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IEVADS

Sajā rakstu krājumā vairums autoru sniedz savus pētījumus par

daiļliteratūras izdošanu un izplatību Latvijā, bet atsevišķos gadī-

jumos aplūkota arī tekstu radīšanas vēsture — rakstnieku un tul-

kotāju darbība.

Pētījumos skartas divas tuvas zinātņu jomas — literatūras vēs-

ture un grāmatniecības vēsture — vairāku gadsimtu garumā.
17. gs. literārā situācija raksturota_ A. Apīņa darbā «Pirmā

latviski Rīgā iespiestā grāmata kā literāra problēma», kur analizēta

1615. gadā iznākušo «Psalmu un garīgo dziesmu» tekstu izcelsme,

pētīts, cik lielā mērā grāmatas tekstu sarūpētāju darbu ietekmēja
lasītāji — pirmām kārtām Rīgas latvieši. Rakstā uzskatāmi atainots

arī šī iespieddarba garīgais starojums, kas ietiecas turpmāko gad-
simtu literatūrā.

Pirmo latviešu daiļliteratūras grāmatu — G. F. Stendera darbu

izdevumiem veltīts S. Siško pētījums. Balstoties uz arhīvu mate-

riāliem un eksemplāru salīdzināšanu, viņai izdevies atklāt vai-

rākus līdz šim nezināmus G. F. Stendera darbu atkārtotus izde-

vumus, kas lielā mērā precizē mūsu priekšstatu par rakstnieka popu-

laritāti latviešu sabiedrībā.

Vienu no 19. gs. latviešu trivialliteraturas atzariem — ziņģu lapas
apzināt mēģinājusi I. Klekere.

19. gs. daiļliteratūras izdevumu klāsts nav domājams bez oriģi-
nālās un tulkotās literatūras izdevumiem, kas galvenokārt iecerēti

mazizglītotu lasītāju garīgai bagātināšanai. Sajās parādībās ielū-

kojas O. Zanders ar studiju «Ernests Dinsbergs — dzejas kla-

sikas tulkotājs».

Plašam lasītāju lokam pieejamu un mākslinieciski augstvērtīgu

grāmatu sagādāšanā, īpaši 19. gs. nogalē un 20. gs. pirmajos
15 gados, daudz paveica Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu

nodaļa, kuras folkloras un daiļliteratūras izdevumus apskatījis
V. Zanders.

Žurnālu «Austrums» J. Velmēs vadības laika raksturojusi
A. Smite, akcentējot tā ieguldījumu literārās dzīves bagātināšanā.



Rakstā «Heinriha Alunāna vēstules Kaudzītes Matīsam» I\. Ka-

rulis iekļāvis arī pētniekiem līdz šim nezināmus izdevēja un rakst-

nieka korespondences materiālus, kas palīdz spilgtāk izgaismot viņu
sadarbību.

Pensionētā Valsts bibliotēkas darbinieka A. Ģērmaņa atmiņu
epizode parāda, kā tapa mākslinieciskā apdare vienam no izdevnie-

cības «Zelta ābele» izdevumiem.

Atsākot Latvijas Valsts bibliotēkā esošo vērtīgāko rokrakstu

publicēšanas tradīciju, sniedzam K. Valdemāra poēmas «Natur und

Mensch» triju burtnīcu zinātnisko publikāciju, ko sagatavojuši
V. Bisenieks un D. Plīkša. Ceram, ka tā rosinās lasītājus šī

darba tālākai izpētei.
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ВВЕДЕНИЕ

В сборнике статей представлены преимущественно исследова-

ния об издании и распространении художественной литературы в

Латвии, в отдельных случаях затрагивается также история созда-

ния текстов — деятельность авторов и переводчиков.

Литературную ситуацию XVII века характеризует статья

А. А п и ни с а «Первая книга, напечатанная на латышском языке

в Риге, как литературная проблема», где анализируется происхож-

дение текстов книги «Псалмы И' духовные песни», вышедшей в

1615 г., определяется, в какой степени на подборку текстов по-

влияла ориентация на мнение читателей, в особенности рижских

латышей. В статье наглядно показано духовное излучение этого

издания, проникающее в литературу последующих веков.

Первые издания художественной литературы— книги Г. Ф. Стен-

дера — рассмотрены в исследовании С. Шишко. Опираясь на

архивные материалы и сравнение сохранившихся экземпляров, ав-

тору удалось обнаружить некоторые ранее неизвестные повторные

издания текстов Г. Ф. Стендера, что значительно уточняет наши

представления о популярности писателя в латышском обществе.

Одну из ветвей латышской тривиальной литературы XIX в. —

песенные листы (ziņģu lapas) — пытается осмыслить И. Кл е-

к е р е.

Общая картина художественной литературы XIX в. немыслима

без изданий оригинальной и переводной литературы, предназначен-
ных для духовного обогащения малообразованных читателей.

К этим явлениям обращается статья О. Зандерса «Эрнест
Динсбергс — переводчик классической поэзии».

В статье «Письма Генриха Алунана к Матису Каудзите» К- К а-

р у л и с публикует до сих пор неизвестные материалы переписки
издателя с писателем, помогающие более полно освещать их со-

трудничество.

Вклад журнала «Ауструмс» в обогащение литературной жизни

характеризует А. Ш м и т е.

В конце XIX и начале XX в. изданием доступных для широкого

круга читателей высокохудожественных книг активно занимался



отдел полезных книг Рижского латышского общества. Издания

отдела в области художественной литературы и фольклора оцени-

вает В. Зандерс.

Отрывок из воспоминаний бывшего сотрудника Государствен-
ной библиотеки А. Германиса показывает становление худо-

жественного оформления одной из книг издательства «Zelta ābele»

(«Золотая яблоня»).
Возобновляя традицию печатания наиболее ценных материалов

из фондов рукописей Латвийской государственной библиотеки,

В. Бисеii ие к с и Д. Пликша подготовили научную публика-

цию трех тетрадей поэмы К. Валдемара «Natur und Mensch»

(«Природа и человек»).
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EINLEITUNG

Im vorliegenden Sammelband der wissenschaftlichen Beiträge
sind vorwiegend Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Heraus-

gabe und Verbreitung der schöngeistigen Literatur in Lettland

behandelt. In einzelnen Fällen wird auch die Entstehungsgeschichte
der Texte — Tätigkeit der Verfasser und Übersetzer— angeschnitten.

Im Beitrag «Das erste in Riga in lettischer Sprache gedruckte
Buch als literares Problem» von A. Apīnis wird literarische

Situation im 17. Jahrhundert gekennzeichnet. Der Verfasser ana-

lysiert den Ursprung der Texte aus dem Buch «Psalmen und geist-
liche Lieder», das 1615 veröffentlicht worden ist. Dabei wird

erforscht, in welchem Maße die Orientierung auf die Leser, besonders

auf die lettische Bevölkerung Rigas, die Auswahl der Texte beeinflußt

hat. Im Beitrag wird die geistige Ausstrahlung dieser Ausgabe, die

in die Literatur der darauffolgenden Jahrhunderte eindrang, anschau-

lich gezeigt.

Die ersten Ausgaben der lettischen schöngeistigen Literatur —

Bücher von G. F. Stender — werden in der Forschung S. Siškos

betrachtet. Anhand der Archivmaterialien und des Vergleiches der

erhaltengebliebenen Exemplare gelang es dem Verfasser, mehrere

bis jetzt nicht bekannte Neuauflagen von Texten G. F. Stenders

herauszufinden, was in bedeutendemMaße unsere Vorstellungen von

der Popularität des Schriftstellers in der lettischen Gesellschaft

präzisiert.

I. Klekere erforscht einen der lettischen Trivialliteraturzweige
im 19. Jahrhundert, nämlich: «ziņģu lapas» («Liederblätter»).

Das Gesamtbild der schöngeistigen Literatur im 19. Jahrhundert

ist ohne Ausgaben der Original- und Übersetzungsliteratur, die die

geistige Bereicherung der ungebildeten Leser förderten, undenkbar.

Diese Erscheinungen werden in der Abhandlung von O. Zanders

«Ernests Dinsbergs als Übersetzer der klassischen Dichtung» ana-

lysiert.
In der Abhandlung «Heinrich Allunans Briefe an Matīss Kau-

dzīte» veröffentlicht К. Каru 1i s die bis jetzt unbekannten Mate-



rialien des Briefwechsels zwischen dem Buchverleger und dem

Schriftsteller, die dazu beitragen, ihre Zusammenarbeit vollständiger
zu erläutern.

A. S m i t e charakterisiert den Beitrag der Zeitschrift «Austrums»

zur Bereicherung des literarischen Lebens.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigte sich

die Abteilung Nützliche Bücher bei der Rigaer Lettischen Gesell-

schaft aktiv mit der Herausgabe der für den breiten Leserkreis zu-

gänglichen Bücher von hohem künstlerischem Wert. Die Ausgaben der

Abteilung auf dem Gebiete der schöngeistigen Literatur und Folklore

schätzt V. Zanders in seinem wissenschaftlichen Artikel.

In einem Auszug aus den Erinnerungen des ehemaligen Mitar-

beiters der Staatsbibliothek A. Ģermānis wird das Entstehen

der künstlerischen Gestaltung eines der Bücher im Verlag «Zelta

Abele» («Goldener Apfelbaum») veranschaulicht.

Mit der Erneuerung der Tradition des Drückens von den wert-

vollsten Materialien aus den Handschriftenbeständen der Lettischen

Staatsbibliothek erscheinen im Sammelband• drei Hefte des Poems

von K. Valdemārs «Natur und Mensch», die von V. Bisenieks
und D. Plikša für die Publikation vorbereitet worden sind. Es

wird mit dieser Veröffentlichung erwartet, daß die Leser für weitere

Forschung des Poems einen Impuls erhalten.
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A. APĪNIS

PIRMĀ LATVISKI RĪGĀ IESPIESTĀ GRĀMATA

KĀ LITERĀRA PROBLĒMA

Visagrākās latviešu valodā rakstītās dzejas izpētē īpaša vieta ir

1615. gadā Rīgā iznākušajai t. s. baznīcas rokasgrāmatai, precī-
zāk — tās daļai «Psalmi un garīgas dziesmas».

Kā zināms, pašas pirmās latviešu valodā iespiestās grāmatas nav

atrastas. Senākais saglabātais izdevums ar latviskiem dzejas tekstiem

ir 1587. gadā Kēnigsbergā (tag. Kaļiņingrada) tapušais krājums
«Vndeutsche PSalmen vnd geistliche Lieder oder Gesenge» («Nevācu

psalmi un garīgas dziesmas jeb dziedājumi»). Tas iznāca kopā ar

divām citām grāmatām: M. Lutera (Luther) katehismu (1586) un

Jaunās derības fragmentiem (perikopēm; 1587) — visas pēc Kurze-

mes un Zemgales hercoga iniciatīvas, mācītāju komisijas sastrādātas

hercogistes luterāņu baznīcu vajadzībām. Šādu triju tekstu komplektu
dēvē par baznīcas rokasgrāmatu.

Nākamais luterāņu rokasgrāmatas izdevums tika izgatavots
1615. gadā Rīgā, kas tolaik piederēja Polijas karaļvalstij, pilsētas

iespiedēja N. Mollīna (Mollyn) tipogrāfijā. Tā bija pirmā latviski Rīgā

iespiestā grāmata 1
, tajā kā patstāvīga daļa ietilpa arī šai rakstā ana-

lizējamais krājums ar vācisku titullapu «Psalmen vnd geistliche
Lieder oder Gesenge, welche in den Kirchen Gottes zu Riga vnd

anderen örtern Liefflandes mehr in Liefflendischer Pawrsprache

gesungen werden. Dem gemeinen Haußgesinde vnd Pawren zur

erbawung nutz vnd fromen». Tulkojumā: «Psalmi un garīgas dzies-

mas jeb dziedājumi, kas tiek dziedāti Dieva baznīcās Rīgā un vēl

citās Vidzemes2 vietās Vidzemes zemnieku valodā. Vienkāršajai

mājas saimei un zemniekiem — celsmei, noderīgumam un dievbi-

jībai». Apjoms — 100 lapu (t. i., 200 lappušu). Visas rokasgrāmatas

1 N. Mollīns visas trīs daļas uzlūkoja par vienu grāmatu, kaut katrai ir

atsevišķa lapu numerācija, titullapa un atšķirīga tipogrāfiskā apdare.
2 Vāciski Lieffland. Ar šo vārdu tolaik reizēm apzīmēja arī visu Latviju

un Igauniju.
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vienā no abiem zināmajiem iespieduma variantiem — ari Melngalvju
kompānijas vecākajiem, vāciski teikts, ka minētie kungi Mollīnam

uzdevuši izdot nevācu valodā «viņu mājas saimēm un šis zemes

vienkāršajai zemnieku tautai kristīgas dziesmas un psalmus līdz ar

svētdienu evaņģēlijiem un Dr. Martina Lutera svēto katehismu, kā

tas viss šai pilsētā un laukos tiek praktizēts», pie tam par Mollīna

paša līdzekļiem.

Polijas valdība, lai stiprinātu savu varu Vidzemē un Rīgā, cen-

tās šeit atjaunot katoļticību. Karalis 1614. gadā atkārtoti bija aiz-

liedzis luterāņu mācītājiem sprediķot latviešu un igauņu zemnieku

priekšā un atgādinājis, ka uz zemniekiem ticības brīvība neattie-

coties. Latviskai luterāņu rokasgrāmatai tad nu vajadzēja tautā

stiprināt noskaņojumu pret rekatolizācijas spiedienu. Karaļa aizlie-

gumu varēja apiet, atsaucoties uz viņa agrāk atļauto ticības brī-

vību. Acīmredzot tieši tāpēc kā galvenais adresāts visur norādīta

kungu mājas saime, bet zemnieki — tikai it kā starp citu, un viena

iespieduma varianta titullapās pat ir frāze latīniski: «Ar Polijas ka-

raļa gaišības žēlastību un privilēģiju». Vāciskie tituli, nodaļu virs-

raksti, dziesmu nosaukumi norāda, ka viss komplekts bija adresēts

vācu tautības garīdzniekiem kā palīglīdzeklis ceremoniāla norisei.

Dziesmu krājuma titullapu grezno kokgriezuma vinjete ar bībeliskā

dzejnieka Dāvida attēlu; visas trīs daļas kopumā ieturētas tolaik

Eiropā parastajā barokālajā poligrāfiskajā apdarē, tomēr tikai vidu-

vējā amatnieciskā līmenī.

«Psalmi un garīgas dziesmas» vēl nav īsta baznīcdziesmu grāmata,
kādas pazīstamas vēlākos laikos. Krājuma sākumdaļā ievietota diev-

kalpojumu kārtība (agenda) ar iestarpinātiem dziedamajiem tekstiem.

Ar 40. lapu sākas «neobligātās» dziesmas obligāto dievkalpojuma
elementu aizstāšanai pēc izvēles. Šī daļa ir interesantākā, jo te gan-

drīz viss paredzēts «tautas» dziedāšanai, turpretim pirmajās 40 lapās
vairāk ir kora vai garīdznieka skandējumu. Kopā krājumā ir ap 150

dziedājumu. Agendas daļā un arī tālāk vēl daudz elementu sagla-

bājies no senākā katoļu kulta (kaut to saturs reizēm mainīts) —

antifonas un introiti (dievkalpojuma ievadījumi), sekvences (dziedā-

jumi uz iepriekšējās dziesmas refrēna fona), responsoriji (jautājumu

un atbilžu veidā), litānija (divu koru dziedāšanas mija), himnas,
kolektes (lūgsnas) v. c. Seniski ceremonijas elementi ir arī daudzie

Bībeles fragmenti, pirmām kārtām t. s. Dāvida dziesmas jeb psalmi.

Liela tiesa 1615. gadā iespiesto agendas dziedājumu bija jau
1587. gada Kurzemes izdevumā, turpretim neobligātajā daļā daudz

tādu dziesmu, kādu kurzemniekiem vēl nebija; savukārt 1587. gada

krājumā ir arī dziesmas, kas 1615. gadā vairs nav repertuārā uz-

ņemtas.
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Matemātiķis un vēsturnieks Jānis Straubergs (1886 —1952)
30. gados atklāja, ka 1615. gada katehisms un Jaunās derības frag-
menti pārdrukāti no Kurzemes izdevumiem, bet «Psalmos un garī-
gajās dziesmās» saglabājušies ļoti ilgā laikā tapuši latviskojumi. 1

Viņš palīgā ņēma Rīgas vācu dziesmu grāmatas daudzos izdevumus 2
,

sākot ar 1530. gadu, sadalīdams tos attīstības posmos. Pirmais

posms aptvēra 16. gadsimta 30. un 40. gadus, kad vācu dziesmu

krājums tikai veidojās. Otrajā posmā — 50.—90. gados — vairāk-

kārt izdots jau stabils kopojums lejsvācu valodā. Trešajā posmā —

17. gs. pirmajos divos gadu desmitos — grāmata iznāca augšvācu va-

lodā un sāka papildināties ar jauniem tekstiem no Vācijas pilsētu
dziesmu krājumiem. Kurzemes 1587. gada latviskā dziesmu grāmata
atbilst otrā posma vāciskajam paraugam kā kārtojumā, tā arī redak-

cionāli. Bet Rīgas 1615. gada izdevumā Straubergs konstatēja dau-

dzas liecības, ka daļa tā tekstu tulkota jau no pirmā posma vācu

grāmatas, tāpat atrada grupu dziesmu, kas nākušas no trešā posma.

Tātad šai krājumā savākts latviešu rakstītās literatūras sā-

kuma — 16. gadsimta un 17. gadsimta pirmo gadu — dzejas de-

vums; ja ne pilnīgi viss, tad lielākā daja gan. Tas dod iespēju pēc
šīs grāmatas izsekot dažām svarīgākajām literārā procesa iezīmēm

turpat vai gadsimta ilgumā.
Pie krājuma dziesmu latviskojumu visvecākā slāņa pieder, pirm-

kārt, ar 16. gs. 30. gadiem datētie fragmenti. Tādi ir N. Ramma

(Ramm3) 1530. gada dziesma — desmit baušļu izklāsts 63. un

64. lapā, J. Eka (Eck) 1535. gadā pantos ietvertais Zaharijas pare-

ģojums Jānim Kristītājam 90. un 91. lapā un J. Eka 1537. gadā
tulkotā slavas dziesma 82. un 83. lapā (abi pēdējie — Jaunās derības

teksti). Otrkārt, pie vecākajiem kulta elementiem Straubergs pie-
skaita arī tos, kas 17. gs. sākumā no Rīgas vācu dziesmu grāmatas

jau sen bija izzuduši: introitus, sekvences. Treškārt, Straubergs
atradis dziesmas, atsevišķus izteicienus, pantus, pantu secību, kādi

1 Straubergs J. 1615. g. dziesmu hronoloģija /'/ Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts. — 1934. — № 12. — 534.—543. lpp.; Straubergs J. Latviešu pirmās dziesmu

grāmatas. — R., 1936. — 40 lpp.
2 Pirmā izdevuma nosaukums: «Ķurtz Ordnung des Kirchendiensts...», vēlāk:

«Körte Ordeninge des Kerckendenstes...» un vēl citādi. To kā agendu Rīgai sākot-

nēji izstrādājis no Prūsijas ataicinātais garīdznieks J. Brīsmanis (Briesmann), šķiet,

kopā ar A. Knopkenu (Knopken), vēlākos izdevumus papildinājuši un pārveido-
juši citi. Daudzas Vācijas pilsētas patapināja dziesmas un dziesmu grāmatas no

citurienes, turpretim Rīgai jau agri bija savs patstāvīgi izveidots repertuārs;

tādējādi reformācijas himnoloģijā Rīgai ir svarīga un godpilna vieta. Tuvāk sk.:

Geffken J. Kirchendienstordnung und Gesangbuch der Stadt Riga. — Hannover,
1862. — LVIII, 339 S.

3 Vācu uzvārdu rakstība 16. gadsimtā ļoti svārstīga, šeit un turpmāk iekavas

norādītas tikai pazīstamākās formas.
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bija 16. gs. 30.—40. gadu paraugos, bet vēlāk vācu izdevumos atmesti

vai grozīti. Piemēram minēsim M. Lutera dziesmu «Nāc mums, tas

pagones pestītājs» 1 33. lapā. Tajā vietām samainīts 4. un 5. pants,

tāpat kā Rīgas vācu dziesmu grāmatā 30. un 40. gados. Cits piemērs:
dziesmā «Pateikts jir Dievs, mūse Dievs» (83. lp.) 2. panta 4. rindā

lasāms «Viņa vārds». Tas atbilst vācu 30. gadu izdevuma formai

«Syn Wort», kas kopš 1548. gada aizstāta ar «Dyn Wordt» («Tavs

vārds»). Pie šī senāko latviskojumu slāņa pēc Strauberga konsta-

tējuma vēl pieder dziedājumi «Nāc, svēteis gars kungs Dievs» (Lu-
tera dziesma, 1. lp.), «O Jēzu, mūse vise pestītājs» (36. —37. lp.),
«Kristo Diev' tam kungam» (P. Sperātusa (Speratus) dzeja?, 37. lp.),
«Nāc, Dievs radītājs» (38. lp.), «O gaisums, svēte trijādībe»
(38. lp.), «Nu nāc atkal, svēteis gars» (65. lp.), «Kāde pateicībe būs

mums tov, о tēvs, dziedāt» (95. un 96. lp.), Lutera «Ar mier' unde

prieke es brouc' projām» (97. lp.), viņa «Viden mēs iekskan dzīvībe

esem» (98. lp.). Visai seni ir triju psalmu latviskojumi 1. un 2. lapā:
to redakcija atbilst vācu Bībeles 1533. gada izdevuma redakcijai.

Šī raksta autors var pievienot vēl pāri vērojumu. Litānijas

aizlūgums 25. lapā par labklājību «mūsam keizeram
..

mūses zemes

kunges [daudzskaitlī!] ar visiem soviems kungiems» varēja attiek-

ties tikai uz laiku pirms 1561. gada, kurā abi Livonijas zemes kungi
un Rīgas virskungi — arhibīskaps un ordenis, līdz tam formāli pa-

kļauti Vācu svētās Romas imperatoram, padevās Polijas karalim. Arī

79. psalmam 24. lapā jēga bija tikai Livonijas kara laika, līdz

1582. gadam.

Citu grupu senu latvisku tekstu Straubergam noskaidrot palīdzējis
Kurzemes superintendenta A. Einhorna (Einhorn) norādījums. 1570. ga-

dā2
— viņš liek tos mācīt draudzēm. Tie 1615. gada izdevumā ir šādi:

N. Deciusa (Decius) dziesma «Vienam Dievam iekskan augste jir
gods» (10. lp.), Lutera «Mēs ticam vis' iekskan viene Dieve» (13. —

14. lp.), viņa «Dievs jir slavēts und allažiņ svētīts» (20. lp.), Lutera

pārveidotā J. Husa (Hus) «Jēzus Kristus mūse pestītājs» (52. lp.),
«Mūse tēvs iekskan debess valstībe» (60. —61. lp.), «Krist', mūse

kungs, pī Jordāne nāce» (61.—62. lp.), «Še jir tie svēte desmete

bousle» (62. —63. lp.; pēdējās trīs dziesmas arī Lutera).
Ziemsvētku dziedājums «Kristum būs mums slavēt krāsne

[ =krāšņi]» iespiests divreiz: 45. lapā, kā vēro Straubergs, 30. gadu
tulkojumā, bet 33. un 34. lapā — pierediģēts pēc 1559. gada. Par

jaunās ticības himnu tapusī Lutera dziesma «Viena stipra pils jir

1 Seit un turpmāk visi teksti transkribēti mūsdienu ortogrāfijā lasītāju ērtības

labad. Saglabātas fonētiskās, morfoloģiskās un sintaktiskās īpatnības. Protams,
ne gluži visos gadījumos bija skaidrs, kāda skaņa slēpjas aiz senās rakstības

īpatnībām, tāpēc transkribējums uzskatāms par daļēji nosacītu.
2 [Einhorn Л.] De doctrina et ceremoniis sinceri cultus divini Ecclesiarum Du-

catus Curlandiae Semigalliaeque in Livonia. — S. 1., 1570. — S. [RIV].
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muso Dievs» (73. —74. lp.) latviskota nevis pec 1530. gada vācu

krājuma, bet kāda cita avota, taču sen pirms 1615. gada.

Liela daļa krājuma tekstu atbilst 16. gadsimta 50.—90. gadu Rī-

gas vācu izdevumiem, kolektes prozā tieši pārņemtas no Kurzemes
1587. gada dziesmu grāmatas (ar visu «lielkunga» — hercoga piemi-

nējumu, kas Rīgā un Vidzemē bija lieks).

Pie visjaunākā slāņa, kas sabalsots ar 17. gadsimta sākuma

Rīgas vācu grāmatas paraugiem, pieder liela tiesa «neobligātās»
daļas dziesmu, visvairāk krājuma beigās. Straubergs nosauc «O cil-

vēks, grib' apdomāt manu rügte moke liele» (84. lp.), «Virson mana

mīļa Dieva» un «Es zin' man viene puķīt'» (85. lp.), rīta un vakara

dziesmas 91.—94. lapā (starp tām ir J. Kolrosa (Kohlroß), E. Albe-

rusa (Alberus) un anonīma dzeja), «Teiciet tam kungam» (95. lp.),
«Kungs Dievs, tu ese slavots» (96. lp.), M. Veises (Weiße) «Tam

tēvam tur augskam» (96.—97. lp.), čehu brāļu draudzes 1544. gadā
sacerēto dziedājumu «Pateiciet tam kungam» (97. lp.). Diezgan dau-

dziem latviskojumiem noskaidrot vecumu Straubergam arī neizdevās.

Pamatots ir Strauberga apsvērums: tā kā 1586. un 1587. gada
tekstu pārdrukājumu valoda Mollīna rokasgrāmatas komplektā

tikpat kā nav grozīta, tad arī seno Rīgas tekstu valoda un rakstība

būs saglabāta bez kaut cik jūtamām maiņām.

Apkopojot šos un vēl citus savus pētījumus, Straubergs izseci-

nāja, ka latviešu luterāņu dievkalpojumu literatūra veidojusies rokas

rakstā Rīgā latviešu draudzes mācītāju — pēc tautības vāciešu —

tulkojumos jau kopš reformācijas, vairākus gadu desmitus.

Strauberga detalizētā analīze un secinājumi pārliecina. Tā ap-

stiprina vairāku izcilu zinātnieku (vēsturnieka L. Arbuzova 1
,

valod-

nieka J. Endzelīna 2
un citu) agrākos minējumus un nojausmas, ka

jau pirms 16. gadsimta 80. gadiem bijuši latviešu raksti, kuros

pamazām stabilizējās grafētika, formulējumi, izteiksme. Strauberga
veikums dod iespēju tālāk izvērst šī nozīmīgā grāmatniecības un lite-

ratūras pieminekļa izpēti.

16. gadsimta un 17. gadsimta sākuma latvisko baznīcdziesmu

repertuāra avoti ir gan jau minētie senā dievkalpojuma fragmenti,
gan pamatmācību teksti (tēvreizes, ticības apliecinājuma pārdze-
jojumi), gan — visvairāk — reformācijas dziesminieku dzeja. Tās

autoru vārdi retumis grāmatā atzīmēti, pārējie noskaidroti vēlākos

1 Arbusow L. Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland. —

Leipzig, 1921. — S. 731—732.
2 Endzelins J. Piezīmes par 1585. gada katehismu [1931] //Darbu izlase. —R.,

1979. — 3. sēj. 1. d. — 568.-569. lpp.
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pētījumos, daļa palikusi anonīma. Visai daudz ir paša Martina Lutera

sacerējumu, arī Rīgas reformācijas sākumposma redzama darbinieka

Andreāsa Knopkena dziesmu. Var saskaitīt ap 20 Vācijas luteriešu

agrīno dziesminieku1
,

ir arī pat čehu 15. gadsimta reformatora Jana

Husa un viņa pēcteču, t. s. čehu brāļu dzejas paraugi. Visvairāk ori-

ģinālu radies 16. gs. 20. gados — Vācijas reformācijas kustības un

tās dzejas kulminācijas posmā, kad idejas vēl nebija nodeldētas, kad

dzejniekus vadīja iedvesmīga pārliecība. Mazāk ir 30.—60. gadu
dziesmu.

Latviskošanā piedalījās Rīgas latviešu draudzes mācītāji Niko-

lajs Ramms, Johans Eks (abi 16. gs. 30. gados), Johans Dāle (thom
Dal, darbojies 16. gs. pēdējā ceturksnī un 17. gs. pirmajā gadu des-

mitā), Andreāss Surings {Schuring, darbojies 17. gadsimta sākumā),
varbūt vēl kādi citi (latviešu dievvārdus šai ilgajā laikposmā teica

arī garīdznieki J. Meilers (Möller), J. Millers (Müller), L. Šēdens

(Seheden), E. Šelkejs (Schelckey), J. Šterbels (Sterbel), Ķ. Timme

(Timme)). Pēc Strauberga atzinuma 1615. gada «Psalmus un ga-

rīgas dziesmas» sagatavojis vai nu tālaika Rīgas latviešu drau-

dzes mācītājs A. Surings, vai tās diakons Gregorijs Bauers (Bauer),

tāpat viens vai otrs, varbūt abi veikuši jaunākos tulkojumus. Tā kā

Surings par vienas dziesmas latviskotāju tieši minēts, tad varētu

domāt, ka viņš nebija pamatdarba veicējs.
Latviskie teksti visi ir tulkojumi no vācu valodas (arī tie, kam

pirmsākums latīnisks 2). Daļa dziedājumu — senākie — oriģinālā pa-
redzēti skandēšanai bez dalījuma pantos, lielākā daļa rakstīta vār-

smās. Tulkotāji centušies burtiski turēties pie oriģināliem, tāpēc vietu

vietām pat vārdu kārta ir vāciska, reizēm zudusi loģika. Bezpantu

dziedājumos tādējādi iznākusi proza, bet vārsmotajos posmos tulko-

jumu jau var dēvēt par atdzejojumu — tas veikts senajā tīri tonis-

kajā pantmērā
3
.

Pretstatā tagad izplatītajam sillabotoniskajam vār-

smojumam, kur ritmam svarīgs gan uzsvērto, gan neuzsvērto zilbju

skaits, tīri toniskajā sistēmā nozīmīgas ir tikai uzsvērtās zilbes, bet

neuzsvērto skaits starp tām var būt dažāds. Paraugam vēlāk ļoti pa-

zīstamās Lutera dziesmas «No augste debess es atiem'» («No de-

besīm es atnesu») struktūra (41. lp.):

1 J. Agrikola (Agricola), E. Alberuss, H. Bonnuss (Bonnus), V. Dahšteins

(Dachstein), N. Deciuss, P. Ebers (Eber), M. Greiters (Greiter), E. Hēgenvalts
(Hegenwaldt), N. Hermanis (Hermann), J. Jonass (Jonas), J. Kolross, E. Krūci-

gere (Cruciger), H. Millers (Müller), A. Moibānuss (Moibanus), J. Polianders

(Polyander), L. Spenglers (Spengler), M. Veise, varbūt arī Р. Sperāluss un

H. Zakss (Sachs).
2 Tikai pieņemot, ka kaut kas latviskots jau pirms reformācijas — katoļu

laikos, tas varētu būt tiešs pārcēlums no latīņu valodas.
3 Par šo vārsmošanas sistēmu tuvāk sk.: Kārkliņš K. Tīri toniskais pantmērs

latviešu dzejā. — Fišbaha, 1948. — 39 lpp.
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No augste debess es atiem',

Atnes' jums lab' joune valod'.

Tās ļabes valodes tik doudz es atnes',

No tiems es dziedāt unde grib' tresēt [runāt].

Tāpat bija ari liela daļa oriģinālu, šis pats pants lejsvacu valoda:

Vam Hemmel hoch dar käme ick her,

Ick bringe iuwe gude nye mehr,

Der guden mehr bringe ick so veel,

Der van ick singen vnd seggen wil.

Bet daļā vācisko paraugu jau ieviesās sillabotonika; arī daudzu

latviskojumu atsevišķas rindas tiecās uz to.

Var piezīmēt, ka 1621. gadā G. Elgers, sakārtodams iespiešanai
un ar daudziem saviem sacerējumiem papildinādams katoļu dziesmu

krājumu «Geistliche Catholische Gesänge» (Braunsbergā, tag. Bra-

ņevo), līdzās toniskajam pantmēram dažviet lietojis no poļu kultūras

mantoto sillabisko (svarīgs zilbju skaits vārsmā, bet ne uzsvaru

izkārtojums). G. Mancelis 1631. gadā, dziesmu tekstus latviskodams

nevis burtiski, bet loģiski, vēl turējās pie tīri toniskā pantmēra. Tur-

pretim K. Fīrekers (pirmie iespiedumi 1672. gadā) pilnīgi pārgāja uz

sillabotoniku, to nostiprināja Kurzemes un Vidzemes latviešu dzejā

uz ilgiem gadsimtiem (tomēr vēl līdz 18. gs. otrajai pusei dziesmu

grāmatās reizēm līdzās ievietoja vecos Manceļa tulkojumus; daži

tādi uz atsevišķām lapiņām iespiesti pat 19. gs. 30. gados).

Straubergam izdevās hronoloģizēt apmēram piektdaļu krājuma sa-

tura; tas ļauj kaut aptuveni izsekot tekstu latviskošanas procesam.

Senāk tulkotās dziesmas ir lakoniskas, sniedz gandrīz vienīgi pamat-
mācību koncentrātu. Bet pamazām nāk klāt jauni tulkojumi ar ba-

gātāku tēlainību, kuplāku izteiksmi, spēcīgāku emocionalitāti; līdzās

idejiskajiem elementiem vairojas mākslinieciskums.

1615. gada izdevums vēl pieder pie tā latviešu grāmatniecības

posma, kad grāmatām pēc iniciatoru ieceres vajadzēja tautu pie-
saistīt vienai vai otrai ticībai (t. i., viena vai otra politiska spēka
pusē). Tāpēc par galveno kļuva konfesionālo dogmu izklāsts. Cauri

visām «Psalmu un garīgu dziesmu» lappusēm kā sarkans pavediens

vijas luterānisma pamattēzes, dažās dziesmās pasniegtas gandrīz
vai shēmas veidā. Ādama pirmgrēka dēļ cilvēce nolemta ellei, bet

Dieva dēls Kristus, uzņemdamies nāvi pie krusta, pavēris ceļu uz
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taisnošanu, pestīšanu 1 pēcnāves dzīvē — Dieva valstībā — tiem, kas

tic Dievam un šai viņa žēlastībai. «Tas var atpestīt / vises, katre pēc
to staigā» (Husa —Lutera «Jēzus Kristus mūsu pestītājs» 52. lp.);
«Kas netic šai liele žēlestībe, / tas paliek iekskan sovims grēkims /
unde jir pazusts iekskan mūžīge nāve/dziļe iekskan to helles diben»

(Lutera «Krist', mūse kungs, pī Jordāne nāce» 62. lp.). Nedz cere-

moniāli, nedz zināšanas, nedz labi darbi cilvēkam nevar palīdzēt —

tikai ticība Dievam un Kristus nopelnam. Ticību var iemantot ar pa-
zemību Dieva priekšā. Katra cilvēka dvēsele var tuvoties Dievam.

Cita dziesmu tematiska grupa — Kristus dzimšanas un ciešanu

vēstījumi un vēl kādi Bībeles motīvi.

Relatīvi ļoti maz ir morālas tematikas, tas izriet no tēzes «ticība

ir svarīgāka nekā labi darbi». Kādā psalmā atgādināts: «Lab' tam,
kas žēlīgs jir, /unde labprāt aizdod,/unde pabeidz soves lietes, ka

tas nevienam nepatiese dar'» (31. lp.), pāris vispārīgu frāžu, ka

vajag «tuvākam darīt mīlību». Tas arī viss.

Bet sociālie jautājumi? Lai tiktu skaidrībā par krājuma tekstu

sociālo jēgu, iepriekš īss ieskats laikmeta situācijā. Kad 16. gad-
simta 20. gados Rīgā sākās reformācija, pilsētas dzīvē un pašā kus-

tībā samērā liels svars bija «draudzei» — iedzīvotāju vidējām aprin-
dām un plebejiskajiem slāņiem. Tajos ietilpa arī latvieši, viņiem
piešķīra īpašu baznīcu un organizēja dievkalpojumus viņu valodā.

Tad pilsētas dzīves noteicēja rāte, 30. gados ciešāk sasaistījusies ar

Luteru, kultā reformācijas priekšluterisko tekstu vietā sāka ieviest

viņa sacerētos, kas vairs nebija tik krasā pretstatā katoliskajām pa-
ražām. Tā tika pasperts pirmais solis konservatīvisma virzienā, lai

novērstu radikālismu. Tomēr rātes un «draudzes» spēku samērs vēl

nebija galīgi nosvēries rātes pusē. Pati reformācijas kustība Baltijā

kopumā vēl bija progresa faktors: pilsētām tā bija līdzeklis cīņā
pret feodālajiem virskungiem, pilsētnieku vidū tā rosināja lielāku

garīgo aktivitāti nekā katoļu kults. Bet pēc «kalendāra nemieriem»

16. gs. 80. gados Rīgas latvieši sāka jūtami zaudēt savas pozīcijas,
kaut arī skaitliski viņu bija apmēram puse iedzīvotāju.

1615. gada rokasgrāmatā jaušami varasnesēju regulējošie centieni

ne kulta jomā vien. Grāmatas sastādītāji šur tur tiecas masām «no-

rādīt pienācīgo vietu». Piemēram, 16. gadsimtā Rīgas vācu dziesmu

grāmatā vēl lūgta Dieva žēlastība rātei un draudzei kā līdztie-

sīgām, turpretim 1615. gadā — «rāteskungiems ar soviems visiems

ļoudiems» (25. lp.). Dažās kolektēs (27. un 28. lp.) izskan luteriskās

kungu baznīcas doktrīna: sociālā līdzsvara līdzeklis mazāk ir varas-

nesēju taisnīgums, vairāk — masu bezierunu pakļaušanās valdī-

tājiem. Tomēr situācija grāmatas iznākšanas laikā nebūt nebija tik

1 Pāris dziesmās (piemēram, «Kad tas godīge ķēniņš Kristus zemen gāje
iekskan to helle» 56. un 57. lp.) ienācis apokrifisks papildinājums: Kristus no elles

izvedis tos, kas tur cietuši bez vainas. Tas ir tautas reliģijas motīvs, radies vidus-

laiku Rietumeiropā apspiestajās masās.
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vienkārša, par bezierunu klusēšanu nevarēja būt ne miņas. «Drau-

dzes» nozīmīgums Rīgas apstākjos izpaužas jau faktā, ka trīsdaļīgā
rokasgrāmatas komplekta pirmajā vietā (atšķirībā no Kurzemes
1586. un 1587. gada izdevuma) izvirzījušās tieši dziesmas — nevis

garīdznieka, bet baznīcēnu darbība, viņu aktivitātes izpausme.
Pretišķības un pretrunas pamanāmas arī dziesmu saturā. Lutera

samiernieciskā nostāja redzama viņa veiktajā baušļu pārdzejo-

jumā — bauslis «Tev nebūs nokaut» paplašināts ar piebildi «Nedz

ienaide turēt, / nedz patim to sodīt» (62.—63. lp.). Bet daudz agrāk,
1530. gadā, pēc šī Lutera dzejojuma parauga savu dziesmu darinot,
Ramms tādu piebildi izlaidis. Samērā jaunās kolektes (27. un

28. lp.) māca paklausīt šāspasaules varenajiem, bet ar Dāvida psal-
miem, kas pieder pie senāk latviskotā slāņa, krājumā ieskanas šis tas

no Vecās derības sociālā protesta gara. Jau 1. lapā, 2. psalma senajā
tulkojumā lasāms, ka zemju ķēniņi un kungi vienojušies saceļas pret
Dievu, bet «Tev būs tos ar viene dzelze rīkste sasist, / itcn kā male

pode būs tev tos samest. / Tad laidiet jūs nu mācīt, jūs ķēniņe, / und

laidiet jūs sodīt, jūs — sodētāje virson zeme.» Tas pats motīvs atkār-

tojas šī psalma Knopkena pārdzejojumā (69. lp.). 13. psalms teic

Dievu, «kas to vāje uzceļ no pīsliems / unde ceļ augskam to nabage/
āran dubļe. /Ka tas to liek sēdēt klāt pī tiems kungiems ..» (30. lp.).
Un «uz liele kungiems nepalaidies, tie nevar viene pestīšen' dot»

(146. psalms Knopkena interpretācijā 81. lp.). Pazīstamais Jaunās

derības fragments «Magnificat» (40. lp.) savukārt apgalvo: «Tas

stum tos varenos no to krēsle / unde paceļ tos zemojšes aukskan. / Tos

izsalktes piepilde tas ar labībe / unde atstāj tos bagātes tukše.» Tā

iespējams izdarīt secinājumu, ka krājums «Psalmi un garīgas dzies-

mas» saglabājis arī kādu daļu no agrīnāko reformācijas stadiju de-

mokrātiskā lādiņa. (Jo zīmīgāk to izceļ fakts, ka Kurzemes 1587. ga-

da grāmatā nav uzņemti nedz Ramma un Eka agrīnie latviskojumi,
nedz 13. un 146. psalms.)

Taču «draudzes» lomu dzīvē un nozīmi krājuma tapšanā visvairāk

rāda sastādītāju šķietami konservatīvā turēšanās pie baznīcēniem

pierastajiem vecum vecajiem tekstiem un izteiksmes. Repertuāra ve-

cākajā daļā, kā teikts, sastādītāji atstājuši tādu dziesmu izlasi un

tulkojumu redakciju, kādu Rīgas vācu draudžu vadītāji un Kurzemes

garīdznieki jau pasen bija atmetuši. Tā bija noteikta politika. Nav

šaubu, ka ar vecajiem tekstiem un veco redakciju izdevuma iniciatori

un sastādītāji centās ja arī ne izdabāt, tad noteikti gan pielāgoties

Rīgas latviešu baznīcēnu pieradumam un gaumei. Šai sakarā zīmīgi
arī tas, ka grāmatas ievadā nav iepriekšējā — Kurzemes — izdevuma

ievada nicīgi ļauno vārdu par «stūrgalvīgajiem» latviešiem.

Tālāk — par 16. gadsimtā un 17. gadsimta sākumā latviski rak-

stītās dzejas māksliniecisko bagāžu. Atbilstoši dziesmas žanra pra-

sībām realitātes atspoguļojums ir netiešs, nosacīts (idealizētos tēlos,

simbolos, alegorijās); nenosacīta atspoguļojuma (vēstures un dzīves
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faktu) te nav. Spēcīgākais estētiskais līdzeklis, šķiet, bija mūzika

(vietām grāmatā iespiestas notis, vietām nosaukta pazīstama melo-

dija). Tādu pašu skanisku estetizāciju veica refrēni, atkārtojumi. Se-

mantiskas dabas mākslinieciskie līdzekļi — salīdzinājumi un pār-
nestās nozīmes, gleznas — pa daļai ir stereotipiski: Dieva un viņa
žēlastības pielīdzinājums gaismai, spīdumam, zvaigznei, avotam,
puķei, barībai un dzērienam, ticīga cilvēka — auglīgam kokam. Bet

ir arī neparastāki līdzekļi. 128. psalms Lutera pārdzejojumā vēstī:

«Tev sieve iekskan tove name būs / kā vien vīnzars pilns ogu krāsne

unde tove bērne apkārt tovo galdu / kā elje stādes vesel' und joun'»
(79. lp.). Dažas spilgtākas gleznas: plašā pasaule no dārgakmeņiem

un zelta bija mazāka nekā šaurais Betlēmes šūpulītis (Lutera «No

augste debess es atiem'» 41. lp.). Varenas sadursmes aina paveras

pazīstamajā reformācijas himnā — Lutera «Viena stipra pils jirmūso
Dievs» (73. —74. lp.; patiesībā 46. psalma pārdzejojums): kā labais,
tā ļaunais princips un to karotāji tērpušies bruņās, tver ieročus, bet

uzvar pārliecības spēks.
Psalmi un to pārdzejojumi ir mākslinieciski vērtīgākie posmi ar

atziņu bagātību, domas ritmu, kāpinājumiem, iekšējo dramatismu.

Diemžēl visur, arī psalmos, valodas grūtību dēļ zudis oriģinālu —

gan Bībelē iemūžinātās senebreju lirikas, gan kaismīgo Vācijas

protestantisko dziesminieku — apgaroti poētiskais, brīvais izteiksmes

plūdums.
Vēl kāds māksliniecisks paņēmiens, kas tekstus_ padara intere-

santus, — runas izkārtojums personās, pat dialogos. īsta dramatizēta

ainiņa ir dziesma «Uzcēlis jir tas svēteis Krists» (53. lp.): darbojas
sievas un to pārstāve Marija, eņģelis un ļaudis.

«Psalmu un garīgu dziesmu» simt lapās ir vairāku kultūras tipu
noslāņojumi. Jūtams īpatsvars vēl ir viduslaicīgiem elementiem, vis-

vairāk no katoļu kulta mantotajās daļās. Viduslaiku dzīlēs dzimuši

dziedājumi «Te Deum laudamus» («Tev', о Dievs, mēs teicam» 2.—

8. lp.), «Kyrie» («О tēves» 8.—9. lp.), «Sanctus» («Svētīts» 15.—

17. lp.), «Agnus Dci» («O tu Dieve jērs» 18. lp.), «Magnificat»
(«Mane dvēsel' dar liele to kunge» 39.—40. lp.). Tajos dominē vārda

sakrālais spēks — vārdam piedēvētā iedarbības spēja, nevis informa-

tīvā jēga. Raksturīga detaļa: tēvreizes pārdzejojumos vēl nav pēdē-

jās, protestantu pieņemtās slavinājuma frāzes (doksoloģijas). Vidus-

laicīga literāra etiķete ir stereotipie salīdzinājumi un nozīmes pārne-
sumi, kam bija jābalsta poētiskā domāšana. Viduslaicīga ir daudzu

tekstu anonimitāte. Galu galā viduslaicīga ir literāro un neliterāro

funkciju saplūde.
Bet tas viss ir pakļauts citai — renesansiskai mentalitātei. Pro-

testantisms, lai kāds bija tā tālākais ceļš sociālajos «spēka laukos»,
dzima tieši kā protests pret garīgās hierarhijas žņaugiem, pret repre-

sīvo ētiku. Protestantisms apšaubījumā un ķildās izstrādāja jaunu
cilvēka koncepciju. Pretstatā katolicismam, kas atzina, ka cilvēka
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dvēseli var atpestīt tikai baznīcas starpniecība un svēto aizgādība,
sākotnējais luterānisms turējās pie pamattēzes, ka indivīds pats
atrod ceļu pie Dieva, ka katrs pats var redzēt, pats jautāt savai sirds-

apziņai. Ideālai personībai piemīt maksimāls iekšējs garīgums. Ār-

kārtējā uzmanība pret cilvēka iekšējo pasauli, pret sirdsapziņu ir

viena no būtiskākajām renesanses iezīmēm agrīnajā protestantismā.
Zīmīgi arī, ka «Psalmi un garīgas dziesmas» nepropagandē askēzi,

tajās nav mistiskā spirituālisma. Galvenais — lielumlielajā tekstu

daļā valda nevis vārda pielūgsme, bet ideja. Renesanse un tai līdzi

agrīnais protestantisms tiecās atdot cilvēka prātam tiesību uz domu.

Un centrālā ideja 16. gadsimta un 17. gadsimta sākuma latviski rak-

stītajā dzejā — cilvēka liktenis atkarīgs no viņa ticības, t. i., no viņa
paša, nevis no grēksūdzes un nožēlas ceremoniāla. Sai paša indivīda

atbildības idejai ir būtiska nozīme jaunlaiku sabiedrības tapšanā.

Visbeidzot, krājumā pavīd arī nākamā kultūras tipa — barokālas

domāšanas — iedīgļi. Tāda ir jaunāko dziesmu sakāpinātā emociona-

litāte, tieksme uz pārbagātu izteiksmi. Tāda ir simbolu kontrastai-

nība, kad galēji garīgais tiek izteikts ar galēji fizisko: «Kadc Jēzus

pī to kruste karoj [karājās], /kā balts palike viņe sarkans vaigs!/
Tas tape tik ļote nosvīdis, / tas svīde to ūden' unde asen', / mums

visims krustītiems par labe darīj's» (dziesmā «Ko gribam mēs iesākt

un dziedāt» 51. lp.). Baroka laikmets pretstatā renesansiskajam indi-

viduālismam personību iekļauj masā, pūlī (ne hierarhijā, kā vidus-

laikos). Analizējamā krājuma «liriskais varonis» vai «dzejas cilvēks»

(ja drīkst lietot šos jēdzienus) arī ir masa, pūlis.

Tādējādi latviešu grāmatniecībā ienāca visai atšķirīgi, pat pret-

statīgi cilvēces kultūras tipu elementi. To tālākās attīstības iespējas
bija atkarīgas no jaunsastaptās vides, no jaunā sociālā un kultūras

konteksta.

šai sakara vispirms svarīgi noskaidrot jaunienestas informācijas

pieejamību latviešu sabiedrībā.

1615. gada izdevums vēl pieder (kā viens no pēdējiem) pie «pir-
mās latviešu rakstu valodas» posma. Tam raksturīgi ļoti nestabili

skaņu atveidošanas principi, daudzās gramatiski absurdās vardu

formas (piemēram, bieži galotne -c nevietā), daudzi burtiski pārcē-
lumi no vācu valodas. Tomēr tulkotāji prata dažkārt arī atkāpties
no vāciskās vārdu kārtas, vietām no burtiskuma pāriet aprakstošā

izteiksmē, tā padarot tekstu uztveramāku. «Psalmu un garīgu
dziesmu» valoda ir nelatviska, bet nav latvietim nesaprotama (iela-
soties — pat mūslaiku cilvēkam). Valodas ziņā šie tulkojumi tālaika

latviešiem bija tikpat viegli vai grūti pieejami, cik, piemēram, senās

franču, angļu vai krievu grāmatas vienkāršam francūzim, anglim vai
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krievam. (Rakstu valodas sākumi jūtami atšķiras no mutvārdu runas

arī zemēs, kur grāmatniecību iedibinājuši paštautas piederīgie.)
Cik zinošus teksta uztvērējus grāmatas sastādītāji turēja acu

priekšā? levadā iniciatoru nolūks un iespiedēja uzdevums formulēts:
tālāk iedēstīt, izplatīt pavisam tīro, nesaduļķoto un skaidro Dieva

vārdu. Tātad viņi tiecās gan pēc kvalitātes (nepārprotamības), gan
kvantitātes (plašāka ļaužu aptvēruma). Pēc tekstu rakstura var

izsecināt, ka grāmatas nolūks bija nevis pilnīgu pagānu pievēršana
kristietismam vai dedzīgu katoļu pārvēršana luterāņos (tikai pāris
vissenāko gabalu skan kā saruna ar neofītu), bet gan jau pareizas
ticības cilvēku tālāka audzināšana, arvien dziļāks ievadījums mācību,
filozofēmu sistēmā. Tātad pēc krājuma iniciatoru priekšstata par tādu

nepilnā gadsimtā kopš reformācijas sākuma bija kļuvis latvietis —

dziesmu izdevuma galējais adresāts.

Cik eksemplāros 1615. gada grāmata iespiesta? Ir norādījumi,
kaut arī ļoti netieši, ka tās tirāža gluži niecīga — desmitos vien —

nevarēja būt. Piemēram, darba 1631. gada atkārtota izdevuma ievadā

tipogrāfs pastāsta, ka 1615. gadā tās iespiešana izmaksājusi dārgi (bet
tais laikos galvenais sadārdzinātājs bija papīrs, t. i., tirāža) un ka

toreiz burtstabiņi manāmi nodiluši. Rokasgrāmata bija paredzēta pir-
mām kārtām gan garīdzniekiem. Bet Rīgā un Vidzemē tolaik bija ne

vairāk kā 20 luterāņu mācītāju, kādi pusotra desmita jezuītu kolē-

ģijas locekļu. (Kurzemes hercogistē gan darbojās apmēram 70

luterāņu baznīcu, bet tās ar rokasgrāmatām bija apgādātas jau
1586. un 1587. gadā, turklāt dievkalpojuma tradīcijas tur, kā redzē-

jām, atšķīrās no Rīgas ceremoniāla, un Rīgas dziesmu grāmata diez-

vai varēja derēt.) Līdz 1631. gadam visi eksemplāri bija izpārdoti,
kaut lēni. Tātad tirāžas izpircēji varēja būt tikai baznīcēni, pirmām
kārtām Rīgas latvieši, kas bija arī mobilākā, garīgam progresam

gatavākā latviešu sabiedrības daļa. Zīmīgi: kad 17. gadsimta 70. ga-
dos sprieda par jaunas rokasgrāmatas izlaidi, iespiedējs ieteica atsa-

cīties no 1631. gada novatoriskās, labākās G. Manceļa redakcijas
un atgriezties pie Mollīna varianta, jo latvieši to vairāk cienījot.
1615. gada rokasgrāmata ir pirmais iespieddarbs, par ko drošāk

spriežams, ka to savā īpašumā ieguvuši latvieši.

16. gadsimtā un 17. gadsimta sākumā latviski rakstītās baznīcas

dzejas psiholoģisko pieejamību un faktiskās iedarbības veidu raksturo

jau minētie fakti, ka 1615. gadā tika izraudzīta tekstu vecākā re-

dakcija, ka vēl ilgus gadu desmitus pēc tam Rīgas latvieši «Psalmu

un garīgu dziesmu» repertuāru vēlējās neuzlabotā veidā. Tas viss

liek secināt, ka šo dzeju uztvēra nevis kā jaunas informācijas nesēju,
bet kā formulveidīgu ceremoniāla palīglīdzekli. Svarīgs likās vārdu

audums pats par sevi, vārdu izdziedāšana, nevis to jēga. Tikai

17. gadsimta beigās parādās pirmās ziņas, ka latviešu sabiedrībā

līdzās intensīvajai lasīšanai (jau zināmu tekstu atkārtošana) sākās

ekstensīvā lasīšana (jaunas informācijas pieplūsmes meklējumi).
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Tomēr apgalvot, ka šā apstākļa dēļ latviešu valodā rakstītā dzeja
sākumposmā bijusi neiedarbīga, būtu nepieļaujams vienkāršojums.
ledzīvotāju vēlmju izpaudumi liecina, ka bija radusies lietotāju
attieksme pret grāmatu, iedīglī sācies literatūras un lasītāja dialogs.

Rokasgrāmatas komplekta tālākajā attīstībā par literāri dzīvī-

gāko izrādījās dziesmu daļa. Kamēr abas pārējās daļas palika maz

pārveidotas, dziesmas tika pārlabotas, papildinātas ar jauniem dze-

jojumiem. Dažas atmira, dažas no senākajām palika repertuārā līdz

jaunākiem laikiem; no izdevuma uz izdevumu krājums auga, tā sa-

stāvs kuploja un zarojās, poētiskā sistēma bagātinājās. Atzīmēsim

nelielu, bet līdz šim neapzinātu interesantu epizodi šai gaitā. Katoļu

garīdznieks G. Elgers savā jau minētajā krājumā no 1615. gada izde-

vuma nepārgrozītā veidā tieši pārņēmis vairākas dziesmas, galveno-
kārt no Ziemsvētku cikla; citas pierediģējis, vēl citām devis jaunus
tulkojumus. (Lai gan starp krājumiem ir tikai sešu gadu atstarpe,
Elgers un viņa līdzstrādnieki spējuši sasniegt daudz augstāku māk-

slinieciskumu, raksta daudz labākā, latviskākā, plūstošākā valodā

nekā «Psalmu un garīgu dziesmu» sastādītāji. 1 )

Dziesmu literārais dzīvīgums ļāva tām pat kulta ietvaros dažkārt

iegūt jaunu, negaidītu jēgu. Piemēram, 1615. gada izdevuma 33. lapā
ievietotā dziesma «Nāc mums, tas pagones pestītājs», vēlākajā re-

dakcijā — «Nāc, tu ļaužu pestītājs», 18. gadsimtā latviešu brāļu
draudzēs dziedāta ar vārdiem «Nāc, tu latvju pestītājs», tā paužot
sociālu protestu. Baznīcas dziesmas vēlāk kļuva par paraugu lat-

viešu tautības dzeinieku pirmajām paaudzēm gan kā tiešas atdari-

nāšanas objekts (Ķikuļa Jēkabs2
,

J. N. Ramanis), gan kā netiešu

ietekmju avots (Neredzīgais Indriķis, A. Līventāls, J. Ruģēns

v. c).

Baznīcas dziesmu rašanās latviešu rakstos 16. gadsimtā bija
solis ilgstošā procesā — pasaules kultūras pārnešanā uz latviešu

sabiedrību. Pasaules kultūras vērtību, slāņu, stadiju transplan-

tācija ir obligāta ikvienai tautai; neviena sabiedrība nevar palikt
strikti savrupa garīgajā attīstībā. Transplantētie elementi jaunā vidē

1 No Elgera krājuma kopējā līmeņa diezgan krasi atšķiras arhaiskais «Magni-
ficat» latviskojums, kas idents «Psalmu un garīgu dziesmu» analogajam dzejo-

jumam. Varbūt abos krājumos izmantots kopējs — jau pirms reformācijas radies

tulkojums?
2 Ķikuja Jēkabs 1777. gadā savai «Vidzemes cietumnieku bēdu dziesmai»

melodiju patapinājis no korāļa «Kā būs mums tevi teikt», kas ir «Psaimu un

garīgu dziesmu» dzejojuma «Kāde pateicībe būs mums tov, о tēvs, dziedāt» (95.
un 96. lp.) vēlāka redakcija.
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sāk jaunu attīstības ciklu. Bet šī procesa norises īpatnības katra

zemē ir citādas. 1

1615. gadā Latvijā luterānisms jau bija «kungu baznīca», kris-

tietiskā ideoloģija bija vajadzīga arī valdošo slāņu interešu atbalstī-

šanai. Kad iepriekš raksturotais ar dziesmām transplantēto ideju un

mākslas elementu bloks nonāca līdz kaut cik plašākām tautas ma-

sām, tas bija ieguvis no sākotnējā atšķirīgu veidu.

Viens no bloka elementiem — kristietisms — vairākus gadsimtus-
palika ideoloģijas centrā; tas valdīja arī grāmatniecībā. Turpretim
renesansisko tendenču attīstībai šai laikā apstākļi bija ļoti nelabvē-

līgi: lielais vairākums zemes pamatiedzīvotāju bija dzimtļaudis, pā-
rējie piederēja pie pilsētnieku zemākajiem slāņiem. Latviešiem nebija
savas inteliģences, sociālajiem spaidiem pievienojās nacionālie. Lat-

viešu sabiedrība (un tai līdzi grāmatniecība un literatūra latviešu,

valodā) it kā pārlēca pāri renesanses stadijai. No baroka mākslinie-

ciskās kultūras latviešu grāmatniecība un literatūra mantoja tikai

vienu pusi — didaktisko elementu, tieksmi ierādīt cilvēkam vietu «pa-
saules ēkā». (Priekšrenesanses un renesanses stadijas reducētā, saīsi-

nātā veidā realizējās vēlāk — attiecīgi 18. un 19. gadsimta hern-

hūtiešu zemnieku rokraksta grāmatniecībā un 19. gadsimta 50. un

60. gadu jaunlatviešu literārajā darbībā.)
Bet arī šādi — vienpusīgi izveidojies idejiski mākslinieciskais-

komplekss ietvēra sevī pretišķības, kas bija iezīmējušās jau pašos-

pirmajos latviešu grāmatniecības posmos: antifeodālo un feodālo

principu sadursmes un cīņas. Latviešu grāmatniecība palika šo divu

tendenču konfrontācijas arēna līdz kristietīgi barokālā kompleksa
izsīkumam 19. gadsimta vidū un vēl labu laiku pēc tam — gandrīz
līdz 19. gadsimta nogalei. Pat latviešu grāmatniecības un literatūras,

sākumposma atomārais elements, pirmšūna — garīgā dziesma —

tika izmantota gan ortodoksālā luterānisma un katolicisma kalpībā,

gan apgaismes laikmeta racionālistu ideju propagandai, gan arī

zemnieku pretmuižnieciskajā cīņā.

