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PRIEKŠVĀRDS
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2016. gada 24. un 25. novembrī norisinājās
starptautiska zinātniska konference “Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam”, kas bija veltīta izcilā grāmatniecības un literatūras vēsturnieka Alekseja Apīņa
(1926–2004) deviņdesmitajai jubilejai. Konferencē ar referātiem piedalījās vairāk
nekā četrdesmit dalībnieki no Latvijas, Polijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas
un Francijas, aktualizējot jautājumus, kas saistīti ar attiecīgā laikposma svarīgākajām
grāmatzinātnes jomām un pētījumu problemātiku saskarzinātņu un kultūras procesa kontekstā.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 4. (XXIV) sējumā ir apkopoti pētījumi, kas balstīti gan konferencē izskanējušajos referātos, gan jaunās tēmās,
kuru izpēti rosināja konference. Rakstu krājuma autoru vidū ir zinātnisko un atmiņas institūciju darbinieki, humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu pētnieki, grāmatniecības un poligrāfijas speciālisti, kā arī mācībspēki un doktoranti.
Rakstu krājums ir strukturēts trijās nodaļās, akcentējot kādu no nozīmīgākajām Alekseja Apīņa darbības sfērām – grāmatniecības vēsturi, literatūrzinātni,
bibliotēku vēsturi un krājumus – un ietverot arī tām radniecīgu nozaru pētījumus.
Divdesmit divos rakstos ir aplūkots plašs problēmu spektrs, pievēršoties gan atsevišķu grāmatniecības un literatūras segmentu specifikas apzināšanai, gan grāmatu
krājumu, atsevišķu kolekciju, ikonogrāfijas, bibliotēku attīstības procesa un citu jautājumu izpētei.
Krājumu ievada raksti, kuru autores uzstājās ar priekšlasījumiem konferences
“Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam” plenārsēdes laikā. Lilija Limane
sniedz teorētisku ieskatu Alekseja Apīņa zinātniskajā darbībā, un, balstoties viņa
publikācijās, iezīmē grāmatniecības un literatūras vēsturnieka pētnieciskā darba
tematiskos lokus, metodes un ieguldījumu humanitāro zinātņu attīstībā. Savukārt
Māra Grudule raksturo Latvijas Universitātes privātdocenta Jāņa Alberta Jansona
(1892–1971) 1936. gadā publicēto brošūru “Latviešu literatūrvēsturnieka uzdevumi”,
pievēršot uzmanību vairākām viņa tēzēm, kuras saistītas ar latviešu literatūrzinātnes
mērķauditoriju un savu aktualitāti nav zaudējušas arī mūsdienās.
Turpmākā Zinātnisko rakstu 4. (XXIV) sējuma daļa ir strukturēta trijās
tematiskās nodaļās. Pirmajā nodaļā “Grāmatniecības vēsture” publicēts Ivetas
Leitānes raksts, kas veltīts ebreju grāmatas izdevumu un žanru aplūkojumam Latvijā
laika posmā līdz 1849. gadam. Īpaša uzmanība veltīta komunikāciju tīkliem, kas
saistīti ar ebreju grāmatas izplatību, kā arī grāmatu eiropeiskajiem centriem un
epicentriem Baltijā, Polijā, Vācijā, Holandē un citviet. Edgars Ceske analizē Dāvida
Kranca (Cranz, 1723–1777) grāmatas “Vecā un jaunā brāļu draudze” (Alte und
neue Brüder–Historie, 1771) tulkojumu latviešu valodā un tā trīs norakstus, kas
tapuši 18. gs. nogalē un 19. gs. 30.–40. gadu vidū. Noraksti tiek salīdzināti gan
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ar vācisko oriģinālu, gan savā starpā. Mārtiņa Boiko rakstā sniegts ieskats Latgales
tradicionālās mūzikas attīstībā un avotos, kas ietekmējuši vietējās dziedāšanas
tradīcijas, atklājot 18. gadsimta katoļu lūgšanu un dziesmu grāmatu lomu šajā
procesā. Artis Ērglis iepazīstina ar materiāliem par ievērojamā latviešu grafiķa
Riharda Zariņa (1869–1939) poligrāfisko darbību un viņa uzskatiem minētās
nozares attīstībā. Gunta Jaunmuktāne pievērsusies grāmatizdevēja Oskara Jēpes
(1875–1951) dzīvei un izdevējdarbībai, bet Indulis Zvirgzdiņš – latviešu skolotājam
Jānim Kroderam (1860–1938) un viņa 1908. gadā iespiestajai grāmatai “Kā savilkās
mākoņi pār Baltijas ciemiem” un tās cenzūras gaitai. Aile Meldre (Aile Möldre)
analizē izdevniecības, to daudzumu un grāmatu produkciju Igaunijā no 1918. līdz
1940. gadam. Izdevējdarbības attīstība aplūkota ekonomisko un politisko faktoru
kontekstā. Viestura Zandera rakstā aktualizēti pašreiz nepietiekami apgūtie Latvijas
Nacionālā arhīva dokumenti, kas atklāj grāmatniecības procesus Latvijā 20. gadsimta
20. un 30. gados. Andrejs Veisbergs raksturo tulkotās literatūras grāmatas, tulkojumu
apjomus, tulkotājus, avotvalodas, kvalitāti un tulkošanas tendences laika posmā no
1918. līdz 1944. gadam.
Otrajā nodaļā “Literatūrzinātne” Laura Kreigere-Liepiņa pievērsusies humānista un dzejnieka Daniela Hermaņa (Hermann, 1543–1601) sacerējumam De
monstroso partu (“Par monstra dzimšanu”, 1596) kā daļai no plašākas 16.–17. gadsimta Eiropas sabiedrības intereses par monstru ģenēzi. Anna Strode iepazīstina ar
Rīgas pilsētas tipogrāfa Gerharda Šrēdera (Schröder, –1657) darbības vidi un dzīvesgājumu, kā arī ar latīņu okazionālās dzejas iespieddarbiem, bet Pauls Daija analizē
latviešu kalendāra “Jauna un veca laika grāmata” literāros pielikumus laika posmā
no 1762. līdz 1798. gadam tautas apgaismības ideju kontekstā. Skaidrīte Kalvāne
uzmanību veltījusi diviem līdz šim neapzinātiem katoļu garīdznieku manuskriptiem
latgaliešu valodā, kas bagātina zināšanas ne tikai par latgaliešu rakstības veidošanās pirmsākumiem, bet arī par latgaliešu literatūras sākotni. Ināra Klekere sasaista Lielās franču revolūcijas atbalsis Baltijā ar Aleksandra Johana Stendera (Stender,
1744– 1819) un Kārļa Gotharda Elverfelda (Elverfeld, 1756–1819) apgaismības literatūras darbiem. Astra Šmite savā rakstā sniedz ziņas par ārstes un literātes Olgas
Resnevicas-Sinjorelli (Resnevic-Signorelli, 1883−1973) dzīvi un darbību, kā arī iepazīstina ar viņas saraksti ar Raini (1865–1929) un Aspaziju (1865–1943).
Rakstu krājumu noslēdz nodaļa “Bibliotēku vēsture un krājumi”. Kristīnes
Zaļumas rakstā par Valmieras apriņķa Bauņu, Braslavas un Dikļu muižu bibliotēku
vēsturiskajiem portretiem laikā no 18. gadsimta līdz 20. gadsimta pirmajai pusei
analizēts muižu bibliotēku saturs, to īpašnieku intereses un ietekme uz sabiedrību.
Tālis Pumpuriņš sniedz ieskatu grafisko portretu kolekcionāra Aleksandra Hasinga
(Hassing, 1778–1844) dzimtas vēsturē Cēsīs un Pēterburgā, kā arī apraksta viņa
grafisko portretu kolekcijas likteni. Daina Gavare raksta par dabaszinātnieka un
filozofijas zinātņu doktora Magnusa Georga Paukera (Paucker, 1787–1855) devumu

dabaszinātņu jomā. Jana Dreimane izvērtē Valsts bibliotēkas darbinieku ieguldījumu
Latvijas Bibliotekāru biedrības dibināšanā 1923. gadā, tās starptautisko sakaru
attīstībā, ideju popularizēšanā, pasākumu organizēšanā un žurnāla “Bibliotekārs”
izdošanā. Jānis Kalnačs raksta par t.s. bezsaimnieka grāmatām un to likteni PSRS
okupētajā Rīgā 1944.–1945. gadā, kad tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, baidoties no
padomju varas un atkārtotām represijām, devās bēgļu gaitās uz Kurzemi, Vāciju un
Gotlandi vai arī piespiedu kārtā atstāja savus mitekļus.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti iznāk kopš 1964. gada, un
4. (XXIV) sējums turpina bibliotēkas zinātnisku rakstu krājumu izdošanas tradīciju.
Kā redzams, tas ir tematiski daudzveidīgs un būs noderīgs plašam lasītāju lokam –
ikvienam, kurš interesējas par grāmatzinātni, bibliotēku un grāmatniecības vēsturi,
bibliofiliju, kultūras un literatūras vēsturi.
Redakcijas kolēģija
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PREFACE
From 24 to 25 November 2016, the National Library of Latvia hosted
an international scientific conference The Book and Society in Latvia Until 1945,
which was dedicated to the 90th anniversary of the outstanding book and literary
historian Aleksejs Apīnis (1926–2004). The conference was attended by more than
40 scholars from Latvia, Poland, Finland, Estonia, Lithuania, Germany and France,
who focused on the most crucial issues in the book history of the respective period,
as well as addressed the research challenges in the context of communication studies
and culture.
The compilation of articles in Volume 4 (XXIV) of The Proceedings of the
National Library of Latvia (Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti)
contains studies that have been based both on the papers read at the conference
and on new areas of research facilitated by the conference. Among the authors of
the articles, there are employees of academic and memory institutions, as well as
researchers of humanities, social sciences and arts. They are accompanied by the
specialists in the book publishing and printing industry, as well as professors and
doctoral students.
The volume has been structured in three chapters, emphasising some of the
most important areas of Aleksejs Apīnis’s work – the book history, literary studies,
history of libraries and collections – including the studies of related fields. In 22 articles authors have examined a wide range of problems addressing individual aspects
in the book history and literature, as well as analysing the archives of books, individual collections, iconography, development processes of libraries and other issues.
The volume is introduced by the articles of those authors, who presented
papers at the panel of the conference The Book and Society in Latvia Until 1945.
Lilija Limane provides a theoretical insight in the academic activities of Aleksejs
Apīnis, and, based on his publications, traces the thematic range, methods and
contribution of the book and literary historian’s research to the development of
humanities. Māra Grudule, in her turn, describes the 1936 brochure The Tasks of a
Latvian Literary Scholar published by Jānis Alberts Jansons (1892–1971), who was
a private tutor at the University of Latvia. Grudule has drawn attention to several
theses, which are related to the target audience of Latvian literary studies and which
are still relevant nowadays.
The following part of Volume 4 (XXIV) of The Proceedings of the National
Library of Latvia has been structured in three thematic blocks. The first chapter The
History of Books offers an article by Iveta Leitāne, who has investigated Jewish books
and genres in Latvia in the time period up to 1849. The author has particularly
examined the communication networks related to the dissemination of the Jewish
books, as well as the European centres and epicentres of books in the Baltics, Poland,

Germany, the Netherlands, and elsewhere. Furthermore, Edgars Ceske analyses the
Latvian translation of David Cranz’s (1723–1777) book The Old and New Moravian
Church (Alte und neue Brüder–Historie, 1771) and its three transcripts, which can
be traced back to the late 18th century and the 1830s-1840s. The author compares
the transcripts with the German original, as well as among each other. Mārtiņš
Boiko’s article provides an insight into the development of traditional Latgalian
music and the sources that have influenced the local singing traditions, revealing the
role of the 18th century Catholic prayers and hymn books in this process. Artis Ērglis
introduces readership with the materials on printing activities of the notable Latvian
graphic artist Rihards Zariņš (1869–1939) and his views on the development of this
field. Gunta Jaunmuktāne focuses on the life and publishing activities of the book
publisher Oskars Jēpe (1875–1951), while Indulis Zvirgzdiņš turns his attention
to Latvian teacher Jānis Kroders (1860–1938) and his 1908 book How the Clouds
Gathered over the Baltic Villages (Kā savilkās mākoņi pār Baltijas ciemiem) and
the censorship it was subjected to. Aile Möldre analyses publishing houses, their
quantity and the production of books in Estonia from 1918 to 1940 contextualizing
the development of publishing with the economic and political factors. Viesturs
Zanders’s article draws attention to the understudied documents of the National
Archives of Latvia, which reveal the processes of book publishing in Latvia in the
1920s and 1930s. Andrejs Veisbergs addresses the books of translated literature,
volumes of translations, translators, source languages, as well as the quality and
translation trends in the period from 1918 to 1944.
In the second chapter entitled Literary Studies, Laura Kreigere-Liepiņa
examines the humanist and poet Daniel Hermann’s (1543–1601) work De
monstroso partu (On Monstrous Births, 1596) as part of the widespread European
interest in the genesis of monsters in the 16th–17th centuries. Anna Strode introduces
the readership to the working environment and biography of the City of Riga’s
typographer Gerhard Schröder (–1657) and to printed works of Latin occasional
poetry, whereas Pauls Daija analyses the literary supplements to the Latvian calendar
The Book of the New and Old Times (Jauna un veca laika grāmata) in the period
from 1762 to 1798 in the context of the Popular Enlightenment. Skaidrīte Kalvāne
focuses on two previously neglected manuscripts by Catholic clergymen in Latgalian,
which not only enrich the knowledge of the origins of Latgalian writing, but also
provides an insight in the birth of Latgalian literature. Ināra Klekere cross-compares
the echoes of the French Revolution in the Baltics with the literary works of the
Enlightenment period written by Alexander Johann Stender (1744–1819) and
Carl Gotthard Elverfeld (1756–1819). Astra Šmite, in her turn, examines the life
and work of physician and writer Olga Resnevic-Signorelli (1883−1973), as well
as introduces the readership to the Latvian part of her correspondence with Rainis
(1865–1929) and Aspazija (1865–1943).
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The volume is concluded by chapter entitled History of Libraries and Collections.
In her article on the historical portraits of the manor libraries in Bauņi, Braslava
and Dikļi in the region of Valmiera from the 18th century to the early 20th century,
Kristīne Zaļuma analyses the content of the manor libraries, as well as the interests
of their owners and the impact on society. Furthermore, Tālis Pumpuriņš provides
an insight into the family history of the graphic artwork collector Alexander Hassing
(1778–1844) in Cēsis and Saint Petersburg, as well as describes the fate of his
collection of graphic portraits. Daina Gavare writes about the contribution to the
natural sciences made by the natural scientist and doctor of philosophy Magnus
Georg Paucker (1787–1855). Jana Dreimane evaluates the contribution of the State
Library’s employees to the founding of the Library Association of Latvia in 1923,
as well as the development of its international networks, popularisation of ideas,
organisation of events and publishing of the magazine The Librarian (Bibliotekārs).
Jānis Kalnačs writes about the so-called abandoned books and their fate in Riga
occupied by the USSR in the time period from 1944 to 1945, when thousands of
Latvian residents, fearing the return of the Soviet power and repressions, fled Riga
and went to Courland, Germany and Gotland as refugees or else were forced to
leave their homes.
The Proceedings of the National Library of Latvia have been published since 1964.
Volume 4 (XXIV) continues the Library’s tradition of publishing the compilations
of research papers. As one can see, it is thematically diverse and will be useful to a
wide range of readership, including anyone interested in the book publishing and
history, libraries, bibliophilia, and the history of culture and literature.

The Editors

LILIJA LIMANE

Alekseja Apīņa pētniecības virzieni
un metodes
Grāmatniecības un literatūras vēsturnieks Aleksejs Apīnis (1926–2004)
uzskatāms par latviešu grāmatzinātnes kā teorētiskas disciplīnas pamatlicēju
un respektējamāko grāmatniecības vēstures pētnieku par laika periodu līdz
1900. gadam. Viņa pētījumu rezultāti aptver četras grāmatas un ap 200 zinātnisku
un populārzinātnisku publikāciju rakstu krājumos, turpinājumizdevumos,
enciklopēdijās, mācību grāmatās. Apīņa apcerējumiem raksturīgs milzīgs datu un
faktu klāsts, ko pārstāv arhīvos atrasti jauni dokumenti, statistiskas ziņas, kā arī
publicētos avotos uzietā informācija.
Apīnis kopā ar citiem grāmatniecības vēstures pētniekiem definē un norobežo
grāmatzinātnes priekšmetu, izstrādā grāmatniecības vēstures periodizāciju. “Latviešu
grāmatniecība: no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām” (1977) atbilstoši
grāmatzinātnē populārajai vērtību teorijai sniedz pārskatu par grāmatām un to
dzīvi sabiedrībā, paplašina grāmatniecības vēstures problemātiku ar grāmatu ražas
izvērtējumu, to intelektuālās ražošanas sociālajiem aspektiem. Grāmatu izplatību un
lasīšanu no šauras bibliofilijā orientētas nozares pavērš sabiedrības iespēju un interešu
virzienā. Grāmatā “Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum” (1991)
lasīšanu un lasītāju vēsturi pirmsnacionālās attīstības periodā viņš aplūko sistēmiskā
skatījumā, kur grāmatniecība ir saistītājloceklis starp grāmatu un sabiedrību.
Ar virkni jaunu faktu un atklājumu novatorisks ir zinātnieka pienesums
rokraksta literatūras vēsturē. Apīnis savos pētījumos atklāj zinātniskajā literatūrā
neaplūkotas personības, tēmas un faktus vai sniedz jaunu interpretāciju zināmiem
faktiem. Katra zinātnieka publikācija ietver jaunatklājumu.
Atslēgvārdi: grāmatzinātne, latviešu grāmatniecības vēsture, lasīšana latviešu sabiedrībā,
vērtību teorija, sistēmisks skatījums, literatūras paātrināta attīstība, rokraksta literatūras
vēsture, personības grāmatniecībā.
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1. attēls. Aleksejs Apīnis. 20. gs.
60. gadi. Fotogrāfs nezināms.
LNB Reto grāmatu un rokrakstu
krājums, LNB RXA300,344

Latviešu grāmatniecības vēstures pamatlicēja un literatūras vēsturnieka, izcilā
bibliotēkas retumu darba speciālista Alekseja Apīņa (1926–2004) radošās darbības
laiks, spītējot skarbajai un brīvu domu izpausmes ierobežojošajai padomju īstenībai,
bija neparasti produktīvs un novatorisks. Kā liecina skolas gadu ievirzes, viņā
agri attīstījās zinātnieka intereses un potenciāls, taču sagadīšanās dēļ viņš nonāca
bibliotēkā – praktiskā darbā orientētā iestādē. Tomēr te viņam pavērās ceļš teorētiskai
darbībai, iecerēt un spoži attīstīt jaunu zinātņu disciplīnu – latviešu grāmatniecības
vēsturi. Grāmatniecības vēstures pētījumi Latvijā tika veikti arī pirms viņa,
atsevišķu problēmu iztirzājumam saistībā ar izdevējdarbību un spiestuvju vēsturi
pievērsās baltvācu un latviešu vēsturnieki, tika sniegti pārskati arī par atsevišķām
grāmatniecības vēstures nozarēm un izdevumiem. Tomēr grāmatniecības vēsture kā
kompleksa zinātniska disciplīna tika teorētiski pamatota un praktiski pierādīta ar
Apīņa pētījumiem.
Alekseja Apīņa zinātniskā jaunrade līdz šim vērtēta tikai vispārīgi un konspektīvi
kopsakarā ar viņa biogrāfiju, taču tās detalizēta analīze nepieciešama, lai jaunie
pētnieki viņa daiļradē smeltos impulsus tēmas pētījumu turpinājumam un varētu
rast iedvesmu joprojām aktuālajās zinātnieka metodēs un teorētiskajās nostādnēs.
Eksaktu pamatu Apīņa daiļrades apzināšanai, detalizētai izvērtēšanai un pētniecības
pēctecībai sniedz Ināras Klekeres sagatavotais biogrāfiski bibliogrāfiskais darbs [25].
Šā raksta autores nolūks ir sniegt pārskatu par zinātnieka teorētisko ieguldījumu un

2. attēls. Alekseja Apīņa
vēstule Adīnai Kirškalnei.
Rīgā, uz Vecpiebalgu, 1951.
LNB Reto grāmatu
un rokrakstu krājums,
RXA300,381

iezīmēt pētnieciskā darba tematiskos lokus un pienesumu humanitārajās zinātnēs,
pretendējot uz pirmo pieteikumu sniegt teorētisku ieskatu viņa zinātniskajā darbībā.
Raksts balstīts Apīņa publikāciju analīzē, jo tajās atspoguļotas un izklāstītas viņa
teorētiskās nostādnes un demonstrētas darba metodes. Izmantoti arī atsevišķi
laikabiedru vērtējumi par viņa darbiem. Raksta autore fokusējas uz publikācijām –
monogrāfijām un rakstiem latviešu grāmatniecības vēsturē un saskarzinātnēs, bet
norobežojas no daudzpusīgā veikuma bibliotēku darbā, bibliogrāfijā, pedagoģiskajā
un organizatoriskajā darbā. Grāmatniecības vēstures pētīšanas metodes un
instrumentus viņš attīstīja, vadot grāmatniecības vēstures komisiju, izstrādājot
un lasot lekciju kursu par grāmatniecības vēsturi Latvijas Universitātē, rosinot un
vadot jaunākās paaudzes pētnieku darbu, veidojot pastāvīgo ekspozīciju par latviešu
grāmatniecības vēsturi, metodiski un zinātniski organizējot un vadot bibliogrāfisku
lieldarbu (seniespiedumu katalogi un periodikas rakstu bibliogrāfiskā rādītāja
nepublicēto sējumu “Latviešu zinātne un literatūra” sagatavošana publikācijai). Šis
plašais darba lauks prasa izvērtējumu un varētu tikt aplūkots kādā citā rakstā.
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Aleksejam Apīnim ir savā ziņā zīmīgs raksts “Zinātnieks bibliotēkā” par kolēģi,
vēsturnieku Jāni Zemzari (1902–1996), jo raksta nosaukumā autors definējis arī
savu statusu [14]. Viņš savu gaitu sākumā iepretim akadēmiskajām zinātniskajām
iestādēm bija pētnieks no malas, padomju vēsturnieku aprindas ilgi nevēlējās atzīt
viņa pieejas. Pats ap sevi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) viņš radīja savrupu
nepolitizētu zinātnisko vidi. Vienlaikus pētniecisko darbību viņš strikti nošķīra no
amata pienākumiem bibliotēkā un visus apcerējumus rakstīja no darba brīvajā laikā,
kas apliecina cilvēcisko ētiskumu. Viņa zinātniskās jaunrades ieguldījums skaitliskā
izteiksmē ir četras grāmatas un ap 200 rakstu [25, 33–79].
Vēl mācoties 12. klasē, Apīnis apzinājās savu misiju, jo rakstīja: “Mans dzīves
sapnis ir palikt pēc universitātes beigšanas zinātniskajā darbā” [1]. Klasiskās filoloģijas
studijas Latvijas Universitātē viņam tomēr neizdevās pabeigt, jo nodaļu likvidēja, bet
tapšanu par grāmatniecības vēsturnieku noteica apstākļu uzspiestā pārspecializācija
no klasiskās filoloģijas par bibliotekāru. Grāmatas, kas pēc pabeigtām studijām darba
vietā LNB bija viņam apkārt, kļuva par ideju ierosmju un analītisku pārdomu avotu.
Pēc saskares ar seniem un retiem izdevumiem viņš sajūsmu par retumu krājumu
pauda vēstulē Adīnai Ķirškalnei: “Jau visam grāmatu krājumam te ir īpats raksturs.
Liekas, ka gadsimti, pat gadu tūkstoši soļotu garām, atstādami par piemiņu labāko,
ko cilvēku gars devis” [3, 1].

desmit gadus viņš arhīvos un literatūrā meklē ziņas, vāc un uz mazām lapiņām
fiksē milzum daudz faktu un datu par grāmatniecības vēsturi [2]. Viņš nepalaida
garām literatūrā un arhīvos atrasto sīkāko ziņu par grāmatām, izsvēra un salīdzināja
ar citām ziņām, skaitļoja un rēķināja, apkopoja un analizēja, bet, kur trūka datu,
veidoja kopainu pēc autora tā dēvētās urbuma metodes, kad atsevišķi raksturīgi fakti
un notikumi ļauj ar loģisku spriedumu palīdzību aizpildīt informatīvos robus un
izdarīt secinājumus par kopainu [17, 7]. Jau agrīnajos apcerējumos izpaužas Apīņa
daiļrades stils, kas ļoti veiksmīgi apvieno zinātnes melnstrādnieka produktīvā darbā
savākto faktu gūzmu ar radošās domāšanas lidojumu, ko pamanīja recenzents Rolfs
Ekmanis (1929–2017): “Precīzi izteiktās domas plūst raiti, un, neraugoties uz to,
ka konspektīvi likts blakus fakts pie fakta, tas nav izvērties par vienmuļu uzskaiti”
[23, 80]. Tādējādi viņš veidoja detalizētu pārskatu par grāmatniecības vēstures ainu
katrā aplūkojamā vēsturiskā periodā. Monogrāfijas sagatavošanas laikā tika iegūta
informācija par jaunatrastiem grāmatniecības vēstures un garīgās kultūras faktiem,
kas tika izgaismoti atsevišķās publikācijās zinātniskos un populāros izdevumos.
1970. gadā monogrāfijas manuskripts bija sagatavots, un sākās sarežģījumiem pilnais
septiņus gadus ilgais ceļš uz tā publicēšanu.
Ar teorētisku un ar praktisku pētījumu “Latviešu grāmatniecība līdz 1900. gadam” [10] Apīnis bija ievedis apritē aizrobežās vairāk attīstītu, taču Latvijas apstākļos
jaunu zinātņu disciplīnu – grāmatzinātni un no tās atvasināto grāmatniecības vēsturi. Kas atšķir jaundarbu no nozares publikācijām pirms tās un nosaka īpašo vietu
humanitārās kultūras, grāmatniecības, literatūras vēsturē?
Pirmām kārtām tas ir informācijas vispusīgums, pilnīgums, datu un faktu
bagātība – empīriskā materiāla apjoms stipri pārsniedz iepriekšējās publikācijās
ietverto. Šo jaundarba kvalitāti pamanīja arī laikabiedri – recenzents Jānis R. Ozols
(1911–1985) raksta: “Autors savā grāmatā iestrādājis milzumu materiālu, cenšoties
lasītājam sniegt iespējami pilnīgāku ainu par iztirzājamo tematu. Pat tur, kur datu
maz (vai varbūt nemaz), viņš centies dažādā veidā (tabulas, salīdzinājumi, kultūras
darbinieku atzinumi u. c.) sniegt reljefāku ainu” [28]. Apīnis ievērojami paplašināja
izpratni par grāmatniecības vēstures pētāmo priekšmetu. Pirms Apīņa grāmatniecības
vēsture bija galvenokārt spiestuvju un izdevēju vēsture. Izdevējdarbības izpratni viņš
padziļināja – bagātināja ar grāmatniecības politiku, vadības dažādiem rakursiem,
procesa noteicēju lokā ietverot ideologus, finansētājus, iniciatorus un arī grāmatu
autorus. Pie grāmatu politikas pieder arī cenzūras ierobežojošā darbība. Pētījuma
ietvarā lielu vietu viņš ierādīja pārskatiem par grāmatu produkciju, dalot to pa
grupām pēc nozarēm un satura, uztaustot jaunas tendences un virzienus grāmatu
izdošanā. Viņš ievieš plašus grāmatu nozaru un literatūras veidu pārskatus, pamato
tos ar skaitļiem un aprēķiniem. Nodaļās ar nosaukumu “grāmatu raža” izcelti sava
laika novatoriskie un nozīmīgie izdevumi, bet tikpat liela vieta ierādīta arī literatūras
zemākajiem veidiem, tautas grāmatām. Jau iepriekšējos neliela apjoma rakstos

No atsevišķiem rakstiem līdz grāmatniecības
vēsturei četros gadsimtos
Aleksejs Apīnis uzsāka darba gaitas 1952. gadā Latvijas Valsts bibliotēkā
(tagad Latvijas Nacionālā bibliotēka) kā praktiķis, caur rokām izlaižot nekataloģizēto
grāmatu simtus. Šāda darba pozitīvais rezultāts – nākamais zinātnieks iepazina
grāmatu kā priekšmetu un ārējās komunikācijas avotu. Taču nākamo zinātnieku
interesēja arī saturs. Ikdienas darbā ar grāmatām viņš iepazīst repertuāru, pamazām
padziļinās interese par latviešu grāmatniecības vēsturi, un pēc nostrādātiem
apmēram desmit gadiem interese par grāmatām ir kļuvusi par viņa centienu
noteicošo dzinuli. 20. gadsimta 60. gados viņš izvirza ambiciozu mērķi – no jauna
apjēgt grāmatniecības vēstures procesu – izpētīt un uzrakstīt latviešu grāmatniecības
vēsturi no pirmsākumiem līdz 1900. gadam. Arī pirms Apīņa bija atsevišķi baltvācu
autoru un latviešu vēsturnieku pārskati par latviešu grāmatniecības attīstības gaitu
[21], tai skaitā Konstantīna Karuļa (1915–1997) “Latviešu grāmata gadsimtu
gaitā” [24] sniedza pārskatu par nozares attīstību, tomēr iepretī Apīņa iecerei šis
sacerējums drīzāk atbilst esejai par izdevējiem nekā monogrāfiskam pētījumam.
Iecerēto pētījumu Apīnis nolēma balstīt uz stingri eksaktiem pamatiem. Aptuveni
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3. attēls. Monogrāfijas “Latviešu grāmatniecība
līdz 1900. gadam” manuskripta melnraksta
lappuse. Vecpiebalga, 1970.

Monogrāfijā tika definēts grāmatzinātnes – patstāvīgas zinātniskas disciplīnas –
jēdziens, akcentēta tās saskare ar daudzām citām nozarēm, kuru saturs ietverts
grāmatās. Grāmatzinātnes izveidi par teorētisku zinātnisku disciplīnu Apīnis balstīja
nevis izolētā vienpersonīgā uzskatu sistēmā, bet vadījās no sava laika padomju
zinātnes tendencēm. Grāmatzinātnes uzplaukums šajā laikā vērojams Padomju
Savienības lielākajos bibliotēku un grāmatu vēstures pētniecības centros Maskavā
un Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga), padomju teorētiķu vidū atzīta un iecienīta
bija funkcionālā pieeja. Saskaņā ar padomju grāmatzinātnes funkcionālo pieeju,
grāmatzinātnei jāizzina grāmatā ieprogrammētais nolūks, politiskā, zinātniskā,
idejiskā ievirze. Svarīgi bija izprast grāmatu vienlaikus kā priekšmetu un ideju krātuvi,
tātad – gan materiālu, gan garīgu parādību. Pārņemot padomju grāmatzinātnes
teorētiskos pamatus un iespēju robežās iepazīstoties ar pētījumiem ārvalstīs, īpaši ar
franču sociologa Roberta Eskarpi (Robert Escarpit, 1918–2000) lasīšanas teoriju, kā
arī jaunākajām atziņām socioloģijā, filozofijā un literatūras zinātnē, viņš radīja savu
izpratni par grāmatzinātni, ko akceptēja un pārņēma jaunākās paaudzes pētnieki.
Pirmās monogrāfijas ievadā viņš noformulēja latviešu grāmatniecības jēdzienu, ar to
saprotot “grāmatas funkcionēšanu un cirkulāciju sistēmā “preses ražojumi – latviešu
sabiedrība”, ar šo funkcionēšanu saistīto sabiedrisko darbību” [10, 4].

LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums,
LNB RXA300,76

par grāmatniecību feodālisma periodā Apīnis sistematizē galvenos grāmatniecības
virzienus [23], jaundarbā, saglabājot sistēmu, informācija tiek pilnveidota un izvērsta.
Pirms Apīņa grāmatu izplatīšanas joma tradicionāli tika ierobežota ar grāmatu
tirdzniecību, tagad tā paplašinājās ar grāmatu izplatības dažādām formām, grāmatu
pieejamības jautājumiem (ieskaitot lasītprasmi un izlasītā uztveres spēju), grāmatu
recepciju lasītāju sabiedrībā. Tomēr grāmatas un lasošās sabiedrības attieksmes
monogrāfijā izgaismotas nabadzīgāk, nekā autors to bija iecerējis un iestrādājis
manuskriptā, jo liela daļa šā materiāla tika noplicināta un svītrota manuskripta
redakcijas dažādos posmos.
Grāmatniecības vēsturnieks nav pametis novārtā arī grāmatas ārējo izskatu, jo
dizains, iespieduma kultūra, apdare, vāki, ilustrācijas, iesējumi arī ietekmē grāmatas
uztveri un funkcionēšanu lietotāju vidū, kā arī sniedz informāciju par lietotājiem un
viņu paradumiem. Pirmoreiz grāmatu vēstures pētniecībā uzmanība tiek pievērsta
eksemplāra īpatnībām, bijušo īpašnieku atstātām pēdām: oriģināliem iesējumiem un
vākiem kā informatīviem elementiem, ekslibriem, spiedogiem, bet jo īpaši ierakstiem.
Tie ļauj ne tikai noskaidrot eksemplāra piederību kādai personai vai dzimtai, bet arī
spriest par attieksmi pret grāmatu, tās vērtējumiem, lasīšanas gaitu. Apīņa pieeja
balstās uz visu ar grāmatas dzīvi saistīto procesu kopumu.

Sistēmiskā pieeja, grāmata latviešu
sabiedrībā un latviešu kultūras loki
Nākamajos pētījumos sistēmiskās pieejas pamatojumu Apīnis konkretizēja,
padziļināja un paplašināja, noskaidroja sistēmas “grāmata – lasītājs” izpausmes latviešu
lasītāju publikā. Teorētiskās atziņas viņš formulēja ievados rakstiem par grāmatu
lasīšanas idejiskajiem un sociālpsiholoģiskajiem aspektiem, bet to kvintesenci sniedza
monogrāfiskā pētījuma “Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum”
ievadā [17]. Viņš rezumē gadu gaitā radušās atziņas: “Grāmatniecības vēstures
svarīgākās likumības labi atklājas sistēmiskā skatījumā. Svarīgākais sistēmas likums –
sistēmas komponentu savstarpējā mijiedarbība. Tātad ne tikai grāmata iedarbojas uz
sabiedrību, bet arī sabiedrība uz grāmatu. Tā šis mūsu apziņā konstruētais modelis
palīdz ieraudzīt īstenībā reāli noritošo: sabiedrība gan lielākā vai mazākā mērā nosaka
grāmatu repertuāra saturu un sastāvu, gan uztveres procesā saņemtajai informācijai
piešķir tādu jēgu un vērtību, kāda atbilst sabiedrības ikreizējām vajadzībām un
interesēm” [17, 7]. Šajā pētījumā varēja iestrādāt arī faktus un atziņas (it īpaši par
latviešu sabiedrības attiecībām ar grāmatu), ko cenzori un redaktori bija svītrojuši
“Latviešu grāmatniecības” manuskriptā. Jaunajā monogrāfijā viņš apkopoja ziņas
par lasītprasmi un lasīšanas iespējām, par grāmatu iegādi, bibliotēku un grāmatu
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īpašniekiem, memuāros, vēstulēs un citos avotos atrodamajiem ļaužu izteikumiem
par viņu lasīšanas interesēm un paradumiem. Kā vienu no nozīmīgākajiem avotiem
lasīšanas interešu izzināšanā Apīnis izvirzīja grāmatu un to grupu popularitātes
noskaidrošanu un tās metodes, jo grāmatu atkārtotie metieni un izdevumi saskaņā
ar viņa atzinumu ir drošs popularitātes kritērijs, kas kopā ar izteikumiem memuāru
literatūrā un laikabiedru liecībās ļāva sastādīt katra laika bestselleru sarakstus. Taču
dati un fakti viņam bija tikai atspēriens pamatīgai grāmatas un sabiedrības attieksmju
analīzei. Empīriskus un faktoloģiskus datus par grāmatu skaitu un sastāvu viņš sniedza
ar mērķi palīdzēt izprast galveno tēmu – grāmatu lasīšanas dzinuli. Jaunajā grāmatā
viņš sniedza apkopojošu pētījumu par lasīšanas vēsturi latviešu sabiedrībā, atklājot
ne vien tradicionālos grāmatas un cilvēka attieksmju aspektus, bet ielūkojoties dziļi
latviešu sabiedrības būtībā, interesēs, spējās, vajadzībās, caur grāmatu raksturojot
Latvijas kultūras vēsturi un cilvēku garīgo dzīvi. Apīnis ar visu līmeņu literārās
produkcijas analīzi pievērsa uzmanību populārajai kultūrai un praktisko pētniecību
šajā jomā aizvadīja līdz 19. gadsimta vidum.
Apīnis, no grāmatzinātnes viedokļa analizējot populārākos izdevumus,
ietiecās to saturā saistībā ar literāra darba recepciju, lasīšanas procesu skaidrojot
kā komunikāciju starp grāmatas autoru un uztvērēju (lasītāju). Būdams izolēts
no Rietumeiropas literatūras vēsturnieku literatūras socioloģijas pētījumiem, viņš
patstāvīgi nonāca līdz 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā modernajām
literatūras procesa socioloģiskās analīzes metodēm. Viņš virzījās tālāk par lasītāja
un autora dialogu, bet skatīja grāmatniecību kā sistēmu “grāmata – sabiedrība”,
kur grāmatniecība ir grāmatas eksistēšanas forma sabiedrībā. Sistēmas elementu
savstarpējā mijiedarbība ļāva viņam no teorētiskas shēmas, no modeļa atvedināt reāli
notiekošo. Te Apīnis pakavējās pie vērtību teorijas, kuru jau agrāk bija izmantojis,
analizējot sabiedrības vajadzības pēc populārākajās grāmatās ietvertajām vērtībām.
Viņš arī noformulē likumu, kā grāmatniecībā tirgus ekonomikas periodā darbojas
atgriezeniskā saite starp grāmatu izdošanu un patēriņu. Literatūras kritiķe Inta
Čaklā (1941–2016) novērtē jaunizdevumu kā akadēmisku darbu, kura skatījums
pārsniedz vienas nozares ietvarus: “Tas ir faktiem bagāts, konceptuāli skaidrs un ļoti
interesants, jo daudzus grāmatniecības un ar to saistītos kultūras vēstures aspektus
Latvijā Apīnis tik nopietni pētījis pirmais, bijis jaunatklājējs. Viņš pirmais arī saista
šos konkrētos faktus ar latviešu tautas garīgās dzīves dinamiku, kultūras tipu maiņu,
ejot no arhaiskās un feodālās sabiedrības uz mūsdienu tipa sabiedrību” [22, 186].
Savas daiļrades vēlīnākajā periodā Apīnis detalizētāk pievērsās jau agrākajos
pētījumos pieminētajai latviešu grāmatniecības procesa saskaņošanai ar kultūras
attīstības vēsturiskajiem tipiem. Katras tautas grāmatniecība iziet cauri visiem tipiem,
bet mazo, ilgstoši lielo nāciju apspiestībā dzīvojošu tautu grāmatniecība izdzīvo šos
tipus saspiestā, paātrinātā veidā. Kultūras tipu izpausmes latviešu grāmatniecības
procesā viņš analizē rakstā “Eiropas kultūras loki un latviešu sabiedrība no 16. gadsimta

līdz 19. gadsimta vidum” [20, 9–27]. Te demonstrētās galvenās atziņas apgāž
vairāku iepriekšējo vēsturnieku konceptus par Latvijas kultūras vēstures attīstību,
viņa vispārinājumi no rakstītās kultūras, grāmatas iziet uz plašākiem, kas attiecināti
uz visiem kultūras procesa zariem. Viņš noraida 16.–19. gadsimta Latvijas vēstures
ieskaitīšanu neattīstītas sabiedriskās, ekonomiskās un garīgās struktūras periodā
(atkarības laikmetā – Arveds Švābe, viduslaikos – Aleksandrs Jansons, feodālismā –
padomju vēsturnieki). “Dziļāk ieskatoties latviešu kultūras “oficiālā” slāņa parādībās,
redzams, ka šai laikā tur norisinās pastāvīgas viduslaicīgo un jaunlaicīgo tendenču
sadursmes, atbalsojas lielie satricinājumi, kas pavadīja progresīvākas sabiedriskās
iekārtas dzimšanu Eiropā. Tāpēc, piemēram, padomju laikā lietotais izteiciens
“latviešu feodālā literatūra” ir nepieņemams. Jau paši pirmie latviešu valodā sacerētās
rakstniecības pieminekļi ir atgrūdiens no viduslaicīgā, un līdz pat 19. gadsimta
vidum cīņās un pretcīņās tika iets ceļš uz jaunlaicīgu kultūras celtni” [20, 13–14].
19. gadsimta 50. gados “uzausa lielais tautas atmodas laikmets, īstā renesanse” [20,
14]. Pētījumus par nācijas attīstību caurauž lepnums un mīlestība pret latviešu tautu,
šo “nožēlojamo klaušinieku tautiņu” (viņa izteikums), kas 19. gadsimta otrajā pusē
kļuva par modernu eiropeisku nāciju.
Latviešu kultūras attīstību uz vēsturisku tipu bāzes viņš aplūko līdz lielajam
grūdienam 19. gadsimta vidū: “Grūdiens bija tik spēcīgs, ka latviešu sabiedrības
paātrinātā attīstība 19. gadsimta otrajā pusē izvērtās par Eiropas mēroga fenomenu.
Atšķirībā no zemēm, kur attīstība risinājās “normāli”, šeit jaunlaiku kultūras izveide
bija jāsāk nevis no augstākajām formām (piemēram, akadēmiskā darbība, klasicisma
tradīcijas literatūrā un mākslā), pakāpeniski nolaižoties līdz iedzīvotāju plašākajiem
slāņiem, bet ar zemākajām, zemnieku un pilsētas vienkāršo darbaļaužu uztverei
pieejamām, paceļoties līdz augstākajiem līmeņiem” [20, 26–27].

Fakti, notikumi, personības
Panorāmiski nozares un kultūras attīstības pārskati Apīņa daiļrades svaru kausā samērojami ar atklājumiem, kas pārvērtē nozīmīgus faktus latviešu rakstniecības
vēsturē pirmsnacionālajā periodā. Zinātnieks uzgāja jaunus dokumentus arhīvos vai
interpretēja un precizēja jau zināmus faktus latviešu literatūras vēsturē, izgaismoja
notikumu iepriekš neapjēgto būtību un kontekstus, iesaistījās diskusijās par literatūras vēstures problēmām.
Katras nācijas dzīvē īpaši nozīmīgs datums ir pirmās iespiestās grāmatas
parādīšanās. Vēsturnieki vairākkārt ir pārskatījuši pirmās latviešu grāmatas izdošanas
laiku saskaņā ar jauniem atradumiem arhīvos un bibliotēkās. Kopš 20. gadsimta
sākuma par pirmo latviešu grāmatu tika uzskatīts Viļņā iespiestais katoļu katehisms.
Dažādi netieši apsvērumi vedināja Apīni domāt, ka jau agrāk par 1585. gadu ir bijušas

25

26

LILIJA LIMANE

4. attēls. Aleksejs Apīnis ar folkloras ekspedīcijas dalībniekiem (trešais no kreisās).
Vecpiebalga, 1987. Foto: Andris Eglītis.
LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums, RXA300,357

tipogrāfiski pagatavotas latviešu grāmatas. 20. gadsimta vidū viņa viedoklim tika
atrasts pierādījums Šlēsvigas Zemes arhīvā Vācijā – tā saucamais Branda protokols,
kas vēstīja par divu vienkāršajā livoniešu, latviešu un igauņu valodā drukātu luterāņu
grāmatām pildītu mucu arestu 1525. gadā Lībekas pilsētā. Apīnis iesaistījās diskusijā
par Branda protokolu, lasīja, tulkoja un interpretēja tā tekstu, izteica minējumus
par reformācijas laikā uz Rīgu sūtīto grāmatu saturu un iespējamiem pasākuma
iniciatoriem, bet galvenais – tika revidēts pirmo latviešu grāmatu iespiešanas gads,
par 60 gadiem agrāks, nekā ļāva spriest iepriekšējie pieņēmumi un zināšanas [9].
Aleksejs Apīnis atklāja pirmo latviešu dzejnieku, vairākus gadu desmitus
agrīnāku par iepriekš literatūras vēsturēs nominēto Neredzīgo Indriķi (1783–1828).
20. gadsimta 70. gados tapa vairākas viņa publikācijas par Blomes amatnieku Ķikuļa
Jēkabu (1740–1777?). Vēsturnieks Marģers Stepermanis (1898–1968) cariskās
administrācijas arhīvos Maskavā bija atradis un piedāvājis Apīnim izpētei vairākus
ar zemnieka roku rakstītus dzejojumus. Šie dzejojumi bija saistīti ar zemnieku
nemieriem Vidzemē 18. gadsimta 70. gados. Ķikuļa Jēkabs bija sacerējis sūdzības
Krievijas carienei Katrīnai II un dzejojumus latviešu valodā par zemnieku grūto
stāvokli un apspiestību. Dzejojumi uzrakstīti reliģiskās dzejas formā, taču ar laicīgu
saturu. Apīnis saskatīja vienkāršajā rakstītājā literāro talantu un izanalizēja tā dzejiskās
vērtības, kas ļāva viņam nominēt pirmo latviešu dzejnieku 30 gadus pirms Neredzīgā
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Indriķa: “Ķikuļa Jēkabs ir pirmais zināmais latvietis, kas sarakstījis laicīga satura
literārus darbus latviešu valodā. Droši varam ievest Ķikuļa Jēkabu mūsu literatūras
vēsturē kā latviešu pirmo dzejnieku” [6]. Ar publikācijām par Ķikuļa Jēkabu līdzīgi
kā par Branda protokolu Apīnis pierādīja spēju izlasīt dokumenta tekstu brīvi no
iepriekšējiem pieņēmumiem un neatkarīgi to interpretēt, piešķirot tekstam patieso
jēgu un nozīmi. 1982. gadā Ķikuļa Jēkaba dzejas teksti tika publicēti respektablā
un greznā literārā mantojuma izdevumā [26]. Novērtējot jaunizdevumu, literatūras
vēsturniece Saulcerīte Viese (1932–2004) akcentē tā sagatavotāja prasmes: “Ar savu
spēju saskatīt vēsturiski svarīgus faktus, saistīt šos faktus likumsakarību virknē, ar
drosmi izvirzīt hipotēzes un enerģiju meklēt dokumentos šo hipotēžu apstiprinājumu
viņš daudzkārt bijis spožs paraugs saviem darbabiedriem literatūras laukā” [29, 159].
Pēc grāmatas iznākšanas Ķikuļa Jēkabs kā pirmais latviešu dzejnieks tika nominēts
arī skolu literatūras grāmatās.
Pētījumi literatūras vēsturē zinātniekam bieži saistīti ar literāru darbu
manuskriptiem, kuri lasītājiem vēl nav atklāti vai par kuriem iegūta jauna informācija.
Interpretējot Jāņa Ruģēna (1817–1876) filozofisko poēmu “Ijāba stāsti”, viņš
fokusējās uz dzejnieka dzīves laikā nepublicētā dzejdarba norakstiem, to izplatību
rokraksta literatūrā [12]. Rakstot par Krišjāņa Valdemāra (1825–1891) poēmu
Natur und Mensch (Daba un cilvēks), viņš analizējis darba saturu, bet galvenokārt –
rašanās apstākļus un kontekstus.
Apīņa demokrātiskumu raksturo interese par neoficiālo tautas dzīlēs tapušo
rokraksta literatūru. Vidzemes hernhūtiešu brāļu draudžu grāmatniecībai veltīta
viņa zinātņu kandidāta disertācija [5]. Viņš arhīvos un bibliotēkās atrada lauku
ļaužu vidū tapušus manuskriptus, no iepriekš zināmajām faktu drumslām izveidoja
pārskatu par bagātu un plašu šīs parādības apmēru (“Kur sākotnēji rādījās tikai
atsevišķas saliņas, tur tagad atklāti vairāki arhipelāgi”) [30, 151], atklāja rakstītāju
stimulus un iniciatīvu, stereotipus un novatorismu, žanrus un satura aprises. Īpaši
Apīni saistīja sociālā protesta izpausmes, kas nesankcionētajā un iestāžu necenzētajā
literatūrā varēja iespraukties biežāk. Viņš atklāja daudzu rakstītāju dzīves stāstus, vai,
ja neizdevās atrast plašākas ziņas par autoriem, analizēja viņu sacerējumus. Viņu
sajūsmināja Skangaļu Jēkaba (1722–1801) dzīves stāsts, kā viņš no zemnieku zēna
kļuva par atzītu amatnieku hernhūtisma centrā Zeistā. Pavedienu pa pavedienam viņš
atšķetināja hernhūtiešu rakstītāju un darbinieku Podiņu Mārtiņa, Jūrmalas Andreja,
Gusta Ēversa, Pētera Brača biogrāfijas. Viņa atklājumiem pieskaitāmi izcili darbi par
latviešu tautas vēsturi – J. Pulāna “Stāsts tās latviešu tautas” un Jāņa Ruģēna apcere
“Ar acīm redzēts ceļš uz Vidzemes debesīm”. Kopā ar Reto grāmatu un rokrakstu
nodaļas latgaliskās izcelsmes kolēģēm viņš ar azartu iedziļinājās arī latgaliešu rokraksta
literatūrā. Acu gaismu zaudējušā pirmā latgaliešu dzejnieka un drukas aizlieguma
laika grāmatu pārrakstītāja Andriva Jūrdža (1845–1925) personībā balstītais
Zemnieku Prometeja – gara gaismas nesēja grāmatu bada apstākļos, kad Latgalē bija
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5. attēls. Alekseja Apīņa izraksti un
piezīmes apcerējumiem par Latvijas
hernhūtiešu brāļu draudžu rokraksta
grāmatniecību. Rīga, 20. gs. otrā puse.
LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums,
LNB RXA300,28

aizliegti iespieddarbi latīņu burtiem – tēls viņam bija garīgi tuvs [15]. Iepriekšējos
pētījumus rokraksta grāmatniecības vēsturē gan Vidzemē, gan Latgalē viņš apkopo
darbā “Neprasot atļauju” [14], ko aizvadīja līdz 19. gadsimta izskaņai, jo uzskata
šo hronoloģisko periodu par rokraksta literatūras beigu posmu. Alfons Vilsons
(1917–1993), gan apšaubot grāmatas autora secinājumu par rokraksta literatūras
kā parādības izzušanu minētajā laikā, akcentē, ka grāmatu raksturo “paveikto arhīva
pētījumu un literatūras studiju milzīgais apjoms, plašais vēriens salīdzinājumos ar
analoģiskām parādībām cittautu (vācu, čehu, krievu) vēsturē, datu precizitāte un
droša roka to apstrādē” [30, 151].
Kā rokraksta literatūrā, tā ik parādībā zinātnieks meklēja idejiskas sadursmes,
protestus un cīņas. Viņu fascinēja netipiski cilvēku likteņi. Viņš negāja vecajās
sliedēs, bet atklāja nezināmos, izcēla tos no arhīviem vai uztaustīja un atpazina
kopējā informācijas masā. Apīnim patika nemiera cēlāji, intelektuāļi, brīvas domas
paudēji, atšķirīgie un vērtīgie cilvēki, kuru tieksme pēc gara gaismas dzima dziļi
tautas dzīlēs. Apīņa varoņu galerijā atrodas vieta gan grāmatu izdevējiem, gan to
sacerētājiem un pārrakstītājiem. Jaunībā Apīnis apcerēja Cēsu grāmatu izdevēja Jāņa
Ozola (1859–1906) traģiski beigušos dzīvi, bet visu mūžu Ozola personību viņš

saglabāja savā iztēlē kā cilvēku ar mirdzošām acīm [4]. Viņš augstu vērtēja Kristofu
Harderu (Christoph Harder, 1747–1818), jo inteliģentais vācu kungs savā mājas
spiestuvē pats drukāja grāmatas vienkāršiem cilvēkiem – latviešiem, dodot tiem gara
gaismu [11]. Arī Garlībs Merķelis (Garlieb Merkel, 1769–1850) viņu interesēja kā
latviešu lietas aizstāvis [8]. Pašapzinīgais zemnieks un savu sacerēto sprediķu izdevējs
Kristaps Kaktiņš bija viens no Apīņa atklājumiem [7]. Viņam patika salīdzināt,
piemēram, divus tik dažādus laikabiedrus – oficiālās ideoloģijas nesēju vācu mācītāju,
arī talantīgu literātu Georgu Manceli (Georgius Mancelius, 1593–1659) un baznīcas
vajāto latvieti, pirmo Bībeles fragmentu tulkotāju Jāni Reiteru (Johannes Reuter,
1632– 1695) [16]. Reti viņš pievērsās zināmām personībām, bet, ja pievērsās, atrada
kādas neparastas, citu pētnieku nepamanītas šķautnes viņu centienos. Dzīves beigu
posmā Apīnim patika aplūkot, kā Rietumeiropas lielās idejas interpretē no tautas
nākuši cilvēki (teologs Indriķis Pēšs (1817–1849) [18], skolotājs un rakstnieks
Ernests Dinsbergs (1816– 1902) [19] u. c.).
Aleksejs Apīnis prata saskatīt problēmu sīkumā, caur šķietami maznozīmīgu
detaļu atklāt ainu. Par analīzes objektu varēja kļūt ieraksts grāmatā, iniciāļi uz
iesējuma vai paraksts uz kastītes, prenumerantu saraksts vai grāmatu rādītājs...

Secinājumi
Saskaņā ar Apīņa dziļo latvietību, viņa zinātniskās intereses bija ierobežotas
latviešu grāmatniecības lokā. Citu tautu grāmatniecība viņu interesēja kā līdzīgu
procesu salīdzināšanas lauks, radniecīgu kultūras tipu izpausmju specifika citviet
Eiropā.
No latviešu vēsturiskās zemnieku kultūras, nacionālās grāmatniecības attīstības
īpatnībām izriet arī zinātnieka lielais demokrātiskums, viņš izzināja savas tautas
kultūru, bet baltvācu elitāro slāņu grāmatniecība neietilpa Apīņa interešu lokā.
Apīņa zinātnieka darbā harmoniski savienotas savam laikam novatoriskas
teorijas ar neparasti bagātu empīrisko bāzi. Iespaidīgs bija jaunatklāto faktu,
statistisko datu un aprēķinu klāsts. Teorijas viņam bija nevis mērķis, bet organiski
izauga no konkrētā materiāla. Nevērojot, pie kādas tēmas un ar kādām metodēm
Apīnis strādāja, viņa galvenais mērķis bija patiesības meklēšana, zinātniskā patiesība
bija viņa vienīgais elks. Tai viņš saglabāja atvērtu prātu un elastību, allaž bija vīrs,
kas skatījās faktiem acīs, atbilstoši tiem revidēja uzskatus un pieņēma to zinātnisko
realitāti, ko apstiprināja jaunatrasti dati.
Apīņa teorētiskās nostādnes, izpētes virzieni un ietekme uz jaunākās paaudzes
pētniekiem neapšaubāmi ļauj sacīt, ka viņš izveidoja savu skolu. Apīņa teorētisko
nostādņu un metožu attīstība un turpinājums saskatāmi literatūras vēsturnieku
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(Pauls Daija, Zigrīda Frīde), kā arī grāmatniecības vēsturnieku (Ināra Klekere,
Andris Vilks, Viesturs Zanders) pētījumos. Grāmatniecības vēstures nozares izpētes
tendences un tēmu loks, laikiem ritot, piedzīvo pakāpeniskas izmaiņas. Šodien
grāmatniecības vēstures pētniecība krasāk nekā Apīņa laikā nosliekusies uz saskares
punktu meklējumiem ar literatūras vēsturi un socioloģiju, uz dziļāku masu kultūras
teorētisku apjēgsmi – tie ir arī Apīņa aizsāktie virzieni. Tas pierāda Apīņa izvirzīto
metožu perspektīvu un dzīvotspēju.

Alekseja Apīņa pētniecības virzieni un metodes
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Aleksejs Apīnis: Research Directions and Methods
Book–publishing and literary historian Aleksejs Apīnis (1926–2004) can be
considered the founder of Latvian academic bibliography, having formulated its
theoretical discipline, and the most respected researcher into book–publishing history
for the period up to 1900. His research results encompass four books and some
200 academic and popular–science articles in anthologies, journals, encyclopaedias
and textbooks. Essays by Apīnis characteristically feature enormous amounts of data
and facts, represented by new documents discovered in archives, statistical data and
information he found in published sources.
Apīnis, together with other book–publishing historians, defines and marks
out the subject of bibliography, develops a periodisation of book publishing. In his
first monograph, The History of Latvian Publishing up to 1900 (1977), in line with the
value theory popular in bibliography, he presents an overview of books and their lives
in society, expands the problems of publishing history with an evaluation of book
yields, and the social aspects of their intellectual production. The dissemination and
reading of books is turned from a narrow bibliophile–oriented sector toward public
opportunity and interests. In his The Book and Latvian Society up to the Middle of the
19 th Century (1991), he systematically examines the history of reading and readers
in the pre–national development period, where book publishing is a connecting link
between the book and society.
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A succession of new facts and revelations in the history of manuscripts
make the researcher’s contribution innovative. In his research, Apīnis discovered
personalities, themes and facts not addressed in academic literature, or gave new
interpretations to known facts. Each of his publications include new revelations.
Keywords: Bibliography, history of Latvian publishing, reading in Latvian society, value
theory, systemic view, accelerated development of literature, history of handwritten
literature, personalities in book publishing.
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Augšup pa lejupslīdošām kāpnēm jeb
literatūrvēsturnieks 21. gadsimtā
Rakstā sniegts ieskats Latvijas Universitātes privātdocenta Jāņa Alberta
Jansona (1892–1971) 1936. gadā publicētajā brošūrā “Latviešu literatūrvēsturnieka
uzdevumi”, pievēršot uzmanību vairākām viņa tēzēm, kas savu aktualitāti nav
zaudējušas vēl šodien: pirmkārt, par mērķauditorijas jeb adresāta respektēšanu;
otrkārt, par latviešu literatūru kā nepārtrauktā attīstībā esošu procesu; treškārt, par
latviešu literatūru kā pasaules literatūras daļu. Tā galvenā daļa ir veltīta mūsdienu
situācijas analīzei, resp. latviešu literatūrvēsturnieka darbībai globālajā kultūrtelpā,
kā arī atklāj dažus personīgus vērojumus, balstītus Stefena Grīnblata (Stephen
Greenblatt), Valtera J. Onga (Walter J. Ong), Džona Noibauera (John Neubauer) un
dažu citu mūsdienu pagātnes kultūras un literatūras procesu pētnieku atziņās ne
tāpēc, lai piedāvātu jaunu teorētisku skatījumu, bet gan tāpēc, ka viņu idejas saskan
ar autores pašas priekšstatiem par saviem uzdevumiem un mērķiem, iedziļinoties
literārā tekstā. Dažu ideju atklāsme ir balstīta 19. gadsimta pirmās puses latviešu
dzejas ainas vērtējumā, kā arī trīs epu – Andreja Pumpura “Lāčplēsis” (1888), Raiņa
“Daugava” (1916–1919) un Aleksandra Čaka “Mūžības skartie” (1937–1939) –
kopsakarību meklējumos.
Atslēgvārdi: Jānis Alberts Jansons, latviešu literatūras vēsture, lasītājs, pasaules literatūra,
literatūras teorija, literatūras pētnieks.

Ievada vietā
Aicinājums Aleksejam Apīnim (1926–2004) veltītajā konferencē izvēlēties
vispārīgu tēmu bija šā notikuma organizētāju iecere un sākotnēji man pašai
izrādījās visai ciets rieksts. Domājot par jubilāru, pārskatīju Apīņa bibliogrāfiju
[22], kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa kopkatalogā atrodamās ziņas.
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Ar pārsteigumu jāatzīst – man neizdevās atrast nevienu interviju, nevienu Apīņa
rakstu, kas skartu kādus vispārīgus ar literatūras vēsturi, grāmatniecības vēsturi
vai zinātni kā darba lauku saistītus jautājumus. Ir recenzijas un pētījumi, un
pētījumi, un pētījumi. Paradoksāli, ka vienīgā mana ļoti īsā tikšanās ar Apīni
atstāja uz visu turpmāko dzīvi paliekošu iespaidu tieši tāpēc, ka viņa teiktais
nebija saistīts ar konkrētu pētniecisku problēmu. 2000. gadu sākumā, kad Apīnis
bija ienācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā,
kurā toreiz viņš vairs nestrādāja, bet es tur sēdēju un nodarbojos ar latviešu
garīgajām dziesmām, mani vajāja uzmācīga ideja par kādu iepriekš nenoskaidrotu
17. gadsimta Baltijas vācu mācītāja un atdzejotāja iniciāļu atšifrējumu. Nesen bija
iznācis seniespiedumu kopkatalogs [5] un arī tajā šie iniciāļi joprojām bija atstāti
bez pilna vārda un uzvārda. Dedzīgi vēlējos ar to padalīties ar Alekseju Apīni, lai
gūtu savai hipotēzei apstiprinājumu. Kāda no laipnajām bibliotekārēm pēc mana
lūguma arī aizgāja pēc Apīņa, piekodināja, ka viņš ir nevaļīgs, un atstāja mūs
lasītavā divatā. Lieki nekavējoties, uzreiz ķēros vērsim pie ragiem. Apīnis rūpīgi
noklausījās, tad teica: “Neko nevaru palīdzēt. Man vairs nav un nebūs laika ar to
nodarboties. Jānoved līdz galam paša iecerētās lietas.” Viņa vārdi pirmoreiz mūžā
lika skaidri apjaust katram atvēlētā laika galīgumu. Negribētu teikt, ka tie mainīja
manu dzīvi, bet kaut ko attieksmē pret sev izvirzītajiem mērķiem un izdarītajām
izvēlēm – noteikti. Tie dažā ziņā palīdzēja arī tikt līdz raksta nosaukumā ietvertajai
metaforai. Tā lai ir mana pateicība un reizē arī sveiciens Aleksejam Apīnim viņa
jubilejā.

20. gadsimta 30. gadi ir laiks, kad Latvijas Republika jau ir nostabilizējusies
kā Austrumeiropas valsts. Lai gan politiskais konteksts mūsdienās ir cits, to pašu par
atjaunoto Latvijas Republiku varam teikt arī tagad. Jansona sacerējums ir vienīgais
tik konceptuālais darbs par latviešu literatūras vēstures jautājumiem joprojām,
uzmanības vērts arī salīdzinājumam ar mūsdienām. Divdesmit deviņas lappuses
garais vēstījums sastāv no ievada, divām nodaļām un noslēguma, kā arī pavisam
īsa izmantotās literatūras saraksta, kurā atrodami Ludviga Adamoviča (1884–1943),
Jāņa Lapiņa (1885–1941), Oto Nonāca (1880–1942), Edvarta Virzas (1883–1940),
Krišjāņa Mīlgrāvja (1881–1972), kā arī paša Jansona vairāki raksti galvenokārt
par pedagoģijas, folkloristikas un literatūras vēstures jautājumiem. Pirmajā nodaļā
Jansons skata literatūras vēstures uzdevumus universitātē, vairāk pievērsdamies
literatūras vēsturei kā zinātnei, bet otrajā – literatūras vēstures uzdevumus vidusskolā,
iztirzādams atsevišķus metodoloģiskus aspektus. Nepārstāstīšu visu Jansona rakstītā
saturu. Pievērsīšos trim viņa atziņām, kas savu aktualitāti nav zaudējušas vēl šodien.
Pirmkārt, par mērķauditorijas jeb par adresāta respektēšanu. Jansons
apcerējuma sākumā noskaidro, kā labā literatūrvēsturnieks strādā. Viņa atbilde –
“pirmkārt, kultūrdzīvei visplašākajā tās nozīmē; otrkārt, zinātnei un treškārt,
studentiem un ģimnāziju audzēkņiem” [18, 3]. Tas ir varbūt vissvarīgākais jautājums,
par kuru šodien mēs, literatūrvēsturnieki un arī plašākā nozīmē – literatūras pētnieki,
domājam pārāk reti. Pavisam nesen Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūta sanāksmē bijusī institūta apgāda vadītāja Sigita Kušnere pēc kāda
sarežģīta, augstā teorētiskā līmenī tapuša, lieliska manuskripta apspriešanas uzdeva
visai līdzīgu jautājumu – kas būs grāmatas mērķauditorija? Šaurs speciālistu loks vai
varbūt tomēr arī skolotāji, studenti, vidusskolēni? Institūta noliktavā ir izdevumi,
kuri tā arī nav atraduši savu lasītāju. Skolotāji, kuriem šodien būtu iespējams
kādu izdevumu iegādāties, par pētījumiem tikpat kā vairs neinteresējas. Mēs
strādājam laikā, kurā no ikviena literatūrzinātnieka tiek gaidīta noteiktas metodes
izvēle un teorijas pārzināšana. Mēs strādājam laikā, kurā valda liela dažādība –
līdzās postkoloniālismam, feminismam, zilo teorijai turpina pastāvēt arī jaunais
vēsturiskums, hermeneitika, semiotika, naratoloģija, marksisms, kultūrvēsturiskā un
biogrāfiskā metode. Teorijas un metodes, ķeroties pie literāra teksta, nosaka izklāsta
stratēģiju un noteiktas terminoloģijas lietojumu. Novatoru atziņu nogādāšana līdz
mērķauditorijai kļūst par globālu problēmu. Šajā sakarā nāk prātā Pensilvānijas
Universitātes profesora Bleika Almendingera (Blake Allmendinger) nesen rakstītais:
“Lielākā daļa no mums ieinteresējas par literatūru, vienkārši tāpēc, ka mums patīk
lasīt labu literatūru. Bet mūsu pašu rakstītā piesātināšana ar tehnisko žargonu ir
kļūda. Mēs runājam par literatūru kā par kaut ko savrupu. Tā kāds draugs mani
noķēra pie romānu dēvēšanas par tekstiem, it kā tie būtu vienkāršs analīzes un peļņas
gūšanas avots”1 [1, 418].

Jānis Alberts Jansons un viņa “Latviešu
literatūrvēsturnieka uzdevumi”
(1936) toreiz un šodien
Pirms 80 gadiem, 1936. gadā, folklorists un pirmais akadēmiski izglītotais
latviešu literatūrzinātnieks Jānis Alberts Jansons (1892–1971) publicē apcerējumu
“Latviešu literatūrvēsturnieka uzdevumi”. Jansons atzīst, ka jaunu, modernu skatījumu uz literatūrzinātnes metodoloģiju viņš ieguvis studiju laikā Ķelnes un Bonnas universitātē (1927–1929), un tas pilnīgi mainījis viņa attieksmi pret literārā
mantojuma analīzi, “lai saskatītu un izprastu to tās īpatnībā” [19, 17]. Pēc Jansona uzskatiem literatūrvēsturnieka darbu konkrēta teksta analīzē veido trīs posmi:
pirmais – tas tiek novērtēts kā autonoms fakts, galvenokārt no formālā viedokļa;
otrais – darbu pēta, pievēršot uzmanību konkrētā laikmeta kultūrvēsturiskajam fonam; trešais – daiļdarbu skata kā “faktoru, kas ietekmē, rada, noteic citus literāriskus
faktus un parādības” [17, 56].

1

It is ironic that literary critics commit some of the worst writing felonies. Most of us became interested in literature
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Teoriju tīklojums, protams, ir jānovērtē, bet tas nedrīkstētu kļūt pašmērķīgs.
Teorētiskajām atziņām būtu jābūt spējīgām atklāt ko jaunu, norādīt uz iepriekš
neieraudzītām kopsakarībām un ieteikt oriģinālus ceļus tālākajai pētniecībai.
Vienlaikus arī uztvērēja turēšana prātā un mērķauditorijas atgūšana šodien varētu
būt viens no pašiem pirmajiem mūsu uzdevumiem. Latvija ir pārāk maza valsts, lai,
izdodot pētījumus, rēķinātos ar konkrētu un šauru interesentu loku. Arī sarežģītas
teorijas izklāsts un darba analīze, tā interpretācija var būt vienkārša, ne vienkāršota (!)
un viegli saprotama. Mums ir jārēķinās ar situāciju, kurā plaisa starp augsti izglītotu
indivīdu un vidusmēra skolēnu, arī vidusskolēnu un ģimnāzistu, arvien palielinās.
Virspusējo, uz fragmentārismu tendēto izglītības programmu dēļ pazeminās arī
sabiedrības vispārējais izglītības līmenis. To turot prātā, būtu sperams solis lasītājam
pretim. 2013. gadā nāca klajā izdevums “Mūsdienu literatūras teorijas”, grāmata,
kurā teorētiskais izklāsts, bibliogrāfija un praktiski teksta analīzes paraugi ir apvienoti
vienos vākos – lielisks izdevums! Bet, iespējams, būtu jādomā arī par mūsu pētījumu
papildināšanu ar skaidrojošām vārdnīcām, ja nepieciešams – pielikumiem ar īsu
metodoloģisko paņēmienu izklāstu, vēstījumu veidojot pēc iespējas viegli uztveramu.
Ļoti noderīga būtu arī jauna literatūrzinātnes terminu vārdnīca, pirms tam varbūt
rīkojot plašu diskusiju par vienotu terminu izpratni. Neskaitot Janīnas Kursītes
“Dzejas vārdnīcu” (2002), pēdējā un vienīgā literatūrzinātnes terminu vārdnīca –
“Mazā literatūrzinātnes terminu vārdnīca” – tika publicēta 1965. gadā, turklāt
tā bija tulkota no krievu valodas un pavisam nedaudz latviešu dzejnieka Jāzepa
Osmaņa (1932–2014) papildināta. Ļoti nepieciešama būtu arī literatūras teorijas
enciklopēdija ar ziņām par metodēm, virzieniem, galvenajiem literatūrteorētiķiem
un literāro tekstu izpētes skolām. Rēķinoties ar mūsdienu cilvēka saskaldīto, īslaicīgo
uzmanību, būtu jādomā par teksta sadalījumu sīkākās vienībās, par informatīvu
tabulu un attēlu iekļāvumu, pēc iespējas atvieglojot ceļu uz pirmajā brīdī svešādo,
sarežģīto ideju pasauli. Atcerēsimies jaunlatviešus un viņu panākumus, kad dažu
desmitgažu laikā tika modernizēta latviešu valoda un uzplauka zinātne. Visa sākums
bija vienkāršs – Jura Alunāna (1832–1864) sastādītā svešvārdu vārdnīca “Iztulkošana
no kādiem svešiem vārdiem” laikraksta “Pēterburgas Avīzes” pielikumā (1862/63).
Paralēli tai jaunie vārdi tika prasmīgi integrēti ikdienas praksē – nereti ar tulkojumu
vai paskaidrojumu iekavās tie nekavējoties ienāca zinātniskos un populārzinātniskos
rakstos, publicistikā un pat daiļliteratūrā.
Otrkārt, par daiļliteratūras attīstību kā procesu. Jansons uzsver, ka jārod
iespēja norādīt uz būtiskiem literāriem sasniegumiem arī tad, ja poētika un kritika
tos tur nesaskata [20, 6]. Jansons atzīst – literatūras vēstures kā nepārtraukta procesa
izpratnes trūkums novedis pie tā, ka skolotāji vēlas no atsevišķiem latviešu literatūras

attīstības posmiem atteikties vispār, jo viņi to ietvaros sacerētajos darbos nesaskata
nekādu vērtību. Viņš jautā: “Vai tādā kārtā savu literatūras vēsturi iesākam tikai no
19. gadsimta vidus?” [18, 22] 1936. gadā viņš, protams, raksta un jautā par sava laika
problēmām. Bet visnotaļ līdzīgā situācijā esam šobrīd, kad skats uz daiļliteratūru
tās vienlaidus nepārtrauktā attīstībā skolā ir zudis par labu viena vai otra rakstnieka,
viena vai otra daiļdarba, vai problēmas analīzei. No savas pieredzes varu teikt, ka par
senākajiem latviešu literatūras gadsimtiem vidusskolu absolventiem zināšanu tikpat
kā nav nekādu. No senākā posma ir dzirdēts vienīgi Gothards Frīdrihs Stenders
(Gotthard Friedrich Stender, 1714–1796) un viņa “Augstas gudrības grāmata” (1772).
Universitātes pirmā kursa studenti, piemēram, ritma un atskaņu parādīšanos, kā
arī latviešu dzejas sākotni vispār saista ar Jura Alunāna “Dziesmiņām” (1856), bet
prozas sākotni – ar brāļu Matīsa (1848–1926) un Reiņa (1839–1920) Kaudzīšu
romānu “Mērnieku laiki” (1879), jo pirms tam pēc viņu domām mums ir bijušas
vienīgi tautasdziesmas.
Savas kultūras sakņu, tai skaitā latviešu literatūras sākotnes saikne ar 16. un
17. gadsimtu, ar vēlās renesanses un reformācijas, ar baroka laikmetu, iespējams,
nostiprinātu kādu ķieģeli vairāk mūsu tautas pašapziņā un pašlepnumā. Šai ziņā vēl
daudz darāmā ir arī mums pašiem. Ar apgalvojumiem vien, ka latviešu literatūrai ir
senas saknes, ka mēs tās pētām, par tām rakstām, ir par maz. Salīdzinoši tālāk šai
ziņā ir tikuši lietuvieši ar saviem senākā lietuviešu literatūras vēstures posma teicami
komentētajiem faksimilizdevumiem. Igauņiem lielisks digitālais resurss DSpace
Repository2 ar plašu seno tekstu piedāvājumu lejupielādei, kā arī laba seno tekstu
digitalizācijas vietne EEVA3, kurā bez pašiem tekstiem var izlasīt īsas rakstnieku
biogrāfijas un bez liekām pūlēm iegūt arī papildu ziņas par avotiem un to autoriem.
Maziem solīšiem uz priekšu virzās arī mūsu digitalizācijas projekti. Domāju, ka liels
panākums ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) digitalizētās periodikas kolekcija
latviešu un vācu valodā4 ar iespēju lasīt vecos tekstus mūsdienu ortogrāfijā, labs
palīgs ir arī digitalizēto grāmatu un turpinājumizdevumu krājums5, kā arī dažādas
tematiskās kolekcijas6, kuru krājums aizvien paplašinās. Ar cerībām raugos arī uz
digitalizācijas procesā esošajiem LNB latviešu brāļu draudzes materiāliem7. Ļoti
vērtīgs ir arī 2016. gadā publicētais Apīņa piemiņas izdevums “Zinātnieks” tieši tādēļ,
ka tajā lasāms viņa bagātīgo kolekciju apraksts, tā ir būtiska LNB Reto grāmatu un
rokrakstu krājuma satura daļa. Jācer, ka tiks pilnveidotas arī labi iecerētās seno tekstu
korpusa kolekcijas tīmeklī8.

because we enjoy reading good writing. But the fact that we sprinkle our prose with technical jargon is merely one
flaw. We alsotend to treat literature as if it were something that had to be taken apart. A friend once noted that I
had a habit of refering to novels as texts,as thugh they were grist for the mill.

2
3
4
5
6
7
8

http://:dspace.ut.ee
https://utlib.ut.ee/eeva/index.php?lang=4&do=index
www.periodika.lv
http://gramatas.lndb.lv
http://www.lnb.lv/lv/digitala–biblioteka/kolekcijas
http://braludraudze.lndb.lv
http://www.korpuss.lv/senie/toc.jsp
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Mums būtu vairāk jādomā arī par to, kā pētījumos ciešāk saaudzēt kopā
latviešu literatūras vēstures senāko posmu ar nākamajiem laikmetiem, īpaši norādot
uz viena vai otra procesa vai parādības īsto sākotni, cēloni vai rosinājumu vēlākajiem
sasniegumiem 16., 17., 18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē. Rets mūsdienu
jaunietis bez bailēm ļaujas gotiskās rakstības valdzinājumam. Bet tieši gotiskās
rakstības dēļ senākais latviešu literatūras posms bez atkārtotiem izdevumiem
mūsdienīgā ortogrāfijā paliek nepieejams. Manuprāt, būtu lietderīgi domāt par
vienkāršiem, burtnīcām līdzīgiem darbiem, kādi tika publicēti pirms Otrā pasaules
kara, piemēram, sērijās “Rakstnieku sejas” Aleksandra Dauges (1868–1937) un Viļa
Plūdoņa (īst. v. Vilis Lejnieks, 1874–1940) redakcijā, “Ievērojami vīri dzīvē un darbā”,
“Latviešu klasiķi skolai” u.tml. Pēdējos gados jau vairāk nekā 100 dažādus izdevumus
piedzīvojusi izdevniecības “Zvaigzne ABC” sērija “Vajadzīga grāmata”, tomēr
Garlība Merķeļa (Garlieb Merkel, 1769–1850) “Latvieši, sevišķi Vidzemē filozofiskā
gadsimteņa beigās” (Die Letten, vorzüglich in Lettland, am Ende des philosophischen
Jahrhunderts, 1796) tulkojuma iekļāvums tajā drīzāk uzskatāms par izņēmumu – tas
ir vienīgais darbs, kas vispār pārstāv literatūru Latvijā līdz 19. gadsimta vidum. Sērijas
ietvaros hronoloģiski vecākais publicētais latviešu literatūras krājums ir Jura Alunāna,
Ausekļa (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850–1879) un Andreja Pumpura (1841–1902)
darbu izlase (2000). Tomēr joprojām plašam lasītāju lokam maz zināms vai tikpat
kā nezināms ir Georgs Mancelis (Georg Manzel, Mancelius, 1593–1654). Ja būtu
pieejama viņa sprediķu fragmentu izlase mūsdienu ortogrāfijā ar komentāriem, tā
atdzīvinātu arī priekšstatu par latviešu sadzīvi 17. gadsimtā, un, ja vēl pievienotu
izklāstu par Manceļa smagnējā barokālā stila ietekmi uz brāļu Kaudzīšu romāna
“Mērnieku laiki” (1879) valodu, tad, iespējams, skolēni Manceli zinātu.
Līdzīgi – ar izlasi, ar komentētām aizgājušo gadsimtu sacerējumu fragmentu
publikācijām, ar norādēm par to ietekmi uz vēlāko latviešu literatūras procesu varētu
darboties arī ar citiem rakstniekiem. Pirms vairāk nekā 10 gadiem nāca klajā Stendera
dzejas [37], bet mūsdienīga viņa pasaku un stāstu izdevuma joprojām mums nav.
Mums arī vispār nav laba, mūsdienīga ieskata 19. gadsimta pirmās puses latviešu
literatūrā, latviešu pirmās paaudzes literātu darbos – ne Anša Līventāla (1803–1878),
ne Anša Leitāna (1815–1874), ne Jāņa Ruģēna (1817–1876) darbu antoloģiju.
Līdzīgi mums trūkst arī priekšstata par savas literatūrteorētiskās domas attīstību.
Vai mums vispār ir un cik sena ir literatūrteorētiskās domas vēsture? Interesējoties
par literatūras zinātnes pamatiem, neizbēgami nonākam līdz Vitolda Valeiņa
(1922–2001) “Literatūras teorijai” (1982), “Ievadam literatūrzinātnē” (1994) un
“Poētikai” (1961), tālāk – labākā gadījumā līdz Luža Bērziņa (1870– 1965) “Poētikai
pamatvilcienos” (1933) un Kārļa Dziļlejas (1891–1963) “Poētikai” (1928), kā arī
Augusta Brača (1880–1967) rakstniecības teorijai (1920). Sūrojamies, ka sabiedrība
nav pietiekami izglītota, bet kur ir, piemēram, pirmās latviešu poētikas, kas iekļāvās
Martina Opica (Martin Opitz, 1897–1639) un Nikolā Bualo (Nicolas Boileau,

1636–1711) laikmetā – Johana Višmaņa (Johann Wischmann, ap 1750–ap 1705)
Der Unteutsche Opitz (“Nevācu Opics”, 1697) tulkojums latviešu valodā ar labiem
komentāriem? 2015. gadā, literatūras vēsturnieces Zigrīdas Frīdes sarūpēts, nāca
klajā Stendera gramatikas tulkojums ar tajā ietverto nodaļu par latviešu poētiku
[17, 350–375]. 19. gadsimta pirmajā pusē Višmaņa un Stendera iesākto ceļu
turpina Kārlis Hūgenbergers (Karl Hugenberger, 1784–1860). Viņa nozīmīgākie
raksti par latviešu poētikas jautājumiem joprojām ir pieejami tikai vāciski. Bet
no Hūgenbergera, kā zināms, ietekmējās Alunāns. Līdzās iespējai izsekot ideju
vēsturei literatūrzinātnē šie senie darbi, starp citu, piedāvā arī labas dzejas paraugus.
Padomju laikā arī ideoloģisku apsvērumu dēļ degpunktā bija Merķelis. Viņam ir
nenovērtējama loma arī mūsu mitoloģiskā panteona tapšanā un atmodas laikmeta
literatūrā. Taču Merķeļa domas par latviešu mitoloģiju, kā arī latviešu senvēstures
redzējums iztirzāts nevis daudzkārt izdotajā publicistiskajā darbā “Latvieši”, bet viņa
romantiskajā teikā Wannem Ymanta (“Vanems Imanta”, 1802) un apcerējumā par
latviešu tautas pagātni Die Vorzeit Livlands (“Vidzemes senatne”, 1799). Šie abi
pēdējie darbi, “Vidzemes senatne” turklāt tikai fragmentos, pēdējoreiz publicēti
1969. gada Merķeļa darbu izlasē [31]. Uzmanības vērta kā Baltijas apgaismības
laikmeta lieciniece būtu arī Merķeļa autobiogrāfija, bet arī tā jau iepriekšminētajā
izlasē publicēta vien fragmentāri. Joprojām nav arī Baltijas folkloristiem un kultūras
vēsturniekiem nozīmīgā Paula Einhorna (Paul Einhorn, ?–1655) darba Historia
Lettica (“Latviešu vēsture”, 1649) labi komentēta tulkojuma.
Nodarbojoties ar garīgajām dziesmām un to recepciju latviešu draudzēs 16.,
17. un 18. gadsimtā, nonācu līdz norādei, ka analfabētisma apstākļos jeb, kā mēs
šodien teiktu, orālās jeb mutvārdu kultūras dominantes laikmetā draudzes iemācījās
labi ja 12 dziesmas, vēlāk šis cipars pamazām auga [14, 153]. Tomēr vēl 19. gadsimta
pirmajā pusē laba daļa latviešu, Kurzemē – vairāk, Vidzemē – mazāk, bija trūcīgi
izglītoti. Balstoties mutvārdu kultūras pētnieka Valtera J. Onga atziņās, jāuzsver, ka
mutvārdu informācija izplatās ar mnemonisko līdzekļu – noteiktu leksisko struktūru
un noteiktu modeļu – starpniecību [33]. Šī ideja šķiet rosinoša, domājot par pirmo
latviešu tautības literātu, galvenokārt dzejnieku devumu. Elkulejas Indriķis (arī
Neredzīgais Indriķis, 1783–1828), kā zināms, bija akls, viņa dzejas sākotne izrietēja
galvenokārt no mutvārdu avotiem – tautas dziesmām un baznīcā dzirdētajām, arī
priekšā lasītajām garīgajām dziesmām un ziņģēm. Nav pārsteigums, ka Indriķa dzejā
var atrast tiešas Stendera ietekmes, kā arī pēc garīgo dziesmu struktūras un izteiksmes
parauga konstruētas oriģināldziesmas. Tomēr garīgajām dziesmām raksturīgie
valodas modeļi, tēli, vārdu savienojumi cirkulē latviešu dzejā vēl vismaz līdz Eduarda
Veidenbauma (1867–1892) laikmetam 19. gadsimta beigās. Veidenbaums esot
zinājis no galvas visu luterāņu dziesmu grāmatu [40, 10–11]. Garīgajām dziesmām
raksturīgie modeļi ir klātesoši arī vēlāku laikmetu tekstos. Šai atziņai pietuvojos
pirms vairākiem gadiem, kad pētīju Antiņa valodu Raiņa (īst. v. Jānis Pliekšāns,
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1865–1929) lugā “Zelta zirgs” [13]. Iespējams, konkrētu tekstu analīzē balstīts
pārskats par kādas parādības attīstību mūsu literatūras vēsturē palīdzētu stiprināt
pārliecību, piemēram, par senākā literatūras posma nepieciešamību un pievilcību
studijām daudz vairāk nekā tukši apgalvojumi, ka mums šāds posms ar manceļiem
un fīrekeriem ir bijis.
Vēl viens piemērs ļauj saskatīt interesantas kopsakarības starp folkloru un
latviešu oriģinālliteratūru, nonākot pie secinājuma, ka latviešiem epa laikmets noslēdzas ar Aleksandra Čaka (īst. v. Aleksandrs Čadarainis, 1901–1950) “Mūžības
skartajiem” īsi pirms Otrā pasaules kara, nevis ar nacionālā romantisma literatūru 19. gadsimta beigās, kā ierasts domāt. Visnotaļ interesantas sakarības parādās
starp trim darbiem – Pumpura “Lāčplēsi” (1888), Raiņa “Daugavu” (1916–1919)
un Aleksandra Čaka “Mūžības skartajiem” (1937–1939). Visi trīs vēsta par būtiskiem notikumiem latviešu tautas dzīvē, bet, protams, katrs sava laikmeta ietvaros.
Kā norāda epa vēstures pētnieks Pauls Inness (Paul Innes), romantisms epā ienes
virkni korekciju, piemēram, atteikšanos no tradicionālajiem heksametriem, kā arī to,
ka dzejnieks pats kļūst par sava darba varoni, jo episkais ceļojums ir viņa fantāzijas
radīts [16, 139]9. Tieši forma ļauj izsekot latviešu dzejas attīstībai no Pumpura līdz
Čakam, pirmajā – vēl vietumis pat neveikli eksperimentējot ar dažādu tautu poētiku, otrajā – ar tautas dziesmu strofu piešķirot dzejiskajai izteiksmei māksliniecisku
spēku, trešajā – pārvēršot formu par teksta semantikas papildu komponentu. Liriskā
es klātbūtne vēstījumā no visiem trim epiem Čaka “Mūžības skartajos” ir jūtama
visskaidrāk. Arī Čaka tekstā būtiska nozīme ir mītiskajam slānim, ar Pumpura un
Raiņa darbiem un epa žanru to saista ūdens stihija kā esamības pirmatnīguma un
htoniskās pasaules liecība un upe kā sakrāls objekts. Īpaša loma Pumpura, Čaka un,
protams, Raiņa tekstā ir Daugavai. Kā svarīga kosma sastāvdaļa un robeža starp šo
un viņu pasauli, savējo un svešo, Daugava ir bieži minēta arī latviešu folklorā [24,
94]. Daugava ir mirušo ceļš, pa kuru dvēseles aiztek līdz veļu valstij. Tās mūžīgā mainība, nepārtrauktā straume un enerģija atgādina par dzīvības un nāves nebeidzamo
ciklu. Līdzīgu funkciju vācu romantiskajā literatūrā pilda Reina, kā norāda Tomass
M. Lekans (Thomas M. Lekan), Reina “ietekmējusi vācu literatūru, mūziku, dzeju,
ieskaitot Augusta Šlēgeļa popularizētās “Nībelungu dziesmas”, Heinriha Heines dzejoli “Loreleja” un Riharda Vāgnera operu “Reinas zelts”. Šo darbu popularitāte bija
izšķiroša, rādot Reinu kā mītisku vācu tautas pirmsākumu” [26, 27]10. Novērtējot
vācu kultūras ietekmi latviešu nacionālās literatūras sākumposmā, nav neiespējami,
ka Daugavas nostiprināšanos mūsu kultūrā veicina ne tikai latviešu folklora, bet arī
Daugavas līdzība ar Reinu. Tā piemēram, Juris Alunāns “Dziesmiņās”(1856), latvis-

kojot “Loreleju”, saglabā Heines oriģināla ritmu un atskaņu sistēmu, bet pārceļ pašu
notikumu uz Daugavas krastiem. Ģermāņu mitoloģijas cienītāja Andreja Pumpura
eps “Lāčplēsis” (1888) noslēdzas ar simbolisku Tumšā vācu bruņinieka un latviešu
varoņa Lāčplēša cīņu Daugavas krastā, abiem pazūdot upes dzelmē, bet reizē arī
piesakot citu cīņas iznākumu un tautas brīvības apsolījumu nākotnē. Daugava, ceļā
no Krievijas uz Baltijas jūru, vienmēr ir bijis arī stratēģiski nozīmīgs ūdens ceļš, bet,
tekot cauri visiem trim novadiem – Kurzemei, Vidzemei un Latgalei, tā iegūst arī
tautas vienotājas funkciju. To īpaši uzsver Rainis Pirmā pasaules kara laikā tapušajā
poēmā. Arī Raiņa Daugava ir veļu nesēja, veļi sasien kopā koloniālo pagātni ar cerību uz brīvību un neatkarību: “Lēni veļu upe viļņus trauc [..] Dzīvie, klausat: veļi cīņā
sauc! / Vēl par brīvi cīņā kritīs daudz” [35, 48]. Upe netieši minēta jau Čaka epa sākumā – dzejiskā es ceļš naktī un tumsā ved pāri tiltam, kas izrādās arī tilts uz pagātni:
“Kas vairs es, un kas tilta mala? / Liekas, liekas viss vaļā lūst. / Mana dvēsele ir kā bez
gala, / Ceļas augšup un līdz viņiem plūst” [8, 19]. Tilts iezīmē laiku un vietas robežu,
realitātes un mīta robežu, zem tilta – jādomā – ūdens, laika upe. Arī Čakam upe ir
dzīvības un nāves robeža, un veļu nesēja, arī Čakam nosargāt Daugavu nozīmē – nosargāt Latviju – “Neesiet kurli un vāri, / Nelaidiet Daugavai pāri / Pat svešzemes biti
un spāri” [8, 36]. Upe ir atkal klātesoša Čaka epa izskaņā. Raiņa poēma uzreiz pēc
pirmizdevuma pāris gadu laikā piedzīvo atkārtotus izdevumus vairākus tūkstošus lielā metienā. Kā norāda Zenta Mauriņa (1897–1978), “daudziem karavīriem gan tieši
frontē, gan atpūtas brīžos bijusi rokās “Daugava”. Sakarā ar to daži karavadoņi izteikušies, ka Raiņa “Daugava” atsvērusi veselu kara pulku” [28, 171]. Jādomā, ka citos
apstākļos Otrā pasaules kara laikā līdzīgu funkciju būtu pildījuši arī Čaka “Mūžības
skartie”, ja vien Latvijas tā brīža valdībai būtu pieticis spēka savu armiju saukt cīņā.
Treškārt, Jansons norāda uz nepieciešamību saistīt latviešu literatūru ar
pasaules literatūras virzieniem [18, 15]. Ieraudzīt latviešu literatūru pasaules
literatūras kontekstā, uzsvērt latviešu literatūras ciešās saiknes ar pasaules literatūru
ir arī viens no mūsdienu literatūrvēsturnieka uzdevumiem. Šai ziņā neapšaubāmi jau
ir daudz darīts, tomēr, manuprāt, vēl ir tikpat daudz neizmantotu iespēju. Plašāku
literāro un kultūras kontekstu izziņa, salīdzinoši un paralēles velkoši pētījumi ir
lieliska iespēja latviešu literatūru piedāvāt arī cittautu pētniekiem, viņus ieinteresēt
un atvest pie mums. No savas pieredzes varu teikt – cik ar kolēģiem esam stāstījuši
par latviešu literatūru un tās īpatnībām cittautu auditorijās, tik tas vienmēr ir bijis
auglīgi abām pusēm. Tā vācu apgaismības pētniekiem Stenders bija patīkams un
negaidīts pārsteigums. Esmu gandarīta, ka tik kuplā pulkā viņi Stendera trīssimtgadē
2014. gadā apmeklēja Rīgu. 2017. gadā piedalījos emblemātikas asociācijas kongresā
Nansī (Francijā) un pievērsu uzmanību Smiltenes mācītāja Svantes Gustava Dīca
(Svante Gustav Dietz, 1670–1723) 1711. gadā Rīgā publicētajam, pirmajam latviešu
sievietēm domātajam izdevumam “Garīga pērļu rota”, kura oriģināls, Johana
Kundīzija (Johann Cundisius, ap 1630–?) grāmata Geistlicher Perlen Schmuck (1667),

9 The poet is the hero of his own epic, and the call of his imagination will be his epic journey.
10 The Rhine and its landscape inspired German literature, music, poetry, including August Schlegel`s popularization
of the “Nibelungslied”, Heinrich Heine`s poem “Lorelei” (1824) and Richard Wagner`s opera “Das Rheingold”
(1876). The popularity of these works was instrumental in constructing the Rhine as the mythical origin of the nation.
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ir īsts baroka laikmeta dižpārdoklis – dažu desmitgažu laikā tas piedzīvo piecpadsmit
atkārtotus izdevumus. Lai gan latviešu tulkojumā vācu oriģināla emblēmātiskie
zīmējumi nav pārpublicēti, tomēr fakts, ka latvietes vismaz teorētiski var lasīt to
pašu darbu savā valodā vienlaikus ar vācietēm, ir ievērības cienīgs.
Pārdomas, ko darīt ar latviešu literatūru globālajā pasaulē, nepameta arī
2016. gadā pasaules salīdzināmās literatūras kongresā Vīnē, kura degpunktā nonāca
jautājums par jēdzienu “pasaules literatūra” – kas ar to būtu jāsaprot, kā arī par tā
iespējamību un neiespējamību vienlaikus. Ir pilnīgi skaidrs, ka globalizācijas laikmetā
nevaram palikt tikai savas šaurās nacionālās literatūras robežās, vairāk un plašāk, un
dažādos veidos būtu jāizmanto salīdzinošais aspekts, ar tā starpniecību ieraugot arī
savas literatūras vērtību, varbūt pat pirmoreiz tā īsti to ieraugot. Mūsdienu vācu
literatūrzinātnieks Džons Noibauers (John Neubauer) tieši norāda, ka nacionālās,
reģionālās literatūras vēstures ir būtiski svarīgas, jo piedāvā modeļus, kurus var
izmantot arī citu reģionu un citu nacionālo literatūru studijās [32, 356]. Noibauers
arī uzsver, ka jauni priekšstati veidojas, pārlasot vecos tekstus, bieži vien arī tos
digitalizējot, tulkojot, iestudējot, komponējot, tos vizualizējot vai arī tikai papildinot
ar vizuālu informāciju, kā arī darot tos pieejamus starptautiskajai auditorijai [32,
360]. Iespējams, mēs par maz to novērtējam. Ne visas mūsu lieliskās grāmatu un
rokrakstu krātuves ir kataloģizētas, tas diemžēl arī sakāms par vecās Rīgas pilsētas
bibliotēkas kolekciju. Bez ieniršanas kartīšu katalogā un pat 19. gadsimta bibliotēkas
uzskaites grāmatās, nereti – bez zinoša bibliotekāra atbalsta šī kolekcija pētniekiem
vienkārši nav pieejama. Mūsu krātuvju materiālu kataloģizēšana un digitalizācija ir
pilnīgi nepieciešams posms Latvijas literatūras un kultūras vēstures nostiprināšanai
arī starptautiskā arēnā.
Un visbeidzot – trim Jansona tēzēm es pievienotu ceturto – atgriežoties pie
iepriekšteiktā – par rūpīgu avotu lasīšanu, to pārvērtēšanu un pievēršanos arī par
margināliem uzskatītiem tekstiem. Iepriekšējos laikmetos latviešu literatūrzinātnei
Latvijā bija apzināti jāpilda kāds ideoloģisks virsuzdevums. Tā ietvaros tika izvēlēti
maģistrālie darbi un autori, pētīti un izzināti literatūras procesi. Ir pagājis krietns
laiks no brīža, kad Latvija ir atguvusi savu neatkarību. Pie lasītājiem ir atgriezusies
trimdas literatūra, turpinās tās pētniecība un atkal izdošana. Mēs varam ļauties
ierastā kanona pārskatīšanai un robežu atvēršanai jauniem spriedumiem.
2016. gadā nosvinētā latviešu pirmās paaudzes literāta Ernesta Dinsberga
(1816–1902) divsimt gadu jubileja ļāva uzvirmot diskusijai par jaunlatviešu un
veclatviešu attiecībām un uzdot jautājumu, cik šie apzīmējumi ir korekti un pamatoti.
Vēlētos cerēt, ka diskusijai būs turpinājums, būs arī jaunas diskusijas un latviešu
literatūras vēsture iegūs mazliet citādu saturu, nekā to pierasts zināt līdz šim.

