzīvē. iL Lasar-Kohns
.
. 2000 —

1913 Robinsons Krūziņš. D. Defoe 3000

1914 Apsīšu Jēkaba raksti. II 3000 —

„
Rulamans. I. Dr. D. Veinlands — 3000

11.
, „ ļj ......

— 3000

1914 Antropoloģija. I. E. Teilors 2300 —

1922 Mūsu tautas teikas un pasakas. 111 — 2500

1924 Mērnieku laiki. Skolām un pašmācībai. R.

Klaustiņš 3000 —

1925 Mūsu tautas pasakas I — 3000

IV -

,

3000

1926 Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes. J. Purapuķe 3000 —

„ Spieķis un divi suņi. J. Purapuķe 3000 —

„
Mērniekulaiki kā sādzīves romāns. R. Klaustiņš 3000 —

1928 Mērnieku laiki. 6. iespiedums 4000

1929 Bārenis. Brūnā. A. Niedra — 2000

1935 Mūsu tautas teikas un pasakas. II — 1500
IH - 1500

„
Bārenis. A. Niedra — 1000

„
Brūnā. A. Niedra — 3000

I sērijas 28, otrās —19 grāmatas. Kopā 80220 50319

Sniegtos pārskatos par Nodaļas grāmatu un eksemplāru skaitu būs

varbūt iezagusies viena otra kļūda. Tas tādēļ, ka kara un bēgļu laikā no-

zudušas dažas Nodaļas protokolu un citas grāmatas. Pārskati sastādīti pēc
vēl atlikušām grāmatām, kādēļ pārskatos minētie grāmatu un vispārējie

eksemplāru skaitļi būs patiesībā lielāki, nekā to rāda pārskati.
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II daļa.

Nodaļas darbības raksturojums un

vērtējums.

L. Adamovičs.

I Rīgas latviešu biedrības Derīgu grāmatu

nodaļas loma latviešu garīgās un materiālās

kultūras izkopšanā.

1. Kopdarbības izkopšana, tās svētība un kavēkļi. Visas

Derīgu grāmatu nodaļas apgādātās grāmatas pa visiem pa-

gājušiem piecdesmit gadiem kopā sastāda prāvu bibliotēku

ar 282 atsevišķiem nummuriem. Tas ir lielums, kas imponē

jau pats par sevi, ar savu skaitu. Bet cilvēks, kas tās iegu-

vis, var arī teikt, ka viņam pieder nevien krietns, bet ari

krietnu grāmatu krājums. — Un šādas bibliotēkas Derīgu

grāmatu nodaļa radījusi pavisam vairāk tūkstošu, gan ne

visas pilnos apmēros, jo ne visi Nodaļas grāmatu draugi

iegādājušies visas viņas grāmatas ; bet toties atkal neviena

kārtīga latviešu bibliotēka nav domājama bez nevienas No-

daļas grāmatas.

Nodaļa radījusi visu to no nenieka, ar savu darbinieku

čaklumu un pašaizliedzību, ar saviem ierosinājumiem uz kop-

darbību. Tas viss ir sagatavots un veikts organizētas kop-
darbības ceļā. Rīgā Latviešu biedrības pagrabā un vēlāk

jaunā 1909. g. uzceltā namā īpašās telpās bij Nodaļas darba

organizācijas centrāle — galvenais štābs, no kura abonentu

tīkla un veikala sakaru veidā izgāja ierosmes un atbalsta

pavedieni uz visām pusēm, arī uz latviešu kolonijām lekš-

krievijā, Sibirijā, pat Amerikā. Vietās gandrīz visur bij
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noorganizētas savas apakšcentrāles — pastā, skolā, mācītāj-

muižā, veikalā, bet arī dažā privātmājā. Šāds sekmīgs un

ražīgs kopdarbs jau pats par sevi ir kultūras faktors.

Savā pilnībā un pilnvērtībā tas darbojas gandrīz pusi

no visa līdzšinējā Nodaļas mūža — 23 gadus (1892. —1914.).

Bet arī šai laikā tas nav bijis diezgan pastāvīgs un viscaur

vienāds, jo tas varēja pamatoties tikai uz personiskas uzti-

cības un uzņēmības un tam vajadzēja daudz pašaizliedzīgu
uzticības personu. Kādam sakara loceklim vairs nedarbo-

joties, kopdarbības pavediens, kas gāja caur viņu, pārtrūka,

un kopdarbības tīklā radās neaizpildāms robs. Tā abonentu

skaits te auga, te krita. Pirmo reiz tas, pastāvīgi kāpdams

no 1892. g., sasniedza augstāko, pat visaugstāko stāvokli

jaunā gadsimta pirmajos gados. Visaugstāk tas turējās no

1902.—1905. g., proti: no 4000 līdz tuvu pie 5900 pirmajā

sērijā un no 2900 līdz pāri par 4000 jaunības rakstu sērijā,

pie kam vislielākais skaits bij 1904. g.: 5869 abonentu pa-

matserijā un 4082 abonenti jaunības rakstu sērijā (viena daļa

abonentu bij parakstījušies uz abām divām sērijām). Jūtams

kritiens lejup sākās ar 1906. g., viszemākais stāvoklis bij

1907. g. (ne vairāk kā V3n0 1904. g. maksima), bet tad

abonentu skaits atkal pieauga, un nodibinājās zināms līdz-

svara stāvoklis 1909.—1911. g. (pāri par 2100 abonentu pir-

majā sērijā un 1800—2000 abonentu jaunības rakstu sērijā;

1911. g. atkal šoreiz bij ar visaugstāko abonentu skaitu: pa

abām sērijām kopā 4146). Un tad skaits sāka atkal slīdēt

lejup, kamēr pasaules karš nepārtrauca abonementupavisam.

(Sīkākus skaitļus sk. tabulā 18 lapp.) Tagad nodaļai nav

vairs tāda kopdarbības aparāta. Viņa ir grāmatu apgādātāja

tāpat kā citas firmas; tikai idejiskā ziņā viņa vēl turas uz-

ticīgi pie senajiem grāmatu izvēles principiem.

Skaitļu svārstībai ir netikvien personiski, bet arī vis-

pārēji iemesli. Abonentu skaita pakāpeniska samazināšanās

par dažiem simtiem, sākot ar 1912. g., laikam izskaidrojama

ar konkurenci, ko Nodaļa radīja pašas izdotajām grāmatām

ar savu žurnālu „Druva", kurai blakus pie tam bij radies

vēl jauns sacensībnieks žurnāla „Domas" veidā. Bet pēc

1905. g. abonentu skaits krita citu iemeslu dēļ.

Derīgu Grāmatu nodaļas darbs bij kopdarbs divējādā

ziņā: grāmatu ražošanā un izplatīšanā. Un tiklab tur kā še
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bij aicināti un vēlami darbinieki un dalībnieki no visām tau-

tas aprindām. Un tautas vienības un garīgā spēka koncen-

trācijas laikos Nodala arī patiesi bij visas tautas lieta. Ja

tas vēlāk, sākot ar 1905. g., ir tapis citādi, tad tā nav No-

daļas vaina. Nodaļa palika uzticīga pati sev, bet daļa darbi-

nieku un līdz ar viņiem arī sava tiesa abonentu aizgāja,
strāvas" aizpūsti. Viņi gribēja tvert «plašākas tāles",

klusais Nodaļas darbs viņiem likās nepievilcīgs un nevietā.

Līdz 1905. g. Nodaļas darbinieku līdzstrādnieku vidū

bij redzami arī J. Kriškāns, Ed. Mednis, E. Pīpiņš-Vizulis, E.

Birznieks-Upītis, Līgotņu Jēkabs, Andr. Upītis, J. Pliekšans-

Rainis, Fr. Roziņš-Āzis, V. Dermanis v. c. Bet 1905. gads

radīja latviešos partijas. Pašā Rīgas Latviešu biedrībā radās

vairāki virzieni. Biedrības oficiālā vadība stingri norobežo-

jās no revolucionāriem centieniem un taktikas, bet viņai bij

sava opozicija, kā visā biedrībā, tā arī Zinību komisijā un

Konversācijas Vārdnīcas rīcības komitejā (sk. atsev. rakstu

par Konversācijas Vārdnīcu), kas centās darboties t. s.

liberālisma un dēmokratisma garā. Sociāldēmokratu partija

un tās ietekmētās aprindas un organizācijas nolēma boikotēt

Latviešu biedrību un izsludināja savu boikotu presē. Tā

sākās šķelšanās arī Nodaļas darbinieku starpā. Daudzinātais

boikots tā laika sakarsētajā sabiedriskajā atmosfairā ne-

palika bez sekām: abonentu skaits krita. Un no darbinieku

rindām pazuda augšā minētie. Gan ne pavisam. Nodaļa sa-

vus darbiniekus nav nekad atstūmusi, ja tie gribēja darīt

darbu. Ar Raini, kā arī ar Fr. Roziņu ir nodibināti atkal

vēlāk sakari, lai saņemtu no pirmā jaunus tulkojumus un

lai dabūtu no otrā atļauju iespiest viņa tulkoto Antropoloģiju
otrreiz. Rainis saņēma honorārus, būdams trimdā, Roziņš —

kad bij tapis par izglītības komisāru Padomju Latvijā 1919. g.

Un pēc 1910. g. Nodaļai piesolīja savus darbus K. Melnalksnis

un Rītiņi, un Nodaļa tos apgādāja.

Pēc 1905. g. radušos šķelšanos Nodaļas darbinieku starpā

labi apgaismo divi 1907. g. Balsī iespiesti raksti. Viens no

tiem „Rīgas Latviešu Biedrība" iespiests 27./14. aprīļa nu-

murā Ne 87 bez paraksta, tā tad nāca no redakcijas puses.

Tas nerēķinās ar Biedrību pēc tā gada pilnās sapulces,

kur opozicija neguva nekādus panākumus. Tas aicina Bied-

rību uz atmošanos un atjaunošanos, bet pagaidām neredz
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Biedrībā un sevišķi tās vadībā t. s. «labākajās aprindās"

nekādu pozitīvu darbu un darba iespēju. «Biedrība un

tauta nemāk satikties
.. .

Mūsu centram (t. i. R. L. B.) vēl

jāgrimst, iekams var sākties viņa atdzimšana." — Otru

rakstu «Vēl par Latviešu Biedrību" uzrakstījis A. Upītis, kas

nule pats bij aizgājis no Derīgu grāmatu nodaļas un strā-

dāja līdzi „Balsī". Redakcija gan piesprauž rakstam piezīmi,
ka nav ar to daudz lietās vienis prātis, bet tomēr iespiež

to. A. Upītis apgalvo, ka ne Biedrība pati ir «spējīga vēl

pacelties un atgūt atpakaļ zaudēto nozīmi" (jo «labākās

aprindas" nav pieejamas „dēmokratiskiem uzskatiem" un tām

nav gribas un spējas uz pašaizliedzību un upuriem), nedz

arī viņā var ieplūst jauni spēki no ārpuses un atdzīvināt to

(jo vadība tādus izsijājot). Zīmīgi ir raksta vārdi: «Galve-
nākie spējīgākie strādnieki piedalās ne aiz pietātes vai

cienības pret šo biedrību, nē, — apspiezdami sevī riebjumu

pret biedrības drūmo reakcionārismu, tie strādā aiz tautas

mīlestības (retinājums mans L. A.), negribēdami ļaut

pavisam panīkt reiz kopīgi sāktajam lielajam kultūras dar-

bam, kā Konversācijas Vārdnīcai un Derīgu grāmatu nodaļai.

Iztur kādu laiku, tad atmet ar roku un aiziet. Arvien tuk-

šāka un klusāka paliek «māmuļa" kā pamazam irstoša,

brūkoša veca pils līgojošos lauku un zaļu pļavu vidū."

Tādi raksti bez šaubām sēja tautā neuzticību arī pret

Derīgu grāmatu nodaļu un tās darbu, kā to rāda abonentu

statistika. Bet paredzēt nākamās lietas Upītim tomēr ne-

veicās. Palika Nodaļai vēl savs uzticīgs darbinieku kadrs,

kas strādāja „aiz tautas mīlestības". Un viņi jo projām

vērtēja, tulkoja, apgādāja tautai derīgu lasāmu vielu un tā

veicināja latviešu prāta un sirds izkopšanu, kaut gan aiz-

gājušie biedri zobojās par to, ka viņi nemaz neapnīkstot

«klīsterēt banderoles Nodaļas pagrabā." Bet sabiedrība

domāja citādi, un jau ar 1908. g. Nodaļa varēja sākt atkal

attīstīt plašāku darbību.

Ar A. Upīti Nodaļai iznāca vēl kādas veikala darīšanas

vēlākos gados. Viņš pieprasīja atpakaļ autora tiesības uz

ludziņu «Dzimumdienas rītā", ko viņš savā laikā bija atdā-

vājis Nodaļai. Bet ludziņa ienesa savu grasi par izrādes

atļaujām, un Nodaļa izšķīrās saņemt šāda veida materiālu

atbalstu no A. Upīša arī vēl joprojām.



O.Viksninš-rakstvedis.

P.

Eglitis -

biedrzinis.

3īqas

Latviešu

biedrības

priekšnieci!:

L.

Neiburgs
—namukom.

pnekšn.

A.

Krastkalns—
priekšnieks.

1936.
g.

H.

Rūsis—mantzinis.O.Volts-priekšniekabiedrs.



R.

L.

B.

Derīgu

grāmatu

nodaļas

priekšniecība
un

darbinieku
grupa
1936.

g.

No

kreisās
sēd:

1)

J.

Bebris,
2)

I.

Cīrulis,
3)

L.

Straupmanis,
4)

Fr.

Ieviņš;
stāv
no

kreisās:
1)

L.

Adamovičs,

2)

J.

Tauriņš,
3)

L.

Ausējs,
4)

R.

Krūze.



Bernhards Dīriķis.

Juris Lazdiņš.

Vilis Olavs.

Indriķis Cīrulis.



Ludvigs Straupmanis.

Fricis Adamovičs.

Ludvigs Adamovičs.

Valdis Zālītis



Ādams Ārgalis.

Jānis Zālītis.

Kārlis Vilciņš.

Matīss Ārons.



Richards Zarriņš.

Fricis Brīvzemnieks.

Edvards Brencēns.

Teodors Zeiferts.



Mārtiņš Eiche.

Jānis Kriškāns.

Pēteris Mežvēveris.

Fricis Ieviņš.



D. Grapmanis.

Augusts Cīrulis.

Roberts Krūze.

Indriķis Hollanders.



Pēteris Perlbachs.

Voldemārs Ozoliņš.

Pēteris Breikšs.

Jānis Tauriņš.



Matīss Kaudzīte.

Jānis Misiņš.

Jēkabs Dravnieks.

Teodors Lejas-Krūmiņš.



49

Par savām pārejošām neveiksmēm Nodaļai tā tad jā-

pateicas partiju garam.

2. Nodomi un to izpildīšana. Nodaļa ir vairākkārt

izstrādājusi sev darbības plānu (sk. 4. s. lp., nodaļu par

«Rakstu komisiju" 14.—16. lp.), bet tikai pa daļai viņa

varējusi izpildīt savus nodomus. Viņa bija atkarīga no

līdzekļiem, apstākļiem un no darbiniekiem. Ar tulkotāju un

rakstnieku sameklēšanu un viņu solījuma iegūšanu nebija
tūlīt arī nodrošināts jau iznākums. Viena otra grāmata ir

kādus gadus izstāvējusies Nodaļas prospektā un tomēr pa-

likusi tikai nodoms. Un kad Nodaļa bija jau sakrājusi tik

daudz kapitāla mantā un naudā, ka varēja sākt brīvāk rīko-

ties, tad nāca Pasaules karš un tā sekas.

Nodaļas darbību traucēja arī nepieciešamība izvairīties

no lielām grāmatām, kas neiekļāvās abonementa rāmjos.

Tāpēc nācās sadalīt plašākus darbus vairākās (divās, pat

trijās) burtnīcās, kas ierobežoja to nozīmi un pievilcību.

1912. g. Nodaļa nolēma sākt izdot grāmatas ārpus sērijām,

un Kaudzīšu «Mērnieku laiki" 1913. g. bij reizē Nodaļas 25

gadu darbības jubilejas izdevums, 250. grāmata Nodaļas ap-

gādā un pirmā grāmata ārpus sērijām. Tagad Nodaļai abo-

nementa sēriju nav vairs nemaz.

Starp apgādātajām grāmatām ir daudzas, kas nav zaudē-

jušas paliekamu vērtību arī 30, 40 un tepat jau arī 50 gadu pēc

iznākšanas. Gan dažas grāmatas un grāmatiņas jau sen iz-

pirktas un izgājušas no lietošanas, dodamas vietu jaunākām

un labākām. Neviens vairs nedomā tagad atjaunot tās, bet

savā laikā tās bij dažkārt vienīgās savā nozarē un tāpēc ar

lielu laikmetisku vērtību. Nederīgu grāmatu nav nemaz

Nodaļas apgādā un veikalā.

Vērīgāki ieskatoties sekojošos pārskatos par Nodaļas

izdotajām grāmatām atsevišķās rakstniecības nozarēs, mēs

ieraugām spilgtā apgaismojumā šo grāmatu vērtību latviešu

materiālās un garīgās kultūras druvā.

Šāda vērtība ir arī Nodaļas izdotajam mēnešrakstam

«Druva". Vēl tagad, pāršķirstot «Druvas" trīs gada gājumus

(1912.—1914.), atrodam tur daudz krietnu daiļdarbu un zināt-

nes popularizējumu (sk. tālāk P. Ērmaņa atskatu uz «Druvu").

Apakšnodaļas „Literātūra un dzīve" un «Zinātne un tech-

nika" bij tā iecerētas un nostādītas, ka var noderēt par
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paraugu arī mūsu dienu žurnāliem. Bet «Druvai" nelaimējās.
Abus pirmos redaktorus — Fr. Adamovicu un L. Bērziņu
slimība atrāva no darba pirmajā gadā vienu pēc otra, — kas

bij periodiska izdevuma labai nostādīšanai ļoti liels kavēklis.

Trešajam redaktoram T. Zeifertam bij jāsāk pa daļai tikpat

kā no jauna. Nodaļa pati varbūt nebij arī diezgan elastiska

veikalniece šādam pasākumam, kaut ekspeditors K. Košs no

savas puses pielika daudz pūļu. Darba plāns bij sastādīts

lielisks: bij nodomāts maksāt labus honorārus, krietnu algu

redaktoram un arī mūzikas un mākslas nodaļu pārzinātājiem»

bet pirmā gada deficits pārvilka svītru visiem šiem plāniem.

Garanti rādīja skābu seju, kad jau tūlīt pirmajā gadā nācās

piemaksāt, un tas radīja sabiedrībā nelabvēlīgu noskaņu.

(Garanti bij devuši garantiju uz 3 gadiem, kopā par dažiem

tūkstošiem rubļu). Nodaļas nolūkus šķērsoja arī konkurences

mēnešraksts «Domas", kas radās tūlīt uz ātru roku, tiklīdz

ko «Druvas" izdošana tapa zināma atklātībā. Druvas rīcības

komisijai (priekšsēdis L. Ādamovičs, kasieris V. Vītols, kār-

tējie locekļi — katrreizējais atbildīgais redaktors un Derīgu

grāmatu nodaļas priekšnieks J. Lazdiņš, citi bij mazāk aktīvi,

sk. 14. lpp.) nācās jau pirmā gada beigās aizņemties naudu

pret vekseļiem un arī vēlāk nebij viegli apmierināt visus. —

Bet tas viss taču nemazina «Druvā" ieguldītās nesveramās

vērtības.

3. Paštautas un cittautu daiļrakstniecības raža Nodaļas

pūrā. Daiļrakstniecība ir tā rakstniecības nozare, kurai vis-

plašākais un vislielākais lasītāju skaits; bieži vien tai ir arī

it kā makšķeres loma, pievelkot lasītājus vispār pie grā-

matām. Daiļrakstniecības darbus Nodaļa izdevusi lielā skaitā:

kādus 50 paštautas un kādus 55 cittautu rakstniecības darbus,

un vienmēr darbu mākslinieciskā un idejiskā vērtība notei-

kusi izvēli; vienu otru reizi varbūt didaktiskie nolūki gan

aizseguši mākslinieciskos trūkumus.

Latviešu tautas gara mantas Nodaļa savākusi un laidusi

atkal tautās 7 burtnīcās: 4 burtnīcās iznākušas «Mūsu

tautas pasakas" ar R. Zariņa un Ed. Brencēna zīmē-

jumiem, 2 burtnīcās sakopotas tautas dziesmas arī ar

illūstrācijām (ir zīmējumu, ir kultūrvēsturisku paskaidrojumu

veidā) un vienā burtnīcā sakrātas mīklas, sakāmvārdi

un parunas. Tuvākas ziņas sk. 100 lpp. Šie krājumi domāti
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galvenā kārtā jaunatnei un bērniem. Un ja mūsu jaunā

paaudze mācījusies jau kopš gadiem un gadu desmitiem atkal

interesēties par mūsu tautas gara mantu bagātību, tad tur

savs nopelns ir arī Derīgu grāmatu nodaļai.

Latviešu oriģinālās daiļrakstniecības darbus Nodaļa ap-

gādājusi kuplā skaitā; gandrīz visi redzamākie rakstnieki

sastopami viņas grāmatu sarakstā. Stāstu rakstniecības

sākumus reprezentē J. Zvaigznīte un K. Barons Pēterburgas

Avīžu Piemiņas burtnīcā. Latviešu noveles tēvam J. Nei-

ken a m ir veltītas 2 burtnīcas, un ar to atkal celti godā

viņa stāsti, no kuru pirmā krājuma izlaišanas 1870. g. līdz

Nodaļas «Izlasītiem rakstiem" 1897.—1898. g. bij pagājuši jau

gandrīz trīsdesmit gadi.

R. un M. Kaudzīšu «Mērnieku laiki", kas pirmo

reiz iznāca 1879. g., piedzīvoja 1913. g. savu klasisko izde-

vumu ar tipiskajiem E. Brencēna zīmējumiem, kuru paraugus

mākslinieks bija noskatījies pašā Piebalgā pēc autoru norā-

dījumiem. Derīgu grāmatu nodaļa, proti, nopirka no autoriem

visas tiesības uz šo klasisko latviešu literātūras darbu 1912.

gadā par 2500 rubļiem (vēlāk Kaudzītes Matīsam izmaksāja

1923. g. kā goda balvu viņa izstādē 25.000 rbļ. un 1925.g. vēl

papildu summu Ls 500.— un izsniedza lielāku skaitu brīvek-

semplāru). «Mērnieku laikus" Nodaļa iespiedusi 3 iespie-

dumos kopā 13.000 eks. un saīsināto izdevumu skolām 3

iespiedumos kopā 16.000 eks.

Apsīšu Jēkabs ir pirmais latviešu rakstnieks, kā

rakstus Nodala iespieda atsevišķā virknē ar virsrakstu «Ap-

sīšu Jēkaba raksti" I —XIII. Viņš ari neatlaidīgi palika No-

daļai uzticīgs. Septiņpadsmit gadu laikā gandrīz ikgadus

iznāca pa burtnīcai, sākot ar «Pie pagasta tiesas" 1892. g.

un beidzot ar «Vecām paziņām" 1909. g. Vairākas no šīm

burtnīcām iznākušas otrā iespiedumā, pirmā arī trešajā,
1909. g. 1. un 2. burtnīcas pēdējos iespiedumos E. Brencēna

zimējumi.

No latviešu zemnieku dzīves tēlotājiem vēl J. Pura-

puķe uzticējis Nodaļai savu darbu populārizēšanu. Viņa

klasiskais darbs «Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes" nāca

klajā atsevišķā burtnīcā pirmo reiz 1904. g. 10.000 eksempl.,

otrs iespiedums 1926. g. 3000 eksemplāros. Arī «Spieķis nn

divi suņi" ir piedzīvojis 2 iespiedumus 1910. un 1926. g.
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(5000 + 3000 eksempl.). Parapuķes testāments, ar ko viņš
iecēla par savu mantinieci Rīgas latviešu biedrību, deva No-

daļai iespēju arī tālāk laist klajā Parapuķes darbus: 1931. g.

iznāca viņa „Mazie stāsti".

No lielajiem latviešu stāstu meistariem Nodaļa

pašķīrusi vēl ceļu Birznieka Upīša klasiskajiem „Pelēkā

akmeņa stāstiem" v. c. 1900. g. (2. iesp. 1907. g.), Blaumaņa

stāstiem (Purva bridējs un Salna pavasarī) 1902. g., Niedras

stāstiem «Bārenis" un «Brūnā" 1901. g. (otrs iespiedums
1929. g., trešais 1935. g.), Plūdoņa «Mazā Anduļa bērnības

atmiņām" 1901. g. (2. iesp.) un Annas Brigaderes bērnu

stāstiem kopojumā Vizbuļi 1906. g. Virknē „Paštautas rakst-

nieki", kas nodibināta 1906. g. un piedzīvojusi 6 "burtnīcas,

uzņemti vēl J. Purapuķes, A. Saulieša v. c. stāsti.

Cittautu stāstu rakstniecībai Nodaļa nodibināja virkni

„Cittautu rakstnieki" 1894. g. Iznākušas pavisam

21 gada laikā 24 burtnīcas. Izvēlēti ievērojamāko pasaules

rakstnieku darbi labos tulkojumos; sākot ar 14. burtnīcu

(izņemot 17. un 21. burtnīcu) izvēlei stāstus licis priekšā un

tulkojumus izdarījis T. Lejas-Krūmiņš. Daudz sīkāku, bet arī

mākslinieciski mazvērtīgāku tulkojumu iekļuva dažādos jau-

natnes sērijas izdevumos. īpašu sēriju iesāka 1913. g. ar

P. Rozegera stāstu tulkojumiem, iegūstot no autora

tiesības laist klajā viņa darbus latviešu valodā; šo pasākumu

pārtrauca Pasaules karš.

Liela vērtība ir Nodaļas drāmu tulkojumiem. Klasisku

autoru izcilajiem darbiem bija atrasti arī pirmās šķiras tul-

kotāji. 1897. g. ar Šekspīra Jūliju Cēzaru iesākās šo darbu

virkne, kurā ietelp pavisam 11 darbi. No Šekspīra

ņemti 6 darbi, 3 Fr. Adamoviča, 2 J. Raiņa un 1 J. Esen-

berga tulkojumā; no Fr. Šillera — 2 darbi (Vilhelms

Tells un Marija Stjuart) J. Raiņa tulkojumā; tad vēl H.

Ibsena Ķeizars un Galilietis, A. Ķēniņa tulkojumā; Fr.

Grillparcera Sapnis — dzīve, Valža tulkojumā, un A.

Tolstoja Jāņa Briesmīgā nāve, Ed. Vulfa tulkojumā.

No cittautu dzejniekiem dotas tikai 3 krievu autoru iz-

vēlētās dzejas: A. Kril ov a Pasakas, Fr. Adamoviča tulko-

jumā, ar viņa dzīves aprakstu, 1893. g., otrs iespiedums

1900. g.; A. S. Pušk m a izvēlēti paraugi, Fr. Adamoviča,

Janševska, Kažoku Dāva tulkojumā un ar P. Dvk. (Diev-
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kociņa) sastādītu Puškina biogrāfiju, 1899. g. un Ņekrasova
izmeklēti raksti ar viņa biogrāfiju un kritisku apcerējumu,

Līgotņu Jēkaba sastādījumā, 1905. g.

Atsevišķi izdota Puškina «Kapteiņa meitiņa", A. Nie-

dras tulkojumā, 1899. g. (ar īsu Puškina biogrāfiju).

4. Jaunatnes literārā un zinātniskā izglītošana. Jau-

natni Nodala vienmēr īpaši iedomājusi un iecerējusi savu

lasītāju rindās. Bērniem un skolēniem bija domāta 1898.

g. iesāktā Jaunības rakstu sērija, kurā iznākušas līdz

1936. g. pavisam 97 grāmatas. Bet arī jau iepriekšējos gada

gājumos netrūka jaunības rakstu. Laba tiesa no jaunībai

nolemtajiem rakstniecības darbiem šai jubilejas rakstu krā-

jumā raksturota citās nodaļās, jo tiem ir vispārīgāka nozīme.

Atsevišķi šai sakarā minamas tikai tās grāmatas, kam tieši

īpatnējs jaunatnei piemērots raksturs.

Vismazākajiem lasītājiem sagatavoja īpašas nelielas

burtnīciņas 2—3 lokšņu apmērā ar virsrakstu «Bērniem".

Šā pasākuma ierosinātājs bij mācītājs A. Jende, kas gribēja

gādāt lasāmu vielu un atzinības balvas mājmācības bērniem.

Viņš pats sastādīja 2 burtnīcas «Pasaciņu, stāstiņu un pa-

mācību", trešo — viņa draudzes (Raunas) skolotājs E. Auka

ar virsrakstu «Alga čakliem lasītājiem". Bet tad pie darba

nācās ķerties pašiem Nodaļas darbiniekiem; galvenā kārtā

tas ir I. Cīrulis, kas gādā par «Bērniem", vai nu pats, vai

aicinādams citus talkā. Tā iznāca no 1902.—1912. g. pavisam
11 burtnīciņas. — Tālāk minama īpaša stāstu virkne bērniem

ar 6 burtnīcām „Stāstiņi". 1913. g. iesāka ar V. Zālīša

ieteikumu izdot pazīstamā amerikāņu dzīvnieku dzīves tēlo-

tāja E. Tompsona Setona rakstu sēriju, kas netika gan tālāk

par 2 burtnīcām: «Ragainis" un «Tito". Blakus latviešu tau-

tas pasakām radās vēl Norvēģu pasakas, J. Bērziņa

tulkojumā 1905. g., Mamma Sibirjaka „Lienītes pasaciņas",

P. Stāka tulkojumā 1906. g., J. Vāgnera Runča Ņura pasakas,

2 burtnīcas 1908. un 1910. g., P. Jeršova «Zirdziņš-Garausītis"

Ed. Petersona tulkojumā saistītā valodā, 1912. g., A. Niedras

Kurbads, 1934. g. un daudz citu stāstījumu par bērniem un viņu

draugiem dzīvniekiem.

Šīs burtnīciņas lielāko tiesu illūstrētas.

īpaši vēl jāpiemin populārais starptautiskais bērnu lite-

ratūras dzelzs inventārs „Robinsons Krūziņš", ko
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Nodaļa izdeva ar daudz zīmējumiem un 2 krāsainiem pie-
likumiem pirmo reiz 1901. g. un ko nācās iespiest par jaunu
1913. g. (kopā 4000+ 3000 eks.). Tam blakus ar zināmām tiesī-

bām nostājās «Rulamans", D. Veinlanda stāsts no pirmatnes

cilvēku dzīves, kas iznāca 2 burtnīcās 1902. un 1903. g. un

iespiests par jaunu 1914. g.

Vairāk nobriedušai jaunatnei noderēja īpaši biogrā-

fijas, kuru rindā blakus «latviešu censoņiem" Auseklim,

Pumpuram, Kronvaldam nostājās Edisons, B. Franklins, L.

Bēthovens v. c. Jaunatnei bij veltīta arī
„
Jaunības

dzeja", 3 burtnīcas, Plūdoņa un A. Upīša sakārtojumā,

1903.—05. g. Pie skolas jaunatnes griezās arī daudzie po-

pulārzinātniskie darbi, it īpaši dabas zinātnēs, vis-

pārīgajā vēsturē un vispārīgajā ģeogrāfijā, kas bij krievu

laikos izslēgtas no latviešu tautskolu programmas. Un šo

darbu izplatīšanās arī ārpus abonementa un dažu burtnīcu

iespiešana otrā izdevumā (piem.: Vāgnera Gaiss, Ūdens,

Uguns un gaisma; Flammariona Populārā astronomija) liecina,

ka Nodaļas koptā zinātņu populārizēšana atradusi arī atbalsi

jaunatnē.

Latvijas skolu sākumos viens otrs no šiem darbiem

noderēja ir skolotājiem, ir skolēniem mācības uzdevumu

sagatavošanai.

5. Dabas zinātņu un medicīnas populārizēšana. Kad

Nodaļa sāka izdot savas zinātniskās un populārzinātniskās

grāmatas, tad latviešiem nebij vēl savas «Konversācijas

Vārdnīcas" un vispār zinātnes populārizēšana bij vēl

bērnu autos. Nodaļas darbība šai nozarē ir ilgu laiku šāda

veida galvenā strāva zinātniskā rakstniecībā latviešu valodā.

Izsekojot Nodaļas zinātnisko grāmatu attīstībai, redzam it

kā šaurākā gaitā visas latviešu zinātniskās rakstniecības

vēsturi. Tikai pēc 1905. g. sāk rasties blakus Nodaļai arī

citi redzamāki zinātnisku rakstu apgādātāji.

Blakus mazajām burtnīcām, kas nesa jaunatnei pirmās

zinātniskās atziņas un pat viselementārākās zināšanas, (skat.

sekojošos pārskatus pa atsevišķām nozarēm), īpaši jāmin re-

dzamākie darbi dabas zinātņu populārizēšanā. Tādi ir: Edin-

burgas profesora A. Geiki «Ģeoloģija" (latv.. 1897. g.), franču

astronoma K. Flammariona «Populārā astronomija", latv. J.

Vinklera pārstrādāta (1894. g.), Mančesteres profesora H. E.
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Rosko Ķīmija (latv. 1895. g.), Karaļauču profesora Lasara-

Kona Ķīmija ikdienišķā dzīvē (latv. J. Asara tulkojumā 1901.

un 1903. g.), E. Teilora Antropoloģija (latv. Fr. Roziņa tulko-

jumā 1902.—1904. g.), V. Lunkeviča populārā fizioloģija

Mācība par dzīvību (latv. tulkojis J. Ūdris ārsta J. Kundziņa

redakcijā, 1906./07. g.), Landsberga Mežos un ārēs (J. un E.

Rītiņu tulkojumā, 1911./12. g.) un Z. Tromholta un M. Meijera

Ceļojums pa pasaules telpu, J. Buša tulkojumā, 1913. g. Re-

dzams, ka Nodaļa gandrīz bez pārtraukuma laiž klajā kādu

nopietnāku darbu, un šo darbu latviskošanā piedalās savu

tiesu arī jau akadēmiski izglītoti latvieši: matēmatiķis un

mēteorologs Jēkabs Vinklers, (1850.—192?.), ārsts Jā-

nis Kundziņš (1857. —1913.), agronoms-žurnālists Vi-

diņu Jānis (1862. —1921.) un daudzpusīgais Jānis Asa-

ris (1877.-1908.), cand. math. Jānis Bušs (1885.—1919.),

Indriķis un Ella Rītiņi, Fricis Roziņš (1870.—1919.).

īpaši jāatzīmē visu šo burtnīcu starpā tās, kur iespiesti

latviešu zinātnieku pašu darbi: inženierzinātņu studenta, vē-

lākā redaktora Kārļa Graudiņa (1863. —1915.) Būves

mācība I sējums, 1891. g. (palika neturpināta, autoram pār-

ejot žurnālistikā); technoloģijas inženiera Niklasa Pāķa

(dzim. 1860. g.) Vāramā sāls, 1897. g„ un Apgaismošana un

apgaismojamie līdzekļi, 1898. g.; Friča Adamoviča

(1863.—1933.) levads dabas mācībās «pašdarbībai un pašmā-

cībai": I Gaiss, 1908. g. (palika diemžēl bez turpinājuma) ;

technoloģijas inženiera Kārļa Buša (1873.—1920.) Elek-

trība, 1911. g.

Rosīgāki bijuši vairāk vai mazāk patstāvīgu darbu radī-

šanā mediķi. Ārsts Pāvels Strautzelis (dzim. 1864. g.),

kas devis visvairāk darbu Nodaļai, blakus vienam tulkoju-

mam (Knopfa Tuberkuloze, 1903. g.) sarakstījis 3 oriģinālus:

«Pirmā palīdzība piepēžos nelaimes gadījumos", 1899., 19072
.;

«Cilvēka miesa, viņas dzīve un kopšana", 1899., 1908'2
.

un

«Higiēna" lun 11, 1905. un 1908. g. Pēteris Kalniņš

(1865. —1899. g.) sarakstījis „Pamācību, kā mazus bērnus

kopt", 1898. g. Jēkabs Alksnis (dz. 1870. g.) sarak-

stījis «Kur paliek barība, ko apēdam ?", 1895. g. Zobārsts

Kārlis Jannaus (dzim. 1874. g.) raksta par «Zobiem un

viņu kopšanu", 1903. g. Dāvids Bīskaps (dzim. 1879. g.)

publicē grāmatu
„
Lipīgas slimības", 1909. g., un Hermanis
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Budulis (dzim. 1882. g.) —

„

Cilvēku nervi, viņu būve un

normālās darbības" 1910. g. Divi no šiem Nodaļas līdzstrād-

niekiem ir Latvijas universitātes profesori (Alksnis, Budulis),

K. Jannaus tapis vispār pazīstams ar saviem rakstiem vese-

lības kopšanas jautājumos.

6. Lauksaimnieciskas izglītības veicināšana. Vislie-

lāko lomu latviešu zinātniskajā orīģinālrakstniecībā Nodaļa ir

vilkusi ar lauksaimniecības rakstiem. (Sk. pārskatu 69.—72.

lp.) Šai nozarē Nodaļa vispār apgādājusi tikai pašu latviešu

sarakstītus darbus, izņemot vācieša mācītāja Fr. Bernevica

pēc vācu avotiem sarakstīto „Baltijas Dravnieku" (1900.,

1905'2
. g.); bet šis autors apzīmējis sevi par Valles biškopī-

bas biedrības priekšnieku.

Orīģinālrakstu virkni iesāk praktiskā zemkopja J. O. Le-

pev ič a (Leppeviča) „īsa zemkopības mācība" 1889. Bet

drīz vien stājas Nodaļas lauksaimniecības rakstnieku rindās

nenogurstošais Jānis Mazvērsītis (dzim. 1866. g.).

Viņš devis Nodaļai pavisam četrus darbus : vispirms nelielu

rakstu „Par lauku izdalīšanu" (1892., 19022.), tad plašāku

„Mācību par mēsliem un mēslošanu" (1894., 19022.), pēc gadu

desmita ļoti plašo un pamatīgo Lopkopību trīs burtnīcās

kopā ar vairāk kā 400 lappusēm (1901. —1903.), un beidzot

rokas grāmatu lopturiem un mācības grāmatu zemākajām

lauksaimniecības skolām „Liellopi" (1908.).

Augkopībā iznāca vispirms mēchanikas studenta, vēlākā

inženiera Kārļa Vāgeļa (dzim. 1877. g.) „Lini, viņu

audzēšana un izstrādāšana", 1902. g., bet tad ievērota se-

višķi dārzkopība. J. Penģerota-Svešā lauksaim-

nieka sakņu dārzs" (1894. g.) dod padomus sakņkopībā, bet

viņa „Augļkopība" (1900.) veltīta augļu un ogu saimniecībai.

Viņam talkā pēc gadu desmita nāca J. Plau dc s „Dārza

augu un sakņu žāvēšana" (1907.) un „Ogu dārzs" (1909.).

Lopkopībai svarīgas rokas grāmatas bij vēl ievērojamā

latviešu zinātnieka Eižena Zemmera (1843. —1906.)

vienīgais plašākais darbs latviešu valodā ~Mājkustoņu kop-

šana un ārstēšana" (1904.), kas viņam un arī Nodaļai uzlika

diezgan daudz pūļu, lai dabūtu to pienācīgā latviešu valodā;

un veterinārārsta, tagad Latvijas ūniversitātes profesora

Augusta Kirchenšteina (dzim. 1872. g.) „levads

piensaimniecībā" (1905.). Šo virkni noslēdz Latvijas ūniver-
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sitates profesora Eduarda Zariņa «Piens un piena pre-

parāti" (1923).

Pārskatot visu šo darbu rindu un iegaumējot tos tūk-

stošus eksemplāru, cikos tie izgāja tautā (Mazvērsīša Lopko-

pība un Kirchenšteina Piensaimniecība 6000 eks., Zemmera

darbs 12000) top skaidra Nodaļas izdoto lauksaimniecības

rakstu lielā loma latviešu lauksaimniecības kultūras izkop-

šanā. Sākot ar 1900. g., Nodaļa izdeva desmit gadus pēc

kārtas krietnas grāmatas lauksaimniekiem un pārtrauca šo

darbu tikai tad, kad to pārņēma savās rokās speciālas lauk-

saimnieku organizācijas

7. Gara atziņu un apziņas veidošana. Sabiedriskajās

zinātnēs Nodaļa apgādājusi tikai tulkojumus un kompilācijas

(sk. pārskatu 80.—84. lp.). Tās nācionālpolītiskās un sociāl-

politiskās idejas, ko loloja Nodaļas darbinieki, nebij krievu

laikos atklāti un brīvi iztirzājamas. Tāpēc vajadzēja darbo-

ties aplinkus. Rakstīt par to, kas notiek citās zemēs (piem.
A. Ferstera grāmata par Anglijas iekārtu, 1907.), vai dot

praktiskas dabas paskaidrojumus, kas nepieciešami lat-

viešu saimnieciskā un sabiedriskā dzīvē (Pilsētu likumi,

1904.; Līgums, 1905.). Vienas dienas brošūru ražošanu

Nodaļa nav atbalstījusi, bet savos daudzajos rakstos par

latviešu vēsturi un rakstniecību neatlaidīgi veicinājusi nā-

cionālās apziņas un pašdarbības izkopšanu un modinājusi

dziļu dzimtenes un tēvzemes mīlestību. —

Liela nozīme sabiedrisko atziņu izkopšanā bij arī vienai

daļai Nodaļas izdoto rakstu par svešām „Zemēm un tautām"

(sk. pārskatu 72. līdz 79. lpp.), kas sākās faktiski ar burtnīcu

«Kā ķīnieši dzīvo?" (1896.), bet guva īsto nozīmi ar M. Bru-

ņenieka Anglijas kultūras vēsturi (1897.) un E. N. Vodo-

vozovas «Angļiem" (1900.). Tālāk minamas šai sakarā vēl

grāmatas par Japānu, Norvēģiju, Holandi, Austrāliju, Somiju

un Šveici. Oriģināli šai virknē gan tikai trīs: Kaudzītes

Matīsa «Somija" 1901., Kristapa Bachmaņa «Pa kalnu Osetiju

un Imeriju" 1914. un V. Pelča «No Baltijas jūras līdz In-

dijai" 1934. g. Bet arī šai sērijā Nodaļas rīcības brīvību

ierobežoja cenzūra: piem., «Somija" neieraudzīja dienas

gaismu tādā veidā, kā autors bij to sagatavojis latviešu

lasītājiem (sk. augšā 15. lpp.).
Citās gara zinātnēs Nodaļas līdzstrādnieku rindās redzam
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gan tulkošanas darbos, gan oriģinālu sacerēšanā veselu rindu

skolotāju un citu literātu, gan ar, gan bez akadēmiskās izglī-
tības. Robeža starp skolotājiem un citiem literātiem (žurnā-

listiem, rakstniekiem) nav stingri novelkama, un dažs

kas sācis kalpot Nodaļai, vēl būdams students (J. Stiprais,
P. Ašmanis), vēlāk beiguši savas studijas. Skolotāju starpā

pazīstamāki ir vārdi: P. Abuls, Fr. Ādamovičs, J. Bebris,
I. Cīrulis, M. Eiche, Fr. leviņš, R. Klaustiņš, A. Lerchis-Puš-

kaitis, Krišs Melnalksnis, Pēteris Mežvēvers, E. Pīpiņš-Vizulis,

V. Plūdonis, L. Straupmanis, Antons Tullijs, J. Ūdris, Andrejs

Vies, Valdemārs Zālītis-Valdis, Teodors Zeiferts. No literātiem

mināmi Matīss Ārons, Jēkabs Dravnieks (1858. —1927.), J.

Līgotnis-Roze, Jānis Missiņš, Mikus Skruzītis (1861. —1905.),

Fr. Treilands-Brīvzemnieks, Žanis Unams, Andrejs Upītis.
No akadēmiski izglītotajiem latviešiem Nodaļai nodevuši

savus darbus: L. Bērziņš, M. Bruņenieks. J. Krūgers-Krodz-

nieks, K. Kundziņš sen., K. Mūlenbachs, A. Niedra, V. Olavs,

J. Ozoliņš un L. Ādamovičs. Viņu darbību raksturo pārskati

par valodniecību, rakstniecību un vēsturi (sk. 91.—102. lpp.).

Nodaļas lomu garīgās kultūras izkopšanā sapratīsim, ja

ievērosim, ka viņa apgādājusi ievērojamus darbus latviešu

humanitāro zinātņu nozarēs. Viņa laidusi klajā pirmos ievē-

rojamākos latviešu vēstures pētījumus — M. Skruzīša un

J. Krodznieka rakstus. Pirmā plašākā monogrāfija par tau-

tas atmodas darbinieku ir K. Kundziņa „Kronvalda Atis", un

tai cienīgi nostājas blakus cauri gadu desmitiem vērojošā un

vērtējošā kultūras darbinieka — šā paša autora— „Mana mūža

gājiens". Vēl vienmēr visplašākais latviešu autora ievads

ētikas vēsturē ir V. Olava «Galvenie virzieni ētikā". Un

A. Viča „Latviešu skolu vēstures" trīs sējumi ir ieraudzījuši

dienas gaismu tikai ar Derīgu grāmatu nodaļas gādību.

Nodaļa ir arī pirmā pievilkusi latviešu māksliniekus (R. Za-

riņu, E. Brencēnu) grāmatu illūstrēšanā ar orīģinālzīmējumiem.

Nodaļas nopelnus latviešu kultūras druvā cienīgi no-

slēdz «Konversācijas Vārdnīca", ko viņa saņēma,

kad tikko labi bija aizsākts 2. sējums, un 15 garos un grūtos

gados, neatlaidīgi turpinādama un par jaunu uzsākdama

pārtraukto darbu, noveda līdz pilnīgam noslēgumam. Šis

darbs, vairāk vēl nekā citi atsevišķie Nodaļas darbi katrs

par sevi un arī visi kopā, bet vēl jo vairāk ar visiem tiem
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kopā, pierādīja, ka latviešu valodā var runāt un rakstīt par

visām lietām, kas interesē mūsu laiku kultūras cilvēku, un

ka latviešu gara kultūrai ir sava vieta cilvēces kultūras

apvārksnī. L. Adamovičs.

II Derīgu grāmatu nodaļas izdotās grā-

matas atsevišķās nozarēs.

Bebŗu Juris.

1. Dabas zinātnes.

R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļa spraudusi par savas

darbības mērķi — dzīvē nepieciešamu zināšanu izplatīšanu

tautā. Sevišķi nopietnu vērību Nodaļa piegriezusi dabas zi-

nātņu populārizēšanai un izplatīšanai. Citādi tas nevarēja

būt. Radītājs ielicis cilvēku dabā ne tikai kā tās sastāvdaļu,

bet arī par tās kopēju, valdnieku un izmantotāju. Lai cil-

vēks spētu šo uzdevumu kārtīgi veikt, viņam daba ar tās

dažādām parādībām jāpazīst. Cilvēkam jānodziļinās dabas

noslēpumos, lai atsvabinātos no gadusimteņus no paaudzes

uz paaudzi pārgājušiem nepareiziem uzskatiem un māņticī-

bas par dabas parādību būtību un to nozīmi, kā arī par to

izmantošanas iespējām. Derīgu grāmatu nodaļa šai ziņā

veikusi savā 50 gadu darbības laikā lielu, svētīgu darbu.

Viņa izdevusi bez liela vairuma populāru cita satura grā-

matu 39 grāmatas (47 burtnīcas) par dabas zinātniskiem jautā-

jumiem. Šīs grāmatas varam iedalīt šādās nozarēs:

I. Vispārīgas atziņas par dabu un tās parādībām.

11. Ģeoloģija. 111. Gaisa parādības. IV. Astronomija.

V. Ūdens un ar to saistītās parādības. VI. Fizika un ķī-

mija. VII. Augu un dzīvnieku valsts. VIII. Cilvēks.

I. Pirmā grupā ietilpst: 1) Zundu Pētera (P. Cī-

ruļa) — Sarunas par dabu, I.—II. d., 1891. un 1892. g.

Šīs grāmatas satur stāstus par lieliskām dabas parādībām.

Stāstījumi saista un pamāca. 2) H. Vāgnera — Pirmie

stāsti no dabas mācībām, 11. un 111. d. (1897. un

1904. g.), A. Treilanda tulkoti. Autors iepazīstina ar trim

dabas valstīm vispārīgi, ar zemi, tās dzīvniekiem un stādiem.



60

3)N. A. Rubakina — Stāsti par lieliskām pa-

rādībām dabā, Zundu Pētera (P. Cīruļa) tulkoti, 1905. g.

Šais grāmatās uzjemtie stāsti un dabas novērojumi nav siste-

matizēti. Autori savus •pieredzējumus un novērojumus uz-

rakstījuši tā, kā viņiem gadījies ar dabas parādībām sa-

stapties.

11. Par ģeoloģiju izdotas 6 grāmatas. 1) A. Geiki —

Ģeoloģija, P. Strauša tulkota, 1892. g. Autors apskata

dažādās iežu sugas; pastāsta, kā cēlusies grants, smilts, dū-

ņas ; kā dzīvnieku un stādu atliekas iekļuvušas akmeņos.

Sniedz ziņas par zemes garozas izcelšanos, tās celšanos un

grimšanu, par karsto avotu izcelšanos, kā kalni cēlušies v. 1.1.