А. АПИНИС

ПЕРВАЯ КНИГА, НАПЕЧАТАННАЯ НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ В РИГЕ,

КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОБЛЕМА

Резюме

Первой книгой, напечатанной на латышском языке в Риге, является ком-

плект лютеранской так называемой церковной подручной книги, вышедшей из

типографии Н. Моллина в 1615 г. В статье рассматривается его часть —

«Псалмы и духовные песни», которая имеет литературное значение. Историк

Я. Страубергс в 30-е гг. XX в. установил, что в издание вошли неизмененными

1 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. — Л.,
1973. — С. 22.
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переводы песен, относящиеся к начальному периоду Реформации в Риге —

с 30-х rr. XVI в. Таким образом, «Псалмы и духовные песни» дают возможность

анализировать наиболее раннюю письменную литературу на латышском языке.

В репертуар песенника вошли тексты Библии и традиционные части средне-

векового культового церемониала, однако преобладают сочинения поэтов куль-

минационного периода Реформации в Германии. Переводчиками были священ-

ники нового рижского латышского лютеранского прихода, немцы по нацио-

нальности.

Хотя прямой целью издания 1615 г. были намерения регулировать идеологи-

ческое воздействие на латышское население в духе интересов правящих классов,

все же в содержании сборника песен сохранилось несколько демократических
моментов от начальных лет движения Реформации. Во время выхода книги ее

составители считались со вкусами и обычаями рижских латышей (т. е. низших

слоев городского населения), которые еще не утратили своего значения в эко-

номике города.

Литературную форму песен характеризуют как средства звуковой эстетиза-

ции (музыка, тонический размер стиха, рефрены, повторения), так и семанти-

ческие средства (сравнения, переносные значения, диалогизация). Среди послед-

них встречаются стереотипные приемы, однако большой удельный вес

художественного мышления позволяет причислить эти песни к литературным

явлениям. В репертуаре песен и других составных частей церемониала наблю-

даются наслоения нескольких западно-европейских типов культуры. Сохранились

средневековые элементы, в которых доминирует приписываемая слову сакраль-

ная сила, а не его информационное значение. Однако определяющим является

новое, ренессансное начало — господство идеи, новая концепция личности, пре-

доставляющая самому человеку право решать свою судьбу. Наблюдаются и

некоторые зачатки бароккального мышления.

Язык издания для понимания латыша того времени был не более труден,
чем язык книг XVII в. для простых людей любой страны. Имеются косвенные

указания на то, что часть тиража была приобретена представителями латыш-

ского населения Риги, что оно в дальнейшем свыклось с редакцией песен 1615 г.

Воздействие книги характеризуется несколькими документированными выраже-
ниями консерватизма населения, желанием его пользоваться устаревшими тек-

стами, из чего следует вывод, что она еще выполняла роль вспомогательного

средства церемониала, а не источника новой информации. Можно сделать вывод

о том, что сборник дошел до латышского читателя и уже существовало некое

отношение читателя к книге.

В первые сто лет латышской книги и латышской литературы происходил

процесс трансплантации элементов мировой культуры в латышское общество

при помощи книги — процесс, необходимый в духовной жизни любого народа.
В течение последующих десятилетий и столетий ценнейшая часть транспланти-

рованных элементов — их ренессансное ядро — встречалась на пути развития

с препятствиями социального порядка: ограниченностью культурной жизни, вы-

текающей из угнетенного положения народа. Однако в латышской книге и

литературе никогда не прекращались столкновения и борьба антифеодальных и

феодальных принципов, наметившиеся уже в первой книге, напечатанной в Риге

по-латышски.

A. APĪNIS

DAS ERSTE IN LETTISCHER SPRACHE IN RIGA

GEDRUCKTE BUCH ALS LITERARES PROBLEM

Zusammenfassung

Das erste in lettischer Sprache in Riga gedruckte Buch — komplette Anzahl

von dem lutherischen, s. g. kirchlichen Handbuch — erschien 1615 in der Druckerei



von N. Mollyn. Im vorliegenden Beitrag wird ein Teil von dieser kornpleiten Anzahl

erforscht, nämlich: «Psalmen und geistliche Lieder», der von großer literarischer

Bedeutung ist. Der Geschichtswissenschaftler J. Straubergs stellte in den 30er

Jahren des 20. Jahrhunderts fest, daß diese Ausgabe die unveränderten Lieder-

iibersetzungen in sich aufgenommen hat, die sich auf die Anfangsperiode der
Reformation in Riga, auf die 30er Jahre des 16. Jahrhunderts beziehen. Auf diese

Weise geben «Psalmen und geistliche Lieder» die Möglichkeit, die früheste schrift-

liche Literatur in lettischer Sprache zu analysieren. Ins Liederbuch sind Texte

aus der Bibel und traditionelle Teile des mittelalterlichen Kultuszeremoniells ein-

gefügt worden, jedoch Schriften der Dichter aus der Kulminationsperiode der Refor-

mation in Deutschland dominieren. Als Übersetzer waren Pastoren deutscher

Abstammung aus der neuen Rigaer lettischen lutherischen Kirchengemeinde tätig.

Obwohl das direkte Ziel der Ausgabe von 1615 war, die ideologische Ein-

wirkung auf die lettische Bevölkerung im Geiste der Interessen der herrschenden

Klassen zu regeln, sind dennoch etliche demokratische Elemente aus den Anfangs-
jahren der Reformationsbewegung im Inhalt der Liedersammlung erhaltenge-
blieben. Bei der Herausgabe des Buches nahmen seine Verfasser Rücksicht auf den

Geschmack und die Bräuche der Rigaer Letten (d. h. der unteren Schichten der

Stadtbevölkerung), die ihre Bedeutung in der Wirtschaft der Stadt noch nicht

eingebüßt hatten. Die Horm der Lieder wird sowohl durch Mittel des lautlichen

Ästhetizismus (Musik, tonisches Versmaß, Kehrreime, Wiederholungen), als auch

durch semantische Mittel (Vergleiche, übertragene Bedeutungen, Dialogisierung)
gekennzeichnet. Obwohl unter den letzteren stereotype Verfahren zu treffen sind,
läßt der hohe Anteil am kreativen Denken jedoch diese Lieder zu den Literatur-

erscheinungen zählen. Im Repertorium der Lieder und anderer Bestandteile des

Zeremoniells werden Schichten mehrerer westeuropäischer Kulturtypen vermerkt.

Auch mittelalterliche Elemente sind erhalten, in denen die dem Wort beigefügt
sakrale Kraft und nicht seine informative Bedeutung vorherrscht. Aber die neuen

Renaissanceelemente — Herrschaft einer Idee sowie neue Konzeption der Persön-

lichkeit, die dem Menschen selbst das Recht einräumt, das eigene Schicksal zu be-

siegen — sind hier bestimmend. Auchetliche Ansätze des Barockdenkens werden

festgestellt.
Die Sprache der Ausgabe war für die Auffassung eines Letten jener Zeit

nicht schwieriger als die der Bücher aus dem 17. Jahrhundert für einfache Men-

schen eines x-beliebigen Landes. Es gibt indirekte Hinweise darauf, daß ein Teil

der Auflage von den Vertretern der lettischen Bevölkerung Rigas erworben worden

ist und die Letten sich im weiteren an die Liederfassung vor 1615 gewöhnt
hatten. Die Einwirkung des Buches wird durch mehrere dokumentierte Ausdrücke

des Konservatismus der Bevölkerung, deren Wünsche, veraltete Texte zu ge-
brauchen, charakterisiert; daraus folgt, daß dieses Buch auch die Rolle eines

Hilfsmittels des Zeremoniellserfüllte und keinesfalls die der Quelle für neue Infor-

mation. Hieraus ergibt sich, daß die Sammlung bei den lettischen Lesern ange-

kommen ist und es bestand schon ein gewisses Verhalten des Lesers zum Buch,
In den ersten hundert Jahren des lettischen Buches und der lettischen Literatur

ging ein Prozeß der Verpflanzung von Elementen der Weltkultur in die lettische

Gesellschaft mit Hüfe des Buches vor sich, ein Prozeß, das für das geistige Leben

eines beliebigen Volkes notwendig ist. Im Laufe von darauffolgenden Jahrzehnten

und Jahrhunderten begegnete der wertvollste Teil der verpflanzten Elemente —

ihr Renaissancekern — auf dem Entwicklungsweg den Hindernissen sozialer Art,
darunter der Beschränktheit des kulturellen Lebens, die aus der unterdrückten

Lage des Volkes hervorgeht. Aber im lettischen Buch und in der Literatur hörten

nie Kollisionen und Kampf zwischen den antifeudalen und feudalen Prinzipien auf,
die sich schon im ersten in lettischer Sprache in Riga gedruckten Buch abge-
zeichnet hatten.



27

S. ŠIŠKO

G. F. STENDERA DAIĻLITERATŪRAS DARBU IZDEVUMU

BIBLIOGRAFĒŠANA

Gothards Fridrihs Stenders (Stender; 1714—1796) ir viens no vis-

vairāk pētītajiem feodālisma perioda literātiem Latvijā. Analizēti

viņa filozofiskie uzskati, darbība latviešu zemnieku lasītprasmes vei-

cināšanā un dabaszinātņu popularizēšanā. Latviešu literatūras vēsturē

Stenders iegājis kā latviešu laicīgās dzejas un prozas aizsācējs.
Jebkuram zinātniskam pētījumam nepieciešams pilnīgs un precīzs

aplūkojamā autora darbu bibliogrāfiskais rādītājs. Stendera sace-

rējumi ietverti gan vispārīgajos latviešu grāmatu bibliogrāfiskajos
reģistros, gan aprakstīti atsevišķi. 1 Tomēr šī populārā autora darbu

bibliografēšanā ir arī vēl neizzināti un diemžēl, plašākam izpētes
materiālam trūkstot, pašlaik pilnībā pat neizzināmi jautājumi.

Rakstā aplūkotas problēmas, ar kurām saskārušies Latvijas Valsts

bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskās nodajas darbi-

nieki, sastādot latviešu seniespiedumu kopkatalogu. Mūsu meklējumu
metodes vajadzētu saistīt ar citu zinātņu nozaru vēstures pētnieku

pieredzi. Šajā nolūkā vēl nepabeigtā darba rezultātus darām zināmus

sabiedrībai.

Viens no kopkataloga sastādītāju uzdevumiem ir bagātināt infor-

māciju par bibliogrāfiskajos rādītājos ietvertajām grāmatām. Pie-

mēram, zināms, ka 18. gadsimta 70. gados visus Stendera daiļli-
teratūras sacerējumus ir izdevis Jelgavas un Aizputes grāmattir-

gotājs J. F. Hincs (Hinz), kuram savas spiestuves nebija. Lai no-

skaidrotu šo darbu iespiešanas vietu, tajos lietotie tipogrāfiskie
ornamenti tika salīdzināti ar Jelgavas iespiedēja J. F. Stefenhāgena
(Steffenhagen) grāmatu apdares elementu albumu.2 Stefenhāgens

bija Stendera daiļdarbu izdevējs un iespiedējs kopš 18. gadsimta
80. gadiem. Nevienam no Hinca izdotajiem Stendera darbiem («Jau-

nas ziņģes pēc jaukām meldeijām, par gudru izlustēšanu» (1774),

1 Kundzinš K.P. G. F. Stendera bibliogrāfija // Ceļi. — R., 1939. —9. [laid.] —

344.—367. lpp.
2 Abdruck derer Schriften und Zierrathen, welche in der Hochfürstl. Hofbuch-

druckerev, bev Johann Friedrich Steffenhagen, gegenwärtig befindlicli sind. —

Mitau, 1774.
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«Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas» (1774; 1776) 1)

rotājumi nesakrīt ar Stefenhāgenam piederējušajiem, tāpēc, domā-

jams, tos iespiedis Kēnigsbergas (tag. Kaļiņingrada) tipogrāfs
G. L. Hartungs (Härtung), ar kuru Hincs sadarbojas.

Ne visi Stendera sacerējumu izdevumi ir apzināti. Kolekcijā, ko

Baltijas provinču senatnes pētnieks J. F. Reke (Recke) 1807. gadā
nodeva Tērbatas (tag. Tartu) universitātei, glabājas neliels Stendera

dzejojums «Slavas un priecas dziesma», kas sacerēts un izdots Les-

tenes mācītāja J. F. Urbāna (Urban) 50 gadu amata jubilejai.-
Darbs iespiests Stefenhāgena spiestuvē 1791. gadā un aptver sešas

oktāvformāta lappusītes. Stendera veltījums pārstāv «tautas» vārdā

vācu autoru sacerētos apsveikuma tekstus latviešu valodā. Ģeogrā-
fiski šaurās izplatības un skaitliska ierobežojuma dēļ šādu tekstu iz-

devumi saglabājušies sevišķi slikti. Ir zināmi «Slavas un priecas
dziesmas» izplatīšanas apstākļi. Jubilejas svinības notikušas 1791. ga-

da 19. jūnijā. Jau agri no rīta pie Lestenes baznīcas pulcējušies
iepriekšizraudzīti jātnieki —ap 200 latviešu vīru un jaunekļu, kuriem

izdevums izdalīts. Pēc tam jātnieku kavalkāde devusies uz mācītāj-

muižu, lai tur mūzikas pavadījumā dziesmu nodziedātu jubilāram.
Vienu eksemplāru, protams, pasnieguši arī gaviļniekam. 3 Tas liek

secināt, ka izdevuma tirāža bijusi vismaz 200 eksemplāru. Līdz šim

pētnieki dziedājuma tekstu varēja iepazīt vienīgi pēc cita autora

publikācijas. 4

Ja apsveikums mācītājam bija aktuāls tikai vienu dienu, tad

plašam lasītāju lokam paredzētie Stendera daiļdarbu izdevumi ieguva
ilgu un noturīgu popularitāti. Latviešu grāmatniecībā pirmais indi-

viduāla autora sacerētais dzejoļu krājums iznācis vairākas reizes. Sī

krājuma pirmās daļas pirmizdevums bija jau pieminētās «Jaunas ziņ-
ģes ...» (1774 5). Ar valodas un stila labojumiem, kā arī ar nozī-

mīgiem teksta papildinājumiem krājuma pirmā daļa otrreiz izdota

Stefenhāgena spiestuvē 1783. gadā ar nosaukumu «Ziņģu lustes».6

Visvairāk eksemplāru saglabājies ar šādām izdošanas ziņām: «Jel-

gavā, pie J. V. Stefenhāgen, cien. liela kunga grāmatu spiedēja.
1785.» Teksts ir idents 1783. gada izdevumam, arī titullapu apdare

1 šī darba otras daļas satura ir «Augstas dziesmas un ziņģes».
2 Tartu Valsts universitātes Zinātniskā bibliotēka, XIIIb -68, 79, Bd. I, № 99.
3 Sk.: Urban F.K. Beschreibung der beiden Jubelfeste die am 17ten und 19ten

Junius d.J. 1791 zu Lesten in Kurland gefeirt worden. — Königsberg, 1791. —

S. 12—13.
4 Urbāns F. K. Labs kungs liela dieva dāvana. — [Jelgava, 1791.1 — 34 lpp.;

Stendera dziedājums ievietots 11.—14. lpp.
5 lespējams, ka grāmata tapa gatava tikai nākamajā gadā — šādu iznākšanas

laiku minējis autors 1775. gada 9.(20.) novembra vēstulē F. K. Gādebušam (Vecā
Stendera vēstules//Latvju Grāmata.

— 1925. — № 2. — 98. lpp.). Eksemplāri
Latvijas Zinātņu akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā (turpmāk FB), R mv.

nr. 4165, RM mv. nr. 25599 (detektīvs).
6 Eksemplārs FB RM mv. nr. 25600.
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vienāda. Toties tekstam lietoti daudz lielāki burti — t. s. «tercijas
dižie vidējie fraktūras burti» («Terzia Grobe Mittel Fraktur»). 1

1783. gada izdevums salikts ar sīku burtu garnitūru, ko spiestuve
dēvēja par «cicero korpusa fraktūras burtiem» («Cicero Corpus Frac-

tur»). 2 Vienā no bibliogrāfiskajiem avotiem3 minēts 1795. gada izde-

vums, par kuru trūkst jebkādu citu ziņu. Nākamais — tekstuāli ne-

mainīgs, bet vizuāli atšķirīgs izdevums nāca klajā tikai 1849. gadā

tajā pašā apgādā. 4 Tā titullapā pirmo reizi norādīts, ka tā ir krā-

juma «Pirmā daļa». Vēl šī daļa izdota 1861. gadā un 1883. gadā.
1789. gadā lasītājiem kļuva pieejama arī «Ziņģu lūstu» otrā daļa.

So Stefenhāgena izdoto krājumu tajā pašā gadā pārdrukāja Rīgas

tipogrāfs J. K. D. Millers (Müller), titullapā saviem darbiem nerak-

sturīgi norādot tikai iespiešanas vietu: «in der Buchdruckerey im

Domsgange». 5 Domājams, viņš ir arī šīs grāmatas izdevējs, taču

nav izslēgts, ka to viņam pasūtījusi kāda mums nezināma persona.

Otrais Kurzemes izdevums šai daļai nāca klajā tikai 1861. gadā. Vēl

otrā daļa iespiesta arī 1883. gadā.
Kopš 18. gadsimta 90. gadiem abas daļas parasti tika pārdotas

kopā. Vienādais formāts, saskanīgie tipogrāfiskie rotājumi, identā

burtu garnitūra abas grāmatas vērta vienā veselumā. Sāds konvolūts

(kopsējums) no 1794. līdz 1798. gadam maksājis 12 vērdiņus, 1804. ga-

dā — 16 vērdiņus, bet 1824. gadā, jau pēc pārejas uz Krievijas
naudas sistēmu, — 25 kapeikas sudrabā. Katru daļu varēja iegādāties
arī atsevišķi. Piemēram, 1838. gada 30. septembrī kāda vārdā nemi-

nēta persona «J. F. Stefenhāgena un dēla» grāmatveikalā par 50 ka-

peikām sudrabā nopirkusi četrus «Ziņģu lūstu» pirmās daļas eksem-

plārus. 6 Grāmattirdzniecības sludinājumi un citi materiāli liecina, ka

18. gadsimta pēdējā desmitgadē un 19. gadsimta pirmajā pusē abas

daļas pārdošanā bijušas gandrīz nepārtraukti. Ilgu laiku apgrozībā

bijuši «Ziņģu lūstu» pirmās daļas eksemplāri ar 1785. gadu titullapā

(līdz 1849. gadam) un otrās daļas eksemplāri ar 1789. gadu titullapā

(līdz 1861. gadam). Eksemplāru ar šādām izlaides ziņām līdz mūs-

dienām saglabājies visvairāk. Tie visi iespiesti uz rokas lējuma vēs-

tuļpapīra («Postpapier») bez ūdenszīmēm.7

1 Namentliche Anzeige der Lettern und andern Typen, welche gegenwärtig
in der Steffenhagenschen Buchdruckerei befindlich sind. — Mitau. 1797. — S. [9].

2 Abdruck derer Schriften und Zierrathen.,. — 81. [16].
3 Kundziņš К. Р. G. F. Stendera bibliogrāfija... — 347. lpp.
4 Eksemplārs FB R mv. Nr. 5168.
5 Eksemplāri Latvijas Valsts bibliotēkā (turpmāk VB), R L2S 547. FB R mv.

nr. 5167 (detektīvs).
6 VB R X 110, 2, 1, 42. lp.
7 Atsevišķos gadījumos mašīnpapīrs Stefenhāgenu uzņēmumā tika izmantots

jau 19. gadsimta 30. gados, taču masveidā pēc jaunās tehnoloģijas ražoto papīru
sāka lietot tikai 40. gadu otrajā pusē. Rokas lējuma papīrs pilnīgi no apgrozības
izgāja 19. gadsimta 50. gadu pirmajā pusē.
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Līdz mūsdienām fragmentāri nonākušie Stefenhāgena spiestuves
arhīva materiāli liecina, ka abām «Ziņģu lūstu» daļām vairākas

reizes ir gatavoti jauni papildmetieni, kas teksta un poligrāfiskā
izpildījuma ziņā veidoti pēc iespējas neatšķirami no pirmiespieduma.
Par pirmo daļu ir zināms, ka 1790. gada septembrī uzsākta 1500 eks-

emplāru liela metiena iespiešana, kas bijis gatavs novembra vidū.1
1823. gadā spiestuves noliktavā reģistrēti 557 eksemplāri. Laikposmā
starp 1824. un 1827. gadu papildus iespiesti 3000 eksemplāri, bet

1828. gadā uzskaitē bijuši 2650 pirmās daļas eksemplāri. 1823. gadā

spiestuvē inventarizēti 482 otrās daļas eksemplāri, bet 1828. gadā
to bijis jau 2750. Tātad arī šai daļai jauns — 3000 eksemplāru liels

metiens izgatavots starp 1824. un 1828. gadu. 2

Latviešu seniespiedumu kopkataloga sastādītāju uzdevums bija
sadalīt Jelgavas 1785. gada un 1789. gada izdevumu pieejamos
eksemplārus pa atšķirīgiem iespiedumiem un noteikt to faktisko izdo-

šanas laiku. Pēc mūsdienu grāmatzinātnes nostādnēm no jauna sa-

likuma gatavots metiens uzskatāms par jaunu izdevumu un biblio-

grafējams atsevišķi. Pieejamo eksemplāru 3 savstarpēja salīdzināšana

lapu pa lapai ļāva noteikt, ka pirmās daļas eksemplāros lietoti divi

atšķirīgi salikumi (turpmāk apzīmēti kā l/l 4
un 1/26 ), bet otrās daļas

eksemplāros — trīs salikumi (2/1 6
,

2/27
, 2/3 8

). lespiedumu tekstā

vērojamas sīkas atšķirības atsevišķu vārdu rakstībā, interpunkcijā,
kā arī iespiedkļūdas. Analizējot šīs atšķirības, noteikta iespiedumu
secība.

1/1 un 1/2 tekstā tika konstatētas divdesmit deviņas savstarpējas

atšķirības. Sīs vietas tika salīdzinātas arī ar iepriekšējo (1783. ga-

da) un vēlākajiem (1849. un 1861. gada) izdevumiem. Atklājās, ka

1/1 teksta deviņpadsmit no 1/2 atšķirīgās vietas ir identas ar

1783. gada tekstu. Ko viena izdevuma uz otru pārgājuši apvidvārdi
un pat iespiedkļūdas, piemēram, «drīstu»9 (1/2 un 1849. gada izde-

vumā «drīkstu»), «Sarkam-balti» 10 (1/2 un 1849. gada izdevumā pa-

reizi — «Sarkan-balti»). Savukārt no 1/2 īpatnībām divdesmit trīs

vēlāk ir pārņemtas 1849. gada, bet divdesmit viena — 1861. gada

1 VB R X 110, 1, 7, 17., 19. lp.
2 VB R X 110. t, 19, 78. lp.
3 Izmantoti Rīgas zinātnisko bibliotēku fondi. Papildus apskatīti J. Raiņa

Literatūras un mākslas vēstures muzeja, kā arī vairāki personīgā īpašumā esoši

eksemplāri.
4 Eksemplāri VB R L23704. FB R mv. nr. 5164. RM mv. nr. 26033, 27071.

5 Eksemplāri VB R L2538. R L23707, FB R mv. nr. 5165, RM mv. nr. 16363,

17523, 29841, Latvijas Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā (turpmāk UZB), P LI

133.

« Eksemplārs FB RM mv. nr. 27071.

7 Eksemplāri VB R L23704. FB R mv. nr. 5164, RM mv. nr. 26033.

8 Eksemplāri VB R L2538, R L23707, FB R mv. nr. 10676, RM mv. nr

16883, M mv. nr. 21847.
9 18. lpp. 8. rinda no augšas.
10 39. lpp. 10. rindā no augšas.
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izdevumā, piemēram, dziesmas «Bāriņš» otrā panta piektās rindas

teksts «Un kad jau puiši jaktēja» 1 (1/1 un 1783. gada izdevumā «Un

tad jau puiši jaktēja»), arī kļūdainais «Anšits» 2 (1/1 un 1783. gada
izdevumā «Anžīts»). No teksta atšķirībām izrietošo iespiedumu se-

cību balsta arī citas pazīmes. 1/2 eksemplāros titullapā un 93. lap-

pusē ievietotās vinjetītes izgatavotas no vairāk nolietotām kliše-

jām, piemēram, nospiedušās klišeju stiprinājuma vietas. 1/2 eks-

emplāros ir vēlīnāki datētie īpašuma ieraksti: P. Osiņa — 1863. gada
18. janvārī,

3 Slikšānu ģimenes — 1877. gadā. 4 Tie gan neliecina par

eksemplāra iegādes laiku grāmatu veikalā, jo šajos gados tirdz-

niecībā jau bija 1861. gada izdevums. Savukārt vienā no 1/1 eksem-

plāriem ir 1827. gada 5.(18.) aprīļa ieraksts. 5

2/1, 2/2 un 2/3 iespiedumos varēja sameklēt piecdesmit atšķirības
tekstā. No tām četrdesmit septiņas 2/1 pazīmes, trīsdesmit četras

2/2 un astoņas 2/3 pazīmes sakrīt ar Rīgas 1789. gada izdevumu.

1861. gada izdevumam atbilst deviņas 2/1, vienpadsmit 2/2 un trīs-

desmit astoņas 2/3 pazīmes. Nekādas šaubas nerada tas, ka 2/3 ir

pats vēlākais iespiedums ar 1789. gadu titullapā. Diemžēl tik noteikti

nevar apgalvot, ka 2/1 ir pats agrākais iespiedums, taču pašlaik to

par tādu uzskatīsim. Zināmu drošību šādam pieņēmumam dod pa-

pīrs, uz kura 2/1 iespiests. 1789. gadā tādu pašu ļoti plānu papīru
spiestuve izmantojusi Stendera vārdnīcai «Lettisches Lexikon», par

kuras izlaides gadu šaubu nav.

Nākamais veicamais uzdevums bija iespiedumu datēšana. No

divpadsmit pirmās daļas un vienpadsmit otrās daļas eksemplāriem
seši bija konvolūtos, kuros ietilpa gan pirmā, gan otrā daļa. Tie arī

deva ievirzi tālākiem pētījumiem. Skrupulozi apskatot un salīdzinot

titullapas, tika konstatēts, ka 1/1 un 2/2 titullapām izmantots viens

un tas pats salikums (raksturīga pazīme ir vienādi bojāts pirmais
burts abu daļu nosaukumā). Turklāt šo abu daļu teksta iespiedumā
vērojamas vienādas (šauras) atstarpes starp vārdiem, lietots tādas

pašas kvalitātes papīrs. Tas liecina, ka šie iespiedumi tapuši vien-

laikus vai ar ļoti nelielu laika distanci. To pašu var izsecināt, aplū-

kojot 1/2 un 2/3 eksemplārus: titullapās darba nosaukuma pirmajā
vārdā ir idents nelīdzens iespiedums, tekstā vērojamas vienādas

(platas) atstarpes starp vārdiem, lietots tāds pats papīrs. Vienā ga-

dījumā konvolūtā apvienoti 1/1 un 2/1 eksemplāri. lepriekšminēto
sakritību trūkums liek secināt, ka šis kopsēiums radies nejauši. Tātad

par otrās daļas pirmizdevumu Jelgavā 1789. gadā uzskatāms 2/1 —

visagrāk iespiestais eksemplārs. 2/2 eksemplāri varētu būt iespiesti

1 14. lpp. 15. rinda no augšas (1/2 eksemplāros).
2 83. lpp. 11. rinda no apakšas П/2 eksemplāros).
3 VB R L23707.
4 UZB P LI 133.
5 FB RM mv. nr. 27071.
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starp 1790. un 1822. gadu, bet 2/3 — starp 1824. un 1827. gadu.
Attiecībā uz abiem pirmās dajas iespiedumiem neapstrīdami, ka

1/1 ir ne agrāks par 1789. gadu, jo 1/1 un 2/2 titullapām izmantots

viens salikums. Varētu uzskatīt, ka 1/1 iespiests kā 1790. gada pa-

pildmetiens, taču tādā gadījumā arī 2/2 iespiests 1790. gadā vai

1791. gada sākumā. Neiespējami tas nav — ja krājuma otrā daļa
bijusi sevišķi «ejoša» vai izdota mazā tirāžā. Visticamāk, ka 1/2 iz-

nākšanas laiks pēc analoģijas ar 2/3 ir starp 1824. un 1827. gadu.
Ja pieejamie otrās daļas eksemplāri «sedz» pēc dažādām ziņām

konstatējamo iespiedumu skaitu, tad pirmajai daļai trūkst eksem-

plāru, kas būtu iespiesti titullapā minētajā 1785. gadā. Vai šāds

izdevums vispār bijis? Grāmatas jauns iespiedums pēc diviem gadiem
nebūtu nekas ārkārtējs, jo mēs taču pieļaujam tikpat ātru vai vēl

ātrāku otrās daļas pirmizdevuma izpārdošanu. Arī šī paša autora

enciklopēdiskais apcerējums «Augstas gudrības grāmata no pa-
saules un dabas» J. F. Hinca izdevumā iznāca gan 1774., gan

1776. gadā. Var pieņemt, ka 1785. gada «Ziņģu lūstu» iespiedums nav

bijis mums pieejams, jo arī 1783. gada izdevumam pašlaik zināms

tikai viens eksemplārs. Tomēr ir argumenti, kas liek 1785. gadu

«Ziņģu lūstu» pirmās daļas titullapā uzskatīt par īstenībai neatbil-

stošu. Šāds 1785. gada izdevums nav minēts G. Bergmaņa (Berg-

mann) latviešu grāmatu bibliogrāfiskajā rādītājā «Versuch einer

lettischen Bibliothek aus dessen eigener Büchersammlung. 1805».1

Varētu domāt, ka Ziemeļvidzemē strādājošam mācītājam Kurzemes

iespiedums palicis nezināms, taču viņš savā īpašumā ieguvis un

bibliografējis vai visus Stendera darbu izdevumus. Sāds izdevums

nav norādīts arī kurzemnieka U. E. Cimmermaņa (Zimmermann)
darbā «Versuch einer Geschichte der lettischen Literatur» (Mitau,

1812), kaut Stenderu autors ir īpaši izcēlis, viņa darbību saistot ar

jauna attīstības perioda sākumu latviešu literatūrā. Arī tajos pāris
grāmattirdzniecības sludinājumos, kuros ir izdevumu datējumi, «Ziņģu
lūstu» abām daļām minēts «Mitau, 1789».2 Kāpēc sludinājumos nav

atspoguļots pirmās daļas titullapā iespiestais 1785. gads? Acīm-

redzot spiestuves darbinieks, kurš sastādījis grāmatu sarakstus, va-

dījies pēc atmiņas un fiksējis viņam zināmo laiku, kad tipogrāfija
sāka darbu pie «Ziņģu lūstu» abu daļu iespiedumiem. 1861. gadā

pirmo daļu spiestuve ir laidusi klajā kā «trešo driķi». Tātad

viens no pirmās daļas titullapās norādītajiem gadiem šinī

numerācijā iztrūkst. Šķiet, ka ticis aizmirsts pats agrākais —

1783. gada izdevums. 1861. gadā, kad izdevniecību vadīja jau trešā

1 Manuskripta kserokopija VB R X 42, 1, 18.

2 Grāmatas, kuras šeitan Jelgava pie gramatuspiedēja Steienhāgen, Riges un

Liepājas pilsātā pie grāmatupreciniekiem, kā arīdzan citos pilsātos pie bokbin-

deriem par to klātdriķētu maksu neiesietas dabūt var // Latviska Gada Grā-

mata. — 1797. — 3. cet. — 167. lpp.; Jauna un veca laiku grāmata uz to 1798tu

gadu... — Jelgava, [1797.] — [4L] lpp.
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Stefenhāgenu paaudze, pazīstamāki būs bijuši grāmatu tirgū ilgi

cirkulējušie ar 1785. gadu datētie eksemplāri un 1849. gada izde-

vums. Domājams, ka 1785. gads titullapā radies kļūdas dēļ, sajaucot
rokrakstā un arī iespiedumā līdzīgos ciparus «3», «5», «9». Gribēts

vai nu atkārtoti minēt 1783. gadu, vai fiksēt 1789. gadu, lai pieska-

ņotos krājuma otrās daļas izdevuma datējumam. Vēl apšaubāmāks
šķiet К. P. Kundziņa reģistrētais 1795. gada pirmās daļas izde-

vums. Ja tāds patiešām būtu bijis, 19. gadsimtā darbu netur-

pinātu laist klajā ar 1785. gadu titullapā. Vienīgā pieļaujamā, taču

maz ticamā versija — ka šajā gadā izgatavots vēl viens slēpts
papildmetiens. Tikai savādi, ka Kundziņš tik svarīgam jaunatklā-
jumam nav uzrādījis ziņu avotu.

Sarežģīta ir arī Stendera prozas sacerējumu izdošanas vēsture.

«Jaukas pasakas in stāsti» pirmo reizi iznāca 1766. gadā Jelgavas

grāmattirgotāja J. G. Rihtera (Richter) izdevumā un šīs pašas pil-
sētas tipogrāfa K. Lītkes (Liedtke) iespiedumā. 1 Otro — papildināto
izdevumu ar nosaukumu «Pasakas un stāsti» 1789. gadā laida klajā

Stefenhāgens. Ar to arī šī darba oficiāli noformētā un cenzūras

iestāžu akceptētā izdošana izbeidzās, taču lasītājiem darbs tika pie-
dāvāts līdz pat 19. gadsimta beigām.

Savstarpēji salīdzinot pašlaik pieejamos otrā izdevuma eksem-

plārus, tos var sagrupēt trijos salikuma variantos (3/1 2

,
3/2 3

un

3/3 4 ) — tātad pirmiespiedumam bijuši vismaz divi papildmetieni.
Spiestuves arhīva materiālos «Pasaku un stāstu» izdošanas vēsturi

atspoguļo tikai divi skaitļi: 1819. gadā uzņēmumā bijuši 750 eksem-

plāri, bet 1828. gadā to skaits sarucis līdz 450.5 Pieņemot, ka «Pa-

saku un stāstu» iespiedumu tirāžas bijušas tikpat lielas kā «Ziņģu

lustēm», var izvirzīt hipotēzi, ka 1819. gadā vēl neizpārdotie eksem-

plāri ir nevis no pirmiespieduma, bet gan no papildmetiena. Domā-

jams, ka nākamais papildmetiens izgatavots 19. gadsimta 30. gados,
kad bija izpārdoti 1828. gadā spiestuves noliktavā glabātie 450 eks-

emplāri. Analīzi apgrūtina tas, ka atšķirīgo salikumu eksemplārus
nav bijis iespējams aplūkot visus kopā (3/2 atrodas Viļņā), tāpēc

jāaprobežojas galvenokārt ar sīko teksta atšķirību (konstatētas trīs-

desmit astoņas vietas) izpēti. Vispaviršākais ir 3/1 salikums, kurā

vairāki izkrituši un apvērsti burti, kļūdas lappušu numerācijā un

1 Eksemplāri Vi|ņas Valsts universitātes Zinātniskajā bibliotēka, Lat 41, Mār-

burgas universitātes bibliotēkā (VFR).
г Eksemplāri VB R L 23698, FB RM mv. nr. 16884, R mv. nr. 4123, SZF

mv. nr. 4868.
3 Eksemplārs Viļņas Valsts universitātes Zinātniskajā bibliotēkā, Lat 32.
4 Eksemplāri VB' R L2S 569, R L23696, 3697, 3699, 3700, FB R mv. nr.

5435. 5240, M mv. nr. 23523, 92012. 99718, SZF mv. nr. 1202, 2517. Analīzei iz-

mantoti arī eksemplāri (3/1 un 3/3), kas glabājas citās krātuvēs un pie privāt-
personām.

5 VB R X ПО, I, 19, 78. Ip.
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interpunkcijā. Rodas iespaids, ka šī iespieduma korektūra lasīta virs-

pusēji vai vispār izpalikusi. Tas savukārt ir raksturīgāk papildme-
tienam nekā pirmiespiedumam, ko parasti gatavoja ar autora līdz-

dalību. leraksti divos 3/1 eksemplāros liecina, ka tie iegādāti 19. gad-
simta 20. gados. Kādai nezināmai latviešu tautības personai «No

Lavīze Bēr Ēdolē 1825.» pasniegtā grāmata1 droši vien šim nolūkam

speciāli nopirkta, bet ieraksta formulējums pieļauj iespēju, ka Ēdoles

muižniece Luīze Agnese Bēra (Behr) vienā reizē varētu būt dāvi-

nājusi vairākus eksemplārus. Par grāmatas iegādes datumu uzska-

tāms arī Augusta Vilhelma Būholca (Buchholtz) īpašuma ierakstā

fiksētais 1826. gads.2 Par 1825. gadu agrāki ieraksti viņa kolekcijas
latviešu grāmatās vispār nav atrasti — tas arī saprotams, jo no

1821. līdz 1824. gadam Būholcs studēja Tērbatā. Visi šie apsvērumi
liek spriest, ka 3/1 eksemplāri ir no papildmetiena, kas iznācis pirms
1819. gada. Uzkrītošs ir 3/3 eksemplāru pārsvars — 76% no izska-

tītajiem divdesmit pieciem eksemplāriem ar 1789. gadu titullapā. Tā

kā tirāžām bija tendence laika gaitā pieaugt, bet jaunākiem iespie-
dumiem — lielākas iespējas saglabāties līdz mūsdienām, 3/3 uzska-

tāms par iespiedumu, ko firma «Stefenhāgens un dēls» laidusi klajā
ne agrāk par 19. gadsimta 30. gadiem. Senākais datētais ieraksts šī

salikuma varianta eksemplāros izdarīts 1859. gadā, 3 taču iespiešanai
izmantotais rokas lējuma papīrs liecina par daudz agrāku cilmi. Vie-

nīgais pašlaik zināmais 3/2 eksemplārs, domājams, ir no 1789. gada
izdevuma pirmiespieduma. Šajā eksemplārā vismazāk burtliča kļūdu
un teksta beigās ievietotās kokgriezuma vinjetes klišeja vēl nav

ieplīsusi kā 3/1 un 3/3 eksemplāros.
Diemžēl vairāki rakstā izteiktie secinājumi pagaidām vēl ir hipo-

tēžu līmenī. Jāturpina eksemplāru meklējumi ne tikai Latvijā, bet

arī kaimiņrepublikās un ārzemēs. Jaunatradumi, iespējams, varēs

papildināt līdz šim zināmo iespiedumu skaitu, bet īpašuma ieraksti

ļaus izdarīt korekcijas eksemplāru datējumā. Turpmāk būtu lietderīgi
abu populāro Stendera grāmatu izdevumus aplūkot savstarpējā sais-

tībā, ņemot vērā sakritības izlaides un izplatības dinamikā un poli-
grāfiskā izpildījuma niansēs.

С. ШИ ШКO

БИБЛИОГРАФИРОВАНИЕ ИЗДАНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ

Г. Ф. СТЕНДЕРА

Резюме

Статья посвящена вопросам, возникшим при описании популярных художест-

венных сочинений Готхарда Фридриха Стендера (Stender; 1714—1796) для

сводного каталога латышских старопечатных изданий. Полистная свгрка экзем-

1 Latvijas Vēstures muzejs, VN 8749.
2 FB RM mv. nr. 16884.
3 FB SZF mv. nr. !202.



пляров показала, что начиная с 90-х гг. XIX в. типография И. Ф. Штеффенга-
гена в Елгаве выпускала сборники стихов и прозы Г. Ф. Стендера в скрытых

перепечатках. Задачей библиографов стало разделение всех доступных экземпля-

ров по различным наборам, определение порядка и времени их выхода. Для
этой цели использовались мелкие отличия в тексте, качество бумаги, степень

износа клише типографских виньеток. Для выявления приблизительного времени

выпуска анализировался состав издательских конволютов, были использованы

частично сохранившиеся материалы архива типографии, рукописные записи в

экземплярах прежних владельцев.

Выявлено, что для первой части сборника стихов «Ziņģu lustes» («Песенные

забавы») с годом издания 1785 на титульном листе использовано два различных
набора, причем несколько достоверных признаков указывают, что первый из них

издан не ранее 1789 г., а второй между 1824 и 1827 гг. В статье высказываются

соображения, по которым год выпуска 1785 можно считать как вообще не

соответствующий действительности. Вторая часть этого сборника с одним и тем

же годом издания 1789 в Елгаве выпускалась трижды. Сборник прозы «Pasakas

un stāsti» («Сказки и рассказы») после первоиздания в 1789 г. повторно был

выпущен в период до 1819 г. и еще один раз в 30-х гг. XIX в.

Некоторые из выводов статьи являются гипотетическими. Для их уточнения

требуется вести поиск все новых экземпляров, оставшихся до сих пор еще неиз-

вестными библиографам.

S. ŠIŠKO

DAS BIBLIOGRAPHIEREN DER AUSGABEN DER LITERA-

RISCH KÜNSTLERISCHEN WERKE G. F. STENDERS

Zusammenfassung

Der Beitrag ist den Fragen gewidmet, die bei der Beschreibung der popu-

lären künstlerischen Schriften Gotthard Friedrich Stender (1714—1796) für den

Gesamtkatalog der lettischen Frühdrucke entstanden. Die Blattkollationierung der

Exemplare machte sichtbar, daß die Druckerei von J. F. Steffenhagen in Mitau

(Jelgava) seit den 90er Jahren Gedichtsammlungen und Prosa von G. F. Stender

in geheimen Nachdrucken herausgab. Vor den Bibliographen stand die Auf-

gabe, zugängliche Exemplare mit verschiedenem Satz zu sichten sowie die Her-

ausgabeordnung und -zeit zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurden kleine Un-

terschiede im Text sowie Papierqualität und Verschleißstufe der Klischees für Vi-

gnetten in Betracht gezogen. Bei der Feststellung derannäherndenErscheinungszeit
analysierte man den Bestand der Verlagskonvolute sowie nutzte man teilweise

erhaltengebliebene Archivmaterialien der Druckereien und handschriftliche Notizen

in den Exemplaren ehemaliger Besitzer aus. Es ist festgestellt worden, daß zwei

verschiedene Sätze für den ersten Teil der Gedichtsammlung «Ziņģu lustes» (Lie-
derspielereien) mit dem Erscheinungsjahr 1785 auf dem Titelblatt verwendet

worden waren, dabei weisen einige zuverlässige Merkmale darauf hin, daß der

erste darunter nicht früher als 1789, der zweite aber zwischen 1824 und 1827

benutzt wurde. Im Beitrag werden Erwägungen geäußert, laut deren das Erschei-

nungsjahr 1785 der Wirklichkeit überhaupt nicht entsprechen kann. Der zweite Teil
der Sammlung mit demselben Erscheinungsjahr 1789 wurde in Mitau (Jelgava)
dreimal gedruckt. Die Prosasammlung «Pasakas un stāsti» (Märchen und Erzäh-

lungen) erschien nach der ersten Auflage im Jahre 1789 in der Neuauflage in
der Zeitspanne bis 1819 und dann noch einmal in den 30er Jahren des 19. Jahr-

hunderts. Einige der Schlußfolgerungen sind hypothetisch. Für ihre Präzisierung ist
es notwendig, immer wieder nach neuen Exemplaren, die bis heute den Biblio-

graphen unbekannt bleiben, zu suchen.



36

I. KLEKERE

ZIŅĢU LAPU IZDEVUMI 19. GADSIMTĀ

Kopš 19. gadsimta 70. gadiem Latvijas grāmatniecībā bija sa-

stopami un guva masveidīgu izplatību vai visi citās Eiropas zemēs

tolaik pazīstamie triviālliteratūras žanri un izdevumu veidi.1 To

skaitā arī dzejas izdevumi, kuru vidū bija daudz sīkiespieddarbu, vis-

vairāk — garenas vienlapas (ziņģu lapas; vācu valodā sauktas

«Fliegende Blätter»).
Izteiktu individuālu īpatnību trūkums, zemā mākslinieciskā kva-

litāte, vēlākā atrautība no tautas literārā procesa veicināja šo dzejas
vienlapu nogrimšanu aizmirstībā. Taču ievērojamais izdevumu skaits

(zināmi vairāk nekā 230 izdevumi), 2 savulaik lielā popularitāte un

tekstu reminiscences vēlākajā literatūrā vedina ielūkoties šajā — lai

arī necilajā latviešu grāmatniecības lappusē.
Literatūras izdošanas tradīciju apzināšanā būtiska ir atsevišķu

izdevumu veidu izpēte. Arī no šī viedokļa ziņģu lapas 19. gadsimta
2. puses latviešu grāmatniecībā ir īpašas uzmanības vērta parādība.

Termins «ziņģe», kas lietots rakstā aplūkotā izdevumu veida apzī-

mēšanai, polisēmijas un nelabskanības dēļ licies nepieņemams ne

vienam vien latviešu literatūras un folkloristikas darbiniekam. Tomēr

nenokārtotību terminoloģijā tā arī nav izdevies novērst. Ne nosau-

kums «tautas romance», ne «sadzīves dziesma» nespēj precīzāk rak-

sturot šo literatūras un mūzikas vēsturē pazīstamo subkultūras pa-

rādību. Latviešu valodā vārdu «ziņģe» nostiprināja G. F. Stenders,
lai zemniekiem adresētos laicīgas ievirzes daiļdarbus nošķirtu no

1 Salīdzināšanai minami pārskati par poļu un vācu tri viālliteraturu. Dunin J.

Papierowy bandyta. — Lodz, 1974. — 307 s.; Plaut H. Illustrierte Geschichte der

Trivialliteratur. — Leipzig, 1983. — 263 S.
2 Unikāla ziņģu lapu kolekcija glabājas Latvijas Zinātņu akadēmijas Fun-

damentālās bibliotēkas J. Misiņa Latviešu literatūras nodaļā, neliels krājums —

Latvijas Valsts bibliotēkā (turpmāk VB), daži eksemplāri atrodas muzeju fondos.
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garīgās dzejas. 1 Ne visi 19. gadsimta latviešu literāti turējās pie-
ši ģermānisma. To apliecina jau grāmatu nosaukumi. Tā Neredzī-

gais Indriķis savus dzejoļus dēvēja par «dziesmām». A. Līventālam

19. gadsimta 60. gadu sākumā iznāca «Vecas modes dziesmiņu un

ziņģu līksmības», J. Ruģēnam — «Dažādu dziesmiņu krājums».
E. Dinsberga grāmatu nosaukumos ir gan «rīmes», gan «dziesmas»,

gan «ziņģes». 1856. gadā nāca klajā E. F. Šēnberga un M. Fītiņa.
«Kabatas grāmatiņa ar daudz lustīgām ziņģēm» un J. Alunāna

«Dziesmiņas», 1873. gadā — Ausekļa «Dzeijas». Līdz 19. gadsimta
beigām latviešu dzejas klāstā sastopami gandažādi ziņģu izdevumi —

grāmatās un uz atsevišķām lapām, gan krājumi ar individualizētiem

nosaukumiem (piemēram, «Kārklu svilpe» T. Zeifertam). Termins

«ziņģe» ilgāk saglabājās literāri mazizglītotiem lasītājiem paredzētu

izklaidējošu izdevumu apzīmēšanai. Triviāliju gultnē iekļāvās arī

ziņģu lapas.
Vārdi «ziņģe», «dziesma» latviešu laicīgās dzejas sākumposma

izdevumos raksturo tās ciešo saistību ar mūziku. Tālaika dzejnieki

neaprobežojās tikai ar literāro daiļradi, bet domāja arī par savu sa-

cerējumu muzikālo ietērpu. Vairākumam 19. gadsimta dzejas tekstu

melodijas bija patapinātas no tautai pazīstamām dziesmām. Maz-

izglītotā latviešu lasītāja uztverē dzeja asociējās galvenokārt ar dzie-

dāšanu. Neredzīgais Indriķis savas «dziesmas» apkārtējiem mēdzis

«skaļi dziedāt», dažas pat «savā meldiņā». Lapas Mārtiņš vēstulē

kādam jaunības draugam atgādinājis E. Dinsberga pantiņu, kuru abi

bieži kopā dziedājuši [19. gadsimta 70. gadu sākumā. — /. /(.].2 Pie

dzejoļiem norādīto melodiju notis tika publicētas reti. Presē dažkārt

gan parādījās ierosinājumi laist klajā nošu izdevumus, jo «dziesma

bez meldiņa ir priekš zemnieka kā miesa bez dvēseles»3.
Šīm pirmajām — parasti kopā ar apkārtējiem cilvēkiem izdziedā-

tajām dzejas grāmatām lielā mērā bija tāda pati ietekme uz latviešu

lasītāju kā 19. gadsimta 40. gadu stāstu lasāmvielai. Raksturīgi, ka

mazāku popularitāti guva daiļdarbi ar lirisku ievirzi, piemēram, Ne-

redzīgā Indriķa dzejoļi. Lasītājus saistīja jaunie priekšstati par cil-

vēku attiecībām, izturēšanās paraugi un pamācības, kas literatūrā

ienāca jau ar pirmo laicīgās dzejas krājumu — G. F. Stendera «Jau-

nām ziņģēm» (1774). Šie literārie iespaidi sekmēja personību indi-

vidualizēšanos, vienlaikus līdzēja pārvarēt patriarhālajai sadzīvei

raksturīgo cilvēku garīgo nošķirtību, vienoja viņus kopīgam emo-

cionālam pārdzīvojumam, radināja poētiska teksta uztverei, «...pa

mīļu Vidzemi un Kurzemi godīgas un jaukas laicīgas dziesmas visur

1 Daļu no saviem laicīgās dzejas sacerējumiem — nopietnākus filozofiskas

ievirzes darbus — G. F. Stenders dēvēja par «augstajām dziesmām».

2 Lapas Mārtiņš. Vēstule nezināmai personai 1900. gadā. J. Raiņa Literatūras

un mākslas vēstures muzejs (turpmāk RLMVM), 50493.
3 [Caunitis /.] Ziņa par jauno grāmatu [J. Kaktiņa un J. Caunīša «100

dziesmas ...»] // Mājas Viesis. — 1859. — № 17.
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atskan, un mēmie laiki beidzas,» avīze «Majas Viesis» 1859. gada

rakstīja korespondents Juris Caunītis.

19. gadsimta nogalē, kad, attīstoties jaunlaiku literatūrai, tika

pārvarēts tās sinkrētisms visdažādākajās izpausmēs, atbilstoši mūs-

dienu izpratnei diferencējās arī dzejas, dziesmas un ziņģes jēdzieni.
Tā kā triviālliteratūra mēdz bāzēties uz «lielās» literatūras apgū-
tajām vērtībām, 19. gadsimta dzejas triviālijām, to skaitā ziņģu

lapām, raksturīgas vairākas feodālisma laikmeta latviešu literatūrai

kopīgas iezīmes: relatīvi zema autoru oriģinalitātes pakāpe, samērā

daudzi slēpto tulkojumu un lokalizējumu gadījumi,1 atsevišķu agrāk
uzrakstītu tekstu izmantošana, arī tas, ka šī laikposma dzejas triviā-

lijas veidoja galvenokārt dažādi dziedāšanai paredzēti ziņģu izde-

vumi — grāmatās un uz atsevišķām lapām.

Triviāldzejas sīkiespieddarbi latviešu grāmatniecībā sakuploja
tikai 19. gadsimta pēdējā trešdaļā. Taču jau krietni agrāk parādījās

atsevišķi izdevumi, kas pieslējās šim literatūras atzaram. Par agrī-

nākajiem uzskatāmi Liborija Depkina dzejojuma «Tā savu dažda-

žādu noziegatnību savādi sava neapdomātas ķēniņa zaimošanas dēļ
uzmeklēta un pazudināta Jāņa Stakela, kad tam caur augstu ķēniņa
tiesu tape nospriests dzīvam no apakšan ar skriteļi dauzītam, galvu
nocirstam un uz stabu naglātam, pēc četrās daļās dalītam tapt,
gauda dziesma, iekš kā viņš nāves galā, cietumā būdams, papriekš
savus grēkus atzinis, nožēlojis, Dievam nolūdzis un visiem drošnie-

kiem vienu biedināšanas liecību atstājis pie viņas nelaimes nolū-

koties, kā<la taisna un briesmīga sodība visiem patgalvīgiem, neuz-

ticamiem pavalstniekiem un citiem noziegušiem ļaundarītājiem pie-
nākas labākas sargāšanas dēj, latviskā valodā pārcelta» (R., 1703)
atkārtotie izdevumi, kas ar nosaukumu «Meldeija» iznāca kopš
1796. gada un bija pārdošanā visu 19. gadsimtu. Atšķirībā no pirm-

izdevuma, kas veica galvenokārt politiskas proklamācijas funkcijas,

atkārtojumiem ideoloģiskā jēga bija gandrīz zudusi. Par to liecina

jau jaunizdevumu ārējais izskats. Nelielās grāmatiņas vietā — teksts,

iespiests uz četrām neiesietām lappusēm. Titullapa ar garo nosau-

kumu un moto no Bībeles šiem izdevumiem, atrautiem no konkrētā

politiskā konteksta, tika atmesta kā lieka. Lasītāji neko nezināja

ne par «Meldeijas» izcelsmi, ne par dzejojuma autoru L. Depkinu,

ne arī par J. Stakli. Izplatījās nostāsti, kuros bija sniegti pat dia-

metrāli pretēji viņa rīcības skaidrojumi. Tā «Latviešu Avīžu»

1868. gada 39. numurā pie «Meldeijas» vārdiem publicētajā R. Pol-

maņa komentārā izklāstītas no Slokas apkārtnes iedzīvotājiem iegūtās

1 Piemēram, ziņģe «Indriķa raudas» (I. M. Millera dzejoļa atdarinājums),

par kuras autoru Latvijā tradicionāli uzskata G. F. Stenderu; raksta autorei nezi-

nāmas izcelsmes ziņģe «Roberts» («kad kuģus gāju lūkot pie tilta Daugavā»),
kam eksistē vairāki varianti vienlapās vācu un latviešu valoda —

arī ar Donavu

Daugavas vietā.
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ziņas, ka Stakli 1701. gadā sodījuši poļi par spiegošanu zviedru'

karaspēka labā (patiesībā bija otrādi). Par šo dziesmu viņš, Pol-

manis, jau sen esot dzirdējis, bet nu tikai dabūjis to iespiestu redzēt.

Savukārt A. Leitāns norādījis, ka R. Polmaņa rokās nonācis darba'

atkārtotais izdevums, un raksturojis 1703. gada pirmiespie-
dumu.1 Leitāns nezināja, ka Stefenhāgena izdevniecība praktizē pa-

pildmetienus, neminot faktiskās izdošanas ziņas, tāpēc uzskatīja, ka

pie Stefenhāgena par vienu kapeiku sudrabā joprojām var iegādāties-
-1796. gada izdevumu.2 Depkina dzejojuma patiesais saturs arī Lei-

tānam nebija zināms, un šajā jautājumā viņš nešaubīdamies pie-
ņēma Polmaņa versiju. Lasītājiem, kuru rokās nonāca «Meldeijas»
izdevumi, šķiet, bija diezgan vienaldzīgs darba vēsturiskais pamats.
Gadu gaitā Stakles «gauda dziesma» devalvējās par visparastāko'

ziņģi.
Pie agrīnākajiem dzejas sīkiespieddarbiem pieder ari ziņģes «Vai-

cāšana. — Atbildēšana» 1826. gada izdevums — iespējams, pirmais
darbs, kas iespiests vēlāk tradicionālajā ziņģu lapas formātā. Diemžēl

līdz mūsdienām nav saglabājies neviens šī iespieduma eksemplārs.
Ziņas par to gūtas no autora A. Leitāna noraksta. 3 Atšķirībā no

atkārtotajiem izdevumiem tajā norādīti autora kriptonīmi. Pēc

1826. gada vienlapas ilgāku laiku neiznāca (izņemot formāta ziņā
atšķirīgos «Meldeijas» izdevumus) vai arī tās nav saglabājušās.

Zināmi apmēram divdesmit 19. gadsimta 50.—60. gadu ziņģu lapu
izdevumi. Vienlapām, tāpat kā dzejas grāmatām, šajā laikposmā

bijis liels atkārtoto izdevumu īpatsvars — apmēram puse. Biežāk no

jauna tika iespiesti «nopietnākie» teksti ar moralizējošu ievirzi, pie-
mēram, «Vaicāšana. — Atbildēšana», «Bērnu mīlestība» (katrs
vismaz trīs reizes). Vēlākajos gados šāda veida dzejoļi vienlapās

samazinājās. Savukārt pēc 1870. gada atkārtoti tika izdotas vairākas

sižetiskas dziesmas — triviāliju «tīrradņi», kur jūtu izpausmes snieg-
tas to galējā sakāpinātībā («Indriķa raudas», «Roberts un Villelms») .

50.—60. gadu vienlapās tēlotajiem cilvēkiem nepiemīt tas ākstīgums,
ar ko bagātīgi apveltīti 19. gadsimta pēdējās trešdaļas izdevumu ne-

cilie «varoņi». Šo cilvēku rīcībā un uzvedībā nav nekā necienīga. Pat

visai riskantās situācijās, pēdējiem spēkiem viņi tiecas noturēties pa-

reizas, harmoniskas dzīves ietvaros (««Man, Anniņa, no tevis jā-

atstājas!» / Viņš aizgāja, nekad to redzēja» 4).
Satura ziņā šīs ziņģes neatšķīrās no daudzām citām dzejas pub-

likācijām agrāko gadu un tālaika periodikā un grāmatās. Taču nelie-

lais izdevumu skaits — vidēji viena lapa gadā—, lasītāju atsauksmju

1 Latviešu Avīzes. — 1868. — № 42.
2 Latvijas Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskajā nodaļā

(turpmāk VB R) sastādāmajā latviešu seniespiedumu kopkatalogā reģistrēti seši šī

darba iespiedumi.
3 VB R L2S 990.
4 Anniņas ciešana. — Jelgava, 1854.
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un presē pieminējumu trūkums netieši pierāda, ka ziņģu vienlapās
sājos gados bijušas diezgan nebūtiski dzejas izdevumi. Pircējiem
nepiemērota, šķiet, likusies tieši izdevuma forma — atsevišķas sa-

mērā palielas lapas, neērtas ilgstošai uzglabāšanai mājas biblio-

tēkā.1

19. gadsimta 50. un jo īpaši 60. gadu izdevumi kopumā liecina

par dzejas nostabilizēšanos latviešu lasāmvielas klāstā. Atkārtoti tika

izdoti agrāko gadu darbi (G. F. Stendera, Neredzīgā Indriķa dzejoju
krājumi), grāmatās apkopoti iepriekš periodikā izklaidus publicētie
dzejoji (A. Līventāla, J. Ruģēna krājumi, antoloģijas mēģinājums
«Puķes un pērles»). Liekas, ka jaunu dzejas tekstu sarūpēšana (tas
attiecas gan uz oriģināliem, gan uz tulkojumiem) pat atpalika no

lasītāju pieprasījuma un izdevēju iespējām tos apgādāt.
Daudzie mazizglītotiem lasītājiem paredzētie daiļliteratūras izde-

vumi 19. gadsimta 50. un 60. gados liecina par acīmredzamu litera-

tūras demokratizācijas procesu. (Tikai vēlāk izkristalizējās tā ne-

gatīvās blakus parādības: literatūras prestiža krišanās, ievērojamas
lasītāju daļas attieksme pret lasāmvielu kā izklaides avotu.) Cil-

vēki juta cieņu pret rakstītu vārdu, bija orientēti uz palieko-
šiem literāriem iespaidiem. Sim nolūkam vispiemērotākais dzejas
izdevumu veids bija grāmata. Te gan jāpiebilst, ka 19. gadsimta
1. pusē lielākā daļa latviešu dzejas iespiesta periodikā.

Vienlapās kā specifisks triviālliteratūras izdevumu veids pilnībā
tika apgūtas 19. gadsimta 70. gados, kad bija radušies objektīvie un

subjektīvie priekšnoteikumi «ziņģes fenomenam»: autori ar atbilstošu

literāro intuīciju un kvalifikāciju, izdevēji, kam bija iemaņas šādas

literatūras izdošanā un izplatīšanā, un pietiekams daudzums lasītāju,
kuri labprāt atsaucās uz šo apšaubāmas kvalitātes literatūras piedā-
vājumu. Sajā laikposmā vērojama ne tikai ziņģu izdevumu skaita

palielināšanās (70. gados iznāca vairāk nekā 80 vienlapās), bet arī

būtiskas pārmaiņas to saturā. Pieauga tādu ziņģu īpatsvars, kurās

bija tvertas sava laika sadzīves reālijas, izklāstīti konkrēti, tobrīd

aktuāli notikumi. ledzirkstījās daudz gribēta un negribēta humora.

Turpināja iznākt arī dziesmas par mīlu, naidu un ciešanām, taču

kvantitatīvā ziņā tās vairs nebija dominējošās ziņģu lapu vidū.

Kapitālistisko pārvērtību jūklī ierautos cilvēkus saistīja sava laika

aktuālās parādības — nereti pati dzīve spieda viņus pārorientēties,

iekļauties agrāk nepazīstamā darbā, lai pelnītu iztiku, saskarties ar

jauniem apstākļiem sadzīvē. Visasāk to izjuta trūcīgie laucinieki.