Augšup pa lejupslīdošām kāpnēm jeb literatūrvēsturnieks 21. gadsimtā

Noslēguma vietā
Atgādināšu dažas patiesas un iedvesmojošas Stefena Grīnblata (Stephen
Greenblatt) idejas: mums ir jāapzinās, ka tā ir mūsu, literatūrvēsturnieku izvēle –
dzīvot vai mirt konkrētiem darbiem atbilstoši tajos iemiesotajām idejām, piederēt
kanonam, ko saucam par literāro mantojumu, vai ne. Tas ir instruments, kas atrodas
mūsu rokās [11, 5].
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Going Up the Down Staircase: Literary Historians in the 21st Century
The article gives an insight into the brochure Latviešu literatūrvēsturnieka
uzdevumi (The Tasks of a Latvian Literary Scholar, 1936) written by literary
scholar and folklorist Jānis Alberts Jansons, at that time an associate professor at
the University of Latvia. Particular attention is given to three of Jansons’ statements
that remain topical to this day: first, on the necessity for respect towards the target
group or the addressee; second, on the never-ending progress of Latvian literature;
third, on the place of Latvian literature in world literature. The main part of the
article is devoted to an analysis of the current situation, i. e. on the place of the
Latvian literary historian in today’s world, presenting personal observations based
on the ideas of Stephen Greenblatt, Walter J. Ong, John Neubauer and several other
literary scholars. Their views are not used to offer a new theoretical approach, but
because they correspond with the author’s conceptions of being absorbed in a literary
text. The analyses of several ideas is based on an evaluation of Latvian poetry in the
first half of the 19th century, as well as on a search for links between three Latvian
epics – Lāčplēsis (Bearslayer, 1888) by Andrejs Pumpurs, Daugava (1916–1919) by
Rainis and Mūžības skartie (Touched by Eternity, 1937–1939) by Aleksandrs Čaks.
Keywords: Jānis Alberts Jansons, history of Latvian literature, reader, world literature,
literary theory, literary scholar, literary historian.

45

46

47

Grāmatniecības vēsture
History of books

48

49

IVETA LEITĀNE

Das jüdische Buch in Kurland, Livland
und Inflantien bis zur Mitte der 40er Jahre
des 19. Jahrhunderts
Das jüdische Buch und die jüdische Literatur in Lettland bis 1849 weist
eine breite Varietät und weites Vordringen in die zentraleuropäische Region auf.
Die Zuordnung der Werke der Geistesgeschichte Lettlands folgt dem Merkmal,
dass deren Autoren in Lettland (genauer: auf dem Territorium Lettlands) geboren
wurden und/oder sich dort längere Zeit aufhielten, und meistens, obwohl nicht
ausschliesslich, auch als Rabbiner tätig waren. Ihre Werke wurden in Polen, Litauen,
Weissrussland, Deutschland, Tschechien, Niederlanden, Ungarn, Ukraine und
Preussen gedruckt. Weitere Werke sind in Manuskriptform geblieben und befinden
sich in verschiedenen Sammlungen, es sei denn ihr Schicksal ist nicht bekannt.
Die Werke sind in allen traditionellen Genres, die für die jüdische Literatur
relevant sind, verfasst worden, selbst eine in der Regel proportionell kleinere Anzahl
von theologischen, philosophischen und ethischen Werken ist belegt, darunter
auch diejenigen, die eine enge Verbindung mit den traditionellen (eigentlichen)
Genres der jüdischen Literatur eingehen. Es zeigt sich, dass die jüdische Aufklärung
(Haskala) zum Aufleben der spekulativen Genres geführt hat. Die Orthodoxie
hat damit die Chance ergriffen, eine hochkarätige Apologetik der Tradition zu
betreiben. Ein besonderes Augenmerk gilt den literarischen Qualitäten der Werke
und der Darlegung der doktrinalen und ethischen Inhalte in komplexen poetischen,
metrischen und rhetorischen Formen. Auch Genresymbiose ist belegt. Die Leserkreise
bildete sowohl die traditionelle Elite, die etwa an der Anwendung des religiösen
Rechts interessiert war, als auch die jüdische und nicht-jüdische “Gelehrtenrepublik”
der zentraleuropäischen Region.
Schlüsselworte: rabbinische Literatur, Baltikum, das jüdische Buch, jüdische Philosophie
und Ethik, Literatur des 18. Jahrhunderts.
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Dieser Beitrag beabsichtigt keine sehr detaillierte Behandlung der Autoren und
ihrer Werke, sondern bemüht sich vielmehr um einen Überblick über Gattungen,
Autoren, Druckorte, Leserschaft und Themen der jüdischen Literatur im Baltikum
(Livland, Kurland)1 im angegebenen Zeitraum2. Die ersten sicheren Hinweise über die
jüdische Niederlassung auf dem Territorium Lettlands beziehen sich auf die Mitte des
16. Jahrhunderts: der Bischof Kurlands Johann von Münchhausen (gest. 1572) zog
jüdische Händler und Handwerker ins Land [100, 18]. Es wird allerdings vermutet,
dass die Ansiedlung bereits im 14. Jh begonnen hat [1, 219]. Infolge des Bogdan
Chmelnizki Aufstandes in der Ukraine in den Jahren 1648–1649 kamen die jüdischen
Flüchtlinge nach Inflantien (Latgale, Polnisch–Livland). Am Ende des 17. bis Anfang
des 18. Jahrhunderts stabilisieren sich die jüdischen Ansiedlungen im Kreis Piltene
und in Latgale, da entstehen jüdische Gemeinden (Singular: qahal, qehilah).
Die erste in den Quellen erwähnte Synagoge ist in Daugavpils belegt (1714).
1751 begann man, die Synagoge in Aizpute (deutsch, jiddisch: Hasenpoth) zu bauen;
die Angaben zu den Synagogen in Riga sind für die hier behandelte Zeitperiode
irrelevant. Die Zentren des jüdischen Schrifttums und des jüdischen Druckes in
Osteuropa waren im 16.–17. Jh. Prag und in den polnischen Städten Lublin und
Krakau. Die ersten Werke der Rabbiner Lettlands wurden im 18. Jahrhundert
gedruckt, allerdings ausserhalb Baltikums (der nähstgelegene Druckort war Wilno
(poln.), Wilna (jidd.), Vilnius (lit.)). Warum selbst in diesem Fall von dem “jüdischen
Buch, bzw. Schrifttum in Lettland“ über die Erwähnungen in Busch [33] (dazu
Aleksejeva [3]) und Šiško [90] hinaus gesprochen werden kann, hat die Autorin
versucht, andernorts zu begründen [58; 59].
Viele Werke der Rabbiner Lettlands sind erst von den Nachkommen, bzw. anderen Familienangehörigen der Autoren mit einem (öfters beträchtlichen) zeitlichen
Abstand gedruckt worden, andere blieben in Manuskriptform, was aber die Autoren
nicht hinderte, diese in späteren Werken zu zitieren. Dieser Sachverhalt war Normalfall. Die Proportion zugunsten der nicht gedruckten Werke ist für die jüdische
Literatur in Kurland und Livland kennzeichnend (Ovtsinski [78; 79; 80]).
Das rabbinische Buch teilte sich in sechs Hauptgenres [37]: biblische
Kommentare und Superkommentare (Kommentare über bereits existierende
Kommentare zu den Büchern der Bibel, TaNaCH), talmudische Kommentare
und Glossen, Rechtskodexe und -kommentare, Responsa, Handbücher,
philosophische und ethische Werke. Deren Verbreitung in Lettland, sowie auch
in Osteuropa insgesamt, war nicht gleichmäßig. Die kommentierte Hebräische
Bibel, d.h. Miqra’ot Gedolot (Die Grossen Schriften), oder allererst Chumash (fünf
1
2

Baltikum wird bequemlichkeitshalber hier gelegentlich statt “Kurland, Livland und Inflantien” gebraucht.
Nicht alle Werke, die in dieser Zeitperiode verfasst wurden, und deren Autoren werden hier erwähnt. Dem liegen
sachliche Erwägungen zugrunde, die erst im zweiten Aufsatz zum Gesamtthema “Jüdisches Buch in Lettland”
bekanntgegeben werden.
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Bücher Moses), dann auch Chamesh Megillot (fünf Buchrollen), Hohes Lied, Ruth,
Klagelieder, Koheleth, Esther waren auch für die Liturgie wichtig, die ersten sollten
jede Woche in den regelmässigen Torah-Lesungen während der synagogalen Liturgie
vorgetragen werden, die weiteren wurden an besonderen Jahresfesten vorgelesen.
Die Kommentare konnten reichlich in Predigten herangezogen werden.
Die liturgischen Werke, Hymnen oder liturgische Dichtungen (pijutim)
und Bußgebete (selichot) kamen in Druckform seltener vor, geschweige denn die
Predigten selbst, was an der Besonderheit des Genres generell liegen mag [97].
Den grössten Teil der Werke bildete die Rechtsliteratur, sogenannte halakhische
Abhandlungen zu einzelnen aktuellen religionsgesetzlichen Fragen und die
Responsen She’elot uTeshuvot (Fragen und Antworten), sowie Novellen, Novellae,
mit hebräischem Wort Chidushim, die manchmal auch analytische Bemerkungen
oder Neuinterpretationen genannt wurden. Die ethische Literatur wurde öfters
mit polemischem Zweck verfasst. In jedem Fall ist letzlich zu fragen, gegen welche
Richtungen innerhalb oder ausserhalb des Judentums genau die Autoren polemisiert
haben. Die spekulative Philosophie, bzw. Theologie beschäftigte die Rabbiner nur
ausnahmsweise, sie wurde in Osteuropa erst seit dem Paradigmenbruch3 intensiver
behandelt.
Zu dem spekulativen Genre sind auch die kabbalistischen Werke zu zählen
(sie bilden kein eigenständiges Genre), abgesehen davon, dass Philosophie zu
diesen teilweise in scharfer Opposition stand. Die Autoren des jüdischen Buches in
Baltikum gehörten verschiedenen Richtungen des Judentums an: der Orthodoxie,
der Haskala, dem Chassidismus und der Mussar (die Klassifikation der Richtungen,
incl. den Begriff der Orthodoxie selbst, bildete sich selbst im 18. Jh. heraus), was
auch die Vorlieben für das eine oder das andere Genre in Osteuropa bestimmten
(an Rechtsabhandlungen und -kommentaren war hauptsächlich die Orthodoxie
interessiert, ethische Werke schrieben Autoren, die der Haskala und der Mussar
verpflichtet waren, spekulative Werke wurden sowohl von Aufklärern/Maskilim,
Anhängern der Mussar/Musarniks, als auch Autoren innerhalb des chassidischen
Spektrums verfasst). Zum Aufleben des Genres hat die Pflicht der Polemik oder gar
Apologetik beigetragen, der man unterlag, wenn ein Genre oder eine bestimmte
literarische Form von Gegnern intensiv angegriffen wurde und zu einer angemessenen
Gegenreaktion herausforderte.4
Die Leserschaft der herausgegebenen Werke reichte von gelehrten Eliten
(jüdischen und nicht-jüdischen) in Zentraleuropa bis zu interessierten Kollegen
zuhause. Kabbalistische Werke oder Werke mit einem kabbalistischen Einschlag,
die man bedingt der Theosophie zuordnet, waren bei Vertretern verschiedener

Richtungen beliebt, selbst bei den Aufklärern nicht ganz verworfen.5
Außer den Genres kann man auch literarische Stile und literarische Formen
unterscheiden. Zu den ersten zählt das breit verwendete Akrostichon (Notarikon)
oder Anagramm. Die polemische Literatur kann stilistisch und von der literarischen
Form her charakterisiert werden. Von literarischen Formen ist sogar Parodie zu
erwähnen. Baltische jüdische Buchkulturen, vorrangig in Kurland, speisten sich im
beträchtlichen Maße vom deutschen Büchermarkt.6
Das Werk des Reformrabbiners, Pädagogen und Literaten Reuben Josef Wunderbar liefert als Erstes eine umfangreiche Information zu den Rabbinern und Talmudisten Kurlands bis zu seinen Lebzeiten [100]. Zu den Quellen über das jüdische
Schrifttum in Lettland gehört weiterhin das Buch von Rabbi in Altautz und Mitau
Leib Ovtsinski mit dem Titel “Die Geschichte der Juden in Lettland”, das zuerst
1908 und 1911 auf Hebräisch und 1928 auf Jiddisch in Riga erschien [80]. Dieses
Buch erwähnt in Kürze auch die Rabbiner Kurlands und die von ihnen verfassten
Werke, lässt aber Livland und Inflantien außer Acht, es sei denn, diese werden durch
genealogische Verbindungen der behandelten Autoren mit Kurland gegenwärtig.
Derselbe Autor gab auf Hebräisch ein biographisches Lexikon der Rabbiner und
Literaten Nachlat Avot (Erbe der Väter) bereits 1894 in Wilna heraus [78].
Die Beziehungen zu jüdischen Subkulturen Norddeutschlands (Hamburg,
Altona) und denen der Niederlanden (Amsterdam) einerseits, zu den der PragerKrakauer-Lubliner andererseits, die weiter sowohl nach Italien, als auch in die
deutschen Länder (von Bayern bis Hamburg) führten, sind belegt und werden
andernorts näher behandelt werden. Wichtig an dieser Stelle ist die Bestandsaufnahme
der Autoren verschiedener Richtungen und deren Werke, um eine analytische und
thematische Erfassung zu ermöglichen, die an anderer Stelle erprobt wird [60].
Shemu’el ben Elqanah Te’omim Ashkenazi (1742/1760 Altona–1826 Jelgava)
[100, 73] war Schüler der halakhischen Autorität aus Böhmen und Fürstbistum
Bamberg Abraham ben Saul Broda (gest. 1717) und des Rabbiners aus Pumpėnai
und des an Kurland angrenzenden Posvel (Posvol/Pasvalys) bei Panevežys Rav
Chajim Jitschaq. Er hinterliess Talmudkommentare Talmid qatan (Der kleine
Studierende) im Manuskript. Seine Responsen Maqom Shemu’el. She‘elot uTeshuvot
wurden bereits 17387 in Altona bei Hamburg gedruckt und sind den Fragen aus
Joreh De‘a (Erkenntnis Lehrende) des halakhischen Klassikers Shulchan Aruch
(Der gedeckte Tisch) von Joseph Qa’ro (1488–1575) gewidmet, die das koschere
Essen, das richtige Schächten, die rituelle Reinheit, die Trauerregel und den Profit
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Die meisten nennen diesen Paradigmenbruch Aufklärung – Haskala, einige sprechen lediglich von letzterer als von
der “Kulturrevolution” [36].
Zu der gesamtkulturellen Bedingtheit des Genrebegriffes siehe Averintsev [26].
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7

Über Aufklärung und Kabbalah siehe Scholem [92] und Schulte [93].
Der lettische Aufklärer Krišjānis Valdemārs kaufte nach der Absolvierung der Volksschule deutsche Bücher aus
dem 18. Jahrhundert von den Juden in Sasmaka (Nordkurland) ab. Davon berichtet Valdemārs selbst im Brief an
A. Peterson im Jahr 1881 (siehe Apīnis [18, 292]).
Alle Angaben der Jahre können um ein Jahr variieren, da das jüdische Neujahr erst im Herbst des gregorianischen
Jahres beginnt.
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behandeln. Das Buch enthält den Anhang, der dem Umfang nach den Haupttext
übersteigt – Sha’ar haTirutsim (Die Tore der Ausfindigen) mit Erläuterungen zu
weiteren Talmudtraktaten: Berachot, Shabbat, Eruvin, Pesachim, Betsah, Chagigah,
Rosh haShanah, Joma’, Sukkah, Ta’anit, Megilah, Jevamot, Ketubbot, Kiddushin,
Gittin, Nedarim, Nazir, Sotah, Bava’ Qama’, Bava’ Metsi‘a’, Bava Batra, Avodah Zarah,
Sanhedrin, Makkot, Shevu’ot, Zevachim, Menachot, Bechorot, Hulin, ‘Arachin und
Niddah. Das Buch ist mit bibliographischen Hinweisen ausgestattet und bedient
sich der visualisierenden Muster der Textordnung.
Aharon bar Josef Ha-Lewi Hurwits/Hurwitz/Horowitz (geb. in Litauen,
gest. in Berlin 1778/1779), der um 1751 in Aizpute tätig war, sonst aber in Shkud
(Skuodas) an lettischer Grenze in Litauen und später in Berlin als Rabbinatsassessor
und Gelehrter am bet haMidrash wirkte [75, 73], verfasste Kommentare zu
den Werken von RoSH8 Chedushim beSugijot haRosh (Neuerungen in Roschs
Entscheidungen) [44] und gab Responsen She’elot uTeshuvot im Jahre 1770 in
Frankfurt [45] heraus. In die Prager Ausgabe von Noda‘ bihuda (Berühmt in/durch
Jehuda, Anspielung auf Ps. 76:2, “Gott ist durch Jehuda berühmt; sein Name
groß durch Israel“) des Jechezqe’el Landau sind auch seine Responsen [46] im Teil
Alef–Beth–Hé–‘Ajin in Kapiteln Hé und Tsadi abgedruckt worden [35]. Als zentrale
Fragen werden die Problemfälle bei der Ehescheidung und die Regelungen bei dem
darauffolgenden Verteilen des Eigentums behandelt. Pessach Haggadah mit seinen
Kommentaren Ma‘alah bet chorin (Sich-Erheben zur Freiheit) wurde in Bialystok
1806 herausgegeben [47]. 1768 wurde sein Empfehlungsschreiben (haskamah) der
deutschen Ausgabe des Qohelet oder Predigers Salomo von Moses Mendelssohn
(1729–1786) [87, 183, 469] vorangestellt [100, 70]. Er scheute sich nicht, die für
die jüdische Tradition kontroversen Thesen Mendelssohns [27] zu verteidigen und
für Mendelssohn vehement Partei zu ergreifen: “An einigen belobten Stellen hat er
Anzeigen zur Untersuchung gegeben den Mund der Lügner zu verstopfen, welche
die Unsterblichkeit der Seele und die Belohnung und Bestrafung leugnen. [...] Es
wollte aber dieser Gelehrte anfangs sein Buch nicht herausgeben; nachdem ich ihm
aber ernstlich zugeredet, dass er dasselbe ie eher ie besser in den Druck gebe, um sich
um viele ein Verdienst zu machen, hat er mir gefolgt“ [76, 183].
Daniel ben Chajim Qleif/Qalif/Cleif (Amsterdam 1729–1794) hat im Jahre
1779 in Hamburg/Altona ‘Arugah qetanah (Das kleine Beet, vgl. Hoheslied 5.13;
6.2) herausgegeben [82], das er in Aizpute verfasste (weitere Auflagen erschienen in
Prag 1792 und in Amsterdam 1794). Dieses Buch ist eine religionsethische Poesie,
die 248 positive Gebote in rhythmische Sprache fasst [35], sich der Gematrie bedient

und letzlich eine Genre-Synthese und den Denktraditionen-Vermittlungsversuch
auf der Epochenschwelle darstellt. Die Wahl der Druckorte, die auch die
Verbindungen aufzeigt, ist ebenfalls bezeichnend. Es wundert daher nicht, dass Kleif
ein handschriftliches Kommentar zu den fünf Büchern Mose hinterlassen haben
sollte, wo er die darin vorkommenden geometrischen Stücke erläuterte [100, 67],
[80, 108], eine Tradition, die bereits im jüdischen Mittelalter gepflegt wurde, im
frühen 18. Jahrhundert aber erneut, auch von christlichen Gelehrten (bspw. Johann
Jacob Schmidts (1691–?) Biblischer Mathematicus 1736 [91], insbesondere Teil 2 zu
biblischer Geometrie, erwähnt als Ausnahmefall auch bei Steinschneider [94, 105]),
betrieben wurde.
Josef Ashkenazi (1787–1867), der den Training der Volozhiner jeshivah
genossen hat, bekleidete das Amt des Rabbiners und jeshivah-Vorstehers in
Jēkabpils/Jacobstadt in den Jahren 1830 bis 1837. Er stand im Briefwechsel mit
den Rabbinern ersten Ranges (darunter auch chassidischen Rebbes): Menachem
Mendel aus Lubawitsch (1789–1866), Leib Zalkind Batlan (?–1861) und Jizchaq/
Izele (jiddisch) Shirvinter (1799–1886). Außer dem dreibändigen Hauptwerk
Ohel Josef [20] (Josefs Zelt) mit den Teilen Kanfei Jonah (Jonas Flügel), Nehfah
beKesef (Bedeckt mit Silber, Referenz auf Ps. 68: 14: “Deckt Silber die Flügel der
Taube“) und Matsref beKesef (Schmelztiegel für Silber, Allusion auf Pr 17.3: “Wie
der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der HERR die Herzen“ und
27.21: “Ein Mann bewährt sich in seinem Ruf wie das Silber im Tiegel und das
Gold im Ofen“), der dritte Teil ist gestaltet als 32 Fragen-Antworten-Sammlung),
der Kommentare zum Sefer haJir’a (Buch von Gottesfurcht) [39] des spanischen
Gelehrten, Moralisten und radikalen Traditionalisten Jonah Gerondi (1200–1263)
enthält, verfasste Josef Ashkenazi hunderte von Responsen; viele wurden von seinem
Sohn Bentsion Ashkenazi, dem Rabbiner in Daugavpils herausgegeben [78, 50].
Shime‘on Blumenfeld (1770–1826) hinterliess den handschriftlichen
Kommentar zu Chumasch mit dem Titel Penei Mosheh [31] (Moses Angesicht,
Anspielung auf Ex. 34: 29–35), den sein Sohn, der Bruder von Mosheh, von
dem gleich die Rede sein wird, in Ungarn drucken liess [100, 66].9 Mosheh bar
Shime‘on Blumenfeld hat zwei Bücher drucken lassen. In Hannover erschien 1851
sein Meged MeJesharim [30] (Wonne der Gerechten), das zwei Teile enthält. Der
erste Teil Dibber ’emet (Das wahre Wort) liefert in der Frage-Antwort-Form ein
allegorisches Kommentar zum Lied ’Ehad mi jodea (Der einzige, der weiss), das im
Ausgang des Sederabends zu Pessach gesungen wird (bei Steinschneider [95, 802],
Nr. 4606). “Die Erzählung über wunderbare Errettung” (sipur pala’ut) des Autors
und “Aromatisch-therapeutische (?) Mischung” (Minchah mirqachat, als Oblatio

8 RoSH (Asher ben Jechi’el, geb. um 1250 in Deutschland, gest. 1327 in Toledo, Spanien) war einer der
einflussreichsten Halakhisten, Gründer der jeshivah in Toledo im Jahr 1306, und Verfasser des Gesetzeskodexes
Pisqei ha–Rosh (Roshs Entscheidungen [88]). Er war durch seine Opposition dem Studium der Philosophie und
seinen Widerstand dem christlichen Einfluss in Rechtsentscheidungen (darunter auch dem Paritätsprinzip beim
Verteilen des Eigentums nach der Ehescheidung) bekannt.
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Der Name von Josef Blumenfeld findet sich beispielsweise im ungarischen Judenlexikon Magyar Zsidó Lexikon
und wird dort als Blumendfeld József transkribiert [98, 577]. Er lebte in Transilvanien, in der Stadt Marosvásárhely
(Neumarkt am Mieresch) oder Targu Mures (heute: Rumänien).
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aromatica bei Steinschneider übersetzt [95, 802]) wurde hinzugefügt. Der zweite
Teil Chajit hanefesh (Das Leben der Seele) ist dem Kommentar zum Lied Chad gadja
(Ein Zieglein) gewidmet, das ebenfalls am Seder Pessach gesungen wird, und deutet
die zehn Ägyptischen Plagen, makkot (Ex. 7:20; 8:1; 8:13; 8:16; 9:1; 9:10; 9:22; 10:
12; 10:21; 11:4). Der Autor verwendet Akrosticha fast auf jeder Seite des Werkes
und macht einen extensiven Gebrauch von Gematrie. Das andere, auf den Namen
des Autors anspielende Werk Penei Shime‘on [32] (Angesicht Simeons), das in der
Einleitung zu dem vorigen Buch erwähnt wird [31, Titelblattt, S. IX], konnte man
bis jetzt nicht finden.
Aharon bar Elchanan Izraelson (?–1851), Schüler des Rabbi Chajim aus
Volozhin wirkte als Rabbiner seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts in Kuldīga/
Goldingen, von 1830 bis 1832 in Bauska und ab 1832 in Riga [80, 74, 82–83],
daher auch als der Einzige zu dieser Zeit den Beinamen miRiga („aus Riga“)
erhielt. Er verfasste ein umfangreiches Werk Minchat Aharon [56] (Aharons Opfer,
Anspielung auf das 3. Buch Moses 9) zum rituellen Schlachten der Tiere (shechitah)
und rituell unreinen/nicht-kosheren Lebensmitteln (treifut), das im Jahre 1850 –
möglicherweise in Königsberg – gedruckt wurde. Das Buch sollte eine erneute
Behandlung des Problems aufgreifen und eine Konfrontation mit pilpulim wagen,
was generell der Impetus von Volozhiner Schule war, und den Schullinien entlang
entwickelt wurde.
Abraham Lichtenstein/Lichtstein (weiter „Lichtenstein“ – I. L.), der Bruder
des Rabbiners in Tukums Mordechai Lichtenstein, lebte in der zweiten Hälfte des
18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts und war als Vorsteher des rabbinischen
Gerichts im polnischen Praschnitz (jiddisch: Proshnitz, polnisch: Przasnysz), aber
auch einige Zeit in Kreutzberg/Krustpils, heute Jēkabpils, tätig. Seine literarische
Produktivität war enorm [42]. Das Buch Kanfei nesharim [64] (Adlers Flügel,
Anspielung auf Ex. 19:4, auf Pirqe Avot 5:23, sowie auf Worte im Morgengebet/
Shacharit; Maimonides wurde haNesher haGadol, der grosse Adler, genannt), der
Chumasch-Kommentare mit Einbezug der Kommentare des RaMbaM, RaMBaN,
Ba’al Akeda10, RaLbaG11 und Alshech12 bietet, wurde 1829 im polnischen Jozefow
herausgegeben [25, 636], bei Benjacob unter Nr. 296, siehe auch Fürst [38, 246]).
Die weiteren Ausgaben dieses Buches erfolgten 1881 in Warschau und 1894 in
Wilna. In Wilna wurde 1799 Hen tsedeq veTiqqun haMiddot [65] (Zur Besserung/
Reparatur der Seele, Kommentar zu RaMbaMs Kommentaren zu Pirqe ’avot) und
1820 Me’amar haTorah wehaMitsvah (Tora und Gebote, 1820) [73] herausgegeben.
EE erwähnt es in verkürzter Form als Me’amar haTorah wehaTalmud, 1821,

“enthaltend einige Hinweise zum Talmud-Unterricht“. Dieses Buch enthielt noch
zwei Abhandlungen homiletischen und kabbalistischen Charakters Ma’amar
haNefesh (“Abhandlung von der Seele“) und Petach haTeshuvah (“Türe der Reue“)
[41, X, 312]. In Bialystok erschien 1806 Iggeret hatsufah [67] (Der versteckte Brief )
“zum Stil von Alfasi13 und seiner Ausdrucksweise“ [41, X, 312] in Kommentaren
zum Babilonischen Talmud, wobei dieses Buch teilweise auch Ma’ase Alfas
(“Novellae zu Alfasi“) aufnahm; in Warschau erschienen Koteret ha’Amudim [74]
(Säulenkronen, 1802) “von Grundlagen des Gesetzes und der Glaubenssätze“ [41,
X, 312], mit dem Zweiten Teil ‘Amudei shamajim (Himmelspfeiler, 1802/1803),
in welchem Maimonides kommentiert wurde, dazu wurden noch Kommentare
unter dem Titel ’Arubot haShamajim (Fenster des Himmels, vgl. Gen. 7.11; 8.2; 2K
7.2.19; Jes. 24:18; Mal. 3.10) eingefügt; in Amsterdam – ’Even tequmah [66] (Stein
des Bestandes, der Wiederaufrichtung), das die 613 Gebote im ethischen Lichte
behandelte, in Shklov wurde ’Or ha’Even [63] (Stein des Lichts, bzw. Lichtenstein,
Anspielung auf den Namen des Verfassers, “ein Werk, das dem Buch des jüdischen
Philosophen und Literaten Jedaiah ben Abraham Bedersi (1280?–1340) Behinat
‘olam [24] (Prüfen der Welt, 1476–1480) nachzueifern sucht und philosophisches
Kommentar Millu’at ’Even (Besatz der Edelsteine, [41, X, 312]) enthält, publiziert.
In Zolkiew (ukr. Zowkwa) erschien das ethische Werk ‘Eshel migdanot [72] (Die
kostbaren Tamariske 1808, vgl. Gen. 21.33), in Belgoraj wurde ‘Eshel beRamah shel
Pessach Haggada [71] (Die Tamariske auf der Höhe, 1831, vgl. 1 Sam.22.6) gedruckt.
In der Grodno-Ausgabe des pseudo-aristotelischen Traktates Sefer haTapuach in der
Übersetzung von Abraham Hasdai [19] aus dem Jahr 1799 sind seine Kommentare
zu diesem Werk abgedruckt ([25, 660], unter der Nr. 715). Im Jahre 1816/1817 ist
in Wilna der vierte Teil von Sefer mahazeh [70] erschienen, der die Problematik der
Seele (’Aspaqlarja nefesh ha’Olam, Seele Spiegel der Welt) aufgegriffen hat. Ge’ulat
ha‘Olam: leSeder torat haggadah shel Pessach [69] (Erlösung der Welt) erschien in
Grodno 1821/1822. Von 1828/1829 bis 1834/1835 wurden in Jozefow Miqrei
qodesh (Die heiligen Schriften) [62] mit Pentateuch (Torah)-Kommentaren erneut
abgedruckt. Lichtensteins Werke wurden auch im 20. Jahrhundert erneut verlegt.
Mordechai ben Abraham Rabbiner (Rav Mordechai), der 1758 nahe Bauska
geboren wurde und dort auch 1830 verstarb, war mütterlicherseits ein Nachkomme
des Prager Rabbiners Mordechai Jaffe (1530–1612) [86, 297],[ 40, XI, 305], [79,
50–51]. Als Rabbiner in Bauska leitete er von 1802 bis 1830 das Rabbinergericht [80:
73]. 1878 wurde in Wilna von seinem Enkelsohn Dov-Beer Sefer Gedolot Mordechai
[84] (Schriften Mordechais) herausgegeben [78, 76, 77], [80, 73], ein Buch, das
aus zwei Teilen bestand: She‘elot uTeshuvot und Parashat Mordechai (Mordechais
Kapiteln), es enthielt die Erläuterungen zum TaNaCH und die Predigten, wo er

10 Jizchaq bar Mosheh Arama (ca. 1420–1494), Rabbi, Philosoph und Prediger in Spanien.
11 Lewi bar Gershom (1288–1344) oder Gersonides, Philosoph, Mathematiker, Astronom und biblischer Kommentator
in Provence.
12 Mosheh bar Chajim Alshech (ca. 1507–1600), halachische Autorität, Prediger, Kommentator der Bibel und
Philosoph, der seine Philosophie in Kabbalah gründete.
GRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE

13 Jitschaq ben Ja‘akov al-Fasi/Alfasi (1013–1103) – halachische Autorität, der Autor des wichtigsten Gesetzekodexes
Sefer haHalachot [4] (gedruckt 1509), das vor Maimonides’ Mishneh Torah von 1170–1180 verfasst wurde.
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shlemut (Vollkommenheit/ Ungebrochenheit des Glaubens) und devequt (Anhängen
dem Willen des Schöpfers) pries [35]. Anfragen an ihn kamen bspw. von solchen
Autoritäten wie Tsemach Zaqs (1796–1863) aus Žagare und Azriel Ziv aus Biržai
[80, 73].
Mordechai bar Josef Rafa’el Shoshan ‘Emeq Rosenthal-Talrose war Anfang
des 19. Jahrhunderts Rabbiner in Jēkabpils/Jacobstadt. Seine Responsen sind in
Mordechai Rabbiners Buch Sefer Gedolot Mordechai mit aufgenommen [80, 120].
Shime‘on bar Zorach Zarchi bekleidete das Amt des Rabbiners in Jekabpils
von 1832 bis 1841. Seine Tochter Mirjam Rabinovits hat erst 1897 in der Wilnaer
Typographie “HaAlmanah wehaAchim Romm” Nachlat Shime’on [103] (Shimeons
Erbe), ein Buch, das die Responsensammlung, das TaNaCH–Kommentar, sowie
Zarchis Korrespondenz mit geonim seiner Zeit in einem Band enthielt, gedruckt.
Jehuda Leib ben Shelomoh Zalkind (Leib/Lebele Batlon), Schüler des
Lubawitscher Rebbes Shne’ur Zalman Shne’erson (Alter Rebbe, ba’al haTanija,
1747–1812), war zuerst Rabbiner in Vilkomir (lit. Ukmerģe), von 1818 bis zu
seinem Tode im Jahre 1858 Rabbiner und dajan (Richter) in Daugavpils [102, 9],
wo er als Autorität in rituellen und Rechtsfragen galt [40, VII, 662]. 1889 wurde
sein Buch Sefer Zecher Jehuda [102] (Jehudahs Gedächtnisbuch), das die Fragen
und Antworten zu allen vier Kapiteln von Shulchan Aruch behandelte, von seinen
Söhnen Zacharja Shelomo und Jeshajahu, der als Rabbi in Harkov 1889 tätig war,
in Berditshev gedruckt.
Zalman Zhizhmorski (?–1827) [40, VII, 614]/ Zhiezhmorer (?)/Zizmir war
Rabbiner in Daugavpils und Krāslava, “ein hervorragender Schüler“ von Shne’ur
Zalman, des Gründers des ChaBaD Chassidismus und “Lehrer des Hillels aus Poretschje“ [40, VII, 614]. Er ist in der Biographie von Shne’ersons von Chajim Me‘ir
Helmans (1855–1927) erwähnt worden [43, I, 139–140]. Obwohl keine gedruckte
Texte von ihm bekannt sind, wusste man von der Existenz seiner Predigten in Handschriftform [40, VII, 614], deren Schicksal unklar ist. Es sind Legenden aus seiner
vita, in chassidischer Hagiographie festgehalten worden [43, I, 139–140; 34; 105].
Jehuda bar Mordechai Ha–Lewi Hurwits, geb. 1734 in Wilno, war Arzt und
Literat, einer der Vorkämpfern der Haskala unter litauischen Juden, der an der
Universität in Padua (Italien) Medizin studierte14 und dort den Doktortitel erwarb.
Nach dem Besuch von Amsterdam im Jahre 1765, wo er von den dortigen Literaten,
Verlegern und Dichtern – David Franco-Mendes (1713–1792), Jitschaq Kohen
Belinfante (gest. 1781), Naftali Hirz/Herz Wessely (1725–1805) begrüsst wurde [36,
172], wohnte er einige Zeit in Mitau, nach Angaben von Feiner vermutlich um die
Zeit von 1769 bis 1775 [36, 173]. Hurwits war mit Moses Mendelssohn persönlich

bekannt. Sefer Amudei bet Jehuda ha‘Amudim laTorah wa‘Avodah (Die Säulen des
Hauses Jehuda, welche der Lehre und dem Gottesdienst errichtet sind) [50], ein Buch,
das die jüdische traditionelle Ethik gegen „griechische“ Philosophie (Platonismus
und Aristotelismus) in Dialogform behauptet [104, 150], wurde in Leib Zusmans
Typographie in Amsterdam 1765/1766 gedruckt und von Moses Mendelssohn
begutachtet. Wegen des Traditionalismus wurde diese ethische Behandlung zu
den Doktrinenbüchern gezählt. Sefer Tsel haMa‘alot, leda‘at chochmot uMussarim,
beAmorim qetsarim [48] (Buch von Tugendschatten/Schatten des Aufstiegs,
dargestellt in kurzen Sätzen, zum Erlernen der Weisheit und Ethik) hat dieselbe
Tendenz vertreten. Dieses Buch, das 365 kurze Sprüche liefert (Gnomensammlung
in gereimter Form, [104, 150]), wurde 1764 in Königsberg15 und in zweiter Auflage
1795 in Dubno herausgegeben. ‘Eden haMa’amim asher natati miEts pri haRav
rabbenu Mosheh ben Maimon, miBne avi, Jehuda miBet Lewi (Der Paradiesgarten für
die Gläubigen, den ich, Jehuda aus dem Haus Lewi, vom Baum des Rav Mosche ben
Maimons, unseres Vorfahren, gepflanzt habe) [49] ist ebenfalls in Amsterdam 1765
gedruckt worden. Sefer Kerem ‘Ein Gedi (Der Weinberg zu Ein-Gedi) [51], das Chad
gadja behandelte, kam 1766 in Königsberg und ebenfalls 1795 in Dubno heraus.
Hurwits verfasste auch ein “Gedicht zur Feier des Einweihung-Tages des
akademischen Gymnasiums zu Mitau, in hebräischen Versen verfertigt und übersetzt”
[52], das in Mitau 1775 herauskam [2, 106], in demselben Jahr erschien der „Gesang
am Geburtsfeste seiner Hochfürstlichen Durchlaucht Peter, Herzog in Liefland zu
Curland und Semgallen” [53] [2, 108]. Sefer machberet chaje haNefesh veNechijutah
(Buch der Abhandlung vom Leben der Seele und über ihre Unsterblichkeit) [54] wurde
1786 in Poretschje16 (seit 1918 Demidow, Gouvernement Witebsk) gedruckt [100,
72]. Dieses philosophisch-theologisches Thema ist in dichterischer Prosa behandelt
worden. Das polemische Buch Sefer Megillat Sedarim, Cheleq ri’shon, bo peshar dibur
ben shalosh kitot, chachme haKabbalah, maskile haTalmud uNevone haMeshakerim [55]
(Buch von Schriftrollen der Ordnungen. Erster Theil, in welchem die Reden zwischen
drei Parteien – Kabbalisten (Weisen der Kabbalah), Talmudisten (Talmudgelehrten)
und Wissenschaftlern (Forschenden, Philosophen) erläutert werden, ist in Prag 1793
erschienen. Über das Genre des in Grodno 1797 erschienenen Bandes von knapp
40 Seiten unter dem Titel Sefer Hechal ‘Oneg [55] (Buch vom Palast der Genüsse)
gab es am wenigsten Übereinstimmung. Wunderbar nennt es eine theologische
Dissertation [100], EE – “Sammlung von Parabolen und Satzungen“ [41, 845],

14 Nach Wunderbar ist sein Geburtsort allerdings Padua, dabei stützt er sich auf die Information der noch lebenden
Nachkommen des Gelehrten [100, 71]. Sollte das eine Legende sein, zeugt sie von einem ganz bestimmten
Gelehrtenideal.

15 Saloniker Antologie von Natan Amram ben Chajim (1791–1870) “Noam haMiddot” (Die angenehmen Maße) von
1857 habe diese aufgenommen [104, 150].
16 Poretschje war “ein Stapelort für die Produkte, [...] welche nach Riga abgeführt werden“ [96, 336]. Dank Kasplja–
Fluss war diese Kleinstadt für den Handel bedeutend. Die Handelswege führten über Riga nach Danzig, Königsberg
und Memel (Klaipeda) weiter. Mit Poretschje hat die rabbinische Elite Baltikums noch mehr Verbindungen gepflegt:
der bereits oben erwähnte Zalman Zhiezhmorer wünschte sich sogar, dort als Chassidischer Rebbe angestellt zu
werden.
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in hebräischen Bibliographien wird es der jüdischen Ethik und Haskala-Literatur
zugeordnet. Jochann Bernoulli (1744–1804) seien noch “Hebräische Gedichte“ von
ihm bekannt gewesen, die er im 3. Band seiner Reisebeschreibungen erwähnte [28,
243]. Recke & Napiersky gibt diese als Übersetzung “Lichtwerscher Fabeln“ an [85,
III, 55], bestreitet allerdings (und ihnen folgend tut dies auch Wunderbar), dass
diese je gedruckt worden sind.17 Jehuda Hurwits wird zu den “Pionieren“ [40, VI,
845], “Vorboten“ [36,170] der osteuropäischen Haskala gezählt, sowohl thematisch,
als auch wegen der Verwendung des verfeinerten Stils,18 der in der hebräischen
Literatur des 18. Jahrhunderts aufblühte (melizah).
Es ist weiter Wolf Altshuler [40, II, 139] (Ze’ev Wolf Altschul, um ca.
1750–1806) zu erwähnen, der am Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts
mehrere Werke drucken liess. Zeved Tov [5] (Das gute Geschenk), Sefat Hajam [7]
(Meeresrand) und Chamishah haluqim ’avanim [6] (Fünf glatte Steine) sind 1794
in Shklov erschienen, statt aber geplanter Kommentare auf alle fünf Megillot nur
zwei Teile mit Kommentaren enthaltend: ’Avnei qodesh (Die heiligen Steine19), der
Shir haShirim (Hoheslied) kommentierte, und ’Even Pinnah (“Der Grundstein”),
der das Buch Ruth erläuterte. Haggadah shel Pesach Sefat Hajam [7] wurde im
schlesischen Breslau 1819 gedruckt. Die zweite und die dritte Ausgabe von Zeved
Tov erschien im Jahre 1814 in Kopys’, einer Ortschaft unweit von Shklov am Dnepr
in Weissrussland, und in Warschau im Jahre 1776 (Zeved Tov. Perush ‘al binjan
Jehezqe‘el we’Erec Chamadah ‘al Jehoshu‘a, Das gute Geschenk meinte nämlich die
Erklärung der Konstruktion des 3. Tempels Jehezqe’els).
Juden aus Baltikum trugen auch zur Konvertitenliteratur bei. Mosheh
ben Gerson Ha-Kohen/Ha-Lewi aus Mitau/Jelgava, der 1749 den lutherischen
Glauben angenommen hat und sich auf den Namen Carl/Karl Anton taufen liess,
hat in Helmstadt (Deutschland) viele seiner Werke herausgegeben, wobei er sich
insbesondere der Kontroversliteratur zuwandte – “Meinungen und Streitigkeiten
der Rabbinen über die Lehre von der Auferstehung der Todten und besonders von
dem, was zwischen dem Maimonides und seinen Gegnern darüber abgehandelt
worden“ [9] (1750); “Nachlese zu seiner letzten Nachricht von Sabbathai Zebhi
worin zugleich das Ende dieser Streitigkeiten erzählet wird” [12] (1753); “Kurze
Nachricht von dem falschen Messias Sabbathai Zebhi und den neulich seinetwegen
in Hamburg und Altona entstandenen Bewegungen zu besserer Beurtheilung
derer bisher in den Zeitungen und anderen Schriften davon bekandt gewordenen

Erzählungen” [10] (1752); “Commentatio Historica de Iudaeo immortali in qua
haec fabula examinatur et confutatur” [15] (1756).
Er hat auch Einführungen, darunter einige mit einem apologetischen
Zweck verfasst, wie zum Beispiel, “Einleitung in die rabbinischen Rechte, dabey
insonderheit von einem Judeneide” [16] (1756); “Kurzer Entwurf der Erklärung
Jüdischer Gebräuche sowol (sic!) geistlicher als weltlicher zum Gebrauch
akademischer Vorlesungen entworfen” [14] (1754), die geeignet wären, an
universitären Einleitungskursen vorgetragen zu werden. Er versuchte sich auch in
der schöngeistigen Literatur, genauer in der Verskunst. Es entstanden “Die zweyte
beglückte Vermählung des dänischen Monarchen besinget in einem rabbinischen
Gesang” [11] (1752); “Sammlung einiger rabbinischen Oden nebst einer freyen
Übersetzung” [13] (1753). Mosheh ben Gerson Ha-Kohen/Ha-Lewi ist auch der
Verfasser einer jüdischen Bibliographie “Nachricht von einem höchst raren alten
rabbinischen Buche in der Bibliothek der St. Hamburg” [17] aus dem Jahre 1756,
wo es sich um den Titel ’Even ha‘Ezer hoshen mishpat (Fels der Hilfe. Brustschild der
Gerechtigkeit) [94] handelt, das in Piove de Sacco unweit von Padua und Venetien
1478 gedruckt sei, und dem Rabbi Meshullam (Quzi, Cusi)20 zugeschrieben wird,
der das Eherecht im ersten Teil und das Zivilrecht im zweiten behandelt. Dieses
Buch gehörte zu den ersten gedruckten Büchern in hebräischer Sprache. Anton
konnte dieses Buch in Biblioteca Hebraea [99] des Pastors Johann Christoph Wolf
(1683–1739) in Hamburg notiert finden.
Das opus magnum Reuben Wunderbars (1812–1868) “Biblisch–talmudische
Medizin“ [101], das in Riga und Leipzig genau in der Mitte des Jahrhunderts
herausgegeben wurde und als Epochenbrücke anzusehen ist, tritt bereits in die
Spuren der Wissenschaft des Judentums, ohne mit dieser Tradition gänzlich zu
verschmelzen.

Abkürzungen
TaNaCh – Torah Nevi’im veKetuvim
Jes. – Buch von Jesaja
Ps. – Psalmen oder Tehilim
Pr. – Prediger Salomo
Ex. – Exodus (in christlicher Ueberlieferung) oder Šemot (in jüdischer Überlieferung)
ChaBaD – Richtung des Chassidismus, hier: Akronym, Chochmah – Binah – Da‘at (Weisheit – Einsicht – Wissen)

17 Aleksejeva hofft, diese Gedichte noch zu finden [2, 110], was hoch wahrscheinlich ist. Magnus Gottfried Lichtwer
(1719–1783) war ein deutscher Jurist und Fabeldichter.
18 EE weiss zu berichten, dass er “als exzellenter Stilist populär” war, “ihn bewunderten sowohl Orthodoxe, als
auch Aufklärer”, “seine Werke enthielten Approbationen sowohl berühmter litwakschen Rabbiner, als auch der
führenden Aufklärer Mendelssohn und Wessely” [40, VI, 845].
19 Der Gebrauch des Ausdrucks ‘Steine’ in hebräischen Büchertiteln war ebenso typisch wie Gebrauch der Ausdrücke
“Hände“ (jad), “Haus“ (bet), “Tore“ (sha’ar), “Name“ (hashem), “Wege“ (derachim, netivim, shebilim), “Gabe“ oder
“Opfer“ (zeved, qurban, minchat), in der Verbindung mit dem Namen des Verfassers. Siehe: [27].
GRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE

RaMBaN – Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanides (1194–1270)
RaMBaM – Rabbi Moshe ben Maimon, Maimonides (1135–1204)
EE – Evrejskaâ enciklopediâ
JE – Jewish Encyclopaedia

20 Meshulam Quzi ben Moshe Ja’aqov aus Mestre.
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ar tradicionālajiem reliģiskajiem žanriem. Ebreju apgaismība (haskalah) izraisīja
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Ebreju grāmata un literatūra Kurzemē, Vidzemē
un Latgalē līdz 19. gs. 40. gadu vidum
Ebreju grāmata un literatūra Latvijā līdz 1849. gadam uzrāda plašu varietāti
un iespaidīgu izplatību Eiropas centrālajos reģionos. Ar piesaisti Latvijai domāts,
ka tās autori dzimuši vai uzturējušies Latvijas teritorijā, pārsvarā, kaut arī ne
ekskluzīvi veicot rabīnu pienākumus Latvijas teritorijā, publicējuši savus darbus
Polijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Vācijā, Čehijā, Holandē, Ungārijā, Ukrainā, Prūsijā,
kā arī atstājuši virkni nepublicētu manuskriptu, kuri atrodas dažādās kolekcijās
vai kuru atrašanās vieta nav zināma. Darbi uzrakstīti visos tradicionālajos ebreju
literatūras žanros, sastopama žanru simbioze, vērojama arī tradicionāli mazskaitlīgās
teoloģiskās, filosofiskās un ētiskās literatūras pastāvēšana, tajā skaitā ciešā sasaistē
GRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE
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Daži apsvērumi par Dāvida Kranca
grāmatas “Vecā un jaunā brāļu vēsture”
(Alte und neue Brüder–Historie, Barby 1771)
tulkojumu latviešu valodā un tā norakstiem
(18. gs. otrā puse – 19. gs. pirmā puse)

pietiekami labi pārzinājis Kranca grāmatā aprakstītos notikumus (proti, 1727. gada
šķelšanās mēģinājumu Hernhūtes kopienā un morāviešu brāļu stingro nostāju,
aizstāvot savas draudzes no priekštečiem mantotos, demokrātiskos principus).
Šāda tulkotāja interpretācija ienes dažas jaunas nianses līdzšinējos priekšstatos par
hernhūtisma izcelsmi.
Salīdzinot norakstus savā starpā, tika secināts, ka eventuāli vistuvākais
tulkotāja pirmtekstam (arhetipam) ir Pētera Baidiņa noraksts, savukārt abos pārējos
norakstos, spriežot pēc pārrakstīšanas kļūdām, ir visvairāk līdzības.
Atslēgvārdi: Dāvids Krancs, Nikolauss Ludvigs fon Cincendorfs, čehu–morāviešu
brāļu draudzes vēsture, hernhūtisms, latviešu rokraksta grāmatniecība, latviešu brāļu
draudzes vēsture.

Publikācijas objekts
Vēsturiskajam žanram čehu–morāviešu brāļu draudzes literatūrā tika
ierādīta īpaša vieta, jo tā kopšana brāļiem nozīmēja piederības apziņas uzturēšanu
savai konfesijai garākā hronoloģiskā distancē, reliģiskās mācības nepārtrauktības
sargāšanu. Šo tradīciju pārņēma arī vācu hernhūtieši, no tiem tā ienāca arī latviešu
brāļu draudzē.
Starp visiem vēsturiskā žanra darbiem apskatāmais Dāvida Kranca darba
tulkojums ir visapjomīgākais. Tas saglabājies trijos norakstos: vecākais (starp
1798– 1800), tapis Cēsu apkārtnē, tad Pētera Baidiņa noraksts (Raunā, 1835) un
Gusta Ēversa noraksts (Viļķēnos, 1845); visi glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas
reto grāmatu un rokrakstu krājumā. Noraksti tika salīdzināti gan ar vācisko oriģinālu,
gan savā starpā.
Salīdzinot minētos norakstus ar Kranca oriģinālu, tika secināts, ka par
tulkojumu var runāt visai nosacīti. Tas ir konspektīvais tulkojums, kurā atsevišķas
teksta vietas (apakšnodaļu sākumi) tulkotas burtiski, pārējais brīvi un īsi pārstāstīts.
Sižeta pamatu veido čehu baznīcas izcelšanās un tās cīņa par savas patstāvības
saglabāšanu pret dažādiem ārējiem spēkiem, galvenokārt Sv. Romas impērijas
administrāciju un katoļu baznīcas institūcijām. Stāsta galvenās domas: dievišķās
Providences aizgādība čehu–morāviešu brāļu draudzei vairāku gadsimtu gaitā, brāļu
draudžu locekļu varonība un uzticība saviem reliģiskajiem un ētiskajiem ideāliem.
Latviešu lasītāju grāmatā varēja piesaistīt demokrātisma un humānisma elementi,
radot asociācijas par divu nacionāli apspiestu tautu – čehu un latviešu – vēsturisko
likteņu līdzību.
Tika konstatēta arī kāda interpolācija – tulkotāja izdarīts, no Kranca teksta
būtiski atšķirīgs iespraudums, kas liek domāt, ka tulkotājs no citiem avotiem

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) reto grāmatu un rokrakstu krājums
ir skaitliski lielākā latviešu brāļu draudžu tekstu krātuve Latvijā. Nedaudz mazāki
krājumi ir Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā bibliotēkā, atsevišķi rokraksti
glabājas arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures nodaļā, LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē, kā arī reģionālajos muzejos
(Cēsu Vēstures un mākslas muzejā u. c.). LNB reto grāmatu un rokrakstu krājumā
glabājas apmēram 500 brāļu draudžu rokraksta grāmatu, kuru hronoloģiskais
aptvērums sniedzas no 18. gadsimta trešās ceturtdaļas līdz 19. gadsimta beigām.
Lielākā daļa brāļu draudžu rokraksta grāmatu bibliotēkā ienākušas kā vienots
kopums jeb kolekcija, pārstāvot kādreiz pastāvējušās plašās brāļu draudžu literatūras
centrālo, ne marginālo daļu.
Vēsturiskā žanra sacerējumi šajā klāstā, tiesa, sastāda skaitliski nelielu grupu –
ievērojamais latviešu grāmatniecības vēsturnieks un latviešu rokraksta grāmatu
kopkataloga sastādītājs Dr. phil. Aleksejs Apīnis (1926–2004) tiem pieskaita 18
sacerējumus, no kuriem 7 nosacīti var atzīt par tādiem, kas veltīti brāļu draudžu
vispārējai vēsturei, 11 attēlo to darbību latviešu un igauņu teritorijās. Šāda proporcija
ir saprotama, ja ņem vērā, ka lielāko daļu no minētajiem apmēram 500 tekstiem
veido apjoma ziņā nelielās (2–6 lpp. garās) runas, bet vēsturiskā žanra sacerējumu
apjoms caurmērā aptver vairākus desmitus lappušu. Lielāks svars tomēr ir minētā
žanra idejiskajam potenciālam: “Hernhūtisms izcilu uzmanību veltīja tam, lai
draudžu locekļi zinātu savus garīgos pirmsākumus: brāļi cītīgi kopa vēsturisko
žanru” [1, 24]. Teologs un baznīcas vēsturnieks Ludvigs Adamovičs (1884–1943)
norāda ne tikai uz minētā žanra lielo nozīmi brāļu draudžu kustībā, bet arī uz tā
komunikatīvajām iespējām sabiedrībā: “Brāļu draudze modināja vēsturiskās intereses
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1. attēls. Kranz, D. Alte und neue Brüder-Historie.
Barby, 1771. Pirmais izdevums. Titullapa

latviešos. Draudzes sapulcēs lasīja ziņojumus no draudzes dzīves. Tādiem lasījumiem
sākumā tulkoja stāstus par Vācijas draudzēm, bet vēlāk radās arī raksti par pašu
latviešu draudžu dzīvi [..]” [2, 349].
Hernhūtiešu teologa un misionāra Dāvida Kranca (David Cranz, 1723–1777)
savā laikā populārās grāmatas1 Alte und neue Brüder-Historie [5] latviskais tulkojums
ar nosaukumu “Tie stāsti no tās vecas brāļu draudzes. Tie stāsti no tās atjaunotas
brāļu draudzes” ir otrais vecākais2 saglabājies brāļu draudžu sacerējuma tulkojums
latviešu valodā (1. att.).
Rakstot minēto brāļu draudzes vēsturi, Kranca nolūks, kā viņš pats paskaidrojis
ievadā, bijis atspēkot brāļu draudžu pretinieku izdomājumus un sagrozījumus, kas
notikuši “ne tikai aiz dažu vēstures rakstītāju ļaunprātības, bet pa lielākai daļai – aiz
uzticamu ziņu trūkuma” [5, 2– 33].
Šajā publikācijā apskatāmais Kranca sacerējuma tulkojums analizēts divās
monogrāfijās. Aleksejs Apīnis grāmatā “Neprasot atļauju” nonācis pie pamatota
1
2

3

Minētais darbs 18. gadsimtā tika pārtulkots dāņu, zviedru un angļu valodā.
Par pirmo pēc pašreiz pieejamām ziņām uzskatāms hernhūtisma dibinātāja, grāfa Nikolausa Ludviga fon Cincendorfa
(Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf, 1700–1760) darba par kristiānisma sākumiem Erster Versuch
zu einem Chronicon der Kirchentage (Barby, 1757) tulkojums “Pirmā pārbaudīšana uz vienu laiku grāmatu tās
draudzes dienu ...”; tulkots 1766–1767, norakstīts ap 1800 (LNB RX 35, 1, 49).
Ievadam un pamattekstam ir dalīta paginācija.
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secinājuma, ka politiskās vēstures elementu daudzums tajā “tālu pārsniedz reliģijas
vēsturei nepieciešamo. Visi hernhūtiešu plašākie vēsturiskie sacerējumi patiesībā ir
nevis baznīcas, bet ķecerību [..] vēstures” [1, 26]. Apīnis norāda, ka savas grāmatas
sākumdaļā Krancs jo plaši izmantojis čehu brāļu draudžu kustības līdera un jauno
laiku pedagoģijas zinātnes pamatlicēja Jana Amosa Komenska (Jan Amos Komenský,
latinizētā forma Comenius, 1592–1670) apcerējumu Historia persecutionum ecclesiae
Bohemicae4.
Čehu baltists, Ph. D. Pāvels Štolls (Pavel Štoll, 1964) savā plašajā pētījumā
“Latviešu kultūra un brāļu draudze” nepiekrīt Apīnim attiecībā uz Kranca darba
galveno avotu, pirmkārt, uzskatot, ka Komenskis bijis drīzāk grāmatas Historia
persecutionum... izdevējs un redaktors un nevis autors, otrkārt – ka Kranca darbs
radies, pamatojoties nevis uz minēto, bet citu Komenska darbu – Historia Fratrum
Bohemorum5 jeb Ecclesiae Slavonicae brevis historiola6 (1660)7 [10, 243–244]. Tomēr
nozīmīgākais Štolla secinājums skar apskatāmā Kranca sacerējuma saturu un norāda
uz saikni starp čehu agrīno protestantu cīņu par nacionālu un demokrātisku baznīcu
un latviešu nacionālās apziņas veidošanos. “Tās [čehu brāļu draudzes] paraugs
latviešu iedzīvotājiem, kas atradās uz nacionālās atmodas sliekšņa, varēja šķist ļoti
pievilcīgs, ņemot vērā viņu pašu tālaika pieredzi ar hernhūtiešu kustības vajāšanām
un arī senajām varmācīgās kristianizācijas traumām” [10, 247–248]. Apīnis akcentē
Kranca vēstījuma vispārcilvēcīgo, ētisko kodolu, Štolls – tā nacionālo satvaru,
norādot uz darbā ietvertās informācijas iespējamo rezonansi latviešu zemnieku vidē.
Šī publikācija nepretendē ne galīgi atrisināt diskusiju par vienas vai otras
minētās Komenska grāmatas prioritāti Kranca sacerējuma galvenā vēstures avota
statusā, ne arī izdarīt plašus secinājumus par čehu un latviešu kultūras sakariem, kādi,
brāļu draudzes pastarpināti, acīmredzot, tomēr būs pastāvējuši jau 18. gadsimtā.
Tās galvenais nolūks ir iepazīstināt ar rezultātiem, pie kādiem autors nonācis,
pirmkārt, salīdzinot Kranca sacerējuma latvisko tulkojumu ar vācisko oriģinālu,
otrkārt – salīdzinot savā starpā trīs saglabājušos minētā tulkojuma norakstus,
treškārt – noskaidrojot vēsturisko kontekstu Kranca tikai garāmejot pieminētajiem
politiskajiem notikumiem. Bez tam autors mēģinās atbildēt arī uz jautājumu, vai
ir pareizs apgalvojums, ka minētā darba latviskā tulkojuma “vecākais noraksts
pagatavots pēc 1798. gada, laikam ap 1801. gadu” [1, 25]; to atkārto arī Pāvels
Štolls – “pirmais [noraksts] radies [..] starp 1798. un 1801. gadu” [10, 243]. [Šeit
un turpmāk treknraksts mans. – E. C.]
4
5
6
7

“Čehijas baznīcas vajāšanas vēsture”.
“Čehu baznīcas vēsture”.
“Slāvu baznīcas īsa vēsture”.
Štolla uzskatiem minētajā jautājumā varētu visumā piekrist, vienīgi piebilstot arī to, ka pats Krancs savas grāmatas
pirmajā daļā (“Vecā brāļu vēsture”) katras nodaļas resp. paragrāfa beigās taču saīsināti norāda uz Komenska
“Čehijas baznīcas vajāšanas vēstures” attiecīgo nodaļu, lai gan atsaucas arī uz Štolla pieminēto “Čehu baznīcas
vēsturi” u. c. avotiem.
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Pašlaik apzināti trīs minētā Kranca sacerējuma latviešu tulkojuma noraksti –
pirmais, nezināma norakstītāja darināts, tapis Cēsu apkārtnē starp 1798 un 1800 [6],
otrais – Pētera Baidiņa noraksts Raunā (1835) [7] un trešais – Gusta Ēversa noraksts
Viļķēnos (ap 1845) [8], visi LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumā.
Minētajos norakstos tiražēto Kranca grāmatas latvisko versiju tomēr nevar
nosaukt par pilnīgu, bet gan par ļoti konspektīvu tulkojumu ar nedaudziem, taču
būtiskiem tulkotāja (norakstītāja?) iestarpinājumiem jeb interpolācijām. Tajā pašā
laikā Kranca stāstījuma galvenā sižetiskā līnija viscaur saglabāta. Pirmajā daļā – “Tie
stāsti no tās vecas brāļu draudzes”, kas vēsta par kristīgās ticības izplatību Čehijā
un Morāvijā, vēlāk – par brāļu draudžu izveidošanos un darbību un aptver laika
posmu no 9. gadsimta beigām līdz 17. gadsimta beigām, izmantotas visas Kranca
grāmatas nodaļas (tiesa, no katras paņemot tikai divus trīs pirmos teikumus, pārējo
īsi pārstāstot). Savukārt otrajā daļā – “Tie stāsti no tās atjaunotas brāļu draudzes”,
kas vēsta par morāviešu brāļu apmešanos grāfa Nikolausa Ludviga fon Cincendorfa
(Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf, 1700–1760) muižā
Bertelsdorfā (Lejaslauzicā Saksijā), Hernhūtes kolonijas dibināšanu un hernhūtisma
pirmsākumiem, izmantota vienīgi Kranca grāmatas otrās daļas Neue Brüder-Historie
pirmā nodaļa.
Tulkotājs apzināti izvairījies no politisko notikumu sīkākas detalizācijas,
daudzo politisko un garīgo līderu personvārdiem, ģeogrāfiskajiem nosaukumiem
un abstraktiem terminiem, pilnīgi pareizi spriezdams, ka latviešu lasītāju lokam –
zemniekiem – tie varētu būt nesaprotami un lieki. Bet tur, kur minētie personvārdi
resp. ģeogrāfiskie nosaukumi tomēr lietoti, tas vienmēr darīts pilnīgi aplam;
vēlīnākajos norakstos bez salīdzināšanas ar paralēltekstiem pat nav nojaušams, par
ko tiek runāts. Tomēr gramatiskās kļūdas, tāpat kļūdas īpašvārdu rakstībā ļauj kaut
vai hipotētiskā līmenī spriest par norakstu eventuālo ģenēzi un savstarpējo saistību.
Otro atšķirību grupu no Kranca oriģināla sastāda jau nopietnākas atkāpes no
vēsturiskās realitātes, kas saistās ar norakstītāja nepareizi izlasītu vārdu vai pārprastu
teksta fragmentu.

“Tie stāsti no tās vecas brāļu draudzes”
Kranca vēstījums iesākas ar stāstu par pirmo mūku misionāru Kirila un
Metodija darbību, kuriem izdodas pievērst kristīgajai ticībai Čehijas un Morāvijas
valdniekus. Ar to tomēr nav apmierināta daļa vietējās aristokrātijas, kura padzen un
pat nogalina neofītus. Epizodi par Čehijas kņazieni Sv. Ludmilu (Svatá Ludmila,
ap 860–921), kura, kā zināms, tika nogalināta pēc viņas vedeklas Drahomiras
(Drahomíra ze Stodor, 877 vai 890 – pēc 935) norādījuma – tulkotājs (norakstītājs?)
interpretē tā, it kā Sv. Ludmila būtu tikusi nogalināta kopā ar savu dēlu un vedeklu:
GRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE
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2. attēls. “ Tie stāsti no tās vecas brāļu draudzes”
ar aprakstu par kristietības izplatības sākumu
Čehijā un Sv. Ludmilas nogalināšanu. Cēsu
noraksts (starp 1798. un 1801. gadu).
LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums,
RX35,1,50

“Tā ķēniņene tapa ar savu dēlu un viņa gaspažu iekš baznīcas no šusti“[6, 31]; Kranca
oriģināltekstā šī epizode attēlota sekojoši: “Die verwittete Herzogin hatte auf Anstiffen
ihrer Schwieger–Tochter Drahomira in der Capelle erdrosselt”8 [5, 3]. Šī vēsturiskā
aplamība, kas tiražēta visos trijos minētajos norakstos, liecina, ka visi tie cēlušies
no viena, kļūdaina arhetipa vai paleotipa (2. att.). Līdzīgs piemērs ir arī epizode par
Ludmilas mazdēlu Sv. Vaclavu/Venceslavu (Svatý Václav, lat. Venceslaus, vācu Wenzel,
ap 907 – 935/36), kurš tāpat mirst mocekļa nāvē – latviskajā versijā viņš no mazdēla
pārtapis par znotu: “[..] viņas znots tika no sava brāļa no kauts” [6, 31]; Kranca
oriģinālā “[..] ihr Enkel Wenzeslaus von seinem noch heidnischen Bruder Boleslaus ums
Jahr 930 ermordet”9 [5, 3– 4].
Tālāk pastāstīts, ka Romas ķeizars Oto I Lielais (Otto I der Große, 912–973)
pakļauj Čehiju un Morāviju – tiek ieviesti dievkalpojumi latīņu valodā, lai gan kādu
laiku tos vēl pa vecam notur arī vietējās valodās. Lai arī “tā šķīsta grieķu mācība”
(kristīgās ticības Bizantijas modelis) tiek gandrīz pilnīgi katoļu pārmākta, tad
tomēr paliek “viena patiesīga sēkla pāri”, un tās sekotājiem pievienojas no Francijas
Čehijā iebēgušie herētiķi (ķeceri) – valdieši (Pjēra Valda/Valdo (franču Pierre Valdo,
8 “Hercogiene atraitne pēc savas vedeklas Drahomiras pamudinājuma tika kapelā nožņaugta [..]”.
9 “ [...] viņas mazdēlu Venceslavu ap 930. gadu nogalināja viņa brālis Boļeslavs, tolaik vēl pagāns”.
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1140– 1217) sekotāji [6, 32]. Apmēram divsimt gadus čehu un valdiešu misionāri
izplata savu mācību Čehijā, līdz 14. gadsimta beigās seko jaunas vajāšanas, kuru
rezultātā kopienas tiek izkliedētas. Un tomēr arī tad “daudz pieticīgi liecinieki iekš
Bēmer zemes10 pakaļ palikuši” [6, 42]. Vispazīstamākais no tiem ir mācītājs Jans Huss
(Jan Hus, 1369–1415), kurš “māca to tīru Evangeliumu no Kristus un tām apustuļu
mācībām” [6, 51] un darbojas pretī katoļu mācītāju intrigām. Seko pazīstamais
sižets par viņa gājienu uz Konstances pilsētu, tiesāšanu un sadedzināšanu. Kā
Cēsu norakstā, tā Ēversa krājumā sastopama viena un tā pati konsekventi kļūdaina
šī ticības reformatora vārda rakstība – vārds un uzvārds sarakstīti kopā: “Jahnus”.
Minētajā epizodē sastopams teikums, ko var nosaukt par klasisku interpolāciju, proti,
tā iztrūkst Kranca teksta vāciskajā oriģinālā: “Viņš [Jans Huss] sacīja pēdīgus vārdus
uz viņiem: “Jūs nu cepiet vienu zosi, bet simts gadus pēc manis tad nācīs viens gulbis,
to jūs vairs ne cepsiet (proti) pēc simts gadiem nācīs Luters [..]” [6, 52].
Pēc Jana Husa nāves, kā zināms, Čehijā sākās piecpadsmit lielu sociālu un
reliģisku satricinājumu gadi (1419–1434) – husītu kari. Notika čehu masveida
sacelšanās pret Sv. Romas impērijas ķeizaru un katoļu baznīcu, kas noslēdzās
ar šķelšanos pašā husītu nometnē un radikālā spārna – taborītu – sakāvi. Turklāt
gan Krancs, gan, dabiski, arī tulkotājs simpatizē tieši taborītiem, nevis mērenajam
izlīdzēju virzienam – kalikstiešiem / tulkotāja versijā “kaliksteri”: “kas iesākumā uz
skaidru un patiesu Dieva kalpošanu bija strādājuši [..] tie tapa saukti taboniteri [..]
starp tiem bija daudzas patiesīgas un pieticīgas dvēseles, un tie tapa no savas paša
tautas no kaliksteriem gauži vajāti” [6, 62]. 1453. gadā dažas muižnieku, garīdznieku
un amatnieku ģimenes atstāj Prāgu un apmetas Liticē, kur izveido garīgo kopienu
atbilstoši saviem reliģiskajiem priekšstatiem. 1457. gadā galīgi noformējas čehu brāļu
draudžu (“Jednota bratrská”, “Unitas Fratrum”) uzbūve un reliģiskā mācība. Krancs
savā grāmatā (vācu oriģinālā) raksta: “[..] viņi vienojās noteiktā baznīcas iekārtā un
izšķīrās sirdsapziņas dēļ visu pārciest un pretoties savu ienaidnieku trakumam ne ar
ieročiem, kā tā saucamie husīti, bet ar lūgšanām un saprātīgu pārliecināšanu” [5, 17].
Bet nepaiet ne trīs gadi, un kalikstieši kopā ar katoļu priesteriem apsūdz čehu brāļus
ne vien par ķeceriem, bet arī slepeniem dumpiniekiem, kas gribot izveidot bīstamu
“valsti valstī”. Latviskajā tulkojumā šis pēdējais apgalvojums skan: “[it kā] viņu mērķis
esot to valdīšanu uz viltīgu vīzi pārvaldīt” [6, 91]. Čehijas karalis Georgs Podibrads
(Georg von Podiebrad, arī Georg von Kunstadt und Podiebrad; čehu Jiří z Poděbrad;
Jiří z Kunštátu a Poděbrad, 1420–1471) nespēj novērst čehu brāļu draudžu vajāšanas,
jo, kāpjot tronī, zvērējis “izdeldēt” no zemes visus “ticības pievīlējus” jeb ķecerus.
Šajā epizodē latviskajā tulkojumā Kranca teksts netiek īsināts gandrīz nemaz: “[..]
tad iesāce nu tā pirma asinaina vaijāšana par tiem savienotiem [čehu un morāviešu]
brāļiem [..]. Viņi tape augstā ziemas laikā, no pilsātiem un apciemiem iz dzīti, visas

viņu mantas tape viņiem no ņemtas tie vāji tape uz lauku izmesti, tad daudz no bada
un augstuma11 no mire. Daudz tape iekš grūta cietuma likti. Dažiem tape rokas un
kājas no cirstas. Daži tape uz 4ām daļām sacirsti, daži iekš uguns sārti iemesti, un
daudz no mire cietumā” [6, 92].
Brāļu draudžu locekļi – latvieši ar līdzjūtību sekoja līdzi šādiem martiroloģijiem
(viņu uztverē – patiesās ticības piekritēju spīdzināšanas un sodīšanas aprakstiem).
To reminiscences reizēm pavīd arī pašu latviešu brāļu sacerētajos tekstos – pat līdz
19. gadsimta beigām (kopā ar asu nosodījumu vajātājiem un neapzinātu prasību
pēc reliģiskās tolerances). Vēl 1889. gadā ievērojamais Mēdzūlas brāļu draudzes
darbinieks Pēteris Bračs (1816–1892) dedzīgi rakstīja: “Tādi īsteni zvēra galvas12
[..] bija pēc apustuļu laikiem tie kristīgas draudzes priekšnieki, mācītāji un katoļu
pāvesti, kas [..] visas zvēra negantības izdarīja un caur to briesmīgu inkvizīcijas
slepkavu tiesu daudz tūkstošus un daudz milijonus ar tām visu briesmīgām mokām
dzelzes mašiņos visus kaulus salauzīja, pie stabiem citu rokās, citu kājās ačgārniski
pakāre, ar degošām oglīm kājas dedzināja un trīs milijones, kā stāv vecos Baznīces
stāstos aprakstīts, dzīvus cilvēkus, svētus un Jēzus Lieciniekus ar uguni uz sārtiem ar
ķēdēm pie stabiem piesējuši sadedzināja [..]” [4, 5].
“Ķeceru” vajātāji viduslaikos 19. gadsimta vidū tiek asociatīvi saistīti ar brāļu
draudžu vajātājiem – luterāņu mācītājiem: “[..] daudz, ļoti daudz to ticīgu un
patiesīgu Pestītāja mīļotāju un Jēzus liecinieku ienaidnieku šinī laikā atrodās mūsu
starpā, daudz uzpūsti varizieri un rakstu mācītāji ir no mūsu baznīcas kungiem, kas
ar to zvēru un ar to mauku13 vienā prātā stāv [..]” [4, 5]. Līdzīgi izteikumi sastopami
arī Pētera Brača sacerējumā “Jēzus liecinieku darbi un cīnīšana” [4].
Tālāk “Tajos stāstos no vecas brāļu draudzes” tiek ziņots, ka 1467. gada sinodē
ar lozēšanu izvēlēti trīs brāļu prezbiteri, kurus Ungārijā kāds valdiešu bīskaps iesvēta
par bīskapiem. Turpmākajos apmēram 150 gados īsie tolerances posmi mijas ar
vajāšanām. “Vecas brāļu draudzes” vēsture noslēdzas ar katastrofu Trīsdesmitgadu
kara (1618–1648) sākumā – 1620. gadā pie Bila Horas jeb Baltā kalna Prāgas tuvumā,
kad katoļu līgas armija sakauj čehu protestantu karaspēku. Seko masveida nāvessodi.
Protestantu draudzes Čehijā un Morāvijā tiek aizliegtas, un tiem, kas nevēlas pāriet
katoļticībā, jādodas trimdā. Bet arī tur savu tēvu ticību kļūst arvien grūtāk saglabāt,
un brāļu draudzes piekritēju skaits sarūk arvien niecīgāks, līdz beidzot “daži tik
varēja atminēties, ka viņu tēvu tēvi no brāļu draudzes esot bijuši” [6, 272].