2) J. N. Vāgnera - Zeme, Andr. Upīša tulk. (1903. g.),

iepazīstina ar akmeņu sadrupšanu, karstu avotu izcelšanos;

pastāsta par ūdens un sauszemes cīņām, pārakmeņojumiem,

par zemes slāņiem un izrakteņiem, dzelzi, zeltu v. t. t. Tē-

lojumi rit viegli, atstāstīti tekošā skaidrā valodā. 3) V. Lunke-

viča — Akmeņogles, J. B(enšona?) tulk. (1905. g.), rāda,

kā izcēlušās akmeņogles; iepazīstina ar ogļraču dzīvi un darbu,

kā arī ar bieži sastopamiem nelaimes atgadījumiem ogļraču

dzīvē. 4)N. Pāķa— Vārāmā sāls (1897. g.). Autors

sniedz interesantas ziņas par sāli un tās iegūšanas veidiem;

iepazīstina ar tās ķīmisko sastāvu un nozīmi fizioloģijā. Tā-

lāk runā par sāls slāņu izcelšanos un tās lietošanu barībā. —

Ziņas sniegtas īsi un saprotami. — 5) V. Lunkeviča —

Apakšzemes valsts, P. Jēģeres tulk. (1906. g.), pie-

vilcīgi pastāsta par dabas kapenēm, par rāpuļu valdības

laikmetu, par jaunajiem laikiem un to milžiem, vispārīgi —

par visu, ko mūsu zeme savā garajā mūžā piedzīvojusi.

6) V. Lunkeviča — Zemes vēsture, P. J(ēģeres) tulk.

(1907. g.), runā par zemes attīstības gaitu, par apakšzemes

karstumu un tā nozīmi. Tālāk autors iepazīstina ar gaisa

un ūdens postošo darbību un zemes nākotni.

Šī grāmatu grupa bagāta svarīgām, katram cilvēkam

nepieciešamām atziņām, kas te sniegtas pievilcīgos stāstīju-

mos un tēlojumos. Kritika savā laikā devusi par šīm grā-

matām cildinošu atsauksmi.

111. Gaiss un gaisa parādības apskatītas 3 grāmatās.

l)Agn. Džibernes — Gaisa jūra, 3 daļas, Vidiņu

Jāņa tulkojums (1897. un 1898. g.). Autore 1. posmā apskata
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gaisa sastāvu, tā nozīmi, īpašības un ievērojamākās gaisa

parādības. Tālāk apskatītas gaisa sastāvdaļas un to īpašī-

bas, elpošana un tās traucējumi. 2. posmā runā par tvai-

kiem un nokrišņiem, par vējiem un to īpašībām. 3. posmā —

traucējumi gaisā, elektrība, magnētisms, siltums, putekļi,

dzīvība gaisā — putni, kukaiņi v. t. t. Autore stāsta un

tēlo dzīvi, aizrauj līdz lasītāju. 2) J. Ņ. Vāgners —

Gaiss, J. Q(dra) tulk. (1901. g.),— salīdzina gaisu ar citiem

ķermeņiem; iepazīstina ar gaisa spiedienu, smagumu, pacel-

šanos augšup, izplešanos un mākoņu rašanos un kustēša-

nos v. t. t. 3) Fr. Adamoviča — Gaiss (1908. g.)

sniedz pamatatziņas par gaisu, tā sastāvu un īpašībām.

Daudzie zīmējumi padara apskatāmās parādības viegli sa-

protamas un aptveramas. Tā ir 1. daļa no autora levada

dabas mācībās.

IV. Astronomijā Nodaļa devusi tikai tulkojumus. 1) J.

Vinklera pārstrādātajā K. Flammariona — Populārā

astronomijā (1894. g., 19102 ) atrodam diezgan pla-
šas un vērtīgas ziņas par debesu telpā novērojamām parādī-
dībām. Autors vispirms iepazīstina ar astronomiju kā zināt-

nes priekšmetu. Tālāk viņš pāriet uz zemi un astronomis-

kām parādībām zemes virsū — dienu, nakti, gada laikiem

un to izcelšanos. Apskatīta zemes griešanās ap pašas asi

un sauli, klimats un tā dažādības. Saules attiecības ar Zemi

un citām planētām, kā arī ziņas par zvaigžņu puduriem,

piena ceļu, komētām attēlotas lietišķi un saprotami. 2) V. Lun-

keviča — Debesis un zvaigznes, P. A(šmaņa)
tulk. (1908. g.), sniedz īsas ziņas par astronomiskām parādī-

bām gaisa jūrā. 3) Z. Tromholta — Ceļojums pa

pasaules telpu — cand. math. J. Buša (f) tulkojumā

(1913. g.), apskata uz saules un mēneša notiekošās parādī-

bas, kādas tās rādījušās pētniekiem. Runājot par zvaigžņu

pasauli, autors ar sevišķu vērību aprakstījis komētas, kā

mūsu gaisa jūras īpatnes.

111 un IV grāmatu grupa ir visinteresantākās un stādā-

mas Der. grām. nodaļas dabas zinātnisko rakstu pirmajā vietā.

V. Par ūdeni un ar to saistītām parādībām izdotas 5

grāmatas.

1) J. N. Vāgnera — Ūdens, I. Cīruļa tulkojumā

(1900. g.) aplūkojami parāda ūdens darbību avotos, upēs,
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jūras krastu klintīs, un iepazīstina ar saldā un jūras ūdens

sastāvu.

2) V. Lunkeviča — Dzīve ūdens pilienā, L.

Barones tulk. (1904. g.), — iepazīstina ar infuzoriju dzīvi.

Ar miskroskopa palīdzību ši interesantā sīkbūtņu dzīve pie-

ietama novērojumiem, un šo novērojumu rezultāti grāmatā ar

zīmējumu palīdzību attēloti.

3) V. Lunkeviča — Apakšūdens valsts —

(1909. g.) — noved apakšūdens pasaulē un rāda tās brīnu-

mus stādu un dzīvnieku valstī.

4) P. Nečajeva — Jūras darbība, P. Neivalda

tulk. (1913. g.), rāda jūras postošo darbību; kā jūra uzmācas

sauszemei, kā izgrauž krastus un rada dīvainas" ainavas.

Tāļāk apskatīta jūras radošā darbība — polderu veidošanās,
Zeidera jūras līča nosusināšana un fjordu veidošanās. — 5) V.

Lunkeviča — Mūžīgā ledū un sniegā, Zundu

Pētera (P. Cīruļa) tulkojumā (1912. g.), apskata ziemeļu jūras

un šo jūru salas un krastus, iepazīstina ar ziemeļu dzīvnieku

valsti un ļaužu dzīvi.

Visi minētie autori cenšas lasītājam sniegt skaidru,

lietišķu ieskatu apskatāmo dabas parādību norisē. Daudzās

illūtrācijas veicina parādību uztveri un iegaumi.

VI. Fizikā un ķīmijā izdotas 7 grāmatas.

1)V. Lunkeviča — Pērkons un zibeni s,

P. Ašmaņa tulk. 1910. g. —
Šai grāmatā atrodam ziņas par

elektrību, tās izcelšanos un darbību, par pērkona un zibeņa

izcelšanos un nozīmi, kā arī uzskatāmā veidā par zibeņa

novedēja ierīkošanu. — 2) K. Buša — Elektrība —

1911. g. Autors šaī 135 lapp. biezā grāmatā sniedz labi pār-
skatāmas ziņas par elektrību un tās izmantošanu saimniecībā

un rūpniecībā. Apskatīti tēlegrafs, telefons un apgaismoša-

nas un dzinējspēka ietaises. — 3) J. N. Vāgnera —

Uguns un gaisma, J. Ūdra tulk. (1902. g.) — sniedz

ziņas par uguni, tās postošo un radošo darbību. Apskatīti

ogļskābe, ūdeņradis, sprāgstošā gāze, elma uguns, ziemeļ-

blāzma, varavīksne, gaisa balons. Daudz zīmējumu. 4) A.

Lampas grāmatā — Dabas spēki un likumi —

(1898. g.), J. Vinklera tulkotā un ar viņa priekšvārdu, atro-

dam ziņas par matēriju, molekulām, par smagumu, siltumu,

par ķermeņu fizisko sastāvu, par saules enerģiju, par planē-
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tām, komētām, meteoriem. Savus apcerējumus autors nobeidz

ar pārdomām par sauļu valsti un pasaules galu. — 5) H. E.

Rosko — Ķīmija, tulk. K. Saulītis (1895. g.) — aptver

ķīmijas pamatmācības. Grāmata dod atbildes uz daudziem

beigās uzstādītiem vaicājumiem par uguni, gaisu, ūdeni un

zemi no ķīmijas viedokļa. Grāmatas beigās pielikts ķī-

misko mēģinājumu aparātu un ierīces apraksts. — 6) Prof.

Lasar-Kona — Ķīmija ikdienišķā dzīvē, 2

daļas, Jāņa Asara tulk., 1901. un 1903. g., otrs izd. 1909. un

1912. g., — 12 priekšlasījumos iepazīstina ar visām ķīmijas

parādībām dabā, ikdienišķā dzīvē, rūpniecībā un technikā.

Šī ir grāmata, kas ieguvusi pasaules slavu. —
Šīs grāmatas

sarakstītas viegli saprotamā valodā, izvairoties no zināt-

niskām formulām un definīcijām, bet paturot zinātnisko

raksturu. Te sevišķi redzams, ar kādu rūpību un lietpratību

Nodaļas darbinieki vākuši dzīves prasībām piemērotos rak-

stus un stājušies pie to izdošanas.

VII. Par dzīvniekiem un stādiem izdotas 8 grāmatas.

1)K. Vēbera — Drusciņas no trim dabas

valstīm, I. Cīruļa tulkojumā (1895. g.) — sniedz ziņas par

zemākiem dzīvniekiem: sūceņiem, koraļļiem, gliemjiem, pēr-

lenēm un vēžu sugām. Apskatīti dažādie kukaiņi: bites,

spāres, vaboles, blusas, blaktis, utes un sīkbūtnes. Nav arī

siļķes piemirstas. — 2) V. Lunkeviča — Dzīvnieku

vidū (1899. g.) — vispirms lasītāju noved jūrā un rāda,

kāda tur valda kustība un cīņa dažādo dzīvnieku starpā.

Tad pāriet uz sauszemi un apskata mugurkaulaiņus, rāpuļus

un kukaiņus. Atsevišķo dzīvnieku apraksti interesanti un

pamācoši. — 3)V. Lunkeviča — Skudru dzīve, 'I.

tulk. — 1901. g. noved skudru pūlī un rāda dažādās ainas,

kas tur norisinās. Vispirms iepazīstina ar skudru miesas

uzbūvi; pastāsta par skudrām ceļotajām, par skudrām

saimniecēm, lopkopēm un par skudru vairošanos. — 4) M.

Sļepcovas — Zirnekli, J. Ūdra tulk. (1911. g.), pa-

stāsta par zirnekļu dzīvi, par dažādām zirnekļu sugām

un to dēkām. Interesanti ir nostāsti par zirnekļiem putnu

ēdājiem, laupītājiem, kuģiniekiem. — 5) Zundu Pē-

tera tulkojums — Kā no sēkliņas stāds izaug —

(1898. g.) ievada botānikā. Autors sniedz ziņas par stādu

sastāvu un mēslojuma nozīmi. — 6) V. Lunkeviča —
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Starp stādiem (1902. g.) — rāda stādus milzeņus:

agāvi, dateļu palmi, velingtoniju, baobabu un Indijas vīģes

koku; bet nepaiet garām arī pundurīšiem, kuru saime lielāka

un dažādībā bagātāka par milzeņu saimi. Autors pastāsta,
kā stādi uzbrūk dzīvniekiem un kā šie no uzbrukuma iz-

sargās. — 7. un 8) Prof. Landsberga — Mežos un

ārēs, R. R. (Ellas un Indriķa Rītiņu) tulk. (1911. un 1912. g.)
— ir vērtīgs vadonis dabas novērošanā. Dabas parādības

apskatītas pa gada laikiem; ne visumā, bet pa daļām. Pirmā

gadā stādu īpatnības, otrā — dzīvnieku savdabības, trešā —

citas v. t. t. Tā triju gadu laikā norisinās iepazīšanās ar

visām mežos un norās sastopamām augu un dzīvnieku valsts

parādībām. Landsberga aprakstītā Austrumprūsijas daba

gandrīz pilnīgi sakrīt ar Latvijas dabu.

Visas šīs grāmatas bagātīgi illūstrētas; valoda viscaur

tekoša, skaidra.

VIII. Par cilvēku un viņa miesas un gara dzīvi, arī

par viņa radīto kultūru, runā 6 grāmatas. — lesākas šī grupa

ar 2 oriģināldarbiem.

1) Alkšņu Jēkaba — Kur paliek barība, ko

apēdam? — 1895. g. Autors apskata gremojamo orgānu

sastāvu, barību, ko ēdam, un visu gremošanas procesu atse-

višķās orgānu daļās, kā arī — kur paliek sagremotā barība.

Tāļāk autors aizrāda, kādu iespaidu atstāj dzīvības darbība

uz miesai pievienotām barības vielām. —

2) Dr. P. Strautzeļa. — Cilvēka miesa, viņas

dzīve un kopšana — (1899. g. un 1908.2 ) rāda vis-

pirms miesas veidošanos no šūniņām un audumiem; iepazī-

stina ar atsevišķiem orgāniem un to darbību, ar tauku un

nervu sistēmu, ar prāta orgāniem un to darbību. Svarīgākās

ziņas pastiprinātas zīmējumiem, kas redzami papildina vārdos

izteiktās atziņas.

3) Prof. J. Vāgnera — Kā darināta un kā

darbojas mūsu miesa? — I. Cīruļa tulk. (1906. g.) —

sniedz populārā veidā ikvienam nepieciešamās ziņas par

miesas orgāniem un to darbību. Vispirms apskatīti zobi,

tad barība un gremošanas orgāni un, kā sagremotā barība

pāriet asinīs. Tāļāk apskatīta sirds un plaušu darbība,

kustību orgāni un nervu sistēmas nozīme visos cilvēka

miesas darbības veidos. Daudz illustrāciju.
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4) V. Lunkeviča — Mācība par dzīvību, po-

pulāra fizioloģija, 1906. un 1907. g., J. Ūdra tulk. — I daļa
sniedz ziņas par sirdi un asinīm, par gaisu un plaušām,

par barību un tās sagremošanu. Visus šos orgānus un to

darbību autors apskata lietišķi un paskaidro ar labiem zīmē-

jumiem. II daļā autors galveno vērību piegriež nervu

sistēmai, kā jušanu (maņu), domāšanas un kustību radītājai un

vadītājai. Zīmējumi illustrē vārdos sniegtās atziņas.

5) Dr. Simona — Sapņu valsts, Vidiņu Jāņa

tulk. (1899. g.) — nav vienkārša sapņu grāmata, kādas pie-

dāvā kolportieri. Dr. Simons apskata sapņus no zinātniska

viedokļa. Viņš runā par sapņiem vispārīgi, par sapņiem un

jūtām, par sapņiem un prāta darbošanos, par dažādām hallūci-

nācijām, mēnešsērdzību, ekstāzi, hipnotismu, illuzījām, par

smadzenēm un murgiem. Visas šīs parādības apskatītas

lietišķi, pierādītas ar pieredzējumiem, kas ņemti no ikdie-

nišķas dzīves. Autors lietišķi atspēko maldīgos ieskatus

par sapņu nozīmi.

6) Edv. B. Teilora — Antropoloģija (3 dalās),

Fr. Dobeļa (Fr. Roziņa - Āža) tulk., 1902. — 1904. g., sāk ar

cilvēka miesu, bet aizved tālu viņa gara kultūrā. — I. daļā

autors apskata un salīdzina senlaiku un tagadnes cilvēku;

salīdzina tos savā starpā un ar kustoņiem; apskata cilvēku

rases un to īpatnības; iepazīstina ar vārdu izcelšanos un to

nozīmes attīstību, ar rakstu izcelšanos un to izveidošanos.

11. d. piegriezta vērība dzīves mākslām : darba rīkiem, iero-

čiem, medniecībai, zvejniecībai, zemkopībai, ēku celšanai,

apģērbam, miesas kopšanai un izdaiļošanai, dažādiem sasnie-

gumiem amatniecībā un mākslā. — 111. d. apskatītas zinātnes,

eksaktās un abstraktās, reliģija, vēsture, mitoloģija, sabied-

rība un tās iekārtas attīstība, valsts un valdība. — Šīs grā-

matas ir ievērojams darbs starptautiskajā zinātniskajā literā-

tūrā; kauču populāri uzrakstītas, tomēr patur zinātnisko

rakstūru. I. burtnīca iznāca 1914. g. otrā izdevumā. Sk. 93. lp.

Šī pēdējā grupa ir katrā ziņā bagāta, daudzpusīga un

interesanta.

Apskatītā dabas zinātņu rakstu kopa pieskaitāma pie

vērtīgākiem dabas zinātnisko rakstu krājumiem. Tā izceļas

ar rakstu lietišķību un populāritāti, neatkāpjoties no stingri

zinātniskās tendences. Visi rakstu autori ir autoritātes savā
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arodā un snieguši tikai vērtīgus rakstus. Tulkotāji ir pratuši

tos atteikt skaidrā, saprotamā valodā. Kritika visus šos

rakstus silti apsveikusi un ar to tiem pašķīrusi tautā ceļu.

Bebŗu Juris.

2. Grāmatas par veselības kopšanu.

1) Dr. P. Strautzeļa — «Pirmā palīdzība

piepēžos nelaimes gadījumos," (1892. g. un 1907.

g.). Vērtīga grāmata ar bagātu saturu. Apskatīti dažādie

ievainojumi, asins tecēšana, saindētas vātis, kaulu lūzumi,

izmežģījumi, apdedzinājumi, nosalušie, slīkoņi, zibeņa ķertie,

apbērtie, noslāpušie, pakārušies un aizrijušies, saindēšanās,

samaņas zaudēšana, slimnieku kopšana. — Padomi un pamā-

cības viegli saprotamā valodā ar daudz zīmējumiem. «Grā-

matiņa ieteicama katrai dzimtai, kurai ārsta palīdzība nav

ikreizi sasniedzama". (Austrums).

2) Dr. Michailova — «Padomi kā mazus

bērnus kopt," 1892. g. Latv. mātēm sniedzis Gust. Prio-

naitis. Autors apskata: Kā mātēm bērni jāzīda, kā un ar

ko bērni jāēdina; knupi, ko dod maziem bērniem; kā

vajag bērnu atšķirt no krūts; bērnu šūpošanu; kā maziņie

jātur tīrībā. Padomi un aizrādījumi formulēti īsi.

3) A. F. Hippius — «Padomi kā vecākiem

izturēties, ja bērni saslimst ar lipīgām sli-

mībā m." Ar prof. N. F. Filatova sarakstītiem priekš-

vārdiem. Tulk. L. J. (1896. g.). 47 lapp. biezā grāmatiņa

sniedz daudz vērtīgu aizrādījumu, kā izturēties vecākiem

dažādos, bieži atkārtojošos slimību atgadījienos. Autors

vispirms dod vispārējus aizrādījumus un tad pāriet uz atse-

višķām slimībām. Apskatītas vēja bakas, influenca, difterija,

angīna, cūciņa, garais klepus, masalas, masaliņas, asins sērga

un šarlaks.

4) Dr. P. Kalniņa — «Pamācība, kā mazus

bērnus kopt (1898. g.). Autors sniedz plašas un

vērtīgas ziņas par mazbērnu kopšanu, apskata bērnu

zīdīšanu, atšķiršanu no krūts; kad māte nedrīkst zīdīt;

kā barot bērnu bez mātes krūts; kā zināt, vai bērns pareizi
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attīstās. Tālāk apskatīti bērnu zobi un to kopšana; bērnu

mazgāšana; apģērbs; dzīvoklis un gaiss dzīvoklī; baku potē-

šana ; slimais bērns un tā kopšana; bērna gara un tikuma

audzināšana.

5) Skolēna higiēna (1898. g.). Skolas higiē-

nas noteikumi, ko sastādījusi Holandes tautas apgais-

mošanas ministrijas uzdevumā medicīniskā padome Amster-

damā un kas obligatoriski visās Holandes skolās, — tulk.

I. Cīrulis. — Grāmatiņā sakopoti īsi, noteikti norādījumi

ausu, deguna, elpošanas orgānu, acu, miesas un mājas darbu

higiēnā. Aizrādījumi ļoti vērtīgi, kādēļ grāmatiņa nedrīkstētu

trūkt neviena skolēna grāmatu somiņā.

6) Prof. H. Buchnera — „Astoņi priekšne-

sumi par veselības kopšanu, — 1900. g. Autors

apskata astoņos priekšlasījumos lielāko daļu uz veselības

kopšanu attiecīgu parādību. „Prof. Buchners prot rakstīt

tik patīkami par jaunlaiku zinātniskiem pētījumiem un atra-

dumiem veselības kopšanā, ka viņa priekšlasījumi lasāmi kā

viegli apcerējumi. Tomēr tie smagu graudu pilni". (Austrums).

7) K. Jannau'a „Zobi un viņu kopšana",
1903. g. Pazīstamais zobārsts-higiēnists sniedz ikvienam

nepieciešamās ziņas par zobiem, to slimībām un kopšanu.

Saturs šāds: zobu nozīme; zobu anatomija; zobu kaites;

caurie zobi; zobu iekaisumi; kustošie zobi un zobakmens;

samaitātu zobu iespaids uz vispārējo veselību v. t. t. Grā-

mata sarakstīta populāri, tekošā valodā un sniedz daudz

vērtīgu ziņu veselības kopšanā. Zīmējumi vērtīgi papilda

tekstu.

8) Dr. Knopfa — «Tuberkuloze un viņas

apkarošana". Sacensības raksts, apbalvots ar godalgu

Berlīnē 1889. g. noturētā tuberkulozes apkarošanas kongresā.

Tulk. Dr. P. Strautzelis (1903. g.). Šinī 38 lapp. biezā

grāmatiņā sakopotas visas svarīgākās ziņas par tuberkulozi.

Saturā īsi attēlotas sekojošas parādības: Kas ir dilons;

kā slimības dīgļi iekļūst cilvēka miesās; kā var bacillus

ieelpot; kas darāms, lai aprobežotu diloņa izplatīšanos no

tuberkulozainām krēpām; kā tuberkuloze pielīp no cilvēkiem

kustoņiem; kā izsargāties no pielipšanas ar barību; kā tuber-

kulozi iepotē; kas sarga veselu cilvēku, ka viņa miesā tuber-

kulozes dīgļi neieperinās; kā var ar sekmēm apkarot
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iedzimtu neizturību pret tuberkulozi; ko var krietni un

apzinīgi darba devēji pilsētās un laukos darīt, lai apkarotu

tuberkulozi; kā zemnieki var aprobežot to starp mājlopiem un

tā aplinkus aizkavēt tās izplatīšanos starp cilvēkiem; kā var

bērnus izsargāt no diloņa; kā pārtikuši un labsirdīgi cilvēku

draugi var līdzēt apkarot tuberkulozi. — No šā satura ap-

skata redzams, cik tas bagāts un daudzpusīgs. Valoda

skaidra, tulkojums labs.

9) Kolera. Sastādījusi Rīgas latv. biedr. Ārstnie-

cības nodaļa 1905. g. 6 lappusēs īsi un saprotami saņemti

galvenie un nepieciešamie noteikumi, kas jāievēro koleras

epidēmijas gadījumos.

10) Dr. P. Strau tzc ļa— „H igi ēna I. un 11.

daļa," 1905. un 1908. g. Pirmā daļā autors apskata vis-

pārējās higiēnā svarīgās parādības, kā: gaisu, gaisa nozīmi

un spiedienu, zemi, ūdeni, siltumu, klimatu, dzīvokli, tā

ierīkošanu, apsildīšanu, apgaismošanu un visu, kas zīmējas

uz veselības kopšanu un uzturēšanu. — Otrā daļā apskatīti

uzturs, uztura uzdevums, ēdienu sagremojamība, uztura pamat-

likumi, barības daudzums un izvēle, barības sagatavošana,

barības līdzekļu maitāšanās un konservēšana, baudas līdzekļi,

trauki v. t. t. Tēlojums populārs. Grāmatas izlasot, dabū

pareizu ieskatu par veselības nozīmi un tās uzturēšanas

līdzekļiem.

11) Dr. D. Bīskapa — «Lipīgās slimības,"
1909. g. Autors 108 lapp. biezā grāmatā sniedz plašas un

izsmeļošas ziņas par lipīgām slimībām. Grāmatas saturs

iedalīts trijās daļās. Pirmā daļa iepazīstina ar lipīgu slimību

izcelšanos un izplatīšanos; apskata patogenās baktērijas,

toksinus un antitoksīnus, imunitāti, dispoziciju; kā izplatās

slimības; akūtas un chroniskas slimības; endēmijas, pandē-

mijas un epidēmijas. Otrā daļā apskatīta cīņa ar lipīgām

slimībām — dezinfekcija. Trešā daļā apskatītas visas lipī-

gās slimības ar to pazīmēm, cēloņiem, izsargāšanās un

ārstēšanas paņēmieniem un inkubācijas laiku.

Pie lipīgām slimībām autors pieskaita masalas, šarlaku,

bakas, vējbakas, difterīti, vēdera un izsituma tīfu, asinssērgu,

Āzijas koleru, vietējo koleru, bērnu koleru, purva drudzi,



69

influenču, rozi, garo kāsu, tuberkulozi, spitālību v. c. Pa-

skaidrojumi lietišķi, populāri. Grāmatā sakrātas vērtīgas

ziņas.

12) H. Buduļa — «Cilvēku nervi, viņu būve

un normālās darbības, 1910. g. Grāmatas saturs

iedalīts trijās daļās. Pirmā daļa aptver nervu sistēmas

izbūvi; otrā — nervu sistēmas fizioloģiju un trešā — galvas

smadzeņu darbību. Autors sniedz ļoti daudz vērtīgu un

interesantu, bagātīgi illūstrētu un pamācošu ziņu un aizrādī-

jumu nervu uzbūves un darbības jautājumos.

Bebŗu Juris.

3. Raksti lauksaimniekiem.

Zemkopībā un lopkopībā Derīgu grāmatu nodaļa izdevusi

13 grāmatas; bez tam vēl 2techniskas grāmatas, domātas arī

galvenā kārtā lauksaimnieku vajadzībām.

1) E. 0. Leppeviča — īsa zemkopības mā-

cība (1889. g.) ievada lasītāju zemkopības zinātnē. Autors

īsos vārdos sniedz visnepieciešamākās zināšanas un palīdz

grūtajos jautājienos atrast izeju.

2) J. Mazvērsīša — Par lauku iedalīšanu

(1892. g., 19022
) — apskata graudu saimniecību, ganību

saimniecību un brīvu saimniecību, šīs saimniecības īpatnības

un nozīmi.

3) J. Mazvērsīša — Mācība par mēsliem un

mēslošanu (1894. g., 19022
) iepazīstina ar lauku mēsliem

un mēslošanu. Tur stāstīts par augu barības vielām, ko tie

saņem no zemes, no gaisa un mēsliem. Apskatīti dabiskie

un mākslīgie mēsli un to iespaids uz augu augumu un ražu.

Kritika šo grāmatu visai cildināja.

4) K. Vāgeļa — Lini, viņu audzēšana un

izstrādāšana (1902. g.) — pastāv no divām daļām.

Pirmajā daļā apskatīta linu morfoloģija un audzēšana —

sēšana, kopšana, novākšana, stiebru žāvēšana. Otrā daļā —

linu mērcēšana, malšana, kulstīšana, skrāpēšana, izstrādātās

šķiedras šķirošana, uzglabāšana; linu viltošana un kā to no-

vērst. Grāmatas saturs bagāts ierosinājumiem un daudz-

pusīgs.
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5) J. Peņģer ota-Svešā — Augļkopība (1900. g.)

— sniedz ziņas par augļu koku izcelšanos un audzēšanu no

sēklām, par potēšanu, kopšanu, izsargāšanu no slimībām.

Tālāk runā par augļu ievākšanu un izlietošanu, dod arī

ienesīgāko augļu koku sarakstu. Nodaļā «Ogu dārziņš" ap-

skatītas ogulāju šķirnes — jāņogas, stiķenes, avenes. Grā-

mata sastādīta viegli pārskatāmā veidā ar daudz zīmējumiem.

6) J. Peņģerota-Svešā — Lauksaimnieka

sakņu dārzs (1894. g.) — rāda, kā sakņu dārzi ierīkojami

un kopjami. Doti aizrādījumi, kur sakņu dārzam ierādāma

vieta, kā jāiežogo, kā zeme jāapstrādā, kādi mēsli jādod, kā

augi jāmaina. Apskatītas dažādas dārzāju šķirnes un to

vērtība. Dārzkopis-lietpratējs te aprakstījis visus* mūsu kli-

matā audzējamos dārzājus. Padomi īsi, lietišķi.

7) J. Plaudes — Dārza augu un sakņu žā-

vēšana (1907. g.) — pamāca, kā augļi lietderīgi izlietojami

ne tikai augļu gatavības laikā, bet arī ziemā. Autors sniedz

lietišķas ziņas par augļu un sakņu žāvēšanas nozīmi saim-

niecībā un par dažādiem žāvēšanas veidiem. Autors atzīst, ka

visi dārzāji žāvējami un ne tikai tirdzniecībai, bet arī māju

vajadzībām; parāda, kā tie iesaiņojami un uzglabājami.

8) J. Plaudes — Ogu dārzs (1909. g.) — dod

vērtīgas pamācības par ogu šķirnēm, kopšanu un izmantošanu.

9) Fr. Bernevica — Baltijas dravnieks.

Pēc J. M. Rota un citiem avotiem sarakstītā grāmata (iznā-

kusi 1900. g. un 19052
) — pamāca, kā dravas iekārtojamas

un kopjamas, iepazīstina ar bišu dzīvi, stropiem un biš-

kopības rīkiem. Šī bija savā laikā ievērojama grāmata par

biškopību. Autors ar lielu rūpību ievērojis visas prasības, kas

dravniekiem nepieciešami pildāmas.

10) J. Mazvērsīša — Lopkopība, 3 daļas (1901.

—1903. g.) ievada lopkopības zinātnē. 1. d. apskatīti pamat-

likumi lauksaimnieku lopturībā. Vispirms autors iepazīstina

ar liellopu anatomiju — miesas sastāvu, kustēšanās un saju-

šanas orgāniem. Tālāk apskatīta vielu maiņa organismā un

vairošanās, apskatot attiecīgos orgānus un to darbību. Zīmē-

jumi illūstrē paskaidrojumus. 2. d. apskatīta mājlopu dzīve

un tanī sastopamas prasības, kā: dzīves nosacījumu iespaids,

mājlopu iedzemdēšana un audzēšanas māksla, jaunlopu audzē-

šana, aizsargāšana pret veselībai kaitīgiem iespaidiem un
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aizsardzība pret lipīgām slimībām. 3. d. runā par mājlopu
barību un tās sastāvdaļām un vērtību un barībā atrodamo

barības vielu sagremojamību. Apskatīti dažādi barības līdzekļi,

ievērojot to sastāvu un vērtību. «Lopkopība" ir lopkopjiem
noderīga grāmata arī vēl tagadnē, kauču lopkopības literā-

tūra plaša un izkopta.

To labi papildināja

11) veterinārārsta A. Kirchenšteina — levads

piensaimniecībā ar tesmeņa kopšanu un slimībām,
207 lapp. ar 44 zīmējumiem (1905. g.). I nodaļa runā par

tesmeni un pienu, II nodaļa — par slaukšanu un tās sarež-

ģījumiem, 111 nodaļa — par piena baktērijām, IV nodaļa —

par pienu un piena produktu izmeklēšanu.

12) J. Mazvērsīša — Liellopi (1908. g.) — sniedz

diezgan plašas ziņas par liellopu sugām. Autors apskata

lielo, mēreno un kalnu lopu sugas un gaļas un darba lopus.

Apskatīta arī visu šo sugu barība nn barošanas veidi; ap-

skatīti līdzekļi, kā paceļama liellopu audzēšana uz augstāka

pakāpiena. Grāmata sarakstīta skolām un pašmācībai.

13) E. Zemmera — Mājkustoņu kopšana un

ārstēšana (1904. g.). Nelielajai grāmatai vērtīgs saturs.

Tur atrodam ziņas par mājkustoņu šķirām un sugām, viņu

audzēšanu, ēdināšanu; par ganībām un kūtīm. Tālāk

sniegtas ziņas par kustoņu saslimšanu un sērgām. Zīmējumi

uzskatāmi papildina tekstu.

Visas se aplūkotās grāmatas ievada lauksaimniekus

labākas, ienesīgākas saimniecības iekārtošanā un tieši tais

nozarēs, kas uzskatāmas kā visas lauksaimniecības pamats.

Ļoti labi noderēja daudziem lauksaimniekiem un amat-

niekiem 1899. g. izdotā

14) Graudiņu Kārļa — Būves mācība,
I sējums. I nodaļā autors sniedz pamatziņas celtniecībā;

apskata pamatošanu, mūrēšanu, daudzējādo ķieģeļu saistīšanu.

II nodaļā apskatītas kleķa celtnes. Vispirms lasītājus iepa-

zīstina ar kleķa celtņu materiāliem, kaļķiem, granti, merteli,

to dažādiem sajaukšanas paņēmieniem un beigās ar kleķa

liešanu. Grāmatas beigās pieliktas 7 tabulas, kas uzskatāmi

rāda, kā mūra un kleķa darbi praksē izvedami.

Dažus praktiskus ierosinājumus lauksaimniekiem deva arī

15) N. Pāķa — Apgaismošana un apgaismo-
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jamie līdzekļi (1898. g.). Grāmatā apskatīti apgaismo-
šanas līdzekļi no cilvēces priekšvēstures laikiem līdz mūsu

dienām; no ugunskura un skala līdz pilnīgākai elektrības

spuldzei. Vēstījumi saista un ierosina. Labi izpildītās illū-

strācijas uzskatāmi papilda sniegtās atziņas.
Pēc Pasaules kara Nodaļa apgādājusi vēl vienu grāmatu

lauksaimniekiem — 16) prof. E. Zariņa — Piens un

piena preparāti. Piena īpašības, ķīmiskais sastāvs,

viltošana un vienkāršākie paņēmieni labvērtības noteikšanai,
1922. g. Tai 80 lapp. ar vairākiem zīmējumiem.

Fr. Ievi ņš.

4. Zemes un tautas.

Motto: Kad atnāks latviešiem tie laiki,

Ko citas tautas tagad redz?

J. Ruģēns.

Latviešu tautas dzīvē XIX g. simtenī iestājās jauns laik-

mets. Jauno laikmetu veidoja šādi faktori: 1. Gadu simteņa
sākumā atcelta dzimbūšana. 2. Zemnieki stājās ar kungiem
brīvos nomas līgumos. 3. Gadu simteņa otrā pusē lauku

mājas pārgāja zemnieku īpašumā. 4. Pilsētās uzplauka rūp-

niecība, radās darba spēka pieprasījums. 5. Zemniekiem tika

dota pārvietošanās brīvība uz pilsētām. 6. Pilsētās tika at-

celti cunftu spaidi un ierobežojumi. 7. Latviju skāra techniskie

jaunizgudrojumi — tēlegrafs un dzelzceļi. 8. Latviešu tautā

modās nācionālā apziņa.

Jaunā laikmeta veidošanā pēdējam faktoram vislielākā

nozīme. Latviešu tauta sāka saprast, ka tai jāierindojas citu

tautu saimē kā nācijai. Tautas atmodas laika darbinieki

mācīja tautai, kā tai iespējams sevi piepildīties : tai jānostip-

rina savas materiālās un tiesiskās pozicijas, jāmeklē, jāno-

skaidro sava īpatnēji nācionālā garīgā seja, jāatrod sava

dvēsele latviešu tautas gara mantās. Derīgu grāmatu nodaļa,

paceldamās pāri partiju viedokļiem un izdodama derīgas lētas

grāmatas, 50 gadus neatlaidīgi turpināja atmodas laikmetā

iesākto kultūras darbu: ierosināja tautu apzināties sevi par

nāciju, rādīja ceļu uz materiālu labklājību un mācīja tautu
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kopt, sargāt, veicināt gara kultūru. Un šai darbā sava loma

bija arī grāmatu sērijai «Zemes un tautas", ko Nodaļa
izdeva, sākot ar 1896. gadu. Šīs grāmatas ierosināja tautu

pacelt skatus pāri dzimtenes ārēm plašajā pasaulē un intere-

santos aprakstos vērot svešu tautu īpatnējos dzīves apstākļus
un pārdomāt viņu kultūras sasniegumus. Izplatīdama tautā

šīs sērijas grāmatas ap 40.000 eksemplāros, Derīgu grāmatu
nodaļa spilgtos piemēros nevien rādīja pasaules tautu dzīvi,
bet mācīja latviešu tautu, kā tai jācīnās par savu nācionālo

kultūru, jo tautas nācionālā apziņa ir tas faktors, no kura

izaugusi visa mūsu tagadējā nācionālā kultūra un neatka-

rīgā Latvijas valsts.

Sērijas īpašais nosaukums «Zemes un tautas" paturēts
tikai pamatserijas burtnīcām, bet līdzīga rakstura darbi

iespiesti arī Jaunības rakstos.

Jaunības rakstu sērijā izdotas šādas grāmatas:

S. A. Verderevskas. «Par Holandi un holandie-

ši c m". Tulkojis I. Cīrulis, 24 lapp., ar 2 illūstrācijām tekstā,
1898. g., maksā 5 kap.

„Par Holandi un holandiešiem" ir pirmā grāmatiņa jau-
nības rakstu virknē. Jaunie lasītāji interesantā tēlojumā
dabū zināt, ka nekur pasaulē cilvēks nav parādījis tik lielas

gribas spējas un izturības cīņā ar dabu un nekur viņš nav

tik lielā mērā pārvarējis dabu kā Holandē. Holandieši visu,
kas tiem pieder, grūtā cīņā iemantojuši no jūras. Zemes ga-

baliņš, uz kura tie dzīvo, atņemts jūrai soli pa solim, pēdu

pa pēdai. Grūtie dzīves apstākļi un mūžīgā cīņa ar jūru

uzspiedusi zemes iemītnieku dabai sevišķu zīmi. Jāapskata
tikai ūdens ietaises un pilsētas, kuras uzceltas uz pāļu me-

žiem, lai saprastu, cik liela pacietība, izturība un stingra

griba tai tautai, kas izdara tādus darbus. Dabu vienmēr

laimīgi pārvarot, holandieši tapuši pašapzinīgi un droši. Pa-

stāvīga gatavība stāties pretī briesmām un mūžīgā cīņa mā-

cījušas tos sātībā un taupībā. Neskaitāmas grūtības, kādas

jāpārvar uz katra soļa, padarījušas holandiešus par apķērī-

giem, sapratīgiem cilvēkiem.

Dr. J. Alkšņa atsauksme Zinību komisijā: «Grāmatiņa

sarakstīta ļoti veikli un saprotami. Saturs interesants, valoda

viegla un tekoša."
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Austrums raksta: «Šī grāmatiņa ļoti ieteicama dāvinā-

jumiem centīgiem bērniem, visnotaļ skolu bibliotēkām."

N. A. Rubakina «Ziemeļu ledus jūrā jeb mūžīgā

aukstuma valsts. Kuģinieku piedzīvojumi Ziemeļu ledus

jūrā", tulkojis J. Ozoliņš, 96 lapp., ar 15 illūstrācijām un 1

karti tekstā, 1898. g.; maksā 20 kap.

I daļas saturs: 1. Kas tā par aukstuma valsti? 2.

Ziemeļblāzma. 3. Aukstums un sals. 4. Ledus kalni. 5.

Mūžīgais ledus Ziemeļu jūrā. 6. Ledus lāči. 7. Roņi un val-

zirgi. 8. Valzivis. 9. Kādi ļaudis dzīvo tālajos ziemeļos. 10.

Kur atrodas aukstuma valsts? 11. Piedzīvojumi aukstuma

valstī. 12. Kuģis «Polārs".

II daļas saturs: h Amerikāņu tvaikoņa «Žanettas" ce-

ļojums. 2. «Žanetta" iet bojā. 3. Ceļojums pa ledu. 4. Pie

paša krasta.

111 daļas saturs: 1. Tvaikonis «Rodžerss" dodas uz-

meklēt «Zanettu". 2. Pārziemošana. 3. „Rodžerss" iet tālāk

un aiziet bojā.

IV daļas saturs: 1. «Žanettas" kuģinieku tālākais likte-

nis. 2. Kaps. 3. Fritjofa Nansena un Andrē ceļojumi uz

ziemeļa polu.

Tā laika presē (Latviešu Avīzēs) ievietota šāda at-

sauksme: «Mazajam lasītājam še nav savas zināšanas jā-

paplašina sausā formā. Ledus jūra ir aprakstīta interesantu

stāstu veidā, kas spēj saistīt uzmanību un mudināt arvienu

tālāk lasīt".

Dr. J. Alkšņa atsauksme par grāmatu šāda: „Ļoti in-

teresanti ir ekspedīciju apraksti. Tie modina zinātnieku in-

teresi, cienību pret cilvēku enerģiju, pašuzupurēšanos priekš

zinātnes un nepārspējamu dūšību un rakstura cietību, tie

modina līdzjūtību priekš šo zinātnes locekļu lielām ciešanām

un viņu dažbrīd traģisko nāvi. Varu grāmatiņu no sirds

ieteikt."

M. Čerņajevas «Par Austrāliju un austrālie-

šiem", 120 lapp., ar 21 illūstrāciju tekstā, 1899. g.; maksā

25 kap.

Ģeogrāfijas grāmatās atrodas diezgan trūcīgas ziņas par

Austrāliju, turpretī grāmatiņā „Par Austrāliju un austrālie-

šiem" šī pati mazākā pasaules daļa ar īpatnējo dabu, iedzī-

votājiem un viņu nodarbošanos redzama pavisam citādā
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apgaismojumā. Grāmatiņā dzīvos, interesantos tēlojumos

aprakstīta Austrālijas daba, augi un dzīvnieki. Sevišķi pie-

vilcīgas ir ziņas par Austrālijas melnajiem mežoņiem «austrā-

liešiem", viņu dzīves apstākļiem, raksturu, parašām un iz-

veicību cīņā par savu eksistenci. Grāmatiņā atrodam arī

vēsturiskas ziņas par Austrālijas atrašanu, noziedznieku no-

metināšanu Austrālijā, pilsētu un koloniju dibināšanu un

dzīvi jaunajos dzīves apstākļos.
Tā laika presē (Baltijas Vēstnesī) ievietota šāda at-

sauksme: «Esam pārliecināti, ka bērni un jaunekļi še atradīs

ļoti daudz patīkama un derīga ko lasīt."

P. Depeloviča „Par Arābijua

,
tulkojusi Auzu Emma,

102 lapp., ar 20 illūstrācijām tekstā, 1900. g.; maksā 25 kap.
Grāmatas saturs šāds: 1. Arabijas tuksneši un apgabali,

kas noderīgi pastāvīgai nometņu dzīvei. 2. Arabijas iedzī-

votāji : klejotāji-beduini. 3. Arābu zirgs. 4. Kamielis —

tuksneša kuģis. 5. Karavane tuksnesī. 6. Neklejotāju

apdzīvotā Arabija. Cik maz tā pieietama ārzemniekiem.

7. Neklejotāju arābu dzīve. 8. Mekka un Medina. 9. Svēt-

ceļotāji.
Grāmatā «Par Arabiju" nav ievietoti sausi zinātniski

apraksti, bet gan visa grāmata ir dzīvu, visai interesantu

stāstu virkne par Arabijas dabu, iedzīvotājiem, to īpatnējo
dzīvi

un parašām.

Vispārējā rakstu sērijā ar īpašu tituli «Zemes

un tautas" izdotas astoņas grāmatas no 1896. līdz

1934. g.:

I. Kā ķīnieši dzīvo? Sarakstījis K. V(ilciņš?),
40 lapp., 1896. g.; maksā 10 kap.

Grāmatas saturs šāds: 1. Vispāri par Ķīnu un ķīniešiem.

2. Pirmā iepazīšanās ar ķīniešu dzimtu. 3. Dzimtas dzīve

un dzimtenes mīlestība. 4. lerašas, likumi un valdība. 5. Ko

Ķīnā audzina ? 6. Tiesa un karaspēks. 7. Par ķīniešu gudrību.

Tā laika prese (Baltijas Vēstnesis) šādi novērtē grā-

matu : «Ķīna ar saviem ķīniešiem aprakstīta gan pavirši, bet

īsti simpātiski".

Dr. J. Alkšņa atsauksmē Zinību komisijā starp citu

teikts: «Kaut gan šai aprakstā ķīniešu izaudzinātie pretcivi-

lizācijas mūri pilnīgi pazuduši pret tīro cilvēcību un dzīves
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gudrību, kuras esot ķiniešu pamatakmens, tomēr ari no tāda,

varbūt drusku pārāk ideāliska apraksta varam mācīties."

11. E. N. Vodovozovas „A ng ļ i", tulkojusi K. Kalniņa,

104 lapp., 1900. g.; maksā 20 kap.

Grāmatas saturs šāds: 1. Londona. 2. Londonas brī-

numi. 3. Londonas austruma un rietuma daļa. 4. Zagļi un

viņu ķērēji. 5. Garīdzniecība. 6. Angļu reliģija. 7. Kā angļi

pavada svētdienu. 8. Izpriecāšanās un svētki. 9. Angļu

vidējo un augstāko šķiru sabiedriskā dzīve un izglītība.

10. Angļu zemkopju un fermeru dzīve. 11. Ņukestle. 12.

Mančestere. 13. Strādnieki. 14. Kādā ceļā angļu strādnieki

uzlabo savu stāvokli. 15. Matroži. 16. Tautas izglītība un

izpriecāšanās veidi. 17. Valsts satversme.

Grāmata tēlo angļu tautas dzīvi un rakstura īpatnības.

Angļu tautas sasniegumi gan materiālās, gan garīgās kultūras

nozarēs visai ievērojami. lepazīšanās ar kultūras tautas

sasniegumiem ierosina lasītājos nopietnas pārdomas un

pamudina tos līdzīgā kārtā pamazām kārtot savu dzīvi saskaņā

ar augstākās kultūras prasībām.

111. Kaudzītes Matīsa Somija, 77 lapp., ar 13 illū-

strācijām tekstā, 1901. g.; maksā 20 kap.

Grāmatas saturs šāds: 1. Zeme. 2. ledzīvotāji. 3. Li-

kumi. 4. Lauksaimniecība. 5. Rūpniecība un tirdzniecība.

Kaudzītes Matīss pats apceļojis Somiju un interesantā

aprakstā attēlo zemi un tās iedzīvotājus. Somija ir granīta

un ezeru zeme. Drūmajā dabā daudz īpatnēja skaistuma.

Sevišķi skaisti Somijas dzidrie, žuburainie ezeri ar neskai-

tāmām saliņām. Somi ir ļoti darbīgi un uzcītīgi, norūdīti

grūtajās cīņās ar nelabvēlīgo dabu. Izglītībā somi var sa-

censties ar Rietum-Eiropas izglītotākām tautām. Kaudzītes

Matīss savā grāmatā dod šādu raksturojumu: «Kuras tad nu

būs tās svarīgākās īpašības, kas Somiju ceļ Eiropas acīs par

ievērojamu? Tās ir: Somu tautas godīga uzticība visā dar-

bībā un taupībā, dedzīga censlba apgaismības lietās un nesa-

tricināma pastāvība iekš visa laba."

Grāmata varēja cenzūras svītrojumu dēļ parādīties tikai

sakropļotā veidā (sk. augšā 15. lpp.).

IV. E. N. Vodovozovas Šveic i ja, tulkojis Zundu

Pēteris (P. Cīrulis), 111 lapp., 1904. g.; maksā 20 kap.

Grāmatas saturs: 1. Šveicija. — Zemes ārējais veids.—



77

Alpu daba. 2. Kalnu apgabals. — Klimats. 3. Ūdens kri-

tumi. 4. Nobrukumi. 5. Lavīnas. 6. Alpu apgabals. — Da-

bas raksturs augstāki par 6000 pēdām. Alpu apgabala

kustoņi. Alpu mednieki. 7. Alpu ganības. — Ganu dzīve un

viņu svētki. 8. Kazu gani. 9. Pļāvēji un malkas cirtēji.
10. Ceļinieku klosteri. 11. Sniega apgabals. — Uzkāpšana uz

Alpu kalnu galotnēm. — Dzelzceļi. 12. Šļūdoņi. 13. Valsts

satversme. 14. Pagasts (valsts). 15. Šveicieši. — Tautas

raksturs. — Ģimenes dzīve. 16. Nodarbošanās. — Zemkopība

un loppkopība. — Slavenais Šveicijas siers. — Vīnadārzi. —

Tirdzniecība. — Fabriku rūpniecība. — Pulksteņu rūpniecība.

Izgriezumi kokā. — Strādnieku stāvoklis. 17. Svētki. 18.

Izglītība. — Skolu ēkas. Skolotāju stāvoklis. — Kā tauta

skatās uz skolu.

Grāmatā interesanti aprakstīta Šveicijas daba un iedzī-

votāji. ledzīvotāji sastādās no 3 tautām: frančiem, itāliešiem

un vāciešiem. Šveicijas tautas vieno kopējs labums, un tā-

dēļ tās dzīvo ļoti saticīgi. Šveicieši sirsnīgi mīl savu dzim-

teni. Briesmu brīžos tie varonīgi aizstāvējuši savu brīvību

un neatkarību. Šveicieši ļoti uzņēmīgi un darbīgi un tādēļ
labi pārtikuši. Skola — visgaišākā šveiciešu dzīves parādība.