Pilsēta kā viena no eksistences nodrošināšanas iespējamībām inte-

resēja daudzus, īpaši jaunatni — sabiedrības mobilāko daļu. Triviāl-

literatūras sarūpētāji, kas allaž jutīgi uztvēra konjunktūru, arī šajā

laikposmā operatīvi reaģēja uz sociālo pasūtījumu — radās daudzi

izdevumi, kuros bija attēlota pilsētas dzīve. Spilgtākie no tiem —

1 Parastais ziņģu lapas formāts bija 16X37 (±2) cm.
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trīs «tingeltangeļu» cikli, kas 19. gadsimta 70. gados nāca klajā
Stefenhāgena, A. Štāla un M. Jākobsona spiestuvēs. Pirmais un pla-
šākais šo vienlapu cikls sāka iznākt 1875. gadā Stefenhāgena spies-
tuvē Jelgavā. Tajā ietilpa 24 ziņģes ar tradicionālo piedziedājumu

«cumtinglingling» — pirmās četras atdzejotas no vācu valodas, pā-
rējās, domājams, oriģināli.

Ziņģēs Rīgas ķēkšas, šuvējas, bērnumeitas, skroderi un sētas

puiši, cik nu patiesīgi var, stāsta par savu dzīvi pilsētā. No pārliekas
centības pēc «smalkas iznešanās» viņu runa ir ķēmīga un nebau-

dāma:

«Tralā, tralā,
Es esmu šuvēja.
Nein, das heißt Schneiderin,
Ich weiß wohl, was ich bin.»1

Ziņģu ļautiņi vismīļāk staigā pa Vērmaņdārzu, apmeklē krogus,,
skaisti ģērbjas. Taču viņu saikne ar reālo — nereti necilo darba

ikdienu «tingeltangeļos» netiek pārrauta. Tajos ir arī pa nopietnai

rindai, autors (vai autori) uz pilsētu raugās gan ar cerībām («kur
tik daudz ļaužu mīt, var maizi nopelnīt» 2), gan ar zināmām bažām,,

jo «grūt, ak grūt tām lauku meitiņām, kas Rīgā dzīvot nāk»3
.

Vai-

rākās ziņģēs kritizētas negatīvās parādības laukos, piemēram, kro-

dzinieku iedzīvošanās kāre («Caur to, ka ļautiņi ir kroga brālīši, /
Cum tinglingling, mēs varam/ Sev mantu krāt, to darām»4 ).

Pretstatā iepriekšējo gadu dzejas krietnajiem tēliem «tingel-
tangeļu» varoņi nevis kavējas domās par mīlestību, bet, kā tas vai-

rāk piedien darbības cilvēkiem, kaldina precību plānus («tas dažas

meitas lasa, cik tēvam naudas, prasa»
5 ). Šo atšķirību salīdzinājumā

ar agrāko — sentimentalitātes piesātināto tautas literatūru pamanīja

jau tālaika literatūras kritiķi. «Ko labu «visiem pazīstamais dzej-
nieks» ar savu biedri [domāts izdevējs. — /. X.] iekš saviem «tin-

geltangeļiem» mums pasnieguši? Vai tie esot joki vai nopietnība,
kur riebīgā vīzē mīlestību, kas pate iekš sevis svēta un šķīsta, pēc
ielas puiku ieraduma noziņģē un kur pļāpīgu bābu valodā meitas un

puiši savu likteni izstāsta.» 6 Pēc šī raksta parādīšanās «tingeltan-

geļu» ciklu iznākšana apsīka, to vietā bagātīgi uzzēla citi ziņģu izde-

vumi. Liela daļa no tiem bija ar humoristisku ievirzi, kas arī lieci-

nāja par agrāko literāro klišeju devalvāciju. Tātad «visiem pazīs-

1 Rīgas šuvēju tingeltangels. — R., 1876.
2 Tingeltangels par Rīgu. — Jelgava, 1876.
3 Lauku meitu tingeltangels. — R., 1876.

4 Krodzenieka tingeltangels. — R., 1876.
5 Precēšanās tingeltangels. — Jelgava, 1876.
6 [Kundzinš Ķ.] К. K. Mūsu rakstniecības lauks no otras puses // Baltijas

Vēstnesis. — 1876. — № 28.
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tamais dzejnieks» samērā agri bija uztvēris pārmaiņas sabiedrības

noskaņojumā un laikus uz tām atsaucies. A. Ģinters par Stefenhā-

gena spiestuvē iznākušā «tingeltangeļu» cikla autoru uzskatīja Lapas
Mārtiņu,1 kas tolaik dzīvojis Jelgavā. Šajā ciklā saliedējušās sava

laika lauku aktualitātes ar pilsētas dzīves reālijām, kas bija pata-

pinātas galvenokārt no vācu izdevumiem.

«Valtera ķēkša», «Kāda Rīgas vecpuiša bēdu dziesma», «Kādas

bagātas Rīgas vecmeitas gaudu dziesma», kā arī citas ziņģes «tin-

geltangeļiem» līdzīgā veidā stāsta par rīdzinieku dzīvi. Arī tajās
necilas eksistences apjausma («ak, cik šinīs laikos grūt labus kungus
sadabūt»2 ) mijas ar dažādiem komiskiem atgadījumiem («ziepes
iekrīt ēdienā — visu zupu samaitā»3 ).

Arī to ziņģu vidū, kur it kā tēlota Rīga, daudz aizguvumu no

dažādās Eiropas zemēs «lidojušām» lapām. «Roberts», «Kuģenieka

šķiršanās no mīļākās», «Mīlestība nebēdā par nāvi», kur aprakstīts

«patiesīgs notikums Rīgā», un citas nesniedz daudz dokumentālu lie-

cību par šo pilsētu. Samērā neliels ir vietējo autoru literārās pro-

dukcijas īpatsvars, kur parādīta Rīga tās vienreizējā savdabībā.

Galvenokārt tie ir B. Unterkirhera («Brauciens ar tvaikoni «Vajen»
uz Ilgeciemu», «Zāļu vakars un Jāņu nakts Rīgā»),M. Vulfa («Parkā

jeb Rīgas Vērmaņa dārza apmeklētāji»), J. Anskenevica («Rīgas
fūrmaņi un viņu konkurents tramvajs») sacerējumi, kas parasti ap-

mēram vienlaikus iznāca gan latviešu, gan vācu valodā. Lielākoties

tajos rādītas prieku un atpūtas vietas, tie vairāk atbilda izklaides

-dziesmu tematikai:

««Parkā iesim,» visi saukā,
«Cilvēks brīvs tur staigājot.

Steigsimies iz mūriem laukā.

Skaidro gaisu ieelpot!»» 4

Apmēram ceturtdaļa (pāri par piecdesmit izdevumu) dzejas vien-

lapu atspoguļo sava laika iekšpolitikas redzamākos notikumus. To

vairums ir «slavas», «pateicības un lūgšanas» dziesmas, «nāves pie-
miņas» un citādi veltījumi ķeizaram kronēšanas, nāves, laulību,

izglābšanās (no kārtējā atentāta) gadījumos. (««Vai tas tiesa?» katris

prasīt steidz. / «Tiesa gan —to telegrammas teic.»» 5 ) Šo dzejojumu
stilistika (tās pašas «šaušalas», «skumju mākoņi», «negantīgi slep-

kavas», «elles prauli — tumšie noziedznieki»), izdevumu formāts, au-

tori un cena liecina, ka tie bijuši apmēram tāda paša veida izdevumi

kā pārējās sava laika ziņģu lapas.

1 Ģinters A. Latviešu zinātne un literatūra, 1876—1885. — R., 1929.

254. lpp.
2 Valtera ķēkša. — R., 1895.
3 Turpat.
4 Parkā jeb Rīgas Vērmaņa dārza apmeklētāji. — R., 1881.

5 Mūsu augstais kungs un ķeizars Aleksandrs II miris. — R., 1881.
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Autoriem vajadzēja ievērot cenzūras nostādnes notikumu izgais-
mojumā. Latvijas Valsts bibliotēkas rokrakstu fondā glabājas ne-

zināma autora opuss «Briesmīga slepkava nāve, kas uz mūsu aug-
stu zemes tevu šāvis», kuru 1879. gadā cenzūra aizliegusi publicēt,
jo šads notikums janododot aizmirstībai. 1 Atentātu mēģinājumi, kā.
tas raksturīgi satraucošām aktualitātēm, ziņģēs tika allaž detalizēti

izstāstīti (daļēji tāpēc, lai saglabātu tradicionālo lapas apjomu):.

«No rīta otrā lieldienā,
Kad Ķeizers pastaigājās
Pa ielu galvas pilsētā,
Tam slepkavs tuvi gājis
Un vairāk reizes izšāvis.

Jau trešo reiz tas gadījies,
Ka zemes tēvam uzbrūk;
Ir trešo reiz nav izdevies —

Ļauns nodoms allaž izjūk.» 2

Ziņģu lapās bija dokumentētas arī citas avīžu ziņas: veidojās ve-

selas sērijas par angļu-būru, krievu un Ķīnas «lieldūrnieku» konfliktu;

ziņģu lapas, veltītas J. Mātera, M. Lutera, K. Kalniņa v. c. piemiņai..
Atspoguļojumu izpelnījās «šaušalīgākie» kriminālnoziegumi: vairāk-

kārtīgas slepkavības vai tādas, kas bija īpaši cietsirdīgas. Dažas

dienas pēc notikuma meldiņā «Ak jaukums likt vērā» varēja dziedāt

par to, kā «Ans Brunava sieva savu dzērāju vīru nogalējuši» («pēc

viņas pašas stāstījuma»). Cita slepkavība bija apdzejota «pēc izmek-
lēšanas aktīm». Ar ziņģi «Četrkārtīga slepkavība Nordeķes muižā

pie Rīgas 1877. 10. oktoberī» popularitāti guva «dabas dotais» dzej-
nieks B. Unterkirhers, kas dažu savu turpmāko darbu izdevumos

dēvējis sevi par šīs ziņģes sacerētāju. 3 Lai gan vienlapās bija vel-

tītas no avīzēm jau labi zināmiem gadījumiem ar īslaicīgu aktuali-

tāti, tās nereti piedzīvoja atkārtotus publicējumus. Poētiskās piere-
dzes ziņā neizsmalcinātajiem lasītājiem acīmredzot bija tīkams šis

parādību «ideālatspoguļojums», kas atbilda viņu priekšstatiem par

negāciju tēlojumu: ja slepkavība, tad «šaušalīga».
Šķiet, vislielāko piekrišanu tomēr guva balādiskas ievirzes dzies-

mas, kas dāsni sniedza impulsus emocionālam pārdzīvojumam

1 VB R X 56, 1, 13.
2 [Lapas Mārtiņš] L. M. Slavas dziesma par to, ka Dievs mūsu augsto kungu

un ķeizaru 2. aprīlī 1879. no slepkava nāves laimīgi izglābis. — R., 1879.
3 Unterkircher B. Die Jungfer Base aus Amerika. Verfasser der vierfachen

Mordthat zu Nordeckshof bei Riga. — Mitau, 1890. — 2. Aufl.; Unterkirhers B.

Septiņdesmitpiektā dzimuma diena В. Unterkirhera — dziesmas «Četrkārtīga slep-
kavība Nordeķos pie Rīgas» sacerētāja. — R., 1891.
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(«Grāfs Plāters», «Nevainīgs uz nāvi notiesāts jeb Mīlestība aiz

nāves»). So ziņģu nosaukumu skaits neliels, bet tās iegājušas «zelta

fondā» un vēl mūsdienās glabājas cilvēku atmiņās.

Ziņģu autori ļoti brīvi rīkojās ar visu viņu rīcībā esošo literāro

materiālu. Tāpēc, ja arī kādai ziņģei zināms tās sacerētājs, nav ne-

kādas garantijas, ka šis teksts neizrādās kāda cita atdarinājums vai

tulkojums. Tomēr, iedziļinoties ziņģu lapu kopumā, iezīmējas vietējo
autoru veikums. Kā kolorīts «dabas dots dzejnieks» izkristalizējas
B. Unterkirhers, kad apzināti viņa teksti vācu un latviešu valodā

(jādomā, citas personas atdzejojumā). Šis Zasulauka vadmalas ma-

nufaktūras audējs ir vācu tekstu autors tādām populārām ziņ-
ģēm kā «Cik bēdīgi tie vecāki», «Kā Kārlis un Emma uz Rīgas
Bastai kalna satiekās un samīlējās» (abas iznāca vairākkārt),

apdzejojis Rīgas sensacionālākās slepkavības. Atšķirībā no citiem

vienlapu sacerētājiem viņš vairākās vācu valodā izdotajās lapās
stāsta par saviem piedzīvojumiem. 1 Te varam uzzināt, ka viņš ne

tikai sacerējis dziesmas, bet pats tirgū tās pārdevis; jādomā, ka pats
arī savus sacerējumus izdevis. Latviešu valodā zināms viens auto-

biogrāfisks Unterkirhera «daiļdarbs» — iepriekšminētais dzejo-
jums sakarā ar 75. dzimšanas dienu. Ja neskaita šīs «atkāpes»,
viņš īpaši neizcēlās citu «patrepes literātu» (no vācu «Hinter-

treppenliteratur») vidū. F. Heines (viņš dzīvoja Maskavas priekš-
pilsētā un piepelnījās ar sludinājumu, dažādu lūgumrakstu un vēs-

tuļu sacerēšanu), M. Vulfa, J. Anskenevica sacerētie vienlapu teksti

bija veidoti apmēram tādā pašā manierē.

No latviešu tautības autoriem, kas nodarbojās ar ziņģu sacerē-

šanu, jāmin «literatūras proletārietis» Lapas Mārtiņš, iespējams, vie-

nīgais tālaika literāts, kas laiku pa laikam pārtika vienīgi no literārā

darba. Tā kā ir zināms, ka viņš izdevis nelielu, ziņģu lapām saturā

radniecīgu grāmatiņu («Divi dziedājumi iz Vērmaņa dārza Rīgā»,
R., 1872.), 2

nav izslēgta iespēja, ka pats izdevis arī kādas vienlapās
ar saviem tekstiem. īpaši populāri bija viņa mīlestības dzejoļi. No

ziņģu lapām ar Lapas Mārtiņa vārdiem pazīstamākā ir «Daugavas
laivinieks un viņa līgaviņa»:

«Un tā, mīļi tērzēdami,

Dziļā dzelmē skatāmies,
Ūdens meitām spītēdami,

Apkampjamies, skūpstāmies.»

1 Unterkircher B. Gedicht. Der Gang nach dem Kraulmarkte in Riga am

22. Juni. — Riga, 1872; Unterkircher B. Das verlorene Taschenbuch. — Mitau, 1888.

2 Lapas Mārtiņš. Vēstule nezināmai personai 1871. gada 13. maijā. RLMVM

50492.



45

Visi šie autori labi pazina savus lasītājus, viņu noskaņojumu un

vajadzības, kas, bez šaubām, sekmēja ziņģu lapu produkcijas noietu

tirgū, kur parasti tās, dziedot atbilstošo melodiju, izpārdeva kolpor-
tieri (dažkārt arī paši autori).

Lai gan parasti uz ziņģu lapām norādīts cenzūras datums un

iespiedējs, tomēr paliek neskaidrības par ziņģu izdevējiem. Ir vai-

rākas liecības par to, ka iespiedējs ne vienmēr bijis attiecīgās ziņģu
lapas izdevējs. Par Stefenhāgena spiestuvē nodrukāto «tingeltangeļu»
cikla izdevēju J. Misiņš min kādu ebreju Jākobsonu.1 Vismaz daļai
savu ziņģu izdevējs bija B. Unterkirhers. Viņa ziņģu lapas iespiestas
dažādās spiestuvēs, to skaitā tādās, kam šādi izdevumi nebija rakstu-

rīgi, piem., Vidzemes guberņas, E. Zīslaka, A. Reinberga tipogrā-
fijās. No 1860. līdz 1876. gadam vairums ziņģu iespiestas pie

Stefenhāgena (zināmi 45 izdevumi). No citiem tālaika ziņģu iespie-
dējiem minami A. Štāls un K. Stālbergs (attiecīgi 4 un 6 izdevumi).
Ar 1876. gada 13. septembra cenzūras atļaujas datumu parādās pir-
mās pie M. Jākobsona iespiestās vienlapās — jauns «tingeltangeļu»
cikls. Ar Jākobsona darbības aizsākšanos ziņģu drukāšana Stefen-

hāgena spiestuvē tikpat kā apstājās (1876. gada rudenī tika pabeigta
«tingeltangeļu» cikla iespiešana, bet līdz 19. gadsimta beigām pa-

rādījās tikai dažas šajā uzņēmumā ražotas vienlapās). M. Jākobsons

šajā laikā kļuva par vadošo ziņģu iespiedēju (zināmi 97 izdevumi,
kas iznāca no 1876. gada līdz 1900. gadam). Tā kā trūkst precīzu ziņu

par šīs iespiedēju nomaiņas cēloņiem, atliek tikai minējumi.
Dzīvodams Rīgā un būdams izveicīgs uzņēmējs — tipogrāfijas

īpašnieks, M. Jākobsons varēja pamanīties nodrošināt sev šos izde-

vīgos pasūtījumus. Taču tad šis process nenorisinātos tik strauji.
Ļoti iespējams, ka M. Jākobsons jau agrāk bija izdevis ziņģu la-

pas — iespiedis tās pie Stefenhāgena, kur pirms sava uzņēmuma no-

dibināšanas 1873. gadā apguva iespiedēja amatu. 1876. gadā pēc uz-

ņēmuma paplašināšanas (1875. g. Jākobsons nopirka daļu no brāļu
Bušu spiestuves) viņš pats sāka drukāt ienesīgās lapiņas.

Varbūt kāds mums nezināms ziņģu izdevējs, kas Stefenhāge-
nam bija pasūtījis «tingeltangeļu» iespiešanu, turpmāk izmantoja
M. Jākobsona pakalpojumus? Taču vērienīgā M. Jākobsona spies-
tuves darbība šajā literatūras nozarē, relatīvi nelielais citās spies-
tuvēs ražoto vienlapu skaits liecina, ka viņš pats vien būs bijis
vairuma savu ziņģu lapu izdevējs, kaut gan J. Misiņš brīdina nesa-

jaukt M. Jākobsonu ar citu personu — «tingeltangeļu» izdevēju eb-

reju tirgotāju Jākobsonu, kas pats savas Jelgavā iespiestās lapas
izplatījis Zemgales un Kurzemes tirgos.2 Vai Misiņa minētā persona
būtu ziņģu izplatītājs un dažu triviāliju izdevējs Dāvis Jākobsons,

1 Misiņš J. Rakstīts stāv...// Latvju Mēnešraksts. — 1944. — № 5. —

387. lpp.
2 Turpat.
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par kuru mēs uzzinām no reklāmas sludinājumiem dažu vienlapu
otrajās pusēs 1? D. Jākobsona sludinātā prece ražota dažādās spies-
tuvēs. lespējams tomēr, ka J. Misiņš kļūdījies, noliegdams M. Jākob-

sonu kā «tingeltangeļu» izdevēju.

«Un vēl, tad vēl,
Man labas rebes vēl

Ir no tām dziesminēm,
No tingeltangelēm.

Drīz būse bagāts es,

Tad Rīges pilsētē
Daudz mājas nopirkse,» —

tā par iepriekšminēto kritiķa K. Kundziņa rakstu zobojās «Icig Mo-

zes tingeltangels» (Jelgava, 1876). Tas, kā patiesībā bijis ar to māju
pirkšanu, nav zināms. Taču drīz pēc šā «tingeltangeļa» iznākšanas

ziņģu iespiešana pārcēlās uz Rīgu. Bez M. Jākobsona vēl minami

tādi iespiedēji kā brāļi Buši (zināmi 17 izdevumi) un vairākas citas

spiestuves (Štāla, Zīslaka, Reinberga, Matvejeva, Vidzemes guber-

ņas, Kalniņa un Deičmaņa v. c), kur šīs produkcijas īpatsvars ne-

liels (parasti 3 vai 4 izdevumi).
Ziņģu lapu iznākšanas regularitāte vairākus gadu desmitus ilgā

laikposmā iekaroja šim izdevumu veidam stabilu vietu iespiedpro-
dukcijas klāstā, sekmēja lasītāju auditorijas noturību (viņi, šķiet,
nevarēja iedomāties tirgu bez kolportieru priekšnesumiem un iespē-
jas iegādāties arvien jaunus ziņģu izdevumus). Melodijas, izdevumu

tipogrāfiskais veidojums (aptuveni vienādi formāti), teksta apjoms,
stabilas cenas (parasti 5 кар.) — tas viss sekmēja šīs parādības
tapšanu par tradīciju, šajā izdevumu veidā ietvertās ārkārtīgi daudz-

veidīgās informācijas uztveri. Lai gan ziņģu lapās bija daudz doku-

mentālu ziņu, kas liecina par izdevumu ārpusliterārajām funkcijām,

dominējošā tomēr bija to hedoniskā funkcija. Citādi nav izskaidro-

jama atsaucība, ar kādu tika uzņemts atkārtots ziņģes izdevums par
vairākus gadus iepriekš notikušu slepkavību, baudījums, kādu snie-

dza no loģikas viedokļa stipri apšaubāmu ciešanu stāsti. Klajā senti-

mentalitāte, pliekanība, kas pamatoti šausmināja vēlāka laika cilvē-

kus, bija īpaši augstā vērtē. Par to liecina lielais šāda veida tekstu

norakstu skaits tā sauktajās ziņģu kladēs. To vairums glabājas Lat-

vijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta Folk-

loras daļas krātuvē. Neizvirzot sev par mērķi šā materiāla pilnīgu
apzināšanu, precīzu uzskaiti, nācies konstatēt ap četrdesmit 19. gs.

1 Sludinājumi ir uz šādām ziņģu lapām: [Anskenevics] А—z. J. Daugavas
upuris 16. martā 1880. — R., 1880; [Lapas Mārtiņš] L.M. Briesmu darbs Pēter-

burgā 5. februāri 1880. — R., 1880.



47

tapušu klažu, kurās ir vienlapu tekstu noraksti, kas raksturo izde-

vuma veida izplatību. Šī ir viena no retajām parādībām, kad lasī-

tāju atsauksmes saglabājušās salīdzinoši bagātīgāk nekā pati lite-

ratūra (teksta noraksts neapšaubāmi liecina par ieinteresētību, po-
zitīvu attieksmi, it īpaši, ja dažādu rakstītāju norakstos vērojama
sakritība), šīs klades galvenokārt veidojuši laucinieki; daži no tiem

dzīves laikā saskārušies ar pilsētu, strādājuši Rīgā. Tā Lejas pagasta
«Cincos» dzīvojušās M. Grigales kladē, kas datēta ar 1883./84. gadu, 1

sastopami vairāku pilsētas dzīvi atainojošu ziņģu teksti: «Briesmīga
slepkavība, kas notikuse Arrīgā uz Ziepu kalna 31. juliā 1879» (vis-
maz četrus gadus pēc notikuma! — /. X.), «Kādas bagātas Rīgas
vecmeitas gaudu dziesma» v. с. E. Krasovska savai 1896. gadā sāk-

tajai kladei2 devusi nosaukumu «Mans laika kavēklis un mījākā

vietiņa». Tajā starp citām vienlapām norakstīta arī «Kā Kārlis un

Emma Rīgā uz Bastai kalna satikās un samīlējās». Nezināma īpaš-
nieka kladē3 ierakstīts «Skrodera tingeltangels» 4

.
Daudzkārt pār-

rakstītas «Cik bēdīgi tie vecāki», «Grāfs Plāters», «Kuģenieka šķir-
šanās no mīļotās» un citas dziesmas, kam salīdzinoši vairāk bija arī

atkārtotu iespiestu izdevumu, šajās kladēs bagātīgi pārstāvēti ziņģu
izdevumi grāmatās, kas liecina par to īpašnieku orientāciju uz sava

laika triviālijām. Tomēr arī te var atrast pa kādam M. Kaudzītes,
Aspazijas, Pumpura un citu latviešu autoru dzejolim. 19. gadsimta
beigās ziņģu lapu izdošana apsīka. Laiku pa laikam tās vēl parā-
dījās 20. gs. triviāliju piedāvājuma klāstā, bet to izplatība nesa-

sniedza 19. gadsimta masveidību. Agrāk zemnieku sētās parastās

kopīgās dziedāšanas vietā attīstījās dzejas individuāla lasīšana,

kas pat literāri mazizglītotajos lasītājos izraisīja prasību pēc cita

veida literatūras. Šāds «dziedamo» triviāliju uzplūdums, iespējams,

bija likumsakarīga parādība pārejas periodā uz jaunlaiku literatūru,
kas latviešu lirikas vēsturē norisinājās 19. gadsimta otrajā pusē.

И. КЛЕКЕРЕ

ИЗДАНИЯ ПЕСЕННЫХ ЛИСТОВ В XIX ВЕКЕ

Резюме

Статья посвящается вопросам авторства, издания и распространения одного

из видов изданий тривиальной литературы в XIX в. в Латвии — песенных листов

(ziņģu lapas).
Так как в начальном этапе латышской поэзии с конца XVIII в. термин

1 Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta Folkloras

daļas krātuve, FS [1742], 868—889.
* FS [929], 21498—21541.
3 FS (18501, 8617—8624.
4 FS [1600], 16412—16490.
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«ziņģe» употреблялся для определения поэзии вообще, сделана попытка про-

следить постепенное использование его для тривиальной литературы, отразить
появление других терминов для определения произведений «серьезной» лите-

ратуры.

Первые песенные листы в Латвии печатались в конце XVIII в. и нерегу-

лярно выходили до конца 60-х гг. XIX в. Судя по небольшому числу изданий

этих листов, отсутствию упоминаний в мемуарах читателей и в периодике того

времени, думается, что они не приобрели особой популярности. Кроме того, у

крестьянской читательской публики престиж литературы был достаточно высо-

ким, но не хватало средств покупать для кратковременного использования такие

издания, какими были песенные листы.

В последнем тридцатилетии XIX в., одновременно с развитием капиталисти-

ческих производственных отношений, наблюдались изменения и в литературном

процессе: постепенно развивалась собственно художественная литература нового

времени, а также значительно увеличивался удельный вес тривигльмон литера-

туры. Повышалась и покупательная способность широких слоев общества, среди

которых было огромное число читателей с неразвитым художественным вкусом.

В этот период вышло около 230 изданий песенных листов. Авторы и издатели

листов оперативно улавливали проблемы, волнующие читательскую публику.
В текстах листов отражался быт, труд и нравы переселившейся в горот. сель-

ской молодежи и горожан. Многие листы посвящались политическим событиям,

международным конфликтам, газетным сенсациям. Выходили также слащавые

песни о любви, страданиях и др.

Так как большинство сюжетов песенных листов характерны и для соответ-

ствующих изданий других народов, трудно дать точные сведения об их авторах,

фольклорных истоках. Многие из латышских песенных листов являются свобод-

ными переводами, заимствованиями изданий других народов (в основном немец-

кого). В Риге нередко одновременно выходили одни и те же песенные листы

на немецком и латышском языках. Отдельные листы выпускались и на эстон-

ском языке. Образовался особый слой местных литераторов (Б. Унтеркирхер,
Ф. Хейне, М. Лапа, М. Вульф и др.), занимавшихся созданием текстов.

Выпуском песенных листов занимались многие издательства Латвии. Регу-

лярно их издавал М. Якобсон (около 100 изданий). Примерно одинаковый фор-
мат изданий и объем текста, регулярность выхода способствовали популярности
песенных листов среди населения.

Выясняя причины популярности песенных листов, нельзя игнорировать и то

обстоятельство, что на начальном этапе латышская поэзия была рассчитана для

пения. Характерно, что тривиальная поэзия XIX в. — это издания текстов

песен в книгах или на отдельных листах.

О распространении песенных листов в среде читателей свидетельствуют по-

вторные издания, переписанные тексты в тетрадях для песен. В разных храни-

лищах республики удалось найти около 40 рукописных песенных тетрадей, вла-

дельцы которых в XIX в. переписывали тексты с песенных листов. Со временем

(начиная с конца XIX в.) число изданий песенных листов постепенно сокраща-

лось, уступая место более ценной поэзии.

Возможно, что такой взрыв «песенных» тривиалий характерен в переходном

периоде от синкретической к собственно художественной литературе нового вре-

мени, который в истории латышской лирики произошел во второй половине

XIX в.

I. KLEKERE

DIE AUSGABEN VON LIEDERBLÄTTERN IM 19. JAHRHUNDERT

Zusammenfassung

Der Artikel wird den Fragen der Autorschaft, der Herausgabe und des

Vertriebes einer der Arten von Ausgaben der Trivialliteratur, nämlich: Lieder-



Blätter (ziņģulapas), im 19. Jh. in Lettland gewidmet. Da in der Anfangsperiode
der lettischen Dichtung seit dem Ende des 18. Jh. der Begriff «ziņģe» für die

Bestimmung der Dichtkunst im allgemeinen gebraucht worden ist, wird ein Versuch

angestellt, die allmähliche Benutzung dieses Begriffes für die Trivialliteratur zu

verfolgen sowie das Entstehen von anderen Begriffen für die Bestimmung der

Werke der «ernsten» Literatur wiederzuspiegeln.
Die ersten Blätter wurden in Lettland Ende des 18.Jh. gedruckt; sie erschienen

unregelmäßig bis zum Ende der 60er Jahre des 19. Jh. Nach der geringen Anzahl

dieser Blätter sowie nach dem Fehlen von Erwähnungen in den Erinnerungen von

Lesern und in der Periodika jener Zeit zu schließen, kann man denken, daß sie

nicht besonders populär waren. Außerdem stand Literatur bei dem lesenden Bau-

ernpublikum in hohem Ansehen, aber es mangelte den Bauern an Geld, um Lite-

ratur von kurzer Dauer, solche wie Liederblätter, kaufen zu können.

In den letzten dreißig Jahren des 19. Jh. — gleichzeitig mit der Entwicklung
der kapitalistischen Produktionsverhältnisse — sind auch Wandlungen im Lilera-

turprozeß zu vermerken. Es entwickelte sich die im eigentlichen Sinne schön-

geistige Literatur der neuen Zeit; es nahm aber auch der Anteil der Triviallite-

ratur zu. Die Kaufkraft der breiten Schichten der Gesellschaft — darunler einer

sehr großen Anzahl der Leser mit unentwickeltem Kunstverständnis — stieg. In

dieser Zeitperiode erschienen etwa 200 Ausgaben der Liederblätter. Autoren und

Verleger der Blätter nahmen geschäftstüchtig alle Probleme wahr, die das Leser-

publikum bewegten. Die Texte der Blätter spiegelten Alltag, Arbeit und Sitten der

in die Stadt umgesiedelten Dorfjugend sowie der Städter wider. Viele Biäüer

wurden auch den politischen Ereignissen, internationalen Streitfällen, sensationellen

Zeitungsnachrichten gewidmet. Es erschienen auch süßliche Liebes- und Leidens-

lieder u.s.w.

Da die Mehrheit der Sujets dieser Liederblätter auch für die entsprechenden

Ausgaben anderer Völker charakteristisch ist, fällt es schwer, genaue Angaben über

Autoren oder über den folkloristischen Ursprung zu machen. Viele der lettischen

Liederblätter sind freie Übersetzungen und Lehngut anderer Völker (hauptsächlich
des deutschen Volkes). In Riga erschienen nicht selten gleichzeitig dieselben

Liederblätter in der deutschen und lettischen Sprachen. Einzelne Blätter wurden

auch in der estnischen Sprache veröffentlicht. Es bildete sich eine besondere Schicht

von örtlichen Literaten (B. Unterkircher, F. Heine, M. Lapa, M. Wulf u. a.) her,
die die Texte regelmäßig verfaßten.

Viele Verlage Lettlands befaßten sich mit der Herausgabe von Liederblättern.

Regelmäßig veröffentlichte M. Jakobson solche Liederblätter (etwa 100 Ausgaben).
Ungefähr gleiches Format der Ausgaben und Umfang des Textes sowie Regel-
mäßigkeit des Erscheinens trugen der Popularität der Liederblätter unter der

Bevölkerung bei.

Bei der Klärung der Gründe für die Popularität der Liederblätter darf man

auch die Tatsache nicht ignorieren, daß die lettische Dichtung in der Anfangs-

periode auf das Singen eingestellt war. Es ist charakteristisch, daß die Trivialpoesie
des 19. Jh. als Liedertexte in den Büchern oder auf einzelnen Blättern erschien.

Von der Verbreitung der Liederblätter im Lesermilieu zeugen Neuauflagensowie

abgeschriebene Texte in den Liederheften. Es gelang, etwa 40 handschriftliche Lie-

derhefte in verschiedenen Büchereien der Republik zu finden, deren Besitzer im

19. Jh. Texte von den Liederblättern abgeschrieben hatten. Mit der Zeit (seit dem

Ende des 19. Jh.) trat die Anzahl von Liederblättern noch und noch zurück, sie

gaben der wertvolleren Poesie nach.

Möglich, daß solch ein Ausbruch von «Lieder»-Trivialien für eine Übergangs-
periode von der synkretischen zur im eigentlichen Sinne schöngeistigen Literatur

der neuen Zeit charakteristisch war, der Zeit, die in der Geschichte der lettischen

Lyrik in der 2. Hälfte des 19. Jh. entstand.
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O. ZANDERS

ERNESTS DINSBERGS — DZEJAS KLASIKAS TULKOTĀJS

Ernests Dinsbergs (1816 —1902) ir ražīgākais 19. gadsimta lat-

viešu literāts. Viņa spalvai pieder vairāk nekā 100 dažādu žanru

grāmatu — gan oriģināldarbi, gan tulkojumi. E. Dinsberga grāmatu
bibliogrāfiju mēģinājis sastādīt Līgotņu Jēkabs.1 Lielai daļai no tām

šobrīd vairs tikai kultūrvēsturiska nozīme. Bet E. Dinsberga dzīves

laikā šiem izdevumiem bija mērķtiecīgs apgaismes raksturs.

Interesanta lappuse latviešu tulkotās literatūras vēsturē ir

E. Dinsberga cittautu klasikas atdzejojumi, konkrēti —Gētes, Sillera,

Heines, Miltona un Homēra darbi. Visos gadījumos tulkots no vācu

valodas, jo citu svešvalodu E. Dinsbergs nepārvaldīja.

Viņa veikumu nevar mērot ar to mērauklu, ar ko vērtētu, piemē-

ram, Jura Alunāna, Eduarda Veidenbauma vai Raiņa tulkojumus.
Tie bija spilgti dzejas talanti, erudīti cilvēki ar augstāko izglītību.
Toties Dundagas kalpa dēls E. Dinsbergs visu guvis pašmācības
ceļā; bijis muižas kučieris, pagastskolas skolotājs, tikai mūža otrajā

pusē — puslīdz materiāli nodrošināts literāts.

Zināma līdzība viņam ar Burtnieku skolotāju autodidaktu Jēkabu

Māsēnu (1844 —1927) un pirmo Rīgas latviešu tautības grāmatu
izdevēju un tulkotāju Kārli Stālbergu (1837 —1895). Tāda pati necila

izglītība, tāda pati apņemšanās: dot saviem tautiešiem kaut daļu no

pasaules kultūrā apgūtā.
It kā rezumēdams laika gaitā paša un arī citu paveikto, E. Dins-

bergs 1889. gadā atzīst, ka honorāri par tulkojumiem maksāti nie-

cīgi, parasti bijis jāapmierinās ar 30—40 grāmatas brīveksemplāriem:
«Vai te nevar redzēt, ka tie nav vis strādājuši peļņas dēļ, bet mīļo-
dami savu tautu un gādādami par viņas garīgu izglītošanu.» 2 Tukšību

latviešu grāmatniecībā esot centušies aizpildīt atsevišķi centīgi vīri.

«Ko no vācu grāmatām rokā dabūjuši, to izlasījuši ņēma un pārtul-

koja arī latviski. Vai šāda grāmata bija skaidri graudi jeb vai arī

drusciņ vai vairāk sēnalaina garīga barība, to šie ar savu mazu

1 Ligotņu Jēkabs. Ernests Dīnsberģis. — R., 1928. — 113.-128. lpp.
2 Dinsbergs E. Drusciņas par latviešu rakstnieku honorāru un literatūru //

Dienas Lapa. — 1889. — 30. maijā.
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izglītības gaišumiņu itin skaidri vēl nevarēja izšķirt.» Raksta bei-

gas E. Dinsbergs secina: «Jāstrādā un jālaiž klajumā vairāk tīru

graudu.»

Ceļš uz literatūras klasiku E. Dinsbergam nav bijis viegls. Lasīt

viņš iemācījies sešu gadu vecumā, un pirmā lasāmviela ir šādas

tādas kaimiņmājās sameklētas grāmatas. Strādājot muižā, viņš
ieklausās vācu valodā. Tikai vēlāk E. Dinsberga rokās nonāk Vecā

Stendera vācu-latviešu leksikons (1789).
Jau 19. gadsimta 40. gados E. Dinsbergam veidojas nojausma par

garīga darba strādnieka īpašo misiju. Savā «Goda rīmē latviešu

tautas kopējiem» viņš vaicā:

«Bet, brāļi, sakiet, voi mūžīgi mēs

Tik neprāši bērniņi būsim,
Ka svešiem vien apkopt mūs vajadzēs?
Voi kādreiz tik gudri nekļūsim,
Ka varēsim kalpot cits citam labprātāk?» 1

E. Dinsbergs saprot, ka sabiedriski nozīmīgas idejas var paust
ar labu oriģināldzeju un vērtīgiem tulkojumiem. Bet te nepietiek ar

gribēšanu vien — te vajadzīga arī dzejas mākslas prašana. Dzejolī
«Dziesmu domātāja vēlēšanās» E. Dinsbergs gan apgalvo: «Kas labi

grib, tam daudz ir iespējams,» — bet sekojošās rindas rāda arī viņa
šaubas par savām dotībām:

«Šī saldā laime, kaut tā manim būtu!

Kaut es kā Šillers dziedāt varētu!

Kaut lielam Klopštokam ar līdzīgs kļūtu!
Pus dzīvību es labprāt aizdotu.»2

Velaka dzejoļa parpublicejuma pedeja rinda skan: «Так velt' —

Ne ēnoties tiem nevaru.»
3

Cittautu klasikas atdzejojumiem E. Dinsbergs par paraugu ņēmis
Kurzemes vācu tautības literātu Kārli Hūgenbergeru (1784 —1860),
kas jaunības dienās bija ticies ar Gēti un Silleru, mēģinājis latviski

tulkot Gētes dabas liriku, Šillera balādes un «Zvana dziesmu». God-

bijīgs ir E. Dinsberga veltījuma dzejolis K. Hūgenbergeram 1851.

gadā «Latviešu Avīzēs», kam turpat līdzās ievietots arī K. Hūgen-

bergera atbildes dzejolis «Mīļam draugam Dinsbergam no Vecā

Kārļa Jelgavā». Sirmais dzejas metrs atzinīgi izsakās par E. Dins-

berga dzejas mēģinājumiem, bet reizē arī brīdina:

1 Latviešu Avīzes. — 1848. — 15. apr.
2 Latviešu Avīzes. — 1849. —

17. martā.
3 Dinsbergs E. Rīmes. — Jelgava, 1873. — 1.—4. lpp.
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«Daudz jāmācās, daudz jāizprot,
Nav viegla daiļu dziesmu skola;
Tam jāiespēj mums daudzko dot,
Kas dziesmās ielīgsmot mūs sola.» 1

Pirmais no Gētes darbiem, kas Dundagas muižā nonāk E. Dins-

berga rokās, ir alegoriskais eposs par dzīvniekiem «Lapsa Kūmiņš».
Tulkojuma 1. dziedājumu («Sūdzības par Kūmiņu») E. Dinsbergam
izdodas nopublicēt Jelgavā iespiestajā latviešu kalendārā 1852. ga-
dam.2 Kalendāra sastādītājs R. Šulcs devis E. Dinsberga veikumam

priekšvārdu: «Mūsu šī gada kalenderī mēs jums par izlustēšanos te

tādu jauku dziesmu esam sagādājuši, ko kāds goda vīrs no jūsu

pašu tautas, dzimis latvis un it teicams dziesmu rakstītājs, no vācu

valodas ir pārcēlis, proti, to ziņģu stāstu «Lapsa Kūmiņš».»
3 Ja

darbam būšot piekrišana, visu tulkojumu izdošot Jelgavā atsevišķā
grāmatā.

Gētes darbs E. Dinsberga atveidojumā sākas ar rindu, kur Va-

sarsvētku vietā runāts par Jāņiem: «Jāņi, tie priecīgie svētki bij
klāt...» Arī zvēru pievārdi (Lauva Staltis, Vilks Mežēns) un viss

tālākais teksts rāda, ka tas ir ne tik daudz adekvāts tulkojums, cik

brīvs, lokalizēts atdzejojums.
Darbs tik drīz grāmatā neiznāk. Pirmkārt, ievērojami kritušās

paša E. Dinsberga akcijas — uz viņu skatās greizi kā uz A. Spāģa,
K. Valdemāra un citu vēlāko jaunlatviešu uzskatu paudēju. Otrkārt,

tulkojuma tekstā vērīgs cenzūras ierēdnis var pamanīt kalendāra

lasītājam — latviešu zemniekam nevēlamas tendences. Gētes darbu

E. Dinsbergs ne tikai lokalizējis (viņš runā par Daugavu, Ventu,

Lielupi, piemin Vanemu Imantu, lietuviešus, krievus, poļus), bet

vietām tajā patvaļīgi iespraudis arī savu tekstu, piemēram, 5. dzie-

dājumā par skolām Kurzemē: «Jo muļķāki ļaudis, jo vieglāki varam /
Tos piekrāpt un ieteikt, ka laba tiem darām.»4

E. Dinsberga tulkojumā Lapsa Kūmiņš nosauc Lauvu par pat-
valdnieku, nepārprotams arī teksts: «Pats karāls — ikkatris to no-

mana — /Plēš, laupa kā visi, kur pietiek tik tā.» E. Dinsbergs
runā par nabaga zemniekiem, kas cieš no muižnieku patvaļas; trūcī-

gajiem nav ne tiesas, ne tiesību; ķer un soda tikai sīkos zagļus, bet

lielos ceļ pat godā; mācītāji, kuri paši saņēmuši laupījuma daļu, pro-

tams, nesaka ne vārda. Zīmīgas ir iesaukas, ko atdzejotājs devis

prāvestam un tā palīgam: Visgribis, Grābējs. lespējams, ka E. Dins-

bergs pirms tam iepazinies ar K. Hūgenbergera rokrakstā palikušo
vācu tautasgrāmatas tulkojumu «Rūniķis lapšu Kūms, pēc Luibeķeru

(lībeķiešu) izdeves 1498tā gadā vecvācu valodā pirmoreiz iedriķētas,

1 Latviešu Avīzes. — 1851. — 24. maijā.
2 Veca un jauna laika grāmata. — Jelgava, 1851. — 33.—47. lpp.
3 Turpat. 33. lpp.
4 Gete V. Lapsa Kūmiņš. — Jelgava, 1879. — 111. lpp.
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latviešiem izteikts no kāda no viņu pazīstamiem draugiem». (Rok-
raksts glabājas Latvijas Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rok-

rakstu zinātniskajā nodaļā. Tuvāk to pētījis O. Cakars. 1) K. Hū-

genbergers viltīgo lapsu saucis gan par Rūniķi, gan par Kūmu,
bet E. Dinsbergs — par Lapsu Kūmiņu. lesauku veidošanā katrs

tulkotājs tomēr gājis savu ceļu. K. Hūgenbergers, piemēram, raksta:

«Cars, tas Lauva», «Vakts, tā dzērve», «Grimzis, tas vilks». Bet

E. Dinsbergs: «Lauva Staltis», «Dzērve Klūga», «Vilks Mežēns».

Skaidrs, ka šķietami nevainīgais Gētes eposs par dzīvniekiem,
iznācis grāmatā E. Dinsberga lokalizējumā, varēja radīt nevaja-
dzīgas asociācijas feodālā jūga nomāktajā latviešu zemniekā.

1856. gada februārī K. Valdemārs gan aiznes cenzoram Tērbatā (tag.

Tartu) E. Dinsberga manuskriptu «Lapsa Kūmiņš jeb pasaules cil-

vēku dzīve», bet atļauju iespiešanai nedabū.

E. Dinsberga atdzejojums pieminēts jauniznakušajās «Pēterburgas
Avīzēs». To 1862. gada 4. numura satīriskajā pielikumā «Dzirkstele»

ir rindas: «Lai Lapsa Kūmiņš aug un zied, / Dinsberģis viņa godu
dzied.» Tulkotājam uz brīdi atplaiksnī cerību stariņš, ka jaunlatvie-
šiem varbūt izdosies šo darbu nopublicēt, taču vēlāk autobiogrāfijā
E. Dinsbergs par to raksta: «Kad «Pēterburgas Avīzes» iznāca, tad

šīs avīzes izdevēji gribēja atkal «Lapsu Kūmiņu» likt nodrukāt, bet

bija atkal ķibeles, gulēja desmitiem gadiem putekļos.» 2 Neparedzētas
neveiksmes vajā gan «Pēterburgas Avīzes», gan E. Dinsbergu pašu.
Par sarakstīšanos ar jaunlatviešiem, par muižniekiem naidīgu no-

stāju Dundagas agrārajos nemieros un par dzejoli «Kurzemes laika-

grāmata. Pēc 101. gada» E. Dinsbergu 1864. gadā represē, izsūtot

trimdā uz Jaunjelgavu. Pēc atgriešanās Dundagā 1867. gadā viņš
strādā par skolotāju un nododas rakstniecībai. Rīgas Latviešu bied-

rības Zinību komisija E. Dinsberga tulkojumam 1869. gadā piešķir
50 rubļu lielu godalgu — ar noteikumu, ka tā izmaksājama, kad grā-
mata nāks klajā. 3

Cerības izdot tulkojumu E. Dinsbergs tomēr neatmet. Latvijas

Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas rokrakstu fondā

saglabājies darba pirmo sešu dziedājumu noraksts, ko 1871. gadā
cenzēšanai iesnieguši grāmatu izdevēji brāļi Buši.4 Interesants ir

E. Dinsberga sarakstītais priekšvārds «Dievs palīdz, mīļie tautas

brāļi!», kas vietām tekstuāli atšķiras no vēlākā — 1879. gadā grā-
matā publicētā ievada «Sveika, tauta!». Pirmajā variantā E. Dins-

bergs izsaka nožēlu, ka grāmatas latvieši vēl maz pērk un par tām

1 Cakars O. Pirmais latviešu mīļotājs // Varavīksne, 1984. — R., 1984. —

128.—133. lpp.
2 Dinsbergs E. Autobiogrāfija. — Cēsis, 1904. — 55. lpp.
3 Rīgas Latviešu biedrības pirmais gadu desmits, 1868—1878. — R.. 1878. —

51. lpp.
4 Dinsbergs E. Lapsa Kūmiņš. Tulkojuma noraksts, 156 lpp. 'Latvijas

Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa
(turpmāk FB R), Ms 1036.
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izdoto naudu uzskata kā zemē nosviestu: «Negadīsies gandrīz ne-

viens jauns puisis, kam nebūs sava stalta pīpe, savs košais tabāk-

maks un savas jaunas spēju kārtis kabatā, un tas nolādams piedzer-
šanās amats galvā, bet no simtiem varbūt viens gadīsies, kam būs

kāda laba grāmata skapī vai kabatā.»

Esot dzirdamas arī valodas, ka tādas nieka pasakas nelonot lasīt:

«Kas vāciešiem vairs nepatīk, to mums atmet. Kas ta mums dos

tādas grāmatas, kur kas labs iekšā? Bail, ka mēs, diemžēl, jo gudri
nepaliekam.» Lai lasītājus nemulsinot Gētes darba fabuliskā forma,

pamāca E. Dinsbergs. «Tā pasaka šinī rīmē ir tikai tas apģērbs, kurā

tā patiesība ievīstīta iekšā, kas pasaules cilvēku dzīvi un dabuskaidri

priekš acīm nobildē un parāda. [..] īsi sakot, šī rīme ir no tāda vīra

galvas cēlusies, kas sava laika pasaulē un dzīvē dziļi, dziļi acis bija
iemetis iekšā.»

Gētes alegorisko eposu 12 dziedājumos latviski 1879. gadā izdod

Jelgavas grāmatu iespiedējs E. Zīslaks. Poligrāfiskās apdares un

mākslinieciskā noformējuma ziņā tā ir viena no greznākajām tālaika

grāmatām, jo E. Zīslaks izmantojis oriģinālizdevumā esošās māksli-

nieka V. Kaulbaha ilustrācijas. Cenzūras atļaujuviņš saņem 1878. ga-

da 21. jūnijā, izdevuma 1. un 2. metiena burtnīcas iespiestas 1879. ga-

dā, bet 3. metiena — 1880. gadā. Tiem laikiem labā līmenī skan

E. Dinsberga atdzejojums, jo tulkotājs to vairākkārt revidējis atbil-

stoši valodas un ortogrāfijas izmaiņām. Sis izdevums sniedz gan-

darījumu gan grāmatas iespiedējam, gan tulkotājam. «Izdevās to

dabūt nodrukāt tik varen košu un lieliskām bildēm jeb zīmējumiem,
ka Dūnsberģis to mūžam nebija cerējis. Tikai žēl, ka palikušas
dažas nepatīkamas kļūdas jeb vainas,» 1 raksta pats E. Dinsbergs
vēlāk autobiogrāfijā.

Grāmatas recenzents J. Danbergs ieteic tulkojumu lasīšanai un

slavē arī iespiedēju, kas devis tai tik gaumīgu ietērpu. Zīslaks neesot

klausījies uz ierunām: «Kam latviešiem tik glīta grāmata ir vaja-

dzīga, un vai viņi saprot, ko bildes caur redzošām jūtām runā un

teic!»2 Grāmatas popularitāti vēl 1893. gadā atzīst T. Zeiferts, pie-
skaitot to pie «īstām, tik drusku padārgām tautas grāmatām»3. Grā-

mata maksājusi 3 rubļus. Tulkojumu atzinīgi vērtējuši arī ierindas

lasītāji. «Es vēl biju mazs, bet man šī grāmata tā patika, ka to

nemaz negribēju laist no rokām ārā. Lielie to lasīja gan dikti viens

otram priekšā, gan klusu pie sevis, lasīto viens otram atstāstīdami un

saturu pārrunādami,» savās atmiņās raksta F. Dravnieks. 4

Grāmatas priekšvārdā «Sveika tauta!» (I—V lpp.) E. Dinsbergs

atzīst, ka tulkojums 27 gadus gulējis neizmantots. Vieni to esot cil-

1 Dinsbergs E. Autobiogrāfija. — 55. lpp.
2 Danbergs J. Grāmatu galds//Balss. — 1880. — 2. jūl.
3 Zeiferts T. Mūsu tautas dzejas pamošanās. — R., 1893. — 33. lpp.
4 Dravnieks F. Vecais Dinsberģis: Atmiņas. Rokraksts, 14. lpp. FB R

r

F. Dravnieka fonds, 11, 1.
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dinājuši, bet citi pēluši, vieni teikuši, ka jāizdod, citi — ka ne. Grā-

mata tikusi «gan par labu atzīta, gan arī notaisīta par tādu, ko ne

mūžam latviski pārcelt un nevienam latvietim iepazīt», raksta

E. Dinsbergs. «Bet, kad nu tā partija paturēja virsroku, kas viņu
atzina par tādu, ko arī latvieši var lasīt, tad to nu atjāva iespiest,
un nu katrs latvietis to var lasīt.»

Šī raksta apjoms neatjauj plašāk salīdzināt 1852. gada kalen-

dāra publikāciju, tulkojuma 1871. gada norakstu un 1879. gadā

iespiesto grāmatu. Lasot kaut pašu iesākumu, pirmās divas rindas,
redzam, ka nav atšķirības 1852. un 1871. gada tekstos:

«Jāņi, tie priecīgie svētki bij klat,
Kad debess visskaistākā brangumā tērpās.»

Pirms izdošanas grāmata E. Dinsbergs tekstu vēlreiz pārskatījis,
jo tur šīs rindas skan citādāk:

«Jāņi, tie ziedoņa svētki bij klat,
Kur daba visbrangākā skaistumā tērpjas.»

Dažos dziedājumos E. Dinsbergs devis mazāk pazīstamu jēdzienu

skaidrojumus, piemēram: «pracese ir tiesāšanās, strīds»; «panters ir

raibs zvērs no kaķu slakas (5 pēdas garš)»; «kredo ir ticības aplie-
cības dziesma»; «klosteris ir mūku nams»; «legats ir pāvesta sūtnis».

«Lapsas Kūmiņa» tulkojums nav vienīgā E. Dinsberga saskare

ar Gētes darbiem. 1859. gadā nosūtīdams atpakaj 4 grāmatas grā-

mattirgotājam F. Besthornam, E. Dinsbergs pavadvēstulē raksta, ka

labprāt paturētu Gētes dzejoļus, bet pašreizējā rocība to neatjaujot.
Varbūt vēlāk. 1

E. Dinsbergs jau pirms Raiņa, tāpat kā J. Māsēns, tulkojis arī

Gētes «Faustu», bet šis manuskripts nav saglabājies. Tulkojumu pie-
min J. Poruks E. Dinsberga «Autobiogrāfijas» 1904. gada izdevuma

ievadā: «Tas bija 1895. gadā, kad manim viens no latviešu laik-

rakstu redaktoriem rādīja Gētes «Fausta» tulkojumu latviešu valodā.

Es ieskatījos manuskriptā, izlasīju dažas vietas un, «Fausta» oriģi-
nālu labi pazīdams, nejutos no tulkojuma apmierināts, bet tomēr

nevaru liegt, ka viss darbs, t. i., tulkojums, manī sacēla apbrīnošanu.

Manuskripts nebija rakstīts rakstu, bet drukas burtiem, kas tam pie-
deva oriģinālu nokrāsu.»2

J. Poruks atzīst, ka E. Dinsberga spējas ne vienmēr atbildušas

nodomam, bet vienlaikus arī izsaka domu: ja Gēte būtu dzimis

dzimtļaužu ģimenē Dundagā, viņš nekad nebūtusarakstījis «Faustu»;

droši vien nebūtu paveicis pat pusi no tā, ko savā grūtajā mūžā

1 FB R, F. Besthorna fonds, I, 4.

2 Dinsbergs E. Autobiogrāfija. — 7. lpp.
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tomēr iespējis Dinsbergu Ernests. «Kā teicu, spējas sasniegt savos

darbos tehnisku pilnību, apmierināt modernās formas un stila pra-
sības Dinsbergam trūkst, bet viņam ir griba, milzeņa griba, kuram

garīgas rokas saistītas,» 1 raksta J. Poruks.

Trešais apjomīgais Gētes darbs, ko atdzejojis E. Dinsbergs, ir

poēma «Hermanis un Doroteja». Latviskojumam «Ermanis un Dārte»,
ko viņš, kā pats raksta, «vaļīgi pārcēlis» 1877. gadā, saglabājušies
divi noraksti. Vecākais eksemplārs (73 lappuses autora rokrakstā,
1877. gadā) atrodas Latvijas ZA Fundamentālās bibliotēkas Rok-

rakstu un reto grāmatu nodaļā, bet Latvijas Valsts bibliotēkas

Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskajā nodaļā ir tulkojuma tīr-

raksts (1884. gadā, 59 lpp.), kas tekstoloģiski tuvāks oriģinālam. Ne

viens, ne otrs variants nav iespiests. Tekstuālas atšķirības rāda jau

dzejojuma pirmo trīs rindu analīze.

«Nedz es tirgu, nedz ielas kaut kad tik klusas te redzējs!
Pilsāts kā apgriezts, tukšs, kā izmiris, rādās, ka nav vairs

Ne piecdesmite iekš no pilsoņiem, vīriem un sievām.»2

(FB)

«Nej es tirgu, nei ielas kaut kad tik klusas še redzējs,
Pilsāts kā izslaucīts tukšs, kā izmiris, tā ka te nav vairs

Ne piecdesmit iekš no pilsoņiem, vīriem un sievām.»3

(VB)

Nebūtu nozīmes E. Dinsberga lokalizējumu salīdzināt ar vē-

lāko — grāmatā izdoto Viļa Cedriņa atdzejojumu (1942), jo starpība
ir pārāk liela. Pirmajā gadījumā autodidakta veikums, otrajā — māk-

slinieciski augstvērtīgs tulkojums. Ka Dinsberga tulkojums ir tiešām

«vaļīgs» un Dundagas skolotājs «valodīgāks» nekā Gēte, liecina jau

tas, ka E. Dinsberga «pārcēlumā» vairāk rindu nekā Gētes oriģinālā.

Septītās nodaļas beigās E. Dinsbergs, piemēram, tekstu papildinājis
ar pašsacerētām sentencēm:

«Gan pareizi tas nav priekš bērniem melot, bet ta jau
Sievas un mātes dara. Ir labāk, kad bērnus tā nekrāpj.» 4

ZA Fundamentālās bibliotēkas eksemplārā ir vienu lappusi

garš tulkotāja pēcvārds, kas arī sacerēts dzejā (!). Tajā E. Dins-

bergs ar naivu atklātību paskaidro, ka heksametru esot sagla-

1 Dinsbergs E. Autobiogrāfija. — 9. lpp.
2 FB R, E. Dinsberga fonds, IV, 1. lpp.
3 Latvijas Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskā nodaļa,

R X 38, 1, 7, 1. lpp.
4 Ermanis un Dārta. Tulkojuma noraksts, 58. lpp. FB R, E. Dinsberga

fonds, IV.
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bäjis līdzīgi oriģinālam, bet tur, kur Gēte runājot par francūžiem

un vāciešiem, viņš stāstot par krieviem un turkiem. Franču brīvības

nemiers latviešiem esot patāls, toties vēl nesenā atmiņā krievu un

turku cīņas, kur piedalījušies arī latvieši. Protams, tādā gadījumā

vietās, kur Gēte min Reinu un Aizreinas zemes, Dinsbergs runā par
Donavu un Turciju. Tulkojuma otrajā — vēlākajā variantā dar-

bības vietas atbilst Gētes oriģinālam.
1884. gada 25. aprīļa vēstulē Zinību komisijai, nododot tās rīcībā

«Hermaņa un Dorotejas» tulkojumu, E. Dinsbergs raksta, ka šo

darbu pirms septiņiem gadiem viņu rosinājis tulkot Jelgavas gramat-
iespiedējs E. Zīslaks. Taču Zīslaks nav bijis mierā ar pirmo — pārāk
brīvo tulkojuma variantu un atdevis to E. Dinsbergam atpakaļ. Zi-

nību komisijai viņš, Dinsbergs, tagad nododot pārstrādāto manu-

skriptu (runa ir par jau minēto rokrakstu Latvijas Valsts bib-

liotēkā). 1

Latviešu rakstniecībā oriģināldarbu lokalizējumi ieņem redzamu

vietu līdz pat 19. gadsimta beigām. Kā raksta R. Egle: «Lokalizētie

literāru darbu pārstrādājumi visvairāk uzplaukst nācijām viņu kul-

turālās dzīves sākumos, kad plašākai vispārībai māksla vēl ne visai

pieejama.» 2 Lokalizējumus devuši arī par E. Dinsbergu talanta ziņā

pārāki dzejnieki: Juris Alunāns Heines Loreleju pārdēvējis par Lauru,
Reinas vietā rakstījis par Daugavu. Tēli no latviešu mitoloģijas sa-

stopami Ausekļa tulkotajās vācu balādēs.

Lai gan 1849. gadā publicētajā dzejolī E. Dinsbergs apgalvo, ka

vēlētos dziedāt kā Šillers, otra lielākā vācu dzejnieka darbus viņš
tulkojis samērā maz. Redzams, E. Dinsbergam tuvāks bijis Gētes

darbu episkais plūdums nekā Šillera dzejas straujums un patoss.
Sillera balādes «Galvojums» (Bürgschaft) tulkojumu ar visai smag-

nēju nosaukumu atrodam «Latviešu Avīžu» 1847. gada 12. numurā:

«Mēros un Selinuncius jeb kā draugs par draugu galvojis». Vairāku

Sillera balāžu («Него un Leanders», «Cīņa ar pūķi», «Ibikus dzēr-

ves», «Polikrata gredzens») tulkojumi ievietoti E. Dinsberga «Rīmju»
1. un 2. grāmatā, kas iznākušas 1872. gadā. Balādei «Него un Lean-

ders» doti pat 23 mazdzirdētu vārdu skaidrojumi, piemēram: «labi-

rinte — maldīšanās gaņģis»; «delfīni — viena valzivju slaka». Vec-

laicīgi gan skan balādes «Cīņa ar pūķi» virsraksts, ko piedāvā
E. Dinsbergs, — «Raušanās ar pūķi».