72

10 Čehijas.
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12 Alūzija ar Jāņa Atklāsmes grāmatā minēto septiņgalvaino nezvēru un “Bābeles netikli” – Romas impēriju, kam
protestanti pielīdzināja arī katoļu baznīcu.
13 “Bābeles netikli” .
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“Tie stāsti no tās atjaunotas brāļu draudzes”
18. gadsimta 20. gadu sākums – laiks, kad Bertelsdorfā sāka ieceļot pirmie
morāviešu un čehu brāļu draudzes locekļi, Eiropai ģeopolitiskā ziņā bija pagrieziena
punkts. Ar to saistījās divi starptautiski notikumi, kas atstāja savu zīmogu uz tālāko
šī kontinenta attīstību vismaz līdz 18. gadsimta 60. gadiem. Abi tie netiešā veidā
pieminēti arī “Tajos stāstos no tās atjaunotas brāļu draudzes” (3. att.).
Pirmais bija Ziemeļu karš, kurš īsi pirms tam (1721) bija beidzies ar Nīstades /
Nīštates miera līgumu. Latvijas vēsturē ir tradīcija šo karu vairāk saistīt ar Baltijas
jūras piekrasti un vistiešāk – ar Vidzemi. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka par Ziemeļu
kara skatuvi, vismaz tā sākuma posmā, kļuva arī Viduseiropa, konkrēti – Silēzija;
kara veiksme tajā brīdī bija labvēlīgāka protestantiskajai Zviedrijai. 1707. gada
1. septembrī starp Zviedrijas karali Kārli XII (Karl XII, 1682–1718), kurš ar savu
karaspēku nupat bija izsoļojis cauri Silēzijai, un katolisko Sv. Romas impērijas
ķeizaru Jozefu I (Joseph I, 1678–1711) tika parakstīta t. s. Altrandštetes konvencija,
saskaņā ar kuru Silēzijas protestanti ieguva plašākas konfesionālās tiesības, tiem
tika atdotas atpakaļ 125 atņemtās baznīcas un apsolīts uzcelt vēl 6 jaunas. Tik lielu
piekāpšanos var izskaidrot vienīgi ar to, ka 1707. gadā kara iznākumu vēl nevarēja
paredzēt (iepriekšējā gadā bija kapitulējusi impērijas un Krievijas sabiedrotā Saksija).
Jozefam I, dabiski, varēja likties, ka karā uzvarēs Zviedrija. Silēzijas protestanti
Kārli XII uztvēra kā atbrīvotāju. “Tie stāsti no tās vecas brāļu draudzes” vēsta – “tas
zviedru ķēniņš nāce tajā laikā tiem šlezieriem14 tās ticības brīvības dēļ par palīgu.
Bet 1717 tappa tā brīvība atkal aizliegta un tie bēmeri tappe no saviem kungiem
gauži apvaktēti” [6, 291– 292 ]. Šī “apvaktēšana” nozīmēja stingrāku konfesionālo
politiku impērijā un citās katoļu zemēs pēc Zviedrijas karaspēka sakāves Poltavas
kaujā (1709). Jaunais kontrreformācijas vilnis, no vienas, un iepriekš radīto ilūziju
krahs, no otras puses, varēja būt tie faktori, kas veicināja protestantu, tajā skaitā arī
čehu–morāviešu brāļu, pastiprinātu izceļošanu.
Kā otrais zīmīgais vēsturiskais notikums minams Prūsijas izvirzīšanās
18. gadsimta sākumā. 1701. gadā Brandenburga–Prūsija kļuva par Prūsijas karalisti.
Jau pirms tam, 1693. gadā, Jana Amosa Komenska mazdēls Daniēls Ernsts Jablonskis
(Daniel Ernst Jablonsky, 1660–1741) (arī pieminēts Dāvida Kranca darba latviskajā
tulkojumā) kļuva par toreizējā Brandenburgas kūrfirsta un vēlākā Prūsijas karaļa
Frīdriha I galma mācītāju, bet 1699. gadā – arī par Unitātes Frātrum (Apvienotās
čehu brāļu draudzes) bīskapu. Tieši viņš izstrādāja plānu visu Eiropas protestantu,
galvenokārt luterāņu un kalvinistu, apvienošanai. Tomēr vissvarīgākais bija tas, ka šī
plāna realizācijā bija ieinteresēti Prūsijas, Zviedrijas, Hannoveres, Braunšveigas un
citu valstu galmi. Reliģiski politisko sabiedroto nometnē bija paredzēts iekļaut arī

3. attēls. “Tie stāsti no tās atjaunotas
brāļu draudzes” ar aprakstu par morāviešu
draudzes pēcteču pirmās grupas izceļošanu
uz Bertelsdorfu. P. Baidiņa krājums (1835).
LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums,
RX35,3,5

Šveices kantonus un pat Angliju, tādā veidā radot universālu protestantu baznīcu un
spēcīgu, pret Habsburgiem un katolicismu vērstu politisku savienību. Šim plānam,
ko aktīvi atbalstīja arī slavenais filozofs Gotfrīds Vilhelms Leibnics (Gottfried Wilhelm
Leibnitz, 1646–1716), nebija lemts realizēties, tomēr tā pastāvēšana pierāda, ka
bailes no grandiozas protestantu sacelšanās, kas Sv. Romas impērijas varas iestādēm
18. gadsimta sākumā lika pastiprināt viņu vajāšanu savās zemēs, tajā skaitā Čehijā un
Morāvijā, nebija gluži bez pamata.
Tādējādi aiz reliģiskajām cīņām starp protestantiem, ko pārstāvēja arī čehu un
morāviešu brāļu draudze, un katoļiem stāvēja divas konkurējošas valstis – Sv. Romas
impērija, resp., Austrija un Prūsija: jau 18. gadsimta pirmajā ceturksnī tika veikti
priekšdarbi visiem trijiem Silēzijas kariem.
Bez šī politiskā konteksta Kranca grāmatā un tās latviskajā tulkojumā tālāk
aprakstītajiem notikumiem bija arī ideoloģiski propagandisks fons – 1) piētisma
izplatība Vācijā ar tā atstātajām sekām uz izglītības attīstību 18. gadsimtā un
2) hernhūtiešu misionāru darbība, kas ļoti strauji uzņēma apgriezienus tūlīt pēc
Hernhūtes draudzes izveidošanās. Kā zināms, viens no pirmajiem hernhūtiešu
misionāru mērķiem bija Vidzeme.
Krancs norāda, ka pirmā “pamatīgā modināšana” izcēlusies ap 1720. gadu,
t. i., tieši tad, kad bija pagājuši 100 gadi kopš brāļu draudžu katastrofas pie Baltā

14 Silēzijas protestantiem.
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4. attēls. Kristiāns Dāvids nocērt pirmo koku
Hernhūtes būvei 1722. gada 17. jūnijā.
Nezināma mākslinieka gravīra. 18. gs.
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5. attēls. Grāfs Nikolauss Ludvigs fon Cincendorfs.
Nezināma mākslinieka gravīra. Izgatavota pēc
Johana Kupecka (Kupezky, 1666–1740) darbnīcā
ap 1748. gadu tapušas gleznas. 19. gs.

kalna. Tā vienlaikus notikusi divos senos brāļu draudžu centros – Fulnekas15 apkārtnē
Morāvijā un Liticē – Litomišļas bīskapijā (Lanskrounas grāfistē), Čehijā.
No kāda ciema Fulnekas tuvumā 1722. gada “trešdienā pēc Vasarsvētkiem”
izceļoja divas morāviešu brāļu pēcteču ģimenes vācu amatnieka Kristiāna Dāvida
(Christian David, 1692–1751) vadībā. Kristiānam Dāvidam īsi pirms tam bija
izdevies iepazīties ar grāfu Cincendorfu un saņemt viņa atļauju katoļu vajātajiem
protestantiem apmesties viņa muižā, jau minētajā Bertelsdorfā. 17. jūnijā “nocirta
pirmo koku Hernhūtes būvei”, bet rudenī brāļu draudzes locekļi jau ievācās pirmajā
pašu uzceltajā namā (4. att.). Jaunās kopienas iedzīvotāju skaits ļoti strauji auga;
tiem pievienojās ne tikai izceļotāji (Kranca terminoloģijā “eksulanti”16) no Morāvijas
un Čehijas, bet arī citu protestantisma virzienu pārstāvji no dažādām vācu zemēm,
pārsvarā reformāti un kalvinisti. Tā kā visiem tiem bija no luterāņiem atšķirīgi
uzskati gan par dievkalpojuma norisi, gan par draudzes uzbūves principiem, tad,
dabiski, konflikti bija neizbēgami. Pirmais asākais konflikts izceļas jau 1723. gadā,
tomēr to izdodas novērst. 1726. gadā grāfs Cincendorfs lielākoties atrodas ārpus
savas muižas – Morāvijā, vēlāk Drēzdenē, kur viņš darbojas kā jurists Saksijas karaļa
galmā. 1727. gada pavasarī, kad Hernhūtes iedzīvotāju skaits uz ieceļotāju rēķina
ir vēl vairāk pieaudzis, konflikts uzliesmo no jauna. Šoreiz tas jau ir nopietnāks. Kā
strīda galveno iniciatoru Krancs nosauc kādu vārdā neminētu “tiesību zinātnieku”
no Fogtlandes17 (toreizējā rakstībā Voigtland). Tomēr skaidrs, ka vienam cilvēkam
diez vai būtu bijis pa spēkam “samusināt” “lielāko daļu dvēseļu” (“nemierniekiem”
pievienojas arī vēlāk ievērojamais hernhūtiešu darbinieks Kristiāns Dāvids18) – ja
vispārējā neapmierinātība nebūtu nobriedusi jau iepriekš. Konflikta galvenais

cēlonis, acīmredzot, bija tas, ka Hernhūte tomēr atradās luterāņu draudzes teritorijā,
tātad visiem iedzīvotājiem it kā vajadzētu pakļauties luterāņu baznīcas noteikumiem
un prasībām. Bet čehu un morāviešu brāļi uzskatīja sevi par neatkarīgas baznīcas
locekļiem un negribēja atzīt itin nekādu virsvaru. Tieši šī iemesla dēļ viņi taču bija
bēguši no katoļu pārvaldītās Čehijas un Morāvijas!
Situāciju vēl vairāk nokaitēja Bertelsdorfas draudzes mācītājs Johans
Andreass Rote (Johann Andreas Rothe, 1688–1758), kam Cincendorfs bija uzticējis
arī Hernhūtes kolonijas garīgo apkopi. Būdams labs orators un dziļi pārliecināts
luterānis (Cincendorfs par viņu esot teicis, ka viņa personā “savienojušās Lutera,
Špēnera19, Frankes20 un Švēdlera21 talanti), Rote tomēr, acīmredzot, bija slikts
psihologs un diplomāts, kam “dedzības bija vairāk nekā piesardzības” – “Sadusmotie
prāti viņam vairs nevēlējās pakļauties, un viņš pilnībā bija zaudējis viņu uzticību,”
raksta Krancs [5, 139].
Rezultātā lielākā daļa draudzes locekļu atteicās no baznīcas apmeklējuma
un Svētā Vakarēdiena, bet morāviešu brāļi jau gandrīz bija gatavi “ņemt savu ceļa
spieķi un doties tālāk, lai savu brīvību meklētu citur”. Interesanti, ka, cenšoties rast
pamatojumu viņu rīcībai, Krancs divas reizes lieto apzīmējumu “sirdsapziņa”, resp.
“sirdsapziņas brīvība”: morāviešu brāļi “sirdsapziņas brīvības (Gewissens–Freyheit)
dēļ bija atstājuši visu savu mantu un, kā viņi izteicās, nevēlējās tikt pakļauti
nekādiem jauniem sirdsapziņas žņaugiem (nicht einem neuen Gewissens–Zwang
unterwerfen wolten)” [5, 138].
Minēto notikumu laikā Cincendorfs atrodas Drēzdenē (5. att.). Palūdzis no
savas valdības pāris mēnešus atvaļinājuma, viņš steidzas uz Hernhūti. Lai arī lielākā

Fulnekā no 1618. līdz 1621. gadam dzīvoja un darbojās arī J. A. Komenskis.
No latīņu exsul, exsulis – izceļotājs, emigrants, bēglis.
Fogtlande (Vogtland) – reģions Vācijas dienvidaustrumos starp Bavārijas, Tīringijas un Saksijas zemēm un Čehiju.
1729. gadā Kristiāns Dāvids kā viens no pirmajiem hernhūtiešiem apmeklē Vidzemi.

19 Špēners, Filips Jakobs (Philipp Jakob Spener, 1635–1705), vācu teologs, piētisma pamatlicējs.
20 Franke, Augusts Hermanis (August Hermann Francke, 1663–1727), vācu teologs, piētisma virziena nodibinātājs
pedagoģijā.
21 Švedlers, Johans Kristofs (Schwedler, Johann Christoph, 1672–1630), vācu teologs un reliģiskais dzejnieks.
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daļa draudzes locekļu pret grāfu “nav saniknoti mazāk, kā pret mācītāju” (Roti),
viņš tomēr mēģina glābt, kas glābjams. Vēlēdamies “uzticīgo patiesības atzinēju
pulciņu, kas vienīgi nonācis maldu ceļos, saglabāt Evaņģēliskās Baznīcas kopienā”,
Cincendorfs cenšas noregulēt konfliktu mierīgiem līdzekļiem. Vispirms viņš atbrīvo
mācītāju Roti no Hernhūtes kolonijas dvēseļu aprūpes (tomēr paturot Bertelsdorfas
draudzes mācītāja amatā), tad cenšas noskaidrot “sabrukuma pirmsākumu” un
izrunājas ar katru no kopienas locekļiem atsevišķi “par viņa sirds stāvokli”. Pēc
tam kopējā sanāksmē viņš runā “par svētlaimības vienoto pamatu”, piekāpdamies
“ārējo formu ziņā” un galvenokārt cenzdamies “apvienot evaņģēliskās reliģijas
pamatpatiesības”. Pēc kopējām un individuālām pārrunām, kurās grāfs “parādīja
neaprakstāmu mīlestību, pacietību un toleranci”, “nonāca tik tālu, ka 12. maijā pēc
trīs stundu garas uzrunas visi vienojās un zvērēja (Handschlag gaben) pie statūtiem,
kas tiem tika nolasīti priekšā. [..] 8. jūlijā tie tika vēlreiz apstiprināti un 12. augustā
visu iedzīvotāju parakstīti” [5, 139–140].
Latviskajā tulkojumā tomēr minētā epizode izklāstīta nedaudz citādāk. Ja
sākuma teksts puslīdz sakrīt ar vācu oriģinālu (interpolācija ir apgalvojums, ka grāfs
visvairāk esot strādājis uz to, lai visi Hernhūtes iedzīvotāji “vienprātīgi pie lutteru
ticības un Baznīcas likumiem vien paliek” [6, 401], tad būtiskas atšķirības ir vēstījumā
par to, kādā ceļā morāviešu brāļi nonāk pie vienprātības un vai vispār iespējams
runāt par viņu piekāpšanos. Vispirms tiek uzsvērta Cincendorfa motivācija – pilnībā
pievērst viņus luterānismam (Kranca oriģinālā par to nav ne vārda):
“[..] pēc kādu laiku sāca tas liels Kungs atkal uz to strādāt un lika viņiem
priekšā, proti, ka tas gan jau labāki būtu, ka viņi savu vecu Brāļu Draudzes likumus
gribētu atstāt un pavisam pie Lutera ticības un Baznīcas likumiem savienoties” [6,
401 – 402]. [Šeit un turpmāk citātos saglabāta oriģinālrakstība. – E. C.]
Tad tiek norādīts uz Cincendorfa rīcības motivāciju; šeit nezināmais
interpolācijas autors norāda uz grāfa savtīgām interesēm: “Viņš darīja to no vienas
puses no mīlestības pret savu pašu ticību un no otras puses turēja viņš to par vienu
vaijadzību sev pašam par labu” [6, 402].
Tomēr ieceļotāji paliek uzticīgi savu sentēvu baznīcas satversmei:
“Bet tie mēru brāļi turējās iekš tām lietām stipri pretī un pastāvēja cieti uz
saviem veciem ticības un draudzes likumiem, kas priekš 3simti gadiem saviem
veciem tēviem un viņiem pašiem tik dārgi ir bijuši [..]” [6, 402].
Tā kā ne viena, ne otra puse negatavojas piekāpties, grāfs šo jautājumu pārnes
uz visas kopienas sanāksmi (konferenci), “iekš kuras visi iedzīvotāji kopā bija, tās
lietas vēl vienu reiz no tā liela Kunga ar stiprumu priekšā liktas” [6, 402].
Tomēr arī konferencei sākumā nav panākumu: “Bet visi iedzīvotāji spārdīja ar
varu pretī un pastāvēja uz saviem veciem draudzes likumiem un ietaisījumiem un
viņi atzina to par vienu no Dieva uzvēlētu lietu, ka viņiem bij savus vecus draudzes
likumus un ietaisīšanas saviem bērniem un bērnu bērniem paglabāt. Un ja viņi tos

atstātu, tad viņu ticība varētu skādi ņemt [..]” [6, 402 – 411].
Cincendorfs izmēģina visus iespējamos pārliecināšanas līdzekļus; pēdīgi,
kad nekas nelīdz, viņš izmanto savu draudzes priekšnieka varu – vienīgi tā, nevis
pierunāšana, iedarbojas:
“[..] tas liels Kungs rādīja daudz lietas viņiem pretī pēdīgi kad viņš nu tad tas
valdnieks bij un arīdzan tur klāt tas draudzes forsteris22 tad viņi vairs nedrīkstēja
viņam pretī runāt, un viņiem tape no abām pusēm vienāds prāts” [6, 411].
Morāviešu brāļi ar mieru izšķirt strīdu ar lozēšanu: “Lai Dievs tās lietas caur
meslošanu izšķir vai būs visam iekš lutteru ticības un baznīcas ietaisīšanas ieiet un
to vecu brāļu ticību gluži atstāt vai būs tos br. dr. likumus paturēt? – Tad tape divi
seliķeni23 rakstīti uz viena stāv tiem kas bez bauslības it kā bez bauslības bet pie
Kristu apakš tās bauslības būdamu uzpelnīti 1 Korint. 9. 2.24 Un uz otru tad nu Brāļi
pastāviet un turait tās mācības, kas Jums mācītas ir 2. Tesal. 2, 15.25 Tās saiešanas
lūdza Dievu no visas sirds ar daudz asarām lai viņš nu viņiem caur to savu žēlastības
padomu un prātu zināmu darītu [..]” [6, 412].
Lozēšanas rezultāts: brāļiem jāpatur sava vecā satversme un nav jāpievienojas
luterāņiem:
“[..] pēc tape viens Bērns, kas vēl nebija 4 gadi vecs iekšā aicināts un tas
izvilka to cetlikenu26 kur tie vārdi stāvēja Tad nu brāļi pastāviet un turait tās mācības,
kas jums mācītas ir, un šī uzrādīšana tapa no visiem tā saņemta ka būs tās vecas
Br. Dr. ticību un ietaisīšanas un likumus paturēt [..]” [6, 412 ].
Tādējādi apskatītā interpolācija latviskajā tekstā satur vairākas būtiskas
nostādnes, kas 1727. gada konfliktu parāda pavisam citā, no Kranca oriģināla
atšķirīgā gaismā:
1) grāfs Cincendorfs vēlas panākt nevis konfesionālu kompromisu, bet tieši
iekļaut morāviešu brāļus luterānismā;
2) viņš to dara valsts baznīcas un arī savās personiskās interesēs;
3) kad pierunāšana neiedarbojas, brāļu pakļaušanai viņš izmanto savu formālo
varu;
4) jautājums tiek izšķirts, nevis pasīvi piekrītot (kā Kranca oriģinālā), bet
lozējot;
5) lozēšanas rezultāts – brāļi patur savu veco satversmi (un nevis, kā raksta
Krancs, visi nekavējoties nodod zvērestu statūtiem).
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Draudzes priekšnieks (vācu val. der Vorsteher).
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Pāvila 1. vēstule korintiešiem. Norakstā kļūda: jābūt 9, 21.
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Viss iepriekš teiktais ļauj izvirzīt pieņēmumu, ka latviskā tulkojuma autors
varētu būt bijis kāds čehu–morāviešu brāļu draudzes loceklis, kurš nepieņēma
Kranca izklāstu, bet iestrādāja tulkojumā notikumu patieso ainu. Tas varēja arī
nebūt čehs (čehu–morāviešu brāļu draudzē bija diezgan daudz vāciešu). Protams,
starp 1727. gada notikumiem un 1772. gadu (Kranca grāmatas iznākšana) ir
gandrīz 50 gadu laika distance (pat ja pieņem, ka grāmata tika iztulkota tūlīt pēc tās
iznākšanas, kas diez vai tā bija). Tomēr varēja saglabāties ar roku rakstītas piezīmes,
dienasgrāmatas, mutiskā tradīcija, kuru kāds 1727. gada notikumu aculiecinieks
varēja nodot jaunākai paaudzei.
Kāpēc grāfs Cincendorfs tik strikti cīnījās par morāviešu brāļu draudzes
iekļaušanu luterānismā, tās patstāvības likvidēšanu? Visticamākā atbilde, šķiet, ir
šāda: viņš baidījās par Saksijas varas iestāžu sankcijām, kas varētu novest pat pie
Hernhūtes kolonijas likvidēšanas.27 Šāda nekontrolējama “valsts valstī”, kurā turklāt
cirkulēja radikālas idejas, protams, ar laiku varēja kļūt bīstama karalistes interesēm.
Interesanta ir arī paša Cincendorfa nostāja pret ķeceru kustību pieminēšanu,
pēctecību, kuru tik labi apzinājās un pat uzsvēra čehu–morāviešu brāļu draudze.
Apzinādamies, kādu politisku lādiņu nes šāda informācija, savas jau minētās
grāmatas Erster Versuch.. ievadā viņš raksta: “Man galvenā vērība tiek pievērsta
Pestītāja darbībai.. Visā pārējā mans darbs ir tikpat maz ķecerus radīt, kā tos aizstāvēt.
Tādēļ šim materiālam esmu tikai virspusēji pieskāries. Ķeceru zinātne (Haeresilogie)
ir pati par sevi ne tikai kaut kas riebīgs, bet arī visaugstākā mērā bīstams” [Cit. pēc
9, 2132].
Kas tad bija tas, ko tik neatlaidīgi aizstāvēja Morāvijas un Čehijas ekskulanti?
Nu, protams, nekas cits, kā demokrātijas pamatprincipi, brāļu draudzes
pašpārvaldes elementi (“tie mēru ļaudis tak arvien uz tā palike, ka viņiem savas
paša ietaisīšanas tiklab iekš ārējām, kā iekšējām lietām būs būt”) [6, 412 – 421].
Viņi aizstāvēja savas tiesības pašiem ievēlēt draudzes amatpersonas, nevis pakļauties
svešiem garīdzniekiem – lai arī tie būtu luterāņi. Helčicas Pēteris (Petr Chelčick,
ca. 1390 – ca. 1460) – viens no ietekmīgākajiem čehu reformācijas ideologiem
15. gadsimtā – pat izvirzīja tēzi, ka īsts kristietis atrodas mūžīgā konfliktā ar valsti,
kura iemieso kristietībai svešos pagānisma principus.
Galu galā Cincendorfam izdevās panākt kompromisu ar čehu–morāviešu
brāļiem (Krancs apraksta tikai tā gala rezultātu: “[..] tika izveidotas jaunas institūcijas
(Einrichtungen), uz ko īpaši pastāvēja morāviešu ļaudis; tā nu, lai novērstu šķelšanos
nākotnē, viņus nomierināja arī šajā ziņā. [..] No brāļiem, par kuriem bija labas
liecības, daži tika izvēlēti par vecākajiem un apstiprināti ar lozi. [..] tika nozīmēti
arī zināmi darbinieki, kā palīgi, uzraugi, paskubinātāji, slimo kopēji, atbildīgie par

žēlastības dāvanām (Almosen–Pfleger), kalpotāji u. c. Visa draudze tika sadalīta pēc
vecuma un dzimuma atšķirībām noteiktos mazos pulciņos [..]”.28
Pilnā mērā tomēr čehu–morāviešu brāļi Saksijā savu draudzes uzbūvi
nepaturēja. Tika saglabāts viņu pašdarbības modelis, bet viņi zaudēja tiesības ievēlēt
augstākās amatpersonas, t. i., bīskapu u. c. Čehu–morāviešu brāļu draudze Saksijā
tika inkorporēta hernhūtiešu kopienā, tomēr atsevišķi tās locekļi vēl ilgi saglabāja
atmiņas par savu kādreizējo patstāvību. Uz to norāda arī Kranca grāmatas latviskais
tulkojums.

Noraksti
No trim minētajiem “To stāstu ..” norakstiem, šķiet, vistuvākais tulkotāja
pirmrakstam (arhetipam) ir Pētera Baidiņa noraksts [7], lai arī tas nav visvecākais
no minētajiem trim. Tajā sastopamās īpašvārdu formas ir vistuvākās oriģinālam, lai
arī ne pilnīgi pareizas, piemēram “Hernuht” Hernhūtes vietā [7, 160 ff]. (Cēsu [6]
un Gusta Ēversa [8] norakstos konsekventi lietota forma “Aernuhte”, kas liecina, ka
šie abi noraksti varētu būt cēlušies no viena paleotipa, kur šī kļūda ieviesusies (lielo
burtu “H” rakstītā formā, īpaši tā augšdaļu, viegli sajaukt ar “A”, bez tam latviešu
zemniekam šāds burts varēja būt nepazīstams, jo starp latviešu cilmes vārdiem tādu,
kas sāktos ar burtu “h”, kā zināms, nav). Šāda pati sākumburtu sajaukšana notikusi
Husa līdzgaitnieka Prāgas Hieronīma (Jeroným Pražský, 1379–1416) personvārda
rakstībā: Cēsu norakstā viņš pārtapis par “Arironius” [6, 52], G. Ēversa – par “air
onima” [8]. Bez tam, kā jau teikts, abos norakstos konsekventi lietota jau pieminētā
“Jahnus” forma “Jan Hus” vietā. Tiesa, arī Baidiņa norakstā šis personvārds lietots
netradicionāli – “Jānis Gus”.
No visiem trijiem norakstiem vienīgi Baidiņa norakstā pareizi nosaukts jau
minētais 1. vēstules korintiešiem pants [9, 21; 7, 174].
Pētera Baidiņa krājums ir interesants arī citā ziņā: no visām latviešu brāļu
draudžu rokraksta grāmatām (izņemot runas) tas ir vienīgais, kurā atrodami ieraksti
par tā lasītājiem. Tomēr runas tika lasītas priekšā visiem saiešanu apmeklētājiem,
kamēr šī vēsturiskā sacerējuma lasīšana bija individuāla.
Pētera Baidiņa eksemplārs [7] norakstīts no tāda noraksta, kuram personvārdu
un vietvārdu rakstībā ir vismazāk atšķirību no oriģinālformām. Savukārt Cēsu [6] un
Gusta Ēversa [8] noraksti ir radniecīgi savā starpā. Tātad Cēsu noraksts [6] noteikti
nav senākais no tiem, kas kādreiz pastāvējuši, un nekādā ziņā ne pirmais. Tas ir
senākais no tiem norakstiem, kas saglabājušies.
Faktu kļūdas, kas sastopamas visos trijos norakstos (jau pieminētā Sv. Ludmi-

27 Tieši tā arī notika 11 gadus vēlāk. Hernhūtiešu kopiena – brāļu draudze luteriskajai ortodoksijai šķita pārāk
patstāvīga un tika uzskatīta par draudu vietējai baznīcai. 1736. gadā Cincendorfs saņēma pavēli atstāt Saksiju.
Galīga aizceļošana gan notika tikai 1738. gadā.

28 Šāda struktūra, kā zināms, tika pārnesta arī uz Vidzemi un bija viens no galvenajiem brāļu draudzes panākumu
cēloņiem latviešu zemnieku vidū.
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las nogalināšanas epizode, kas lasāma visos trijos norakstos), liek domāt, ka visiem
aprakstītajiem trijiem norakstiem tomēr bijis viens kopīgs, vēl senāks paleotips. Tādējādi starp tulkotāja oriģinālu un Cēsu norakstu [6] varētu būt pastāvējušas vēl
vismaz 2–3 rokrakstu paaudzes.

from where it was transferred by missions establishing Latvian Brethren parishes.
Among works in the historical genre, the translation of Cranz work is the
most voluminous. It is preserved in three manuscript copies: the oldest (between
1798-1800) was made in the vicinity of Cēsis, then came the copy by Pēteris Baidiņš
(Rauna, 1835) and that of Gusts Ēverss (Viļķēni, 1845); all are in the Rare Book and
Manuscript collection of the National Library of Latvia. The copies were compared
both with the German original and with each other.
When comparing the said transcripts with Cranz’s original, it was concluded
that the translation could be said to be variable. It is a concise translation, where
some text sections (sub-chapter introductions) are literally translated, whereas the
rest is translated freely and paraphrased in brief. The basis of the plot is the rise of the
Czech church and its struggle to preserve its independence against various external
forces, mainly the Holy Roman Empire administration and Catholic Church
institutions. The main story concepts: the Divine Providence’s guardianship of the
Czech-Moravian Brethren congregation over centuries, the heroism of the members
of the Brethren congregation and their faith in their religious and ethical ideals.
Latvian readers may have been attracted to the book’s elements of democracy
and humanism, linking the similarities between the historical destinies of two
nationally oppressed peoples – Czechs and Latvians.
An insertion was also identified – by the translator – differing significantly
from Cranz text, suggesting that the translator was somewhat familiar with other
sources describing the events in Cranz’s book (i. e., the 1727 attempt to split the
Herrnhuter Brüdergemeine community and the firm stance of the Moravian Brethren
in defending their own congregations against the democratic principles inherited
from their ancestors). This interpretation by the translator introduces some new
nuances to previously held notions about the origin of Herrnhuterism.
When comparing the transcripts with each other, it was concluded that,
probably, the copy by Pēteris Baidiņš is truest to the source (archetype), while the
other two copies, judging from transcription errors, have the most similarities.
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Reflections on the Latvian Translation of David Cranz’s
Book Alte und Neue Brüder–Historie (The Old and New
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The historical genre was of special importance in the literature of the Czech–
Moravian Christian Brethren as it enabled them to maintain consciousness of their
religious confession over longer periods, so continuously retaining their religion’s
doctrine. This tradition was maintained by the German Herrnhuter Brüdergemeine,
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Jezuītu lauku misiju grāmatas un latgaliešu
tradicionālā mūzika. Dažas piezīmes,
pieņēmumi un atziņas*
18. gadsimta pēdējā trešdaļā vērojams spējš latgaliešu garīgās literatūras
izdevumu skaita pieaugums. Dažas šajā laikā un vēlāk 19. gadsimtā populāras jezuītu
grāmatas tika dziļdziļi ietekmējušas un (pastarpināti) turpina ietekmēt vietējās
dziedāšanas tradīcijas. Rakstā aplūkoti divi gadījumi: lūgšanu grāmata Nabożeństwo/
Gromota łyugszonu, kuras pirmajā izdevumā (1771) ir ap trim dučiem katoļu dziesmu,
bet otrais (1786) līdzās dziesmām un lūgšanām ietver arī latgaliešu mirušo ofīciju,
un Dzismies Swatas (1. izdevums 1786. gadā), kas vēl arvien ir vitālā tautiskā katoļu
dziesmu repertuāra agrīns avots. Skarti arī apstākļi un procesi, kuru gaitā jezuītu
izdevumi kļuva par daļēji mutiskās katoliskās tautas dziedāšanas stūrakmeņiem.
Atslēgvārdi: 18. gs. latgaliešu lūgšanu un dziesmu grāmatas, latgaliešu tradicionālā mūzika,
jezuītu lauku misijas 18. gs. otrajā pusē, Miķelis Rots SJ.

Ievads
Ja no kāda iztēlota augsta punkta ļaujam skatienam slīdēt pāri latviešu
tradicionālās mūzikas ainavai, kāda tā ir izveidojusies 19., 20. un 21. gadsimta
dokumentācijas darba rezultātā, tad, ieskatoties Latgalē, ieraugām, ka šeit tradicionālā
mūzika ir stilistiski daudzveidīgāka. Šeit atrodami visi galvenie stili, kas citur Latvijā,
taču ainavu te dara bagātāku vairāki tādi, ko citur neatrodam. Tie saistīti ar novada

katolisko piederību: te mutiskā tradīcijā dzīvo psalmodija – psalmu rečitācija,
vienkāršākais un senākais gregoriskā korāļa veids, un te rodama vesela tautisku katoļu
dziesmu bagātība. Šie abi stili – psalmodija un katoļu dziesmas – ir uzmanības centrā
šajā rakstā, kā arī, protams, tas, kāda loma to tapšanā un funkcionēšanā ir noteiktām
jezuītu izdotām latgaliešu 18. gadsimta grāmatām. To varētu formulēt arī šādi: runa
būs par grāmatu kā minēto tradicionālās mūzikas stilu un to izpildīšanas prakšu
veidošanās un pastāvēšanas faktoru. Taču vispirms daži vārdi par minētajiem stiliem.

Katoļu dziesmas
Vispirms nākas aizrādīt, ka Latgales katoļu dziesmas muzikoloģiski nav pētītas – par spīti tam, ka tās jau vairākus gadsimtus pavada novada ļaudis viņu ikdienā
un svētkos, priekos un bēdās, sētā un ārpus tās, resp., ir integrāla, svarīga to dzīves
un kultūras sastāvdaļa. Līdzās tautasdziesmām šī jēdziena šaurā izpratnē, proti, dziesmām ar dainu tekstu, katoļu dziesmas Latgalē ir viena no tradicionālās mūzikas
pamatkategorijām. Tās ir tautiskas gan pēc izplatības, gan pārmantošanas formām
un funkcionēšanas. Vislielākās grupas veido dziesmas, kas domātas noteiktiem liturģiskā gada periodiem (Adventes dziesmas, Gavēņa dziesmas, kā arī Marijas dziesmas,
ko visvairāk dzied maijā – Svētās Jaunavas mēnesī) un katoļu svētkiem (Ziemsvētkiem, Lieldienām, Vasarsvētkiem u. c.). Protams, dziesmu grupas to funkcionēšanā
daudzveidīgi pārklājas, piemēram, Marijas dziesmas tiek dziedātas ne tikai maijā pie
lūgšanu krustiem, bet arī daudzos citos gadījumos. (Noteiktas dziesmas palaikam
skan arī svarīgos cilvēka dzīves notikumos – kristībās, bērēs, piemiņas pasākumos.)
Katoliskais dziesmu slānis Latgalē ir plašs, un tam ir raksturīgas vairākas vispārīgas īpašības.
1. Izpildījums pārsvarā balstās ticīgo ļaužu pašu iniciatīvā – reliģiskā pienākuma
izjūtā, dziedātpriekā un gluži vienkārši dziļi iesakņotā paradumā, tradīcijā.
2. Katoļu dziesmu melodiju pamatklāsts galvenokārt tiek pārmantots mutiski:
tāpat kā tautasdziesmu šī vārda šaurā izpratnē (resp., dziesmu ar dainu
tekstiem), arī to melodijas viena paaudze nodod nākamajai, cilvēki iemācās
cits no cita pēc dzirdes. Atšķirībā no dziesmām ar dainu tekstiem, katoļu
dziesmu teksti tiek smelti no lūgšanu un dziesmu grāmatām.
3. Melodijas un tekstus var uzskatīt par anonīmiem vismaz tajā ziņā, ka
izpildītāji parasti nezina to autorus un izcelsmi, un tā viņiem nerūp.
4. Līdzīgi kā tautasdziesmu, arī katoļu dziesmu melodijas variē tautas mutē [1,
348–349].

* Šī publikācija ir tapusi, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam (projekts Nr. 2015–3–TRK010 Jezuītu misiju
darbība 18. gs. otrajā pusē, 19. gs. pirmajās dekādēs un Latgales mūsdienu tradicionālā kultūra).
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Psalmodija
Psalmodiju Latgalē, tautiskajā praksē pārstāv pirmām kārtām mirušo ofīcijs
un septiņu psalmu cikls, ko sauc par grēku nožēlas psalmiem, tautā – par ‘mazajiem
psalmiem’ (mozūs saļmys) iepretim mirušo ofīcijam, kas ir ‘lielie psalmi’ (ļelos saļmys,
vai vienkārši saļmys). Mazie psalmi figurē arī kā pakuta saļmys: no poļu pokuta –
‘grēku nožēlošana’. Abas formas lieto sakarā ar nāves gadījumiem un mirušo piemiņu.
Visbiežāk izpildījums notiek mājās, vakaros pirms bērēm vai nāves gadadienā, arī
ikgadējos mājas aizlūgumos par visiem ģimenes mirušajiem kopā u. tml. Izpilda pēc
pašu iniciatīvas un parasti bez garīdznieka klātbūtnes.
Mirušo ofīcijs ir aizlūgums par mirušo dvēselēm šķīstītavā, lai mazinātu un saīsinātu to ciešanas šajā baisajā vietā. Tikai pēc tam tās no grēkiem tīras var doties uz debesīm. Mirušo ofīcijs dzīvajiem ir vērtīga iespēja, kā paust savu mīlestību un sniegt atbalstu
tuviniekiem vēl pēc viņu nāves. Ieskatoties katoļu liturģijas vēsturē, redzam, ka mirušo
ofīcijs gadsimtu gaitā ir zināms kā aizlūgums (dievkalpojums), ko notur garīdznieki,
resp. garīgas personas, latīņu valodā un sakrālajā telpā (klosteros, katedrālēs, baznīcās).
Latgalē ir otrādi: dziedātājas galvenokārt ir sievietes, laicīgas personas, dziedāts tiek vietējā latviešu valodā, t. i., latgaliski un dziedāšanas vieta visbiežāk ir mājas – profānā telpa.
Mirušo ofīcijs ir gandrīz pusotru stundu gara sarežģīta kompozīcija, kuras ietvaros cits
citu nomaina ap 14 dažādi melodiskie materiāli. Sarežģītības dēļ izpildītāju kopa ir organizēta hierarhiski, proti, ir viena vai divas vadītājas – paraugdziedātājas. Tās pārvalda
visu daudzveidīgo materiālu, zina īstajā vietā uzsākt īsto melodiju, turklāt visiem piemērotā augstumā. Pēc viņām orientējas pārējās dziedātājas. Domājams, ka svarīgs iemesls,
kāpēc jezuīti savulaik (18. gs. beigās) izvēlējās ieviest mirušo ofīciju, bija, lai tas stātos
latviešu zemnieku vidē rudeņos plaši izplatīto dvēseļu (veļu) mielošanu vietā. Atšķirībā
no katoļu dziesmām, par mirušo ofīciju kopš 20. gadsimta beigām ik pa laikam parādās
pa kādai publikācijai [sk. 1; 2; 3]. Svarīgs notikums tā izpētē bija CD/DVD izdevuma
Psalmu dziedāšana Latgalē. Officium defunctorum (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012). Tajā ir vēsturiski ieraksti no Šķilbēnu pagasta Upītes
(1971) un Krāslavas (1975), taču arī mūsdienām tuvāki – no Salnavas un Žīguriem
(1997), Dagdas (1998), Viļakas (1999), Murmastienas (2009) [8].

Grāmatas un tradicionālā mūzika
Ja mēģinām atrast agrīnākos pieturpunktus psalmodijas un katoļu dziesmu
vēsturē drukas formā, tad meklējumi mūs aizved pie divām 18. gadsimta grāmatām.
Pirmā no tām ir lūgšanu grāmata, kuras 1. izdevums nāca klajā 1771. gadā. Tāpat kā
šī pirmā, arī 2. izdevuma (1786) titullapa ir poļu valodā:1
1

Nabożeństwo ku czci i chwale Boga w Troycy S. Jedynego, Niepokalanie Poczetęy
Maryi Panny i ss. patronow z piosnkami, i kròtką nauką Chreścianską na Łotewski
Język z Polskiego przetłumaczone.
Sākot ar 5., proti, 1811. gada izdevumu, titullapa ir latgaliski. Tā ir agrākās
poļu titullapas aptuvens atveidojums:
Gromota łyugszonu uz guda Diwa Kunga ikszan Tryadibas Winiga Wyssu
Swatokas Jumprawas Maryas un Diwa Swatu. Ar dzismiem un eysu Katoliszku
mocieybu diel waiadzieybas Łatwiszu iz drukowota.
(Turpmāk, runājot par šo grāmatu, īsuma labad lietots tikai pirmā izdevuma
nosaukuma pirmais vārds – Nabożeństwo.) Jau 1. – 1771. gada izdevumā līdzās
lūgšanām un katehismam ir 36 dziesmas, precīzāk – 35 dziesmas un 1 psalms.
(Izdevumā arī psalms saukts dziesma.) Tās pa lielai daļai kārtotas funkcionāli
tematiskās grupās: dziesmas par Dieva piedzimšanu, par Augšāmcelšanos, par Svēto
Sakramentu utt. 1786. gada, resp., otrā izdevuma beigās ir plaša nodaļa Officium
Za Umarłych. Łyugszonas Por Numyruſzim – mirušo ofīcijs. Pirms tā ir nodaļa Siedm
Psalmow Pokutnych. Dzismes Pakutas Dowida Swata, resp., septiņi grēku nožēlošanas
psalmi.
Otrā grāmata ir Dzismies Swatas ar pirmo izdevumu 1786. gadā un daudziem
sekojošiem izdevumiem (1798, 1801, 1821, 1833, 1836, 1839, 1845, 1852, 1854
utt.). Divu pirmo izdevumu eksemplāri nav zināmi. Trešajā izdevumā (1801) ir 91
dziesma, precīzāk – 90 dziesmas un 1 psalms. Dziesmas arī šeit kārtotas pa lielai
daļai funkcionāli tematiskās grupās. Daudzām ir pievienota norāde uz ikreizējo poļu
dziesmu, kuras melodija jālieto izpildījumā un kuras teksta tulkojums ir latgaliešu
teksts. Par abām nule nosauktajām grāmatām še vietā piebilde, ka to vēsture ir ne
tik daudz lasītāju un lasīšanas, cik dziedātāju un dziedāšanas vēsture. To skaidri rāda
arī turpinājumā ieskicētā tajās iespiestā repertuāra saikne ar mūsdienu latgaliešu
tradicionālās mūzikas praksēm. Lai šo saikni uzskatāmi parādītu, dziesmu gadījumā
lietošu nedaudz īpatnēju paņēmienu. Tātad muzikoloģisku pētījumu par katoļu
dziesmu dzīvi pagātnē un mūsdienās, uz ko varētu balstīties, nav. Tālab še, risinot
raksta tēmu, izlīdzos, par indikatoriem ņemot divus 2015. gadā izdotus CD, kuru
saturs pirmo reizi latviešu tradicionālās mūzikas diskogrāfijā ir latgaliešu katoļu
dziesmas:
CD Lobais reits. Garīgās dziesmas Dienvidlatgalē. Etnogrāfiskais ansamblis
Vabaļis. Izdevis Artūrs Uškāns. 2015.

Tiek pieņemts, ka arī 3. (1790) un 4. (1798) izdevuma, kuru eksemplāri nav zināmi, titullapa ir bijusi poliski. [Sk. 10,
184, Nr. 503 un 10, 221, Nr. 655.]
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CD Dzīsmis ap Dīva Pīdzimšonu. Folklorys kūpa Saime. Vadeituoja Solveta
Logina. Izdevis bazneickungs Aigars Bernāns. 2015.
Vaboles pagasta ansambļa Vabaļis diskā no 15 dziesmām 7 ir atrodamas jau
1801. gada Dzismies Swatas un 1 – Nabożeństwo 1. izdevumā (1771). Vectilžas
folkloras kopas Saime diskā no 14 dziesmām 6 ir atrodamas Dzismas Swatas un
4 – Nabożeństwo. Tādējādi, kopā ņemot, teju divas trešdaļas abu CD satura – 18
no pavisam 29 vienībām ir 18. gadsimta trešās trešdaļas – 18., 19. gadsimta mijas
repertuārs. Drukātos avotos izsekojamais šo 18 vienību ceļš uz abiem diskiem ir sācies
ar minētajiem Nabożeństwo un Dzismas Swatas publicējumiem. Caur daudziem
sekojošajiem izdevumiem tās ir sasniegušas mūsu laikus. Lūk, uzskatāmībai kopas
Saime CD dziesmas, kurām ir atbilsmes minētajos izdevumos (5 = Dzismies Swatas,
9 = Nabożeństwo):
Nr. 1 Nu Raja skaista mīsta
Nr. 2 Pamozeņom, o, Jezup
Nr. 3 Tricēja, skanēja Betleju moluos
Nr. 4 Eņgeļs gonim sacēja
Nr. 5 Nu Jumprovys Dīvs dzyma
Nr. 6 Tī pi vīnys līknis
Nr. 8 Sveicynojam, gūdynojam Jēzu žieleigu
Nr. 9 Silē guli kas ar sūli dreiž iz Tevi, Jēzu, steigsīs
Nr. 10 Jēzus Bierneņš pīdzims ira
Nr. 11 Attecēja iz Betlejom ganeni

[5, 22]
[5, 24]
[5, 27]
[9, 210]
[9, 211]
[5, 112]
[5, 27]
[5, 25]
[9, 209]
[9, 214]

Vabaļu CD galvenais avots ir ansambļa vecāko dziedātāju – Venerandas
Putromas un Regīnas Vingres sniegums. No Saimes CD pavadteksta noprotams, ka
dziesmas nāk no dažādu novadu latgaliešu dziedātāju repertuāriem. Tās savācis un
CD ierakstīto kopojumu izveidojis Riebiņu novada Pieniņu Jēzus Sirds draudzes
un Līvānu novada Znotiņu Dievmātes draudzes priesteris Aigars Bernāns. Viņš
savās darba gaitās pēdējo 15–20 gadu laikā dažādās Latgales vietās un arī Sibīrijas
latgaliešu apmeklējumos tika sakrājis plašu latgaliešu katoļu dziesmu kolekciju.
Bernāna iecere dziesmas izdot CD formātā kāda mūsdienu folkloras ansambļa
izpildījumā savulaik atrada atsaucību pie folkloras kopas Saime vadītājas Solvetas
Loginas. Viņas vadībā Saime apguva Bernāna sastādīto dziesmu klāstu, kas veido
CD saturu.2
Runājot par latgaliešu mirušo ofīciju, kura dokumentālā vēsture, tātad, sākas
ar Nabożeństwo 2. izdevumu (1786), īpaši dzīvīguma pierādījumi nav vajadzīgi –

katrs, kam mūsdienās nācies būt klāt bērēs Latgales laukos, labi zina, ka bez saļmom
parasti neiztiek.3 Un, piemēram, 2017. gada aprīlī un maijā, veicot lauka pētījumus
Vaboles pagastā, pārliecinājos, ka tur vēl arvien ir spēkā atbilstība – cik gada laikā
pagastā ir mirušo, tik reizes (resp., par katru no tiem) arī ticis izpildīts mirušo ofīcijs,
vai tuvu tam. Tas Latgalē vēl arvien ir plaši izplatīts, kaut tendence daudzviet tomēr ir
mazumā ejoša. Tāpat kā dziesmu, arī mirušo ofīcija gadījumā mūsdienās izpildītāju
rīcībā, protams, nav 18. gadsimta beigu vai 19. gadsimta sākuma izdevumu, bet gan
visbiežāk to krietni biezākie pēcteči no 20. gadsimta sākuma – Aglyunes Zwaigzne
(1912, 1915), Waco lyugszonu gromota (1912, 1913, 1919), Teic Muna Dviesele
Kungu (1910, 1913), Waco Pilnīgo Lyugšonu gromota (1912), Gromoteņa liugsonu un
dzismu (1904, 1905, 1906, 1915) u. c., nereti arī mirušo ofīcija teksta 20. gadsimta
beigu un 21. gadsimta jaunizdevumi, piemēram, Ontona Matvejāna (1937–2008)
izdotā grāmatiņa Saļmys (psalmes). Lyugšonas par nūmyrušīm (1998), kas atkārto
1912. gada Aglyunes Zwaigznes mirušo ofīcija tekstu.4

Grāmatas, Miķelis Rots SJ un
dziedāšanas prakšu veidošanās
Kad nu ir ieskicēta abu grāmatu vieta attiecībā pret mūsdienu katoļu dziesmu
un psalmodisko repertuāru, rodas jautājums, ko grāmatas mums tieši vai pastarpināti
var pastāstīt par minētā repertuāra veidošanās apstākļiem un kontekstiem. Te pirmām
kārtām norādāms, ka tās abas mūs aizved uz noteiktu vietu, kur tās un minētie
repertuāri, attiecīgi, dziedāšanas prakses savulaik veidojās, proti, uz Dagdu, un pie šo
repertuāru radītāja vai viena no radītājiem – jezuītu tēva Miķeļa Rota (1721–1785).
Šeit neatkārtošu pētniekiem un Latgales entuziastiem labi zināmos apstiprinājumus
tam, ka vieta ir Dagda un ka grāmatu veidotājs (tulkotājs, sastādītājs) vai arī viens
no veidotājiem bija Rots. Vienīgi piebildīšu, ka tas sakrīt tai skaitā ar Alekseja Apīņa
uzskatiem, kādus tos atspoguļo, piemēram, kopkatalogs Seniespiedumi latviešu
valodā, kura zinātniskais redaktors viņš bija. [Sk. 10, 132, Nr. 307 un 164, Nr. 429.]
Kā zināms, Dagdas jezuītu mītne (Domicilium Dagdense) piederēja pie plašāka
veidojuma – t. s. Hilzenu misijas, kuru 1742. gadā, labi nodrošinātu nodibināja
muižnieks, politiskais darbinieks un rakstnieks Johans Augusts Hilzens (1702–1767).
Viņa pārvaldībā Dagda tika izkopta par ievērojamu katoļticības un kultūras centru tā
laika Inflantijā. Hilzenu misijā, pie kuras bez Dagdas līdz 1777. gadam piederēja arī
3
4

2

Jautājums, cik lielā mērā abi CD raksturo latgaliešu katoļu dziesmu repertuāra pašreizējo stāvokli plašā nozīmē, tiek
atstāts nākamajiem pētījumiem. Te fokusēts tikai pats ievērības cienīgais fakts, ka attiecīgās dziesmas nepārtrauktā
tradējumā ir sasniegušas mūsdienas un ir prakses daļa.
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sk. 1, 2, 3, 8.
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Kaunata (minētajā gadā tā tika slēgta misionāru trūkuma dēļ), veicinošos apstākļos
ilgstoši un neatlaidīgi strādāja labi izglītoti, motivēti jezuītu tēvi, kuru nelielajā, taču
ietekmīgajā pulkā svarīga figūra no 1749. līdz 1785. gadam bija Miķelis Rots: no
1765. vai 1766. gada līdz savai nāvei 1785. gadā – Hilzenu misijas vadītājs. Rots
bija tautā ļoti iemīļota, pēc nāves – leģendāra personība. Cieņu un mīlestību viņš
iemantojis ar pašaizliedzīgu palīdzību trūcīgajiem, slimajiem un neaizsargātajiem.
Rots nemitīgi atradās ciešā komunikācijā ar misijas ļaudīm. [Par Rotu un viņa
darbību vairāk sk. 4, 152–157; 7 u. c.]
Rots tiek minēts kā četru vai piecu garīga un garīgi pedagoģiska satura
grāmatu sarūpētājs, tostarp, kā jau norādīts, abu augšminēto, kaut to tapšanā ir
domājama arī citu misionāru līdzdalība. Šo grāmatu iznākšana iezīmē salīdzinoši
aktīvas latgaliešu garīgās literatūras izdošanas sākumu. No nedaudzajām pirms
1771. gada Nabożeństwo izdotajām grāmatām līdz mums ir nonākusi 1753. gada
Evangelia toto Anno. Diemžēl tāda izdevuma eksemplāri kā Katōliška dzīsmu grōmota,
kas varētu pildīt svarīga atskaites punkta lomu, mūs nav sasnieguši, kaut zināms,
ka tā 18. gadsimtā klajā laista trīs reizes, proti, 1730., 1733. un 1765. gadā. Taču
atgriezīsimies pie Nabożeństwo un Dzimies Swatas un to attiecībām ar dziedāšanas
praksēm. Lūk, daži abduktīvi slēdzieni.
1. Minētās Dagdas jezuītu grāmatas vismaz daļēji bija jau pastāvošu tautas
dievbijības un dziedāšanas prakšu, un Dagdas jezuītu līdz tam paveiktā atspoguļojums.
Runa ir par to, ka tajās uzņemtās dziesmas, lūgšanas utt. visticamāk pa lielai daļai
cirkulēja sabiedrībā, vēl pirms nokļuva drukātos izdevumos – tās vismaz sākumā tika
mācītas un izpildītas, lietojot ar roku rakstītus, sākotnēji jezuītu sagatavotus tekstus.
Lūgšanu gadījumā tekstu pastāvēšana rokrakstā, vēl pirms parādījās to iespiedumi,
bija misijas darba priekšnoteikums. It īpaši Nabożeństwo iekļautajam materiālam
vajadzētu būt jau iepriekšējā praktizēšanā pārbaudītam.5
2. Latgaliešu grāmatu izdošanas aktivizēšanos 18. gadsimta beigās visticamāk
noteica vairāki faktori, taču vismaz viens no tiem varētu būt bijis šāds: kā zināms,
viens no Rota daudzajiem darba laukiem bija izglītība – ziemās viņš tika skolojis

apkārtnes bērnus [4, 154; 7, 176–177]. Izglītošanas galvenais saturs, protams, bija
lasītmācīšana. Kopumā Rota darbības laiks Hilzenu misijā (Dagdā, bet sākumā,
laikam, Kaunatā) aptver 36 gadus. Nav zināms, vai viņš pie bērnu mācīšanas ķērās
līdz ar iesaistīšanos misijas darbā, vai ne gluži, tomēr varam pieņemt, ka viņš iemācīja
lasīt vismaz daļu apkārtnes ļaužu vairākās paaudzēs. Tādējādi tautā vajadzēja notikt
šīs prasmes akumulācijai. Kad tā bija kļuvusi kaut cik izplatīta, grāmatu drukāšanai
radās jēga. Liekas zīmīgi, ka Nabożeństwo parādījās tikai 1771. gadā, kad Rota
darbība misijā jau bija krietni pāri pusei.6
3. (Šis slēdziens attiecas uz Rota un pārējo Dagdas jezuītu kopdarbību ar
misijas ļaudīm mūzikas aspektā.) Šeit aplūkotās grāmatas satur dziesmu un psalmu
tekstus, bet ne notīs pierakstītas melodijas. Un pat ja notis tajās būtu, Rots bija
cilvēkiem iemācījis lasīt burtus, ne nošu zīmes. Tādējādi vienīgais ceļš, kā grāmatās
nodrukātos (vai ar roku uz lapiņām rakstītos) tekstus “iedarbināt” – likt tiem atskanēt
dziedājumā, bija misionāru pacietīga muzicēšana kopā ar ļaudīm, kurai, ņemot vērā,
ka runa ir par desmitiem, ja ne simtiem melodiju, bija jābūt atkārtotai, ilgstošai7 –
līdz melodijas uzsāka savu dzīvi mutiskā pārmantojumā nu jau visbiežāk bez
garīdznieku līdzdalības. Par to, pie kāda lielformāta rezultāta šī kopīgā muzicēšana
veda, vēsta sekojošas Agustino Maņani SJ sarakstītās Rota ēloģijas rindas:
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Šo aspektu būtiski izgaismo šajā izdevumā publicētais Skaidrītes Kalvānes raksts “Par dažiem nepazīstamiem katoļu
manuskriptiem latgaliešu valodā”, kurā līdzās citam ir aprakstīta rokraksta grāmata Rożaniec Łotewski (“Latviešu
rožu kronis”, 1769) – t. s. Andrupenes oratorijas grāmata, kas pēc savas uzbūves un satura ir līdzīga 1771. gada
Nabożeństwo. Kā norāda Kalvāne, šajā rokrakstā ir 35 dziesmas. (No tām daža laba šeit minētā.) Domājot par
dziesmu lietojumu zemnieku vidē, tomēr diezin vai varam pieņemt, ka dziedātāji varēja būt apgādāti ar šādām
rokraksta grāmatām, no kurām, pirms parādījās drukāti izdevumi, tad varētu būt notikusi dziedāšana. Drīzāk
domājamais medijs ir dziesmu lapiņas vai burtnīcas, ko varēja sagādāt, norakstot no rokrakstu grāmatas/–ām. Savā
aprakstā “Miķelis Rots, S. J.” (1956) jezuītu vēsturnieks Staņislavs Kučinskis SJ daudzkārt pievēršas liecībām, kas
atrodamas jezuītu tēva Kolumbāna Pfeifera (Columbanus Pfeiffer, arī Columbianus, arī Pfeyffer; 1747–1792) vēstulēs,
ko tas, būdams misionārs Aulejā (1786–1787 vai 1788), tad Dagdā (1787 vai 1788–1792), 1786., 1787., 1789. un
1790. gadā sūtījis Ignacam Rombergam (Ignaz Rhomberg; 1708–1795) uz Romu. (Morālteologs Rombergs no 1762.
līdz 1765. gadam un no 1766. līdz 1768. gadam bija SJ Augšvācu provinces provinciāls, un no 1768. līdz 1773.
gadam ordeņa vadības vācu asistents.) Tajās galvenokārt ir runa par Rotu un viņa veikumu, taču Kučinskis pārstāsta
arī dažas Pfeifera paša pieredzes. Starp tām ir tādas, kas liecina par dziesmu lapiņu lietojumu (sk. 7, 177 un 217). Šīs
liecības, tātad, attiecas uz laiku, kad draudzes locekļu rīcībā jau bija Rota sarūpēto grāmatu eksemplāri, un tādējādi
tās parāda, ka minētais dziesmu tekstu mediācijas veids Pfeifera darbības laikā bija grāmatām paralēls. Var droši
pieņemt, ka tas, pirms kļuva iegūstami grāmatu drukāti eksemplāri, bija vēl jo svarīgāks.
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“Dažos

svētkos no paša rīta līdz pirmajai vai otrajai stundai pēcpusdienā ļaužu
pilnā plašā baznīca bez apstājas dzied, ko pārtrauc tikai [katehisma – M. B.]
mācības [..]” [6, 451]. (Šeit tulkojums no latīņu valodas mans. – M. B.)

Nobeigums
Noslēdzot galvenais kodolīgi formulēts:
1. Jezuītu izdevumi Nabożeństwo un Dzismes Swatas radās uz jau pastāvošas
rokraksta literatūras bāzes. Tie saturiski, domājams, arī strukturāli atspoguļo
šo literatūru un tajā balstītās, tautā jau lietotās dievbijības un dziedāšanas
prakses.
2. Grāmatu klajā laišanai 18. gadsimta 70. un 80. gados, visticamāk, bija
vairāki iemesli, taču viens no veicinošiem apstākļiem varētu būt bijis tas,
ka Rota (droši vien – arī citu misionāru) veiktā izglītošanas darba rezultātā
bija būtiski pieaugusi Dagdas apkārtnes ļaužu lasītprasme, tā nodrošinot
grāmatām lietojamību.
6

7

Par Rota tautas izglītošanas panākumiem laikabiedrs, jezuītu tēvs Agustino Maņani viņam veltītajā, 1786. gada aprīlī
sarakstītajā ēloģijā saka: “ [Ar Rota pūlēm – M. B.] tyka panōkts, ka Dagdas misijas tauta izarōdeja par vyslobōk
mōceitu storp vysim latvīšim (storp kurim vēļ beja tik daudz barbarisma un pogōnisma atlīku) un šos misijas laimeigī
panōkumi pamudynoja vysas Latgolas tautu dareit tu pošu, lai īsamōceitu grōmotu skaiteišonu.“ (Maņani ēloģijas
fragments šeit Mikeļa Bukša tulkojumā no latīņu valodas; sk. 4, 154.)
Visticamāk tā notika katehizācijas darba ietvaros vai cieši līdzās tam.
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3. Dziesmu, bet jo īpaši psalmodijas izpildīšanas prakšu sākotne nav
iedomājama bez daudzkārtējas jezuītu un misijas ļaužu kopīgas muzicēšanas.
4. Grāmatu iznākšana un izplatīšanās nodrošināja minēto prakšu un repertuāru
izplatīšanos un iesakņošanos, ko vēlākie izdevumi nostiprināja. Grāmatas
kļuva par praktizēšanas un transmisijas rīku un priekšnoteikumu. (Līdztekus
tām, un vēl pirms to parādīšanās, sava vieta šajā procesā, domājams, bija ar
roku pārrakstītiem lapiņu/burtnīcu tekstiem.)
5. Mūsdienu psalmodiskā un dziesmu prakse ir ievērojamā apjomā pārmantojusi
18. gadsimta beigu – 18./19. gadsimta mijas repertuāru.
6. Kā cita starpā liecina aplūkotie CD izdevumi, katoļu dziesmas mūsdienās
mēģina rast vietu folkloras ansambļu repertuārā.
7. Visbeidzot: kā to rāda šis nelielais raksts, līdzās psalmodijai arī katoļu
dziesmas kļūst par muzikoloģiskas izpētes objektu. Un jo vairāk tas tā būs,
jo vairāk arī muzikologiem nāksies nodarboties ar latgaliešu lūgšanu un
dziesmu grāmatām kā attiecīgo mūzikas prakšu sastāvdaļu un faktoru.
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The Books of the Rural Jesuit Missions and High Latvian
(Latgalian) Traditional Music. Notes, Assumptions and Conclusions
The last third of the 18th century saw a strong increase in the number of
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of that time and in the 19th century have very deeply influenced singing traditions
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so. The paper focuses on two cases: that of Nabożeństwo/Gromota łyugszonu (Book
of Prayers, first published in 1771) the 2nd edition (1786) of which has given rise to
the practice of the Latgalian version of the officium defunctorum (Office of the Dead)
and that of Dzismies Swatas (Sacred Songs, first published in 1786) – source of the
Catholic song-repertoire still largely alive today. An attempt is made to reconstruct
how the Jesuit editions became cornerstones of the semi-oral local Catholic folk
singing traditions. Special attention is paid to the Jesuit Dagda mission of the mid
and late 18th century and Father Michael Roth SJ – compiler, translator and editor
of the said books.
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ARTIS ĒRGLIS

Iespiedgrafikas dižgars.
Richards Zarriņš poligrāfista acīm
Lai arī par mākslinieku Richardu Zarriņu ir daudz publikāciju un poligrāfija
bija viņa pamatdarbs, ziņas par Zarriņa darbību šajā nozarē parasti aprobežojas ar
pieminējumu par Latvijas Valsts Papīru spiestuves vadību un darbu līdzīga rakstura
Krievijas impērijas iestādē pirms tam. Pēterpils pieredzi Richards Zarriņš izmantoja
arī 1919. gadā, pārņemot tikko dibinātās Valsts Papīru drukātavas vadību un izveidojot to par vadošo poligrāfisko iestādi Latvijā. Publikācija atspoguļo atrastos materiālus par Richarda Zarriņa darbību iespiedindustrijā konferences “Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam” norises brīdī un viņa uzskatiem nozares attīstībā.
Atslēgvārdi: Richards Zarriņš, Valstspapīru spiestuve, poligrāfija, filatēlija, bonistika, papīrs.

Lielākajā izdevumu daļā Richards Zarriņš1 apzīmēts kā latviešu mākslinieks,
grafiķis. Zināma viņa darbība naudas un pastmarku dizaina veidošanā. Savukārt
Richarda Zarriņa poligrāfiskās darbības raksturojums parasti aprobežojas vien ar
pieminējumu, ka viņš 20 gadus strādājis Krievijas Valstspapīru spiestuvē (Krievijas
Valstspapīru sagatavošanas ekspedīcija; Ekspediciâ zagotovl’eniâ gosudarsvenyh bumag)
un no 1920. gada līdz 1933. gadam vadījis Latvijas Valstspapīru spiestuvi2.
Taču aiz šī skopā ieraksta slēpjas viss Zarriņa mūža pamatdarbs. Tikt šajā darbā
viņš varēja, pateicoties savam talantam un uzcītīgajām mācībām Štiglica Centrālajā
tehniskās zīmēšanas skolā (Central’noe učiliŝe tehničeskogo risovan’iâ) un trīs gadu
prakses ceļojumā Vīnē, Minhenē un Parīzē pie labākajiem sava laika meistariem
1
2

Šajā publikācijā esmu pieturējies pie tās Richarda Zarriņa vārdformas, kuru lietoja un par pareizu uzskatīja pats
Richards Zarriņš.
20 darbības gados uzņēmuma nosaukums vairākkārt mainījies, bieži vien paralēli lietojot vairākus. Sākotnēji to
sauca par Valstspapīru drukātavu, vēlāk nostabilizējās un visbiežāk lietoja Valstspapīru spiestuves nosaukumu.
Dažreiz lietoja gramatiski pareizāko Valsts Papīru drukātava vai spiestuve. Šajā publikācijā uzņēmuma nosaukumi
lietoti atbilstoši to lietojumam konkrētajā laikā, dokumentā vai publikācijā.
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apgūstot dažādās iespiedtehnikas, kuras tolaik vienlīdz izmantoja gan poligrāfiskajā
ražošanā, gan mākslā.
Richards Zarriņš ir ievērojamākais latviešu poligrāfists un tipogrāfijas darba
organizators. Publikācijā ieskicēšu tikai dažus viņa darbības aspektus, kuru izpēti
pamudināja 2015. gadā iznākusī atmiņu grāmata [42], kā arī daži interesantākie
atradumi par Zarriņa darbību Valstspapīru spiestuves sākumposmā, konfrontējot
informāciju no viņa atmiņu grāmatas, 20. gadsimta 60. gadu beigās tapušajām meitas
Maijas Celmiņas atmiņām [34], Latvijas Valsts vēstures arhīva, tā laika iespieddarbiem
un vēstulēm, kas glabājas dažādu personu fondos Latvijas Universitātes Akadēmiskās
bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Rokrakstu krājumā.
Apskatot Richarda Zarriņa poligrāfisko darbību, tikai pieminēsim viņa darbu
Krievijas Valstspapīru spiestuvē, kur viņš nostrādāja 20 gadus. Šeit viņš attīstīja savu
māksliniecisko rokrakstu, uzkrāja pieredzi, kas ļāva gan sniegt lietderīgus padomus
iespiedgrafikas jomā, gan jo sevišķi vēlāk, veidojot un attīstot Latvijas naudas un
vērtspapīru izgatavošanu. “Latvijā jāatzīmē viņa darbība mākslas akadēmijas grafiskā
darbnīcā, bet galvenā kārtā – Valstspapīru spiestuvē, kuŗu tam izdevies nostādīt,
pateicoties ilggadējā praksē gūtiem piedzīvojumiem Krievijā, pienācīgā augstumā,” –
tā Richardu Zarriņu vērtēja Visvaldis Peņģerots (1897–1938) [14, 27]. [Šeit un
turpmāk citātos saglabāta oriģināla rakstība.]
Gan paša Zarriņa un viņa meitas atmiņās, gan arī no saglabājušās sarakstes
redzams, ka vispirmām kārtām viņam bija svarīgs darba pienākums. “Nelokāmi
šķīra privāto dzīvi no ierēdņa darba,” – raksta meita [34, Nr. 8, 181]. Jādomā, ka
tā bija viņa izpratne par darbu – gan ieaudzināta bērnībā, gan arī kā rūpīga darba
darītāja – grafiķa izkopta. Lai arī šodien mēs par Zarriņu runājam pārsvarā pēc viņa
“vaļas brīžu” veikumiem un sasniegumiem, kas tapa no pamatdarba brīvajā laikā.
Tā 1912. gadā viņš atsaka “Dzimtenes Vēstneša” redaktora Āronu Matīsa
(1858–1939) lūgumam publicēties: “Tagad man arī neganti daudz darba un
uzbudinājumu ekspedīcijā, kur mums gadījies ļoti nederīgs direktors. Viņš kādus
5 gadus tagad nodzīvojis uz ekspedīcijas vecās slavas, bet pats nevienas lauru lapiņas
piespraudis nava un nu mana, ka tās lietas sāk griezties uz slikto pusi. Tagad viņš
man devis ļoti plašas pilnvaras, bet kad jav daudz ūdeņa kuģī, tad ar to glābšanu tā
ir kā ir. Tā tad man jau ar maizes darbu gandrīz katru dienu kaut kādi pārsteigumi
un visādas rīvēšanās, tā kā nemaz vairs nava agrāka miera mājās kaut ko strādāt” [38].
Savas darba gaitas Krievijas Valstspapīru sagatavošanas ekspedīcijā Richards
Zarriņš uzsāka 1899. gadā kā mācīts zīmētājs. Jau 1900. gadā viņš bija mākslas
nodaļas direktora palīgs [7, 3560] jeb mākslinieciskās gravēšanas direktora palīgs3.
1911. vai 1912. gadā (dažādās publikācijās gads atšķiras) viņš kļuva par mākslas vai
mākslas galvanoplastikas nodaļas direktoru. Dažās krievu autoru publikācijās minēts,
3

Ar vārdu palīgs tajā laikā apzīmēja vietnieka amatu.
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ka viņš bijis spiestuves tehniskais direktors. Meita raksta, ka ekspedīcijā Zarriņu pārceļ
no grafiķa zīmētāja par tehniskā direktora palīgu un māksliniecisko padomdevēju
[34, Nr. 8, 180]. Pēc pāris gadiem viņš ir jau tehniskais direktors ar plašu rīcības
lauku [34, Nr. 8, 181]. Līdzīgu amatu savās atmiņās min arī pats Zarriņš [42, 322].
Domāju, ka Krievijas Valstspapīru vēstures muzejā “Goznak” (Muzej “Goznak”),
Maskavas Filatēlijas muzejā, Krievijas arhīvos mēs varētu atrast un precizēt daudzas
ziņas par Richarda Zarriņa darbību šajā laikā, par kuru informācija diemžēl ir
salīdzinoši nepilnīga un ar daudzām neprecizitātēm. Tas ir nākotnes darbs4.
Plašāku pētījumu vērti būtu arī materiāli par viņa sakariem ar cara galmu,
it sevišķi ar Nikolaja II tēvoci, vēsturnieku kņazu Nikolaju Mihailoviču (Vel’ikij
knâz’ Nikolaj Mihailovič; 1859–1919), ar kuru Zarriņam bija cieša pazīšanās.
Ekspedīcijā līdz 1905. gadam, īpaši tā dēvētajā “sudraba laikmetā”, Borisa Goļicina
(Boris Gol’icin; 1862–1916) vadībā drukāja ne tikai vērtspapīrus un naudu, bet arī
daudzus greznus un raritārus izdevumus, par kuru pienācīgu noformēšanu atbilstoši
spiestuves tehniskajām iespējām bija tieši atbildīgs Richards Zarriņš. Šajā laikā arī
sākās viņu pazīšanās, kas turpinājās līdz kņaza arestam 1918. gadā.
Līdztekus saviem tiešajiem administratīvajiem pienākumiem Richards Zarriņš
visu laiku gan kā privātu un sabiedrisku pasūtījumu mākslinieks, gan arī ekspedīcijas
darbā izkopa savas mākslinieciskās un tehniskās prasmes. Pastmarka Svâtoj Georgij
Pobedonosec (Svētais Georgijs Uzvarētājs) no Richarda Zarriņa zīmētās 1914. gada četru
pastmarku sērijas karavīru un viņu ģimeņu atbalstam autoritatīvā Krievijas filatēlistu
aptaujā 2001. gadā atzīta par skaistāko 20. gadsimta krievu pastmarku [2; 22, 21–
22]. Tieši pateicoties Zarriņam gan uz Krievijas Pagaidu valdības naudas (kerenkām),
gan uz pirmās padomju Krievijas naudas ir redzama daudzās kultūrās zināmā, ļoti
senā ugunskrusta zīme. Zarriņa darbu bez autora atļaujas turpināja izmantot arī
padomju vara: viņa zīmēta ir pirmā padomju Krievijas pastmarka [23, 16] (tapusi
pēc Kerenska Pagaidu valdības pastmarku konkursa skices), 1922. gadā izdotā četru
pastmarku sērija palīdzībai no neražas cietušajiem Pievolgas iedzīvotājiem [23, 20]
(izmantotas 1914. gadā R. Zarriņa darinātās pastmarku skices konkursam par pasta
piegādes transportu), arī Ļeņina mauzoleja pastmarku izdevumam [23, 28] Ļeņina
nāves pirmajā gadadienā 1925. gadā izmantots no Krievijas Valstspapīru spiestuves
padomju uzņēmumā “Goznak” palikusī Zarriņa veidotā ornamentālā rāmējuma
skice, lai arī pašu pastmarku zīmējis Vasilijs Zavjalovs (Vasilij Zav’âlov; 1906–1972).
Padomju “Goznaka” māksliniece graviere, kas veidojusi Maskavas Kremļa
Spasa torni uz padomju 5 rubļu un Ļeņina ģīmetni uz 10 rubļu naudas zīmes, Lidija
Majorova (Lidiâ Majorova; 1927–2008) atceras: “Ļeņina portretu izpildei mums
visiem māksliniekiem gravieriem vispāratzītākie gravīras paraugi bija Katrīnas II

un Pētera I portreti uz cara 100 un 500 rubļu zīmēm. Tās bija un vēl arvien pēc
zīmējuma un izpildījuma meistarības ir nepārspēti klasiskās naudas zīmju gravīras
paraugi. Mums tas bija vērtszīmju noformēšanas etalons. Tas bija ideāls, uz kuru
tiekties” [10]. Abu naudas zīmju, tautā mīļi sauktu par Katjeņku un Petrušu, aversus
ir zīmējis Zarriņš.
Pirmos tikko dibinātās Latvijas Republikas valdības pasūtījumus Richards Zarriņš izpildīja, vēl darbojoties Petrogradā, un izgatavoja Latvijas neatkarības 5 % īsa
termiņa 1918. gada aizņēmuma obligāciju māksliniecisko veidolu [5, 141]. Ekspedīcijā ieņemamā amata dēļ atgriezties Latvijā viņam izdevās paslepus tikai 1919. gada
rudenī, ko viņš pats sīki apraksta savās atmiņās [42, 195–211]. 1941. gadā Latvijas
armijas leitnants Vilis Janums (1894–1981) Zarriņa meitai stāstījis, ka 1919. gadā
saticis Richardu Zarriņu uz tā saucamās zaļās robežas. Zarriņš teicis: “Es te vairs
nevaru kavēties, mani Rīgā gaida, man taču jātaisa Latvijas nauda!” [34, Nr. 8, 187].
Zarriņš nav pirmais Valsts Papīru drukātavas vadītājs. Savu darba gaitu
sākumu Rīgā viņš apraksta savās atmiņās [42, 211]. Pirmais spiestuves direktors
Ivans Mozaļevskis (1890–?) tiek nozīmēts par viņa palīgu (t.i., vietnieku). Latvijas
Valsts vēstures arhīva (LVVA) 1312. fonda (Valsts kontroles) lietu pētījumi pierāda,
ka tas noticis starp 4. un 10. novembri, bet tālākā izpētē tas būtu precizējams5.
I. Mozaļevskis pārvaldnieka biedra amatu atstājis 1920. gada 29. aprīlī uz paša
lūguma pamata [11]. 1920. gada 20. janvārī Richards Zarriņš piereģistrē uzņēmumu
Finanšu ministrijas Rūpniecības daļas Rīgas spiestuvju reģistrā (1. att.) [17].
Par Richardu Zarriņu Valstspapīru spiestuves vadībā un tās darbību materiāla
ir daudz. Spiestuvi viņš vadīja ar lielu profesionalitāti, lai arī administratīvais darbs,
kā atzīmē meita savās atmiņās, viņu “nekad nespēja pilnīgi savaldzināt” [34, Nr. 8,
187]. Tomēr jau Pēterpils laikā RLB Konversācijas vārdnīcas šķirkļa autors
(visticamāk Āronu Matīss [8, 4722] pēc paša Zarriņa iesūtītiem materiāliem) par
Richardu Zarriņu rakstīja: “Viņam ir retas ierosinātāja, administratora un rīkotāja
dāvanas; viņā ir pastāvīgs un neapnicis strādnieks pie reiz uzsākta darba” [7, 3560]6.
Uzņemoties spiestuves vadību un pārzinot vērtspapīru un naudas izgatavošanas
organizēšanu, viņš uzreiz ķeras pie tās darba sakārtošanas. Top jaunas, pilnīgākas
darba instrukcijas, kurās tiek noteikti precīzāki darba pienākumi, ar 1919. gada
1. decembri tiek apstiprināts jauns štatu saraksts. Mūsdienās tos var izmantot
spiestuves darba organizācijas izpētei. Jāatzīmē šo dokumentu skaistā tā laika latviešu
valoda pretstatā mūsdienu birokratizētajam izteiksmes veidam.
Pēc Latvijas Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā Valsts Papīru drukātava
darbojās Groseta spiestuvē Mārstaļu ielā 1. Visticamāk tāpēc, ka šai spiestuvei
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Agita Ančupāne savā maģistra darbā ir precizējusi, ka Richards Zarriņš pārvaldnieka amatā stājies ar 10. novembri.
Taču konferences brīdī maģistra darbs vēl nebija tapis, tāpēc šeit atstāta autoram uz priekšlasījuma brīdi zināmā
informācija. Ančupāne, A. Valsts papīru spiestuve un naudas kaltuve (1919–1940): izveidošana, darbība un loma
poligrāfijas nozarē Latvijā. Maģistra darbs. Rīga, 2017. 116 lpp.
6 Šķirklis par Richardu Zarriņu publicēts Konversācijas vārdnīcas 4. sējumā iesietajā 75. burtnīcā, kas iznāca 1912. gadā.
5

4

Papildu ziņas par Richarda Zarriņa amatiem Pēterpilī sniedz Kristīne Ducmane savā grāmatā “Rihards Zariņš.
Richards Zarriņš” (Rīga: Neputns, 2016. 144 lpp.). Šī grāmata iznāca pēc priekšlasījuma Aleksejam Apīnim veltītajā
konferencē, tāpēc tekstā atstāts konferencē vēstītais.
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1. attēls. Neliels skapītis ar Valsts Papīru drukātavas –
V. P. D. inventāra numuru, ko 2016. gada vasarā izdevās
atrast vairākus gadus pamestajās Paraugtipogrāfijas
telpās Puškina ielā 12.

Iespiedgrafikas dižgars. Richards Zarriņš poligrāfista acīm

2. attēls. Latvijas Republikas 1. gadadienas
pastmarka

Pašreiz glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Foto: Artis Ērglis

bija plašas tehniskās iespējas un ka tieši tur pēc nacionalizācijas Padomju Latvijas
valdība 1919. gadā iespieda Rīgas Strādnieku deputātu padomes naudas zīmes.
Latvijas Pagaidu valdība nodeva tipogrāfiju atpakaļ īpašniekiem un nomāja to. Vēl
1923. gadā, kad Valstspapīru spiestuve jau vairākus gadus atradās citur, Groseta
spiestuvē par valsts līdzekļiem veikts telpu remonts [32, 18].
Par Groseta spiestuvi ir arī kāda senāka Richarda Zarriņa liecība – 1904. gada
16. jūlija vēstule Jānim Misiņam (1862–1945) jautājumā par viņa ekslibri. Citēšu
fragmentu, kas labi raksturo Zarriņa profesionālās zināšanas un nesavtību padomos:
“Šo zīmējumu likt pie klišejas pagatavošanas pamazināt uz to lielumu kā blakus
rāda zīmuļa strīpa. Mazāku taisīt nebūtu labi. Klišejas pagatavo labi Grossets, Rīgā,
Mārstaļielā, un pie viņa varēt arī likt drukāt. Papīru lūdzu ņemt dabīgu, nevis krāsotu
(gestrichen); pēdējais ir nelabs un neizturīgs. Papīram nevajaga lielākam būt kā tikai
1/2 zentimetra platāku par zīmējumu, resp. klišeju. Ja daudz, tad mazāk zentimetri
platākam. Mans honorārs būs 15 rubļi. [..] Drukāt variet viņas likt vai nu visas viņas
vienā krāsā vaj lielākas partijas pārmaiņas dēļ atkal zitādā krāsā: brūnus, zaļus, zilus,
melnus” [36].
1919. gada novembra vidū šeit tiek iespiesta Latvijas Republikas pirmās
gadadienas pastmarka, kuras mākslinieks ir Richards Zarriņš. Pastmarka uzzīmēta,
litografēta un iespiesta viņa vadības pirmajās dienās apmēram nedēļas laikā, kad
tikko apklusušas Rīgas kaujas (2. att.).
Spiestuvei ar šauro Mārstaļu ielas namu nepietiek un papildus izmanto arī
blakus namu Mārstaļu un Grēcinieku ielas stūrī (tagad viesnīcas “Radi un draugi”
GRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE

stūra ēka, Groseta spiestuves ēka Mārstaļu ielā 1 nav saglabājusies). Par to liecina
1919. gada 17. decembra P. Kalniņa iesniegums: “Latvijas Valsts Papiru drukatavas
priekšniekam R. Sarrin kungam / Ievērojot to, ka tagad iestādes namiķa Jāņa Zeltiņa
ielu aptīrīšanas darbi zaur ēku klātpieņemšanu Mārstaļu un Grēcinieku ielu sturī uz
pusi pavairojušies, es lūdzu viņam (kā ģimenes apgādniekam no 3 maziem bērniem)
mēnešalgu no 250 rbļ uz 300 rbļ paaugstināt, skaitot no 15. decembra” [13, lp. bez
paginācijas].
1920. gada martā Richards Zarriņš spiestuvei atrada jaunas telpas. Tā ir
19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā būvētā J. Dansfelda kantorgrāmatu un
aplokšņu fabrika, tipogrāfija ar gāzes dzinēju August Lyra [15, 8–22] Smoļenskas
ielā 10 (vēlāk L. Maskavas ielā 11; no 1928. gada Puškina iela; tag. Puškina 12).
Finanšu ministrija uzsāka tās iegādi. Jādomā, ka principiāls ēkas iegādes lēmums
tika pieņemts jau 1920. gada pavasarī–vasaras sākumā, jo tieši tad Pagaidu valdība
vairākkārt lēma par nepieciešamo līdzekļu un kredītsaistību piešķiršanu jaunu
iekārtu un papīra iegādei. 1920. gada 16. aprīlī nolēma: “Uz Finanšu ministrijas
pieprasījumu atvēl izsniegt 4 192 500 rbļ. lielu aizdevumu Valsts papīru drukātavai
papīra un dažādu drukātavas piederumu iegādāšanai, kā arī atsvabināt no muitas
nodokļa priekš Valsts papīru drukātavas no Somijas pienākušo papīru daudzumu
132 643,28 somu marku vērtībā” [5, 684]. 19. maijā Pagaidu valdība lemj, ka “uz
finanču ministra priekšlikumu atļauj uzņemt budžetā sekojošas aizdevuma summas:
Valsts papīru drukātavai jaunu mašīnu iegādāšanai 2 010 000 rbļ. [..]. Jautājumu par
24 641 900 rbļ. uzņemšanu budžetā aizdevumu izsniegšanai Valsts papīru drukātavai
atstāt atklātu” [5, 728]. Spriežot pēc summas, tā varēja būt paredzēta jauno spiestuves
telpu iegādei, bet tas būtu precizējams. Jādomā, ka ēka iegādāta līdz 1920. gada
augustam, jo 10. augustā Zarriņš paraksta vēstuli Rīgas pilsētas būvinspektoram par
nepieciešamību steidzīgi uzbūvēt piebūvi jaunajā Valstspapīru spiestuves ražotnē [16,
6]. Rīgas pilsētas būvvaldes arhīvā atrodams arī nedatēts Valstspapīru drukātavas
jauno telpu pārbūves projekts, kas visticamāk arī tapis 1920. gadā [16, 26–35].
Ražojoša uzņēmuma pārcelšanas darbs ir sarežģīts process, un uz jaunajām telpām
uzņēmums pāriet 1921. gada jūlija beigās, šeit ierīkojot gravēšanas, fototehnikas,
galvanoplastikas, pārvedēju darbnīcas, liktuvi, tipogrāfiju (augstspieduma iecirknis),
numerāciju, litogrāfiju, grāmatsietuvi, kārtošanas, remonta un galdnieku darbnīcas
un laboratoriju.
1921. gada rudenī pirmo reizi tika mēģināts apvienot visas četras valstij
piederošās tipogrāfijas, kas nekad tā arī nenotika7. Īpaši interesanta jaunās spiestuves
ēkas kontekstā ir Valsts kontroles 1921. gada 15. oktobra vēstule: “Ja šādu projektu
[apvienošanu] realizētu, tad minētās drukatavas būtu pievienojamas Valsts papīru
spiestuvei, kura šinīs dienās pārgājusi savās jaunās telpās Lielā Maskavas ielā Nr. 11.
7

Plašāk par valsts spiestuvju apvienošanas mēģinājumiem savā maģistra darbā “Valsts papīru spiestuve un naudas
kaltuve (1919–1940): izveidošana, darbība un loma poligrāfijas nozarē Latvijā” rakstījusi A. Ančupāne. Rīga, 2017,
84.–89. lpp.
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Kontrole ir spiestuves telpas un iekārtu apskatījusi un atradusi, ka tās ir ļoti plašas
un ērtas un ka spiestuve iekārtota pēc visām techniskām prasībām. Tā tad apvienotās
drukatavas atrastu šeit sev piemērotas telpas un iekārtu” [27, 60]. Domāju, ka šāds
Valsts kontroles slēdziens toreiz varētu būt paša Zarriņa mudināts.
No 1922. gada 1. aprīļa Valsts papīru spiestuve darbojās kā autonoms
uzņēmums, 23. maijā tika pieņemti Valsts papīru spiestuves statūti [33]. Saskaņā
ar Saeimas 1924. gada 22. februāra lēmumu [21] 5. maijā ar valdības rīkojumu tiek
pieņemti Noteikumi par valstspapīru spiestuvi [12], kas noteica, ka no 1924. gada
1. aprīļa spiestuve kļūst par valsts uzņēmumu Latvijas Republikas Finanšu ministrijas
Valsts saimnieciskā departamenta pārraudzībā (1. aprīlī beidzās iepriekšējais un
sākās jaunais finanšu gads). R. Zarriņš no valdes priekšsēdētāja kļūst par finanšu
ministram atbildīgu Valstspapīru spiestuves pārvaldnieku departamenta direktora
rangā. Spiestuves valdes locekļi pārtop par pārvaldnieka palīgiem jeb vietniekiem.
Visvaldis Peņģerots 1925. gadā raksta, ka “Valstspapīru spiestuve ir priekšzīmīgākā spiestuve visā Latvijā un izgatavo pasūtījumus kā valsts iestādēm, tā arī
privātām personām izcil-, glud- un dobspiedumā” [14, 30], t. i., visos tajā periodā
iespējamos iespiešanas veidos. No gludspiedumiem tolaik tā bija litogrāfija, nevis
ofsetdruka, kas Latvijā sāka ieviesties dažus gadus vēlāk.
Dobspiedumā iespiež banknotes, vērtīgus privātus pasūtījumus; litogrāfiski –
naudu, pastmarkas, akcijas, plakātus, grāmatu vākus, arī “Latvju rakstus”. Var drukāt
trīs un četru krāsu iespiedumā (ko šodien dēvējam par pilnkrāsu druku), izgatavo
klišejas gan svītru kodinājumā, gan autotipijā [14, 30].
Spiestuves pamatprofils bija vērtspapīru, valsts kases zīmju, pastmarku un
banderoļu izgatavošana, un, kā bija norādīts spiestuves noteikumos, privāti pasūtījumi nedrīkstēja traucēt valsts darbu izpildi, tomēr regulāri tika izgatavoti arī cita
veida iespieddarbi. Spiestuves klientu vidū bija arī dažādas izdevniecības, tostarp,
A. Gulbis (ap 10 pasūtinājumiem gada laikā), J. Roze (ap 15 pasūtinājumiem), Valters un Rapa, Zeltiņš, Leta, “Daile un Darbs” [32, 12].
Pēc algu sarakstiem, spiestuves noteikumiem un amatu instrukcijām rekonstruēju uzņēmuma struktūras attīstību tā darbības sākumposmā (3. att.). Pirmajā
shēmā redzama Valsts papīru drukātavas pirmā pārvaldnieka Mozaļevska vadības
laika struktūra. Ņemot vērā, ka visu ražošanu pārzināja vietnieks, bet viņš pats –
administratīvās funkcijas, visticamāk viņš nav bijis ar plašām poligrāfijas zināšanām
un prasmēm. Ar Zarriņa atnākšanu sākās būtiskas pārmaiņas, kas redzamas pārējās shēmās. 1919. gada nogalē radītā struktūra nedaudz mainījās un nostabilizējās
1922.–1923. gadā. Šāda struktūra pastāvēja līdz pat 1937. gadam, kad tika iepirkta
monētu prese un pieņemts “Likums par Valsts papīru spiestuvi un naudas kaltuvi”
[9, 1].
Saskaņā ar 1923. gada instrukciju par darbu sadalīšanu Valstspapīru spiestuves valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu starpā [32, 59], Richards Zarriņš uzņēGRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE
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Valsts Papiru Drukatavas struktūra 1919. gadā līdz Richardam Zarriņam
(pēc instrukcijām, LVVA, 1312. f., 31. apr., 657. l., 2.–26. lp.)

pārvaldnieks

Kanceleja
Grāmatvedība
Ēku uzraugs
Pusgatavo vērtību noliktava
Gatavo vērtību noliktavas
Ekspedīcija

pārvaldnieka palīgs (Tehniskās daļas pārvaldnieka palīgs)

Gravūras mākslas nodaļa

Tehniskā drukas nodaļa

1. Fotografiskā darbnīca
2. Cinkogrāfijas darbnīca
3. Munktieru darbnīca
4. Gravieru darbnīca
5. Pārvedumu darbnīca
6. Galvaniskā darbnīca
7. Stereotipiskā darbnīca

1. Drukātavas darbnīca
2. Litogrāfija darbnīca
3. Numerācijas darbnīca
4. Griešanas darbnīca
5. Gumierēšanas darbnīca
6. Perfirēšans darbnīca
7. Brošūras grāmatsiešanas
darbnīca

Valsts Papiru Drukatavas struktūra pēc Richarda Zarriņa pārveides 1919. gada nogalē
(pēc jaunā štatu saraksta un instrukcijām LVVA, 1312. f., 31. apr., 657. l., 34. lp.)

Vadība
pārvaldnieks
pārvaldnieka palīgs jeb biedrs
Administratīvās un
neražojošās funkcijas

Galvenais tehniķis
Fototehniskā nodaļa:

Drukas nodaļa
(tehniskais birojs):

Sevišķo uzdevumu ierēdņi
Kanceleja
Grāmatvedība
Ārsts / Feldšeris
Bibliotēka arhīvs
Mājas kantoris
Saimniecības nodaļa
Materiālu noliktava
Ekspedīcija
Remonta mehāniskā darbnīca
Laboratorija

1. Fototehniskā darbnīca
2. Stereotipijas darbnīca
3. Pārvedumu un akmeņu
slīpēšanas darbnīca
4. mākslas gravēšanas darbnīca
5. litogrāfijas gravieru darbnīca
6. g. litografija akm. sar. ? darbnīca
7. galvanoplastikas darbnīca

Saliktuve
Tipogrāfijas darbnīca
Litogrāfijas darbnīca
Numerācijas darbnīca
Kārtošanas darbnīca
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Valstpapīru spiestuves struktūra 1923. gadā ar darbinieku skaitu
(pēc algu sarakstiem un noteikumiem, LVVA, 1312. f., 31. apr., 671. l., 29.–35. lp.)