Aizrādīdami ārzemniekiem uz savām skolām, šveicieši mēdz

teikt: «Vienīgās pilis, par kurām pārvaldām, nolemtas iz-

glītībai." Šveicieši ļoti kaislīgi izglītības mīļotāji. Tautas

izglītība Šveicijā nostādīta nevien labi, bet pat priekšzīmīgi.
V. P. Ašmaņa Japāna, 115 lapp., ar 17 illūstrācijām

tekstā, 1904. g.; maksā 25 kap.

Grāmatas saturs: 1. Japānas ģeogrāfiskais stāvoklis*

plašums, iedzīvotāji, klimats, augu valsts un dzīvnieki. 2.

ledzīvotāji. — Raksturs, parašas. 3. Japāņu reliģija: šin-

toisms. Mirušo apbēdīšana. — Sēras. — Garīdzniecība —

Ticības brīvība. 4. Sadzīve. — Bērni un jaunekļi. — Parašas.

— Laulība. Sports un spēles. — Zemkopība, augļkopība,

lopkopība, zveja. 5. Japānas pilsētas. — Mākslas amatnie-

cība. — Lielrūpniecība, tirdzniecība, satiksmes līdzekļi. 6.

Tautas izglītība. — Eiropas iespaids izglītībā. — Progress

japanu izglītībā. 7. Literātūra. Tautas dzeja un pasakas. —

Avīžniecība. — Preses brīvība. — Māksla, glezniecība, teātris,
mūzika un deja. 8. Japānas vēsture. Pusvēsturiskais laik-

mets. — Vēstures sākums. — Kultūra, reformu laikmets u.t. t.
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9. 1887. g. konstitūcija .Mikado vara. Valsts saeima: Kungu-

nams, tautas vietnieku vēlēšanas. Ministrijas. Slepenā pa-

dome. Politiskās partijas. Tautas vietnieku sliktās īpašības.
Tautas dalība valdības lietās. Administrācija, ierēdņi. ledzī-

votāju šķiras. Finanču vēsture. Tautas mazturība. Japānas

ātrās attīstības sekas.

Grāmatā interesanti aprakstīta Japānas daba, tauta,
tautas parašas un dzīves apstākļi. Pasaules vēsturē neva-

ram atrast otra līdzīga gadījuma, kur kādos 30 gados feodāla

valsts, kāda gadusimteņiem bija Japāna, pārveidojas par tādu

valsti, kuras kārtība un dzīve piemērota visām jaunāko laiku

prasībām. Japāņu civilizācija attīstās nedzirdēti ātri un

tautas kultūras sasniegumi ievērojami.

VI. Norvēģija, pēc E. Reklī, S. Meča, Dr. S. Ruges,

Dr. K. Cēdena, O. Svēdera, Vodovozovas un citiem avotiem

sarakstījis A. Tullijs, 162 lapp., ar 24 illūstrācijām tekstā,
1906. g.; maksā 45 kap., tagad 30 sant.

Grāmatas saturs: I. Norveģiešu zeme: 1. īss Skandinā-

vijas pussalas apskats. 2. Golfa straumes iespaids uz Nor-

vēģijas klimatu un auglību. 3. Klimats. 4. Zemes veids.

5. Sļūdoņi. 6. Skēras. 7. Drūmais Sognefjords. 8. Galējos

ziemeļos. 9. Pilsētas un ciemi. 10. Kristiānija. 11. Bergenas

pilsēta. 11. Norvēģu tauta: 1. Vēsturisks apraksts. 2. Nor-

vēģu tautas daba un dzīve. 3. Norvēģu skolas un tautas

izglītība. 4. Zemkopība. 5. Norveģiešu zveja. 6. Kalnu

rūpniecība. 7. Industrija jeb amatniecība. 8. Norveģiešu
satiksmes ceļi. 9. Ceļošana ar pastu. 10. Dzelzceļi. 11. Tele-

grāfs. 12. Vēstuļu pasts. 13. Jūrniecība. 14. Vēl kaut kas

par norveģiežu dabu un ierašām. 15. Norveģiešu valsts sa-

tversme. 16. Šķiršanās.

Kalnainā, nemīlīgā, drūmā daba norūdījusi norvēģu
miesu un raksturu. Tie ļoti izturīgi darbā, augsti ciena ne-

atkarību. Norvēģi mīl izglītību, ļoti daudz lasa. Norveģiešu

raksturs, dzīve, nodarbošanās un kultūras sasniegumi ierosina

lasītājā nopietnas pārdomas.

VII. K. Bachmaņa Pa kalnu Osetiju unlme-

reti jv, ceļojuma un tautas dzīves apraksts, 152 lapp.,

ar 27 illūstrācijām tekstā, 1915. g.; maksā 60 kap., tagad 30 sant.

Autors pats ceļojis pāri mežonīgajiem Kaukāza kalniem

no Vladikaukazas līdz Kutaīsas pilsētai Rionas ielejā. Minētās
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pilsētas savieno Osetijas kara ceļš. Ceļa garums ap 267 km,
un tas ved ceļotāju caur visu kalnu Osetiju pāri Kaukāza

kalnu grēdai pa Mamisona pāreju. Autors interesantos ap-

rakstos dzīvi tēlo Kaukāza īpatnējo dabu un osetinu tautiņu,
kas uzglabājusi savu tautisko īpatnību un valodu un parāda

spēcīgas dzīvības zīmes visās kultūras nozarēs.

VIII. Vitauta Pelča No Baltijas jūras līdz

Indijai, 25 gadu piedzīvojumi Āzijas dienvidos, rediģējis

Edgars Dzērve, 160 lapp., ar 2 kartēm un 10 illūstrācijām

tekstā, 1934. g.; maksā Ls 2.—

Grāmatas saturs: Priekšvārds. 1 daļa. Ceļā uz Turkestanu:

1. Pie Baltijas jūras. 2. Pēterpils. 3. Pirmais ceļojums.
4. Otrais ceļojums. 5. Trešais ceļojums. II daļa. Dzīve Tur-

kestanā: 1. Turkestana daba un iedzīvotāji. 2. Mežu die-

nestā — a. Džizakā, b. Turkestanā, c. Ferganā, d. Perovskā.

3. Taškenta — skaistākā Turkestanas pilsēta. 4. Starp Tur-

kestanas zvēriem. 111. daļa. Turcijā un Kaukāzā : 1. Batumā.

2. Tiflisā. 3. Aizkaukaza republikas pasaules kara laikā.

4. Juku laiki Kaukāzā. IV daļa. Persijā: 1. Enzelī (tagad

Pelevī), Teheranā un citās Persijas pilsētās. 2. Bagdadē pie

angļiem. V daļa. Indijā : 1. Skaistākā pasaules ostas pilsēta —

Bombeja. 2. Pešavarā. 3. Indijas reliģija. 4. Simlā un

Dardzilingā. 5. Tīģeru medības Indijā.

Grāmatā autors apraksta savus ceļojuma iespaidus un

piedzīvojumus Turkestanā, Turcijā, Kaukāzā, Persijā un Indijā,

kur pats nodzīvojis 25 gadus.

Nodaļa izdeva 1907. g. arī savu ģeogrāfijas atlantu,

kurā bija sakopotas Konversācijas Vārdnīcai izgatavotās

kartes, iespiestas Leipcigas bibliogrāfijas institūtā 500 pār-

mēra eksemplāros :

Ģeogrāfijas atlass, iesiets 75 kap., glītos vākos

125 kap.

Saturs: Eiropa, Āzija, Ziemeļ - Amerika, Dienvidus-

Amerika, Austrālija, Baltija, Krievija.
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L. Straupmanis.

5. Sabiedriskas zinātnes.

R. L. B. Derīgu grāmatu nodala, sekodama saviem

spraustajiem mērķiem, arvien centusies izdot tādas grāmatas,

kas latviešiem zināmā laikmetā bijušas nepieciešamas, lai

varētu sekot laika garam un atrast ceļu cauri tām cīņām sa-

biedriskā laukā, kas zināmā laikmetā mūsu zemē uzliesmoja.

Divdesmitā gadu simteņa sākumā un pa daļai ari jau XIX g. s.

beigās latviešu tautas saimnieciskā dzīve attīstījās jo strauji un

rosīgi. Laukos mūsu arāji — zemes rūķi bij ieguvuši lauku

mājas savā īpašumā. Pilsētās pacēlās viena pēc otras jau-

nas celtnes, kuru īpašnieki bij latvieši. Tirdzniecībā un

rūpniecībā tāpat ne mazums latviešu guva jo ievērojamus

panākumus. Mūsu tautas turība augtin auga. Līdz ar ma-

teriālo kultūra uzplauka arī tautas garīgā dzīve. Mūsu tau-

tas labākie dēli, sūri grūti strādājot un iegūstot vajadzīgos

līdzekļus, sāka apmeklēt vidusskolas un arī augstskolas un

ar to sasniedza ievērojami augstu stāvokli. Sasniegumi

saimniecības un izglītības laukos atraisīja latviešu centienus

iegūt sev labāku stāvokli arī politiskā dzīvē. Mūsu zemes

pilsētu pārvaldīšana pa lielākai daļai atradās vāciešu rokās.

Latvieši pamazām sāka dzīvāk piedalīties pilsētu pašvaldības

orgānu vēlēšanās un ar laiku vienā otrā mazākā Latvijas

pilsētā ieguva pilnīgu uzvaru par cittautiešiem.

Visus augšminētos tautas centienus novēroja Derīgu

grāmatu nodaļa un gāja tautai palīgā ar derīgiem padomiem,

laižot klajā sabiedrisko zinātņu rakstus, kas daudz tūkstoš

eksemplāros izplatījās tautā. Vajadzība pēc šāda satura grā-

matām bija jo liela tāpēc, ka latviešu valodā līdz tam laikam

bij iznākusi tikai viena vienīga grāmata «Pamatmācības taut-

saimniecībā" cand. rer. merc. K. Zvingeviča redakcijā. Tā

pati bij tendeciozi sarakstīta, jo tājā autors uzsvēris galvenā

kārtā proletāriāta lielo nozīmi saimnieciskajā un politiskajā

dzīvē.

Derīgu grāmatu nodaļa savā 50 gadu darbības laikā

izdevusi pavisam 5 grāmatas par sabiedriskiem jautājumiem.

Sīs grāmatas varam iedalīt divās nozarēs :

L Juridiska satura raksti. 11. Tautsaimnieciska sa-

tura raksti.
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Juridiskie raksti.

Pirmā nozarē ietilpst: 1) Pilsētu likumi, 1904. gada iz-

devums. Grāmatā ievietoti vispārējie noteikumi par pilsētu

pašvaldības iestāžu sastāvu, pārziņas aploku, varas robežām

un darbības kārtību. Par pilsētas domi un domnieku vēlē-

šanām ; par pilsētas valdi un citiem pilsētu pārvaldes izpildu

orgāniem. Pilsētas pārvaldes tiesības obligatorisko no-

sacījumu izdošanā vietējiem iedzīvotājiem; iecelšanas kār-

tība pilsētas sabiedriskos amatos; pilsētu budžetu sastā-

dīšanas un to izpildīšanas jautājumi v. t. t. Grāmatai bi-

jusi neapšaubāma nozīme pilsētu pašvaldības orgānu vēlē-

šanu cīņu laikmetā XX g. s. sākumā.

2) Līgums. Juridisks apcerējums. 1905. gada izde-

vums. Pēc tam, kad autors vispārējā daļā devis noteiktu

jēdzienu par līguma būtību, tas nākošos paragrāfos iztirzā

jautājumus, kam tiesība līgumus noslēgt un kādi var būt

līgumu priekšmeti, īsumā norādot uz tiem gadījumiem, kas

neder par līguma priekšmetiem. Tālāk apskatīti gadījumi,

kad līgums abām pusēm saistīgs un izpildāms un kad no

līguma izpildīšanas viena vai otra puse var atteikties. Grā-

matas speciālā daļā apskatīti: a) Aizņēmuma līgums, b) Lie-

nējuma līgums, c) Pirkšanas-pārdošanas līgums, d) Maiņas

līgums, c) Galvošana.

Ikdienišķā dzīvē nejuristi bieži sajauc aizņēmuma

un lienējuma līgumus, kādēļ autors jo sīki norāda uz

starpību starp šiem līgumiem. Grāmatā labi apskatīts jau-

tājums par aizdevuma piedzīšanu tiesas ceļā aizdotās vai

palienētās lietas neatdošanas gadījumā.

Apskatot pirkšanas-pārdošanas līgumu, autors

aizrāda, kas šādu līgumu var noslēgt, ko likums nosaka par

pirkšanas-pārdošanas priekšmetu, kā noteicama pirkšanas

cena, ja tā līgumā nav minēta, pircēja un pārdevēja tiesības

un pienākumus, līguma atcelšanas jautājumu pircēja vai pār-

devēja vainas dēļ, līguma atcelšanas sekas. Beidzot apskatīts

jautājums par kustamas un nekustamas mantas pārdošanu

vairāksolīšanā.

Maiņas līgumu autors apskata īsi. aizrādot, ka mainī-

tāju tiesības un pienākums apmēram tādi pasi, kādi pircējam

un pārdevējam, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu.

Kad latvieši nodibināja sev krāj-aizdevu kases un citas
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naudas iestādes, tie sāka pamazām iepazīties ar līdz tam maz

pazītu galvošanas līgumu. Autors aizrāda uz galvotāja

tiesībām piedzīt samaksāto summu no parādnieka vai citiem

galvotājiem. Beidzot īsi apskatīta vekseļa devēja un žīrantu

atbildība. Grāmatas saturs illūstrēts daudziem praktiskas

dzīves piemēriem un saprotams ari nejuristiem.

3) Pilsonis un viņa tēvija, Arnolda Ferstera,

tulkojuši Fr. leviņš un M. Eiche, 1907. g. izdevums. Grāma-

tas nolūks — rādīt lasītājiem Anglijas pilsoņu tiesības un

pienākumus. Autors populārā veidā iepazīstina lasītājus ar

likumdošanas kārtību un valsts pārvaldīšanu, uzsver tautas

brīvības nozīmi un paskaidro pilsoņu pienākumus pret tēviju,

citiem pilsoņiem un sevi pašu.

Viss grāmatas saturs sadalīts 18 nodaļās. 1. nodaļā —

„Kas ir krietns pilsonis" — apskatīti iemesli, kādēļ katrs anglis

var lepoties ar savu tēviju, kādi ir krietna pilsoņa pienākumi

pret to un kā pilsonis var vairot savas tēvijas slavu. 2.

nodaļā apskatīts īsts un neīsts patriotisms. 3.—6. nodaļā

tēlota likumdošanas kārtība, valsts pārvaldīšana un likumu

izpildīšana. 7. un 8. nodaļa apskata Anglijas tiesu iekārtu

un likuma autoritāti, apgaismojot sīkāk prāvas iztiesāšanas

gaitu.

9.—11. nodaļa iztirzā valsts aizsardzības jautājumu,

raksturojot Anglijas floti, armiju, palīgu karapulkus, mili-

ciju, jomeņus un volontērus.

12. nodaļa runā par nodokļiem, kas tos maksā, valsts

ieņēmumiem un izdevumiem, valsts budžetu, nodokļu uzlik-

šanas un iekasēšanas kārtību.

13. nodaļa pamāca angļus cienīt ārzemju valstis, viņu

iekārtu un iedzīvotājus, turpretim 14. nodaļā apskatīta iz-

glītības nozīme vispār, bet sevišķi pilsoņu izglītības jautājums

Anglijā.

Visa 15. nodaļa veltīta krāšanas resp. taupības jautāju-

mam, aizrādot uz taupības lielo nozīmi katra atsevišķa pil-

soņa un valsts dzīvē.

Pēdējās trijās nodaļās (16. —18.) apskatīts pilsoņu brī-

vības jautājums Anglijā; raksturoti Anglijas pilsoņu brīvības

veidi, pareiza un nepareiza brīvības lietošana, brīvības

iekarošanas vēsture un beidzot Anglijas brīvības devīzes un

aizrādījums uz „Lielo brīvību grāmatu" un „ŽKabeas corpus".
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Grāmatas saturs noderīgs kaut kuras valsts pavalstnieku

politiskai audzināšanai. Tās saturs iedveš katrā pilsonī cieņu
un mīlestību pret savu valsti un tās valdību.

Tautsaimniecība.

Šaī nozarē ietilpst:

4) levads tautsaimniecībā i. Vēsturisks apskats,
Aronu Matīsa sastādīts, 1908. g. Autors apskata
tautsaimniecības vēsturiskās attīstības gaitu. Tautsaimnie-

cības vēsture sarakstīta ainās, kas sarindotas pēc galvenajiem
tautsaimniecības virzieniem. Vispirms autors apskata dabas

tautu saimniecību, pāriedams pakāpeniski uz tīro mājsaim-

niecību, pilsētu saimniecību, viduslaiku saimnieciskām mā-

cībām un tad uz jauno laiku saimniecību.

Apskatot dažādos tautsaimnieciskos virzienus jaunajos
laikos (merkantilismu, fiziokratismu, A. Smita rūpniecisko

sistēmu, Maltusa un Rikardo mācības, brīvtirdzniecības jeb

Mančestras, tautisko un vēsturisko virzienu, tāpat sociālismu

un komūnismu), autors cenšas rādīt šo virzienu dabiskos

cēloņus, pamatdomas un nozīmi tā laika un vispārējā taut-

saimniecības un valsts dzīvē. Grāmata paplašina lasītāju

redzes aploku un pamudina viņus uz pārdomāšanu svarīga-

jos un interesantajos tautsaimniecības jautājumos.

5) Sociālisma brīnumvalsts (Sociālās utopijas). Pēc

prof. Dr. A. Foigta (Voigt) P. Bērziņš, 1924. g.

Grāmata populārā veidā mums rāda, ka cilvēki jau no

seniem laikiem centušies grozīt pastāvošo saimniecisko iekārtu

uz ātru roku un nodibināt laimes valsti zemes virsū, bet

viņu domas, mācības un centieni nav bijuši vairāk nekas

kā Utopijas. Sākot ar Platona valsts sociālismu, autors

pakāpeniski apskata sociālisma, tad anarchisma un beidzot

komūnisma nodibinātāju teorijas. Visi šie Utopisti sekojuši

sociālajam ideālismam, bet tomēr novērojams liels kontrasts

starp viņiem. Vieni prasa absolūtu neatkarību, neierobežotu

brīvību tiklab saimnieciskās kā politiskās lietās. Viņi ne-

atzīst ne laicīgu, ne garīgu autoritāti, neatzīst ne tradicionā-

lās tautiskās atziņas, ne modernos likumus un šo likumu

pārstāvjus. Cilvēka personīgā griba pēc viņu domām ir

augstākā vērtība. Cilvēka brīvo gribu nedrīkst nekas ierobe-

žot. Otrie prasa šās personīgās gribas un brīvības ierobežo-
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sanu. Viņi pastāv uz to, ka viena atsevišķa cilvēka griba

nenozīmē ne nieka. Cilvēks ir sabiedrības loceklis un tādēļ

šās sabiedrības kalps. Laime un labklājība sasniedzama

vienlīdzībā, taisnīgos saimnieciskos apstākļos, pasaules mantu

un bagātību vienlīdzīgā izdalīšanā un tamlīdz baudīšanā,

piedaloties vienlīdzīgi pie šo mantu ražošanas un izgatavo-

šanas. Pasaulē jāvalda vispārības gribai. Atsevišķam cilvē-

kam jāpadodās šai vispārības gribai.

Tā tad sociālos jautājumos divējādi pasaules uzskati,

kurus apvienot nav iespējams. Ja prasa brīvību, tad attiecībā

uz pasaules mantām nebūs vienlīdzības. Bet ja prasa vien-

līdzību, tad brīvībai tur nav vietas.

Mēs nevaram atzīt par labu nedz anarchistisko absolūto

brīvību, nedz komūnistiskos spaidus. Mēs nevaram piekrist

anarchistiem, kas neatzīst nedz likuma, nedz citu cilvēku

tiesību. Tāpat nevaram atzīt komūnisma, kur cilvēkam jālēkā

pēc vispārības gribas un, kur kalpojot sabiedrībai, cilvēkam

jāaizmirst savas paša vajadzības. Mums jāatzīst, ka līdz-

šinējais saimnieciskais vidusceļš ir vislabākais — kā kom-

promisa ceļš, kā tāds, kas vienīgais visus var vest pie sav-

starpējas saprašanās.

Savā laikā Nodaļa bij nolēmusi izdot vēl Tomasa Ralē

«Elementāro politiku". Tulkošanu bij uzņēmies J.

Benšons, grāmata bij uzņemta Nodaļas prospektā un pat

1908. g. izdotajā katalogā, uzrādīts bij arī grāmatas saturs,

bet tulkojums nenāca Nodaļas rīcībā.

Sabiedriskājiem rakstiem savā ziņā pieskaitāma arī

Āronu Matīsa sakopotā kultūrvēsturiskā un idejiskā antolo-

ģija „B ā ka", 486 lapp., 1923. g. Te savākti un sakārtoti

35 nodaļās ievērojamu personu izteicieni par dažādiem sa-

dzīves jautājumiem, lai «mudinātu lasītājus uz nemitīgu prāta

cilāšanu un gaišākas atziņas un labāku domu un jūtu modi-

nāšanu, sevišķi uzsverot to, ka no pārspīlētā materiālisma

mums jāpiegriežas vairāk piemirstai dziļākai garīgai, ide-

jiskai pusei — visādam gara, dvēseles un dzīves krietnumam."
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L. Ausējs.

6. Filosofija un paidagoģija.

Sinī sērija varētu vispirms ierindot:

Tēna domas par mākslu. Latviski apstrādājis Vizulis

(E. Plpiņš). Rīgā 1897. g. 103 lapp. Maksā 25 kap.
Saturs: levadam. I. Mākslas filosofija. Par

mākslas ražojumu dabu. Kā ceļas mākslas ražojumi. 11. Pa r

ideālu mākslā. Kāds raksturs ir svarīgāks ? Kāds rak-

sturs derīgāks ? lespaidu saskaņa.

«Baltijas Vēstnesis" par šo grāmatu atsaucās tā:

«Tēna domas par mākslu tik ievērojamas, ka ar tām

vajadzētu iepazīties ikvienam, kas par mākslu un literātūru

interesējas. Esam pārliecināti, ka ikviens, kas šo grāmatu
iesācis lasīt, neliks to nost, iekams to nebūs izlasījis ar

lielāko interesi līdz galam cauri."

1901. gadā iznāca

P. T. Kaptereva „Par bērna dabu", I. Cīruļa tul-

kojumā, kas sniedza populārā veidā dažādas teorijas par

bērnu spējām un attīstību.

Vispār šai rakstniecības nozarē Nodaļa izdevusi maz

grāmatu.

V. Olavs. Galvenie virzieni ētikā. Pirmā daļa.

Rīgā, 1910. g.

Šo grāmatu autors sarakstījis cietuma mūros, iz-

ciezdams sodu (taisnu vai netaisnu — to šeit neiztirzāsim)

par politisko darbību. Otrā daļa iznāca A. Gulbja apgādā

1920. g. Tas ir plašs un nopietns darbs — līdz pat pēdējam

laikam (1928. g.) vienīgais latviešu valodā, kas dod atbildes

uz visiem svarīgākiem jautājumiem ētikas laukā. — Otru iz-

devumu iespieda V. Olava kopoto rakstu 111 sējumā.

Nodaļai bija nodomi vēl tālāk izkopt populārfilosofisko

rakstniecību latviešu valodā. Sarunāja ar V. Maldoni, ka

viņš sarakstīs psīcholoģiju un V. Maldoņa Pslcholoģijal

savu laiku izstāvējās Nodaļas prospektos un bija uzņemta

pat 1908. g. izdotajā katalogā.

Toms Karleils. Strādāt un nepagurt! Tulkojis

Bebru Juris. Rīgā, 1929. g.

Tas ir slavenā angļu esejista, vēsturnieka un filosofa

praktiskās dzīves filosofijas mets — strādāt un nepagurt.
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Darbu īsumā raksturo tā saturs : I. Strādāt... 1. Ikviena cilvēka

pienākums. 2. Darba nozīme. 3. Darba saturs. 4. Dzīves

noslēpumainība. 5. Darbs rada cilvēka dabu. 6. Kur darbs

atrodams? 7. Darbs rada cieņu. 8. Darba grūtums. 9. Darbs

ir cīņa. 10. Strādā ar apdomu. 11. Darbā parādās spēks.

11. Nepagurt. 1. Cilvēka būtība. 2. Pasauli valda tais-

nība. 3. Kop savu veselību. 4. Esi izpalīdzīgs. 5. Saudzē

savus ideālus. 6. Katrai lietai savs laiks. 7. Turi drošu

prātu. 8. Ticība un taisnība uzvar. 9. Cilvēkus valda mo-

rāliskais spēks. 10. Klusēšanā tavs spēks.

Filosofijai un paidagoģijai pakalpo arī M. Ārona anto-

loģija „Bāka", 1923. g. (sk. 84. lpp.).

L. Ausējs.

7. Biografijas.

Saprazdama, ka ievērojamu personu dzīves aprakstiem

piemīt liela audzinātāja un cēlu darbu ierosinātāja nozīme,

jo exempla trahunt — paraugi un piemēri vilktin velk tos

atdarināt, Rīgas latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa

(sākumā to sauca Rīgas latviešu biedrības Zinību komisijas

Derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļa) jau no pirmajiem dar-

bības gadiem piegriezusi nopietnu vērību arī ievērojamu

personu biogrāfijām.

Pirmā biogrāfija iznāca 1892. g. — tai pašā, kad sākās

plašāka Nodaļas darbība. Tā ir

Edisons. Krievu valodā sarakstījis A. V. Kamen s k i s.

Tulkojis J. Stiprais.
Saturs: 1. Bērnība. 2. Dzelzceļa zēns. 3. Pie tēlegrafa.

4. Izgudrotājs. 5. Edisona izgudrojumi. 6. Dzīvē un darbā.

Grāmata nav liela — 47 lapp., bet arī maksāja tā tikai

10 kap. Tulkojums labs. Saturs tagad pa daļai novecojies,

jo pēc tam nākuši klāt daudzi Edisona izgudrojumi. Grā-

matai pievienota Edisona ģīmetne.
1895. g. iznāk jau daudz prāvāka grāmata (137 lapp.):

Benjamiņš Franklins. Sarakstījusi A. N. A n ņen s ka ja.

Tulkojis Jan n a u'u Kārlis. Ar Franklina ģīmetni. Rīgā,

1895. g. Maksā 25 kap.

Par šo grāmatu «Austrums" rakstīja:
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«Grāmatas tendence un kodols veselīgi. Tulkojuma valoda

tek viegli un saprotami. Biogrāfija sarakstīta stāsta veidā."

Tajā pašā gadā iznāca arī

Aklu un kurlmēmu draugi. Abats dc Lēps, Zamuels

Heineks un Valentins Hejs. Stāsti par labiem un centīgiem
cilvēkiem. Pēc krievu valodas atstāstījis T. Z. Rīgā, 1895. g.

Grāmata nav liela — tikai divi iespiedloksnes, domāta

jaunatnei. Maksāja 5 kap.

Par šo grāmatu «Balss" rakstīja tā:

«Grāmata, kurā tik daudz zelta pamācību un paraugu

slēpjas, protams, atradīs paspārni katrā tautas bibliotēkā un

vecāku mājā."
1896. g., sakarā ar Pestalocija dzimšanas dienas 150 gadu

atceri, apgādāta grāmata:

Pestalocci, viņa dzīve un paidagoģiskā darbība.

Viņa 150 dzimšanas dienai par piemiņu pēc J. V. Abra-

mova tulkojis un papildinājis 0. Ābels, Blomu skolotājs.

Ar Pestalocci ģīmetni un viņa pieminekli Iverdonā. 87 lapp.

Rīgā, 1896. Maksā 15 kap.

Bideru (Bebru) Juris «Balsī" par šo grāmatu atsaucās

tā: «Šo grāmatu izdodama, Derīgu grāmatu nodaļa darinā-

jusi arī savai 10 gadu raženai darbībai jo jauku kroni, itkā

apliecinādama, ka arī viņa (tāpat kā Pestaloccis), tautas mī-

lestības dzīta, strādājusi un centusies pacelt tautas garīgo

un tikumisko dzīvi."

1897. gadā Nodaļa apgādā īsi priekš tam mirušā

(1895. g.) lielā franču zinātnieka dzīves un darbu aprakstu :

Luijs Pastērs. Pēc profesora K. Timirazeva ap-

strādājis J. Upeni ck s. Ar Pastēra bildi. 35 lapp., Rīgā,

1897. g. Maksā 10 kap.

Par šo grāmatu inž.-ķīm. N. Pāķis «Austrumā" rakstīja, ka

«nav iespējams iedomāties labāku izvēli... Par brošūras satura

krietnumu galvo jau viņas sarakstītāja pazīstamais vārds."

1898. g. iznāk divi grāmatas biogrāfiju rindā :

Sokrāts. Populārs apskats par sengrieķu prātnieka

dzīvi un mācībām. Pēc V. D. Sipovska no Vizuļa

(E. Pīpiņa), Rīgā, 1898. g. Maksā 20 kap., 88 lapp.

Saturs šāds: Atēnas piektā gadu simtenī. Sofisti un

Sokrāts. Sokrāta dzīve. Ko Sokrāts mācīja. Saruna ar

Glaukonu. Saruna ar Karmīdu. Par brāļu vienprātību un
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draudzību. Kā dievība mīlē cilvēku. Sokrāta notiesāšana

un nāve. Ēnas.

Sakarā ar 1897. g. mirušās amerikāņu rakstnieces

Harietes Bičeres-Stovas, «Tēvoča Toma būdas" autores, nāvi

iznāk :

Bičer-Stou. Sarakstījis I. I. Ivan ov s. (Tulkotājs
nav atzīmēts.) Rīgā, 1898. 94. lapp. Maksā 15 kap.

Kā redzam, pirmās grāmatas šai sērijā — visas tulko-

jumi. Tāpēc jo patīkamāks pirmais oriģināldarbs un pie tam

par latvieti. Tas ir 1900. g. iznākušais darbs Neredzīgais

Indriķis un viņa dziesmas. No L. Bērziņa, Rīgā, 1900.

Maksā 10 kap., 58 lapp.

Autors Neredzīgo Indriķi iesāk raksturot vārdiem:

«Neredzīgais Indriķis, kas ne pirmais, ne lielākais latviešu

dziesminieks, bet no pirmajiem latviešu dziesminiekiem viņš
ir lielākais un starp lielākajiem pirmais."

Grāmatas saturā Neredzīgā Indriķa dzīves apraksts un

19 viņa dziesmas.

Pēc 4 gadu starplaika iznāk otrs oriģināldarbs Auseklis

(Krogzemju Mikus), viņa mūžs un darbi. Sarakstījis Lī-

go tņ v Jēkabs. Ar Ausekļa ģīmetni, Rīgā, 1904. Grā-

mata (38 lapp.) sarakstīta Ausekļa 25 gadu nāves dienas

piemiņas gadījumā. Ar šo biogrāfiju bij domāts iesākt jaunī-

bas rakstu sērijā virkni ar virsrakstu «latviešu censoņi".
Priekšvārdos lasām šādus zīmīgus norādījumus:

«Gan šie divdesmit pieci gadi nesuši lielas pārmaiņas

latviešu dzīvē. Daudz kas panākts un sasniegts, pēc kā

toreiz centās un cīnījās. Bet daudzi jauni ideāli un centieni

no jauna parādījušies pie mūsu garīgās dzīves debesīm. Lai

tad Ausekļa piemiņa mums ir par ķīlu turēt dārgas un svē-

tas tās mantas, dēļ kurām cīnījās un karoja mūsu pirmie

censoņi, un Ausekļa priekšzīme par paskubinājumu, ar tādu

pat neatlaižamu karstumu censties pēc sava laika labākiem

ideāliem un cēlākiem mērķiem. Lai mūs nebiedē mērķu

tālums un ceļa grūtības (retin. mans. L. A.). Bez

grūtībām un upuriem nekad un nekas nav panākts." Tas

skan it kā pravietojums mūsu laikam. Grāmatai šāds saturs:

1. Ausekļa laikmeta latviešu centieni. 2. Auseklis mājās

un skolās. 3. Auseklis tālākajā dzīvē. 4. īss pārskats

par Ausekļa rakstiem. Grāmata maksāja 10 kap.
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Plašs oriģināldarbs ir grāmata: Kronvalda Attis. Gabals

iz latviešu garīgās dzīves. Sastādījis K. Kundziņš.
Ar Kronvalda ģimetni un kapa pieminekli. Rīgā, 1905. g.

Maksā 60 kap. Grāmatā 272 lapp. — Tā ir prāva monogrā-

fija par Kronvaldu Ati. Priekšvārdos autors starp citu saka

tā : „Mūsu tautības centienu spirgtais pavasaris pārvērties

saimniecības ciņu karstajā vasarā. Latviešu tautiskais in-

stinkts toreiz parādījās liberālās teorijās un mācībās. Mūsu

laikos tas nodibinās sociālos dzīves jautājumos. Galu galā

tas ir kārtīgais gājiens mūsu tautas attīstībā. Tie paši dzi-

nēju spēki un vedēju mērķi tur kā še: tautas garīgā un lai-

cīgā labklājība. Katram laikam tikai savi celi

(retin. mans. L. A.)."

Šis kārtīgais gājiens mūs novedis pie tautas patstāvības,

un tagad «tikai savi ceļi", bet tie paši «vedēju mērķi". Zī-

mīgi arī, ka Kronvalda piemineklī lasām : «Tēvzeme un brī-

vība vissvētākie dārgumi virs zemes" un mūsu Brīvības

piemineklī: «Tēvzemei un brīvībai". Sk. 92. lpp.

1910. g. iznākušas divi grāmatas par Krievijas caru

Pēteri Lielo ; viena tulkojums:

Cars Pēteris, Krievijas atjaunotājs. No prof. I. Iva-

nova. Tulkojis Ēvalds. Ar daudz zīmējumiem. 99 lapp.

Maksā 30 kap., tagad 10 sant.

un otra oriģināldarbs :

Pēteris Lielais. Strādnieks un cīnītājs uz Krievijas

troņa. Sarakstījis R. Klaus tiņ š. 130 lapp. Maksā 35 kap.,

tagad 10 sant.

Šīs grāmatas radušās sakarā ar to, ka 1910. g. pagāja

200 gadi, kopš Pētera Lielā karapulki ieņēma Rīgu, un tam

par piemiņu Rīgā atklāja Pētera pieminekli (sk. 93. s. lpp.).

1911. g. iznāk atkal oriģināldarbs par latviešu vīru:

Pumpurs dzīvē un
darbos. Dzīves apraksts no R.

Klaustiņa. Ar Pumpura ģimetni. Rīgā, 1911, 90 lapp.

Maksā 25 kap.

Pazīstamā literātūrvēsturnieka R. Klaustiņa darbs pec

savas idejas pieslienas iepriekšējiem par Ausekli un Kron-

valdu. Grāmata gan domāta vairāk jaunatnei, bet droši to

būs lasījis neviens vien arī pieaudzis cilvēks.

Ap šo pašu laiku vairākus gadus bij izziņota Nodaļas

prospektā mācītāja P. Gailīša solītā grāmata „Garlibs
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Merķels. Dzīve un darbi", bet nodomu izdot šo grāmatu

Nodala nevarēja izpildīt, jo nesaņēma rokrakstu.

Napoleona Krievijas kara gājiena 100 gadu piemiņai

apgādāta grāmata 1912. gadā:

Napoleons Krievijā. Prof. A. Jefimenko ~1812. gads."

tulkojis K. M., un K. Metuzala „1812. g. Kara notikumi Bal-

tijā." Ar 16 zīmējumiem un 2 kāršu skicēm. Rīgā, 1912. g.

60 lapp. Maksā 25 kap., tagad 10 sant.

Šī grāmata gan vairāk pieskaitāma vēstures satura grā-

matām, tomēr tanī atrodama Napoleona I. biogrāfija. Šifra

K. M. un pseidonims. K. Metuzals apzīmē Krišu

Melnalksni. Sk. 94. lp.

Pasaules kara sākuma gadā iznāk vēl:

A. Alta jc v a Bēthovens. Tulkojis Jul. Aī v a

(pseidonims). Rīgā, 1914. g. 81 lapp. Maksā 25 kap.,

tagad 10 sant. Tā ir jauki sarakstīta un labi tulkota grāmata.

Tad pasaules karš un turpmākie notikumi rada lielāku

pārtraukumu biogrāfiju sērijā. Turpmākā grāmata iznāk

tikai 1927. g.

Es gribu! levērojamu vīru dzīves apraksti. Tulkojis

Indr. Cīrulis. 1927. g., 48 lapp. Maksā Ls 0.30.

Grāmatā atrodami četru ievērojamu vīru dzīves ap-

raksti : slavenā acu ārsta Ferdinanda Alta, slavenā matē-

matiķa Frīdricha Gausa, izcilā uzņēmēja un fabrikanta Alfrēda

Krupa un pasaulslavenā vijoļu virtuoza Pablo Sarasates.

Pēc ilgāka pārtraukuma — Derīgu grāmatu nodaļas

darbība vairs nav tik intensīva kā priekš pasaules kara, jo

latviešu grāmatu apgādātāju tagad stipri daudz — parādījās

1929. g. T. Zeiferta sarakstīta monogrāfija „Brīvzēmnieks.

Tautas darbinieka mūžs un laikmeta aina I." (230 lapp.),

kas formāli gan skaitījās R. L. B. Brīvzemnieka rakstu ko-

misijas izdevums, bet faktiski bij Nodaļas ziņā. Monogrāfijas
otru daļu pēc Zeiferta nāves sarakstīja Z. Unāras un to

Nodaļa izdeva 1932. g. 264 lapp.

Beidzot jāmin plašs un interesants darbs, kas cienīgi

noslēdz biogrāfiju rindu:

Prāvests Dr. K. Kundziņš. Mana mūža gājiens. Atmiņas

un apcerējumi. Rīgā, 1935. 314 lapp. ar daudz illūstrācijām.

Šeit ir sniegts ne tikai autora dzīves gājiens, bet arī
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plašs attiecīgā laikmeta un dažādu notikumu raksturojums

pēc paša autora piedzīvojumiem un vērojumiem.

Kronvalda Aša, Brīvzemnieka un Kundziņa monogrāfijas

jau ir veselas latviešu kultūras vēstures nodaļas.

Metot skatu atpakaļ, redzam, ka biogrāfiju izvēle ir

pietiekoši daudzpusīga, ja arī nav nomanāma kāda noteikta

sistēma izvēlē: daudzas grāmatas izdotas, pieskaņojoties kā-

dām piemiņas dienām.

Atzīmējama tomēr viena lieta: cenšanās celt godā, kas

pelnījuši, arī savus tautiešus, sevišķi tautas apziņas modinā-

tājus — Ausekli, Kronvaldu, Brīvzemnieku un Pumpuru arī

Derīgu grāmatu nodaļas lielākais nopelns.

L. Ādamovičs.

8. Vēsture.

Vēstures darbi likti Derīgu grāmatu nodaļas programmā

jau 1886. g. (sk. augšā 4. lp.). Viņas izdotie pirmie vēstu-

res raksti iezīmē ceļu, pa kuru viņa turpinājusi visu laiku

savu darbu vēstures druvā, kalpodama zinātnei un au-

dzināšanai.

M. Skruzīša „S ēļ i, Kurzemes augšgala senči", 24. lp.

(raksts apbalvots ar Maskavnieku nodibināto J. Reinberga prē-

miju), 1889.g., cienīgi iesāk latviešu vēstures izkopšanu. Autora

mēģinājums sastādīt senās Sēlijas robežas pēc 13. g. s.

chroniku un dokumentu ziņām ir patstāvīgs darbs, kas

iegūst īpašu nozīmi ar to, ka viņš pats ir labs šā apgabala

pazinējs. Rakstam pievienota robežu karte un kāda kartes

skice. Grūti gan sekot autora valodnieciskajiem paskaidro-

jumiem, piem., ka sēļu vārds būtu cēlies no vārda „sala
tt

un

nozīmētu saliniekus. Zīmīgs kāds raksta ievada teiciens:

„Tauta, kas nedzenas iepazīties ar savu vēsturi, ...

tā tauta

necenšas dzīvot."

J. Ķemera tulkotie Bislejas „S tās t i iz romnieku

vēstures" (64 lapp., 1890. g., otrs iespiedums 1910. g.)

ir domāti skolai un jaunatnei. Te izlasītie un atstāstītie stā-

stījumi no Tita Livija un Plutarcha vēsturiskajiem darbiem

netik vien var ieinteresēt par senās Romas vēsturi un varo-
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ņiem, bet dod arī daudz personiska krietnuma, stingru ti-

kumu, pienākumu apziņas un tēvzemes mīlestības piemēru,

kas nav zaudējuši savu vērtību arī mūsu dienās.

Nākošais darbs vēsturē iznāk tikai 1897. g. Tā ir

M. Bruņenieka sastādītā „Anglijas kultūras vē-

sture" (76 lapp.), patiesība tikai daļa no tās, proti, mate-

riālās kultūras vēsture. Zinātni un mākslu autors nemaz

neaizķer, atzīdams, ka tās ir vērts atsevišķa apcerējuma.

Sastādītājs nāk Jaunas vēstures strāvas" sludinātāja lomā,

kas savos pētījumos „iziet no saimnieciskajiem apstākļiem"

un „no šiem arī izskaidro tautas un valsts sabiedrisko kār-

tību
. .

." („pat zinātne, reliģija un māksla pamatojas uz

viņiem."). Sī jaunā strāva bija vēsturiskais materiālisms, un

no tās viedokļa autoru, zināms, tikai pa daļai apmierināja

materiālistiskai, bet tomēr pilsoniskai doktrinai kalpojošais

angļu kultūrvēsturnieks H. T. Rekls (£Buckle), un viņš ta-

gadējo zinātņu stāvokli" izloba no Kautska v. c. vēsturiska

materiālisma pārstāvju darbiem. Grāmatas pirmā daļa tēlo

pēc Bekla cilvēka darbības vispārējo atkarību no apstākļiem:

klimata, barības, zemes v. t. t. (uz Angliju attiecas tikai pus-

otra lappuse). Otra daļa sniedz pēc P. Vinogradova vis-

pārēju ievadu Eiropas jaunlaiku vēsturē. Trešā daļa (31 līdz

76. lp.) tad tēlo Anglijas kultūras vēsturi, it īpaši jaunajos

un jaunākajos laikos. Autora materiālistiskais viedoklis iz-

paužas vienā otrā vietā diezgan nepārprotami („Angļu domas

un jūtas .. .

attīstās iekšienē, smadzenēs", 14. lp.; „No
1525. g. līdz 1648. g. Eiropa līdzinājās trako namam — kāva,

dedzināja un laupīja tik ilgi, kamēr vēl bija ko dedzināt un

laupīt", 29. lp.). Bruņenieka darbs, dziļāki to tverot, izkrīt

no Nodaļas ideoloģijas, bet latviešu vēsturiskas rakstnie-

cības attīstībā tam sava nenoliedzama loma, un arī No-

daļas izdevumu lasītājiem tas sniedza daudz interesanta un

ierosinoša.

Tālāk, pēc lielāka pārtraukuma, kur vēstures problēmas

it kā aizēnojuši dabas zinātņu populārizējumi un lauk-

saimnieku roku grāmatas, arī daiļrakstniecība, — nāk plaša

K. Kundziņa sarakstīta monogrāfija „Kronvalda Atis.

Gabals iz latviešu garīgās dzīves. Ar Kronvalda ģimetni un

kapa pieminekli", 270 lp., 1905. g. Būdams pats Kronvalda

laika un centienu biedrs, autors ar lielu rūpību un pamatī-
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gumu ļoti uzskatāmi notēlo Kronvaldu un viņa laikmetu.

Monogrāfija vēl pilnā mērā patur savu vērtību.

Lielā mērā vēsturē iekļaujas arī slavenā angļu antro-

pologa Edv. Berneta Teilora (Tylor) 1881. g. sarakstītā un

daudzās kultūras valodās tulkotā Antropoloģija, „ieva-

dījums studijās par cilvēku un civilizāciju", kas, sadalīta

3 burtnīcās, iznāca arī latviešu valodāFr. Dobeļa (Fr. Roziņa-

Āža) tulkojumā 1902. līdz 1904. g. (sk. augšā 65. lp.). Grā-

matas nodaļas, sākot ar ceturto, attēlo valodu un rakstu

attīstību, dzīves mākslas un radošo mākslu, zinātnes, reli-

ģijas un sabiedriskas iekārtas vēsturi. Pa visām burtnīcām

kopā bija ievietoti 99 zīmējumi. Antropoloģiju iespieda

6000 eksemplāros, trešo burtnīcu pat 8500 eksemplāros;

pirmā burtnīca iznāca 1914. g. otrā iespiedumā (2300 eks.). —

Latviešu intelliģence un prese apsveica šīs grāmatas iznāk-

šanu, uzsverot tās zinātniskos pamatus un populāro valodu.

Tagad mēs zinām, ka Teilora darbā ir vēl vairāk vienpusību

un nepilnību, nekā J. Endzelīna atsauksmē Pēterburgas Avīzēs

norādītā nesaskaņa ar valodniecības jaunajiem atzinumiem,

piem. viņa vienpusīgie animistiskie uzskati par reliģijas iz-

celšanos, bet toreiz patiesi visas pasaules rakstniecībā nebija

cita darba, kas tik labi ievadītu vispārīgajā civilizācijas jeb

kultūras vēsturē.

1908. g. iznāca mācītāja J. Ozoliņa (1860—1915) „Skati

pagātnē. Gabaliņš no Ziemeļu kara laika", 21 lapp. Vis-

pārīgā Ziemeļu kara tēlojumā autors, pamatojoties uz ierak-

stiem savas Jaunpiebalgas draudzes baznīcas grāmatās, iepin

arī raksturīgus notikumus turienes dzīvē.

Laiks no 1910.—1914. g. ir īsta vēstures piecgade No-

daļas darbā. Neskaitot līdzi 2 burtnīcas R. Klaustiņa

izvēlētu un tulkotu resp. pārstrādātu (gan ne diezgan pie-

vilcīgā veidojumā) Grieķu un romiešu varoņu teiku (I daļa

1910. g., II daļa 1913. g.), sanāk 9 burtnīcas vēsturisku rakstu.

Savs iemesls bija tas, ka 3 gadi pēc kārtas bija oficiālu ju-

bileju gadi, un katram no tiem Nodaļa ir sagatavojusi savu

velti. Vidzemes pievienošana Krievijai 1710. g. tika atzīmēta

1910. g. ar Pētera Lielā pieminekļa atklāšanu Rīgā, uz ko

ieradās arī ķeizars Nikolajs 11. Nodaļa ir izdevusi togad

2 grāmatas par Pēteri Lielo, katrai sērijai savu, bet ar tiem

pašiem zīmējumiem (vienīgi Katrīnas l. ģīmetne atrodas tikai
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pamatserijas izdevumā). Prof. J. Ivanova darbu „Cars

Pēteris, Krievijas atjaunotājs", tulkojis latviski Ēvalds.

Tas ir galvenā kārtā kultūrvēsturisks darbs populārā stāstī-

jumā un izceļ Pētera īpašības (rosību, pašdarbību, pienākuma

apziņu, kalpošanu tēvzemei, kam paliekama parauga vērtība

visos laikos. R. Klaustiņš sarakstījis pēc jaunākiem krievu

vēstures tēlojumiem (pa daļai arī nule minētā Ivanova) rakstu

jaunatnei „Pēteris Lielais, strādnieks un cīnītājs

uz Krievijas troņa", kas ievēro vairāk ārējos politiskos

notikumus un karus, bet līdz ar to arī parādības tieši mūsu

dzimtenē, — lielā Ziemeļu kara (Klaustiņš saka

kara) gaitas. Ne vienam, ne otram rakstam nav parasto

oficiālo jubilejas izdevumu rakstura; izņēmums — pāris

frāzes Klaustiņa rakstā (126. s. un 130. lp.). Šīs grāmatas

rāda, ko var izdarīt ar veselu valsti tautas vadonis, kas

radies īstā laikā un pašaizliedzīgi kalpo vispārībai.

1912. g. jubilejas grāmatu nodeva Nodaļai apgādāšanai

Krišs Melnalksnis. Viņš ar šifru K. M. deva tulkojumā prof. A.

Jefimenko populāro stāstījumu Krievijā"

un bija pats ar pseidonimu K. Metuzāls sastādījis 3 nodaļas

par „1812. gada kara notikumiem Baltijā", kas, ja

nemaldos, arī vēl tagad ir plašākais stāstījums par šo gadu

mūsu dzimtenes vēsturē (10 lapp. ar kartes skici „Franču

kara pulku darbības vieta Baltijā 1812. g."). Daudzo illūstrā-

ciju starpā izceļas V. Vereščagina cikla" gleznu

reprodukcijas.

Romanovu 300 gadu valdīšanas jubilejai ir veltīta A.

V(iča) pēc vairākiem ievadā minētiem materiāliem sarakstītā

grāmatiņa „Roinanovu cilts izcelšanās" (1913.). Autors

diezgan interesanti un uzskatāmi stāsta par savu tematu,

sākdams ar Romanovu senčiem, kuru sakne pēc teikas snie-

dzas atpakaļ līdz kādam senprūšu kņazam, un beigdams ar

Michaila Fjodoroviča un patriarcha Filareta valdības laika

noslēgumu. Grāmatiņai 76 lapp.