Paša sarakstītās poēzijas rokasgrāmatas «Metrika» (1890)
86. lappusē E. Dinsbergs dod savā tulkojumā citātu no Šillera lugas
saistītā valodā «Mesinas līgava», reizē piebilzdams: «Bet, kad nu

latviski vēl gandrīz nekāda tāda dzejiska luga nav nedz sadzejota,
nedz no citas valodas pārcelta, tad tās rindas še pārceļu no Šillera

«Die Braut von Messina».»

1 FB R, К. Egles fonds, 467, 3.
2 Egle R. Atdarinājums, atdzejojums, tulkojums // Karogs. — 1941. — № 4. —

517.—523. lpp.
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Latvijas ZA Fundamentālajā bibliotēkā E. Dinsberga rokrakstu

fondā glabājas arī cenzūrai 1870. gadā iesniegts manuskripts «Tu-

randote, Ķīnas princese. Skumji jocīga pasaku spēle no F. Sillera.

Latviski pārcelta», kas, protams, nav vis Šillera, bet gan Karlo

Goci luga, ko Šillers tulkojis vāciski.

Aronu Matīss savā «Latviešu tulkotās beletristikas rādītājā»
(1902) fiksējis 34 Heines dzejoļus E. Dinsberga atdzejojumā. Tas ir

daudz, ņemot pat vērā, ka Heine bijis visai iecienīts dzejnieks lat-

viešu sabiedrībā, šie tulkojumi ievietoti gan paša E. Dinsberga
«Rīmju» izdevumos, gan arī Kaudzītes Matīsa sastādītajā dzejas an-

toloģijā «Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas» (1880). Dažkārt

E. Dinsbergs dzejolim nav devis ne nosaukumu, ne norādi par au-

toru, citreiz piezīmējis: «pēc Heines», «svabadi pēc Heines». Oriģi-
nālam attālus atdzejojumus «pēc Heines» radījuši arī citi šī dzej-
nieka darbu tulkotāji latviski, piemēram, J. Alunāns, K. Barons,
F. Brīvzemnieks. Tālaika tulkošanas praksē atdzejotājs reizēm pat
nav pievērsis uzmanību, no kurienes oriģināldzejoli ņēmis. Та vēs-

tulē Kaudzītes Matīsam 1874. gada 24. martā E. Dinsbergs vaļ-

sirdīgi atzīst, ka visu tulkojumu oriģinālautorus viņš diemžēl vairs

neatceroties.1

E. Dinsberga un citu tālaika tulkotāju jeb, pareizāk sakot, loka-

lizētāju visai brīvo, pat patvarīgo attieksmi pret oriģinālu atspoguļo
polemika ap kādu Heines dzejoļa latviskojumu, kas ievietots jau
pieminētajā antoloģijā «Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas».

Recenzents Ausrums (E. Skujenieks) savā rakstā «Heines nicinā-

šana»2 iebilst, ka E. Dinsbergs Heines dzejoli pārveidojis līdz nepa-
zīšanai un nav arī norādījis, ka tas — vācu dzejnieka darbs. «Ne-

viens neliegs, ka te cien. Dinsberga kgs ar svešām spalvām grez-

nojies, ka viņa panti nav nekas cits kā plaģiāts no Heines jaukās
dziesmiņas.» Savā 57. dzejolī no cikla «Lirisks intermeco» Heine

esot tēlojis jaunavu, kas skumst istabā pie loga, gaidīdama iemī-

ļoto, bet E. Dinsbergam iznākusi pavisam cita aina. Recenzijā seko

tekstu salīdzinājums.

«Ich seh' sie am Fenster lehnen

Im einsamen Kämmerlein;
Das Auge gefüllt mit Tränen,
Starrt sie in die Nacht hinein.»

«Es redzu to nākam uz mājam
No muižas rijkulšanas.
Та raud un ar slapjam kajam
Brien dubļus, un nopūšas.»

1 FB R, K. Egles fonds, 198, 4.
2 Pagalms. — 1882. — № 18.
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Heine tēlojot romantiski noskaņotu, sērojošu pilsētnieci, bet

E. Dinsbergs — vienkāršu, darbā pārgurušu zemnieku meiteni. Savā

rakstā «Atbilde cien. Ausruma kungam» l E. Dinsbergs mēģina kri-

tiku atspēkot. Viņš Heini nebūt neesot nicinājis: «Kur es kādu vārdu

no viņa patapinājis, tur to darīju, viņu pagodinādams, ka viņš labāk

pratis nekā es un manim bijis jāiet pie viņa tapināt.» Pat tādi vīri

kā Gēte un Šillers esot aizguvuši tēmas no citiem. «Kurš māksli-

nieks ir tāds oriģinālists, kas no sevis vien var strādāt, no nekāda

meistera nemācīdamies?» retoriski vaicā E. Dinsbergs. Katrs lai

rakstot, kā protot un gribot. «Heine savas dzejas taisīja, kā viņam

vajadzēja, es savu taisīju, kā man vajadzīgs, un cien. Ausruma kungs
atkal savu dzeju var taisīt, kā viņam vajag.» Heines dzejoli viņš
esot pārveidojis, lai latviešu lasītājam tas būtu saprotamāks. Vāc-

zemē jaunavas varbūt tā varējušas stāvēt pie loga klusā kambarī un

rauduļot pēc iemīļotā. Kurzemē un Vidzemē dzimtbūšanas laikos, kā

vēl atminot vecākie ļaudis, bijis citādāk. Tad zemnieku jaunavām
nācies divas vai pat trijās naktis nedēļā kult muižas rijā, vēlāk vēl

kūlumu vētīt pie piedarba vārtiem, neraugoties uz vēju, lietu un

sniegu. Jūdzēm tālu pēc pabeigtā darba bijis naktī jāiet uz mājām.
Bieži vien vienos lindrakos, lai kāds slapjdraņķis; labākā gadījumā
ar vīzēm kājās. Bijis jāraud ne par iemīļoto, bet par «pašas vārgu
dzīvību».

Līdzīgi E. Dinsbergs paskaidro savu viedokli vēstulē J. Lauten-

baham-Jūsmiņam 1883. gada 24. janvārī: «Ja es Heines dzejas tajā
laikā būtu tā pārcēlis, kā viņas ir vācu valodā, tad latvietim viņas

nederētu, jo viņas dzejotas vācu tautai, kas tajā laikā bija vairāk

attīstīta nekā latviešu tauta.»2 Recenzents Ausrums neesot ievērojis,
ka minētā dziesmiņa ir nevis burtisks tulkojums, bet drīzāk dzejojums

«pēc Heines priekšzīmes un peršu mēra». Sie atdzejojumi esot tapuši

pirms vairāk nekā 25 gadiem, un kritiķis tos gribot «uzvilkt uz

liesti pēc tagadējās modes». Vēstules beigās E. Dinsbergs raksta:

«Es to esmu pārcēlis vientiesīgā padomā, kā tajā laikā manim labāk

izdevās, nesagatavodamies ne uz kādu strīdi, nedz kritiku.» Minētā

polemika parada ne tikai tālaika atdzejošanas praksi, bet arī attiek-

smi pret kritisku pārspriedumu.
Ar vācu valodas starpniecību E. Dinsbergs iedrošinājies ķerties

arī pie angļu literatūras klasiķa Džona Miltona (1604—1674) episkās

poēmas «Pazaudētā paradīze» latviskošanas. Redzams, viņu valdzi-

nājusi jau paša Miltona ētiski cildenā personība. J. Raiņa Litera-

tūras un mākslas vēstures muzejā E. Dinsberga fondā atrodas angļu

dzejnieka portrets — reprodukcija. Tulkot filozofisku poēmu, kur

neskaitāmas metaforas un antīkās pasaules alegorijas, protams, ir

1 Baltijas Zemkopis. — 1882. — 29. dcc.

2 FB R, J. Lautenbaha fonds, 28, 3.
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liela iedrošināšanās. Domājams, ka E. Dinsbergu te rosinājuši tie

paši motīvi, kas mudināja Jāni Ruģēnu sacerēt dramatisko poēmu
«Ijaba stāsti, dziesmu vīzē sarakstīti» (1859), — paust būtiski no-

zīmīgas ētiskas atziņas.

«Pazaudētās paradīzes» tulkojums latviski vispirms parādās Lie-

pājas avīzē «Latvietis» (1892, № 1 —50). Episko poēmu E. Dinsbergs
atdzejojis heksametra pantmērā, kā tas ir arī vāciskajā tulkojumā.
Savā komentārā E. Dinsbergs saka, ka ar šo darbu gribējis lasī-

tāja garu pacilāt pāri ikdienišķām, pasaulīgām lietām. Pie otra lie-

lākā Miltona darba — «Atkal atdabūtā paradīze» («Atgūtā para-

dīze») viņš pagaidām neķeršoties.

Tulkojuma pirmo daļu 1893. gadā laiž klajā E. Dinsbergam lab-

vēlīgais Liepājas grāmatizdevējs K. Ukstiņš. Brošētā grāmatiņa
maksājusi 40 kapeikas, bet iesietā — 50 kapeikas. Tātad šī Miltona

darba iesākumu latviešu lasītājs saņem agrāk nekā Homēra «Odi-

seju», Gētes «Faustu» un vairumu Šekspīra lugu. «Pazaudētās pa-
radīzes» otrā daļa grāmatā iznākusi 1899. gadā.

Latvijas ZA Fundamentālās bibliotēkas K. Egles rokrakstu fondā

saglabājusies apjomīga E. Dinsberga vēstule 1884. gada 25. maijā

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijai, kurā atklājas minētā tul-

kojuma tapšanas gaita un E. Dinsberga uzskati par cittautu klasikas

atdzejošanu vispār: «Nesen laikrakstos lasīju, ka kāds grāmatas

draugs vēlējās, lai, kam tas iespējams, mūsu valodā pārceltu Homēra

un Šekspīra rakstus, tādēļ ka tie krietnā, dabīgā garā sarakstīti. Tas

ir labs nodoms, un ceru, ka katrs savas tautas labvēlētājs to vēlas.

Bet, zināms, tādi darbi tikai izdarāmi tiem, kam saprotamas tās va-

lodas, kurās ir šo rakstu oriģināli. Manim sen jau prātā stāvēja mūsu

valodā pārcelt Miltona «Pazaudēto paradīzi». Angliešu valodu gan

neko daudz neprotu, bet esmu iegādājies trijus pārtulkojumus vācu

valodā. Angliešu valodā gan visa tā garā epose ir sadzejota piecpē-
dīgos jambos, kā jau arī tā lielākā daļa no visiem drāmas rakstiem

jeb lugām ir sadzejoti. [..] Kad nu visi lielākie eposi heksametra

pēršos dzejoti un šis perša mērs priekš eposiem arī izskan jo aug-

stāki, tad es arī Miltona «Pazaudētai paradīzei» izvēlējos šo perša
mēru un visu to eposi pārceļu heksametros.

Pašu eposa iesākumu manim patika pārcelt drusciņ savādāki,
tomēr turpretī uz otras lapaspuses arī uzrakstīju tā, kā stāv oriģi-
nālā. Ceru gan, ka katrs, kas to eposi lasījis oriģinālā, manu dzejo-

jumu (pēc peršu mēra gan ne, bet pēc satura un rakstura) sapratīs

par Miltona «Pazaudēto paradīzi».
Es ļoti vēlētos šo eposi dabūt mūsu grāmatnieku rokās un tādēļ

arī netaupīju nedz laiku, nedz pūliņu to pārcelt mūsu valodā, un to

esmu pārcēlis pusotru reizi, kā Jūs to lasīsiet pašas grāmatas priekš-
runā. Ja tas nu būtu arī Jūsu prāts, lai šāda epose nāktu mūsu lasī-

tāju rokās, tad Jūs lūdzu savas acis arī iemest šinī manuskriptā, ap-



61

lūkot manu darbu un pie tam dot savu padomu un varbūt arī palīgu,
kā to varētu dabūt iespiest (nodrukāt).» 1

Zinību komisija E. Dinsberga atdzejojumu izmantojusi nav. Grā-

matā, kā jau minēts, tas iznācis 1893. gadā Liepājā. Interesants ir

E. Dinsberga priekšvārds (ievadiens), kurā viņš it kā papildina

iepriekš vēstulē sacīto. 2 «Kaut šis darbs, ko, savu tautu mīļodams,
esmu pastrādājis, tai ar būtu patīkams un par labumu,» raksta

E. Dinsbergs. Sniegdams Miltona darbības vispārīgu vērtējumu, viņš
izsaucas: «Neredzīgs un tad vēl sadzejot tādu varenīgu dzejas ga-

balu, tā bija dūša un gara spēks un der gan par priekšzīmi mūsu

tagadējiem rakstniekiem un dzejniekiem.» Varētu piebilst, ka dūša

un gara spēks bija vajadzīgi arī autodidaktam E. Dinsbergam, lai

ķertos pie šāda darba tulkošanas. Priekšvārdā E. Dinsbergs apraksta,
kādas krāces tulkojumam bijis jāpārvar. «Jau priekš vairāk kā 40

gadiem, kad šo Miltona «Pazaudēto paradīzi» pirmo reizi dabūju
redzēt un lasīt, tad tā manim jau tā patika, ka nodomāju toreiz

to pārcelt mūsu valodā, lai arī mūsu mazā tautiņa, kam pašai ne-

kādas oriģinālepes tolaik nebija, dabūtu drusciņ iepazīties ar citas

tautas lielāku un slavenāku dzejnieku augsti lidinājošām, romantis-

kām un fantastiskām domām un jaukiem dzejiskiem ražojumiem.
Priekš gandrīz 30 gadiem pārcēlu un sadzejoju to pirmo pusi, 6 dzie-

dājumus. Gribēju tos dabūt drukā un tad atkal strādāt pie tās otras

puses. Runāju ar dažiem drukātavas īpašniekiem un grāmatu apgā-
dātājiem, tomēr nekā neizdevās sarunāt. Pēcāk ar tādu vienu dru-

kātavas kungu sarunāju. Tas gan pieņēma manu manuskripti ar to

solījumu tik drīz, kā pietiktu, to ņemt darbā. Bet aiztecēja gadi, un

laiku pēc laika apvaicājos, kad taču sāks strādāt ar manu manu-

skriptu, viņš arvienu aizbildinājās ar nevaļu, kamēr uz vienreiz pa-

ziņoja, ka kāds jauns cilvēks pie viņa bijis un, dabūjis dzirdēt par
tādu tulkojumu, to lūdzis apskatīt, un, vēlēdamies caurlasīt, manu-

skripti izlūdzies uz mājām, solīdams drīz atpakaļ nest, bet pēcāk
pazudis ar visu manuskriptu. Gan izsludināju laikrakstos, gan arī rak-

stīju uz to novadu (pagastu), kurā dzirdēju to jaunu cilvēku piemā-

jojam, tomēr nekā no tā visa vairs nesadzinu. Tas darbs bija paga-

lam. Tad jau paliku mierā; bet nu pirms 7 gadiem ņēmu vienu ziemu

priekšā un pārtulkoju un sadzejoju visu to garo eposi. Gribēju atkal

dabūt drukā, bet nekad neizdevās, un gandrīz atkal nebūt vairs ne-

varēju atdabūt savu manuskriptu. Nu tikai priekš gada laika to

dabūju rokā, pārrakstīju visu par jaunu un nodevu drukā.»

Nododams tulkojumu lasītāju rokās, E. Dinsbergs piemin arī

iespējamos pārmetumus: «Var gan būt, ka daži mūsu tautai laba ne-

vēlētāji rauks degunu, murminādami: kam latviešiem vajaga tādas

1 FB R, K. Egles fonds, 467, 3.
2 Miltons J. Pazaudētā paradīze. — Liepāja, 1893. — l.—22. lpp.
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grāmatas? Ko viņi ar tadu darīs? Zināms, neko citu ka to pašu, ko

citas tautas ar tām dara: tās lasa.»

Zemsvītras piezīmēs E. Dinsbergs mēģinājis skaidrot tekstā sa-

stopamos mitoloģiskos tēlus un reālijas, piemēram: «Bābele ir lat-

viski jukums jeb sajukšana»; «Dzevs — grieķu lielais dievs kā ve-

ciem latviešiem Pērkūns». Valodu atšķirības rāda skaidrojums 39. lap-
pusē: «Angļu un vācu valodā grēks ir sieviešu un nāve vīriešu

vārds, tādēļ te grēku sauc par sievieti un nāvi par vīrieti. Tas šinī

dzejā tā jāpatur. Mūsu valodā ir citādi. Grēks ir vīriešu un nāve sie-

viešu vārds.»

E. Dinsbergs vairākkārt pievērsies grieķu kultūrai. Jāpiemin viņa
1872. gadā publicētais oriģināldzejojums «Grieķu-persu karš.

Kserkses. Leonides. Temistokles». 1881. gadā Liepājā iznāk viņa

grāmatas «Vecie grieķi» pirmā daļa, bet 1888. gadā — šīs grāmatas
otrā daļa. Tā ir kompilācija no dažādiem avotiem par grieķu cilšu

izcelšanos, par grieķu mitoloģiju, viņu dieviem un varoņiem, par sa-

biedrisko iekārtu, ieražām, spēlēm, svētkiem un kariem. Ap 1887. ga-

du E. Dinsbergs ar vācu valodas starpniecību sāk tulkot Homēra

«Odiseju». Šinī laikā sirmo dzejnieku sāk mākt arī šaubas, vai

vērts tā ar tulkojumiem nopūlēties. Finansiālu grūtību dēļ manu-

skripti pie izdevējiem iegulst. Arī honorārs parasti gaužām niecīgs.

Izaugusi jauna literātu paaudze, kas raksta, kā E. Dinsbergs teiktu,

pavisam citādā vīzē. Bet Dinsbergs nebūtu Dinsbergs, ja paliktu

pusceļā. Vinu nemulsina fakts, ka radies spēcīgs konkurents. 1890.—

1895. gadā nāk klajā Kārļa Mīlenbaha (1853—1916) tulkotie Homēra

«Odisejas» pirmie 8 dziedājumi. Tas jau ir jaunākas paaudzes

pārstāvis, kurš ieguvis augstāko izglītību, iepazinis klasisko filolo-

ģiju. Tulkotājs, kas jau var atdzejot no grieķu valodas. levērojams
latviešu valodas pētnieks.

Homēra «Odisejas» pirmie 3 dziedājumi E. Dinsberga tulkojumā
iznāk Rīgā 1890. gadā. Četrdesmit lappušu biezā grāmatiņa maksā

15 kapeikas, bet arī tā pircēju maz. Vēl nav izveidojies stabils kla-

siskās dzejas lasītāju kontingents. Grāmatas beigās ir piezīme: «Tur-

pinājums iznāks.» Arī šajā darbā E. Dinsbergs skaidro tekstā sasto-

pamus un latviešu lasītājam mazāk pazīstamus vārdus, piemēram,
14. lappusē: «Muze — mākslas un dailes dievene»; «Herolds — iz-

saucējs, vēstnesis un sulainis karā».

Par E. Dinsberga un K. Mīlenbaha mēģinājumiem atdzejot «Odi-

seju» parādās apjomīga valodnieka Jāņa Sirmā recenzija. l Kritiskas

piezīmes veltītas abiem tulkotājiem, bet E. Dinsbergam, bez šaubām,

vairāk. Lielākais iebildums — ka E. Dinsbergs nav tulkojis no ori-

ģinālvalodas. Kļūdas esot arī pantmērā un īpašvārdu rakstība. «Vie-

tām gan Dinsberga tulkojums izdevies diezgan brangi, bet vietām

1 Sirmais J. Homēra «Odiseja» latviešu tulkojumā// Dienas Lapa. — 1890. —

10.—16. okt.



63

tas gaužām maz atgādina Homēru un viņa vārdus,» raksta J. Sir-

mais. Lai dabūtu rindai vajadzīgo zilbju skaitu, E. Dinsbergs bieži

nevietā lietojis lāpāmos vārdus: «tas», «šis», «viņš» v. c.

J. Sirmā kritika čaklo tulkotāju, protams, apbēdina, un viņš nāk

ar pretrakstu «Homēra «Odisejas» latviskā tulkojuma lietā».1

E. Dinsbergs atzīst, ka negludumi tulkojumā tiešām atrodami: «Ka
visās rindās ir pilnīgs, jauks un tekošs heksametrs, tas nav vis tik

viegli izdarāms, kā pārceļam kādu īsu mīlestības dziesmiņu, bet tam

vajaga lielas dūšas, kas ķeras pie tāda varena darba.» Nekļūdās tikai

tas, kas nekā nedara. «Kas daudz pasaulē strādā, tam ar daudz kas

jādzird, gan uzslavēšana, gan nopulgošana. Ko tur darīt?» rezignēti

jautā tulkotājs. Un piebilst: «Es pie šī darba nekā nepelnu, bet to

daru tikai tautai par patiku.» Būdams veclaiku cilvēks, E. Dins-

bergs nekādi nesaprot, ka par šādu nesavtīgu veikumu vēl jāsaņem
kritika. Tas viņam liekas pārāk jocīgi. «Vai te mums nenotiek kā

citreiz dzimtlaikos, kad kungs nopēra zemnieku; tad tam vēl bija jā-
nobučo kungam svārku laida un jānosaka: «Paldies, cienīgs tēvs!».»

E. Dinsbergs ir pārliecināts, ka savi lasītāji būs arī viņa pārtulko-
tajai «Odisejai», ko Dundagas autodidakts atdzejojis līdz beigām.
«Kam manas grāmatas patīk, tie viņas lasa un lasīs, vai kāds viņas
smādē vai uzteic.»

Pirmie 12 «Odisejas» dziedājumi E. Dinsberga tulkojumā iznāk

Liepājā 1894. gadā. Titullapā piemetināts: «Par to cieši gādāts, ka

saskan ar oriģinālu.» Savā «levadienā» E. Dinsbergs raksta, ka tul-

kojumu veicis uz dažu draugu un labvēļu uzskubinājumu. Grieķu
valodu daudz neprazdams, viņš tulkojis no vācu valodas. Cerot, ka

tulkojums būs izdevies. «Gluži vārdu pēc vārda neviens dzejnieks no

citas valodas nevar pārtulkot, kad viņš ar Dievs zin kā to svešu va-

lodu (oriģinālu) saprastu, kā to redzam pie daudziem, kas šo epi un

citas dzejas tulkojuši,» apgalvo E. Dinsbergs. «Viens pašķobījās drus-

ciņ šā, otrs tā, kā tulkotājs to labāk sapratis. Tādēļ par šķobīšanos

nav ko runāt, tā mazuliet ir pie visiem dzejas tulkotājiem.» Laiz-

dams savu lolojumu tautā, E. Dinsbergs raksta: «Ej tad nu tu,

vairāk nekā 3000 gadu vecā epe, manā tulkojumā lasītāju rokās.

Pie tevim manim bija grūtākas pūles nekā pie visām citām grāma-
tām, ko esmu tulkojis, un pie visa tā darba nenopelnu ne tik daudz,
ko izdevis par spalvu un tinti, tevi tulkoiot un norakstot.»

Dažu vēsturisku reāliju plašākam skaidroiumam E. Dinsbergs
ieteic paša sacerēto grāmatu «Vecie grieķi» (1881, 1888). «Odisejas»

tulkojuma II daļa (13.—24. dziedājums) iznāk 1903. gadā — tātad

jau gadu pēc ražīgā atdzejotāja nāves. Mēs pieminējām tikai Ho-

mēru, bet E. Dinsbergs tulkojis arī dažu citu antīko autoru darbus.

Jau 1851. gadā viņš, piemēram, atdzejojis atsevišķus dziedājumus no

Ovīdija «Metamorfozām».

1 Dienas Lapa. — 1891. — 30. janv.
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Gan šajā rakstā pieminētie, gan nepieminētie tulkojumi lieti no-

derējuši E. Dinsbergam dažādu pantmēru un dzejas formu rakstu-

rošanai paša sastādītajā poēzijas rokasgrāmatā «Metrika» (1890).
Sava talanta un iespēju robežas E. Dinsbergs paveicis milzu

darbu. Viņš mēdzis sacīt: «Kur daudz graudu, tur daudz arī pelavu.»
Šoreiz runājām par graudiem — par tām grāmatām, kuru nobeigumā
čaklais tulkotājs ar pilnām tiesībām varēja droši rakstīt: «Es to

esmu pārcēlis.»

О. ЗАНДЕРС

ЭРНЕСТ ДИНСБЕРГС —

ПЕРЕВОДЧИК КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Резюме

Учитель-самоучка из Дундаги Эрнест Динсбергс (1816—1902) является са-

мым плодотворным латышским литератором XIX в. Его переводы мировой клас-

сики во второй половине века — значительная страница в истории латышской

переводной художественной литературы. Они раскрывают сильные и слабые

стороны деятельности Э. Динсбергса и других литераторов того времени. Но

положительной является сама тенденция: пока латышская художественная ли-

тература еще не окрепла, представить переводы мировой классики, которые

содержат эстетические ценности и социально значимые идеи. Недостаточность

знания языков и переводческого мастерства, а также уровень одаренности и

таланта переводчиков не позволили им достичь высокохудожественного уровня

переводов, которые все-таки имеют большое культурно-историческое значение

как первые опыты в этой области.

Э. Динсбергс перевел «Фауста» В. Гете, его поэму «Герман и Доротея»,

аллегорический эпос «Рейнеке-Лис», перевел также баллады Ф. Шиллера и ли-

рические стихотворения Г. Гейне. Посредством немецкого языка он пробовал

перевести «Одиссею» Гомера и эпическую поэму «Потерянный рай» Мильтона,
т. е. обратился главным образом к произведениям эпической формы, более соот-

ветствующей направленности таланта самого Э. Динсбергса.
Как и другие переводчики того времени, Э. Динсбергс не всегда соблюдал

адекватность перевода, иногда прибегал к локализации оригинала примени-
тельно к читательским интересам. В статье отражена оценка современниками

переводов Э. Динсбгргса, показывающая отношение критики и читателей. Остав-

шиеся неопубликованными рукописи раскрывают препятствия, которые до печа-

тания следовало преодолеть переводам Э. Динсбергса, иногда десятки лет проле-

жавшим в манускриптах. Судьба переводов Э. Динсбергса связана также с

ограниченными возможностями книгоиздателей в области мировой классики и с

недостаточно развитым вкусом читателей. Переводы Э. Динсбергса обогащали

латышское книжное дело и пробуждали интерес латышских читателей к лучшим

достижениям мировой литературы.



O. ZANDERS

ERNESTS DINSBERGS ALS ÜBERSETZER

DER KLASSISCHEN DICHTUNG

Zusammenfassung

Der autodidaktische Lehrer aus Dundaga Ernests Dinsbergs (1816—1902) ist

der produktivste lettische Literat des 19. Jahrhunderts. Seine Übersetzungen der

Weltklassik kann man als eine bedeutende Leistung in der Geschichte der letti-

schen schöngeistigen Übersetzungsliteratur in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts bezeichnen. Sie decken alle starken und schwachen Seiten in der Tätigkeit
E. Dinsbergs und anderer Literaten jener Zeit auf. Aber die Tendenz selbst ist

positiv, nämlich: Bis die lettische schöngeistige Literatur noch nicht stark genug
war, sollte man Übersetzungen der Weltklassik, die ästhetische Werte und sozial

wichtige Ideen enthielt, den Lesern zur Verfügung stellen.

Unzureichende Sprachkenntnisse, Mangel an der Übersetzungsmeisterschaft
sowie verschiedene Begabungsstufen der Übersetzer ließen ein hohes Niveau der

Übersetzungen nicht erreichen. Dennoch sind sie als erste Versuche auf diesem

Gebiet von einer großen kulturgeschichtlichen Bedeutung. E. Dinsbergs hat den

«Faust» von Goethe, dessen Poem «Hermann und Dorothea» und den Tierepos
«Reineke Fuchs» sowie Balladen von Schiller und lyrische Gedichte von Heine

übersetzt. Mittels der deutschen Sprache versuchte er die «Odyssee» von Homer

und das epische Poem «Das verlorene Paradies» von Milton zu übertragen, d. h.

er wandte sich hauptsächlich den epischen Werken zu, was seinen Begabungen am

meisten entsprach.
Wie die anderen Übersetzer jener Zeit, so befolgte auch E. Dinsbergs die

Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Original nicht immer streng; manch-

mal griff er in bezug auf Leserinteressen zu der Lokalisation.

Im Artikel wird die Einschätzung und Bewertung angeführt, die Dinsbergs'
Zeitgenossen seinen Übersetzungen gegeben haben.

Unpublizierte Handschriften zeugen von den Hindernissen, die die Überset-

zungen von E. Dinsbergs vor dem Druck überwinden sollten; manchmal wurden

sie ganze Jahrzehnte lang nicht veröffentlicht. Das Schicksal dieser Übertragun-
gen ist auch mit den begrenzten Möglichkeiten der Buchverleger auf dem Ge-

biete der Weltklassik und mit dem ungenügend entwickelten Geschmack der Leser

verbunden.

Die Übersetzungen von E. Dinsbergs bereicherten das lettische Buchwesen und

lösten das Interesse der lettischen Leser für die besten Leistungen in der Welt-

literatur aus.
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K.KARULIS

HEINRIHA ALUNĀNA VĒSTULES KAUDZĪTES MATĪSAM

Kaudzītes Matīss (1848—1926) un Kaudzītes Reinis (1839 —

1920) daudzus gadus sadarbojās ar Jelgavas grāmatu izdevēju,
iespiedēju un tirgotāju Heinrihu Alunānu 1 (1835—1904). No viņu
korespondences saglabājušās tikai H. Alunāna rakstītās vēstules,

jo Kaudzīšu sūtītās gājušas bojā līdz ar visu Alunāna arhīvu, Jel-

gavai degot 1944. gadā. Līdz šim apzinātās H. Alunāna vēstules ta-

pušas no 1874. līdz 1895. gadam, tanīs raksturīgi atspoguļojas vai-

rāki latviešu grāmatniecības fakti, kā arī H. Alunāna pieeja grā-
matniecības darbam.

Kaudzītes Matīss nelielus sacerējumus bija publicējis laikrakstos

jau kopš 1867. gada. K. Stālbergs 1871. gadā iespieda grāmatā viņa
tulkoto apcerējumu «Kur ir laime» un 1872. gadā — oriģināldzejoļu
krājumu «Dziesmiņas». Kad 1874. gadā K. Stālbergs nonāca maksā-

šanas grūtībās un viņa grāmatu veikalu un spiestuvi pārdeva,
M. Kaudzītēm bija jāmeklē jauns izdevējs. Jau 1873. gadā viņš bija
sācis veidot antoloģiju «Smaidi un asaras jeb Dzejnieku labdienas»2

un vispirms griezās pie H. Alunāna pēc atļaujas ievietot antoloģijā
viņa brāja Jura Alunāna dzejoļus. H. Alunāna pirmā vēstule ir at-

bilde uz M. Kaudzītes lūgumu. 3

1 Heinrihs Remperts Ansis Alunāns (Allunans). Literatūrā bieži minēts priekš-
vārds Indriķis, kaut gan pats grāmatu autors, tulkotājs, izdevējs un iespiedējs
rakstījis iniciāli H. — tātad oficiāli dēvējies par Heinrihu. Izņēmums ir viņa pir-
mais stāsts «Kāršu spēlēšanas augji» (1859), kas «sarakstīts no Kauja Indriķa».

2 Sk.: Kaudzīte M. Vecpiebalgas Kaibēn-, vēlākās Ogrēnskolas hronika. — R.,

1939. — 25. lpp.
3 Sīs un nākamās vēstules oriģināli Latvijas Zinātņu akadēmijas Fun-

damentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodajā (turpmāk FB R)„
M. Kaudzītes fondā. Vēstuļu teksts transkribēts mūsdienu ortogrāfija, atstājot

negrozītas vārdu formas.
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Falcgrave 1 26. februārī 1874.

Cienīgs Kaudzīt kungs!
Man tik tas varētu par godu derēt, kad Jūs mana brāļa

dzejoles
2

priekš viena latviešu dzejoļu krājuma gribētu

iz 1 ietāt. Jums tas virsraksts ir latviskis dzejoļu krājums;
bet šī apzīmēšana man liekas pret latviešu valodas liku-

miem, vai nebūtu labāk Latviešu dzejoļu krājums? Tomēr

varbūt Jums ir taisnība, jo Latviešu dzejoļu krājums va-

rētu arī tādas dzejoles apzīmēt, kas latviešu pašu tautā

cēlušās, kamēr Jūsu krājumā arī tādas dzejoles atradīsies,
kas no citām tautām izlasītas.

H. Alunans

Strādādams «Pēterburgas Avīžu» redakcijā (kopš 1864. gada),
H. Alunāns sāka krāt materiālus krievu valodas mācību grāmatai
latviešiem. Grāmatu viņš uzrakstīja Bramberģē un izdeva ar nosau-

kumu «Krievu valodas mācība» (1. daļa 1871. g., 2. daļa 1872. g.).
Alunāns tomēr nejutās pietiekami drošs metodikas (varbūt arī gra-

matikas) jautājumos, tāpēc, gatavojot grāmatas otro izdevumu, lūdza

M. Kaudzītes palīdzību.

Ķemeros 10. jūlija 1874.

Kaudzītes kungs!
Kad es vēl šinī rudenī otru iespiedumu no savas Krievu

valodas mācības gribu izdot, tad Jūs lūdzu man tās pārla-
bošanas sarakstīt, kādas pie tām abām daļām pēc Jusu

domām vajadzētu notikt. Lūdziet arī Stērste kungu 3
,

vai

nevarētu to trešo daļu no manas Krievu valodas mācības

par 15 rubļi par loksni sarakstīt. Kad Jūs tās pārlabo-

šanas pie tām pirmām abām daļām esiet sarakstījuši, tad

tās man ar šādu adresi piesūtiet: An den Herrn H. Allu-

nan in Mitau an der Grünhofscher Strasse im Hause

Schäfer. Turklāt Jūs man rakstiet, cik Jūs par savu pār-
labošanas rakstu gribiet. Es Ķemeros līdz 1. augustam uz-

turēšos, tāpēc, ja Jūs priekš 20. jūlija savu atbildi iespē-

jiet atlaist, tad lūdzu, rakstiet uz to adresi: An den Herrn

Allunan in Kemmern über Sehlock im Hause der Witwe

Seemel; bet kad Jūs tikai pēc 20. augusta to atbildi lai-

ziet, tad lūdzu, rakstiet uz to agrāk minētu adresi.

Jus sveicina H. Alunans

1 Falcgrāve (vāc. Pfalzgrafen) — kroņa muiža bij. Bramberģes pagastā, kur

H. Alunāns bija rakstvedis (skrīveris). Viņš nepārtrauca saites ar Bramberģi arī

pēc tam, kad 1873. gadā iekārtoja grāmatu veikalu Jelgavā. (Bramberģe vēlāk

ietilpa Glūdes pagastā, tagad — Dobeles rajona Svētes ciemā.)
2A. Kronvalda jaunvārds «dzejols» (1868) lietots dažādās formās, līdz

19. gadsimta beigās nostabilizējās forma «dzejolis».
3 Andrejs Stērste (1853—1921), vēlākais jurists, plašas latviešu valodas gra-

matikas autors.
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«Krievu valodas mācības» l. daļas otrais izdevums iespiests
1876. g. stipri paplašinātā veidā, ar M. Kaudzītes un A. Stērstes

priekšvārdu. A. Stērste, kas 1872.—1874. g. bija Vecpiebalgas drau-

dzes skolas krievu valodas un zinātņu skolotājs, tomēr neuzņēmās
grāmatas 3. daļas sarakstīšanu: 1874. g. viņš aizgāja no Vecpie-
balgas, lai pabeigtu ģimnāziju un gatavotos studijām.

Grāmatniecības darbā H. Alunāns bija sīks kalkulētājs, aprēķina
cilvēks. lekams izdot kādu grāmatu, viņš rūpīgi apsvēra visus izde-

vumus un iespējamos ienākumus. Viņš apspriedās ar Jelgavas un

Rīgas spiestuvju vadītājiem, lai atrastu lētāko izdošanas veidu.

Alunāna pasākumam vajadzēja būt drošam, nebija jēgas strauji
uzšauties liesmās un tad apsvilt. Slikts piemērs bija K. Stālberga
uzņēmums. Stālbergs sāka izdot grāmatas tanī pašā 1867. gadā,
kad iespieda pirmos H. Alunāna izdevumus. Stālbergs aizņēmās
naudu, iegādājās Rīgā spiestuvi, atvēra veikalu, lepni uzdzīvoja un

bankrotēja. H. Alunāns gribēja izveidot savam uzņēmumam drošu

finansiālo bāzi, tāpēc bija sīksts visos aprēķinos un naudas izde-

vumos. Sācis ar 300 rubļiem un ticis pie sava veikala, viņš negri-
bēja neko darīt ar risku. Tas spilgti parādās arī viņa vēstulēs

M. Kaudzītēm.

Kārtodams savu otro dzejoļu krājumu, M. Kaudzīte interesējas
par tā izdošanas iespējām. H. Alunāns atbildēja ļoti rezervēti. 1

Jelgava 17-ta janv. 1875. g.

Kaudzītes Matīs!

Es Jūsu dzejas ļoti cienīju, bet turklāt Jums izsaku,
ka skaistas dzejas grāmatu izdevējiem tikai paspēli ienes.

Mana brāļa Jura dzejas tiek no pratējiem par labām at-

zītas, tomēr es vēl līdz šim no viņa dzejām 2 tikai 400 eks-

emplārus esmu pārdevis, un drukas izmaksas man par

viņām nav ienākušas, no tam Jūs variet šķist, cik daudz

es rakstītājiem par skaistām dzejām varu maksāt; tāpēc
algu par Jūsu dzejām vēl nevaru solīt. It īpaši garīgu
dzeju izdevējs es nebūt neesmu, jo tam esmu pretinieks,
ka mūsu tauta ar garīgu literatūru par daudz tiek pārplu-
dināta. Man labāk tiktos, kad Jūs iekš prozas stāstus,

kas romāna vīzē sarakstīti, no krievu valodas pārtulkotu.
Kad Jums Jūsu dzejas gatavas, tad tās lūdzu caur Stēr-

sta k. man piesūtiet, lai viņas varu izskatīties un tad ar

Jums dēļ cenas līgt.
Vai Jūs man nevarētu kādus 10 eksemplārus Kadži

1 Vēstules oriģināls raksta autora personiskajā arhīvā.
2 Alunāns J. Dziesmiņas. — Jelgava, 1867. — 1. d.; Jelgava, 1869. — 2. d.
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Abreks 1 priekš pārdošanas paskapet; tas ir, pie Stersta1
noguldīt 2 ?

Jūsu H. Alunans

(Otrā pusē vēl.)

Kaudzītes kungs! Es jūs lūdzu, atrakstiet man, kādās

skolās manu Krievu valodas mācību lietā. Man tas būtu

ļoti vajadzīgs tagad zināt.

Jūsu Alunans

Par dzejoļu izdošanu neizdevās vienoties. M. Kaudzītes krājums
ar nosaukumu «Dzejoļi» iznāca Rīgā 1877. gadā. Tai pašā gadā
E. Zīslaka apgādībā Jelgavā iznāca M. Kaudzītes «Ortogrāfijas
kurss». 3 1878. gadā Rīgā iespieda viņa monogrāfiju «Brāļu draudze

Vidzemē». H. Alunāna korespondence ar Kaudzīti šajā laikā bija
gluži komerciāla rakstura, ko rāda dažas 1878. gadā rakstītās vēs-

tules.4

Jelgavā 14. febr. 1878.

Uz Jūsu vēstuli no 10. II es priekš Jums vēl šinī ne-

dēļā pie Dīriķa k. 5 piecus eks. «Vaterländisches etc.» I un

II daļu6 nosūtīšu un lūdzu man pret to 3 eks. «Brāļu
draudze Vidzemē» piesūtīt. H. Alunans

Jelgavā 14. martā 1878.

Lūdzu, piesūtiet man trīs eks. «Brāļu draudze Vid-

zemē», tad es Jums tūlīt arī pie Dīriķa priekš Jums piecus
eks. Gemeinnütziges v. Vaterl. I un II daļu piesūtīšu.

H. Alunans

Jelgavā 22. maijā 1878.

Kaudzītes Matīs kungs!

Lūdzu, sūtiet man jau desmit eksemplārus Brāļu drau-

dze, tad es Jums pret tām tūlīt izsūtīšu eksemplārus no

Vaterländisches und Gemeinnütziges, gan Jūs tos pēdējos
izlietosiet. Jūs varētu man kādu zīmi priekš Šablovska7

1 Ļermontovs M. Kadži Abreks / Tulk. M. Kaudzīte. — R., 1874.
2 A. Stērste tolaik mācījās Rīgā Aleksandra ģimnāzijā.
3 M. Kaudzīte vēlāk atzīmējis: «1877. gada vasarā pirmoreiz iznāca manis

sarakstītais «Ortogrāfijas kurss» kā pirmais uz sistemātiskiem pamatiem sastādīts

pareizrakstības mācībā.» (Vecpiebalgas Kaibēn-, vēlākās Ogrēnskolas hronika,
33. lpp.)

4 Vēstuļu oriģināli FB R, M. Kaudzītes fondā.
5 «Baltijas Vēstneša» redaktoram B. Dīriķim bija Rīgā grāmatu veikals.
6 Woldemar С. Vaterländisches und Gemeinnütziges. — Moskau, 1871. —

Heft 1.—2.
7 J. Šablovskim bija grāmatu veikals ne tikai Jelgavā, bet arī Rīgā, un viņš

bieži uzņēmās starpnieka lomu abu pilsētu grāmattirgotāju darījumos.
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piesūtīt, lai viņš man no tiem caur Jums pie viņa nogul-
dītiem Brāļu draudzes eksemplāriem desmit izdod, jo
tad Jums nav pasta sūtījums jāmaksā. Viņš tikai kādu

vienu eks. varbūt ir no Brāļu draudzes pārdevis.

Jus sveicina H. Alunans

Jelgava 13. jūnijā 1878.

Kaudzītes Matīs kungs!

Lūdzu Jūs atkal 6 eks. Brāļu draudze Vidzemē, pret ko

es Jums 10 eks. Valdemāra Vaterländisches und Gemein-

nütziges došu. Rakstiet atkal tāpat pie Sablovska zīmīti,
lai viņš man tos 6 eks. Brāļu draudzi izdod. Šablovskis
tā vai tā ko daudz nav no Brāļu draudzes pārdevis, un

viņš sacīja, ka viņš man labprāt 6 eks. no Brāļu drau-

dzes atdošot, tiklīdz tikai Jūs tam kādu zīmi rakstīšot.

H. Alunans

Rinda nākamo vēstuļu rakstītas svarīgākajā brāļu Kaudzīšu un

Alunāna sadarbības posmā — kad iespieda un izdeva romānu «Mēr-

nieku laiki». Romāns rakstīts no 1876. gada 2. septembra līdz

1879. gada 18. martam,1 bet manuskripta pirmā daļa izdevējam
nosūtīta jau 1878. gadā. Lielajai grāmatai nebija tik viegli atrast

izdevēju. Sākumā par darbu interesējies J. Māters, lai Kaudzīšu tēlo-

jumus ievietotu «Baltijas Zemkopī», 2 bet materiālu bija pārāk daudz

nedēļas laikrakstam. «Pēc pūliņu pilnā darba iesākās īstenās rūpes
par apgādātāju, kas Rīgā toreiz nebij atrodams. Tikai H. Alunāns

Jelgavā beidzot apņēmās celt gaismā šo pirmo lielāko latviskās ori-

ģinālrakstniecības darbu.»3

H. Alunānam bija pieredze liela apjoma romānu izdošanā. Kad

J. šablovskis bija daudz pelnījis ar G. ВгИа romāna «Venēcijas
asinsnakts jeb Galēru vergs Marino MarineH» izdošanu (4 sējumos,
1876—1877, tulkojis H. Alunāns), pie līdzīga zemas mākslinieciskās

kvalitātes, bet ļoti intriģējoša satura izdevuma ķērās pats H. Alu-

nāns: viņa tulkojumā 1878. gadā 17 burtnīcās iznāca G. Borna (Pil -

borna) romāns «Bālā grēfiene jeb Cīnīšanās dēļ miljona». Lasītāju
bija tik daudz, ka pirmo burtnīcu (2000 eksemplāri) nācās iespiest
atkārtoti. Nu Alunāna uzņēmumā ieplūda prāvi līdzekļi, viņš varēja

paplašināt savu bibliotēku un atvērt otru veikalu, kā arī izdot rindu

tādu grāmatu, kas nesolīja lielu peļņu. Viena no šādām grāmatām

bija «Mērnieku laiki». Tos Alunāns paredzēja izdot trīs burtnīcās.

1 Latviešu literatūras vēsture. — R., 1963. — 2. sēj. — 652. lpp.
- Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un viņa lielākiem aizgājušiem

darbiniekiem. — Cēsis; Rīga, 1924. — 2. sēj. — 318. lpp.
3 Turpat, 320. lpp.
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Nav materiālu par Kaudzīšu vienošanos ar H. Alunānu, pēc
kuras autoriem bija apsolīts honorārs 10 rubļu par loksni. Pirmā

saglabājusies vēstule attiecas uz jau saņemto manuskripta daļu. 1

Jelgava 18-ta okt. 78.

Kaudzītes kungs!
Es Jūsu manuskriptu vēl nemaz nebiju sācis drukāt,

tāpēc Jums to visu atsūtīju atpakaļ, lūgdams, lai Jūs to

vēl reizi it nopietni cauri izlasiet. Jūs viņu variet pārlabot
iekš manuskripta, kā gribēdami. Cenzors tikai drukātu

lasīs. Piesūtiet man atkal manuskripti, kad viss romāns

nobeigts, jo drukāšana ilgu laiku neaizņems. Jūs iekš

manuskripta vairāk vietās esiet vārdus izlaiduši. Es pie

manuskripta nedrīkstu un nevaru neko pārtaisīt. Jo ne-

varu zināt, vai varbūt nepadaru sliktāku.

Jus sveicina H. Alunans

Jelgava 19. janvārī 1879.

Kaudzītes Matīs kungs!

Neņemiet par ļaunu, kad nevaļas pēc uz Jūsu vēs-

tules nespēju atbildēt. Pirmā loksne no Jūsu romāna jau
ir izdrukāta un tiks Jums drīzumā piesūtīta. Tikai jau
lūdzu manuskripti labāki cauri skatīties. Pārlabot es jau
neko nepārlabošu, un žēl būtu, kad romāns vājš būtu. Tas

darbs neliekas nemaz Jūsu, jo valoda brīžam ļoti plāna.
Nobeidziet manuskripti un piesūtiet to man. Līdz šim Jā-

kobsonam2 nebija vaļas, bet tagad tā lieta ies aši uz

priekšu. Es ceru, ka pie piesūtītā manuskripta tikai divām

vai trim nedēļām darba pietiks.

H. Alunans

Jelgava 29-tā janvārī 79.

Atsūtiet man manuskripta beigas 19-tā februārī. Ar

Jākobsonu man nemaz tā neiet, kā es vēlējos. Viņš man

solījās manuskriptu drīzi jo drīzi nodrukāt, bet viņš savu

solīšanu netur. Pirmo loksni, kas nodrukāta, Jums vēl ne-

varu sūtīt; kāpēc, to Jums citu kādu reizi ziņošu.

H. Alunans

1 Šis un turpmāko vēstuļu oriģināli raksta autora personiskajā arhīvā.
2 Rīgas grāmatu iespiedējs un izdevējs M. Jākobsons. Līdz savas spiestuves

iekārtošanai 1892. gadā H. Alunāns lielāko daļu pasūtījumu nodeva M. Jākob-

sonam.
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Jelgavā 12. aprīlī 1879.

Kaudzītes kungs!
No Jūsu romāna pirmā burtnīce sešās loksnēs nākošu

nedēļu iznāks. Viņa maksās 50 кар. Es jums to atlaidīšu

par 37 1/2 кар. Jūs variet no tās ņemt tik daudz eksem-

plāru, cik Jums tīkams, no Kapteiņa kunga Rīgā pilsētas

Lielajā Kalēju ielā 1 pret Jūsu kvitanti, kam Jūsu petšaftam
[zīmogam] vajaga paspiestam tikt. Jums vajadzētu arī

par to gādāt, ka tas eksemplārs Jusu pusē vairāk izpla-
tīts tiktu. Tās 25% procentes Jūs varētu tiem izplatītājiem
atdot. Saprotama lieta, ka no Jums Kapteins naudu ne-

ņems, bet tie eksemplāri, ko Jūs no viņa paņemsiet,
tiks no Jūsu rakstnieka algas atvilkti. Tūlīt no nākošās

nedēļas trešdienas Jūsu romāns pie Kapteiņa kunga Rīgā
būs dabonams.

Jus sveicina H. Alunans

Pēc Kaudzīšu ierosinājuma pirmo loksni ar autoru izdarītajiem
teksta grozījumiem iespieda otrreiz. Tai pašā dienā H. Alunāns rak-

stīja M. Kaudzītēm vēl vienu vēstuli, kas attiecās uz pirmās loksnes

otrreizējo iespiešanu.

Jelgavā 12. aprīlī 1879.

Kaudzītes Matīs kungs!
Nesūtiet vis vēl pēc sava romāna Mērnieku laiki, jo es

sev par brīnumiem atradu, ka Jākobsons man nemaz ne-

bija otru reizi drukāto pirmo loksni sūtījis, bet visi eksem-

plāri no pirmās loksnes bija tādi paši, kā tie pirmo reizi

bija nodrukāti. Es Jākobsonam teicu, lai viņš man Jūsu

korektūru no pirmā bogena [loksnes] piesūta, lai mēs

varam redzēt, vai viņš ar Jūsu korektūru sanāk kopā. Es

domāju, ka viņš otru reizi nemaz nebūs to pirmo loksni

nodrukājis. Tāpēc es gan ātrāki Mērnieku laiki nevarēšu

izdot, kamēr pirmā loksne otru reizi nodrukāta.

Jūsu H. Alunans

Jelgava 26-ta apr. 79.

Kaudzītes Matīsa kungs!
So sestdien, 28-tā apr., būs Jākobsons pie manis, tad

es viņam par pirmās loksnes otras reizes drukāšanu pil-
nīgi aizmaksāšu un to burtu salikšanas maksu par pirmo
loksni no Jūsu rakstnieka algas atvilkšu. Jūsu romāns

1 J. E. K. Kapteinim bija grāmatu veikals Rīga, Lielajā Ķēniņu (tag. R. Vāg-
nera) ielā 10. И. Alunāns norādījis J. E. K. Kapteiņa dzīvokļa adresi.
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pieder pie nopietnākiem rakstiem, kas tikai no vairāk

izglītotiem lasītājiem, kādu it maz ir, tiek pirkts, tāpēc
arī ka pie viņa maz izplatības ir cerams un ka viņa sa-

rakstīšanas alga ir lielāka bijuse, nekā tas arvienu mēdz

būt, viņa cena ir lielāka liekama nekā pie citiem, kairino-

šiem rakstiem. Es Jākobsonam esmu teicis, lai viņš visas

loksnes, cik no Mērnieku laiki ir gatavi, man piesūta. Ja

būs vairāk nekā sešas loksnes gatavas, tad liksim visu

pirmā burtnīcā iekšā, un tā tad arī dārgāka būs par 50 кар.

Ja Jums uz vasaru atliktos vaļas, tad lūgtu Jūs priekš
manis ko tulkot. Tulkošana ir arvienu pateicīgāks darbs

nekā oriģināla rakstīšana, tāpēc es domāju, ka gan Jums

vajadzētu ko uzņemties tulkot, vai to, ko es Jums izlasītu,,
vai ko Jūs paši izlasītos.

Jus sveicina H. Alunans

Trešo loksni Jums esmu aizsūtījis apakš krusta sējuma
[bandrolē]. Vai tad Jūs nevarētu vairāk par 20 eks. no-

šāva romāna izplatīt? Vai tad Jūs nevarētu uz savu drau-

dzes skolu kādus eksemplārus nodot? Jākobsons man ziņo„
ka pirmā loksne jau otru reizi nodrukāta un man tikšot

rītā piesūtīta. Trešdienā, 2-trā maijā, Jūs Mērnieku laikus

varēsiet no Kapteiņa dabūt, kas dzīvo Rīgā, pilsētas Lielā

Kalēju ielā Nr. 4. Tikai, kā teicu, Jūs izdodiet kvitanti ar

savu petšafti, ka Jūs tik un tik eks. Mērnieku laikus esiet

saņēmuši.

Jelgavā 2-tra maija 1879.

Kaudzītes kungs!
To cenu uz Mērnieku laiki pirmo burtnīci 1

es esmu uz

60 кар. nolicis. Jums es to rēķinu 45 кар. Tos 20 eks. Jūs

no Kapteiņa variet saņemt. Man būtu gan paticis, kad

Jūs vairāk eksemplāru būtu paņēmuši un varbūt citus

Cēsīs priekš pārdošanas būtu nodevuši. Par pirmās lok-

snes otrreizīgu drukāšanu es Jākobsonam esmu aizmak-

sājis. Uz Jūsu daļu nāk 13 rubļi.

H. Alunans

Kaudzītes nebija apmierināti ar dažām teksta vietām arī nāka-

majās iespiestajās loksnēs, vēlējās tās pārveidot un iespiest attie-

cīgās loksnes no jauna. H. Alunāns par to bija sašutis un dusmās

noniecināja visu romānu.

1 H. Alunāns lieto gan formu burtnice (A. Kronvalda ieteikta), gan formu

burtnīca (K. Valdemāra vārdnīcās sastopamā).
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Jelgava 24-ta septemb. 1879.

Kaudzītes Matīsa kungs!
Dariet Jūs ar otru reizes drukāšanu, kā zinādami. Zi-

nāms, ka es no Jūsu algas Jākobsonam par otru reizes
drukāšanu aizmaksāšu. Pēc manām domam, nemaz ne-

būtu vajadzīgs, ka Jūs dēļ kādām pārgrozīšanām tās lok-

snes otru reizi liksiet drukāt; jo viss Jūsu romāns no ne-

kāda liela svara nav, to ticiet droši. Jums nevajadzētu tik

vareni godkārīgiem būt. Jūs variet četras un piecas reizes

Mērnieku laikus likt pārdrukāt, tad tomēr no tiem nekas

varens neiznāks. Ko Jūs tur sacījāt? Tad Mērnieku laiki

vēl 14 loksnes, tas ir, pavisam 28 loksnes iznāks? Jūs man

vienā vēstulē visu manuskriptu tikai 1725 lapas puses

rēķinājāt, un pēc līdzšinīgās drukas tas iztaisītu pavisam
21 drukātas loksnes. Vai tik Jūs vēlāk to manuskriptu
neesiet paplašinājuši, kādas pāri svētku runas iepīdami?
Dēļ visa tā, ko Jūs gribiet otru reizi drukāt, jums vajaga
ar Jākobsonu izrunāties. Man tas ir viena alga, vai Jus

ko pārtaisiet pie Mērnieku laikiem, vai ne. Es caur to ne-

vienu eksemplāru ne mazāk, ne vairāk nepārdošu.

Jusu H. Alunans

Vai Jūs Mērnieku laikus nevarētu paīsināt, lai tikai vēl

trešā burtnīca iznāktu ar 7 loksnēm? Es uz Rīgu no-

braukšu un paskatīšos, cik Jūsu manuskripts liels ir. Ja

viņš ir lielāks nekā 1725 lapas puses, tad par to pārāko
Jums neko nevaru maksāt. 1

Nākamā vēstule galvenokārt skar citu darbu — F. Merieta ro-

mānu «Temzes dēls», ko tulkoja M. Kaudzīte un kas iznāca H. Alu-

nāna apgādā 1880. gadā. Arī šo grāmatu iespieda M. Jākobsons

Rīgā, kaut gan M. Kaudzīte ar iespiedēja darbu nebija apmierināts.

Jelgavā 5. okt. 1879.

Kaudzītes kungs!

Man ļoti patīkami, ka Jūs tās jau nodrukātās loksnes

nelieciet otru reizi drukāt, tā jau mēs nekad galā netiktu.

Pie Stefenhāgena 2
man nekādi nav iespējams likt

drukāt, viņš ir daudz dārgāks par Jākobsonu, un, kad vēl

1 M. Kaudzīte vēlāk komentējis H. Alunāna izteikumus: «Lieta bij tāda, ka

izrādījās par vajadzīgu kaut ko labot saturā vēl kādās jau iespiestās loksnēs, kas

arī tika izdarīts, iespiežot tās no jauna; bet Alunāns to sauc par godkārību! ..
Vēlāk arī Alunāns vis vairs tā nerunāja kā še — vēstulē.» (Atmiņas no «tautiskā

laikmeta», 2. sēj., 325. lpp.)
2 Tipogrāfija un grāmatu apgāds «J. F. Stefenhāgens un dēls» Jelgavā.
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korektūres lasīšana nedēļu un vairāk uz ikkatru loksni

stieptos, tad tas vēl dārgāki ņemtu. No Jākobsona es šim-

brīžam neatkāpšos. Es [lasīšu] pats korektūru no Jūsu

darba, un, kad man oriģināls būs pie rokas, tad ticiet, ka

korektūra tiks labi lasīta. Tikai jau lūdzu, izlasiet savu

manuskripti vēl reiz cauri, lai nekādu misēkļu nepaliek.
Saprotams, ka man nekas tam pretim, kad Jūs Rīgā kā-

dam korektūru lieciet lasīt. Cena paliek, kā mēs esam

līguši. Atsūtiet manuskriptu vispirms man. Varbūt, kad

Jūs to par pastu negribiet piestellēt, tad piesūtiet to uz

manu vārdu drukātājam Jākobsonam uz Rīgu, Vēveru

ielā Nr. 5.1 Grāmatas nosaukumu neliksim vis Jēkabs Go-

diņš, bet «Temzes bērni» 2
, jo Jēkabs Godiņš ir par prastu

virsrakstu. Pie tam arī vajadzētu pēc manām domām pa
latviski nosaukt Godiņu Jēkabs un nevis Jēkabs Godiņš.
Jo — kad jau, tad jau. Ja tas vārds ir latviskots, tad lat-

viskosim to pavisam.
Man te vēl viens labi biezs manuskripts no mana ne-

laiķa brāļa dzejoļiem, kurus viņš pašā beidzamajā laikā

rakstījis. Varbūt ka vēl varētu ko izdabūt no tā, kas vēl

nebūtu nodrukāts. Kad Jūs nākošu reizi pie manis atbrauk-

siet, tad tos Jums iedošu, tikai ar to nolīgumu, ka Jūs

man tos atkal atdotu.

Mērnieku laikus vel dalīsim, uz tadu vizi treša burt-

nīce nākošu nedēļu būs dabonama, varbūt uz ceturtdienu

Sveicināju H. Alunans

Nākamajās vēstulēs H. Alunāns raksta par lugu tulkošanu. Nav

gan ziņu, ka M. Kaudzīte būtu kādu lugu H. Alunāna uzdevumā

pārtulkojis.

Jelgava 5. dcc. 1879.

Kaudzītes kungs!

Uz Jūsu beidzamo vēstuli man Jums jāatbild, ka 3-šā

janv. ne uz kādu vīzi nevaru Rīgā būt, jo janvārī man

lielas darīšanas tepat. Bet es pie Jākobsona priekš Jums

to naudu par Mērnieku laikiem noguldīšu. Es Jums pie
Jākobsona to pārtulkojamo teātera lugu nodošu. Zināms,
tur būs viss jālokalizierē un par notikšanas vietu būs Rīga

jāņem. Jūsu Temzes dēlu es esmu Jākobsonam priekš dru-

kāšanas nodevis.

Jus sveicina H. Alunans

1 Tagad Audēju iela.
2 F. Merieta (Marryat) romāns «Temzes dēls jeb Pārvari Jaunu ar labu», ko

tulkoja M. Kaudzīte.
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Jelgava 24. janvārī 1880.