Vadība (3 jeb 1 % no kopskaita)
pārvaldnieks (1)
pārvaldnieka palīgs
jeb biedrs (1)

pārvaldnieka palīgs
jeb biedrs (1)

Administratīvās un
neražojošās funkcijas
(56 jeb 26 % no kopskaita)

Mākslas gravēšanas nodaļa
(38 jeb 17 % no kopskaita)

Drukas nodaļa
(121 jeb 56 % no kopskaita)

Sevišķo uzdevumu ierēdnis (1)
Kanceleja (4)
Grāmatvedība (12)
Materiālu noliktava (6)
Ekspedīcija (4)
Saimniecības nodaļa (19)
Ambulance (1)
Bibliotēka arhīvs (1)
Remonta mehāniskā darbnīca (8)
Laboratorija

Galvanoplastikas-stereotipijas
darbnīca (4)
Fototehniskā darbnīca (15)
Pārvedumu darbnīca (8)

Saliktuve (42)
Tipogrāfijas daļa (21)
Litogrāfijas daļa (35)
Grāmatsietuve (22)
Numerācijas daļa (11)
Kārtošanas daļa (24)

3. attēls. Valstspapīru spiestuves uzņēmuma

struktūras izmaiņas 1919.–1923. gadā

mās ne tikai administratīvos pienākumus un pasūtījumu pārzināšanu. Bez vispārējās administratīvās un finansiāli komerciālās vadības viņš pārzināja darbu gaitas
saskaņošanu ar valdības pasūtījumiem, strādnieku darbu un samaksas, pasūtījumu
pieņemšanas un izvešanas jautājumus, tieši vadīja fototehnisko, mākslas gravēšanas,
pārvešanas, litogrāfijas, saliktuves, tipogrāfijas, numerācijas, kārtošanas un grāmatsietuves darbnīcas.
Vietnieka Oskara Āboltiņa pārziņā bija ekspedīcija, materiālu noliktava un
grāmatvedība ar statistiku. Viņš pārzināja kalkulāciju, materiālu iepirkšanu, kasi,
budžetu, gada pārskata un inventūras sastādīšanu.
Vietnieks Arturs Balodis pārzināja laboratoriju, stereotipiju, galvanoplastiku,
elektrisko staciju, remonta mehānisko darbnīcu un saimniecisko nodaļu: ēku uzraudzību un remontu, apsildīšanu, apgaismošanu, sanitāros noteikumus, rūpējās par
instrukciju izpildi.
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Toreiz un tagad – aktuālais Richarda Zarriņa uzskatos
Turpinājumā akcentēšu dažas Richarda Zarriņa domas, konsekvences un
darbību grāmatrūpniecības jeb poligrāfiskās ražošanas jomā, kas nav zaudējušas
aktualitāti arī mūsdienās.
1. Tagad to sauc par “darba vidē balstītu izglītību” un tā ir populāra tēma
mūsdienu Latvijas arodizglītībā. Arī toreiz ļoti daudz runāja par nozares arodizglītību,
bet realitāte bija daudz sliktāka. Tipogrāfijas nodaļa bija tikai Rīgas 2. arodskolā,
taču apmācamo skaits bija nozarei nepietiekams, arī mācību līmenis bija zems.
“Grāmatā par grāmatu” rakstīts: “Runājot par grafisko arodu mācekļu
izglītošanas stāvokli Latvijā, jāsaka, ka mēs nevaram mēroties pat ar vissliktāk
nostādītām valstīm. [..] Tamdēļ bieži jaunais palīgs izrādās pilnīgi nesagatavots
savam uzdevumam un [..] viņš ienāk kvalificēto arodnieku saimē kā diletants,
papildinādams tādējādi jau esošo diletantu rindas un nospiezdams grafiskā aroda
mākslas līmeni vēl zemāk” [1, 113–114].
Richards Zarriņš pats mēģina risināt šo problēmu savas padotības uzņēmumā
arī Latvijā [42, 223–226]. Jau Pēterpilī strādājot, Zarriņam bija pieredze ar
arodizglītību, jo līdz pat 9000 darbinieku lielajā Krievijas Valstspapīru spiestuvē
darbojās arī sava skola, kuras izveidē un apmācības procesā aktīvu dalību bija ņēmis
arī Richards Zarriņš [42, 137, 215].
Jauno kadru apmācības jautājumu viņš risina arī neatkarīgajā Latvijā. Savās
atmiņās Zarriņš fiksē kādu būtisku problēmu: “Pie mācekļu techniskās apmācīšanas
arvien lielākais grūtums ir izlemt, kādu darbu dot mācekļiem. Pie tekošiem pasūtinājumiem viņus jau nevar nodarbināt tamdēļ, ka viņi vēl neko neprot, ..” [42, 224].
Tieši tāpat ir arī mūsdienās, piemēram, ar iespieddarbu dizaina speciālistu apmācību.
Viens no izdevuma “Latvju raksti” mērķiem bija jauno mācekļu, it sevišķi
litogrāfijā, praktiskā apmācība. “Šis izdevums, kuŗu es par tik lētu cenu varēju sarīkot,
bija iespējams tikai tādā kārtā, ka es iespiežamo materiālu izlietoju Valstspapīru
spiestuves dažādu reprodukcijas techniku mācekļu apmācīšanai” [42, 333, arī 226].
Pie Zarriņa mazdēla Aivara Celmiņa ir saglabājies vectēva veikts 1924. gada
4. marta Saeimas budžeta komisijas sēdes pieraksts [3, 2]. Citēju: “ [..] visur, ne tikai
pie mums visgrūtākais izdevums pie mācekļu pamācīšanas ir tas, atrast to apmācīšanas
materiālu, ar kura palīdzību mācekļus iepazīstināt ar dažādām technikām. Tāds
materiāls ir “Latvju raksti”, kuru es esmu piedomājis. Latvju rakstu lapas ir labākie
mācekļu darbi. Vaj Kontroles ierēdnim Kallasa kungam ir mazākā jēga no tā, kādas
pretestības man jāpārvar pie mācekļu apmācības ar tiem nedaudziem veciem
kvalificētiem meistariem, kuru interesēs jav nemaz nav izaudzināt labi mācītus
mācekļus. Viņu interesēs ir aiz techniski izglītotu cilvēku trūkuma dzīt savas algas
uz augšu. Jūs esiet redzējuši “L. r.”. Tur ir lapas ar manu signatūru. Tās es pats esmu
zīmējis mācekļiem priekšā, lai viņi redz, kā pie tādiem uzdevumiem ir jāķeras.”
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To, cik šis Richarda Zarriņa darba vidē balstītais apmācības veids bija pareizs,
liecina arī tā popularitāte: “Tad jau pēc viena gada sāka plūst tāds mācīties gribētāju
skaits, ka nebija iespējas no viņiem atgaiņāties: vienā pusgadā bija pieteikušies vairāk
nekā 40 cilvēku” [42, 225].
Dažādiem amatiem gan litogrāfijā, gan saliktuvē, gan tipogrāfijas jeb augstspieduma nodaļā Valstspapīru spiestuvē bija noteikts 4 gadu apmācības laiks. Mašīnburtliču un lējēju apmācība papildus pēc burtliča apmācības ilga vēl 13 nedēļas.
Valstspapīru spiestuves iekšējās kārtības un darba noteikumu 7. nodaļa veltīta tieši
mācekļiem un apmācības procesa organizācijai [6, 38]. Piemēram, 1922./23. finanšu gadā Valstspapīru spiestuves dažādās darbnīcās kopumā strādāja un mācījās
14 dažādu apmācības gada mācekļi. Atkarībā no apmācības gada viņi saņēma arī
algu. Piemēram, trešā apmācības gada māceklis mākslas gravēšanas darbnīcā Kārlis
Krauze mēnesī saņēma 55 latus mēnesī [24, 32].
Kārlis Krauze (1904–1942) bija Richarda Zarriņa labākais audzēknis [42,
8
231] , vēlākos gados absolvēja arī Latvijas Mākslas akadēmiju, kur viņš mācījās ar
Valstspapīru spiestuves stipendiju, kā arī mācību ceļojumā praktizējās Vīnē. Pēc sava
skolotāja divus gadus bija arī akadēmijas grafikas darbnīcas vadītājs. Kā atmiņās
raksta meita [34, Nr. 8, 189], tad Zarriņš cerēja, ka Kārlis Krauze ar laiku varēs
pārņemt arī Valstspapīru spiestuves pārvaldnieka vietu.
Trešajā mācību gadā Krauze pēc Zarriņa meta izgatavoja vara grebuma plati
100 latu naudas zīmei. To gan atzina par viltojumiem nedrošu (kas gan būtu pārbaudāms arguments. – A. Ē.), tamdēļ izlaida ļoti nelielā skaitā, pasūtinot Lielbritānijā
[4, 152]. Savu stāstījumu par 100 latu zīmes izgatavošanu un tās vērtēšanu ir devis
arī pats Zarriņš [40; 42, 237–240, 305–308].
Kā ceturtā gada māceklis 1924. gadā Krauze izgatavoja pirmo māksliniecisko
vara grebumu neatkarīgajā Latvijā – Valsts prezidenta Jāņa Čakstes (1859–1927)
portretu, kas, kā raksta V. Peņģerots, “.. atļauj cerēt, ka arī Latvijā tiks piekopta
šī apburošā un cēlā māksla” [15, 30; pats portrets publicēts grāmatas frontispisā
(prettitulā)]. Ar šo sava skolnieka darinājumu Zarriņš lepojās un nosūtīja ar pateicību
Ansim Gulbim (1873–1936), kas liecina, ka visticamāk Čakstes portrets ir tapis
1924. gada nogalē. “Augsti godājamais Gulbja Kungs! Jūs mani šodien esiet atkal tik
lieliski pārsteiguši ar to grāmatu sūtījumu, ka es nemaz nezinu, kā Jums par visu to
pateikties. Atļaujiet Jums šimbrīžam kā mazu pateicības zīmi nosūtīt pirmās latviešu
gravūras vienu nospiedumu. Gravieris Krauze ir mans audzēknis un šo lapu varam
uzskatīt kā vēsturīgu lapu. Ar daudz labām dienām sveicinu Jūs Jaunā gadā” [41].

2. Ar arodapmācību ir saistīts arī cits mūsdienās aktuāls jautājums – kadri un
darbinieku pārvilināšana. Tikai pāris citātu par šo tēmu – “..tipogrāfisku mašīnu
meistarus nevarēja dabūt pie labākiem darbiem, viņu vienkārši nebija, un, kur kāds
bija, to pārsolīja viena tipogrāfija otrai. Un kad es no iesākuma kādu mācekli kaut cik
biju iedīdījis, tad viņu nozvejoja citi un deva māceklim jau pirmo meistara algu, lai
nāk pie viņiem” [42, 224]. Pie budžeta apspriešanas Saeimas budžeta komisijas sēdē
1924. gada 4. martā Zarriņš ziņo: “No manis aizgāja uz Salamandras spiestuvi arī
meistars, kurš pie manis saņēma 17,000 r. Tur viņš saņem 30,000 r., brīvu dzīvokli
no 5 istabām ar brīvu apkuri un apgaismojumu un 20 % no skaidras peļņas” [3, 2].
Savukārt Valsts kontrole vēlējās caur Saeimu Valstspapīru spiestuvei norakstīt visas
darbinieku tantjēmas (peļņas daļas sadalījums darbiniekiem), kas bija ierakstītas pat
Ministru kabineta apstiprinātajos Spiestuves noteikumos.
Kā piemēru var minēt grāmatrūpniecības latviskās terminoloģijas pamatlicēju
Ansi Auziņu (1882–1952), kurš, kā redzams kādā 1919. gada 7. novembra darbinieku
iesniegumā, jau strādāja Valsts papīru drukātavā par burtlici [13, lp. bez paginācijas].
1923. gada štatu sarakstā redzams, ka no saliktuves metiera viņš kļuvis par Tehniskās
nodaļas vadītāju [24, 33], tomēr jau 1924. gadā viņš pieņēma spiestuves “Latvijas
kultūra” vadītāja vietu, kur nostrādāja līdz 1937. gadam, kad atgriezās un kļuva par
Valstspapīru spiestuves Tipogrāfijas [augstspieduma] nodaļas vadītāju.
Kā liela valsts uzņēmuma vadītājam ar valsts noteiktu iestādes budžetu,
Richardam Zarriņam bieži nācās aizstāvēt iestādi Saeimā, tās Budžeta komisijā,
Finanšu ministrijā, Latvijas Bankā. It sevišķi lielas pretenzijas pret viņu un viņa
vadīto uzņēmumu bija laikā, kad pie varas atradās vai koalīcijā būtisku vietu ieņēma
sociāldemokrāti. Virkni šādu gadījumu Zarriņš apraksta savās atmiņās.
Tik viens fragments no atbildes uz Saeimas Budžeta komisijas priekšsēdētāja,
sociāldemokrāta Voldemāra Bastjāņa (1884–1975) pārmetumu, ka nav izpildīti
ieņēmumi: “Vārds man. Aizrādu, ka V. p. sp. budžets uzbūvēts uz 6 litogr. mašīnām,
no kurām 2 vēl tikai jāiegādājas. Šitās iegādājamās mašīnas nostrīpotas, bet ieņēmumi
no viņām budžetā atstāti. Tas ir tas pats, ja kāds zemnieks janvārī pirktu 6 govis ar to
aprēķinu, ka viņam gada beigās būs 6 teļi no tām 6 govīm. Bet nu viņam divas govis
tanī pašā janvārī nosprāgst. Vaj viņš no atlikušām govīm var izburt 6 teļus?” [3, 1].
Richards Zarriņš uzskatīja, ka pret muļķību un neprofesionalitāti ir jācīnās,
un to viņš konsekventi arī darīja, daudzās un dažādās sēdēs aizstāvēdams vadīto
uzņēmumu un tā darbiniekus.
Arī rūpes par paša vadītā uzņēmuma darbiniekiem bija viens no Richarda
Zarriņa darbības stūrakmeņiem. Arī tas ir nācis no darba Pēterpilī. Jau tur viņš
centās paglābt savu dienestnieku Nikoņenko no dienesta armijā Pirmā pasaules kara
laikā, kas gan neizdevās [34, Nr. 8, 188]. Pēc atgriešanās no Krievijas spiestuvē Rīgā
par šveicaru tika pieņemts un ilgus gadus tajā strādāja viņa agrākais dienestnieks
Pēterpilī latvietis Miks Stenders [34, Nr. 8, 188].

8 Ļoti iespējams, ka K. Krauze pirmajos darba gados izpildīja kādus R. Zarriņa un spiestuves papildu uzdevumus,
tomēr viņš nav sācis darbu spiestuvē izsūtāmā zēna amatā, par ko liecina 1920. gada 30. novembra rīkojums
Nr. 353: “Tiek pieņemts Valstspapīru drukatavas dienestā kā māceklis litogrāfijā Kārlis Krauze ar 1. gada tarifa
algu, skaitot no 30. nov. 1920 g.” [Pavēles par Valsts papīru drukatavu no 1920.2.I–1920.XII. LVVA, 1312. f., 30. apr.,
115. l., 184. lp.] Šāda “leģenda” (Zarriņa–Celmiņa [34, Nr. 8. 188]; Ducmane, K. Rihards Zariņš. Richards Zarriņš.
Rīga: Neputns, 2016, 98. lpp.) visticamāk varēja rasties no Pēterpils apmācības prakses, kad ”.. mācekļus turēja
3–4 gadus mācekļos un visvairāk lietoja kā izsūtāmos zēnus” [42, 215]. Ja pirms tam K. Krauze būtu bijis izsūtāmais
zēns, tad viņš tiktu nevis pieņemts, bet pārcelts darbā.
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Savās atmiņās par bermontiādes laiku viņš raksta, ka “divas strādnieces atkal
kādu dienu bijušas ievainotas uz ielas, ejot uz māju no darba” [42, 213]. Visticamāk
tās bija kādas nogalinātās strādnieces, to liecina pārvaldnieka parakstīts 1919. gada
5. novembra rīkojums Nr. 593 grāmatvešanas nodaļai: “Tā kā 4. novembrī sch. g.
no ienaidnieka granātas nosistas divas strādnieces Bartunskaja un Tichomirova, tad
izmaksāt viņu piederīgiem visus izdevumus, kas zēlušies pie apglabāšanas” [13, lp. bez
paginācijas].
Spiestuves pārvaldnieks Zarriņš panāca, lai spiestuves noteikumos būtu fiksēts,
ka pusi no spiestuves peļņas ieskaita Valsta kasē, bet otru pusi izmaksā tantjēmās jeb
prēmijās spiestuves darbiniekiem. Turklāt, kā liecina algu saraksti, prēmijas saņēma
visi – no pārvaldnieka līdz skaitītājām, pielicējām un noņēmējām, kas bija ražošanas
zemākais posms. Piemēram, 1922./23. gadā tantjēmās izmaksāja 1,7 miljonus Latvijas
rubļu [32, 16].
Valstspapīru spiestuve veica regulārus maksājumus Latvijas Grāmatrūpniecības
arodu savienības slimo kasei. 1922./23. finanšu gadā strādnieku nelaimes gadījumiem
un slimo kases piemaksām tērēti 13 738 rubļi, savukārt strādnieku streiki šajā gadā
izmaksāja vēl gandrīz 40 000 rubļu [32, 18].
Pēc ilggadējās pieredzes Pēterpilī Zarriņš labi saprata darbinieku higiēnas nozīmi.
Laikā, kad tādas “greznības” nebija pat daudzās Vecrīgas ēkās, jaunajās Valstspapīru
spiestuves telpās tika iekārtoti ūdensklozeti un mazgāšanās telpas, kuras 1921. gadā
pievienoja pilsētas sistemātiskai kanalizācijai [16, 13–16], kā arī ierīkota ventilācija
[15, 43–44]. Strādnieku pusdienu iespējām tika iekārtota arī kantīnes telpa. Tās
atklāšanā Richards Zarriņš pāri par 200 darbinieku kolektīvam par saviem līdzekļiem
nopirka 12 tortes [34, Nr. 8, 187].
Ļoti rigorozs Zarriņš bija pret dzērājiem. Ar šo problēmu viņš bija sastapies
jau Pēterpilī, tamdēļ viens no viņa rīkojumiem bija – dzērājiem algu neizmaksāt, bet
viņu sievām [34, Nr. 8, 187]. Arhīvā atrodama virkne liecību, kad ar rīkojumu tika
noteikti naudas sodi vai pat atlaida no darba alkohola lietošanā pieķertos, kas saskaņā
ar Valstspapīru spiestuves iekšējās kārtības un darba noteikumu 55. paragrāfu spiestuvē
bija uz visstingrāko noliegts [6]. Richards Zarriņš labiekārtoja ražotnes pagalmu. Viņa
stādītie koki Puškina ielas pagalmā kuplo vēl joprojām.
Ir daudz liecību par atbalstu konkrētiem cilvēkiem. Visiem ir zināms sudraba
pieclatnieka tēla prototipa – Zelmas Braueres (1900–1977) vārds. Darbā par “korektrisi”
(kā rakstīts algu sarakstos) Valsts papīru drukātavā viņa ir pieņemta 1920. gada 9. aprīlī
[20]. Viņas alga bija vidēji par trešdaļu lielāka nekā citām kolēģēm [32, 31 o. p.].
Vēl jāmin ārsts un vēlākais diplomāts Oskars Voits (1866–1959). Kopā ar
Zarriņu viņš strādāja Pēterpils ekspedīcijā par ārstu. Pēc atgriešanās Latvijā Zarriņš
viņu pieņem par drukātavas ārstu [18], bet šā paša gada 1. novembrī viņš tiek atbrīvots,
jo “ārsts O. Woits uz ilgāku laiku brauc uz ārzemēm valdības uzdevumā, tamdēļ viņa
vietā ir Dr. R. Kreischmans” [19]. Drīz vien ārsta posteni likvidē un no 1921. gada
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15. novembra spiestuves feldšera pienākumus ar amatalgu ap 20 latiem mēnesī
līdztekus burtliča darbam pilda burtlicis Ansis Auziņš [32, 29].
3. Mūsdienās vēl būtiskāks kā senāk ir papīra izvēles jautājums. Šobrīd, kad
papīra piedāvājums ir kļuvis plašāks kā jebkad, katrs klients grib īpaši izcelties ne
tikai ar saturisko un māksliniecisko noformējumu, bet arī ar papīra faktūru, toni,
smaržu un raupjumu. Pareiza un savlaicīga papīra izvēle ir viens no noteicošiem
iespieddarba kvalitātes faktoriem. Toreiz īpaši svarīga bija papīra piemērotība
izvēlētajai apdrukas tehnoloģijai un kvalitatīvā drukā nevarēja iztikt bez papīra
īpašību pārzināšanas.
Pārāk dārga papīra izvēle “Latvju rakstu” izdošanai bija daudzo, manuprāt,
bieži nepamatoto Valsts kontroles pārmetumu vidū. To Richards Zarriņš savās
atmiņās komentē: “Veikalnieks Zellmanis bija atsūtījis kādu lapu, kur bija uzrakstīts
krieviski “obrazec litografskoj bumagi” un tiešām uzdota cena par veseliem 60 %
mazāka nekā es Līgatnes papīra fabrikai maksāju par “Latvju rakstiem” pasūtināto
papīru. Inženieris Balodis [tajā brīdī jau bijušais Zarriņa vietnieks Valstspapīru
spiestuvē] šo paraugu bija izmēģinājis uz locīšanas un raušanas izturību un atzinis
par labu [..]. Tā nu gan izmēģina papīru vērtspapīriem [piem., naudai], bet no
litogrāfiskā papīra prasa pavisam ko citu un pirmā kārtā, lai viņš ātri iesūc krāsu un
lai viņš būtu ļoti maz līmēts, tā lai viņš nestiepjas, kad viņu izlaiž uz 5–6 vai vairāk
krāsām cauri mašīnai, un lai viņš ir pietiekoši mīksts un balts. [..] Izrādījās, ka tas
[tirgotāja piedāvājums] bija pilnīgs pretstats litogrāfiskajam papīram – ļoti stipri
līmēts un izgatavots konta grāmatām un tātad arī attiecīgi lētāks” [42, 334–335;
par pareiza papīra izvēles svarīgumu arī 214].
Vēl tikai viens dokuments, kas liecina par Zarriņa plašajām zināšanām ne tikai
naudas iespiešanā, bet arī tai pielietojamā papīrā, ko viņš bija apguvis, strādādams
Pēterpilī. Valstspapīru spiestuves vadītāja 1923. gada 20. augusta vēstule finanšu
ministram [40], kurā tiek aprakstīta 100 latu naudas zīmju papīra izgatavošanas
gaita un atspēkoti Valsts kontroles pārmetumi: “ .. jau sākot ar 1921. gadu, man
ir bijušas gan te Rīgā, gan Ligatā vairākas konferences ar Ligates papīra fabrikas
techniskajiem direktoriem par noderīga un izturīga naudas papīra izgatavošanu.
Šāds uzdevums līdz šim Ligates papīra fabrikai vēl nekad nebija bijis, jo naudas
papīrs prasa citas īpašības nekā citi papīri. [..] Tīrs lupatu papīrs (dokumentu papīrs)
iznāk caurspīdigs un ciets un neder naudas drukai. [..] Lai gan viņa [Ligates papīra
fabrika] nevarēja dabūt visas tās vielas, kuras lietoja Krievijā Valstspapīru spiestuve
savā papīru fabrikā, tad tomēr viņa tagad ir pat jau pārspējusi doto paraugu. Par
paraugu noderēja kāds angļu papīrs, kurš iztur 1440 locījumus. Kamēr pirmo
pasūtīto naudas papīri Valsts kases zīmēm Ligates papīru fabrika spēja izgatavot
apmēram 300 locijumu stipru, [..] tāmēr viņai tagad Latvijas Bankas 100 latu
zīmēm papīra videjo izturību izdevās pacelt uz 2991,9 locījumiem” [40, 3–3 o. p.].
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5. attēls. Richarda Zarriņa darinātā
titulvinjete žurnāla “Austrums”
1904. gada 1. numurā

4. attēls. 1902. gada 21. oktobra Zarriņa vēstules
Jānim Ozolam pirmā lappuse.
LU Akadēmiskā bibliotēka

Richards Zarriņš daudz strādāja gan pie naudas zīmju aprakstu veidošanas,
gan arī pie viltojumu atpazīšanas, kad viņa eksperta slēdziens bija svarīgs viltojumu
atpazīšanā. Par to liecina virkne tā laika publikāciju [26; 30; 31; 32; 33].
Nobeigumā vēl kāda vēstule, kas liecina par viņa nesavtīgumu, dodot lietderīgus padomus savā jomā. Tādas liecības ir saglabājušās vairākas, piemēram, viņš konsultē Āronu Matīsu “Dzimtenes Vēstnesī” [37], Teodoru Zeifertu (1865– 1929) “Druvā” [39].
1902. gada vasarā grāmatnieks Jānis Ozols (1859–1906) pārņem žurnāla
“Austrums” izdošanu. 1902. gada 21. oktobrī Zarriņš raksta garāku vēstuli uz četrām
lappusēm Ozolam Cēsīs [35] (4. att.):
“Acumirklī visas mūsu avīzes un mēnešraksti tā sacīt slīcina savus abonentus
beletristikā, bet tādas nodaļas vēl nevienam nav, kuras viscaur vajaga. Es te domāju
mākslu un amatniecību. Mans priekšlikums ir šitāds: atvēlēt vienu loksni Austrumā
mākslai un amatniecībai, pasniedzot vienu autotipisku klišeju uz pilnas lapas puses
un teiksim vēl divas mazākas uz puslapas, un Jūs redzēsiet kāds būs atbalsts publikā.
[..] Pat vienam garākam apcerējumam es varētu dabūt kādas 12 gatavas un labas
cinkogrāfiskas klišejas. Tas būtu apcerējums par latviešu grāmatu zīmēm jeb ex libris.”
Attēlus Zarriņš sola par velti, bet klišejas “jāpastellē”. Piedāvā sevi arī par nodaļas
redaktoru par algu 30 rbļ. mēnesī, rakstus un zīmējumus dodot par velti:
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“Ļoti svarīga lieta gan pati drukāšana. Tā kā Jūs iespiežat Jaunības Draugu, tā
nu, zināms, nedrīkst drukāt. Tas drīzāk atbaida abonentus nekā pievelk. Bildes
uz pilnas lapas puses būtu jāiespiež uz krāsota (geschrichener) papīra, citas uz
vienkāršāka teksta papīra, kuru, zināms, jāņem tādu, ka uz viņa var klišejas
drukāt. Jaunības Drauga papīrs būtu citādi labs, ja Jūsu drukātāji prastu klišeju
sarīkošanu (Zurichtung).”
1903. gadā, kamēr “Austrums” vēl iznāk vecā veidolā, jau sākas jaunā izskata
sagatavošana. Ar 1904. gada pirmo numuru redzamas pārmaiņas, ko ierosinājis arī
Richards Zarriņš. Piemēram, ilustrāciju klišejas vairs netiek iepirktas ārzemēs un
pārdrukātas, bet gan pagatavotas uz vietas Latvijā. Richards Zarriņš zīmē un žurnāla
nodaļas rotā jaunas vinjetes (5. att.). Lai izretis, bet parādās iepriekš nebijušas
krāsainas ilustrācijas.
Sadaļu par ekslibriem viņš, visticamāk, nepaspēj realizēt. Toties piedāvājums
par dzīvokļa māksliniecisku iekārtošanu, apraksti un ilustrācijas prasmju attīstīšanai
par mēbelēm, audumiem, izšuvumiem, traukiem tiek publicēti jaunizveidotajā
sadaļā “Amats un Māksla”, kurai daudz raksta arī pats Zarriņš. 1905. gada politiski
revolucionārās darbības un tai sekojošās valdības pretreakcijas rezultātā pēdējā
“Austruma” numura pēdējo vāku 1906. gadā rotā it kā daudzsološa, bet tomēr pēdējā
tam zīmētā Richarda Zarriņa reklāma.
Kā konferences priekšlasījumā, tā šajā publikācijā nav iespējams atspoguļot
Zarriņa daudzpusīgo un bagāto poligrāfisko darbību. Tāpēc ceru, ka 2019. gadā,
atzīmējot Richarda Zarriņa 150. gadadienu un Valstspapīru spiestuves dibināšanas
100. gadadienu, beidzot tiks izdots monogrāfisks izdevums par viņu un varēsim
sarīkot kopēju Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas
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Bankas, Latvijas Pasta un Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas konferenci par Richarda
Zarriņa ieguldījumu mākslā, numismātikā, filatēlijā, grāmatniecībā, grafikā,
poligrāfijā. Latvijas Pasts plāno izdot viņam veltītu pastmarku bloku, bet Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs rīkos izstādi.

Avoti un literatūra
1. Anon., 1925. Grafisko arodu mācekļu izglītošanas stāvoklis atsevišķās valstīs. Nezināms autors
pie H. Haušilda publikācijas. No: J. Grīnbergs, red. 1925. Grāmata par grāmatu. I. Rīga:
J. Rozes apgādiens.
2. Anon., 2001. Lučšaja otečestvennaâ marka stoletiâ. Rezul’tati konkursa “10 lučših marok
Rossii XX veka”. Filateliâ, N° 5, c. 6.
3. Celmiņš, A., 2016. Aivara Celmiņa 2016. gada 4. marta elektroniskā vēstule ar dokumenta
skenējumu A. Ērglim. Ikšķile: raksta autora arhīvs.
4. Ducmane, K., Vēciņš, Ē., 1995. Nauda Latvijā. Rīga: Latvijas Banka.
5. Ekmane, B. et. al., 2013. Latvijas Republikas Pagaidu valdība sēžu protokolos / notikumos /
atmiņās: 1918–1920. Rīga: Latvijas Vēstnesis.
6. Iekšējās kārtības un darba noteikumi Valstspapīru spiestuvē, 1923. 1312. fonds, 31. apraksts,
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26. Švēde, E., Zariņš, R., 1923. Latvijas bankas simts latu naudas zīmju apraksts. Valdības Vēstnesis,
Nr. 286, 22. decembris.
27. Valsts kontrole, 1921. Valsts kontroles 1921. gada 15. oktobra vēstule LR Ministru kabinetam
Nr. 3658. 1312. fonds, 31. apraksts, 681. lieta. Rīga: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts
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The Doyen of Printing Graphics. Richards
Zarriņš Through the Eyes of a Printer
Artist Richards Zarriņš has been the subject of numerous publications, his
centenary was marked by a special exhibition in 1969, while 2015 saw the publication
of his memoirs. Despite printing being Zarriņš’ main occupation, information about
his work in the industry is usually confined to the mention of his tenure as the
director of the State Bonds Printing House of Latvia and his previous work at a
similar institution of the Russian Empire. During Zarriņš time in Saint Petersburg,
the Expedition of Storing State Papers became the leading printing company in
Russia. Richards Zarriņš later used this experience to help Latvia by taking over the
directorship of the newly established State Bonds Printing House in 1919. During
his tenure, he built it into Latvia’s leading printing establishment with the broadest
range of artistic and technical capabilities. At the time, Latvian technical schools did
not provide formal training in printing. Consequently, during the period of Latvia’s
independence as well as after the Second World War, many businesses and artists
counted on the State Bonds Printing House to forge a new generation of skilled,
professional printers. This paper reflects on the work of Richards Zarriņš and his
views on the development of the printing sector, sourced from materials discovered at
the time when the conference The Books and Society in Latvia up to 1945 took place.
Keywords: Richards Zarriņš, State Bonds Printing House of Latvia, printing industry,
philately, notaphily, paper.
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“..grāmata bija un ir vienmēr palikusi
mana politika” – grāmatizdevējs
Oskars Jēpe (1875–1951)
2017. gadā apritēja 65 gadi kopš grāmatizdevēja Oskara Jēpes (1875–1951)
aiziešanas aizsaulē. Viņa devīze bija: “Es .. nepievienojos nekādai politiskai partijai –
grāmata bija un ir vienmēr palikusi mana politika.”
Savu izdevēja darbību Jēpe iesāka 1905. gadā. Izdevniecības darbā viņa
literārais konsultants bija bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks un tulkotājs Kārlis Egle.
Oskars Jēpe izdeva gan iesācēju, gan pazīstamu autoru sacerējumus, piemēram,
Burtnieces, Jāņa Grīna, Jāņa Kārsteņa, Zeltmata, Jāņa Jaunsudrabiņa, Pāvila Rozīša,
Teodora Zeiferta un citu rakstnieku darbus.
Lielāko un nozīmīgāko Jēpes izdevumu vidū minami Augusta Brača, Jura
Neikena, Edvarda Treimaņa-Zvārguļa, Aleksandra Dauges, Zeltmata, Eduarda
Veidenbauma darbu sakopojumi ar plašiem biogrāfiskiem apcerējumiem; Matīsa
Kaudzītes “Atmiņas no tautiskā laikmeta”, Kārļa Egles sastādītais krājums – latviešu
rakstnieku autobiogrāfijas trīs daļās “Atziņas” u. c.
Visā darbības laikā Oskars Jēpe izdeva ap 220 grāmatu tuvu pie 1 miljona
eksemplāros.
Latviešu grāmatniecības vēsturē līdzās lielajiem grāmatu apgādiem arī
Oskaram Jēpem pieder kaut neliela, tomēr cienījama, nozīmīga un paliekoša vieta.
Atslēgvārdi: Oskars Jēpe, grāmatizdevējs, Kārlis Egle, Oskara Jēpes bibliotēka,
grāmatsējējs, izdevējdarbība.

2017. gadā aprit 65 gadi kopš grāmatizdevēja Oskara Jēpes (1875–1951)
aiziešanas aizsaulē. Viņa dzīves devīze bija: “Es .. nepievienojos nekādai politiskai
partijai – grāmata bija un ir vienmēr palikusi mana politika” [19] (1. att.).
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1. attēls. Oskars Jēpe. Cēsis, 1925. gada 6. jūnijs.
Foto: Gotlībs Matīss.
LU Akadēmiskā bibliotēka

Grāmatizdevējs Oskars Jēpe dzimis 1875. gada 5. jūnijā Jaunpiebalgas
pagasta Mežviekšelēs drēbnieka ģimenē. Savās atmiņās “Gara jūdze īsos soļos” [17]
Jēpe rakstīja, ka jau pirms skolas apmeklēšanas pratis ne tikai lasīt, bet arī rakstīt
un, apmeklējot vietējo pagastskolu, tēvs lūdzis skolotāju, lai pasniedzot dēlam arī
privātstundas vācu un krievu valodā.
Ātri apguvis pagastskolas mācību kursu, zēns turpināja mācības draudzes skolā.
Pēc tēva nāves 1888. gadā Jēpi pieņēma audzināšanā Jaunpiebalgas mācītājs Emīls
Kēlbrants (1863–1895), un jauneklis līdz 1890. gadam turpināja tālāku izglītību
mācītājmuižā. 1891. gadā viņu nodeva pie grāmatizdevēja un tirgotāja Jāņa Ozola
(1859–1906) par grāmatsējēja mācekli. Līdz pat 1894. gadam jaunais darbinieks
strādāja sākumā Vecpiebalgas Kūrēnos, tad Cēsīs.
Jēpe vēlāk atmiņās atzina, ka tur gan vairāk nodarbojies grāmatu veikalā, nevis
sietuvē, tādēļ nolēmis papildināties amatā un aizbraucis uz Rīgu. 1894. gadā jauneklis
iestājās J. Lindes grāmatu sietuves kursos un 1896. gadā, pabeidzis grāmatsējēja
apmācību, atgriezās pie Ozola Cēsīs, lai vadītu viņa grāmatu sietuvi. Jau šajā laikā
Ozols sevišķu uzmanību pievērsa grāmatas ārējam izskatam, tāpēc bija vajadzīgs
enerģisks un zinošs sietuves vadītājs. Tomēr Jēpe visas iegūtās zināšanas uzskatīja
par trūcīgām un pēc dažiem gadiem nolēma papildināties grāmatu siešanas amatā
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Vācijā. Ar Kēlbranta un Ozola labvēlību viņš 1898. gadā no aprīļa līdz septembrim
mācījās Glauhavas grāmatsiešanas skolā Saksijā. Pēc kursu beigšanas Jēpe gribēja tālāk
doties mācīties uz Parīzi, tāpēc mācību laikā līdztekus mācījās franču valodu, kuru
gluži labi arī apguva. Taču Jānis Ozols ar sajūsmu rakstīja, ka izdošot jaunas grāmatas,
un aicināja viņu atkal atpakaļ uz Cēsīm. Jēpes vārdiem, “tā kā jau biju saindējies ar
grāmatnieka indi” [1], izšķīrās par palikšanu dzimtenē un turpināja strādāt pie Ozola
gan kā grāmatu sietuves, gan kā izdevniecības vadītājs.
Pateicoties savai amata prasmei, 1903. gadā Jēpe atvēra Cēsīs savu grāmatsietuvi
[18]. Sākumā darbnīca tika ierīkota Pils ielā blakus policijas namam ļoti mazā
istabiņā, kur ziemā naktīs bieži vien sasala klīsteris un strādājot sala rokas. Bet, kā
vēlāk viņš rakstīja atmiņās: “..bija sajūsma par darbu, par darba panākumiem, par
darba svētību” [18]. Neatlaidīgais darbs vainagojās panākumiem, un jau pēc pāris
gadiem centīgais grāmatsējējs varēja pārcelties uz ērtākām telpām tās pašas ielas otrā
pusē un iegādāties arī papes šķēres. Sietuvi atverot, viņam bijusi tikai heftlade (darba
rīks grāmatu sējējiem, uz kura sašuj grāmatas), papīra griežamā mašīna un zeltījuma
prese [18].
Visu mūžu, īpaši iemīļojis un praktizējis grāmatsējēja darbu, Jēpe jau kopš
1903. gada piedalījās grāmatsējēju izstādēs Cēsīs, Vilandē, Tērbatā un Pēterburgā, kur
par glītajiem iesējumiem saņēma zelta, sudraba un bronzas medaļas.
Tomēr daudzu gadu darbs Ozola apgādā rosināja vēlmi arī pašam izdot grāmatas.
Čakli strādājot sietuvē un iekrājot līdzekļus, 1905. gadā Jēpe jau nodibināja Cēsīs savu
izdevniecību, 1907. gadā Rīgas ielā 17 atvēra grāmatveikalu un 1911. gada 18. maijā
saņēma Vidzemes guberņas valdes atļauju [22] atvērt tipogrāfiju Cēsīs, Rīgas ielā 43.
Ražīgais darbs deva iespēju iegādāties arī pašam savu māju Rīgas ielā 27 [18].
Paplašinoties izdevējdarbībai, 1922. gadā arī Rīgā, Suvorova ielā 24/26 (tagad
K. Barona ielā) Jēpe atvēra izdevniecības nodaļu un grāmatu veikalu ar bibliotēku,
kuri pastāvēja līdz 1929. gada 1. decembrim. Pēc savstarpējas vienošanās 1929. gada
beigās grāmatu veikalu ar visu iekārtu atpirka komanditsabiedrība grāmatu apgāds
“Rīts” – L. Ausējs un biedri [21].
1920. gada sākumā ar saraksti par Rabindranata Tagores (Robindronath Thakur;
1861–1941) lugas “Pasta nams” tulkojuma izdošanu [8] aizsākās izdevēja cieša
sadarbība ar bibliogrāfu, literatūrvēsturnieku un tulkotāju Kārli Egli (1887– 1974).
Kad 1922. gada janvārī Egle no Rēzeknes pārcēlās uz Rīgu, Jēpe uzaicināja daudzsološo
literātu pie sevis darbā. Oficiāli viņš skaitījās Jēpes lasāmās bibliotēkas vadītājs, bet
praktiski bija literārais padomnieks un tuvākais līdzstrādnieks. Bibliotēku veikala
telpās iekārtoja un atvēra 1923. gada pavasarī, un tajā, kā rakstīja Egle, “nemitīgi
apgrozījās burtiski gandrīz visa latviešu rakstnieku vecā un jaunākā paaudze” [8].
Tomēr sparīgais darbs neturpinājās ilgi. Bibliotekāra Jāņa Misiņa (1862–1945)
aicināts, Egle pārgāja darbā uz Rīgas pilsētas Jāņa Misiņa bibliotēku par bibliotēkas
pārzini. Kaut arī no daudziem citiem literātiem par savu palīgu Misiņš bija izraudzījies
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1929. gada beigās, materiālu grūtību dēļ likvidējis Rīgas nodaļu, Jēpe pārgāja
strādāt atkal tikai uz Cēsīm. Visā izdevējdarbības laikā Oskars Jēpe izdeva ap 220
grāmatu tuvu pie 1 miljona eksemplāros (2. att.).
				

Izdevējdarbība

tieši Egli, viņu tomēr māca bažas, kā varēs sadarboties ar ievērojamo grāmatu krājēju.
Tajā pašā laikā priecēja arī doma, ka atalgojums būs nedaudz labāks kā pie Jēpes,
bet galvenais – “man jau arvien pa Misiņa bibliotēku jārakņājas savu literārisko
darbu lietās, tā ka tagad, tajā strādājot arī savu dienas darbu, tas būs parocīgāk”
[9]. 1925. gada 30. septembrī, nu jau bijušais bibliotēkas vadītājs nodošanas un
pieņemšanas dokumentā norādīja: “O. Jēpes bibliotēkas inventāru pēc inventāra
sarakstiem kā latvju, tā krievu un vācu grāmatām [..] līdz ar attiecīgiem bibliotēkas
arhīva dokumentiem, lasītāju un citām grāmatām kārtībā šodien nodevu E. Briedis
jaunkundzei” [5].
Vēlāk Kārlis Egle, ar prieku un patiku atceroties sadarbību, rakstīja, ka šis
interesantais laiks no 1922. līdz 1925. gadam bijis spraiga darba un lielu panākumu
laiks viņiem abiem. Šajos gados arī aizsākās plašā radošā sadarbība gan ar latviešu
rakstniekiem, gan māksliniekiem, kura turpinājās arī 1925. gadā un vēlāk, kad viņš
kļuva par Misiņa bibliotēkas vadītāju. Mazākā apjomā, bez rakstnieku līdzdarbības,
Jēpes bibliotēkas darbs pastāvēja līdz pat 20. gadu beigām, kad viņš bija spiests
krājumu par niecīgu samaksu pārdot Rīgas pilsētas Bibliotēku centrālei, kuru vadīja
rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis (1871–1960). Vēlāk tomēr daļa grāmatu nonāca
arī Misiņa bibliotēkā [8].

Sava apgāda darbību Oskars Jēpe iesāka 1905. gadā, izdodams tolaik vēl jauna
un maz pazīstama dzejnieka Apsesdēla (īst. v. Augusts Apsītis, 1880–1932) pirmos
dzeju krājumus “Tumsā un tvanos” un “Tālu vēl rīts”. Pirmajam krājumam “Tumsā
un tvanos” cenzūras atļauja tika dota Sanktpēterburgā 1905. gada 20. augustā,
otrajam krājumam – “Tālu vēl rīts” atļauju parakstīja 1905. gada 21. novembrī, bet
jau 1906. gada 20. janvārī cenzūra atļāva šo krājumu izdot atkārtoti.
Tas bija nemierpilns laiks, un abi dzeju krājumi iznāca ar firmas “Laika gars”
nosaukumu. Tā Jēpe nosauca savu jauno izdevniecību, lai izdevēja persona nepievērstu vietējās administrācijas uzmanību, kas tajos nemiera gados bija ļoti svarīgi.
Tumšajā soda ekspedīcijas laikā aktīvais revolucionārs Apsesdēls jau skaitījās tik “bīstams”, ka viņa vārdu pat nedrīkstēja pieminēt.
Oskars Jēpe izdeva gan iesācēju, gan pazīstamu autoru sacerējumus, piemēram,
Burtnieces dzejas “Rudens puķes” (1908); skolotāja Kārļa Bormaņa (1877–1958)
sakopotās dzejoļu izlases “Pūpoli” (1910), “Skujiņas” (1912) un “Skolēnu vakari”
(1922); dzejnieku Jāņa Grīna (1890–1966) “Rožu ugunī” (1914); Jāņa Kārsteņa
(1884–1921) “Gāju putni” (1910); Pāvila Rozīša (1889–1937) “Zīļu rota” (1918);
Apsesdēla “Es un mans” (1924); Teodora Zeiferta (1865–1929) “Saulrieti” (1926)
un citas dzeju grāmatas.
1924. gadā iznāca rakstnieka Jēkaba Janševska (1865–1931) sakārtotais
krājums “Latviešu Dzejas Pagalms”. Tā kā Jēpes apgāds bija ieguvis pēc Jāņa
Ozola nāves pirmā, 1901. gada, izdevuma klišejas, tas nolēma antoloģiju atjaunot,
papildināt un laist klajā otro izdevumu.
Šajā sakarā Egle vēlāk rakstīja: “Nebūs sevišķi jāuzsver, ka dzeju klajā laišanu
grūti uzskatīt par vienkāršu dzīšanos pēc peļņas, jo dzeja nevienu izdevēju bagātu
nav padarījusi, bet ka te sava daļa arī izdevēja tīri literāras intereses un simpātijas”
[6, 299].
No prozas sacerējumiem pieminami Zeltmata (1868–1961) stāsti “Ēst gribas”
(1910), “Nolādējums” (1911), “Modernas pasakas” (1912), Jāņa Jaunsudrabiņa
(1877–1962), Augusta Baltpurviņa (1871–1930), Jāņa Kārsteņa, Pāvila Rozīša,
Teodora Zeiferta un citu rakstnieku stāsti (3. att.).
Apgāds izdeva arī ludziņas gan skolu, gan amatierteātru vajadzībām,
piemēram, J. Grīna “Glābts gods”, J. Ozola “Budeļi”, “Kur radās Latvijai spēki”
un citas.
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3. attēls. Oskara Jēpes vēstule
Teodoram Zeifertam 1919. gada 2. decembrī.
LU Akadēmiskā bibliotēka

Sevišķi lielu vērību Jēpe visu darbības laiku pievērsa bērnu un jaunatnes
literatūrai. Viņa apgādībā iznāca dažādu autoru darbi atsevišķās nodalītās sērijās:
“Bērnu un jaunības literatūra”, “Bērnu literatūra”, “Jaunības literatūra”.
Sērijas “Bērnu un jaunības literatūra” pirmsākums meklējams, kā to norāda
Kārlis Egle, jau 1907. gadā, kad Cēsīs iznāca jaunā skolotāja Jāņa Kārsteņa sakopotais
krājumiņš “Brīvstundas”. Misiņa bibliotēkas arhīva eksemplārā lasāma Egles piezīme:
“Kā I .. uzskatāms šis krājums “Brīvstundas”, ko P. Liepa [Valmierā] un O. Jēpe
izdeva kopīgi ar firmu “Arājs””. Pēc tam šo krājumiņu Jēpe izdeva arī atkārtoti.
Sērijā iznāca arī Kārsteņa sakārtojumā grāmatas “Ziemas vakari”, “Pirmās
vagas”, “Rudzu maize”; J. Grīna sakopotā “Lapu pa lapai” un citas grāmatas.
Sērijā “Bērnu literatūra” tika izdotas Kārļa Egles rediģētās grāmatiņas “Stāsti
un pasakas”, “Vācelīte” un citas.
Sērijā “Jaunības literatūra” nāca klajā Jāņa Grīna sakopotie latviešu autoru
darbi “Lauku ziedi”, “Bērnības pagalmos”, vairāki Kārļa Egles tulkojumi, piemēram,
Rabindranata Tagores “Pasta nams”, Oskara Vailda (Oscar Fingal O’Flahertie Wills
Wilde; 1854–1900) “Granātābolu mājiņa”, “Laimīgais princis” un citi darbi.
Jēpes īpašo attieksmi pret grāmatām bērniem un jaunatnei ievēroja un pozitīvi
novērtēja arī viens no lielākajiem un ievērojamākajiem 20. gadsimta 20.–30. gadu
grāmatizdevējiem Jānis Rapa (1885–1941), kurš uzsvēra, ka iemīļoto jaunatnes
literatūras sēriju izdevējs turpinājis, pat dienēdams karadienestā, un grāmatas izdevis
arī vācu okupācijas laikā, kad nebija nekādas drošības par rītdienu [6, 300].
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Lielāko un nozīmīgāko Jēpes izdevumu vidū minami rakstnieka Augusta
Brača (1880–1967) divos sējumos [1–2, 1921], dzejnieka Eduarda Veidenbauma
(1867– 1892) vienā sējumā (1926), dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa (1866– 1950)
piecos sējumos [1–5, 1924–1926], rakstnieka Jura Neikena (1826–1868) vienā
sējumā (1924), pedagoga, literatūras un zinātņu popularizētāja Aleksandra Dauges
(1868–1937) divos sējumos (1921–1925), rakstnieka Zeltmata četros sējumos [1–
4, 1918–1925] un literatūrvēsturnieka un rakstnieka Līgotņu Jēkaba (1874–1942)
četros sējumos darbu sakopojumi ar plašiem biogrāfiskiem apcerējumiem.
Pateicoties Egles dienasgrāmatām, varam labāk iepazīties ar tā laika situāciju
apgādniecību vidē. 1921. gada augusta beigās Treimanis–Zvārgulis kārtējo reizi bija
iebraucis Rīgā, lai galīgi vienotos ar izdevēju Jēpi par savu kopoto rakstu izdošanu.
Intriģējošs ir Egles dotais dzejnieka raksturojums – viņš ir ekspansīva personība:
strauja temperamenta, ass, skarbs, aizrautīgs, noteikts spriedumos, vaļsirdīgs, bet
arī atjautīgs un humora pilns [3]. Treimanis–Zvārgulis sarunā minējis, ka esot
apstaigājis arī citus izdevējus. Daži viņa rakstus laipni noraidījuši, citi aizbildinājušies,
ka pašreiz to izdošanu nevarot atļauties, bet varbūt kādreiz vēlāk varēšot. Savukārt
izdevējs Augusts Golts (1882–1968), kurš tajā brīdī vēl savu apgādu nebija atstājis
brālēna Dāvida Zeltiņa (1867–1943) ziņā, bet veikalu pret vekseļiem bija pārdevis
grāmatizdevējam Jānim Rozem (1878–1942), pateicis, ka ar grāmatām turpmāk vairs
nedomājot “krāmēties”, jo neatmaksājoties, pieturēšoties tikai pie spirtrūpniecības.
Un, lai dzejnieks neļaunotos, viņš licis iesaiņot un pasniedzis piecas pudeles vīna.
Treimanis-Zvārgulis gan nodomājis – jā, tie tik ir laiki, vīns vairāk vērts kā dzeja!
Stāstījuma noslēgumā dzejnieks teicis, ka būtu muļķis, ja rakstus nedotu Jēpem
izdošanai, ja jau viņš pats to grib, kaut arī paredzams, ka izdevējs “uzņemsies ar to
par daudz smagu nastu plecos” [3]. Kopotie raksti, kā norunāts, iznāca ar jaunā
literatūrvēsturnieka Pētera Ērmaņa (1893–1969) kritiski biogrāfisku ievadu.
Vēstulē Līgotņu Jēkabam 1922. gada 22. aprīlī Jēpe rakstīja:
“Lūdzu man paziņot, vai būtu ar mieru nodot manā apgādībā Jūsu kopotu rakstu
izdošanu. Drukājot kopotus rakstus, varētu ar vienu un to pašu salikumu taisīt
izlasi priekš jaunatnes. Caur to samazinātos ļoti izdevniecības izdevumi un
grāmatu varētu lētāk laist tirgū. Jāaizrāda Jums, ka konkurence tagad ir ļoti
liela, un grāmatas, kā to Jūs jau būsit dzirdējuši, tiek ļoti maz pirktas. Pie mums
Latvijā jau arī grāmata tiek ieskatīta kā greznuma priekšmets, un, ja grib lētāk
izdot ārzemēs, to nevar darīt, jo nomuitota Latviešu grāmata tiek kā greznuma
priekšmets” [11].
Divdesmito gadu grāmatizdevēju praksei raksturīgi, ka vēstulē minēti visi
izdošanas un honorāra samaksas nosacījumi, piemēram, šajā gadījumā honorāru
maksātu 12 % no brošētas grāmatas pārdošanas cenas, un izmaksa tiktu veikta
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18 mēnešus pēc grāmatas iznākšanas. “Ja izdevējs šinī laikā atrastu par vajadzīgu
cenu paaugstināt, tad to var darīt, maksājot autoram tik daudz vairāk honorāra par
cik vēl ir neizmaksāts (proporcionāli). Ja autors visu honorāru jau saņēmis, nevar
prasīt otrreiz, neskatoties uz to, ja izdevējs cenu paaugstina” [11]. Un vēl Jēpe vēstulē
piebilda, ka pirmam sējumam jāiznāk ne vēlāk kā 1. novembrī, kā arī notika.
Īpaša izdevēja vērība tika veltīta Kārļa Egles sastādītajam krājumam – latviešu
rakstnieku autobiogrāfijas trīs daļās “Atziņas”. Veikt lielo, rūpīgo darbu Eglem
palīdzēja viņa sieva, bibliogrāfe Elmīra Egle (1895–1979). Savā dienasgrāmatā
1922. gada 15. septembrī viņš rakstīja: “Strādājam abi ar Elmi ļoti daudz pie
bibliogrāfijas un citiem materiāliem krājumam Atziņas. Tikai tagad es ieraugu, cik
trūcīga, cik bēdīga mūsu speciālā, īpaši bibliogrāfiskā literatūra! Tā ir pilnīgi tukšs
lauks, kur daudz līdumnieka darba veicams” [4]. Autobiogrāfiju kopojums iznāca
1923.–1924. gadā.
Vēl 1923. gada 25. oktobrī Jēpe vēstulē rakstīja:
“Ļoti cienīts K. Egles kgs! Atsaucoties uz Jūsu vēstuli no 12. X š.g., daru Jums
zināmu, ka uzņemos izdot Jūsu sastādīto grāmatu “Atziņas” (Latvju rakstnieku
autobiogrāfijas), kā arī pieņemu Jūsu vēstulē minētos noteikumus, kurus še vēl
atkārtoju:
1. Autobiogrāfiju krājums “Atziņas” aptvers visumā apm. 500–600 lpp. (vidēja
8 formāta), un tālab tās jāizdod divās daļās, katra grāmata apm. 300 lpp.,
18–20 drukas loksnes. Pirmās grāmatas izdošanu varētu veikt šogad līdz
Ziemassvētkiem, bet otro daļu nākamgada sākumā.
2. Šinī, kā pirmā izdevumā, katra daļa jādrukā ne vairāk kā trīs tūkstoši
eksemplāros, kā to paredzējām pārrunājot.
3. Autobiogrāfiju autoriem honorārs aprēķināms pēc drukas loksnēm un
izmaksājams pēc Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības tarifa, kāds
pastāv tanī brīdī, kad honorārus izmaksās.
4. Piezīme: Honorārus izmaksā izdevējs tūliņ pēc grāmatas iznākšanas, bet ne
vēlāk, kā viena mēneša laikā.
5. Bez autoru honorāriem, Jums kā rediģētājam un bio–bibliogrāfisko materiālu
sekmētājam izdevējs maksā divi tūkstoši pieci simts rubļu.
6. (2500, –) honorāra īpaši par katru drukas loksni, kā grāmatas 1., tā 2. daļā.
7. Piezīme: Šis honorārs izmaksājams sekoši: Pie vienošanās piecpadsmit tūkstoši
rubļu (15 000, –), bet pārējā honorāra daļa ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc
grāmatas iznākšanas. Šī piezīme piemērojama katrai grāmatas daļai atsevišķi.
8. Katram autoram jādod viens grāmatas autoreksemplārs, kurā ievietota viņa
autobiogrāfija.
9. Jums kā rediģētājam izdevējs nodod desmit (10) eksemplārus no katras grāmatas,
t. i., pirmās un otrās daļas ik pa desmit, pie kam divi no viņiem iesieti.
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10. Grāmatas jādrukā uz laba papīra.
11. Drukātavā korektūras visas uz izdevēja rēķina.
12. Kā rediģētājs, tā autori patur visas sava garīgā darba tiesības šo grāmatu
turpmākiem izdevumiem, dodot, protams, priekšroku līdzšinējam izdevējam.
Līdz ar šās vēstules nosūtīšanu skaitu, ka esam vienojušies par augstāk minētās
grāmatas izdošanu un tādēļ lūdzu sagatavot manuskriptu nodošanai” [12].
Tomēr iecerēto 500–600 lpp. vietā autobiogrāfiju krājums izvērtās daudz
plašāks. Rezultātā plānoto divu daļu vietā tika izdotas trīs daļas: 1. daļa ar 320,
[2] lpp. (1923); 2. daļa ar 409, [2] lpp. (1924); 3. daļa ar 428, [3] lpp. (1924).
Attiecīgi izdevējam vajadzēja pārskatīt arī līguma punktus par samaksu K. Eglem
kā rediģētājam un biobibliogrāfiju sastādītājam. Šķiet, ka abu pušu vienošanās bija
veiksmīga, jo, kā solīts, jau uz Ziemassvētkiem iznāca grāmatas pirmā daļa. Arī šajā
gadījumā vēstule sniedza ne tikai informāciju, bet pildīja arī līguma funkcijas.
20. gadu pirmajā pusē noritēja sarakste starp Jēpi, K. Egli un Kaudzītes Matīsu
(1848–1926) par Kaudzītes kopoto rakstu izdošanu. Jēpe vēstulē Kaudzītem uzsvēra,
cik pateicīgs jūtas par godu, ka viņš izšķīries uzticēt turpināt “mana neaizmirstamā
audzinātāja Ozola darbu” [13]. Izdevējs cerot kopotiem rakstiem dot tādu ārējo
ietērpu, kas apmierinās gan autoru, gan pircējus. Tomēr kopotie raksti netika izdoti.
Tai pat laikā tika risinātas sarunas ar Kaudzītes Matīsu par grāmatas “Atmiņas no
tautiskā laikmeta” izdošanu divās daļās, par kuru jau bija ieinteresējušies daudzi
literāti. Arī Jēpe atzina, ka viņam kā izdevējam materiālā ziņā tas būtu izdevīgi [13].
Grāmata divos sējumos iznāca 1924. gadā.
1924. gada jūlijā Jēpe, izdodams Kaudzītes Matīsa “Jauno Mērnieku laiku”
pirmo daļu, grāmatas priekšvārdā rakstīja: “Gribēdams izsargāties no nejaušībām
un ieturēt izdevniecībā daudz maz noteiktu plānu, ar šo grāmatu uzsāku Latvju
rakstnieku daiļdarbu virkni. Cerēdams uz autoru laipnu pretimnākšanu, šajā virknē
esmu nodomājis sniegt stāstus, romānus, noveles, tēlojumus vai arī noskaņotus
īsāku skicējumu krājumus prozā un dzejā” [22]. Sērijā “Latvju daiļdarbi” izdeva arī
Augusta Baltpurviņa (1871–1930) un citu rakstnieku darbus.
No tulkojumiem pieminami arī Kārļa Egles tulkotie krievu rakstnieku
Ļeva Tolstoja (Ļev Nikolajevič Tolstoj; 1828–1910) stāsti “Bērnība”, “Zēna gadi”,
“Jaunība” un Maksima Gorkija (Maksim Gorkij; 1868–1936) “Pasakas”; franču
rakstnieka Gija de Mopasāna (Guy de Maupassant; 1850–1893) “Slokas stāsti” jaunā
tulkotāja Rūdolfa Egles (1889–1947) tulkojumā no franču valodas; vācu rakstnieka
Gerharta Hauptmaņa (Gerhart Hauptmann; 1862–1946) drāma “Vientuļi cilvēki”
E. Treimaņa tulkojumā un citu autoru darbi.
Tulkojumi tika izdoti arī sērijā “Cittautu daiļdarbi”, piemēram, Žemaites
(Julija Beniuševičiūte-Žymantienė; 1845–1921) “Rudeņa vakars” folklorista Jāņa
Sproģa (1833–1918) tulkojumā un citas.
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4. attēls. Oskara Jēpes firmas zīme.
Mākslinieks Jānis Jaunsudrabiņš.
LU Akadēmiskā bibliotēka

Jāņa Bicka (1877–1933) “Latvijas augu noteicējs”, Edvarda Jansona “Mūzika”, īss
apcerējums ar nošu piemēriem un citas.
Tāpat kā viņa skolotājs Jānis Ozols, Jēpe, izdodot grāmatas, vienmēr lielu
uzmanību pievērsa grāmatu ārējam izskatam. Lai darbs sekmētos, viņš, kaut arī
reizēm trūka līdzekļu, sadarbojās ar dažādiem māksliniekiem, piemēram, Jāni
Jaunsudrabiņu, Aleksandru Apsīti (1880–1943), Albertu Prandi (1893–1957), Jani
Rozentālu (1866–1917), A. Zīvartu un citiem.
1930. gada oktobrī savas 25 gadu izdevējdarbības atceres sakarā izdevējs
vēstulē Kārlim Eglem rakstīja:

Tomēr izdeva ne tikai tulkoto daiļliteratūru. Jau 1910. gadā Pētera Bernarda
tulkojumā iznāca profesora Iļjas Mečņikova (Il’ â Mečnikov; 1856–1916) “Apcerējumi
par cilvēka dabu”.
Savā izdevējdarbībā Jēpe pieskārās visdažādākajām tēmām. Viņa apgādā iznāca
arī: Kārļa Ašmaņa (1876–1943) “Psiholoģijas pamatjautājumi” (2. izd., 1920);
skolotāja Kārļa Bormaņa “Ticības mācību metodika” (1914); mācītāja Adama
Jendes (1861–1918) “Ticības mācība pamat-, pirm- un papildu skolām” (1924);
Augusta Brača “Pareizrunas mācība” (1922); H. un J. Zariņu sastādītās mācību
grāmatas vācu valodā; Cēsu reālģimnāzijas skolotāja Arveda Smilgas (1879–1947)
rokasgrāmata pašmācībai “Vadonis vācu valodā” (1918); skolotāja Mārtiņa Sostes
(1887–1976) “Ģeometrija” pamatskolām un vidusskolām atkārtotos izdevumos;
farmaceita un skolotāja Heinriha Vītoliņa (1896–1978) neorganiskā un organiskā
ķīmija vidus- un arodskolām; E. Torgāna “Cilvēka anatomija un fizioloģija” (2. izd.,
1924); Augusta Brača “Īsa rakstniecības mācība” divās daļās (1921, 1922); J. Ozola
“Eiropa”, ģeogrāfija pamatskolu VI klasei un citas.
Ar mērķi ieinteresēt un izglītot sabiedrību Jēpe izdeva arī Jura Neikena
“Pedagoģiskus un sabiedriskus rakstus” (1924); Aleksandra Dauges rakstus par
lietišķo pedagoģiju “Audzināšanas ideāls un īstenība” (1928), rakstnieka Haralda
Eldgasta (1882–1926) “Pa okeānu” (2. izd., 1924) un citas.
Visplašākajam lasītāju lokam bija domātas grāmatas, izdotas sērijā “Mūsu
rakstnieki”: Ērmaņa apcerējums “Edvards Treimanis un viņa dzeja” (1924), jurista
un literāta Edgara Sūnas (1900–1981) apcere “Fricis Bārda”, Rūdolfa Egles (1889–
1947) brošūra “Rūdolfa Egles Kārlis Veidenbaums: biogrāfija” u. c. Katra izmērā
nelielā grāmatiņa ir papildināta ar attiecīgā rakstnieka fotogrāfiju.
Domājot par to, lai grāmatas saturs būtu ne tikai izglītojošs, bet arī praktiski
noderīgs, apgāds izdeva sēriju “Populāri–zinātniski raksti”. Pircēju pieprasītas un
iecienītas grāmatas bija: Jāņa Kaķīša (1898–?) “Mūsu pavasara augi”, fitopatologa
Jūlija Smaroda (1884–1956) “Dārzogāju slimības un to apkarošana”, agronoma

“Mana firmas zīme man visu laiku nepatika, vienmēr gribēju grozīt, labot, bet
nevarēju ne pie kāda slēdziena tikt. Kādai gan vajadzētu būt manas izdevniecības
zīmei? Pūce? Lāpa? Tīkls? Arājs? – viss jau bijis. Gribēju vienmēr kaut ko īpatnēju.
Kas mazā zīmējumā izteiktu manu vēlēšanos. Priekš desmit gadiem, apmēram,
lūdzu Jaunsudrabiņam, lai uzmet vairāk skices priekš firmas zīmes. Starp visiem
uzmetumiem atradu tai reizē šo par vispiemērotāko. Lai liktenīgā trīsstūrī būtu
apgaismota Latvju grāmata no Latvijas saules!” [15] (4. att.).
		
Neskatoties uz sliktajiem gadiem grāmatu tirgū un dažādām nesaskaņām ar
Grāmatu tirgotāju un izdevēju biedrību, kurā arī pats kādu laiku bija gan padomes,
gan valdes loceklis, Jēpem izdevās pārvarēt grūtības un novērst vairākas paredzētās
ūtrupes [16]. Tomēr 1933. gada janvārī izdevējam Ansim Gulbim (1873–1936)
rakstītajā vēstulē jūtams liels rūgtums par to, ka viņa labi domātie priekšlikumi
biedrībai palikuši tikai protokolos, ka, viņaprāt, biedrība grib gremdēt izdevēju,
kurš strādā jau 28 gadus “sūro, grūto izdevniecības darbu”. Tā ir mūžīgā sāpe, kuru
izjūt visi mazie, kaut arī principā labie, visu atzītie apgādi, sastopoties ar lielajām
izdevniecībām cīņā par izdzīvošanu.
Galvenais nesaskaņu cēlonis bija piedalīšanās vai nepiedalīšanās Lēto grāmatu
tirgū un Jēpes parāds, kuru varētu vismaz daļēji segt, ja viņš drīkstētu piedalīties
Lēto grāmatu izpārdošanā [16]. Tas nekas, ka vēl pirms dažiem gadiem Gulbis,
novērtēdams abu ilggadējo sadarbību, uzsvēra: “Jūsu mīlestība uz latviešu grāmatu
lai noder par priekšzīmi visiem veciem un jauniem izdevējiem. Nebaidīdamies
materiālās rūpes, Jūs esat turējuši augsti paceltu priekšzīmīga latviešu izdevēja
karogu” [10]. Pieredzējušo izdevēju sarūgtināja tieši tas, ka, runājot par naudu, tiek
aizmirsta gan draudzība, gan bijusī kopdarbība, gan ideālisms. Kas atļauts lielajiem,
ir liegts mazajiem…
Kārlis Egle, raksturodams visu Jēpes izdevējdarbību, rakstīja: “Ja arī literāriskas
vērtības ziņā tās nav gluži vienādas, atgadās pa vidam pat daža stipri mazvērtīga,
tad tomēr starp tām nav tādu, par kuru klajā laišanu izdevējam pašam vēlāk būtu
jāsarkst” [6, 299].
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Grāmatizdevējs Oskars Jēpe (1875–1951)

Arī grāmatizdevējs Jānis Rapa ļoti labvēlīgi un atzinīgi novērtēja Jēpes
izdevējdarbību:
“Viss Jūsu kapitāls bija enerģija un neatlaidība, bet šis kapitāls izrādījās par
“neizdodamu dālderi” [..]. Ka Jūsu darbība ir bijusi kalpošana tautai, bet ne
kails veikals, to noteikti apliecina Jūsu plašais apgādiens: tajā ir vairāk vai
mazāk ejošas grāmatas, bet nav sensacionālu un lubeniecisku izdevumu. Jūsu
izdotie Ed. Veidenbauma, Ed. Treimaņa kopotie raksti, K. Egles “Atziņas”,
Kaudzītes Matīsa “Atmiņas no tautiskā laikmeta” u. c. pieder pie labākā latviešu
grāmatniecībā. [..] Dažkārt šauros apstākļos, grūtībās un juku laikos Jūs esat
stipri bijuši savā neatlaidīgā ideālismā, kas Jūs arvien pavadījis” [6, 300].

Optimistiskā ideālista mūža nogale
5. attēls. Gleznas “Oskars Jēpe” fotouzņēmums,
gleznota 1943. gadā. Mākslinieks Arturs Dronis.
Fotogrāfs nezināms.

Oskars Jēpe gan sarunās ar laikabiedriem, gan dienasgrāmatas piezīmēs uzsvēra,
ka grāmata viņam vienmēr ir bijusi dārga un mīļa ne vien kā uzturētāja, kā maizes
devēja, bet vēl jo vairāk kā sirds lieta, kā kultūras darbs. Un, uzrunājot jaunākos
izdevējus, viņš aicināja: “..grāmatu izdodot, neskatīties vienmēr, ko viņa man dos,
bet gan, ko tu dosi tautai, kādu labumu tava izdotā grāmata atnesīs tautai” [15].
Interesants ir ieraksts Oskara Jēpes dienasgrāmatā. Ieraksts veikts jau 1926.
gada 24. jūnijā: “Mēs .. turpinām meklēt to papardes ziedu un cerējam, ka esam
jau redzējuši ziedam to mūsu – kā vietā un nevietā sakām, “brīvajā Latvijā”. Bet vai
mums vēl ilgi būs īstais papardes zieds jāmeklē, kas to zina. Korupcija – partijas –
ķildas – kad tās beigsies Latvijā, kad Latvija būs vienota, kad latvis nepārdos savu
Latviju par latu, tad uzziedēs papardes zieds. Tādēļ meklēsim šo papardes ziedu līdz
ar jaunatni, jo tai pieder nākotne, meklēsim šo papardes ziedu darbā un sevišķi
kulturālā darbā. Viens šāds kulturāls darbs ir grāmatu izdevniecība” [14].
20. gadsimta 30. gados, pārtraucis izdevēja darbību, Jēpe strādāja Cēsu
Amatnieku biedrības bibliotēkā. Viņš arvien rosīgi piedalījās Cēsu sabiedriskajā
dzīvē, bija Cēsu Amatnieku biedrības godabiedrs, Cēsu Viesīgās biedrības mūža
biedrs ar 75. kartes numuru [1] un Brāļu kapu un pieminekļu komitejas loceklis.
Jēpe ne tikai aktīvi līdzdarbojās dažādos pasākumos, bet arī iespēju robežās centās
palīdzēt materiālā ziņā, piemēram, jau 1923. gadā Cēsu Viesīgās biedrības valde
izteica dziļu pateicību izdevējam par grāmatām, kuras viņš ziedojis Cēsu teātrim [2].
No 1938. gada jūlija līdz 1943. gadam Jēpe strādāja kā atbildīgais vadītājs
dēla Ernesta Jēpes (dz. 1908. g. 2. jūlijā) grāmatu veikalā – “E. Jēpes grāmatu
veikals” – Cēsīs, Rīgas ielā 27 [16]. Vēlāk vēstulē Eglem sirmais izdevējs tomēr
atzina: “Ar nesalaužamu enerģiju strādāju vienmēr to darbu, ko Dievs man uzlicis
par pienākumu. Arī tas, ka man bija jāstrādā uz dēla Ernesta vārda, manu darba

prieku nav visai paņēmis. Iekšķīgi tomēr jūtu lielu sarūgtinājumu, ka dēls negrib
turpināt tēva tik svētīgo tautas kultūras darbu. Bet tas jau ir latvju grāmatnieku
liktenis – nav grāmatnieku firmu otrā augumā” [17] (5. att.).		
Nerimstošais cīņas spars tomēr uzvarēja, un 1944. gada 15. decembrī Cēsu
apriņķa Izpildu komiteja apliecināja, ka tai nav iebildumu, ka pilsonis Oskars Jēpe
atver Cēsīs, Rīgas ielā 27 grāmatu tirgotavu un antikvariātu un tajā tirgojas likuma
noteiktās robežās [18]. Taču ar 1947. gada 1. janvāri viņam šāda atļauja vairs netika
izsniegta. 1946. gada decembrī Jēpe, nezaudējis cerības, vērsās ar lūgumu pie LPSR
tirdzniecības ministra dot “iespēju tālāk nodarboties savā iemīļotā darba laukā kā
grāmatu un rakstāmu lietu tirgotājam” [19]. Lūgumrakstā sirmais izdevējs norādīja,
ka nepārtraukti darbojies kā grāmatnieks gan Cēsīs, gan Rīgā jau kopš 1905. gada
un ka grāmata viņam “ir dārga un mīļa bijusi ne vien kā manis uzturētāja, bet vēl
jo vairāk kā sirds lieta, kultūras darbs”. Uzsvērdams, ka visus kara gadus pavadījis
Cēsīs un turpinājis darbu pat vissmagākajos apstākļos, Jēpe norādīja, ka visu šo laiku
viņš ir spējis nodrošināt gan sevi, gan savu slimo sievu, nelūgdams un nesaņemdams
nekādu pabalstu [19]. Tomēr lūgums izskanēja bez atsauces.
Kaut arī visu mūžu Jēpe bija nostrādājis grāmatniecības laukā, tomēr padomju
vara viņam pensiju nepiešķīra. Vecumdienas kādreiz tik ražīgais, rakstniekiem
izpalīdzīgais izdevējs, veikalnieks un mājas īpašnieks bija spiests pavadīt trūkumā
vasaras mājā Cēsīs.
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Ar rūgtumu viņš secināja: “Ja visu mūžu ir viens darbs ar mīlestību un
aizraušanos darīts, neprasot, kas man par to būs, bet tomēr pēdēji nonāk pie tā,
ka pat pietrūkst tā visvajadzīgākā, tad nav brīnums, ka no optimista jāpaliek par
pesimistu… Viens apmierinājums tomēr man ir: esmu labu gribējis, labu darījis”
[19].
Tomēr arī grūtībās viņa grāmatu mīlestība nezuda, un vēstulē Kārlim Eglem
1950. gada 19. septembrī viņš rakstīja: “Šodien, kad Misiņa bibliotēka atskatās
uz nostaigātiem 65 gadiem, metu skatus atpakaļ.., kad es kā nelaiķa Jāņa Ozola
māceklis grāmatu sietuvē braukāju ar grāmatām uz tirgiem, tad man daudzreiz bija
jāpārguļ Lejasciemā pie Misiņa, jo Ozolam bija labas attiecības ar Misiņu. Lai gan
Misiņam Lejasciemā bija diezgan mazs dzīvoklis, kurā arī bija ievietota grāmatu
sietuve, tomēr Misiņa un tā kundzes viesmīlība bija vienmēr redzama. Pēc atpūtas
laidām tad tālāk gan uz Alsviķu, gan uz Alūksnes un citiem tirgiem, jo Misiņš jau bija
labi “specializējies” tirgus budku taisīšanā un viņa kundze pārdošanā. Šo mākslu tad
viņš arī man ierādīja. Lejasciemā dzīvoklī Misiņš man rādīja savu “bibliotēku”, kura
sastāvēja no viena plaukta ar grāmatām. No šās bibliotēkas nu izauga liela tāda veida
kultūras iestāde Latvijā. Šo kultūras iestādi Tu esi vadījis objektīvi, ar sirdsdedzību
un mīlestību visus šos gadus, no tā laika, kamēr Tu beidzi strādāt manā bibliotēkā.
Šinī laikā Misiņa bibliotēka ir vēl jo krāšņāki uzplaukusi un pieņēmusies plašumā
par pērli visai Latvju tautai. Dievs lai Tev dod veselību, spēku un izturību šo pērli
glabāt un auklēt vēl ilgus gadus” [20].
Oskars Jēpe mira 1951. gada 12. maijā Cēsīs, turpat Cēsu kapos arī apglabāts.
Jau 1924. gada 20. martā dienasgrāmatā viņš rakstīja: “..lai mana izdevniecība paliek
mans monuments, mans kapa akmens, kuru sev celdams esmu gājis dažu labu ērkšķu
un dadžu pilnu ceļu” [14].
Jēpes darba līdzgaitnieks Kārlis Egle, vislabāk viņu pazīdams un saprazdams,
raksturoja grāmatnieku kā “ļoti uzņēmīgu, enerģisku, nesalaužamu un
nenogurdināmu, pārliecinātu fatālistu, kas visu veica tikai pats saviem spēkiem, bez
palīdzības un atbalsta, bez valsts pabalstiem” [8], kā grāmatu mīļotāju, kas nav “bijis
tikai vienkārši grāmatu tirgotājs, bet arī rakstniecības veicinātājs un kuplinātājs” [7].
Latviešu grāmatniecības vēsturē Oskaram Jēpem pieder kaut neliela, tomēr
cienījama un nozīmīga vieta.

Grāmatizdevējs Oskars Jēpe (1875–1951)
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“..the book was and will always be my politics” –
Publisher Oskars Jēpe (1875–1951)
It is 65 years since book publisher Oskars Jēpe (1875–1951) passed away. His
motto was “I … am not joining any political party; the book was and will always be
my politics”.
Oskars Jēpe started his publishing activities in 1905. Kārlis Egle, translator
and man of letters, was his literary consultant.
Jēpe published literary works by both beginners and well–known authors,
e.g. works by Burtniece, Jānis Grīns, Jānis Kārstenis, Zeltmatis, Jānis Jaunsudrabiņš,
Pāvils Rozītis, Teodors Zeiferts and others.
Jēpe published a number of major and important books, such as collections
of works by Augusts Bračs, Juris Neikens, Edvards Treimanis-Zvārgulis, Aleksandrs
Dauge, Zeltmatis and Eduards Veidenbaums with extensive biographical essays;
the book Atmiņas no tautiskā laikmeta (Memories of a National Epoch) by Matīss
Kaudzīte; the collection of Latvian writers’ autobiographies Atziņas (Conclusions) in
three parts compiled by Kārlis Egle, etc.
Oskars Jēpe published about 220 books during his active life.
Although Jēpe was a small publisher, he has a respected, prominent and
permanent place among major publishers in the history of Latvian publishing.
Keywords: Oskars Jēpe, book publisher, Kārlis Egle, publishing, writers.

INDULIS ZVIRGZDIŅŠ

Autors cietumā, grāmata aizliegta:
Jānis Kroders “Kā savilkās mākoņi pār
Baltijas ciemiem”
1905. gada revolūcijas nemieri piespieda Krievijas caru izdot 17. oktobra manifestu, kas pasludināja valsts pilsoņiem vārda brīvību, tā savukārt ietvēra arī iespieddarbu brīvību. Pusgadu vēlāks likums noteica, ka ieviesta pēciespiešanas cenzūra.
Nodrukāts darbs bija jāiesniedz preses un grāmattirdzniecības inspektoram. Viņš
varēja apturēt darba pārdošanu, bet lēmums par darba aizliegšanu jāpieņem tiesai.
1908. gadā Rīgā izdota Jāņa Krodera sarakstīta grāmatiņa “Kā savilkās mākoņi
pār Baltijas ciemiem”. Autors tobrīd izcieta kara tiesas piespriesto mūža ieslodzījumu
katorgā par līdzdalību mācītāju un muižas īpašnieku aizturēšanā Koknesē, par
pagastu delegātu kongresa rīkošanu Rīgā un citām darbībām. Arī šie notikumi
aprakstīti grāmatā.
Pēc Vidzemes gubernatora rīkojuma izdevuma tirdzniecība tika aizliegta,
tomēr atsevišķi eksemplāri saglabājās un vēlāk nonāca dažādās krātuvēs. Ar tiesas
lēmumu konfiscējamo grāmatu sarakstā Krodera darbs iekļauts nebija. 1987. gadā
Ojārs Jēgens ASV sagatavoja tā faksimilizdevumu.
Atslēgvārdi: cenzūra, 1905. gada revolūcija, pagastu valdes, grāmatas, Jānis Kroders.

1905. gada notikumi atnesa izmaiņas Latvijas grāmatniecībā. Līdz tam Krievijā, tātad arī Kurzemes, Vidzemes un Vitebskas guberņās, pastāvēja iespieddarbu
iepriekšējā cenzūra. Iespiest drīkstēja cenzūras caurskatītus un atļautus darbus [17,
19; 26]. 1905. gada 17. oktobra Visaugstākais Manifests 1. pantā pasludināja: “Dāvināt iedzīvotājiem pilsoniskās brīvības nekustināmos pamatus, kas dibinās uz patiesu
personas neaizskaramību, sirdsapziņas, vārda, sapulču un sabiedrības brīvību” [34].
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Paredzētā vārda brīvība ietvēra arī preses, izdevniecības darbu lielāku brīvību.
1906. gada 26. aprīlī izdots cara parakstīts likums Nr. 27815 par neperiodiskiem
izdevumiem (Ukaz o vremennyh pravilah dlâ nepovremennoj pečati) [35]. Savā ziņā
saistībā ar publicēšanu notika pāreja no prakses “Aizliegts ir viss, kas nav atļauts” uz
praksi “Atļauts ir viss, kas nav aizliegts”. Likumā noteikts, ka pēc iespiešanas drukas
darbs jāiesniedz guberņas inspektoram preses lietās caurskatīšanai, šai laikā noteiktu
dienu skaitu atkarībā no grāmatas apjoma to nedrīkst izdot tirgošanai. Ja inspektors
domā, ka izdevums nav atļaujams, viņš tam uzliek arestu (nosaka, ka to nedrīkst
izplatīt), pēc tam nodod izvērtēšanai tiesā, kas tad grāmatu var galīgi aizliegt un
noteikt tās iznīcināšanu [17, 41]. Apķīlāšanas prasības neattiecas uz eksemplāriem,
kas jau nonākuši trešo personu rokās viņu privātai izmantošanai, taču noteikti tādi
nedrīkst būt publiski pieejami bibliotēkās. Turpmāk ik gadu Iekšlietu ministrija
sagatavoja ar tiesas lēmumu aizliegto grāmatu un brošūru alfabētisku rādītāju. Tas
iekļāva izdevumus krievu un arī citās valodās, tai skaitā latviešu. Pakāpeniski saraksts
kļuva arvien apjomīgāks, jo ietvēra visus aizliegumus, arī iepriekšējos līdz attiecīgā
gada 1. janvārim. Kārtējie papildinājumi tika iespiesti arī gada vidū. Lielākoties
aizliegumi izrietēja no sabiedriski politiskiem apsvērumiem.
Dzīvē tomēr aizliegums ne visos gadījumos bija tiesas noteikts. Piemēram
izmantota 1908. gadā izdota Jāņa Krodera grāmata. Jāņa Misiņa sastādītajā katalogā
par to rakstīts:
“2399. Kroders, J. Kā savilkās mākoņi pār Baltijas ciemiem. (Apcerējums par
1905. g. bruņoto sacelšanos un cēloņiem, kas viņu izsauca.) Rīgā, 1908. Apg.
grām. apg. “Skorpions”. Druk. I. Krūmiņš. 85 l. p. 80 + Aizliegta. 25 kap.”
[33, 327].