Patstāvīgāka nozīme un paliekama vērtība ir pārējām

5 burtnīcām, no kurām divas ir P. Meļgunova „Austrumu

senatnes" tulkojums un pārstrādājums: I burtn. 126 lapp. ar

21 zīmējumu iznāca 1910. g., II burtn. ar 188 lapp., 43 zīmē-

jumiem un 1 karti iznāca 1911. g. Pārējās 3 satur J. Krodz-

nieka rakstus „Iz Baltijas vēstures": I burtnīca ar 98 lapp.
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iznāca 1912. g., II burtnīca ar 198 lapp. — 1913. g. un

111 burtn. ar 246 lapp. un 2 ģīmetnēm (ģenerālieni f. Hallarti

un K. F. Sulcu) 1914. g. pašā kara priekšvakarā.

P. Meļgunovs bij savā laikā uzrakstījis ar virsrakstu

„
Austrumu senatne" ievadu vēsturē, vēstures jēdzienu

un norisu izpratnē, izlietojot galvenā kārtā bībeles un Hēro-

dota stāstus un leģendas. Šo darbu bij pārtulkojis latviski

skolotājs P. Mežvēvers. Bet archaioloģijas izrakumi un

jaunāko laiku vēsturnieku atziņas bij „lielā mērā pārgrozī-

juši vispārīgos uzskatus par austrumu senatni un tās nozīmi

pasaules vēsturē un atbīdījuši par pāris gadu tūkstošiem

tālāk pagātnē to robežu, kas šķir vēstures gaismā pārskatāmo

cilvēces attīstības gaitu no priekšvēsturisko laiku krēslas ..."

(no priekšvārda
„
lasītājiem"), un tāpēc L. Ādamovičs

uzņēmās nevien rediģēt tulkojumu, bet arī saskaņot to ar

jaunākajām atziņām un pienācīgi papildināt. Klāt nāca tādā

kārtā diezgan daudz jaunas vielas, apm.V4n° latviskā teksta,

liels skaits jaunu zīmējumu un beidzot II daļas pielikumā

„Babiloniešu un asiriešu rakstniecības paraugi", 175.—188. lp.

Ap to pašu laiku Melgunova darbu viņa dēls papildināja un

pārstrādāja arī krievu valodā. Latvisko karti zīmēja Fr. Āda-

movičs (jaunākais).
J. Krodznieka, mūsu pirmā īstā vēsturnieka un pirmā

Latvijas valsts vēsturiskā archīva direktora, raksti par da-

žādiem Baltijas vēstures jautājumiem bij izkaisīti periodiskos

izdevumos, īpaši sākot ar 1885. g. Nodaļas

Rakstu komisijā (neatceros, kas; varbūt J. Misiņš) ierosināja

šo raķstu sakopošanu un izdošanu. Autors neliedza savu

atļauju, bet neuzņēmās nekādu pārstrādāšanu, arī darbu

savākšanu nē, pat noteica, ka raksti atstājami pirmo iespie-

dumu veidā. J. Misiņš uzņēmās sameklēt visus Krodznieka

rakstus un pagādāt veco laikrakstu gada gājumus, no ku-

riem varētu izņemt attiecīgās lapas vai tekstu norakstīt. L.

Ādamovičs uzņēmās rakstu sakārtošanu, lai savāktu rad-

niecīgu tematu apstrādājumus vienkop. Pats autors izlasīja

sakārtojumu un lasīja arī korrektūru, gan tikpat kā neko

negrozīdams, bet piedodams klāt pāris vēl neiespiestas no-

daļas otrai burtnīcai (sk. 3. lapp.) J. Misiņš sagādāja arī 111

burtnīcā iespiestās ģimetnes. Tā iznāca Krodznieka vēstu-

risko rakstu kopojums *Iz Baltijas vēstures" I—III.
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«Iz Baltijas vēstures" I burtnīcā bij uzņemts ieva-

dam raksts „Kas ir latviešu vēsture?" (Austrumā 1892.).

Tam sekoja 3 mazāki 1885., 1895. un 1910. g. sarakstīti raksti

„par senlatviešiem", kuros, cik atceros, šis un tas tika svīt-

rots, jo atkārtojās dažādos rakstos. Burtnīcas lielāko daļu

(39.-98. lp.) aizņem 1886. un 1887. g. sarakstītais darbs

«par zemgaliešiem," kas noslēdzās ar katēgorisku spriedumu,

ka ne katoļu baznīca un garīdzniecība, ne ordenis, nedz arī

vasalli muižnieki un pilsoņi nav bijuši latviešiem kultūras

nesēji, jo «dzīvoja un turējās pavisam atšķirti no iedzimtiem,

nebij nevienas un nekādas saites, kas viņus tuvinātu un

vienotu
.

.
.

Arī Lutera baznīca maz rādīja žēlīgu ģīmi."

(97. s. lapp.)

II burtnīca aptver «Indriķa Livonijas chronikas" apstrā-

dājumu. To ievada jaunsarakstītā nodaļa «Par Livonijas

pirmkronikas autoru" (pa daļai parallēla tālākai nodaļai par

«misionāriem"). Visu burtnīcu pilda «Katoļu baznīca Livo-

nijā", kas bij iespiesta Austrumā pa nodaļām dažādos gada

gājumos ; beigās bij pievienotas divas noslēgumam sarakstī-

tas nodaļas pirmiespiedumā — par legātu Viļumu un bīskapa

Alberta darbības beigām.

111 burtnīcai mazāk viengabalīgs saturs. Te nācās uz-

ņemt vēl no priekšvēstures 1891. g. sarakstīto «Kura cilts

pirmāk apdzīvojusi Baltijas jūras piekrasti, vai latviešu, vai

somu?" Sekoja 3 raksti par muižniecības privilēģiju nodi-

bināšanos (Kā muižnieku kārta Baltijā cēlusies un attīstīju-

sies ? Sigismunda Augusta privilēģija un 1765. gads), „Par

zemes dālderi un arklu", «Lielais lielskungs un mazije liel-

kungi" (Kurzemes hercogu cīņa ar muižniecību) un
„
Brāļu

draudze Vidzemē. Pirmais laikmets 1729.—1744." Pielikums

attēlo «viduslaiku feodālo kārtību".

J. Krodznieka raksti lielāko tiesu nav zaudējuši savu

nozīmi arī tagad. Tos pārspēj tikai tie pētījumi, kas

var tagad laimīgākos apstākļos izmantot arī archīvu mate-

riālus, kas Krodzniekam nebij pieejami.

Pēc Pasaules kara lielākais Nodaļas izdotais darbs ir

veltīts latviešu skolu vēsturei. Pirmais no latviešiem par šo

jautājumu bij rakstījis J. Kriškāns (1863.—1916.). Viņa

raksts «latviešu skolas un izglītība" iespiests

1908. g. Konversācijas Vārdnīcas II sējumā (2199.—2255. lapp.),
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aptver 3,5 liela formāta loksnes, bet pamatojas tikai uz

iespiestiem avotiem. J. Kriškāns turpināja avotu un ziņu

vākšanu līdz pašai nāvei, bet viņam palika aizvērti visi ar-

chīvi. A. Vičs, saņemdams Kriškāna atstātos materiālus,

rūpīgi papildinājis tos no jauniem iespiestiem avotiem,

bet arī no Latvijas valsts archīva bagātībām. Viņa «L at-

viešu skolu vēsture" ir plašs un pamatīgs darbs. Iz-

nākušas 3 grāmatas, kopā pāri par 1400 lappusēm, 1923., 1926.

un 1928. gadā.

Pirmā grāmata ar 304 lappusēm aptver Vidzemes skolu

vēsturi no 1700.—1800. g. Otra ar 463 lappusēm veltīta

Kurzemei no 1800.—1885. g., trešā ar 656 lappusēm Vidze-

mei no 1800.—1885. g. Latviešu skolu vēsture 19. g. s. no-

vesta līdz pārkrievošanas sākumam. Darbam savākts milzu

materiāls; dažādi dokumenti runā arī tieši uz mums, gan iestrā-

dājumos tekstā, gan pielikumos. Pirmā grāmata gan nestāv

solidumā otrai un trešajai līdzās. Autors pats ari devis tai

virsrakstu „Iz latviešu skolu vēstures." lemesls galvenā

kārtā tas, ka līdz tās sarakstīšanai Latvijas valsts archīvs

nebij vēl tādā kārtībā, ka varētu visu, kas tur bij savākts,

pārredzēt, rokā dabūt un izmantot. Turklāt par 18. g. s.

garīgo dzīvi Vidzemē, īpaši gadsimteņa pirmajā pusē, nebij

vēl gandrīz itin nekādu plašāku priekšdarbu. Tāpēc Vid-

zemes skolu lietu pilnīgākam apgaismojumam A. Viča vēstu-

res pirmajā grāmatā lieti noderēs attiecīgās nodaļas manā

monogrāfijā «Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks 1710.—

1740. g.", 1933. Vispār Viča Latviešu skolu vēstures vēr-

tība pieaug ar katru grāmatu, un kamēr abām pirmajām

grāmatām ir vietām vairāk vēstures vielas sakopojuma nekā

vēstures tēlojuma raksturs, trešā daļa jau izvirzās pragma-

tiska idejiskas cēloniskas sakarības tēlojuma plāksnē.

Vēl liela paliekama vērtība ir divām biogrāfiskām kul-

tūrvēsturiskām monogrāfijām: 1) Brīvzemnieks. Tautas

darbinieka mūžs un laikmeta aina (I daļa T. Zeiferta sarak-

stīta, R. L. B. Brīvzemnieka komisijas ierosināta, bet ar

Derīgu grāmatu nodaļas un Kultūras fonda līdzekļiem izdota,

230 lapp., iznāca 1929. g.; II daļa Ž. Unama sarakstīta, jau

arī formāli Nodaļas apgādāta, 264. lapp., 1932. g.) un 2) prā-

vesta K. Kundziņa autobiogrāfija «Mans mūža gājiens.
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Atmiņas un apcerējumi", 314 lapp., 1935. g. Abi darbi illū-

strēti, it īpaši bagātīgi otrais.

Ar šiem lielajiem darbiem pagaidām noslēdzas Derīgu

grāmatu nodaļas izdoto vēsturisko rakstu virkne. Nodala,

kā redzams, vairāk kalpojusi tam mērķim, ko viņa iecerēja

ar savu pašu pirmo izdevumu vēsturē — Latviešu vēstures

un kultūrvēstures izkopšanai.

Viena daļa nākošajā rakstā apskatīto rakstniecības

vēstures darbu jau arī ietelp vēsturē vārda plašākajā nozīmē.

L. Adamovičs.

9. Latviešu valodniecība un rakstniecība.

Teorētiskajai valodniecībai Derīgu grāmatu

nodaļa tieši kalpojusi maz. Viņa izdevusi 2 burtnīcas : K.

Mulenbacha Dažus jautājumus par latviešu

valodu, 111 burtn. 1902. un IV burtn. 1909. (Pirmā burtnīca

bij iznākusi 1891. g. pie J. Dravnieka un otrā burtnīca 1893.

gadā pie H. Allunāna Jelgavā). — 111 burtnīcā ievietoti 12 at-

sevišķi jautājumi, IV burtnīcā 9, kas pa daļai bij agrāk

iespiesti laikrakstos. To starpā vienai daļai ir vairāk

teorētisks zinātnisks raksturs, bet viss lielais vairums dod

tiešus praktiskus mājienus rakstītājiem un runātājiem. Jā-

atzīmē trešajā burtnīcā „Vācu rakstnieku kļūdas latviešu

valodā," „Par artikulu" un ceturtajā „Par valodas pareizību,"

„Valodas pareizības virzieni", „Apvidus vārdi," „Jaunvārdi",

„Par nezālēm latviešu valodas druvā", „īss apcerējums par

latviešu dzejas valodu" un «Latviešu vēsture un latviešu va-

loda." Mulenbacha pūles izravēt „nezāles latviešu valodas

druvā", diemžēl var uzrādīt diezgan maz panākumus, un dažs

labs rakstnieks un zinātnieks lieto vēl tagad bez ierobe-

žojumiem kroplos darinājumus, kā „vidutājība" un «tiešamība,"

kam Mūlenbachs jau 1902. g. parakstīja nāves spriedumu.

Mūsu dienās, kad vispār cenšamies celt godā skaidri latvisko,

vajadzētu būt lielākai interesei arī par skaidru latvisku

latviešu valodu, —

un tad nu Mulenbacha «Daži jautājumi"
ir labs cīņas ierocis pret diezgan parasto «valodas apziņas

biezumu un trulumu" (Mulenbacha izteiciens). Tais atradīs
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jau pienācīgu atbildi viens otrs, kas mūsdienu laikrakstu

slejās iespiež diletantiskus prātojumus par valodu un valod-

niekiem.

Daudz darījusi Derīgu grāmatu nodaļa valodniecības

praksē — labas latviešu valodas izkopšanā. Nodaļas darbi-

nieku kodols bijuši vienmēr skolotāji, kas paraduši sekot va-

lodas pareizībai un pareizrakstībai. Viņi ar lielu rūpību

centās dot Nodaļas grāmatām pēc iespējas labu valodniecisku

veidojumu. Grāmatu tulkotāji bij lielāko tiesu skolotāji, kas

paši pārzināja labi valodu. Ja gadījās kāds līdzstrādnieks,

kam gāja grūtāk ar valodu, tad viņa darbu pārbaudīja un

laboja arī valodas ziņā. Ne vienā vien gadījumā nācās no

autora vai tulkotāja honorāra atvilkt kādu daļu par valodas

labošanu, proti, ja bij jāpieņem kāds valodas labotājs no ār-

puses, piem.: K. Buša Elektrībai (1911) J. Dravnieks. Šā-

das rīcības sekas bij samērā laba latviešu valoda visos

Nodaļas izdevumos. (Sk. 15. lapp.).

Rakstniecības zinātnē Nodaļa darījusi daudz

vairāk.

Vispirms jāmin Nodaļas izdotie rakstniecības pieminekļu

un ražojumu kopojumi. Tāds bij pati pirmā Nodaļas izdotā

grāmata ..Pēterburgas Avīžu Piemiņa. Raksti, salasīti Pē-

terburgas Avīzēs no Rīgas Latviešu Biedrības Zinību komi-

sijas Derīgu Grāmatu apgādāšanas nodaļas. Pirmā burt-

nīca. Stāsti, zobugali un dzejoļi", 1887. Grāmatai ar

182 lappusēm ir paša K. Valdemāra sarakstīts priekš-

vārds, kurā viņš mazliet patēlo Pēterburgas Avīžu „īpašīgo

un sūro likteni" un paceļ plīvuru, lai atklātu apstākļus, kā-

pēc Pēterburgas Avīzes daudz ko neteica un nerak-

stīja. Bet lasītāji jūt, ka šie paši apstākļi arī vēl 25 gadus

pēc Pēterburgas Avīžu iznākšanas (1862.—1887. g.) neļauj

Valdemāram brīvi izteikties. Un tā vien liekas, ka jubile-

jas izlases nākošās burtnīcas neradās arī šo apstākļu dēļ. —

Iznākušā Pēterburgas Avīžu Piemiņas 1. burtnīca bij iespiesta

arī uz labāka papīra, bet kā vienkāršais, tā greznākais izde-

vums tagad ir jau bibliogrāfisks retums.

Runādams par to, ka Piemiņas ortogrāfija atšķiras no

Pēterburgas Avīžu ortogrāfijas, Valdemārs saka: „Kad paies

vēl 25 gadi, tad latviešu ortogrāfija būs atkal cita." Un tas
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tagad patiesi piepildījies, kaut arī prasīja gadus desmit vai-

rāk, nekā Valdemārs bij pareģojis.

Folkloras materiālu kopojumi bij 4 burtnīcas „Mūsu

tautas pasaku", ar trešo burtnīcu „Mūsu tautas teikas un

pasakas". Tās visas bij izvilkumi no plašākajiem krāju-

miem. Pirmo burtnīcu sastādīja un ievadīja ar savu priekš-

vārdu Fr. Brīvzemnieks 1887. g. kā otru Nodaļas izdotu grā-

matu; otrs iespiedums iznāca 1895. g., bet trešajā iespiedumā

1909. g. tā dabūja glītāku ārēju tērpu un 22 R. Zariņ a

zīmējumus, ceturtais iespiedums 1925. g. tāpat. Otru burt-

nīcu sastādīja A. Lerchis-Puškaitis 1903. g., un tā dabūja

tūlit līdz 18 R. Zariņa zīmējumus. Lielais iespiesto

eksemplāru skaits (15.000) pietika līdz 1935. g., kad iespieda

otru iespiedumu. Trešo un ceturto burtnīcu sakopoja skolo-

tājs K. Brencēns, un illūstrēja tās Ed. Brencēns ar 36 un

E. Brencēna zīmējums IV burtnīcai, 1911. g.

30 zīmējumiem. Treša iznāca 1909. g. (5000 eks.), 2. iespie-

dums 1922. g. (2500 eks.), trešais 1935. g. (1500 eks.). Ceturtā

burtnīca iznāca 1911. g. (5000?), otrs iespiedums 1925. g.

(3000 eks.).

Otras folkloras nozares kopojums ir A. Tullija sa-

kārtotās «Mīklas, parunas un sakāmi vārdi" I,

1902. g. — ar 473 mīklām un 600 parunām un sakāmvār-
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diem. Šī burtnīciņa (48 lapp.) iznāca gan Jaunības rakstu

virknē, bet tai ir arī sava patstāvīga nozīme. Pirmai burt-

nīcai citas vairs nesekoja, jo kārtotājs vairs neturpināja savu

darbu.

Lācis mežā.

R. Zariņa zīmējums tautas dziesmās. 1908. g.
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Tautas dziesmas Nodaļa izdevusi 2 kopojumos:

a) Tautas dziesmas, R. Klaustiņa sakopojumā ar

R. Zariņa 35 zīmējumiem, 1908. g.

b) Barenīte un mātes meita, R. Klaustiņa sakopo-

jumā ar viņa sarakstītu kultūrvēsturisku apcerējumu

«Latvju ģimene tautas dziesmās" (68. —107. lp.) un ar

5 R. Zariņa zīmējumiem (virknē «Bērniem" VIII), 1910.

Latviešu tautas garamantu sakopojums, reizē arī pār-

strādājums ir A. Niedras „Kurbads", kas iznāca ar 11 R.

Zariņa zīmējumiem 1934. g.

Nodaļa izdevusi vēl šādu rakstnieku darbu kopojumus:

1. Apsīšu Jēkaba rakstus, 13 burtnīcas paša autora sa-

kārtotus 1892.—1909. g. Vairākas burtnīcas iespiestas vēl

otrreiz, divas pirmās burtnīcas trešajā iespiedumā katra ar

8 E. Brencēna zīmējumiem. 1909. un 1914. g.

2. Jura Neikena izlasītos rakstus, Teodora izlasītus

un sakārtotus:

Ļ Stāsti ar Teodora ievadu par Juri Neikenu, 1897. g.

11. Sis un tas, ar autora ģīmetni. Dziesmas. Gudrības

graudi. 1898. g.

3. Vecā Stendera rakstus, K. Kundziņa sakopotus:

I. Pasakas un stāsti ar Stendera ģīmetni un K.

Kundziņa ievadu „Stendera 100 gadu piemiņai". 1897. g.

11. Dziesmas, 1901. g.

4. Neredzīgais Indriķis un viņa dziesmas, 1900. L.

Bērziņš apraksta Neredzīgā Indriķa dzīvi un sakopojis 19

viņa dziesmu.

5. Fr. Mālberģa rakstus (izlasi), ar A. Gobas sarakstītu

Fr. Mālberģa biogrāfiju un piezīmēm un paskaidrojumiem

pie iespiestajiem rakstiem, 285 lappuses, 1925. g.

Bez tam Nodaļa izdevusi sērijā Paštautas rakst-

nieki I—VI (1906.—1913. g.) vēl A. Upīša, E. Treimaņa,

Birznieku Sofijas, A. Brigaderes, J. Kleinberģa, Tirzmalietes,

J. Purapuķes, A. Saulieša un Fr. Jansona darbus; Jau-

nības dzeju I—III (1903. — 1905. g.) Plūdoņa un A. Upīša

redakcijā. Atsevišķi vēl iespiesti Baltpurviņa, Birznieka-

Upīša, Blaumaņa, Brigaderes, Kleinberģa, Niedras, Plūdoņa

un Purapuķes darbi.

īpaši minams greznais izdevums R. un M. Kaudzīšu

«Mērnieku 1 a i ki" ar 60 Ed. Brencēna zīmējumiem, 1913. g.,
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otrs izd. 1924. g., trešais izd. 1934. g. Skolām šo latviešu

rakstniecības diždarbu saīsināja pirmo reiz R. Klaustiņš
1924. g., otrreiz J. Tauriņš 1930. g., otrs iespiedums 1936. g.

1913. g. 500 eksemplāri iespiesti uz krītpapīra. Pa abiem izdevu-

miem kopā iespiesti pavisam 29.000 eksemplāri (sk. 51. lapp.).

Rakstniecības iztirzai un kritikai veltīts R. Klaustiņa

apcerējums «Mērnieku laiki", 126. lpp., 1909. g. Otrā pār-

strādātā izdevumā tas saucās «Mērnieku laiki, kā

sadzīves romāns. Aistētisks un kultūrvēsturisks apcerējums",

142. lapp., 1926. g.

Jauns pasākums rakstniecības zinātnē ir A. Niedras

rakstu izdevums Nemiera ceļi, autora sakārtots un pa-

skaidrots. I grāmata (1928.) aptver A. Niedras Ceļinieka

dziesma un Garīgās dziesmas, kam pievienots plašs autora

paskaidrojums «Mana lirika" (97.-254. lpp.), kur attēlota

viņa lirikas dažādo nozaru attīstības gaita, radīšanas psīcho-

loģija un technika. Līdzīgā kārtā arī II sējumā (1929. g.)
A. Niedras drāmām «Zeme" un «Kangars" pievienotas viņa

piezīmes par «Zemes" tapšanu un ideoloģiju (arī J. Poruka

un Dienas Lapas kritikas par „Zemi"), 139.—192. lpp., un

piezīmes par «Kangara" ideju un izteiksmes līdzekļiem, 351.

—369. lpp. 111 un IV sējumā uzņemtas gandrīz visas Niedras

agrāk iespiestās un dažas arī pirmo reiz iespiestās kritikas

un rakstniecības apcerējumi ar kopēju virsrakstu «Rakst-

niecība un rakstnieki" 1. un 2. 111 sējums (1931. g.)

satur A. Niedras kritiskos rakstus, kas iespiesti Austrumā

un Pēterburgas Avīzēs no 1896.—1905. g., lielāko tiesu at-

sauksmes par iznākušām grāmatām — A. Brigaderes, Blau-

maņa, Ibsena, Poruka, Purapuķes, Skalbes, Valža, Zeiferta,

Raiņa un Aspazijas, arī A. Upīša darbiem, bet arī apcerē-

jumus ar principiālu nozīmi, kā: Tolstoja domas par mākslu,

Par kritikas uzdevumu, Kāpēc mūsu rakstniecība tik drūma?

Akla fantāzija, Dzimtenes māksla v. c. IV sējuma (1933. g.)

saturs ir aktuālāks. Pirmajā pusē ir A. Niedras paskaidro-

jumi Vidzemes konsistorijai par viņa stāstu «Pēteris Salna"

un piezīmes pie viņa stāstiem un romāniem. Otrā pusē ap-

skatīta Aspazijas dzejas attīstība no «Sarkanām puķēm" līdz

«Ziedu klēpim", Ivandes Kaijas «ledzimtā grēka" pamati un

beidzot pirmo reiz iespiestas diezgan plašas 1933. g. sarak-

stītas «Pārdomas par Raiņa darbiem" (316.-453. lpp.), īpaši
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par viņa «Zelta zirga" ideoloģiju, uzbūvi, izteiksmes līdzek-

ļiem v. t. t. Abiem sējumiem pievienots J. Misiņa sastādīts

pieminēto personu, rakstu un vietu saraksts. Pirmajiem

sējumiem pievienotas dažas ģīmetnes un autora rokraksta

faksimile.

Rakstniecības vēstures jautājumi iztirzāti dau-

dzu kopoto rakstu izdevumos (sk. augšā). Atsevišķi tiem vel-

tītas vēl 2 burtnīcas virknē «Latviešu censoņi" (sk. 88. s. lp.):

ļ. Auseklis (Krogzemju Mikus), viņa mūžs un darbi.

Sarakstījis Līgotņu Jēkabs. Ar Ausekļa ģīmetni, 38

lapp., 1904.
g.

2. Pumpurs dzīvē un darbos. Sarakstījis R. Klau-

stiņš. Ar Pumpura ģīmetni, 90 lapp., 1911. g.

L. Bērziņš.

10. Latviešu dailrakstniecība.

Ar grāmatu izdošanu un īpaši arī ar daiļliteratūras

izdošanu R. L. B-ai ir klājies gluži tāpat, kā ar darbību

daudz citās kultūras nozarēs. Kamēr latviešiem nebij savas

valsts dzīves, vajadzēja sabiedriskām organizācijām veikt

tos pienākumus, kurus vēlāk pārņēma un paplašināja valsts.

Bet starp šīm sabiedriskajām organizācijām ir vecuma, ir no-

zīmes ziņā pirmā vieta pieder R. L. B-ai. Starp citu šai

biedrībai bija lemts pārvērsties arī par jo redzamu rakstnie-

cības centru. Kā Zinību kommisija, augstākām latviešu mā-

cības iestādēm neeksistējot, bija mūsu augstākais zinātniskais

forums, un Mūzikas kommisija ar savu darbību gatavoja

ceļu nākamajai konservātorijai, bet biedrības teātris ir šūpulis

mūsu tagadējiem teātriem ar viņu lielo dažādību, tā arī

rakstu apgādāšanā Derigu grāmatu nodaļa, strādādama bied-

rības paēnā kā biedrības integrējošā daļa, ir ne mazumu

darījusi, lai uzplauktu latviešu belletristika, kas tad vēlāk,

lielāku uzplaukumu piedzīvojusi, dabīgā kārtā pāriet pro-

fesionālu grāmattirgotāju rokās, vai arī, kur tas nepieciešams,

būdama svarīgs faktors tautas kultūras dzīvē, bauda valsts

atbalstu. Pie tam jāatzīmē, ka sākuma darbība Derīgu grā-

matu nodaļai bija sarežģīta un negluda. Viens iemesls bija

līdzekļu trūkums un esošo līdzekļu nenokārtota pārvaldīšana,
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kāda mēdz pagadīties vēl neizveidotām organizācijām. Otrs

vēl svarīgāks kavēklis bija gluži citādas dabas, nebija, proti,

iespiešanai noderīgu rakstu; jo Nodaļas dibināšana krīt tai

laikmetā, kur tautisko centienu viļņi ir jau atplakuši, kālab

kāpināta sajūsma rakstnieku aprindās nav Nodaļai par sa-

biedroto. Bet vēlākie lielie talanti, kā Blaumanis, Poruks,

Rainis, Niedra ir zvaigznāji, kas vēl tik lēks. —

Rakstu virknē «Paštautas rakstnieki", I—VI iznāca vai-

rāki laikrakstos iespiesti rakstu kopojumi un pirmiespiedumi,

bet tā neaptver visus Nodaļas apgādātos latviešu rakstnie-

cības daiļdarbus. To nodibināja tikai ar 1906. g., kad jau

bij vairāki šādi darbi iespiesti, un tā izbeidzās jau 1913. g.;

un pēc Pasaules kara šo virkni vairs neatjaunoja.

Paštautas rakstnieku darbi jau ietilpa pašā pirmajā

Nodaļas grāmatā „Pēterburgas avīžu piemiņa". Ar šo grā-

matu Nodaļai bija laimīga roka: izvilkumi no Pēterburgas

avīzēm bija interesanti diezgan, bet bez šī jauniespieduma

toreizējai lasītāju publikai, domājot īpaši par topošo un arī

skaitliski augošo intelliģenci, nebūtu bijuši pieejami. Bet ar

šo izdevumu atdzīvojās tautā atmodas laika gars ; un īpaši

Krišjāņa Barona figūra, kas ap to laiku, slēpdamās aiz sava

lielā mūža darba, tautai maz bija pazīstama, te pienāca lasī-

tājam tuvāki klāt nepretenciozos stāstiņos un sirsnīgās

dziesmās. Tagad, kur mums ir sava latviešu skola un

Barona darbam neviens izglītots latvietis nevar paiet garām,

šīs mantas ir tikušas vispār pazīstamas. Bet Nodaļai ir tas

nopelns, ka viņa šo vajadzību pirmā ir centusies apmie-

rināt no savas puses.
— Blakus Barona sacerējumiem te

atrodam vēl citus zināmu un nezināmu autoru darbus, no

kuriem īpaši jāmin Zvaigznītes Bāra bērns.

No citiem Nodaļas daiļrakstniecības izdevumiem savā

starpā tuvi garīgi radi ir Apsīšu Jēkaba un viņa priekšgājēja

Neiķena darbi. J. Neikena rakstus ir izlasījis čaklais literātūr-

vēsturnieks Teodors Zeiferts. Neiķena darbos Zeiferts atrod

„pašu dzīves notēlojumus", un ja arī autors raksta ar paida-

goģisku nolūku, kalpodams kristīgajam dzīves ideālam, tad

tas darbu vērtību nemazina, jo šis ideāls nav izvirzīts tīši,

bet izaug organiski no Neiķena gara satversmes, jo mute

viņam runā no tā, no kā sirds pilna. Tā Neiķens kļūst par

mūsu pirmo izcilo stāstnieku, un Nodala var lepoties, ka
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viņa ir sapratusi un par jaunu gaismā cēlusi Neiķena radītās

vērtības, kurām vēl šodien latviešu tautā pienākas goda

vieta, jo Neiķena darbi nav mākslīgas konstrukcijas, bet

pilni dzīvas elpas un augstu reliģiski-ētisku ideālu. —

Andŗa
tēvs

pie

nabagmājas
sasveicinās
ar

Matveju.

Ed.

Brencēna

zīmējums,
1914.

g.

Apsīšu Jēkabs ieņem starp Nodaļas līdzstrādniekiem pašu

pirmo vietu. Vispirms, viņš Nodaļai ir uzticīgs garus gadus,

izdodams ar viņas palīdzību 13 dažāda satura grāmatas.

Otrkārt, arī šo rakstu nozīme latviešu tautā ir stādāma visai
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augstu. Dzīves ideāls Apsīšu Jēkabam tas pats, kas Neiķe-

nam, bet Neiķens ir straujāks, viņa stāstos ir vairāk drāma-

tisma, kamēr Apsīšu Jēkabam ir vairāk aplūkošanas un

tēlošanas prieka. Tā, piem., Apsīšu Jēkabs var sniegt gāršas

aprakstu, kur uz lasītāju runā meža burvība, kurpretim

Neiķenam kā rakstniekam ar stiprām voluntārisma pazīmēm

kavēšanās pie dabas skatiem nav īsti pa dabai. Ar to, pro-

tams, nav sacīts, ka Apsīšu Jēkaba rakstos gribas elementa

trūktu; gribas — virziena nozīmē, gribas kā apzinātu centienu

Apsīšu Jēkabam nebūt netrūkst, bet šī griba nav tik strauja,

tik koncentrēta kā Neiķenam. Totiesu tad Apsīšu Jēkabam

atliek vairāk vaļas ar mīlestību kavēties pie saviem tipiem,

pie dabas tēlošanas, par ko jau minēju, un pat pie tautas

senajām gudrībām, kuras gan arī Neiķenam nebija svešas,

taču nebija tā pie sirds pieaugušas kā Apsīšu Jēkabam.

Tikai tā varēja rasties «Bildes tautas dziesmās" un vispārim

tēlojumi «Iz tautas bilžu galerijas". — Dažā sacerējumā

didaktiskie nolūki gan pārāk aizēno dzejnieku viņa tēlošanas

darbā („Uz pilsētu" etc), bet ir Apsīšu Jēkabam arī sacerē-

jumi, kas, lai gan ir sātināti ar meklēšanu pēc augstākas

dzīves jēgas, tomēr arī tīri dzejiskā ziņā stāv tādos augstu-

mos,ka pieder pie visu labākā, kas vien latviešu valodā rakstīts.

Protams, ka te pirmā vietā jāmin Bagāti radi: Andra tēvs

ar savu dziļi kristīgo garu Apsīšu Jēkaba skatījumā, lai gan

nonāk nabagu mājā, īstenībā pats top par bagātnieku, no

kura radniecīgi gari var smelties skaidras dzīves spēku un

prieku. — Šos skaidros — protams, arī mazāk skaidros —

tēlus Apsīšu Jēkabs nav patvarīgi konstruējis, bet pati dzīve

viņam ir devusi ierosinājumu un krāsas. Reālo īstenību

pārvērsdams dzejiskā patiesībā, Apsīšu Jēkabs piedzīvoja to

godu, ka viņa dēļ Austruma redaktoram Velmem ienāca

sūdzības no vairāk pusēm, arī no tādām, kur autors savu

mūžu nebija kāju spēris, ka Apsīšu Jēkaba stāstos esot

attēlotas un tāpēc arī aizkārtas noteiktas personas viņu ap-

vidū. No tā tikai redzam, cik augstu vērtējams ir Apsīšu

Jēkaba talants dzīvu cilvēku veidošanā.

Gluži citādas dabas ir brāļu Kaudzīšu «Mērnieku

laiki", ar kuru iegūšanu un izdošanu Nodaļai ir bijusi

sevišķi laimīga roka, laimīga tādā ziņā, ka nevien pamatiz-

devums ar vērā liekamām illūstrācijām izplatījās sevišķi



Švauksts
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Oliņu,
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lielos apmēros, bet ka blakus tam nācās izdot arī saīsinātu

izdevumu «skolām un pašmācībai" R. Klaustiņa redakcijā,.

1924. g., kam 1930. g. sekoja tamlīdzīgs izdevums skolotāja

J. Tauriņa saīsinājumā. Šie fakti vien jau pierāda, cik izcila

vieta Mērnieku laikiem ir latviešu literātūras vēsturē un

tautas kultūras dzīvē.

Tiešām, ar Mērnieku laikiem mūsu stāstniecībā parādās

pirmais īsti plaša vēriena darbs. Gan jau šim darbam ir arī

savas vājās puses, kas sižeta noapalošanas dēļ ir noska-

tītas no svešiem paraugiem, kur noslēpums un noziegums

kairina lasītāju prātus; bet darbu no šīm čaumalām izlobī-

dami, redzam te ļoti interesantu tautas dzīves tēlojumu, kur

visur spīd cauri autoru kritiskais prāts. Tā te atrodam ļoti

lielu liberālismu baznīcas lietās, kur Kaudzīšu laikā baznīca

bija sevišķi dogmatiska. Arī Brāļudraudze rādīta pārstāvjos,

kas ar savu paštaisnību modina kritiku. Kritiskas ir arī

autoru attiecības pret pārprasto tautiskumu. Bet netrūkst

arī pozitīvu tēlu, kas ar savu kluso tikumu iekaro lasītāju

simpātijas. — Katrā ziņā te ir ārkārtīgi liela bagātība tipu

un norišu, kas gan vispirmā kārtā raksturo autoru šau-

rāko dzimtenes novadu, bet visumā ir zīmīga latviešu zem-

niekam, pēc zemes īpašuma dzenoties un šādā vai tādā veidā

savus «mērnieku laikus" piedzīvojot.
Ja ar Mērnieku laikiem Nodaļai bija paredzami arī

materiālas dabas panākumi, tad tādus nebūt nevarēja gaidīt

no Fr. Mālberģa rakstu izdošanas. Bet latviešu literātūras

attīstībā arī Mālbergam ir sava vieta kā vecās tautskolotāju

paaudzes pārstāvim, kas, ar ievērojamu talantu apbalvots,

varētu tikt dzejas laukā pie lieliem panākumiem, ja dzīve

ap viņu nebūtu pārāk šaura un smaga. Arī pats Mālbergs

šo smagumu apzinājās un tāpēc savu autobiogrāfisko dzejo-

jumu noslēdz šādiem vārdiem:

Gan jau dzīves nasta smaga,

Kaut nu ļāvis mīļais Dievs

Še pie sirmā Staburaga

Zemes klēpī atpūsties!

Nelūkojot uz šo smagumu, dzejas gars Mālbergu pavada

visu mūžu, iedvesdams tam dažu jauku lirisku dziesmu un

pamudinādams to arī uz radīšanu episkā nozarē («Staburags

un Liesma", «Zēns un Nāra"), izraugoties par sižetu latviešu
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senvēsturi. — Interesanta ir arī Mālberģa sadursme dzejas

laukā ar Lautenbachu. „Fridricha Mālberģa Raksti", 1925. g.,

ar A. Gobas ievadu, dara to pieejamu arī mūsu dienu lasī-

tājam. Gribētos te vēl piemetināt, ka Mālbergam ir zināma

līdzība ar Ernstu Dinsbergu, tikai pēdējais bija pēc dabas

stiprāks ziemcietis un darbos auglīgāks, bet viens kā otrs

bija it ievērojami spīdekļi pie latviešu rakstniecības debesīm,
kamēr tur nebij uzaususi pilnas gaismas diena. Nodaļa ir

pelnījusi pateicību, vienu no šiem spīdekļiem atkal tautai

atklādama. —

Lielākais rakstu kopojums, ko Nodaļa ir izdevusi, nāk

no Andrieva Niedras, kā «Nemiera ceļi", paša autora

sakārtojumā. Nodaļa piecos gados (1928.—1933.) izdod 4

sējumus, no kuriem pēdējais sadalīts 2 atsevišķās burtnīcās.

Pirmajā sējumā atrodam Niedras liriku līdz ar autora

piezīmēm par paša dzejas raksturu. Apmēru ziņā Niedras

lirisko dziesmu krājums, ieskaitot arī garīgās dziesmas, nav

nekāds lielais, nepilnas 6 loksnes. Bet starp šīm nedaudza-

jām dziesmām ir samērā daudz meistara darbu, kur nav ko

atņemt vai pielikt. Pie tam šīs dziesmas populāras, kas

īpaši nāk par labu garīgajai dzejai, kas ir dziedama lielākā

ļaužu kopībā. Bet arī profānā lirika savu mērķi īsti sasniedz

tikai tad, ja kāda sirds autoram dzied līdz; bet tas ir sa-

sniedzams tikai tad, ja dvēseles saucieni klausītājam ir uz-

tverami pietiekami skaidri un pietiekami intensīvi. Šinī ziņā

Niedra ir īsts virtuozs. Bet, protams, virtuozitāte nepa-

līdzētu, ja skaņas būtu neīstas. Bet autoram par godu jā-

liecina, ka viņa dziesmās izskan personīgi pārdzīvojumi, kas

ar suģestīvu varu mūs pakļauj savam iespaidam. Pieminu

te tikai brīnišķīgo mīlestības dziesmu. „Brinos es, kad ru-

dens diena". Bet viņai līdzvērtīgu Niedras krājumā nav

mazums. — Piezīmes, kas piespraustas pirmajam sējumam,

tāpat trešais un ceturtais sējums, kas atkārto Niedras domas

par «Rakstniecību un rakstniekiem" nepieder, īsti ņemot,

daiļdarbiem, bet palīdz apgaismot sava laika literārās parā-
dības. levērojot Niedras atjautu un izteiksmes skaidrību, arī

šie darbi sniedz dažu ierosinājumu, mezdami gaismu uz

mūsu agrāk nostaigātajiem kultūras ceļiem. —

Starp iznākušajiem Niedras rakstiem visvairāk mūsu

vērību saista viņa drāmas, kas ievietotas otrā sējumā (1929.).



Šo drāmu ir divi: „Zeme" un „Kangars v

.
Pie abiem dar-

biem autors pielicis arī savus paskaidrojumus. „Kangara"

gadījumā paskaidrojuma nolūks ir uzsvērt, ka ar šo drāmu

nav uz skatuvi vesti jauno laiku notikumi mūsu tēvzemes

tapšanas laikā, bet ka te iemiesojas autora uzskati par

valsts tapšanu vispār. Pie tam Niedra apzīmē pats sevi par

subjektīvas dabas dziesminieku, kas ārējos apstākļus nevis

attēlo — kā apmēram R. Blaumanis — bet kam ārējie dati

palīdz tikai izteikt kādu iekšēji nobriedušu atziņu. Tādi

ārēji dati tomēr ir nepieciešami, lai ideja iegūtu kaulus un

miesu. Bet nu nebūt nav viena alga, ar kādiem, kad un kur

gūtiem novērojumiem vai faktiem autors savu ideju raida

dzīvībā, jo noteiktus datus pavada noteiktas asociācijas. Tā

arī Kangara tēls ir, ja ne reālā dzīvē, tad literātūrā apvīts

ar nodevības valgiem. Lai šīs nelabvēlīgās asociācijas

dzēstu un tēlu uzspodrinātu, tad šķiet Niedram nav bijis pie-

tiekami daudz dzejnieka spēka. Tāpat ja lugā igauņi ir nai-

dīgi un nežēlīgi ielencēji, tad tas gan nerunā pretim kronistu

ziņām, bet dzīvākas par šiem senajiem cīņu laikiem ir mūsu

atmiņas par igauņu kopīgajām cīņām ar latviešu kareivjiem

Latvijas valsts dibināšanas laikā. — Ja nu iedomājamies,

ka mākslas darbs un īpaši vēl skatuvei nodomāts darbs, uz

mums runā tieši, un izskaidrojumi īsteni ir kas lieks, tad

jāsaka, ka ar Kangaru Niedra skatītāju spiež — varbūt pats

pret savu gribu — domāt ne tik daudz par valsts nodibinā-

šanos vispārim, kā vērst Latvijas tapšanu no sava politiskā

viedokļa. Citā vietā pats Niedra nāk pie līdzīga atzinuma.

Tā runādams par Raini, Niedra nav apmierināts ar lugas

titulu Indulis un Ārija.

Lūk, ko viņš raksta (IV, 2, 377): «Vai tad nebūtu pa-

reizāki bijis, ja Rainis savai jaunības traģēdijāi būtu izrau-

dzījis virsrakstu un varoni, kas mūs nepavedina uz gluži

noteiktām gaidām, kā to dara Induļa un Ārijas vārds, mūsu

iedomas pārceldams uz zināmu laikmetu un zināmu vēstu-

risku sadursmi ?" — Mutatis mutandis var šo jautājumu

pilnos apmēros vērst arī pret Kangaru, jo kā Kangars pats,

tā Koknesis un Lāčplēsis ir jau dzejas tradicijā dabūjuši savu

kalumu. — Tagad esam liecinieki, ka politiķis Niedra aiz-

šķēršļojis rakstniekam Niedram ceļu uz latviešu lasītāju

sirdīm.

111
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Citādi ir jāskatās uz Niedras „Z c m ia

,
kas ir drāma-

tisks izpausmes veids tām idejām, ko autors iepriekš jau

izveidojis stāstniecībā («Līduma dūmi" etc). Kā Līduma

dūmi, tā arī Zeme pieder pie spēcīgākajiem Niedras dar-

biem un arī pie spēcīgākajiem latviešu literātūrā vispār.

Būtu lieki še ilgāki kavēties pie šo tik pazīstamo darbu iz-

tirzāšanas. Pietiks aizrādīt, ka runa te ir par zemes svē-

tumu, par zemi, kas nav tikai reālās dzīves pamatā, bet

ietver arī cilvēka garīgo pasauli, kur viņš var attīstīties pēc

savas iedabas. Zīmīgi ir mirstošā inženiera Akmeņa vārdi:

„ ...
Un mācēs viņi mīlēt savu dzimto zemi... un māmuļa

zeme svētīs viņus ...
ēka pie ēkas, tīrums pie tīruma

...

pašu zeme zem kājām, pašu debess pār galvu... Mana

zeme, mana zeme !" Bet inženieris Akmens pats pēc Nied-

dras paskaidrojuma (11, 161.) ir «individuālists, kas tiecas

savu atsevišķo gribu pārvērst par kollektīvu, par pamatu

jaunai sabiedrībai. Viņš domājas būt atradis izeju no vecās,

žņaudzējas dzīves. Viņš pats aizgājis no tās un atgriežas

pie vecā tīruma tikai ar to nolūku, lai viņā sētu jaunu
sēklu.* — Zemes mīlestība un individa tieksme savu «es"

paplašināt sabiedrībā nodrošina šai lugai latviešu tautā sim-

pātisku resonanci, un viņas izdošana bija apsveicams darbs.—

Savrup no Nemiera ceļiem Nodaļa ir izdevusi Niedras „Bā-

reni" un «Brūno" (1901., tad 1929. g.), kur arī radniecīgā

kārtā, lai gan šaurākā mērogā, paužas nesatricināma zemes

un darba mīlestība, un tautas pasaku „Kurbads" (1935.).
Beidzot jāatzīmē, ka starp Niedras stāstiem, ko Nodaļa

izdevusi neatkarīgi no Nemiera ceļiem, atrodas arī Skaidra

sirds, kas savā laikā autoram sagādāja lielu populāritāti.

Cenšanās uz augšu arī te ļoti stipra, bet nams top dibināts

uz smiltīm, jo, gribēdams dēlu izskolot, tēvs izdara nozie-

gumu, ko gan cer izlabot, bet kas apstākļu sarežģīšanās dēļ

nemaz vairs nav iespējams. Traģika vairojas vēl aiz tā

iemesla, ka izstudējušā dēla personā tēvam izaug tiesnesis

ir pārnestā, ir vienkāršā nozīmē. — Stāstam ir dažas krimi-

nālromānu pazīmes, bet tas risina arī ievērojamas problēmas
kā atsevišķa cilvēka dvēselē, tā arī sabiedrībā.

Ne mazāk sīkstu pieķeršanos zemei tēlo J. Purapuķe
stāstā «no Latvijas arāju dzīves" — «Savs kaktiņš, savs

stūrītis zemes" (1904,, 19252
). Kr. Ancītis, parPurapuķi rak-



113

stīdams Latv. literātūras vēsturē (111, 235) uzsver, ka Niedra

neesot gribējis, vai varējis «saskatīt, cik nepieciešams, lai

šī zeme būtu katram sava," kas ir Purapuķes ideāls, pie tam

tāds, kuru ir centusies reālizēt agrārreforma. Tiešām, šinī

ziņā latviešu tautā individuālisms ir ārkārtīgi liels, un Pura-

puķes tēlojums tāpēc atbilst patiesām tautas ilgām. Atgādinu

te vēl, ka arī pēc Neiķena novērojumiem nekas nav latviešu

starpā tik bieži dzirdams, kā „pa sevi". Šī dziņa pēc elkoņu
brīvības un ar to savienotais darba prieks ir uzskatāmi

tēloti Zelmeņu pirmajā paaudzē, kamēr otra paaudze, kas ir

mīkstākas dabas, bojā iedama dod vietu nākamām, izturī-

gākām rokām. Autora uzskatus šinī stāstā it skaidri dzirdam

vietu vietām no tēloto personu mutes, tā, piem.: „Tu vēl

esi bērns, bet mīļo šo stūrīti zemes; turi to svētu un lūdz

mīļo Dieviņu, lai viņš mums ilgi, ilgi te liek dzīvot... Tu

sargāsi, glabāsi un mīlēsi mūsu Vilktīreļus." Blakus še

minētajam stāstam Nodaļa izdevusi arī vēl Purapuķes

«Spieķis un divi suņi" (1910., 1926-) un «Mazos

stāstus" (1931.) tādā kārtā sniegdama lasītājiem Pura-

puķes labākos darbus, jo Mazajos stāstos ir patiesa dzīve

dziļi tverta, un stāsts par Spieķi un divi suņiem ir formas

ziņā ievērojams ar savu viengabalainību, bet idejiski ar

vientiesīgu, dabai tuvu, šķīstas sirds cilvēku.

Ir Nodaļai vēl diezgan gara rinda izdevumu, piem.,

Andreja Upīša mazā atjautīgā komēdija Dzimumdienas rītā

(1905.), Fr. Jansona Viļņiem šalcot (1913.), J. Kleinberģa
Stāsti (1907.), Tirzmalietes raksti (1909.), dažādu sīkāku

rakstu savirknējums ar tituli «Stāsti un dzejoļi" (1906.), bet

arī kādi „A. Saulieša stāsti" (1912.) kas vērā liekami kā

Nodaļas pirmais daiļliteratūras iespiedums jaunajā ortogrā-

fijā. — Šo pārskatu noslēdzot, nevar īpaši vēl neminēt vienu

no Nodaļas mazo rakstu virknēm. Tie ir „Upīšā stāsti"

II izdevums (1907.), t. i. Birznieka-Upīša. Kas gan nepazīst

Pelēkā akmeņa stāstus, un kam sirds nav tikusi mīksta,

lasot par Veco Gatviņu? Upītim ir tā māksla, kas līdzīgi

tautas dzejai arī mazas lietas prot ietērpt rasas mirdzumā,

lai tas, pelēko pasauli pušķodams, palīdzētu visur saskatīt

dzīvus dvēseles spēkus. —

Nebūs par daudz apgalvots, ja, vērā ņemdami iepriekš

minētos vērtīgos izdevumus, sacīsim, ka 50 gadu piemiņas
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svētkos rasains goda vainags vijas arī ap Nodaļas galvu,

kas pati latviešu tautu tik ļoti pušķojusi tais laikos, kad

tautai cita pušķotāja nebija.