Kaudzītes kungs!
Jūs man savā beidzamā vēstulē rakstiet, ka lugām,

kas nodomātas priekš latv. skatuvēm, vajaga būt ska-

tuves rīcībā ļoti vienkāršām, citādi tās nemaz neesot uz

laukiem izrādāmas. Bet mans nodoms, kad es Jūs par
lugas sarakstītāju izredzēju, nebija vis priekš lauku ska-

tuvēm lugas radīt, bet it īpaši priekš Rīgas teātera. Tādu

ludziņu sarakstītāju, kas priekš vienkāršām lauku skatu-

vēm prot rakstīt, mums nebūtu liels trūkums, bet lugu sa-

rakstītāju priekš lielākām skatuvēm mums nav. Es to lugu
Pech-Schulz'a1 pats neesmu izlasījis. Ja Jūs to par jēlu
atroniet, tad to atmetiet, bet lūdzu, rakstiet priekš pilsētas
lielākas skatuves, bet nevis priekš lauku skatuvēm. Ne-

raugiet neko uz to, ka skatuve kaut ir desmit reizes būtu

pārgrozāma. Tāda skatuvu pārgrozīšana izceļ efektu. Un

efektam pie ikkatras lugas izrādīšanas vajaga būt. Te es

Jums vairāk (11) lugu piesūtu caur pastu. Varbūt Jūs kādu

iz tām izlasiet, kas Jums labāki patīk. Pie tam cena ir

par prozas lugām 6 rubļi par loksni, par lugām ar dzie-

dāšanām 10 rubļi par loksni. Ja Jums teātera lugu pārtul-
košana netiktu, tad es Jums atkal kādu lielāku jaunības
rakstu priekš pārtulkošanas piesūtītu.

Jus sveicinādams H. Alunans

M. Kaudzīte uzņēmās starpniecību brāļa Reiņa darījumos ar

H. Alunānu. 1880. gadā H. Alunāna izdevumā iznāca R. Kaudzītes

«Bībeles stāsti tautas skolām», M. Kaudzītes «Vēsture pagastu sko-

lām» (3 burtnīcas) un jau agrāk sagatavotā antoloģija «Smaidi un

asaras jeb Dzejnieku labdienas». H. Alunāna vēstulēs ir diezgan
daudz aprēķinu, kas dod ieskatu tālaika grāmatniecības darba iz-

maksās. 2

Jelgava 3. aprīlī 1880.

Kaudzītes kungs!
Jūsu brāļa grāmatu es gan ņemtu apgādienā, ja tik es

zinātu, ka to kādās skolās ievestu. Vai nevarētu minētie

mācītāji Guleke, Döbner, Auning un Gähtgens kungi kādu

liecības rakstu izdot, ka viņi to par derīgu priekš skolām

atron? Kad visa tā grāmata nav lielāka par 20 loksnēm,
tad to neder daļās izdot, bet jau jāizdod visu vienā kopā.
Kad Jums cerība ir, ka to Jūsu brāļa grāmatu skolās ieve-

dīs, tad Jūsu brālim gan arī viena alga būs, kad tam par

minētu skolas grāmatas manuskriptu ar eksemplāriem

1 Maz pazīstams 19. gs. vācu autors.
2 Visu turpmāko vēstuļu oriģināli FB R, M. Kaudzītes fondā.
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atlīdzinu. Prasiet, cik Jūsu brālis grib par savu manu-

skriptu pirmajā drukā (Auflage) un cik par ikkatru nā-

kamu druku. Rakstiet man, cik Jūs par savu vēstures grā-
matu rakstnieka algu paģēriet un vai to Vecpiebalgas
skolās ievedīs. Jūs lūkojiet, kā jau pieminēju, no tiem

mācītājiem Guleke, Döbner, Auning un Gähtgens parak-
stus izdabūt, ka viņi Jūsu brāļa grāmatu par derīgu priekš
lietāšanas skolās atron. Sos mācītāju parakstus es tad

grāmatas iesākumā nodrukāšu, un tas man un Jūsu brā-

lim kā reklāms pie visiem citiem mācītājiem derēs. Tāpat
arī Jūs priekš saviem pasaules stāstiem lūkojiet parakstus
no minētiem mācītājiem iemantot, ka tie priekš pagasta
skolām derīgi. Dēļ tā Kronvalda vārda pieraksta 1 drīzumā

ar Jākobsonu aprunāšos. Priekš Temzes dēla tās bildes

ārzemē tik drīzi netiks gatavas, tāpēc vēl kāds pusotra
mēneša paies, kamēr to varēšu izdot.

Jūs sveicina H. Alunans.

Lai tie mācītāji tos parakstus apakš latviešu valodā

sarakstītu liecības rakstu parakstītu, kuru mēs tad, kā jau

sacīju, grāmatas pirmajā lapā nodrukātu.

Jelgavā 25. augustā 1880. gadā
Kaudzītes kungs!
Es Jūsu 300 eks. Vēstures pirmo burtn. esmu pie Kap-

teiņa kunga nosūtījis. Labi būtu, kad drīzumā varētu

izdot otru un trešo burtnīci, lai tad pilnīga ļaužu skolas

vēsture būtu. Jūs Volksschulen nosauciet Tautas skolas,
bet tas nebūt nav riktīgi. Ja latviešiem būtu trīsklasīga
apriņķa skola, tad tā jau ar būtu latviešu tautas skola un

tomēr nebūtu Volksschule. Labāk būtu, kad Jūs būtu rak-

stījuši: priekš pagasta vai valsts skolām. 12. lapas pusē
būtu «laupījošu milzu» vietā rakstāms «laupītāji milzi».

Kad Jums tie trīs drēbessējumi, zeltīti, Smaidi etc. 2
nav

vairs derīgi, tad piesūtiet viņus Kapteinam, bet drīzumā.

Tad lūdzu Jūs, naudas lietā nebrauciet septemberī uz Jel-

gavu, jo Jums jau ne uz kādu vīzi nevaru naudu ātrāki

maksāt kā tikai oktoberī visagrākais. Visa latviešu grā-
matu pārdošana ir tikai oktobera un novembera mēnešos.

Man ir priekš rudeņa diezgan liels apgādiena krājums, no

kā man nauda nāks, bet šinī acumirklī man tās nav, un

vēl Jākobsonam, grāmatu sējējam tagad viss jāatlīdz.

1 M. Kaudzīte gribēja titullapā likt kādu A. Kronvalda citātu. Grāmata ar

nosaukumu «Vēsture pagastu skolām» (3 burtnīcās) iznāca 1880. gada, pēc tam

vēl trijos izdevumos.
2 Dzejas antoloģiju «Smaidi un asaras» izdeva trejādi: brošētu, ar papes vā-

kiem un greznā audekla iesējumā ar zeltā spiestu uzrakstu.
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Tos trīs sējumus Smaidi, kas pie Jākobsona ir, ikkatrs

par 1 1/2 rubļu, Jūs negribiet. Tad tos pats paturēšu.

H. Alunans

Jelgavā 11. okt. 1880.

Kaudzīta kungs!
Es pēc Jūsu padoma ikkatru grāmatu īpaši izdošu no

Skolas drauga, jo man liekas, ka tad Skolas drauga II

daļu daudz vairāk brūķēs, kad viņš būs īpaši izdots. 1 Es

nākošu nedēļu Jākobsonam atkal kādus simts rubļus sū-

tīšu, bet aiznākošu nedēļu daudz vairāk. Šo nedēļu es

viņam 60 rubļu iemaksāju.

H. Alunans

Lūdzu otra puse talak lasīt!

Kad Jūsu brāļa Bībeles stāsti 2 būs 12 bogenu stipri,
tad ne uz kādu vīzi to nevarēs par 25 кар. pārdot, jo
2000 eks. maksā:

druka 25 rbļ. par loksni — 276 r.

2000 eks. sējums ā 6 кар. — 120 r.

kopā 396 r.

Man no 2000 eks. paliek 170 eks. Ja es pārdodu par
25 кар. ar 20%, tad man paliek 20 кар. par eks., pavisam
340 г., bet kur vēl sludināšanas, izsūtīšanas maksa. Uz

Döbneri3
mēs, pārdevēji, dabonam 30% un vēl vairāk,

tāpēc arī mazāk par 20% pārdevējiem nevar dot. Ja es to

cenu uz 30 кар. par eks. lieku un pienācīgās 20% pro-

centes pārdevējiem dodu, tad man par 1700 eks. ienāk

408 r. Tātad man tad arī it nekādas peļņas neatliek, kad

sludināšanas un sūtīšanas izmaksas atrēķina. Vai varbūt

Jūsu brālis nevarētu no saviem eksemplāriem ko likt at-

krist, vai viņš nevarētu pie pirmās drukas tikai ar 100 eks-

emplāriem ar mieru būt par abēju tūkstošu izdevumu, lai

grāmatiņa iespētu ar Döbneri konkurierēt? Kad varētu

iedrošināties 4000 eks. uz reižu izdrukāt, tad, zināms, pie
tās cenas par 25 кар. kāda peļņa atliktu, bet tagad tas

nebūt nav cerējams. Uz Garīgā skolas drauga man arī uz

pirmo druku it nekādas peļņas nav, bet Jūsu brālim gan.

1 Kaudzīte R. Garīgs skolas draugs. — Jelgava, 1880. Grāmata iznāca kā

vienā sējumā, tā dalīta. Skolās tā bija populāra: līdz 1908. gadam — 15 atkārtoti

izdevumi.
2 Kaudzīte R. Bībeles stāsti tautas skolām. — Jelgava, 1880.
3 Dēbners A. Svēti stāsti iz Dieva vārdiem. 1. izdevums Rīgā 1841. gadā.

H. Alunāns raksta vai nu par 3. izdevumu, kas iznāca 1863. gadā, vai par 4. iz-

devumu, ko tajā laikā iespieda Rīgā Millera tipogrāfijā (iznāca 1881. gadā).
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Bet es ceru, ka pie otras drukas gan peļņu panākšu, arī

vairāk eksemplāros to likšu nodrukāt, jo tam konkurenta

nekāda šim brīžam nav. Saziņojieties ar savu brāli dēļ
Bībeles stāstiem, jo viņa peļņa tā jo vairāk ir, kad tā

grāmata vairāk skolās tiek ievesta.

H. Alunans

Otrdienas rīta es priekš Jākobsona caur šejienes pasti
naudu piesūtīšu.

Jelgavā 25. okt. 1880.

Kaudzīta kungs!
Ja arī tik 10 loksnes iznāktu tie Bībeles stāsti lieli,

tad arī nevaru citādi tos Bībeles stāstus par 25 кар. ga-
balā laist, kā kad Jūsu brālis no saviem divi simti eksem-

plāru no pirmā izdevuma atlaiž. Es esmu pilnā mierā, kad

Jūs viņa vietā to atlaišanu uzņemieties. Ja 10 loksnes Bī-

beles stāsti lieli ir, tad manas izmaksas ir:

druka 230 r.

sējums 120 r.

kopā 350 r.

Par 1700 eks., ja es 20% atdodu un 25 кар. eks. maksā,
es tikai varu dabūt 340 rubļu. Tā kā vēl jāsamaksā sludi-

nāšanas un jāizsūta Kurzemes mācītājiem brīveksemplāri
(varbūt kādi 40), tad Jūs redziet, ka man uz pirmā izde-

vuma nekādas peļņas neatliek. Visu mūsu peļņu mums

vajaga no otrā izdevuma sagaidīt, kurš mums daudz

lielākā eksemplāru skaitā jāizdod, tiklīdz šie Bībeles stāsti

skolās būs ielauzušies. Kurzemes mācītājiem es no Jūsu

grāmatām eksemplārus piesūtīšu, bet Vidzemes mācītājiem
ir Jums no saviem eksemplāriem jāpiesūta. Tagad es Jums

tikai 50 eks. no baznīcas stāstiem piesūtu. Sakiet, cik

eks. būtu no Skolas drauga II daļas priekš Jums ar Skolas

draugu I daļu kopā jāsasien, lai to tūlīt varētu izdarīt,
tiklīdz I daļa no Skolas drauga iznāk. Mums tas lielākais

grūtums ir tos Jūsu bībeles stāstus skolās iedabūt. Skolas

draugs daudz vieglāki ceļu skolās atradīs. Skolas drauga
II daļu es daudz par maz eksemplāros liku nodrukāt, man

būtu bijis jāliek 4000 eks. drukāt. Nonesiet to Skolas

drauga otro daļu tūlīt pie Konsistorijas 1
,

lai viņu priekš
otrā izdevuma cenzierē, jo Konsistorija ar cenzierēšanu

nav tik žigla kā laicīgā cenzūra. Jākobsons tak no skolas

drauga pirmās daļas drukā 4000 eks., kā es viņam teicu?

Es, drusku Skolas drauga II daļā ieskatījies, kādus drukas

1 Evaņģēliski luteriskas baznīcas pārvaldes iestāde. Līdz 1920. gadam pa-

stāvēja atsevišķa Vidzemes un Kurzemes konsistorija.
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misēkļus atradu, kuri gan pie skolas grāmatas varēja nost

palikt. Vienā no Jūsu eksemplāriem, kam uzrakstīts Dru-

kas misēkļi, es esmu uzzīmējis kādus misēkļus, bet es

tikai pavirši tanī grāmatā esmu ieskatījies. Jūs, zināms,
tur daudz vairāk misēkļu uziesiet.

H. Alunans

Es klāt Jums pielieku arī Dzejnieku labd. ā 2 rubļi.
To pielikto vēstuli nododiet grāmatu pārdevējam Šiliņam 1

.

Esiet tik laipni!

Jelgavā 13. nov. 1880. g.

Kaudzītes kungs!
Ja Jūs desmit eksemplārus Smaidi un asaras uz reizi

ņemiet, tad es Jums uz priekšu 20% rabatu [cenas atlaidi]
došu, vienalga, kādos sējumos Jūs tos paģērējiet. Bet pie
agrāk ņemtiem eksemplāriem nekādas pārgrozīšanas nevar

iekš rabata notikt. Brošierētu eks. man no Dzejnieku lab-

dienām nav, tikai jēli. Tad jēlie eksemplāri ir arvienu pa
diviem uz vienas loksnes drukāti, tāpēc ņemiet divus vai

četrus eksemplārus, bet tikai nevis 3 vai 5. Uz Temzes dēlu

un Mērnieku laikiem es Jums arī tikai 20% varu rēķināt, ja
Jūs vairāk eksemplārus uz reizi ņemiet, it īpaši no Temzes

dēla Jūs jau vairāk eksemplārus varētu ņemt. Dzejnieku
labdienas es tagad sienu iekš drēbes vāka kā tos, kas bija
par 225 кар. gabalā, bet uz zeltītām lapām, ar marmora

griezienu 2.
Tie maksās 2 rubļi gabalā. Manam sējējam ta-

gad nebūt nav vaļas priekš Jums ko iesiet. Jūsu skolas

grāmatas man tikai decembrī būs gatavas.
Jūs sveicina H. Alunans

Par Bībeles stāstu sējumu es Jums par 5 кар. no sē-

juma atrēķināšu. Neiesietas Dzejnieku labdienas es Jums

rēķināšu 1 rubli netto par eks., tas ir, ja Jūs 10 eks. uz

reizi ņemiet (vienalga, no kādas zortes). Par neiesietu

Skolas draugu, I daļu, es 3 кар. uz sējuma atrēķināšu.
Visas citas izdošanas [tālākā teksta nav].

Jelgavā 7. 111 1881.

Kaudzītes kungs!
Es pie drukātāja Jēkabsona priekš Jums nosūtīju:

1 eks. Dzejnieku labdienas ā 2 r.
— 1 r. 70 k.

1
„

Temzes dēls ā 140 k. — lr. 19 k.

1 Grāmatu tirgotājs M. Šiliņš Rīga.
2 Marmora griezums — grāmatas bloka malas ar raibu krāsojumu.
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2 eks. Banķinu1 I ā 25 к. — 46 к.

1
„

Zīslaka kalendere uz 1881 — 23 k.

1
„ II dziedāšanas svētku apr. ā25 k. — 23 k.

kopā 3 r. 81 k.

Es Jums ieteiktu Treulanda materiālu pr. Latv. etno-

grāfijas2 tagad vēl nepirkt. Tagad ir iznācis tas izdevums,
kas tikai priekš akadēmijas noder, ar krievu pārtulkojumu.
Pēc tam iznāks daudz lētāks izdevums (varbūt uz trešo

daļu lētāks par tagadējo), kas tikai priekš latviešiem tiks

izdots. Bez tam man Jums jāpaziņo, ka iekš šā materiāla

daudz aplamības atronas. Tā tur ir daudz sakāmu vārdu

kā latviešu nosaukti, bet kas skaidri vāciešu, kā par pie-
mēru, «ābols nekrīt tālu no ābeles». Tad starp pūšļotāju
vārdiem ir tādi nešķīsti teikumi iepīti, kurus kāds morā-

liski nonīcis pag. skrīveris izdomājis un sev par jokiem
Treulandam kā pūšļotāju vārdus piesūtījis.

Sējumi Jums gan par Jūsu skolas grāmatām pašiem
būs jāsamaksā. Ir tad jau ir Jums tik daudz atlīdzēts, kā

it neviens cits apgādātājs Jums neietu atlīdzēt. 1 eks. ir

no Cēsu apr. skol. sap. protokoliem 3
no manis noņemts.

H. Alunans

Jelgavā 20. nov. 1881.

Kaudzītes kungs!
Jums pie Jākobsona drukātāja Vēveru ielā Nr. 5 no-

guldīju:

50 eks. Garīgs skolas dr. I ā 15 k. =6 r.

25
„ „

II ā 10 k. =2 r.

10
„

Kaudz. Bīb. stāsta а3O к. =2.40 г.

20
„ „

Vēst. I а 10 к. = 1.50 г.

kopā 12 r. 90 k.

Dēļ tām teāteru lugām mums bija līgums 5 rubļi par

loksni ar korektūres lasīšanu. Bez korektūres lasīšanas

4 rubļi par loksni. Tā kā Zīvarts un Resnais 4 korektūru

nav lasījuši, tad tiem būtu vēl 4 rubļi par loksni dabo-

nams, bet, kad abas lugas priekš izrādīšanas pavisam bez

kāda efekta, tāpēc arī pavisam nederīgas, un es Jums it

1 Bankins J. Uzdošanas, uz tāpelisko rēķināt. — Jelgava, 1876.
2 Трейланд Ф. Я- (Бривземниекс). Материалы по этнографии латышского

племени. — М., 1881.
3 Cēsu apriņķa evaņģēlisko laukskolotāju gada sapulču protokolus iespieda

grāmatiņās. M. Kaudzīte bija viens no protokolētājiem un rūpējās par protokolu
iespiešanu.

4 Reinis Resnais bija Vecpiebalgas Tūļu (vēlākās Upītes) skolas skolotājs.
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īpaši teicu, lai tikai tādas lugas pārceļ, kas priekš izrā-

dīšanas derīgas, tad es par viņu pārcelšanu it nekā ne-

varu maksāt, jo man tā vai tā uz viņām caur druku kādi

100 rubļu paspēle. 1

Prasiet tikai no Jūsu grāmatām, kas manā apgādienā,
uz rēķinumu, cik gribēdami. Gan vēlāk izrēķināsimies.

H. Alunans

Dažās 1882. un 1883. gada vēstulēs ir dati par M. Kaudzītēm
nosūtītām grāmatām. Šādi darījumi turpinājās arī vēlāk, ko rāda

kāda 1885. gada vēstule.

Jelgavā 27. janv. 1885. g.
Kaudzītes Matīsa kungs!
Uz Jūsu beidzamo vēstuli es Jums ziņoju, ka man vēl

no Jūsu Skolas draugs II daļas ir 550 eks., kurus es Jums

par 44 rubļiem atdodu. Kādus 20 eks. tikai no Skolas

drauga II daļas Jums nevaru ar 20% piesūtīt. Un pie tam

Rīgā nekur nevaru priekš Jums noguldīt, jo tad man rēķi-
numi par raibi paliek. Jums man jāiesūta nauda, tad Jums

varu tās lietas pa dzelzceļu līdz Stukmaņu muižas stan-

cijai2 nosūtīt. Zināms, piesūtīšana Jums jāsamaksā. Jeb es

arī varu uz Stukmaņu stanciju uz Nachfrage 3 sūtīt. Bet

mazāk par 10 rubļu jau nestellējiet grāmatas, jo tad man

nevērtējas darboties.

Jūs iz manas bibliotēkas priekš diviem gadiem kādas

vācu grāmatas ņēmāt, gribēdami tās pārtulkot. Lūdzu,
atsūtiet man tās!

Jus sveicina H. Alunans

Literatūrā līdz šim nebija ziņu par 1880. gadu Jelgavas moder-

nākā uzņēmuma — E. Zīslaka firmas — bankrotu. Zīslaks gan dar-

bojās latviešu grāmatniecībā arī pēc finansiālās neveiksmes, acīm-

redzot pēc vienošanās ar kreditoriem. leskatu tā laika notikumos

sniedz H. Alunāna 1885. gada vēstules.

Jelgava 10. marta 1885. g.

Kaudzītes kungs!
Uz Jūsu vēstuli no 7. [izlaists mēneša nosaukums]

š. g. Jums paziņoju, ka, ja Jums kas no Zīslaka kā rakst-

nieka parāds nāktos, tad Jūs to varbūt gan varēsiet dabūt

no tā, kas viņa apgādienu nopircis, jo pie ikkatra apgā-

1 Viena no šīm lugām laikam ir J. A. Fredro «Tik viena vienīga meita», ko

tulkojis J. Zīvarts. Izdevis H. Alunāns 1881. gadā.
2 Tagad Pļaviņas.
3 Uz pieprasījumu (vāciski).



83

diena gabala bijis piezīmēts, cik pircējam apgādiena
rakstniekam vēl jāmaksā. Ja Jums, kā sacīju, kāda rakst-

nieka alga nāktos, tad Jums būtu tiešām personīgi pie
šejienes advokāta Šīmaņa jāgriežas. Ja Jums citādā vīzē

kādas prasīšanas no Zīslaka būtu bijušas, tad Jums varētu

to padomu dot pavisam mierā doties, jo, kā esmu dzir-

dējis, viņa parādu prasītāji, kuriem viņu prasīšanas biju-
šas koroborētas, pavisam tukšā palikuši. Skāde, ka Jūs

man nerakstījāt, kādā ziņā Jums no viņa kas nākas. No

viņa mantības, kā es dzirdēju, tikai viens pats parādu pra-

sītājs, tas ir, Rīgas komersbanka, ir ko dabūjis. Citi visi

tukšā izgājuši. Viņai bijuse pirmā tiesība uz viņa drukā-

tavu un citu mantību. Visu apgadienu, drukātavu, ar vārdu

sakot, visu šļuru, pārdeva par 11.500 rubļiem. Komers-
banka viņu pirka, komersbankai arī visa tā nauda nācās.

Citi arī it nekā nedabūja, tikai jau rakstnieku algas vaja-
dzēja tiem maksāt, kas to apgādienu pirka.

Vai Jūs nevariet to zviedru romānu Dīriķ grāmatu pār-
dotavai uz manu adresi nodot?

Jus sveicina H. Alunans

Jelgava 25. marta 1885.

Kaudzītes kungs!

Pēc manām domām, Jums dēļ Zīslaka prasīšanām ne-

vajaga neko rūpēties. Konkurses sludinājums nav Vidze-

mes guberņas avīzēs stāvējis, tāpēc Jums par to nav ne-

kādas daļas; otrkārt, Zīslakam ir Jūsu adrese zināma. Ja

viņš Jūs būtu kā savu parādnieku ieskatījis, tad Jums jau
sen tas būtu caur maģistrātu paziņots, jo visiem Zīslaka

parādniekiem ir ziņa nogājuse, lai viņi savus parādus sa-

maksā. Zīslaka adrese ir: An den Buchdrucker Sieslack in

Mitau. Bet, pēc manām domām, Jūs viņam it nekā ne-

rakstiet. Uz daudz vaicāšanām dabon dažādas atbildes;

caur vēstuli tas viss neļaujas tā Jums izskaidrot.

Jus sveicina H. Alunans

Brāļu Kaudzīšu sadarbība ar H. Alunānu pamazām izbeidzās.

Lielā mērā tas izskaidrojams ar Kaudzīšu rosīgā novadnieka J. Ozola

grāmatniecības darbu: autoriem bija izdevīgāk sadarboties ar grā-
matu izdevēju Vecpiebalgā un Cēsīs nekā uzturēt kontaktu ar patālo
Jelgavu. J. Ozols sarūpēja «Mērnieku laiku» otro un trešo izdevumu,
arī «Smaidu un asaru» otro un trešo izdevumu, Kaudzīšu kopoto
darbu «Viju» un vēl dažas citas grāmatas. H. Alunāna vēstules

M. Kaudzītēm 1895. gadā attiecas uz «Smaidu un asaru» otro izde-

vumu, ko iespieda H. Alunāns savā 1892. gadā iekārtotajā spiestuvē.



К. КАРУЛИС

ПИСЬМА ГЕНРИХА АЛУНАНА К МАТИСУ КАУДЗИТЕ

Резюме

Латышские писатели братья Каудзите » Матис (1848—«1926) и Рейнис

(1839—1920) — имели тесные связи с известным книгоиздателем и владельцем

типографии и книжного магазина Генрихом Алунаном (1835—1904) в гор.
Елгаве (Митаве). В Фундаментальной библиотеке Латвийской Академии наук

и в частном владении находятся десятки писем Г. Алунана М. Каудзите. Эти

письма отражают много фактов, характеризующих важный для латышской

культуры период истории книги.

Статья содержит текст важнейших писем (сочиненных в период с 1878 по

1885 г.) и комментарий К. Карулиса.

K. KARULIS

HEINRICH ALLUNANS BRIEFE AN MATĪSS KAUDZĪTE

Zusammenfassung

Die lettischen Schriftsteller, die Brüder Kaudzīte — Matīss (1848—1926) und

Reinis (1839—1920) — hatten lebhafte geschäftliche Beziehungen zum bekannten

jelgawschen (mitauschen) Buchverleger und Druckereibesitzer Heinrich Allunan

(1835—1904). In der Fundamentalen Bibliothek der Lettischen Akademie der

Wissenschaften und in privaten Händen befinden sich viele Briefe Allunans an den

Schriftsteller M. Kaudzīte. Die Briefe legen viele Zeugnisse von einem bedeut-

samen Zeitabschnitt in der lettischen Buchgeschichte ab.

Der Beitrag enthält die wichtigsten Briefe, die zwischen den Jahren 1874 und

1885 geschrieben sind, mit einem umfangreichen Kommentar.
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A. ŠMIТЕ

J. VELMES VADĪTAIS ŽURNĀLS «AUSTRUMS»

LATVIEŠU LITERĀRAJĀ DZĪVĒ

(1885—1891)

19. gadsimta otrajā pusē Latvijas kultūras un sabiedriskas dzīves

pārvērtībās nozīmīga loma ir literatūrai un tās kritikai. Tā kā

«... māksla, arī literatūra, atspoguļojot, izskaidrojot un vērtējot dzīvi,
veic savu divējādo cieši vienoto funkciju — izzinoši vispārinošo (ra-
cionālais moments) un emocionāli audzinošo (emotīvi voluntatīvais

moments)»,1 iepazīstot kāda perioda literatūru, rodas priekšstats arī

par šī laika sabiedriskajām norisēm.

19. gadsimta otrajā pusē, īpaši 70. gados, latviešu grāmatniecībā
notiek kvantitatīvs lēciens, gadā izdoto grāmatu skaits divkāršojas.
80. gados temps nedaudz palēninās, bet izdevumu skaits joprojām

aug. Pēc A. Apīņa sniegtajām ziņām, 1884. gadā Latvijā izdotas

117 grāmatas, 455 560 eksemplāru kopā, 2 1887. gadā — 184 grā-
matas, 885 175 eksemplāri kopā. 3 80. gadu otrajā pusē palielinās po-

pulārzinātnisko un zinātnisko grāmatu daudzums, pieaug kalendāru

īpatsvars, samazinās reliģisko izdevumu skaits.

No daiļliteratūras visvairāk izdod vācu autoru darbu tulkojumus,
taču pieaug interese arī par cittautu (t.s. ziemeļnieku, krievu, franču)
rakstniekiem reālistiem.

Latviešu autoru, sevišķi iesācēju darbu iespiešana grāmatizde-

vējiem saistīta ar zināmu materiālo risku. Tādēļ rakstniekiem jā-
meklē iespējas plašāk publicēt oriģināldzeju un prozu periodikā.

1881. gadā E. Zīslaks Jelgavā sāk izdot pirmo latviešu literāro

žurnālu «Pagalms» (redaktors J. Lautenbahs). Sim izdevumam ir

nozīmīga vieta latviešu preses un literatūras vēsturē. Tajā ievie-

totie darbi aicina rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu,
latviešu valodas izkopšanu. Tomēr lasītāju trūkuma dēļ žurnāls

1882. gadā tiek slēgts.
1884. gadā sāk iznākt otrs apjomīgākais periodiskais izdevums

latviešu valodā — literārais un populārzinātniskais žurnāls «Rota».

1 Valeinis V. Literatūras teorija. — R., 1982. — 40. lpp.
2 Apinis A. Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta bei-

gām. — R., 1977. — 240. lpp.
3 Turpat, 297. lpp.
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Kā satura, tā poligrāfiskā izpildījuma ziņā tas vērtējams aug-
stāk nekā «Pagalms», taču arī šis izdevums nespēj ilgstoši piesaistīt
plašāku aprindu uzmanību.

1885. gadā tam līdzās nostājas daudz progresīvākais un demo-

krātiskākais žurnāls «Austrums», kurā publicētie materiāli vairāk

atbilst latviešu lasītāju interesēm. «Rotas» izdošana pārtrūkst
1888. gadā. No 1888. līdz 1895. gadam, kad sāk iznākt «Mājas Viesa

Mēnešraksts», «Austrums» ir vienīgais ikmēneša izdevums latviešu

valodā.

Doma par mēnešraksta nepieciešamību rodas Maskavā dzīvojošo
latviešu inteliģentu vidū t. s. «latviešu vakaros», kuros tiek lasīti

referāti, apspriesti aktuāli ekonomikas un kultūras jautājumi. Uz

pārrunām parasti pulcējas pie K. Valdemāra vai F. Brīvzemnieka.

Sevišķi liela loma latviešu inteliģences apvienošanā ir K. Valde-

māram, kas ieguvis popularitāti ne vien latviešu, bet arī plašākā
Maskavas un Pēterburgas (tag. Ļeņingrada) sabiedrībā. Tieši

K. Valdemāra un «latviešu vakaru» rosināti, K. Barons un F. Brīv-

zemnieks pievēršas latviešu folkloras vākšanai.

1881. gadā Maskavā ierodas Jēkabs Velmē (1855—1928), kurš

studējis filoloģiju Tērbatā (tag. Tartu), neilgu laiku nostrādājis
Rūjienas privātajā proģimnāzijā, bet pēc tās slēgšanas darbu Latvijā
nav varējis atrast. Ar F. Brīvzemnieka palīdzību J. Velmē Maskavā

dabū privātskolotāja vietu, vēlāk kļūst par skolotāju, bet kopš.
1883. gada — par vācu valodas lektoru Maskavas universitātē.

Arī J. Velmē aktīvi iesaistās latviešu inteliģences vakaros. Vēlāk,,
atceroties šo laiku, viņš raksta: «Maskavas latviešu starpā Valde-

mārs bija tas centrs, ap kuru viss griezās '[..]. Viņš mums iedeva

no sava bagātā domu un ideju krājuma, nemaz neuzbāzdamies ar

tām, sparu un vēlēšanos darboties tādā pašā garā.» 1

Kopējās pārrunās un diskusijās, K. Valdemāra enerģijas aizrauti,
vakaru dalībnieki nonāk pie domas par tāda periodiska izdevuma

nepieciešamību, kurā varētu publicēt nopietnākus apcerējumus un

garākus daiļliteratūras darbus. Tā kā avīzē plašāka apjoma darbu

nesaraustītā veidā nav iespējams ievietot, tiek izvirzīts jautājums par

gadagrāmatas vai mēnešraksta izdošanu. Vienojas par mēnešrakstu.

Redaktora un izdevēja pienākumus uzņemas Jēkabs Velmē.

Jau 1884. gada nogalē latviešu lasītāji var iepazīties ar «Aus-

truma» programmu. Laikrakstā «Baltijas Zemkopis» publicēts ziņo-

jums «Iz Maskavas», 2 kurā Pērkons (Roberts Pētersons) informē

par «Austruma» izdošanu un mērķiem. «Balsī» Treulands (Fricis

Brīvzemnieks), stāstīdams par paredzamo mēnešrakstu, pamato vaja-
dzību iepazīstināt latviešus ar krievu literatūras un kultūras sasnie-

gumiem, jo «jauna, spirgta tauta nelūkojas uz rietumu; tā atmo-

1 Velmē J. K. Valdemārs un viņa darbs. — R., 1925. — 19. lpp.
2 Baltijas Zemkopis. — 1884. — 31. okt.
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dusies spirgtos darbos un labas cerības skatās uz austrumu»1.
Orientācija uz krievu literatūru un kultūru ir pamatā ari izraudzī-

tajam žurnāla nosaukumam — «Austrums».

Lai pienācīgi novērtētu J. Velmēs ieguldījumu redaktora un izde-

vēja darbā, jāmin grūtības, ko «Austruma» veidotājiem vajadzēja

pārvarēt, izdodot latviešu žurnālu Maskavā.

Pirmkārt, lai sagādātu nepieciešamos materiālos līdzekjus,
J. Velmē bija spiests uzņemties lielāku darba slodzi universitātē —

daļu izdevumu nācās segt pat no saviem personiskajiem ienākumiem.

Otrkārt, bija jāsagādā daudz rakstu v. c. literāro materiālu, lai

varētu izvēlēties piemērotākos, bet latviešu autoru loks tolaik nebūt

nebija plašs.

Treškārt, žurnāla materiāli bija jāsūta cenzūrai uz Rīgu, bet

spiestuve sākumā atradās Maskavā, krievu burtliči, kas nepārvaldīja
latviešu valodu, pieļāva daudz kļūdu. Tas savukārt prasīja lielu ko-

rektūras darbu.

Mēnešraksta pirmā burtnīca pie lasītājiem nonāk 1885. gada
(cenzūras atļauja — 1884. gada 3. decembrī). «Austruma» l. numurā

redaktors J. Velmē «levedējā» raksta: «Viņa [tauta. — A. $.] grib

saprast visu, kas viņas apkārtnē, tiklab cilvēkus, kā dabu; viņa
meklē arī ziņas par to, kas notiek citās pasaules malās, lai varētu

citu tautu ierašas un panākumus salīdzināt ar saviem un piesavināt
to, kas labs un derīgs.» 2 Par žurnāla mērķi tiek izvirzīta darbošanās

tautas labā «bez kādas partejības», tāpat arī jāstāsta tautai «par

viņas pagātnes priekiem un bēdām» un jākopj vispusīgi «tautas ga-

rīgās dāvanas un mantas». Tiek piedāvāta plaša tematika, arī kri-

tiski apcerējumi, kas veicinātu izprast «vispārīgos dailes un mākslas

likumus». No daiļdarbiem kā «derīgu un veselīgu laika kavēkli» žur-

nāls sola uzņemt tādus, kas «modinātu un cilātu dailes jūtas».
Pirmajos gados «Austrumu» iespiež Maskavā E. Lisnera un

J. Romana spiestuvē, bet kopš 1887. gada 10. (oktobra) numura —

Jelgavā, E. Zīslaka spiestuvē. Lai žurnālā varētu publicēt ilustrā-

cijas, E. Zīslaks iekārto pie spiestuves arī cinkogrāfiju. Taču uz

J. Velmēs 1888. gada 22. februāra lūgumu atļaut ievietot «Austrumā»

ilustrācijas Galvenā preses lietu pārvalde atbild noraidoši. Tikai uz

trešo J. Velmēs iesniegumu atbilde ir labvēlīga (1889. gada 15. jan-

vārī) .3

Līdz ar ilustrācijām pieaug žurnāla metiens. Sākumā «Austrums»

iznāk vidēji 4000 eksemplāru mēnesī, bet jau 1891. gadā tā tirāža

sasniedz 6000 eksemplāru mēnesī. Abonēšanas maksa — 3 rubļi

gadā.

1 Balss. — 1884. — 5. sept.
2 Austrums. — 1885. — № 1. — 1. lpp.
3 Plašāk par «Austruma» izdošanu un ar to saistītajām problēmām sk.:

Karulis K. «Austrumam» simt gadu//Karogs. —
1985. — № 11. — 149.—151. lpp.
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Mēnešraksta «seja» lielā mērā atkarīga no redakcijas sastāva,
īpaši no redaktora. «J. Velmē bij cilvēks ar ļoti tīru raksturu, dziļu
izglītību, smalku, jūtīgu dabu. Viņš bij viens no tiem klusiem dar-

biniekiem, kuri turas nomaļus, bet kuri ar lielu pašaizliedzību kalpa
savam uzdevumam. Izkopt tautas valodu un literatūru, tas bija Vel-

mēs mērķis, ko viņš centās sasniegt ar savu «Austrumu»,» 1
— tādu

žurnāla redaktoru no gadu attāluma redz K. Skalbe. No 1885. līdz:

1891. gadam Jēkabs Velmē kā redaktors un izdevējs strādā pēc izvir-

zītās programmas, tādēļ arī pirmajos 7 pastāvēšanas gados «Aus-

trums» vērtējams vispozitīvāk. 2

Atsauksmes presē par žurnālu ir labvēlīgas. Tiek atzīmēts, ka

materiāli tajā izraudzīti ar atlasi, atbilstoši ievadā izklāstītajai pro-

grammai. R. Vidzemnieks (Kaudzītes Reinis) «Balsī» raksta, ka žur-

nāla «daba, droši sakot, tautiska. «Austrums» ir šo mūsu Maskavas

latviešu gara bērns, un tāpēc ir droša pārliecība, ka viņš staigās
krietni savas tautas labā.»3

Kā zinību un literāram mēnešrakstam «Austrumam» neapšaubāmi
ir liela loma latviešu kultūras vēsturē, tātad arī rakstniecības attīs-

tībā. Ap «Austrumu» pulcējas rakstnieki, mākslinieki, sabiedriskie

darbinieki, kas grib savas zināšanas un talantu veltīt latviešu tautas

izglītošanai. Raksturīgi, ka žurnāls apvieno pat pretēju uzskatu

pārstāvjus. Tas paver ceļu diskusijām. Līdz tam vēl nekad vienā

izdevumā nav publicēts tik daudz vērtīgas daiļliteratūras — gan

oriģinālās, gan tulkotās.

Izvērtējot «Austruma» lomu latviešu literārajā dzīvē, īpaši jā-
atzīmē mēnešraksta darbinieku veikums:

1) latviešu lasītāju literārās gaumes veidošanā un cīņā par vēr-

tīgas literatūras izplatīšanu,

2) krievu un Rietumeiropas rakstnieku darbu popularizēšanā,

3) latviešu oriģinālliteratūras attīstīšanā,

4) literatūrkritisku diskusiju par latviešu literatūras attīstības

ceļiem izvēršanā.

19. gadsimta 80. gadu otrajā pusē izvirzās prasības pēc grāmat-
niecības idejiskuma. Latviešu inteliģence apzinās, ka nepieciešams

sniegt lasītājiem informāciju par jauniznākušajām grāmatām, kā arī

ar preses starpniecību veidot viņu gaumi, orientēt uz vērtīgu lasām-

vielu, lai aizšķērsotu ceļu lubu literatūras izplatībai Latvijā.
Arī J. Velmēs vadītais «Austrums» iesaistās grāmatu populari-

zēšanā. Jau 1886. gadā, kad nodibinās Rīgas Latviešu biedrības

Derīgu grāmatu nodaļa (toreiz — Nodaļa priekš derīgu grāmatu ap-

1 Skalbe K. Kas bija Jēkabs Velmē//Jaunākās Ziņas. — 1928. — № 111.

2 Rakstā aptverts tieši šis posms — J. Velmēs aktīvākās un tiešas darbības

periods «Austrumā». Vēlāk viņš daļēji attālinās no žurnāla, no 1895. līdz 1902.

gadam gan atkal skaitās «Austruma» redaktors, taču faktiski to vada Āronu

Matīss. Žurnāls turpina iznākt līdz 1906. gadam.
3 Balss. — 1885. — 24. jūl.
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gādāšanas), «Austrums» publicē ziņas par tās darbību un mēr-

ķiem. 1

Žurnālā rakstīts par nepieciešamību vairāk popularizēt un izplatīt

derīgas, vērtīgas grāmatas, tas savukārt veicinātu šādas literatūras

izdošanu. «Austrums» aicina talkā skolotājus, biedrības, ieteic iz-

mantot kolportāžas metodes, lai paplašinātu grāmatu noietu, — tā

reizē samazinātos izdevumu cenas. Pretējā gadījumā, ja grāmatas
noiets mazs, nākas samazināt tirāžu — izdevējam tad jāatsakās no

daļas peļņas vai arī grāmata jāsadārdzina.
Apzinoties, ka rakstniecības attīstībai nepieciešams atbilstoši sa-

gatavots lasītājs, redaktors J. Velmē ar žurnāla starpniecību cenšas

veidot latviešu lasītāju un grāmatu izdevēju literāro gaumi. «Aus-

truma» lasītāji tiek regulāri informēti par jauniznākušajām grāma-
tām — jau 1885. gada 11. numurā ir nodaļa «Jaunas grāmatas», kur

līdzās informācijai par iznākušo darbu sniegta arī neliela anotācija
un ziņas par tā poligrāfisko veidojumu.

Paralēli šai informācijai kopš 1886. gada A. Bandrevičs veido

«Austrumam» jauniznākušo grāmatu sarakstus ar nosaukumu «Lat-

viešu grāmatu vācelīte».

levērību pelna Kažoku Dāvja publikācija «Mūsu rakstniecības

kavēkļi». 2 Autors norāda, ka «tauta, kā mūsējā, tikai tad var pa-
stāvēt lielu kultūrtautu starpā, ja tai dižena tautiska rakstniecība».

Viņš izsaka arī savus priekšlikumus, kā popularizēt un izplatīt vēr-

tīgu literatūru.

So tēmu turpina Apsīšu Jēkabs rakstā «Par skolu bibliotēkām». 3

Viņš uzskata, ka jāveido skolu bibliotēkas, lai bērni no mazotnes

tiktu radināti pie vērtīgu daiļdarbu lasīšanas un novērtēšanas.

«... kūtro jāieved kārdināšanā», jāsāk no skolām, turpinājums tad

sekotu — izaugtu paaudze, kas grib lasīt, jo «kam nav gribas kādu

grāmatu lasīt, tad šim pašam jo mazāk būs gribas grāmatu pirkt».

Apsīšu Jēkabs aicina tulkot atbilstošu derīgu literatūru. Viņš iero-

sina izveidot skolas bibliotēkas katalogu, kurā ietilptu tādu autoru

kā F. Brīvzemnieks, brāļi Kaudzītes, E. Dinsbergs, A. Leitāns, A. Lī-

ventāls, I. Turgeņevs, N. Gogolis, F. Hofmanis v. c. darbi.

Bērziņš (Pēteris Bērziņš) rakstā «Vēl kāds vārds par skolu bib-

liotēkām» 4 konstatē, ka uz Apsīšu Jēkaba aicinājumu atsaukušies

gan skolotāji, gan draudžu vadības pārstāvji. Autors min skolas,

kurās, pēc viņa rīcībā esošajām ziņām, jau izveidotas tam laikam sa-

mērā plašas bibliotēkas. Piemēram, Lieliecavas skolas bibliotēkas

katalogā esot 185 nosaukumu grāmatas, neskaitot atsevišķi izdalītās

(ap 300 nosaukumu), kas tieši saistītas ar mācību priekšmetiem.

1 Butuls. Nodala priekš derīgu grāmatu apgādāšanas pie Rīgas Latviešu Bied-

rības Zinību komisijas // Austrums. — 1886. — № 8. — 532.—533. lpp.
2 Austrums. — 1886. — № 9. — 547.—561. lpp.
3 Austrums. — 1887. — № 4. — 213.—223. lpp.
4 Austrums. — 1888. — № 4. — 473.—486. sl.
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Raksta autors sniedz arī Lieliecavas skolas bibliotēkā komplektēto

grāmatu sarakstu, līdzās nosaukumiem norādot eksemplāru skaitu.

Apsīšu Jēkabs pievērsies daiļdarbu popularizēšanai tautā arī

1891. gadā. Apskatā par 1890. gadā iznākušajām grāmatām 1 viņš

uzsver, ka jāizdod vairāk lētās «kapeiku» grāmatiņas, jo tās jau tīri

materiālā ziņā pieejamas plašākam lasītāju lokam, šīs grāmatas sa-

gatavotu nopietnākas literatūras lasīšanai. Autors gan raksta par

nepieciešamību veidot lasītāja literāro gaumi un ar preses starp-
niecību popularizēt vērtīgu literatūru, bet kā iesākumam visieteica-

māko min reliģiska satura grāmatiņas, jo tās esot visnotaļ audzi-

nošas. Varot tikt gādātas arī grāmatas ar ievērojamu vīru dzīves

aprakstiem, pasaciņas, īsi stāstiņi, bet jāsargājoties, lai šī literatūra

nesamaitātu lasītāju dvēseli, it īpaši — mazo lasītāju.
Par progresīvu soli tautas izglītošanā uzskatāmi J. Velmēs cen-

tieni «Austrumā» popularizēt krievu reālistu un labāko Rietumei-

ropas rakstnieku darbus. 19. gadsimta 80. un 90. gados Latvijā
izdoto tulkojumu klāstā lielāks īpatsvars ir vācu autoru sacerēju-
miem (70% no atsevišķi izdotajām grāmatām),2 kas lielākoties ir

salkani, sentimentāli mīlas stāsti.

«Austrumā» publicētajos rakstos vairākkārt uzsvērta nepiecieša-
mība iepazīstināt latviešu lasītājus ar cittautu autoru darbiem. Pie-

mēram, Apsīšu Jēkabs «Priekšlikumā latviešu rakstu izdevējiem» 3

aicina izdot latviešu valodā I. Turgeņeva rakstus vairākos sējumos,
kā arī tulkot tādu autoru kā M. Ļermontovs, N. Gogolis v. c. darbus,

jo krievu rakstnieki vairāk pievēršoties zemāko kārtu ļaužu dzīves

atainošanai nekā vācu autori. Tie tad arī būtu labāk uztverami lat-

viešu lasītājam, kuram vairāk jāmāca atšķirt labu literatūru no sē-

nalu literatūras, ar kādu tas pārsvarā tiek apgādāts. Šai sakarā Ap-
sīšu Jēkabs asi vēršas pret «lubu rakstītājiem un apgādātājiem».

Lai nodrošinātu «Austrumam» daiļliteratūras tulkojumus, J. Velmē

aicina talkā latviešu rakstniekus un dzejniekus, arī pats iesaistās

šajā darbā.

1885. gadā «Austrumā» publicēti 12 prozas sacerējumi, no ku-

riem 7 ir krievu autoru darbu tulkojumi: I. Turgeņeva «Nesavaldā-

mais», «Gavilētājas mīlestības dziesma» (abi J. Velmēs tulk.) un

«Brauciens uz gāršu», N. Zlatovratska «Pareģone» (abi Apsīšu Jē-

kaba tulk.) un «Fabrikas buržas stāsti» (E. Medņa tulk.), A. Puš-

kina «Dubrovskis» (Bermaku Pētera tulk.) un «Jaunkundze — zem-

niece» (A. Bandreviča tulk.).
No 48 dzejoļiem, kas 1885. gada ievietoti žurnāla, 9 ir krievu au-

1 [Apsišu Jēkabs] J-z-ms J. Grāmatu lasītājiem un apgādātājiem // Aus-

trums. — 1891. — № 3. — 371.—376. sl.

2 Apinis A. Latviešu grāmatniecība... 314. lpp.
3 Austrums. — 1885. — № 5. — 337.-339. lpp.
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toru (A. Puškina, M. Ļermontova, N. Ņekrasova, G. Deržavina, J. Ba-

ratinska) darbu atdzejojumi.
J. Velmēs perioda «Austrumā» viens no visplašāk pārstāvētajiem

krievu rakstniekiem ir I. Turgeņevs — publicēti 9 darbi: 1885. ga-
dā— 3 iepriekšminētie sacerējumi, 1888. gadā — «Maliena» (tulk.
Bideru Juris (Bebris)), 1889. gadā — «Puņins un Baburins» (tulk.
Jānis Lava un Dreimaņu Pēteris), 1890. gadā — 3 darbi K. Porta

tulkojumā: «Andrejs Kolosovs», «Lieka cilvēka dienasgrāmata» un

«Nāve» (no «Mednieka piezīmēm»), 1891. gada — «Divi draugi»
(K. Porta tulk.).

Arī M. Ļermontova darbi kopš 1885. gada ieņem redzamu vietu

«Austruma» slejās — kopumā publicēti 6 dzejoji, kurus tulkojuši
Esenberģu Jānis, Fricis Adamovičs v. c. Vairākums no tiem iespiesti
žurnāla pirmajos gadagājumos: 1885. g. — «Albuma», «Staigāju pa

ceļu klusu, baigu», 1886. g. — «Mans bērns, kam raudi tu tik gauži»,
«Satikšanas».

1888. gada «Austrumā» pirmo reizi lasāmas I. Krilova fabulas:

«Raibās aitas» 1, «Zivju dejas» 2 (abas F. Adamoviča tulk.), kurā

satīriskā gaismā rādīts cars Aleksandrs I un viņa favorīts Arakče-

jevs. Līdz 1891. gadam žurnālā pavisam publicētas 6 I. Krilova fabu-

las, no tām vienu («Zemnieki un upe») tulkojis Eduards Veiden-

baums.

F. Adamovičs, viens no aktīvākajiem krievu literatūras tulkotā-

jiem «Austrumā», atdzejojis arī 2 N. Ņekrasova darbus: 1886. g. —

«Jancits», 1888. g. — «Divas dziesmas». 3 N. Ņekrasova dzejoļus
tulkojis Jaunzemju Jānis (Apsīšu Jēkabs): 1885. g. — «Grūts krusts

ir viņai piekritis par daļu», «Jūs manas dziesmas», 1888. g. —

«Mežā» (no poēmas «Sals Sārtdegunis»).

No A. Puškina darbu tulkojumiem «Austrumā» publicēti 2 iepriekš-
minētie prozas sacerējumi, abi 1885. gadā, 2 dramatiskie darbi:

1887. gadā — «Skati iz bruņinieku laikiem» (tulk. J. Velmē),
1889. gadā — «Mocarts un Salicris» (tulk. F. Adamovičs), šādi

dzejoļi: 1885. gadā — «Man prieks un mīlestība nīka» (tulk. Esen-

berģu Jānis), «Slīkonis» (tulk. J. Janševskis), 1888. gadā — «Zie-

mas vakars» (tulk. Bideru Juris (Bebris)), 1889. gadā — «Oļega

nāve» (tulk. Cenas Juris).

Ap 1887. gadu Rainis (toreiz vēl jaunais autors J. Pliekšāns)
iesūta «Austrumam» savu meistariski atdzejoto A. Puškina drāmu

«Boriss Godunovs», kas žurnāla slejās neparādās. Arī atbildi no

redakcijas Rainis nesaņem. Kādēļ J. Velmē noraidījis tulkojumu?
Pēc desmit gadiem šo lugu tajā pašā «Austrumam» piedāvātajā va-

riantā iespiež «Mājas Viesa Mēnešraksts». Pēc literatūrzinātnieka

A. Birkerta domām: «Daudzie jaunvārdi, kas lietoti «Borisa Go-

1 Austrums. — 1888. — № 9. —
1138. sl.

2 Austrums. — 1888. — № 12. — 1463. sl.
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dunova» tulkojumā, [. .] būs bijuši par iemeslu, kāpēc filologs Velmē

neuzņēma lugas tulkojumu «Austrumā». Kad desmit gadus vēlāk

šie paši vārdi atkārtojās «Fausta» tulkojumā, tad otrs tautisks

filologs, Mīlenbahs, ņēmās šo Raiņa jauno valodu uz niknāko

apkarot.»l

T. Zeiferta un J. Janševska tulkojumā «Austrumā» publicēti
9 A. Koļcova dzejoji. 3 dzejoji ievietoti G. Deržavinam. Tulkoti arī

A. Cehova, F. N. Gogoja, V. Garšina, Ļ. Tolstoja,
D. Mamina-Sibirjaka, M. Saltikova-Ščedrina darbi (katram autoram

pa vienam).
No cittautu literātiem «Austruma» dzejas nodaļā visvairāk pār-

stāvēti vācu dzejnieki. Līdzās labāko vācu romantiķu sacerējumiem

publicēti arī nedaudzi lēti, sentimentāli dzejoji (Hofmaņa-Feller-
slēbera, V. Millera v. c).

levērojamāko vācu rakstnieku darbu tulkojumu vidū jāmin E. Vei-

denbauma veiksmīgi atdzejotie F. Šillera «Uzvaras svētki» un «Jāt-

nieku dziesma» («Austrumā» abi 1890. g.). Savādi, ka no izcilākā

«vētras un dziņu» laikmeta dzejnieka J. V. Gētes darbiem žurnālā

ievietots tikai viens — dzejolis «Ziemeļos» (tulk. Ķidraucku Ģe-

derts)
.

Daudz tulkota un «Austrumā» publicēta H. Heines dzeja: no

1885. līdz 1888. gadam — 10 dzejoļi, kuru lielāko daļu atdzejojuši
Apsīšu Jēkabs un J. Janševskis («Lūk, ūdensroze vairās», «Pie tālās

debess malas», «Ja dziesmas skaņu dzirdu» v. c).
Pesimistiskākā vācu romantika N. Lenava darbus «Austrumam»

tulkojuši Apsīšu Jēkabs, Diženajo Bernhards, J. Purkalits, T. Pau-

liņš — mēnešrakstā ievietoti 11 dzejoļi. Vācu romantiķu dzeju žur-

nālā raksturo arī A. Šamiso lirika, kas tuva tautasdziesmām.

Arī cittautu prozu «Austrumā» pārstāv galvenokārt vācu rakst-

nieku sacerējumi. Piemēram, 6 darbi izvēlēti no vācu reālistiskā

zemnieku dzīves atainotāja P. Rozegera daiļrades («Kad mans vec-

tēvs gāja precībās», «Tēva vārda dēļ», «Četrpadsmitā» v. c).
J. Velmēs vadītajā žurnālā lasāmas ne vien L. Krilova, bet arī

18. gadsimta vācu domātāja un literāta G. E. Lesinga fabulas. Au-

tors tās rakstījis prozā — ļoti koncentrēti, īsi, uzskatot, ka jāizceļ
fabulas pamācošais saturs un nedrīkst atļauties nekādus izpušķo-

jumus. «Austruma» 1887. gada 12. numurā publicētas 5 G. E. Le-

singa fabulas, kas sniedz kaut nelielu priekšstatu par to autoru.

1890. un 1891. gadā žurnālā pirmo reizi latviski parādās Horācija
dzeja — 10 viņa darbus («Dzīves padoms», «īstais miers», «Iznī-

cība», «Vidus ceļš vislabākais» v. c.) atdzejojis Eduards Veiden-

baums.

Latvijas vēstures un etnogrāfijas pētnieks Matīss Šiliņš, kas

1 Birkerts A. Rainis krievu literatūras tulkotājs//Raiņa daiļrade. — R.„
1954. — 385. lpp.
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darbojies arī literatūrā un «Austruma» redakcijā, publicējis mēneš-

rakstā vairākus apcerējumus par t. s. ziemeļnieku literatūru. 1885. ga-
dā publikācija veltīta somu rakstniekam P. Peiverintam — vecāka-

jam no t. s. tautas rakstniekiem, kurš nācis no vienkāršās tautas un

palicis tajā, savos darbos attēlojis tās dzīvi. «Austrumā» ievietoti arī

2 M. Šiliņa tulkotie P. Peiverinta stāsti: «Ceļa biedrs» 1
un «Rita

salna»2

.
1886. gadā M. Šiliņš iepazīstina žurnāla lasītājus ar popu-

lārā norvēģu rakstnieka Bjermsternes Bjernsona daiļradi, publicējot
arī viņa stāsta «Dzelzceļš un kapsēta» tulkojumu. 3

19. gadsimta 80. gados latviešu rakstniekiem vēl nav lielas pie-
redzes tulkošanā, tādēļ darbu kvalitāte ir ļoti dažāda. Jāņem vērā

arī konkrētais laikmets, latviešu literatūras un valodas attīstības

līmenis. Nav apstrīdams, ka tādi tulkotāji kā Apsīšu Jēkabs, F. Ada-

movičs, E. Veidenbaums, sniedzot iespēju latviešu lasītājiem iepazīt
cittautu rakstnieku darbus, veicinājuši latviešu literatūras un grā-
matniecības attīstību 19. gadsimta beigās.

«Austruma» darbības pirmajos gados J. Velmē pulcē ap žurnālu

daudzus ievērojamus tālaika rakstniekus. Gadiem ritot, pieaug ori-

ģināldarbu skaits «Austrumā». Tā 1885. gadā no prozas sacerēju-
miem žurnālā ievietoti 9 tulkoti darbi un 3 oriģinālstāsti, no dze-

jas — 17 tulkojumi un 31 oriģināldzejolis, 1886. gadā no prozas —

6 tulkoti un 3 oriģināldarbi, no dzejas — 9 tulkojumi un 21 oriģināl-

dzejolis, 1890. gadā no prozas — 14 tulkojumi un 10 oriģināldarbi,
no dzejas — 16 tulkojumi un 52 oriģināldzejoļi.

19. gadsimta 80. gados latviešu literatūrā saduras divi virzieni —

reālisms un romantisms (dēvēts par «pseidotautisko» romantismu).
«Austrumā» pārstāvēti abu virzienu darbi, taču daudzi sacerējumi
liecina par reālisma virziena nostiprināšanos latviešu literatūrā

19. gadsimta 80. gados. Rakstnieki pievēršas dzīves īstenības pa-

tiesai atspoguļošanai, sava laika problēmu risinājumam. Reālā vide

un tēlu iekšējā pasaule viņu darbos kļūst par vienotu, attīstībā esošu

procesu.

No oriģinālliteratūras «Austrumā» visplašāk pārstāvēta dzeja.
Kaut gan 19. gadsimta 80. gados vērojama latviešu literārās dzīves

aktivizēšanās, dzejas laukā īpašas virsotnes neparādās. To atspo-

guļo arī «Austruma» oriģināldzejas nodaļa. Te pārsvars dzejniekiem,
kuru daiļrade pieskaitāma romantisma virzienam. Šīs dzejas centrā

izvirzās mīlestības un dabas apcere — bieži vien salkanā, pārlieku
sentimentālā veidā. Literatūrkritiskajos rakstos gan pausta norai-

doša attieksme pret šādu dzeju, bet pati dzeja būtiski izmainās tikai

19. gadsimta 90. gados.

Starp nozīmīgākajiem dzejniekiem, kuru darbi lielā skaitā pub-

1 Austrums. — 1885. — № 12. — 786.-799. lpp.
2 Austrums.

— 1886. — № 1. — 12.—25. lpp.
3 Austrums. — 1886. — № 6/7. — 384.—406. lpp.
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licēti J. Velmēs vadītajā «Austrumā», jāmin Esenberģu Jānis (1862 —

1890). Mēnešrakstā ievietoti 19 viņa dzejoļi. Dzejnieka sadarbība ar

žurnālu aizsākas jau kopš pirmā «Austruma» numura, kurā redak-

cijas atbilžu nodaļā lasāms: «Esnbr. Jānis — Rīgā. Paldies! Lūg-
tum Jūsu adresi.»1 Sākumā mēnešrakstā uzņemti viņa tulkotie darbi,

bet otrajā pusgadā — ari oriģināldzejoļi.

Esenberģu Jānis, kuru Plūdons dēvējis par «mīlestības dzies-

minieku», ir individuālā romantisma pārstāvis latviešu lirikā. Viņš

apdzied dabu, mīlestību, kam pāri allaž klajas ciešanu un skumju

plīvurs. Viņa dzejā dominē pesimistiska noskaņa. Taču atsevišķu
dzejoļu sentimentālisms nenoslīd līdz salkanībai, kāda raksturīga
daudziem šī perioda dzejnieku romantiķu darbiem. Veiksmīgi izmek-

lētās atskaņas, izkoptā valoda bez tukšvārdības, tiešais pārdzīvo-

jums padara viņa sentimentālo dzeju baudāmu. Pārsvarā gan Esen-

berģu Jānim ir «drūmas likteņdziesmas» («Mēs ejam it klusi» 2,

«Ilgošanās» 3
v. c).

Daiļradē tuvs viņam ir J. Frīdenberģis-Mieriņš (1869 —1894)."Arī
šī autora dzejā mīlestība nes līdzi skumjas un sāpes («Es sapņoju» 4,
«Jel neraudi»5

v. c). J. Frīdenberģa-Mieriņa nacionāli patriotiskā
lirika («Tautas liktens»6

, «Latvjiem — brāļiem»" v. c.) sasaucas ar

tautisko romantiķu dzeju. Žurnālā līdz 1891. gadam publicēti 25

J. Frīdenberģa-Mieriņa dzejoļi.
Vairāk nekā divu desmitu dzejas darbu autors «Austrumā» ir

J. Lautenbahs-Jūsmiņš (1847—1928) — raksturīgākais t. s. «pseido-
tautiskā» romantisma pārstāvis latviešu literatūrā. Viņš pievērsies
latviešu mitoloģijai, savā dzejā atdarina tautasdziesmu formu, plaši
lieto deminutīvus. No J. Lautenbaha-Jūsmiņa garākiem dzejojumiem
žurnālā uzņemti «Līga»8

,
«Vaidelotes»9

,
«Ķeistuts un Biruta» 10

,
«Ap-

burta manta»11.