Taču iespiestajā aizliegto izdevumu sarakstā tā minēta nav ne 1909. gadā,
ne vēlāk.
Par autoru jāpastāsta vairāk. Līdz šim apkopojošu aprakstu devis Andris
Puļķis [37, 189–190].
Jānis Kroders dzimis 1860. gada 26. jūnijā (8. jūlijā pēc jaunā stila) netālu
no Gaiziņkalna Lauteres “Leišos” kalpu ģimenē [1, 62]. Vecāki Pēteris Kroders un
Ieva Starka laulājušies 1858. gada novembrī, tolaik tēvam 33 gadi, mātei 24 gadi.
1876. gada rudenī jauneklis ar Bērzaunes luterāņu draudzes mācītāja Andersa
(Mathias August Anders, 1814–1886) atvēli gadu pildīja skolotāja Maizītes palīga
darbu Lauteres pagasta skolā, kuru pats iepriekš pavasarī beidza. Tēvs tolaik
pagasta ziņnesis. Nākošajā rudenī Kroders pēc Maizītes ierosinājuma devās
uz Rīgu. Pagasta skolotājs ieteicis meklēt darba iespējas Rīgas Politehnikuma
darbnīcās, tad ar laiku varētu arī turpināt izglītību. Taču tobrīd vietas darbnīcās
nav bijis. Solīta gan no janvāra beigām vieta kādā tirgotavā, taču 1877. gada
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decembra beigās puisis saslimis ar vēdertīfu un atgriezies mājās. Veseļoties palīdzējis
mācītājs Anderss, kas savulaik Kēnigsbergā pastudējis arī medicīnu. 1878. gada
rudenī Kroders sāka otrā skolotāja darbu Grostonas pagasta skolā [29, 162–163].
1880. gadā pēc pašmācības viņš Valkā nokārtoja pārbaudījumu Ādama Tērauda
vadītajā Vidzemes pagasta skolu skolotāju seminārā un no rudens strādāja Viesienas
pagasta skolā. 1882. gada aprīlī sākti pildīt arī šī pagasta rakstveža pienākumi
[27, 16]. Te iznāca saskarties ar pagasta zemnieku iesniegumu gatavošanu senatora
Manaseina revīzijai, tai skaitā ar sūdzībām par muižu un muižniekiem. Gadu vēlāk
nācās pārcelties uz Rīgas apriņķi. Pāriešanas iemeslu Kroders minēja atmiņās par
dzīvesbiedri Annu Bambāni-Kroderi (1867–1913):
“Es iepazinos ar Annu astoņdesmito gadu sākumā, kad strādāju Viesienā par
skolotāju un reizē kā pagasta skrīvers, jo pagasts bija ļoti mazs, tikai ap 20 saimnieku.
Uz mūsu abu vienošanās pamata viņa atnāca pie manis par sievu, bez baznīcas
laulības. Tas notika 1882. gadā. Bet mūsu dzīves veidam, dzīves uzskatam bij
pretinieki varas vīru personās – mācītājos. 1883. gadā mācītājs Štols (1905. gada
Kokneses razbainieka Štola tēvs) atcēla mani no skolotāja amata tādēļ, ka baznīcā
nelaulājoties. Darbu dabūju Ķeipenes pagastā, Rīgas apriņķī Madlienas draudzē
kā pagasta skrīvers, uz kurieni pārbraucām kopā ar sievu 1883. gada decembrī.
Drīz pēc tam dabūju klāt arī otru, Aderkašu pagastu, uz kurieni dzīvot aizgājām
1884. gada aprīlī. Drīz pienāca klāt skrīvera darbs Taurupes, Meņģeles un Plāteres
pagastos, kāpēc Ķeipenes pagastā darbu atstāju. Te, Aderkašos, mēs nodzīvojām
līdz 1905. gada aprīlim, kad mani uz zemnieku lietu komisāra pavēli pārcēla uz
Koknesi. Savā kopdzīvē, drīz pēc pārcelšanās uz Aderkašiem, izdarījām to pārmaiņu,
ka pieņēmām baznīcas laulību, kas bij galu galā nepieciešams amata pienākumu
dēļ, jo tanīs laikos no sabiedriskā darba pildītājiem cieši prasīja baznīcas iekārtas
atzīšanu un izpildīšanu. Bet šī ārējā forma negrozīja mūsu iekšējo pārliecību, mēs
abi bijām un palikām neticīgi” [30, 546].
Tātad vairāk nekā 20 gadus Kroders bija Madlienas draudzes pagastu rakstvedis.
Ģimene tolaik saistīta ar Madlienas luterāņu baznīcas vācu draudzi – tajā reģistrēta
laulība 1885. gada 8. novembrī [2, 161], tajā arī kristīti bērni Milda (dzimusi 1886.
gada 29. martā), Pēteris Pauls (1887. gada 29. oktobrī), dvīņi Roberts un Arturs
(1892. gada 28. martā), dvīņi Kārlis (miris bērnībā) un Marija (1896. gada 14. martā), Osvalds Aleksandrs (1899. gada 21. februārī) [3, 522, 529, 550; 5, 129]. Reģistra
dokumentos atzīmēts, ka Kroderi dzīvojuši Aderkašu pagasta namā.
Madlienas draudzē 19. gadsimta beigās dzīvoja vairāki aktīvi cilvēki – galvenokārt
skolotāji (daļa ar sociāldemokrātu uzskatiem), kas ar savu darbību tolaik un arī
vēlāk kļuva zināmi plašāk Latvijā – Āronu Matīss (1858–1939), Antons Benjamiņš
(1860–1939), Jūlijs Kažmers-Pops (1874–1927), Jānis Liepiņš-Steņka (1879–1951),
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Ernests Ūdris (1869–1959), Voldemārs Vankins (1865–1939), saskarsme ar tiem
iespaidoja Kroderu. Vēlāk 1924. gada lielinieku partijas biedru anketā viņš minēja,
ka 1905. gada novembrī uzņemts LSDSP ar norādi, ka partijas stāžs tam skaitāms
no 1904. gada [29, 164].
Jānis Kroders bija vairāku pagastu rakstvedis, bet vienlaikus iesaistījās arī
dažādās tā laika organizācijās. 1878. gadā viņš piedalījās Bērzaunes labdarības
biedrības dibināšanā, desmit gadus vēlāk darbojās Ķeipenes labdarības biedrībā,
tad Aderkašu–Plāteres–Taurupes labdarības biedrībā bija teātra vadonis, vēlāk
priekšsēdētājs, no 1904. gada februāra vadīja jaunizveidoto Aderkašu–Meņģeles–
Plāteres lauksaimniecības biedrību [38; 18; 31; 21; 7]. Rīgas Latviešu biedrības
Zinību komisijas 1903. gada vasaras sapulcē 18. jūnijā Kroders uzstājās kā gadu
iepriekš dibinātās Aderkašu bibliotēkas biedrības pārstāvis (viņš bija tās bibliotekārs,
priekšnieks – skolotājs Jānis Bergs), rosināja veidot bibliotēku kopbiedrību, ar
tās starpniecību pēc viņa domām atsevišķām bibliotēkām būtu vieglāk veidot
grāmatu krājumu un kārtot atļaujas grāmatu saņemšanai (grāmatu iekļaušanai
publiskā bibliotēkā bija nepieciešama mācību apgabala kuratora atvēle, arī savā ziņā
cenzējums) [6]. Drīz pēc tam laikrakstos publicēts Aderkašu bibliotēkas biedrības
valdes 22. jūnija uzaicinājums atsaukties citām bezmaksas bibliotēkām un apspriest
kopīgas darbības iespējas, kā kontaktpersona minēts Jānis Kroders [24].
1902. gada 16. jūnijā, svētdienā, Aderkašu pagasta namā pēc skrīvera
aicinājuma ieradās astoņu pagastu rakstveži (no lūgtiem 27), vēl viens atsūtījis
vēstuli [41]. Pasākums iepriekš saskaņots ar zemnieku lietu komisāru. Kroders
kolēģu starpā rosināja pārrunāt darba jautājumus, arī to, kā uzlabot pagasta valdē
strādājošo materiālo stāvokli, viens viņa ieteikums – veidot pagastvalžu skrīveru
biedrību. Nākamā gada septembrī Cēsīs rakstvežu sanāksmē nolemts dibināt
Vidzemes latviešu daļas pagastu skrīveru palīdzības biedrību, arī šai reizē aderkasietis
bija starp organizatoriem. Tāpat viņš izteicis arī dažādus ierosinājumus pagastu dzīves
pārkārtošanai – nenošķirt pagastskolas atsevišķi luterāņiem un pareizticīgajiem, bet
stundas, izņemot ticības mācību, organizēt kopā, tādējādi samazinot zemniekiem
maksājamos līdzekļus skolu uzturēšanai, neveidot pagastu magazīnās sēklas labības
uzkrājumus iespējamam neražas gadījumam (parasti zemnieki tam nododot sliktākos
graudus, tā vietā labāk iekrāt naudu, lai vajadzības gadījumā labību nopirktu),
samazināt muižas ietekmi pagasta lietu kārtošanā.
Sabiedriski rosīgais vīrs ne visiem apkārtējiem cilvēkiem, pirmām kārtām
jau ar muižu saistītiem, likās pieņemams. Zīmīgs ir dažu ķeipeniešu 1888. gada
17. februāra iesniegums Rīgas bruģa tiesai:
“Padevīgs lūgums.
Mēs, apakšparakstījušies Ķeipenes pagasta vietnieku pulka locekļi, dabūjuši
zināt, ka mūsu pagasta skrīvers J. Kroders bijušā pagasta vecākā Kaspar Kārkliņ
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amata laikā dokumentu viltojis, proti, bijušam Ķeipenes pagasta skolotājam
K. Kopmanim bez pagasta vecākā ziņas kādu dokumentu izrakstījis, pagasta
vecākā vārdā parakstījis un pagasta zēģeli uzspiedis” [4, 95].
Lietas būtība bija tāda – rosīgo Ķeipenes pagasta skolotāju, labdarības biedrības
dibinātāju Krišjāni Kopmani (1857–1896) 1885. gadā pēc mācītāja Roberta
Šrēdera (1844–1905) prasības no darba atbrīvoja. Viņš pieteicies par skolotāju Virgā
Grobiņas apriņķī, kur vajadzēja uzrādīt dokumentu par Baltijas Skolotāju semināra
beigšanu, bet tas iepriekš iesniegts Ķeipenes pagasta valdē. Kroders izgatavoja
norakstu, parakstījās kā rakstvedis un rakstīt nepratēja, klāt neesošā pagasta valdes
priekšsēdētāja Kārkliņa vietā pavilka trīs krustus. Izmeklēšana sūdzībā vilkās ilgi,
1890. gada jūlijā Aderkašu pagasta valdes priekšsēdētājs P. Liepiņš rakstīja atsauksmi
par Krodera darbu – strādājot viņš Aderkašu, Taurupes un Vecogres pagastu valdēs,
savu darbu pārzinot labi un pildot kārtīgi, tiesāts neesot. Bijusi viena sūdzība par
to, ka 1887. gadā kopā ar pagasta vecāko aizsūtījuši atpakaļ Rīgas zemestiesai
nepieņemtu tās vācu valodā rakstītu vēstuli, taču lieta izbeigta. Pēc 2,5 gadiem tiesa
atzina, ka dokumenta viltošana skolotājam nav notikusi, rakstvedi attaisnoja. Vēl
vienu nesaprašanos ar draudzes muižu īpašniekiem 20. gadsimta sākumā Kroderam
izraisīja jautājums par Madlienas draudzes skolas paplašināšanu un maksāšanas
pienākumu sadali šai jomā [27, 28–42]. Rezultātā no Madlienas draudzes viņu
1905. gada pavasarī ar tam labvēlīgā zemnieku lietu komisāra grāfa Pālena atbalstu
pārcēla darbā uz atbrīvojušos Kokneses pagasta rakstveža vietu.
Satricinājumiem pilnajā laikā arī šeit Krodera darbošanās pārsniedza viena
pagasta robežas. Viņš rosināja pagastu pašvaldību tiesību paplašināšanu. Koknesieši,
atsaucoties uz 17. oktobra manifestu, nolēma organizēt iknedēļas iedzīvotāju
sapulces dažādu jautājumu pārspriešanai, izveidoja tam īpašu biroju ar Kroderu
vadībā. Savukārt Vidzemes gubernators Nikolajs Zvegincovs (Nikolaj Zvegincev,
1848–1920) 3. novembrī aicināja Rīgas apriņķa pagastu valžu priekšsēdētājus
un rakstvežus, to starpā arī koknesiešus, uz sanāksmi Rīgas pilī, lai pārrunātu
iespējas panākt nomierināšanos laukos. Sapulcējušies 117 cilvēki apkopoja savus
ierosinājumus, nosprieda, ka lietas jāpārrunā plašāk, pulcējoties arī citu apriņķu
pagastu pārstāvjiem. Organizēšanas birojā ievēlēja 4 pagastu vecākos un 4 pagastu
rakstvežus, tostarp Kroderu. Izvirzīti priekšlikumi, ka šajā situācijā jānotiek jaunām
pagastu pašvaldību (arī skolotāju, skrīveru un pagasttiesas) vēlēšanām, kurās
balsstiesīgi visi pieaugušie pagasta iedzīvotāji, bet ievēlētos atcelt varētu tikai pagasta
sabiedrība vai tiesa. Turpmāk pagasta dokumentācija jākārto latviešu valodā, tāpat
skolās mācības mātes valodā. Jāatceļ muižas policija un patronāta tiesības, klaušu
un pagastu nodokļu vietā jāievieš progresīvais ienākuma nodoklis, muižniecības
prasītie nodokļi jāmaksā tikai tad, ja ir pārskats par to izlietojumu. Jāslēdz krogi
un degvīna monopolbodes, nedrīkst ieviest karastāvokli. Novembrī publicēts jurista
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Arveda Berga (1876–1941) kopā ar Kroderu sagatavots projekts pašvaldību reformai
[19]. Beigu piezīmē norādīts, ka līdzīgus pārvaldes principus vajadzētu attiecināt
uz Vidzemes latviešu daļu, Kurzemi un Vitebskas guberņas Dvinskas, Ludzas un
Rēzeknes apriņķiem, tātad uz visu latviešu apdzīvoto teritoriju. Projektā gan norādīts,
ka nav lietderīgs dalījums pagastos, mazākā pašvaldība varētu būt draudzes mērogā.
Presē publicēts plašāks aicinājums ar nobeigumu:
“Pamatodamies uz manim no Rīgas apriņķa vecākiem un skrīveriem dotu
pilnvaru un uz Kokneses sabiedrības nolēmumu no š. g. 6. novembra, uzaicinu
Vidzemes latviešu daļas, Kurzemes un Inflantijas sabiedrības š. g. 19. novembrī
plkst. 1 dienā sūtīt savus delegātus Rīgā, Latv. Sabiedrības namā Romanova ielā
25, lai kopīgi varētu strādāt augšā minēto darbu. Visu laikrakstu redakcijas lūdzu
nodrukāt šo uzaicinājumu.
Rīgas apriņķa pagastu vecāko un skrīveru biroja priekšnieks J. Kroders,
Koknesē” [26].

1. attēls. Jānis Kroders ap grāmatas “Kā savilkās
mākoņi pār Baltijas ciemiem” iznākšanas laiku.
Fotogrāfs nezināms.
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs

Paredzētā sanāksme pieteikta iepriekš policijā, arī Vidzemes gubernators par
to informēts. Šī nu bija reize, kad Kroders vērsās pie visas Latvijas, ne vien Vidzemes
latviešu daļas, ar pieminēto Inflantiju jāsaprot Latgale. Kongresa dalībnieku kopskaitu vērtēja uz 1000 cilvēkiem. Atsevišķu guberņu, tai skaitā Latgales, pārstāvju
skaits nav zināms.
Kongress 19. novembrī sākās ar aizkavēšanos, jo ieeju telpās sākumā liedza
policija. Pārstāvji vēlreiz vērsās pie gubernatora, taču īstu atļauju nesaņēma. Viens
no Vidzemes gubernatora iebildumiem bijis tieši par “iziešanu ārpus guberņas
robežām” – tādu pulcēšanās atļauju attiecībā uz kurzemniekiem un cilvēkiem
no Vitebskas guberņas viņš nedrīkstot dot, vidzemnieki varētu sanākt viņa mītnē
Rīgas pilī. Pasākums tomēr notika, tam bija trīs vadītāji – Kroders no Vidzemes,
Jānis Brigaders (1882–1905) no Kurzemes un Jānis Asars (1877–1908) no Rīgas.
Kopumā tika atbalstīti Rīgas apriņķa pārstāvju iepriekš izteiktie priekšlikumi,
turpmāk ievēlamās pagastu valdes nolemts saukt par rīcības komitejām. Saistībā ar
pagastu delegātu kongresu 1905. gada rudenī Jānis Kroders bija starp biežāk publiski
pieminētiem aktīvistiem Latvijā (1. att.).
Novembra beigās – decembra sākumā dažādi notikumi risinājās Koknesē.
Ceļā uz staciju tika aizturēts no Liepkalnes uz Rīgu braucošais mācītājs Kārlis Štolls
(Carl Fromhold Theodor Erdmann Stoll, 1845–1937), vīrs, kas pirms 22 gadiem
panāca Krodera atbrīvošanu no darba Viesienas skolā, ar pavadoņiem, starp tiem
bija arī bruņoti vīri no tā sauktās zelbstštuca (pašaizsardzības) grupas, tai skaitā
mācītāja dēls Herberts Štolls (1880–1930). Uz Koknesi atvesti arī kādi desmit
apkārtnes muižnieki, kas iepriekš slēpās Skrīveru pilī, bet tad pa ceļam uz Rīgu bija
sagūstīti pie Lielvārdes, kopā ar viņiem Rīgas apriņķa priekšnieka jaunākais palīgs

Petersons, apriņķa priekšnieka palīga Heininga rakstvedis Maksimovičs (abi tātad
policijas dienestā) un trīs čerkesu tautības karavīri. Šie pieci pēdējie pie Kokneses
nonāvēti, pārējie aizsūtīti atpakaļ. Viens no šo radikālo pasākumu organizatoriem
bija aderkasietis skolotājs Jānis Liepiņš, ar kuru skrīveris sastapās jau Madlienas
draudzē. Ar sagūstītajiem vairākkārt tikās arī Kroders, kas iestājās par to atlaišanu
un centās novērst vardarbību no abām pusēm.
Rīcības komiteja Koknesē darbojās līdz decembra vidum, kad no Daugavpils
puses tuvojās soda ekspedīcija. Kroders sākumā slēpās mežos, sieva ar jaunākajiem
bērniem no pagasta aizbrauca. Pavasara pusē latvietis mita Duhovščinas apriņķī
ziemeļos no Smoļenskas. Vasarā bijušais rakstvedis atgriezās Rīgā, dzīvoja ar svešu
pasi uz lubānieša Andreja Āboliņa vārda, gatavojās izbraukt uz ārzemēm. Arestēts
1906. gada 18. augustā Rīgā, Aleksandra ielā 94–12. Par arestu un policijas
izmeklēšanā stāstīto sīkāk raksta vēsturniece Līga Lapa, kas publicējusi Krodera un
triju citu no pretējās puses notikumos iesaistīto nopratināšanas protokolus [32, 138–
162]. Iespējams, ka apcietinātā dzīvesvietu uzrādījis agrākais Kokneses skolotājs
Jānis Brazovskis (1884–?), kas arī bija nemieru līdzdalībnieks, taču netika tiesāts.
Vācu avīze, rakstot par arestu, Kroderu nosauc par varbūtējo “latviešu republikas”
prezidentu [8]. Parādījās arī ziņa, ka jau iespiestas Latvijas naudaszīmes ar Krodera
attēlu [40]. Drīz pēc apcietināšanas presē vēstīts, ka koknesieši iesnieguši Baltijas
ģenerālgubernatoram atbrīvošanas lūgumrakstu ar daudziem parakstiem par
Krodera nevainīgumu revolūcijas laika nemieros [9]. Apjomīgajā tiesas procesā pēc
gada kā pirmais apsūdzētais minēts Kroders, tad agrākais Kokneses draudzes skolas
skolotājs Pēteris Malta (1864–1942) un vēl 61 cilvēks. Apsūdzības ievadā norādīts,
ka tiesājamie veidojuši organizāciju ar mērķi mainīt Vidzemes guberņā pastāvošo
kārtību un pārvaldi un izveidot sociāldemokrātisku latviešu republiku. Pagaidu kara
tiesas spriedums 1907. gada 7. septembrī pasludināts 58 vīriem, pieci nepiedalījās
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priekšsēdētājus varēja vēlēt tikai no muižnieku vidus). Šie noteikumi tika no
muižniekiem tik pamatīgi izpildīti, ka pagastiem nebij iespējams patstāvīgi
rīkoties ar savu saimniecību. Ja vien kādā pagastā pamanīja patstāvīgāku un
noteiktāku darbību, kura nesaskanēja ar muižnieku politiskajiem uzskatiem,
tūliņ bija ziņa draudzes tiesas priekšsēdētājam, šim baronu otram rokas puisim,
un tad sākās lielā “klaberjakts” pēc tā “jaunlatvieša” jeb “nihilista”, kas pagastā
šādas patstāvīgas idejas izplata” [27, 9–10].

2. attēls. Jānis Kroders. Kā savilkās mākoņi pār
Baltijas ciemiem. Rīga, 1908

procesā slimības dēļ. Tiesa attaisnoja 12 cilvēkus, spaidu darbus uz 4 gadiem saņēma
13 personas, uz 8 gadiem – 1, uz 20 gadiem – 1, uz mūžu – 3, mūža nometinājumā –
6 personas, nāves sods piespriests 22 cilvēkiem [11]. Trīspadsmit nāves sodu
saņēmušie, to skaitā Jānis Kroders, ar Rīgas ģenerālgubernatora Aleksandra MelleraZakomeļska (1844–1928) lēmumu apžēloti tā, ka nāves sodu nomainīja pret mūža
ieslodzījumu katorgā. Kroders sākumā atradās centrālcietumā Rīgā, no 1909. gada
aprīļa Smoļenskas katorgas cietumā.
Krodera katorgas laikā iespiestā grāmatiņa “Kā savilkās mākoņi pār Baltijas
ciemiem” apraksta laiku no 19. gadsimta vidus (2. att.). Nedaudz atspoguļota
zemnieku saimniecību izpirkšana no muižas, pagastu pašvaldību un obligātās
pamatizglītības ieviešana. Ar skolas un pagasta valdes darbu Kroders bija iepazinies
personīgi. Brošūras otra puse veltīta tieši 1905. gada notikumiem – autora pāriešanai
darbā uz Koknesi, ierosmēm mainīt pagasta valžu darbu, norisēm pēc 17. oktobra
manifesta, pagastu delegātu kongresam un darbībām Kokneses–Lielvārdes apkārtnē
novembra beigās–decembra sākumā. Vidzemes gubernatoru Kokneses rakstvedis
rādīja kā neizlēmīgu vīru, kas kaut ko sola, bet pēc tam to nepilda. Grāmatas teksts
noteikti nebija tīkams muižniecībai. Kroders aprakstīja to ietekmi pagasta dzīvē.
“Pagastu pašvaldība bija tikai vārda pēc un uz papīra. Pēc 1886. g. likuma gan
pagastam dota – “uz papīra”– tiesība patstāvīgi spriest par savām saimnieciskām
vajadzībām, bet šī patstāvība pavisam atņemta ar tiem diviem noteikumiem, ka –
pirmkārt, visi pagasta vietnieku spriedumi triju dienu laikā norakstā jāpiesūta
muižas administrācijai, resp. muižas īpašniekam un otrkārt, visa pagasta rīcība
padota muižnieka – draudzes tiesas priekšsēdētāja pārzināšanā (draudzes tiesas
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Rakstītājs min dažādus iesaistītos cilvēkus, lielākoties norādot uzvārda
pirmo burtu. Izklāsts lielā mērā līdzīgs tam, kas aprakstīts 1906. gada 22. augusta
policijas nopratināšanas protokolā, līdzīgi atstāsti atrodami arī tā laika presē.
Katordznieka grāmatā citēta Krodera un Maltas parakstītā Kokneses pagasta
iedzīvotāju 8. novembra telegramma (vēstule) Krievijas iekšlietu ministram Vitem ar
iebildumiem pret iespējamo kara stāvokļa ieviešanu Baltijā [27, 56–57]. Domājams,
tā norakstīta no publikācijas laikrakstā [25], jo nav ticams, ka teksts glabājās pie
rakstveža apcietinājumā vai tā citēta pēc atmiņas.
Kā jau minēts, titullapā iespiests izdošanas gads 1908. Mēnešraksta mākslai,
zinātnei un kritikai “Stari” apvienotajā 5. un 6. numurā (maijs – jūnijs ?) uzskaitītas
redakcijai no izdevējiem piesūtītās un redaktora E. Ēķa grāmatu veikalā Tērbatas ielā
22 esošās jaunākās grāmatas. Krodera sarakstītajai norādīta cena 25 kapeikas, iekavās
piebilde – konfiscēta [12]. Citā laikrakstā minēts, ka brošūra konfiscēta 30. jūlijā
[13]. Tomēr tā nebija aizliegta ar tiesas lēmumu. Krievijas Iekšlietu ministrijas
Tipogrāfiju un grāmattirdzniecības Rīgas inspektora (MVD, Inspektor tipgrafij i
knižnoj torgovl’i v g. Rige) pienākumu pildītājs Konstantīns Iļjašenko 1908. gada
8. augustā trīspadsmit grāmattirgotājus Kalēju, Pils, Smilšu, Šķūņu, Tirgoņu ielā
informēja, ka ar Vidzemes gubernatora rīkojumu Krodera brošūra, kuras vāks
apkārtrakstam pievienots, jāizņem no apgrozības (3. att.).
Grāmattirgotājiem bija jāparakstās uz informatīvās lapas par iepazīšanos,
iespējams, tāda palika arī pie parakstītāja. Teksta ievadā minēts, ka tirgotājs saņēmis
arī nodrukātu 1908. gada janvārī–jūnijā aizliegto grāmatu alfabētisku sarakstu, par
nākošajām aizliegtām grāmatām ziņas tikšot publicētas laikrakstā Rižskij Vestnik
[10, 132]. Turpmākajā laikā no 10. septembra līdz 26. novembrim sagatavotas vēl
septiņas līdzīgas citu tirgotāju parakstītas lapas [10, 158; 161; 190; 200; 207; 216;
225]. Tajās kā neatļauts tirdzniecībai bez Krodera darba minēts arī Ļeva Tolstoja
(1828–1910) “Nevaru klusēt” visās valodās. Tolstoja fonogrāfā ierunātais un arī
pierakstītais teksts pret Krievijā tik biežajiem nāves sodiem tapa 1908. gada maijā–
jūnijā, 4. jūlijā atsevišķi tā izvilkumi publicēti vairākās avīzēs, jūlija vidū Pēterburgā
iespiests brošūrā latviešu valodā [39]. Par tirdzniecības aizliegumu parakstījušies
133 Rīgas grāmattirgotāji. Paraksti uz lapām pamatā grupēti pēc veikalu atrašanās
vietas. Grāmatveikali bija arī ārpus guberņas galvenās pilsētas, par tiem ziņu trūkst.
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“Jau būdams katorgā, 1908. g. sarakstīju brošūru par 1905. gada revolūcijas
cēloņiem “Kā savilkās mākoņi pār Baltijas ciemiem”. Brošūru nelegāli izsūtīju no
cietuma, viņa tika nodrukāta, bet tūliņ no žandarmiem konfiscēta” [29, 162’].

Otrā anketā norādes mazliet atšķiras:
“Rīgas centrālcietumā 1907. g. sarakstīju nelegālā kārtā brošūru “Kā sacēlās
mākoņi pār Baltijas ciemiem”, kuru slepeni izsūtīju nodrukāšanai. Lielākā daļa
tika no žandarmērijas konfiscēta” [29, 166’].

3. attēls. Tipogrāfiju un grāmattirdzniecības
inspektora rīkojums par grāmatas izņemšanu no
tirdzniecības. 1908. gada augusts.
Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Tipogrāfiju un grāmattirdzniecības inspektoram 1908. gada decembrī aizrādīts
Vidzemes gubernatora vārdā. Neesot atbalstāma aizliegtās literatūras saplēšana, jo
vairāk – aiznešana uz inspektora dzīvokli. Neatļautās grāmatas un citi iespieddarbi
jāiznīcinot pašiem grāmattirgotājiem policijas pārstāvja klātbūtnē, jārakstot par to
akti [10, 20].
1909. gada 24. janvārī Kurzemes guberņas žandarmērijas priekšnieka
palīgs sūtīja vēstuli Vidzemes guberņas preses lietu komitejai [14, 164]. Viņš
vaicāja, vai atļauts izplatīt paraugam klāt pielikto brošūru “Kā savilkās mākoņi pār
Baltijas ciemiem” un žurnāla “Šalkas” 1907. gada 9. numuru, vai tie jākonfiscē.
5. februārī sagatavotajā atbildes melnrakstā norādīts, ka žurnālu izplatīt atļauts, bet
Krodera brošūrai tiesa arestu neesot uzlikusi [14, 166]. Preses inspektora nostāja
tātad izvairīga.
Brošūra iespiesta I. (J.?) Krūmiņa spiestuvē. Zināms Indriķis Manguļa dēls
Krūmiņš, kas 1907. gada rudenī atpirka spiestuvi Suvorova ielā 44 no Edgara Kaspari.
1908. gada augustā spiestuvē uzrādīti 11 darbinieki [10, 124]. Taču šajā laikā tiek
pieminēts arī izdevējs un redaktors Jānis Krūmiņš. Nav zināma kāda cita grāmata,
ko būtu sagatavojis apgāds “Skorpions”. Ir gan viena sakritība. Andris Puļķis min,
ka ap gadsimtu miju Jānis Liepiņš Aderkašos organizējis sociāldemokrātu pulciņu
“Skorpions” [37]. Iespiestā teksta beigās rakstīts “Smoļenskā, 1906. g.”, taču
noprotams, ka rakstīts vēlāk, jau pēc arestēšanas un pratināšanām policijā. Skaidrs,
ka rokrakstu tipogrāfijā tieši nodot Kroders šai laikā nevarēja, jo pats izcieta mūža
cietumsodu. 1924. gadā viņš atcerējās:
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Līdzīgu versiju vairāk nekā pusgadsimtu pēc notikumiem sava dzīves stāsta grāmatā
deva Jāņa Krodera dēls Arturs Kroders (1892–1973):
“Mans tēvs, pirms viņa aizsūtīšanas uz Smoļenskas katorgas cietumu, bija
izdabūjis ārā no cietuma savas piezīmju burtnīcas, kur viņš bija apcerējis, kā
savilkās mākoņi pār Baltijas ciemiem. Tas bija tik labi izdevies mūsu tautas
likteņa zīmējums, ka pūlējos to katrā ziņā izdot brošūrā, kas arī laimējās, tikai
krievu zemē parastajā kārtībā; brošūru konfiscēja, mani tvarstīja, mājā notika
viena kratīšana pēc otras. Galu galā nekas cits neatlika, kā bija jābēg uz Krievijas
iekšieni” [23, 27].
Arturs Kroders tobrīd bija sešpadsmitgadīgs jaunietis, saistīts ar
sociāldemokrātiem. 1908. gada 12. augustā Pēterburgā viņu arestēja kopā ar citiem
LSD biedriem [15]. Par piederību sociāldemokrātiem pirms Pirmā pasaules kara
vairākkārt aizturēts arī katordznieka vecākais dēls Pēteris Pauls Kroders (1887–1965)
[16] un otrs no dvīņiem Roberts Kroders (1892–1956). Savā atmiņu stāstā Kroders
piemin gan tēva arestu un tiesu, gan to, kā kopā ar Maltas dēlu un vēl citiem tiesāto
radiem plānojuši atriebību kara tiesas sēžu priekšsēdētājam ģenerālim Košeļevam.
Pēc 1917. gada Februāra revolūcijas Kroderu 3. martā no cietuma atbrīvoja,
viņš atgriezās Vidzemē, tika apstiprināts par Rīgas apriņķa komisāru. Krievijas
Pagaidu valdības laikā šā amata pildītājs pārraudzīja apriņķa pašvaldību darbu. Pēc
tam, kad Rīgu ieņēma vācu karaspēks, Kroders darbojās Cēsu pilsētas izpildkomitejā.
1918. gada agrā pavasarī, vairoties no vācu armijas uzbrukuma, viņš nokļuva
Omskā, kur tobrīd dzīvoja vecākais dēls, un iesaistījās turienes latviešu izglītības
organizēšanā. Kad vasarā Omskā ienāca Kolčaka spēki, Kroders devās uz mazāku
pilsētiņu Kalačinsku, strādāja Elizabetes latviešu kolonijas skolā. Pēc Kolčaka
sakāves viņš 1919. gada beigās Kalačinskā līdzdarbojās apriņķa pārvaldē (apriņķa
revolucionārajā komitejā) un tās izglītības nodaļā. 1921. gadā Kroders pārcēlās uz
Novgorodu, strādāja guberņas Izglītības nodaļas nacionālā mazākuma apakšnodaļā.
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Trīsdesmitajos gados dzīvoja latviešu kolonijā Ļeņingradas apgabala Čudovas rajona
Kolomovkā, bija rēķinvedis lauksaimniecības artelī “Strēlnieks”, arī bitenieks.
1938. gada 28. februārī arestēts, apcietinājuma laikā atradās Ļeņingradā, nošauts
21. oktobrī. 1957. gada 6. martā Ļeņingradas kara apgabala kara tribunāls lietu
pārskatīja un secināja, ka Kroderam nekāds noziegums nav atklāts.
Krodera jaunākais dēls virsnieks Aleksandrs Osvalds Kroders kā Deņikina
armijas brīvprātīgais 1919. gada 20. aprīlī kritis kaujā pret lieliniekiem pie Avdejevkas
Donbasā [20]. Latvijā vairāk pazīstami bija dvīņu brāļi – tulkotājs, teātra kritiķis
Roberts Kroders (viņa dēls – režisors Oļģerts Kroders (1921–2012)) un žurnālists
Arturs Kroders. Viņi abi 1919. gada pirmajā pusē Liepājā darbojās Pagaidu valdību
atbalstošajā laikrakstā “Latvijas Sargs”, tādējādi tēvs un dēli tobrīd atradās savā
ziņā pretējās nometnēs. Divdesmitajos gados A. Kroders vadīja grāmatu apgādu
“Varavīksna”. 1929. gadā tajā Krodera atstāstījumā izdots krievu tiesību vēsturnieka
un filozofa Pāvela Novgorodceva (Pavel Novgorodcev, 1866–1924) darbs “Sabiedrības
ideāls”, kurā prognozēts Marksa ideju sabrukums, neatbilstība reālajai dzīvei.
Dažādās krātuvēs – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Misiņa bibliotēkā,
Latvijas Universitātes bibliotēkā, Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, Liepājas
Zinātniskajā bibliotēkā, Latvijas Kara muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā,
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā – 2016. gadā apzināti kopumā sešpadsmit
1908. gada izdevuma eksemplāri. Dažiem no tiem atzīmēta ienākšanas vēsture
glabātuvē, piemēram, viens 1950. gadā no kādreizējā Līgotņu Jēkaba krājuma
pieņemts Misiņa bibliotēkā, cits 1957. gadā atrasts mājas remonta laikā Čiekurkalnā
un nodots Revolūcijas muzejam, vēl cits Antona Birkerta (1876–1971) dāvināts
Latvijas Vēstures muzejam 1962. gadā. Viens grāmatas eksemplārs atrodas Krievijas
Nacionālajā bibliotēkā, kuras darbinieki pieņem, ka tas ir izdevuma obligātais
eksemplārs, kāds kopš 19. gadsimta sākuma bija jānodod Imperatora publiskajai
bibliotēkai Pēterburgā. Gan jau bez šīm publiskajām krātuvēm grāmata saglabājusies
arī pie privātpersonām. Tā no Artura Krodera to varētu būt mantojis dēls Voldemārs
Kroders (dz. 1923. g.).
1987. gadā Čikāgā Krodera grāmatu 1905. gada revolūcijas piemiņai
faksimilizdevuma tehnikā 100 eksemplāros atkārtoti sagatavoja mākslinieks un
literāts Ojārs Jēgens (1924–1993) [28]. Viņa dzīvesbiedre Silvija Jēgena vēstulē
Madonas muzejam 1999. gada 23. februārī rakstīja:
“..Mans vīrs meklēja aizmirstas vai maz zināmas grāmatas, kas viņam interesēja.
Pavairoja un publicēja tās nelielos metienos, lai saglabātu nākamām paaudzēm. Šie
vecie papīri bija bēdīgā stāvoklī.
Par Kroderu dzimtu Ojārs diezgan daudz zināja, jo Voldemārs Kroders, kas dzīvoja
Pakistānā, bija viņa jaunības draugs. Kroderu dzimtas likteņi raksturīgi visai latv.
tautai. Veco paaudzi uz Sibiriju sūtīja cari, jaunāko komunisti” [22, 34].
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Autors cietumā, grāmata aizliegta: Jānis Kroders “Kā savilkās mākoņi pār Baltijas ciemiem”

Jānis Kroders’ book How the Clouds Gathered over the Baltic Villages was
printed in Rīga in 1908. At the time, the author was serving a life sentence, imposed
by the military court, for taking part in the arrest of pastors and estate owners in
Koknese, for organizing a parish delegates’ congress in Rīga and other activities.
These events are also described in the book.
By decree of the Vidzeme Governor, sales of the book were gradually forbidden,
however, a few copies survived and ended up in various repositories. Kroders’ work
was not included in the court’s list of books to be confiscated. In 1987 in the USA,
Ojārs Jēgens produced a 100–copy facsimile version of the publication.
Keywords: censorship, 1905 revolution, parish councils, books, Jānis Kroders.
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The Author Jailed and the Book Banned : Jānis Kroders:
How the Clouds Gathered over the Baltic Villages
The riots of the 1905 Revolution forced the Russian Tsar to issue the
manifesto of 17 October, which proclaimed freedom of expression for the citizens
of the country, including also the freedom of printed matter. A law issued half a year
later introduced post–printing censorship. Printed matter was to be submitted to
the Press and Book Trade inspector. He could stop the sale of books, but decisions
to ban works had to be made by the court.
GRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE

HISTORY OF BOOKS

143

144

145

The birth of the independent Republic of Estonia in 1918 created favourable
conditions for the modernisation of the nation and national culture. According to

Estonian researcher Rein Ruutsoo, this process entailed the creation of the network
of cultural life, the development of modern information and cultural media,
including progress in book culture, as well as the development of high culture and
the formation of the modern national elite [37, 16–17].
Book culture was developed by people who established publishing houses,
published various publications themselves or participated in the publishing
activities of different organisations and institutions. The article studies trends in
the establishment of publishing houses, their quantity and composition during
different periods in the history of the Republic of Estonia between 1918 and 1940.
The development of publishing is studied in the context of economic and political
conditions, as well as legislation that had an impact on the volume and content of
book-title output. A distinction is made between publishing houses as companies
that specialised in publishing books or other publications and publishers –
institutions who issued different publications, but for whom publishing was not
their core business. The article concentrates on the study of book publishing
houses and treats this issue in combination with book-title production. Among
the indicators used in the study are, for example, the proportion of book titles
that were issued by publishing houses and the number of publishing houses whose
production formed half of total book-title production, which enable the role of
publishing houses in book production and the concentration of the publishing
industry to be identified. The focus is on Estonian–language publishing and does
not include book production in minority languages or the publishing houses that
specialised in these publications. This issue has been treated by the author in a
separate study [27].
The study of book production and collecting of book statistics for the
period 1918–1940 had already started in the 1930s. Research into book statistics
was undertaken by Richard Antik (1901–1998). In his monograph Eesti raamat
1535– 1935: Arengulooline ülevaade. Arvulised kokkuvõtted. Reproduktsioonid
(Estonian Books 1535–1935: a Historical overview. Statistical abstracts.
Reproductions, 1936), Antik elaborated the basic methods for statistical analysis
of print production, which were used for many decades [14]. His analysis of the
publications issued in the Republic of Estonia since 1918 was based on the monthly
lists of current publications that had been published in the journal Eesti Kirjandus
(Estonian Literature) since 1924. The register included all publications which
exceeded half of a printed sheet, and that were sent to the libraries of the University
of Tartu and to the Archive Library of the Estonian National Museum as legal copies
[24, 176]. Antik demonstrated the huge development in book production during
the years of independence, showing that total Estonian–language book production
up to 1917 was less than title production in the years 1918 to 1934: 14 503 titles
between 1535 and 1917, and 16 495 titles in the period 1918–1934 [14, 49].
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Publishing Houses and Book Production
in Estonia, 1918–1940
The article studies the trends in the establishment of publishing houses, their
quantity and composition in the Republic of Estonia from 1918 to 1940. The
development of publishing is treated in the context of economic and political factors
that suggest the division of the study into several periods – rapid growth from 1918
to 1923, the local economic crisis in 1923–24, the period of stabilisation from
1925–29, the world economic crisis at the beginning of the 1930s, followed by the
move to an authoritarian regime in 1934 and subsequent economic growth. Booktitle production fluctuated in line with these economic cycles. The establishment
and bankruptcies of publishing houses followed the same rhythm. It was typical
that, as soon as the economic situation was favourable, new firms were established
and their number was increasing up to 1940. Among them, three large publishing
houses become the leading firms by the 1930s – Loodus, the Estonian Literary
Society and Noor–Eesti. A notable proportion of publications was issued by societies,
institutions, schools, etc. whose contribution to total title output exceeds that of
the publishing houses. Nevertheless, the latter published works for wide audiences
and of lasting value, securing the modernisation of Estonian book culture and its
cultural sustainability. The achievements of book publishing were supported by
financial grants and loans from the state, although after the coup of 1934, political
considerations had a certain impact on allocations of the grants.
Keywords: publishing, publishing houses, Estonia, 1918–1940, book production.

Introduction: Historiography and Sources

146

AILE MÖLDRE

Publishing Houses and Book Production in Estonia, 1918–1940

The issues of publishing and activities of different publishing houses were
treated primarily in the press. Analytical treatments dealt with the contemporary
situation in book dissemination, for example the article Raamatu levitamise
probleeme (The problems of book dissemination, 1938) by literary scholar and
specialist in book art Paul Ambur (1904–1974) [3], and the article by philologist
and translator Gregor Vaher: Revolutsioon raamatuturul (Revolution in the book
market, 1938) [44]. Vaher (1912–1957) looked at the economic context of book
production and listed the factors that influenced the book market: the small number
of Estonian–speaking population, insufficient purchasing power, small print runs,
high prices and weak organisation of the trade. Ambur attached great importance
to the promotion of reading and to book–buying by schools and various societies.
During the Soviet era, research on the book culture of the pre–war Republic
of Estonia was difficult for political reasons. The study of book production in the
period 1918–1940 enlivened during the 1970s when Mare Lott (1934) became
the leading researcher into this period. She defended her thesis on the history of
Estonian books between 1918 and 1940 at the Leningrad Institute of Culture in
1980 [22]. The results of her research were presented to Estonian readers in the
collective monograph on Estonian book history Eesti raamat 1525–1975: Ajalooline
ülevaade (The Estonian Book 1525–1975: Historical Overview, 1978) that included
a chapter on the development of book production from 1918 to 1940 [24, 164–219].
Lott presents the structure of the book industry and analyses of book production
by topic and type of literature, based on the bibliographical and statistical data that
were available at the time. The time of writing – the Soviet period – also anticipated
a negative attitude to and criticism of the book culture of the Republic of Estonia.
Mari Kalvik (1937–2002) studied the publishing activities of the Estonian
Literary Society (1907–1940). The results of her work have been published in
textbooks and articles [16; 17]. The role of the Society in publishing was later
examined in an article by literary scholar Krista Ojasaar (1975) analysing the financial
support provided to the Society by the state [29]. The grant system to publishing
houses and publishers in Estonia between 1918 and 1940 has been analysed in more
detail by Mare Lott and Aile Möldre (1958) in an article, published in the academic
journal Keel ja Kirjandus (Language and Literature) [23].
Research into book production and publishing became more intensive after
the restoration of independence in 1991. The general development of book culture
was considered in an article by philosopher Rein Ruutsoo (1947) that compares
cultural development in Estonia, Latvia and Lithuania as an element in the processes
of nation–building and modernization between the two world wars [37]. The legal
regulation of book production and book banning were examined in an article by
literary scholar Abel Nagelmaa (1926–2013) [28] and in the diploma paper of Margit
Parts [32]. The impact of different commissions (Library Commission, Textbook

Commission, etc.), established by the Ministry of Education, on the development
of the book market has been analysed in the Master’s thesis of Gristel Ramler [35].
Ilmar Vaaro (1960) dedicated an article to the influence of the economic crisis
of 1923–24 on book title output, analysing the production of different types of
publications [43].
Several treatments of publishing houses have been written by literary
scholars – Jaanus Kulli (1955) studied the Varrak publishing house [19], Oskar
Kruus (1929–2007), Marin Laak (1964) and Katrin Raid (1966) have written about
the publishing house that was established by the Estonian Writers’ Union [18; 20;
34]. The publishing activities of the Odamees publishing house and its founder Carl
Sarap were studied in an article by Vilve Asmer (1957) [15]. Sarap’s personality has
also inspired several articles in magazines and newspapers [21; 41]. The diploma
works and Bachelor’s theses by students of Tallinn University and the University of
Tartu on the period 1918–1940 include many works that focus on one publishing
house, for example the work by Age Annus on the Loodus publishing house [4].
Literary scholars have mainly been interested in the novel competitions organized
by Loodus since 1927 [33]. Valuable data on the activities and production of the
publishing houses that worked in Tartu have been collected by librarian and book
historian Elle Tarik (1938–2014) and presented on the website of the Tartu City
Library [39].
The preconditions for further research into book production and publishing
activities in Estonia in the period 1918–1940 have been created by the inclusion of
all the bibliographical data for the period into the national bibliography database
(erb.nlib.ee). The database brings together the bibliographical data that had been
scattered in various sources and introduces new publications that had not previously
been included in any bibliographies. It served as the basis for the publication of the
four–volume retrospective bibliography Eestikeelne raamat 1918–1940 (Estonian
books, 1918–1940) that was published in 2012–13 [2]. The historical introduction
to the bibliography was written by the author of this paper and presents an analysis
of different types of literature [26]. The database and the fundamental bibliography
enable updated statistical data on the general Estonian–language book production
of the period to be presented and the output of various publishing houses and other
publishers to be studied on a reliable basis. All the statistical data presented in this
article – general title output as well as the production of specific publishing houses
has been calculated on the basis of the two said sources.
The current study of the development of publishing also uses existing research
on the topic as well as archival sources on the registration of publishing houses.
Publishing houses were registered by the Chamber of Commerce and Industry [8],
the Ministry of the Interior [13] and the Ministry of the Economy [9]. These lists
enable the identification of the composition of publishing firms and the number
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of publishing houses who had planned to start publishing. Regrettably the archives
of the publishing houses have largely been destroyed, which makes it necessary to
turn to secondary sources. For example, newspaper articles published in the period
1918–1940 have been used in writing the paper.

The formation of the national book culture was largely influenced by the
declaration of the Estonian language as the official state language. It became the
language of all levels of the educational system, including higher education. Free
basic education was guaranteed for all and by 1939, Estonia’s literacy rate was
98.6 % [37, 22]. There were 161 people with at least secondary education per 1000
Estonian residents in the same year, whereas that number was 176 in Latvia and
81 in Lithuania. The number of people with higher education as compared to pre–
independence had doubled, there were 8 691 people with degrees in Estonia in
1939 [37, 24]. Educated Estonians gradually formed the national elite who wrote,
translated, published, bought and read high-quality Estonian–language literature,
thus stimulating book production. On the other hand, the overall high literacy rate
provided a solid footing for a book culture that contained many layers, from works
of high culture to light reading.
Legislation and a financial support system from public funds set the
preconditions for publishing activities. The Constitution of the Republic of Estonia
adopted in 1920 recognised freedom of speech and of the press that were subject
to restrictions protecting national security, public order, morality and the good
name of citizens. Publications were controlled by follow–up censorship. The special
Printing Act of 1923 obligated printing houses to send, within 24 hours of printing,
eight copies of the publication to the chief of police. Six of these were legal deposit
copies for the major libraries [7, 8]. Thus, the regulation of publishing included
authoritarian aspects that reflected similar laws from the end of the 19th and the
beginning of the 20th centuries.
After the coup in 1934 and the establishment of an authoritarian regime,
criticism of the authorities and endangering national unity were prohibited. Freedom
of the press was abolished and newspapers were unable to continue political debate,
being forced to publish information received from the State Propaganda Office
[42, 72]. These requirements were set out in the new Printing Act of 1938 [32,
21– 22]. In general, book production remained diverse even after the coup, although

reflections on state order or analysis of the regime were absent. Nonetheless, for
example, left–wing socialists established the Sõprus (Friendship) publishing house
in 1933, issuing works by Karl Marx and books on the labour movement. The
State Propaganda Office did not directly interfere in the publication of fiction, but
preference was given to books expressing positive attitudes to life and the national
spirit. Depictions of heroic moments in Estonian history were especially favoured –
such works were awarded prizes and recognition [36]. Some people saw advantages
in this policy, others considered it discouraging. However, there was no strong
opposition to the regime and a large part of the population supported the steps
taken by the authorities [30].
The total number of prohibited publications was limited to 12 titles in the
period 1919–1933 and 55 between 1934 and 1940 [28, 188; 32, 52–101]. Most of
them included Communist or sectarian propaganda. Public attention was attracted
by the books banned for immorality, for example the novel Ulle the Dwarf by Vicki
Baum (Estonian title Life’s Stepchild, 1934), etc. Although sexual mores had started
to change and the Estonian historian Jaak Valge has characterised the period as
erotically charged [47, 72–76], the official stance was rather strict and immorality
was a common reason for banning books in the 1920s and the 1930s. This was
not something typical only of Estonia, but a relatively common practice in other
European countries.
Publishing and the diversity of book production was fostered by financial
support from the state. It was understood that in a small country, book publishing
could not rely only on the market. The Ministry of Education had been providing
publishers with state loans on favourable terms since 1919. Initially the sums
allocated to publishing were quite generous, later the lending policy was revised
and targeted at major publishing houses as more stable and reliable partners. The
Estonian Literary Society (Eesti Kirjanduse Selts) received annual grants for publishing
high-quality literature for young readers as well as for compiling bibliographies,
national heritage collections, etc. [29, 46–47]. Because of the economic crisis of
the 1930s, publishers struggled with the repayment of loans. At the same time, the
state reduced allocations to public libraries for book purchases. In order to overcome
these difficulties, the campaign Books from Stores to Libraries was launched in 1933
to direct books from indebted publishers to public libraries [35, 62–72].
Another important source of grants and loans was the Cultural Endowment
of Estonia, organised following the example of Latvia in 1925. In addition to grants
for creative people, the Endowment provided consistent support for the publishing
of books and journals, primarily scholarly works and popular science publications
[23, 982]. During the authoritarian period, decisions about grants were influenced
by politics. This influence was hidden and ostensibly, the changes to grants were
based on the prevailing economic conditions. For example, the sums allocated by
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the Ministry of Education and the Endowment to the Estonian Literary Society,
whose leaders were known for their democratic and left–wing views, started to
decrease. The grants from the Endowment decreased from 22 000 kroons in 1934
to 6 500 kroons in 1940, that is by 70 % [29, 48].
Economic development had direct impact on the book market and the ability
of the state to allocate grants and loans. Book publishing had had a successful launch
during the first years of independence. The emptiness of the post–war book market,
the need of the independent state for a wide range of printed matter and state loans
contributed to the development of publishing activities. There was a rapid increase
in title production at the beginning of the 1920s (Figure 1).
Books were issued by many types of publishers – societies, institutions,
individuals, etc. There were also several booksellers like Jakob Ploompuu and Gustav
Pihlakas who had been active in publishing since the beginning of the 20th century
and continued to publish books in the 1920s. The favourable market situation and
opportunities to obtain loans contributed to the establishment of numerous new
publishing firms. Among them were Rahvaülikool (Folk University, 1918), T. Mutsu
(1918), Agronoom (Agronomist, 1919), Kool (School, 1920), Loodus (Nature, 1920),
A. Org (1922) and Sõnavara (Vocabulary, 1922).
The new publishing houses were created both by people with prior experience
and by newcomers to the field. For example, Odamees (Spearman), one of the most
important publishing houses in Tartu during the 1920s was established by Carl
Sarap (1892–1942) in 1918 together with a bookshop. His studies at the University
of Tartu were interrupted by the outbreak of the First World War [15, 109], but
he was able to earn a large sum of money at the end of the war [1, 168]. Being an
enterprising and risk–taking young man – he was then only 26 years old – Sarap
invested in the publishing of high–quality Estonian belles–lettres by the authors of the

outstanding literary group Siuru (1917–19). Print runs were large and authors were
paid generous royalties [41, 19]. Poetry by Siuru’s authors was able to attract large
audiences and inspired a wider interest in literature. Soon, he expanded the range of
his publications into cultural magazines, books on geology, archaeology, textbooks
and handbooks. In order to ensure high printing quality for his publications, some
were printed in Berlin where, because of post–war hyperinflation, printing jobs were
available at more affordable prices [41, 19]. In all, Odamees published 159 titles
and had a considerable influence on the book culture of the 1920s. Sarap was an
energetic publisher, fast and optimistic, but inclined to manage the business beyond
his means.
While Carl Sarap had been inexperienced in publishing when he established
his firm, the founder of the Varrak publishing house, Bernhard Linde (1886–1954)
had worked in publishing for many years, having been the chairman of the board
of the Noor–Eesti (Young Estonia) Publishing House in the period 1912–15. Linde
also possessed the necessary seed capital that he had earned with successful share
transactions. His partners in the publishing house, which operated as a private
limited company, included several members of the Young Estonia movement [19,
1695–96). Varrak’s production also made a notable contribution to the Estonian
book market in the first half of the 1920s. It was diverse, including works by
Estonian writers, translated belles–lettres, popular science and textbooks, 187 titles in
all. Linde released works by many leading Estonian authors such as Anton Hansen
Tammsaare, Johannes Semper, Oskar Luts, August Gailit, Gustav Suits and others.
In 1923, the Ministry of Education allocated Varrak a loan of one million Estonian
marks for the publication of the collected works of one of Estonia’s most prominent
writers, Eduard Vilde [5].
Similar to Varrak, who operated with the help of loans, the Odamees
publishing house also received them both from the Ministry of Education and
the Cultural Endowment of Estonia, as part of a widespread practice [23, 981].
Nevertheless, if a publishing house was issuing very popular publications, it could
manage without loans. For example, the Pääsuke (Swallow, 1924) publishing house
aimed at publishing affordable, but educationally and literally acceptable books
for children. Each of the founders, who were mainly schoolteachers, led by the
well–known schoolmaster Madis Küla–Nurmik (1890–1969), contributed 5 000
Estonian marks. The firm started by publishing a series of plays for school theatre
groups that were in great demand. These booklets were sold out in a couple of weeks
and the revenue was used for printing the next book. One of the partners in the
firm, Adele Oengo–Johanson (1896–1963) has recalled that Pääsuke did not keep
money in the safe, but it never took out a loan [40, 620]. The publishing house
issued belles–lettres for children in several series like Kooli näitelava (The School
Stage), Laste jututuba (Children’s Chat Room), Pääsukese pildijutud (Picture stories
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by Pääsuke), 97 titles in all. These inexpensive series occupied an important place in
book production for children, especially during the 1920s. Later, major publishing
houses like Loodus and Noor–Eesti surpassed its books, especially in terms of book
design and printing quality.
There were 56 publishing houses of Estonian–language books in 1923. Their
publications formed 43 % of total book-title output. The rest were issued by societies,
enterprises and other bodies whose production was often limited to one or two titles.
Among the publishing houses, the largest number of titles was published by Tallinna
Eesti Kirjastus–Ühisus (Tallinn Estonian Publishing Association, established in 1908,
39 titles), Varrak (38 titles), Noor–Eesti (30 titles), Loodus (29 titles), T. Mutsu (21
titles) and A. Org (21 titles). Altogether, these six firms published 51 % of the book
titles issued by publishing houses.
1923 witnessed the first signs of a local economic crisis that was induced by
an excessive focus of trade in the Russian market and an extremely liberal credit
policy [46, 29]. The deterioration in living standards soon led to a decrease in book
purchases. Large print runs, previously several thousands of copies, could no longer
be sold. Owing to the overproduction crisis, some publishers fell into difficulties
or went bankrupt (for example, Kool (in Tallinn), in 1924) [22, 60]. The primary
reaction of the book business was to cut back print runs. For example, the print
runs of belles–lettres by well–known writers decreased from about 3 000 copies to
1000–1500 copies [43, 8; 6]. Book title production also decreased slightly in 1925
(Figure 1). On the other hand, small print runs increased printing costs and the
nominal price that, in turn, reduced the number of buyers. Consequently, the book
business went into a vicious cycle.
It also went badly for the two publishing houses of high-quality literature
mentioned above – Odamees and Varrak. Varrak reduced its activities in 1924,
continuing only with the collected works of Eduard Vilde (until 1928). However,
this grand project turned out to be fatal for Varrak who could only deliver 16 of
the total 33 volumes. The publishing of the collected works was completed by the
Loodus publishing house, who had acquired the assets of Varrak in 1929 [22, 92].
The last volume was published in 1935. Carl Sarap’s Odamees was in debt as of
1925, official bankruptcy followed in 1927 [41, 19]. Although both Sarap and
Linde had probably made commercial miscalculations, their downfall was partly
caused by insufficient demand, the shortage of buyers for relatively elitist books at
the beginning of the 1920s and the low purchasing power of the general public. The
literary scholar Daniel Palgi (1899–1988) recalled in his memoirs that books were
bought actively in the final years of the war when there was money available, but a
lack of consumer goods. Later “people were at first willing to buy white bread, a new
suit, also wacky furniture and only then books. Although books were much cheaper
than suits” [31, 96].

However, both Sarap and Linde continued to be active in the cultural sphere.
Bernhard Linde established a new publishing house, Varak, already in 1925, issuing
mainly translations, above all of Slavonic literature, memoirs and biographies.
Linde had been interested in Russian and Slavonic culture since he was a youth and
eventually graduated from the University of Tartu as a Slavist in 1927 [19, 683]. The
publishing house operated until 1938 and issued 26 titles. Among his publications
were overviews of different countries, including Latvia (1934) and Lithuania (1935).
Carl Sarap made a career in photography and, among his other works,
provided photographs for an excellent photo–album Old Narva published in
1939 by the Kultuurkoondis publishing house. The book has preserved images of a
beautiful baroque city that was destroyed during World War Two.
The older publishing houses, the Estonian Literary Society (established in
1907) and Noor–Eesti (officially established as a private limited company in 1913,
but already active from 1905) survived the crisis relatively well. The Estonian Literary
Society received numerous loans and grants. Noor–Eesti published popular Estonian
writers, including the bestselling author Oskar Luts. Books by Luts comprised 22 %
of all the publishing house’s editions between 1918 and 1922 [43, 8].
Estonia’s countermeasure against the crisis of 1923–24 was to adapt
agricultural production for external markets. Results came quickly [46, 30]. The
book market also recovered – the number of titles increased, in 1929 it exceeded the
level of the beginning of the 1920s, with more than 500 titles (Figure 1). There was
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Figure 2. Carl Sarap in the mid-1930s.
Photo: Johanna Triefeldt, 1935–1936.

Figure 3. Bernhard Linde. The author and date of
the photo – unknown.
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a new wave of establishing publishing houses: Kool (School, in Tartu, 1926), Tapper
(1927), Orion (1927), Eesti Kirjanikkude Liidu kirjastus (Publishing House of the
Estonian Writers’ Union,1927), Valik (Selection, 1927), Akadeemiline Kooperatiiv
(Academic Cooperative, 1929), etc.
Of these, Valik stands out as an example of long–term and stable activities. The
firm was established by the writer, translator and schoolteacher Eduard Schönberg
(pen–name Paenasti) (1885–1944) and his wife Salme (1903–1973) in Tartu in 1927.
Schönberg had participated in the work of the Cultural Endowment of Estonia and
been a member of the Estonian Literary Society for many years before establishing
the publishing house, thus had some idea about the essence of publishing [38]. His
publishing house aimed at issuing translations of classic world literature and carried
this out consistently. Every year, Valik published up to six titles of carefully selected
books that enriched the worldview of readers, 38 titles in all.
During the economic crisis, publishing houses had become reluctant to
publish the works of young authors, also poetry. This obliged writers to consider
establishing their own publishing house, which was accomplished in 1927 with the
support of the Cultural Endowment to the amount of half a million Estonian marks
[18, 1548]. The publishing house of the Estonian Writers’ Union specialised in less
popular genres – poetry (37 titles), short stories and plays by Estonian writers. The
publishing house operated until 1940 and issued 64 publications.
A short period of stability was followed by the worldwide economic crisis
of 1929. The book market reacted to the crisis primarily by reducing print runs.
According to data from Noor–Eesti, the circulation of original prose decreased to
500–750 copies [22, 62]. Poetry editions were even smaller. For example, the publishing house of the Estonian Writers’ Union issued collections of poems in about
250 copies. The Kaks leeri (Two Camps) poem collection by Juhan Sütiste was published in only 150 copies in 1933 [18, 1550]. The print runs of the first editions of
school textbooks were reduced to 1500–2000 copies, whereas their usual size had
been 4000–5000 copies [22, 62]. By this means, the Estonian Writers’ Union publishing house aimed at keeping book prices affordable, economizing on production
costs by abandoning illustrations and reducing royalties [18, 1551]. General practice was quite the opposite and prices tended to increase. The decrease in title output
in 1930–1931 remained short and small (Figure 1). The number of titles increased
as publishers attempted to attract readers with frequently changing selections.
In order to sell books despite inevitably rising prices, publishing houses
increasingly issued voluminous books in instalments, offering discounts to
subscribers, organised advertising campaigns and promotional events, exhibition
and discount sales. The most skilful user of these marketing tools, who thus survived
the hard times, was Loodus (Nature), led by Hans Männik (1893–1942?) who is
known for his extraordinary business sense. In 1924, Männik graduated from the

University of Tartu as a zoologist [39]. The publishing firm was established by a group
of naturalists with the aim of publishing textbooks [39]. Männik was a talented
organizer with good sense of the book market and the ability to understand public
literary taste. Loodus soon widened its catalogue and started to issue belles–lettres.
Although preference was given to translations, the works of prominent Estonian
authors were also represented. Loodus was the first publishing house to organise
annual competitions for the best original novel, in 1927. Large–scale marketing
campaigns were arranged to promote the award–winning novels [33, 450–3]. The
competition introduced several interesting young authors and many noteworthy
novels were awarded first prize. The publishing house also started to issue popular–
science and reference books, scholarly publications as well as books for children. Its
total title production included 2 080 titles between 1920 and 1940 [4], making
Loodus the largest publishing house of the pre–war Republic of Estonia, with
production that is remarkable both in terms of volume and content. The next largest
publishing house Noor–Eesti published over 900 titles and the Estonian Literary
Society more than 600 titles in the period 1918–1940.
The number of publishing houses had increased from 56 in 1923 to 61 in
1929. Not all the publishing firms had been able to adapt to the worsened market
situation. Several of them went bankrupt, for example Sõnavara (Vocabulary, 1929)
and A. Org (1929). The development of long–term activities was challenging and
only about half (29 firms) of the publishing houses who had issued books in 1923
were active in 1929. The top publishing houses with the largest title production
were Loodus (102 titles), T. Mutsu Teatrikirjastus (33 titles), the Estonian Literary
Society (30 titles) and Noor–Eesti (29 titles). Their title output formed 53 % of
all the titles issued by publishing houses. At the same time, the proportion of the
book titles issued by publishing houses had decreased to 32 %. The number of
societies, institutions, schools and other bodies who issued books had grown to
315. The number of individuals who issued one or more books, their own writings
or sometimes somebody else’s works increased from 32 to 45. A large proportion of
books (18 %) provide no data on the publisher, although the Printing Act of 1923
obliged the inclusion of the names of publisher, printer and the date of publication
in every publication (except some types of applied literature) [7, 4].
The following period was characterised by the setting up of the authoritarian
regime in 1934, when power was taken over by State Elder (later President)
Konstantin Päts, Commander in Chief Johann Laidoner and Prime Minister Kaarel
Eenpalu. The economy, on the other hand, developed quite successfully. By the
beginning of 1934, the peak of the economic crisis had passed, largely due to the
devaluation of the Estonian kroon in 1933 [30]. The falling prices of agricultural
products stimulated a turn to industrialisation [45]. Employment levels and the
standard of living improved. Together with the propaganda of national unity and
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various campaigns (e.g. the ‘Estonianising’ of family names), economic prosperity
secured the support of the majority of population for the regime.
Among other sectors, the publishing industry also saw an upturn. Book-title
production increased considerably, having more than doubled by 1939 compared
to 1920 (Figure 1). In addition to growth in numbers, the 1930s also saw a notable
increase in the quality of book production. The maturity of Estonian learning as
well as publishing was demonstrated by the publication of the first full edition of
an Estonian Encyclopaedia by the Loodus publishing house, in 8 volumes between
1932 and 1937. Loodus also initiated several noteworthy series of translated belles–
lettres, as did Noor–Eesti and the Estonian Literary Society. Naturally, among the
publications of belles–lettres, there were also numerous inexpensive light-reading
editions. This combination helped Loodus to withstand the crisis of the early 1930s
and even increase the number of buyers. Such a publishing policy irritated the
intellectuals of Tartu who criticized Männik for flooding the market with worthless
literature [35, 31–33]. However, Männik operated in line with his slogan “Books
should be among the people” and was ready to satisfy a variety of literary tastes.
The favourable conditions encouraged the establishment of new publishing
houses. These included several firms who gained prominence for their purposeful
activities and the quality of their publications: Eesti Kirjastuse Kooperatiiv (The
Estonian Publishing Cooperative, 1934), Kultuurkoondis (The Culture Association,
1937) as well as two publishing houses specialising in textbooks Kooli–Kooperatiiv
(School Cooperative, 1934) and Koolivara (School Funds, 1935).
Eesti Kirjastuse Kooperatiiv was initiated by August Pill (1892–1973) who had
extensive experience in publishing. He had worked for the Noor–Eesti publishing
house since 1912 and was the chairman of the board and head of production from
1921 to 1933. In 1927, he established the Tapper publishing house specialising in
translated literature. Its extraordinary feature was the freedom given to translators
to choose the texts for translation. In 1934, Pill left Noor–Eesti and organised the
new Eesti Kirjastuse Kooperatiiv. The company’s authors included many well–known
writers such as the prominent poetess Betti Alver and writer August Jakobson [40,
120–21]. In addition to original belles–lettres, the company also issued translations
and was renowned for series of Nordic novels and war novels. Eesti Kirjastuse
Kooperatiiv kept working until its nationalisation in autumn 1940 and published
149 book titles. In addition to strong content, company production stood out for
its good design.
The Kultuurkoondis publishing house was established against a background of
constant disagreements between the writers of Tartu and Tallinn. The board of the
Estonian Writers’ Union was situated in Tartu. The writers living in Tallinn established
a local branch of the union in 1934 [20]. Some years later, its members founded
Kultuurkoondis, which started to publish the Varamu cultural journal (Treasury).

The editor Henrik Visnapuu and co–worker Artur Adson also worked in the State
Propaganda Office. Thus the establishment of Varamu has been interpreted as an
attempt to counter Looming (Creation), the journal of the Estonian Writers’ Union
published in Tartu and considered to be opposed to the regime [42, 33, 37, 67–68].
Nevertheless, Varamu turned out to be a journal of good quality. Kultuurkoondis
also issued several valuable books like the series of monographs on Estonian artists,
textbooks and belles–lettres by Estonian authors (25 books in all).
Books were published by 65 publishing houses in 1939, of which 39 were
new firms established in the 1930s. The actual number of publishing houses was
even greater as there were several smaller firms that did not publish new books every
year. For example, the Sõdur (The Soldier) publishing house was active between
1921 and 1940, but published only 14 titles; or the Tamula publishing house that
issued two titles in 1928 and 1935. Ten publishing houses published books in all
the three sampled years 1923, 1929 and 1939. The proportion issued by publishing
houses made up 36 % of total book title production in 1939. The largest publishing
houses were Loodus (148 titles), the Estonian Literary Society (61 titles) and Noor–
Eesti (60 titles). Together with the 36 titles issued by the religious publisher Valgus
(Light), their production formed a half of all the titles issued by publishing houses.
The number of individuals involved in publishing exceeded one hundred.
The registration lists of the Chamber of Commerce and Industry, the Ministry
of the Interior and the Ministry of the Economy include the names of more than 200
different publishing firms. Many of these firms never started to publish; for example
88 book and periodical publishing houses were registered by the Ministry of the
Interior up to 1940 [13] and 72 firms are represented in the national bibliography
database ERB as publishers. In the first year of Soviet rule, 98 publishing houses
(including magazine publishers) were nationalised [25, 30].
The publishing business was based on local capital and entrepreneurs. Nevertheless, at some point the most successful publisher felt the need to expand its
activities beyond Estonia. The head of the Loodus publishing house Hans Männik
initiated the establishment of international publishing house Boreas in 1939, which
had branches in London and Leipzig [11]. Boreas was intended to issue works by Estonian and Nordic authors in foreign languages, but owing to the Soviet occupation,
it could not carry on its initial function. Later, its London branch continued as an
Estonian exile publishing house issuing books in Estonian and in English.
At the same time, the Estonian market appeared attractive to Helmārs
Rudzītis, owner of the Latvian publishing house Grāmatu Draugs, which was one
of the largest publishers in Latvia between 1918 and 1940. In Estonia, it operated
under its translated name Raamatu Sõber (Friend of Books) from 1930. One of
its publications, the popular–science book Countries and Peoples, planned as a
multivolume series, became the subject of long–term judicial proceedings lasting
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until 1940 [10]. It turned out that the Estonian publishing firm Loodus had also
planned to publish a similar series The Countries and Peoples of the World. Both
publishers had launched extensive advertising campaigns, including disparagement
of the competitor’s product. Thus the activities of Raamatu Sõber in Estonia remained
short-lived (until 1933) and were limited to only nine titles.

The study of the development of Estonia’s publishing scene between 1918
and 1940 reveals the rapid establishment of new publishing houses after the
declaration of independence. Together with the firms that had started their activities
before independence, the number of publishing houses already exceeded 50 at the
beginning of the 1920s. Of the major publishing firms, the largest number of titles
were published by Tallinna Eesti Kirjastus–Ühisus, which had been established in
1908 and issued periodicals as well as books. The other leading publisher at the
beginning of the 1920s, Noor–Eesti, had also started its publishing activities at the
beginning of the century, but the other four major publishing houses were new
firms who had only just begun their activities. The study of the list of publishing
houses who issued books in 1923 demonstrates that there were only 14 firms out of
56 who had been active before the First World War.
By the end of the 1920s, after the first economic crisis of 1923–24 and
on the verge of the world crisis, the number of publishing houses had increased
to over 60. There were 61 firms who published books in 1929, so about half of
the firms had been able or willing to publish regularly and consistently over a
long period. At the same time, the structure of the top publishing houses had
started to change – the market leader, Loodus had increased its annual title output
considerably, publishing three times more books than the next biggest publisher
T. Mutsu. The latter specialised in the publishing of plays, which were in great
demand because of the large number of amateur theatrical groups. The experienced
publishing houses, the Estonian Literary Society and Noor–Eesti, had also been able
to stabilise their position in the book market and stood out for consistent annual
title production of high quality. Ten years later, in 1939, books were issued by 65
publishing houses. This figure is comparable to the number of publishing houses
who continue to issue books in Estonia today. The figure should be considered in
the context of the small size of the Estonian population – 1.1 million in 1939 and
1.3 million in 2016 [12].
The composition of publishers had again undergone major changes as 39
firms (60 %) were newcomers who had only started publishing in the 1930s. By
that time the three largest publishing houses – Loodus, the Estonian Literary Society

and Noor–Eesti – had clearly occupied the leading positions in the book market,
exceeding by far the title outputs of other publishers. Each of them focused on
different aspects of publishing. Loodus aimed at wide distribution with its diverse
production. The Estonian Literary Society published high–quality translations,
Estonian classics as well as popular–science books, contributing to the rise of
education levels and expanding readers’ horizons. Noor–Eesti specialised mainly in
original Estonian literature. A similar make up of core publishing houses could be
observed in Latvia where Valters un Rapa, Ansis Gulbis, Grāmatu Draugs and Jānis
Roze issued the largest number of book titles.
Owing to the growing production and key role of the largest publishers,
the book market gradually became more concentrated. Where there had been six
publishing houses whose production formed a half of the book titles published
by publishing houses in 1923, the same proportion was later issued by four firms.
At the same time, total title output increased and the large number of smaller
publishers contributed to the diversity of book production. Publishing was also a
very attractive field for individuals who issued their own works and sometimes texts
by other authors.
The proportion of book titles published by publishing houses decreased from
43 % in 1923 to 32 % in 1929. With the development of society, people started to
organise numerous associations, unions, societies, etc. that formed the largest group
of publishers. Publications connected to their activities were also issued by public
institutions and organisations, businesses and companies. In 1939, the proportion
of book titles published by publishing houses made up 36 %, having slightly grown
in comparison with 1929. The largest publishing houses had increased their title
production and strengthened their role in the total output, whereas the activities of
other publishers had stabilised.
The small size of the Estonian book market meant that publishers with a
diverse range of titles were more likely to succeed. However, several publishing
houses specialised in certain types of publications or content. There were many
firms focussing on belles–lettres (for example Valik and Tapper) or textbooks (Kool,
Töökool, Koolivara, Kooli–Kooperatiiv, etc.). Sometimes the specialisation was rather
narrow – T. Mutsu issued plays, Akadeemiline Kooperatiiv published university
textbooks, Oskusraamat (Know–how books) – for vocational schools, Agronoom –
books on agriculture, Laevandus (Shipping) – books on shipping and fishing, etc. In
some cases, demand was sufficient to secure the longevity of the firm (for example,
agricultural publications or school textbooks), others were supported by the state
(Akadeemiline Kooperatiiv) or oriented to serving a particular professional community
or society (e. g., the connection between Laevandus and the Maritime Society). The
small number of buyers could still make it hard to survive. Akadeemiline Kooperatiiv,
for example, could not fully cope with financial hardships and the publishing of
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university textbooks was commissioned to the textbook committee of the Estonian
Academy of Sciences in 1938 [48].
The establishment and success of publishing houses was also dependent on the
economic situation. Some publishing houses were closed or went bankrupt during
the crisis, but as soon as the situation improved, new firms were established. There
was continuous interest in publishing and readiness to take the economic risk to
distribute works and ideas consistent with an entrepreneurial mind-set. Publishing
houses were established both by inexperienced persons in the field as well as by
people whose first attempt at the publishing business might have been unsuccessful.
The volume of book production also fluctuated in accordance with the
development of the economy. Title output increased rapidly during the more
successful periods and decreased during the crisis. However, the Estonian publishing
houses typically turned to the reduction of print runs and tried to maintain the
number of titles in order to attract buyers with new works.
Because of the strong dependence on economic conditions and the small
market, publishing of labour-intensive or specialised content would not have been
possible without the state support system. The Estonian researcher Rein Ruutsoo
has argued that in Estonia and Latvia, governments perceived book publishing
as the backbone of national culture and were ready to provide extensive financial
sponsorship to books of substantial value [37, 29]. The allocation of grants acquired
a political colouring after the coup of 1934, but the Cultural Endowment was still
able to decide on the grants and to preserve the autonomy of culture.
Although a large share of the publications issued between 1918 and 1940 were
applied literature including all kinds of statutes, programmes, reports, instructions,
timetables, regulations, etc., issued by enterprises, institutions and societies,
publications for the general public and of lasting value were published by publishing
houses. Their choices, and the value added by them to the selected manuscripts
through editing and design, shaped the content and look of book production. By
the end of the 1930s, Estonian book production had reached the level of a modern
European country and created the basic literature collection that was able to ensure
the sustainability of the nation’s culture.
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Izdevniecības un grāmatu produkcija
Igaunijā no 1918. līdz 1940. gadam
Rakstā tiek pētītas izdevniecību dibināšanas tendences, to daudzums un raksturs Igaunijas Republikā no 1918. līdz 1940. gadam. Izdošanas attīstība ir aplūkota
kontekstā ar ekonomiskiem un politiskiem faktoriem, kas rosina sadalīt pētījumu
vairākos periodos – straujš pieaugums no 1918. līdz 1923. gadam, vietējā ekonomiskā krīze 1923.–1924. gadā, nostabilizēšanās periods no 1925. līdz 1929. gadam,
pasaules ekonomiskā krīze 20. gadsimta 30. gadu sākumā, kam sekoja pagrieziens uz
autoritatīvo režīmu 1934. gadā un tālāka ekonomiska izaugsme. Grāmatu izdošana
svārstījās līdz ar šiem ekonomiskajiem cikliem. Izdevniecību dibināšana un bankrots
noritēja pēc viena ritma. Bija tipiski, ka, ekonomiskajai situācijai kļūstot labvēlīgai,
tika dibināti jauni uzņēmumi, un to skaits līdz 1940. gadam pieauga. Tostarp minamas trīs lielas izdevniecības, kuras līdz 1930. gadam kļuva par vadošajiem uzņēmumiem – Loodus, Igaunijas Literārā biedrība un Noor–Eesti. Ievērojams publikāciju
īpatsvars nāca klajā, pateicoties biedrībām, institūcijām, skolām u. c., kuru devums
kopīgajā produkcijā pārsniedza to, kas tika publicēts izdevniecībās. Tomēr tās izdeva
darbus plašai auditorijai ar ilgstošu vērtību, nodrošinot igauņu grāmatu kultūras
modernizāciju un tās kultūras ilgtspējību. Grāmatu izdošanu atbalstīja valsts dotācijas un aizdevumi, kaut arī pēc 1934. gada apvērsuma politiskajām nostādnēm bija
noteikta ietekme uz dotāciju piešķiršanu.
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Mēģinot apzināt latviešu grāmatniecības izpētei noderīgo dokumentu klāstu,
nevar nepamanīt, ka tie ir izkliedēti dažādu atmiņas institūciju krātuvēs. Tas pilnā
mērā ir attiecināms arī uz atsevišķu izdevniecību, tipogrāfiju un citu grāmatniecības
uzņēmumu arhīviem. Rīgas tipogrāfa Vilhelma Ferdinanda Hekera (Wilhelm
Ferdinand Häcker, 1774–1842), Rīgas Latviešu biedrības apgāda [abi glabājas Latvijas
Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā], Miķeļa Goppera (1908–1996) apgāda “Zelta
Ābeles” Stokholmas perioda (1945–1985) [glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā],
dažu pēckara Latvijas valsts izdevniecību arhīvi ir drīzāk uzskatāmi par izņēmumiem,
kuru pētniecības potenciālu tomēr vēl neesam spējuši gana pilnvērtīgi izmantot.

Neskatoties uz avotu bāzes fragmentārismu, ir tapuši pētījumi par vairākiem
Latvijas Republikas pirmo posmu reprezentējošiem grāmatniecības uzņēmumiem:
akciju sabiedrību “Valters un Rapa” un Jāņa Rozes (1878–1942) apgādu [18; 30].
Kaut arī ne vienā, ne otrā gadījumā nav iespējams runāt par visaptverošu apgāda
dokumentāciju, jo tā ir gājusi bojā padomju okupācijas rezultātā. Tā pati apmēram
pusgadsimtu ilgusī piespiedu klusēšana ir viens no cēloņiem, kādēļ joprojām mums
nav vispusīga un analītiska pārskata par latviešu grāmatas attīstības ceļiem pagājušā
gadsimta 20.–30. gados.				
Latvijas Republikas 20.–30. gadu grāmatniecības pētniecībai ļoti plašas
iespējas piedāvā Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (turpmāk
LNA LVVA) dokumenti. To iepazīšana, mūsuprāt, ir obligāts priekšnoteikums, lai
Latvijas grāmatniecību posmā starp diviem pasaules kariem varētu izprast maksimāli
niansēti, pārliecinoties, cik tālaika periodiskajos izdevumos publicētie dažādu norišu
un viedokļu atreferējumi ir korekti un arī to, ka daudzi procesus iespaidojoši un
virzoši motīvi nemaz netiek atspoguļoti medijos. Līdz šim ir izdevies konstatēt
vismaz 50 dažādus arhīva fondus (valsts institūcijas, profesionālās organizācijas,
atsevišķi grāmatniecības uzņēmumi un arī vairāki personālfondi), kas tā vai citādi
atklāj norises Latvijas grāmatniecībā 20.–30. gados. Šī raksta ietvaros ir pievērsta
uzmanība vien dažiem grāmatniecības aspektiem Latvijas Republikas pirmsākumos,
parlamentārās republikas periodā un Kārļa Ulmaņa (1877–1942) autoritārā režīma
laikā. Un tie ir: autoru un izdevēju atšķirīgā izpratne par prioritātēm neatkarīgās valsts
grāmatniecības pamatu likšanā, valsts iesaiste nerentablu, bet nācijai nepieciešamu
tekstu publicēšanā, valsts institūciju līdzdalība reprezentatīvu izdevumu sagatavošanā
un atsevišķu iespieddarbu izplatīšanas ierobežošanā.
Jau 1919. gada vasaras beigās un rudenī Latvijas Pagaidu valdība saņem vairāku
latviešu izdevēju iesniegumus, kur raksturota situācija grāmatniecībā, iezīmētas viņu
ieceres un, protams, prasīti arī līdzekļi to īstenošanai. Vispieredzējušākais starp
viņiem ir Ansis Gulbis (1873–1936), kurš iesniegumā ministru prezidentam Kārlim
Ulmanim 16. augustā piedāvā vērienīgu darbības plānu [24; 25], divu gadu laikā
paredzot izdot gan virkni Kopotu rakstu un latviešu rakstnieku jaunākos darbus,
gan mācību grāmatas, populārzinātnisko literatūru un turpinot 1911. gadā aizsākto
sēriju “Universālā bibliotēka”. Gulbis noraida ideju radīt valsts apgādu un lūdz
atbalstīt viņa privāto inciatīvu ar 500–600 000 Latvijas rubļu aizdevumu, ko viņš
cer atmaksāt 5–10 gadu laikā. Mēnesi vēlāk Gulbja lūgumam pēc finansiāla atbalsta
pievienojas Dāvids Golts (1867–1943) [23], un tad abu izdevēju piedāvājumus
izglītības ministrs Kārlis Kasparsons (1865–1962) aicina izvērtēt tos rakstniekus,
kas veido Literatūras padomi Izglītības ministrijas Mākslas departamenta ietvaros.
Jānis Akuraters (1876–1937), Augusts Deglavs (1862–1922) un Kārlis Skalbe
(1879–1945) neiebilst, ka tiek gatavoti viņu darbu apkopojumi, bet Antons Austriņš
(1884–1934) uzsver, ka vispirms ir jāizdod dzīvo un valstiski domājošo rakstnieku
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Latvijas Republikas (1918–1940)
grāmatniecības izpētes bāze Latvijas
Nacionālajā arhīvā
Dokumenti, kas ļauj padziļināti pētīt grāmatniecības procesus Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados, Latvijas zinātnisko bibliotēku krājumos ir saglabājušies ļoti
fragmentāri. Savukārt Latvijas Nacionālais arhīvs glabā visai prāvus, bet pagaidām
nepietiekami apgūtus dokumentu masīvus, kas dod iespēju daudzpusīgi un detalizēti atklāt norises grāmatniecībā šajā laika periodā.
Daļa no tiem ir saistīti ar valsts institūcijām, piemēram, Iekšlietu un Sabiedrisko
lietu ministrijām, kas izstrādāja grāmatniecības tiesisko ietvaru, nodrošināja
izdevējdarbības licenču izsniegšanu, reprezentatīvu izdevumu sagatavošanu, kā arī
atsevišķu iespieddarbu izplatīšanas ierobežošanu. Ir saglabājies ne mazums liecību
par atsevišķu indivīdu centieniem koriģēt varas iestāžu lēmumus sev izdevīgā veidā.
Ievērojams skaits privātpersonu un organizāciju iesniegumu Izglītības ministrijai
pakļautajam Kultūras fondam, lūdzot finansiālu atbalstu, liecina gan par valsts
politiku, gan atsevišķu izdevumu tapšanu un arī par nerealizētām iecerēm nerentablu
zinātnisku tekstu un uzziņu literatūras izdošanā.
Atslēgvārdi: autors, apgāds, Kultūras fonds, valsts politika grāmatniecībā, cenzūra,
Latvijas Nacionālais arhīvs.
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darbi, tādēļ, pēc viņa ieskata, nekādi nav atbalstāma pretvalstiskā aģitatora Andrieva
Niedras (1871–1942) Rakstu izdošana [1].		
Ne mazāk vērienīgi kā A. Gulbim ir arī akciju sabiedrības “Valters un Rapa”
plāni, kurus izklāstot tiek norādīts, ka grāmatu iespiešanas izmaksas ir pieaugušas
8–10 reizes, taču ir izdodami arī zinātniski darbi, kas “sava plašuma un dārguma dēļ
pievelk maz pircēju un priekš privāta izdevēja “neatmaksājas”, kādēļ tas bez pabalsta
pie viņiem neķeras” [53]. Tomēr politiski apsvērumi dominē arī 1920. gada janvārī,
kad Literatūras padome noraida a/s lūgumu pēc naudas aizdevuma: tiek atgādināta
gan vācu okupācijas laikā firmas veikala skatlogos izliktā t.s. kolonizācijas literatūra,
gan firmas līdzdibinātāja Artura Valtera (1870–1924) kandidēšana Rīgas domes
vēlēšanās no t.s. vācu saraksta [3]. Apzinoties, cik daudz kas mūsdienu Latvijā ir
atkarīgs no Finanšu ministrijas izpratnes par kultūru, der atgādināt, ka tobrīd Jānis
Rapa (1885–1941), kas savulaik ir beidzis Rīgas Politehniskā institūta komerczinātņu
nodaļu, ir Finanšu ministrijas Kredīta departamenta vadītājs. Tas viņa vadītajam
apgādam gan nedod nekādas priekšrocības, respektīvi šajā gadījumā mēs nevaram
runāt par interešu konfliktu. Literatūras padome atbalsta gan jau iepriekšminētos
A. Gulbi [31] un D. Goltu [4], gan literātu Augustu Mežsētu [44] un sociāldemokrātu
aprindām tuvo kooperatīvu “Kultūras balss” [2]. Sarežģītākas attiecības “Kultūras
balsij” toties veidojas ar Izglītības ministrijas Skolu departamentu, kurš atsaka
kooperatīva prasīto kredītu, jo nav saņēmis tā iepriekš izdoto grāmatu izmaksu
kalkulācijas un iespiest paredzēto grāmatu manuskriptus. “Kultūras balss” vadība
skaidro, ka apzināti nav pildījusi vairākas Skolu departamenta izvirzītās prasības, kas,
viņuprāt, iejaucas kooperatīva kompetencē un tādējādi “nesaietas nedz ar kulturēlas
demokrātiskas valsts principiem, nedz ar sabiedriskas organizācijas pašcieņu” [28].
Aizvien noteiktāku vietu Latvijas kultūras dzīvē, arī grāmatniecībā sāk ieņemt
1920. gada 18. novembrī dibinātais Kultūras fonds (turpmāk – KF), kas sākumā
darbojas Izglītības ministrijas paspārnē, bet no 1921. gada kā patstāvīga valsts
iestāde. Izmantojot 3 % piemaksas Latvijas dzelzceļu tarifam, bet kopš 1921. gada
arī alkoholiskajiem dzērieniem, KF Dome, kurā bez Saeimas priekšsēdētāja, ministru
prezidenta un izglītības ministra līdzdarbojas 13 parlamenta deputāti, cenšas sadalīt
līdzekļus jaunās valsts dažādu kultūras, izglītības un zinātnes jomu vajadzībām [59,
348–356], tajā skaitā investējot arī nacionālai kultūrai vitāli svarīgu, bet nerentablu
grāmatu izdošanā. Lai pieminam tikai Mīlenbaha–Endzelīna “Latviešu valodas
vārdnīcu”, Jāņa Misiņa (1862–1945) un Augusta Ģintera (1885–1944) bibliogrāfiskos
rādītājus [34, 120–128]. Iespējams, ka šī ir viena no tām retajām reizēm, kad valsts
kultūras politikas sakarā mums nav ar skaudību jālūkojas kaimiņvalstu virzienā, jo
Lietuvā līdzīgas ievirzes institūcija Spaudos fondas tiek nodibināta 1921. gadā, bet
Kultūrkapitāla fonds Igaunijā uzsāk darbu 1925. gadā. Izglītības ministrijas fondā
Latvijas Valsts vēstures arhīvā ir meklējami daudzu privātpersonu un organizāciju
iesniegumi Kultūras fondam (kopskaitā gandrīz 200 arhīva lietas), lūdzot finansiālu

atbalstu grāmatu izdošanā un izplatīšanā. Protokoliski skopie KF Domes piešķīrumu
publiskojumi oficiozā “Valdības Vēstnesis”, protams, nespēj atsegt tās emocionāli
uzrunājošās, daudzos gadījumos maz zināmās kultūras vēstures epizodes, kuras ir
izlasāmas vienīgi arhīva dokumentos.		
Tā 1921. gada janvārī, lūdzot KF piešķirt viņam 150 000 Latvijas rubļu,
A. Gulbis pamato savu vēlmi popularizēt latviešu autoru darbus ārpus Latvijas:
“Ievērojot to, ka latviešu literatūra Vakareiropā tikpat kā nemaz nav pazīstama,
nerunājot par tiem mūsu valstij naidīgiem elementiem, kuri latvju tautu visādi
diskreditē, norādīdami galvenā kārtā uz mūsu kultūras nabadzību, es esmu
pārliecināts, ka ar šiem pirmiem mūsu ievērojamo rakstnieku darbu tulkojumiem
vācu valodā šīs šaubas par mūsu kultūru zināmā mērā tiks izklīdinātas” [26]. KF
Gulbja lūgumu apmierina un īsā laikā nāk klajā sērija Lettische Literatur [1–10,
1921–1922].
Šobrīd topošās “Nacionālās enciklopēdijas” kontekstā ir interesanti paraudzīties, kā uzziņu literatūras izdošanas jautājums ir ticis risināts pirms 90 gadiem. Atgādināsim, ka pirmās universālās enciklopēdijas “Konversācijas vārdnīcas” izdošanu
Rīgas Latviešu biedrība pabeidz 1921. gadā. 1927. gada februārī Izglītības ministrija
rosina KF Domi uzņemties “Latvijas enciklopēdijas” izdošanu, kuru vajadzētu noteikti pabeigt līdz valsts 10 gadu jubilejai 1928. gada rudenī. Izglītības ministrijas
iesniegumā KF tiek norādīts, ka A. Gulbja un “Valters un Rapa” mēģinājumi izdot
jaunu enciklopēdiju pirms pāris gadiem ir apsīkuši līdzekļu trūkuma dēļ, tomēr tagad tiek piedāvāti abu firmu aprēķini par iespējamām izdevuma izmaksām. J. Rapa
divu sējumu izmaksas lēsis uz apmēram 284 000 latu, bet A. Gulbis prognozējis,
ka šāda apjoma izdevumam būtu nepieciešami apmēram 120 000 latu [29]. Savs
piedāvājums ir arī Rīgas Latviešu biedrībai, kuras apgāda vadītājs Indriķis Cīrulis
(1860–1945) izsaka savus apsvērumus par kuluāros izskanējušo: “Ja jau nu gribētu
izdot enciklopēdiju par Latvijas, t. i., par latviešu lietām, tad jau vajadzētu izdot par
katru nozari atsevišķā grāmatā, bet ne divos vai vienā sējumā. Bez tam šī steiga! Vai
iespējams 14 mēnešos sarakstīt un izdot 140 loksnes biezu enciklopēdiju un pie
tam pamatīgu – par to vairāk kā jāšaubās. Bet visas zīmes jau nu gan rāda, ka enciklopēdija iznāks, jo ar to saistās daža laba personīgas un politiskas intereses” [11].
Notikumu turpmākā attīstība, par laimi, nav stāsts par lētākā piedāvājuma ietekmi
grāmatniecībā, jo tā paša 1927. gada rudenī aizsāktā A. Gulbja “Latviešu Konversācijas vārdnīca” pārsniedz nevien sākotnējo apjomu un laika grafiku (līdz padomju
okupācijai iznāk 21 sējums), bet ar savu vērienu kļūst par vienu no reprezentatīvākajiem neatkarīgās Latvijas izdevumiem.
Dažkārt ir svarīgs ne tikai piešķirtā finansējuma apjoms, bet arī savlaicīgums.
Tā 1921. gada septembrī komponists Andrejs Jurjāns (1856–1922) lūdz KF neliegt
atbalstu viņa jau 19. gadsimta 90. gados aizsākto “Latvju tautas mūzikas materiālu”
publicēšanai, citādi “nespēšu korektūras lasīt un izdarīt galīgo redakciju, kas citiem
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nāktos grūti un būtu pat neiespējams” [32]. Ar KF finansējumu latviešu mūzikas folkloristikai svarīgā izdevuma 5. daļa nāk klajā 1922. gadā, kad arī noslēdzas A. Jurjāna dzīves gaitas. Savukārt bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš vēlas saņemt 2000 latus, lai sava “Latviešu rakstniecības rādītāja” 2. daļai Vācijas bibliotēkās meklētu
anonīmi izdoto tulkojumu oriģinālus. Savā iesniegumā Misiņš paskaidro, ka brauciena izmaksas sadārdzina ārstu prasības, lai viņu tajā pavadītu sieva [45]. Nesaņēmis
gaidīto atbalstu, Misiņš rezignēti raksta: “Rādītājs ir šobrīd pats svarīgākais mūsu
ziniskā rakstniecībā. Nav lielība bet rūkta patiesība kad saku ka esmu vienīgais kas to
varētu veikt un redzu ar žēlumu kad nav pēcnieka... ja netieku tagad pabalstīts... tad
mans mūža darbs grimst iznīcībā un latviešu bibliogrāfija kā arī latv. rakstniecības
vēsture paliks joprojām uz nepareiziem pamatiem” (Šeit un turpmāk citātos saglabāta oriģināla rakstība. – V. Z.) [46]. Acīmredzot, naudas piešķīrēji Misiņa rakstītajā
ieklausās un prasīto summu piešķir gadu vēlāk, 1928. gada maijā, bet tā paša gada
rudenī Meža kapos tiek guldīta Misiņa sieva, kurai arī ir veltīta 1937. gadā iznākusī
“Latviešu rakstniecības rādītāja” 2. daļa. Kultūras fonds ir izprotošs, kad Daugavpils
Skolotāju institūta direktore Valerija Seile (1891–1970) lūdz pagarināt termiņu KF
izsniegtā piešķīruma izmantošanai. Latgaliski iznākušo grāmatu rādītāja izdošanai
KF ir atvēlējis 1500 latus jau 1929. gada pavasarī, bet vēl 1931. gada novembrī
V. Seile raksta: “..izdošana aizkavējās tāpēc, ka grāmatas bibliogrāfiskais rādītājs stipri
jākontrolē no patiesības viedokļa. Kāda viena otra sen izdota darba uzjemšana sarakstā pielaižama tikai pēc pilnīgi pārbaudītiem avotiem, kurus dažreiz ilgi jāmeklē
un arī par dārgu naudu jāiegādājas. Kultūras Fonda atvēlēto naudu esu ieguldījusi
šo reto grāmatu iegādāšanā, kā arī dažādu manuskriptu pārrakstīšanas darbā. Mans
sagādātais krājums būs viens no pilnīgākiem latgaliešu seno un tagadējo grāmatu
krājumiem, kuru pēc savas grāmatas izdošanas, būtu ar mieru nodot pēc Kultūras
Fonda Domes norādījumiem” [51]. V. Seiles bibliogrāfiskais rādītājs “Grāmatas Latgales latviešiem” ierauga dienasgaismu 1936. gada rudenī.
Dokumenti Izglītības ministrijas fondā izgaismo arī kāda savrupa antīkās
literatūras popularizētāja centienus. 1928. gada beigās sengrieķu vēsturnieka
Tukidida “Peloponesas kara” latviskojuma izdošanu lūdz atbalstīt kādreizējais
valodu skolotājs un nodokļu inspektors Fricis Garais (1865–1936), kura vārds
šodien ir pasvešs, tomēr nav galīgi aizmirsts, jo ir atrodams gan izdevumā “Latviešu
rakstniecība biogrāfijās” [52, 203], gan Māra Vecvagara (1953–2016) 2013. gadā
aizstāvētajā promocijas darbā “Antīkās filozofijas recepcija Latvijā” [55, 160–183].
Tā kā F. Garā latviskota un arī paša izdota pirms tam ir vien daļa no Platona dialoga
“Protagors” (1925), nav pārsteidzoši, ka KF Tukidida tulkojumu lūdz izvērtēt
LU docentu Pēteri Ķiķauku (1886–1967). Arhīvā ir saglabājusies gan Ķiķaukas
izvērsta atsauksme par tulkojumu [35], gan tikpat apjomīgi F. Garā komentāri
par Ķiķaukas vērtējumu, kuriem nepiekrītot viņš ir pat gatavs atteikties no KF
jau piešķirtajiem 2000 latu [21]. Tomēr pēc pavisam īsa laika F. Garais šo naudu

ir gatavs saņemt, solot KF nosacījumus pēc iespējas ievērot [22]. Kad 1930. gadā
nāk klajā Tukidida darba 1. daļa, vēsturniece Angelika Gailīte (1884–1975) gan
atzīst, cik tas ir nozīmīgs vēstures avots, tomēr par F. Garā veikumu izsakās skarbi:
“Šķiet, tulkotājs latviešu valodā sastindzis priekš gadiem 30–40. Kā dēmonstrācija
skan titulā atkārtotais izteiciens: “Ar Kultūras Fonda pabalstu izdevis pārcēlējs.” Tas
tikai lieku reizi apstiprina, ka mūsu kultūras dzīvē vēl valda anarchija, ja ar valsts
līdzekļiem iespiestās grāmatās neievēro elementārākās rakstu valodas prasības... Žēl,
ka kapitālo darbu maitā valodas sastingums, un tas atbaidīs ne vienu vien jaunās
paaudzes lasītāju, kam šī grāmata tieši būtu noderīga” [19]. Iespējams, ka klasiskās
filoloģijas speciālistiem varētu būt interese vēl detalizētāk papētīt šo antīko tekstu
publicēšanas epizodi, paturot uzmanības lokā arī vairākus rokrakstus, kas glabājas
F. Garā personālfondā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Literatūrvēsturnieku tikai daļēji izmantoti ir arhīva dokumenti, kas saistās
ar rakstnieka Viktora Eglīša (1877–1945) publikāciju ceļu pie lasītājiem. Latvijas
telegrāfa aģentūra “Leta”, pateicoties tam, ka to vada rakstnieks Rihards Valdess
(īst. v. R. Bērziņš, 1888–1942), spēlē nozīmīgu lomu Latvijas grāmatniecībā starpkaru periodā. 20. gados “Leta” ne tikai publicē piecas atsevišķas Eglīša prozas un dzejas
grāmatas, bet arī turpina izdot jau pirms pasaules kara D. Golta aizsāktos V. Eglītis
Kopotus rakstus [54, 407–408]. Īpaši neraizējoties, kā lasītāju publika uztver šos
izdevumus un vai “Letai” tie nenes galvenokārt finansiālus zaudējumus, V. Eglīts
ir pārliecināts, ka izdevējs nav bijis pietiekami ieinteresēts viņa tekstu publicēšanā,
tādēļ viņa un “Letas” starpā samilzušais konflikts noved pie tiesāšanās [14; 15; 36;
37; 38; 54, 242], kas būtu atsevišķa temata vērta. Savas 60 gadu jubilejas priekšvakarā Eglītis vēlas, lai “Valters un Rapa” izdod viņa dzejas grāmatu, un droši vien ir
pārsteigts, saņemot J. Rapas vēstuli, kur, cita starpā, ir šādas rindas: “Mums ir savs
darba plāns un savi uzskati, no kuriem mēs tik viegli neatkāpjamies. Domājam, ka
Jūs, kas savai individualitātei prasat pilnīgu brīvību, beidzot atzīsit arī mūsu uzskatu
pareizību. Mums ir Dieva svētība dažādu apgādu, tādēļ Jums ir iespējams starp tiem
izvēlēties” [48]. Lai arī J. Rapa uzsver, ka viņa apgāds principā neatzīst 60 gadu jubilejas, V. Eglītis ir neatlaidīgs un “Valtera un Rapas” apgādā tomēr iznāk viņa krājums
“Mana pasaule” (1937). 		
Romāns “Domājošā Rīga” nāk klajā 1934. gadā paša autora – V. Eglīša apgādā.
Jau vairākus gadus pirms tam tā publicēšanu noraida apgāda “Grāmatu Draugs”
īpašnieks Helmars Rudzītis (1903–2001), atzīstot, ka viņa finansiālās iespējas neļauj
izdot lata romānu 15–16 lokšņu apjomā [50]. “Domājošā Rīga” pie lasītāja gan tūlīt
nenonāk, jo, pamatojoties uz noteikumiem par kara stāvokli, kas tiek pieņemti pēc
Ulmaņa apvērsuma 1934. gada 15. maijā, iekšlietu ministra biedrs Alfreds Bērziņš
(1899–1977) izdod rīkojumu par grāmatas eksemplāru apķīlāšanu un tās izplatīšanas
aizliegumu [6]. Tam pamatā gan nevis politisks zemteksts, bet visdrīzāk tā ir reakcija
uz Eglīša nespēju neaizvainot viņa sacerējumos viegli atpazīstamos varoņu prototipus.
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Iesniegumā A. Bērziņam viņš izsaka pat gatavību attiecīgās grāmatas lapas izņemt un
to vietā ielikt citas, lai romānu tad varētu atkal pārdot, jo “tā pozitīvo ideju bagātība,
kas viņā ielikta, nedrīkstētu iet bojā”. Norādot, ka viņa romāns ir “viscaur augsti
intelektuāls, ētiski nacionāls, estētiski cēls”, Eglītis izsaka pieņēmumu, ka laikraksts
“Jaunākās Ziņas” to nav iespiedis turpinājumos kā pārāk dziļu un intelektuālu, bet
“visi nacionālās kultūras renesanses gaidītāji, radītāji un pravieši šo romānu lasa,
ieteic un aizstāv kā sen cerētu un gaidītu” [16]. Visiem iepriekšminētajiem tomēr
ir jāgaida trīs gadi, līdz 1938. gada 15. februārī karastāvokļa režīms tiek atcelts.
Tad Eglītis vēršas pie Valsts prezidenta K. Ulmaņa, aicinot pasargāt viņa romānu
no pretvalstisku un pornogrāfisku izdevumu likteņa [17]. Savu lūgumu viņš izteic
dzejas pantos [54, 316]. Dažas nedēļas vēlāk arī seko A. Bērziņa, nu jau sabiedrisko
lietu ministra, lēmums, kas atceļ viņa paša 1935. gada rīkojumu [7]. Līdz ar to
Eglīša “Domājošā Rīga” kļūst par vienu no diviem izdevumiem, kura izņemšana no
apgrozības pēc karastāvokļa beigām tiek atcelta [47, 66].
Par vienu no visvairāk apspriestajiem aspektiem dažādos grāmatnieku forumos
un arī presē 20.–30. gados ir uzskatāmi mēģinājumi apkarot t.s. sēnalu jeb triviālās
literatūras izplatību, kuri izpelnījušies arī vēsturnieku uzmanību [42, 86–103; 58,
80–89]. Kaut arī Noteikumi par jaunatnes pasargāšanu no sēnalu un neķītrības
literatūras tiek pieņemti tikai 1927. gadā, bet 1932. gadā tie iegūst Likuma statusu,
kā liecina dokumenti Iekšlietu ministrijas preses un biedrību nodaļās, bet no
1937. gada Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamenta fondos,
šis jautājums ir nodarbinājis Latvijas sabiedrību jau pirms tam. Piemēram, 1922.
gadā ierēdnis Reinis Laiviņš (1863–1949), kas vēl pirms Pirmā pasaules kara ir bijis
lietuviešu iespieddarbu cenzors, bet vēlāk vada vienu no Rīgas tautas bibliotēkām
[52, 145; 49, 226], nosūta izglītības ministram grāmatiņu “Erosa nedarbi” ar
pavadvēstuli. Tajā Laiviņš norāda, ka no 100 Bokačo novelēm ir atlasītas 9 ar
visizteiktāko erotisko elementu klātbūtni, un sūrojas, ka kāda laikraksta redakcija ir
atteikusies publicēt viņa atsauksmi, lai lieki nevairotu interesi par šo izdevumu [39].
Izglītības ministrs Aleksandrs Dauge (1868–1937), acīmredzot, Laiviņam piekrīt,
jo vēstulē iekšlietu ministram ieteic grāmatu aizliegt [13]. Tas gan netiek izdarīts,
bet piecus gadus vēlāk “Erosa nedarbi” tiek iekļauti sarakstā, ko veido 1926. gadā
izveidotā Kaitīgo kultūras parādību apkarošanas komisija. Šīs komisijas locekļi ir
arī tie, kas paver izdevniecību iesniegtajām grāmatām ceļu uz ieteicamo grāmatu
katalogu. Vai arī to liedz, kā gadījumā ar Andreja Jesena (1873–1958) izdoto Sudrabu
Edžus (1860– 1941) stāstu “Eņģelīšu skola” (1924), kuru komisijas pārstāvji vērtē
šādi: “Grāmatas nosaukums nav piemērots.. Skolas un slimā skolotāja raksturojums
aizvēsturisks un atbaidošs. Pilnīgi noliedzošas arī skolēnu attiecības vienam pret otru”
[5]. Šādu vērtējumu nevar apstrīdēt arī pats autors, kurš dzīvo Maskavā un dzimtenē
1941. gadā atgriežas vien viņa pelni. Neapmierināts ar paša izdotā stāstu krājuma
“Sešas skolotājas” (1931) iekļaušanu jaunatnei nepiemērotās literatūras sarakstā [41,