L. Bērziņš.

11. Pasaules klasiķu drāmu tulkojumi.
Lielāko Nodaļas apgādāto daiļrakstniecības darbu rindā

blakus dažādiem pašu tautas rakstnieku sacerējumiem redzamā

vietā stāv virkne tulkotu drāmu. Šīs — skaitā 11 — aiz-

pilda lielu robu toreizējā latviešu rakstniecībā, bet savu vēr-

tību kā liela stila daiļdarbi nav zaudējušas arī tagad. Bet

ap gadu simteņu maiņu mēs ar klasiskajām drāmām bijām vēl

tik nabagi, ka jaunie nodaļas izdevumi iezīmē latviešu rakst-

niecībā veselu epochu. Kā pozitīvs moments jāatzīmē tas

apstāklis, ka lielākā daļa tulkoto lugu pieder drāmas liel-

meistaram Šekspīram, un ka tulkotāji arī paši ir dzejnieki,

kam latviešu valodā izteiksmes līdzekli ir paklausīgi. Starp

viņiem priekšgalā stāv Rainis ar Frici Adamoviču, pie kam

īpaši pēdējais ievērojams ar savu nemāksloto valodu.

Sākot ar 1897. g. Nodaļa apgādāja apmēram ikgadus

pa vienam klasiskas drāmas tulkojumam un palika uzticīga

šim pasākumam līdz 1908. g., atgriezdamās arī vēlāk pie tā,

līdz ko radās tulkotājs un tulkojums. Visu šo laiku, izņemot

1904. un 1905. g., pamatserijas abonentu grāmatu krājumā

ieradās šāds gadskārtējs ciemiņš no pasaules rakstniecības.

Un viņi pilnā mērā pelna, lai mēs arī vēl tagad iepazītos ar

viņiem.

Jūlijs Cēzars. Bēdluga piecos cēlienos no Viljama

Šekspīra. No angļu valodas tulkojis Fr. A d [a m o v i č s],

1897.

Jūlijs Cēzars, ar ko Nodaļa ievada savu drāmu rindu,

ja dažā ziņā nesasniedz to pilnību, ko uzrāda citas tā paša

autora drāmas — piem., Makbets — valdzina mūs vispirmā

kārtā ar savu plašumu, jo konflikts grozās ap varu Romas

valstī un līdz ar to visā toreizējā kultūras pasaulē. Bet

valdzina mūs arī raksturi, kam konfliktā jāsanāk, jo te

spoži kā reti kādā citā drāmā parādās stipra tēvzemes mīle-
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stība un drosme, bet valdnieka ciena un valstvīra tālredzība

un gara elastība.

Monologi un citas garas runas lugās, kā zinām, ir vai

nu gluži nemotivētas, vai arī, kaut tām būtu savs attaisno-

jums, skatītājam mēdz būt garlaicīgas. Bet Jūlijā Cēzarā

atrodam nesalīdzināmi lieliskas runas paraugu, kas nelūkojot

uz savu garumu, mūs nevien nenogurdina, bet liek ar aiz-

turētu elpu gaidīt, ko mums teiks vēl tālāk. Tā ir Antonija

runa pie nonāvētā Cēzara (3. cēlienā), ar kuru pilsoņi, kas ap-

sveica Cēzara nāvi, tagad fanātiskā atriebības kārē iedegas

pret Cēzara slepkavām. Būs grūti sameklēt citu rētoriskā

ziņā tik augsti stādāmu runas piemēru. Atļaujos te pie-

zīmēt, ka Roberts Aunings, kas bija liels rakstniecības

pazinējs un mīļotājs, ar sevišķu prieku kavējās pie šī

mākslas parauga, to deklamēdams. Adamoviča jaukajā tul-

kojumā šī brīnišķīgā runa varētu noderēt arī skolnieku

vingrināšanai izteiksmīgā runāšanā.

Makbets. Bēdluga piecos cēlienos no V. Šekspīra.

No angļu valodas tulkojis Fr. Ad[amo vies], 1898. g.

Makbets pieder pie vislieliskākajām traģēdijām pasaules

mērogā. Tulkotājs Fr. Ādamovičs priekšvārdos par to no

savas puses izsakās tā: „Drāmatiskā un scēniskā ziņā šī

luga ir tik brīnišķīga, ka viņu nevar diezgan noslavēt. Ra-

ganas silā, Makbets priekš Dankana nonāvēšanas, viņa uz-

traukums, ieraugot Banko garu, Makbeta sievas mēneš-

sērdzība — tie visi ir tik lieliski skati, kuri kā ar uguns-

rakstiem iespiežas un paliek skatītāju atmiņā."

Ādamovičs ar tādiem uzskatiem neieņem izolētu stā-

vokli, bet var kā uz sabiedrotiem atsaukties uz vislielākajām

autoritātēm literātūras lietās. Tā arī, piem., Teodors Fišers

(Vischer) savos priekšlasījumos par Šekspīru (Shakespeare-

Vortrāge, 11, 1) šo lugu atzīst par Šekspīra «gatavāko darbu,

apaļāko un skaidrāko kompoziciju, dzidrāko jēgā un nozīmē."

Gan lēti nevienā lugā mūs nesagrābj tādas šausmas, kā

lasot Makbetu, kur daimoniski spēki cilvēkam izceļ apziņā

tās noziedzīgās tieksmes, kas viņā tumši snauž, līdz tad kā

neatvairāms dabas process virknējas noziegums ar noziegumu,

viens neģēlīgāks par otru, lai tomēr galu galā no kūpošām

asiņu peļķēm pilnā majestātē paceltos sirdsapziņa. — Ar

Fišera vārdiem runājot, Makbets ir sirdsapziņas traģēdija.
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sirdsapziņas, kam ir nodarīta pārestība. — Pirms tad Mak-

beta dzīvības liesmu izdzēš ienaidnieka ierocis kaujas laukā,

jau viņa būtības kodols ir iziris un viņš pats, dzīvi nicinā-

dams, prāto:

„
. . .

īsā mūža svece,

Tu esi izdzisusi! Dzīvība

Ir ceļojoša ēna, nabags aktier's,

Kas brīdi paplātās un patrako
Uz skatuves, un vēlāk nav vairs dzirdams;

Ir plānprātiņa teika, šausmīga

Un trokšņa pilna, bet bez nozīmes."

Cik tulkojumam cēla valoda, rāda mazumā jau te mi-

nētais izraksts.

Sapnis vasaras naktī. V. Šekspīra luga. Esen-

berģu Jāņa tulkojumā. 1899. g.

Šekspīra drāmās parasti mutuļo visstiprākās kaislības,

sagraudamas savus nesējus, kālab traģēdija mums liek no-

drebēt un galā sedz pār kaislību upuriem saltu nāves autu.

Gluži citādas dabas ir Sapnis vasaras naktī, un taisni ar to

dokumentējas dzejnieka gara plašums, ka viņš te lietām prot

pieiet ari no citas puses. Viss sacerējums laistās atjautā un

humorā no sākuma līdz galam, bet visas norisas, arī ne-

motivētu un neprātīgu mīlestību nes autora labvēlība, kuru

it kā atšifrē karaļa Teseja piedevība vientiesīšiem aktieriem :

„ .
. . Tiem piedot visu to,

Ko viņi pārskatās, tas lai mums prieks."

Lugas saturs ir mīlestības patvaļa, kas cilvēkus dara ne-

brīvus un nelaimīgus, pat smieklīgus, bet tad atkal parāda

tiem jaunas laimes ceļus. Aiz visa humora ir tomēr jūtams,

cik mīlestības vara ir liela visā nopietnībā, un ka dzejniekam

pašam ir bagāta jūtu pasaule. Bet it sevišķi apbrīnojama še

ir dzejnieka fantāzija, kam nekas nav neiespējams, un kas

nereti galvenās personas prot nostādīt visu visādās situācijās,

kas kūtrākai fantāzijai pavisam grūti iedomājamas, bet viņām

apkārt autoram patīk nostādīt arī plašākas ļaužu masas un

brīnišķīgus dabas spēkus. Lugas saturu un dzejnieka brī-

nišķīgo talantu labi raksturo ķēniņa Teseja vārdi:
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„Ja, ārprātīgie samīlējušies

Un dzejnieki tak vairāk nav nekas

Kā iedomas. Lūk, ārprātīgais redz

Daudz vairāk velnu, nekā ellē mājo;

Un iemīlējušais, kas tikpat velns,

Uz melnas nēģerietes pieres redz

To skaistumu, kas Helēnai. Un dziesminieka acs,

Kas dailes ārprātībā kaist un grozās,

Zib gan uz debesi, zib gan uz zemi,

Un tiklīdz brīvā fantāzija tēlus

No lietām dzemd, ko nepazīst neviens,

Ar savu spalvu dzejnieks dod tiem veidu,

No gaisa grābtos tēlus sauc pie vārda

Un dod tiem pastāvīgu mitekli.

Tā varenajā iedomība spēlējas,

Un tiklīdz uziet ko, kas prieku gādā mums,

Jau tā šī prieka nesēju ar zina;

Un tumsībā, kad cilvēks bailes jūt.

Cik viegli krūms par lāci tad var klūt! v

Kas te sacīts par dzejnieka fantāzijas vieglo lidojumu, tas

īpaši jāattiecina uz Šekspīru pašu viņa Sapnī vasaras naktī.

Jāpiemin vēl, ka šim Šekspīra jaunības darbam Esenberģa

personā ir radies tulks, kas to — arī jaunībā — ir teicami

tulkojis latviešu valodā, jo lai gan no darba iespiešanas drīz būs

pagājuši 40 gadi, kuros rakstu valoda mums strauji attīstī-

jusies, šo tulkojumu, kā rāda augšējais izraksts, varam vēl

tagad lasīt ar patiku un baudu un varam pievienoties Valdim,

kas tulkojuma priekšvārdos šo lugu apzīmē kā pirmo no

Šekspīra „krāšņajiem un pilnīgajiem meistara darbiem, kurš

arī vēl tagad pēc vairāk nekā 300 gadiem stāv viens pats

un neviena dzejnieka nepārspēts vispasaules literātūrā."

Richards 111, V. Šekspīra bēdluga piecos cēlienos

Fr. Adamoviča tulkojumā. 1902. g.

Ja pār iepriekš pārrunāto sapņaino lugu guļ kā rīta

rasa un labvēlības smaids, tad Richards 111 ir viena vienīga

kāpinātu šausmu virkne. Galvenais varonis ir tāds necilvēks,

ka pat izceļas jautājums, vai tāds drīkst stāvēt traģēdijas
centrā, jo šķietami viņam nav īpašību, kas skatītāju skubinātu

dāvāt viņam jel mazāko simpātiju. To ievērojot, varētu
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baidīties, vai starp šo varoni un skatītāju maz var nodibi-

nāties kāds kontakts, un bez tāda kontakta ar galveno per-

sonu jau visa drāma kristu sastingumā un nevarētu publiku

valdzināt. Tai vietā pieredze tomēr rāda, ka Richardam 111

ir savs dzīvības spēks, jo vēl pēc gadu simteņiem šai lugai

netrūkst cienītāju, nav trūcis arī ģeniālu mākslinieku, kas

tēlojuši Richarda lomu. Atrisinājums, kā rādās, meklējams

tai apstāklī, ka Richards, kam simpatizēt mēs nevaram ne

vismazākajā mērā, reibina mūs vislielākajā mērā ar savu

spēju pārākumu. Mums ir jāapbrīno viņa asais prāts, ap-

ķērība, aukstasinība, bet arī runas dāvanas un citi talanti, ar

kuru palīdzību viņš sev pakļauj savu apkārtni un kas viņu

ceļ arī paša acīs. Bez tam Richarda daimonisko dabu skatī-

tājam dara panesamu morāliski nāvīgais tvaiks, kas ir ap-

ņēmis viņa lāstiem apkrauto apkārtni. Richards tad nu gan

pats ir ļaunuma iemiesojums, bet ar viņa roku liktenis satriec

lāstu pilno galma apkārtni, līdz lāsts piepildās pie Richarda

paša. — Šis sacerējums katrā ziņā pieder pie liela stila

drāmām, kas, skatītāju dvēseles dziļumos satriekdama un

paceldama, ar sasprindzinātu uzmanību liek gaidīt lietu tālāko

norisu. — Tulkotājam, kā jau tas Fr. Adamoviča darbos

parasts, arī te valoda ir paklausīgs instruments un skan da-

bīgi un vienkārši.

Karalis Līrs. Viljama Šekspīra traģēdija piecos

cēlienos. Tulkojis J. Rainis. 1900.

Kā Makbets, tā arī Līrs ir traģēdija pilna šausmu, šau-

smu, ko rada necilvēcīgo meitu cietsirdība. Pietāti un pie-

nākumu, uz ko pati daba skubina, viņas savam tēvam pretim

noliedz un līdz ar to nonāk pie laulības pārkāpšanas, slep-

kavības un pašslepkavības. Šīs šausmas tomēr ir īsti tikai

elles purvs, virs kura totiesu jo brīnišķīgāki atplaukst

līdzcietības zieds. Pamestais sirmgalvis ar savu nožēlojamo

likteni satricina katru cilvēcīgu sirdi pašos dziļumos, īpaši

tādēļ, ka viņu pamet paša bērni, kurus viņš apbēris ar mīle-

stības balvām. Karalim Līram pati negantākā auka ir

vieglāki panesama nekā bērnu cietsirdība. Lūk, ko viņš saka:

«Tev šķiet tas briesmīgi, ka niknā auka

Mums iet caur kauliem; tev tas ir kas liels.

Bet tur, kur lielāks ļaunums ieviesies,
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Tur nejūt mazāko. Tu lāča bēdz,

Bet ja tev jūra pretī rēgotos,

Tu lācim rīklē skrietu. Ja tev gars

Ir brīvs, tad miesas jūtīgas. Bet man

Šī vētra dvēs'lē slāpē visas jūtas.

Tik viena kremt. — Tu, bērnu cietā sirds."

Bet negantības tumšajiem mākoņiem kā gaismas stars

laužas cauri Kordelijas mīlestība. Tulkojums izteiksmīgs.

Antonijs un Kleopatra, V. Šekspīra, bēdluga 5 cē-

lienos, tulkojis J. Rainis, 1903. — Lasītāju resp. skatītāju

pārsteidz brīnišķīgs plašums: vietu, personu un apstākļu

daudzveidība; bet visu tur kopā nesaraujams erotiskas mīle-

stības pavediens, kas kādreiz gan liekas trūkstam, bet tad

savus gūstekņus saista ar divkāršotu spēku. Arī kauju

dievs un valsts vīru centieni pēc varas galu galā liecas

Erota priekšā. Še tad ir drāmas vienība, ko īpaši izceļ

Kleopatras personība. Līdz ar to šai drāmai, kurā tik stipri

žvadz kara ieroči, vīriešu dzimumam zināmu līdzsvaru tur

mūžam sievišķīgais elements, kas palīdz šķindināt ne tikai

ieročus, bet ierosina uz skanēšanu arī siržu stīgas. — Ir

taisni jābrīnās, cik daudz ir drāmā personu un cik dažādas,

bet visas skatītas ar asa novērotāja skatu un zīmētas ar

lielu mīlestību katra pēc savas sejas. Brinišķīga ir arī au-

tora dzīves gudrība, ko viņš gan nevienam necenšas iepotēt,

bet kas pavada kā raksturīga pazīme viņa dzīves aplūko-

šanas veidu; tā, piem., pareģa vārdos:

„Un tādēļ, kungs, pie viņa neturies:

Tavs dēmons — gars, kurš tevi apsargā,

Ir cēls un neaizsniedzams, augsts un drošs,

Ja Cēzars tālu; tuvumā tavs eņģel's

Top pārspēts, bailīgs. Tādēļ lai starp tevi

Un viņu paliek telpa."

Tamlīdzīgi Antonijam subordinēts karavadonis ar no-

briedušu dzīves gudrību atzīst:

«Kas karā vairāk nekā vadon's dara,

Top vadon's vadonim, un godkārība.

Kā kara tikums, labāk izvēlēs

Sev zaudējumu, nekā uzvaru,

Kas viņu aptumšo."
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Lugu tulkojis J. Rainis, kas tobrīd neturējās nost no

Rīgas latviešu biedrības.

Vilhelms Tells. Šillera drāma 5 cēlienos. Tulkojis

J. Rainis. 1901. g.

Rainim, kas nevarēja samierināties ar vecās Krievijas

režīmu, bet alka pēc kādas pie mums nepastāvošas brīvības,

tīri dabīgi bija piegriezties dzejas darbam, kurā izpaudās

kādas tautas brīvības centieni. Tādu centienu attaisnojumu

un glorifikāciju sniedz Šillera Tells, no kura lasītāji resp.

skatītāji, bet it īpaši jaunatne, allaž par jaunu saņem ierosi-

nājumu uz karstu tautas un tēvzemes mīlestību. Jāatzīmē,

ka šinī lugā Šillera varonis nav vairs aukainais Mors, kā

dzejnieka jaunības darbā «Laupītāji", bet ka te Telia un

visas tautas sasliešanās pret varmācību izaug pakāpeniski,

pamazām, tā sakot organiski, un nav kādu elementāru spēku

trakošana. No brutāliem noziegumiem Tells prot norobežoties

arī tad, kad viņš savu cīņas drosmi jau ir pierādījis, dodams

varmākam pelnīto algu. Gan jau Šilleram kādreiz ir pār-

mests, ka Telia personā dzejnieks še varizējiski izturoties pret

citu, nelaimē kritušu cilvēku, bet līdz ar to ir sasniegts cits

augstāks mērķis, jo patiesi brīvības centieni ir atsvabināti no

kauna tvaika, it kā tie varētu savā dziļākā būtībā iet vienus

ceļus ar kriminālistiem. —
Šillers pats bija visu mūžu no-

darbināts ar brīvības problēmu, kas pēc Gotes domām jau-

nībā attiecas uz brīvību fiziskā, vēlākos gados uz brīvību

garīgā nozīmē. Ar Vilhelmu Tellu varēja stiprināties arī

latviešu tautā briestošās ilgas, pēc patiesas brīvības.

Maria Stjuart. Šillera traģēdija. Tulkojis J. Rainis.

1906. g.

Tells mūs valdzina it īpaši ar savu sižētu, kur plašākas

tautas pamatotām ilgām kalpo varoņa gars ar savu cēlumu

un drosmi. Citā aspektā ir skatāma Marija Stjuarte, jo te.

kā jau tituls rāda, centrā stāv sieviešu tēli, kuru starpā no-

risinās ass konflikts ar traģisku iznākumu. Gan arī te ir

cīņa ap valsts varu, cīņa starp konfesijām, bet pats dziļākais

konflikts izceļas tādā ziņā, ka cietumniece Marija trešajā

cēlienā, kas ietver lugas kulmināciju, no nožēlojamas lūdzējas

top nesaudzīga uzbrucēja, kas karaliskai pretiniecei kā sie-

vietei sit nedziedējamas brūces. Ar to tad arī Marijas lik-
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tenis ir izlemts. Bet līdz ar to viņa pati jūt, ka ir savu sirdi

atvieglojusi:

Reiz, ak reiz,

Pēc gadiem ciešanā un zemībā

Viens mirklis atriebšanās, uzvaras!

Kā kalnu nasta nokrīt man no sirds.

Es nazi krūtīs grūdu naidniecei.

Bet skatītājs sāk pret tikdaudz cietušo Mariju just au-

gošu simpātiju. Un kad nu vēl Marijas šķietamie draugi

liktenīgajā brīdī no viņas novēršas, tad Marijai, uz kuras

pagātni krīt daža tumša ēna, ešafotā kāpjot, ar mūsu dvēselēm

notiek traģiskais šķīstīšanas akts, ko rada bailes un žēlums.

Ķeizars un Galilietis, H. Ibs cn a drāma 2 daļās, A.

Ķēniņa tulkojumā, 1907. — Ibsenu kā drāmatiķi raksturo ār-

kārtīga koncentrācija, kas seko tikai iekšēja neatvairāma

konflikta risināšanai, bet pret blakus apstākļiem, lai tie būtu

cik interesanti būdami, ir pilnīgi salta. Tulkotājs par to

ievadā izsakās šādiem vārdiem: „Ibsens ir radījis pavisam

jaunu dramatiskās mākslas formu, atmezdams drāmā parasto

ārējo apstākļu režģīšanu un atrežģīšanu un piegriezdamies

psīchloģiskai analizei tik tāli, ka ārējie apstākļi viņam noder

tikai par fonu, pret kuru jo gaiši tiek redzama izvesto per-

sonu dvēseles dzīve ar viņas konfliktiem". — Ķeizars un

Galilietis gan vairāk pieslejas tradicionālajai vēsturiskajai

drāmai, kur ārējo apstākļu bagātība ir samērā lielāka. To-

mēr arī te dziļākā interese ir pievērsta dvēseles dzīvei un

tās problēmām. Tulkotājs izsakās, ka prātnieciskā, vis-

pārcilvēciskā problēma izteicoties ar dziļu mistisku sajūtu.

Centrā stāv Jūlijāna Atkritēja persona, ko «daba radījusi

par domātāju un runātāju," bet kas pret paša dabu tiek par

valdnieku. — Jūlijāna pasaules uzskata veidošanās un viņa

iekšējie un ārējie konflikti stāv sakarā ar tām problēmām,

kas kristietības pirmlaikos sāpīgi skāra cilvēku prātus un

likteņus, ieskanēdamās arī moderna cilvēka dvēselē. Līdz

ar to šai filosofiski orientētai drāmai ir sava plaša rezo-

nance, lai gan kā skatuves darbs tā nevar sacensties ar

daudz' citām Ibsena drāmām. Sava daļa analoģijas te sa-

skatāma starp noziedējušo, bet restaurējamo pagānismu un

mūsu dienu nācionālajām ticībām; salīdzini, piem., malkas
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laušanu pār kreiso celi ar zirņu ēšanu kapsētās. — Mirušo

dievu pasauli vairs nevar atdzīvināt, kālab pret lugas bei-

gām kā darba gala vārds izskan šāds dialoga izgriezums:

Jūlijāns: Es gribu upurēt dieviem.

Maksims: Kādiem dieviem, tu nejēga? Kur viņi ir,
—

nu, kur viņi ir?

Jūlijāns: Es gribu kautkam upurēt. Es gribu kautko

ārpus manis un pār mani piesaukt.

Sapnis — dzīve. Drāmatiska pasaka 4 cēlienos no

Fr. Gri 11 parc cr a. Tulkojis Valdis. 1908. — Grillpar-

cera sacerējums gan arī ir domāts skatuvei, un daži skatu-

ves mākslai noderīgi mājieni doti piezīmēs pie teksta ; tomēr

šī luga ne velti jau titulā ir apzīmēta par pasaku, ar ko tad

ir sacīts, ka fantāzijas spārniem te ir dota vaļa celties pāri
reālai ikdienai, kālab arī sapnis un dzīve var pāriet viens

otrā. Arī techniskā ziņā šis sacerējums ne visai turas pie

drāmas prasībām, bet ir pa daļai episks, bet it sevišķi lirisks.

Sacerēta šī luga ne parastajos piecpēdu jambos, bet četrpēdu

trochajos, kas tulkotājam izdevušies pietiekami labi, bet ausij,

kas pieradusi pie klasisko drāmu jambiskā plūduma, neskan

tik enerģiski, kā to drāmā vēlamies. — Par autora intenci-

jām, ar kurām viņš šo darbu radījis, ir izsacīti dažādi sprie-

dumi, pat tāds — un arī latviešu literātūrā tāds ir izteikts

— ka Grillparcers te, nosodīdams dzīšanos pēc augstākas un

plašākas dzīves, ir sludinājis pieticību. Varēsim tomēr

pieslieties tulkotājam Valdim, kas netic, ka autors savā daiļ-

darbā būtu apkrāvies ar tik nepoētiskām pamācības nastām,

bet, uz Sopenhaueru balstīdamies, runā par «dzīves gribu,

kas ar nepārspējamu varu apņem dvēseli dzīves sākumā un,

saceldama tanī brīnišķīgas un burvīgi vilinošas illūzijas, aiz-

rauj to, it kā viesulī sev līdz." —

Paraugam varētu derēt lugas varoņa Rustana vārdi

otrā cēlienā :

Brīvība ! cik tavās ārēs

Viegli ceļas krūts un sirds !

Kurp vien raugos gaišās tālēs,

Rīta sārtie stari mirdz.

Kā tavs karogs plivinājās,

Pāri valstīm, zemēm klājas
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Katrai dvašai tevis celts

Augstu tur pie debess telts !

Brīvība ! tu dabas elpa,

Stunden's pasaul's mūža telpā,

Viss, kas liels, no tevis ceļas,

Spēku, laimi tevī smeļas;

Viss, kas dzīvs, tev tiecas klāt —

Neatstum ir mani, māt !

Kā redzam, te ir jūsmu izplūdums brīvības slavināšanā,,

pie kam viegli atceramies Šillera «Odu priecai". —

Jāņa Briesmīgā nāve, A. Tolstoja traģēdija 5 cē-

lienos (drāmatiskas triloģijas pirmā daļa), tulkojis Ed.

Vulf s, 1913.

Ja Tolstoja drāmai pieejam ar to mērauklu, kas neviļus

dodas rokā, Šekspīra darbus lasot, tad pasaule te ir vien-

muļīgāka, jo, piem., sieviešu dzimumam te nav necik aktīvas

lomas. Smagi gulstas uz lasītāju resp. skatītāju arī tas ap-

stāklis, ka notikumu centrā tieši vai netieši stāv psīchopatiska

personība. īsti drāmatiskas nav arī pagarās runas, kas pa-

gadās diezgan bieži. Bet nelūkojot uz visu to, Tolstoja luga

pieder pie liela stila drāmām, jo atsevišķo personu likteņi

stāv ciešā sakarā ar lielu laikmetu tautas dzīvē, un visiem

šiem notikumiem ir viena ass: cara neaplēšamais raksturs, —

ap kuru grozās galminieki, gan goda vīri, gan intriganti. —

Luga skar tos vēsturiskos apstākļus, kuros norisinājās Livo-

nijas karš, un tādēļ arī latviešu lasītājam ir īpaša interese

ar to iepazīties. — Vulfa tulkojumā ir daži negludumi, kas

tomēr netraucē.

T.Lejas- Krūmiņš.

12. Cittautu rakstnieki.

Ir jau labs laiks pāri simts gadiem, kad lielais Gote

veidoja vārdu «pasaules literātūra" un aicināja savus laika

biedrus strādāt līdzi tās izplatīšanā Eiropas tautu starpā. Ar

to viņš domāja vispirmā kārtā darīt kādas tautas ievēroja-

mos daiļliteratūras darbus pieietamus arī citām tautām (tul-

kojumā), lai tie taptu par visas kulturālās cilvēces kopmantu.
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Līdz tam laikam tautas šinī ziņā bija darījušas ļoti maz, un

viss, kas bija darīts, bija tikai nejaušības iznākums. Gotes

aicinājums, diemžēl, bija nācis par agru. Vēl tikai 19. gad-

simteņa otrā pusē lielās tautas īsti aptvēra jēdzienu pa-

saules literātūra un uzsāka sistēmatisku un plašu savu kul-

tūras mantu apmaiņu : tulkoja izcilus cittautu daiļdarbus savā

valodā, sāka sniegt ziņas un vērtējumus par jaunām parā-

dībām pasaules literātūrā, izdeva īpašus žurnālus vērtīgiem

dzejas un prozas darbiem v. t. t. Turpreti mazajās tau-

tās jautājums par pasaules literātūras nepieciešamību prāta
attīstībai un jūtu un gaumes izdaiļošanai vēl ilgus gadus

nebija nobriedis, palika vai nu gluži necilāts, vai nesaprasts,

vai pārprasts. „Mazie" no lielajiem pasaules literātūras ap-

cirkņiem paķēra — bez izvēles un kritikas — šo to, kas

pagadījās pie rokas, sniedza «savai tautai" un domājās savu

pienākumu nodarījuši. — Vēl piezīmējams, ka pat pagājušā

gadsimteņa galā daža ievērojama autoritāte literātūrā, kā

piemēram ziemeļu «literātūras pāvests" Georgs Brandess,

nebij īsti skaidrībā ar jautājumu, kas tad īsti ir pasaules

literātūra, un izteica domas, ka šai literātūrā pirmajā vietā

būtu stādāmi izcili dabaspētnieku raksti, ceļojumu apraksti

v. c, vārdu sakot, tā dēvētā speciālā literātūra. Mūsu die-

nās par jēdzienu pasaules literātūra gan vairs nebūs divu

domu: tie ir izcili daiļdarbi dzejā vai prozā.

Latviešos, ja gluži nevilos, jautājumu par pasaules

literātūru apzināti iekustināja šo rindu rakstītājs ar savām

divām nelielajām grāmatām «Pasaules rakstniecība",

kas nāca tautās 1899. un 1901. gadā. Tomēr jau pirms tam,

1894. gadā, R. L. B. Derīgu grāmatu nodala bija sākusi kaut

ko darīt šinī lietā, nodibinādama rakstu sēriju «Cittautu

rakstnieki"; 20 gadu laikā te iznāca 25 grāmatas, snie-

dzot īsākos vai garākos stāstos, novelēs vai metos lasītājiem

daudz jaunu, ierosinošu pārdomu, atziņu vai arī tieši garīgu

baudu. So grāmatu lielākajā daļā atrodami īsi ievadi attie-

cīgās tautas literātūrā vai, mazākais, literāras-biografiskas

piezīmes: par stāstu autoriem, viņu darbiem un to nozīmi i

tā nopietns lasītājs līdz ar lasāmo vielu dabūja arī zināmu

jēdzienu par tautu rakstniecību un tās galvenajiem tā laika

darbiniekiem. Sērijā «Cittautu rakstnieki" sniegti 21 tautas

rakstnieku 118 darbi: vācu (25), krievu (21), zviedru (14),
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somu (11), dāņu (9), franču (7), poļu (6), angļu (3), spāniešu

(3), norvēģu (3), itāliešu (2), čechu (2), kroātu (2), flāmu (2),

ebreju (2) un pa vienam portugāļu, serbu, bulgāru, rutēņu,

grieķu un islandiešu sacerējumam.

25 neliela apmēra grāmatas divu gadu desmitu laikā

— tas nu nava daudz, taču te jāņem vērā mūsu apstākļi un

lasītāju kontingents pirmskara gados. Tagad Latvijā ir daudz

kas citādi. Taču vienu lietu varam uzsvērt ar drošu pār-

liecību: nebijis latviešiem Derīgu grāmatu nodaļas izdevumu

— un minēsim arī vēl A. Gulbja izdoto «Universālo biblio-

tēku" — lubiniecisku grāmatu izdošana būtu attīstījusies

pavisam citādā tempā un apmēros. Šīs grāmatas tomēr no-

derēja par labu grāmatu paraugu: mudināja censties augšup,

deva jaunas ierosmes un apvaldīja tieksmes uz lasītāju mānī-

šanu.
. .

Un maksa bija lēta: 10, 15, 20, 25 kap. par burt-

nīcu ar 3—6 loksnēm, tikai ar 1912. g. maksa top dārgāka;

30—40 kap. Tas Derīgu grāmatu nodaļas neapstrīdams no-

pelns. Nu mums iznāk gads gadā milzu grāmatkopas, bet

nu arī lieku un nieku, lubu grāmatu skaits ir proporcionāli

audzis un audzis. Liela daļa grāmatu ir kļuvusi kails

spekulācijas priekšmets — uz masas neattīstītās gaumes

rēķina.

Sērijā „
Cittautu rakstnieki" iznākuši šādi darbi:

I. 1 Pazudis — franču rakstnieka Fransuā Koppē. 2. Slepenpa-

domnieks — krievu rakstnieka Antona Čechova. 3. Muzikantu Jancis —

polu rakstnieka Henrika Senkevira 4. Mīlestība un maize — zviedru

rakstnieka Augusta Strindberga. (68 lapp ) 1894. g.

11. 1. Vasilītis —
krievu rakstnieka J. S. Potapenko. 2. Noslē-

pums
— Potapenko. 3. Mākslinieki — krievu rakstnieka V. Garšina.

4. Ziemassvētku stāstiņš — krievu rakstnieka Saltikova-Ščedrina. 5. Zāla-

mans —
kroatu rakstnieka V. Novaka. (83 lapp.) 1895. g.

111. l. Zvērinātais — krievu rakstnieka Michejeva. 2. Maizes kumoss

— zviedru rakstnieces A. Šarlottes Leffler. 3. Sirdsapziņas pārmetumi -

Augusta Strindberga. (100 lapp.) 1896. g.

IV. Burve — poju rakstnieces Elizes Oržeško stāsts. (50 lapp.)

1897. g. fc .

V. P. Rozeggera stāsti. 1. Divi, kuri labi nesatiek. 2. Divi,

kuri labi satiek. 3. Jaunais tautas skolotājs. 4. Ilzīte. 5. Lauvas saim-

niece. 6. Jūgā. 7. „Pie brīnišķi izglābtā mednieka". 8. Medniekam jauka

dzīve! (95 lapp.) 1898. g.

VI. Somu rakstnieki. 1. Kāds vārds par Somiju — Teodora

ievads. 2. Debesīs - O. Tuomi. 3. Kulbas dēļ — Alkio stāsts. 4. Mīle-

stības vēstule - Juhani Aho stāsts. 5. Pēc mātes nāves - pec Heikki
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Kaupinena. 6. Piedzīvotāja — pēc Santērija Ingmaņa. 7. Bada gadā —

Juho Reijonena stāsts. 8. Svētdienā — Miinas Kant stāsts. 9. Rīta salna

— P. Peiverinta (95 lapp.) 1899. g.

VII. Kolomba — franču rakstnieka Prospera Merime novele, tul-

kojis Valdis. (Ar ievadu). (136 lapp.) 1899. g.

VIII. Uzvarētājs — Henrika Senkeviča stāsts (no kareivju dzīves).

(53 lapp.) 1900. g.

IX. Maksims Gorkijs. 1. M. Gorkija biogrāfija. 2. Čelkašs —

stāsts. 3. Zazubrins — stāsts. (70 lapp.) 1901- g.

X. Maksima Gorkija stāsti. 1. Makars Gudra 2. Mans ceļa-

biedrs. (50 lapp.) 1902. g.

XI. 1. Pret ieradumu — krievu rakstnieka N, Telešova. 2. Ai mā-

miņ! —S. Jelpatjevska. 3. Ak-Bozata — E. N. Mamina-Sibiraka. (56 lapp.)

1905. g. (Sastādījis un tulkojis Fr. leviņš).

XII. Noveles — Paula Heizes: 1. Laurela. 2. Melnā dārzniece.

3. Draugi. (100 lapp.) 1906. g.

XIII. Zem granātu kokiem — angļu rakstnieka Oskara Uailda

pasakas, tulkojis Andrejs Upītis. 1. Oskars Uailds (ievads). 2. Zvaigznes

puisēns 3. Princeses dzimumdiena. 4. Jaunais karalis. (55 lapp) 1906. g.

XIV. Ziemeļnieku noveles — Lejas-Krūniiņa sakopojumā: levada

vietā. 1. Laivinieks Sigurds — jaunislandiešu rakstnieka Gestura Palssona.

2. Brasietis
—

zviedru rakstnieka Vernera fon Heidenstama. 3. Aleksandrs

un Leonarda — ņorveģu rakstnieka Knuta Hamsuna. 4. Irēne Holm —

dāņu rakstnieka Hermaņa Banga. 5- Uz ledus — somu rakstnieka Jēkaba

Arenberga. (85 lapp.) 190". g.

XV. Dienvidnieku noveles — Lejas-Krūmiņa sakopojumā. 1. So-

vāža māte — franču rakstnieka Gija dc Mopasana. 2. Baltazārs — franču

rakstnieka Anatola Fransa. 3. Ofēnas hercoga nāve — itāliešu rakstnieka

Gabr. d'Annuncio. 4. Akmeņu valstī — itāliešu rakstnieces Grācijas Deled-

das. 5. Margarēta — spāniešu rakstnieka Žuana Valera's. 6. Dālderis —

spāniešu rakstnieka Eduardo dc Lustono. 7. Pie melnā krusta — portuga-

liešu rakstnieka Trindades Koelho naktsglezna. Piezīmes. (91 lapp.) 1908. g.

XVI. Zemnieku stāsti — Lejas-Krūmiņa sakopojumā. 1. Brau-

ciens uz pilsētu — norvēģu rakstnieka Hansa Onruda. 2. Larss —

norvēģu rakstnieka Arnes Garborga. 3. Skogsmādenas iebūvietis — zviedru

rakstnieka Aug. Bondesona. 4. Slepkava — zviedru rakstnieces Marijas

Rīk-Muller. 5. Zīna nāve — flāmu rakstnieka Stijna Struivelsa. 6. Sirds

un maks — vācu rakstnieka Ludv. Thoma's. 7. Dzīvesprieks — dāņu

rakstnieka Gustava Vida. (104 lapp.) 1909. g.

XVII. Tolstoja stāsti. 1. Divi ceļotāji. 2. Kur mīlestība, tur

Dievs. (31 lapp ) 1911. g.

XVIII. Slavu stāsti — Lejas-Krūmiņa sakopojumā. 1. Trakā Ve-

ļinka — serbu rakstnieka Janko Veseļinoviča. 2. Voits — rutēņu rakst-

nieka Ļesja Martoviča. (Ar īsām literārām-biografiskām piezīmēm). (43.

lapp.) 1911. g.

XIX. Slavu stāsti — Lejas-Krūmiņa sakopojumā. 1. Karš — bul-

gāru rakstnieka Ivana Vazova. 2. Ābele — čechu rakstnieka J. K. Šlejhara.
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3. Trīs dienas pie dēla — kroātu rakstnieka Josipa Kozaraca. (Ar īsām

piezīmēm). (44 lapp.) 1911. g.

XX. Leģendas — Lejas-Krūmiņa sakopojumā un ar viņa ievadu.

1. levas nāve — čechu rakstnieka Jūl. Zeijera. 2. Mozus gals — pēc tal-

mūda. 3. Mūžīgais žīds — pēc vācu chronikas. 4. Svētais Kristofors

(Lielais Kristaps) - Fr. Polči. 5. Vientulis Martiniāns — Bizantiešu

(grieķu) leģenda. 6. Bianka, Klāra un Kandida — flāmu rakstnieka Šarla

dc Kostera. 7. Cilvēku likteņi — poju rakstnieka Bojeslava Prusa.

8 Divas pļavas — poļu rakstnieka Henr. Senkeviča. 9. Ļaunā garadziesma

— ebrēju rakstnieka M. M. Baarocha. 10. Velna krusts — spāniešu rakst-

nieka G. A. Bekkera 11. Dieva un velna ceļi — Georga Rūzelera. 12. Gal-

viniece — franču rakstnieka Anatola Fransa. 13. Vecā Agneta — zviedru

rakstnieces Zelmas Lagerldf. (120 lapp.) 1912 g.

XXI. Septiņas nedēļas dienas — Ad. Šmitthennera pasaka. Tul-

kojusi M. Altāne. (42 lapp.) 1912. g.

XXII. Jaunas vācu noveles — Lejas Krūmiņa sakopojumā un ar

viņa ievadu: Kādi vārdi par jaunāko rakstniecību. 1. Marmora zāģētavā

— Hermaņa Hesses stāsts. 2. Mirušie klusē — Artūra Šniclera novele

3. Sodadiena — Hermaņa Štēra. 4. Traģēdija — Jēkaba Šaffnera. 5. Ho-

kenjosu dzimta — Jēkaba Vassermaņa. 6. Aklie — Džona H. Makaija.

7. Gana stāsts — Maksa Mella. 8. Dostojevska nāve —no EmilaLūkas

(110 lapp.) 1013. g.

XXIII. Zviedru stāsti — Lejas-Krūmiņa sakopojumā, ar ievadu: Zie-

meļnieki. 1. Klusētāji — Pēra HallstrSma. 2. Meža noslēpums — Gustava af

Geijerstama. 3. Zilais enkuris — Jalmara Sdderberga. 4. Karš — Vernera

fon Heidenstama meti. 5 Deja mežā — Pelles Molīna. 6. Sērskaliņi —

Ludviga Nordstroma. (76 lapp.) 1914. g

XXIV. Dāņu stāsti — Lejas-Krūmiņa sakopojumā. 1. Plekste —

J. K. Soerensena 2. Lielais rēgs — Henrika Pontoppidana. 3. Mēris —

J. P. Jakobsena. 4. Rudens nakts — Joh. V. Jensena. 5. Pilskungs —

Gustava Vīda 6. Andersa Jarmstēda tēvs — skati no Jēkaba Knudsena

romāna. 7. Viendienas karalis — M. Andersena-Nekso. (81 lapp.) 1915. g.

XXV. Kara stāsti. Pirmā pasaules kara piemiņai sakopojis Lejas-

Krūmiņš. 1. Zviedri pie Poltavas — zviedru rakstnieka Vernera fon Hei-

denstama. 2. Purvā — franču rakstnieka Fr. dc Niona. 3. Sēdāna — beļ-

ģiešu-franču rakstnieka Kamilla Lemonjē. 4. Pēc Sēdanas — poļu rakst-

nieka Stefana Žeromska. 5. Uzbrukums naktī — vācu rakstnieka Detleva

fon Lilienkrona. 6. Beļģija — Leonida Andrejeva. 7. Gretri serenāde —

M. Kuzmina. 8- lenaidnieki — J. Okuņeva. 9. Vectēvs un dēladēls —

Feodora Sologuba. 10. Kara pelēkā diena — Alekseja N. Tolstoja. 11. Savā

vietā — J. Okuņeva. (94 lapp.) 1915. g

No daudzajām preses atsauksmēm par «Cittautu rakst-

nieku" sērijas grāmatām minēsim, telpu trūkuma dēļ, tikai

īsus vienas vai otras atsauksmes izvilkumus:

Par I burtnīcu «Dienas Lapa" rakstija: Katrā stāstā

ņemts kāds dzīves un psīcholoģijas gabaliņš, ar kuru pa-
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sniegta viela lasītāja pārdomai un ievērošanai. „Mājas Vie-

sis" : D. Gr. Nodaļa centusies pēc labākās sirdsapziņas un

saprašanas pasniegt tautai tikai vislabāko. — Par II grāmatu

rakstīja „Dienas Lapa": Šos rakstus var stādīt katras daiļ-

literatūras labākā vietā. „Balss": Grāmatas stāstiņi ir patiešām

vērtīga satura. — Par 111 grāmatu «Baltijas Vēstnesis": Dzīvi

drāmatiskos skatos aizkustināti nopietni jautājumi no šolaiku

dzīves. „Austrums": leteicam šos stāstus visiem, kam tīk

nopietna garabarība daiļrakstniecībā. — Par IV grāmatu

(Burve) „Balt. Vēstnesis": Elīze Oržeško prot ļoti dzīvi stā-

stīt, un sevišķi šo stāstu ikviens lasīs ar patiku. — Par VI

grāmatu (Somu rakstnieki) „Balss": Katram ieteicama grā-

matiņa. Tās vērtību palielina Teodora priekšvārdi. «Jauna

Raža", III: Somijas stāsti vēsta par dzīvi, kas vārda pilnā

nozīmē ir cīņa, cīņa ar dabu, cīņa pēc uztura. — Par VII

grāmatu (Kolomba) „Latviešu Avīzes" : Autors sevišķi ievē-

rojams kā stāstītājs. Un tas īpaši parādās ša i viņa darbā.

— Par VIII grāmatu (Uzvarētājs) «Balss": Tēlotie tipi un

situācijas izvesti no sākuma līdz beigām ar lielāko meista-

rību. Tulkojums labs; valoda skaidra. — Par XII grāmatu

(Noveles) «Jauna Raža", IX: Pauls Heize ir ideālists un

nepārspējams stāstītājs. Visinteresantākā no novelēm ir

„
Melnā dārzniece". Tur aizņemta ļoti serežģīta morāliska

problēma. — Par XIII grāmatu (Zem granātu kokiem) «Jauna

Raža", IX: Uailda pasakas ir ļoti savādas un vēl modernas

pasakas vārda īstenā nozīmē. No pazīstamām U. pasakām te

ar gaumi izvēlētas tās labākās. — Par XIV grāmatu (Ziemeļ-

nieku noveles) «Jaunā Raža", IX: L.-Kr. noveļu izvēle tie-

šām teicama. Ziemeļu tautas, to dzīves apstākļi un daba,

grūtais darbs, māņticība, mazā rocība un naivā dabasbērna

domāšanas kārtība — viss tas te stāv kā uz delnas. — Par

XX grāmatu (Leģendas) «Druva": Mūsu priekšā oriģināla

leģendu grāmata, kurā sakārtotas un krietnā latvju valodā

pārtulkotas 13 kristīgo ļaužu garamantas un rakstnieku le-

ģendas. Tās lielāko tiesu izvēlētas labāko rakstnieku ap-

strādājumā. Zeijera leģenda ieturēta varenos pirmātnējos

toņos, kas savieno mākslas pilnību ar formas noskaņojumu;

lielas un cēlas domas ietērptas leģendā «Mozus"; skaista ir

Boļeslava Prusa leģenda „Cilvēku likteņi", te psīcholoģija
satricinoša; tas pats būtu jāsaka par dažām citām teikām:
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par Senkeviča «Divām pļavām", Baarocha „Ļaunā gara

dziesmu"; pilna kolorīta ir Bekkera leģenda «Velna krusts".

— Par XXII grāmatu (Jaunas vācu noveles) «Druva" : Her-

maņa Hesses novele „Marmora zāģētavā" ir viens no ša

rakstnieka raksturīgākiem darbiem. Tēlotie cilvēki viscauri

romantiķi. Arī Art. Šniclera novele «Mirušie klusē" pie-

skaitāma pie vācu jaunromantisma literāriem ražojumiem ;

tāpat citas šai sakopojumā ievietotās noveles ir ar stipru

jaunromantisma nokrāsu. Jaunromantisms vācu tagadējā

literātūrā (ap 1913. g.) ieņem valdošo lomu un tāpēc sakopo-

tājs gluži pareizi darījis, sniegdams šī literārā virziena pa-

raugus. — Tulkojums labs.

Ko mūsu tālaika kritiķi „Cittautu rakstnieku" sērijas

grāmatās nav uzgājuši, par to te lai būtu atļauts bilst pāris

vārdu. Tie ir sacerējumi ar t. s. mūžības vērtībām.

Skandināviešu, vācu un krievu atsauksmēs augsti vērtēti

darbi ir Hamsuna «Aleksandrs un Leonarda", Fransa «Balta-

zārs", Struivelsa «Zīna nāve", Šlejhara «Ābele", Štēra «Soda-

dienau,Hallstroma «Klusētāji", Geijerstama «Meža noslēpums",

Soderberga «Zilais enkuris" un Pontoppidana «Lielais rēgs".

Jakobsena «Mēra" parādīšanos latviski kā izcilu notikumu

apsveica vairāki mūsu pirmie garadarbinieki un par Jensena

«Rudens nakti" savā laikā jūsmot jūsmoja nelaiķis Rūdolfs

Blaumanis tikai mūsu literātūras vērtētājiem šie sace-

rējumi, kā liekas, pagājuši secen nemanīti
.. .

Tas laikam

gan atkarāsies no tā, ko mēs katrs vēlamies atrast kādā

daiļdarbā: tīru, klusu un dziļu mākslu, vai — spēcīgas idejas,

asu frāzi un tendenci. Bet tendences literātūrai tā Derīgu

grāmatu nodaļa, kā tās līdzstrādnieki pa laikam stāvējuši tālu.

*

Bez nule minētajām «Cittautu rakstnieku" grāmatām No-

daļa no lielās pasaules literātūras izdevusi vēl dažas grāmatas

bērniem un jaunatnei. No dāņu pasaku teicēja H. Kr. An-

dersena pasakām laikā no 1907. līdz 1915. g. iznākušas

pavisam 9 grāmatiņas, katra caurmērā 3 loksnes bieza un

pušķota zīmējumiem, pavisam 37 pasakas ar 96 zīmējumiem

tekstā. Andersens, šis lielais bērns (1805.— 1875. g.), kam

dzīve bija grāmata ar septiņiem zieģeļiem un kam kā dzej-

niekam maz laimējās ar ievērojamu mākslasdarbu radīšanu,

ar savām pasaciņām ieguva pasaules slavu. Viņa pasakas
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vēl diendienā ar patiku lasa nevien bērni, bet arī pieauguši

tautu tautās. Visu pasaku virkni latviski tulkojis mūsu ne-

aizmirstamais tautas dzīves tēlotājs Apsīšu Jēkabs, un

šis vārds vien jau liecina, ka darbs darīts ar mīlestību un

rūpību. Katra grāmatiņa maksā 15 kap. (tagad, vēl dabū-

jamās, 10 sant.).

Tālāk Nodaļas apgādībā iznācis lielā krievu dzejnieka

A. S. Puškina stāsts «Kapteiņa meitiņa" ar īsu autora

biogrāfiju un ģīmetni. Šis ir viens no autora visplašāk,

daudzās valodās pazīstamiem stāstiem, ietilpst 160 lappusēs

un maksāja tikai 20 kap.

No vācu rakstnieka Pētera Rozeggera rakstiem

Nodaļa vēl izdevusi stāstiņus «Ziemassvētku nakts" un „Pa-

ērkšķu spieķis", J. Indāna tulkojumā. Lielās vienkāršības

un sirsnības dēļ, ko izdveš Rozeggera stāsti, tos lasa un,

domājams, vēl ilgi joprojām lasīs plašos tautas slāņos, —

ne pēdējā kārtā jaunā audze. Grāmatiņai 43 lapp. un tā

maksā 12 kap. (tagad 10 sant.).