J. Lautenbaha-Jūsmiņa sekotājs dzejā ir Matīss Šiliņš (1861 —

1942). Viņš konsekventi turas pie latviešu tautasdziesmu formas,

pārliecināts, ka dzejai nav nepieciešamas nekādas citas formu liku-

mības kā tikai tautasdziesmās sastopamās.

Dzejoļus un poēmas par vēsturiskām tēmām «Austrumā» publi-

cējis Sudrabu Edžus (1860—1941) — kopskaitā 15 darbus. Jau žur-

nāla 1885. gada 1. numurā redakcijas atbilžu nodaļā ir viņam adre-

1 Austrums. — 1885. — № 1. — 60. lpp.
2 Austrums. — 1891. — № 4. —

431. sl.
3 Austrums. — 1889. — № 9. — 1050. sl.

4 Austrums. — 1890. — № 7. — 798. sl.

5 Austrums. — 1890. — № 3.
— 363. sl.

• Austrums. — 1888. — № 3. — 286. sl.
7 Austrums. — 1889. — № 3. — 271. sl.

8 Austrums. —
1885. — № 10. — 625.-629. lpp.

9 Austrums. — 1885. — № 7. — 459.-461. lpp.
10 Austrums. — 1890. — № 5. — 559.-563. sl.

11 Austrums. — 1891. — № 4. — 433.—438. sl.
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sētas rindas: «S. E. — Urā. Paldies! Izlietosim drīzumā, ja kavēkļi
negadīsies.» l Tā paša gada 2. numurā lasāms Sudrabu Edžus «Ķeis-
tuta loms». Sadarbība turpinās, «Austrumā» parādās viņa «Vijtauts» 2

,

«Jaunais Romnovs» 3
v. c. dzejoļi, kas pieder pie labākajiem tautiskā

romantisma darbiem latviešu lirikā.

Mēnešrakstā ievietoti arī daži Friča Brīvzemnieka (1846 —1907)
«vaļas brīžu lolojumi», kā viņš pats dēvējis savus dzejoļus. Dzejā
(«Burtnieks un viņa kokle» 4

v. c.), tāpat kā citos darbos, F. Brīv-

zemnieks mudina uz cīņu par tautas kopējiem mērķiem. «Austruma»

1885. gada 1. numura publicēta viņa balāde «Krīvu krīvs» — aicinā-

jums nekad nešķirt vārdus no darbiem, kā to darījuši patiesi tautas

gudrības nesēji. Ar tēlojuma vienkāršību, patieso pārdzīvojumu
F. Brīvzemnieka darbi rada lielu emocionālu iespaidu.

1890. gadā «Austrumā» pirmo reizi lasāms Jāņa Poruka (1871 —

1911) vārds. Viņa dzejoļos atspoguļojas 19. gadsimta 90. gados
latviešu dzejā raksturīgā subjektīvā pārdzīvojuma padziļināšanās,
novēršanās no sentimentalitātes. J. Poruka darbi ir vērtīgākais un

nozīmīgākais devums «Austruma» dzejas nodaļā. Pirmais Poruka dze-

jolis («Mūžīgais dzejnieks») ievietots žurnāla 1890. gada 1. numurā,

turpmākajos seko «Sapnis» 5
, «Eņģeļa skūpstiens» 6

,
«Bārens»7

v. c.

Divu gadu laikā mēnešrakstā publicēti 12 J. Poruka dzejoļi.
Vēl starp «Austruma» dzejas nodaļā publicēto darbu autoriem

var minēt Ligusaini-Zunduli (Kristaps Alksnis), Ludi Bērziņu, Jē-

kabu Janševski (Janovskis Jēkabs), Jaunzemju Jāni (Apsīšu Jēkabs),
Doku Ati. Viņu dzejoļu skaits žurnālā gan ir neliels.

Starp «Austruma» autoriem varētu būt arī V. Plūdons, taču viņa
iesūtītos dzejoļus redakcija noraida, atbildot, ka «...vēl jānogata-

vojas. Distihi iesākas ar heksametri un ne ar pentametri.» 8 Sī

iemesla dēļ dzejnieks ilgi neuzdrošinās savus dzejoļus piedāvāt arī

citur.

«Austruma» oriģinālprozas nodaļā nozīmīgu vietu ieņem Apsīšu
Jēkaba (1858—1929) darbi. 19. gadsimta 80. gadi ir reālisma ziedu

laiks rakstnieka daiļradē. J. Velmēs vadītais žurnāls veicina

rakstnieka izaugsmi, reizē arī — reālisma attīstību latviešu lite-

ratūrā. 1885. gadā ar parakstu Jāņzemnieks «Austrumā» ievie-

tots viens no Apsīšu Jēkaba labākajiem stāstiem — «Pie pa-

gasta tiesas». Tajā pašā gadā publicēto stāstu «Laimes spoks» 9
au-

tors jau paraksta kā Apsīšu Jēkabs. Sis darbs iesniegts 1885. gadā

1 Austrums. — 1885. — № 1. — 60. lpp.
2 Austrums. — 1888. — № 5. — 609.—616. sl.
3 Austrums. — 1888. — № 4. — 447.-448. sl.
1 Austrums. — 1887. — № 2. — 95. lpp.
5 Austrums. — 1890. — № 2. — 186. sl.
6 Austrums. — 1890. — № 4. — 459. sl.
7 Austrums. — 1890. — № 5. — 558. sl.
8 Austrums. — 1890. — № 11. — 1440. sl.
9 Austrums. — 1885. — № 11. — 716.—743. lpp.
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«Austruma» redakcijas izsludinātajā konkursā par labākajiem ro-

māniem un novelēm. 1886. gadā žurnālā lasāms, ka, lai gan Apsīšu
Jēkaba «Laimes spoks» «...pilnīgi nesaskan ar prēmiju noteiku-

miem, tad tomēr viņam piespriesta godalga 15 rbi., tādēļ ka valoda

gluda un tekoša, ka viņš mūs ieved tautas dzīvē».1

Ar Apsīšu Jēkaba darbiem «Austrumā» ienāk spilgti reālistisks

lauku dzīves tēlojums. Tādi ir stāsti «Pie pagasta tiesas», «Bagāti
radi»2

,
«Svešos ļaudīs» 3

; 1889. un 1890. gadā turpinājumos (6 numu-

ros) publicēts viņa stāstu cikls «Iz tautas bilžu galerijas».
19. gadsimta 90. gados literatūrkritiķis J. Jansons (Brauns) gan

pārmet Apsīšu Jēkabam pārlieko labdarības un samierināšanās

sludinājumu, 4 jo nepretošanās ļaunumam, tā aizbildināšana paverot
ceļu ļaunuma zelšanai. Tāds, piemēram, esot Andra tēvs «Bagātos
rados» — cilvēks, kurā mājo bezgalīga ticība citiem, pieticība, samie-

rināšanās ar savu stāvokli.

Kritikā allaž cildināta Apsīšu Jēkaba tīrā, izkoptā, vārdu un

formu ziņā bagātā valoda. Viņa «Vēstulēs iz tēvijas», ko ilgus gadus
(1885—1895) turpinājumos publicē «Austrums», izskan arī rūpe
par latviešu valodas attīstību. Apsīšu Jēkabs aicina rakstniekus

izkopt valodu, mācoties no latviešu tautasdziesmām, bet arī atcero-

ties, ka tās «nav pakaļtaisāmas».
J. Velmēs redaktora laikā «Austrumā» publicēti Doku Ata (1861 —

1903) stāsti «Biedrības svētki» 5
,

«Divi Jāņu dienas»6
,

«Vectēvs» 7
,

kā arī pasakas. Tēlodams zemnieku dzīves ainas, autors daudz iz-

mantojis folkloras un etnogrāfijas materiālus.

levērību pelna žurnālā ievietotais F. Mālberga (1824—1907)
stāsts «Platā ēna» — reālistisks klaušu laiku tēlojums, kur ļaudis
savā varā kā «plata ēna» tur muižas pārvaldnieks. 8

1890. un 1891. gadā «Austrumā» vairākkārt publicētas A. Lerha-

Puškaiša (1859—1903) pasakas — kopskaitā 9: «Stiprons un Tikla»9
,

«Lapsa-kūmiņš un vilks» 10 v. c.

Žurnāla
prozas nodaļā ievietoti arī atsevišķi ā. Alunāna, J. Drav-

nieka, J. Purapuķes, T. Zeiferta v. c. autoru sacerējumi. Kopumā mē-

nešrakstā publicētā proza apliecina reālisma kā literatūras virziena

nostiprināšanos latviešu rakstnieku darbos.

1 Austrums. — 1886. — № 1. — 76. lpp.
- Austrums. — 1886. — № 10/11. — 601.—634. lpp.; Nš 12. — 729.-746. lpp.
3 Austrums. — 1888. — № 1. — I.—lB. sl.; fk 2. — 129.—144. sl.; № 3. —

257.-286. sl.; № 4. — 449.-458. sl.
4 Jansons (Brauns) J. Domas par jaunlaiku literatūru // Jansons (Brauns) J

Literatūra un laikmets: Raksti. — R., 1972. — 17.—85. lpp.
5 Austrums. — 1889. — № 7. — 833.—858. sl.
6 Austrums. — 1890. — № 3. — 257.-286. sl.; № 4.

— 385.—412. sl.; N° 5.—

513.—538. sl.; № 6. — 641.—668. sl.
7 Austrums. — 1891. — № 5. — 599.—612. sl.; № 6. — 707.-718. sl.
8 Austrums. — 1885. — № 8. — 528.—540. lpp.
9 Austrums. — 1890. — № 7. — 871.—890. sl.
10 Austrums. — 1891. — № 10. — 1267.—1271. sl.
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Lielu interesi latviešu literārajā dzīvē 19. gadsimta beigās izraisa

«Austrumā» ievietotie literatūrkritiskie raksti. lespēju publicēties žur-

nālā rod ari Teodors Zeiferts (1865—1929), kura raksti «Austrumā»
izvirza viņu par vienu no redzamākajiem 19. gadsimta 80. gadu lat-
viešu literatūras vērtētājiem. J. Jansons (Brauns) vēlāk izteicies,
ka T. Zeiferts ir latviešu literatūras kritikas nodibinātājs. Žurnāla
1886. gada 8. numurā parādās T. Zeiferta kritiskais apcerējums «Hu-

genbergers mūsu valodniecības un rakstniecības laukā», tā paša gada
12. numurā — «Jura Alunāna dziesmiņas». Vairākas T. Zeiferta

literatūrkritiskās atziņas izklāstītas rakstā «Ausekļa dzeja» 1
.

Ar T. Zeiferta vārdu «Austrumā» 19. gadsimta 80. gados saistās

plaša polemika, kas faktiski turpina Kaudzītes Matīsa un J. Lauten-

baha-Jūsmiņa aizsākto diskusiju, kurā M. Kaudzīte kritizē J. Lauten-

baha episko dzejojumu «Zalkša līgava», pārmetot autoram aklu folk-

loras atdarināšanu. 1888. un 1889. gadā «Austrumā» ievietoti T. Zei-

ferta un J. Lautenbaha polemiskie raksti par folkloras un vēstu-

riskās vielas izmantošanu dzejā. Polemiku beidzot, seko redakcijas
piebilde: «Esam atļāvuši abiem pretiniekiem izteikt savas domas,
neiemaisīdamies viņu strīdū, lai gan nevaram nevienam no abiem

pilnīgi piekrist. Arī tagad negribam to darīt, bet atstājam lasītājiem
pašiem izspriest, kur un kam taisnība. Bet, kad nu paredzam, ka

pretinieki nevienosies, vismazāk tik ātri ne, tādēļ ka tiem katram

savs stāvoklis; kad nu domājam, ka lielākai «Austruma» lasītāju

daļai pietiks ar šiem rakstiem, lai varētu taisīt savu spriedumu: tad

ieskatām šo polemiku par nobeigtu ..
.»

2

J. Velmēs vadības laikā «Austrumā» publicēti vairāku autoru

apcerējumi par literatūras darbiniekiem: Āronu Matīsa — par Laubes

Indriķi un Medinsku Mariju, K. Barona — par Juri Alunānu, K. Kun-

dziņa — par K. Hugenbergeru v. c, kuros skarti arī vispārēji daiļ-
rades procesa jautājumi. Tomēr paši nozīmīgākie ir iepriekšminētie
T. Zeiferta un J. Lautenbaha raksti.

1892. gadā «Austruma» izdevēja tiesības pāriet J. Dravnieka ro-

kās — J. Velmem nav pa spēkam papildizmaksas, ko prasa mēneš-

raksta izdošana. J. Dravnieks lūdz apstiprināt viņu arī par galveno
redaktoru. Galvenā preses pārvalde šo lūgumu daļēji apmierina —

J. Dravnieku apstiprina par otro redaktoru blakus J. Velmem. «Aus-

trums» zaudē savu popularitāti, jo visi aktīvākie, progresīvie kultū-

ras un sabiedriskie darbinieki saistījušies ar «Dienas Lapu». Tur

ievietotie materiāli rada lielāku rezonansi sabiedrībā, turpretī «Aus-

trums» kļūst par t. s. «famīliju žurnālu», tā publikācijām nav vairs

stingras atlases. Presē parādās arvien vairāk kritisku rakstu par
«Austruma» saturu.

Taču šī mēnešraksta devums latviešu literatūras un kultūras

dzīvē 19. gadsimta 80. gados — redaktora J. Velmēs vadības laikā —

1 Austrums. — 1887. — № 9. — 569.-578. lpp.
2 Austrums. — 1889. — № 3. — 354. sl.
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vērtējams augstu. J. Velmē, kā vēlāk raksta T. Zeiferts, «juta, ka

viņam še pildāms savs mūža uzdevums. Viņam nevarēja palikt ne-

pamanīts, ka tomēr bija kādi simti jaunu cilvēku, kas katru «Aus-

truma» burtnīcu saņēma kā maizi no debesīm, kā vēsti par nupat

gaidāmu saules lēktu.» 1

Savukārt M. Bruņinieks apliecinājis, ka ««Austrumu» lasīja ar

lielu interesi un visi Jelgavas vasarnieki ar ilgām gaidīja jaunu žur-

nāla numuru. Neviens žurnāls nebūs gan tādu iespaidu atstājis uz

tautu kā «Austrums».» 2

«Austruma» loma īpaši nozīmīga arī tāpēc, ka iespējas publicēties
tajā guvuši daudzi vēlāk populāri latviešu literatūras darbinieki:

Apsīšu Jēkabs, F. Adamovičs, J. Poruks, T. Zeiferts v. c.

А. ШМИТЕ

ЖУРНАЛ E. ВЕЛМЕ «АУСТРУМС»

В ЛАТЫШСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

(1885—1891)

Резюме

В конце 1884 г. латышских читателей при помощи газет проинформировали

об ожидаемом выпуске ежемесячника литературы и наук «Ауструмс», его про-

грамме и целях. Инициаторы выпуска журнала — проживающие в Москве

представители латышской интеллигенции Ф. Бривземниекс, К. Валдемарс,
Е. Велме и др. — пришли к заключению о необходимости выпуска более объ-

емного латышского периодического издания, где целиком можно было бы пуб-

ликовать обширные сочинения. Название журнала «Ауструмс» («Восток») сви-

детельствует об ориентации на русскую литературу и культуру. Журнал вы-

пускался с 1885 до 1906 г. Наибольшего признания он заслуживает за первые

семь лет существования, когда его редактором и издателем был Е. Велме

(1855—1928). В это время вокруг «Ауструмса» группировались выдающиеся

латышские писатели, общественные деятели. Ни одно из прежних изданий не

опубликовало такого множества ценной оригинальной и переводной художест-
венной литературы. За период деятельности Е. Велме «Ауструмс» значительно

популяризовал книгоиздательство, одновременно воспитывая литературный вкус

читателей и издателей.

В это время в журнале были опубликованы произведения А. Пушкина,
М. Лермонтова, И. Тургенева, А. Кольцова, Н. Некрасова, а также других рус-
ских авторов. В начале 90-х годов в «Ауструмсе» впервые на латышском языке

можно было прочитать стихи Горация (перевод Э. Вейденбаума1). Представлены
также работы Ф. Шиллера, Г. Гейне, Б. Бёрнсона. Росло число оригинальных
работ. Среди латышских писателей видное место занимал Апсишу Екабс.

Е. Велме при помощи «Ауструмса» способствовал развитию реалистической ли-

тературы как прогрессивного направления. В «Ауструмсе» публиковались про-
изведения поэтов Ф. Бривземниека, Я. Лаутенбаха, М. Силиньша, Судрабу

Эджуса, Я. Эсенберга, в 90-х гг. — также Я. Порука.

1 [Zeiferts Т.] Teodors. Jēkabs Velmē musu žurnālistika // Latvis. — 1925.

№ 1246. — 25. nov.

2 Bērziņš L. Jēkabs Velmē un vina Austrums // Vārds. — 1938. — № 9.

366. lpp.



Существенное значение в латышской литературной жизни конца XIX в.

имела литературная критика. В 1888 и 1889 гг. ежемесячник печатал обширную

полемику Т. Зейферта и Я. Лаутенбаха об использовании фольклора и истори-

ческого материала в поэзии, участвуя в борьбе за реализм в латышской лите-

ратуре.

A. ŠMITE

DIE ZEITSCHRIFT LINTER DER LEITUNG VON J. VELME

«AUSTRUMS» IM LETTISCHEN LITERATURLEBEN

(1885—1891)

Zusammenfassung

Schon am Ende des Jahres 1884' informierten die lettischen Zeitungen ihre

Leser über die Herausgabe, das Programm und das Ziel der künftigen Monats-

schrift für Literatur und Wissenschaft «Austrums». Die Initiatoren dieser Zeit-

schrift waren die Vertreter der lettischen Intelligenz in Moskau: K. Valdemārs,
J. Velme, F. Brīvzemnieks. Šie waren überzeugt von der Notwendigkeit einer perio-
dischen Ausgabe, in der man umfangreichere lettische Schriften publizieren könnte.

Die Orientierung auf die russische Literatur und Kultur gab der Zeitschrift den

Namen «Austrums» (Der Osten).
Die Monatsschrift erschien in den Jahren 1885—1906. Die höchste Anerkennung

fand sie in den ersten sieben Jahren, als Jēkabs Velme (1855—1928) der Heraus-

geber und der Redakteur der Monatsschrift war. Die Zeitschrift «Austrums» war

■damals der Sammelplatz der besten lettischen Schriftsteller und anderen Kultur-
schaffenden. Soviel Originalliteratur und Übersetzungen waren bisher noch niemals

in der lettischen Sprache veröffentlicht.

Mit der Zeitschrift «Austrums» popularisierte J. Velme die lettische Literatur

und die lettischen Bücher, bildete den literarischen Geschmack seiner Leser.

In diesen Jahren erschienen in der Zeitschrift die Werke von A. Puschkin,

M. Lermontow, I. Turgenjew, A. Kolzow, N. Nekrassow. Ebenso wurden die

Werke von F. Schiller, H. Heine, B. Bjornson gedruckt. In den 90er Jahren konnte

man schon Horatius' Gedichte in Übertragungen von E. Veidenbaums lesen.

Von Jahr zu Jahr wuchs die Anzahl der lettischen Originalwerke, die in der

Monatsschrift «Austrums» publiziert wurden. Einen wichtigen Platz unter den

lettischen Autoren nimmt der Schriftsteller Apsīšu Jēkabs ein. Die 80er Jahre sind

die Blütezeit seines Realismus. Mit der Monatsschrift «Austrums» unterstützte

J. Velme nicht nur das Schaffen von Apsīšu Jēkabs, er förderte auch den Realismus

als eine progressive Strömung in der lettischen Literatur. Zu den oft publizierten
Autoren gehörten auch F. Brīvzemnieks. Sudrabu Edžus, J. Esenbergs, J. Lau-

tenbahs, M. Šiliņš; in den 90er Jahren auch J. Poruks.

Eine große Bedeutung haben die literaturkritischen Schriften, die in der Mo-

natsschrift publiziert wurden. In den Jahren 1888 und 1889 erscheint eine Reihe

von polemischen Schriften. Die Autoren dieser Schriften sind T. Zeiferts und

J. Lautenbahs. Das Hauptthema ist das Verhältnis der Folklore und des histo-

rischen Stoffes zur gegenwärtigen Literatur. Diese Diskussion ist von großer
Bedeutung für die weitere Entwicklung des lettischen Realismus.
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V. ZANDERS

RIGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS DERĪGU GRĀMATU NODAĻAS
IEGULDĪJUMS FOLKLORAS UN DAIĻLITERATŪRAS

IZDOŠANĀ

Rīgas Latviešu biedrības izdevniecība — Derīgu grāmatu nodaļa
(turpmāk DGN vai Nodaļa) — savas pastāvēšanas laikā (1886—

1940) laidusi klajā vairāk nekā 350 grāmatu ar kopējo tirāžu aptu-
veni 1 miljons eksemplāru. DGN idejiski nozīmīgākais un ražīgākais
darbības posms ir 19. gadsimta nogale un 20. gadsimta pirmie piec-
padsmit gadi, kad viskonsekventāk tiek īstenota Nodaļas pro-

gramma — izdot plašam lasītāju lokam pieejamas (lētas) izglīto-

jošas un mākslinieciski augstvērtīgas grāmatas. Uz sabiedriskiem

pamatiem organizētā apgāda izdevumi tiek izplatīti ar abonementa

sistēmas palīdzību. Paralēli grāmatu pamatsērijai («Vispārēja rakstu

virkne») 1898. gadā sāk iznākt t. s. «Jaunības rakstu virkne». Lielu

darbu oriģinālsacerējumu un tulkojumu manuskriptu izvērtēšanā un

rediģēšanā veic Rakstu komisija, kuras locekļi (pārsvarā tautskolo-

tāji — I. Cīrulis, V. Zālītis, M. Arons v. c), tāpat kā pārējie Nodaļas

darbinieki, strādā bez atlīdzības.

DGN universālajā izdevumu klāstā ietilpst gan oriģināldarbi,

gan tulkojumi par dažādiem dabaszinātņu, lauksaimniecības, medi-

cīnas, vēstures un valodniecības jautājumiem, svešu zemju apraksti
un ievērojamu personību biogrāfijas. Arī šodien īpašu interesi izraisa

latviešu un cittautu folkloras un daiļliteratūras grāmatas, kas veido

vairāk nekā pusi no Nodaļas izdevumu kopskaita (193 no 357). Daļu
no tām ilustrējuši E. Brencēns un R. Zariņš.

DGN latviešu folkloras izdevumu nav daudz — tikai 7 grāmatas
(četrām gan vairāki iespiedumi). Tomēr šiem izdevumiem nav ga-

dījuma raksturs. Var runāt par mērķtiecīgi virzītu lasītāju — sevišķi

jaunās paaudzes — iepazīstināšanu ar tautas garamantām.

Jau 1887. gadā iznāk F. Brīvzemnieka sakopotās «Mūsu tautas

pasakas» — pirmais šī folkloras žanra izdevums plašam latviešu

lasītāju lokam. Grāmatas ievadā F. Brīvzemnieks uzsvēris, ka pa-
saku izvēlē un kārtojumā viņš nav tiecies pēc noteiktas sistēmas.

Tādēļ «Mūsu tautas pasakas» uzskatāmas nevis par izdevniecības

velti augsti skolotiem latviešiem, bet gan par apliecinājumu dzīvi-

nošajām folkloras vērtībām laikā, kad carisms īsteno rusifikācijas
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politiku un latviešu literatūrā dominē t. s. pseidotautiskais roman-

tisms. Jau 1891. gadā krievu folklorists V. Millers šo F. Brīvzem-

nieka izlasi pārtulkojis krieviski, bet manuskripts iespiestā veidā pa-
rādās tikai 1941. gadā. 1

F. Brīvzemnieka nodoms vēl 3 burtnīcās izdot sadzīves un brī-

numu pasakas, kā arī izcelšanās teikas2 nerealizējas, tādēļ, pirms
nāk klajā «Mūsu tautas pasaku» 2. daļa, DGN 1895. gadā atkārtoti

izdod pirmo. 1. daļas 3. un 4. izdevumu (1909; 1925) bagātina R. Za-

riņa zīmējumi — citādi tie ir analogi iepriekšējiem. Pagājušā gad-
simta 80. gadu izdevuma konstants atkārtojums mūsu gadsimta
20. gados liecina par zināmu inerci izdevniecības darbā.

1903. gadā DGN lasītāju rokās nonāk «Mūsu tautas pasaku»
2. burtnīca, šoreiz tā ir nenogurstošā pasaku krājēja A. Lerha-Puš-

kaiša sastādīta izlase. Interesanti atzīmēt, ka tajā pašā gadā igauņi
lūguši atļauju to tulkot laikrakstam «Postimees»/5 3. un 4. burtnīcas,
kas iznāk attiecīgi 1909. un 1911. gadā ar nedaudz atšķirīgu nosau-

kumu — «Mūsu tautas teikas un pasakas», veidojuši skolotājs
K. Brencēns un mākslinieks E. Brencēns. Nodaļas ieceri izdot pa-
saku 5. burtnīcu, tāpat kā daudzus citus nodomus, pirmā pasaules
kara radīto sarežģījumu dēļ īstenot neizdodas.

1902. gadā nāk klajā skolotāja A. Tullija sakārtotā brahiloģismu
izlase «Mīklas, parunas un sakāmi vārdi». Literatūrkritiķis T. Zei-

ferts gan atzinīgi novērtē folkloras materiālu publicēšanu vispār,
taču izsaka šaubas, vai ir pareizi izdot «parunu un sakāmu vārdu

krājumu bez sakara ar lasāmiem gabaliem un pie tam bez sakār-

tojuma pēc satura».4

DGN apgādā iznāk arī divi tautasdziesmu krājumi, ko sagatavo-

juši R. Klaustiņš un mākslinieks R. Zariņš. Pirmais iespiests
1907. gada nogalē,5 bet saturā noskaņotākais krājums «Bārenīte un

mātes meita» — 1910. gadā. Tajā ievietota arī R. Klaustiņa apcere

«Latvju ģimene tautas dziesmās», kas iepriekš publicēta almanahā

«Zalktis».

Pasaules folkloru Nodaļas izdoto grāmatu klāstā pārstāv «Nor-

vēģu pasakas» (1905) un «Cittautu pasakas» (1935).

Kopumā DGN folkloras izdevumi veiksmīgi iekļāvušies sava laika

analogo izdevumu vidū. Tie snieguši lasītājiem fundamentālajos tau-

1 Greble V. Latviešu vēstītajās folkloras un folkloristikas bibliogrāfija. — R.,
1971. — 16. lpp.

2 Brīvzemnieks F. Vēstule P. Blauam 1887. gada 7. februārī. Latvijas
Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa

{turpmāk FB R), P. Blaua fonds, LH, 13, 8.
3 DGN protokolu grāmata (turpmāk DGN PG) 1901.—1906., 105. lpp. FB R

Ms 1230 i.
4 [Zeiferts Т.] Teodors. Jaunības raksti // Jauna Raža. — Cēsis, 1904. —

4. [laid.] — 195. lpp.
5 Zariņš R. Vēstule V. Zālītim 1907. gada 23. decembrī. FB R Ms 1230 I.
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tasdziesmu un pasaku krājumos ietvertās vērtības, tādējādi sekmē-

jot gan nacionālās pašapziņas izaugsmi, gan folkloras materiālu

iespiešanu arī turpmāk.
DGN centieni daiļliteratūras izdošanā jau tolaik gūst kā pozi-

tīvas, tā noliedzošas atsauksmes. Kritika visbiežāk vēršas pret ap-

gāda ierobežoto autoru izvēli. Norādījis uz vērtīgu pirmiespiedumu
trūkumu, Līgotņu Jēkabs secina: «Ļoti skopa arī Nodaļa ar mūsu

tagadējo labāko rakstnieku darbu izdošanu.»1 Patiesi — DGN daiļ-
literatūras izdevumu vidū latviešu rakstnieku darbu publikāciju īpat-
svars ir neliels. Neskaitot atkārtotos iespiedumus, iznākušas tikai

25 oriģinālgrāmatas. Tomēr diez vai iespējams to viennozīmīgi
skaidrot kā rakstnieku nevēlēšanos sadarboties ar Rīgas Latviešu

biedrību. Grūti pārmest arī izdevniecības darbiniekiem nekompetenci
latviešu literatūrā. Situācijas pilnīgākas izpratnes labad nevar atstāt

bez ievērības izdevniecības materiālos apstākļus. Radoši riskēt No-

daļai neļauj abonementa sistēmas nosacījumi, kas nesaista J. Ozolu,
A. Gulbi v. c. izdevējus. Dažādu iemeslu dēļ nākas atteikties no

nodomiem izdot Pērsieša, Aspazijas, V. Plūdoņa, J. Dievkociņa dzeju
krājumus, ilustrētu stāstu sēriju, kas spētu konkurēt ar triviāllitera-

tūru.2 Atraidīts tiek arī K. Skalbes dzejoļu krājums, jo tajā iekļautie
darbi jau publicēti almanahā «Zalktis». Kritiski vērtējot Nodaļas

veikumu, tās ilggadējais darbinieks F. Adamovičs atzinis, ka «vienu

otru reizi varbūt didaktiskie nolūki gan aizseguši mākslinieciskos

trūkumus»3.

DGN izdotās oriģinālliteratūras klāstā ir gan rakstnieku pirmie
stāstu krājumi (A. Brigadere, E. Birznieks-Upītis), gan jau pazīs-
tamu autoru populāru darbu atkārtoti izdevumi (R. Blaumanis,
J. Purapuķe). J. Kleinbergam divi Nodaļas izdotie stāstu krājumiņi
tā arī palikuši vienīgie, bet A. Saulietim stāstu izlase ir tikai epizode
citu izdevumu — arī kopoto rakstu vidū. 1905. gadā nāk klajā vie-

nīgais DGN oriģināldramaturģijas izdevums — Л. Upīša viencēliens

«Dzimumdienas rītā». Savu pirmo grāmatā iespiesto daiļdarbu au-

tors dāvina izdevniecībai. Dažus gadus vēlāk nesekmīgi ir viņa mē-

ģinājumi atgūt autortiesības, jo šīs lugas izrāžu atļaujas dod No-

daļai zināmu materiālu atbalstu.4

Daļēji īstenojas DGN iecere izdot gadskārtēju «pašu tautas rakst-

nieku virkni», kurā, tāpat kā almanahā «Jauna Raža», būtu pārstā-
vēta gan oriģinālproza, gan oriģināldzeja. Aicinot uz sadarbību

Raini, P. Gailītis uzsvēris, ka izdevniecību visvairāk interesē sacerē-

jumi, kas citur vel nav iespiesti, bet, «ka Jus savus manuskriptus

1 [Ligotņu Jēkabs] Lt. Darāma darba labā // Dienas Lapa. — 1904. — 4. dcc.
2 Rakstu' komisijas protokolu grāmata (turpmāk RK PG) 1897.—1904.,

135., 139.—140., 162., 170. lpp.; RK PG 1904.—1911., 121. lpp. FB R Ms 1230 I.

3
Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodajas 50 gadi kultūras darbā.

1886.—1936. — R., 1936. — 50. lpp.
* Turpat, 48. lpp.
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sakārtojiet, dzejoļus par sevi un atkal stāstus par sevi, jeb abus pār-
maiņus kopā, atliek Jūsu labākā ziņā» 1

.
Taču savstarpējai sarakstei

Raiņa darbu izdevums neseko. Acīmredzot likumsakarīgi, jo Rīgas
Latviešu biedrības aprindām viņa sociālā protesta piesātinātā dzeja
ir sveša. Jāšaubās arī, vai dzejnieku varējušas apmierināt I. Cīruļa
prasības attiecībā uz eventuālo krājumu: «... lūdzu Nodaļai atļaut
vienu vai otru dzejoli izlaist, jo Nodaļai stipri jāievēro apstākļi.
[. .] pēc manām domām, būtu labāk, ja to izdotu vairāk burtnīciņās

par lētu naudu.»2

1906. gadā iznāk sērijas «Paštautas rakstnieki» pirmā burtnīca,
ko tās sastādītājs A. Upīts sākotnēji bija iecerējis kā krājuma «Jau-

nības dzeja» (plašāk analizēts turpmāk) 4. daļu.3 Nākamās burt-

nīcas Nodaļa izdod ja ne katru gadu, tad vismaz reizi divos gados.
Tās ir nelielas J. Kleinberga, Tirzmalietes, J. Purapuķes, A. Saulieša

un F. Jansona stāstu izlases. Paralēli šai sērijai iznāk arī citi stāstu

krājumi: A. Brigaderes «Vizbuļi», A. Baltpurviņa «Agrā rītā» v. c.

Savu 25. pastāvēšanas gadu Nodaļa nolemj atzīmēt ar kādu

greznu grāmatas izdevumu.4 lecerētais darbs tomēr izrādās pārāk ap-

jomīgs un reprezentabls, lai to sasteigtu uz jubilejas reizi. Beidzot

1913. gadā kā apgāda 250. izdevums nāk klajā brāļu Kaudzīšu

«Mērnieku laiki». Par tiesībām izdot romānu arī turpmāk DGN sa-

maksā autoriem 2500 rubļu. Nenoliedzama grāmatas vērtība ir

E. Brencēna zīmējumi, kas tapuši pēc studijām Piebalgas novadā.

Neīstenota paliek iecere ārpus sērijām izdot Valda «Staburaga bēr-

nus» ar R. Zariņa ilustrācijām.
5

Arī DGN latviešu daiļliteratūras krājumos pārstāvēto autoru loks

nav sevišķi plašs. Izdevējiem vienmēr būtisks bijis katra darba kon-

krētais adresāts un nepieciešamība sabiedrībai.

To apliecina jau pati pirmā Nodaļas izdotā grāmata — «Pēter-

burgas Avīžu piemiņa» (1887). Apzinoties, ka jaunākajām paau-

dzēm šī jaunlatviešu laikraksta eksemplāri praktiski nav pieejami,
DGN iecerējusi trijās burtnīcās sniegt materiālu izlasi no tām.6 Pie-

minot 25. gadskārtu kopš «Pēterburgas Avīžu» iznākšanas, nāk klajā

pirmā burtnīca, kas diemžēl izrādās ari pēdējā. Pamatotas bijušas

K. Valdemāra priekšvārdā izteiktās šaubas par lasītāju vienaldzību

pret jaunlatviešu rosmi. Savukārt cenzoram tautas atmodas laikmeta

idejas šķiet nevēlamas pat pēc ceturtdaļgadsimta. Vissmagāk viņa

1 Gailītis P. Vēstule J. Rainim, bez datējuma. J. Raiņa Literatūras un māk-

slas vēstures muzejs (turpmāk RLMVM), 21832.

2 Cīrulis I. Vēstule J. Rainim 1902. gada 7. novembrī. RLMVM 59767.

3 RK PG 1904.—1911., 54. lpp. FB R Ms 1230 I.

4 Derīgu Grām. Nodaļa savā 25. darbības gadā // Dzimtenes Vēstnesis. —

1911. — 24. dcc.
5 DGN PG 1912.—1927., 67. lpp. FB R Ms 1230 I.

6 Goba A. Pirmās «Pēterburgas Avīzes» un viņu nozīme tautas atmodas

gaitā. — R., 1929. — 130. lpp.
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zīmulis skāris «Zobugala nodaļu».1 Šajā izlasē lasītāji kā rakst-

nieku iepazīst K. Baronu — te ievietoti vairāki viņa dzejoļi un

stāsti.

Enciklopēdiski iecērētā rakstu krājuma «Vārpas» 2 laidienos-

uzmanību saista J. Asara tulkotās I. Krilova fabulas un A. Jesena

latviskotie A. Koļcova dzejoļi. Bērnu un jaunatnes iepazīstināšanā
ar literatūru būtiska nozīme ir krājumiem «Jaunības dzeja». Pēc

pirmās burtnīcas sastādītāja V. Plūdoņa atzinuma, «padarīt jauno
paaudzi par mūsu dzejas līdzmantnieci, darot viņai pieietamus pie-
mērotus dzejas darbus, — tas ir sastādītā dzejas krājuma nolūks»2.
Viņš norādījis, ka arī turpmākajos krājumos dzejoļi tiks sadalīti

tematiskās grupās atbilstoši vecumposmu īpatnībām. Pirmajā krā-

jumā, kas domāts bērnu mājmācībai, folkloru pārstāv latviešu un

lietuviešu tautasdziesmu kopa, bet cittautu dzeju — J. Alunāna un

F. Adamoviča atdzejotie J. V. Gētes, J. L. Ulanda, f. Krilova un

A. Puškina sacerējumi. No latviešu dzejniekiem visvairāk darbu pub-
licēts Vensku Edvartam (15) un F. Mālbergam (10). «Jaunības dze-

jas» 2. burtnīcas sastādītājs A. Upīts gan sekojis V. Plūdoņa iesāk-

tajam — krājums adresēts jaunākā skolas vecuma bērniem, taču

izvēlējies atšķirīgus daiļdarbu kārtošanas principus: «Ar nodomu

esmu sargājies uzņemamos dzejoļus cieši sistemātiski grupēt, lai ar

to netraucētu dzejas daiļuma sajēgas attīstīšanu, kuru es uzskatu

par šā krājumiņa vienīgo uzdevumu.»3 Tas A. Upītim arī godam
izdevies. Dzejoļu atlases ziņā «Jaunības dzejas» 2. un 3. burtnīcas

var uzskatīt par vērtīgākajiem DGN latviešu dzejas izdevumiem.

Tajās iekļauti Ausekļa «Beverīnas dziedonis», A. Pumpura «Imanta»,

J. Poruka «Mātes dziesmiņas», V. Plūdoņa «Rekviēma» fragments,

Raiņa «Kalnā kāpējs», «Vienīgā zvaigzne», kā arī Gētes, Heines,

Puškina, Ļermontova, Ņekrasova un daudzu citu dzejnieku darbi.

Atzinību pelna DGN centieni aktualizēt latviešu rakstniecības

sākumposma autoru darbus. Jo vairāk tādēļ, ka pagājušā gadsimta

beigās latviešu izdevējiem vēl trūkst pieredzes gan teksta, gan bib-

liogrāfiskā palīgaparāta sagatavošanā.

1897. gadā Smiltenes mācītāja K. Kundziņa sakārtojumā iznāk

Vecā Stendera «Rakstu» 1. daļa. Tajā atlasītas pasakas un stāsti no

1789. gada izdevuma — pēc iespējas saglabājot Stendera valodas

izteiksmi, bet rakstību un teikumu konstrukcijas pielāgojot jaunajām

prasībām. «Rakstu» 2. daļā ietverta izlase no pirmās laicīgās lat-

viešu dzejas grāmatas «Ziņģu lustes». Rīgas Latviešu biedrības

Zinību komisijas atbalstu negūst priekšlikums «Rakstu» 3. daļā

1 Vensku Edvarts. Vēstule K. Valdemāram 1887. gada 14. maijā // Raksti. —

R., 1929. — 55. lpp.
2 Jaunības dzeja. — R., 1903. — l. [burtn.] — 1. lpp.

3 Jaunības dzeja. — R., 1904. — 2. [burtn.J — 4. lpp.
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iekļaut «Augstas gudrības grāmatu»l
un J. Misiņa ierosme izdot

Stendera kopotus rakstus. 2

DGN laiž klajā arī Neredzīgā Indriķa izlasi L. Bērziņa sakār-

tojumā un divdaļīgu J. Neikena rakstu izlasi T. Zeiferta redakcijā.
1925. gadā iznāk F. Mālberga raksti — izdevums, ar kuru varētu

lepoties ikviens tālaika grāmatu apgāds. J. Misiņa sastādītās «Pie-

zīmes» informē lasītājus par darbu pirmpublicējumiem un rok-

rakstu variantiem; grāmatas izmantošanu atvieglo dzejoļu virsrakstu

un pirmo rindu alfabētiskie rādītāji. Plašākais Nodaļas izdotais rak-

stu kopojums ir A. Niedras «Nemiera ceļi» (4 sējumi, 1928—1933),
kura nelielā popularitāte liecina gan par rakstnieka zemo prestižu
sabiedrībā, gan arī par ekonomiskās krīzes sekām latviešu grāmat-
niecībā.

Par notikumu DGN vēsturē kļūst Apsīšu Jēkaba «Rakstu» izdo-

šana. 1892. gadā noslēgtajās līgumsaistībās ar tolaik jau lasītāju
atsaucību guvušo rakstnieku paredzēts: 1) rakstus izdot 4 gadu
laikā; 2) maksāt autoram par drukas loksni 10 rubļus; 3) izdot

tikai tos darbus, kas iepriekš publicēti mēnešrakstā «Austrums» (iz-

ņēmuma kārtā 1 stāstu no E. Zīslaka kalendāra); 4) izdevumā ne-

iekļaut dzejoļus un vēstules; 5) DGN nav atbildīga, ja no tās neat-

karīgu apstākļu dēļ rakstu izdošanu nevarētu turpināt vai pabeigt. 3

Jau līguma noslēgšanas gadā iznāk pirmās divas Apsīšu Jēkaba

«Rakstu» burtnīcas. Sāds periodiskums saglabājas līdz pat 1897. ga-

dam, pavisam laižot klajā 12 burtnīcas (pēdējo gan izdod J. Misiņš

Lejasciemā). Lielākā daļa no tām iznāk atkārtoti, bet pirmās divas —

pat trīskārt. Apsīšu Jēkaba personiskajos «Rakstu» eksemplāros ir

ne mazums labojumu tekstā, visvairāk atsevišķu vārdu latviskojumu,
kas nākamajos iespiedumos ņemti vērā.4 Domājot par publicistisko

•apceru sērijas «Vēstules iz tēvijas» atkārtotu izdevumu, rakstnieks

atzinis, ka «tādā izskatā, kā viņas ir, negribētos man viņu laist

vairs klajā, bet tik varbūt labi pārsijājot un pārlūkojot un nederīgo
izmetot»5. 1909. gadā DGN apgādā iznāk «Rakstu» 13. — pēdējā

burtnīca, kaut gan pēc gada Apsīšu Jēkabs vēl iesniedz Rakstu

komisijai detalizētus priekšlikumus 14. burtnīcas sastādīšanai.6

Aplūkojot Apsīšu Jēkaba un DGN finansiālās attiecības, simpā-
tiskāka šķiet izdevniecības pretimnākošā nostāja pretstatā rakstnieka

visai iecirtīgajai sava viedokļa aizstāvēšanai. 1898. gadā Nodaļa

paaugstina honorāru viņa darbu atkārtotajiem izdevumiem no 10 uz

15 rubļiem par loksni — ar noteikumu, ka burtnīcu par jaunu iespiež

1 DGN PG 1901.—1906., 42. lpp. FB R Ms 12301.

2 DGN PG 1927.—1939., 54. lpp. Latvijas Republikas Centrālais Valsts vēstures

arhīvs, 2798. f., 9. I
3 Argalis A. Vēstule Apsīšu Jēkabam 1896. gada 20. maijā. RLMVM 47886.

4 «Rakstu» burtnīcas glabājas FB R, Apsīšu Jēkaba fonds, 5.
5 Apsišu Jēkabs. Vēstule V. Zālītim, bez datējuma. FB R Ms 1230 L
c Apsišu Jēkabs. Vēstule DGN Rakstu komisijai 1910. gada 28. oktobrī. FB R

Ms 1230 I.
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3000 eksemplāros. l Savukārt 1914. gadā Rakstu komisija nolemj tur-

pmāk maksāt Apsīšu Jēkabam 25 rubļus par loksni — ar nosacījumu,
«ka viņš nedrīkst atļaut citiem izdot ne atsevišķās burtnīcās, ne arī

kopsējumos tos rakstus, ko Nodaļa izdevusi, kamēr viss Nodaļas
izdevums nav pārdots» 2

. Apsīšu Jēkabs gan pateicas DGN par hono-

rāra palielināšanu, taču ir neapmierināts, ka nedrīkst darbus dot

iespiest citiem. Pārdošanas laiku turpmakizdodamām vai pārdru-
kājamām burtnīcām ar paaugstināto honorāru rakstnieks ierosina

pagarināt no 5 uz 10 gadiem. Viņš secina, ka tikai kopsējumā raksti

iegūst pilnu vērtību: «Dažas burtnīcas paliek guļot ilgāk, dažas īsāk,

pircēji kritizē tās ar pirkšanu vai nepirkšanu, kopsējumā aizietu visas

vienlīdzīgi.» 3

Savas darbības ražīgākajā posmā, no 1902. līdz 1905. gadam,
DGN izdod kalendārus, kuros nozīmīga vieta ir literārajai daļai. Ka-
lendārā 1903. gadam tā aizņem 87 lappuses, bet gadu vēlāk — jau
103 lpp. Kalendāros 1905. un 1906. gadam izdalīti īpaši literārie pie-
likumi (katrs 128 lpp. apjomā), kas vēlāk iznāk arī atsevišķos izde-

vumos. Tajos ietverti ne tikai daiļdarbi, bet arī jaunākās latviešu

daiļliteratūras apskati, raksti par latviešu valodu un vēsturi, ziņas

par bibliotēku darbu. Nodaļas izdotajos kalendāros pirmiespiedumu

pieredz J. Poruka stāsti «Bērnu simfonija», «Vecās Margrietas tes-

taments», kā arī dzejoļi «Krusts silā» un «Ikdienība, šaipus un viņ-

pus tās». Laikmeta notikumus atbalso Raiņa, V. Plūdoņa un E. Trei-

maņa-Zvārguļa sacerējumi. J. Kārsteņa tēlojumam «Maliena» pie-
vienota izdevēju piezīme: «So ļoti dzīvās krāsās sarakstīto rakstu,
kas iespiests vispirms «Apskatā» [laikraksts. — V. Z.), pasniedzam
arī šai vietā, lai tas, jo plaši izplatīdamies tautā, darītu savu iespaidu

pie Malienas tumsas un māņu izkliedēšanas.»4

DGN apgādā atsevišķos izdevumos iznākušas 56 tulkotās daiļ-
literatūras grāmatas (neskaitot klasisko lugu izdevumus). To abso-

lūtais vairākums (52) domātas jaunajiem lasītājiem. Protams, no-

vilkt krasu robežu starp izdevniecības pamatsērijā un «Jaunības

rakstu virknē» iekļautajiem darbiem nav iespējams.

Pirmais Nodaļas solis cittautu literatūras popularizēšanā ir

1893. gadā izdotās «Krilova fabulas». Grāmatā līdz ar F. Adamo-

viča lokalizētajām fabulām ievietots I. Krilova dzīves apraksts un

neliels šī literatūras žanra attīstības apskats, kas, pēc E. Pīpiņa

domām, varējis būt plašāks vai pavisam izpalikt. 5 T. Zeiferts F. Ada-

•moviča darbu vērtējis šādi: «Viņa atdzejotās Krilova pasakas latvieši

1 Olavs V. Vēstule Apsīšu Jēkabam 1898. gada 12. decembrī. RLMVM 47887.
2 Eihe M. Vēstule Apsīšu Jēkabam 1914. gada 3. jūnijā. RLMVM 47889.
3 Apsišu Jēkabs. Piezīmes par Nodaļas darbu, bez datējuma. RLMVM 47931,

47890.
4 Derīgu grāmatu nodaļas kalendārs 1905. gadam. — R., 1904. — 53. lpp.
5 [Pīpiņš E.] Vizulis. Krilova pasakas // Austrums. — 1894. —№4. — 418. lpp.



107

patiesi varēs uzrādīt par pierādījumu, ka viņu valoda ir spējīga Kri-
lova smalko un dabīgo gara pinumu iekš sevis uzņemt,» 1

— bet

A. Jesens vēlāk atcerējies, ka tieši šis F. Adamoviča veikums pamudi-

nājis viņu uz tulkošanu.2

1899. gadā, atzīmējot A. Puškina 100. dzimšanas dienu, DGN

izdod A. Niedras latviskoto stāstu «Kapteiņa meitiņa», kā arī krā-

jumu, kurā ietverta Puškina dzeja un dramaturģija F. Adamoviča,

Kažoku Dāvja, .J. Janševska un V. Plūdoņa atdzejojumā. Aronu

Matīsa iecere iekļaut grāmatā kādu skatu no «Borisa Godunova»

Raiņa tulkojumā 3
nav realizējama, jo šī Puškina traģēdija jau

1898. gadā iespiesta «Mājas Viesa Mēnešrakstā» un toreizējās izde-

vēju tiesības neļauj bez īpašas vienošanās darbu pārdrukāt citiem. 4

Izsakot par to nožēlu, Āronu Matīss Rainim rakstījis: «Priekš manis

Tu esi visdzejiskākais, visvijīgākais atdzejotājs; Ad.[amovičs] man

drusku par sausu, un to, domāju, sajūt arī daudzi citi.» f) «Ņekrasova
izmeklētos rakstos», kas iznāk 1905. gadā, visvairāk ir F. Adamo-

viča un Līgotņu Jēkaba atdzejojumu. A. Upīts uzskata, ka «Ņekra-
sova spilgti sabiedrisko dzeju nekait cildināt un ieteikt arī mūsu

patlaban rūgstošā dekadentisma «mistēriju» vienpusībā vārdzinātai

lasītājai publikai» 6
.

Nodaļas un Rakstu komisijas sēžu protokolu grāmatas neliecina

par tulkotās daiļliteratūras manuskriptu trūkumu.7 Taču izdevnie-

cības finansiālie apstākļi, tulkojumu kvalitāte, dažkārt arī izvērtē-

tāju neieinteresētība aizkavē izdot virkni vērtīgu sacerējumu, pie-

mēram, V. Plūdoņa ierosināto A. Koļcova dzejas izlasi, F. Dosto-

jevska stāstus «Baltās naktis» un «Eglīte un kāzas» A. Brača

tulkojumā, V. Veresajeva «Ārsta piezīmes», A. Kuprina «Divkauju».
1906. gadā J. Bebris piedāvā Nodaļai izdot A. Cehova rakstus, bet

tā atvēl šo iespēju Liepājas grāmatu izdevēju biedrībai, kurai pats
rakstnieks atļāvis tulkot savus darbus. Acīmredzot lielā apjoma dēļ
Rakstu komisija nolemj neizdot 2. Verna «Kapteiņa Haterasa pie-

dzīvojumus Ziemeļpolā» un K. Hamsuna «Badu». Virsroku gūst vie-

doklis, ka E. A. Po stāsts «Zelta vabole» ir bezsaturīgs, bet Dž. Svifta

«Gulivera ceļojumu» 3. un 4. daļas — pārāk drūmas un nesapro-

tamas. DGN neizmanto V. Vitmena dzejoļus K. Jēkabsona atdze-

jojumā, T. Hēdberga noveli «Jūdass» R. Krodera tulkojumā, kā

arī E. Dinsberga latviskoto Dž. Miltona poēmu «Pazaudētā para-

1 [Zeiferts 7.1 Teodors. Grāmatu galds // Mājas Viesis. — 1894. — 9. febr.

2 Stelmaka M. Andrejs Jesens // Varavīksne, 1987. — R., 1987. — 171. lpp.
3 Ārons M. Vēstule Aspazijai 1899. gada 13. martā. RLMVM 135348.

4 RK PG 1897.—1904., 42. lpp. FB R Ms 1230 I.
* Arons M. Vēstule Rainim 1899. gadā. RLMVM 16563.
6 Upits A. Grāmatu galds // Balss. — 1906. — 13. maijā.
7 RK PG 1897.—1904., 61., 76., 162. lpp.; RK PG 1904.—1911., 2., 7., 42., 53.,

108., 145., 156., 180. lpp. FB R Ms 1230 I; RLB Zinību komisijas iesūtījumu sa-

raksts, 1874.—1896., 6. lpp. Latvijas Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu

zinātniskā nodaļa (turpmāk VB R), X 34, 1, 30.
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•dīze». Bez atbildes paliek E. Birznieka-Upīša ierosinājumi izdot

D. Mamina-Sibirjaka, A. Cehova, V. Koroļenko, V. Garšina un citu

rakstnieku darbu izlases.1

Neapšaubāmi viens no vērtīgākajiem jaunajai paaudzei domā-

tajiem izdevumiem ir 9 bagātīgi ilustrētās H. K. Andersena pasaku
burtnīcas (1907 —1915). Kara laikā Apsīšu Jēkabs iztulko arī citas

Andersena pasakas, tādēļ 1923. gadā Nodaļa spriež par iespējām
izdevumu turpināt. 2 Rakstnieks tomēr izšķiras par sadarbību ar

A. Gulbi, kuras rezultātā top līdz šim pilnīgākais Andersena pasaku

kopojums (1.—6. burtnīcas, 1924—1926). Divus izdevumus pieredz
D. Defo «Robinsons Krūziņš» un vācu zoologa D. F. Veinlanda stāsts

«no pirmatnes cilvēku dzīves» — «Rulamans». E. Setona-Tompsona
stāsti «Ragainis» (1913) un «Tito» (1914) ir vieni no pirmajiem
kanādiešu literatūras tulkojumiem latviešu valodā.

1913. gadā DGN iegūst P. Rozegera darbu tulkošanas un izdo-

šanas tiesības. Rakstnieks saņem 200 marku lielu honorāru par
24 izdevniecības loksnēm, kuras Nodaļa paredzējusi iespiest. 3 Tomēr

kara priekšvakarā paspēj iznākt tikai pirmā P. Rozegera stāstu

burtnīca.

Pagājušā gadsimta 90. gados latviski tulkotās daiļliteratūras
klāstā pakāpeniski iezīmējas jaunas tendences. Blakus līdz tam pre-

valējošai vācu literatūrai arvien aktīvāk tiek izdoti krievu, angļu,
franču, skandināvu, amerikāņu, itāliešu rakstnieku sacerējumi. 4 Da-

žādu tautu literatūras popularizēšanai uzsāktas vairākas jaunas grā-
matu sērijas. Liepājas grāmatu izdevēju biedrība laiž klajā «Citu

tautu rakstniekus» (1. —6. burtnīcas, 1893—1896), bet «Dienas La-

pas» apgādā iznāk «Mazā bibliotēka» (1895—1896). Dzīvotspējīgākā

izrādās DGN 1894. gadā izveidotā sērija «Citu tautu rakstnieki», kas

turpina iznākt līdz pat 1915. gadam. Šajā laikposmā lasītāji saņem
25 grāmatiņas, kurās ietverti 21 tautas 89 rakstnieku 118 darbi.

Vācu literatūru pārstāv 25 nosaukumi, krievu — 21, zviedru — 14,

somu — 10, dāņu — 9, franču un poļu — 6, norvēģu, angļu, beļģu,
spāniešu un ebreju — katru 3, itāliešu, čehu, horvātu —katru 2 darbi.

Pa vienam sacerējumam tulkots no islandiešu, ukraiņu, bulgāru,

serbu, grieķu un portugāļu literatūrām. Sērijas grāmatās atrodamas

ne vien biogrāfiskas ziņas par rakstniekiem un viņu darbu latvis-

kojumiem, bet arī plašākas apceres: T. Zeiferta «Kāds vārds par

Somiju, par somiem un viņu rakstniekiem», V. Dermaņa apskats par

M. Gorkija dzīvi un daiļradi.

1 Birznieks-Upitis E. Vēstule M. Aronam 1899. gada 19. augusta // Kopoti
raksti. —R., 1963. —7. sēj. — 322. lpp.

2 DGN PG 1912.—1927., 123. lpp. FB R Ms 1230 I.
3 Turpat, 39. lpp.
4 Apinis A. Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta

beigām. — R., 1977. — 314. lpp.
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Jaunajā sērijā Nodaļa paredzējusi iekļaut gan prozu, gan dzeju,
sevišķu uzmanību veltot jaunākajai literatūrai. Izdevniecība lūdz

latviešu rakstniekus piedalīties sērijas veidošanā, piesūtot tulko-

jumus. Atsaucība tomēr ir niecīga, tādēļ pašiem Nodaļas darbinie-

kiem jāiesaistās daiļdarbu izvēlē un_ tulkošanā. Tā, piemēram,
P. Rozegera stāstus tulkošanai atlasa Aronu Matīss un V. Zālītis.1

O. Vailda pasaku krājumu un P. Heizes noveļu krājumu sagatavo
A. Upīts. Viņa attieksme pret mūsdienu lasītājiem mazpazīstamo
vācu rakstnieku izteikta krājuma ievadā: «Lielākā daļa Heizes no-

veļu pieder pie vispilnīgākajiem mākslas darbiem, ko var uzrādīt

šīs nozares pasaules rakstniecība.» 2 Ka tas nav tikai subjektīvs
spriedums, apliecina 1910. gadā Heizern piešķirtā Nobela prēmija.

Atsaucoties uz V. Zālīša aicinājumu, 1907. gadā sērijas grāmatu
veidošanu uzņemas rakstnieks un teātra darbinieks T. Lejas-Krū-

miņš.3 Tolaik viņam jau ir paprāva pieredze cittautu literatūras tul-

košanā. DGN izdotajos krājumos «Ziemeļnieku noveles» (1907),
«Dienvidnieku noveles» (1908), «Slāvu stāsti» (1911), «Jaunas vācu

noveles» (1913) lasītāji iepazīst K. Hamsuna, H. Banga, A. Fransa,
G. Mopasāna, G. D'Annuncio, I. Vazova, H. Heses, A. Šniclera

un daudzu citu Eiropas mēroga autoru darbus. «Zviedru stāsti»

(1914) un «Dāņu stāsti» (1915) ir šo tautu rakstnieku pirmās prozas

antoloģijas latviešu valodā. T. Lejas-Krūmiņš atzīmējis, ka Eiropas
lielās kultūrtautas gan akceptē skandināvu sasniegumus literatūrā,
bet vēl nepietiekami tos novērtē: «Jāatzīst taču tas, kas ir, un ne tas,
ko mēs labprāt gribētu, lai tā b ū tu.»4

Kāds sērijas recenzents visai precīzi novērtējis tulkotāja māksli-

niecisko gaumi: «Lejas-Krūmiņš vai nu tulko labu, vai netulko ne-

maz». 5 Diemžēl jau pirmajā sadarbības reizē DGN uzskatījusi par

nepieciešamu koriģēt tulkotāja ievadpiezīmes, «jo dažām vietām ir

polemikas raksturs, un tādas Nodaļa nevar savos izdevumos

ielaist»6. Sagatavojot izdošanai «Zemnieku stāstus» (1909), arvien

spilgtāk iezīmējas atšķirības T. Lejas-Krūmiņa un Nodaļas darbi-

nieku estētiskajā orientācijā. Pēc izdevniecības ieskatiem, krājumā

nav ievietojami vairāki stāsti, kuri T. Lejas-Krūmiņam liekas visno-

zīmīgākie. Tulkotājs gan iestājas par šo darbu idejiskajām un māk-

slinieciskajām vērtībām, uzskata, ka «mums jāsniedz tautai šiem

laikiem piemērota barība — varbūt drusku stingrāka, nekā tas daiļ-

1 RK PG 1897,—1904., 21. lpp. FB R Ms 1230 I.

2 Cittautu rakstnieki. — R., 1906. — 12. —
4. lpp.

3 Lejas-Kruminš T. Mans liktenis // Atziņas. — Cēsis; Rīga, 1924. — 2. —

71. lpp.
4 Cittautu rakstnieki. — R.. 1914. — 23. — 4. lpp.
5 J-ns A. Cittautu rakstnieki, 20 // Dzimtenes Vēstnesis. — 1913. — 19. janv.
6 Zālītis V. Vēstule T. Lejas-Krūminam 1907. gada 14. jūnijā. VB R KA

170, 20.
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literatūrā līdz šim darīts» 1
,

taču stāsti krājumā ietverti netiek.

T. Lejas-Krūmiņš vairākkārt aizrādījis, ka sērijas grāmatu vērtētāji
atstājuši bez ievērības darbus, ko par izciliem atzinusi citu tautu

literatūrkritika. 2 Tomēr nevar noliegt sērijas grāmatu suverēno vēr-

tību. Gadsimta sākumā tās veido pretsvaru triviālliteratūras izde-

vumu masai, ir viens no pirmajiem sekmīgajiem mēģinājumiem
sistemātiskā lasītāju iepazīstināšanā ar citu tautu daiļliteratūru.