85] toties ir mazpazīstamais literāts Aleksis Brēdermanis. Brēdermanis ir pārliecināts,
ka grāmatai, kas apraksta skolotāju vidi, ir kaitējusi skolotāju dominante komisijā,
kurai viņš ieteic iepazīties ar filmas “Zilais eņģelis” aizlieguma pieredzi [10]. Tomēr
Brēdermaņa apelācija Senātā paliek bez ievērības, jo izglītības ministrs atbalsta
komisijas atzinumu, kurā konstatēts, ka “grāmatas fatālistiskais, gļēvais noskaņojums,
kas padošanos prostitūcijai vai arī galēji pretvalstiskam noskaņojumam grūtos dzīves
apstākļos nostāda it kā par tādu rīcību, kas pati par sevi saprotama, dara šo grāmatu
par jaunatnei visaugstākā mērā kaitīgu sēnalu” [43]. 1936. gadā par sociālistisko
ideju cildinājumu Brēdermaņa “Sešas skolotājas” tiek izņemtas no apgrozības, bet
1940. gada vasarā kā “buržuāziskajā” Latvijā vajāts izdevums ar patosu atgriežas
bibliotēku atklātajos fondos [9].
Arhīva dokumenti ļauj detalizētāk pētīt arī citu valstu iespieddarbu izplatību
Latvijā, šeit, ieskatam, tikai dažas epizodes. Pēc tam, kad laikrakstā “Jaunākās
Ziņas” [12] Padomju Savienības finansētā piesegorganizācija apgāds “Daile un
darbs” sevi reklamē kā Krievijas federācijas valsts monopolizdevniecības “Gosizdat”
ģenerālkomisionāri, Latvijas ģenerālkonsuls Ļeņingradā Fridrihs Igals (1890–
1977) slepenā ziņojumā Ārlietu ministrijai pauž izbrīnu, kādēļ tas tiek pieļauts,
kamēr “Krievijā ir pilnīgi aizliegts izplatīt Latvijā iznākušos drukas darbus.. Latvji
Krievijā, sevišķi mūsu kolonisti uz laukiem, cieš lielu garīgas barības trūkumu, viņi
nevar atļauties sev iegādāties no Latvijas pat to nevainīgāko skolas grāmatu vai
kalendāru, turpretim mēs atļaujam lieliniekiem izplatīt Latvijā jo plašu literatūru”
[27]. Kooperācijas darbinieks Fricis Galenieks (1896–1969) lūdz atļauju topošās
“Sabiedriska darbinieka enciklopēdijas” vajadzībām iepazīt Padomju Savienībā
izdoto “Lielo padomju enciklopēdiju”, apņemoties to “turēt savā mājas bibliotēkā
un nevienam citam lietošanā nedot” [20], bet Izglītības ministrijas statistikas biroja
vadītājs Jānis Kronlīns (1886–1978) saņem atļauju skolu vēstures pētījumiem
nepieciešamos komunistu nelegālos izdevumus lasīt uz vietas Valsts bibliotēkā [33].
Savukārt rakstnieks Jānis Veselis (1896–1962) zaudē cenzora vietu, jo Iekšlietu
ministrijas Preses un biedrību nodaļas vadītājs Roberts Lapsiņš (1898–1968)
nepieļauj sava priekšteča Pētera Dardzāna (1889–1985) praksi ļaut Veselim caurskatīt
ārzemju izdevumus, strādājot mājās [40; 56]. Vēlāk savā atmiņu grāmatā Veselis gan
atzīst, ka ierēdņa pienākumi bijuši pretrunā viņa radošajam darbam, jo “mākslinieka
neatkarība, vaļa darīt ko grib, kad grib, vai arī nedarīt nekā, – tās bija pārāk dārgas
priekšrocības, lai es tās vieglprātīgi aizmestu” [57, 282].
Grāmatniecības literatūrā reti pieminētais apgāds “Pagalms” 30. gados ir laidis
klajā vairākus desmitus grāmatu, tajā skaitā arī reprezentatīvos izdevumus “Latvija
20 gados” (1938) un “Pieci gadi: 1934. – 15.V – 1939” (1939). Šie abi “Letas”
direktora Riharda Bērziņa (1888–1942) un mākslinieka Sigismunda Vidberga
(1890–1970) rediģētie krājumi ir prasījuši ievērojamas finansiālas izmaksas (attiecīgi
ap 67 tūkst. latu un apmēram 39 tūkst. latu). Tas mudinājis Finanšu ministriju un
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Valsts kontroli pieprasīt Sabiedrisko lietu ministrijai, kuras pārraudzībā “Pagalms”
darbojies, izstrādāt noteikumus par apgāda darbību. Zīmīgi ir sabiedrisko lietu
ministra A. Bērziņa un ministrijas Sabiedriski kulturālā departamenta direktora
Jāņa Labsvīra (1907–2002) paskaidrojumi pie Noteikumu projekta: “Nosaukt
izdevniecību ministrijas vai Sabiedriski kulturālā departamenta vārdā nebūtu vēlams,
lai jau no paša izdotā iespieddarba neparādītu, ka tas ir propagandas izdevums, kādus
pa lielākai tiesai šī izdevniecība arī izdod” [8].
Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu turpmākā izpēte var būt perspektīva
gan tiem, kurus vairāk interesē 20.–30. gadu grāmatniecības poligrāfiskā bāze
(atsevišķi fondi ir Valsts tipogrāfijai, Armijas spiestuvei, a/s “Rota” u. c. poligrāfijas
uzņēmumiem) vai grāmatnieku profesionālā vide (Latviešu grāmattirgotāju un
izdevēju biedrība, Latvijas rakstu izdevēju un tirgotāju biedrība u. c. organizācijas),
gan atsevišķas valsts institūcijas, kuru kompetencē bija iespiedprodukcijas nozīmīgu
komponentu (piem., mācību literatūra) nodrošināšana.
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The National Archives of Latvia as a Basis for Research
Studies on Books in the Republic of Latvia (1918–1940)
The documents that ensure more profound research into book publishing in
Latvia in the 1920s–1930s have survived only fragmentarily in the collections of
Latvian academic libraries and museums. For its part, the Latvian National Archives
store a sizable yet, to date, scarcely studied mass of documents that provide an
opportunity to examine the processes in book publishing in this time period.
Some are related to governmental institutions, for example, to the Ministry of
Internal and Public Affairs, which developed the legal framework for book publishing,
issued publishing licences, prepared publications for representation purposes, as well
as restricted the dissemination of certain printed materials. A considerable amount
of evidence has survived revealing the efforts of certain individuals to adjust the
decisions of authorities in a way that suited these individuals. A noticeable number
of applications for financing submitted by natural persons and organizations to the
Cultural Foundation, which was subordinated to the Ministry of Education, attest
to state policy, and the creation of certain publications, as well as unfulfilled ideas on
the publishing of unprofitable academic texts and reference literature.
Keywords: author, publishing house, Foundation for Culture, state policy on book
publishing, censorship, The National Archives of Latvia.
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Tulkotās literatūras grāmatas 1918–1944
(tulkotāji, apjomi, avotvalodas, kvalitāte
un tendences)
Izdevējdarbība 20 neatkarības gadu laikā bija plaša un daudzveidīga, kopumā
izdots ap 27 000 grāmatu. Vairums (83 %) grāmatu bija latviešu valodā [117].
Palielinās tulkojumu dažādība, avotvalodu skaits, saglabājas arī krievu un vācu
valodas izmantošana starpvalodu funkcijā. Perioda beigās tulkojumi no angļu
valodas apsteidz līdz tam dominējušos vācu tulkojumus, ir izvērsta plaša ziemeļvalstu
tautu darbu tulkošana. Sākumā tiek plaši izdota tulkotā lubu literatūra, 20. gadu
beigās arvien lielāku tirgus daļu aizņem moderno darbu tulkojumi. Tirāžas ir vidēji
2000–2800 eksemplāru [149, 337]. Tulkojumu izvēle ir galvenokārt izdevēju un
pašu tulkotāju rokās. Lai gan tulkoto grāmatu īpatsvars svārstās ap 20 % no kopējā
skaita, garāku darbu (romānu) kategorijā tulkojumi ievērojami apsteidz pašmāju
ražojumus. Tulkotāji bieži ir pazīstami latviešu literāti, bet pakāpeniski veidojas arī
profesionālu tulkotāju audze. Tulkotāja redzamība ir augsta. Tulkojumu lojalitāte
oriģinālam ir dažāda, atkarībā no žanra.
Padomju okupācijas gadā tulkojumu daudzveidība strauji samazinās,
grāmatrūpniecība tiek nacionalizēta, tiek ieviesta strikta vairāklīmeņu cenzūra, ir
liels politiski ideoloģiskās literatūras īpatsvars, arī daiļliteratūrā valda ideoloģiski
“pareizi” sacerējumi. Pieaug grāmatu tirāžas, krievu valoda ir nospiedoša avotvaloda.
Tulkotājs, it īpaši sabiedriski politiskajā literatūrā, nereti nav redzams. Vācu
okupācijas laikā kopējais un arī tulkoto grāmatu skaits samazinās, valda klasiskās
vērtības un dominē vācu un ziemeļvalstu literatūra, ideoloģiskais aspekts ir maz
jūtams, tulkotāja redzamība atkal ir augsta. Tirāžām ir tendence augt. Latviešu
tulkotājiem varas maiņu laikos nācās piemēroties ideoloģiskajiem diktātiem.
Atslēgvārdi: tulkojums, latviešu, krievu, vācu, avotvaloda, izdevējs, tulkotāja redzamība.
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Latviešu nacionālā identitāte, literārā polisistēma [142, 153] un rakstu valoda
lielā mērā ir veidojusies tulkojumu rezultātā. Ne velti kritiski periodi latviešu tautas
un valodas vēsturē ir datēti ar tulkojumiem – Bībeles tulkojums kā nopietnas
rakstu valodas sākums, Jura Alunāna “Dziesmiņas” kā Pirmās atmodas sākums,
Raiņa “Fausta” tulkojums kā modernās latviešu valodas sākums. Daiļliteratūras
tulkojumi, salīdzinot ar oriģinālliteratūru, vienmēr ir bijuši vairākumā. Tie ir bijuši
centrāli rakstu valodas veidošanas laikā 16.–18. gadsimtā. Šai laikā rakstīt latviski
nozīmēja tulkot latviski [27, 17]. Tulkotāji veidoja, kodificēja, slīpēja rakstu valodu,
izmantojot atšķirīgas tulkojuma pieejas. Reliģisku tekstu tulkojumos tika izmantota
rigoroza uzticības metode. Sekulāros tulkojumos praktizēja lokalizāciju, adaptēšanu,
piemērojot tekstu zemnieku auditorijai. Tulkotājs šai ziņā bija ļoti aktīvs un bieži
vien pozicionējās kā autors. Vācu valoda kā avotvaloda un arī vācu literārā tradīcija
bija dominējošā [11, 314]. 19. gadsimtā notika pakāpeniska pāreja no adaptācijas
un domestikācijas uz svešināšanu (foreignization) un uzticības metodi. Arvien lielāku
nozīmi tulkojumi ieguva kā valodas attīstīšanas un emancipācijas līdzeklis. Sekulārie
tulkojumi bieži palīdz attīstīt nacionālās literārās tradīcijas un pat nāciju izveidi [24,
37; 76]. Līdz ar tulkojumiem notika kultūrpārnese (kultūrtrēģerisms pozitīvā nozīmē).
Dažādas iesaistītās puses – tulkojuma aģenti [92], tābrīža vara, izdevēji, tulkotāji,
kritiķi – bija dažādos un mainīgos uzskatos tulkojumu nostājas jautājumā. Daudzi
nacionālās identitātes elementi latviešiem ir veidojušies saskarē ar citām kultūrām,
pārņemot un modificējot vēlamo [138]. Šai procesā var izšķirt defektīvo nostāju pret
svešo (absorbējot visu atšķirīgo un trūkstošo) un defensīvo nostāju (aizsargājoties
un svešo pieņemot, to pārveidojot) [105]. Kopumā tas veido savdabīgu un bagātu
tulkojumu kopainavu. Nodibinoties Latvijas valstij, šie procesi ieguva pavisam citu
mērogu un dziļumu.

Neatkarības periods (1918–1940)
Pirms Pirmā pasaules kara grāmatizdošana Latvijā attīstījās strauji – 1913. gadā
tika izdotas 869 grāmatas ar ievērojamu vidējo tirāžu – ap 3300 eksemplāru [61, 140].
Sākoties karam, evakuācijas, cenzūras un papīra trūkuma dēļ sākas krasa lejupslīde
un kara gados izdoto grāmatu skaits svārstās starp 100 un 200, un tās galvenokārt ir
propagandas brošūras.
1919. gadā dominē latviešu grāmatas – patriotiska literatūra, bet izdoti arī
dažādi tulkojumi – Kārļa Marksa (Karl Marx) un Karla Kautska (Karl Kautsky)
darbi padomju varas mēnešos, arī vācu un franču lugas un operas [13; 53; 144;
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42; 137], Herberta Velsa (Herbert Wells) stāsti [143], ko rotā Kārļa Ulmaņa
portrets. 1920. gadā izdots jau ap 750 grāmatu, 93 % ir latviešu valodā, starp tām
ir 194 kalendāri! [62–3, 90]. Līdz 1924. gadam izdoto grāmatu skaits dubultojies,
sasniedzot 1536, un tālāk nostabilizējas. Tiek tulkoti daudzi Viljama Šekspīra
(William Shakespeare), Rabindranata Tagores (Rabindranath Tagore), Oskara Vailda
(Oscar Wilde), Radjarda Kiplinga (Rudyard Kipling), Artura Konana Doila (Arthur
Conan Doyle), Velsa, Heinriha Heines (Heinrich Heine), Heinriha Kleista (Heinrich
Kleist), Johana Volfganga Gētes (Johann Wolfgang Goethe), Gija Mopasāna (Guy de
Maupassant) darbi.
Divdesmito gadu sākums ir sēnalu literatūras uzvaras laiks – 110 Old Wawerli
brošūras [6] par amerikāņu traperi, to tirāža sasniedz 10 000 eksemplāru. Tie ir
vācu (Heftroman) Der Neue Lederstrumpf, ko no 1912. līdz 1925. gadam publicēja
Drēzdenes romānu apgāds. Pārņemti pat vāka zīmējumi, tulkotāja vārda nav. Iznāk
“Tarzāna” 22 brošūras [14], kur gan tulkotājs minēts, 22 pirātu stāstu sērijas [5],
Franka Allana (Frank Allan) detektīvstāsti [3] 6 grāmatās, 10 vācu Harija Pīla (Harry
Piel) detektīvstāstu [4] grāmatas, 8 vācu Roberta Krafta (Robert Kraft) Detektiv
Nobody piedzīvojumu stāsti [73], ko tulkojis Pastarīts (Kārlis Dzelsskalns/Dzelzkalns/
Dzelzkalējs pseidonīms). Viņa tulkojumā iznāk arī 8 Šerloka Holmsa grāmatas [31].
Vēlāk seko Alana Pinkertona (Allan Pinkerton) detektīvi [100]. Kultūrpārneses
rezultātā top līdzīga pašmāju produkcija: 40 un 42 grāmatu sērijas [7; 8]. Interesanti,
ka visi šie darbi tika iekļauti “Jaunatnei kaitīgas literatūras apvienotajā sarakstā”
[104]. Taču grāmatizdošanas procesā iesaistās arī valsts, Izglītības ministrija, LETA
un Kultūras fonds, kas sponsorē gan izdošanu, gan grāmatu iegādi bibliotēkām.
Lai gan atbalsts vairāk tiek piešķirts latviešu literatūrai, to gūst arī daži tulkojumi:
Dantes (Dante) “Dievišķā komēdija” [28; 29], igauņu eposs “Kalevipoegs” [104],
Tūcidida (Tucidide) darbi [130] u. c.
1925. gadā tulkojumi veido apmēram 15 % no izdevumiem, starp tiem
ir nopietni Edgara Po (Edgar Allan Poe), Bernarda Šova (George Bernard Shaw),
Antona Tammsāres (Anton Tammsaare), Knuta Hamsuna (Knut Hamsun), Platona
(Plato), Vailda, Valtera Skota (Walter Scott), Džonatana Svifta (Jonathan Swift)
u. c. darbi, arī uzziņu un populārzinātniski daļēji tulkojumi, piemēram, Arnolda
Liberta “Relativitātes teorijas pasaules uzskats: populārs ievads Einšteina telpas un
laika mācībā” [122], kas ir 1922. gadā Harija Šmita (Harry Schmidt) Weltbild der
Relativitätstheorie: Allgemeinverständliche Einführung in die Einsteinsche Lehre von
Raum und Zeit atstāstījums. Daudzi tulkojumi tiek veikti ar vācu un krievu valodas
starpniecību, piemēram, Džovanni Bokačo (Giovanni Boccaccio) stāstu tulkojums,
ko “pēc vācu un krievu tulkojumiem latviski sastādījis Dischenajo Bernhards” [19].
Divdesmito gadu vidū parādās jaunas vēsmas – lata grāmatas (daļēji to aizsākumu redzam jau Anša Gulbja “Universālā bibliotēkā”, kas tika uzsākta 1911. gadā).
To sāk jauns apgāds – Helmāra Rudzīša “Grāmatu Draugs”, kas pirmajā gadā izdod

24 darbus, no tiem 20 ir tulkojumi – Ļevs Tolstojs (Lev Tolstoi), Fjodors Dostojevskis
(Fjodor Dostojevskij), Onorē Balzaks (Honore de Balzac), Augusts Strindbergs (August
Strindberg), Mopasāns, Emīls Zolā (Emile Zola), Bernharts Kellermans (Bernhard
Kellermann) u. c., sasniedzot līdz tam neredzētas tirāžas (18 000). Latviju pārņēma
lasīšanas drudzis. Nepieciešamība strauji tulkot lielos apjomos noveda pat līdz darba
dalīšanai, kad vairāki tulkotāji sadala vienu grāmatu [12; 87], bet kāds veic stila
harmonizāciju, kā “Budenbroku” gadījumā, ko tulkoja Lizete Skalbe, Kārlis Štrāls
un Zelma Krodere, un Štrāls darbojās kā redaktors [108, 91]. Rudzīša “Grāmatu
Draugs” plaši izdeva arī ziemeļvalstu literatūru, veselības, mākslas, ģeogrāfijas, jaunatnes, padomu enciklopēdijas. Citi apgādi mēģināja sekot jaunajam paraugam, bet
ne tik veiksmīgi. Divos gados no 1926. gada 34 apgādi izdeva 444 lētās grāmatas, no
kurām “Grāmatu Draugs” – 101 un “Gulbis” – 62 [38, 386]. Lai gan jaunā sistēma
tika bargi kritizēta [89], šīs grāmatas aizpildīja plašo robu starp sēnalu literatūru un
elitāro klasisko literatūru. Lēto grāmatu bumu veicināja arī fakts, ka Latvija nebija
pievienojusies Bernes konvencijai un tāpēc līdz 1938. gadam varēja ietaupīt uz autortiesību rēķina.
Ekonomiskā krīze smagi skāra grāmatizdošanu, grāmatu kopskaits 1932. gadā
nokrita pat līdz 797. Pēc krīzes vidējais gada kopskaits nostabilizējās ap 1500. Tirāžas
bija samērā nelielas, piemēram, 1938. gadā vidējā tirāža bija 2793, šai gadā kopumā
izdota 1601 grāmata [61, 143]. Paralēli modernajai un klasiskajai literatūrai tika
izdoti nu jau mazliet pieklājīgāki detektīvdarbi – 56 Edgara Volesa (Edgar Wallace)
tulkojumi no angļu valodas, 106 Hedvigas Kurts-Māleres (Hedwig Courths-Mahler)
salonromāni no vācu valodas [63, 10]. Pēc autoritārā režīma nodibināšanas mediji
un valdošā doma virzījās nopietnākas literatūras un klasisko vērtību virzienā.
Tulkojumu izvēle bija tulkotāju un izdevēju rokās, un to vadīja gan mākslinieciskas, gan komerciālas intereses. Grāmatu tirgus bija liberāls – pirmscenzūra tika
atcelta pēc neatkarības iegūšanas un tika ieviesta uz īsu brīdi pēc autoritārā režīma
nodibināšanas. Ekstrēmistiskā literatūra bija aizliegta, bet tika nelegāli ievesta no
PSRS un Vācijas. Pēccenzūra pievērsās galvenokārt morāles jautājumiem, piemēram,
tika aizliegta Deivida Lorensa (David Herbert Lawrence) “Lēdijas Čaterlej mīļākais”
[85]. Kad “Grāmatu Draugs” gatavojās publicēt Ēriha Marijas Remarka (Erich Maria Remarque) “Trīs draugi” 1937. gadā, Latvijas Ārlietu ministrija vēlējās izdošanu
apturēt, jo Vācijas sūtnis Latvijā bija iesniedzis protestu, tā kā autors tika uzskatīts
par nevēlamu Vācijā. Tomēr tika panākts kompromiss – grāmatu izdeva, bet palūdza
nereklamēt avīzēs [108, 117].
Tulkotāji parasti bija labāk informēti par tā brīža literatūras novitātēm. Ļoti
bieži kā paraugs tika izmantota Vācijas prakse – ja kāda grāmata tika tulkota Vācijā
un tai bija panākumi, to tulkoja arī Latvijā. “Grāmatu Drauga” sākumos Rudzītis
un kompanjons tulkotājs Valdemārs Kārkliņš divatā lēma, ko tulkot un publicēt.
Vēlāk idejas un manuskripti nāca no citiem tulkotājiem. Sākumā, kad konveijers vēl
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nebija labi nostādīts, radās daudz problēmu – tā Hermaņa Zudermaņa (Hermann
Sudermann) romāna [155] tulkojumā rakstīts “tulkojumu rediģējis Pāvils Rozītis”.
Acīmredzot nezināmā tulkotāja darbs nebija pieņemams un redaktoram grāmata bija
jāsaglābj, lai iekļautos termiņā. Taču ar laiku sistēma paplašinājās un nostiprinājās
kompetentu tulkotāju un redaktoru saime, kas ļāva uzsākt, piemēram, ziemeļvalstu
autoru kopotu rakstu sērijas – Hamsuns 15 sēj., Selma Lāgerlēva (Selma Lagerlof)
15 sēj., Sigrida Unsete (Sigrid Unsset) 16 sēj., krievu Mihails Dostojevskis 16 sēj.
Grāmatizdošanas tirgū valdīja vairāki lieli apgādi ar savu specializāciju un daudzi mazie izdevēji. Tā 1939. gadā bija 479 izdevēji, starp tiem 200 gadījuma apgādi
[79, 145; 61, 183). Lielākie izdevēji bija “Valters un Rapa” – neatkarības gados ap
3500 grāmatu, galvenokārt latviešu literatūra, skolas grāmatas; Ansis Gulbis – 2000
grāmatu, galvenokārt latviešu literatūra, bet arī iespaidīgā “Latviešu konversācijas
vārdnīca” [124], 4 sējumu “Pasaules rakstniecības vēsture”, kur ir visdažādāko literatūru tulkojumu paraugi [33]. “Jānis Roze” iespieda galvenokārt oriģinālliteratūru,
kopumā ap 750 nosaukumu. “Grāmatu Draugs” izdeva ap 890 grāmatu, lielākoties tulkojumus. “Jessena” klāstā ap 350 nosaukumu, daudz tulkojumu bērniem un
pieaugušajiem. “Orients” saražoja ap 200 grāmatu, gandrīz tikai vieglas literatūras
tulkojumus.
Par konkurenci un nesaskaņotību liecina, piemēram, vienā gadā izdoti divi
Džovaņoli (Raffaello Giovagnoli) “Spartaka” tulkojumi – precīzs, ar ideoloģisku
tulkotāja Andreja Upīša ievadu [41] un īsināts un vienkāršots Oto Krolla tulkojumā
[40]. Savukārt daži darbi tika tulkoti no jauna, cenšoties sasniegt labāku atveidi,
piemēram, Vailda “Doriana Greja portrets” [133] Jāņa Ezeriņa mākslinieciskā, bet
sasteigtā veidā un Roberta Krodera precīzākā, bet ne tik mākslinieciskā formā [134].
Abi tulkojumi gan nav no angļu valodas – Ezeriņš pamatā izmantojis vācu, bet
Kroders – krievu tulkojumu.
Tulkotās grāmatas aptver ļoti plašu spektru no lubu literatūras līdz izciliem
klasikas un modernisma tulkojumiem, arī tulkojumu kvalitāte bija ļoti dažāda [138;
139]. Tulkojumu procents bija visai svārstīgs, 1938. gadā tas bija 17,8 %. Taču šis
skaitlis ir mānīgs, jo ietver dažādu iespiedprodukciju – ja skatām grāmatu apjomu,
tad proporcija mainās, piemēram, romānu kategorijā tulkojumi vienmēr ievērojami
pārsniedza oriģināldarbus. Starp 1918. un 1938. gadu izdoti 273 oriģinālromāni
un 1070 tulkoti romāni [34, 384]. Daiļliteratūras jomā tikai dzejas laukā oriģināli
pārsniedz tulkojumus.
Tulkojumu lielāko daļu veido daiļliteratūra, biogrāfijas, vēstures stāsti, reliģiskā
literatūra, populārzinātniskā un padomu literatūra. Tehniskās literatūras sektorā
ir vairāk oriģinālgrāmatu, no kurām daudzas ir slēptie tulkojumi un adaptācijas.
Jāatceras, ka profesionāļi un izglītotie ļaudis varēja lasīt gan krievu, gan vācu
grāmatas oriģinālā. Arī enciklopēdiskie darbi dabiski ir cieši saistīti ar tulkošanu.
Bez grāmatām daudz tulkojumu parādījās arī laikrakstos un žurnālos. Piemēram,

populārā avīze “Jaunākās Ziņas” parasti publicēja vienu vai divus romānus
turpinājumos, galvenokārt romantiska satura darbus. Arī “Brīvā Zeme”, lai gan deva
priekšroku oriģinālliteratūrai, laiku pa laikam ievietoja arī tulkojumus. Laikraksti
nenorādīja tulkotājus, taču daži tulkojumi vēlāk parādījās arī grāmatu formā.
Arī reliģiskās literatūras tulkojumos bija attīstība, 1937. gadā tika izdots Jaunās
Derības jaunais tulkojums [18], ko no grieķu oriģināla bija veikuši vienpadsmit
tulkotāju grupa. Tas divreiz tika iespiests jaunajā ortogrāfijā, kopā 50 000 tirāžā.

Tulkojumu jomā paplašinājās valodu un literatūru aptvērums. 20. gs. 20. un
30. gados redzam, ka tradicionālais avotvalodu kvartets – vācu, krievu, angļu, franču –
vairs neapmierina lasītājus, rodas plaša interese par kaimiņu – igauņu [74], lietuviešu
[57] un ziemeļvalstu literatūru [81]. Baltijas sadarbību daļēji atbalsta arī valsts. Labs
piemērs ir igauņu klasiķa Tamsāres monumentālā “Zeme un mīlestība”, ko tulkoja
Elīna Zālīte [125]. Grāmatas igauniskais nosaukums ir Tõde ja õigus (Patiesība un
taisnība), bet tulkotāja saņēma autora atļauju mainīt nosaukumu. Grāmata kļuva par
bestselleru – divos gados iespieda 10 000 eksemplāru (kas bija vairāk nekā Igaunijā).
Vācu valoda kopumā saglabāja galvenās tulkojumvalodas un starpniekvalodas
pozīcijas (lai gan pēc Pirmā pasaules kara tā dažus gadus “nebija modē”), taču
30. gadu beigās to apsteidza angļu valoda (kas 1935. gadā tika ieviesta kā pirmā
svešvaloda skolās). Turklāt vācu valoda bieži bija arī starpniekvaloda tulkojumiem
no dažādām mazāk pazīstamām valodām. Ja sākumā galvenokārt tika tulkota
vācu klasika, tad vēlāk tulkotāji pievērsās modernajai literatūrai [59, 627], iznāca
Kellermaņa, Zudermaņa kopotie raksti. Taču skaita ziņā dominēja Kurts-Mālere [63,
10], 1934. gadā vien izdod 34 viņas grāmatas.
Angļu valodas augšupeja (kopā 650 tulkojumu) bija pakāpeniska, bet
neapturama, paralēli dažādiem autoriem tiek izdoti arī Marka Tvena (Mark Twain),
Tomasa Maina Rīda (Thomas Meyne Reid), Džona Golsvertija (John Galsworthy) un
īpaši Džeka Londona (Jack London) kopotie raksti (pēdējam divos izdevumos kopā
44 sējumi). Taču saraksta galvgalī ir Volless ar 56 detektīvromāniem.
Krievu literatūras tulkojumi (ap 350) galvenokārt pievērsās klasiķiem –
Antonam Čehovam (Anton Čehov), Ivanam Turgeņevam (Ivan Turgen’ev) (kopotie
raksti), Tolstojam (kopotie raksti), Dostojevskim (kopotie raksti) un krievu
emigrantu piedzīvojumu romāniem – 9 Olgas Bebutovas (Olga Bebutova) romāni,
gandrīz 20 Veras Križanovskas/Ročestras (Vera Kryžanovskaâ) romāni. Krievu valoda
bieži kalpoja arī kā starpniekvaloda.
Franču tulkojumi (ap 240) sākumā piedzīvoja strauju kāpumu un tad zināmu
panīkumu, pievērsās gan klasikai gan modernismam, populārākais autors bija
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Mopasāns (vairāk nekā 40 darbu) – pirmais, kam iznāca kopotie raksti, Aleksandrs
Dimā (Alexandre Dumas) – 20, Romēns Rolāns (Romain Rolland) – 17, Moriss
Dekobrā (Maurice Dekobra) – 15, Žils Verns (Jules Verne) – 12, Zolā – 8, Anatols
Franss (Anatole France) – 7, Onorē Balzaks – 4, Gistavs Flobērs (Gustave Flaubert) –
4, Žans Batists Moljērs (Jean-Baptiste Molière) – 3. Taču 1933. gadā vien iznāca
Marsela Alēna un Pjēra Suvestra (Marcel Allain, Pierre Souvestre) 12 “Fantomasa”
grāmatas. Tulkojumi no franču valodas ietver arī beļģu literatūru, tai skaitā Žorža
Simenona (Georges Simenon) detektīvromānus un Šarla Kostēra (Charles de Coster)
“Leģendu par Pūcesspieģeli”, ko tulkojis Jānis Jaunsudrabiņš [71]. Interesanti, ka šo
darbu saīsinātā variantā PSRS tulkoja Sudrabu Edžus [72].
Avotvalodu ziņā pārsteidzoši ceturtajā vietā ir norvēģu literatūra ar apmēram
90 darbiem – Hamsuna un Unsetes kopotie raksti, Henriks Ibsens (Henrik Ibsen).
Seko zviedru 60 darbi, no kuriem Lāgerlēvai vien pieder 36 grāmatas (15 sējumu
kopotie raksti). Viņas darbu tulkojumi bieži sastopami arī avīzēs [119, 47]. No poļu
valodas tulkotas ap 40 grāmatu, ieskaitot Henrika Senkēviča (Henryk Sienkiewicz)
kopotos rakstus 24 sējumos.
Itāļu tulkojumi sasniedz 30. Liela uzmanība piešķirta Dantem – “Dievišķo
komēdiju” izdod Izglītības ministrija [28] Jēkaba Māsēna tulkojumā, Kārļa Strauberga redakcijā, seko vēl viens izdevums ar paskaidrojošiem zinātniskiem rakstiem
[136], ko izdod Dantes svētku komiteja. Tulkojums revidētā formā tiek izdots vēl
divreiz [29]. Daži tulkojumi bija no vācu valodas [30], citi bija brīvi pārstāsti [70].
Salīdzinoši daudz ir tulkojumu no igauņu, dāņu un somu valodām – ap 30
no katras.
Mazāk tulkota čehu [51] un lietuviešu literatūra, lai gan pēdējai veltīta speciāla
antoloģija [102]. Mazāk tulkojumu arī no ungāru, holandiešu u. c. valodām, parasti
veikti ar starpniekvalodu palīdzību, piemēram, ungāru darba tulkojums no franču
valodas [37].
Spāņu valodas jomā tika izdoti vairāki Migela Servantesa (Miguel de Cervantes)
Dona Kihota tulkojumi: Ernesta Birznieka-Upīša [111] un Ādolfa Ersa [112]
saīsināti tulkojumi un pilns Konstantīna Raudives tulkojums no spāņu valodas
[113]. Pēdējais tulkotājs veica arī citus spāņu tulkojumus: Migels Unamuno (Miguel
de Unamuno), Hosē Ortega (Jose Ortega).
Tradicionāli ar komentāriem mācību vajadzībām iznāca klasiskie latīņu teksti:
Titus Līvijs (Titus Livius), Fēdrs (Phaedrus), Cicerons (Cicero), Vergilijs (Virgil) un
Cēzars (Caesar). Vispārīgai interesei tika izdoti Plauta (Plautus) (Augusta Ģiezena
tulkojumā), Cēzara, Horācija (Horace) (Strauberga tulkojumā), Ovīdija (Ovid),
Vergilija un Apuleja (Apuleius) darbi.
Līdzīgu uzmanību saņēma sengrieķu literatūra tulkotāju Ģiezena, Strauberga
un Friča Garā veikumā: Eshils (Aeschylus), Aristotelis (Aristotle), Sofokls (Sophocles),
Homēra (Homer) “Iliāda un Odiseja”, Ksenofonts (Xenophon), Platons, Longs

(Longus), Sokrats (Socrates), Tūcidids (Thucydides). Tie parasti bija tulkojumi no
oriģinālvalodas, izņemot dažus gadījumus, kur dots tulkotāja vārds un piezīmēts, ka
Straubergs tulkojumu rediģējis un salīdzinājis ar oriģinālu [118; 86].
Latviešu valodā kļuva pieejama arī austrumu literatūra – austrumvalodu
zinātāju Pētera Šmita [123] vai Frīdriha Lāča [115] vai Roberta Krodera tulkojumos
no vācu valodas [69; 129].
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Tulkotāji
Daudzi nopietni tulkotāji bija pazīstami latviešu rakstnieki un dzejnieki
(Ezeriņš, Elīna Zālīte, Upīts, Edvarts Virza, Vilis Plūdons, Jānis Akuraters,
Jaunsudrabiņš, Ēriks Ādamsons), kas tulkojot spodrināja savu stilu. Specializēto
literatūru bieži tulkoja nozares eksperti (Arveds Švābe, Kārlis Straubergs, Pauls Dāle);
piemēram, Pauls Galenieks rediģēja 6000 lapu garo Alfrēda Brēma (Alfred Brehm)
“Dzīvnieku valsts” [21] (kas bija nopietns terminoloģisks izaicinājums). Daudzus
tulkojumus veica gadījuma amatieri.
Tomēr pakāpeniski veidojās profesionālu tulkotāju draudze ar savām
avotvalodām, piemēram, V. Kārkliņš iztulkoja vairāk nekā 70 grāmatu no vācu,
angļu un krievu valodas, R. Kroders pārtulkoja ap 80 grāmatu, Emīls Feldmanis
tulkojis ap 100 grāmatu no vācu un angļu valodas, tai skaitā daudzus Vollesa
kriminālromānus. Elija Kliene tulkoja zviedru un somu literatūru, vēlāk arī vācu,
franču un krievu darbus. Lizete Skalbe tulkojusi ap 30 darbu, galvenokārt Unseti
un Hamsunu, bet arī Tomasu Mannu, Senkēviču, Teodoru Dreizeru (Theodore
Dreiser) u. c. Valts Dāvids tulkojis ap 30 grāmatu, galvenokārt krievu, vācu un angļu
autorus, daudzus Tagores darbus. Alma Gobniece tulkoja ap 25 zviedru un franču
darbus. Zelma Kroder(e) pārtulkoja ap 30 dažādu autoru darbus, līdzīgs apjoms ir
arī Krollam. Augusts Mežsēts tulkojis daudzus Mopasāna, Dostojevska, Zolā u. c.
darbus. Kārlis Miltiņš tulkojis ap 40 darbus, 30 no tiem bija Kurts-Māleres romāni.
Starp citiem ražīgākajiem minami Alise Jureviča, Olga Ence, Konstantīns Vilde,
Dziļleja (Dzelsskalns/Dzelzkalns), Kārlis Štrāls, Kārlis Freinbergs, Valdis Grēviņš,
Anna Grēviņa, Vitolds Žībelis, Roberts Fogels, Valdemārs Dambergs, Marija
Āriņa, Alma Līventāle, Teodors Lejas-Krūmiņš, Kārlis Egle [64], Kārlis Krūmiņš,
Sigurds Melnalksnis.
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Pieeja un stratēģija
Tulkotāja pieeju lielā mērā noteica grāmatas statuss. Sēnalu literatūra tika
tulkota ļoti brīvi, ar biežiem izgriezumiem, īsinājumiem. Nereti grāmatas pirmajā
lapā teikts, ka tā ir brīva adaptācija, atstāstījums, pārcēlums.
Kvalitatīvāki teksti tika tulkoti rūpīgāk un tuvāk oriģinālam, lielākoties
ievērojot vācu uzticības principu. Vecākus, klasikas tekstus parasti tulkoja zinoši
eksperti un tulkotāji, tekstiem bieži tika doti skaidrojumi un ekspertu vai tulkotāju
ievadi. Populārās literatūras tulkojuma kvalitāte bieži ir atkarīga no tulkotāja, daži
darbi ir labi tulkoti un izdoti, citi ir nevērīgi.
Populāri uzziņu un enciklopēdiski darbi tika veidoti brīvi, adaptējot,
saīsinot, papildinot. Dažreiz tas ir atklāti pateikts, piemēram, “Populāri zinātniska
enciklopēdija” “pēc angļu C. H. Butcher’a Encyclopedia of Popular Science sastādījis un
papildinājis Alnis” [23]. “Rokasgrāmata kungiem” [16] titullapā lasām “Tulkots no
vācu 1927. gada izdevuma, piemērojot Latvijas apstākļiem”. Dažreiz tulkojuma faktu
var izsecināt no atsaucēm, piemēram, “Dzīves māksla” [65], ko rediģējis V. Kārkliņš,
vairākos sējumos aplūkotas dažādas dzīves jomas. Katra sējuma pirmajā lapā ir
ārzemju avoti, kas būtībā liecina, ka darbs ir radoša kompilācija. No otras puses, tajā
ir arī lokalizācijas elementi – dažas cenas dotas latos, ir nodaļa par Latvijas mēbelēm
u. c. Šāds hibrīdteksts nojauc skaidrās robežas starp tulkojumu un oriģināldarbu.
Līdzīgu hibriditāti redzam daudzās vispārīgajās un specializētajās enciklopēdijās.

Tulkotāja redzamība
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darba oriģināli būtu jānorāda titullapā. Darba nosaukums būtu jātulko precīzi,
nevis jāpakļauj subjektīvām vai pārdošanas interešu noteiktām interpretācijām.
Ja tulkotājs vēlas izteikt savas atziņas par darbu vai tā nosaukumu, to var darīt
tulkojuma priekšvārdā. Jāmin arī valoda, no kuras tulkots, starpvaloda, jānorāda,
ja darbs ir īsināts vai sagrozīts. Tulkotāja vārdam jābūt titullapā, tas arī ļaus spriest
par darba vērtību. Priekšvārdā jāsniedz informācija par oriģināla pirmpublicējumu,
informācija par autoru, tā darbiem, izmaiņu iemesliem [91]. Šai rakstā skaidri
jūtama gatavošanās Bernes konvencijas īstenošanai 1938. gadā [82]. Zīmīgi, ka
ap šo laiku titullapā arvien biežāk parādās formulējums Ar autora atļauju tulkojis
[68; 94].

Tulkojumkritika
Tulkojumkritika galvenokārt kritizēja lubu literatūru kā parādību, sodījās
par tulkojumu lielo skaitu un visai pavirši pievērsās latviešu valodas kvalitātei [1].
Kopumā skaidri redzama kritikas defensīvā nostāja – jātulko tikai augstas kvalitātes
darbi [95; 147], kamēr izdevēji un tulkotāji pieturējās pie defektīvās nostājas –
jātulko viss, kas varētu interesēt lasītāju, jāizplata jaunās tendences un novatorie
paraugi, kas latviešiem nav pazīstami. Ļoti reti sastopams nopietns stilistikas un
autora rokraksta pārneses iztirzājums [45]. Valodas kvalitātes komentāri parasti ir
ļoti provinciāli, pievēršoties atsevišķām kļūdām, un tikai dažkārt zinātnisko darbu
sakarā ir nopietnāka terminu atbilsmes analīze. Parasti kritiķi vēlas skaidru, vienkāršu
un tautisku latviešu valodu, nemaz nepievēršoties jautājumam, kāds ir bijis oriģināla
valodiskais stils. Tāpēc slavēti mēģinājumi radīt jaunu un tīru latviešu valodu, kā
gadījumā ar Ievas Celmiņas lokalizēto “Cīrulīšu” [150] tulkojumu [46].

Tulkotāja redzamība (tulkotāja diskursīvā klātbūtne, kas lasītājam ir
redzama) laika gaitā pieauga, tā bija atkarīga no darba statusa – redzamība bija
augsta kvalitatīvajā izdevumu galā un zemāka lētajā galā. Parasti tulkotājs ir minēts
titullapā. Kvalitatīvajos izdevumos nereti bija tulkotāju ievadi. Piemēram, Frīdriha
Nīcšes (Friedrich Nietsche) “Tā runāja Zaratustra” titullapā teikts V. Plūdoņa ievads
un tulkojums [96]. Vairāk nekā 100 lapu garajā ievadā tulkotājs raksturo autoru,
darbu un analizē tulkojuma problēmas. Citos darbos atrodam zemsvītras piezīmes,
skaidrojumus, arī augšminētajā lietuviešu antoloģijā. Dažreiz doti tikai tulkotāja
iniciāļi, piemēram K. El. [36] – tulkotājs Kārlis Eliass. Parasti tas ir gadījumos, kad
darbs vai tulkojums nav īpaši kvalitatīvs. Līdzīgi aizliegto Lorensa “Lēdijas Čaterlej
mīļākais” tulkojis A. M. (Augusts Mežsēts) [85]. Sēnalu literatūras tulkojumos
tulkotāja vārds parasti nav dots. Visbiežāk lietotie formulējumi ir tulkots, tulkojums,
bet nereti lieto terminu pārcelts [130], latviski sastādīts [19] vai atstāstījis [78; 70].
Dažus ar tulkojumiem saistītos jautājumus 1937. gadā nopietni analizē
juriste Z. Mežaraupa. Viņa uzsver, ka, transkribējot autora vārdu, gan autora, gan

Latvijas okupācija un padomju sistēmas normu ieviešana notika ļoti strauji un
tikpat strauji skāra grāmatniecību. Padomju vara tika deklarēta 1940. gada 21. jūlijā,
nākamajā dienā tika nacionalizēti apgādi. 5. augustā Latviju iekļāva PSRS, nākamajā
dienā tika izveidots VAPP un izdošana kļuva par valsts monopolu [22, 49]. Tika
nacionalizēti 134 apgādi [154, 21]. 10. augustā tika izveidots padomju cenzūras
Glavļita Latvijas PSR variants LGLP [135], 3. septembrī tika ieviesta PSRS raksturīgā
priekšcenzūra [121, 11] trijos līmeņos: manuskripta, salikuma un pirmspārdošanas
[9–2]. Baigajā gadā ap 90 izdevēju, autoru un tulkotāju tika izsūtīti uz Sibīriju vai
nogalināti (Jānis Roze, Roberts Kroders, Aleksandrs Grīns, Rihards Valdess), vai
izdarīja pašnāvību (Jānis Rapa) [132, 22].
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Sākās ideoloģiski nepieņemamo grāmatu liegumi, izņemšana un iznīcināšana.
Tā skāra reliģiskās, “buržuāziskās”, valsts vēstures un politikas grāmatas. Pēc dažādiem
aprēķiniem kopumā iznīcināja no 0,5 līdz 1,5 miljonam grāmatu [149, 33–34; 120,
180]. Vācu laika laikraksti ziņoja par 740 954 grāmatām, starp tām pārcentīgie un
neizglītotie jaunās varas kalpi aizliedza Dantes “Dievišķo komēdiju”, acīmredzot
saistībā ar Dieva vārdu [9–1]. Tirgus mehānismi vairs nebija spēkā, publicētos
darbus noteica ideoloģiski apsvērumi, valsts subsidēja to, ko kompartija uzskatīja
par vajadzīgu [154, 23]. Marksisma-ļeņinisma, ateistiskā literatūra un padomju
dzīvesveida jūsmīgi apraksti tika publicēti lielās tirāžās un pārdoti par lētām cenām.
Ideoloģizācija skāra arī tulkojumus.
Ideoloģiskie darbi veidoja trešdaļu visas iespiedprodukcijas [149, 341].
1940. gadā tika publicēti 2 Ļeņina (L’en’in) darbi, 1941. gadā jau 10, Staļinam
(Iosif Stal’in) tika izdotas 15 grāmatas. “VK(b)P vēsture” tika izdota 50 000 tirāžā
[147]. Kompartija norādīja, ka jaunajā sabiedrībā grāmatām ir jābūt “cauraustām
ar ļeņinisma–staļinisma ideoloģiju” [80, 3]. Krievu valoda burtiski momentā kļuva
par galveno avotvalodu, daiļliteratūrā dominē padomju rakstnieki: pieci Maksima
Gorkija (Maksim Gorkij), trīs Vladimira Majakovska (Vladimir Maâkovskij), divi
Aleksandra Fadejeva (Aleksandr Fadejev) darbi (”Sagrāve” bija pārtulkota PSRS).
Mihaila Šolohova (Mihail Šolohov) “Klusā Dona” tika iespiesta masu metienā.
Padomju lugas tika tulkotas teātru vajadzībām, arī krievu klasiķi bija akceptēti.
Līdzīgi procesi notika Igaunijā – krievu valoda un literatūra pēkšņi ieņēma literārās
polisistēmas centru [95, 191]. Par padomju grāmatu tematisko ievirzi daiļrunīgi
liecina nosaukumi: Krievu tagadnes pasakas, Stāsti par pirmo čekistu, Sastapšanās ar
biedru Staļinu, Mazais čapajietis, Bērni par Staļinu, Stāsti par Ļeņinu, Iļjiča bērnības
un skolas gadi, Komisāra dienas grāmata, Kā gāja bojā Sergejs Lazo, Traktoristes, Pavļiks
Morozovs, KPFSR Kriminālprocesa kodekss.
Vācu valoda praktiski pazuda kā avotvaloda: šajā laikā izdotas tikai divas vācu
autoru grāmatas – vienas autors bija Maskavā dzīvojošais komunists Vilijs Bredels
(Willi Bredel), kas pēc kara kļuva par Austrumvācijas dižvīru. Otra bija Gētes “Fausta”
pārpublikācija, kas vairāk saistīta ar “lielā proletariāta rakstnieka”, “Fausta” tulkotāja,
Raiņa atceri. Šī nostāja ir interesenta, jo nacistiskā Vācija būtībā šajā laikā bija PSRS
sabiedrotā. Citu valodu un valstu literatūra saruka līdz minimumam – mazāk par 15
Rietumu progresīvo autoru darbu, to skaitā Anrī Barbisa (Henri Barbusse) “Uguns”,
Džona Steinbeka (John Steinbeck) “Dusmu augļi” un Eteles Voiničas (Ethel Voynich)
“Dundurs”. Apstājās lielie projekti – Latviešu Konversācijas vārdnīca [124], Šekspīra
kopotie raksti [32] u. c. Tika iespiesti daži iepriekš sagatavotie teksti, piemēram,
Benvenuto Čellini (Benvenuto Cellini) “Dzīve, viņa paša sarakstīta”, kurā tulkotāja
Veronika Strēlerte norādīta tikai ar iniciāļiem V. S. [26].
Kopumā Baigajā gadā publicētas 1100 grāmatas, kas ir apmēram divas
trešdaļas no pirmskara gada vidējā apjoma. Vidējā tirāža pieauga līdz 7250 [61, 195],

divreiz lielāka nekā neatkarības laikā. To veidoja politliteratūras un jauno skolas
grāmatu lielās tirāžas.
Pāreja uz jaunajām skolas grāmatām sākās ar krievu grāmatu tulkojumiem pat
tādās jomās, kas nebija saistītas ar PSRS, piemēram, svešvalodu apmācības grāmatas,
pasaules ģeogrāfijas grāmatas u. c. Grāmatas latviešu skolēniem bieži tulkoja
iepriekšējo Latvijas mācībgrāmatu autori.
Tā kā sovjetizācijas plāni paredzēja ātru un masveida padomju literatūras
tulkošanu, pieprasījums pēc tulkotājiem no krievu valodas bija liels. Tulkošanas
joma dažreiz pat kļuva par patvērumu politiski neuzticamiem cilvēkiem, kas tika
piesaistīti kā līgumdarbinieki [128, 341; 152, 144]. Pārsteidzoši, ka arī prominenti
latviešu rakstnieki un tulkotāji vai nu baiļu, vai vajadzības spiesti ķērās pie politiski
iekrāsota un literāri bezvērtīga materiāla tulkošanas. Tā smalkais un ēteriskais
Jānis Sudrabkalns tulkoja Alekseja Tolstoja (Aleksej Tolstoi) grāmatu par Caricinas
kauju, kurā pēc leģendas svarīgs bija Staļins [127]. Viņš arī tulkoja “Lielā Ferganas
kanāla racēju vēstuli Josifam Visarionovičam Staļinam” [47]. Izsmalcinātā esejiste
Zenta Mauriņa tulkoja Gorkija biogrāfiju [108]. Aleksandrs Čaks tulkoja padomju
glezniecības vēsturi [106]. V. Kārkliņš, kas bija specializējies Rietumu literatūras
tulkošanā, ķērās pie prototipiskā krievu dumpinieka apraksta [25]. Miķelis Goppers,
bijušais elitārā apgāda “Zelta Ābele” vadītājs, tulkoja lugu par padomju darbinieku
Sergeju Kirovu (Sergej Kirov) [43]. Mežsēts, kas bija specializējies franču literatūrā,
tagad tulkoja romānu par padomju kolhozu dzīvi [100]. Parādījās arī jauni tulkotāji,
kas specializējās politisko tekstu tulkošanā no krievu valodas.
Tulkotāja redzamība strauji samazinājās, īpaši politiskās un tehniskās jomas
grāmatās, piemēram, ceļvedi padomju rakstniekiem – Gorkija runu un rakstu
kopojumu – tulkojis anonīms kolektīvs [44]. Tulkojumkritika bija ļoti ierobežota,
“buržuāziskie” kritiķi pie vārda vairs netika laisti, jauno trūka, un nebija jau arī daudz,
ko teikt. Drīz pēc varas sagrābšanas jaunais literatūras kurators Jānis Niedre (kas bija
arī pirmais Latvijas Glavļita priekšnieks) skaidroja, ka cilvēkiem tagad būs jāapgūst
marksisms-ļeņinisms, un to var panākt tikai tulkojot. Ar to jau nodarbojas avīzes,
“bet darbā ir vērojami trūkumi, nevīžība un paviršība. Tulkojumos jāievēro vispirms
sociālais moments. Pareizi varēs tulkot tikai tas, kas pilnīgi iejutīsies tulkojamā
autora ideoloģijā. Katrs tulkotājs apzinīgi vai neapzinīgi parādīs savus šķiras
uzskatus” [98]. Kā izņēmumi no vulgārās pieejas vērtējamas R. Egles publikācijas,
kurās profesionālisms mijas ar mesliem režīmam [34].
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Vācu okupācija bija strauja – divas nedēļas pēc kara sākuma padomju vara
Latvijā bija beigusi pastāvēt. Pēc sarkano vardarbības un deportācijām “700 gadu
naids pret vāciešiem” bija pagaisis, un par spīti kara šausmām, komunistu un ebreju
vajāšanām, vācu ienākšana tika sveikta, un jaunā situācija uztverta kā puslīdz normāla stāvokļa atjaunošana. Taču agrīnās cerības uz savas valsts atjaunošanu sabruka
visai ātri, iestājās vilšanās, nepatika pret vācu augstprātību, ko pastiprināja karalaika
problēmas un trūkums. Dažādajām vācu varas iestādēm bija visai atšķirīgi plāni par
latviešu tautas nākotni, lai gan pat maigākie nevēstīja neko īpaši labu. Turklāt arī
individuāliem funkcionāriem – baltvāciešiem, Vācijas vāciešiem, armijas un partijas
pārstāvjiem – bija dažādi personīgie ieskati [88; 60, 87–91; 101]. Okupēto Austrumzemju ministriju (Ostministerium) pat dēvēja par haosa ministriju (Chaostministerium) [15, 79]. Kara gaitā pamatnostājas tika mīkstinātas. Ar kultūras jomu
gan vācieši īpaši nenodarbojās, tikai centās slāpēt latviešu nacionālismu. Blakus vācu
varas iestādēm bija Latvijas pašpārvalde ar diviem departamentiem, kuri pievērsās
kultūras jautājumiem. Pašpārvalde gan sadarbojās [17], gan pretojās vācu iestādēm,
gan iemācījās izspēlēt vienas vācu iestādes pret citām [132]. Kultūras jomā izveidojās zināms konsenss, ko veidoja latviešu vēlmes, vācu prakses imitācija un spontāni
lēmumi no vietējiem darboņiem [49, 82].
Līdzīgi padomju varai arī vācu režīms sāka ar bibliotēku tīrīšanu, grāmatu
saraksti tika sastādīti septembrī un izsūtīti bibliotēkām un grāmatveikaliem [90].
Process ievilkās, nevēlamie darbi tika mainīti un koriģēti [154, 134]. Kopumā tika
iznīcinātas 750 000 grāmatu [120, 180]. Tomēr daudzās jomās, salīdzinot ar Baigo
gadu, valdīja relatīva brīvība – teātru repertuārs bija visai dažāds un bez mesliem
nacistiem [56, 93]. Arī tēlotājmākslā valdīja relatīva tolerance ar atsevišķām nodevām
varai [58, 54]. Atšķirībā no citām jomām kultūrā valdīja relatīvi toleranta politika
[86, 201]. Uzsvars bija uz Eiropas kultūru, ko, protams, reprezentēja vācu kultūra.
Drīz pēc vācu okupācijas sākas denacionalizācija, kas skāra arī tipogrāfijas.
Sākās sarunas par apgādu atjaunošanu, taču latvieši nespēja vienoties, vai atjaunot
iepriekšējos vai saglabāt vienu apgādu. Latviešu izdevēji nodemonstrēja pirmskara
sasniegumus atbildīgajam vācietim Šteinertam (Steinert) (Verantwortlicher für das
Verlagswesen im Ostministerium) [39, 161], kas bija ļoti iespaidots [109, 155]. Drīz
izdevēji sāka saņemt licences un rudenī atjaunoja darbību. Kopumā licences saņēma
ap 30 apgādu, no kuriem 19 bija aktīvi [148, 115; 149, 342]. Apgādi specializējās,
piemēram, “Latvju Grāmata” izdeva 260 dažādas skolu grāmatas. Padomju skolu
grāmatas tika nomainītas, to vietā nāca pirmskara grāmatas vai latviešu autoru jaunizdevumi, piemēram, tradicionālajā Latvijas ģeogrāfijas grāmatā parādījās dažas papildlapas ar informāciju par Lielvāciju.
Vācu okupācijas laikā tika publicētas 1500 grāmatas [149, 342]. Tirāžas

savukārt bija lielākas, ko, iespējams, noteica izdoto grāmatu skaita samazinājums.
Vairums beletristikas tekstu bija oriģināldarbi. Tika izdotas daudzas vārdnīcas, tai
skaitā nopietni juridiskās, tautsaimniecības, grāmatrūpniecības terminoloģijas darbi,
arī pirmā oficiālā “Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca” u. c. Karalaika aktīvo
grāmatizdošanu, domājams, nosacīja vairāki faktori – patēriņa preču trūkums un
lieka nauda, komandantstunda, kad vakaros bija jābūt mājās, eksistenciālā dzīvības
un nāves situācija [141]. Grāmatu izdošana bija ļoti ienesīga nodarbe.
Cenzūra, protams, pastāvēja, un to realizēja ģenerālkomisariāta (Generalkommissariat) cenzori. Taču, līdzīgi Vācijai, cenzūras sistēma bija visai nesakārtota [121],
tur valdīja subjektīvi viedokļi, piemēram, paradoksāli, ka tieši vācu birokrātijas nesaskaņu dēļ neizdevās nopublicēt Gētes kopotos rakstus. Pirmscenzūra bija nomināla,
vara paļāvās uz izdevējiem, kam vajadzēja saprast, kas ir pieņemams. Vācu ierēdņi
1943. gadā pat piedāvāja atcelt cenzūru tulkojumiem no vācu valodas, taču latviešu
pašpārvalde nespēja vienoties par tehniskiem un valodnieciskiem jautājumiem. Tulkojumos dominēja klasika un neitrāli darbi. Mutiskie norādījumi noteica, ka grāmatām jābūt “tādām, kas nebojā labās attiecības starp vāciešiem un latviešiem, nerunā
pretim Vācijas kara mērķiem un nekādā veidā nediskreditē vācu tautu vispār” [132,
130]. Līdzīgi Igaunijai, literatūrā dominēja “pozitīva attieksme, pacietība un smags
darbs” [93, 3]. Atšķirībā no Vācijas Latvijā netika izdota sēnalu literatūra. Atklāti
ideoloģisku grāmatu bija ļoti maz, propaganda vairāk dominēja presē, kino, plakātos.
Šāda nostāja atbilda kultūrnormalitātes sajūtai, kas valdīja Vācijā [110]. Nevēlamie
autori, kas bija “sasmērējušies” padomju gadā, varēja nodarboties ar tulkošanu, piemēram, Pāvils Vīlips vai Rūdolfs Egle (kas pēc vācu ienākšanas bija pavadījis 5 mēnešus cietumā) izveidoja krājumu “Vācu noveles meistari” [126].
Tulkojumu proporcija grāmatu kopapjomā saglabājās pirmskara līmenī,
tirāžas pieauga no 2000 līdz 5000 un dažreiz pat 10 000 un vairāk. Grāmatas tika
arī pārpublicētas. Vācu literatūra veidoja ap 70 procentu no avottekstiem. To var
uzlūkot gan kā ideoloģisko imperatīvu, gan ērtumu (kara laika apstākļos vieglāk
nokārtojamais autortiesību jautājums; autortiesības tika strikti ievērotas). Šajā laikā
publicēti tikai pāris krievu un pāris angļu tulkojumu. No pēdējiem minams Erika
Linklētera (Eric Linklater) “Žuans Amerikā” [83], ko vācu propagandas ministrs
Jozefs Gebelss (Joseph Goebelss) uzskatīja par izcilu ASV korumpētības attēlojumu
un Džozefa Kronina (Joseph Cronin) “Zvaigznes raugās lejup” [75]. Kronins tika
uzskatīts par antiplutokrātu un tika izdots Vācijā arī kara laikā. Interesanti, ka šī
grāmata tika pārpublicēta tūlīt pēc Rīgas krišanas padomju rokās.
Pēc vācu literatūras apjoma ziņā sekoja ziemeļvalstu un igauņu grāmatas.
Tulkojumi no citām valodām bija retāki – Verna “Kapteiņa Granta bērni” [146].
Servantesa “Parauga noveles” [114], “Itāliešu prozas antoloģija” [103], Homēra
“Odiseja” [55], Eshila “Agamemnons” [2]. Interesants ir Emīla Silanpē (Frans Eemil
Sillanpää) gadījums. Autors pirms kara saņēma Nobela prēmiju un bija populārs
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Latvijā (3 tulkojumi), taču pirmskara spriedzē bija uzrakstījis “Ziemassvētku vēstuli”
diktatoriem, aicinot uz mieru. Tas noveda pie autora grāmatu aizlieguma Vācijā. Taču
Latvijā Silanpē pirms kara izdotā grāmata tika pārpublicēta [117]. Divas grāmatas
iznāca vācu–japāņu bilingvam Komakiči Noharam (W. Komakichi von Nohara), kas
strādāja par Japānas preses atašeju Berlīnē un rakstīja vācu valodā.
Pretstatā padomju praksei vairums tulkojumu bija apolitiski, izteikti
ideoloģisku grāmatu nav pat desmit, netika izdota ne Mein Kampf, ne Hitlera (Adolf
Hitler) runas, tikai viena vadoņa biogrāfija [20]. Ir pāris antisemītisku brošūru [66;
67]. Antisemītisma apcirkņos ieskaitāms Vilhelma Haufa (Wilhelm Hauff) “Žīds Zīss”
[52]. Antisemītiskās literatūras brošūras vairumā rakstīja Jānis Dāvis, tās, iespējams,
bija slēpti tulkojumi vai kompilācijas. Dažas grāmatas vērtējamas kā pretangļu un
pretamerikāņu propagandas izdevumi. Piemēram, britu parlamenta locekļa un
Vinstona Čērčila (Winston Churchill) kara kabineta locekļa dēla Džona Emerija
(John Amery) grāmata [35]. Emerijs jaunākais bija antikomunists, kas pārcēlās uz
Vāciju un pēc kara tika sodīts ar nāvi. Arī Heinca Haltera (Heinz Halter) “Ņujorkas
polips” [48] iederas šai sadaļā.
Grāmatu apolitiskums un izdevēju atmiņas liecina, ka tulkojamo darbu izvēle
ir bijusi visai brīva. Tas sakrīt ar pētnieku secinājumiem, ka fašistiskajā Itālijā un
nacistiskajā Vācijā tulkojumi netika institucionāli ierobežoti un šīs valstis bija līderes tulkojumu jomā [109, 36–37). Latvijas izdevumu statistika gan rāda nedaudz
atšķirīgu ainu – lai gan ideoloģisku darbu tulkojumu skaits tik tiešām bija niecīgs,
avotvalodu izvēle un grāmatu tematika liecina par nopietnu pašierobežošanos/atturību, ja ne nerakstītu padomu klātesamību. Piemēram, dokumentālo un biogrāfisko
darbu klāstā daudz grāmatu veltītas vācu komponistiem – Mocartam, Hendelim,
Bēthovenam (grūti iedomāties drošāku tematiku visām iesaistītajām pusēm), tika izdotas arī ceļojumu grāmatas [50]. Dažās dokumentālajās grāmatās par vācu pilotiem
[131], autobraucējiem, izgudrotājiem [97], zemūdeņu kapteiņiem u. c. var saskatīt
ideoloģisku pieskaņu.
Tulkotāji atguva augstu redzamību titullapā gan daiļliteratūrā, gan cita veida
izdevumos [139, 109]. Dažās tulkotajās grāmatās bija tulkotāju vai speciālistu ievadi.
Tulkotāju paratekstuālā klātbūtne piezīmēs ir visai reta, piezīmes sniedz galvenokārt
lingvistiskus skaidrojumus [54]. Tulkojumos dominē uzticības tradīcija. Tulkojumu
kvalitāte ir atšķirīga – klasika un nopietnie darbi ir labi pārtulkoti, dokumentālā
literatūra dažreiz šķiet tulkota steigā. Tulkojumiem bieži pievienotas vadošu latviešu
mākslinieku augstas kvalitātes ilustrācijas. Jāatzīmē arī apgāda “Zelta Ābele” latviešu
klasikas tulkojumi vācu valodā (Rūdolfs Blaumanis, Kārlis Skalbe, Anna Brigadere,
Jānis Poruks, Plūdons) un ļoti kvalitatīvs izdevums par Latvijas grāmatniecības
vēsturi 1942. gada Leipcigas grāmatu gadatirgum [10]. Padomju armijai tuvojoties
Rīgai, grāmatizdošana apsīka, un daudzi projekti sabruka, piemēram, profesora Jāņa
Bokaldera almanahs “Pasaules gada grāmata” tika iespiests, bet pazuda [108, 157].

”Drošu” darbu tulkošana, izvairīšanās no politiskām tēmām bija norma [121].
Pēc padomju represiju gada un kara apstākļos tulkotājiem un izdevējiem tas šķita
pieņemami. Karalaika askētisms un trūkums, autortiesību problēma un iespiedpapīra
deficīts dabiski ierobežoja izdevniecības darbu, bet šai laikā tika publicēti augstas
kvalitātes tulkojumi. Tulkojumpolitika pieņēma savdabīgu defensīvās un defektīvās
nostājas sajaukumu, liekot lielu uzsvaru uz vācu darbiem.
Otrā padomju okupācija pilnībā pārvērš tulkojumjomu – ideoloģizācija un
krievu valodas dominance ir totāla. Vairums profesionālo tulkotāju un izdevēju
bija emigrējuši uz rietumiem (V. Kārkliņš, L. Skalbe, Jānis Veselis, Švābe, Mauriņa,
Raudive, Dziļleja, A. Kroders, Rudzītis, Goppers u. c.), kur daļa atsāka tulkošanu un
grāmatizdošanu jau 1945. gadā.
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Secinājumi
Neatkarības laikā tulkojumu jomā redzam plašu valodu un literatūras spektru.
Avotvalodu izvēlē perioda beigās angļu valoda apsteidza tradicionālo vācu valodu,
kas gan vēl saglabāja galvenās starpniekvalodas pozīcijas. Tālāk sekoja krievu, franču
un skandināvu valodas. Tulkojumu izvēle bija tulkotāju un daudzo izdevēju rokās,
un to vadīja gan izglītojošas, gan mākslinieciskas, gan komerciālas intereses. Sākumā
tiek plaši izdota tulkotā lubu literatūra, divdesmito gadu beigās arvien lielāku tirgus
daļu aizņem moderno darbu tulkojumi.
Latvijas neatkarības laika daudzpusīgo tulkojumainavu burtiski dažu nedēļu
laikā pēc padomju okupācijas nomainīja valsts kontrolēta, ideoloģiski noteikta un
ierobežota padomju tulkojumpolitika. Apgādu nacionalizācija, cenzūra, tulkoto
grāmatu avotu un satura kontrole bija visaptveroša. Krievu valoda strauji ieņēma
dominējošo lomu.
Tulkojumi atgriezās pie zināmas normalitātes vācu okupācijas laikā. Lai gan
ideoloģiskās piedevas bija minimālas, vācu un ziemeļvalstu literatūras dominance
bija visai izteikta.
Politiskās metamorfozes Latvijā tieši atspoguļojās tulkojumainavā: notika
straujas avotvalodu maiņas, straujas tulkojumu jomu proporciju izmaiņas,
orientācijas [141], nostājas un tulkotāja redzamības svārstības. Tulkotāji piemērojās
pārmaiņām, sadarbojās un pretojās režīmiem. Okupāciju laikā tulkojumu joma
dažreiz bija politiski neuzticamu cilvēku patvērums.
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Tulkotās literatūras grāmatas 1918–1944

line with the status of the works translated. Translation criticism remained limited,
mainly focusing on the quality of the Latvian, and lambasting pulp–literature
translation in general.
The incorporation of Latvia into the USSR meant a swift nationalization
of publishing, introduction of censorship, ideologization and a transition from
the traditional source-language and author diversity to Russian as the dominant
source language, and works from the Soviet repertoire. German occupation brought
denationalization, a return to a degree of normality and a German- and Nordicliterature dominated translation scene. During these traumatic years, the agents of
translation (translators, editors, publishers) adapted to the prevailing circumstances
and, to some extent, tried to preserve their agendas.
Keywords: translation, Latvian, Russian, German, source language, publisher, translator
visibility.
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Translated Literature in the Period 1918–1944 (Translators,
Volume, Source Languages, Quality and Trends)
Latvia’s first period of independence (1918/20–1940) saw book publishing
on a massive scale. The range of source languages was growing, with English
slightly ahead of German in the pre–war years (German was the main intermediary
language), followed by French and Russian. The literature translated was extremely
varied in kind and quality: the choice of works to be translated was very much in
the hands of translators and publishers. With the advent of cheap books, print runs
grew longer and high–quality literature became accessible to a wider public. The
share of translations among books fluctuated, although there were consistently more
translated novels than domestically produced fiction. A large number of translators
were also well–known writers in their native Latvian. Members of other professions
frequently produced specialised translations and some individuals became
professional translators from favourite source languages. Translator visibility grew in
GRĀMATNIECĪBAS VĒSTURE
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Monstri un zīmes, to interpretācija
Daniela Hermaņa poēmā
De monstroso partu
1596. gadā Nikolausa Mollīna (Nicolaus Mollinus, ?–1625) Rīgas tipogrāfijā
dienas gaismu ierauga humānista Daniela Hermaņa (Daniel Hermann, 1543–1601)
poēma De monstroso partu (Par monstra dzimšanu). D. Hermanis anatomiski precīzi
attēlo Livonijā dzimušu bērnu ar iedzimtiem defektiem. Humānistam raksturīgā
manierē dzejnieks velk paralēles starp bērna sašķeltajiem un deformētajiem orgāniem
un valsts politisko un reliģisko stāvokli. Šis monstrs ir zīme jeb simbols Livonijai.
Par monstriem sauc cilvēkus ar plašām iedzimtām anomālijām. 16. gadsimta sabiedrību pārsteidz un fascinē cilvēku dzimšana ar ķermeņa attīstības anomālijām. Šie monstri tiek uztverti kā laba vai ļauna zīme, kas pareģo nākotni vai brīdina. 16. gadsimtā tie iegūst simbolisku nozīmi reliģiskajās konfrontācijās. Vizuālajā
mākslā cilvēki ar iedzimtām anomālijām tiek attēloti monstrozo tautu un fantastisku
dzīvnieku vidū.
Aktuāli jautājumi – vai monstriem ir dvēsele, no kurienes tie cēlušies, kāpēc tādi
cilvēki dzimst – izskan poēmas rindās un tiek interpretēti attiecīgi laikmetam. Reizē
ar monstriem karus un globālas nelaimes pareģo komētas un citas neizskaidrojamas
dabas parādības. Bailes un māņticība savijas kopā sabiedrības attieksmē pret
monstriem un zīmīgām dabas parādībām no antīkās pasaules līdz pat 16. gadsimtam.
Atslēgvārdi: monstrozās tautas, monstru dzimšana, laba vai ļauna zīmes, jaunlatīņu dzeja,
Livonija.

Ievads
Vārds monstrs izraisa dažādas asociācijas. Emociju amplitūda variējas no bailēm
līdz riebumam, no satraukuma līdz sajūsmai. Iztēle var sniegties bezgalīgi tālu, bet

asociatīvā saikne vienmēr būs negatīva. Katrā ziņā tas ir kaut kas vai kaut kāds, kas
ir uzlūkojams ar piesardzību.
Tā īsti nemaz nav iespējams šo vārdu monstrs attiecināt uz vienu konkrētu
jēdzienu. Turklāt skaidrojumi, nozīmes un apjēgumi vārdam ir mainījušies cauri
gadsimtiem un pat tūkstošgadēm.
Daniela Hermaņa (Daniel Hermann, 1543–1601)1 literārā darba galvenais varonis ir monstrs – jaundzimušais ar iedzimtām anomālijām, piedzimis tālajā 1595.
gadā Livonijā. Livonijas monstra stāsts ir cieši saistīts ar 16. gadsimta literāro tradīciju – audzināt un brīdināt sabiedrību ar cilvēka–monstra dzimšanas starpniecību.
Mūsdienu medicīnas slimību klasifikators terminu monstrs definē kā “Citur
neklasificētas daudzas iedzimtas anomālijas” [3, 916]. 20. gadsimta sākuma
populārzinātniskajā literatūrā plašākā nozīmē jebkura organisma novirze no normālas
attīstības tiek saukta par kroplību. Šaurākā nozīmē par kroplību tiek dēvēta tāda
novirze, kas radikāli maina vispārpieņemto organisma formu [10, 3].
Etimoloģiski vārda monstrs saknes sniedzas latīņu valodā. Lingvistiski vārdam
monstrum atrodams ļoti plašs skaidrojums:
1) zīme (dievu norādījums; ar brīnumainu zīmju palīdzību); 2) briesmonis,
nezvērs; riebeklis; ērms; 3) neticama parādība, brīnums [7, 572–573].
Adjektīvs monstrosus/ monstruosus nozīmē – nedabisks, neticams, dīvains,
riebīgs, kropls [7, 573], pretdabisks, brīnišķīgs, rets, dēkains [11, 312]. Savukārt,
iepriekš minētās leksēmas darinātas no latīņu verba monstrare – rādīt, norādīt
[7, 572].
D. Hermanis saka: Monstra a monstrando dicta sunt [..]. Monstri tiek saukti
par monstriem, jo tie norāda uz kaut ko. Tie ir pret dabas kārtību un izraisa vispārēju
apbrīnu. Ir skaidrs, ka tie pareģo nākotni2 [12, [3]]. Gan lingvistiski, gan jēdzieniski
ir skaidrs, ka D. Hermanis seko tradīcijai, kas monstrus saista ar vārda monstrare
etimoloģiju. Monstra a monstrando interpretācija atrodama arī Marka Tullija Cicerona
(Marcus Tullius Cicero, 106–43 p. m. ē.) filozofiskajā traktātā De divinatione (Par
pareģojumiem) [5] un Svētā Augustīna (Augustine of Hippo, 354– 430) darbā De
Civitate Dei [..] (Par Dieva pilsētu [..]) [2, 21, VIII].
Citi avoti norāda uz vārda monstrs etimoloģisko saikni ar latīņu valodas verbu
monere (latv. – atgādināt, brīdināt, paredzēt, pareģot) [7, 572]. Būt par monstru
nozīmē būt par laba vai ļauna piepildījumu/ pareģojumu nākotnē (omen) [1, 13].
Interesanti, ka gan antīkajā pasaulē, gan viduslaiku un renesanses laikmeta domātāju
viedokļi par vārda monstrum etimoloģiju atšķiras, tomēr jāpiekrīt, ka abu verbu
monstrare un monere semantiskās nozīmes lieliski iederas šī fenomena idejiskajā
skaidrojumā.
1

2
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Par D. Hermaņa biogrāfiju un daiļradi – Schiemann, T., 1886. Daniel Hermann. Ein livländischer Humanist. In:
Historische Darstellungen und archivalische Studien. Beiträge zur Baltischen Geschichte. Hamburg, Mitau: Gebr.
Behre. S. 51–74.
Šeit un turpmāk autores tulkojumi no latīņu valodas.
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Identiski cittautu zinātniskajiem pētījumiem par monstriem šajā rakstā
nav latviskoti un ir apzināti saglabāti internacionālie vārdi ar oriģinālo skanējumu
monstrs un monstrozs. Jo tieši šīs leksēmas ietver sevī visu to plašo nozīmju
spektru, ko nav iespējams izteikt ar attiecīgas nozīmes vārdu tulkojumā no latīņu
valodas. Pētījumos angļu un vācu valodā, kas aplūko monstru tēmu un monstru
dzimšanu, bieži sastopamas leksēmas monstrous, monster, misbirth3, omen, prodigies,
portents (angļu) un die Missgeburt, die Wunderzeichen, Prodigien u. c. (vācu). Latviešu
valodā pētījumu par monstriem praktiski tikpat kā nav4. Tāpēc nav izveidojusies
tradīcija leksēmas monstrs tulkojumā un vārda zīme (omen – latīņu val.) korekts
skaidrojums konkrētajā kontekstā. Tāpat nav izstrādāta attiecīgā terminoloģija, kā
arī nav zinātniski vēsturiskā pētījumu fona par cilvēkiem–monstriem.
Šis raksts ir unikāls pētījums latviešu valodā par cilvēkiem–monstriem un
ļauna/ laba vēstošām zīmēm. Tēma līdz šim nav plašāk aplūkota literatūrzinātniskā
aspektā.