Pēc pasaules kara Nodaļa apgādājusi cittautu rakstnieku

daiļdarbu tulkojumus vēl 1927. g. pasāktajā sērijā «Dzīves

straumē", kur domāja uzņemt idejiski un paidagoģiski

vērtīgus sacerējumus. I burtnīcā 1927. g. (76 lapp.) iespiestas

dažas nodaļas no Viktora Igo (Hugo) romāna «Nožēlojamie"

ar virsrakstu «Žana Valžāna krišana un augšāmcelšanās"

(Z. Šmites tulkojumā), Bjernstjernes Bjernsona stāsts «Tēvs"

un A. af Hedenstjernas stāsts «Mācītāja Alma Ziemassvētku

viesis" (abi K. Zoniņas tulkojumā). II burtnīcā iespiests

saīsināts V. Šarrelmana (Scharrelmann) „Piddl Hundertmark —

Geschichte einer Kindheit" ar virsrakstu „Pīcs Simtenieks.

Kādas bērnības stāsts" (78 lapp.), K. Zoniņas tulkojumā.

„
Dzīves straumē" redakciju bija uzņēmies L. Ādamovičs, kas

abām burtnīcām devis nelielus ideoloģiskus ievadījumus.

Burtnīcas illūstrējis K. Sauka, bet diezgan neveikli.
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Pēteris Pētersons.

13. Illūstrācijas Nodaļas grāmatās.

Derīgu grāmatu nodaļa, apzinādamās grāmatas illūstrā-

cijas lielo nozīmi, daudzu savu izdevumu rotāšanai ir aici-

nājusi talkā vairākus ievērojamus māksliniekus. Vienu no

galvenajiem izdevumiem: Kaudzīšu «Mērnieku laikus" un

Apsīšu Jēkaba „Pie pagasta tiesas" un «Bagātus radus"

illūstrējis Edvards Brencēns. Šī ir bijusi laimīga izvēle.

Ed. Brencēns (1885.—1929.) pieder pie latvju īpatnākajiem un

nacionālākajiem māksliniekiem. Būdams labs novērotājs, zī-

mētājs un gleznotājs, tas teicami prata uztvert un attēlot

mūsu dzimtenes dabu un tautas savdabīgos tipus. Sīs

dāvanas viņam pavēra ceļu arī uz skatuvi, jo Ed. Brencēns

bija arī labs dekorātors un aktieris.

«Mērnieku laiki" prasīja sevišķu iedziļināšanos zināma

laika un novada dzīvē, un tāpēc Derīgu grāmatu nodaļa

Ed. Brencēnam piešķīra speciālu komandējumu uz Vecpie-

balgas un Jaunpiebalgas apgabaliem. Še viņš daudz strā-

dājis un pagatavojis gan dabas ainavu, gan atsevišķu per-

sonu, tērpu, māju un mājas iekārtu, pajūgu un iejūgu studijas.

Šo studiju augļi tad nu ir «Mērnieku laiku" 60 orīģināl-

zīmējumi, kas pagatavoti ogles, krīta un zīmuļa technikā un

reproducēti fototipiskā ceļā. Tais atspoguļojas visa minētā

laikmeta dzīve Ed. Brencēna redzējumā. Un jāatzīstas:

Brencēna uzburtā pasaule ir īsta, patiesa, izjusti dziļi

latviska. Sk. arī zīmējumu 108. lp.

Jau pats pirmais zīmējums: „Anuža un Anniņa iet uz

skolu" rāda mums tik pazīstamu, tik sirsnīgu un mīļu ainu,

ka katram jāliecina — tie ir mūsu ļaudis, tā ir mūsu pa-

saule. Un tālāk: «Anuža satiek Gaitiņus" — cik pārlie-

cinošs Gaitiņu Tenis savā pozā un tērpā ar pīpi mutē un

tabakas maku rokās! Tāpat arī sievietes. Lieliska ir

„Slātaviešu istabas" studija, kur vidū redzama liela krāsns

ar gultu aizkrāsnē. Šādai studijai bez mākslinieciskās arī

tīri kultūrvēsturiska nozīme. Tālāk Brencēns rāda slāta-

viešus un čangaliešus krogā. Viens tips labāks par otru.

Brīnišķīgs ir Ķencis ar savu plāno degunu un aitādu padusē.

Tāpat Švauksts visā savā godībā ar pātagu rokās un Tenis
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ar lepnu pīpi. īsta lauku saimniece Ilze un jauka tautu

meita Liena. Traģikomisks Pietūka Krustiņš savā dzejnieka

un pravieša iedomībā. Psīcholoģiski labi tverti Oliņš un

Oliņiete. īsts lauku tēvs savos garajos svārkos un „rateni"

galvā Pāvuls. Ar reti labu iejūtu mākslinieks iedzīvojies

Anuža. E. BreneSna zīmējums

šinī „rateņu", garo svārku, pastalu un lakatu pasaulē un ar

apbrīnojamu veiklību sagrupējis noskaņotas ainas. Cik pār-

liecinošs, p. p., ir skats pie kapsētas, kur Anuža aizstāv

Lienu pēdīgā gaitā. Dabas ainava ar labi iekomponēto

ļaužu masu un grupām laikmetīgos tērpos, bagātā tipu gale-

rija, vienkāršiem līdzekļiem parādītie dažādie dvēseles saviļ-
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ņojumi — viss tas kopā rāda autora augsti vērtējamās

spējas. Humora pilnas ainas: „Ķenča kungs tura runu",

„Ķencis un Pāvuls" v. c, bet dzilšs traģisms izskan no

„Anuža ar Anniņu kapsētā" un „Anniņa pie nomirušās vecās

krustmātes gultas."

E. Brencēna zīmējums.Prātnieks un Tenis.

Apsīšu Jēkaba rakstus Ed. Brencēns illūstrējis ar

spalvas zīmējumiem. Tais viņš panāk vai vēl lielāku gata-

vību, spēku un raksturojumu skaidrību nekā iepriekšējos.

«Pie pagasta tiesas" jau pats pirmais zīmējums, kur redzam
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Jēkabu un Madi ceļā uz tiesu, uzrāda visas Brencēna zīmē-

jumu labās īpašības. Kāds likteņa nastas smagums sajūtams

vecīšu saliektos augumos, kādas rūpes un raizes dzīves

izvagotos vaigos un cik techniski veikli tas parādīts! Ar

Krogū.

B.

Brencēna

zīmSjums
„Pie

pagasta
liesas

nedaudz līnijām rasta pieskanīga dabas ainava. Labi kom-

ponēts krogus skats ar Blāķi un citiem tiesas vīriem centrā.

Vēl iespaidīgāka tiesas sēde ar katra dalībnieka apbrīnojami

smalko raksturojumu. Dziļa traģisma pilns meža skats ar

Pēterīti pie nosalušās mātes. Meistarīgi te parādīts zem
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Velni apbrīno linu kulstītājus.

E. Brencēna zīm. 111 burtnīcā.
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nabadzīgā tērpa, plānā lakatā vecītes saknupušais nedzīvais

ķermenis. Brīnišķīgu gāršu pie melnās Gāršupes autors

uzbur «Bagātos rados". Pie labākajām Ed. Brencēna illū-

strācijām jāpieskaita: «Andra tēvs ar Andra māti atpūšās.

uz nabagmāju iedami." Raksturīgi tverta vecā sašķiebušies

egle un sāpju sagrauztie vecīši zem tās — daba un cilvēki

sakusuši vienā veselā. Gaismas un ēnu spēles, gaišie un

tumšie plankumi dod spēcīgu grafisku iespaidu, aistētisku

baudu. Tāpat viss labs sakāms par ainu, kur Matvejs
sasveicinās ar Andra tēvu (sk. 106. lp.). Spēcīgi tipi Matvejs ar

Vaski. Un tad Ed. Brencēna beidzamā «Bagāto radu" illūstrā-

cija: «Andra tēvs pēdējā ceļā, gar baznīcu" — cik pazīstama
šī aina ar veco baznīciņu uzkalnā starp kokiem, cik labi

novēroti un uztverti braucēji!

Tālāk Ed. Brencēns devis izdevumam «Mūsu tautas

teikas un pasakas" 111 un IV burtnīcai 65 spalvas zīmējumus.

Se Brencēns parāda savu bagāto fantāziju un grafiķa spējas

visā savā kuplumā. Dzimtenes dabas ainavas, tautas dēli un

tautas meitas, prinči un ķēniņi, pūķi, raganas un velni, dabas

īstenība un fantāzijas tēli — viss jaucas cits caur citu savādajā

teiku pasaulē. Bet visam tam spīd cauri latvisks gars un

latviska uztvere. Kompozīcijā, gaismas un ēnu spēlē — melno

un gaišo laukumu sadalījumā un nosvēršanā te sasniegta

liela pilnība. Sevišķi jāizceļ ceturtās burtnīcas illūstrācijas.

Sk. zīmējumus 100. un 135. lapp.

„Mūsu tautas pasaku" I un II burtnīcu, «Tautas dzie-

smas" un Andrieva Niedras «Kurbadu" illūstrējis Richards

Zariņš, mūsu grafikas vecmeistars. Latvijas mākslas akadē-

mijas pirmajos pastāvēšanas gados viņš kā profesors un

grafiskas darbnīcas vadītājs ir atstājis lielu iespaidu uz visu

jauno, grafikas mākslinieku saimi. Bet jau priekškara gadus,

strādādams Pēterpils valsts papīru spiestuvē, viņš atradis

laiku rosīgi līdzdarboties latviešu periodikas un grāmatnie-

cības izdevumos. Derīgu grāmatu nodaļas izdevumos visi

zīmējumi izvesti spalvas zīmējumu technikā. Zariņš savas

illūstrācijas mīl ierāmēt vai nu ar vienkāršu līniju, ornamen-

tālu izgreznojumu, lapu vaiņagu, puķu vītni, prievītes izlocī-

jumiem v. t. t. Viņa zīmējums mazliet stilizēts. Latviskumu

tajos ienes tautas apģērbi, kausi, trauki, prievītes un citi

atribūti tautiskā garā. Tautas dziesmu illūstrācijas stipri
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Velns un puisis.

R. Zariņa zī m. 11 burtnīcā.



138

primitīvas. Labi izdevušās, kas attēlo meža biezokni, p. p. —

«Lācis", «Ogās" v. c. (sk. 101. lp.). Tas pats būtu sakāms par

„Bārenītes un mātes meitas" illūstrācijām. Daudz lielāku izdo-

mu un meistarību apdarē Zariņš rāda savās «Mūsu tautas pa-

saku" I un II burtnīcas illūstrācijās. Ar lielu mīlestību un ieju-

šanos mākslinieks attēlojis intimus dabas stūrīšus, dzīvniekus

v. 1.1. Impozants, bet visā savā briesmīgumā smieklīgs, ir velns

«Bārenītes un mātes meitas" zīmējumos. Savrup jānostāda

otrās burtnīcas zimējumi. Tie visi izpildīti ar sevišķu rūpību.

Te Zariņš sevi parāda no savas labākās puses. Lielākas

illūstrācijas apņem bagāts stilizēts stādu ornamenta ierāmē-

jums. Sevišķi labi izdevušās taisni mazāka formāta illūstrā-

cijas. Beigās jāpiemin arī A. Niedras «Kurbada" illūstrācijas.

Savā uzbūvē tās ir vienkāršas, bet skaidras. Liela māksla ir

sasniegt spēcīgu iespaidu ar vienkāršiem līdzekļiem. Par

«Kurbada" illūstrācijām to nevar liecināt. Bez tam — tās

varēja tikpat labi noderēt par illūstrācijām arī vienas vai

otras tautas pasakai.

Bez minētiem māksliniekiem Derīgu grāmatu nodaļas

izdevumos īsu laiku līdzdarbojies arī K. Sauka, kas illūstrējis

A. Sļivicka bērnu stāstu «Izpostītais midzenis" (1927. g.) un

V. Šarelmaņa «Pīču Simtenieku" (1927. g.) un dažādu autoru

«Stāstus un tēlojumus" (1927. g.) — abus sērijā «Dzīves

straumē". D. Veinlanda stāstam «Rulamans", P. Jeršova

pasakai Garausītis" un D. Defoe «Robinsonam Krū-

ziņam", ka arī Andersena pasaciņām illūstrācijas devuši

sveštautieši.

T. Folbēra dzīvnieku pasakai «Virsaitis Bobs, zilonis*

(1930. g.) 10 spalvas zīmējumus devis K. Krauze.

Pēteris Ērmanis.

14. Druva.

Daiļrakstniecības, mākslas un zinātnes mēnešraksts.

Šo žurnālu Derīgu grāmatu nodaļa izdeva no 1912. g.

līdz 1914. g. augustam. Pēc 1905. gada izbeidzās vecie,

iecienītie, tautā plaši pazīstamie žurnāli: Austrums, Mājas

Viesa Mēnešraksts un viņu jaunākais biedrs Vērotājs. Nā-

kamos gados jaunie rakstnieki pulcējās ap Dzelmi un Stariem»
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bet Zalktī piedalījās gan jaunākie, gan arī daži vecākie

autori. Neviens no šiem žurnāliem nespēja iesakņoties, visi

tie ātri apstājās aiz materiālām grūtībām. Dažus gadus

pastāvēja skolotāju žurnāls Izglītība, bet beidzot tam lika

šķēršļus cara valdība. Un Izglītībā tomēr galvenā kārtā bija

ievietoti paidagoģiskie raksti. Bija jāizdod žurnāls, kurā

pirmā vieta daiļliterātūrai un mākslai. Tādu nolēma gādāt

Derīgu grāmatu nodaļa, un uz 1911. gada Ziemassvētkiem

nāca klajā mēnešraksta Druvas 1912. gada 1. burtnīca. Jaunā

žurnāla vadība tika uzticēta pazīstamajam klasiķu tulkotājam

un paidagogam Fr. Adamovičam.
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Druvas sabiedriski ideoloģiskais virziens bija nācionā-

listisks, ne šaurs un konservātīvs, bet apmēram tāds, kāds

bija tā laika liberālajam laikrakstam Latvija (šī laikraksta
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izdevēji gan arī bija galvenā kāstā R. L. B. darbinieki).

Kultūrā un mākslā Druvas virzienu varētu saukt par ideāli-

stisku. Jaunajiem talantiem žurnāls vienmēr labprāt deva

telpas un rādīja iecietību pret jauniem meklējumiem mākslā.

Druvā darbojās līdz gan vecākie rakstnieki (K. Kundziņš,

P. Bļaus, Janševskis, Fr. Ādamovičs, T. Zeiferts, Valdis Zā-

lītis, Saulietis, Plūdons, Anna Brigadere, A. Ķēniņš, R. Klau-

stiņš v. c), gan tie, kas bija grupējušies ap Dzelmi un

Stariem, gan jaunie talanti: Edg. Ardenss (toreiz parakstījās

īstajā vārdā Ed. Gulbis), P. Rozītis, J. Grīns, Jūlijs Roze,

Ant. Bārda, Austra Dāle, K. Zariņš v. c. Tai pašā laikā mums

tika dibināts arī otrs plašs rakstniecības mēnešraksts Domas,

citāda gara, citāda virziena žurnāls, kurā liela nozīme bija

dedzīgi asajam, agresīvajam, daudzražīgajam A. Upītim. Un

tomēr — laba daļa rakstnieku darbojās abos žurnālos. Bet

bija, protams, tādi, kas katram savi: A. Upītis, Rainis, Aspa-

zija, Sudrabu Edžus, A. Švābe v. c. rakstīja tikai Domās,

Zeiferts, Saulietis, Brigadere, Klaustiņš, V. Eglītis, Fr. Bārda

v. c. — tikai Druvā.

Savu pirmo lappusi Druva sāka ar tik ievērojamu darbu,

kāds ir Annas Brigaderes pasaku drāma Princese Gundega

un karalis Brusubārda. Un netālu no šīs lugas — Saulieša

Veļu tiesa, viena no Saulieša vislabākajām novelēm, viena no

meistarnovelēm latviešu rakstniecībā. — Savā pirmajā

(1912.) gadā Druva sniedza vēl dažu vērtīgu darbu daiļprožā.

Tur parādījās starp citu Annas Ķēniņas personīgi dziļi iz-

justais tēlojums Mātes bēdas, Teodora Zeiferta psīcholoģiski
smalkais skicējums Lielā Piektdiena, Skalbes Pasaka par

vērdiņu, tēlojumi no Jaunsudrabiņa Baltās grāmatas, pāris

Andra Vitalka resp. Saulieša Pasakas fragmenti v. c. No tā

laika jaunajiem rakstniekiem labi uzrakstītu stāstiņu (Baraka

JMb 17) devis L. Paegle. Rūpīgi, lielā sirsnībā un labā psī-

choloģiskā izpratnē rakstījis Ziltars savu Stāstu par kādu

cilvēku, bet tālāk šis talants diemžēl vairs nav attīstījies.

Druvas pirmajā gadā ar nelielu skicējumu Lilija parādījās

arī Kārlis Zariņš, toreiz vēl gluži nepazīstams rakstnieks. —

No dzejoļiem Druvas pirmajā gadā daiļākie un vērtīgākie

Skalbēm (Meža krodziņš, Tautas manta v. c), Fr. Bārdām,

Plūdonim (pazīstamā balāde Tīreļa noslēpums), Ķēniņam

(starp citu te atrodama skaistā balāde Ūdensrožu vainags).
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No garākiem dzejojumiem Druvā 1912 pirmo reizi iespiesti:

P. Blaua prātnieciskā poēma Maharadža Visvamarga un Valža

leģenda No kā cēlies ļaunums pasaulē ? Pirmajai burtnīcai

ciklu dzejoļu deva Janševskis, kas līdz tam ilgi bija lirikā

klusējis. — Daudz Druvas pirmajā gadā apcerējumu par lat-

viešu literātūru. Visvairāk te rakstu Teodoram Zeifertam:

Raksturiskākie vaibsti Blaumaņa sejā, Poruka dzeja, Pēter-

burgas Avīzes. Pirmajā pusgadā plašu Aleksandra Vēbera

dzīves aprakstu sāka sniegt K. Kundziņš, — darbu, kas pla-

šumā un rūpībā līdzīgs šī paša autora Kronvalda monogrā-

fijai; šī Vēbera biogrāfija turpinājās arī citos Druvas gada

gājumos, bet pilnam iespiesta vēl nav pat līdz šim laikam.

Vēl no literāriskiem apcerējumiem Druvas 1912. gadā jāatzīmē

Klaustiņa lielais pirmo garīgo rakstu pētījums Latvis kultūras

un reliģijas mijkrēslī (gāja caur visu otro pusgadu) un Ķē-

niņa raksts Rases īpatnība kā oriģinālas nacionālliterātūras

pamats. Druvā tai gadā ar pārskatu par krievu literātūru

19. g. simteņa 2. pusē debitēja K. Kārkliņš, vēlākais pazīsta-

mais literātūras zinātnieks. — No vispār zinātniskiem rakstiem

bija dažas ievērojamas vēsturiskas apceres: L. Ādamovičs

sniedza pētījumu par Gilgamešu, seno babiloniešu un asiriešu

epu; jāmin arī Jāņa Sīlīša raksts Dabas iespaidi sengrieķu

kultūras gaitā.

Plaša bija Druvas chronika, kur interesantas atsauksmes

par grāmatām sniedza pirmajā pusgadā sevišķi Fr. Bārda,

otrajā — R. Klaustiņš. Plašas, pamatīgas atsauksmes par

teātra izrādēm gādāja Duburs; šai sakarā jāatzīmē arī intere-

santas lielākas apceres par divām lugām: Dubura par Raiņa

Induli un Āriju, Art. Bērziņa par Brigaderes Gundegu. īsus

rakstiņus par ārzemju rakstniekiem sniedza Lejas-Krūmiņš

savā parastajā interesantajā impresionistiskaja stila (viņš tai

gadā Druvai tulkoja arī dāņu rakstnieka Sofus Michaelisa

romānu Mūžīgs miegs); Lejas-Krūmiņš Druvā rakstīja par

ārzemju literātūru visā šī žurnāla pastāvēšanas laikā, sniedza

gan īsāku, gan lielāku stāstu tulkojumus, mirušu rakstnieku

nekrologus v. t. t. Starp vispārējiem rakstiem un chroniku

Druvā vēl bija īpaša nodaļa Literātūra un dzīve, kurā ne-

lielos rakstiņos tika pārrunāts un referēts par dažādām pa-

rādībām un jautājumiem mākslā, kultūrā, sabiedriskā dzīvē,

kas iztirzāti ārzemju laikrakstos, žurnālos, grāmatās. Arēja
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ietērpa žurnālam glīta: tas sniedza gleznu reprodukcijas un

mūzikas pielikumus, pēdējos prof. J. Vītola redakcijā.

Pēc pirmā pusgada Fr. Ādamovičs no redaktora darba

atteicās. Pāris burtnīcās par redaktoru parakstījās R. L. B.

priekšnieks Fr. Grosvalds un tad Druvas vadību uzņēmās

L. Bērziņš, pazīstamais dzejnieks, literātūras zinātnieks un

paidagogs. Bet slimība viņu aizkavēja ciešāk darboties

žurnāla redakcijā. Otrajā pusgadā Derīgu grāmatu nodaļa,

nevarēdama citādi sabalansēt Druvas budžetu, bija spiesta

pamazināt Druvas līdzstrādnieku honorārus, bet šādai rīcībai

bija zināms negatīvs iespaids uz žurnāla saturu; daži pazī-

stami rakstnieki atrāvās no līdzdarbības, sāka vairāk pa-

rādīties (īpaši daiļliterātūrā) jau tikai mazāk pazīstamu
rakstnieku un dažu jaunu iesācēju vēl ne sevišķi gatavi

darbi. Beidzot par Druvas atbildīgo redaktoru pieņēma

Teodoru Zei.fertu. Viņš jau 1912. g. otrā pusgada

beigās skatīja cauri Druvai iesūtītos manuskriptus. Bet ar

1913. g. 3. burtnīcu Druvai ir T. Zeiferta atbildīgā redaktora

paraksts. Žurnāls pamazām atkal uzlabojās, gan materiāli,

gan saturā.

Savā otrajā (1913.) gada gājumā Druva atkal snie-

gusi labu tiesu vērtīgu daiļliterātūras darbu. Prozā ievēro-

jamākie gabali ir Skalbes pasaka par Mūžīgo Studentu,

Baltpurviņa episki mierīgais zemnieku stāsts Veco Glūdu

burvības, Ed. Gulbja (Ardensa) meistariskā novelete Vergs,

savdabīgā Pētera Liepiņa stāsts par inteliģenta traģiku

Siksnis, Vainovska smalki noskaņotā vasaras romantikas

epizode Ziedošs sapnis. Zīmīgi dzīves uztvērumi A. Smilgas

miniātūrajās skicītēs. Apjomā lielākais daiļprozas darbs ir

Leona Paegles Purva tvaiki, kas turpina jau 1912. g. sniegto

stāstu Gāju putni. Sim veikli uzrakstītājam gabalam gan

nav sevišķi izcilas vērtības, bet lasītāju vērību viņš saista

ar savu mīlestības psīcholoģiju un, kad Druva izlaiž anketu,

kas publikai žurnālā licies pievilcīgs, izrādās, ka Paegles

darbs ieguvis dzīvāko atbalsi (vēlāk autors abus minētos

stāstus apvienoja, pārveidoja un izdeva ar virsrakstu Kurš

mani mīl?). — Saistītā valodā rakstītās dzejas daļā Druvā

1913. g. iespiestas divas sevišķi skaistas un ievērojamas

poēmas — Saulieša bērnības poēma Klusā nedēļa un Fr.

Bārdas Sūnu māmuliņa, kā arī Ed. Virzas atdzejotie daiļie
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Igo Gulošais Boass. No mazākiem dzejas darbiem Druva

otrajā gadā sniegusi tādus ievērojamus dzejoļus latvju lirikā,

kādi ir Skalbes Cigārs, Akurātera Skanošā birzē, tad vēl

Plūdoņa, Ķēniņa, Brigaderes, Strāla, Jaunsudrabiņa dzejoļus

v, c. Daži dzejoļi ir no Jansona, kas gan par mākslinieku

nav pilnīgi izveidojies, bet tomēr interesants, īpats talants;

viņu Zeiferts pabalstīja jau savā Jaunā Ražā. Druvā 1913. g.

parādījās vairākas jaunas dzejnieces: daži dzejoļi tur Austrai

Dālei (ar parakstu Fiameta) un Vilmai Dellei, kas pēckara

gados Daugavā un Piesaulē kļuva sirsnīga un talantīga

noveliste. Diezgan plaši Druvā ļauts izteikties Klitijai (A.

Skujai), dzejniecei, kas pēckara gados Krievijā mirusi. No

jaunajiem dzejniekiem ievērojams Jūlijs Roze, kas sekmīgi

tiecies uz klasiski skaidro un cieto izteiksmi; Druvā viņam

1913. un 1914. g. divi vērtīgi dzejoļi (Bibliotēkāram un

Cariene Tamāra), kas palikuši neievietoti Rozes 1920. g.

iznākušā dzejoļu grāmatā Fontāns. Visvairāk no tā laika

jaunajiem dzejniekiem Druvā tomēr redzami Pāvils Rozītis

un Jānis Grīns. Viņiem tur nevien dzejoļi, bet Rozītis

sniedzis arī Skalbes un Akurātera (vēlāk Jaunsudrabiņa)

dzejas raksturojumus un Grīns — pārskatu par jaunāko

daiļliteratūru krievu žurnālos.

No citiem apcerējumiem par rakstniecību pirmajā kārtā

jāmin paša Zeiferta nopietnie literātūrvēsturiskie pētījumi:

Fr. Ādamovičs, Pētera Blaua dzeja, Latviešu stāstu rakstnie-

cības sākumi, Atskats uz latviešu kalendārniecību. Sakarā

ar D. gr. nodaļas illūstrēto Mērnieku laiku izdevumu Druva

sniedza ievērojamu R. Klaustiņa rakstu Mērnieku laiki kā

tilts no veciem uz jauniem laikiem. Vēl jāatzīmē V. Eglīša

raksts Mākslinieciskās formas jautājums un A. Brača —

Par literārisku izglītību. Druvā 1913. g. nāca ar pirmo

apcerējumu klajā vēlāk pazīstamā teātra un rakstniecības

kritiķe Paula Jēger - Freimane, šai apcerējumā (Viena vasara

Hellerauā) tēlodama Dalkroza ritmiskās vingrošanas institūtā

saņemtos iespaidus. — Vispārīgajā zinātnisko rakstu nodaļā

daži vecākie zinātnieki nākuši ar darbiem vēsturē un valod-

niecībā; prof. P. Šmitam ir raksts Par Baltijas vēsturi

<plašāks J. Krodznieka grāmatas pārspriedums), bet K.

Mūlenbacham — Kāds vārds par latviešu valodas izrunu.
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Vēl jāatzīmē L. Adamoviča raksts * Archaioloģiski pētījumi

Palestīnā, L. Bērziņa — Tagadējās prasības un audzināšanas

uzdevumi. Filozofijā un psīcholoģijā Druva sniedz P. Dāles

rakstu Par dvēseles zemapziņas darbību. Liels un pamatīgs
ir J. Seska apcerējums Anrija Bergsona idejas. — Chronikā

1913. gadā Fr. Bārda vairs neraksta; viņa vietā liriku vis-

vairāk vērtē V. Dambergs, arī P. Rozītis; dailprozu pārspriež

Klaustiņš, pats Zeiferts v. c. Par gleznu reprodukcijām

nelielus, lietišķus paskaidrotājus rakstus devis Dr. O. Gros-

valds.

Trešo, 1914. gadu sākot, Druva izlaida plašu pro-

spektu, kur uzrādīti daudzi žurnālā sniedzami darbi. Laba

dala to arī parādījās. Daiļprozā vērtīgākie darbi šai gadā

bija: Saulieša mistikas apgarotā uztverē «Veļu tiesai" tuvā

novele Neaizberama aka, V. Eglīša raksturīgi „eglītiskais w

stāsts Slāpes pēc dvēseles, R. Klaustiņa sāktais interesantais

zviedru laiku romāns Pa tumšām tekām, Pētera Liepiņa

spēcīgos vilcienos rakstītais stāsts Ziemas naktis, kur latvju

kareivis tālos austrumos stāsta otram par to, kā viņš bērnībā

sēdējis cietumā. Diezgan vērtīgs arī Kārsteņa stāsts Arvien

dziļāk par sulaiņa mazkrieva kaislo mīlestību uz latviešu

jaunavu; te jāpiemin, ka Jānis Kārstenis (Smits), šis sav-

rupais provincē dzīvotājs rakstnieks, ļoti interesējās par

tā laika krievu modernajiem dzejniekiem, un Druvas pēdējos

divos gada gājumos plaši un itin interesanti referēja par

Borisova, Bēlija, Bloka jaunākām grāmatām. — Druvā 1914.

g. iespiests arī Annas Brigaderes traģiskais viencēliens

Mazā māja. Dzejas nodaļa 1914. g. šaurāka; tomēr te parā-

dījies tāds lirikas šedevrs, kāds ir Skalbes dzejolis Barka

ar sienu.

Zeiferts Druvā labprāt uzņēma mirušo rakstnieku atstā-

tos, līdz tam nepublicētos darbus. 1913. g. iespiests Doku

Aša fragments Čigāniete, 1914. g. — Blaumaņa noveles frag-
ments Jeta un nepabeigtā, ievērojamā drāma Dzīvais

ūdens. Turpat ievietotas arī Blaumaņa bijušā puiša P. Līča

(Blaumanis Latvijas lit. pielikumā publicēja viņa atmiņu

stāstu v. c. gabaliņus) sirsnīgi uzrakstītas atmiņas par

Blaumani (Kad rozes zied).

Arī 1914. gads Druvai bagāts literātūrvēsturiskiem un

kritiskiem rakstiem. Tur ir Zeiferta raksts par Saulieti
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(vēlākos gados beigu nodaļa Saulieša rakstu ievadā), P. Dā-

les apcere Poruks kā domātājs, Zeltmaša raksts par jauno

Raiņa lugu Pūt, vējiņi. Sakarā ar dažu veco rakstnieku pie-

miņas atceri ievietoti raksti par viņiem: Klaustiņa par Juri

Alunānu, K. Kundziņa par Veco Stenderu, A. Vica par Lei-

tānu. Raksti sniegti arī par cittautu dziesminiekiem un

dzeju. Virza rakstījis par Emīlu Verharnu, jauns literātūras

zinātnieks R. Egle sniedzis diezgan paprāvu rakstu Jaunākā

vācu lirika (sakarā ar Plūdoņa atdzejoto vācu antoloģiju).

Rīgā viesojās pazīstamais krievu dzejnieks Valerijs Brusovs,

iepazīdamies ar saviem latviešu kollēgām; V. Eglītis Druvā

sīki referēja par šo iepazīšanos; Druvā iespiesti arī vairāki

Brusova dzejoļi, Kārsteņa un Eglīša atdzejoti un viens no

tiem (Eglīša atdzejotā Vasara 1919. g.) Druvā publicēts vis-

pār pirmo reizi. — Vēl pieminams, ka Druvā 1914. g. nāca

Jaunsudrabiņa konspektīvs vēsturisks pārskats par latvju

glezniecību ar gleznu reprodukcijām. — No zinātniskiem

rakstiem jāmin: K. Mulenbacha Par plato un šauro „c", K.

Kundziņa jun. Domas par dzīves mērķi 19. g. simtenī (gal-

venā kārtā par Nīcšes, Ibsena, Tolstoja idejām), Dr. M. Val-

tera Nācionālisms un marksisms (sakarā ar M. Skujenieka

grāmatu Nacionālais jautājums Latvijā). R. Klaustiņš īpaši

interesanti atstāstījis dažādas epizodes un zīmīgas aizgājušo

laiku parādības. No šādiem viņa nelieliem vēsturiskiem rak-

stiem Druvas dažādos gada gājumos atzīmējami Kā Paist-

kules mācītājs Štāls par burvi apvainots (1913. g.), Kā

Egils Skalagrimesons braucis vikingos uz Kurzemi (1914.).

Vasarā sākās Eiropas karš, un kara apstākļu dēļ Derīgu

grāmatu nodaļa augustā pārtrauca Druvas izdošanu. Kara

apstākļi palika kultūras darbam aizvien nelabvēlīgāki, un

Druva iznākšanu vairs neatjaunoja. Bet lai abonenti tomēr

dabūtu žurnālu par visu gadu, 1915. g. pavasarī izlaida

biezu Druvas beigu burtnīcu (N° 9—12). levērojamākais

daiļdarbs tur bija Jūlija Vecozola drāmatiski stiprais vien-

cēliens Divkauja — par 1905. gada ēmigranta doktora sa-

dursmi ar Baltijas baronu ārzemēs. Šī luga, atsevišķi līdz

šim joprojām neizdota, ir viens no Vecozola labākajiem dar-

biem. Dažos šīs burtnīcas rakstos jau jūtams kara laiks.

Kara sākumā visiem daudzināma bija vāciešu izpostītā Beļ-

ģija, un par šīs zemes augsto kultūru runā arī Dr. M. Valtera
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raksts īpatnības Beļģijas mākslā. Kāds cits raksts bijis par

Poliju, bet tam, acīm redzot, likusi šķēršļus tā laika kara

cenzūra, atstādama neaizkārtas tikai šī nelielā raksta beigas, un

tā nu Druvas pēdējā burtnīca tika laista klajā ar vienu iz-

ņemtu resp. izplēstu lapu (1093. —1094. lappusi).
Mēnešraksts Druva atspoguļo sava laika latvju dzīvi un

kultūru, tai atrodama laba daļa vērtīgas latvju dzejas,
literatūras kritikas, zinātnes. Latvju kultūras un rakstniecī-

bas vēsturē šim žurnālam sava nozīme, un tas allaž pie-

minams godam, kaut gan tā mūžs nebija ilgs.

L. Adamovičs.

III. Konversācijas Vārdnīca

1903—1921.

1. Konversācijas Vārdnīcas priekšvēsture. Pirmo lat-

viešu konversācijas vārdnīcu sāka izdot pazīstamais lite-

rāts, grāmatnieks un apgādnieks Jēkabs Dravnieks (1858.

— 1927. g.) Jelgavā 1891. g. Par līdzstrādniekiem viņš bij

ieguvis redzamus tā laika zinātniekus un rakstniekus:

K. Kundziņu sen., J. Lautenbachu, A. Jurjānu, V. Olavu,

J. Veismani, Pūriņu Klāvu, T. Zeifertu, M. Skruzīti, J. Maz-

vērsiti, A. Bandreviču v. c. Pirmais sējums ar 18 burt-

nīcām aptvēra vārdus no A līdz Hystrix (1891. —1893. g.).

Otru sējumu J. Dravnieks apgādāja vēl līdz 25. burtnī-

cai (1893. —94. g.), tad pēc Dravnieka veikalu krīzes viņa

sarežģījušos materiālo apstākļu dēļ turpinājumu pārņēma

H. Alunāns, kas apgādāja vēl 26. un 27. burtnīcu (1897. un

1898. g.), bet netika vairs tālāk par vārdu „Kristjāns".

Bij skaidra lieta, ka lielais darbs paveikts vēl drusku

mazāk nekā pusē un ka atsevišķai personai nav iespējams

novest to līdz galam. Bet latviešu konversācijas vārdnīca

nebij arī vairs tikai sapnis. Bij pierādīta tās iespējamība.

Un tās vajadzību latviešu kultūras darbinieki izjuta tagad

daudz stiprāk nekā agrāk, priekš Dravnieka pasākuma.

Konversācijas vārdnīcai latviešu valodā taču bij ne tikai

vērtība pašai par sevi
%

kā rokas grāmatai, kur latvieši

varētu viegli atrast vajadzīgās enciklopēdiskās ziņas, bet arī
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sava vieta latviešu gara kultūras vēsturē vispār; jo tikai ar

to, ka latviešu valodā rakstīja par visiem dabas un kultūras

dzīves jautājumiem, — tikai ar to varēja uzskatāmi pie-

rādīt, ka latvieši pilnā mērā iekļaujas vispārējā tautu kul-

tūras darbā, ka latviešu valodā ir rakstīts un tā tad arī var

rakstīt par visu, kas ietelp kulturālas rakstniecības apvārsnī

un ka latviešiem ir arī speciālisti, kas pārzin visus šā

apvāršņa sektorus.

Par lietu interesējās Rīgas latviešu biedrības Zinību

komisija, kuras priekšnieks toreiz bij V. Plute- Olavs (no

1897. g, pirmās puses līdz 1899. g. pirmajai pusei), bet,

trūkstot Komisijas protokoliem par šo laiku līdz pat 1903.g.,

nav vairs iespējas izsekot Komisijas pārrunām. Jāapmie-

rinās ar kādu piezīmi Austrumā 1899. g. (I sēj. 398. lp.) ar

šādu saturu:

Par latviešu konversācijas vārdnīcas turpināšanu vai no jauna

izdošanu Zinību komisija iesākusi pārrunāt jau priekš ilgāka

laika. Šim darbam ronas ievērojami šķēršļi. Pirmkārt līdz-

strādnieki speciālisti vēl latviešiem esot tā ar daļu. Tad jābai-

ļojas, vai izdevumi jel cik atmaksātos. Uzaicinājums uz sub-

skripciju izdarīts priekš vairāk nekā gada, bet atsaukšanās

diezgan neievērojama Zinību komisijai nopietni jāapdomājas,

pirms uzņemas 5000—7000 rubļu lielos izdevumus, bez kuriem

darbs nav veicams.

Pagaidām Komisija netika pāri iebildumiem un apdo-

mībai. Varbūt sava nozīme bij arī tam apstāklim, ka V.

Olavs 1899. g. rudenī iestājās par studentu Rīgas politech-

nikā un nevarēja vairs uzņemties tālāk priekšnieka pienā-

kumus. Vispār gan tie bij RLB Zinību komisijas ziedu laiki,

kad Vasaras sapulces bij visas tautas intelliģences sastap-

šanās un apspriešanās sanāksmes; jo pēc pirmajām asajām

sadursmēm starp jauno strāvu un „māmuļniekiem" bij atkal

nodibinājies sadarbs kultūrālos jautājumos, kad rinda jaunu

literātu (ar un bez akadēmiskās izglītības) nostājās Zinību

komisijas rindās blakus vecākiem darbiniekiem. Tie bija

arī Derīgu grāmatu nodaļas ziedu laiki. Un šādos apstākļos

vajadzēja arī izveidoties augsnai, kur varētu izaugt un

iesakņoties Konversācijas Vārdnīcas žuburotais diženais

ozols.

Zinību komisijas priekšnieka V. Maldoņa lajkā 1902. g.
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23./10. maijā Komisija nolēma celt Konversācijas Vārdnīcas

lietu priekšā tā gada vasaras sapulcēs. Tas tad arī notika

31./18. jūnijā. Pie Maldoņa ierosinājuma izteica dažas pie-

zīmes T. Zeiferts. Komisija virzīja lietu tālāk un uzdeva

17./4. oktobra sēdē savai priekšniecībai izstrādāt sīku pro-

jektu. Priekšniecība (kur bez Maldoņa ietilpa vēl G. Rein=

hards, P. Dulbe, M. Šiliņš, V. Zālītis, J. Lazdiņš, A. Ķēniņš
un A. Bergs) sastādīja projektu savā 28./15. oktobra sēdē

un 14./1. novembrī cēla to priekšā Komisijas pilnsapulcei

(protokolam iztrūkstot, nav iespējams noteikt, cik un kādi

darbinieki piedalījušies sēdēs). Konversācijas vārdnīcas

budžets bija aplēsts par 3 sējumiem jeb 72 burtnīcām ar

700 iespiežamām loksnēm 3000 eksemplāros, kopā 31850 rubļu

jeb apaļā summā 30000 rubļu. Līdzekļus paredzēja savākt

no subskribentiem, abonentiem un atpirkšanās no Jaungada

vizītēm, nosakot subskripcijas maksu par visu Vārdnīcu

15 rubļu un abonēšanas maksu par visu 18 rubļu (t. i.

3 rubļus gadā par 12 burtnīcām). Darbu cerēja veikt sešos

gados.

Komisija pieņēma izstrādāto budžetu un arī priekš-

likumu sakt izdošanu ar burtu A, t. i. dot patstāvīgu darbu,

bet neturpināt agrāko Dravnieka pasākumu. Līdz ar to

uzdeva paplašinātai priekšniecībai (aktīvi bijuši Maldonis,

Reinhards, A. Bergs, M. Šiliņš un A. Ķēniņš) izdarīt pagaidām

redakcijas darbus, pieņemt technisku darbvedi un uzaicināt

līdzdarbiniekus. 29./16. novembrī nolēma pieņemt par tech-

nisko darbu vadītāju J. Dravnieku par 30 rubļiem mēnesī.

Viņam nu uzdod aicināt līdzdarbiniekus, sastādīt un iespiest

subskripcijas listes v. t. t. Dravnieks atdod savas tiesības

uz viņa izdoto vārdnīcas daļu, ja viņam maksā darbveža

algu ne 15, bet 20 rubļu par katru iespiestu loksni.

2. Techniskie priekšdarbi. Ar 1902. g. 29./16. de-

cembri sākās Zinību komisijas paplašinātās priekšniecības

jeb Konversācijas Vārdnīcas Rīcības komitejas sēdes ar kārt-

nējiem protokoliem. Jau ar nākošo 1903. g. 26./13. janvāra

sēdi sāk piedalīties arī atsevišķi līdzdarbinieki (redaktori),

kuru vākšanai komisijas locekļi izlieto gan sarakstīšanos, gan

personiskus sakarus, piem. Maldonis sarunājas ar Tērbatas

latviešu zinātniekiem. Bet viena daļa arī paši atsaucās uz
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laikrakstu ziņojumiem, piesolīdami līdzdarbību. 9. febr./27.

janv. kooptēja komisijā no ārpuses K. Kasparsonu, kas vis-

pār izrādīja Konversācijas Vārdnīcas lietā lielu interesi.

24./11. aprīļa sēdē pieaicināti redaktori, izdevēji un līdz-

darbinieki, lai apspriestos par ortogrāfiju un alfabētu. Alfa-

bētu pieņem pēc Maldoņa priekšlikuma, ortogrāfijā nolemj

turēties, cik iespējams, pie fonētiskā principa. Tad sāk sa-

stādīt vārdu sarakstus pašai vārdnīcai. Sastāda arī plašu

jautājumu listi, ko izsūtīt uz vietām, lai savāktu nepiecieša-

mās ziņas. To izsūta 2000 eksemplāros pagastu valdēm,

skolotājiem, mācītājiem, draudzēm, biedrībām v. t. t.

Paraugam nolēma sastādīt pusloksni lielu prospektu ar

rakstiem dažādās nozarēs; to iespieda 8000 eksemplāros, ko

izplatīja caur grāmattirgotājiem, laikrakstiem un arī izsūtīja

kopā ar 4000 subskripcijas listēm, ko adresēja mācītājiem,

ārstiem, pagastu valdēm, skolotājiem, biedrībām.

Prospektam jeb paraugloksnei sagatavoja starp citu

šādus rakstus, ko komisija ļoti rūpīgi izrediģēja: A. Berga —

pasts, K. Jullas — stiebru krēsli, Kasparsona — Kangari,

Ķēniņa — P. Verlēns, Reinharda — trachoms, Šiliņa — En-

gures ezers un Latviešu Indriķis, Veismaņa — Neredzīgais

Indriķis, tad teoloģijā — Jahve. lespiež to Kalniņš un Deičmanis.

Abonentu vākšanas lietā noslēdza arī līgumu ar kolpor-

tieri Kristapu Rezevski, solot viņam 15 procentus par abonen-

tiem līdz 500, par lielāku skaitu vairāk, sākot ar 751

līdz 25°/o.

11. maija 28. aprīļa sēdē, Maldonim atsakoties, ievēlēja

par viņa vietnieku „līdz rudenim" Arvedu Bergu, kas sabija

tad Rīcības komitejas priekšgalā līdz 1906. g. janvāra beigām

(vecā stilā : vidum), t. i. 23
/* gada.

1903. g. vasarā svarīgākie sagatavošanas darbi jau

veikti. Prospekti un listes izsūtītas. Pieteikušies 71 sub-

skribents, 193 abonenti un savākti ap 900 noņēmēju; sub-

skripciju pagarināja līdz 1. burtnīcas iznākšanai. 1903. g.

beigās skaitīja 174 subskribentus un 639 abonentus, vēlāk

1904. g. nodibinājās subskribentu un abonentu kopskaits 2061.

1903. g. jūlijā nozīmēja redaktorus paredzētajām Vārdnīcas

nodaļām; viņu rindā nācās gan izdarīt vēlāk vēl dažas pār-

grozības. 31. 18. augustā redaktoru sapulce nolēma iespiest
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Vārdnīcu gotu burtiem, apzīmējot garumu ar „h". Zinību

Komisija apstiprināja šo lēmumu, norādot uz Derīgu grāmatu

nodaļas ortogrāfiju (prot. N« 10, bez datuma). Vēlāk gan

nācās vēl reiz pie pareizrakstības jautājuma atgriezties, jo

Ed. Mednis iesniedza priekšlikumu atmest „h
ft

un, noraidīts

Rīcības komitejā 9. nov./27. oktobrī, panāca ārkārtējas Zinību

komisijas sapulces sasaukšanu 18./5. novembrī. Bet pēc pār-

runām sapulcē viņš ņēma savu priekšlikumu atpakaļ. Pār-

iešana uz citu ortogrāfiju būtu prasījusi arī jaunus burtus,

un tādu izgatavošana būtu kavējusi Vārdnīcas iznākšanu.

21./8. septembrī noslēdza līgumu ar G. Landsberga

spiestuvi Jelgavā, uzticot tai Konversācijas vārdnīcas iespie-

šanu, un drīz vien spiestuve saņēma rokrakstus pirmajai

burtnīcai, ko Rīcības komiteja bij rūpīgi izrediģējusi.

Rudenī formāli noorganizēja Vārdnīcas technisko va-

dību. Redaktoru sapulce 17-/4. oktobrī (A. Bergs, V. Maldo-

nis, J. Veismanis, M. Šiliņš, K. Kasparsons, K. Mūlenbachs,

K. Balodis, J. Rezevskis, P. Strautzelis, G. Reinhards, K.

Vidiņš, J. Penģerots, J. Pliekšans, Duburs, M. Ārons, E. Birk-

hāns, J. Pavļevskis un J. Dravnieks — kopā 18 personas)

ievēlēja par redakcijas vadītāju A. Bergu un par Rīcības

komitejas locekļiem viņa vadibā K. Vidiņu, K. Kasparsonu,

M. Šiliņu un V. Maldoni. Vēlāk izdarīja vēl sīkas pār-

maiņas. 1904. g. 30./17. janvārī kooptēja par kasieri Jāni

Zālīti.

Darbvedim J. Dravniekam, sākot ar 1903. g. 1. oktobri

(v. st.), paaugstināja algu līdz 60 rubļiem mēnesī, apmēram

aplēšot šo summu par katru burtnīcu (3 loksnēm ā 20 rubļu).

Rīcības komiteja visā savā tālākajā darbībā rīkojās pil-

nīgi neatkarīgi no Zinību komisijas. Nedzird arī ne par

kādiem gadījumiem, kur par Konversācijas Vārdnīcas lietām

būtu lēmuši RLB runas vīri, izņemot gada pārskatu pie-

ņemšanu un uzņemšanu biedrības gada pārskatā un no-

teikumu, ka Konversācijas Vārdnīcas kasē nedrīkst turēt

summas lielākas par 500 rubļiem, bet pārākums jāiemaksā

Biedrības virskasē (pieņemts 1905. g.). Rīcības komitejai

nebij juridiskas personas tiesību, bet viņa baudīja visplašāko

aprindu uzticību, un darbs gāja veicīgi un sekmīgi uz

priekšu.
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3. Konversācijas Vārdnīcas pirmais sējums. 1903. g.

25./12. decembrī iznāca pirmā burtnība. Uz tās vāka iekšpusē

lasāms šāds prospekts :

Konversācijas Vārdnīca

iznāks katru mēnesi pa burtnīcai, kura būs 3 loksnes liela, ar illūstrācijām

tekstā un pielikumiem, un maksās 35 kap. Gada abonentiem jāmaksā tikai

3 rub. (par 12 burtnīcām). Par to pašu naudu piesūtīs burtnīcas arī pa

pastu. Pavisam būs ap 70 burtnīcu, tā tad šīs vārdnīcas darbi tiks nobeigti

6 gadu laikā.

Konversācijas Vārdnīcā dos, kaut gan samērā īsu, tomēr pēc iespējas

pilnīgu un viegli saprotamu pārskatu par visām zinībām. Sevišķu vērību

piegriezīs mūsu dzimtenes lietām. Taisni tālab šī vārdnīca būs nepiecie-

šama ikvienam izglītotam latvietim, jo tā saturēs līdz šim šur tur izkaisī-

tus vai arī nekur neatronamus materiālus par latviešu lietām. Sevišķi

ievērojamu materiālu priekš latviešu lietu apstrādāšanas deva jautājumu
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loksnes, kuras Zinību Komisija izsūtīja visām latviešu pagastu valdēm un

daudzām citām personām. Uz šiem jautājumiem ienākušas ļoti pilnīgas

ziņas, tā ka Konversācijas Vārdnīcas redaktoru rokās atronas tik drošs un

pilnīgs materiāls, kāds nevienā darbā līdz šim vēl nav izlietots. levērojot

to, var apgalvot, ka par latviešu lietām Konversācijas Vārdnīca varēs sniegt

ļoti pilnīgas un interesantas ziņas.

Visvairāk būs ievēroti šādi arodi: vēsture, ģeogrāfija, literātūras vē-

sture, valodniecība, archaioloģija, mitoloģija, kūltūras vēsture, filozofija,

aistētika, teoloģija, paidagoģija, tēlotājas mākslas, mākslas rūpniecība

teātrs, mūzika, tieslietu zinības, tautas saimniecība, statistika, tirdzniecība

un satiksme, lauksaimniecība, mežkopība, dārzkopība, biškopība, ķīmija,

fizika, mēteoroloģija, elektrība, astronomija, matēmatika, mitoloģija, ģeolo-

ģija, botānika, zooloģija, antropoloģija, medicīna, veselības kopšana, techno-

oģija, architektūra v. c.