No 1897. līdz 1913. gadam Nodaļa izdod pasaules dramaturģijas
klasikas grāmatas — latviešu lasītāji iepazīst V. Šekspīra (6),
F. Šillera (2), H. Ibsena (1), F. Grillparcera (1) un A. Tolstoja (1)

lugas. Katru gadu izlaist pa lugai, kā sākotnēji paredzēts, gan iespē-
jams tikai izdevniecības darbības uzplaukuma periodā. Taču lugu
izdošanas iniciatores — Rakstu komisijas 3 darbs nav vērtējams
tikai pēc iespiestā vien. Tiek noraidīti manuskripti, kas jau izmantoti

iestudējumos, bet neatbilst Rakstu komisijas izvirzītajiem kvalitātes

kritērijiem (Šillera «Orleānas jaunava» E. Kociņa tulkojumā, Šek-

spīra «Romeo un Džuljeta» J. Janševska tulkojumā). 4 Tādu pašu
iemeslu dēļ Nodaļa atsakās no vairākiem tulkojumiem, kas tai pie-
dāvāti par velti (Sofokla «Antigone» v. c). Savukārt H. Ibsena luga
«Jūns Gabriels Borkmanis» tiek atzīta par neatbilstošu DGN mēr-

ķiem. Diezgan pamatoti Nodaļai var pārmest cittautu jaunākās dra-

maturģijas ignorēšanu. Taču nedrīkst aizmirst izdevniecības ciešo

saikni ar Rīgas Latviešu teātri, uz kura skatuves uzvedumus pieredz
lielākā daļa DGN izdoto lugu. «Pēterburgas Avīžu» slejās pat izrai-

sās neliela diskusija par klasikas izdevumu nepieciešamību un vietu

latviešu grāmatniecībā. Nodaļai tiek didaktiski aizrādīts, ka tās

abonenti Šekspīra lugas dēvē par «tīriem niekiem» un neuzskata par
sev piemērotu lasāmvielu.5 Turpretī R. Jirgens ar gandarījumu atzī-

mējis, ka Nodaļa neņem par savas darbības mērauklu mazizglītotās
tautas daļas gaumi, bet katra darba objektīvo vērtību. 6 A. Gulbis

norādījis, ka klasiskās lugas var ieinteresēt Nodaļas abonentu pēc-
tečus un jau tobrīd tās uztur zināmā līmenī latviešu teātri. 7 šķiet,
ka tieši aprobētās klasikas vērtības sagatavo lasītājus A. Gulbja
«Universālās bibliotēkas» dramaturģijas izdevumiem. Ne vienai vien

DGN izdotajai lugai ir paliekoša nozīme tulkotās daiļliteratūras grā-
matu klāstā, vairākas iespiestas atkārtoti. Te galvenais nopelns lite-

1 Lejas-Krūminš T. Vēstule V. Zālītim 1909. gada 6. augustā. FB R Ms 1230,.

I, 5.
2 Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas 50 gadi... 129. lpp.
3 RK PG 1897.—1904., 5. lpp. FB R Ms 1230 I.
4 Turpat, 6., 49., 171. lpp.; RK PG 1904.—1911., 10. lpp. FB R Ms 1230 I.

5 Br. KādēJ Rīg. Latv. Biedr. Derīgu Grāmatu Nodaļai tik maz biedru-veici-

nātāju?//Pēterburgas Avīzes. — 1903. — 4. apr.
6 Jirgens R. Par kritikas mērauklu // Pēterburgas Avīzes. — 1903. — 27.,

30. apr., 4. maijā.
7 Gulbis A. Klasicisms un viņa apkarošana mūsu literatūrā // Pēterburgas

Avīzes. — 1903. — 25. maijā.
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rātiem, kas radījuši augstvērtīgus tulkojumus: Esenberģu Jānim,
A. Ķēniņam, V. Zālītim, E. Vulfam, bet jo īpaši F. Adamovičam un

Rainim.

F. Adamovičs Šekspīra «Jūliju Cēzaru», «Makbetu» un «Ričardu III»

latviskojis no oriģinālvalodas, kas tālaika tulkošanas praksei nav

nemaz tik raksturīgi (izņemot krievu un vācu literatūru). Par

F. Adamoviča godprātīgo darbu tēlaini izteicies T. Zeiferts: «Vārdu

pa vārdam tur it kā ar kaltu izcērt un nostāda tēlus acu priekšā». 1

Šekspīra lugu izdevumu vērtību ceļ F. Adamoviča sarakstītie plašie
ievadi, kuros lietpratīgi raksturota dramaturga vieta pasaules lite-

ratūrā, sniegti paskaidrojumi par lugās atainotajiem vēstures laik-

metiem. Konspektīvu Ibsena daiļrades apskatu viņa dramatiskās

diloģijas «Ķeizars un galilietis» izdevuma priekšvārdā devis tul-

kotājs A. Ķēniņš, kuru šim darbam rosinājusi ganudienās lasītā

«pasaules stāstu grāmatiņa» par Jūliānu Atkritēju.2

Ar Šekspīra «Karaļa Līra» tulkojumu 1900. gada rudenī aizsākas

DGN sadarbība ar Raini. Traģēdijas pirmos divus cēlienus un daļu
no trešā cēliena Rainis latvisko no А. V. Šlēgeļa vācu tulkojuma.3 Vē-

lāk darbu jūtami atvieglo P. Dauges uz Slobodsku viņam aizsūtitā

Šekspīra izlase angļu valodā.4 Strādājot pie Šillera «Vilhelma Telia»,

Rainis atzinis, ka tulkošana ne tikai disciplinē: «Pie oriģināldarbiem
tagad galīgi nevaru strādāt, man pret tiem burtiski ir riebums kā

pret saldumiem, ko kādreiz esmu pārēdies.» 5 «Vilhelma Telia» ko-

rektūras loksnes Nodaļa Rainim nenosūta, tās ar taktisku aprēķinu

jāiesniedz A. Rupertam — tā, lai cenzors nenojaustu, ka DGN izde-

vums būtiski atšķiras no skolām atļautā, saīsinātā lugas varianta.6

1903. gadā Nodaļa Raiņa tulkojumā izdod Šekspīra «Antoniju un

Kleopatru», bet 1906. gadā — Šillera «Mariju Stjuarti». 1909. gadā
DGN iesniegto šillera «Laupītāju» tulkojumu t. Cīrulis novērtē kā

sasteigtu un kļūdainu, par izdošanai nepiemērotu to atzīst arī citi

Rakstu komisijas locekļi. 7 Tajā pašā gadā Nodaļa nosūta Rainim

avansu par šillera «Vallenšteina» tulkošanu, 4 bet vēl 1912. gada
rudenī F. Adamovičs noraizējies, ka «Nodaļa sludina šo darbu jau
vairāk gadus prospektā, paļaudamās uz dzejnieka solījumu, tikai

līdz šim vēl solījums nav realizēts» 9. Drīz pēc tam Rainis paziņo

1 [Zeiferts Т.] Т. Jūlijs Cēzars // Austrums. — 1898. — № 4. — 240. lpp.
2 Ķēniņš A. Atziņas // Atziņas. — 2. — 137. lpp.
3 Rainis J. Vēstule P. Gailītim 1900. gada decembra sākumā // Kopoti raksti. —

R., 1984. — 20. sēj. — 262. lpp.
4 Dauge P. Vēstule J. Rainim 1900. gada 15. novembrī // Raiņa gadagrāmata,

1976. — R., 1976. — 101. lpp.
5 Rainis J. Vēstule Aspazijai 1901. gada 8. jūnijā //' Kopoti raksti. — R.,

1984. — 20. sēj. — 325. lpp.
6 Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas 50 gadi... 15.—16. lpp.
7 RK PG 1904.—1911., 138. lpp. FB R Ms 1230 I.
8 Turpat, 142. lpp.
9 Adamovičs F. Vēstule A. Deglavam 1912. gada 14. septembrī. RLMVM

29872.
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F. Adamovičam, ka tulkojums būs pabeigts nākamā gada rudenī, bet,

ja izdevniecību tas neapmierina, viņš «vēlētos tikai, lai tas lielais

darbs tiktu paveikts no cienīgāka, no Jums, godāto kolēģi, kas mūsu

tautai dāvāja tik daudz skaistu kultūras darbu, kuros es Jūs ieskatu

par mīļu un augsti atzītu darba biedri, ne sāncensi, jo darba ļoti
daudz»1. Rainis gluži labi zina, ka Zinību komisijas vasaras sapulcēs
vairākkārt izskanējusi neapmierinātība ar Nodaļas dramaturģijas
izdevumiem.2 Šaubīties par tālāku sadarbību ar DGN liek A. Upīša
spriedums: «Pavirši arī Derīgu Grāmatu Nodaļas ziemassvētku kla-

siķu tulkojumi Te visur manāma steiga, darbs maizes dēļ, ne

aiz sajūsmas.» 3 Aronu Matīss gan drošina Raini: «Ko U[pīts] spriež

par Taviem tulkojumiem Nodaļas izdevumos, tas viss nieks.»4 Ari

pašam dzejniekam ilgstošā, mērķtiecīgā darbā radusies pārliecība
ļauj objektīvi novērtēt paveikto: «Pus mūža ziedodams veselas kla-

siķu bibliotēkas tulkošanai, es gribēju arī latviešu tautai dot pirmo

pamatu un iespēju radīt iz sevis ko jaunu un lielu. Un man liekas,
es to arī esmu panācis, jo mūsu tauta sāk sabiedriski atmosties un

piedalīties pie civilizētās pasaules, pie Eiropas dzīves.»5 Raiņa tul-

kojumi līdz ar citiem DGN vērtīgākajiem izdevumiem devuši nozī-

mīgu ieguldījumu latviešu grāmatniecības attīstībā.

В. ЗАНДЕРС

ВКЛАД ОТДЕЛА ПОЛЕЗНЫХ КНИГ

РИЖСКОГО ЛАТЫШСКОГО ОБЩЕСТВА

В ИЗДАНИИ ФОЛЬКЛОРА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Резюме

Издательство Рижского латышского общества «Отдел полезных книг»

(в дальнейшем — «Отдел») с 1887 по 1940 г. выпустило свыше 350 книг общим

тиражом примерно миллион экземпляров. Большую часть (193 названия) из

универсальной продукции издательства составляют издания фольклора и худо-
жественной литературы.

В издания избранных народных сказок и песен включались материалы из

фундаментальных собраний народного творчества. Новейшие тенденции в латыш-

ской художественной литературе более полно отражали сборники и литератур-

ные приложения календарей, нежели публикации отдельных произведений. Со-

бытием в истории издательства стали первые «Сочинения» Апсишу Екаба. «От-

дел» стремился актуализировать произведения авторов начального периода ла-

тышской литературы (Г. Ф. Стендере, Ю. Нейкенс, Ф. Малбергс). Из переводной

1 Rainis J. Vēstule F. Adamovičam 1912. gada 10. decembrī//Kopoti raksti. —

R., 1985. — 22. sēj. — 172.—173. lpp.
2 Rainis J. Vēstule E. Birzniekam-Upītim 1908. gada 22. jūlijā//Kopoti

raksti. — R., 1985. — 21. sēj. — 116. lpp.
3 Upits A. Uguns un nakts: Literariski kontrasti: 11. Rainis // Izglītība. —

1910. — № 3. — 191. lpp.
* Ārons M. Vēstule J. Rainim 1910. gada 10. aprīlī. RLMVM 17915.
5 Rainis J. Vēstule A. Gulbim 1910. gada 27. novembrī // Kopoti raksti. — R.,

1985. — 21. sēj. — 302.—303. lpp.



литературы следует отметить избранные сочинения А. Пушкина и Н. Некрасова,
сказки X. К. Андерсена, классические пьесы в переводах Я. Райниса и Ф. Ада-

мовича. Серия «Писатели других народов» была одной из первых попыток позна-

комить латышских читателей с новинками прозы разных народов.

V. ZANDERS

BEITRAG DER ABTEILUNG NÜTZLICHE BÜCHER

DER RIGAER LETTISCHEN GESELLSCHAFT

ZUR HERAUSGABE DER FOLKLORE UND SCHÖNEN

LITERATUR

Zusammenfassung

Der Verlag der Rigaer Lettischen Gesellschaft «Die Abteilung Nützliche

Bücher» (weiter — «Abteilung») hat in der Zeitperiode von 1887 bis 1940 über

350 Bücher in der Gesamtauflage von etwa eine MillionExemplaren herausgegeben.
Der größere Teil dieser universellen Verlagsproduktion (193 Titel) umfaßt Folklore

und schöne Literatur.

Die Ausgaben von ausgewählten Volksmärchen und -lieder propagierten die in

den fundamentalen Sammlungen des Volksschaffens erschienenen Materialien.

Die neuesten Tendenzen in der lettischen schönen Literatur werden in den Samm-

lungen und literarischen Kalenderbeilagen vollständiger als in den Ausgaben von

einzelnen Werken widerspiegelt. Die ersten Werke von Apsīšu Jēkabs sind zu

einem Ereignis in der Geschichte des Verlags geworden. Die Abteilung war danach

bestrebt, Werke von den Verfassern aus der Anfangsperiode der lettischen Lite-

ratur (G. F. Stenders, J. Neikens, F. Malbergs) zu aktualisieren. In der Über-

setzungsliteratur soll man ausgewählte Werke von A. S. Puschkin und N. A. Ne-

krassow, Märchen von H. Ch. Andersen sowie klassische Theaterstücke in den

Übersetzungen von J. Rainis un F. Adamovičs erwähnen. Die Buchreihe «Schrift-

steller anderer Völker» war einer der ersten Versuche, lettische Leser mit den

Prosaneuerscheinungen verschiedener Völker bekanntzumachen.
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A. ĢĒRMANIS

KĀ VIENA GRĀMATA TAPA

(E. Т. A. Hofmanis. Kavalieris Gluks. R., 1939)

Bija tā, ka «Zelta ābeles» izdevējs Miķelis Goppers mēdza rīkot

literāras soiree, kurās pulcējās aicināti literāti, mākslinieki un tiem

tuvu stāvošas personas pārrunām pie kafijas tases.

Sarunas grozījās galvenokārt ap to, kādus autorus izraudzīt

izdošanai, kā izdot, kuram māksliniekam uzticēt ilustrēšanu vai

māksliniecisko apdari.

Kad virsraksta minēta grāmata bija izvelēta izdošanai, M. Gop-
peram radās doma iemūžināt tajā Voldemāru Irbi kā ilustratoru.

Lai piešķirtu izdevumam īpašu svaru, grāmata tika gatavota šādā

veidā. Mākslas vēsturnieks Visvaldis Peņģerots aranžēja īpašu telpu
ar E. Т. A. Hofmaņa laika mēbelēm, kur bija jāmitinās noveles per-

sonām — Hofmanim un Glukam, kurus tad V. Irbēm jāzīmē ilustrā-

cijām. Abas personas bija ģērbušās tālaika tērpos, kas patapināti no

Operas.

M. Goppers šai izrādē bija nolēmis tēlot Hofmani, Gluka lomu

tēlot viņš uzaicināja mani. Neredzēju iemesla, kālab no piedāvājuma
atteikties. Tā veidotās četras situācijas V. Irbe fiksēja četrās ilus-

trācijās.

А. ГЕРМАНИС

СТАНОВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНИГИ

(Е. Т. A. Hofmanis. Kavalieris Gluks. R., 1939)

Резюме

В опубликованных воспоминаниях библиотечного деятеля А. Германиса по-

казано становление цикла иллюстраций к книге Э. Т. А. Гофмана «Кавалер
Глюк», изданной в Риге в 1939 г. издательством «Zelta ābele» («Золотая яб-

лоня»). А. Германис рассматривает сотрудничество книгоиздателя М. Гопперса с

художниками, которое способствовало появлениювысокохудожественных изданий.



A. ĢĒRMANIS

ZUM ENTSTEHEN EINES BUCHES

(Е. Т. А. Hofmanis. Kavalieris Gluks. R., 1939)

Zusammenfassung

In den veröffentlichten Lebenserinnerungen des erfahrenen Bibliothekars

A. Ģermānis ist das Entstehen einer im Verlag «Zelta ābele» (Goldener Apfel-

baum) erschienenen Illustrationenreihe für das Buch von E. Т. A. Hoffmann «Ritter

Gluck» beschrieben. A. Ģermānis betrachtet hier die Zusammenarbeit zwischen dem

Buchverleger M. Gopper und den Künstlern, die zum Entstehen der Ausgaben von

hohem künstlerischem Wert beigetragen haben.
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No Latvijas Valsts bibliotēkas rokrakstu fondiem

K. VALDEMĀRA POĒMA «NATUR UND MENSCH»

Latvijas Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskajā
nodaļā saglabājušās ievērojamā latviešu sabiedriskā darbinieka un

publicista Krišjāņa Valdemāra (1825—1891) 1854. gada augustā un

septembri vācu valodā sacerētās poēmas «Natur und Mensch»

(«Daba un cilvēks») trīs burtnīcas rokrakstā (VB R X 52, 1, 5).
Poēmā apdziedāta dabas varenība un skaistums un cilvēks tajā.
Darbs rakstīts ar lielu patosu — pamatā heksametros, taču izman-

toti arī citi pantmēri. Tajā jūtama lielā vācu dzejnieka J. V. Gētes

traģēdijas «Fausts» ietekme.

Poēma uzrakstīta vienā paņēmienā, taču vēlāk autors pie tās

vairākkārt atgriezies, izdarot virkni labojumu: dažviet mainīta rindu

kārtība, pierakstītas jaunas rindas, svītrotas citas, meklēti labska-

nīgāki vārdi, malās atzīmēta stilistiski neizdevušos vietu labojumu

nepieciešamība v. c.

Pilnībā poēma līdz šim nav publicēta. Nelieli tās fragmenti
iespiesti izdevumā «Musenalmanach der Ostseeprovinzen Rußlands.
Dritter Jahrgang. Für das Jahr 1856. Herausgegeben von Nikolai

Graf Rehbinder. Mitau und Leipzig, 1856». Tur ievietotas poēmas
19.—38. rindas un 81.—104. rindas ar nosaukumu «Das Gewitter»

(«Negaiss»). Tajās izdarīti vairāki redakcionāli labojumi, piemēram,
104. rinda manuskripta: «So beten wir an Dich mit Ehrfurcht und

Grauen», almanahā: «So beten wir an Dich in Furcht und Ver-

trauen».

Par šo publikāciju sniegtas ziņas mēnešraksta «Burtnieks»

1933. gada 10. numurā К. E. rakstā «Kāda līdz šim nezināma

Kr. Valdemāra dzeja». Sī paša izdevuma 11. numurā iepriekšminētie

poēmas fragmenti lasāmi latviski (ar nosaukumu «Negaiss») —

Līgotņu Jēkaba atdzejojumā.
Pirmais K. Valdemāra veikumu centies analizēt Aronu Matīss.

1892. gadā izdotajā grāmatā «Krišjānis Valdemārs savā dzīvē un

darbībā» viņš min poēmas ceturto burtnīcu un atsevišķu burtnīcu,
kurā K. Valdemārs uzmetis poēmas plānu. «Vismaz manā priekšā

guļ tikai 4. burtnīca no šīs dziedēs, no 1588.—1789. rindu pantiņam,

pilnīgi apstrādāta, no paša Valdemāra norakstīta, un pirmais uzmes-
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tais plāns par šo un vēl plašāku dziedi — ari vesela burtnīca.»

(12. lpp.) Aronu Matīsam nav bijis pieejams pilns poēmas teksts,
trūcis arī burtnīcu, kuras publicētas šajā krājumā. Savukārt Latvijas
lielākajās rokrakstu_ glabātavās tagad nav atrodamas tās divas burt-

nīcas, kas bijušas Aronu Matīsa rīcībā. No Aronu Matīsa grāmatas
(pēc atsauksmes uz minēto plāna burtnīcu) uzzinām, ka K. Valde-

mārs poēmas pirmajā daļā paredzējis apdziedāt dabas diženumu,

otrajā — dabas izziņas nepieciešamību, trešajā — no dabas izrieto-

šās reliģiskās un ētiskās konsekvences, poēmas beigas veltot cīņai

pret cilvēku aizspriedumiem. «... pirmajai burtnīcai jābeidzas ar to,
ka tēlots kāds Fausta raksturs — kāds dabas bērns, bez zināšanām,
bet kurš dzenas nemitīgi izpētīt patiesību un nākt pie zināšanām —

galā tomēr paliek neapmierināts.» (12. lpp.) Āronu Matīsa grāmatā
ievietotas ari 72 rindas no K. Valdemāra poēmas ceturtās burtnīcas

(48 rindas, sākot ar 1680. rindu, un 24 rindas, sākot ar 1716. rindu).
Sajā publikācijā kā pamatteksts sniegts poēmas «Natur und

Mensch» trīs burtnīcu pēdējais — labotais variants. īpaša vērība

veltīta tām teksta dajām, ko K. Valdemārs vēlākajās darba stadijās
centies pilnveidot. Šajos gadījumos galīgais variants iespiests kur-

sīvā, figūriekavās iekļauts sākotnējais teksts, ko autors pārlabojis
vai atmetis. Pirmajā darba stadijā izdarītie labojumi atsevišķi nav

norādīti. Tekstā saglabāti K. Valdemāra pasvītrojumi, rindu nume-

rācija (ne vienmēr atbilstoša faktiskajam rindu skaitam), interpunk-

cija un ortogrāfija.

Vācu tekstu publicēšanai sagatavojis V. В iseni c к s. levada

autore un darba zinātniskā redaktore D. Plīkša.

ИЗ ФОНДОВ РУКОПИСЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ПОЭМА К. ВАЛДЕМАРСА «NATUR UND MENSCH»

В августе—сентябре 1854 г. выдающийся латышский общественный деятель

и публицист Кришьянис Валдемарс (1825—1891) написал на немецком языке

поэму «Natur und Mensch» («Природа и человек»).
В научном отделе редких книг и рукописей Латвийской государственной

библиотеки хранятся три тетради этой поэмы, представленные в настоящей

публикации. Остальные части поэмы в крупнейших хранилищах рукописей
Латвии до настоящего времени не обнаружены.

Поэма никогда не была полностью опубликована. В 1856 г. в издании

«Musenalmanach der Ostseeprovinzen Rußlands. Dritter Jahrgang. Für das Jahr

1856. Herausgegeben von Nikolai Graf Rehbinder. Mitau und Leipzig, 1856»

были даны фрагменты этой поэмы (строки 19—38 и 81—104) под названием

«Das Gewitter» («Гроза»), с поправками редакционного характера.
В 1892 г. Арону Матисом в книге «Krišjānis Valdemārs savā dzīvē un darbā»

(«Кришьянис Валдемарс — жизнь и деятельность») была сделана первая по-

пытка анализа поэмы. В его распоряжении имелась только четвертая тетрадь
и наброски плана поэмы. Всю поэму Арону Матис не читал. Текст же, который

он исследовал, до сих пор не найден. По словам Арону Матиса, Кришьянис

Валдемарс в первой части поэмы стремился воспеть величие природы, во вто-



рой — необходимость изучения природы и в третьей — религиозные и этические

последовательности, предопределенные природой. Конец поэмы должен был по-

свящаться борьбе с людскими предрассудками. Предполагалось создать образ,
подобный Фаусту, который и после постижения Мира не обретает душевного
покоя. Здесь же были опубликованы 72 строки из четвертой тетради поэмы.

В основе данной публикации —
конечный вариант трех тетрадей текста

поэмы. Исправленный на заключительном этапе работы текст дан курсивом, пре-

дыдущий вариант указан в фигурных скобках. Поправки, сделанные автором в

начальной стадии работы над поэмой, не указаны. Сохранены авторские под-

черкивания слов, нумерация строк, которая не всегда соответствует фактичес-

кому номеру строки, пунктуация и особенности орфографии.
Текст для публикации подготовил В. Бисениекс, научный редактор и со-

ставитель введения — Д. Пликша.

Aus den Handschriftenbeständen der Lettischen

Staatsbibliothek

DAS POEM VON K. VALDEMĀRS «NATUR UND MENSCH»

Im August und September 1854 hat der hervorragende lettische gesellschaft-
liche Arbeiter und Publizist Krišjānis Valdemārs (1825—1891) sein Poem «Natur

und Mensch» verfaßt, das nicht in seiner Muttersprache, sondern deutsch geschrieben
ist. In dieser Zeit war er Student an der Universität in Dorpat.

Die Wissenschaftliche Abteilung der Raritäten und Handschriften der Lettischen

Staatsbibliothek verfügt über drei Hefte des Poems, die in dieser Publikation vor-

gelegt werden. Die anderen Teile des Poems sind in den größten Handschriften-

sammlungen Lettlands nicht zu finden.

Das ganze Poem ist nie vollständig publiziert worden. 1856 sind einzelne

Fragmente (Zeilen 19—38 und 81—104) unter dem Titel «Das Gewitter» im

«Musenalmanach der Ostseeprovinzen Rußlands. Dritter Jahrgang. Für das Jahr

1856. Herausgegeben von Nikolai Graf Rehbinder. Mitau und Leipzig, 1856.» mit

redaktionellen Verbesserungen veröffentlicht worden.

1892 versuchte Aronu Matīss im Buche «Krišjānis Valdemārs savā dzīvē un

darbā» (Krišjānis Valdemārs in seinem Leben und Schaffen) zum ersten Mal das

Poem zu analysieren. Er hat nur das vierte Heft des Poems und ein einzelnes

Heft mit dem Plan des Werkes zu seiner Verfügung gehabt. Das ganze Poem

hat er nicht gelesen. Die zwei Hefte, die Aronu Matīss erforscht hat, sind bisher

nicht gefunden worden. Krišjānis Valdemārs sei nach den Worten von Aronu
Matīss danach bestrebt gewesen, im ersten Teil des Poems die Größe der Natur,
im zweiten — die Notwendigkeit der Naturerkenntnis, im dritten — die von der

Natur vorherbestimmten religiösen und ethischen Konsequenzen zu besingen.
Das Ende des Poems sollte dem Kampf gegen die Vorurteile der Menschen ge-

widmet werden. Es sollte eine Faust-Gestalt nachgeschaffen werden, die nach der

Welterkenntnis doch keine innere Ruhte findet. In dem obenerwähnten Buch von

Aronu Matīss sind 72 Zeilen aus dem vierten Heft des Poems angeführt worden.

Zugrunde dieser Publikation liegt die letzte Variante der drei Hefte des

Poems. Die in der Endphase verbesserten Textteile sind in Kursivschrift gedruckt,
die früheren Fassungen sind in geschweifte Klammern gesetzt. Verbesserungen,
die der Autor in dem Anfangsstadium der Arbeit gemacht hat, sind hier nicht

angegeben. Die Unterstreichungen und die Nummeration der Zeilen, die nicht

immer der faktischen Nummer der Zeile entspricht, sowie die Interpunktion und

Orthographie sind die des Autors erhaltengeblieben. Der Text ist von V. Bise-

nieks für die Veröffentlichung vorbereitet. Wissenschaftlicher Redakteur und Ver-

fasser der Einleitung D. Plīkša.



119

NATUR UND MENSCH

HEFT I. BOGEN I—3.

V. 1
: 1—350.2

Gieb mir <stärke mich>, allmächtige Gottheit, deine Schöpfung-

zu singen! 3

Urquell der Große und Kraft, dessen erhabenes Bild

— Das uns zur Anbetung zwingt und mit staunendem Grauen

erfüllt —

Würdig sich spiegelt allein in deiner Schöpfung Pracht.

5 Wie deinen blauen Himmel allein das unendliche Weltmeer.

Faßt in ein Bild, so zeigt dich uns allein die Natur.

Zwar, auf daß deine Größe ein sterbliches Auge nicht blende,
Beut sie dem flüchtigen Blick auch nur ein flüchtiges Bild;
Doch, wer mit seelvollem Auge, ein Kind der Natur, sie betrachtet,.

10 Schuldlosen Geistes, erhellt von deinem himmlischen Licht —

Ihm erschließt die Natur in ihrer unnennbaren Schöne,
In den tiefsten Tiefen des Herzens ergreift ihn dein Bild:

Und mit schwelgendem Grauen sieht er die Himmel geöffnet,
Sieht, ein Sterblicher, Dich, auf Deinem ewigen Thron.

15 Und seine Brust, wie sie wogt! Wie schlagen die Pulse so

mächtig!
Wie er Seligkeit trinkt, hoch zu der Gottheit erhöht!

— Weltgeist, so laß auch mich, dies fleht meine dürstende Seele,.
Laß mich schauen dein Bild in dieser hehren Natur!

1 V[erse].
2 Vaka 1. lpp. autora piezīme ar zīmuli:

«С. Woldemar

Dieses gedieht muß nicht vollständig umgearbeitet werden.»

Vāka 2. lpp. autora piezīme ar zīmuli:

«Bei der Dsicht [Durchsicht. — red.] sehen

Т. I Verständlichkt [Verständlichkeit. — red.]
d. gängig [durchgängig. — red.]

II Sprachrichtigkt [Sprachrichtigkeit. — red.]
111 Correctht [Correctheit. — red.]

Kraft
In der (kurzen) Vorrede von Wunsch hätte ich — daß ihr mißverstanden wurde!»

3 Malā autora piezīme: «Notiz zu Ende des 1. Heftes davon, daß dies im

eigentl. [eigentlichen. — red.] Sinne unmögl. [unmöglich. — red.] ist dem end-

lichen Menschen.»
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Von Nordwest <westwärts> zieht heran mit Macht
20 Die dräuende <drohende> Gewitternacht.

Pechschwarze Schreckens <Wildschnauben finst're> Wolken

schnaubend sagen <\Volken sagen>,
Was sie für Schreckensgeister tragen.1

Und in des Forschers kühner Brust

Sich ruhlos <mächtig> regt die wilde Lust

Des Ew'gen Antlitz auch <jetzt> zu schauen

In Schrecken offenbart und Grauen.

Fernher ein dumpf Gebrüll erschallt,
Das rings im Walde <Thale> wiederhallt.

Welch eine Urkraft sonder Gleichen!

25 Wie rauschen so <scheu> die stolzen Eichen!

Wie beugt sich so der Tannenwald

Der geisterhaften Allgewalt!
— Und näher kommt sie rasch <stracks> gezogen:
Die Windsbraut faßt die blauen Wogen,

30 Die Wasser flieh'n, der Forst erkracht,

Rings um wird's <ist> finstre Mitternacht.

Bang jegliches Gethier verschwindet,
Ob es wo Schutz und Hilfe findet.

Sieh, es zuckt hoch am Himmel ein feuriger, blendender Strahl;
35 Wie er dort pfeilschnell hinfliegt zum Saume des Waldes!

Welch' ein Gedröhn!

Sollen Himmel und Erde vergeh'n!
Hell aufflackert die Hütte am Saume des WTaldes.

— Seht ihr den feurigen Knaul sich im Westen am Himmel

entwirren?

40 Dreifach entfleugt ihm der blendende Strahl!

Bedeckt uns, ihr Berge!
Welch' ein Gedröhn!

Kann <was> Irdisches denn entgeh'n <widersteh'n>

Dem raschen <grausen> Verderben?

45 Der Regen stürzt in Strömen,
Und rings herrscht unheimliche Mitternacht.

Seht ihr's von Neuem am Firmamente blendend erglänzen?
Seht ihr am Himmel den riesigsten, feurigen Knaul?

Soll denn im Nu <sich auf einmal> <denn> die ganze gewaltige
Urkraft zerstäuben <zerstören>?

50 Seht ihr die blendenden Gluten am Firmament?

Wie sie fliegen <stäuben> die zahllosen Blitze!

1 Autors pierakstījis 4 turpmākās rindas, nepārlabojot rindu numerāciju.
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Welch' markdurchdringend', vernichtend' Gedröhn! —

Und rings in dem schaurigen Mitternachtsdunkel

Nur immer die zuckenden, schreckenden <schrecklichen> Boten

des Schreckens zu sehn!

55 Die Festen des Himmels erzittern;
Wie zittern die Berge und Höhn!

Und immer und immer nur fliegende, zuckende, blendendeBlitzet
Und endlos des Donners zerschmetternd Gebrüll,
Und Regenströme im schaurigen Mitternachtsdunkel.

60 Herr!

Herr!

Vergieb mir mein Fleh'n mein zu kühnes WTagen!
Mein sterbliches Äug' kann dein Antlitz des Zorns nicht ertragen!
Rings von des Berges Höhe,

65 In der Fern' und Nähe

Seh' ich beim zuckenden <schaurigen> <blendenden> Lichte

erschreckt,
Uralte Bäume dahingestreckt,
Dörfer und Hütten in Rauch und in Flammen.

Birg, о birg, Herr, dies Schreckensgesicht!
70. Gieb uns wieder der Sonne Licht,

Heiße die zahllosen, zuckenden, schreckenden Boten

verschwinden!

Sieh, wie die Menschheit, bleich, in Hütten dies' fleht und

Pallasten!

— Sieh in Flammen das Haus, das sie das Deine benennen,
Seiner Gemeinde Lust. Durch frommer Gläubiger Gaben

75 Wuchs es noch jüngst empor. Wie freuten sich dessen die

Frommen!

Wie sie dort froh hinwallten, um deinem Lobe zu singen:

Heilig!
Heilig!

Heilig!
80 Ja, heilig, das bist du Gott! Doch dein zürnendes Antlizt ist

schrecklich.

Hell wird's am Himmel. Nur im Wald

Ein ferner Donner wiederhallt.

Den Wolken reichlich Flut entquillet —

Ob sie die Flammen der Hütte stillet?

85 Denn, ach, die Hütte am Waldessaum,
Der kleine, wohnliche <liebliche>, friedliche Raum,
Des biederen Häuslers einziges Gut,
Hinschwindet rasch in der lichten Glut.

Sie barg, о Jammer, sein krankes Weib,
90 Sie barg seinen süßesten Zeitvertreib,
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Sein Söhnlein, auf der Kranken Schooß —

О braver Mann! о dein schreckliches Loos!

Zur harten Arbeit im tiefen Wald

Warst du auch heute freudig gewallt,
■95 Da traf deine Hütte, was Niemand gedacht.

Wer ist's, der jetzt weise zu trösten dich wagt?
Der Köhler im Walde, sein innigster Freund

Ihm stürzt an die männliche Brust, und weint.

Er schluchzet so laut, doch tröstet er nicht!

100 Und <Bis> des Häuslers bebende btimme spricht:

Herr, deine Wege sind schrecklich und groß!
Du beutst <oft beutst du> uns zuweilen <Menschen> ein

furchtbares Loos.

Doch, können wir nimmer dein Walten durchschauen,
So beten wir an dich mit Ehrfurcht und Grauen.

105 Aufhellt sich der Himmel. Mit milder Pracht

die Sonne am blauen Himmel erwacht.

Aus ihrem Verstecke freudig geflogen
Erscheinen die Vöglein. Wie lieblich wogen

1

Die Felder voll Segen, des Landmannes Glück!

110 Doch, weh! Was ereilt sein weit spähender Blick!

Am wogenden Felde zersplittert die Eiche.

Daneben des Nachbars entseelte Leiche.

О Gott, Allerbarmer, erwecke den Freund,
Den theuersten wieder! Denn nimmer erscheint

115 Ein zweiter wie er! Wie jammern die Seinen!

Wie kann den Verzweifelnden Hilfe erscheinen!2

Fest stand er da

Wie der Eiche

Stolzer Wipfel

Ragt hervor,

120 Ueber Wald und Thaler blickend, hebt sich himmelwärts empor;

Unter ihr sich birgt der Epheu, und das junge, grüne Laub,
Daß ihr mächtger Schutz sie schirmen vor der rauhen Stürme

Raub,
Daß ihr Schatten sie erquickte in der Mittagssonne Glut,
Daß die stolze Krone dämpfe aller Ungewitter Wuth.

125 Unter ihr ruht sanft der Pilger, frisch gestärket geht er fort,
Und in ihrer Krone finden tausend Sänger sichern Hort,
Die den ew'gen Vater loben in des Lenzes goldner Pracht,
Die begeistert Lieder singen in des Haines grüner Nacht.

Und in ihrem Schatten decket froh der Landmann seinen Tisch

1 Pretī 108. rindai autora piezīme: «NB wogen».
2 Autors tekstu vēlāk papildinājis ar 1 rindu, nepārlabojol rindu numerāciju.
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130 Den allein sein Fleiß gewürzet; der krystall'ne Trank so frisch

Perlt ihm aus dem Quell daneben und es wird erfrischt sein Muth

Und er greift auf's Neu zur Sense, abgekühlt fühlt er sein Blut.

Und der Hirte mit der Flöte sucht der Eiche Schatten gern
Die Jahrhunderte gegrünet, und gepriesen nah und fern —

135 Da bewölkt sich schwarz der Himmel, es erbrauset der Orkan,
Aus der Wolke

Finstrer Nacht

Schießt ein Strahl mit Geistermacht,
Gottes Hand hat ihn gesendet,

140 Und zur Eiche stracks gewendet

Fliegt der Strahl —

Oed und kahl

Sieht der neue Lenz die Stätte.

Das ist des Geschickes Kette,
145 Das des Mannes <Menschen> Lebenslauf.

Doch deine Weisheit, Gott, ist unermessen,

So wie dein Walten groß. Die tiefen Wunden heilt

Die Zeit; die Freundschaft wacht, und hat indessen

Ein neues, edles Feld. Nun grünt's wo sie verweilt.

150 Denn manchen edlen Schatz beut uns des Unglücks Größe;
Sie nähert Freund und Feind; sie zeigt uns uns're Blöße;
Sie bricht die Scheidewand, die schroff gebaut das <vom>

Glück —

Und <Sie> giebt den Menschenwerth, den einz'gen, uns zurück.

Göttlich <Göttliche Seele>, nun fleug <schwing' dich> zur

Höhe des Cotopaxi 1
,

155 Schwing' dich zum schaurigen Krater des dräuenden Vesuv.

In dem beengenden Kreise des täglichen Lebens wird's enge
Auch in der Brust — nur matt schau'n wir des Ewigen Bild.

Nicht auf jeglichem Punkte des vielmannigfaltigen Erdballs

Zeigt die Natur sich uns gleich erhaben und hehr.

160 Darum, wohlauf! Gern werde die häusliche Schwelle verlassen

Einmal — sobald das uns günstige Schicksal dies gönnt —

Gern erfasse, о Mensch, das göttlich Erhabne und Große

Wo die Natur es zeigt, wie es kein Dichter uns malt!

Doch nur mit reiner Seele, mit Ehrfurcht und glüh'ndem

Verlangen,
165 Ihn, der alles dies schuf, in seinen Werken zu schau'n —

Und mit jugendlich frischem Sinne wolle dich nahen

Dem, was göttlich und groß, um das, was göttlich, zu sehn. 2

Stärke <Laß> mich mächtige <allmächtige> Gottheit nun

1 Kotopaksi [Cotopaxi] — darbīgs vulkāns Ekvadorā, Andu Austrumkordil-

jeru rietumu nogāzs, 50 km uz dienvidiem no Kito.
2 Malā autors vēlāk pierakstījis 8 turpmākās rindas, nepārlabojot rindu nume-

rāciju.
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<auch> furchtlos die Schrecken <das Schreckliche> zu

schauen

In der hehren Natur, wie sie sie <es> offen uns beut; 1

Unverhüllt ja zu schau'n dein Antlitz, erstrebt meine Seele.

Schrecklich bist du und groß, wie du ein Vater uns bist.

Darum erhebe mein Geist dich <sich> in hohem Entzücken beim

Großen,
Suche das Schreckliche selbst festen Auges zu schau'n

Starrt dann das Blut, will das Herz in <voll> bangem Zagen

vergehen
Dann beglücke mit Trost nun mich dein väterlich Bild.

Welch schwarz Gewölk entsteigt
Der Schwefelmündung! Doch <Es> schweigt

170 Die furchtbare Sprache des Zorns und des Schreckens.

Drum fürchtet auch Keiner den schaurigen Schlund

Und den Rauch aus der endlosen Tiefe Grund.

Rings um, welch' herrliches, duftendes Thal!

Fürwahr, im Paradiese zumal

175 Gab's keinen schöneren Frühlenz <Ort> zu schauen.

Wie sich die Menschen, ohn' Angst und Grauen

Dort nahen dem gräßlichen Todesrachen!

Und rings wie erbauen so emsig die Schwachen

Pallaste und Hütten in endloser Zahl,
180 Und Dörfer und liebliche Städte zumal

Zum bleibenden Sitze für Enkel und Kinder!

Doch, welch' Entsetzen verbreitet sich rings!
Wie ängstlich die Menchen, jetzt <seht>! rechts und links

Aufschau'n zu der mächtig sich schwärzenden Säule!

185 Wie bang sie lauschen dem dumpfen Geheule

Das dort sich empordrängt aus endlosen Tiefen!

Dem lärmenden Schrecken in jeder Brust

Erstirbt des rosigen Lebens Lust.

Es hüllt sich die Sonne in düsteren Schleier,
190 Nicht schauen will sie die Todesfeier

Der Schöpfung, die sie <von ihr> jüngst beseelt und beglückt

Flugs wirbelt die feurige Säule empor!
Der Boden erdröhnt — hoch fliegen empor

Hell glühende Felsen aus gräulichem Schacht

195 Als Leuchten der düsteren Höllennacht.

Aufströmen urplötzlich feurige Fluten,
Aufflackern die Dörfer in ihren Gluten,

Aufgähnt der Abgrund am sichersten Ort

Aufbrauset das Weltmeer am sicheren Port —

1 Nesalasāmi autora labojumi ar zīmuli malā pierakstītajās rindās.
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200 Und in der unheimlichen Mächte Eifer

Und vor des Kraters entsetzlichem Geifer

Wie schwindet die liebliche Schöpfung rings hin!

Hinsinkt der lieblichsten Ebene Grün

Hinsinken wohl Tausende blühender Wesen

205 Wer meldet der Nachwelt, was einst hier gewesen?
Allein, in entsetzlicher Majestät
Die Feuersäule, die schreckende, steht,
Und schleudert mit furchtbarer Geistermacht

Hellglühende Felsen aus gräulichem Schacht.

210 Giebt's Einen, der trotzig noch an dieser Stelle

• Bezweifelt den feurigen Pfuhl der Hölle? —

Und bald — welch' schreckliche Urkraft erhebt

Die Erde selbst — sie erzittert und bebt!

Und weiter nun geht noch ihr schauriges Dröhnen

215 Als selbst des Berges zerstörendes Gähnen.1

Berghoch erhebt sich das wilde Meer

Stürzt schrecklich über die Ufer daher

Und weiter und weit in gespenstischer Eile

Verschlingt es die Lande mit Dumpfem Geheule.

220 Und immer und immer mit zuckendem Beben

Wegschüttet die Erde viel Tausender Leben,
Weg schüttelt sie leicht, was unendliche Mühe

Dem fleißigen Menschen erschaffen — denn siehe,
In Schutt zerstieben die blühenden Städte!

225 Und All', was bei Müh' er in Demuth erflehte

Und All', was sein Herz als das Liebste begehret
Sieht er von den Elementen verzehret;
Kaum rettet der Eine, der Andre das Leben —

Den Schrecken der Wüste nun preisgegeben
230 Fleht er in Verzweiflung den furchtbaren Geist

Der Alles entsteh'n und zerfleischt werden heißt:

O, darf ich noch ferner vertrauend mich halten

An eines gerechten Geistes Walten?

Doch wie er den Himmel un Aufschluß auch immer

235 Anfleht — kalt schweigt er und antwortet nimmer.2

Und es erstarret in den Adern sein Blut

Ein furchtbarer Zweifel zuckt ihn Glut

О Gott dessen Nähe so oft ich gefühlt
Bist du's, der jetzt die Schöpfung wühlt?

<Wie, ohn' alle Wahl Elemente verzehren

Provinzen und Länder — mich darf bethörcn>

1 Pretī 215. rindai nesalasāmi autora labojumi ar zīmuli.
2 Autors vēlāk tekstu papildinājis ar 2 turpmākajām rindām, nepārlabojot rindu

numerāciju.



126

Der Glaube an eine allgütige Hand,
Die Alles in Weisheit zu schützen verstand?

240 Nein! Nichts, als der Aberwitz listiger Pfaffen

Hat uns die wohl waltende Gottheit erschaffen!

Nur grobe Täuschung und Aberglaube

Schwatzt, daß eine Gottheit dem Menschen, dem Staube

Zum Wohle die Erde in Weisheit regiert!
245 Ein blinder Wahn nur zum Glauben verführt!

— Hier Lande voll glücklicher Menschen — hier kahl

Nur Wüsteneien: — und ohne Wahl,

Gleichgiltig durchwühlt sie das Element,
Ein Thor, der, verblendet, noch länger verkennt

250 Wie gleichgiltig ganz er der waltenden Kraft,
Die Alles aus Laune zerstört und erschafft!

Doch, wie er den Himmel um Aufschluß noch immer

Auffordert — kalt schweigt er und antwortet nimmer.

Und mit das Wahnsinns verzweifeltem Wüthen

255 Beginnt der Unglückliche finster zu brüten,
Was ihn ernähren in dieser Noth

<Wie er erhalte in dieser Noth>

Gleichgiltig ist ganz ihm der Mitmenschen Tod.

Und mit des Tigers blutdürstiger Tücke

Auflauert er mit gierigem Blicke

260 Den Pilger in der entstandenen <finstercn> <geöffneten>
<eröffneten> Schlucht

Der gangbare Pfade mühevoll sucht

Und mit des Raubtiers boshaftem <verderblichem> Grimme,
Mit Wollust versöhnend die menschliche Stimme

Im eigenen Busen — hinwürgt er die Kleinen,
265 Und betende Frauen, bis Rächer erscheinen.

Sie fassen den Würger in wehrloser Nacht;
Zur Schlachtbank wird er mit Grausen <Entsetzen> gebracht;
Gleichgiltig erzählt er den vielfachen Mord,
Und: «wie der Natur ganz sinnloses Walten

270 Er grade befördert, um sich zu erhalten;
Für diesen Verdienst nun erbitte den Tod

Er sich — als den Retter < Helfer > aus jeglicher Noth!»

<Jahre vergeh'n.
Der Lenz grünt wieder. Städte entsteh'n>

So hohnlachend stirbt er. — Wie furchtbar groß
1

Bist du, Gott des Weltalls, — da der Gedanke

275 Jenes Unglücklichen, Zermalmten,

Uns noch zermalmt, zerschmettert zu Staub!

Hinweg! Hinweg!

Pretī 273. un 274. rindai autora piezīme: «Späterer».
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Von diesem Orte, der uns vernichtet! —

Hin laßt uns eilen flugs, wo wir schauen

280 Sein Antlitz ohne Entsetzen und Grauen.

Mit Bangigkeit fliehen wir rasch zum Kahn,
Und öffnen durchs Weltmeer uns zweifelnd die Bahn.

Wie viel auch verheeret des Wassers Wuth,
Hinzieht es zu sich uns, sobald es ruht.

285 Denn Wunder auf Wunder geheimnisreich
Verschlingt des Oceans Zauberreich

Der Oberwelt und der Unterwelt Schneider.

— Wie majestätisch, ruhig und mild

Ausbreitet vor uns sich der Ewigkeit Bild!

290 Wie sanft die krystallhellen Wellen hier wogen!
Drin spiegelt sich heiter der Himmelsbogen;
Und am Ufer die Berge vergoldet ganz

Von der goldenen Sonne lebendigstem Glanz.

Wie fühlt hier der Mensch sich so nichtig und klein,
295 Und groß die unendliche Gottheit allein!

Zu enge fast wird seine menschliche Brust

Zu fassen All' die göttliche Lust

Des hehren Anblicks — und doch, wie erhoben

Weiß sich die Seele! Wie strebt sie <Spürt sich der Geist! Auf

fleugt er> nach Oben,
300 Sie <Er> fühlt, sie <er> empfindet das große Bild

Des Schöpfers so nah, so erhaben und mild.

Es fesselt der Anblick das edle Gemüth,
Und wieder und wieder den Menschen es zieht

Heran <Zu sich> mit unwiderstehlicher Kraft

305 Ob schwindet der Tag, ob neu er erwacht.

Denn es giebt Ein Zeichen vom göttlichen Funken

Im Menschen: daß freudig, daß wonnetrunken

Ihn macht der Gottheit erhabenes Bild,
Daß seine Brust vor Sehnsucht stets schwillt

310 Beim Hohen und Schönen, Erhabnen und Großen.

Und wie auch das Laster den Menschen entehrt,
Der Funken in ihm hat stets sich bewährt;
Und wie auch ihn dämpfen Gewohnheit und Schwächen,
Stets neu aus der Menschenbrust sieht man ihn brechen.

315 Die Lüfte fauchen, die Segel schwellen

Fortsegelt das Schiff auf günstigen Wellen.

Es schwinden die Ufer . .. Welch' stille Pracht

Des Mondes, der sternhellen Zaubernacht!

320 Und rings das pfadlose, endlose Meer,
Dem Blicke so wüst, unheimlich leer!

Und drüben der riesige Himmelsbogen,
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Begrenzt von des Meeres murmelnden Wogen;
So ruhig das Schiff, als ob alles schliefe

325 Ueber des Meeres maßlose Tiefe.

Doch unten, dort, auf dem unheimlichen Grunde

Wer bringt dem Verlangenden jemals wohl Kunde,
Was dort in der dämmernden Mitternacht

In Lebensfülle und Munterkeit wacht?

330 Ob dort manch' fremde Riesengestalt
Sich rege in <Wol herrsche mit> ungeahnter Gewalt?

Ob dort eine Welt, die nimmer wir kennen

333 Mit Wesen, die keine Zungen benennen

Ob dort eine irdische, blendende Kraft

335 Wie sie kein Märchen erträumt und erdacht

In ungeahnten Tiefen verborgen?
Wie mannigfaltig und ewig neu

Ist doch der Schöpfung Prachtgebäu!
Nicht nur der würdigsten Weisheit der Weisen.

340 Auch der thörigsten Neugier der Thoren,
Auch für die müßige Phantasie

Fehlen unlösbare Räthsel nie.

Denn die Gottheit wollte Leben

Ueberall dem Weltplan geben;
345 Doch der Zweifel ist lebendig,

Ungewißheit macht lebendig,
Die Gewißheit nur ist todt.

Drum hat selbst des Menschen Leben,

Völlig sicher ihm gegeben,
Für ihn nicht des Lebens Werth.

NATUR UND MENSCH

HEFT 11. V.1: 350—1097
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351 Seht, es drohn des Sturmes Zeichen!

Doch kein Port ist zu erreichen.

In des Weltmeers Mitte

Steuert ruhig, stolz, der kühne Britte.

Es schaukelt das Fahrzeug nichtig und schwach

Und düster umwolk sich des Himmels Dach.

Und stärker und stärker die Segel sausen

1 Vferse].
2 Uz 2. burtnīcas vaka nesalasāma autora piezīme.
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Und wilder am Kiel die Wellen brausen.

Berghoch aufstreben die riesigen Wellen,
360 Als wollten das eilende Schiff sie zerschellen.

Dem Reisenden schwindelt's; hin ist sein Muth

Doch der Seemann noch lacht der tobendenFlut.

Wie schaukelt das Schiff auf der schwankenden Bahn!

Doch der wüthende Sturmwind wird zum Orkan.

365 Es krachen die Masten; himmelwärts steigt
Die riesige Woge! Der Seemann sich beugt
Der grausen Naturkraft. Zum Himmel fleht

Er dort versteckt jetzt im glüh'nden Gebet.

Doch wilder noch tobt es. Die Masten erkrachen,
370 Wie in den eröffneten Höllenrachen

Schießt jählings das Schiff von den berghohen Wellen.

Wol wird es am untersten Grunde zerschellen!

Und laut alle beten nun ahnungsbleich
Denn Niemand erlebte ein Stürmen, dem gleich.
Es schlagen die Wellen mit Macht über Bord

Flugs spülen manch' wackern Gefährten hin fort

Die Ändern sich bang an die Masten fest binden,
Doch Hilfe und Rettung ist nimmer zu finden

Die Welle schmettert, der Fockmast zerbricht —

380 Verzweiflung, Entsetzen auf jedem Gesicht!

Und in der Ferne ragende Klippen
Daneben der Schiffe zerschmetterte Rippen.
Und sieh, ein Boot treibt im tobenden Meer

Fremdes <Sich windend> zwischen den Klippen daher.

Unglückliche, was, mit erhobenen Händen

Fleht jammernd Ihr, daß wir Hilfe euch senden?

Seht Ihr nicht uns selbst dem Verderben geweiht!
Fort! Fort! — Doch: «Erbarmen»! schauerlich schreit

Die Menge im Boote. Los steuert das Schiff,
390 Das richtungslose, grade auf's Riff,

Am Fockmast das treibende Boot flugs sie ketten,
Ihr Leben, das hoffnungslose, zu retten.

Doch, nahe dem schrecklichen, starrenden, schäumenden Riff

Zerschmettert entsetzlich das lecke Schiff.

395 «Lebt wohl ihr Frauen und klagenden Kleinen!

Ihr harret vergebens auf unser Erscheinen.1

Ihr forschet vergebenst <zweifelndem> <trostlosem> Munde,
Von uns giebt Euch glücklicher Kunde

Leb' wohl, du heiß geliebte Braut,
Die von der fernen Küste wol schaut

Ins brüllende Meer mit zweifelndem Bangen —

1 Autors vēlāk ar zīmuli pierakstījis 2 turpmākas rindas, neparlabojot rindu

numerāciju.
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400 Nie werd' ich <Du wirst mich> Unglücklicher
<Unglücklichen> dich je umfangen <nimmer>!

Leb' wohl, theurer Vater, jetzt hoffnungsleer
Dein Hoffen <Deine Hoffnung> verschlingt fern das <ferne>

gierige Meer
Lebt wohl, ihr theuren Freunde und Brüder!

Wir sehn uns nimmer als Lebende wieder.»

Wol mancher stürzt über den Fockmast ins Boot

Die Ändern Alle ereilet der Tod.

Denn bald des Schiffes Trümmer zerschellen

Am Fels von den berghohen, wüthenden Wellen.
So tragen die Elemente zu Grabe

410 Des Seemanns Freund und Haus und Habe.

Warum, ach, störst du, grausames Geschick,
Des vielerduldenden Seemanns Glück?

Ist nicht sein Leben voll steter Gefahren?

Muß er das Schrecklichste auch noch erfahren?

Zwingt nicht ihn sein Element so wild

Daß sich sein menschlich Gemüth auch füllt

In eine rauhe, äußere Kruste?

Zwingt nicht ihn sein endloses, langes Entbehren

Der Sinne Verlangen durchs Wort zu bethören?

420 Genug schon des Leides umgiebt sein Haupt
Warum wird der einzige Trost ihm geraubt?

Die Stürme peitschen das zürnende Meer,
Das Boot treibt über die Wellen daher.

Wol treibens die rasenden Stürme fort

425 Doch es zeigt sich nimmer ein rettender Port.

Und rathlos und thatlos, Verzweiflung im Blick

Erwartend ihr ungewiß droh'ndes Geschick

Hinaus starrt der Fremdlinge Sehaar in die See.

Von der Welle schaumweiß gegipfelter Höh',
430 Gekleidet in keines Seemanns Gewände.

Sie kommen vom blühenden Vaterlande;
Sie eilten über die Meere fort,
Zu finden den freien, glückseligen Ort,
Wo sie, dem Glauben der Väter getreu,
Nicht fürchtend der Mitmenschen Tyrannei,
Nicht fürchtend der Heuchler vielgiftiges <verderbliches>

Streben

Dem Gott der Liebe frei dürften leben.

Sie schätzen höher die göttliche Gabe

Als all' ihre irdische, menschliche Habe —

440 Sie flehten zu Gott, und gingen auf's Meer

— Nun treiben sie über die Wellen daher.

Die Wasser wogen, forteilt das Boot,
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Doch größer nur wird noch der Hilflosen Noth.

Ein Regen erquickt sie, doch fehlet die Speise
Und der Hunger quälet auf schreckliche Weise.

Und sahst du nie den verzweifelten Blick

Des schrecklichsten Wahnsinns, so schaud're zurück!

Es hülle ein dunkler, nächtlicher Schleier < decke das wildeste

Ungeheuer>
Des Hungers entsetzlichstes Ungeheuer.

Stolz segelt ein Barkschiff im Ocean;
450 Nordwestwärts verfolgt es die schwankende Bahn.

Wie lustig die prächtigen Segel schwellen!

Wie plätschern und hätscheln so lieblich die Wellen!

Des Schiffes Führer blickt kühn umher

Auf das ihm demuthsvoll dienende Meer:

«Wie hoch hast du, Gott, den Menschen gestellt!
«Giebst ihm deinen Scepter, die Herrschaft der Welt!»

Stolz segelt das Schiff im nördlichen Meer;
Vom Mastkorbe blicket der Seemann umher;

460 Es schwimmt in der Ferne vereinzelt ein Boot

«Gewiß, dort kämpft es mit Sorgen und Noth.»

Sie nahen dem Boote — das Boot ist leer —

463 Und ruhig woget das schweigende Meer —

Doch, halt! es <drin> schwanken drin <wol> ein'ge Gestalten

Gespenstisch — für Menschen kaum darf man sie halten —

Wie ihre Gesichter getränkt in Blut!

Und, o! sie nagen mit gieriger Wuth,
Sie nagen die Menschen — ein Menschengebein —

Es liegt ja die Leiche am Boden darein!

470 Da bricht des Schicksals unfaßbare Schwere

Des rauhen Seemanns Herz! und die Zähre

Stürzt unaufhaltsam. Die blutende Brust

Wogt wild in ihm, sich selber nicht mehr bewußt.

Der fromme Priester, stets lehrbereit,
Mit Bangen zur Leichenrede geht heut.

«O Unerforschter! Ist dir das Gefühl

Vom Heiligsten, Höchsten im Menschen ein Spiel?
Vermagst du so gräßlich die Deinen zu höhnen?

Verächtlich zu wandeln sie um < Bedarf deine Schöpfung nach

neuer> in Hyänen?»
480 Es sinkt die verstummelte Leiche hinab

Vom Schiffsbord nach Brauch in das feuchtkalte Grab.

«Unglücklicher, gehe zur endlichen Ruh! —

Geheimnisvoll decken die Wasser ihn zu—.

Und stille wird's über dem Wasserraum

Die Winde schwellen die Segel kaum.

Des Schiffes Führer blickt ernst umher
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Er möchte fragen das schweigende Meer

Welch' hoher Ernst im Norden doch thront!

Im glücklichen Süden die Munterkeit wohnt.

490 So üppig, leichtfertig blühen die Bäume!

So paradisisch duften die Räume!
Der hohe Norden ernst und kalt

Denkt ernst der Gottheit Allgewalt.
Ja selbst des Himmels dunkles Blau

495 Sich kleidet in ein schmucklos Grau.

Doch seiner Söhne Eisenarm

Des Freundes Rechte drückt so warm,
Tief fühlt ihr Herz so keusch und rein,
Der Gottheit und der Menschheit Sein

500 Möcht' er umfassen mit kühnem Geist,

Leichtfert'ge Scherze drum flieh'n ihm zumeist.

Und immer und immer nordwärts hinauf

Strebt kühn des prächtigen Sehriffes Lauf.

Der Horizont, der Himmel so veiß!
Vom Norden nahen Berge von Eis.

Aufgeht, vom zuckenden Nordlicht erhellt,
Die neue krystallene Zauberwelt.

Die perlenden Fluten allüberall

Belebet der flutenaushauchendeWal;
510 Delphine ziehn hüpfend und jauchzend daher

Hoch auf Krystallen thront der Bär.

Die Zaubernacht schwindet, im zögerden Lauf

Die strahlenausschüttende Sonne geht auf.

Es blinket und glitzert.das perlende Eis,
Die Sonne vergoldet das blendende Weiß;
Und tausendfach bricht in Farben ihr Strahl,
Und schüttet rings Tausende Sterne zumal.

Es schwimmen der Feen Pallaste umher,
Die diamant'nen, im perlenden Meer.

520 Und was auch geboten die Zaubernacht,
Noch <Es> überbietet der Tag sie an Pracht.

Es starret der staunende Schiffer umher;
Verwirklicht sieht er die Wundermähr,
Die in der Kindheit ihn oft erfreut:

525 «O Jugendtraum! So herrlich erneut.»

Wer reißt den Schwärmenden, Staunenden los?

«Wie ist die Schöpfung so herrlich und groß!
Und können als Ganzes wir nimmer sie fassen,
Zu schau'n sie, zu schwärmen nie dürfen wir lassen.»

530 Rings wogen starrende Berge von Eis

Hoch über die Masten zum Himmel so weiß.

Die Julisonne am Himmel steht
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Und ob sie nimmer auch untergeht
— Sie nach ja <möchte> die Arbeit nicht halbgethan lassen,
Sie möchte vernichten die starrenden Massen —

Und ob auch die Gluten, die hassenden, zehren,
Die kälteaushauchenden Massen sich mehren.