Par Plīnija Vecākā monstrozajām tautām jau senāk stāsta grieķu vēsturnieki
Megastēns (Μεγασθένης, ca. 350.–290. p. m. ē.) un Ktēsijs, un citi svešu zemju
apceļotāji [1, 36–37]. Romieši veiksmīgi pārņem un adaptē grieķu ziņas. Plīnijs
Vecākais sakārto vienkopus grieķu stāstus par monstrozajām tautām Naturalis
Historia 7. grāmatā. Monstrozos cilvēkus apzīmē leksēmas genus (latv. – tauta, cilts,
suga, veids u. c.) un gentes (ciltis, tautas u. c.) [7, 378], kas pieļauj diezgan plašu
interpretāciju literārajos tulkojumos.
D. Hermanis seko tradīcijai, un poēmas rindās redzami spilgtākie Plīnija
Vecākā monstrozo tautu pārstāvji. Arimaspi7 (leģendāra cilvēku cilts, kas esot
dzīvojusi Ziemeļskitijas kalnos un cīnījusies ar tikpat leģendāriem mītiskiem
radījumiem grifiniem. Viņu galvenā “monstrozā” vizuālā pazīme ir viena acs pierē)8;
Blemmiji (nomadu cilts, dzīvojoša Lībijas tuksnešos Āfrikā) [14, lib. V], savukārt,
D. Hermaņa poēmā: “Cilvēki bez galvas, tiem abas acis ir krūtīs” [12, [32]]; Skiapodi9
jeb Ēnpēdas (cilvēki ar vienu kāju, paraduši gulēt uz muguras. Kad ir karsts, kāja ļoti
labi aizsargā tos no saules, pildot saulessarga funkciju) un Kinokefali10 jeb Suņgalvji
(cilvēku cilts ar suņu galvām, dzīvo Indijas kalnos un sazinās savā starpā rejot) [15].
Kinokefali ieguvuši milzu popularitāti viduslaiku mākslā, tekstos, kā arī renesanses
kultūras telpā.
Viduslaikos iesakņojusies tradīcija tos (resp. monstrozās tautas) sāk dēvēt par
“monstroziem” atšķirīgās ārienes un paradumu dēļ [9, 1]. Šķiet, epitets monstrozās
rases/ sugas/ tautas ir iesakņojies jau viduslaiku tekstos un stabili eksistē mūsdienu
zinātniskajā literatūrā.
Cita cilvēku kategorija, saukti par monstriem, ir cilvēki ar iedzimtām
anomālijām. Antīkajā pasaulē cilvēki–monstri ir neveiksmes zīme politiskā vai sociālā
kontekstā. Romiešu vēsturnieki Tits Līvijs (Titus Livius, 64. vai 59. p. m. ē. – 12. vai
17.) un Kornēlijs Tacits (Publius Cornelius Tacitus, ca. 56.–120.) ziņoja par daudziem
defektīviem cilvēku un dzīvnieku dzemdējumiem, kas izraisīja sabiedrībā šausmas un
riebumu, jo it kā spēja izjaukt kosmisko kārtību un apdraudēt valsti. Hermafrodīti,
tikko piedzimuši, nedrīkstēja skart romiešu zemi, bet tūlīt tika iemesti jūrā [9, 179].
Senajā Spartā īpaša vecāko sapulce izlēma jaundzimušo likteņus. Ja bērns piedzimst
slims vai ar deformētu ķermeni, to nogalina, iemetot aizā [16]. Bet saskaņā ar Senās
Romas 12 tabulu likumiem bērns ar deformētu ķermeni ir tūlīt jānogalina [6].
Kaut arī romiešus interesēja hibrīdi un visādas dīvainības, kā arī monstrozi
bērni ar vairākām galvām un locekļiem, bērni ar iedzimtām anomālijām visbiežāk
tika uzskatīti par dievu sūtītu ļaunu zīmi [8, 128].
Tai pat laikā romiešu vēsturnieks Plūtarhs (Πλούταρχος, ca. 46.–120.) darbā
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Antīkās pasaules mantojums monstru izpētē
Dažnedažādi monstri iznirst no antīkās pasaules dzīlēm. Sengrieķu mītos
varoņi cīnās ar monstriem: tiek uzvarēts ciklops Polifēms, labirintā ieslēgts Minotaurs,
ar viltu tiek iznīcināta gorgona Medūza.
Līdzās mitoloģiskajiem monstriem bailes iedvesa arī tautas un dzīvnieki, kas
dzīvoja tālās zemēs un ģeogrāfiskā stāvokļa vai klimata dēļ bija atšķirīgi gan savā
ārienē, gan ieradumos. Tā radās grieķu vēsturnieku un ceļotāju leģendas par savādām
tautām un fantastiskām rasēm [8, 123].
D. Hermanis sniedz lasītājam ieskatu “monstru vēsturē”, sākot ar piemēriem
no antīkās pasaules. Zināms, ka dzejnieks seko romiešu enciklopēdista un
dabaszinātnieka Gaja Plīnija Vecākā (Plinius Secundus, 23–79) darba Naturalis
Historia (Dabas vēsture) ziņām par eksotiskiem un brīnumaina izskata cilvēkiem.
Gadsimtu vēlāk ar spožu prātu apveltītais romiešu autors Auls Gellijs (Aulus Gellius,
ca. 125–180), rakstot par monstriem savā zināmākajā darbā Noctes Atticae (Atikas
naktis), atsaucas uz Plīniju Vecāko un seno laiku pusleģendāriem un reāliem grieķu
vēsturniekiem Aristeju Prokonēsieti (Ἀριστέας, ca. 700. p. m. ē)5, Isigonu Nikejieti
(Ἰσίγονος, ?), Ktēsiju (Κτησίας, ca. 500. p. m. ē.)6 u. c., kuru darbi līdz mūsdienām
ir saglabājušies tikai fragmentāri vai izzuduši pavisam, ka noteiktās pasaules daļās
cilvēki dzimst monstrozi [12, [4]].
3
4
5
6

Priekšlaicīgi dzimuši bērni 16. gadsimtā nereti tiek uzskatīti par monstriem.
Rakstniece Bārbala Simsone (1978) aplūko monstrus un metaforas šausmu literatūrā.
Zināmākais darbs Arimaspeia, kurā viņš apraksta brīnumainus cilvēkus mītiskās zemēs.
Grieķu ārsts un vēsturnieks, zināmākais darbs Indica (arī grieķu vēsturnieka Megastēna darba nosaukums ir Indica).
LITERATŪRZINĀTNE

7 Skitu vārds, kas tulkojumā nozīmē “viena acs”.
8 Oriģinālavots esot Aristeja Prokonēsieša slavenākais darbs Arimaspeia, kurā viņš apraksta brīnumainus cilvēkus
mītiskās zemēs. Darbs nav saglabājies.
9 Tulkojumā no grieķu valodas “Ēnas kāja”, bieži saukti arī par Monopodiem (gr. – vienkāji).
10 Tulkojumā no grieķu valodas “Suņu galvas”.
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De curiositate (Par ziņkārību) piemin briesmoņu jeb monstru tirgu (gr. teraton agora),
kurā var sastapt cilvēkus ar ļoti īsām rokām, strausa galvām vai trijām acīm u.tml.
[17]. Tomēr nav skaidrs, vai šie monstri ir nopērkami tirgū vai tikai aplūkojami par
atsevišķu samaksu. Šādi monstru apskates tirgi (freak show) parādās ASV 19. un
20. gadsimta sākumā [8, 129].
Seno grieķu un romiešu priekšstati par monstriem un monstrozo savukārt
ļauj mums izprast viņu kultūras bailes. Monstri bija pretstats grieķu idealizētajai,
sakārtotajai un racionālajai sabiedrībai [8, 104].
Bērni ar iedzimtām anomālijām neiederas grieķu–romiešu militārajā sfērā un
imperiālistiskajā politikā fizisku nepilnību dēļ. Ksenofobiska sociālā iekārta neļauj
cilvēkus–monstrus uzskatīt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem. Antīkās pasaules
cildinātie ideāli kontrastē ar monstriem – skaistais un neglītais, harmoniskais un
totāla disharmonija monstra veidolā. Antīkās sabiedrības mērķis ir visu veidu
monstrus izolēt no sabiedrības vai nogalināt. Tiem nav vietas antīkajā sabiedrībā.
Vēlīnās antikvitātes laika zinātnieks un kristietiskās filozofijas pārstāvis Svētais
Augustīns pauž viedokli, ka šie radījumi (cilvēki–monstri) ir Ādama pēcteči. Tātad
viss, kas ir Dieva radīts, nevar būt pret dabu. Turpretī par Plīnija Vecākā minētajiem
monstriem kinokefaliem, kas izbrīna sabiedrību visos gadsimtos, Svētais Augustīns
saka šādi: “Ko lai saka par Kinokefaliem, kuru suņiem līdzīgās galvas un riešana tos
drīzāk pasludina par zvēriem, nevis cilvēkiem?” [2, 16, VIII].
Svētais Augustīns rosina domāt, ka nomaļās monstrozās tautas un lokālas
atsevišķas monstru dzimšanas ir cieši savstarpēji saistītas. “[..] Monstrozās tautas
Dievs radījis ar nolūku, lai parādītu Dieva varenību. [..] Monstru dzimšana nav
dabas kļūda vai neveiksme, jo eksistē veselas monstrozās tautas. Monstrozās tautas
nav kļūda, jo atsevišķi monstri rodas regulāri” [1, 86].
Kristīgās pasaules domātāju vidū Svētā Augustīna viedoklis ir neapstrīdams
gan viduslaiku sabiedrībā, gan renesanses laikmetā un vēlāk. Ir skaidri redzams,
ka nemainīga paliek interese par visu “sugu” monstriem. Tomēr jaunās un citādās
pasaules kārtības ietekmē monstrus sāk pētīt caur kristietības prizmu.
Plīnija Vecākā monstrozo tautu pārstāvji turpina informēt un iepriecināt
lasītājus arī viduslaiku manuskriptos. Naturalis Historia ir neapšaubāma autoritāte
tēmā brīnumaini radījumi piecpadsmit gadsimtu garumā. Šis darbs viduslaiku
pasaulē ienes antīkās kultūras priekšstatus par eksotiskiem cilvēkiem un vietām.
Svētais Augustīns dēvēja Plīniju par augsti mācītu vīru [1, 33].
Hermaņa laikā Plīnijs Vecākais joprojām ir autoritāte, un viņa Naturalis
Historia tiek citēta daudzu humānistu darbos. Tomēr attieksme pret Plīnija Vecākā
monstrozajām tautām ir kļuvusi kritiska. 16. gadsimta mācītie vīri mēģina interpretēt
monstrus attiecīgi laikmetam.
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Renesanses laikmeta skatījums uz monstru
Dzejnieks Daniels Hermanis saka: “Dievs ir radījis cilvēku vertikāli stāvošu,
pilnveidojis to un izveidojis kā mākslas darbu” un “Ja tas, ko ir dzemdējis cilvēks, ļoti
attālinās no pieņemtā cilvēka veidola, tad tas tiek saukts par monstrozu” [12, [3–4]].
Humānistu antropocentriskajā pasaules uztverē Dievs novieto cilvēku
uzmanības centrā kā visu lietu mēru. Cilvēku ir radījis Dievs “pēc sava ģīmja un
līdzības” [13, 7].
Dievs ir radījis cilvēku pilnīgu, harmonisku, skaistu. Ja kāds no cilvēka
orgāniem vai locekļiem ir kropls, rodas disharmonija. Hermaņa dzejas rindās jaušams
humānistiem raksturīgais antropocentrisms. Monstri tiek pretstatīti harmoniskajam
un skaistajam cilvēkam, kuram visi orgāni un locekļi ir pareizajās vietās, atbilstošā
skaitā un formā.
Renesanses laikmetā koncepcija par monstru iegūst atšķirīgu traktējumu.
Īpaši 16. gadsimtā, šķiet, nostāsti par fantastiskiem monstriem un reāli fakti par
jaundzimušajiem (gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem), kas dzimuši ar dažādām
attīstības anomālijām, ir tēma “numur viens”.
Pastiprināta interese par monstriem (monstrous births) parādās jau vēlīnā viduslaiku periodā. Renesanse monstru dzimšanu visbiežāk interpretē kā Dieva sodu,
tradicionāli par bībelisko grēku pārkāpšanu, kas realizējas caur dabas katastrofām,
tādām kā plūdi vai sērgas. 15. gadsimta beigās un reformācijas sākumā monstru
dzimšana iemanto jaunu jēgu un funkciju. Stāsti par monstroziem cilvēkiem, zvēriem un (bieži) hibrīdiem kalpo propagandai, kas visbiežāk tiek izplatīta skrejlapu
veidā. Monstra dzimšana norāda uz vienas vai otras konfrontējošās reliģiskās puses
trūkumu, kroplīgumu, kļūdu.
1523. gadā Mārtiņš Luters (Luther, 1483–1546) un Filips Melanhtons
(Melanchton, 1497–1560) izdod brošūru, antikatolisku sacerējumu, kurā interpretē
divus hibrīdus monstrus, kas kalpo par atbildi Romas Katoļu baznīcai. Tā, monstri –
hibrīdi ar ēzeļa galvu un pērtiķa galvu un monstroziem ķermeņiem (Papal Ass and
Monk Calf) – simbolizē pāvestu un viņa melīgo režīmu [19, 52–54].
Vizuāla disharmonija monstra attēlojumā korelē ar konfrontējošiem reliģiska
rakstura tekstiem. Monstru neskaidrā izcelsme, to daudzējādi negatīvā jēga, šķiet,
simbolizē 16. gadsimta visus iespējamos netikumus un nelaimes gan reliģiskā, gan
politiskā kontekstā.
Cilvēki–monstri tiek apspriesti neskaitāmos filozofiskos un zinātniskos
traktātos. Iznāk apjomīgas un skaistas enciklopēdijas un hronikas, kurās aplūkojami
vairāki simti ilustrāciju ar cilvēkiem–monstriem līdzās mītiski fantastiskiem
radījumiem – monstriem.
Plīnija Vecākā monstrozo tautu recepcija saskatāma renesanses laika ievērojamos pasaules vēstures aprakstos. Hartmaņa Šēdeļa (Hartmann Schedel, 1440– 1514)
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2. attēls. Münster, S.
Cosmographia. Basel, 1546,
Fol. DCCCIX

1. attēls. Schedel, H. Liber chronicarum.
Nurnberg, 1493, Fol. XII

pasaules hronikā Liber Chronicarum [..] (Hroniku grāmata), kas pirmoreiz iespiesta
1493. gadā un attaino bībelisko pasaules vēsturi, apraksta monstrozo tautu pārstāvjus, efektīgi ilustrētus kokgriezuma tehnikā (1. att.). Sebastiana Minstera (Sebastian
Münster, 1488–1552) Cosmopraphia (Kosmogrāfija) parādās ne tikai pirmā Rīgas
panorāma, bet ilustrācijas, kurās atkal jau redzami daži Plīnija Vecākā monstri –
jau pieminētie Skiapodi, Arimaspi, Blemmiji, Kinokefali, to vidū arī Siāmas dvīnīši
(2. att.). D. Hermanis uzskata, ka Minsters, visticamāk, ir apkopojis materiālu par
monstrozajiem cilvēkiem no iepriekš minēto grieķu vēsturnieku darbiem [12, [4]].
Vārda monstrs abas nozīmes (senses) – cilvēks ar iedzimtām anomālijām,
kas pravieto nelaimes, un neparasta cilvēku suga – nodarbina daudzu domātāju
prātus vēlajos viduslaikos [9, 178]. Renesanses un apgaismības laikmetā saglabājas
pastiprinātā interese par neparastajiem cilvēkiem. Renesanses vizuālajā kultūrā
Plīnija monstri un cilvēki ar iedzimtām anomālijām tiek “pētīti” un attēloti dažādos
tematiskos katalogos un enciklopēdijās.
Dabaszinātnieka un botāniķa Ulissa Aldrovandi (Ulisse Aldrovandi, 1522–1605)
katalogā Monstrorum historia11 (Monstru vēsture), kas tiek izdots pēc viņa nāves,
11 1642. gads.
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ietverts liels daudzums tālās zemēs dzīvojošu monstrozu radību un ceļojumos
redzētu monstru. Katalogā iekļauti arī priekšlaicīgi dzimušo attēli, dabas retumi un
monstrozi dzīvnieki. 16. gadsimta beigās visu formu un kategoriju monstru pulks ir
krietni paplašinājies [19, 71–73].
Aldrovandi darbs nemēģina zinātniski pētīt un skaidrot iedzimtos defektus.
Arī līdzīgi tā laika traktāti apkopo pēc iespējas vairāk atsevišķu kroplību gadījumus
un pēc iespējas dīvainākus, tomēr zinātniski tos neaplūko [10, 3].
Fantastiski monstri un reāli monstri rod atspoguļojumu renesanses literatūrā
un mākslā. Tendence nostatīt cilvēkus ar iedzimtām anomālijām līdzās fantastiskiem
radījumiem dažādu žanru literatūrā atklāj sabiedrības attieksmi kopumā. Iespējams
arī, ka monstru dzimšanas atspoguļojumos reālu faktu izklāsts mijas ar autoru
fantāziju. Šķiet, 16. gadsimta devīze monstru atspoguļošanas tradīcijā varētu skanēt
šādi – jo dīvaināk, jo labāk.
Un tikai 19. gadsimta sākumā rodas jauna zinātne – teratoloģija12, kas
nodarbojas ar cilvēku–monstru klasifikāciju un izpēti.
Kolekcionāru, muzeju un valsts valdību iniciatīvas veicināja teratoloģijas kā
patstāvīgas zinātnes attīstību. Krievijā Pēteris Lielais (Petr I, 1672–1725) 1718. gadā
izdeva pavēli visa veida retumus un monstrus – cilvēkus, dzīvniekus un augus
nogādāt Pēterburgas kunstkamerā [10, 3]. Kunstkameras13 līdz pat mūsdienām,
pārvietotas pasaulslavenos muzejos, glabā visbaisākos un visdīvainākos cilvēku–
monstru eksemplārus.

12 Zinātne par monstriem (terata no grieķu val. – brīnums, briesmonis).
13 Kolekcijas ar retu priekšmetu, dabas brīnumu un visa veida monstrozu, dīvainu radījumu eksponātiem iemantoja
lielu popularitāti renesanses laikmetā Eiropā.
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De monstroso partu (Par monstra dzimšanu).
Anno 1596. Riga
Var droši apgalvot, ka Livonijā dzimušā monstra apraksts līdz mūsdienām
saglabājies, Rīgas humānista Daniela Hermaņa centībai pateicoties. Hermanim ir
liels izaicinājums rakstīt par Eiropā tik izplatītu un aktuālu tēmu. Atvedis humānistu
literāro pieredzi no Eiropas akadēmijām un galmiem, dzejnieks sacer veltījumu
Livonijai vēlīnās renesanses un baroka dzejas stilā.
Poēmas pirmais izdevums iznāk 1596. gadā un bibliogrāfs Ārends Būholcs
(Buchholtz, 1857–1938) atzīst, ka slavenais dzejnieks Daniels Hermanis ir izdevis
dīvainu jeb brīnumainu darbu. Bibliogrāfs saskata arī patriotisma iezīmes dzejoļa
rindās [4, 55]. Un, patiesi, dzejnieks veltī rindas Rīgas ģerboņa aprakstam un Rīgas
pilsētas vēsturei, uzrunā Livonijas pārvaldītājus un pārdzīvo par valsts politisko
stāvokli.
1596. gadā Rīgas grāmatu iespiedēja Nikolausa Mollīna darbnīcā tiek
iespiesti septiņi seniespiedumi [4, 44]. Jādomā, ka iemūžina tos sacerējumus, kas
šķiet aktuāli un novatoriski Rīgas izglītotajai sabiedrības daļai. Tādējādi Hermaņa
dzejolis kļūst par 16. gadsimta Rīgas seniespiedumu, kurā medicīniski ģenētiski
jautājumi un filozofiski ētiskas dabas apceres plūstošās dzejas rindās savijas ar
protestantisma idejām un vēstures notikumu 16. gadsimta Eiropā virknējumu.
Grāmata sastāv no slavinājuma dzejoļa Rīgas vēsturei un gara ievada – veltījuma
Livonijas pārvaldītājiem, kas ietver arī izmantotās literatūras sarakstu renesanses
laika manierē. To turpina pats dzejolis par Livonijas monstru un dzejnieka ētisks,
dabaszinātnisks, vēsturisks diskurss par monstriem un zīmēm renesanses laikmeta
tradīcijā (3. att.).
Dzejnieks atklāj, ka materiālu par monstriem esot iepazinis, studējot
universitātēs un dzīvojot Austrijas ķeizara galmā [12, [8]]. Austrijas galmā,
visticamāk, viņš redz slavenās mākslas un brīnumu kolekcijas eksponātus14, kuru
vidū ir dažādi cilvēku–monstru paraugi. Iespaidi par tiem vēlāk atspoguļojas poēmas
monstru apcerējumos.
Lasot poēmu, nepamet sajūta, ka Hermanis monstra dzimšanas gadījumam
ir pievērsies ar īpašu entuziasmu. Tātad, “māte daba ir piešķīrusi man materiālu”
[12, [15]]. Poēmas centrālais tēls, kuru dzejnieks sauc par monstrosus partus, ir
jaundzimušais ar augļa attīstības anomālijām, kurš piedzimis kādai lauku sievietei
Ašerādenē (mūsd. Aizkrauklē) 1595. gadā. Poēmā lasāms detalizēts bērna apraksts.
Meitenītes seja bijusi ļoti sakropļota: ar šķeltu mēli, sašķeltu apakšžokli, nespēju zīst.
Tai bija neattīstīti un deformēti acu, ausu, nāsu un mutes orgāni, kopā saauguši roku
un kāju pirksti. Šis bērns nodzīvoja trīs nedēļas, tā arī neizdvesis nevienu skaņu, tikai

3. attēls. Hermann, D. De monstroso partu.
Riga, 1596

baisas nopūtas. Nav šaubu, ka aprakstītais notikums ir realitāte. Atbaidošo monstra
izskatu dzejnieks salīdzina ar valsti:
Trūkst padoma, esam gan bez tiesībām, gan bez likumiem.
Tāpēc galva iekšā ir tukša, bet no ārpuses tai ir
Atbaidoša forma [12, [22]].
Poēmā apdziedātais bērns ir simbols sašķeltai un deformētai valstij ar atbaidošu
formu, kurā dzīvo Hermanis. Ir grūti precīzi pateikt, kuri politiskie vai ekonomiskie
notikumi viņu satrauc. 1596., poēmas izdošanas gadā pēdējā Livonijas ordeņa mestra
Gotharda Ketlera (Godthartt Kettler, 1517–1587) dēli Frīdrihs un Vilhelms sadala
Kurzemes un Zemgales hercogisti divās daļās. Iespējams, šī hercogistes dalīšana kā
politiskās un sociālās pārmaiņas ir liktens sūtīta ļauna zīme. Dalīšana un šķelšanās
dominē daudzos tēlainos salīdzinājumos, kas vedina domāt, ka politisko robežu
pārdalīšana izraisa negatīvās asociācijas:
Proti, ja dabas orgāni nav savstarpēji saskaņoti,
Tie norāda uz tautas nesaskaņu un sašķeltiem prātiem [12, [31]].

14 Svētās Romas imperatoram Rūdolfam II (Rudolf II, 1552–1612) piederēja ievērojama retumu kolekcija.
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Meitenītes deformētie sejas orgāni, katra nianse tajos rosina dzejnieku
salīdzināt ar situāciju valstī. Turklāt cilvēku alkatība un centieni straujāk uzskriet pa
varas kāpnēm palikuši nemainīgi kā 16. gadsimtā, tā arī mūsdienās:

dzīvniekam līdzīgs, ar suņa galvu. Ir skaidrs, ka dzejnieks seko iepriekš citētajam
Svētā Augustīna viedoklim, kurš apšauba Kinokefalu cilvēcīgumu15.
Antīkajā pasaulē monstra dzimšana ir drauds sabiedrībai un valstij. Viduslaiku
sabiedrībā monstri sēj bailes, neziņu, riebumu. Renesanses laikmets pārņem šo baiļu
un māņticības izpausmi attiecībā uz cilvēkiem–monstriem. Tomēr monstra dzimšana
16. gadsimtā iegūst jaunu funkciju, parādās interese par monstru ģenealoģiju, sūtību
uz zemes, garīgumu utt., bet vēl joprojām tie turpina apdraudēt sabiedrību un
pareģot nelaimes. Hermanis seko 16. gadsimta tradīcijai apdzejot monstru, saskatot
monstra dzimšanā jēgu un pravietojumu. Aizkraukles monstrs simbolizē Livoniju.
Sašķeltie un deformētie orgāni ir metafora konfliktiem valstī.

Tas asais zobs, kas stāv
Vidū sašķeltajam apakšžoklim, iezīmē divus konkurējošus
Grēkus – viens ir alkatība, otrs ir skaudība [12, [23]].
Nelaimīgā meitenīte ir simbols Livonijai vai, precīzāk, visām politiskajām un
reliģiskajām konfrontācijām valsts iekšienē. Valsts ir neredzoša, nedzirdoša, sašķelta
un deformēta. Locekļi un orgāni nav harmoniski, bet saplosīti un atdalīti.
Hermanis, valsts ierēdnis un cilvēks no “elites”, izmanto priekšrocību
izpētīt klātienē un aprakstīt šo neparasto gadījumu. Iemūžinot Aizkrauklē dzimušo
monstru dzejā, Hermanis seko 16. gadsimtā Eiropā valdošajām tendencēm literatūrā.
Monstrozā bērna atveids ir iespaidīgs. Katrs deformētais orgāns atklājas it kā mediķa,
pat anatoma skatījumā. Vēlīnās renesanses laikmeta dzejnieku interesē detaļas.
Studijas dabaszinātnēs un humānista “enciklopēdiskās” zināšanas ļauj prasmīgi un
precīzi apdzejot cilvēka anatomiju detaļās.
Renesanses laikmetā aktuāls ir jautājums par cilvēka–monstra dvēseli.
Jaundzimušie ar iedzimtām anomālijām nedzīvoja ilgi, tāpēc steidzami tie bija
jākristī, lai glābtu to dvēseles. Ja monstrs tiek uzskatīts par cilvēku, to nepieciešams
kristīt [1, 83].
Hermanis vairākkārt atgriežas pie jautājuma par Aizkraukles monstra
kristīšanu. Ētiskā diskursa ietvaros viņš jautā, vai monstrus ir pieņemts kristīt:
Vai neklājas vaicāt, vai tad tiešām nevajadzētu avota svētajos viļņos
Apslacīt monstrozā bērna atspulgu?
Šķiet, ka līdzīgs jautājums jau nesen apspriests –
Ticīgie aizliedz kristīt tādus,
Kuru atbaidošais veidols laupa visu cilvēcisko izskatu.
Proti, ja kāds ir nejauši radīts ar suņa galvu
Vai citā sugā, kas piederas nesaprātīgiem dzīvniekiem.
Taču citādi ir ar tiem, kas līdzīgi cilvēkam pēc uzbūves un izskata,
Bet pēc liktens lēmuma lielākoties ar sakropļotiem locekļiem.
Kristīgā mācība neaizliedz šādu [bērnu] kristīt svētajā avotā,
Turklāt vecāki gaida un it kā cer uz ko labāku [12, [24]].
Kristības ir ļoti būtiska cilvēku reliģiskās dzīves sastāvdaļa. Ir saprotams, ka
jautājums par monstrozo bērnu kristīšanu ir aktuāls ne vien bērna vecākiem, bet arī
sabiedrībai. Hermanis sniedz skaidru atbildi, ka kristīt ir atļauts, ja vien nav dzimis
LITERATŪRZINĀTNE

Cilvēki–monstri – simboli un ļaunas zīmes
Aizkrauklē dzimušās meitenītes anatomiski detalizētajam attēlojumam poēmā
seko gara rinda monstrozu piemēru. Hermanis vēlas parādīt “monstrus no visiem
gadsimtiem” [12, [9]]. Viņš uzskaita atsevišķus no antīkās pasaules vēsturnieku
darbiem uz 16. gadsimtu “pārceļojušus” monstrus, kas kalpo kā uzskatāmi piemēri
monstru atbaidošajai ārienei. Varētu teikt, ka tiek pārskatīta monstroloģijas vēsture
dzejas rindās. Visi ceļi ved uz Romu jeb mēs atkal saskaramies ar Plīnija Vecākā
monstrozajām cilvēku sugām vai tautām. 16. gadsimtā viņi joprojām ir dzīvi.
Dzejas rindās tiek uzskaitīti Arimaspi, Blemmiji, Antipodi un spalvaino cilvēku
ciltis. Hermanis neslēpj savu skeptisko attieksmi un saka: “Tomēr mūsu vidū reti ir
sastopams kāds, kurš tic tādiem monstriem” [12, [32]].
Bet Hermanis ilgāk pakavējas pie tēmas par abu dzimumu būtnēm – hermafrodītiem jeb androgīniem. Naturae miracula – dabas brīnumi – ir šīs personas,
par kuru eksistenci nešaubās arī Plīnijs Vecākais: “Licīnija Krassa un Kasija Longīna
konsulāta gadā (171. p. m. ē.) kādu meiteni, pēc tam, kad tā pārtapa par zēnu, auguri
lika izraidīt tuksnesī” [12, [32]].16
Šādu gadījumu apraksti sastopami arī populārzinātniskajā literatūrā, kad
bērnu nokrista kā meiteni, bet dzimumbriedumā atklājas, ka viņa tomēr ir vīriešu
dzimuma [10, 20]. Pēc Hermaņa piemēriem un Plīnija Vecākā avotiem var secināt, ka
šīs pārvērtības biežāk skar meitenes, kurām pubertātes vecumā sāk parādīties vīriešu
dzimuma pazīmes. Hermaņa laikā hermafrodīti, lai arī pieskaitāmi pie monstriem,
ir reāli sabiedrības locekļi.
Monstrozie cilvēki, kas dzīvo tuksnešainās un nomaļās vietās (ar to ir jāsaprot
Indija, Etiopija un citas Plīnija Vecākā pieminētās monstrozo tautu dzīvesvietas),
neesot bīstami. Tie dzīvo tālu un ir izolēti. “Pretēji ir Eiropā, pasaules reģionā,
15 Pastāv arī leģenda par Kinokefalu – mocekli Svēto Kristoferu, kurš pievērsts kristietībai.
16 Arī Naturalis Historia 7. grāmatā.
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visattīstītākajā no visas pasaules pārējām daļām. Tur lai gan retāk ir manīti cilvēku
monstri, tomēr katrreiz, kad tie piedzimst, tie vienmēr norāda uz kaut ko nākotnē”
[12, [4]]. Hermanis nošķir monstrozās tautas, kuras, pēc viņa vārdiem, nevieš ticību
mācītos vīros, no reāliem monstriem, kas pareģo nelaimes.
Līdzās liecībām par cilvēkiem–monstriem klasiķu darbos dzejnieks atgādina
vēsturiskus notikumus, sasaistot tos ar “reāliem” monstriem no nesenas pagātnes.
Hermanis apgalvo, ka 1565. gadā Veimārā esot redzēts cilvēks–monstrs ar suņa
galvu, paceltām rokām un zoss kājām. Visprecīzāk viņu atspoguļo kāda anonīma
autora dzejolis, kuru min pats Hermanis:

monstru ilustrē ar kalvinista un reformācijas piekritēja Teodora Bēzas (Theodor Beza,
1519–1605) satīras pilnu epigrammu, adresētu karalim:

Baismīgais nesen dzimušā monstra izskats nešaubīgi norāda
Uz cilvēku briesmīgajiem netikumiem.
Tam ir neglīta suņa galva, pēc niknuma pats kā suns [..] [12, [6]].
Pēc apraksta ir skaidrs, ka pieminētais monstrs ir Kinokefals vai kāds tā
radinieks. Turpmākās dzejas rindas norāda uz to, ka monstrs, visticamāk, ir simbols
Vācijas degradētajai sabiedrībai. Pēc Hermaņa vārdiem, šis monstrs manifestē
reliģiskos karus un valsts apvērsumu, kas pāris gadus vēlāk arī seko. Monstrs – fikcija
vai literārs tēls iezīmē pārmaiņas valstī un sabiedrībā. Hermanis seko tradīcijai ar
monstra palīdzību atspoguļot politiski sabiedrisko stāvokli valstī.
Livonijas vēsturē atskatoties, dzejnieks rod piemēru – ļaunu zīmi cilvēkiem.
Proti, Rīgā 1570. gadā dzimst monstrs ar divām galvām, četrām rokām, četrām kājām, bet vienu ķermeni un vienu anālo atveri. Skaidrs, ka runa ir par Siāmas dvīņiem,
kuri piedzimst gadā, kad dzejnieka vārdiem “Livonija ir atvērta dažādām nelaimēm”:

Šim līdzīgs monstrs bija dzimis, kad tu, Kārli IX (devītais),
Valdīji Francijas karaļvalstī. To monstru ieraudzīja Sēna
Un milzīgā Parīzes pilsēta. Kā viens vēders
Balstīja divas galvas, tāpat ir, ja vienai zemei ir
Divi karaļi. Tad valstī nav vienprātības.
Proti, ja dabas orgāni nav savstarpēji saskaņoti,
Tie norāda uz tautas nesaskaņu un sašķeltiem prātiem [12, [31]].
Monstrs dzimis ar divām galvām, četrām rokām, četrām kājām, 1573. gadā
Parīzē, Šarla IX valdīšanas laikā. Bēza ar vārdiem “viens vēders baro divas galvas”
brīdina karali par konkrēto situāciju, kad faktiski Francijā valda Šarla IX māte
Katarīna Mediči (Caterina Medici, 1519–1589), nevis pats karalis. Vēsturisko
notikumu kontekstā ir protestantu un katoļu reliģiskie kari.
Monstru dzimšana vai parādīšanās dažādās Eiropas valstīs 16. gadsimtā norāda
uz trūkumiem valsts pārvaldībā un simbolizē visus cilvēku netikumus. Aizkraukles
monstrs un citi tā radinieki atspoguļo sabiedrības bailes un neapmierinātību. Tos
uztver kā draudus un ļaunu zīmi.

Labu un ļaunu vēstošas zīmes cilvēkiem

Dzejas rindās, iespējams, slēpjas atsauce uz 1570. gada valstiskiem notikumiem,
kad Ivans IV Bargais (Ioann IV Vasil’evič Rûrikovič, 1530–1584) vēlas pārvaldīt
Livoniju ar Dānijas karaļa brāļa Magnusa (Prins Magnus, 1540–1583) starpniecību.
Bērns ar divām galvām kļūst par simbolu nesaskaņām un nelaimēm Livonijā. Lai
arī ziņas par šo monstru nevar precīzi datēt, dzejnieks atsaucas uz Rīgas pilsoņu
liecībām. Visticamāk, Hermaņa mērķis ir saistīt arī šī monstra dzimšanu ar Livonijas
kara briesmīgajiem notikumiem.
Līdzīgs monstrs – nelaimes simbols valstij – dzimst Francijā. “Francijā Šarla
IX (Charles IX, 1550–1574) valdīšanas laikā jaundzimušā ar iedzimtām ķermeņa
anomālijām dzimšana tiek uzskatīta par kara vai bada vēstnešiem” [10]. Hermanis šo

16. gadsimtā astronomija un interese par debesu ķermeņiem iegūst īpašu
vietu humānistu zinātnisko pētījumu vidū. Kaut arī Džordani Bruno (Giordano
Bruno, 1548–1600), Nikolajs Koperniks (Nicolaus Copernicus, 1473–1543) u. c.
domātāji sagrauj stagnējošus uzskatus par kosmosa likumiem, māņticība un vecās
mācības vēl joprojām prevalē cilvēku prātos. Dabas brīnumi un laba/ ļauna vēstneši
ir ne tikai cilvēki–monstri, bet arī parādības debesīs – komētas, saules aptumsums,
asins lietus. Šīs zīmes tāpat kā monstri spēj ietekmēt notikumu attīstību valstī vai
brīdina par briesmām, nelaimi (4. att.).
Antīkajā pasaulē dabas brīnumi un zīmes tika saskatīti visur. Daba sūta zīmes,
kas pareģo nākotni. Senajā Romā tie bija auguri, kuru darbs bija pareizi izskaidrot
dabas zīmes, Senajā Grieķijā – orākuli. Visbiežāk pēc upurlopu iekšām vai putnu
lidojuma tie meklēja labas vai ļaunas zīmes [1, 39].
Daniela Hermaņa dzejā atklājas 16. gadsimta sabiedrības priekšstati par dabas
sūtītām zīmēm. Viss nezināmais biedē cilvēkus. Ja parādība vizuāli ir biedējoša (tāpat
ar monstriem), tad tā var būt tikai nelaimes nesēja. Komētas, saules aptumsums,
asins lietus tiek uzskatītas par pretdabiskām un pārdabiskām parādībām. Kopumā
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Kad Livonija ir atvērta dažādām nelaimēm,
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Nebija dzimis bērns ar divām galvām? [12, [31]]
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Svētās Romas impērijas imperators Kārlis V (Karl V, 1500–1558) gūst uzvaru
pār vācu protestantiem. Visticamāk, šī ir atsauce uz Mīlbergas kauju, un Hermanis
izmanto situāciju, lai paustu atbalstu reformācijas izplatībai Eiropā. Tādējādi dabas
parādības atspoguļojumā un ietekmē atklājas autora subjektīvā pozīcija.
1557. gadā debesīs esot liesmojusi komēta pātagas izskatā. Šī komēta iezīmē
sākumu nežēlīgam un ilgstošam karam – maskaviešu iebrukumu Livonijas zemē,
Livonijas ordeņa un valdošās aristokrātijas domstarpības:
Vēl arī komēta garas pātagas izskatā reiz bija redzama.
Tā uzliesmoja un dega visu gadu [12, [30]].
4. attēls. Schedel, H. Liber chronicarum.
Nurnberg, 1493, Fol. CLI

autors vadās pēc principa – viss, kas ir pretdabisks (non naturalis), ir ļaunas zīmes,
tomēr ir arī daži izņēmumi.
Poēmā saskatāma neiztrūkstoša vēlīnās renesanses dzejas iezīme – Bībeles tēlu
un motīvu izmantošana. Kā labvēlīga zīme cilvēkiem ir kristīgajā ticībā dievišķās
sūtības zvaigzne debesīs, zem kuras dzima Kristus un kura rādīja ceļu pie Kristus:
Tā Zvaigzne nebija novietota augstajās debesīs
Kopš pasaules sākumiem. Tā nebija planēta
Vai nekustīga zvaigzne, bet dievišķās varas sūtīta [12, [28]].
Interesants ir dzejnieka (natūrfilozofa) dalījums dabiskajās un nedabiskajās
zīmēs. Stella non naturalis, ominis boni – nav dabiski radīta zvaigzne, tomēr cilvēkiem
labvēlīga. Pēc konteksta var nojaust, ka pēkšņas un mainīgas dabas parādības tiek
uzskatītas par nedabiskām.
Poēmā jaušama humānisma laikmeta interese par debesu ķermeņiem.
Neizprotamās un neizskaidrojamās astronomiskās parādības izbrīna un biedē. Tomēr
16. gadsimta zinātniskie atklājumi vai, precīzāk, pieņēmumi nespēj kliedēt sabiedrībā
dziļi iesakņojušos māņticību.
Tā fenomenu asins lietus aprakstīja jau Plīnijs Vecākais un nosauc to par
ļaunu zīmi [14, lib.II]. Hermaņa dzejojumā asins lietus 1547. gadā noklāj sarkanu
lauku, kurā pēc tam notiek kauja:
Pretēja nozīme bija tad, kad no debesīm krita asiņainas lāses,
Ar asinīm notraipīts sējums klāja laukus, pēc tam
Tika sarīkota kauja, sūra un zem nelaimīgas zīmes [12, [30]].
LITERATŪRZINĀTNE

1558. gadā Livonijā iebrūk Ivana IV Bargā karaspēks un sākas Livonijas
karš. Atskatīdamies vēsturē, dzejnieks piemin baisos kara noziegumus un atkārtoti
runā par sašķelto Livoniju. Interesanti, ka Hermaņa laikabiedrs luterāņu mācītājs
Baltazars Rusovs (Balthasar Rüssow, ca. 1536–1600) savā Livonijas hronikā min
ugunssārtu komētu 1556. gadā: “[..] uz jautājumu, kas tā esot par zvaigzni, kāds
Tērbatas domkungs atbildējis, ka tā esot komēta un pie tam tāda lieta, kura nekā laba
nevēstot” [18, 68]. Acīmredzot informācijas avoti autoriem atšķiras, bet sabiedrības
attieksme pret komētām 16. gadsimta Livonijā ir nepārprotama abu autoru tekstos.
Komētu 1577. gadā dzejnieks saista ar Ivana IV Bargā iekarojumu, raksturojot
to kā lielu postu Livonijas zemei:
No vietas, kur aust Saule, līdz ziemeļu Lielajam lācim,
Izstiepusies kvēloja komēta ar asti un milzu masu.
Tad bija ataicināts ķēniņš Stefans no Ungārijas zemes,
Kurš beidzot atspieda atpakaļ Maskavieti, kas postīja
Livonijas zemi [12, [31]].
Minētā komēta parādās arī Rusova hronikā – bailes iedvesoša komēta. “Livonijā
ļaudis runāja, ka debesis, saule, mēness un zvaigznes krievu briesmu darbu dēļ
esot sakustējušies un baidot cilvēkus. Daži teica, ka iepriekšējā komēta sludinājusi
nelaimi un pārmaiņas Livonijai, tāpat šī komēta nekā laba nenozīmējot krieviem”
[18, 168]. Šķiet, šīs komētas nozīmi abi autori skaidro vienādi. Komēta ir nelabvēlīga
maskaviešiem, jo ķēniņš Stefans 1579. gadā sāk karu pret Maskavieti.
Komētas un citas dabas parādības, līdzīgi kā cilvēki–monstri 16. gadsimtā
lielākoties tiek uztverti kā ļaunas zīmes un interpretēti kā politiskā vai reliģiskā
stāvokļa satricinājumi. Komētas, asins lietus ir omina (omen (lat.) – zīme (kā
pareģojums)) [7, 623], kas ir nuncia belli et magnarum rerum (kara un lielu pārmaiņu
ziņneši). Hermaņa poēmā laba un ļauna zīmes tiek interpretētas līdzās cilvēku–
monstru sūtībai. Cilvēki–monstri un debesu zīmes 16. gadsimta izpratnē vērtējami
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pretrunīgi. Tie ir pret dabas kārtību, bet tajā pašā laikā daba tos rada. Šķiet, ka
16. gadsimta domātāji vēl joprojām balansē uz robežas starp viduslaiku teoloģisko
sholastiku un renesanses humānistisko antropocentrismu.

Monstru dzimšanas cēloņi
Jautājums par monstru rašanās cēloņiem ir nodarbinājis cilvēku prātus jau no
senatnes. Atšķirībā no citiem antīkajiem filozofiem un izglītotiem vīriem Aristotelis
(Ἀριστοτέλης, 384– 322 p. m. ē.) uzskata, ka monstriem nav nekāda mērķa un
īpašas nozīmes. Monstri ir tikai bioloģisku neveiksmju gadījumi, un tāpēc tie nav
īpaši jāizskaidro [1, 48]. Laikā, kad nav izgudroti mikroskopi un nepastāv ģenētika
kā zinātne, Aristotelis uz monstru gadījumiem skatās racionāli un uzskata tos par
ģenētisku kļūdu.
Plīnijs Vecākais atbilstīgi dabaszinātnieka skatījumam cildina dabas visvarenību
un neapstrīdamu Dabas–Radītājas nozīmi monstru eksistencē:
Šos un citus līdzīgus no cilvēku dzimuma ir radījusi izdomas bagātā daba, sev kā
rotaļlietas, mums – kā dabas brīnumus [15].
Līdzās filozofiskiem un kristīgi dogmatiskiem viedokļiem pastāv arī
medicīniski monstru ģenētikas skaidrojumi 16. gadsimta izpratnē. Plašs monstru
dzimšanas “cēloņu” apkopojums lasāms franču kara ārsta, ķirurga un anatoma
Ambruāza Parē (Ambroise Paré, 1510–1590) darbā Des Monstres et prodiges17 (Par
monstriem un dabas retumiem):
Dieva balva
Dieva dusmas
Pārmērīgs sēklas daudzums
Par maz sēklas
Iztēle
Šaura vai maza dzemde
Nepieklājīga mātes poza, kad grūtniecības laikā viņa ir sēdējusi pārāk ilgi
sakrustotām kājām vai spiedusi tās pret dzemdi
Kritiens vai sitiens pa dzemdi grūtniecības laikā
Iedzimta vai pēkšņa slimība
Bojāta sēkla
Sajaukta sēkla
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Neganto spitālīgo ubagu viltība
Demoni un Sātani [1, 146]
Protams, monstru dzimšanas “cēloņi” jāvērtē atbilstoši 16. gadsimta medicīnas
priekšstatiem. Lai arī daži no iemesliem mūsdienu lasītājam varētu šķist neticami, tie
lieliski atklāj laikmeta domas attīstību, sabiedrības bailes un māņticību.
Hermanis iepazīstina lasītāju ar vairākiem Parē saraksta monstru dzimšanas
cēloņiem. Viņš piemin gan Dieva zīmes un Dieva sodus, piesaucot piemērus no
Bībeles, gan runā par moralizējošiem aspektiem, gan mēģina ienirt dabas dzīlēs,
rodot skaidrojumu natūrfilozofijas laukā.
Citu dabaszinātnisko (Physicus) iemeslu vidū īpaša vieta iedalīta sievietes
iztēlei (Quaestio de imaginatione muliebri), kas iekļauts arī Parē cēloņu sarakstā.
Gan mācīti vīri, gan zemnieku tauta ticēja mātes iztēles ietekmes uz augli teorijai.
Mūsdienās vēl joprojām šī mātes iztēles ietekmes uz augli tradīcija ir tautā dzīva,
kaut arī zinātniski tā nav pierādāma.
Pārsteidzošais cēlonis par grūtnieces iztēli un ietekmi uz augli atrodams
jau Aristoteļa un citu grieķu autoru darbos [1, 146]. Šāds skaidrojums monstru
dzimšanai saglabājas no antīkās pasaules līdz pat 19. gadsimta sākumam. Mātes
domu un iztēles iespaids uz bērna vizuālo veidolu rodas ne tikai bērna ieņemšanas
brīdī, bet arī grūtniecības laikā. Skats uz kaut ko nedabisku, satraucošu, tai skaitā uz
kroplīgiem dzīvniekiem, statujām, var iekļūt mātes iztēlē un tādējādi ietekmēt augļa
formu [19, 57].
Arī Hermaņa dzejas rindas liecina, ka tas ir nopietns jautājums monstra
dzimšanā. Aizkrauklē dzimušās monstrozās meitenītes māte tiek izvaicāta, vai viņa
grūtniecības laikā nav redzējusi kādu šausmīgu tēlu un vēlāk atsaukusi to atmiņā? Vai
viņu nav izbiedējis kāds mežonīgs zvērs, un viņa izbijusies? Sieviete visu to noliegusi,
tāpēc šī teorija nav attiecināma uz Aizkrauklē dzimušās meitenītes anomāliju
cēloņiem. Šķiet, Daniels Hermanis šo “cēloni” piemin tikai tradīcijas labad. Viņš
nelokāmi uzskata, ka monstru dzimšana nav nejaušība, bet liktens sūtīta zīme:
Vai tad vēl joprojām jūs domājat, ka tas Monstrs ir nesen nācis pasaulē
Kāda nejauša gadījuma pēc, vai kāda dabas defekta dēļ,
Vai vaina ir radīšanas sēklā?
Vai nedomājat, ka šī ir likteņa sūtīta zīme? [12, [34]].
Tātad, tā nav nejaušība, ka tieši Livonijā un 1595. gadā ir dzimis šis monstrs.
Tas neapšaubāmi ir nelaimes, kara vai kaut kā liela un pārmaiņu vēstnesis. Hermanis
ir pārliecināts, ka monstri ir sūtīti cilvēku brīdināšanai. Tos sūta dievišķā vara kā
brīdinājumu cilvēkiem.

17 1573. gads.
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Nobeigums
Mūsdienu sabiedrības interese par dīvainām un neizskaidrojamām lietām ir
tikpat milzīga kā renesanses laikmeta cilvēkiem. Monstru vēsture un izcelsme arī
šodien ir tikpat saistoša kā 16. gadsimtā. Tomēr, nokrītot noslēpumu plīvuram, kā
saka pats Hermanis: “[..] gandrīz visas filozofu dogmas ir paslēpušās aiz pasakainiem
plīvuriem, ko bieži vidusmēra zinātnieki nevar atšķirt” [12, [13]], un mūsdienu
ģenētiskajiem pētījumiem pateicoties ir zudusi lielā neskaidrība, bailes, līdz ar to
kaut kādā mērā arī māņticība attieksmē pret cilvēkiem–monstriem. Sabiedrības
attieksme pret monstriem daudzu gadsimtu laikā ir mainījusies vairākkārt, tomēr
nekad tā nav palikusi un nebūs vienaldzīga.
Cilvēks kā zinātkāra būtne vienmēr ir centies rast izskaidrojumus. Arī Daniels Hermanis vēlas rast skaidrojumu monstru nākšanai pasaulē. Antīkajā pasaulē
monstru dzimšana tiek saistīta ar dievu dusmām, dievu sodu vai zīmi, brīdinājumu.
Viduslaikos Dievs soda, brīdina ar monstru palīdzību. Hermaņa poēmā, saplūstot
pagāniskajiem un kristīgās ticības priekšstatiem, top skaidra dzejnieka nostāja, ka
monstru dzimšanā neapstrīdama ir dievišķā klātbūtne un dievu vara.
16. gadsimts Eiropā ir vētrains. Lielā reformācija, neskaitāmie kari un
monarhu maiņas dod sabiedrībai pastāvīgu vielu diskutēt. Ļaunas vai laimīgas
zīmes vēsti var saskatīt teju “uz katra stūra”. Turklāt pasaules skatījums zemākajiem
sociālajiem slāņiem arī 16. gadsimtā būtiski neatšķiras no viduslaiku cilvēka pasaules
izpratnes. No cilvēkiem–monstriem un komētām bīstas visi, gan tie, kas pieraksta
šos gadījumus, gan neizglītotais zemnieku pūlis (turba civitatis). Šo nelaimīgo bērnu
nākšanu pasaulē luterāņi un katoļi veiksmīgi izmanto savām reliģiski politiskajām
kampaņām. Monstri tiek izmantoti kā simboli, kas atklāj citu laikmetam raksturīgu
nopietnāku problēmu.
Daniels Hermanis bija patriots ne tikai savai dzimtajai Prūsijai, bet arī Livonijai. Viņš šeit dzīvoja, strādāja un patiesi mīlēja šo zemi. Visas politiskās pārmaiņas
un nelietības viņš uztver personīgi un emocionāli, par ko var pārliecināties, lasot
poēmu.
Dzejnieks ir atstājis rakstisku liecību par šo brīnumaino gadījumu Livonijā.
Tomēr tas nav tikai margināls medicīnisks un vēsturisks notikuma pieraksts. Poēmai
piemīt krāšņas vēlīnās renesanses laikmeta dzejas iezīmes un natūrfilozofisks
humānista redzējums. Dzejas kompozīcija ir sarežģīta, mūsdienu lasītājam vietām
varētu šķist haotiska. Vēsturiskās un literārās atsauces mijas ar krāsainiem un
tēlainiem monstru aprakstiem. Monstri un zīmes ir tikai viena sižetiskā līnija poēmā.
Godinot Mārtiņa Lutera (Martin Luther, 1483–1546) piemiņu, viņa mācību un
reformācijas kustību, dzejas rindu fonā atklājas dzejnieka reliģiskā pārliecība.
Seniespiedums tiek uzglabāts Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas
rokrakstu un reto grāmatu krātuvē. 2015. gadā interese par poēmas tulkojumu no
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latīņu valodas rodas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam. Tulkojums poēmai
ar zinātniskajiem komentāriem pašreiz ir darba procesā. Šī raksta autore ir arī poēmas tulkotāja no latīņu valodas. Poēma ir nozīmīgs 16. gadsimta kultūras vēstures
mantojums tagadējās Latvijas teritorijā.
Ir patiess prieks, ka notrausām putekļus no grāmatas, kas četrus gadsimtus ir
gaidījusi plauktā. Grāmata un tēma bija aktuāla 16. gadsimta sabiedrībai un iegūst
jaunu dzīvi 21. gadsimtā.
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Interpretation of Monstrous Births and Omens in the Poem by
Daniel Hermann De Monstroso partu (On Monstrous Births)
In 1596, De monstroso partu (On Monstrous Births), the poem by Daniel
Hermann (1543–1601), was published by the Nikolaus Mollyn (Nicolaus Mollinus,
?–1625) printing house in Rīga. Hermann gives us an exact anatomical description
of an infant, born in Livonia, with developmental anomalies. In a characteristically
humanist style, the poet compares political and religious conflicts with the riven and
malformed organs of the monstrous infant. This monster is an omen, or a symbol
of Livonia.
Humans with congenital disorders were called monsters. 16th century society
has a keen interest in monstrous births. Such births were mostly taken as omens
of good or bad luck, as warnings and prophecies. In the 16th century, they obtain
a symbolical meaning in religious confrontations. In the visual arts, malformed
humans are portrayed among monstrous races and fabulous animals.
Topical issues – do monsters have souls, where do they come from, why are
such humans produced, appear in the poem and are interpreted in accordance with
the mores of the era. Monsters, comets and other inexplicable natural phenomena
are prophecies of global misfortune. Fear and superstition were intertwined with
societies’ attitudes towards monsters and signs of nature from ancient times, until
the 16th century.
Keywords: Monstrous races, monstrous births, omens, neo-Latin poetry, Livonia.
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Tipogrāfs Gerhards Šrēders un
latīņu okazionālā dzeja
Rakstā atainota Rīgas pilsētas otrā tipogrāfa Gerharda Šrēdera (Gerhard
Schröder, –1657) darbības vide un dzīvesgājums. Vispirms iezīmēti grāmatiespiešanas
pirmsākumi Rīgā, tipogrāfa pienākumi, pasūtījumu klāsts, atlīdzība par darbu un
iegūstamās privilēģijas. Tad aplūkoti priekšnoteikumi, kas Gerhardam Šrēderam bija
jāizpilda, lai iegūtu Rātes atļauju pārņemt darbu Nikolaja Mollīna (Niclaes Mollijns,
ap 1550/1555–1625) spiestuvē.
Tipogrāfijas kvalitātes un iespieddarbu specifikas raksturošanai pētīti okazionālās dzejas iespieddarbi: apskatīts poligrāfiskais izpildījums (vienā iespieddarbā
izmantoto dažādo izmēru un veidu burtu komplektu skaits, dekoratīvo elementu,
kokgrebumu un gravīru pielietojums), norādītas drukas kļūdas un neveiksmes;
skaidrota dzejoļu secība.
Raksta noslēgumā pieminēti tipogrāfa centieni saglabāt monopoltiesības un
no tā izrietošie konflikti ar Rīgas grāmatsējējiem; atklāti Gerharda Šrēdera dzīves
apstākļi, darbība pēdējos dzīves gados, kā arī atstātais mantojums.
Atslēgvārdi: Gerhards Šrēders, tipogrāfija, latīņu valoda, okazionālā dzeja, 17. gadsimts, Rīga.

Grāmatu iespiešanas tradīcija, aplūkojot to Eiropas kontekstā, Livonijā sākusies salīdzinoši vēlu. Kaut arī grāmatas pilsētas vajadzībām iepirktas jau kopš
1470. gada, 16. gadsimtā pieprasījums pēc grāmatām nav liels, jo Rīga vēl nav universitātes pilsēta, tajā neveidojas plašs inteliģences slānis, pilsētu apdraud kari un
sociāli konflikti. Līdz 1588. gadam visi Rīgai un Livonijai vajadzīgie drukas darbi
tika pasūtīti Rostokā, Lībekā, Presburgā, Ķelnē, Kēnigsbergā un holandiešu pilsētās
Antverpenē un Amsterdamā. Arī Mainca un Vitenberga apgādāja Rīgas grāmattirgu
[7, 20]. 16. gadsimta beigās, pieaugot pilsētas skolu vajadzībām un paplašinoties Rīgas humānistu aktivitātēm, radās nepieciešamība pēc tipogrāfijas iekārtošanas Rīgā.
1588. gadā pēc Rīgas rātes sekretāra Dāvida Hilhena (David Hilchen,
1561– 1610) lūguma no Antverpenes Rīgā ieradās Niklāss Moleinss jeb Nikolajs
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Mollīns (Niclaes Mollijns, ap 1550/1555–1625).1 Saņemot Polijas karaļa privilēģiju
un rātes atļauju, viņš kļuva par pirmo Rīgas pilsētas tipogrāfu. Pirms darba uzsākšanas Mollīns apsolīja “viscentīgi sargāties no viltus rakstiem, ķecerībām, paskvilām
un citām neiecietībām, lai kādos vārdos tās sauktos” [13, 3] un apņēmās ievērot
rātes izvirzītos noteikumus. Prioritāri bija jāizpilda rātes, baznīcas un skolas pasūtījumi, un tikai pēc tam privātpersonu pasūtījumi. No katra pilsētas pasūtījuma bija
jānodrošina 60 brīveksemplāri. Visi pilsētas slepeno darījumu dokumenti jādrukā
par brīvu, rāte tiem nodrošināja papīru [7, 22]. Rātei bija tiesības iejaukties ražošanā,
nosakot iespiežamo darbu klāstu, grāmatu cenas, kā arī darbinieku skaitu spiestuvē.
Spiestuve bija jānodrošina ar vismaz divām grāmatspiedēm, uz sava rēķina jāalgo
palīgs korektūru lasīšanai, ja vajadzīgs, arī gravieris un grāmatsējējs. Par savu naudu
jāpērk papīrs [13, 3]. Par darbu saņemamā atlīdzība bija 100 dālderi gadā, ko izmaksāja ik pa trim mēnešiem; materiālā stāvokļa uzlabošanai piešķīra bezmaksas dzīvokli.
Piešķirtās privilēģijas tipogrāfu atbrīvoja no dažādiem pilsoņa pienākumiem, nebija
jāmaksā nodokļi par drukātavu un grāmattirgotavu. 1594. gadā maģistrāts izsniedza
400 dālderu aizdevumu tipogrāfijas paplašināšanai. Lai arī nevienā dokumentā nebija teikts, ka Rīgā nedrīkst būt citu spiestuvju, rāte bija pret citu tipogrāfiju atvēršanu,
norādot, ka ar to nepieciešams nodrošināt iespiedējam “namnieka pārtiku”. Kad sākumā grāmatu noiets bija niecīgs, šāda veida monopols nodrošināja spiestuves pastāvēšanu [11, 7]. Līdzīgi tika ierobežota arī grāmatu tirdzniecība – Rīgā ar grāmatām
tirgoties drīkstēja tikai pilsētas iespiedējs un vēl viens profesionāls grāmatu tirgotājs,
vēlāk arī iesējēji un divas vai trīs nedēļas iebraucēji tirgoņi [11, 7].
1623. gadā Rīgā ieradās Gerhards Šrēders (Gerhard Schröder, –1657). Viņš
devās uz rāti un pieteicās uz grāmatiespiedēja tiesībām. Rāte viņa ieceri noraidīja,
bet reizē deva arī apsolījumu: ja drukātava pārstās darbību Mollīna nāves vai kāda
cita iemesla dēļ, viņam tiks dota priekšroka “kā pirmajam kandidātam” amatu
pārņemt. Šrēders kādu brīdi strādāja pie Mollīna, vērojot spiestuves darbu. Divus
gadus vēlāk, neilgi pēc Mollīna nāves, Šrēders iesniedza rātei atkārtotu lūgumu.
17. jūnijā rāte, ievērojot savu iepriekšējo solījumu, paziņoja, ka viņš varēs kļūt par
nākamo grāmatiespiedēju, bet viņam būs jāievēro konkrēti noteikumi. Pagāja vēl
pāris mēneši, līdz rāte 27. oktobra sapulcē Šrēderam paziņoja, ka viņš var pārņemt
darbu Mollīna spiestuvē ar noteikumu, ka par sievu apņems Mollīna atraitni.
Pārsteigts par negaidīto nosacījumu, jaunais grāmatiespiedējs prasīja apdomāšanās
laiku. Pēc Mollīna atraitnes apciemojuma Šrēders pieprasītajām laulībām piekrita.
Darbs bija jāuzsāk 1625. gada Ziemassvētkos. Alga par darbu palika nemainīga –

100 dālderi gadā. Arī obligāto noteikumu saraksts bija tāds pats kā Mollīna laikā;
saglabājās atbrīvojums no pilsētas nodokļiem un klaušām. 1626. gadā Šrēders kļūst
par pilntiesīgu Rīgas pilsoni [6, 77–78].
Nodrošinot pilsētas vajadzības, Šrēders iespieda ābeces, vārdnīcas, leksikonus, gramatikas grāmatas. Latviešu literārās valodas un grāmatniecības attīstībā Latvijā nozīmīgs ieguldījums ir Šrēdera iespiestās grāmatas latviešu valodā [14, 160].
1631. gadā, kad tika nodibināta Rīgas Akadēmiskā ģimnāzija, pie Šrēdera sāka iespiest
gandrīz visu ģimnāzijas profesoru rakstus, runas un dažāda satura mazus traktātus, kā
arī audzēkņu runu, disputu un disertāciju tekstus [4, 12]. Šiem darbiem nereti tika
pievienoti atsevišķi veltījuma dzejoļi. Līdztekus tika iespiesti arī neskaitāmi privāti
okazionālās prozas un dzejas pasūtījumi.
Okazionālā dzeja atzīmē un cildina īpašus dzīves notikumus – zinātniskā grāda
iegūšanu, grāmatas publikāciju, ceļojuma sākumu, kāzas, bērna dzimšanu, jubileju,
nāvi u. c. notikumus, estētiski paceltā vai pompozā valodā [8, 287]. Šie notikumi var
būt gan publiski, piemēram, kronēšana, vadoņa nāve, uzvara vai sakāve cīņā, koledžas
vai citas iestādes dibināšana, gan arī sociāli – dzimšanas diena, kāzas, panākumi
sacensībās [12, 490]. Attiecīgie iespieddarbi var būt gan individuāls, gan kolektīvs
pasūtījums; attiecīgi viena darba ietvaros var atrasties no 1 līdz pat vairāk nekā 20
dažādu autoru dzejoļu. Dzejoļu skaitu nosaka adresāta atpazīstamība. Jo adresāts ir
nozīmīgāka persona sabiedrībā, jo vairāk dzejoļu tam veltīti un jo ievērojamāki ir
šo dzejoļu autori.2 Vienā iespieddarbā apvienota dzeja dažādās valodās – pārsvarā
latīņu un vācu, bet sastopama arī sengrieķu, poļu, zviedru u. c. valodās. Latvijas
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas krājumā
saglabājušies 155 okazionālās dzejas darbi, kas iespiesti Šrēdera tipogrāfijā, no tiem
122 ir latīņu valodā, pārsvarā kāzu (epithalamium, ὑμέναιος/hymenaeus, carmen
nuptialis u. c.) un piemiņas (epicedium, epitaphium, carmen funebris, carmen lugubris
u. c.) dzeja.
Šrēdera īpašumā iegūtā spiestuves tehnika kvalitatīvi atpalika no tā laika
Eiropas lielākajos grāmatu izdošanas centros esošās – inventārs daļēji nolietojies,
reizēm pietrūka vajadzīgo šriftu. Tāpēc Šrēders iegādājās jaunus burtu komplektus un
labas kvalitātes papīru. Dažādo burtu veidu un izmēru pielietojums īpaši labi redzams
latīņu dzejas iespieddarbos. Viena darba ietvaros izmantoti vismaz 10 dažādu izmēru
latīņu burti – gan taisni, gan kursīvā (slīprakstā); arī gotu burti ir līdzīgā skaitā. Burtu
daudzveidība visuzskatāmāk parādās darbu titullapās (1. att.)[5, 1].
Izdevēja funkcijas un atbildību par grāmatu iespiešanas sekmīgu norisi
uzņēmās tipogrāfs, savukārt izdodamos darbus noteica un to tapšanu vadīja
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1

Dažādos avotos minēta atšķirīga Rīgas pirmā tipogrāfa vārda rakstība: savas darbības sākumposmā Antverpenē
viņš pazīstams kā Niklāss Moleinss (Niclaes Mollijns), bet kopš savas darbības uzsākšanas Rīgā – gan kā Nikolajs,
Nikolāvs, Niklāss un Niklāvs Mollīns (Nicolaus Mollinus, Niclas Mollyn). Rakstā lietota Latvijā līdz šim pieņemtā
forma Nikolajs Mollīns. Vairāk informācijas par Mollīnu bibliogrāfa Paula Vilkema Blova (Paul Valkema Blouw) rakstā
De Antwerpse jaren van Niclaes Mollijns, 1579–86 (Niklāsa Moleinsa Antverpenes gadi, 1579–86). Raksts pieejams
arī angļu valodā grāmatā: Blouw, P. V., 2013. Dutch Typography in the Sixteenth Century. Leiden; Boston: Brill.
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2

Vairums dzejoļu autoru aiz sevis veltītā dzejoļa min gan savu vārdu, gan arī savu lomu sabiedrībā, bet dažkārt to
noklusē, norādot tikai, kādas pilsētas iedzīvotāji vai pilsoņi viņi ir. Piemēram, Hermanis Samsons (Hermann Samson,
1579–1643) aiz sava vārda raksta: “Mācītājs, superintendents un teoloģijas profesors” (Pastor, superintendens &
theologiae professor), bet Johans Gampers (Johannes Gamper) – “Rīdzinieks” (Rigensis).
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1. attēls. Pētera Bauera (Bauer, 1606–1657)
un Katrīnas kāzām veltīts iespieddarbs, 1636.
Titullapas iespiešanai lietoti 11 dažādu izmēru
burtu komplekti

laicīgās un garīgās virsvaras institūti. Kā liecina 17. gadsimta Rīgas konsistorijas
sēžu protokolu noraksti, sēdēs ticis lemts ne tikai par izdevumu saturu, bet arī par
poligrāfisko izpildījumu – formātu, burtu lielumu un titullapā ievietojamo tekstu
[10, 5], piemēram, adresātam vai adresātiem veltīto cildinošo aprakstu un notikuma
atzīmēšanas datumu un laiku.3 Saziņa, domājams, ir bijusi ne tikai starp tipogrāfu
un iespieddarba pasūtītāju, bet arī starp tipogrāfu un dzejas autoriem – iesaistītās
personas vai nu vienojušās par to, kāda veida un kāda izmēra burtiem tiks iespiesta
dzeja, vai arī ir bijuši izstrādāti iesniedzamo tekstu noformēšanas noteikumi, lai
teksta salicējam būtu iespējams uzrakstīto salasīt un precīzi atveidot iespiestā formā.
Teksta vizuālajam noformējumam neapšaubāmi ir nozīme konkrētu dzejas autoru
domu izcelšanā. Dažkārt viena dzejoļa ietvaros lietoti gan vidēja, gan maza lieluma
burti, vārdi iespiesti ar lielajiem burtiem vai arī ir kursīvā (2. att.) [5, 6]. Citreiz
atsevišķas leksēmas, kam latīņu valodā varētu atrast analogu ar atbilstošu zilbju
skaitu, dzejā ietvertas sengrieķu valodā (piemēram, leksēma “κάλλον”, ko varētu
aizstāt ar leksēmu “pulchrum”).
Iespieddarbos neiztika arī bez drukas kļūdām. Protams, neredzot tipogrāfijā
iesniegto autora rokrakstu, nav iespējams noteikt, kurš kļūdījies – autors vai burtlicis.
Johana Gampera dzejas rindā Queîs Juvenem primis tinxit ab nnguiculis [1, 6] drukas
kļūda ir vārda nnguiculis sākumburtā (3. att.) – vārds uzrakstīts ar diviem “n” burtiem,
3

Atsevišķos gadījumos, domājams, tādēļ, ka manuskripta iesniegšanas brīdī notikuma datums un laiks vēl nav zināms,
trūkstošai informācijai titullapā atvēlēta brīva vieta, kura tiek aizpildīta ar tinti pēc darba iespiešanas.
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2. attēls. Mihaela Brauera
(Michael Brauer) dzeja Pētera
Bauera un Katrīnas kāzām,
1636

kam noteikti nevajadzētu būt dzejas autora kļūdai – latīņu valodā nav neviena vārda,
kas sāktos ar diviem vienādiem līdzskaņiem. Ja teksta salicējs saņem dzeju rokrakstā
un rokraksts nav pietiekami skaidri uzrakstīts, ar vidējām vai vājām latīņu valodas
zināšanām būtu viegli kļūdīties. Savukārt dzejas rindā pallas opes Mu∫ῶν & docti
pectoris artes [1, 6] varētu būt kļūdījies gan dzejas autors, gan teksta salicējs. Latīņu
dzejas rindās ierakstīts vārds “Mu∫ῶν”– vārda sākums latinizēts, beigas atstātas grieķu
burtiem (sk. 3. attēlu) [1, 6]. Ļoti neparasts salikums. Pēc dzejas satura ir skaidrs, ka
šeit būtu jābūt vārdam “Mουσῶν” (Mūzu, dsk. ģen.). Izskaidrojums kļūdai varētu
būt šāds: dzejas autors Johans Gampers (Johannes Gamper, –1640), būdams izglītots,
vēlējies dzejā iekļaut kādu vārdu arī sengrieķu valodā, bet nejauši vārda sākumu
pierakstījis tā, kā vārdu izrunā, t. i., rakstot izlaidis omikronu un pierakstījis tikai
“μ” un “υ”. Bet pēc tam burtlicis, pārliekot tekstu iespiešanai, salicis burtus šādi.
Burti “μυ” rokrakstā varētu izskatīties ļoti līdzīgi kā “mu” ar latīņu burtiem kursīvā,
tāpēc būtu viegli pārskatīties. Nozīmīgu kļūdu gadījumā (kad pieļautas faktu kļūdas)
iespiestajos darbos veic labojumus ar tinti.
1631. gadā mācītājs Georgs Mancelis (Georg Mancelius, 1593–1654) vēlējās
izdot pārstrādātu Vidzemes luterāņu rokasgrāmatas Evangelia und Episteln (Evaņģēliji
un epistulas, 1615) izdevumu. Jaunais izdevums, saukts Lettisch Vade mecum (Latviešu
“Nāc man līdz”), bija papildināts ar pirmo laicīga satura tekstu latviešu valodā (antīkā
vēsturnieka Jozefa Flāvija (Titus Flavius Josephus, 37–ap 100) stāstu par Jeruzalemes
izpostīšanu). Tāpēc teksta iespiešanai Šrēders lēja jaunus burtus ar pārsvītrojumiem
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3. attēls. Johana
Gampera (Johannes
Gamper) dzeja Johana
Hēfelna un Katrīnas
kāzām (17. gs.)
5. attēls. Iespieddarbs Nikolaja
Hanenfelda (Nicolaus Hanenfeld) un
Annas kāzām, 1639

mīkstināto burtu apzīmēšanai [11, 8]. Augot pieprasījumam, tipogrāfijas aprīkojums
tika ievērojami uzlabots un izdevumu kvalitāte, kā apgalvo kultūrvēsturnieks Ojārs
Zanders, līdzinājās labākajiem Rietumeiropas paraugiem [14, 156].
Spiestuvē īpaša uzmanība tika pievērsta darbu vizuālajam noformējumam. Variējot dekoratīvus elementus, okazionālās dzejas iespieddarbu titullapas bieži tika
veidotas ornamentālā ierāmējumā. Dekoratīvo vienību skaits bija atkarīgs no grāmatas formāta, izrotājamā brīvā laukuma lieluma un titullapā rakstāmā teksta apjoma.
Visbiežāk ierāmējums veidots no divu veidu elementiem, kas izkārtoti 2–4 rindās.
Rāmja iekšmalā lapas augšā un apakšā izmantoti 10 vai 11 ornamentāli elementi,
lapu malās 14 vai 15. Aplūkojot iespieddarbu titullapas ornamentus, sākotnēji šķiet,
ka tie ir viendabīgi. Tomēr starp ārmalā esošo dekoratīvo elementu rindām bieži
ievietotas “?” zīmes. Zīmju ievietošana saistīta ar titullapā ievietojamo teksta daudzumu. Vēloties panākt nevainojamu teksta un ornamenta kopskatu un vizuālo uztveri,
salicējs ir spiests modificēt ierāmējumu ar dekoratīvā elementa fragmentiem vai papildu zīmēm, lai salāgotu teksta rindu garumus, laukumu proporcijas utt. Visticamāk, to liek darīt arī tehniskie ierobežojumi – iespiedrāmja izmērs, kurā jānostiprina
burti un ornamenti. Rezultātā nav iespējams aizpildīt dekoratīvo rindu ar pilniem
elementiem un rindā veidojas tukši laukumi. Tiecoties uz ornamentu vizuālu viendabīgumu, tukšajos laukumos tiek ievietotas “?” zīmes (4. att.) [2, 1].
Titullapai sekojošie dažādu autoru dzejoļi noformēti līdzīgi – dažkārt tās ir jau
iepriekš minētās elementu rindas, citreiz šo rindu un elementu salikumi, kas liecina

par teksta noformētāja radošo pieeju – spēju ar ierobežotu elementu izvēli veidot
atšķirīgus ornamentus. Krāšņāko izdevumu ilustrācijām izmantoti kokgrebumi
un gravīras, gan vispārīga rakstura, t. i., tādas, ko var piemērot dažādas tematikas
darbiem, gan specifiski, bēru tematikai veltīti attēli. Jau daudz retāk, bet arī grāmatas
noslēgumā mēdz būt kāda ilustrācija.
Veidojot dzejas teksta salikumu, arvien ievērota mērenība – saglabāts balanss
starp dekoratīvajiem sākumburtiem (vinjetēm), līnijām un izmantotajiem burtiem.
Piemēram, kad līdzās atrodas dzeja latīņu un vācu valodā, un lapaspusēs nav daudz
vietas dekorācijām, vienā lapas pusē ievietota šaura dekoratīva līnija, kamēr otrā –
vienkārša līnija un dekoratīvs sākumburts (5. att.) [3, 6–7]. Vienkāršās līnijas, šķiet,
vilktas ar roku – vietām jaušami pārrāvumi, līnijas nav taisnas. Okazionālās dzejas
iespieddarbos dekoratīvām joslām ir arī praktiska funkcija – nodalīt dažādu autoru
dzejoļus.
Būtiska ir arī dzejoļu secība. Dzejoļi izkārtoti pēc autoru stāvokļa sabiedrībā –
grāmatas sākumā secīgi izvietoti ievērojamāko personu dzejoļi, noslēgumā –
vienkāršāko. No 1632. gada līdz 1643. gadam dzejas autoru secība iespieddarbos
visbiežāk ir šāda: pirmā ir Vidzemes superintendenta Hermaņa Samsona dzeja,
kam seko garīdznieka un skolas inspektora Johana Dolmana (Johannes Dolmannus,
1595–1656) dzejas rindas. Pēc tam – ētikas un fizikas profesora Johana Hēfelna
(Johann von Höveln, 1601–1652), arhidiakona Vilhelma Klaises (Wilhelm Cleisse)
un filozofijas profesora Johana Struborga (Johann Struborg, –1645) dzeja. Tad
vārds tiek dots Rīgas pilsētas sekretāram, skolas rektoram, konrektoram (rektora
palīgam) un subkonrektoram (konrektora palīgam). Tad, ja šādi veltījumi ir, seko
citu pilsētu (piemēram, Kuldīgas vai Jelgavas) ar garīdzniecību saistītu personu dzeja
un šo pilsētu sekretāra, mācību iestāžu rektoru, konrektoru un subkonrektoru dzeja.
Visbeidzot pievienoti adresāta kolēģu veltījumi, kam seko visu pārējo autoru dzeja.
Kā pēdējā grāmatas noslēgumā pievienota radinieku (piemēram, līgavaiņa vai līgavas
brāļu) dzeja. Radinieku dzejoļi grāmatas beigās varētu būt ievietoti vai nu sakritības
pēc – tādēļ, ka šo radu statuss sabiedrībā nav augsts, vai arī tādēļ, ka tā varētu būt
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tradīcija – ka patīkamo un cildinošo apsveikumu virkni noslēdz adresātu tuvinieki.
Gadījumā, ja dzeju sacerējis kādas citas valsts ievērojams garīdzniecības pārstāvis,
tas iekļauts dzejoļu secībā atbilstoši savam statusam. Piemēram, Lībekas Garīgās
Ministrijas seniora4 un mācītāja Ādama Helmsa (Adam Helms, 1579–1653) dzeju
pievieno tūlīt aiz superintendenta Hermaņa Samsona dzejas.
Tipogrāfijas darbības gaitā Šrēderam nācās piedzīvot dažādas grūtības, ko
radīja kara laika pārmaiņas. Sakarā ar Trīsdesmitgadu kara notikumiem (1618– 1648)
Eiropas darba tirgus krietni sašaurinājās, radās lieli sarežgījumi papīra iegādē. Šrēdera
izdoto grāmatu pašizmaksa bija augstāka nekā Vācijas grāmatām [14, 159]. Laika
gaitā kļuva apgrūtinoši izpildīt maģistrāta pasūtījumus uz sava rēķina (atsevišķi rātes
pasūtījumi bija jāiespiež par brīvu, piemēram, statūti, dekrēti, likumi. Turklāt jāiespiež
60 brīveksemplāri, un viena kopija jāiesniedz spiestuves inspektoriem, tā sauktajiem
“drukātuves kungiem”). Gadījās arī pēkšņas neveiksmes, kā, piemēram, 1645. gadā,
kad rāte Šrēderam uzticēja nodrukāt Zviedrijas un Dānijas miera līguma tekstu.
Pusi miera līguma teksta vācu valodā viņš jau bija salicis un iespiedis, kad pēkšņi
noskaidrojās, ka teksta tulkojums neatbilst zviedru oriģinālam. Tā kā iespieddarbs
bija nederīgs, darbs bija jāpārstrādā no jauna. Bet tikmēr precīzi izdevumi jau bija
nodrukāti Vācijā un Rēvelē. Šrēderam izdevās pārdot tikai 25 eksemplārus [6, 91].
Šrēders gribēja paturēt sev grāmatu pārdošanas monopoltiesības. Šī iemesla
dēļ viņam radās daudzkārtēji konflikti ar Rīgas grāmatsējējiem, kuri paši mēģināja
realizēt grāmatas, atstājot Šrēderam neiesieto grāmatu pārdošanu. Maģistrāts parasti
strīdīgajos jautājumos nostājās Šrēdera pusē un neļāva sējējiem atvērt grāmatu
veikalus, bet atļāva pārdot atsevišķus noteikta tipa izdevumus, piemēram, kalendārus
un dziesmu grāmatas. Izdevēja monopolu reizēm mēģināja iedragāt (sevišķi gadatirgu
laikā) iebraukušie tirgotāji no Zviedrijas, Vācijas un citām valstīm [14, 159].
Kā var secināt no vairākkārtējiem Šrēdera iesniegtajiem lūgumiem Rīgas rātei,
tipogrāfa dzīves apstākļi nebija spīdoši. Viņš vairākas reizes sūdzējies par viņa pārziņā
nodotās pilsētai piederošās mājas Krāmu ielā nožēlojamo stāvokli. Trīs reizes – 1631.,
1632. un 1638. gadā – pilsēta apsolīja viņam mājas remontu, bet solījumu nepildīja,
iespējams, tāpēc, ka tai bija jābūvē vairākas citas ēkas. Tajā pašā laikā Šrēders izsaka
pretenzijas, ka arī spiestuvē kļūst arvien mazāk vietas: gan publicējamo rakstu kaudzes, gan pabeigtie darbi aizņem daudz platības. Grāmatas ir atstātas uz grīdas un ar
nelabvēlīgiem laika apstākļiem (vēju, lietu un sniegu, kas iekļūst telpā) iekrāsojas gan
melnas, gan dzeltenas. Bet uzturēšanās šaurā, tumšā istabā ir teju vai dzīvībai bīstama: istaba turas uz pieciem balstiem un vienu sapuvušu šķērssiju. Pāris gadus pēc
sūdzībām rāte beidzot Šrēderu sadzirdēja un pamazām izpildīja iespiedēja lūgumus.
Remonts gan tika pabeigts tikai 1647. gadā [6, 117], kad kopš pirmās sūdzības jau
bija pagājuši 16 gadi.

Šrēdera darbības pēdējā gadā iespiedumu apjoms strauji sarūk. Kad krievu
karaspēks cara Alekseja Romanova (Aleksej Mihajlovič Romanov, 1629–1676) vadībā
1656. gadā iebrūk Livonijas teritorijā, Rīgas Akadēmiskās ģimnāzijas ēka tiek
nopostīta. Karadarbības skartajās teritorijās sāk plosīties bads un mēris, tādēļ Rīgas
Akadēmiskā ģimnāzija ir spiesta pārtraukt savu darbību [9, 147]. Vēloties uzlabot
materiālo situāciju, Šrēders paaugstināja iespieddarbu cenas. 1657. gadā maģistrāts
saņēma sūdzību, ka Šrēders pacēlis vienas iespiedloksnes cenu no 1,33 līdz 2 valsts
dālderiem, savu rīcību attaisnojot ar vispārējo cenu kāpumu [14, 156]. Tomēr šis
lēmums rātei nešķita pietiekami pārliecinošs, tāpēc (27. aprīlī) tika nolemts, ka
vienas iespiedloksnes cena būs 1,5 valsts dālderi [6, 90]. Pārvarot dažādas grūtības,
Šrēders turpināja grāmatu drukāšanu līdz pat savai nāvei 1657. gada nogalē.
Gerhards Šrēders mira, neatstājis nevienu pēcnācēju. Sieva jau bija mirusi
pirms viņa, bet brālis dzīvoja ārvalstīs.5 Pēc atstātā mantojuma var spriest, ka grāmatu
iespiešanas darbs 17. gadsimtā Rīgā bija ienesīgs un ka Šrēdera materiālais stāvoklis
patiesībā bija stabils. Šrēdera mantojums pēc viņa nāves bija sudraba un zelta lietām
pildīts grozs, sešas mārciņas (~2,72 kg) citu vērtslietu un daudz naudas [7, 23].
Neskatoties uz vairākiem kariem, nedrošo politisko un ekonomisko stāvokli Rīgā,
Gerhards Šrēders bija veiksmīgi ticis galā ar saviem uzdevumiem, un Rīga kļuva par
vienu no vadošajiem grāmatu iespiešanas centriem Austrumeiropā [14, 160].
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Typographer Gerhard Schröder and Latin Occasional Poetry
The article portrays the life and activities of the second typographer of Rīga
city Gerhard Schröder. The article opens with the beginning of book printing in
Rīga, then the duties of a typographer, the variety of printing orders, the amount
of payment and the attainable privileges are described. The preconditions for
acquiring the rights to continue the work of the late typographer Niclaes Mollijns’
(c 1550/1555–1625) printing house are revealed.
To gauge the quality of the printing house and to describe specific features
of the printed materials, different editions of occasional poetry are studied: the
polygraphic execution is examined, printing mistakes and failures are revealed; the
order of poems is explained.
At the end of the article, attention is paid to Schröder’s attempt to secure
monopoly rights leading to conflicts with bookbinders; the harsh living conditions
of a typographer, the work of his last years, as well as his legacy.
Keywords: Gerhard Schröder, printing house, occasional poetry, Latin, 17th century, Rīga.
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Rakstā analizēti Jelgavā izdotā latviešu kalendāra “Jauna un veca laika grāmata”
literārie pielikumi laika posmā no 1762. līdz 1798. gadam, izsekojot četriem
periodiem pielikumu attīstībā: 1) pielikumi ar ziņām par vēsturi un ģeogrāfiju, kā
arī beletristiku, kuros publicēti G. F. Stendera un citu autoru darbi (1762–1770);
2) pielikumi ar instrukcijām medicīnā (1771–1779); 3) pielikumi ar apcerējumiem
par pedagoģiju (1780–1785); 4) jaukta satura pielikumi (1786–1798). Pielikumos
publicētie teksti, kas piederīgi atšķirīgiem žanriem un pārstāv dažādus pielikuma
struktūras principus, analizēti kontekstā ar tautas apgaismības idejām un racionālistu
ieguldījumu latviešu laicīgajā grāmatniecībā 18. gadsimtā. Jelgavas kalendāra
pielikumi uzskatāmi par būtisku daļu no tautas apgaismības inspirētās laicīgās
rakstniecības. Tā kā kalendārs piederēja pie visvairāk lasītajām grāmatām latviešu
sabiedrībā, iepazīšanās ar tajā publicēto literāro materiālu ļauj paplašināt zināšanas
par grāmatas un lasīšanas funkciju attīstību 18. gadsimta Latvijā, kā arī veidot
pilnīgāku priekšstatu par tautas apgaismības virzieniem grāmatniecībā.
Atslēgvārdi: kalendāri, tautas apgaismība, latviešu grāmatniecība, laicīgā literatūra,
18. gadsimta kultūras vēsture.