Visi latviešu labākie spēki piedalās kā līdzstrādnieki pie jaunās

vārdnīcas, to starpā: redaktors M. Aro ns, docents Dr. phil. K. Ballodis,

rakstnieks A. Bandrevičs, virsskolotājs E. Baumanis, docents E.

Birkbāns, lektors M. Bruņinieks, direktors J. D v b v r s, magd. phil.

J. End zelīns, Dr. 0. Freimani s, inspektors J. Goldbergs, cand.

rer. merc. Z. Gustavs, profesors A. Jurjans, redaktors J. Kalniņš,

Dr. K. Ka s par s o n s, mācītājs K. Kundziņš, mag. J. Lautenbachs

direktors V. Maldonis, agronoms J. Mazvērsītis, virsskolotājs K.

Mūlenbachs, mag.pharm. J. Niedra, mācītājs V. 01a v s (P 1u 11c),

Dr. vet. E. Paukv1s, stud. pol. J. Pavļevskis, dārzkopis J. Peņģe-

rots-Svešais, cand. jur. J. Pliekšans, Dr. mcd. G. Reinhards,

mācītājs J. Rezevskis, inženieris M. Robs, redaktors J. Roze ns,

redaktors E. Šaefcr s, profesors P. Šmid ts, Dr. J. Zieme1i s, rakst-

nieks M. Šiliņš, Dr. P. Strautzcli s, redaktors A. Vebers, redak-

tors J. Veissmanis, inženieris D. Vidberg s, inženieris K. Vidi ņš,

profesors J. Vītols v. c.

Zinību Komisija stājusies nopietni pie šī darba un grib to godam

vest galā. Ikviena izglītota latvieša pienākums nu būtu pabalstīt šo lietu,

Vārdnīcu abonējot.

Apsūtījumiem pa pastu izlietojama šāda adrese: Pnra, Ph>kckoc

JlaTbiuīCKoe 06mecTBO, KoMMHceiH.

Bet apsūtījumus pieņem arī visas grāmatu pārdotavas, mācītāji, sko-

lotāji, pagastu rakstveži v. c

Uz 10 eksemplāriem 1 brīveksemplārs. Grāmatu tirgotājiem parastais

rabats. Rīcības Komiteja.

Āfrikas karti

bija nodomāts pielikt jau pirmajai burtnīcai, bet dažu kavēkļu dēļ (karte

tiek pagatavota Leipcigā, Bibliogrāfiskā Institūtā) to varēsim dot līdz tikai

pie otrās burtnīcas, kura iznāks februāra sākumā. Pie trešās burtnīcas

pasniegsim latviešu tautas apģērba paraugus.

Rīcības Komiteja.
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Atsevišķajās nozarēs darbojās sākumā šādi redaktori un

līdzdarbinieki: architektūrā — J. Pavļevskis (Pauļevskis),

dabas zinātnēs — K. Kasparsons (zooloģijā īpaši — J. Kal-

niņš), filozofijā un psīcholoģijā V. Maldonis, farmācijā — J

Niedra, ģeogrāfijā — M. Šiliņš, inženierzinātnēs un tech-

nikā — M. Robs, jūrniecībā — A. Bandrevičs, latviešu koloniju

lietās — J. Rozens, ķīmijā un technoloģijā — K. Vidiņš, lauk-

saimniecībā vairāki (biškopībā — E. Šāfers, dārzkopībā — J.

Penģerots, lopkopībā un zemkopībā — J. Mazvērsītis), lite-

rātūrā — J. Veismanis, matēmatikā un fizikā — J. Goldbergs,

mēchanikā (mašīnu konstrukcijā) — D. Vidbergs, medicīnā

— P. Strautzelis, mūzikā — J. Vītols, paidagoģijā — V.

Maldonis, tautsaimniecībā — K. Balodis, teātra lietās — J.

Duburs, teoloģijā — J. Rezevskis, tieslietu zinātnē — J. Pliek-

šans, tirdzniecībā — E. Birkhāns, valodniecībā — K. Mūlen-

bachs, vēsturē — V. Olavs, veterinārmedicīnā — E. Paukulis;

latviešu sabiedrisko darbinieku biogrāfijas un rakstus par

latviešu etnogrāfiju un kultūras vēsturi bij uzņēmies — M.

Arons, mitoloģiju — M. Bruņenieks.

Uz līdzdarbību bij aicināti visi pazīstamie izglītotie lat-

vieši, bet viena daļa nemaz neatsaucās, otra tieši atteicās, —

un netik vien aizbildinoties ar laika trūkumu, bet arī aizrā-

dot, ka „nepiekrītot" latviešu konversācijas vārdnīcas idejai,

vai atkal, ka esot „citi vispārīgi darbi darāmi". Arī tie, kas

atsaucās labvēlīgi un ar solījumiem, ne visi tapa par pa-

stāvīgiem un īstiem līdzstrādniekiem. Prof. J. Ose Tērbatā

bij ar mieru darboties līdzi, bet negribēja, ka minētu viņa

vārdu. Par filozofijas nodaļas vadītāju tapa pagaidām V.

Maldonis; min protokolos pastarpām gan arī J. Lautenbacha

vārdu. Astronomijā uzaicinātais J. Vinklers bij atteicies ne-

vaļas dēļ, un viņam nodomātie raksti arī uzticēti J. Gold-

bergam. Kara zinībās solīja līdzi darboties Kārlis Ezeriņš, bet

nav ziņu, vai viņš arī ko iesūtījis. Tēlotājas mākslas lietās

bij sākumā solījies līdzi darboties R. Zariņš, bet atteicās, un

viņa vietā uzaicināja T. Grīnbergu (Zaļkalnu); tomēr nav

vairs ziņu, kas rakstījis rakstus mākslas jautājumos līdz

1904. g. jūlijam, kad pieaicināja J. Asari. Dabas zinātnēs

bij līdzās K. Kasparsonam pieaicināts R. Krimbergs jau pašā

sākumā, un viņš arī bij solījies, bet jau pēc mēneša nevaļas
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dēļ atteicies, tā ka zooloģija bij jāuztic nespeciālistam Jurim

Kalniņam. Mājrūpniecībā pieņēma jau 1904. g. par līdzdar-

binieku K. Jullu. Mežkopības rakstiem minēts sākumā kāds

Saulītis, bet izsludinātajos līdzdarbinieku sarakstos viņa vārda

nav. Ģeogrāfijā bija jāiztiek ar nespeciālistiem visu laiku; 1904.g.

pirmā pusē visp. ģeogr. pieaicināja G. Krūmiņu, tad J. Kalniņu.

9. burtnīcā ziņots, ka vēstures nodaļas vadību uzņemas

A. Vēbers, ķīmijas nodaļu — J. Asaris, vispārīgo ģeogrāfiju
J. Kalniņš un tirdzniecības zinības J. Ozols. No šiem četriem

Kalniņš un Vēbers minēti jau prospektā, tā tad klāt nāk ti-

kai Jānis Asaris un Jānis Ozols, abi ļoti redzami darbinieki

kreisajās aprindās, no kuriem J. Ozols gan prata slēpt at-

klātībai savus īstos uzskatus, līdz pašai ievēlēšanai otrā

valsts domē 1907. g. Bet otra gada prospekts 10. burtnīcā

rāda jau lielākas pārgrozības. Bez Asara un Ozola nācis

klāt vēl redaktors K. Graudiņš, turpretim līdzstrādnieku rin-

dās vairs nav minēti K. Balodis, E. Birkhāns, M. Bruņenieks,

Z. Gustavs, K. Kundziņš sen., J. Lautenbachs, J. Niedra, V.

Olavs, J. Pavļevskis, M. Robs, P. Šmits, J. Ziemelis un K.

Vidiņš. 1904. g. beigās, Maldonim atsakoties no filozofijas

un psīcholoģijas nodaļas, par pēcnācēju izraudzīja Fr.

Smitchenu, bet, pēdējam aizbraucot uz karalauku, izvirzīja

J. Kauliņa kandidātūru; palika tomēr pie P. Zālītes, kas jau

pašā sākumā bij piesolījis savu līdzdarbību, bet tikai „ar

īpašiem nosacījumiem".

Ar 13. burtnīcu rakstniecības nodaļu atstāja J. Veisma-

nis un mežkopības nodaļā nāca klāt A. Valbe. Ar 15. burtnīcu

rakstniecību sadala: latviešu rakstniecību uzņemas L. Bēr-

ziņš un cittautu rakstniecību J. Asaris. 1905. g. beigās jau

tāpa jūtamas polītiskās pretešķības. A. Vēbers, kas vispār

sāka norobežoties no latviešiem, aizgāja (kā ziņots 19. burtn.)

no vēstures nodaļas, ko bij vadījis nepilnu gadu, un arī šo

nodaļu nācās sadalīt. Pagaidām radās speciālists tikai Balti-

jas vēsturei J. Krodznieka personā. Ar 20. burtnīcu izstā-

jās no redakcijas M. Šiliņš. Ar 22. burtnīcu valodniecības

nodaļas vadība pārgāja no K. Mūlenbacha uz J. Endzelīnu

un zooloģijai izdevās beidzot dabūt speciālistu — R. Krimbergu.

Izdevēji dabūja dzirdēt diezgan daudz iebildumu un

pārmetumu, bet bij iesākuši savu darbu drošā paļāvībā uz
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labas lietas augšanu, un viņu cerības nepalika kaunā. Ne-

trūka jau arī pašaizliedzīgu atbalstītāju. Ziedotāju starpā ir

nevien vārdi ar atzīmi par 50 un 100 rubļu lielu ziedojumu,

bet A. Dombrovskis reiz vienā gadā ziedojis 500 rubļu (gan

1909. g.); Charbinas latvieši bij saziedojuši 126 rubļus jau

pašā sākumā. Radās arī citādi negaidīti palīgi, piem,: kāds

M. Ģeidans piedāvāja savu darba spēku bez atlīdzības, M.

Sniķers iesūtīja jūrnieku vārdu sarakstu. Pirmais subskri-

bents laikam bij ārsts A. Straume (reģistrēts 1903.. g.

16./3. marta protokolā).

Panākumi pārsniedza aplēsumus. Pirmā burtnīca, kas

bij reizē arī it kā parauga burtnīca, iznāca 5000 eksemplāros;

to piesūtīja par brīvu visām 471 pagasta valdēm. Nākošās

bij paredzēts iespiest kārtnēji 3000 eksemplāros, taču ar 1904.g.

1. febr. izsūtāmo un pārdoto eksemplāru skaits sasniedza

2800, un tāpēc nācās noteikt iespiežamo eksemplāru skaitu

4000, un tā tas arī palika līdz 1915. g. Jāatzīmē, ka Rīcības

komiteja prata izlietot reklāmu: 1904. g. beigās iespieda

60.000 eksemplāros prospektu, ko deva līdz visiem latviešu

laikrakstiem.

Pirmie divi gadi bij Konversācijas vārdnīcas ziedu

laiki. Izdevās diezgan kārtīgi izlaist katru mēnesi pa

burtnīcai. Politiskie uztraukumi un jūsmošana 1905. g. bei-

gās aizkavēja tikai 24. burtnīcas iznākšanu līdz 1906. g. sā-

kumam. Zināms, darbs bija spriegs, un vismazākais sarežģī-

jums (piem. kāda līdzstrādnieka slimība), varēja uz kādu

laiku aizkavēt vienas otras atsevišķas burtnīcas izdošanu.

Burtnīcu lielais tirāžs deva iespēju vākt sludinājumus, kas

ienesa atkal papildlīdzekļus. Vienīgā nepārvaramā grūtība

bij iepriekšējā cenzūra, ko dabūja just jau, sākot ar jautā-

juma listēm, kur cenzors nosvītroja daļu par draudzēm, un

tad pie parauga loksnēm. 1905. g. 29./16. augustā redaktoru

sapulce nolēma pat sūdzēt cenzoru pie Preses virsvaldes un

uzdeva J. Zālītim izstrādāt sūdzības rakstu.

Jaunie polītiskās brīvības apvārkšņi, kas pāvērās 1905. g.

pēdējos mēnešos, likās solam vislabākās izredzes arī latviešu

Konversācijas Vārdnīcai. Rīcības komisija nobeidza otru

darbības gadu ar šādu paziņojumu 23. burtnīcā :
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Vārdnīca šinī gadā ar 24. burtnīcu no-

beidz pirmo sējumu, kurā vārdu izskaidrojumi no A līdz G

ar papildinājumiem. Tā tad darba trešā daļa veikta. Grūts

ceļa gabals nostaigāts, sevišķi grūts tādēļ, ka bija jāstrādā

nelabvēlīgos cenzūras apstākļos. Tagad mums dots brīvs

vārds, un tālab turpmāk būs iespējams daudz sekmīgāki
strādāt pie šī darba, kurš tik svarīgs tautas izglītības nolū-

kam. Griežamies pie publikas ar uzaicinājumu pabalstīt šo

pasākumu, lai Konversācijas Vārdnīca jo tālu izplatītos tautā."

Papildinājumi, kuru sastādīšanā pieaicināja arī lasītājus,

noslēdza 24. burtnīcu ar 26 lappusēm teksta (1127. —1152. lp.).

4. Krize 1906. g. Revolūcionārā kustība 1905. g. un

sekojošā reakcija 1906. g. pirmajos mēnešos (līdz valsts do-

mes sanākšanai 27. aprīlī) saskaldīja Vārdnīcas darbinieku

saimi.

1905. g. Konversācijas vārdnīcas vadībā sociāldēmokrati

izvirzījās redzamā vietā. J. Pliekšans (Rainis) darbojās līdzi

no sākta gala tiesību zinātnē (1904. g. arī tautsaimniecībā)

un K. Kasparsons dabas zinātnēs. 1904. g. jūlijā klātpie-

nākušais J. Asaris bij apvienojis savās rokās glezniecības,

ķīmijas, cittautu rakstniecības un tautsaimniecības nozares,

J. Ozols rakstīja par tirdzniecību. Asaris un Kasparsons

bij turklāt Rīcības komitejas locekļi. 1905. g. notikumi sāka

šķirt prātus arī kultūras darbos, un kad rudenī uzliesmoja

revolūcija, tad sociāldēmokratu izsludinātais boikots pret

Rīgas latviešu biedrību un t. s. liberālā opozīcija pašā bied-

rībā (sk. augšā 47. lp.) atsaucās nelabvēlīgi arī tiešajā Kon-

versācijas vārdnīcas darbā. Rīcības komiteja un redaktoru

sapulce parādīja starp citu savu opoziciju pret Biedrības

vadību, noraidot Biedrības priekšnieka Fr. Grosvalda biogrā-

fijas uzņemšanu Vārdnīcas 24. burtnīcā (lēmums pieņemts

laikam jau 1905. g. vasarā).

1905. g. 11. dcc./28. novembrī notika redaktoru sapulce

ar 6 dalībniekiem (tikai Bergs, Kasparsons, J. Zālītis, P. Zā-

līte, Ārons un Dravnieks) un nolēma griezties pie Zinību

komisijas ar priekšlikumu atdot Konversācijas vārdnīcu

redaktoru sapulcei un ļaut tai atdalīties no Rīgas latviešu

biedrības. Sekas bija šāds raksts :
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(Noraksts pie Zin. komisijas 1905 g.

2. dcc. sēdes protokola N? 16)

Rīgas Latviešu Biedrības

Zinību Kommisija

Konversācijas Vārdnīca
D . T.

. „ „.
,_, „,

_

*

~
Rīgas Latviešu Biedrības Zinību

Rīgā, 29. nov. 1905.
s

v .... D_ „

* 648.
Kommisijai Rīgā.

Stāvoklis, kuru Rīgas Latviešu Biedrība ieņem tagadējā

polītiskā kustībā, atrod pilnīgu nepiekrišanu vistāļākās aprin-

dās. Tā arī viena daļano Konversācijas Vārdnīcas redaktoriem

uzskata par nesavienojamu ar saviem uzskatiem, darboties

joprojām līdz pie Rīgas Latviešu Biedrības izdodamas vārdnīcas.

Bez tam Konversācijas vārdnīca var cerēt uz panāku-

miem tikai tad, ja plašas aprindas viņu saņem ar interesi.

Bet tagad, kur Rīgas Latviešu Biedrība sacēlusi pret sevi

stingru protestu, Konversācijas Vārdnīca uz panākumiem nevar

cerēt, un viņai būtu jābeidzas aiz abonentu trūkuma, jo grūto

un uztraukto laiku dēļ arī tā nenāktos viegli atrast vajadzīgo
abonentu skaitu.

Aiz šiem iemesliem, redaktoru sapulce Konversācijas

Vārdnīcas turpināšanu līdzšinējos apstākļos atzīst par neiespē-

jamu un griežas pie Zinību kommisijas ar priekšlikumu Kon-

versācijas Vārdnīcu atdot redaktoru sapulcei neatkarīgi un

atšķirti no Rīgas Latviešu Biedrības, pie kam visa līdzšinējā

Konversācijas Vārdnīcas manta pārietu redaktoru sapulces

īpašumā un tā uzņemas visus pienākumus. Redaktoru sapulce

gaida atbildi līdz 7. decembrim, kurā dienā taisa savu lēmumu.

Priekšnieks A. Bergs

Darbvedis .1. Dravnieks.

Pašā Zinību komisijā arī bija krize. 13. nov./31. oktobra

sēdē bij atteikusies no amata priekšniecība ar J. Kreicbergu

priekšgalā. 1. dcc./18. nov. par priekšnieku bija ievēlēts

K. Freidenfelds un viņa vietnieku J. Zālītis. Sēde 8. dcc./

25. nov. nevarēja nemaz notikt, jo ieradies bij uz to tikai

priekšnieks ar 2 biedriem. Bet Konversācijas Vārdnīcas lieta

tomēr saviļņoja Komisijas aprindas, un liktenīgajā 15./2. de-

cembra sēdē bij klāt 20 personu (K. Freidenfelds, J. Zālītis,

J. Meilands, Fr. Baginskis, M. Šiliņš, A. Zēbergs, V. Mal-

donis, Fr. Grosvalds, P. Dulbe, A. Dulbe, A. Strausmanis,

M. Ārons, I. Cīrulis, A. Bergs, J. Dravnieks, J. Žagats, J.

Ķerps, P. Vītoliņš, Augstkalns? un J. Brigaders). Pēc Kon-

versācijas Vārdnīcas Rīcības komisijas vēstules nolasīšanas

izcēlās debates, kurās piedalījās gandrīz visi sēdes dalībnieki.
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Apgalvoja, ka Zinību komisija no savas puses devusi

Vārdnīcai tikai 140 rubļu pabalsta, ka par Vārdnīcu lēmusi

gan Zinību komisija, bet RLB „neesot sankcionējusi izdo-

šanu" (A. Berga vārdi). A. Bergs uzskata Vārdnīcas mate-

riālo stāvokli par pilnīgi drošu. Vienīgais A. Dulbe izteicās

atklāti pret atdalīšanu. Balsojot nolēma ar balsu vairumu:

izteikties principā par Konversācijas Vārdnīcas atdalīšanos

no Zinību komisijas, ja nākotnē rastos fiziska jeb juridiska

persona, kas uzņemtos Zinības komisijas pienākumus Kon-

versācijas vārdnīcas abonentiem pretim.

Redaktoru sanāksmes decembrī atstāja jautājumu neiz-

šķirtu līdz nākošajam mēnesim, jo nebija iespējama sazinā-

šanās. Tad 1906. g. 16. janvārī sanākušie 4 redaktori (Bergs,

Rezevskis, Duburs un Dravnieks) nolēma paziņot Zinību

komisijai, ka Rīcības komiteja un redaktoru sapulce atsakās

no amata, lai Zinību komisija ņemtu Vārdnīcas izdošanu

savās rokās. Zinību komisija iepazinās ar atsacīšanās vē-

stuli savā 9. febr. / 27. janv. sēdē, 12 biedriem klāt esot

(Freidenfelds, A. Zēbergs, Baginskis, Ārgals, Šiliņš, Ārons,

Dravnieks, Brigaders, Cīrulis, Strausmanis, R. Kaudzīte un

J. Benšons). Debatēs piedalījās atkal gandrīz visi sēdes

dalībnieki. Vairākkārt izteica pārmetumus redaktoru sapul-

cei, ka tā nemotivēti pārtraukusi darbu un beidzot vienbal-

sīgi nolēma izteikt vēlēšanos, lai Vārdnīcas izdošana tiktu

turpināta. Pārrunājot veidu, kā tas būtu panākams, daži

klātesošie redaktoru sapulces locekļi aizrādīja, ka Vārdnīcas

līdzšinējie darbinieki ar maz izņēmumiem arī turpmāk neat-

teikšoties ziedot savus spēkus Vārdnīcai. Nolēma : uzdot

Zinību komisijas priekšniecībai kopā ar Konversācijas vārd-

nīcas darbvedi sasaukt, cik iespējams drīzā laikā, redaktoru

sapulci un noskaidrot, kas būtu ar mieru arī turpmāk pieda-

līties ar saviem darbiem Konversācijas Vārdnīcā.

Paredzētā redaktoru sapulce notika 27. / 14. februārī.

Taī piedalījās Freidenfelds, Jānis Zālītis, P. Zālīte, J. Rezev-

skis, J. Duburs, M. Ārons, A. Bandrevičs un J. Dravnieks.

Ziņo, ka izstājušies J. Pliekšans, J. Asaris, K. Kasparsons,

J. Ozols, bet pieteikušies jauni līdzdarbinieki: J. Benšons,

M. Prīmanis, J. Madernieks v. c. levēlē jaunu Rīcības ko-

miteju : J. Zālīti, G. Reinhardu, V. Maldoni, M. Āronu, J. Ben-
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šonu un M. Prīmani. Pēc trim dienām Zinību komisija sank-

cionēja notikušo. 5. martā / 20. febr. jaunā Rīcības komiteja

sastādīja jaunu redaktoru-līdzdarbinieku sarakstu. Jānis Zā-

lītis uzņēmās uz saviem pleciem Rīcības komisijas priekšsēža

un līdz ar to visa darba atbildīgā vadītāja pienākumus, ko

nesa arī uzcītīgi un uzticīgi līdz 1912. g. novembrim, kad

viņam, kā Valsts domes loceklim, nācās pārcelties uz Pēter-

pili.

Jaunais redaktoru saraksts, ar tuvākajiem grozījumiem

bij šāds:

Teoloģijā — J. Re zcvs ki s.

Jurisprudencijā — J. Zālītis.

Tautsaimniecībā un statistikā — ?, drīz K. H i r š s (Gaigals).

Medicinā — P. Strautzelis.

Botānikā — P. Sauleskalns.

Mineraloģijā, ģeoloģijā un ķīmijā — M. Prīmani s un K. Ne i-

manis.

Zooloģijā —
R. X r i m b c r g s.

Matemātikā, fizikā un astronomijā — ?, drīz atkal J. Goldbergs.

Veterinārzinībās — E. Pa vkvl is.

Filozofijā, estētikā un ētikā
—

P. Zālīte.

Pedagoģikā — V. Maldonis.

Literātūrā; visp. — J. Benšons, latv. — L. Bērziņš.

Vēsturē — J. Kr o d znieks.

Ģeogrāfijā: visp. — J. Kalniņš, latv.: M. Ārons.

Dārznīecībā — J. Penģerots.

Zemkopībā — J. Mazvērsītis.

Mūzikā — J. Vītols.

Teātra lietās — J. Duburs.

Mākslā —
J. Madcm icks, vēlāk M. Nu kšsun A. Malvess.

Inženieru un mašīnu inženieru lietās — D. Vidbergs.

Architektūrā — K. Graudiņš.

Tirdzniecībā — J. Žagats.

Kara zinībās — P. Br i zg a.

Valodniecībā — J. Endzelīns.

Mežkopībā — ?, drīz atkal A. V a 1 b c.

Biškopībā — E. Š ē f c rs.

Koloniju lietās — paredzēts J. Roze ns, bet bij jāpieaicina vēlāk

K. Graudiņš.

Biogrāfijās — M. Ārons.

Jūrniecībā — A. Bandrevičs, kādu laiku Ernsts Kalniņš.

Leišu lietās — E. Vo 11 eri s.

Bet izrādījās, kā Konversācijas Vārdnīca bij zaudējusi

daudz labvēļu un abonentu. Izsūtāmo un pārdoto eksemplāru
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skaits grūto politisko apstākļu un arī saimniecisko sarežģī-

jumu dēļ saruka līdz 1000 un zem tā. Vārdnīca neva-

rēja iztikt ar saviem ienākumiem no subskripcijas, abonentu

maksas, kā arī iznākušo burtnīcu un sējumu pārdošanas.

Sludinājumus nedabūja gandrīz vairs nekādus. Sāka jau

pietrūkt naudas Vārdnīcas kasē, īpaši tā gada astotās, t. i.

pēc kārtas 31. burtnīcas izdošanai.

Zinību komisijai savā 11. maija / 28. aprīļa sēdē (priekš-

nieka vietnieka A. Zēberga vadībā, abi ievēlētie priekšnieki
J. Zālītis un G. Reinhards bij atteikušies) nācās lemt par

Rīcības komitejas lūgumu aizdot 500 rubļu no Zinību komi-

sijas kapitāliem. Nolēma aizdot 200 rubļu, bet izrādījās, ka

Biedrības kasē nav «svabadas naudas", un spriedums palika

vēl kādu laiku neizpildīts. Tad griezās pie runas vīriem ;

tie pieprasīja noteiktas ziņas un norēķinus, un beidzot tika

tomēr aizdoti arī visi 500 rubļu (sk. 1907. g. 23. febr. sēdes

protokolu). Derīgu grāmatu nodaļa aizdeva 1000 rubļus.

Līdzekļus lūkoja sagādāt arī ar publiskiem izrīkojumiem,

piem. 1906. g. 20. jūnijā (v. st.) sarīkoja Konversācijas Vārd-

nīcas vakaru, bet atlikums bija niecīgs — 72 rubļi 21 kap.

Līdzekļu trūkums kavēja darbu. No 1906. g. marta

līdz gada beigām paspēja izdot tikai vēl 7 burtnīcas, un uz

pirmajām (25. un 26.) atkal stāv uzraksts ZU)3BO.7ieHO ueH3y-

poio (cenzūras atļauts), kas priekš pāris mēnešiem bij šķitis

pazūdam uz visiem laikiem. Tikai vispārējā iepriekšējās

cenzūras atcelšana 1906. g. izbeidza cenzēšanu.

1906. g. beigās ievadīja sarunas ar Derīgu grāmatu no-

daļu, lai tā pārņemtu Konversācijas Vārdnīcu savā apgādā.

Nodaļa neatteicās, un 1906. g.
li. dcc. (21. nov.) Zinību ko-

misija nolēma nodot Konversācijas Vārdnīcas tālākvadīšanu

un izdošanu Derīgu grāmatu nodaļai — ar visu Vārdnīcas

aktīvu un pasīvu. Rīcības komiteja dabūja uzdevumu nodot

Vārdnīcu Nodaļai, un tas bij viegli veicams, jo Nodaļa ap to

pašu laiku ievēlēja sa\ju Konversācijas Vārdnīcas Rīcības

komiteju gandrīz ar tām pašām personām: J. Zālīti, G. Rein-

hardu, M. Āronu, J. Benšonu, J. Rezevski, K. Freidenfeldu,

A. Cīruli un J. Žagatu, kam pēc sava amata vēl piebiedrojās

Nodaļas priekšnieks un Nodaļas Rakstu komisijas priekšnieks.
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Sagatavotās burtnīcas izgāja tautā vēl ar agrāko iz-

kārtni, un tikai 35. burtnīcā (1907. g.) lasāms šāds Derīgu

grāmatu nodaļas aicinājums:

Uzaicinājums.

Priekš trim gadiem R. L. B. Zinību Komisija stājās pie īsta kultūras

darba — pie Konversācijas Vārdnīcas izdošanas. Izdotas līdz šim 35 burt-

nīcas. Grūtie laiki darīja arī savu iespaidu uz Konversācijas Vārdnīcas

izdošanu. R. L. B. Derīgu Grāmatu Nodaļa, atzīdama Konversācijas Vārd-

nīcas lielo kultūrālo nozīmi, uzņēmās turpināt no Zinības Komisijas uzsākto

kultūras darbu. Nav nevienas kultūras tautas, kurai trūktu Konversācijas

Vārdnīcas. Tādēļ latviešu tautai, ja viņa grib pilnīgi piederēt pie kultūras

tautām, jāpieliek visi spēki, lai cienīgi novestu galā uzsākto darbu, lai

sagādātu sev Konversācijas Vārdnīcu, šo kultūras veicinātāju un liecinieku.

Konversācijas Vārdnīcas izdošana prasa netikvien daudz darba, bet arī

lielus materiālus līdzekļus, jo vārdnīcas nobeigšanai vajadzīgas vēl diezgan

prāvas summas. Derīgu Grāmatu Nodaļa labi apzinās, cik grūts un atbildības

pilns darbs, kuru viņa uzņēmusies, bet viņa arī stipri cer, ka izdosies šo

darbu ar tautas palīdzību veikt, viņa cer, ka tauta sapratīs savas intereses

un pabalstīs Derīgu Grāmatu Nodaļu, abonējot Konversācijas Vārdnīcu un

citādi viņas izdošanu veicinot.

Konversācijas Vārdnīca katrā mājā nepieciešama grāmata, līdzinās

zinību klētij, no kuras viegli paņemams tas, kas katru reizi vajadzīgs. Bez

šās grāmatas nevar īsti iztikt neviens, kas lietderīgi grib lasīt grāmatas un

laikrakstus.

Ar 36 burtnīcu, kura iznāks nākošajā mēnesī, nobeigsies trešais abo-

nēšanas gads. Lai neceltos pārtraukumi izsūtīšanā, tad Derīgu Grāmatu

Nodaļa lūdz pasteigties ar abonēšanu uz nākošām 12 burtnīcām no 37.-48.

(inkl.), iesūtot pienācīgo abonēšanas naudu. Nākošā, t. i. 4. abonēšanas

gada burtnīcām nāks divi sevišķi vērtīgi pielikumi līdz, proti Baltijas un

Krievijas kartes krāsās.

Konversācijas Vārdnīca iznāk burtnīcām, katru mēnesi viena burtnīca.

Abonējot par 12 burtnīcām jāmaksā 3 rubļi. Lai veicinātu Konversācijas

Vārdnīcas izplatīšanos arī pie mazākturīgiem, tad atļauts abonēšanas maksu

piesūtīt trijos termiņos: 1 rbl. pie parakstīšanas, 1 rbl. pēc 40. burtnīcas

un 1 rbl. beidzot pēc 44. burtnīcas.

Katra burtnīca, atsevišķi pērkot, maksā 35 kap. Pirmās 24 burtnīcas

dabūjamas glītā iesējumā par 7 rbl- Grāmatu par to pašu maksu piesūta

pa pastu, arī uz ārzemēm. lepriekšējie gada gājumi dabūjami ari burtnī-

cām pirkt.
_ xt j i

R. L. B. Derīgu Grāmatu Nodaļa.

5. Konversācijas Vārdnīcas virsvadība. R. L. b-bas

archīvā glabājas folio formāta grāmata ar virsrakstu

«Zinību komisijas paplašinātas priekšniecības sēdes (Kon-

versācijas Vārdnīca)". Pirmajā lappusē ar J. Dravnieka

roku ierakstīti dati par Konversācijas Vārdnīcas priekšvēsturi,
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sākot ar Zinību komisijas 1902. g. 10. maija (v. st.) lēmumu

(sk. augšā 148. lapp.). Tadnāk 391 protokols, sākot ar 1902. g.

29. (16.) dcc. un beidzot ar 1914. g. 20. (7.) maiju. Šie pro-

tokoli rāda, kā no Zinību komisijas priekšniecības paplašinā-

tajām sēdēm izauga divas iestādes: Redaktoru sapulce un

Rīcības komiteja (ievēlēta 1903. g. 17.,4. oktobrī), un ļauj

sekot abu darbībai galvenos vilcienos līdz viņu beigām, kas

Redaktoru sapulcei pienāca gan daudz agrāk, jo Rīcības

komiteja pārdzīvoja to gandrīz par veseliem 8 gadiem. Pirmās

13 sēdes vadījis toreizējais Zinību komisijas priekšnieks V.

Maldonis (līdz 1903. g. 11. maijam/28, aprīlim), nākošās

130 sēdes gandrīz bez izņēmuma — Arveds Bergs, tad

227 sēdes tāpat Jānis Zālītis (prot. K« 144—370) un beidzot

21 sēdi L. Ādamovičs (prot. JMb 371—391).

Redaktoju sapulces nolika, sākot ar 1903. g. oktobri,

ne mazāk par reizi mēnesī svarīgāko jautājumu izlemšanai.

Uzaicināja visus redaktorus, bet ierasties mēdza visvairs

kādas 7—B personas. Pēdējā sapulce bij 1906. g. 20./7. aug.

(prot. N° 160); ar Vārdnīcas pāriešanu Derīgu grāmatu no-

daļas apgādā tās izbeidzās. Apmēram triju gadu laikā

(1903.—1906. g.) redaktori sapulcējušies pavisam 33 reizes.

Redaktori toreiz galīgi apstiprināja vārdu sarakstus, izlēma

latviešu biogrāfiju uzņemšanu, sadalīja darbus savā starpā,

sprieda par honorāru lielumu, uzaicināja jaunus līdzdarbi-

niekus aizgājušo vietā, pārrunāja atsauksmes par Vārdnīcu,

apstiprināja gada pārskatus un apsprieda un izlēma arī vēl

citus Vārdnīcas virsvadības jautājumus.

Arī R. L. b-bas gada pārskatos atrodamas vērtīgas

ziņas par Konversācijas Vārdnīcu, īpaši vēl par tās materiālo

stāvokli. Redaktoru sastāvs bij, kā jau augšā aizrādīts, diezgan

mainīgs. Protokolu grāmatā tas ierakstīts 4 reizes: 1903. g.

26. jūnija (v. st.) saraksts, 1906. g. 20. febr. (v. st.) saraksts,
1910. g. li. janv. (v. st.) saraksts un 1913. g. 11. marta (v.st.)

saraksts. Bet neviens no tiem* nav palicis negrozīts. Saskaņā

ar Redaktoru sapulces un Rīcības komitejas atzinumiem viens

otrs vārds izsvītrots un tā vietā ierakstīts cits, un dažās

rubrikās tas atkārtojas vairāk reizes. Pēc šiem sarakstiem

un protokoliem galu galā jau var gan dabūt pārskatu par

līdzdarbiniekiem vispār, bet atsevišķu rakstu autorus var

noteikt ne visos gadījumos (sk. vispārīgo Vārdnīcas līdz-



163

strādnieku sarakstu IV sējuma beigās 4722 — 24. lapp.).
Izsludinātie līdzdarbiniekusaraksti (sk. piem. 159. un 168. lapp.)
rāda katrreizējo stāvokli mainīgajā plūsmā. Vienīgie, kas

palikuši savu nodaļu jeb nozaru priekšgalā visu Vārdnīcas

veidošanas laiku, ir bijuši M. Ārons, G. Reinhards (acu ārst-

niecībā) un J. Vītols (mūzikā). Pastāvīgāko Vārdnīcas līdz-

darbinieku rindā redzam A. Bandreviču (jūrniecībā, ar pār-

traukumu 1907./8. g.), J. Endzelīnu (valodniecībā no 1905. g.

rudens līdz Vārdnīcas beigām), J. Kalniņu (no sākuma zoo-

loģijā, tad ģeogrāfijā līdz savai nāvei 1919. g.), K. Kaspar-

sonu (bioloģijā un fizioloģijā līdz 1918. g.), J. Mazvērsīti

(lopkopībā un zemkopībā līdz 1915. g.), E. Paukuli (veterinār-

medicīnā līdz 1915. g.), J. Penģerotu (dārzkopībā līdz 1915. g.),
A. Valbi (mežkopībā no 13.—92. burtnīcai), D. Vidbergu (mē-

chanikā trīs pirmajos sējumos, līdz 1911. g.), J. Zālīti (ties-

lietu un sabiedriskās zinātnēs no 1905.—1915. g.), T. Zeifertu

(latviešu un vispārīgā rakstniecībā no 1906. g. līdz Vārdnīcas

beigām).

Rīcības komitejas vārds, liekas, sāka ieviesties tikai ar

1904. g. Tās locekļi arī vairākkārt mainījušies. No pirmā

1903. g. novembrī ievēlētā sastāva (A. Bergs, K. Kasparsons,

V. Maldonis, M. Šiliņš, K. Vidiņš un 1904. g. kooptētais

J. Zālītis) pirmais izstājās M. Šiliņš 1904. g. 11. maijā / 28. ap-

rīlī, jo ņēma ļaunā komitejas īsinājumus un grozījumus viņa

rakstos un J. Endzelīna norādījumus uz viņa valodniecisko

izskaidrojumu šaubīgajiem pamatiem. Viņa vietā nāca

J. Rezevskis. 10. aug. / 28. jūlijā kooptēja Jāni Asari, lai-

kam K. Kasparsona vietā. 20. 7. okt. atteicās Maldonis un

viņa vietā uzaicināja par jaunu Kasparsonu. 1905 g. 20./7.

janv. Redaktoru sapulce ievēlēja par jaunu visu Rīcības

komiteju: A. Bergu, J. Asari, K. Kasparsonu, J. Rezevski

un J. Zālīti. Pēc pārdzīvotās krizes Redaktoru sapulce

1906. g. 27. un 14. febr. ievēlēja Rīcības komitejā J. Zālīti,

M. Āronu, J. Benšonu, V. Maldoni, M. Prīmani, G. Reinhardu.

Derīgu grāmatu nodaļa tā paša gada beigās ievēlēja komitejā

tos pašus locekļus, izņemot Maldoni un Prīmani, bet pievē-

lējot klāt atkal Rezevski un par jaunu K. Freidenfeldu,

A. Cīruli un J. Žagatu, kā arī dodot Nodaļas un tās Rakstu

komisijas priekšniekiem tiesības piedalīties Rīcības komitejas

sēdēs. Šīs tiesības izlietojis priekšnieks J. Lazdiņš pirmajā
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atjaunotās komitejas sēdē 1906. g. 7. dcc. 24. nov. un tad

sākumā arī priekšnieka biedrs I. Cīrulis. Pati Komiteja drīz

vien kooptēja K. Neimani un M. Nukšu un vēlāk mēdza

katru gadu likt Derīgu grāmatu nodaļai priekšā savus kan-

didātus. 1909. g. fiksēts šāds sastāvs: Zālītis, Ārons,
Benšons, P. Brizga, A. Cīrulis, Dravnieks, Freidenfelds, R.

Ģēģeris, Neimanis, Nukšs, Vilciņš un Zagats. 1910. g. pare-

dzēti tie paši bez Brizgas, Ģēģera un Neimaņa, bet papildi-

nāti ar G. Manguli un A. Sūlmani, kas sāka darboties līdzi

kara zinātnēs un ķīmijā. 1911. g. rudenī sāk apmeklēt sēdes

P. Ašmanis un L. Ādamovičs, kas ievēlēti par līdzdarbinie-

kiem tirdzniecībā un filozofijā, 1912. g. beigās arī J. Beitāns

un A. Ķešans. Formālais Komitejas sastāvs 1912. g. bija :

Zālītis, Ārons, Ašmanis, Ādamovičs, Baltgailis, Benšons,

Dravnieks, Freidenfelds, Nukšs, Mangulis, H. Sainis, Vilciņš;
vēlāk nāca klāt Beitans un Ķešans. Un tāds tas palika arī

līdz Rīcības komitejas darbības beigām 1914. g.

Rīcības komitejas priekšnieks bija A. Bergs līdz 1906. g.

sākumam, tad J. Zālītis līdz pašām beigām. 1907. g. sāka ru-

nāt arī par priekšnieka biedra vajadzību, bet tāds radās

tikai ar 1912. g. 2. nov./22. okt., kad, J. Zālītim aizejot uz

Valsts domi, ievēlēja par viņa biedru L. Adamoviču. Kasie-

ris bija no 1904.—1906. g. J. Zālītis, tad J. Žagats (f 1910.),

ar 1911. g. R. Baltgailis. 1906. g. ievēlēja par mantzini

A. Cīruli, kuram vēlāk (1912.) sekoja H. Sainis. Komitejas
darbvedis visu laiku bija J. Dravnieks, lai gan, sākot ar

1907. gada 1. martu, formāli par tādu skaitīja K. Vilciņu,

un viņš arī parakstīja protokolus no N° 175. līdz N° 391.

Rīcības komitejas sēdes mēdza noturēt ik nedēļas, iz-

ņemot vasaras brīvlaiku. Sākumā sapulču laiks bija pirm-

dienas vakars, sākot ar pīkst. 19, tad dienu pārcēla uz otr-

dienu ; un beidzot atkal ik pirmdienu pīkst. 19 sanāca

Komiteja savam kārtējam darbam no rudens līdz pavasarim.

Sākot ar 1907. gadu Rīcības komitejai uzgūlās arī agrākās

Redaktoru sapulces pienākumi. Kasieris ar mantzini bija

vēlāk redzami tikai tais sēdēs, kur pieņēma gada pārskatu

un sastādīja budžetu. Izņemot darbvedi un korrektoru, Ko-

mitejas locekļi nesaņēma par savu darbu nekādu atalgojumu.

Ikdienas darba smagums bija jāveic Komitejas priekš-

niekam un vēlāk viņa biedram, bet it īpaši techniskajam
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darbvedim, kas bija sastopams R. L. B. telpās katru darb-

dienu, sākumā 2 stundas dienā un vēlāk vienu. Viņa pie-

nākumus noteica darbības sākumā šādā veidā: sastādīt

vārdu sarakstus, izsūtīt tos redaktoriem, uzturēt satiksmi ar

spiestuvi, lasīt korrektūru, pārzināt ekspedīciju, sarakstīties

ar līdzdarbiniekiem, rakstīt sēžu protokolus, gādāt par aiz-

rādījumiem avīzēs v. t. 1. Korrektūras lasīšanai bija jāpie-

ņem tomēr īpašs darbinieks: tāds bija 1.—3. burtnīcai

J. Vidiņš un sākot ar 4. burtnīcu K. Vilciņš. Teksta revīziju

izdarīja savā laikā J. Asaris, no 1906.—1919. g. J. Dravnieks,

no 1912.—1914. g. un 1921. g. L. Ādamovičs. Ekspedīciju

nodeva ar 1904. g. februāri Derīgu grāmatu nodaļas veikala

vadītāja I. Hollandera ziņā, kas bija palīdzējis izsūtīt arī

pirmās burtnīcas.

Daudz darba un laika prasīja vārdu izvēle un uzņem-

šana sarakstā. Līdz 1903. g. 24./11. jūnijam bij pabeigts

burts „a
tt

,
līdz 28./15. sept. „b tt

,
līdz 1904. g. „c" (latīņu) un

„ch", kā arī „d
v sākums līdz Dānijai. Sākumā straujā gaita,

redzams, vēlāk tapa gausāka. Sākot ar 1904. g. 3. nov./21.

okt. (prot. N° 90) katrā protokolā atzīmēts, līdz kuram

vārdam saraksts sastādīts. Noslēdzot 1905. g. pirmo sējumu,

kas beidzās ar burtu „g", vārdu izvēle bij izdarīta līdz

r llķenei". 1906. g. beigās sāka izvēlēties vārdus ar burtu „k"

(prot. Ne 162) un 1913. g. 17./4. martā beidza sarakstu ar

vārdu Cvinglijs (N° 384). Vārdu sarakstu sastādīšanā nodi-

binājās beidzot šāda prakse. Rīcības komitejas izvēlētos

vārdus iespieda alfabētiskā kārtībā lielās loksnēs, atzīmējot

arī, kam par tiem būtu jāraksta. Loksnes izsūtīja līdzdar-

biniekiem, norādot laiku, līdz kuram raksti jāiesūta. Redak-

tori varēja sarakstu papildināt jeb arī kādu vārdu izmest,

cik tāl neradās pret viņu priekšlikumiem iebildumi.

Par atbildīgāku uzskatīja latviešu darbinieku biogrāfiju

un ģīmetņu izvēli. To izdarīja pirmajos gados Redaktoru

sapulce. Un šai ziņā kā Redaktoru sapulce tā vēlāk Rīcības

komiteja rīkojās noteikti. J. Vītols veltīgi mēģināja 1905. g.

dabūt iekšā Vārdnīcā R. Grīviņa biogrāfiju, un J. Mazvērsīša

iebildumi V. Olava biogrāfijas lietā 1910. g. palika arī bez

ievērības (N<> 279).

īpaši nācās vēl izšķirties par svešvārdu uzņemšanu.

Sākumā, uzsverot Vārdnīcas enciklopēdisko raksturu, gribēja
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izdalīt tos par sevi un izdot atsevišķā svešvārdu grāmatā

pie Konversācijas Vārdnīcas, bet jau 1903. g. oktobrī nolēma

uzņemt tos pašā Vārdnīcā. Nopietni ir iztirzāts arī sveš-

vārdu latviskošanas jautājums (latviešu vārdiem deva jau

sarakstā priekšroku), tāpat arī sveštautiešu īpašvārdu rak-

stība (pēc iespējas ar latviešu galotni). Komiteja izmantoja

šais jautājumos jau pašā sākumā K. Mulenbacha padomus,

īpaši lemts vēl par sieviešu uzvārdu galotnēm: sākumā

nolēma lietot tos ar vīriešu kārtas galotni (Dace Akmentiņš),

bet 1903 g. 20. dcc. (v. st.) Redaktoru sapulce nolēma atmest

galotni.

Grūtības darīja, it īpaši sākumā, rakstu viela. Latviešu

lietās ievāca ziņas ar jautājumu loksnēm jau 1903. g. Daudz-

kārt ienāca labas un pamatīgas ziņas, bet no dažām vietām

nebij atbildes, un nācās izsūtīt turienes pagastiem jautā-

jumus otrreiz. Zināms, ar to vēl nebija panākta droša ziņu

dabūšana. Lemts bij jau sākumā «ievērot latviešu lietas

pamatīgāk un vairāk." Par vispārīgajām lietām Komitejas

rīcībā, sākot darbu, bij tikai G. Reinharda aizdotā Brokhauza

enciklopēdija. Tad dažiem līdzdarbiniekiem palīdzēja iegā-

dāties speciālus izdevumus uz sava gaidāmā honorāra konta.

Beidzot arī Komiteja pati iegādājās vācu un krievu izde-

vumus, bet pirmajam no tiem (Brokhauzam) A. Ķēniņš

samaksāja pusi, paturēdams sev tiesības saņemt grāmatas

savā rīcībā, kad Konversācijas Vārdnīcas darbs būs galā;

tai vietā viņš beidzot saņēma latviešu Vārdnīcas burtnīcas.

Rīcības komitejas locekļi sākumā rediģēja arī iesūtīto

rakstu tekstu gan garuma, gan satura, gan valodas ziņā.

Parauga loksni nodeva pat K. Mulenbacha atsauksmei. Bet

vieglāk bij lemt, kā tas būtu vajadzīgs, nekā izpildīt uzstā-

dītās prasības. Kad pirmās burtnīcas jau bij iznākušas,

Redaktoru sapulce 1904. g. 8. jūn./26. maijā uzdeva Rīcības

komitejai stingrāk pārraudzīt rakstu samēru un teksta

pareizību. Lai to panāktu, pieprasīja manuskriptus divām

burtnīcām uz priekšu. Bet diezin, vai tas jel kad ir panākts.

Blakus kārtīgiem līdzdarbiniekiem bij daudz tādu, kas, ap-

krauti citiem pienākumiem, vai citu iemeslu dēļ piegādāja

rakstus tikai pēdējā minūtē vai pat neiesūtīja tos nemaz.

Tad nācās steigšus meklēt citu rakstītāju vai arī kādam no

Rīcības komitejas locekļiem pašam ķerties pie rakstīšanas —
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ne savā arodā. Bij arī gadījumi, kad autori nevēlējās savu

rakstu grozīšanu, bet ko atļāva korrektajiem precizajiem
J. Endzelīna rakstiem, to nevarēja ļaut garajiem M. Šiliņa

sacerējumiem.

Līdzdarbību kavēja arī toreiz maksātais nelielais hono-

rārs. Maksimālā maksa bij par Baltijas ģeogrāfijas rakstiem

— 5 kap. par rindiņu; to pašu solīja arī par rakstiem pa-

pildinājumos. Parastā maksa bij 2, 21/2 un 3 kap. par

rindiņu, atkarībā no raksta patstāvības.

Konversācijas Vārdnīca gāja tautā ar abonementu un

burtnīcu, vēlāk arī veselu sējumu, pārdošanu. īpašu pretim-

nākšanu izlēma vidusskolu audzēkņiem, kas pieder pie kāda

latviešu pulciņa; tiem nolēma 1905. g. 18./5. maijā aplēst

abonementu tikai 2 rubļus 50 kap. par 12 burtnīcām.

1911. g. okt. bij sarunas ar „HayKa h 3HaHie" Rīgas pārstāvi

par Vārdnīcas izplatīšanu uz nomaksu, un ar šo starpniecību

Nodaļa izplatīja 1912. g. 8640 burtnīcas un 1913. g. 11821

burtnīcu.