Es spotten starrende Felder den Muth

Des kühnsten Seemanns, und sperren die Flut.

540 Ein Räthsel ewig unentschleiert

Der Pol in ewger Ruhe feiert.

Es brennen die Wogen im nördlichen Meer,

Das mächtige Schiff eilt südwärts daher.

Denn nimmer dürft' es dem Schiffer gelingen,
Dem murrenden, sichere Kunde zu bringen
Für seinen König, was oben wol

Geheimnißreich verberge der Pol.

«Nicht darf der Mensch je viel erreichen,
Ihn zwingt das Element zum Weichen.

550 Und was auch sein forschender Sinn begehrt,
Ihm bleibt stets der Kern verwehrt.

Nur an der Schale noch darf er sich halten,
Von Ferne bewundern der Urkräfte Walten.

Drum quält so den denkenden Forscher die Leere,
555 Und des ziellosen Daseins unsägliche Schwere.»

Es schäumen die Wellen im nördlichen Meer,
Das mächtige Schiff eilt heimwärts daher.

Krystallhelle Berge einander fliehen,
Sie nahen einander — und Funken sprühen;

560 Sie sprühen aus zahllosen, uralten Bäumen

Gepflückt aus nimmer erforschten Räumen

Von einer nimmer erforschten Macht,
Vom Nordpol geizig bewahrt und bewacht.

Von westwärts zieht ein Schiff daher,
Und heimwärts segelt's beuteschwer;
Es suchte auf allüberall

Den beutereichen Riesen-Wal.

An Grönlands Küsten (einst sah grün
Der Normarm sie — aufnahm sie ihn;

570 Fürs Todtenreich geheimnißvoll
Erwarb sie drauf der starre Pol)
Da sandten sie ringsum <Versendeten sie rings> den Tod

Und färbten rings die Wellen roth:

«Um unsenn eignen Menschen-Leben,

Was ihm gelüstet, frei zu geben.» 1

1 Malā autors pierakstījis 4 rindas, nepārlabojot rindu numerāciju. Vēlākā

stadijā autors šīs rindas kopā ar citiem papildinājumiem (sk. piezīmes 136. un

134. lpp.) ievietojis pēc 929. rindas.



134

<Und weiter im Osten ein zahlloses Heer

Von Kähnen im lebenathmendenMeer

Sie bringen nur Tod von Bai zu Bai,
Es hilft ihnen eifrig der gierige Hai:>
«Denn das ist ja Weltgebot,
Daß stets auf Andrer Mord und Tod

Wol <Sich> All' die Millionen Leben

In der Natur basiren eben, 1

<Und daß nur Macht und List ist Recht

Für alles lebende Geschlecht.»

Das Ohr erstarrt dem <grausen> 2 Spruch,
Er dünkt ein tausendfacher Fluch

Auf Alles, dem Natur ein Leben

In einer solchen Welt gegeben.
Es bebt dem Schreckenswort das Herz

Und blutet in bangem, tiefem Schmerz.

Wie überselig gern es riefe

Entzückt aus seiner tiefsten Tiefe:

«Du lügst, du lügst, entsetzlicher, furchtbarer Spruch, 3

Bist eitel Lüge, und leerer Trug!»>
580 «Land! Land, im Osten»! vom Mastkorb schallt;

Dies hundertfach froh wiederhallt,
Gern sieht den Mühen sich entrückt

Der Seemann, die ihn schwer gedrückt.
Und ostwärts stets segelt das schnelle Schiff,

585 Doch zögernd sich nähert das ragende Riff.

Der Normannen Heimath himmelwärts blickt,
Der sichere Port den Seemann beglückt.
Wie riesig ragen die finsteren Berge!
Hinüber sich wagen die Menschen wie Zwerge!

590 Das riesig-Gewaltige hebt ihren Muth;
Stolz rollt in den Adern der Normannen Blut.

Despotisch den Eskimo niederdrückt

Der starre Nord — das zu Schwere knickt

Des Menschen endliche Kraft — doch es stählen

Zu Riesen sich, die sich Schweres erwählen,

Die zahllosen Mühen und Sorgen kühn

Verachten und keine Gefahren flieh'n.

Landeinwärts, im Osten, wie lieblich erquickt
Des Seemanns Auge, das immer geblickt

1 Malā autors pierakstījis 12 rindas, nepārlabojot rindu numerāciju. Vēlākā

stadijā autors šīs rindas kopā ar citiem labojumiem (sk. piezīmes 136. un 133. lpp.)

ievietojis pēc 929. rindas.
2 Nesalasāms autora labojums ar zīmuli.
8 Malā autora piezīme ar zīmuli: «Täuschung».
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600 Auf öde Wogen — das festliche Grün,
Mit dem sich die lachenden Berge umzieh'n.

Wie Sammet schimmern die blendendenMatten,
Die wol 10 Monde <vierzig Wochen> gelegen hatten
Tief unter des Schnees gewaltiger Wucht.

Nun möchten sie tragen flugs hundertfach Frucht.

Des Wallenden Jubel <Auges Entzücken > will nimmermehr

enden,
Kaum kann von dem herrlichen Grün es sich wenden,
Und immer und immer in schwelgender Brust

Schweift weiter sein Fuß, keines Ziels sich bewußt.
610 Ein endloses Thal sich zeiget alsbald

Bedeckt vom endlosen Tannen-Urwald,

Wie, wenn von der Ufer weit ragender Höh'

Der Fremdling schaut auf die wogende See,
Der von des Festlands Mitte gekommen

615 Zum fernen Meere, von dem er vernommen

Von Kindesbeinen der Wunder so viel —

Wie stier er auch schaut, er findet kein Ziel

Und nur der riesige Himmelsbogen

Begrenzt ihm die endlosen, düsteren Wogen:
620 So streckt der nordische Urwald sich

Dem Auge riesig und schauerlich.

Des Sturmes Brausen, wie dumpf es hallt

Im meergleichen, wogenden, düsteren Wald!

Ein dunkles Grün der nahe Raum,
Ein dunkles Blau der ferne Saum

Am Horizont dem Blicke zeigt <beut>,
Wer maaß, wie lang, wer sagt, wie breit

Der riesige Wald? wer weiß, was er berge?
Ein Jäger durchstreift das blühende Land <den weiten Raum>,

630 Das menschenleere, am Waldesrand, <Waldessaum>, 1

Er steigt in die Berge, mit Beute beladen,
Verschwindet auf irren, verschlungenen Pfaden.

Doch hinter ihm, man merkt es kaum,
Aufsteigt ein Rauch am Waldessaum.

Wol kam er, Fremdling, vom <fernen> Meeresgestade,

Verfolgte <Verfolgend> mit Kühnheit unwegsame Pfade:

Wol hatt' er das Feuer in müßiger Lust

Geschürt — denn die Sonne glüht im August,
Und Jeden <alles> erwärmt sie mit brennendem <dörrendem>

Strahl,

1 Mala autora piezīme ar zīmuli: «NB: 600—650 ad: wenigstens 630—640

stark bessern.»
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640 Und unverdrossen vom Himmelssaal,
Dem wolkenlosen, verschickt sie die Glut,
Kaum, daß sie ein Stündchen im Norden noch ruht. 1

<Und nimmer noch waren die Gluten fürwahr

So dauernd und heiß als im heurigen Jahr.>

Es weht der Sturm — in's dürre Strauch

Der Funke fliegt, es steigt der Rauch.

645 Die Flamme sich hebt zum Himmelsraum,
Und eilt rasch weiter von Baum zu Baum.

Und rascher, je mehr die Sonne sich neigt,
Auf Flügeln des Sturmes die Flamme hinfleugt.

Der Rauch den weiten Raum erfüllt,
650 Die rauschende Ebne erscheint so wild.

Die Sonne ihr Tagewerk hat vollbracht;
Sie birgt sich im Norden, zu senden die Nacht.
Die finstere Nacht zu erscheinen nicht wagt,
Rings in dem weiten Thale es tagt,
Der Sturm sich legt — doch rings <riesig> umher

Sich schauerlich streckt nun ein feuriges Meer.

Wer könnte die schrecklich erhabene Nacht

In all' der überirdischen Pracht,
In all' der wilden Größe je schauen

660 Gleichgiltig, ja ohne Angst und Grauen?2

<Göttliche Seele nun schaun, die wild erhabene Sonne

Und der Urkräfte Macht, wenn sie entfesselt daher

Stürmen über die Fluren und triumphirend wild jauchzen,
Daß sie die Schranken zerstört, die sie gefesselt vorerst;
Wie der Orkan sich streckt, die ehernen Fittige schwingend;
Seinem gewaltigen Ruf beugt sich der düstere Wald,
Und der Wirbelwind steigt herab vom erhabenen Sitze

In dem höchsten Gewölk seinem stolz ragenden Thron.

Und er erblickt den Orkan, und eilt mit wildem Gejauchze
Ihn zu umarmen, und schwingt mit ihm zum schrecklichen Tanz;
Himmelwärts strebet ihr Haupt, und bang erbrüllet die Erde,
Grauenvoll heulen so wild Berge und Thaler und Höhn,
Wälder brechen zusammen mit Donnergekrach, sie berührte

Kaum der Ringenden Zeh' im gewaltigen Tanz.>

Also stürmen daher sie zu künden die göttliche Allmacht

Vor dem Menschengeschlecht, das im Alltagsgewühl

1 Malā autors pierakstījis 2 rindas, nepārlabojot rindu numerāciju. Vēlākā

stadijā autors šīs rindas kopā ar citiem papildinājumiem (sk. piezīmes 133. un

134. lpp.) ievietojis pēc 929. rindas.
2 Malā autors pierakstījis 18 rindas, nepārlabojot rindu numerāciju. Vēlāka

stadijā autors pirmās 14 rindas kopā ar citiem papildinājumiem (sk. piezīmes
133. un 134. lpp.) ievietojis pēc 929. rindas.
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Stets nach dem Kleinlichsten jagt und das Höchste meint kühn

zu erjagen
Und seines Gottes vergißt, wie ihn auch predigt Natur.

<Wie wogt lebendig das Feur-Meer

Entsprossen vom blinden Ungefähr
Des Jägers leichtsinnig rasender Hand

Im dürren Geholze am Waldesrand!>

Wie schauerlich flackern und schweben im Lauf

Die flammenden Gluten zum Himmel hinauf

Und sinken dann tief zur Brandstätte nieder

Die wesenlosen, zuckenden Glieder.

Wie, wenn ein Geist aus fremdem Land,
670 Dem Erdensohne unbekannt,

Doch riesengroß und ungeheuer,
Bedeckt mit körperlichem Schleier

Die Menschheit selbst und die Natur,
Verdeckt jedweder Rettung Spur,

675 Und dehnet sich, und will nicht lassen

Den ganzen Erdball zu umfassen,
Und es verstummt vor wilden Grauen

Die Menschheit dann, und möchte schauen

Zum Himmel, ob er Hilfe sendet,

680 Das schreckliche Verderben wendet.

Doch wie ein Nordlicht blutig roth,
Als käme dorther Mord und Tod,
Als wollt' er alles Leben richten

Und Alles, was da lebt, vernichten —

Also den blutrothen Himmel sie sehn

Und in Verzweiflung rings vergeh'n:
So ist am nordischen Urwald des Bild

Vom schrecklichen Brande riesig und wild!

Schwer atmet die tief beklommene Brust

690 Des Schauenden, ob auch mit wilder Lust

Der Blick die ungeheuerste Scene

Genießt in seiner erhabensten Schöne.

Der Himmel so blutig, roth und wild,
Die Seele mit Entsetzen erfüllt

Ein Hauch der geisterhaft zuckenden Glut

Der wesenlos hoch flammenden Flut,
Ein Hauch — und hin wäre sein Menschenleben,
Der gierigen Urkraft anheimgegeben,
Die lebensfeindlich Alles zerstört,

700 Was athmet und lebt und zu leben begehrt <gewährt>.
Die Sonne verläßt ihr goldenes Thor,
Entsetzt und düster sie steigt empor,
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Wie sind die Lüfte so dick und schwül,
Die Flamme dringt weiter und findet kein Ziel,

705 Die Sonne sich birgt, blutroth sich zeigt
Ihr düsteres Antlitz, gramgebeugt,
Sie schickt der Erde die lindernde Nacht,
Doch die lindernde nimmer zu nahen <noch zu erscheinen

nicht> wagt.
Wie zahlreich in des Menschen Hand

710 Sind namenlose Schrecken gebannt!
Doch, wenn sie, sinnlos entfesselt, verheeren,
Kann seine Hand, die schwache, nicht wehren

Und aller Reue <heiß in> Glut alsdann <dann>

Kein Haarbreit helfen noch schützen kann < Nicht die

geringste .
.>*

Schier möchte die Flamme den Erdball verzehren,
Der Allerbarmer allein kann wehren!

Vom Norden sieht ein Feuermeer

Zu seiner Hütte schreiten einher

Ein Fremdling, der seit langer Zeit
720 Gekommen über die Meere weit,

Als er entfloh in wildem Schmerz

Der Welt, die tief zerfleischet sein Herz.

Die Menschen mied er, denn mit Allen

War unversöhnlich er zerfallen;
Hier wollt' er endlich Ruhe finden,
Der Gottheit Wesen zu ergründen,
So viel, als es <ihn> ein Mensch begreift,
Der in der Welt genug gereift.
Und manche lange Winternacht

730 Hat er ernst sinnend hingebracht.
Er blickte auf zum Sternenzelt,
Als wollt' <könnt'> er schauen in jene Welt,
Als möcht' er hindurchschau'n zu jenen Sternen

In jenen unermeßlichen Fernen

735 Die keines Sehers Rohr noch erreichte,
Auf daß ihm das Ende der iWelt sich zeigte,

Auf daß er am endlichen Werke doch mäße

Des Schöpfers sonst ganz unfaßbare Größe.

«Unnennbarer, den der Mensch nur mit Grauen

740 In seiner schwindelnden Größe kann schauen!

Die- Wunder und Räthsel der Finsternwelt 2

Wie klein ist der Erdball, der winzige Punkt,
Mit dessen Größe die Menschheit geprunkt!

1 Nesalasāms vārds.
2 So rindu autors vēlāk pierakstījis klāt ar zīmuli, nepārlabojot rindu nume'

rāciju.
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Ein Staubkörnchen in dieser Welt er ist,
An dem sie deine Größe stets <oft> mißt!

Dich sahen die ersten Völker so klein,
Du konntest schlechthin ihr Heerführer sein.

Du röchest ihr Opfer, sie priesen dich

Als grad ihren Hausgott so <\vol> sicherlich.

Sie machten dein Bild von Stein und Erz,
750 Auf Flügeln flogest du himmelwärts!

Versandtest den Donner aus eigener Hand,
Beschrifftest die Meere, durchzogest das Land.

О glückliche, seelige Jugendzeit!
Wie war der Menschheit die Wiege so weit!

Es deckte ein blühender, lustiger Mai

Der Wahrheit Abgrund, den gierigen Hai,
Und göttlicher Nymphen und Grazien Chöre,
Sie füllten aus die entsetzliche Leere!

Wie wahrhaft klein ist heut jedes Meer

760 Und Land — an Riesen und Gottheiten leer!

Ja, keinen Muth, so muß <darf> man klagen,
Braucht's heut, selbst den Erdball umschiffen zu wagen.
Denn selbst der Erdball, wie ward er klein!

— Wol wird die Menschheit erwachsen sein.

765 Doch sah ich nur einen Deut je vom Wahren,
So steckt sie jetzt grad in den Flegeljahren.
Sie fußen heut groß auf eigener Kraft

Durch selbsterrungene Wissenschaft.

Sie haben herrisch gekämpft und gerungen

770 Und richtig die Gottheit selber bezwungen,
Und wie sie auch ihre Gesetze versteckt,
Bald haben sie selbst «die geheimsten» entdeckt!

Schon sehn durch ihr endloses Wissen die Thoren

Sich nächstens zur wirklichen Gottheit erkoren,
Sobald es durch Experimente gelingt,

Daß man die allmächtige Gottheit zwingt

777 Zu zeigen ihr letztes Schöpfungsgesetz
Und wollen nicht sehn in ihrem Geschwätz,
Wie nur an der Schale ihr Wissen sie treiben

780 Und stets der Kern unberührt muß bleiben,
Und wie, was der Mensch, seitdem er gedacht,
Zur ersten Frage ewig gemacht:

«Wo komm' ich her? Wo geh' ich hin?»

Verborgen bleibt stets ihrem hochweisen Sinn.

Doch, was ihre Weisen noch immer nicht wagen,
Leicht wissens die Pfaffen <Thoren> und Heuchler zu sagen
Sie machen sich Götter, wie sie, zum Erbarmen,
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Und Alles wissen haarklein sie, die Armen!
Drum hasse ich auch, und hasse mit Recht

790 Der ganzen Menschheit erbärmlich Geschlecht.»
Zur Ruhe sein krankes Haupt sich neigt,

Doch schon noch die schreckliche Flamme sich zeigt.
Schier will sie das nächste Gehölz schon verschlingen,
Wie könnt es der freien Riesin mißlingen?

795 «Allmächtiger, Ewger! ich baute sie

Mit Mühen und Sorgen, die Hütte hie.

Doch was ist ein Erdball in deiner Hand,
Ein Staubkorn an deinem Schöpfungsgewand,
Du schüttelst es ab — hinschwindet es jach

800 In Nichts, und Niemand fragt weiter danach.

Und wird nun dein Würgengel je auf mein Flehen

An meiner Hütte vorübergehen?
Doch, wol bin ich müde und altersschwach
Und möchte gern unterm gewohnten Dach

Erwarten die nahende letzte Stunde!»

Der rauchende Nord bringt rasche Kunde
Den Hirten im Süden, die munter durchzieh'n

Mit ihren Heerden die Matten so grün.
Die lachendeFlur erfrischt ihren Muth,

810 Sie ziehen dahin mit leichtem Blut.

Es schützt sie ihr Gott, so nahe und mild;
Das sind sie mit lebhaften Danke erfüllt.

Und in der Nacht sie schauen so gerne
Die freundlichen Lichter am Himmel, die Sterne,
Am blauen Himmel wol ausgestellt,
Zu leuchten dem Menschen, auf dieser Welt,
Auf daß ja der Hirte, wenn munter er wacht,
Die Pferde leicht fände in dunkeler Nacht.

Sie hören die Wünsche und leisen Klagen
820 Des Alten, den längst sie verehren; sie wagen

Zu trösten ihn. So heben sie an:

«Vertrauet auf Gott, gottesfürchtiger Mann!

Fromm habt ihr ihm einsam so manches Jahr

Gedient allhier. Es hilft Euch fürwahr!

825 Der gute Vater ist <der> immer nah,
Wol <Den> Mancher von uns ihn als helfenden sah

Er schützet die an ihn Glaubenden gerne,
Am Besten wol lehrten Euch selbst dies die Sterne.

Drum sendet gewiß er, und bald seinen Regen,

830 Zu löschen die Flammen, zu spenden den Segen!»
Und sieh, südwestwärts sich ziehen zusammen

Flugs dichte Wolken, zu löschen die Flammen.

Es nahen der Hütte die glimmenden Gluten,
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Zu schützen sie, eilen die fliegenden Fluten.

Ja, Gott ist nahe, der Greis dies empfindet <Jeder

verkündet>

Der Regenbogen ihm sichtbar verkündet:

Ob Feuer und Mord und Entsetzen durchdringt
Das All, und Millionen verschlingt
Ohn alle Wahl, wie wir sehen mit Beben,

840 Die harmlos gleich Ändern genossen ihr Leben,
Ob wir auch täglich mit Schrecken und Grauen

Geheimnißvoll waltend die Urkraft schauen —

• Wir sehen auf all' unsenn Lebenspfade
Im Glauben doch: Gott ist die Liebe und Gnade!

Laß mich, allgütige Gottheit, dein Antlitz der Liebe und Gnade

Schau'n jetzt in deiner Natur! Höre mein kindliches Fleh'n!

О du bist nicht blos schrecklich, entsetzlich, und groß und

erhaben,

Majestätisch und hehr, daß wir mit Zittern dir nah'n,
Nein! du bist auch fürwahr für deine Geshöpfe ein Vater,

850 Wie uns dies lehrte so schön, den diese Lehre bewährt

Als deinen göttlichen Sohn — denn du Vater im Himmelreich

droben,

Sel'ges <0, welch'> Vertrauen in uns weckend im Namen so

süß <weckt dieser Namen>,

Sorgst für die gläubigen Kinder, wie nie ein irdischer Vater

Sorgen kann oder mag, voller Weisheit und Huld,
Sendest hohes Entzücken in diesem Namen der Seele,
Wenn mit Verzweiflung sie ringt, Trost und Freude nicht fühlt.

Mehr noch <auch> bedarf fürwahr das zagende Herz nicht

hienieden

Als den Glauben allein an dieses einzige Wort.

Doch diesen einzigen Glauben der Sterbliche nie darf entbehren!

860 Predige ihn denn auch, gottdurchwehte Natur!

861 Laß uns schau'n deinen Mai und lieblich duftende Fluren,
Hören der Nachtigall Lied, fühlen der Liebe Gewalt <Macht>,
Zeige uns glückliche Menschen, und wie, deiner Leitung

vertrauend,
Wirklich <Wahrhaft> wir Freude und Lust fühlen können

allhier.

Denn dem Verstände, dem kalten, dem alles zersetzenden,
schwindet

Alles, was Freuden sonst beut; nichtig wird Alles und klein;
Doch den Ihrigen schenkt die Natur ein rechtes Verständniß,
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Wie man die Blüthen erreicht, und doch die Dornen nicht fühlt.

Ja, dem munteren Knaben, der einsam dort weidet die Heerden

870 Tief im dunkelen Wald, Habe und Weisheit nicht kennt,
871 Schenkt sie oft willig das Beste der Weisheit, die Beste der Gaben

— Ein zufriedenes Herz, klangvolle Kehle und Sang:

«Früh, beim ersten Tageslicht
Flieht der Hirt sein Lager schlicht,
Mit der Vögel Jubelchor

Steigt sein Lied zu Gott empor.
Wie im Grase glänzt der Thau,

Also glänzt sein Auge blau,

Sel'ge Unschuld, engelrein,

Zeigt ein Paradies da drein.

Aus der Blüten reichen Schwall

Singt zu ihm die Nachtigall:
Dich nur lieb' ich, und drum gern
Bleib' ich allen Städten fern!

Wenn des Hirten Lied erschallt,
Gleich im Wald es wiederhallt,

Wahrlich, ihm zur Freud' und Lust

888 Schuf wol Gott das Echo just.
Ihn verehren Wald und Flur <Feld>

Als den <wahren> Herrn in der Natur <Welt>;
Hier der mun're Hase, dort

Zeigts sein Hund, der Lammer Hort.

In der Mauern dumpfem Reich,
Stolzer Städter, matt und bleich,
Kennst du nie das Menschseins .Werth,

Den Natur dem Hirten lehrt.

Mehr als alle reich ist er,

Hat wol Säcke silberschwer,
Da er nie noch eine Nacht

Sorgend darob hat durchwacht.

Seinen Schätzen auch nicht droht

Feuers- oder Wassersnoth;
Ihn kein Schmeichler je belog,
Ihn kein schlauer Dieb betrog.

905 Wenn er seinen Tisch gedeckt
Dort im Grünen —

о wo schmeckt

Einem Fürsten noch so reich

Seine Mahlzeit diesem gleich!
Und sein Schloß! Welch prächt'ger Bau!'

Es umwölbt der Himmel blau.

1 Malā autora piezīme ar zīmuli: «Mosels gar schnurrig» j Adam, Stamm

bäum I [5 nesalasāmi vārdi] / Abraham ļ Saut, David j Christus.»
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Wohnte je ein König reich

Prächt'ger, oder ihm nur gleich?
<In der Mauern dumpfem Reich>

Selbst der Himmelskönig hehr,
O, der liebt den Hirten sehr!

Mosen einst, dem Hirten kühn,
Er im feur'gen Busch erschien.

Ja den Namen Hirt erkor

Er, und hob ihn hoch hervor,
Und er gab ihn insgesammt
Jedem würdgen Ehrenamt.»

920 Also vergoldet des Liedes entzückende, göttliche Gabe
Selbst des Hirten so viel oft entbehrendes Sein!
Wol ist stets munterer Sinn denn der Perlen herrlichste,

schönste,
Die der Himmel der Viel guldenden Menschheit verleiht,
Alles umher er vergoldet <weiß zu vergolden> im eigenen

Glänze <Feuer>,
Wonnegefilde er malt über der Finsterniß Reich,
Drum für das eifrige Streben der Menschheit, das Glück zu

erjagen,
Giebt es kein besseres Ziel, als das eigne Gemüth
Mit Zufriedenheit und unverwüstlichem Frohsinn zu schmücken,
Der an sich selbst sich erwärmt, über sich selber sich freut.1

Göttliche Seele nun schaun, die wild erhabene Sonne

Und der Urkräfte Macht, wenn sie entfesselt daher

Stürmen über die Fluren und triumphirend wild jauchzen,
Daß sie die Schranken zerstört, die sie gefesselt vorerst;
Wie der Orkan sich streckt, die ehernen Fittige schwingend;
Seinem gewaltigen Ruf beugt sich der düstere Wald,
Und der Wirbelwind steigt herab vom erhabenen Sitze
In dem höchsten Gewölk, seinem stolz ragenden Thron.
Und er erblickt den Orkan, und eilt mit wildem Gejauchze
Ihn zu umarmen, und schwingt mit ihm zum schrecklichen Tanz;
Himmelwärts strebet ihr Haupt, und bang erbrüllet die Erde,
Grauenvoll heulen so wild Berge und Thaler und Höhn,
Wälder brechen zusammen mit Donnergekrach, sie berührte
Kaum der Ringenden Zeh' im gewaltigen Tanz.

Und weiter im Osten ein zahlloses Heer

Von Kähnen im lebenathmendenMeer

Sie bringen nur Tod von Bai zu Bai,
Es hilft ihnen eifrig der gierige Hai.

Und daß nur Macht und List ist Recht

1 Malā autora piezīme: «+l4 bei 660 und +/s.&[ei] 574 und +2b[ei]
642= 32+folglich.» Minētās rindas šajā publikācijā dotas abās teksta vietās.
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Für alles lebende Geschlecht.

Das Ohr erstarrt dem Spruch,
Er dünkt ein tausendfacher Fluch

Auf Alles, dem Natur ein Leben

In einer solchen Welt gegeben.
Es bebt dem Schreckenswort das Herz

Und blutet in bangem, tiefem Schmerz.

Wie überselig gern es riefe
Entzückt aus seiner tiefsten Tiefe:
«Du lügst, du lügst, entsetzlicher, furchtbarer Spruch,
Bist eitel Lüge, und leerer Trug!»
Und nimmer noch waren die Gluten fürwahr
So dauernd und heiß als im heurigen Jahr.

962 Schau, wie die Augen des Frohen erglänzen,
Wie sich sein Antlitz selig verklärt!

Wie sich bei muntern Spielen und Tänzen

Lebensfülle und Lebenslust mehrt!

Wie sich groß mehren des Munteren Kräfte!

Was ist zu schwierig ihm, was ihm zu groß!
Wann ermüdet er je beim Geschäfte?
Wann betrauerte faul er sein Loos?

Wie ich der Freunde stets harrende Menge
Jubelnd erwartet in stattlicher Zahl!

Wie drauf die Lüfte durchschwirren Gesänge,
Wie so traulich erklingt der Pokal!

Mißgunst und Neid und Hader und Tücke

Bleiben der heiteren Stirne stets fern.

Doch wie strahlet im freudvollen Blicke

Unschuld, die himmelentsprossene, gern!
Ja, es leuchtet im Auge voll Wonne

— Schaut nur mit rechter Andacht hinein —

Des Paradieses lebendige Sonne

Mit dem entzückenaushauchenden Schein. 1

Stärk mich allmächtige Gottheit nun furchtlos die Schrecken zu

schauen

In der hehren Natur, wie sie es offen uns beut;

Unverhüllt ja dann zu schau'n dein Antlitz erstrebt meine Seele.

Schrecklich bist du und groß, wie du ein Vater uns bist.

Darum erhebe mein Geist dich in hohem Entzücken beim Großen,
Suche das Schrecklichste selbst festen Auges zu schau'n,

Starrt dann das Blut, will das Herz in bangem Zagen vergehen
Dann beglücke mit Trost neu mich dein väterlich Bild.

schauen

1 Turpmākās 12 rindas autors izsvītrojis, bet vēlāk svītrotajā teksta daļā

izdarījis labojumus ar zīmuli.
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990 <Darum auch zieht's zur lebendigen Sonne1

Alles, was Mensch heißt, mit göttlicher Macht

Und gleich ergießt sich rings göttliche Wonne

Wenn nur ein einziger Glücklicher lacht

Was auch neidisch Philister und Nonnen

Was auch der Querköpfe Weheruf, feil.

Heucheln — sie fühlen's ganz gut, wer gewonnen
Für sich den besseren, glücklichen Theil,
In der jubelnden Burschen Chöre

Wenn der Kopfhänger hinein mal gerieth <Die der milzsüchtige
Kopfhänger mied>,

1000 Reißen ihn trotz der milzsüchtigen Schwere

Willenlos hin im Wirbel zum Lied>

Burschenlieder

Stürmisch in der Freude,
Geruhig nur beim Leide

Und gern beim frohen Lied

Das Leben rasch entflieht.

Drum rasch es zu genießen,
Durch Freuden es versüßen,

Das ist ein schöner Brauch —

1009 Wer meinte das nicht auch?

(Chor) Hailoh, halluh, hailoh, halluh,
Das meinen alle auch!

Pomadig hinzuleben,
Nur, wo's ruht flach und eben,

Zu wagen seinen Schritt

Kein froher Bursche litt.

Zu beben, feig zu zittern

In Graus und Ungewittern,
Das ist noch mehr als Tod —

Den kaum die Wagniß droht.

(Ch.) Hailoh etc.

Das Glück ist hold dem Kühnen,
Und wer's sich will verdienen

Durch Muth und durch Geschick,
Dem lächelt gern ihr Blick.

Dem Misanthrop voll Zagen,
Der nimmer will was wagen,

Fortuna rasch enteilt —

Und — Pech bei ihm verweilt!

(Chor)

1 Malā autora piezīme: «-V[ers]: ft[ei] 167 +8, folglich].» Minētas rindas

šajā publikācijā dotas abās teksta vietās.
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Und wenn er drob voll Galle

Mit gift'gem Wörterschwalle

Das frische Jugendblut
Verschrein, verleumden thut.

So wird dem blassen Neide,
Dem Störer aller Freude

1032 Ein ungeheurer Hohn —

Zum ganz gerechten Lohn!

(Chor dito)
Denn nur zu uns'rer Freude

Und nicht zu unsenn Leide

Sich schmückt Mama Natur,
Bekränzt sich Wald und Flur

Und grünen Hain und Auen,
Giebt's Blütenpracht zu schauen

Giebt's Nachtigallensang —

Und frohen Becherklang!
Und Burschen giebt's voll Leben

Und Mädchen schön, und Reben

Und munteren Verein

Bei Rundgesang und Wein

Und Freundschaft, und der Liebe

Beseligende Triebe

Nur in der Jugendzeit —

Die niemals sich erneut!

Drum Freunde ist das Heute

So mit die schönste Beute

Vom ganzen Lebenskram.

Bald sinkt herenin der Gram

1054 Und all das Pack der Sorgen
Wol um den neuen Morgen.

Heut lassen wir das sein —

Uns kümmert nur der Wein.

Wir setzen uns, und trinken,
Weil uns die Gläser winken

Und dampfen zwischendrein,
Der Kopf, der dampft vom Wein!

So unter Dampf und Singen
Wir uns're Zeit verbringen

Nach altem, heilgen Brauch

Doch lieben thun wir auch!

Denn Luther gab Befehle

Der Jugend, und sprach: «Wähle

Gesang und Wein und Weib

Als edlen Zeitvertreib.»

Drum müssen wir uns üben
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Im Küssen und im Lieben

Als Lutheranerbrauch —

Die Mädchen meinen's auch!

Und wenn's die Tanten wehren,
Wenn alte Jungfern lehren:

«Das schickt sich nimmermehr!»

Heißt's: «Fragt Euch wer um Lehr'?»

1078 Wer küßt denn Euch, Ihr kalten

Vermaledeiten alten?

Die Jugend küßt sich nur —

Das will so die Natur!

Und ihren Ruf zu hören

Wird uns kein Griesgram wehren,
Sie ruft zu steter Lust

Die volle Jugendbrust.
Selbst unser ernstes Streben

Erhält erst Sinn und Leben

Durch muntern Sinn geschmückt —

Der selbst Freund Hain berückt!

Denn kommt das Schreckbild eben

Zu schnappen nach dem Leben

Und sieht den Menschen just
Voll sel'ger Freud' und Lust,

Da pflegt er Frist zu geben,
Da capo gar zu leben,

Denn selten sieht er Freud',
Holt nur griesgräm'ge Leut'.

NATUR UND MENSCH.

HEFT 111. VA 1097—1585

17. septbr.

1098 Wahrlich, der Alp alles Elends drückt die Menschheit viel

minder,
Suchte <Wenn sie>, statt «Glück» als Glück nur

<suchten> den heiteren Sinn.

1100 Kann auch, und darf denn der Sterbliche anderes Glück je
hienieden2

Suchen? — suchen Etwas, dessen Begriff er nicht faßt?

1 V[erse].
2 Mala autora piezīme ar zīmuli: «Kann ja sein Sinn nicht erfassen ein ewiges

Licht ohne Schatten / Und Entzücken und Glück, wenn kein Unglück es habt.»
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Aber er findet das Glück in seinen Goldglänzenden Strahlen,
Wenn er es finden will dicht um sich, in der Natur,
Darin, was Kleinigkeit heißt — als galt' unser Streben was

Großem,
Und nicht wäre ein bloß kindischer, kleinlicher Kram —

Wenn er das prunklose Blümchen auf seinem Pfade des Lebens

Nimmer zertritt, sonder pflückt, froh an die Brust es sich steckt,
Bringt's gar vorsichtig heim; den harrenden, hüpfenden Kleinen

Rufet herbei all' sein Haus all' seiner Freunde Kreis,
1110 Spriht tdann1 «meine Theuren, dies Blümlein am Wege des

Lebens

Habe ich heute gepflückt, freuet Euch herzig mit mir!»

Wenn er in Jugendfrische bewahret stets Geist und Gefühle,
Daß er, was hübsch sich zeigt, finden kann herrlich und schön,
Und das Schöne dann findet entzückend, einzig und göttlich
Und sein Auge erglüht — wie, als der erste Mai

Ihm in die Seele geblickt und ihn hingerissen zum Schwärmen:

Schooßkind des Glückes! Und oft unbeneidet so gar!
Oft es nicht ahnend, auf dem von Allen erstrebeten Gipfel
In einem groben Gewand, hinter dem Pfluge daher!

Nur der heitere Blick und das schuldreine, wonnige Auge
Zeichnet vor Allen dich aus, und dein Begleiter, Gesang:

1122 «Dir, lieber Gott, mein erstes Lied,
Der du so gnädig dich bemüht,
In der verwich'nen Nacht mich Schwachen

Mit deinen Engeln zu bewachen.

Wer ist wol auch so gut wie du?

Ich fühl's, schließ' ich mein Auge zu,

Wenn Engel mich im Traum umschwingen,
Die ewig Hallelujah! singen

Und eh' ich von mir selbst noch weiß,

Weckt mich dein Licht zu neuem Fleiß.

Wie dürfte Faulheit da mir wehren,
Auf dein Geheiß mit Lust zu hören!

Nein, Arbeit ist des Menschen Loos!

Denn dazu ward ich frisch und groß,
Drum möcht' ich auch kein Paradies,
Das ew'ge Faulheit mir verhieß?

Wozu denn fühl' ich Kraft im Arm,
Mein Blut in Adern frisch und warm?

Und ist die Arbeit auch oft schwer,
Würzt Speis' und Trank sie desto mehr.

Seh' ich den Vater schwach und arm,

Dazu der eignen Kinder Schwärm —

1 Dann. Asimilācijas iespaidā autors rakstījis nebalsīgo līdzskani «b balsīga

līdzskaņa «d» priekšā.
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1144 Wo zeigte sich ein höh'rer Preis,
Zu baden täglich sich in Schweiß?

Gott, <der so,> Alles hast du wohl gemacht,
<Wie hast> Du stets dabei an mich gedacht!
Drum laß' ich Kaiser Kaiser sein,

Mir bliebe nur die Hütte mein,
Und meine Thiere groß und klein,

Denn ohne die kann ich nicht sein;
Und meine Pflugschaar und der Spaten,
Daß wohl gedeihen meine Saaten.»

Und Recht hast du, Landmann schlicht und recht,
Der du alleine, was gut und was schlecht

Kannst an den Fingern leicht herzählen —

Du wirst das Böse nimmer erwählen!1

Dein treues Auge, wenn es erglüht
Im frommen Gebete — wie freudig es sieht

Der Seeligen Wohnsitz, des Himmels Dom!

Vergebens ihn suchet der Astronom.

Und schicket deine fleißige Hand

Das Korn in's wohl bebaute Land,
Da siehst du stets der Wunder neue.

Auf das dein Glaube wohl gedeihe.
1166 Vor deinen Augen das Korn vergeht,

Lebendige Saat dir draus entsteht

Und zeigt dir, wie's ein neues Leben

Auch dir nach deinem Vergeh'n wird geben.
Auch thut der Schmetterling nett und bunt

Dir diese Lehre, die göttliche, kund.

Drum gehst du so froh und ruhig zum Grabe

Und lassest so leicht von der ärmlichen Habe.

Dem Reichen er mit Entsetzen droht,
Als unbestechlicher <Der unbestechliche> Henker, der Tod:

«Ha, warst doch im Leben so groß, brav und schnöde,
Und bist jetzt so klein, so feig und so blöde!»

So erfrischt und zerstreut die rastlose Thätigkeit immer

Unseren Geist, und giebt Gnügsamkeit stets ihm und Maaß.

Darum auch ist die Arbeit die Quelle der menschlichenFreuden,

Inhalt giebt sie und Witz, denen sonst Beides gefehlt.
1182 <Und> <Auch,> der erfülleten Pflichten Gefühl, wie süß

und entzückend

1 Autors pierakstījis 4 turpmākās rindas, nepārlabojot rindu numerāciju
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Ist es der menschlichen Brust! О welche Wonne es beut!
Und das heiße Gebet, wenn der gottergebene, Brave

«Vater im Himmelreich!» ruft; Seeligkeit füllt seine Brust;
Oder wenn knieend die Nonne, die schuldlose, reizende Schöne,
Kindlich in Spanialand glühet verzückt im Gebet:

«Christus, du Urquell des Guten, verdirb die Ungläubigen,
Bösen!

Gieb dem Ketzergericht endlich Sieg und Gedeih'n!»

(Aber es höret sie nicht der geboten: Liebet die Feinde!

Schaut, wie die Sonne so gleich Alle segnend erwärmt!)
Oder der fromme Spartaner um Hilfe fleht Pallas Athene,
Daß sie ihm schreite voran in der Perserschlacht Glut;

1194 Und es fühlt seine Brust die Erhörung des heißen Gebetes,
Xerxes Heere entflieh'n vor dem kämpfenden Gott. —

Namenloser, Ehrbarer, den lallend der Mench stets mit Namen

Und mit Begriffen, die stets schwach sind, weil menschlich, sich

giebt:
Jeden erhörst du, der feurig mit Glaubensglut zu dir betet,
Giebst das Rechte ihm und selige Zuversicht stets.

Glauben auch <nur> soll der Mensch an deine unendliche

Güte,
Wenn er ihn <auch> nimmer durchschaut all' deiner

Schöpfung Plan. 1

Doch auch dem sterblichen Auge zeigt unermeßliche Güte

Deiner Schöpfungen Pracht; Staunen und Anbetung fühlt

Seine Adern durchschauern der Sterbliche, wenn seines Leibes

1205 Bau, den künstlichen, er eifrig forschend beschaut.

Kannst du die höchste Weisheit, die waltende, Mensch, hier

verkennen?

Kanst du's, selbst wenn dein Sinn wohl sich auf's Tadeln

versteht?

Kennst ja, wie Albions Söhne sich kunstvoll ersinnen

Maschinen

Vielgliederregende, von staunenerregender Kraft,
Möchte <Könnte> jedoch dein Verstand der Automaten

allbeste

Finden an Kunstwerth gleich selbst dem unscheinbarsten Halm?

Dem unscheinbaren Keim, der Licht begehrend nach Oben

Strebet und stößt auf den Stein undurchdringlich und hart —

Wie er sich windet so fein, und suchet und findet die Spalte,

Wo er hindurch sich drängt, freudig den Himmel zu schau'n!

Dürften sie <Dürfte er> je gar dem Wurme, dem <der

Rauche, der> kleinen, verachteten gleichen?

1 Mala autora piezīme ar zīmuli: «NB 3 auch»
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Trifft <ihn> <sie> die Wunde auch hart, Heilung beut

selber der Bau.

1218 Schau, wie das Vöglein vertraut den Flügeln, den lieblichen^
kleinen

(Albions Söhne so schlau; hascht es, fleugt auf doch, ihm

gleich!
Kennt ihr doch ja die Gesetze der Schwere, wie Länder und

Meere,.
Und den Flügel, der so einfach, versteht ihr noch nicht!)
Sieht, wie es findet Versteck vor des Habichts gierigen Klauen!

Wie es sein Körnlein stets fand, ob es auch nimmer gesät!
Wie doch der Löwe noch nie erschien mit dem Schwänze des

Fuchses

Nie mit des Eisbären Pelz und mit dem Schnabel desStorchs!

Namenlos Blinder, der je im Zufall, dem ewiglich blinden,
Diese ordnende Hand sieht, und doch klug gar sich wähnt!

Staunen ergreift den Beschauer, und endlos sich mehret im

Forschen

Sein Entzücken, wenn er Jahre und Jahre geforscht.
1230 Immer und immer sich zeiget das Walten der göttlichen

Weisheit,
Die mit Liebe gepaart Mannigfaltigkeit schuf,
Tausend Mal Millionen unscheinbarer Wesen so sorgsam

Baute und pflegt wie der theuersten Lieblinge Sehaar,
Doch nur wenige Tage, und hin ist ihr winziges Leben,
Größerer Schöpfungen Raub! Gleich ist der Anderen Geschick.

Größer und größer dann folgen die Thiere des Landes, der

Meere,

Göttlicher Liebe Beweis ist ihr kunstvoller Bau,
Alles sich freuet des Lebens, der wohlgebildeten Glieder

Und der geeigneten Kost von dem lebendigen Tisch,

1240 Schön und stolz sie schreiten daher, die Thiere des Waldes,

Mannigfaltig sich zeigt selbst ihres Lebens Verlauf,
Alles umher ist Wechsel, und frisches, rühriges Leben,

Selbst die Mutter Natur wechselt alljährlich ihr Kleid;
Sommer und Winter und Herbst erfreuen das wechselnde

Leben,
Machen das Heute so neu, wie sie das Gestern gemacht,
Doch als lebendigster Zeuge der ewigen göttlichen Güte

Kam vom Himmel herab wonnebringend der Lenz!

Blendende, rosige Strahlen entströmen dem himmlischen Boten,
Alles, was lebet, durchzuckt er mit Himmelsgewalt!

1250 Was auch die ganze Schöpfung, die jubelnde, jauchzende,

fühlet,
Was auch die Thiere durchglüht, und ihr höchstes, der Mensch

Meere,
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Darf als Krone der Schöpfung auch etwas vollkommener

künden

Gottes Güte und Lob und des Frühlenzes Pracht,

Und im Namen der Schöpfung den Lenz erhebend begrüßen
Dünken, er spreche allein — und: Er lalle nicht blos.

Tief begraben
Unterm Schnee

Liegen Feld und Wald und See;
Todt ist rings die Welt, und öde,
Und der Blöde

Mit Liebster, laß die Schare <Denkt>, sie sei ein Jammerthal

Mensch, <dich täuscht> dein Ach und Weh!

Leise regt sich unterm Schnee

1264 Schon der Keim im Schooß der Erde,
Harrt auf's: «Werde»!

Das den Frühlenz ruft hervor.

Wohl noch weht's von ostwärts kalt,
Todt und starr des Nords Gewalt

Niederhält zwar Strauch und Bäume,
Doch die Räume

Füllt ein dunkler Lebensdrang.
Und es fühlt geheime Lust

Auch der Mensch, und seiner Brust

Däuchts, als müsse Frühling werden

Hier auf Erden,
Gottes Güte kund zu thun.

Und der Sonne warmer Strahl

Schmelzt den Schnee in Wald und Thal

Von der Lerche froh begrüßet;
Zwar sie büßet

Schwer, da noch Boreas herrscht.

1282 Doch schilt nicht die Lerche schaal,
Die der erste Sonnenstrahl

Schon sofort zum Schwärmer machte,
Ach sie dachte

Nichts — die Gottheit sprach aus ihr!

Rasch wird die Natur nun wach,

Wilder Strom wird jeder Bach,

Plötzlich kommt Boreas wieder,
Hemmt die Lieder,
Klein wird jetzt der kleine Bach.

Kalter Nord, was zögerst du?

Mußt ja fort zur Grabesruh!

Wie ein Dieb noch in den Nächten

Willst du ächten
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Alles Leben, das dich faßt.

Ja, Gott will's, der Frühling siegt
Und der Winter unterliegt.
Selbst der Himmel schickt zu Segen
Warmen Regen
Und die Wiese wird zum See.

1302 Frei von Schnee ist alles Land,
Grün wird schon des Berges Rand,
Froh die Ferne grüßt und Nähe

Aus der Höhe

Eilend heim der Vögel Sehaar.

Plötzlich Alles neu erblüht <erwacht>

Bei der Frühlingssänger Lied <Von der langen Winternacht>.

Grün sind Wiesen, Felder, Auen

Anzuschauen,
Neu belebt vom Himmelshauch.

Bald nun bunt bedecken sich

Weit die Wiesen wonniglich,
Blühend Grün bedeckt die Bäume,
Und die Räume

Füllen sich mit Maienduft.

Mensch im blüh'nden Mai, was ist

Dir, daß du so seelig bist?

Hörst du mit entzückter Seele

Philomele

Wol, dann Schwärmer, schwärme nur.
1

1322 Siehst du dort des Sängers Lust?

Wie sich hebt die kleine Brust!

In des Maies Abendschwüle

Weckt Gefühle

Maientspross'ner Art ihr Lied.

Land im Süden, deinen Blick

Zeigt sich nie des Frühlings Glück,
Milde Lüfte trinkst du immer,

Kennest nimmer,
Wie der Göttertrank berauscht.

Rings ein großer Feiertag!
Wenn das Leben lacht, bleibt wach.

Selbst der Tag nicht ganz verschwindet,

Dämmrung kündet,
Wie die Sonne selber wacht.

Was der muntre Silberbach,
Was der Bäume Rauschen sprach

1 Mala autora piezīme ar zīmuli: «NB».
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Lernet jetzt der Mensch verstehen,
Abends sehen,
Wie die Gottheit liebt die Lust.

1342 Zu dem spiegelhellen See

Schaut von der bebuschten Höh'

Schwelgend froh der Jüngling nieder,
Lauscht der Lieder

Seel' berauschend süßem Klang.
Von dem spiegelhellen See

Wandelt zur bebuschten Höh

Wol ein Mägdlein, rosig blühend,
Und verglühend
Blickt der Jüngling ihr ins Aug.

Schüchtern weicht sie rasch zurück,
Doch des Jünglings Adlerblick

Nicht entging der Teint, der zarte;
Wohl gewahrte
Er des Mundes Lächeln süß

Jüngling, wie ist dir, was soll dein Leben?

«O! mich entzückt nur der Mai so schön;

«Ja, und könnt' ich das All jetzt durchschweben,
«Dennoch bliebe entzückt ich hier steh'n.»

Fühlte der Mensch wol je höhere Wonnen,

1362 Als, wenn der Mai in der Brust ihm erwacht?

Neues Leben hat jetzt er begonnen
Und das vergangne däucht traurige Nacht.

Jüngling, was stiert dein Auge und spähet
Dort so starr in das blumige Thal?

«Ei, weil so manche Rose dort stehet,
«Schau' ich hinab in das rosige Thal.»

Wol eine Rose dort sahst du erblühet,
Und mit des Maies lebendiger Macht

Unwiderstehlich hinab sie dich ziehet,

Jüngling im Mai, noch eh' du gedacht.
«Ha <Wie>, wer sollte die Freiheit mir nehmen?

«Niemand noch riß je willkürlich mich hin.»

Wirst dich, Mai athmender Jüngling, bequemen,
Bald zu vergessen den wild-freien Sinn!

«Nimmer! — Ich bleib' wie gefesselt hier stehen! -
«Kann nun verleugnen, daß frei ich noch bin?

«Doch dafür darf ich, und will ich nun gehen,
«Thalwärts jetzt ruft mich der freie Sinn.»

1381 Jüngling, dich täuschen dämonische Mächte,
Wie sie beflügeln den wandelnden Schritt!

Jüngling im Thal — jetzt wähle das Rechte —
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Weh! jetzt bist du des Wählens quitt <gehorchst du dem

eisernen Muß>. 1

Kann denn der Mensch in der Leidenschaft Toben

Wählen? wenn pfeilschnell er schwindelnd hinab

Stürzt von der Sicherheit Fels — nicht nach oben

Kann er, und sah' <erblickt> er auch unten sein Grab!

«Glückliches Thal, glückseelige Lüfte!

Paradiesische, rosige Düfte

Schüttet ihr um mich her! Meine Brust

Füllte noch nie so seelige Lust.

Oft zwar sie schürte des Maies Wehen,
Jetzt erst lernet der Mai sie verstehen.

Fühle ich recht, so fühl' ich die Macht,
Die von jeher so keck ich verlacht.»

Freilich, du Neuling, du fühlst sie schon lange,
Nur um den Namen noch war es dir bange.

1399 Jüngling, was soll das ruhlose Eilen,
Willst du denn nimmer zu Hause verweilen?

«Laß mich hineilen zu jenen Höhen,
«Ob ich im Thal sie noch nimmer kann sehen.»

«Eilende Wolken, bringt innige Grüße

Ihr, wo sie wohnt, und feurige Küsse

Ihrem rosigen, lächelnden Mund!

Thut mir, ihr säuselnden Zephyre, kund,
Wo sie, die Einzige, Göttliche weile,
Daß mein behender Fuß dort hineile,
Daß ich lesen mein ganzes Geschick

In ihrem seeligen Engelblick!»

Sinniger Jüngling, der seeligsten Tage

Seeligkeit selbst ward dir jetzt zur Plage?

Spricht selbst dein Mund zum Augenblick: «eile!»

Welcher der Sterblichen sagt dann: verweile —?

Jüngling, was soll dies kindische Klagen
In des Maies so wonnigen Tagen?
Willst du des Schlafes dich gänzlich entwöhnen

Und dich nur nähren von Seufzern und Sehnen?

1419 «Nein, ich kann es auch lang' nicht so tragen!
Will es den Blumen, den Bäumlein still klagen.

Ach, daß ich wäre ein Vöglein klein!

Durch ihr geöffnetes Fensterlein

Dürfte ich fliegen und an ihren Blicken

Schwelgen in Seeligkeit und in Entzücken!

Ja ich raubte von ihrem Haar,

Es zu behalten in treuem Verwahr.»

1 Mala autora piezīme ar zīmuli: «NB».
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Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!

Narrchen, ei was klagst du da?

Sieh, hier deine Kameraden

Ungeladen,
Die ich lange schon gesucht! —

«Laßt mir о Freunde das Schmachten und Sehnen

Sparet das leidige Spotten und Höhnen!»

Freund, solch fade-süß Geschnack

Liebt dein männlicher Geschmack?

1436 Weißt du, daß dein zartes Sehnen

Reimt auf Gähnen,
Und nicht paßt als neues Lied?

Lasset doch, Freunde, das Spotten und Höhnen!

Laßt ihm sein tändelndes Schmachten und Sehnen!

Kann doch das Leben, und Schaffen, und Brüten

Ihm keine größere Seeligkeit bieten,
Drum auch das Lied von der Liebeswonne

Nimmer endet, so lange die Sonne

Schaut mit liebendem glühendem Blicke

Glückliche menschliche Augenblicke,
Drum auch das Lied von schmachtenden Blicken

Immer mit Recht sich reimt mit Entzücken.

«Längst verbraucht ist Liebespein
«In Romanen, Liedelein,
«Niemand kann ja süßer klagen,
«Neu was sagen,
«Was nicht Andre längst gesagt.»

1454 Höhne sie nicht, die Lieder, als schaale,
Weil sie dem Sänger zum tausendsten Male

Schwellen die Brust in dunkelem Drange
In dem gewohneten girrenden Klange;
Willenlos, hat er den Stoff nicht verfehlet,
Hat sich zum Liede den besten erwählet.1

Denn der Seeligkeit Glück ist nimmer reichlich verliehen

Für die sterbliche Brust! Kaum daß sein Funke erglüht
In der liebenden Seele — wie jagt die dürftige Menschheit

Zu erfassen mit Glut flugs des Augenblicks Kind! —

Weh, da fletschen die Zähne feindselige, neidische Mächte,
Zu zerstören bereit jeglicher Seeligkeit Spur.

1466 Höhnisch sie wandeln den Mann zum Spielball launischer

Gecken

— Herkules fügt sich und spinnt, wenn es die Lyderin will -

Lassen den leidigen Wicht sich frech ihm stellen zur Seite,

Spotten des Jünglinges Muth, seinen gesunden Begriff.

1 Mala autora piezīme ar zīmuli: «NB».



157

Täuschen die blühende Jungfrau, auf daß des Augenblicks
Fehlen

Jählings sie stürze hinab in des Verderbens Grund.

Mütter drob jammern verzweifelnd und raufen die fliegenden

Haare,
Väter den silbernen Bart, weiß, wie sein Wandel so rein;

Seel'zernagender Jammer blickt aus dem gebrochenen Auge
Greiser Jünglinge — sie welken im blühenden Mai,

1476 Rosige Mägdlein bejammern <beklagen> den Reiz derrosigen
Wangen,

Wilde Verzweiflung stiert aus dem Auge so schön,
Und haarsträubender Mord, verübt von der Frömmsten der

Schönen,
Zeugen dem starrenden Blut ein entmenschtes Geschlecht!

Himmelwärts ragende Städte und riesige Völker versinken,
Von dem schrecklichen Wurm recht am Marke genagt.

Seelige Liebe, in göttlicher Reinheit.

Darf dich der Mensch denn in seiner Kleinheit

Nur für Augenblicke empfinden?
Mußt du ihn flieh'n, auf daß dein Verschwinden

Jenes Gefühl der entsetzlichen Leere

In seinem Busen erwecke und nähre?

«Könnten mit Engelzungen wir künden,
Was kaum <nur> die weisesten Weisen ergründen,

1490 Was der Propheten göttliche Gabe

Bringt der geangsteten Menschheit zur Labe:

Und ihm fehlte das Höchste: die Liebe —

АIГ sein Werth in Nichts doch zerstiebe!»

Und dies Höchste der Menschen muß ihnen

Unvermeidlich zum Fallstrick oft dienen!1

Ob auch beschirmen Pallaste, ob Hütten

Unschuld der Seele, Erziehung und Sitten

Grau'nvoll die Einen willkührlich umschlingen,

Ändern, Zufall <weit Schwächern> gar, darf es gelingen
Frei sich zu halten und tief zu verachten

Die vom Moment zum Falle gebrachten
1500 Seelige Liebe! Der Seeligkeit Kunde

Hat der Mensch nur aus deinem Munde.

Denke drum stets in strahlender Klarheit

Unter dir die entsetzliche Wahrheit!

Daß sie der Mensch, geblendet, sie sehe

In deiner paradiesischen Nähe!

Soll er dann <doch> fallen — laß nie ihn das Grauen,

Eh' ihn der Abgrund verschlungen schon, schauen!

1 Malā autors pierakstījis 2 turpmākās rindas, nepārlabojot rindu numerāciju.
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Mag ihn dein glühender Odem beleben

In seinem edelsten, herrlichsten Streben,
Daß er, entzündet von deinen Gluten,1

Freudig fürs Edle und Große mag bluten,
So daß sein Eifer, der göttliche, reine,
Nimmer ihm eitel und nichtig erscheine;

1516 Stets sei der Geist, der, was ihn auch graue,

Rosig bedeckt, daß er's nicht schaue.

Mache ihn trunken des Maies Fächeln

Und seines Lebens blühendstes Lächeln,
Daß es bei deinem Erscheinen berauschet

Seeligkeit athmet und fühlet und lauschet —

2

Und daß so jeglicher Sang ihn umwindet

Daß er vom seeligen Jenseits empfindet
Sende die Nachtigall segnend hernieder, 3

1517 Gieb ihm die tiefsten, gefühltesten Lieder!

Nachtigall,

Hochgepriesen überall,
Wie im schlichtesten Gefieder

Thronst du, Königin der Lieder,
Oft auf schmucklos niederm Strauch —

Königin, woher der Brauch?

Sängerin
Mit dem schlichten Sängersinn!

Wohl, man muß dich ganz erfassen,
Dann wird man das Fragen lassen;
Worte sagen's ja auch nicht,
Wenn es am Gehör gebricht.

1538 О wie hell

Strömet deines Sanges Quell!
Wie ein Strom aus jenen Höhen,
Die wir ahnend oben sehen,
Wo den sel'gen Himmelsraum

Malt des Herzens goldner Traum.

Und dann schwillt

Unser Herz, so dankerfüllt!

Vor der Töne Macht sich beuget,
Was das Herz gedrückt; es schweiget
Bei der Gottheit hehrem Ruf,
Was auch Gram und Sorge schuf.

Klang — ein Tand

Und der Seele so verwandt!

Wer erräth's, wie deine Schwingen

1 Malā autora piezīme ar zīmuli: «NB».
2 Malā autors vēlāk pierakstījis 2 turpmākās rindas, nepārlabojot rindu nume

rāciju.
3 Malā autora piezīme ar zīmuli: «NB».



So zu uns'rer Seele dringen,
Wie ein Geist, der riesig, groß,
Lenkt die Seele willenlos!

Nachtigall
Mit der Brust voll Liederschwall,
O, wer sandte dich hernieder,
Lehrend dir so süße Lieder,

1560 Die das kranke Menschenherz

Sänftigen in wildem Schmerz?

Wohl, es schickt

Der dich uns, der gern beglückt!
Daß der dumpfe Gram sich löse

Sanft in Wehmut; daß genese,
Wen der Weltenräder Dröhn

Halb zerschmettert schon ließ steh'n

Sängerin,
Drum auch fühlt dein Sehersinn,
Welch' ein Amt dir anvertraut;

Drum man dich so rastlos schaut

Dem Berufe bis aufs Blut

Widmen alle Herzensglut.
Und den Lohn,

Sängerin, den hast du schon!

Daß den Sänger Sang belohne

Mehr als den Gekrönten Krone,

Sagt dein Lied, das uns erfreut,
Denn es athmet Seeligkeit.

Und darum,

Sängerin, bleibst du nicht stumm,

Ob auch, Was dein Sang verkündet,
Nie des Rohen Sinn <Herz> empfindet

1584 Er sich seines Stumpfsinns bläht

Und den Sang und dich auch schmäht.
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BIBLIOTĒKU ZINĀTNES ASPEKTI

Ari nākamais «Bibliotēku zinātnes as-

pektu» laidiens būs veltīts grāmatniecībai.

Krājumā «Grāmatniecība. Retumi» inte-

resenti varēs iepazīties ar teorētiskām no-

stādnēm zinātniskās literatūras tipoloģijā,
gūt ieskatu latviešu prozas izdošanā 19. gs<

pēdējā trešdaļā un Latvijas Rēriha biedrības

izdevējdarbībā 1925.—-1940. gada.
lelūkoties Rīgas lielo zinātnisko bibliotēku

retumu nodaļu fondos ļaus divi pētījumi, kas

radušies, strādājot pie zinātniskās bibliogrā-

fijas rādītāju — latviešu seniespiedumu kop-

kataloga (Latvijas Valsts bibliotēkā) un in-

kunābulu kataloga (Latvijas Zinātņu aka-

dēmijas Fundamentālajā bibliotēkā) — sa-

stādīšanas.

Nodaļā «No Latvijas Valsts bibliotēkas

rokrakstu fondiem» būs publicēts apskats par

t. s. Mēdemu dzimtas projektu kolekciju.
Jauno krājumu, tāpat kā iepriekšējos, va-

rēs iegādāties Latvijas Valsts bibliotēkā un

veikalā «Zinātniskā grāmata» (Rīga, Stabu
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