Rīcības komitejas pēdējo gadu protokoli ir ļoti lako-

niski. Lielāko tiesu tiem tikai 2 punkti: pieņem tādus un

tādus rēķinus, un sastāda vārdu sarakstu no tāda līdz tādam

vārdam. Vārdu sarakstu pabeidzot 1913. g. 17. 4. martā

(Nr. 384), sēdes palika retākas, apm. reizi mēnesī. Tur

notika tikai darbvedības kārtošana, gada pārskatu un budžeta

apstiprināšana uti. Pēdējās sēdes protokolam (N° 391) ir

1914. g. 20./7. maija datums; tur piedalījušies L. Ādamovičs,

M. Ārons, J. Beitāns un J. Dravnieks.

Atjaunojot Vārdnīcas izdošanu 1921. g., Derīgu grāmatu

nodaļa vairs nenodibināja īpašu Rīcības komiteju un nepie-

ņēma vairs darbvedi. Manuskriptu vākšanu un kārtošanu

veica M. Ārons un L. Ādamovičs.

6. Konversācijas Vārdnīca Derīgu grāmatu nodaļas

pajumtē. Vārdnīcas materiālās grūtības nebūt neizbeidzās

ar pāriešanu Derīgu grāmatu nodaļas apgādā. Bij tikai

atrasts apgādnieks, kas neatstāja savu apgādājamo kaunā.

1906., 1907, un 1908. g. bij samērā grūti gadi pašai De-

rīgu grāmatu nodaļai: ar šaurāku darbības aploku un mazāku

apgrozību. Tāpēc viņa bija spiesta aizņemties no kredīt-

iestādēm vairāk gadus pēc kārtas rīcības kapitālu Konver-

sācijas Vārdnīcas vajadzībām: 1907. g. 2500 rubļu, 1907. g.
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1555 rubļus. Nācās arī atvieglināt Vārdnīcas abonēšanas

noteikumus, sadalot gadskārtējo iemaksu par 12 burtnīcām

trijos maksājumos, ik pa 4 burtnīcām pa 1 rubļam. Tad,

ierobežojot vienā gadā izdodamo burtnīcu skaitu, izdevās

saskaņot kārtējos izdevumus un ienākumus. 1907. g. vēl iz-

deva 12 burtnīcas, bet nākošajā 1908. g. un tad 1909. g. jau
9 burtnīcas, kopš 1910. g. burtnīcu skaits turējās gadā ap

6—7. Bet arī tad vēl Vārdnīcas kase varēja turēties līdz-

svarā tikai ar agrāk izdoto burtnīcu un sējumu pārdošanu

un it īpaši ar latviešu mēcēnātu un kreditiestāžu bagātīgajiem

ziedojumiem, kas 1907. g. bij 636 rubļi, 1908. g. — 822 rubli

un 1909. g. jau maksims 1728. rubļi 50 kap. (sk. 175. lp.).
1911. g. 28./15. janvārī vēl sarīkoja īpašu Konversācijas Vārd-

nīcas vakaru, kas deva skaidru atlikumu 403 rubļus 54 kap.
Tā izdevās ar 48. burtnīcu pabeigt otru sējumu 1908. g.

pavasarī, un jūnijā Rīcības komiteja iesāka ar 49. burtnīcu

o
trešo un pēdējo gabalu". Bet šis iesākums bij neveiksmīgs.

lespiesto 49. un 50. burtnīcu nācās sūtīt spiestuvei atpakaļ,

jo darbs bij ļoti nekorrekti un kļūdaini izpildīts (1908. g.

28./15. sept. lēmums). Tai pašā laikā Rīcības komiteja kon-

statēja, ka ar trešo sējumu nevarēs vēl beigt visu Vārdnīcu.

Griezās ar šādu ziņojumu pie Nodaļas, un tā izlēma, ka Vārd-

nīca jāturpina līdzšinējā garā un apmērā.

Redakcijas sastāvu pēc dažām notikušām pārgrozībām

paziņoja atkal 1910. g. sākumā 62. burtnīcā šādā veidā:

Teoloģijā — māc. K. Freidenfelds.

Tieslietu zinībās un tautsaimniecībā — zvēr. adv. J. Zālītis.

Ārstniecībā un fizioloģijā — Dr. P. Strautzelis.

Bioloģijā un fizioloģijā — Dr. K. Kasparsons.

Veterinārmedicīnā — Dr. mcd. E. Paukv1i s.

Vēsturē — virsskol. J. Krūgers (Krodznieks) un cand. hist. R.

Ģ ē ģ c r i s.

Matēmatikā un technikā — stud. J. ■Bc nšo ns.

Valodniecībā — mag. J. Endzelīhs.

Ķīmijā un ģeoloģijā —
cand. chem. K. Ne i manis.

Filozofijā un psīcholoģijā —
Dr. philos. P. Zālīte.

Paidagoģijā •— māc. V. Maldonis un red. J. Kalniņš.

Literātūrā — rakstn. T. Zeiferts.

Mūzikā — prof. J. Vītols.

Arcbitektūrā un glezniecībā — archit. A. M. Nukšs.

Drāmatiskā mākslā — insp. V. Zālītis.

Inženieru zinībās un technikā — inž. D. Vi d bergs.

Tirdzniecībā — cand. rer. mērc. J. Žagats.
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Zemkopībā —

agron. J. Mazvērsītis.

Zooloģijā — prof. R. Krimbergs.

Dārzkopībā un botānikā — māc. dārzk. J Penģerots (Svešais).

Ģeogrāfijā - [ vispārīgā g. - red. J. Kaln i ņ š.

( Baltijas ģ. — red. M. Ārons.

Mežkopībā — mežkungs A. V a 1 b c.

Kara zinībās
— P. B r i z ga.

1911. g. ārstniecībā kādu laiku darbojās līdzi Kārlis Bērziņš

un paidagoģijā Ludis Bērziņš.

Noslēdzot trešo sējumu ar 72. burtnīcu 1911. g. rudenī,

bij sasniegts tikai vārds „Rīgas latviešu biedrība", ko tagad

apstrādāja visā pilnībā (3427.-3453. lp.), tā ka puse no Val-

demāra jūrniecības nodaļas apraksta palika vēl uz nākošo

burtnīcu. No pirmās burtnīcas iznākšanas bij pagājuši gan-

drīz 8 gadi 72 burtnīcām aplēsto 6 gadu vietā. Bet arī

Vārdnīcas apmēri bij stipri pārauguši sākumā paredzētos,

un priekšā bij vēl krietns gabals darba, — kā vēlāk izrādī-

jās, vēl vesels ceturtais sējums, pie tam vislielākais ar 27

burtnīcām. Taču Derīgu grāmatu nodaļa un Rīcības komi-

teja turpināja čakli savu darbu, un Konversācijas Vārdnīcas

draugu skaits pastāvīgi pieauga.

Ceturtā sējuma izdošanas laikā notika atkal dažas pār-

maiņas redaktoru sarakstā. Vēl 1910. g. laikā nācās meklēt

zooloģijā pēcnācēju R. Krimbergam un par tādu izvēlējās

stud. A. Šūlmani. Jau 1911. g. laikā nāca ilggadējā medicī-

nas nodaļas redaktora Dr. P. Strautzeļa vietā Dāvids Bīskaps,

kara zinības uzņēmās no Rīgas aizgājušā Brizgas vietā Gu-

stavs Mangulis. 1912. g. D. Vidberga vietā bij jāpieaicina

mēchanikā stud. J. Beitāns, bet matēmatikā un fizikā J. Ben-

sona vietā J. Kornets un ķīmijā K. Neimaņa vietā A. Ķešāns

un M. Nukša vietā glezniecībā un tēlniecībā G. Sķilters, bet

architektūrā ar nākošo gadu A. Malvess. 1913. g. J. Zālīša

vietā tiesību zinātnes rakstus uzņēmās tautsaimniecības

līdzdarbinieks K. Gaigals (Hiršs), bet tautsaimniecību atkal

P. Ašmanis. kas jau rakstīja Vārdnīcai par tirdzniecību kopš

1910, g.
Šīs pārmaiņas atspoguļojas jau 1913. g. martā sa-

stādītajā redaktoru sarakstā.

Teoloģijā - - K. Freidenfelds.

Tieslietu zinātnē — J. Z ā 1 ī t i s un K. H i r š s.

Ārstniecībā un fizioloģijā — D. Bīskaps.

Veterinārzinātnē — E. Pa v kūlis.
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Vēsturē — J. Krodznieks.

Matēmatikā — J. Kornets.

Technikā —J. Bci tā ns.

Valodniecībā — J. Endzelīns.

Ķīmijā un ģeoloģijā — A. Ķešans.

Filozofijā un psīcholoģijā — L. Ādamovičs.

Paidagoģijā — J. Kalniņš, reizēm L. Ādamovičs.

Literātūrā — T. Zeiferts.

Mūzikā — J. Vītols.

Architektūrā — A. Malvess.

Glezniecībā un tēlniecībā — G. Šķilters.

Drāmatiskā mākslā —
V. Zālītis.

Tirdzniecībā — P. Ašmanis.

Zemkopībā —
J. Mazvērsītis.

Zooloģijā —
A. Šūlmanis.

Botānikā un dārzkopībā — J. Penģerots.

Ģeogrāfijā — J. Kalniņš.

Baltijas ģeogrāfijā —
M. Ar on s.

Mežkopībā — A. V a 1 b c.

Kara zinībās — G. Mangulis.
Drukas lietās — P. B r i z ga.

1914. g. vispārīgo vēsturi R. Ģēģera vietā uzņēmās A.

Boka un latviešu etnogrāfijā un kultūrvēsturē ar burtu „t*

sāka darboties līdz P. Šmits. Tirdzniecībā uzaicināja V. Vī-

tolu un tautsaimniecībā H. Rūsi; sakarus mēklēja arī ar

K. Ducmani un H. Albatu. Sabiedriskajās zinātnēs dažu labu

rakstu uzrakstīja A. Bergs.

Ar 75. burtnīcu 1912. g. mainījās G. Landsberga spie-

stuves īpašnieks. To ieguva Ekonomiskā grāmatrūpnieku

sabiedrība. Nodaļa pagaidām atstāja vēl Vārdnīcas iespiešanu

turpat, bet sakaru uzturēšana ar Jelgavu bij neērta un ar 88. burt-

nīcu 1914. g. Konversācijas Vārdnīca pārgāja uz Latvijas grā-

matu un nošu spiestuvi Rīgā Pauluči ielā 15, R. L. B-as namā.

Šī maiņa atnesa lielas ērtības un arī savus labumus vēlākajā

laikā. Vārdnīcas karšu pielikumi un spektru paraugi iespiesti

Leipcigas bibliogrāfijas institūtā. Burtnīcas iespiešanas izde-

vumi 1912. g. pieauga no 135 rubļiem uz 175 rubļiem.

Pa starpām bij iespiestas par jaunu arī visas pirmās

12 burtnīcas, katra 2500—3200 eksemplāros, jo pirmais iespie-

dums bij izpārdots.

Palēnām, bet neatlaidīgi Vārdnīca tuvojās beigām.

1914. g. bij atlicies apstrādāt vēl tik daļu no burta
9
tm (sā-

kot ar vārdu„„tematu)s v ) un burtus „v", „v" un „c", tā ka bij
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paredzams uz 1915. g. pirmo pusi tikt gālā ar visu.

Pasaules kara izcelšanās pārtrauca darbus pēc 90. b. iznāk-

šanas. 1915. g. pavasari darbus uzsāka no jauna, bet pa-

spēja izdot vienīgi jau pa daļai iepriekš sakārtoto 91. un

92. burtnīcu, kad nāca kļūmīgā Rīgas evakuācija. Tikai

1918. g. rudenī radās atkal no jauna izdevība pulcināt kopā

daļu izklīdušo līdzstrādnieku un meklēt jaunus daudzu iz-

trūkstošo vietā. Domāja katrā ziņā nobeigt Vārdnīcu 1919. g.

sākumā, bet tad nāca pār Latviju „Padomju" vara, kas neat-

zina vairs Derīgu grāmatu nodaļas tiesības uz viņas izde-

vumiem (sk. augšā 29. 1. lp.). Lai glābtu, kas iespējams,

Nodaļa steidzināja sakārtoto manuskriptu iespiešanu. Kon-

verzācijas Vārdnīcas 10 loksnes (277.-286.) loksne, t. i.

93.-95. burtn. un 96. b. pirmā loksne saliktas un, izņemot

pēdējo, arī iespiestas bez augstāko padomju iestāžu ziņas

«Latvijas Sociālistiskās Pādomju Republikas 111. drukātavā",

Sverdlova ielā N° 15 (tā bij pārdēvēta Pauluči iela). Beidzot

«Tautas Izglītības Komisāriāts" „nācionālizēja" iespiestās

loksnes un lika tām sagatavot vākus, kur par izdevēju slu-

dinājās „Padomju Latvijas Izglītības Komisāriāts". Atņēma

arī darbvedim savāktos manuskriptus un izziņoja, ka «turp-

mākās burtnīcas iznāks jaunā redakcijā". No turpināšanas

«jaunajā redakcijā" tomēr nekas neiznāca. Latvijas Pagaidu

Valdības laikā Derīgu grāmatu nodaļa ieguva atkal savas

tiesības, un iespiestās loksnes nāca atpakaļ viņas īpašumā,

tikai izglītības komisāra Efferta pievāktie manuskripti gāja

zudumā.

Šai laikā Konversācijas Vārdnīcas līdzdarbinieku sa-

rakstā redzami pa daļai atkal jauni vārdi, jo ne visi agrākie

bij sadabūjami un izmantojami. Tā 93.-95. burtnīcai devuši

rakstus mākslas vēsturē 0. Grosvalds, valsts tiesībās K.

Ducmanis, tiesību zinātnēs J. Kēmanis, architektūrā E. Laube,

sabiedriskajās zinātnēs un filozofijā R. Lazdiņš, matēmatikā

v. c. A. Lejnieks, veterinārmedicīnā P. Slaidiņš. Viens otrs

no viņu rakstiem gājis zudumā līdz ar citu autoru darbiem

Padomju Latvijas Izglītības Komisariāta aktīs.

Pēc visām lielajām pārgrozībām Derīgu grāmatu nodaļa

ķērās atkal 1920. g. pie Konversācijas Vārdnīcas. Lielinieku

laikā izlaistā kopburtnīca 93.-95. bija apstājusies uz vārda

„Veitlings", tā tad bija jāapgādā vēl burta «v" otrā puse un
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burts „c" (vecās ortogrāfijas „z"). No agrāk savāktajiem

rakstiem bij palicis tikai tik daudz, cik spiestuve bij paspē-

jusi salikt (apm. viena loksne). Kultūras fonda pabalsts

175.000 Latvijas rubļu apmērā nodrošināja līdzekļus. M. Āro-

nam kopā ar L. Adamoviču izdevās savākt rakstus nevien

visiem agrāk sastādītā saraksta vārdiem, bet arī tiem jauna-

jiem, ko pēdējo gadu notikumi bija izvirzījuši enciklopēdijas

interešu lokā attiecīgajā alfabēta daļā. Šo uzdevumu at-

vieglināja Latvijas ūniversitātes nodibināšana, jo viņas mā-

cības spēku rindās nevien bija redzams dažs labs agrākais

līdzdarbinieks, kas bija palicis uzticīgs Vārdnīcai (Endzelīns,

Ķešans, Laube, Zeiferts, Šmits), bet varēja atrast arī jaunus

palīgus. Tā pievilka līdzdarbiniekus no Latvijas ūniversi-

tātes — P. Dāli, Arvedu Kalniņu, Pauli Lejiņu, Edg. Lejnieku,

Aug. Pētersonu (veterinārmedicīnā), K. Straubergu, A. Zāmeli,

bet no ārpusē stāvošajiem: A. Bīlmani, Ed. Brencēnu, E.

Brusbārdu, A. Ciri, H. Rūsi un A. Vicu.

lespieda Vārdnīcu tai pašā spiestuvē Pauluči ielā 15,

kas 1921. g. gan saucās par Latvijas Sarga grāmatu un nošu

spiestuvi. 93.—99. burtnīcas iespiestas 2500 eks.

Sadalīt iespiestās loksnes burtnīcās pa 3 nebija vairs

aprēķina, jo visiem abonementu aplēsumiem vēsture bija

pārvilkusi švīku. Tāpēc izdeva vienu kopburtnīcu ar lOV'2
loksnēm un vienu papildu lapu dažiem sīkiem papildināju-

miem un kļūdu pārlabojumiem, ko bija savācis lielāko tiesu

L. Ādamovičs. Viņš arī sastādīja vēsturisko pārskatu par

Konversācijas Vārdnīcas gaitām, kas nāca 4. sējuma priekš-

galā ar virsrakstu „Beigu vārds priekšvārda vietā" un da-

tēts 1921. g. decembrī.

1921. g. decembrī iznāca šī apvienotā 96.—99. burtnīca,

un līdz ar to bija noslēgts lielais darbs, kas kādreiz aplēsto

6 gadu vietā bij turpinājies 18 gadus, tā tad trīskārtīgi.

Nodaļas darbinieku gandarījums un prieks arī bija liels, un

viņi pēc sēdes, kur cēla priekšā iznākušo burtnīcu, pakavē-

jās kopā vēl labu brīdi atmiņās par pagātni un pārrunās par

Vārdnīcas turpināšanu. No visiem klātesošajiem visciešāku sa-

karu ar Konversācijas Vārdnīcu vārda burtiskajā nozīmē gan

bija nodibinājis ilggadējais korrektors K. Vilciņš, par kuru droši

varēja teikt, ka viņš mazākais divi reizes izlasījis visu

Vārdnīcu.



173

Nākošajā gadā pēc R. L. B-bas pilnas sapulces (1922. g.

31. maijā) notika B-bas runas vīru rīkots akts lielajā zālē

Konversācijas Vārdnīcai par godu. Pēc B-bas priekšnieka

A. Krastkalna uzrunas no Konversācijas Vārdnīcas bijušās

Rīcības komitejas darbinieku vidus runāja L. Ādamovičs, no-

Derīgu grāmatu nodaļas — priekšnieks I. Cīrulis un mant-

zinis R. Krūze (sk. augšā 32. lapp.). Pēc akta kopmielastā

Baltajā zālē atskanēja vēl viena otra runa ar atmiņām un

cildinājumiem.

Bet Nodaļa nevarēja vēl uzskatīt savu pienākumu pret

Konversācijas Vārdnīcu par galīgi nobeigtu. Jau materiālais

stāvoklis bij neparasts un neizdevīgs. Diezgan lielā eksem-

plāru skaitā bij palikušas pirmās 12 par jaunu iespiestās

burtnīcas un tad atkal visas no 25.-96. burtnīcai, bet starpā

no 13.—24. burtnīcai bija tikai neliels krājums (kāds 100

eks.). Pilnīgus komplektus sastādīt varēja tikai aprobežotā

skaitā. Pieprasījumu pēc Vārdnīcas netrūka, bet divpadsmit

burtnīcu iespiešanai bija vajadzīgi lieli līdzekļi, kādu toreiz

nebija Nodaļas rīcībā. — Pati Vārdnīca arī prasīja papildi-

nājumus. 18 gados, kas bija pagājuši kopš pirmās burtnīcas

iespiešanas, daudz kas bija mainījies zinātnes pasaulē un.

vēsturē. Vairāki vārdi dažādu iemeslu dēļ bija palikuši ār-

pus Vārdnīcas. Rīcības komiteja krāja tāpēc materiālus pa-

pildinājumiem, bet tādi bija pievienoti savā laikā tikai

pirmajam sējumam, kas bija jau noslēgts priekš 15 gadiem.

Vēlāk Rīcības komiteja sāka jau sastādīt sarakstu papildi-

nājuma vārdiem, uzaicināja visus redaktorus pārbaudīt Vārd-

nīcas tekstu un solīja par papildinājumiem augstāko hono-

rāru. Beidzamajās burtnīcās arī vairākkārt tekstā tieši

norādīts uz papildinājumiem. Nāca klāt arī vēl svarīgās

pārgrozības Latvijas vēsturē un latviešu tautas dzīvē, jaunā

latviešu zinātne ar savu jaunveidojamo terminoloģiju. Arī

pats veiktais darbs nebij visos sīkumos nevainojams, jo nav

vienā reizē nemaz veicams pilnībā.

Nodaļa sāka apspriest papildinājumu izdošanu. Bija

jāparedz savas 6—12 burtnīcas. Sastādīja lūgumu Kultūras

fondam, lūdzot nepieciešamo pabalstu. Bet lūgumu neievē-

roja. (Sk. 33. lp.) Pa starpām bija radušies jaunispēki, kas gribēja

apgādāt pavisam jaunu latviešu enciklopēdiju, proti firma

«Valters un Rapa" bija apvienojusies ar firmu „A. Gulbis"
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šādas Vārdnīcas izdošanai prof. J. Endzelīna virsredakcijā.

Stāvot uz pirmās jau nobeigtās latviešu Konversācijas Vārdnīcas

pleciem, zināms, šāds darbs bija jau daudz vieglāks un ērtāks,

nekā darot to pirmo reizi. Bet arī šis pasākums netika tālāk

par pirmajiem sagatavošanas darbiem.

7. Konversācijas Vārdnīcas nozīme. Konversācijas

Vārdnīca ir pirmais zinātniskais darbs latviešos, kas veikts

šādos plašos apmēros un šādā pilnībā.

Sākumā aplēsto 72 burtnīcu (6 gada gājumi jeb sērijas

ā 12 burtn.) jeb 216 lokšņu vietā galu galā bij iznākušas

99 burtnīcas ar 296 loksnēm. Lappušu kopskaits bij 4726-1-

VIII, katrā lapas pusē bij 2 slejas ar 67 rindiņām, katrā

rindiņā vidusmērā kādi 38 burti un pieturas zīmes. Apmēra

ziņā varēja ar 4 prāvajiem sējumiem sacensties tikai mūsu

mēnešraksti Austrums un Mājas viesa mēnešraksts vai arī

Krišjāņa Barona Latvju Daiņas. Pa visām 4724 Vārdnīcas

teksta lappusēm iespiestas 633.000 rindas 6,2 cm garumā,

kopā 39246 m jeb 39,2 km gara burtu rinda ar vairāk kā

24 miljoniem burtu.

Konversācijas vārdnīcas pirmais sējums ar vārdiem no

«A" līdz «Grotuši" un ar papildinājumiem noslēgts 1906. g.

sākumā. Otrs sējums no «Grocijs" līdz „Latvieši" (apm.
2

/:»

no šā raksta) noslēgts 1908. g. vidū. Trešais sējums ar

«Latvieši" (mazākā puse) līdz «Rīgas latviešu biedrība" (gan-

drīz viss raksts) noslēgts 1911. g. un ceturtais sējums no

„Rigass" līdz «Cvinglijs" 1921. g. beigās. Atsevišķās burt-

nīcas iznākušas šādā kārtībā.

1903. g. decembrī 1. burtn.

1904.
«

11 burtn., t. i. no 2.—12.
«

1905.
„

11
« «

13.-23.
«

1906.
«

8
« ,

24.-31.
«

1907.
«

12
« «

32.-43.
„

1908.
«

9
„ «

44.-52.
„

1909.
«

9
« «

53.-61.
«

1910.
,

7
« „

62.-68.
«

1911.
«

6
« „

69.-74.
„

1612.
«

7
« „

75.-81.
«

1913.
„

6
« „

82.-87. „

1914.
„

3
„ „

88.-90.
«

1915.
«

2
„ «

91.-92.
„

1919.
„

3
« «

93.-95.
«

1921.
«

4
„ „

96.-99.
„
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Abonentu skaits un atsevišķi pārdoto eksemplāru skaits

ar 1907. g. atkal pacēlās pāri 1000, tad 1200.

Visas 99 burtnīcas iespiestas pirmajā izdevumā kopā
394000 (burtnīcu) eksemplāros, kam jāpieskaita vēl otrreiz

iespiesto 12 burtnīcu 26200 eksemplāri; pavisam tā tad

iespiestas 420000 burtnīcas jeb 1256850 loksnes.

Līdz Latvijas nodibināšanai iespiestās 92 burtnīcas (tur-
klāt arī otrreiz iespiestās pirmās 12 burtn.) izmaksājušas pa-

visam 74698 Krievijas rubļu 87 kapeikas. No šīs summas

bija ienācis veikala ceļā

no abonentiem 22772,77 rubļi

no pārdotavas 29729,54
„

% par noguldījumiem 500,61
„

dažādi citi ieņēmumi 1259,40
„

Kopā 54262,32 rubli

Bet pārējā summa 20436 rubļi 55 kap. bija sabiedriski

līdzekļi. Ziedojumu ceļā no tiem bija ienākuši 10897 rubļi

40 kap., bet aizdevumu ceļā 9539 rubļi 15 kap. Aizdevusi

bija savā laikā Zinību komisija pavisam kopā 660 rubļu un

Derīgu grāmatu nodaļa par visu laiku 8879 rubļus 15 kap.

Lielā ziedojumu summa tikai mazos apmēros bij nākusi

no atpirkšanās no Jaungada vizītēm, proti 982 rubļi 57 kap.,

no kuriem viss lielais vairums krīt uz pirmajiem Konver-

sācijas Vārdnīcas gadiem (1903.—1905.); vēlākos gados šis

ienākums bij pavisam niecīgs, piem. 1910. g. tikai 21,50 rubli

un 1911. g. — 8 rubļi. Bet toties atkal bij pieauguši, sākot

ar 1907. g., ziedojumi, ko Konversācijas Vārdnīca saņēma

pēc īpašiem lūgumiem no kredītiestādēm. Tie sasniedza

augstāko stāvokli laikā no 1909.—1912. g., proti: 1728 rubļi

50 kap. (te ieskaitīts arī lielais Augusta Dombrovska ziedo-

jums — 500 rubļu), 1453 rubļi 50 kap., 1504 rubļi 49 kap.

un 1442 rubļi 84 kap. Galvenās ziedotājas bij lielās latviešu

kreditsabiedrības. IV Rīgas savst. kredītbiedrība ziedoja

četrus gadus pēc kārtas pa 500 rubļiem un piekto gadu

100 rubļus. Vidzemes savstarp. kredītbiedrība visus piecus

gadus pēc kārtas pa 250 rubļiem. Latv. savstarp. kredīt-

biedrība 4 gadus pa 100 rubļiem. Pa 100 rubļiem īsākus

laikus vēl ziedojusi II Rīgas krāj.-aizd. sabiedrība (vēlākā

II Vidzemes savstarp. kreditbiedrība), tad Rīgas amatnieku
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krāj.-aizd. kase un I Pārdaugavas krāj.-aizd. sabiedrība. Citas

iestādes ziedojušas mazākas summas.

Visus šos datus vērā ņemot, jāliecina, ka Konversācijas
Vārdnīcu var lielā mērā uzskatīt par saimniecisko aprindu

un literātu kopdarbības augli.

Beidzamajām burtnīcām (96. —99. b.) saņemtais Kultūras

fonda pabalsts (175000 Latvijas rubļu) sedza tikai apmē-

ram pusi no visiem izdevumiem, kas sniedzās tuvu pie

400.000 Latvijas rubļiem. Aplēšot visus izdevumus latos,

konstatējam, ka Konversācijas Vārdnīcā ieguldīti pavisam

kādi Ls 205000 (zeltā).

Konversācijas Vārdnīcas ienākums no 1920. g. 1. janvāra
līdz 1935. g. 31. decembrim turpretim bij Ls 15182. Aplēšot

iepriekš ieņemtos 54262 rubļus 32 kap. par apm. Ls 144700

dabū kopienākumu par visu laiku Ls 159800, tā ka veika-

liskā ziņā piemaksa vēl vienmēr ir ap Ls 45000. Kādas

a/« no tiem sedza augšā minētie ziedojumi, bet Derīgu grā-
matu nodaļa no savas piemaksas vēl kādus Ls 15000 nav

dabūjusi atpakaļ.

18. gadu laikā, kas aizritēja no Konversācijas Vārdnīcas

pirmajiem sagatavošanas darbiem 1903. g. līdz tās nobeig-

šanai 1921. g., daudzas svarīgas pārmaiņas notikušas latviešu

kultūras dzīvē. Bet tai nozarē, ko reprezentē Vārdnīca,

jauns laikmets ir sācies tikai ar Latvijas ūniversitātes nodi-

bināšanos 1919. g. un latviešu zinātnes straujo attīstību šai

augstākajā mācības iestādē. Līdz tam nekādu jūtamāku

pārgrozību nav bijis, izņemot relātīvi lielāku brīvību un

rosību zinātnes populārizēšanā pēc 1905. g. Tāpēc visa

Konversācijas vārdnīca vērtējama kā diezgan vienveidīgs un

viengabalīgs ražojums, kur visā kopībā pazūd tās atsevišķās

īpatnības, ko vienā jeb otrā zinātnes un rakstniecības nozarē

ienesis tās redaktors ar savu lielāko jeb mazāko rūpību un

talantu. Pie tam Vārdnīca apskatāma no viedokļa, kādu vietu

tā ieņem latviešu populārzinātniskajā rakstniecībā priekš

Latvijas ūniversitātes nodibināšanas un latviešu zinātnieku

apvienošanas šai iestādē. Un tā skatoties un vērtējot, Kon-

versācijas vārdnīcas īpatnējais svars latviešu kultūras vēsturē

ir milzīgs.

Latviešu Konversācijas Vārdnīca pierādīja, ka latviešu

valodā var būt zinātniski raksti par visiem dabas, vēstures tech-
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nikas un sadzīves jautājumiem. Tērbatas skolotāju kongresā
1917. g. jūnijā liela daļa latviešu skolotāju šaubījās, vai lat-

viešu skolas varēs pāriet visā drīzumā uz latviešu mācības

valodu, bet Konversācijas Vārdnīcas redaktori un Rīcības

komiteja jau kopš 1903. g. neapstājās nevienā gadījumā šau-

bās, ka par kādu jautājumu nevarētu latviski rakstīt un

saprasties. Konversācijas Vārdnīcas «darbnīcā" sprieda par

svešvārdu un technisku terminu latviskošanu, tur lauza cel-

mus latviešu zinātniskās terminoloģijas un rakstniecības

druvā. Un tais darba apstākļos (galvenā kārtā — trūkstot

jebkādai ārējai autoritātei un jebkādiem oficiāliem pabalstiem

un atbalstiem) sasniegts ir patiesi daudz. Diezgan plaša

personāla kopība starp Konversācijas Vārdnīcas līdzdarbi-

niekiem un latviešu zinātnieku saimi Latvijas universitātē

(pavisam 28 personas no 99) un Latvijas konservatorijā (2)

rāda, ka vajaga pastāvēt arī diezgan plašai iekšējai sakarībai

starp Konversācijas Vārdnīcu un Latvijas universitāti.

Konversācijas Vārdnīca pie tam gribot negribot jāvērtē

kā kollektīvs darbs, kā visas tai laikā zinātniski un literāri

rosīgās latviešu intelliģences kopdarbs. Reti kādam rakstam

ir parakstīti autora iniciāļi, bet arī tie negarantē, ka

raksts parādījies klajā pilnīgi tādā veidā, kā autors

pats uzrakstījis to. Redaktori gan paši arī rakstījuši

savas nodaļas rakstus, bet viņu saraksts ir diezgan grozīgs

(sk. augšā 162. lapp.), un tagad nav vairs iespējams droši no-

teikt, ciktāl sniedzas viena darbs un kur sākas atkal viņa

pēcnācēja. Turklāt vienu otru reizi, nesagaidot attiecīgā

redaktora rakstu, Rīcības komitejas priekšnieks ir sameklējis

kādu citu autoru jeb arī uzrakstījis rakstiņu pats. Dažās

nozarēs bij redaktoriem arī diezgan kārtēji lietpratēji līdz-

darbinieki ilgākam laikam. Tā galu galā tikai paši rakstu

autori varētu noteikt, kas ir īstenībā viņu darbs. Dažus no-

rādījumus šai ziņā dodatzīmes Vārdnīcas ceturtajam sējumam

pievienotajā līdzstrādnieku sarakstā un priekšvārdā ievietotais

redaktoru saraksts, ko papildina vēl dati šai vēsturiskajā

atskatā. Bet galu galā arī tie rāda tikai tos, kas pielikuši

lielākā jeb mazākā mērā roku lielajam kultūras kopdarbam

un nes arī zināmu atbildību par to, bet neaprāda, cik no šā

darba liekams uz katra atsevišķās birkas.

Varētu vēl arī atzīmēt, ka humanitārajās nozarēs Rīcības
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komitejai bija vieglāk sameklēt līdzdarbiniekus no speciāli-

stiem un lietpratējiem ar nobeigtu augstāku izglītību jeb

lielāku dzīves stāžu savā arodā, bet vairākās reālās zinātnes

un technikas nozarēs bij jāiztiek ilgākus laikus ar mazāk

redzamiem darbiniekiem. Kādās 5 šādās nozarēs ir strādājuši

ar labiem panākumiem studenti.

Nevienas sievietes vārds nav minēts Vārdnīcas rakstu

autoru sarakstos, bet, ja nemaldos, tad mājturības rakstus,

ko atzīmēja pašam Dravniekam, uzrakstīja viņa kundze.

Šāds liels darbs nevar būt bez saviem trūkumiem un

nepilnībām. Rīcības komitejai tās bij labu tiesu arī pašai

zināmas, bet ne vienmēr novēršamas. Liktenis viņai nav

ļāvis izdot vajadzīgos labojumus un papildinājumus, un tāpēc

nav iespējams tagad spriest par to ideālo veidu, kādā viņa

būtu gribējusi nolikt savu darbu latviešu tautas priekšā. Bet

arī savā tagadējā veidā darbs nav uzskatāms par nenobeigtu un

savam laikmetam neatbilstošu. Tā bija vērtīga balva, ko

latviešu topošā zinātniskā rakstniecība pasniedza latvju

tautai viņas politiskās pilngadības sasniegšanas brīdī —

Latvijas valsts tapšanas laikmetā. Atceros labi sarunu ar

kādas kaimiņu valsts zinātnieku drīz pēc Konversācijas

Vārdnīcas nobeigšanas, kad rādīju viņam tās 4 glītos orīģināl-

sējumos iesietos prāvos sējumus. „Mums vēl savas Konver-

sācijas vārdnīcas nav," bij viņa konstatējums. Un mums

latviešiem nevajadzēja toreiz apgalvot, ka mums tāda ir;

mēs varējam to vienkārši parādīt.

Tagad jau gadus desmit veidojas jauna Latviešu

konversācijas vārdnīca, A. Gulbja apgādāta. Iznākušie

sējumi labi noder salīdzināšanai ar pirmo Konversācijas

Vārdnīcu. Un daudzējādā ziņā tagadējais izdevums ir pārāks:

plašāks, pilnīgāks. Pa daļai tas ir laika nopelns: piem., ka

toreiz varēja uzrakstīt par latviešiem tikai 161 lappusi jeb

320 slejas ar 67 rindiņām, bet tagad Latvijai kopā ar Latgali

un citām latviešu lietām ir veltīts vesels XI sējums ar

2048 slejām un vēl kādas 350 slejas iepriekšējā sējumā

(katrā slejā 54 rindiņas). Pa daļai tas panākts ar plašāku,

apmēram divreiz lielāku līdzdarbinieku skaitu (kādas 170

personas pret 99) un bagātīgāku līdzekļu izlietošanu, arī

Kultūras fonda pabalstiem. Bet ir un paliek vēl arī vecajai

Konversācijas Vārdnīcai sava vērtība, un dažās lietās, kā
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pagastu un draudžu aprakstos un biogrāfijās, viņa vēl vien-

mēr paturēs savu paliekamu nozīmi. Un pa daļai jaunajai

Vārdnīcai par savu pilnību arī tieši jāpateicas vecajai, jo

viņa stāv uz tās pleciem un tāpēc var plašāk un tālāk

redzēt.

Vecās Vārdnīcas darbinieki laikam gan nekad neaiz-

mirsīs tos laikus, kad saņēma Vārdnīcas vārdu sarakstus

un tad sāka vākt materiālu saviem rakstiem un veidot tos

latviešu valodā, ko liela daļa citādi nedzirdēja savā aroda

darbā. Tas bij priecīgs gandarījums runāt par visām šīm

lietām tēvu valodā uz saviem tautiešiem. Un apziņa, ka savā

laikā viņi bijuši locekļi lielā nācionālas kultūras darbā, var

godam pavadīt viņus tagad latviskās Latvijas kultūras

veidošanā.

8. Konversācijas Vārdnīcas redaktori un rakstu autori.

1. Fricis Ādamovičs, 1863.—1933., skolotājs, lektors.

2. Ludvigs Ādamovičs, dz. 1884., Dr. theol., profesors.

3. Jānis Asaris, 1877.—1908., rakstnieks.

4. Pauls Ašmanis, dz. 1881., cand. rer. merc.

5. Matīss Ārons, dz 1858., redaktors.

6. Kārlis Balodis, 1864.—1930, Dr. philos. (Jēnas), profesors.

7. Ansis Bandrevičs, 1850.—1935., redaktors.

8. Edgars Baumanis, 1872-—1908., virsskolotājs.

9. Jānis Beitāns, dz. 1882.
?

techniķis.

10. Jūlijs Benšons, dz. 1872., ierēdnis.

11. Arveds Bergs, dz. 1875, >cand. jur., redaktors.

12. Ludis Bērziņš, dz. 1870- Dr. phil. h. c, profesors.

13. Kārlis Bērziņš, 1876.—1917., ārsts.

14. Alfrēds Bīlma ni s, dz. 1887., Dr. phil. (Viļņas), sūtnis.

15. Ernsts Birkhāns, dz. 1872., Dr. oec h. c, profesors.

16. Dāvids Bīskaps, dz. 1879., ārsts.

17. Augusts Boka, 1888.—1919., cand. hist. et phil.

18. Eduards Brencēns, 1885—1929., gleznotājs.

19. Pēteris Brizga, ?, spiestuves faktors.

20. Mārtiņš Bruņenieks, dz. 1866., cand. phil., skolotājs

21. Ernests Brusubārdis, dz. 1880-, mūzikas kritiķis.

22. Atis Ciris, dz. 1884., cand math., skolotājs.

23. Pauls Dāle, dz. 1889, Dr. philos., profesors.

24. Jēkabs Dravnieks, 1858.—1927., rakstnieks.

25. Jēkabs Duburs (Āriņš), 1866—1916., skatuves mākslinieks.

26. Kārlis Ducma ni s, dz. 1881., cand. jur., senātors.

27. Jānis Endzelīns, dz. 1873.. Dr. phil., profesors.
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28. Kārlis Freidenfelds, dz. 1867., Dr. theol. (Varšavas),

mācītājs.
29. Konstantīns (i ai gals (agrāk Hiršs), 1875.—1923., cand. jur.,

žurnālists, tiesnesis.

30. Jānis Goldbergs, dz. 1863., cand. math., ierēdnis.

31. Kārlis Graudiņš, 1863.—1915., redaktors.

32. Olgerds Gros vaids, dz. 1884., Dr. philos. (Mūnchenes), sūtnis.

33. Richards Ģēģeris, 1874.—1924., cand. hist, skolotājs.
34. Augusts Ju 11 a, dz. 1872., daijamatnieks.

35. Andrejs Jurj ā n s, 1856.—1922., mūzikas mākslinieks un

skolotājs.
36. Arvids Kalniņš, dz. 1894., Dr. silv., profesors.

37. Ernsts Kalniņš, dz. 1881., kapteinis, jūrskolotājs.
38. Juris Kalniņš, 1847.—1919., redaktors.

39. Kārlis Kasparsons, dz. 1865., cand. rer. nat. un Dr. mcd. h. c.

40. Juris Kēman i s, dz. 1883
,

cand. jur., zvēr. adv.

41. Jūlijs Kornets, dz. 1878., būvinženieris.

42. Roberts Krimbergs, dz. 1874., cand. rer. nat., Dr. mcd.,

profesors.
43. Jānis Kriškans, 1863.—1916., skolotājs.

44. Jānis Kriigers (Krodznieks), 1851.—1924., Dr. hist. h. c,

privātdocents.
45. Gothards Krūmiņš, dz. 1880.. cand. rer. merc.

46. Augusts Ķešans, dz. 1881., Dr. chem., profesors.

47. Reinholds Lazdiņš, dz. 1882., žurnālists.

48. Eižens Laub c, dz. 1880., Dr. arch. h. c, profesors.

49 Andrejs Leiše, dz. 1888, putnkopis.

50. Pauls Lejiņš, dz. 1883., Dr. agr. h. c, profesors.

51. Alfrēds Lejnieks, 1896—1923., skolotājs.

52. Edgars Lejnieks, 1895—1937., Dr. math. h. c, profesors.

53. Jūlijs Madernieks, dz. 1870., mākslas kritiķis.

54. Voldemārs Maldonis, dz. 1870., Dr. philos. (Mārburgas) un

Dr. theol. h. c (Prāgas), profesors.

55. Augusts Malv c s s, dz. 1878., architekts, docents.

56. Gustavs Mangulis, 1879.—1932., pulkvedis.

57. Jānis Mazvērsītis, dz. 1866., Dr. agr. h. c.

58. Kārlis Mtilenbachs, 1853—1916., cand. phil., valodnieks.

59. Kārlis Nei manis, dz. 1884., technoloģijas inženieris, direktors.

60. Jānis Niedra, dz. 1870, mag. pharm.

61. Mārtiņš Augusts Nukšs, dz. 1878., architekts, sūtnis.

62. Vilis Olavs (agrāk Plute), 1867.—1917., mācītājs, cand.

rer. merc.

63. Jānis Ozols, dz. 1878., cand. rer. merc.

64. Ernsts Paukūlis, dz. 1872., Dr. mcd. vet. (Bernes), profesors.

65. Jānis Paujevskis (Pavļevskis), dz. 1872., g., žurnālists.

66 Jānis Peņģer o t s, dz. 1865., dārzkopis.

67. Augusts Pētersons, 1875.—1924., veterinārārsts, docents.

68. Jānis Pliekšans (Rainis), 1865—1929., cand. jur., rakstnieks.
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69. Mārtiņš Prlmanis, dzim. 1878., Dr. chem., profesors.
70. Gustāvs Reinhards, dz. 1868., Dr. mcd.

71. Jānis Rezevski s, dz. 1872., Dr. theol, profesors.
72. Mārtiņš Robs, dz. 1874., inženieris, docents.

73. Juris Rozens, 1869.—1927., mācītājs, redaktors.

74. Fricis Heinrichs Rūsis, dz. 1880, cand. jur., zvērin. advokāts

75. Pēteris Sauleskalns, dz. 1876, agronoms.

76. Matīss Šiliņš, dz. 1861., etnogrāfs un kartogrāfs.
77. Pēteris Slaidi ņ š, dz. 1873.—1935., veterinārārsts.

78. Kārlis Straubergs, dz. 1890., Dr. phil., profesors.
79. Pāvils Strautzelis, dz. 1864-, ārsts.

80. Edvards Šēfe r s, f1929- g., praktisks zemkopis un biškopis.

81. Gustavs Šķilteris, dz. 1874., tēlnieks.

82. Pēteris Šmi t s, dz. 1869., Dr. phil. h. c, profesors.

83: Aleksandrs Šūlma n i s, dz. 1886., cand. jur.

84. Ādolfs Valbe, f1936?., mežkopis.

85. Aleksandrs Vēbers, 1848.—1910-, cand. jur., redaktors.

86. Jānis Veis manis, 1867.—1913-, mācītājs redaktors.

87. Andrejs Vies, dz. 1879., skolotājs, rakstnieks.

88. Didrichs Vidber g s, dz. 1864., mēchanikas inženieris.

89. Kārlis Vidi ņ š, 1867.—1909
, technoloģijas inženieris.

90. Jāzeps Vītols, dz. 1863., skaņradis, profesors.

91. Vilis Vītols, dz. 1879., cand. rer. merc, docents.

92. Edvards Volteris, dz. 1858, mag. phil., profesors Kauņā.

93. Jānis Zālītis, 1874.—1919, cand. jur., zvēr. advokāts.

94. Pēteris Zālīte, dz. 1864., Dr. philos (Jēnas), profesors.

95. Voldemārs Zālītis, 1865—1934., skolotājs, rakstnieks.

96. Aleksandrs Zāmelis, dz. 1897., cand rer. nat., docents.

97. Jēkabs Ziemelis, 1870.—1919., ārsts, arehaioloģijas darbinieks.

98. Teodors Zeiferts, 1865.—1929, rakstnieks, lektors.

99. Jānis Žagats, 1867.—1910, cand. rer. merc, skolotājs.

Piezīme: Šai sarakstā uzņemti visi darbinieku vārdi, kas sasto-

pami Rīcības komitejas sarakstos, ciktāl ir arī norādījumi, ka viņi patiesi

ko uzrakstījuši Vārdnīcai. Viņu nozares rāda līdzstrādnieku saraksts

Vārdnīcas IV. sējuma pielikumā un arī šai pārskatā augšā uzņemtie norā-

dījumi (sk. 153 B.ļ 159-, 168. ss. lapp.)

Dažu darbinieku ziņas, diemžēl, nepilnīgas.
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Beiguvārds.

Šo pārskatu par savas darbības 50 gadiem Derīgu grā-
matu nodaļa nolēma laist klajā uz savu jubilejas dienu

1936. g. 29./17. maiju. Bet dažādi darba pienākumi aiz-

kavēja vienu otru vēlamu līdzdarbinieku veikt laikā savu

daļu vispārējā kopdarbā. Taču grāmatas nokavēšanās, liekas,

nākusi tās saturam tikai par labu.

Šīs grāmatas sarakstīšanā piedalījušies ar retiem izņē-

ņēmumiem (P. Ērmanis, P. Pētersons) darbinieki, kas šādā

vai tādā kārtā bijuši Nodaļas līdzdarbinieki pagājušos 50 g.

Viņu loma tuvāk raksturota attiecīgajās vietās pašā pārskatā.

Darba dalīšana novedusi pie dažiem atkārtojumiem, bet tie

bij arī neizbēgami, jo nācās vienu un to pašu lietu pieminēt

dažādā sakarībā. Dabiska lieta, ka Nodaļas jubilejā runā uz

lasītājiem darbinieki, kas palikuši vēl līdz šim uzticīgi No-

daļas darbam vai, mazākais, tās principiem. Rakstu redaktors

šoreiz bijis iecietīgāks nekā Nodaļas Rakstu komisija vispār.

Nodaļas jubileju atzīmēja 1936. g. 19. maijā RLB runas

vīri, uzaicinādami Nodaļas agrākos un tagadējos darbiniekus

savā vidū. Sanāksmē cildināja Nodaļas nopelnus, un tās

pašreizējais priekšnieks L. Straupmanis cēla priekšā īsu at-

skatu uz pagājušo darbību.

Tagad šim atskatam pievienojas plašāka vēsture, kas

vispusīgi raksturo un novērtē Nodaļas darbību. Vecajiem

Nodaļas darbiniekiem un labvēļiem tas būs mīļu atmiņu un

pagātnes sveicienu sakopojums, bet jauniem draugiem sku-

binājums un aicinājums ierindoties derīgu grāmatu draugos.

Rīgā, 1936. g. beigās.

L. Adamovičs

kādreizējs Rakstu komisijas priekšnieks un

Konversācijas Vārdnīcas Rīcības komitejas

priekšnieka biedrs.



Kļūdu labojums.

35. lp. 5. rindā no apakšas jābūt: Sainis (iespiests: Salms).

47. lp. 10. rindā no apakšas jālasa: „arī vēl tad, kad bij tapis par zemko-

pības komisāru". . .

47. lp. 3. rindā no apakšas jābūt: norēķinās (iespiests: nerēķinās).

51. lp. 9 rindā no apakšas jābūt: „pirmā un otra arī trešajā."

51. lp. 1. rindā no apakšas jābūt: 1925 (iespiests: 1926)

56. lp. 12. rindā no augšas jābūt: sevi; arī par Valles.

19. rindā jābūt: iedalīšanu (iespiests: izdalīšanu)

101. lp. 1. rindā no apakšas jābūt: Tautas dziesmās (iespiests: tautas

dziesmās).

105. lp. 9. rindā no augšas jābūt: iespiestu rakstu kopojumi (iespiests:

iespiesti rakstu kopojumi).

117. lp. 5. rindā no augšas jābūt: dulns (iespiests: velns).

149. lp. 19. rindā no augšas \
, « j x ( Jābūt: A. Julla (iespiests: K. Julla).

154. lp. 3. rindā no augšas f J
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domi un to izpildīšana. 3. Paštautas un cittautu daiļrakst-

niecības raža Nodaļas pūrā. 4. Jaunatnes literārā un zināt-

niskā izglītošana. 5. Dabas zinātņu un medicīnas populari-
zēšana. 6. Lauksaimnieciskas izglītības veicināšana. 7. Gara

atziņu un apziņas veidošana.

11. Derīgu grāmatu nodaļas izdotās grāmatas atsevišķās nozares . . 59

1. Dabas zinātnes — Bebru Jura 59

2. Grāmatas par veselības kopšanu — Bebru Jura 66

3. Raksti lauksaimniekiem — Bebru Jura 69

4. Zemes un tautas — Fr. leviņa 72

5. Sabiedriskās zinātnes — L. Straupmaņa 80

6. Filozofija un paidagoģija — L. Ausēja 85
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9. Latviešu valodniecība un rakstniecība — L. Adamoviča . . 98
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11. Pasaules klasiķu drāmu tulkojumi — L. Bērziņa 114
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138

111. Konversācijas Vārdnīca 1903.—1921- — L. Adamoviča 146
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Beiguvārds 182

Pielikums: Rīgas latviešu biedrības priekšniecība 1936. g.,

Derīgu grāmatu nodaļas darbinieku grupa un

32 darbinieku fotogrāfijas — 10 lappusēs
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