Kalendāri ieņem īpašu vietu gan 18. gadsimta latviešu lasīšanas vēsturē,
gan tautas apgaismības ideju izplatīšanā. Jau laikabiedri daudzkārt uzsvēra, ka
kalendāri pieder pie latviešu visvairāk lasītajām grāmatām, un to apstiprina arī
augstās tirāžas, kādās tie tika izdoti [53, 12–13; 79, 47; 56, 116]1. Grāmatniecības
1

Salīdzinot ar pāris simtiem eksemplāru 18. gs. 60. gados, Jelgavas kalendārs 18. gadsimta nogalē sasniedza tirāžu
ap 2100–3300 eksemplāru apjomā, zemniekiem tos pērkot, kā norāda A. Apīnis, visticamāk pēc savas iniciatīvas [16,
118; 56, 116–117]. Šis metiens bija tikai nedaudz mazāks kā Kurzemes vācu kalendāriem [52, 464]. Kalendāri tika
izplatīti gan pateicoties ceļojošiem grāmatu tirgotājiem, gan gadatirgos [78, 107].
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vēsturnieks Aleksejs Apīnis uzsvēris kalendāru laicīgo ievirzi kā vienu no iemesliem
to popularitātei [15, 101]. Tieši laicīgajā saturā meklējama kalendāru specifika, ar
ko tie iezīmēja pagrieziena punktu latviešu rakstniecībā, vienlaikus arī – latviešu
lasīšanas paradumos, kuros, kā atzīmē Apīnis, līdz ar kalendāriem nostiprinājās
“jauna lasīšanas funkcija – palīdzība praktiskajā dzīvē” [15, 128]. Šādi kalendāru
nozīmi to sākuma posmā raksturojis arī Teodors Zeiferts, tipoloģiski pretstatīdams
kalendāru un katehismu kā dažādu laikmetu un dažādu grāmatniecības kultūru
simbolus: “Kā latviešu garīgās rakstniecības sākumā stāv mazais katķisms, tā
laicīgās rakstniecības sākumā kalendārs. Pirmā no minētajām grāmatām mēģina
piesaistīt uzmanību pie mūžīgām lietām, otrā tieši pie tekošās dienas” [80, 1137].
Kā 18. gadsimtā tika saprasta “tekošā diena” un kāda veida palīdzību lasītāji varēja
cerēt saņemt no kalendāra? Uz šiem jautājumiem atbildi sniedz tuvāka iepazīšana ar
kalendāru pielikumiem.
Līdzšinējos pētījumos par racionālistu literārajām aktivitātēm, kas ir radniecīgas
un nereti cieši saistītas ar vācvalodīgo zemju tautas apgaismības (Volksaufklärung)
idejām par zemnieku izglītošanu, izmantojot iespiestos medijus, biežāk tikusi pētīta
laicīga satura grāmatu un periodikas dinamika un jaunu tēmu ienākšana tajās [15;
16; 45; 46; 71; 73; 35].
Taču līdzās grāmatām kalendāri veidoja būtisku daļu no tautas apgaismības
ideju izplatīšanas, tāpēc kalendāru pielikumos lasāmie teksti ir nozīmīgi dziļākā šo
ideju izpratnē. Šī raksta mērķis ir pievērsties kalendāram kā tautas apgaismības ideju
medijam, izsekojot racionālistu ieguldījumam Jelgavas kalendāra “Veca un jauna laika grāmata” pielikumu veidošanā 18. gadsimtā. Izvērsta Jelgavas kalendāra pielikumu izpēte, cik zināms raksta autoram, līdz šim latviešu literatūras vēsturē nav veikta.
Jelgavas kalendārs ir vecākais latviešu kalendārs, 18. gadsimtā tas aptvēra
visas nozīmīgākās racionālistu literatūras tēmas. Caurskatot Jelgavas kalendāra
pielikumus 18. gadsimtā, ir redzams, ka tie attīstās noteiktā virzienā, citam citu
nomainot dažādiem tēmu lokiem, kā arī atšķirīgiem kalendāra pielikuma struktūras
principiem. Tāpēc šajā rakstā Jelgavas kalendāra pielikumi tiks aplūkoti hronoloģiskā
secībā, iedalot pētījumu četrās daļās, kas atbilst četriem posmiem kalendāra
pielikuma attīstībā: vēsturei, ģeogrāfijai un beletristikai (1762–1770), instrukcijām
medicīnā (1771–1879), pedagoģiskiem apcerējumiem (1780–1785) un jaukta
satura pielikumiem, kuros ietverta beletristika, praktiski un medicīniski padomi,
zinātņu popularizēšana un pakāpeniski arī – ziņas par aktualitātēm (1786–1798).2
Šajos gadu desmitos kalendāra pamatinformācija līdzās kalendārijam ar datumiem
vecajā un jaunajā stilā ietvēra ziņas par svētku un tirgus dienām, zodiaka skaidrojums,
ziņas par saules un mēness aptumsumiem. [Plašāk par Jelgavas kalendāra vēsturi un
kontekstu sk.: 60, 81–95; 19; 54; 43, 62–65; 56, 118–121.] No 1782. gada līdztekus

Jelgavas kalendāram iznāca Vidzemes kalendārs, ko sākotnēji veidoja Rubenes
mācītājs Kristofs Harders (Christoph Harder, 1747–1818), bet 1790. gadā pārņēma
Rūjienas mācītājs Gustavs fon Bergmanis (Gustav von Bergmann, 1749– 1814). [Par
pārņemšanu sk.: 18, 92–93.]
Līdzās Gothardam Frīdriham Stenderam (Gotthard Friedrich Stender,
1714– 1796), kurš bija iesaistīts Jelgavas kalendāra pielikuma veidošanā tā sākuma
posmā, citu līdzstrādnieku vārdi latviešu literatūras vēsturē ir mazāk pazīstami – tie ir
Kēnigsbergas Universitātes absolventi Jelgavas doktors Karls Ferdinands Hummiuss
(Karl Ferdinand Hummius, 1724–1788) un Jelgavas Annas baznīcas mācītājs Joahims
Frīdrihs Fogts (Joachim Friedrich Vogt, 1760–1844), kā arī Getingenes Universitātes
absolvents, Engures mācītājs Gothards Kristofs Brants (Gotthard Christoph Brandt,
1734–1790).3 Ņemot vērā, ka arī Vidzemes kalendāra izveidotājs Kristofs Harders
un Jelgavas kalendāra pielikuma veidotājs 19. gadsimta sākumā Jelgavas pedagogs
Matiāss Stobe (Matthias Stobbe, 1742–1817) bija Kēnigsbergas Universitātes
absolventi, saikne starp šo Prūsijas augstskolu un kalendāru vēsturi būtu vēl pētāma;
atzīmējams, ka matemātikas un astronomijas priekšmeti Kēnigsbergas Universitātē
tika pasniegti kā daļa no teoloģijas kursa un kalendāru sastādīšana bija viens no
mācībspēku pienākumiem [55, 312].
Jau no pirmsākumiem kalendārs bija iecerēts gan Kurzemes, gan Vidzemes
latviešiem. Līdz 1768. gadam kalendāru izdeva Kristiāns Lītke (Christian Liedtke,
1733–1766), savukārt turpmākajos gados tā veidošana bija Johana Frīdriha
Stefenhāgena (Johann Friedrich Steffenhagen, 1744–1812) apgāda pārziņā. Arī tad,
kad 1776. gadā kalendāra izdošanu pārņēma Jelgavas Pētera akadēmija, tā iznomāja
izdošanas tiesības Stefenhāgenam [72, 140; 60, 91; 70, 78]. 18. gadsimtā iezīmējās
tendence vienam un tam pašam autoram veidot pielikumu vairāku gadu garumā,
pēc tam nododot šo uzdevumu nākamajam autoram. Tā rezultātā kalendāra
pielikumos publicētie teksti paver daudzveidīgu ieskatu racionālistu literārajās
interesēs. Jāatzīmē, ka autorība virknei pielikumos publicēto tekstu līdz mūsdienām
vēl nav noskaidrota, un, lai gan par to dažkārt iespējams izteikt minējumus, būtu
nepieciešami padziļināti pētījumi tās noskaidrošanai; tas pats sakāms par iespējamo
lokalizējumu vācu oriģinālu noskaidrošanu, kas pagaidām veikta tikai daļēji.
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vācu folkloras sižetā [75, 251–216; 33, 73–74]. Citiem kalendārā lasāmajiem tekstiem
saknes meklējamas jau antīkajā literatūrā, piemēram, stāstā par Damonu un Pītiju
[8], kas vēlāk izmantots Frīdriha Šillera balādē Die Bürgschaft (“Galvojums”, 1799).
Citi motīvi, piemēram, fabula par pilsētas un lauka peli, ir pazīstami arī latviešu
folklorā [9, 15–28].
Daudzveidīgie avoti kalendārā publicētajai prozai, ņemot vērā faktu, ka tie
pieder pie pašiem pirmajiem mēģinājumiem 18. gadsimta laicīgajā rakstniecībā, spēj
pavērt plašāku ieskatu literārās tēlainības veidošanās pirmsākumos latviešu literatūrā
un tās starptautiskajās saknēs, kas iesniedzas pat antīkajā senatnē. Naivā izteiksme
un pielāgošanās iedomātajam lasītāju uztveres līmenim nereti padara šos kontekstus
pirmajā brīdī grūti ieraugāmus, taču nemazina to kultūrvēsturisko nozīmi; pētījumi
minēto prozas tekstu avotu noskaidrošanā būtu turpināšanas vērti. Būtiski atzīmēt,
ka Jelgavas kalendārs ar fabulām un stāstiem savā pirmajā posmā priekšplānā
izvirzīja tieši izklaidējošu audzināšanu, nevis informēšanu par praktiskām ikdienas
nepieciešamībām. Šo aspektu Jelgavas kalendāra analīzē izcēlusi literatūrvēsturniece
Zigrīda Frīde, uzsvērdama: “Gadu desmitiem ilgi kalendāros iespiestie stāstiņi un
dzeja bija latviešu mājās vienīgā laicīga satura literatūra” [43, 65]. Turpmākajos gadu
desmitos, kad kalendāra izdošanu pārņēma J. F. Stefenhāgens, tā koncepcija mainījās
un daiļliteratūra zaudēja savu prioritāti.

No 1762. gada līdz 1770. gadam literārais materiāls kalendārā aptvēra divus
virzienus. Katra kalendāra ievadā (izņemot 1767. un 1769. gadā izdotos kalendārus)
tika publicētas ziņas par Kurzemes vēsturi un ģeogrāfiju turpinājumos, bet tālāk
piedāvāta beletristika – īsi stāsti vai dzejoļi. Līdzīgi kā šī laika Baltijas vācu kalendāros,
teksts tika iespiests kalendārija lappusēs līdzās ziņām par mēneša dienām (šī prakse
mainījās 1775. gadā, kad literāros tekstus sāka iespiest kā pielikumus, kas sekoja
kalendārijam).
Vēstures apraksti bija veidoti jautājumu un atbilžu formā, tā atgādinot
katehismu, kas lasītājiem no iespiestajām grāmatām bija jau pazīstams; bez tam
šāda izklāsta metode nereti tika izmantota arī Kurzemes vācu kalendārā. 1762. gada
pielikumā vispārīgiem faktiem sekoja detalizēts ģeogrāfijas apraksts, sniedzot ziņas
par pasaules kontinentiem [3]. Turpmākais Kurzemes vēstures apraksts hronoloģiskā
secībā izsekoja Kurzemes hercogiem, fiksējot nozīmīgākos notikumus viņu valdīšanas
periodos [4; 5; 6]. Šiem vēsturisko notikumu aprakstiem piemīt unikāla nozīme.
Kaut arī apjoma un iedziļināšanās ziņā tie nav salīdzināmi, piemēram, ar Frīdriha
Bernharda Blaufūsa (Friedrich Bernhard Blaufuß, 1697–1756) “Stāstiem no tās vecas
un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu”, minētajiem kalendāra gadagājumiem ilgi
bija lemts palikt vienīgajam iespiestajam izdevumam, kurā tautas apgaismības autori
plašāk skaidroja reģiona vēsturi [20; 24; 36].
Vēstures un ģeogrāfijas aprakstu autors pagaidām nav noskaidrots [16, 101].
18. gadsimta 60. gados līdzās Stenderam laicīgajās literārajās aktivitātēs vēl nebija
iesaistījies neviens cits autors (pirmais Stendera laicīgās tradīcijas turpinātājs bija
Johans Frīdrihs Kazimirs Rozenbergers (Johann Friedrich Casimir Rosenberger,
1731– 1776) [65], kurš, pieļaujams, piedalījies 1764. gadagājuma veidošanā [72,
116]). Interesanti atzīmēt, ka virkne kalendārā publicēto ģeogrāfisko ziņu par
kontinentiem un pilsētām tematiski sasaucas ar G. F. Stendera “Augstas gudrības
grāmatas” (1774) nodaļā “No tām valstām virs zemes” [69, 50–57] skartajām tēmām.
Šajos gados kalendārā publicētā beletristika, kurā dominē G. F. Stendera
darbi, aptver prozu un dzeju; publicētas arī divas mīklas. Stāstu uzbūvei raksturīga
radniecīga pieeja tai, kas izmantota G. F. Stendera “Jaukās pasakās in stāstos” (1766),
proti, lakoniski izklāstītam kāda atgadījuma aprakstam seko pamācība, kas veltīta
refleksijai par stāstā ietverto morāli; ar Stendera krājumu šos stāstus vieno arī valodas
īpatnības [68]. Prozas tekstos nošķiramas fabulas un morālie stāsti. Domājams, ka
līdzīgi kā Stendera “Jaukās pasakās in stāstos” arī kalendāra prozai 60. gados daudzos
gadījumos saknes meklējamas vācu folklorā [21]; folkloras saikne ar tautas grāmatām
eiropeiskā perspektīvā ir aplūkota arī latviešu grāmatniecības vēsturē [58, 138].
Kā piemēru teiktajam var minēt stāstu “Tas puisis in viņa māte” par zagli pie
karātavām [7; līdzīgs motīvs arī: 48], kas balstās apgaismības laikā bieži izmantotā

1771. gadā kalendāra pielikumu veidošana nonāca no Prūsijas ieceļojušā
Jelgavas ārsta Karla Ferdinanda Hummiusa pārziņā. Hummiuss Baltijas vācu
lasošajai publikai jau bija pazīstams kā samērā biežs laikraksta Mitausiche Nachrichten
līdzstrādnieks. Te viņš publicēja rakstus par veselību, galvenokārt vērsdamies pret
kaitīgiem ieradumiem [62, 362]. Līdzīgi arī Jelgavas kalendārā Hummiusa raksti
skāra plašu tēmu klāstu un sniedza interesantus kultūrvēsturiskus novērojumus,
tomēr vienmēr palikdami medicīnas un veselības profilakses robežās.
Līdz ar Hummiusa rakstiem no kalendāra uz nepilniem diviem gadu desmitiem pazuda beletristika, jo Hummiuss pielikumu veidoja pēc līdzīga principa kā
Pēteris Ernsts Vilde (Peter Ernst Wilde, 1732–1785) dažus gadus agrāk izdoto periodisko izdevumu “Latviešu Ārste” (1768–1769), proti, katrā gadagājumā iespiežot
apcerējumu par kādu medicīnisku problēmu, kas tādējādi līdz zināmai robežai bija
lasāmi kā vienots teksts, kas publicēts turpinājumos [76, 185]. Hummiusa apcerējumi lielākoties sastāv no konkrētiem padomiem higiēnā, slimību novēršanā un veselības profilaksē. Autors sniedz konkrētus norādījumus, piedāvājot receptes, kas viņa
ieskatā ir piemērotas zemnieku dzīves apstākļiem [50]. Pret saviem lasītājiem Hummiuss vēršas kā pret nabadzībā un postā slīgstošiem dzīves pabērniem, pedagoģiskus
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rājienus par uzticību pūšļotājiem un apzinātu kaitēšanu veselībai nomainot ar līdzjūtības apliecinājumiem. Līdzīgi Pēterim Ernstam Vildem “Latviešu Ārstē” arī Hummiuss uzsver, ka lasītāji ir viņa draugi, viņa uzskatos vērojamas 18. gadsimta vidū Eiropā izplatīto fiziokrātisko ideju ietekmes: “Caur jūsu grūtiem sviedriem Dievs man
savu svētību ikgadu un ikdienas piešķirdams piešķir” [49, 7]. Ar “Latviešu Ārstē”
paustajām bažām par to, ka lasītāji neņem vērā tiem piedāvātos ieteikumus [77, 33],
sasaucas arī Hummiusa izteikumi, kuros viņš gan paredz lasītāju noraidošo reakciju,
gan tautas apgaismības autoriem neraksturīgi apsola pats kontrolēt viņu ieradumus,
ierodoties mājās personīgi [49, 11, 28]. Gan šie, gan citi izteikumi raksturo būtisku
iezīmi, kas šajā laikā sāka nostiprināties kalendāru pielikumos, proti, lasītāju tiešu
uzrunāšanu, iesaistīšanu šķietamā dialogā ar kalendāra pielikuma autoru.
Īpaši plaša uzmanība Hummiusa tekstos pievērsta pareizai dzemdību pieņemšanai un jaundzimušo kopšanai, tāpat arī pūšļošanas, pēršanās pirtī un alkoholisma
kritikai. Visas šīs tēmas ir atkārtoti aplūkotas arī 18. gadsimta 80. un 90. gados
izdotajās grāmatās. Rakstīdams par alkoholismu, Hummiuss norāda, ka tieši šīs nelaimes dēļ izraisīto nāves gadījumu dēļ Kurzemē vērojams daudz īsāks dzīves ilgums
nekā citviet Eiropā [51, 34]. Ilustrējot alkoholisma ainas lauku ikdienā, Hummiuss
sniedz spilgtus aprakstus, kas tēlainībā sasaucas J. F. K. Rozenbergera detalizētākajiem krogus attēlojumiem [64, 3–8]. Savus ieteikumus Hummiuss papildina arī ar
citiem novērojumiem Kurzemes laukos, kas lasāmi kā interesanta kultūrvēsturiska
liecība, lai gan, iespējams, šie vērojumi, tāpat kā alkoholisma apraksti, nav pavisam
brīvi no stereotipiskiem pārspīlējumiem [49, 19–23]. Kaut arī ne vienmēr šie apraksti var kalpot par pamatu plašāku vispārinājumu izdarīšanai, tie ļauj ielūkoties
18. gadsimta vidus priekšstatos par zemnieku sadzīvi un ikdienu.

priekšplānā izvirza laipnas un draudzīgas sarunas ar bērniem un racionālu izskaidrošanu [28, 40]. Viens no galvenajiem Branta vadmotīviem ir rūpes par laicīgo labklājību, kas reliģiskajā audzināšanā uzskatāmas par novatorisku iezīmi [30, 33; 31, 33].
Rūpes par laicīgo labklājību, kuras paredz īpašu uzmanību pievērst sadzīves
apstākļiem un higiēnai, ir saistītas arī ar interesi par laicīgām tēmām. Ja 19. gadsimta
sākumā Jelgavas vācu publicists Frīdrihs Bernhards Alberss (Friedrich Bernhard
Albers, 1773–1825) pārmeta dažiem mācītājiem, ka tie vēlas, lai latvieši pazītu tikai
“baznīcas debesis”, nevis “zvaigžņu debesis” [1, 599], tad Brants savos ieteikumos
apvieno abas perspektīvas – līdzās reliģiskai audzināšanai viņš aicina iepazīstināt
bērnus arī ar astronomiju un stāstīt par iemītniekiem uz citām planētām, par kuriem
tobrīd jau varēja lasīt “Augstas gudrības grāmatā” [31, 34]. Bez tam Brants rekomendē
lasītājiem iepazīties ar grāmatu “No zemes un māju kopšanas latviešu jaunekļiem
par labu” (1783) – pirmo praktisko padomu grāmatu latviešu rakstniecībā [31, 44;
44]. Padomos, kas bija saistīti ar darba tikumu ieaudzināšanu jaunatnē un racionālu
saimniekošanu, Brants iekļāva arī atsevišķu zemnieku tēlus, kuru pamācošie vai
brīdinošie dzīvesstāsti bija izklāstīti beletrizētā formā [32, 34–38]. No Hummiusa
pārņemtā “laicīgā sprediķa” izteiksme pamazām aizvien vairāk tuvinājās beletrizētai
formai – šī tendence raksturīga tautas apgaismības kalendāriem arī vācvalodīgajās
zemēs [74, 111].
Vēl viena tēma, kurai Brants pievērsās atkārtoti, bija saistīta ar jau Hummiusa
ieskicēto fiziokrātisko priekšstatu par zemnieku kā cildenāko profesiju. “[J]a kāda
ļaužu kārta pasaulē vaijadzīga in laba; tad tā ir to zemnieku jeb zemes strādnieku
kārta: jūs in jūsu bērni šinī kārtā in pie šī darba no Dieva tā Visuvaldītāja likti,” raksta
Brants [31, 37]. No vienas puses, šis priekšstats ir vērsts uz zemnieku pašapziņas
celšanu gan elites, gan viņu pašu acīs, bet no otras – tas piedāvā uztvert zemkopību
kā latviešu profesiju, ignorējot tos latviešus, kas līdz ar augšupejošu sociālo mobilitāti
jau 18. gadsimtā kļuva piederīgi citām kārtām, tostarp pilsētu latviešus. Citviet Brants
uzsver, ka zemnieki ir godājami sabiedrības locekļi, kas ir līdzvērtīgi vāciešiem [32,
35]. Šim skatījumam, kā vispār tautas apgaismības egalitārismam, piemīt samērā
abstrakts un pat utopisks raksturs, taču tāda veida rakstu nozīme nav novērtējama
par zemu laikmetā, kad turpināja plaukt aizspriedumi, kas vērsti pret zemniekiem
un īpaši latviešiem. [Sal. 23, 23; 37, 290.] Salīdzinot vērtējumus par latviešiem un
latviešu tēlu Baltijas vācu skatījumā, Branta apcerējumi var noderēt kā rosinošs avots,
kurā pausta virkne liberālu ideju.

Apcerējumi par pedagoģiju (1780–1785)
Pēc Hummiusa sešu gadu garumā Jelgavas kalendāru veidoja mācītājs Gothards
Kristofs Brants. Līdzīgi kā priekšteča gadījumā, arī Branta sastādītos pielikumus
iespējams lasīt kā vienu apcerējumu, kas publicēts turpinājumos; Brants ārpus šiem
pielikumiem latviešu literatūrā publicējies maz [61, 235]. Visi Branta pielikumi ir
veltīti pedagoģijai un ir izklāstīti kā ieteikumi vecākiem bērnu audzināšanā, izņemot
1783. gada kalendāra pielikumu, kura izklāsts veidots kā tēva un bērnu dialogs [29].
Sabalsojoties ar laikmeta atziņām par progresīvām pedagoģijas metodēm, šie raksti
nostiprināja ceļu uz vēlāko filantropu pedagogu ideju popularitāti latviešu literatūrā
18. un 19. gadsimta mijā [34].
Liela uzmanība Branta rakstos pievērsta izpratnes veicināšanai bērnos par
dievbijību. Komentējot audzināšanas metodes, Brants aicina izvairīties no piespiešanas un sodiem, tostarp miesas sodiem (atstājot tos tikai īpašiem gadījumiem), bet
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un literāta Johana Georga Šlosera (Johann Georg Schlosser, 1739–1799) darba
Der praktische Catechismus christlicher Sittenlehre fuer das Landvolk (“Praktisks
kristīgās tikumu mācības katehisms zemniekiem”) saīsināts tulkojums [72, 167–
168] un apcerējums par kristīgajiem svētkiem [10; 12]. Taču līdztekus šiem tekstiem
kalendāra pielikumu struktūrā pamazām nostiprinājās jaukts saturs, kas kļuva par
standartu, kad pielikumus sāka veidot Joahims Frīdrihs Fogts. Viņa darbība latviešu
grāmatniecībā bija aktīvāka nekā līdzšinējiem kalendāra pielikuma veidotājiem [63,
452–453].
Kalendāra pielikumos atgriezās beletristika, un par ierastu kļuva par praktisku
ikdienas dzīves un medicīnas padomu, populārzinātnisku rakstu un beletristikas
apvienojums vienā pielikumā, atsakoties no plašāka apjoma apcerējumiem un sākot
dot priekšroku īsākiem un daudzveidīgākiem tekstiem. Domājams, ka šis pavērsiens
atbalsoja tobrīdējo almanahu jeb “kabatas grāmatu” (Taschenbücher) popularitāti
vācvalodīgajā kultūrtelpā: popularitāte, ko sāka baudīt šie izdevumi, kuru galvenā
atšķirība no citām grāmatām bija apzināti jauktais saturs, apkopojot dažādu un
daudzveidīgu lasāmvielu, bija liecība pārmaiņām lasīšanas paradumos [59, 121–
125]. 19. gadsimtā šāda veida uzbūve kalendāram jau, kā šķiet, bija uzskatāma
par pašsaprotamu. Pakāpeniski kalendāru struktūru sāka ietekmēt priekšstati par
lasīšanu “vaļas brīžos” – pielikumos parādījās joki un anekdotes, un šīs īsās formas
sāka ietekmēt arī nopietnāku tekstu izklāsta veidu. Arī praktiskajos padomos
vērojama tēmu fragmentēšanās un dažādība [42].
Salīdzinot ar agrākajiem kalendāriem, vērojams, ka folkloras nostāstus
un viduslaiku leģendas ar tiem nereti raksturīgo cietsirdīgo dzīves un pasaules
attēlojumu, tāpat barokālās noskaņas par laicīgo centienu īslaicību ir nomainījis
apgaismības optimisms. Optimistisks un dzīvi apliecinošs skatījums uz pasauli un
cilvēkiem, kas raksturīgs tautas apgaismības morālajai prozai un tās reprezentētajam
“optimizētajam sabiedrības ideālam” [2, 359]. 18. gadsimta nogalē Jelgavas kalendāra
beletristikas centrā izvirzās ideālā zemnieka tēls, pie kura pielikumos vērojama
atkārtota atgriešanās. Šis ideālā zemnieka tēls izaug jau no G. F. Stendera prozā
un dzejā ievadītajiem zemnieku ideāltipiem [35, 140–163; 16, 99]. Ieskicēts jau
G. K. Branta pedagoģiskajās apcerēs, ideālais zemnieks nonāk īsprozas tekstu centrā,
sākot ar stāstu ciklu, kas publicēts 1789. gadā [11, 43–46; 38]. Šī tēla raksturojumā
īpaši uzsvērta grāmatu lasīšana [41, 36]. Līdzās tam stāstos ienāk ne mazāk spilgti
attēloti negatīvie piemēri [40, 36–38]. Izklaidējošais saturs reti tiecās dominēt
pār morālo pamācību, biežāk abas puses atradās līdzsvarā, un šīs attieksmes starp
izklaidējošo un izglītojošo funkciju ir ļāvušas vācu literatūrzinātnē runāt par atsevišķu
žanru – “kalendāra stāstu” [25, 41] – kas, iespējams, būtu lietderīgi izmantojams arī
Jelgavas kalendāra prozas analīzē.
Kalendāra pielikumos aktualizētā zinātņu popularizēšana atzīmējama kā
atbalss uz jau agrākiem šāda veida rakstiem Vidzemes kalendārā [47]. Līdzās rakstiem

par saules un mēness aptumšošanos [39] kalendārā parādījās arī raksti par ģeogrāfiju.
Vēl viena nozīmīga pārmaiņa, kas liecināja par kalendāra popularitātes pieaugumu,
bija pielikumu izmantošana Stefenhāgena apgāda grāmatu reklāmai [67; 14; 57].
Pielikumus sāka noslēgt Stefenhāgena apgādā izdoto grāmatu saraksti [13].
1799. gadā Jelgavas kalendāra pielikuma sastādīšanu pārņēma Matiāss
Stobe, kurš veica šo pienākumu līdz savai nāvei 1817. gadā, turpinādams iepriekš
nostiprinātos satura un struktūras principus. 18. gadsimta beigās kalendāra
pielikums bija ieguvis to formu, kas izrādījās ilgi dzīvotspējīga 19. gadsimtā.
Uzbūves jauktā ievirze, kas priekšplānā izvirzīja ne tikai tekstu saturu, bet arī to
dažādību kā pašpietiekamu vērtību, bija saistīta ar almanaha tipa izdevumu straujo
izplatīšanos vācvalodīgajās zemēs [25, 32, 37], taču tā vērtējama arī kā reakcija uz
kalendāru popularitāti latviešu lasītāju vidū un pārmaiņām lasīšanas ieradumos,
līdzās praktiskās izziņas funkcijai aktualizējoties arī hedoniskajai funkcijai [17].

Raugoties uz Jelgavas kalendāra attīstību un tajā aplūkotajiem tematiem vācvalodīgās tautas apgaismības kontekstā, ir iespējams norādīt uz virkni līdzību un
atšķirību starp kalendāru kā tautas apgaismības mediju Kurzemē un vācvalodīgajās zemēs. Vācvalodīgajās zemēs zemnieku kalendārs bija jau nostiprinājis stabilu
vietu lauku sabiedrībā kopš 17. gadsimta, un tika uzskatīts, ka kalendārs ir vienīgā
grāmata, ko zemnieki lasa [26, 80]. Tas bija saistīts ar t.s. mājas tēvu literatūras
(Hausväterliteratur) žanru, kuras mērķis bija aptvert informāciju par visiem ikdienā
nepieciešamajiem jautājumiem; tajā pašā laikā kalendārs bieži vien bija avots arī tāda
veida priekšstatiem, kas tika saistīti ar māņticību. 18. gadsimta pirmajā pusē, tautas
apgaismības autoriem vācvalodīgajās zemēs mēģinot reformēt kalendāru un padarīt
to par apgaismības ideju izplatīšanas līdzekli, bija vērojama atsacīšanās no māņticības, vietā piedāvājot sākumā lietderīgu praktisku informāciju, bet vēlāk, pakāpeniski
18. gadsimta gaitā aizvien vairāk priekšroku dodot izklaidējošam saturam [65, 9; 26,
80]. Periods, kad sāka veidoties pirmie tautas apgaismības kalendāri vācvalodīgajās
zemēs, sakrīt ar latviešu kalendāra sākumu, un ir pamats pieņemt, ka minētās reformas līdz zināmai robežai veidoja arī Jelgavas izdevēju priekšstatus par latviešu kalendāra pielikumos sniedzamajām ziņām. Precīzākus secinājumus būtu iespējams izdarīt, veicot kalendāros publicēto tulkojumu vai lokalizējumu oriģinālo avotu izpēti.
Līdzīgi kā vācvalodīgajās zemēs, arī uz Jelgavas latviešu kalendāru iespējams
raudzīties gan kā uz “tautas grāmatu”, gan kā “mājas grāmatu”, kā tas nereti dēvēts
latviešu kultūrā [66], visbeidzot, pamazām kalendārā aplūkotajām tēmām skaitliski
pieaugot un sazarojoties – arī kā uz “dzīves grāmatu” [74, 111]. Šajā gadījumā
runa nav tikai par kalendāru pielikumu saturu, bet tieši par satura ciešo saistību
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ar lasīšanas paradumiem un augsto prestižu, kāds sabiedrībā tika attiecināts uz
kalendāru. Vācvalodīgajās zemēs tas tika dēvēts gan par zemnieka bibliotēku, gan
pat par zemnieku orākulu [26, 79, 88]; tāpat arī Latvijā varam atrast liecības par
“mazāk izglītotu lasītāju nekritisko uzticēšanos visam, kas kalendāros rakstīts” [56,
122]. Kalendārs ne tikai padziļināja un atkārtoti atgriezās pie tēmām, kas bija
iztirzātas 18. gadsimta laicīgajās grāmatās (vai dažkārt ievadīja šīs tēmas vēl pirms
grāmatu parādīšanās), bet arī mainīja priekšstatus par lasīšanu. Aleksejs Apīnis
viens no pirmajiem ir norādījis uz pāreju no intensīvās uz ekstensīvo lasīšanu kā
būtisku 18. un 19. gadsimta parādību latviešu lasīšanas vēsturē [15, 128]; šajā ziņā ir
iespējams pieņemt, ka kalendāri, katru gadu piedāvājot jaunu lasāmvielu, veicināja
ekstensīvās lasīšanas izplatīšanos un tādējādi piedāvāja atšķirīga veida lasīšanas
pieredzi salīdzinājumā ar otru izplatītāko izdevumu – dziesmu grāmatu [16, 117].
Tautas apgaismības ideju aspektā Jelgavas kalendārā redzami vairāki nozīmīgi
virzieni: apgaismība medicīnā, pedagoģijā, lauksaimniecībā, dabaszinātnēs, vēsturē
un ģeogrāfijā, visbeidzot arī daiļliteratūrā, ietverot gan prozu, gan dzeju. Pakāpeniski
kalendārs iemantoja iezīmi, kas ir uzmanības centrā Vācijas 18. gadsimta kalendāru
studijās, proti – enciklopēdisku raksturu, ar laiku nepaliekot vairs nevienai tēmai,
kas kalendāros nebūtu aplūkota [27, 154]. Šajā ziņā kalendārs bija cieši saistīts ar
zināšanu izplatīšanu un lasītāju redzesloka paplašināšanu kā vienu no galvenajiem
tautas apgaismības mērķiem, un tādējādi tā nozīme latviešu kultūras vēsturē ir
raksturojama ne vien kā informatīva, bet arī kā emancipējoša.
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The Jelgava/Mitau Calendar Jauna un veca laika grāmata
(The Book of New and Old Times) Within the Context of
the Ideas of the Popular Enlightenment (1762–1798)
The article analyses the literary supplements of the Latvian calendar Jauna un
veca laika grāmata, published in Jelgava/Mitau from 1762, by following four stages
in the development of literary supplements in the 18th century: 1) information
about history and geography as well as popular fiction, including works by Gotthard
Friedrich Stender, 1762–1798; 2) medical instructions, 1771–1779; 3) treatises on
pedagogical issues, 1780–1785; 4) supplements with mixed content, 1786–1798.
The literary texts published in the supplements belong to different genres and were
written according to various principles of construction. They have been explored
within the context of ideas of the Popular Enlightenment as well as the contribution
of the rationalist Lutheran pastors to Latvian secular literature in the 18th century.
The supplements of the Jelgava calendar are a significant part of the Latvian secular
fiction inspired by the Popular Enlightenment, and as the calendar was amongst the
most–read printed items in the Latvian society of the 18th century, analysis of its
literary content allows the broadening of knowledge about the development of the
functions of books and reading in 18th century Latvia, as well as to developing a more
detailed view of the directions of the Popular Enlightenment in the literary field.
Keywords: calendars, Popular Enlightenment, Latvian book history, secular literature,
18th – century cultural history.
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Par dažiem nepazīstamiem katoļu
manuskriptiem latgaliešu valodā
Latgaliešu literatūras pirmsākumus 18. gadsimtā veido garīgā jeb katoliskā
literatūra. Latviešu literatūras vēsturē tā ietverta un atspoguļota visai fragmentāri.
Savukārt rokraksti, kas saglabājušies no pirmo latgaliešu grāmatu tapšanas laika, ir
pavisam nepazīstami. Raksta mērķis – iepazīstināt lasītāju ar diviem manuskriptiem,
kas ievada līdz šim neapzinātu – katoļu garīdznieku rokraksta literatūru latgaliešu valodā.
Rożaniec Łotewski (“Latviešu rožukronis”) vai t. s. Andrupenes oratorijas
grāmata pēc savas uzbūves un tekstiem atgādina 1771. gadā iespiesto lūgšanu un
dziesmu grāmatu latgaliešu valodā ar polisko nosaukumu Nabożeństwo. Tekstu
salīdzināšana apliecina Andrupenes grāmatas saistību ar citiem latgaliešu literatūras
senākā posma darbiem. Problemātiska ir rakstītāju – tulkotāju, lokalizētāju –
noteikšana pēc rokrakstiem. Pētījums turpina garīgo dziesmu avotu meklējumus.
Alsungā atrastajā rokrakstā Kazania na Uroczystsze Swięta po Łotewsku
przez X. Korna napisane: do wydania (Muoceibas latviski lielākajām svētku dienām,
priestera Korna uzrakstītas: izdošanai) apkopoti 19 sprediķi Baznīcas gada lielākajām
svētku dienām. To autors ir priesteris Korns, par kuru šobrīd varam izsacīt vienīgi
minējumus. Muoceibas latviski tomēr netiek izdotas. Varbūt tās tiek atzītas par
sarežģītām nesagatavotajam 18. gadsimta latgaliešu lasītājam, bet izdot grāmatu
lasīšanai garīdznieku vajadzībai droši vien nebija izdevīgi to mazā skaita dēļ. Grāmatā
ir ieraksti arī ar citu roku. Ja tos izdotos atšifrēt, droši vien tie ļautu spriest par
latgaliešu grāmatas nokļūšanu suitu katoliskajā vidē.
Rokrakstus nevar skatīt atrauti no valodniecības. Tie ir unikāla liecība par
latgaliešu rakstības veidošanās un normēšanas sākumiem un palīdz labāk izprast arī
latgaliešu literatūras sākotni. Katrs jauns atradums latgaliskā vārda kopainu dara
skaidrāku un stiprina cerībā, ka arī šodien ir iespējams atrast rakstu pieminekļus,
kuru esamība nav bijusi zināma vai tikusi apšaubīta.
Atslēgvārdi: Rożaniec Łotewski jeb Andrupenes oratorijas grāmata, Katechyzm Łotewski,
garīgās dziesmas, M. Rots, Korns, Muoceibas latviski.
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Literatūras vēsturē, pateicoties Alekseja Apīņa pētījumiem, ir iepazīta zemnieku rokraksta literatūra arī latgaliešu valodā. Šādus rakstītājus, kas ir garīga satura
darbu pārrakstītāji latīņu drukas aizlieguma laikā, sākot ar 19. gadsimta 70. gadiem
līdz pat gadsimtu mijai, Apīnis ir piepulcinājis zemnieku Prometejiem [3]. Latgales katoļu garīdznieku grāmatas rokrakstā līdz šim plašāk nav zināmas. Tomēr bez
atsevišķiem 18. gadsimta fragmentārajiem tekstiem rokrakstā latgaliešu valodā līdz
mūsdienām ir saglabājušies pat veseli manuskripti (autorei šobrīd zināmi divi), kas
līdz šim nav pētīti.
Katoļu garīdznieki, būdami sveštautieši, bija labi apguvuši vietējo valodu. Par
to liecina raitā izteiksme, iederīgu latgalisku leksēmu lietojums, arī latviskas reliģiskās terminoloģijas apzināts vai stihisks, bet tomēr kopšanas darbs. Rokraksti parāda
tulkotāju profesionālās spējas, viņu lingvistisko un literāro apdāvinātību. Andrupenes publiskajai oratorijai1 reiz piederējušās grāmatas Rożaniec Łotewski (“Latviešu
rožukronis”) teksti ir sarakstīti ritmizētā valodā. Šis manuskripts ir nosaukts pēc pirmā teksta – rožukroņa Dievmātes godam, glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Retumos. Ieraksts to atļauj datēt ar 1769. gadu.
Manuskriptam Kazania na Uroczystsze Swięta po Łotewsku przez X. Korna napisane:
do wydania (Muoceibas latviski lielākajām (svinīgākajām) svētku dienām, priestera
Korna uzrakstītas: izdošanai)2 precīzu sarakstīšanas laiku pagaidām nav izdevies noskaidrot, bet raksta autore pieļauj, ka tā varētu būt 18. gadsimta otrā puse.

(Svētapcere, 1771; tuvāk sk. [22, 307]). Un jautājumu nekļūst mazāk: kas ir bijuši
abu darbu rakstītāji, kāda ir rokraksta un nodrukātā darba saistība.
1769. gada rokraksta grāmata ir piederējusi Andrupenes publiskajai oratorijai.
Par to liecina ieraksts Iste Libellus comparatus A’o Domini 1769 spectat ad oratorium
publicum Andrepnense (šī grāmatiņa ir sagatavota Kunga 1769. gadā un paredzēta
Andrupenes publiskajai oratorijai). Tajā laikā to varēja apkalpot Dagdas jezuīti
[6, 24; 20, 16]. Tātad – grāmatas sagatavotāji (spriežot pēc rokrakstiem, tekstus
rakstījuši divi cilvēki), visdrīzāk, būtu meklējami viņu vidū. Dagdā un tās apkārtnē
no 1766. līdz 1785. gadam ir darbojies par latviešu apustuli dēvētais Mihaels Rots
(Michael Roth, arī Rott; 1721–1785). Otrs Hilzenu misijā kalpojušais jezuīts Jēkabs
Valksimovičs (Jacobus Walximowicz), kurš Dagdā sabijis no 1766. līdz 1773. gadam,
1767. gadā vēl labi neprot latviešu valodu [13, 378]. Protams, arī valodas nepratējs
varēja pārrakstīt tekstus, taču tas ir izdarīts tik nevainojami, ka gribas domāt –
pārrakstītājs labi saprata, ko rakstīja. Dagdas Hilzenu misijā ap 1769. gadu darbojās
tikai abi pieminētie jezuīti.
Raksta autorei nav izdevies pārliecināties, vai viens no rokrakstiem tiešām
pieder M. Rotam, jo ilgāku laiku vienīgais pieejamais viņa rokraksta paraugs no
1783. gada bija arī vienīgais vairākkārt publicētais [4, 153; 10, 180 u. c.]. Šis ieraksts,
pildot dokumenta funkciju, veikts kaligrāfiski. Pietrūkst parasta – ikdienišķa, brīvi
rakstīta – rokraksta parauga. Šobrīd autorei ir izdevies sameklēt 1783. gada Dagdas
kristību metriku ierakstus, kurus izdarījis M. Rots. Rokrakstu salīdzināšana jāatstāj
turpmākam, noteikšanā, iespējams, iesaistot pat kādu kriptologu.
Nav jāizslēdz arī rakstītāju dalība (autorpiederība) tekstu tulkošanā vai
sacerēšanā. Rodas iespaids, ka lūgšanu un dziesmu teksti Andrupenes grāmatā ir
pārrakstīti nevis lietošanai, bet gan tekstu uzglabāšanai, lai tie būtu vienkopus. Citādi
būtu grūti izskaidrot, kāpēc teksti ir tik ļoti saspiesti, blīvēti cits pie cita. Grāmata,
neskaitot dažus svītrojumus vai labojumus, ir tīrraksts, nevis darba variants.
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Andrupenes publiskās oratorijas
grāmata Rożaniec Łotewski
Grāmatas Rożaniec Łotewski saturu veido 107 lappuses teksta. Te lasāms
ne tikai rožukronis Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, bet arī rožukronis
o Naysłodszym Imieniu Jezus (par vissaldāko Jēzus Vārdu), koronka3 Szkaplerna
(skapulāra) un litānijas4 – Vissvētākajam Jēzus Vārdam, Vissv. Jēzus Sirdij, visiem
svētajiem un Jaunavai Marijai. Ir lūgšanu teksti prozā vai daļēji ritmizētā valodā, kā,
piemēram, antifonas5. Tāpat saturā ietilpst 35 dziesmas un kāds Katechyzm Łotewski
(Latviešu katehisms). Latgaliešu seno rakstu pazinējam šāda grāmatas uzbūve, bez
šaubām, asociējas ar 1771. gadā izdoto lūgšanu un dziesmu grāmatu Nabożeństwo
1
2
3
4
5

Lat. oratorium ‘lūgšanu vieta’ – lūgšanu vieta, baznīca vai privāta kapela [5, 132].
Atrodas raksta autores īpašumā.
Uz rožukroņa zīlītēm skaitāmas lūgšanas.
Litānijas – dažādu veidu lūgšanas, kurās lūgumi un saucieni, vēršanās pie Dieva vai svētajiem ir papildināti ar
izsaucieniem vai lūgumiem, kuri atkārtojas.
Gr. anti phōnos ‘pretī skanošs’ – dziedājums dievkalpojuma liturģijā, ko pārmaiņus izpilda divi kori vai dziedātājs un
koris [5, 21].
LITERATŪRZINĀTNE

Rożaniec Łotewski = Rosarium Lothavicum?
Rożaniec Łotewski nosaukums sasaucas ar Aleksandra Novicka minēto Rosarium
Lothavicum, kas 1770. gadā bijis atrodams Aglonas dominikāņu bibliotēkā [16, 19].
Varbūt Andrupenes “Latviešu rožukronis” ir pārrakstīts no Aglonas klostera īpašumā
esošās grāmatas? Arī Aglonas Rosarium Lothavicum varēja pastāvēt rokrakstā. Un
vai grāmatas nosaukums tik tiešām, jau sākotnēji, bija rakstīts latīņu valodā, pēc
tradīcijas tam būtu vajadzējis būt poliski. Abi rožukroņa teksti varētu būt tulkoti no
viena avota, kas pagaidām nav noskaidrots. Gribētos domāt, ka latgaliešu literatūras
sākumos ir pastāvējuši divi patstāvīgi rožukroņa teksti. To varētu pierādīt, ja atrastu
(identificētu starp esošajiem) avotos minamo Aglonas Rosarium Lothavicum.
LITERARY STUDIES
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Atšķirības Andrupenes un Nabożeństwo rožukroņa lūgšanu tekstos ir maznozīmīgas, izņemot vienu. Kā savulaik sarunā par dominikāņu ordeņa darbību Latgalē
norādījis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes doktorants Reinis Norkārkls,
Nabożeństwo saturā nav antifonas, kurā piesaukts svētais Dominiks. Andrupenes
rokrakstā teksts Ok Tu lełs Taws Swats Dominiks [18, 16] ir pēc pirmajai rožukroņa
daļai pievienotās Dievmātes litānijai un tām sekojošām lūgšanām. Tajās poļu valodā
skan aicinājums trīs reizes dziedāt “Esi sveicināta” par Rožukroņa brālības brāļu un
māsu dvēselēm [18, 16]. Tam visam seko dziesma Marya stow sweycinota un stāstījums, ka Taws Dominiks ir Istatitoys, tos Draudzibas. Rožukroņa brālība 18. gadsimta
Latgalē esot bijusi visai izplatīta. 1771. gada grāmatā Nabożeństwo šā teksta tiešām
nav. Iespējams, tas netiek nodrukāts savas specifikas dēļ, jo lūgšanu grāmatas adresātu loks ir plašāks nekā tikai viena brālība. Tomēr uzupurēšanās lūgšanā Nabożeństwo
rožukroņa ievadā ir atstāts por wyſſim brolim un moſom Rażańca Swata [15, 158].
Varbūt šādi, bez sv. Dominika pieminēšanas, grāmatas sastādītāji vēlējās nenovērst
uzmanību no galvenā – Dievmātes dzīves noslēpumu apceres? Rokrakstā rožukroņa noslēpumu nosaukumi ir latgaliešu valodā, grāmatā savukārt ir kārtas numurs
poļu valodā un arī abdumoszonas vārda tur nav. Varbūt antifona šķitusi pārāk dominikāniska? Arī šodien tā ir dzīva dominikāņu liturģijas sastāvdaļa [23]. Grāmatā
nav pārpublicētas arī citas ar Rožukroņa brālību saistītās dziesmas un lūgšanas. Tā
nonākam pie minējuma, ka meklējamais Aglonas Rosarium Lothavicum varētu būt
M. Rota darbs.

ienāk “un”, līdzīgi kā latgaliskos vietniekvārdus “jis”, “jei” arvien biežāk nomaina
grāmatu vārds “winsz” un “wina”. To var izskaidrot ar jezuītu sākotnējo darbošanos
Vidzemē, kur viņi jau bija apguvuši vietējo valodu, un pārorientēšanos uz citu runas
veidu Poļu Vidzemē jeb mūsdienu Latgalē. Iepriekš izdotās grāmatas – 1585. gada
katoļu katehisms, 17. gadsimtā izdotie G. Elgera darbi, 18. gadsimtā Līvbērzes
barona Līvena V. H. Katholiſchka Mahzibu, Luhgschanu un Dſieſmu Gramata – arī
iespaidoja rakstītāju valodu, tādējādi apejot vai vismaz “šķidrinot” tautā dzīvo runas
formu. Vācu valodas ietekme rokrakstā saskatāma leksikas izvēlē, kā arī lielo sākuma
burtu lietojumā. Nabożeństwo šis tas jau ir novērsts.
Rokraksta variantā ir samērā daudz verba vēlējuma izteiksmes formu ar
atšķirīgām galotnēm katrai personai, piemēram, -tumem, -tumet daudzskaitļa
1. un 2. personas rādīšanai. Grāmatas tekstā tās gandrīz nav lietotas, un tas gan jau
skaidrojams ar normēšanas tendenci. Ka tāda ir pastāvējusi, rāda labojumi arī otrā
analizējamajā rokrakstā – priestera Korna sprediķu grāmatā.
Rokrakstā meklēta iespēja apzīmēt garos patskaņus: winiā Pasaulā [18, 99],
bet divskanis ie šeit rakstīts ar digrafu: mierst [18, 1], mienies [18, 26] u. c.

Imiesle myusu lustes vai imeſle myusu prycas?
“Latviešu Rožukroņa” litānijā Ap wyʃsuswatoku Jumprawu Maryu Dievmāte,
kas ir mocekļu ķēniņiene, tiek dēvēta par Kieninia Muceyniku [18, 14], savukārt
1771. gada izdevumā Nabożeństwo viņa ir Kieninia Numucitu [15, 193]. Līdzīgi
var salīdzināt arī: Imiesle myusu lustes [18, 13] un Imeſle myuſu prycas [15, 192],
Jumprawa izsławinota [18, 13] un Jumprawa godna teykſonas [15, 192].
Var jau gudri prātot un pat apcerējumus rakstīt, kāda ir bijusi senā latgaliešu
valoda, kaut godīgāk būtu atzīt, ka par valodu diemžēl esam raduši spriest no
nodrukātā. Bet līdztekus tam būtu jādomā arī par ceļu līdz grāmatai – rakstītājiem
(nelatviešiem!) taču nebija attiecīgās valodas gramatikas vai vārdnīcas, arī kaut cik
vienota reliģiskā terminoloģija vietējā valodā vēl nebija izveidojusies, bieži trūka
vārdu konkrētu reāliju apzīmēšanai. Jumprawa izsławinota vai Jumprawa godna
teykſonas? Kurš apzīmējums precīzāk atbilst jēdzienam gūda cīneiga? Vāciskās “lustes”
vietā tiek atrasts latviskais “prīca”, bet citā piesaukumā abos variantos neizdodas
tikt vaļā no poliskā Dieva žēlastības apzīmējama – “łaſka”. Trīs saikļa “un” varianti –
“un”, “in”, “y” arī norāda uz meklējumiem – drukātajās grāmatās jau 18. gadsimtā
LITERATŪRZINĀTNE

Nacionālais – reliģiskais
Varbūt rokraksta grāmatas teksti arī ir tapuši pirms 1769. gada, tomēr tajā
lasāmā Baras konfederācijas lūgšana (Modlitwa Konfederacyi Barskiej R. P.6 1768)
varēja tikt pierakstīta tikai pēc šīs konfederācijas nodibināšanās. T. s. Baras konfederācijā apvienojās poļu un lietuviešu šļahtiči, lai mazinātu Krievijas ietekmi. Sākotnēji
konfederantu devīze bija Wiara i Wolność (Ticība un brīvība) [21]. Baras lūgšana
latviešiem adresētajās grāmatās netiek drukāta tās politiskā satura dēļ. Lūk, ko atklāj
rokraksta teksts: Pasywer iz badu, un nuskumszonas myusu, na dud mums iksz Ruku
Inaiydniku, pitur Inaydniku Rukas izstiptas uz pazamoszonas Tycibas Swatas Katoliszkas, y Tiewiszkas myusu izgayszonas. – – Ne addud Kungs Polu Kienisti Inaydnikim,
kotri Wordu Towu saymoj, y naraug ap Gudu Worda Towa, bet mus, kotri Tewi teycam
gryb izwaret, un wyʃsuswatoka Oltora Towa Upereszona starawojas kad porstotu7 [18,
31–32]. Šāds lūgšanas reliģiskais patriotiskums ir retums 18.–19. gadsimta latviešu
katoliskajā literatūrā. Savukārt poļu kieniste tā laika Poļu Inflantijas latvietim asociējās ne tik daudz ar politiski veidotu valsts struktūru, cik ar katoļu Baznīcu. Poliskais
un katoliskais bija kļuvuši par sinonīmiem, jo īpaši pēc novada pievienošanas Krievijai 1772. gadā, kad katoļu Baznīca piedzīvoja spaidu laikus.
Baras konfederācijas lūgšanai seko Rex Christe primogenite (Kristu,
pirmdzimušais Karali) cildenie piesaukumi: O Chryste Kienensz winigays Jars Diwa
6
7

R. P. – roku Pańskiego – Kunga gadā.
Teksts šeit un turpmāk dots oriģinālrakstībā.
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tu nawaynigays / Łobu dorbu Ołuts, dzieywe, Pasaula Misa dzieywa, kas beidzas ar –
Ar Towu mus Misu baroy, un ar Swatu Aszni / Nateyru Sirdi myusu / Jezu Chryste [18,
32]. Atšķirībā no teksta latīņu un poļu valodā Agnele Dei mystice – mistyczny Baranku
Boży” [2, 544–545] latgaliešu tekstā “mistiskais (noslēpumainais, sakramentālais)
Dieva Jēriņš” ir aizvietots ar nevainīgu Dieva Jēru. Teoloģiskās nianses tiek pakārtotas
valodai, kas ir saprotamāka 18. gadsimta otrās puses latvietim. Līdzīgi arī Virtutum
fons Vita ir pārtapis par labu darbu avotu. Vārds “tikumu” tulkotājam ir bijis svešs.
Pozitīvi jāvērtē poļu vārda cnota (tikums) neizmantošana šajā konkrētajā tekstā.
Acīmredzams, ka tulkotājs interesējās par valodu, meklēja precīzākus izteiksmes
veidus. Latgaliešu lūgšanu grāmatās teksts Rex Christe primogenite netiek nodrukāts.
Savukārt poļu katoļiem tas ir iekļauts ne tikai Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu
svētku dziesmu repertuārā, bet arī novennā, kas izskan pirms Kristus, visas pasaules
Karaļa, svētkiem. Novennā lūdzas par tautu, lai tā dzīvotu saskaņā ar Dieva vaļu un
lai visus ļaudis piepilda saderība un mīlestību pret šo zemi.
Nacionālais moments ieskanas arī Dievmātes litānijā, kur viens piesaukums ir
Kieninia Layszu Krunes [leišu krūņa (valsts) ķēniņiene], bet beidzamais – Absorgotoja
myusu Taweybas [Tēvijas] [18, 14]. Baras lūgšanā bija Tiewiszka, kamēr 1771. gada
Nabożeństwo atrodam vien neitrālo Kieninia Gołu Kieniſties (valsts galu (malu,
nomaļu, robežjoslu) ķēniņiene) [15, 193]. 18. gadsimtā Latgales latvietis dzīvoja
savā tēvijā, vienalga, vai tā būtu poļu vai lietuviešu karaliste, vai arī kāda robežzeme.

Par rokraksta un lementera katehismu radniecību ļauj spriest arī abos lasāmais
nesaprotamais apsykays [18, 97] un apsikayś [1, 8]. Koncze (noteikti) wajag [19, 97]
vietā drukātajā tekstā atstāts tikai wajag [1, 8].
Varbūt “Latviešu katehisms” varētu būt 1768. gadā izdotais, bet līdz šim
neatrastais Elementarz Łotewski [22–280]?
Satura rādītājam un dziesmām manuskriptā seko katehisma pielikums, kurā
skaidroti grēki pret Svēto Garu un svešie grēki. Savukārt pirms virsraksta Katechyzm
łotewski blakuslapa sākas ar “Kas ir Elle?”, kas iederas paskaidrojumā par “pēdējām
lietām”. Rakstītājs ir bijis visai haotiskas kārtības ieviesējs manuskriptā, kaut šajā
haosā, kā izskatās, viņš orientējās lieliski.

Dziesmas

Latviešu vārda apzīmējumu Andrupenes grāmatā ir izpelnījies katehisma
nosaukums. Tā līdzinieks ir 1771. gada Nabożeństwo ar nosaukumu Katechizm krotki –
Mociba Katoliszka. Salīdzinot katehismus, atklājas, ka tie nesaskan pilnībā, kaut arī
atsevišķi jautājumi un atbildes ir kopīgi. Nevar nejust viena katehisma sastādītāja stilu
abos darbos – dzīvā valoda, jautājumi, kas izriet viens no otra, atbildes, kas lieliski
piestāvētu arī vitālajam Boņukam filmā Cylvāka bārns: P. (Pytanie (jautājums)): Cik
myuźeibu del Cyłwaka winiā Pasaulā. O (Odpowiedź (atbilde)): Diwi: 1. Debbesis del
taysnigu pi Diwa, 2. Elle deļ grecinika pi Walna [18, 99].
Rokraksta katehisma teksts atbilst Katechizm krotki jeb Eysa mociba grāmatā
“Ābece” [22–694], kas latgaliskajā tradīcijā tiek saukta par “Lementeri”. Tā piedzīvojusi daudzus izdevumus – 1802., 1821. u. c. gados [22–1065, 22-1389 u. c.]. Katehisma teksti rokraksta variantā un “Lementerī” saskan pilnībā. Bez tam rokraksta variantā ir izvērsts jautājums par Sv. Misi un grēku, nosaukti sakramenti, četras pēdējās
lietas. Drukātajā tekstā nav iekļauti arī divi jautājumi un atbildes par Dievmāti. Pie
Katechyzm Łotewski nav atrodamas lūgšanas, kas ir būtiska katoļu ābeces –“lementera” – sastāvdaļa.

Manuskriptā ir 35 dziesmas, neskaitot rožukroņu un koronkas tekstu
ritmizētos dziedājumus. Pamatā visas dziesmas lasāmas arī 1771. gada Nabożeństwo.
Tās ir skanīgās Ziemassvētku dziesmas: Pi Diwa pidzimszonas, Engiels Gonym sacyja,
Atteceja uz Betlejem jau Gony, Kas tamā dìnā raud guleyt synā un Nu Jumprawas
Diws dzima, kas arī šodien pārsteidz ar savu dzīvo un brīžiem rotaļīgo izteiksmi.
Diwa Dałs topa Cylwaks ir palikusi ārpus nodrukātajiem dziesmu krājumiem. Senā
11. gadsimta latīniskā dziedājuma In hoc anni circulo [9, 114] (nosaukums norādīts
manuskriptā) līdziniece, iespējams, netika izvēlēta drukāšanai neveiklā sākuma dēļ:
Iksz Goda apskryźszonas, Lec dzieywe dzeywoszonas, Pi Diwa pidzimszonas [18, 101].
Piedziedājums Verbum caro factum est / Per virginem Mariam (Vārds tapa miesa caur
Jaunavu Mariju) atveidots kā Diwa Dałs topa Cyłwaks nu Jumprawas Maryas. Tas
atkal liek aizdomāties, vai tulkotājs apzināti tekstu pārlicis, novērtējot zemnieku
reliģiskās sagatavotības līmeni, vai arī tā ir kārtējā liecība par reliģiskās terminoloģijas
nepietiekamību un tās veidošanos latviešu valodā.
Gavēņa laika smeldze izskan dziesmās: Kas apraudot wares luti, Jezu Chryste
Diws muns miłays, Beja Mote raudodama (Stabat Mater). Dziesma ar polisko
nosaukumu Rozmyślajmy one slowa – Łay mums wordi tik iksz prota, Jezusa byus
pinogłota apcer septiņus vārdus, kurus teicis krustā sistais Kungs. Tā nav tikusi
nodrukāta. Apcerīgā dziesma ir tulkota no poļu valodas Wspominajmy Boże słowa
[18, 79]. Savukārt Jau Tu apłayd mani Dałs wyssumiłokays, kas nosaukta par Lament
S. P. M. (Vissv. Jaunavas Marijas žēlabu dziesma) ir nodrukāta 1801. gada izdevumā
Dzismies Swatas [7, 44].
Lieldienu ciklu veido šodien zināmās – Jauka Dina mums uzstoja, Celes
Chrystus nu myrunim, Ok brysmigas sławes un guda Diws u. c. Svētās Trijādības
godam dziedamas Mes źałojam, mes porprosam Tryadibu Swatu un Diwu ikszan
Tryadibas. Ir arī vairākas dziesmas Dievmātei, to vidū garā Kas gryb Swatay Maryay
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dinet. Rokrakstā ir arī Kunga Jēzus godam veltītas dziesmas, kā Jezu sołdons protam
padums u. c. Tematisko piederību grūti noteikt dziesmai Nust tod gordiba monniga,
kur noskaņu traucē uztvert neveikla valoda un izteiksme, piemēram, Palikat Pasaula
lustibas, / Es jemis nu Kunga Mucyibas, / Ciertumus naiskaityitus, / Tureszu pretim
statyitus. / Pret Elli [18, 68].
Dziesmām pieskaitāms arī 45. psalms, pēc tā poļu valodā seko Diws myusu
Głobejs, un Styprums, kas priecē ar labu latviešu valodu. Dziesma O Jezup Swatays eʃsi
sweycynots ir vienīgā svētajiem veltītā dziesma (ja neskaita antifonu sv. Dominikam),
iespiestā veidā tā lasāma Pušas jezuītu misijas 1801. gada grāmatā Dzismies Swatas.
Muna Tu prycyiba ok Jezu muns virsrakstā atstāts dziedājuma latīniskais
nosaukums Meum Tu gaudium, savukārt 1771. gada Nabożeństwo tā vietā stājies jau
poliskais Moja Ty radości. Salīdzinot abas dziesmas, jūtams, ka abām ir viens avots.
Tautā ir iesakņojies drukātā teksta pārstrādātais variants, bet manuskripta teksts
tā arī palicis nezināms. Varbūt tas ir tāpēc, ka teksts vairāk līdzinās prozas valodā
rakstītai lūgšanai, kam ir kontemplatīva ievirze. Pēc būtības tā ir dziļi individuāla
saruna ar Jēzu: Mīļoju Jezu muns, kad Tu łobs eʃsi / Miloju Jezu muns, kad godnys eʃsi /
Miloju Jezu muns, kad Tu Diws eʃsi. – – Kocz mani na iredz, es miloju. / Kocz mani
stropey, miloszu Tewi. – – O kad ti Laudz Tewi łab pazyitu.. [18, 36].
Dažām dziesmām nav norādīts virsraksts. Tas, protams, vēl nenozīmē, ka tās
varētu būt oriģinālsacerējumi. Dziesmai Diwu ikszan Tryadibas un Jezu Chryste Diws
taysnibas raksturīga vienkārša izteiksme, mēģināts ievērot atskaņas, taču atšķirībā no
citiem dziesmu tekstiem šeit pietrūkst Dieva filozofijas – teksts izskan kā shematiski
apgalvojumi, neatstājot vietu dziedātāja radošai iztēlei: Jezu Chryste Diws taysnibas, /
Łyudzam Towas źelestibas, / Jezu myusu Pestitoys. / Tiew piłyudzam gudynojom, / Tiewi
iksz Sirdies głobojam [18, 51]. 1771. gada krājumā abas dziesmas ir sapludinātas vienā,
kaut arī tās ir atsevišķi, pabeigti darbi. Pirmā dziesma beidzas ar Trīsvienības godināšanu: “Guds ir Tawam guds ir Dałam, / Guds Swatam Goram bez goła, / Diwam ikſzan
Triadibas. / Ko beja no iſokſzonas, / Łay ſtow ikſz ſowas byuſzonas, / Guds winiam bez
pabeykſzonas” [15, 79]. Rokraksta variantā pabeigšonas vietā ir miteyszonas [18, 51].
Nevienā dziesmu grāmatā nav atrodama rokraksta manuskripta dziesma
Ok nasaprosta gara myuźeiba. 1801. gada krājumā Dzismies Swatas iespiests cits –
mākslinieciski vērtīgāks – tās atdzejojums. Manuskripta dziesma liek domāt par
tulkotāju spēju interpretēt tekstu, bagātinot to ar saviem novērojumiem. “Elles
mūžība” (saskan ar katehisma jautājumu!) šķiet patapināta no Stefana Bagiņska
grāmatas Kawieklis piestieygs (1808) [22–834]. Šajā dziesmā par mūžību ieskanas
arī filozofiskas domas: “Kocz szudin sokt myuźyibu / Kayds łayks tys myuźam, kur
goła nawa. / – – Łay Putnins nosoy po smyltey winay, / Kas – tyukstuszu Godu lijk
witay tymay, / Zemi pornastum smyltes namastum, / Myuźyba kai nasokta” [18, 107].
Iespējams, manuskripta dziesmas varēja tikt izmantotas kā parindeņi garīgajām
dziesmām, kuras iekļautas pirmajās latgaliešu lūgšanu un dziesmu grāmatās.

Un ja nu šim rokrakstam ir saistība ar meklējamo 1730. gada grāmatu
[22– 149]?
Andrupenes oratorija grāmata ir vērtība. Tā ne tikai palīdz saprast latgaliešu
lūgšanu un dziesmu grāmatu veidošanās procesu. Tā ir pirmais plašāka apjoma
rokraksts latgaliešu valodā, kas turklāt līdz šim nav pētīts. Grāmata stiprina cerību,
ka arī šodien ir iespējami jauni atradumi, kas var iespaidot vai pat mainīt priekšstatus
par senās latgaliešu, līdz ar to visas latviešu grāmatniecības vēstures, atsevišķu lappušu
ainu. Tā mudina meklēt autorus, rakstītājus, avotus.

Grāmatas iespējamais sarakstīšanas laiks – 18. gadsimta otrā puse. Manuskripta
autors ir priesteris Korns, precīzāk – viens no Korniem, kas darbojušies Latvijas
teritorijā attiecīgajā laikā. Pievēršoties šā uzvārda īpašnieku noskaidrošanai, atklājas,
ka jezuītu sadraudzības loceklis bijis kāds Korns Benedikts, kurš 1773. gadā pilda
retorikas un poēzijas profesora pienākumus Ilūkstē [13, 418], tāpat Korns Ignācijs,
livonietis, kurš sprediķo poliski un runā latviski un 1770. gadā darbojas Šadursku
misijā Pušā [13, 381]. 1761. gada vizitāciju protokolos atrodams arī Līvenmuižas
(Līvānu) priestera Mikolaja Korņa (Mikolaj Korń) vārds [14, 178]. Kurš ir īstais
Korns (varbūt Kornis)?
Manuskripta pirmstitula lapā ir atzīmes par grāmatas kādreizējiem īpašniekiem:
priesteris S. Butryma, L(Z?).K., Antonijs Kuncinskis (Kunzynski), arī kāds Juzefs
Dembinskis. Izdevās uzzināt, ka Sadoks Butrima (Sadokas Butrimas, 1804–1880)
ir bijis dominikānis, vēstures profesors, ordenī iestājies 1826. gadā, no 1842. līdz
1844. gadam darbojies Briģos [17, 246], 19. gadsimta 50.–60. gados dzīvojis Aglonas
dominikāņu konventā [17, 211–212]. J. Dembinskis no 1837. līdz 1852. gadam
bijis Rozentovas draudzes prāvests [5, 358]. Kā grāmata nokļūst Alsungā, šobrīd
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Kazania na Uroczystsze Swięta po Łotewsku przez X. Korna napisane: do
wydania ir Alsungā atrastie katoļu sprediķi (poliski kazania, latgaliski – muoceibas),
kurus lielākajām Baznīcas svētku dienām latviešu valodā sarakstījis priesteris Korns.
Ķirmju mākslinieciski izrobotais manuskripts, kas pārsteidz gan ar labu valodu, gan
tautai saprotamu teoloģiski filozofisku saturu, atrasts Alsungas baznīcas tornī, kur
glabājies “iekonservēts” gadsimtiem krātā netīrības kārtā.
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varam tikai minēt. Kādu brīdi manuskripta īpašnieks ir bijis Andryws Dyuzin nu
Buzanu s (solas?). Būzāni 1719. gadā bija Varakļānu jezuītu misijas punkts līdzās
Barkavai [12, 298]. Kā grāmata nonākusi pie Dyuziņu Andriva un kas viņš bijis? Vai
viņš ir pirmais īpašnieku ķēdē vai arī to noslēdz, grūti spriest.
Grāmatā ir vēl viens saistošs ieraksts poļu valodā: Za Tę książkę odprawiono
ad Inten. Autoris mszy SS. Dziesięć No 10. Testor X. W. Łukaszewicz. – “Par šo grāmatu
autora nodomā noturētas 10 Svētās Mises”. Tātad par to ticis bagātīgi aizmoksuots,
kā Latgalē teiktu. 18. gadsimta otrā pusē liela vērtība bija viena Svētā Mise, bet
desmit – tā jau vesela bagātība! Vai šis nav vienīgais zināmais šāda veida ieraksts
latgaliešu grāmatniecības vēsturē? Arī šis ieraksts uzdod jautājumu: kas bija testors
(tas, kurš raksta un liecina) baznīckungs V. Lukaševičs? Vēl saistošāks ir jautājums,
kāpēc šī vērtīgā grāmata tomēr netika izdota. Varbūt to varētu skaidrot ar nelielo
garīdznieku skaitu 18. gadsimta otrajā pusē. Grāmata pēc savas sarežģītības pakāpes
bija domāta viņiem.

bet arī lūdz Dievu: Ko tykwin runoyʃzu o Diws! Łay tie wyʃs iit, uz guda Towa un uz
paźydku (labumu) myusu.
Grāmatā pavisam ir 19 muoceibas, kas paredzētas lasīšanai lielākajās Baznīcas
gada svētku dienās, kā Ziemassvētkos, Triju ķēniņu dienā, Lieldienās, Vasarsvētkos,
Trīsvienības svētkos, Dievmātes svētku u. c. dienās. Tām cauri izburties traucē ķirmju
grauzumi – tie ir bijuši pārāk čakli lasītāji. Teksta atjaunošana ir ilgāka laika darbs.

Łay tie wyʃs iit, uz guda Towa un uz paźydku myusu
Grāmatas virsraksts, muoceibu, arī to daļu nosaukumi, kas tiek apzīmēti par
uwaga (piezīme), tāpat satura rādītājs ir poļu valodā. Tas atgādina lūgšanu grāmatas
Nabożeństwo pieraksta kārtību. Pēc norādes poļu valodā, kad muoceiba ir sakāma,
piemēram, Kazanie na Nowy Rok (“Mācība Jaunajā gadā”), tiek dots īss tās dienas
evaņģēlija fragments, norādot konkrēto Rakstu vietu. Jaungada dienā tas ir – Kad
izgoiuszas byia ostunias dinas. Luc.2., paskaidrojot, ka tie ir wordi izniemti nu
szusdinas Swatas Ewangelias rakstiti pi swata Łukasza utra goboła.
Tālāk seko muoceiba, kuru veido vispārīga ievada daļa un 2 “piezīmes”, kas to
iztirzā. Tā, piemēram, jau minētais Jaunā gada dienas sprediķis sākas ar atsaukšanos
uz evaņģēlija fragmentā minētajām astoņām dienām: Kay porgoi ti ostuni dini del
Diwa Dała nu io radyiszona, apgraizyits byia tys bierninsz, un pasaukts ir words io Jezus,
a kay porgoi ti ostuni dini del Diwa D[ała]8, tay poriis un wyʃsi dini dzieywoszonu
myusu [ ] pasaula, bet tykwin ap tym waiag dumod, kab łabi tu łayku pordzieywoit.
Gaydieya daudz lauźu toma pasaula, kab dagaydieyt tu iaunu godu, kotru mes tagad
turam, bet [n]a wins num[ ]era, un nadagaydieia, un izgoia io wyʃsi dini, mes wel
dagaydieiam tu iaunu godu. Un otkon dazwaleia myusim Diws, tay dzieywot, kay un
łasit del sieu łobus dorbus, a par tu [woi] nawaiagai myusim wyʃsu łoboku, un wyʃsu
mi[la]sirdigu Diwu, wyʃs łełoku addut gudu. Mūsu dzīvei ir jēga tikai tad, ja darām
labus darbus, rūpējamies par savas dvēseles “labumu” (tīrību). Slikti dzīvojam tad,
ja ļaujamies grēkam. Priesteris ne tikai piesaka “1. piezīmes” (Uwaga 1wsza) saturu,
8 Šeit un turpmāk tekstā ar [ ] apzīmētas ķirmju izēstās vietas. Teksts iekavās rakstīts pēc nojautas.
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Labojumi grāmatā
Grāmatas tekstā ir vairāki labojumi. Visdrīzāk labotājs ir bijis Rīgas vai
Jelgavas, vai Skaistkalnes jezuītu misijā, vai varbūt kur citur Vidzemē kalpojis kā
neordeņa jeb laicīgā klēra garīdznieks, kurš kā pirmo ir iemācījies tur runāto valodu.
Vēlāk, pārceļoties uz citām misijām, šī pirmā valoda izrādījusies stiprāka par citām
vietējām valodām (izloksnēm). Izskatās, ka labojumus manuskripta tekstā varētu būt
veicis V. Lukaševičs, vienīgi – kas viņš tāds?
Tekstā parādās vārdi un galotnes, kas nav tipiskas Latgales latviešu valodai.
Zināmā mērā tiek veidota mākslīga valoda.
Šī 18. gadsimta problēma par runātā un rakstītā vārda (ne)atbilsmēm nekur
nav pazudusi. Arī mūsdienās pastāv normēta latgaliešu rakstu valoda, kas atšķiras no
runātās. Par abu tuvinājumiem un koeksistenci tad arī tiek lauzti šķēpi starp, runājot
nosacīti, veco un jauno latgaliešu paaudzi, starp garīgās sfēras un laicīgo nozaru
pārstāvjiem.
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On Certain Unidentified Catholic Manuscripts in the Latgalian Language

Par dažiem nepazīstamiem katoļu manuskriptiem latgaliešu valodā

When comparing texts, it can be clearly seen that the Andrupene Book of Oratorios
has a connection with other works of the oldest period of Latgalian literature.
What remains challenging is the identification of the writers – translators, localizers
from their handwriting. This article continues the search for the sources of the
religious songs.
The manuscript Kazania na Uroczystsze Swięta po Łotewsku przez X. Korna
napisane: do wydania (Sermons in Latgalian for the Most Important Festivals,
written by Father Korn: for publishing) was found in Alsunga, in the western part
of Latvia. This handwritten book contains 19 sermons intended for preaching on
the most important Christian festivals. The authorship belongs to the priest Korn,
whose personality we can still only speculate about. Sermons in Latgalian was never
printed. They may have been considered too complicated to suit the unprepared
Latgalian reader of the 18th century, whereas publishing this book only for the needs
of the clergy was probably seen as non–profitable because of the small number of the
priests at the time. Thorough research of the records preserved on the pages of this
handwritten book could possibly allow us to trace how this Latgalian book reached
the Suiti environment, the Catholic community of Western Latvia.
Both handwritten books cannot be viewed in isolation from their linguistic
context. Being unique testimony to the early stages of formation and standardization
of written Latgalian, these manuscripts also contribute to a better understanding
about the origins of the Latgalian literary tradition in general. Each new discovery of
this kind helps researchers gain a clearer overall picture of the history of the Latgalian
written word and strengthens the hope that it is still possible to find written artefacts,
the existence of which has been unknown or disputed until now.
Keywords: Rożaniec Łotewski (Rosary in Latgalian), Andrupene Book of Oratorios,
Katechyzm Łotewski (Catechism in Latgalian), religious songs, M. Rots (M. Rott), Korns
(Korn), Muoceibas latviski (Sermons in Latgalian).

The beginnings of Latgalian literature in the 18th century comprised religious
texts written by Catholic priests. Until now, researchers have only devoted limited
and uneven reflections on this part of Latvian literary history. For their part, the
handwritten manuscripts preserved from the time when the first Latgalian books
were being created, remain completely unknown. The purpose of this article is to
introduce the reader to two manuscripts uncovering a previously unknown part of
Latgalian literature, i. e., handwritten books compiled by Catholic priests in the
Latgalian language.
The structure and contents of Rożaniec Łotewski (The Rosary in Latgalian),
also known as the Andrupene Book of Oratorios, are similar to a prayer and song
book printed in the Latgalian language in 1771 under the Polish title Nabożeństwo.
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Lielā franču revolūcija: atstarojumi
un apjēgumi vēlīnās apgaismības
latviešu literatūrā
Rakstā analizēta 1789. gada franču revolūcijas ietekme uz latviešu literāro
domu, balstoties uz divu sava laika publiskajā literārajā procesā nozīmīgāko autoru –
A. J. Stendera (rakstā Jaunā Stendera) un K. G. Elverfelda – oriģināldarbiem un
tulkojumiem. 18. gadsimta pēdējā desmitgadē un 19. gadsimta sākumā līdzīgi, kā
tas bija citās Eiropas zemēs, arī Latvijas protestantiskajos novados, jo īpaši Kurzemē,
apgaismības literatūra, ieejot savā vēlīnajā stadijā, sasniedza briedumu, kurā
vērojama virzība ne tikai uz prāta, bet arī – sociālo apgaismību. Pretruna starp cilvēka
dabiskajām tiesībām un vēl spēkā esošajiem un praktizētajiem dzimtbūšanas tiesību
paradumiem bija viena no saturiskajām novitātēm un mezgla punktiem šī laikmeta
latviešu literatūrā. Raksturīgi, ka par apgaismības objektu kļuva ne tikai koloniālās
un dzimtbūšanas sistēmas diskriminētie latviešu zemnieki, bet arī augstāko sociālo
slāņu, pirmām kārtām muižniecības, pārstāvji.
Izmaiņas literārajā diskursā nesa sev līdzi arī jaunu mākslinieciskā tēlojuma
līdzekļu un žanru apguvi un iedibināšanu rakstniecībā. F. Šillera 18. gs. 90. gadu
darbos akcentētā Spēle kā nevardarbīgs ceļš uz brīvību savas izpausmes guva arī Jaunā
Stendera un Elverfelda darbos. Aplūkotajā laikposmā zemniekiem izrādīšanai tika
publicētas četras lugas, kuru saturs ievērojami pārsniedza dramatisko sacerējumu
adresātu ikdienas dzīves pieredzi. Panorāmiskais Kurzemes sadzīves tēlojums
Elverfelda idillē “Zemes dzīves dziesma. Bērtulis un Maija”, pāraugot žanriskās
robežas, ietvēra sevī romāna iezīmes.
Kaut arī publiskajā literārajā procesā nebija iespējama radikālu viedokļu
paušana, franču revolūcijas ideju inspirēts, latviešu lasītāju publiku sasniedza
vēstījums par cilvēka dabisko tiesību pārkāpumiem, kas gadsimtu gaitā koloniālas
situācijas un feodālo kārtu sistēmas apstākļos bija kļuvuši par normu 18. gadsimta
Latvijā.
Atslēgvārdi: Lielā franču revolūcija, zemnieku tiesības, vēlīnā apgaismība, A. J. Stenders,
K. G. Elverfelds.
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1789. gada franču revolūcija atbalsojās pāri Francijas robežām, dažādās zemēs
izraisot ne tikai sociālus nemierus, bet arī “gara revolūciju” Eiropas intelektuāļu jūtās
un prātos. 1789. gada augustā pasludinātā “Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija”
(Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) un tajā definētās cilvēktiesību
pamatvērtības liberté, égalité, fraternité (brīvība, vienlīdzība un brālība) kļuva par
literatūras idejisko vērtību atskaites punktu. Deklarācijas cilvēktiesību koncepts, kas
pamatā iekļāvās 18. gadsimta apgaismības domātāju izlolotajos cilvēka “dabisko
tiesību” ietvaros, revolūcijas ietekmē radikalizējās, gūstot iepriekš nebijušu aktualitāti
un sociālo nozīmīgumu.
18. gadsimta nogalē dažādu zemju Eiropas literatūrā franču revolūcija veicināja
jaunas literāras paradigmas – romantisma – attīstību. Vienlaikus laikposms, kas
aptver pirmās desmitgades pēc revolūcijas, ietver sevī arī vēlīnās apgaismības stadiju,
ko pirmām kārtām raksturo virzība no prāta apgaismības uz sociālo apgaismību1.
Vācija, kas latviešu rakstniecībai bija nozīmīgākais kultūrpārneses avots,
18. gadsimta beigās nepiedzīvoja revolucionārus satricinājumus, tomēr arī tur
franču revolūcija bija neapšaubāms attīstības orientieris. Periods, ko 1789. gadā
ievada franču revolūcija un 1832. gadā noslēdz Johana Volfganga Gētes (Goethe,
1749– 1832) nāve, vācu literatūras vēsturē izpelnījies savulaik Heinriha Heines
(Heine, 1797– 1856) ieviesto apzīmējumu Kunstepoche (mākslu laikmets) [18].
“Vācu klasikas un romantisma”, “vētras un dziņu” vai “Gētes un Šillera laikmets”2,
“vācu dzejas ziedu laiks” ir pazīstamākie šī laika literārā procesa raksturojumi.

Vēlīnā apgaismība un nozīmīgākie literāti
Vācbaltiešu virzītajai latviešu literārajai domai gadi pēc franču revolūcijas bija
jaunu impulsu un novitāšu laiks, par ko liecina klajā nākusī iespiedprodukcija. Apgaismības literatūra kopumā bija sasniegusi vēlīnajai apgaismībai raksturīgu briedumu. Atšķirībā no apgaismības rakstniecības pamatlicēja Gotharda Frīdriha Stendera
(arī Vecais Stenders, Stender, 1714–1796) darbiem, kas latviešu lasītājos veicināja
saprātā balstītu reliģiozitāti, sava laika zinātnes sasniegumos apgūtus priekšstatus
par dabu, zemes un debesu telpu, laika ritumu un mūžību, 18. un 19. gadsimta
mijā, “augstas gudrības” mācības atvirzot perifērijā, Kurzemes un Vidzemes literāti
1

2

Literatūrzinātnē nereti tiek lietots “sociālajai apgaismībai” radniecīgs termins “tautas apgaismība”. Tas ietver sevī
demokrātisku, uz plašām sabiedrības aprindām vērstu sadzīves, izglītības, literatūras, reliģijas u. c. reformu un
izmaiņu kopumu, kas 18. gadsimta beigu cēlienā Vācijā radās kā alternatīva revolucionārām reformām un guva
atspoguļojumu arī literatūrā [20, 7–9]. Tipoloģiski radniecīgu parādību izpētē šis termins tiek izmantots arī citu zemju
apgaismības raksturojumam. Nenoliedzot “tautas apgaismību” kā īpašu vēsturisku fenomenu, “sociālā apgaismība”
kā pretstatījums “prāta apgaismībai” šī raksta autorei terminoloģiskā ziņā šķiet vispārinošāks, atsevišķos gadījumos
pieņemamāks.
Pieminams, ka 19. gadsimta sākumā arī latviešu literārajā dzīvē sāka ienākt “vētras un dziņu” dzejnieku – vispirms
Frīdriha Šillera (Schiller, 1759–1805), bet divdesmitajos gados arī Johana Volfganga Gētes (Goethe, 1749–1832) –
pirmie darbu tulkojumi.
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vairāk pievērsās zemnieku saimnieciskās dzīves racionālai iekārtošanai un vispārējā
stāvokļa uzlabošanai. Literatūrā aptverto tēmu loks ārēji kļuva piezemētāks, jo viena no būtiskākajām iezīmēm, kas atšķir vēlīnās apgaismības literatūru no agrākajos
gados radītajiem literārajiem sacerējumiem, bija izteikta pievēršanās sava laika tautsaimniecības (galvenokārt ietverot šajā jēdzienā zemnieku saimniecību uzlabošanu)
un sociālajām problēmām. Dažādas “sociālās apgaismības” izpausmes skāra visas tā
laika rakstniecības nozares.
18. gadsimta 90. gados un 19. gadsimta pirmajās pāris desmitgadēs tika
izdoti populāri didaktiski morāles sacerējumi, praktiska satura un mācību literatūras
grāmatu izdevumi. To autori, neatbalstot radikālu vēršanos pret pastāvošo kārtību
(“izgājušos gados dažā pagastā Igauņu– un Vidzemē redzējām, kad citi, liekas domas
no brīvestības un tās apsolītas žēlastības turēdami, valdniekiem liedzās klausīt un,
labu padomu smādēdami, briesmīgu galu ņēme” [21, 15]), zemnieku vispārējās
situācijas uzlabošanu saskatīja viņu personisko trūkumu (slinkums, mantkārība,
izlaidība u. c.) pārvarēšanā un ikdienai derīgu dažādu utilitāru zināšanu apguvē.
“Lielās liesmas atblāzmas” (vēsturnieka Marģera Stepermaņa (1898–1968)
radīts franču revolūcijas ietekmju apzīmējums), kas vērojamas cenzūras vajātajā
Garlība Merķeļa (Merkel, 1769–1850) publicistikā [17, 184], bija samanāmas arī
tā laika daiļliteratūras sacerējumos3. Šajā rakstniecības nozarē pirmajās desmitgadēs
pēc franču revolūcijas nozīmīgāko mantojumu ir atstājuši kurzemnieki Aleksandrs
Johans Stenders (arī Jaunais Stenders; Stender, 1744–1819) un Karls Gothards
Elverfelds (Elverfeld, 1756–1819)4, divi literāti, kas dažbrīd bijuši pat savstarpēji
konfliktējošas personības ar savam laikam raksturīgu domu un rīcības ieguldījumu,
kas sniedzās ārpus viņu literāro darbu lappusēm.
Elverfelds, ticēdams latviešu dzimtļaužu ģēnija iespējamībai, darbojās
šāda talanta veicināšanā. Gādājot par savas draudzes neredzīga jaunekļa Indriķa
(Neredzīgais Indriķis, 1783–1829) sacerēto dziesmu iespiešanu [19, 251], viņš
ievadīja publiskajā apritē pirmo latviskas izcelsmes dzejnieku.
Jaunais Stenders sava laika sociālās nevienlīdzības mazināšanas iespēju saskatīja
ne tikai vispārējā cilvēku tikumiskā pilnveidē un izglītošanā, bet arī pastāvošo etnisko
un lingvistisko barjeru noārdīšanā. Pievēršot latviešu zemniekus tai laikā augstāku
sociālo kārtu lietotās vācu valodas apguvei, viņaprāt, varētu mazināt kolonizācijas
sekas un atdarīt durvis uz citu, vienlīdzīgāku pasauli: “Ak, kauču mīļais Dievs mums
to laiku liktu sadzīvot, ka pa visu Kurzemi un Vidzemi viena paša tauta, viena vācu
valoda un viena vienīga skubināšana uz goda būšanu būtu!” – viņš rakstīja grāmatas
“Dziesmas, stāstu dziesmas, pasakas etc.” priekšvārdā [13, 5]. 1820. gadā, jau pēc
autora nāves, nāca klajā tam laikam apjomīgā un populārā Jaunā Stendera vācu
valodas mācību grāmata latviešu zemniekiem [14], kas 19. gadsimtā piedzīvoja četrus

iespiedumus [19, 313]. Piezīmējams, ka daudziem Jaunā Stendera laikabiedriem
šāda nostāja nebija pieņemama. Viņa pretinieku vidū bija gan dzimtbūšanas
konservatīvo nostādņu atbalstītāji, gan 18. un 19. gadsimta mijas priekšromantisma
ideju pārņemtie inteliģenti, kas latviešu tautā un tās gara mantās saskatīja saudzības
un izkopšanas vērtu fenomenu. Viens no aktīvākajiem “pārvācināšanas” noliedzējiem
bija Elverfelds. Recenzējot 1807. gadā izdoto Jaunā Stendera “Pilnīgu izstāstīšanu,
kādā vīzē Auzān Ernests no zemnieka par brīvkungu cēlies”, viņš ne tikai bija rūpīgi
reģistrējis vai visas grāmatā sastopamās valodas kļūdas un paviršības (un to patiesi
bija daudz!), bet īpaši nosodīja autora attieksmi pret latviešu valodas vietu sabiedrībā:
“Ir posts redzēt, kad vīra [G. F. Stendera], kurš .. šo nāciju ar vērtīgiem rakstiem viņu
valodā augstākā garīgās kultūras līmenī nostādījis, dēls pirms neilga laika latviešu
tautai publiski ieteica viņu naivo, spēka pilno un jau ne mazā mērā izkopto tautas
valodu lepni noniecināt un vērsties pie vācu valodas; mazākais, no viņa puses viss,
šķiet, darīts, lai šo valodu, cik iespējams, pazeminātu..” [6, 30, 51].
Vēlīnās apgaismības uzplaukums latviešu literatūrā, kas lielā mērā bija balstīts
abu te minēto autoru sacerējumos, faktiski noslēdzās 1806. gadā, kad ar Elverfelda
gādību klajā nāca pirmā latviešu izcelsmes autora Neredzīgā Indriķa dzejoļu grāmata
(Neredzīgais Indriķis, 1806). Pēc tam latviešu literatūrā iestājās vairāki idejiska
apsīkuma, intelektuālas un mākslinieciskas mazspējas gadi, kad daiļliteratūra
tikpat kā netika izdota. Grāmatniecības vēsturnieks Aleksejs Apīnis (1926–2004)
konstatējis, ka “no 1812. gada līdz 1822. gadam nav iespiesta neviena daiļliteratūras
grāmata” [1, 113]. Literārā aktivitāte atdzīvojās 19. gadsimta 20. gados, lielā mērā
dzimtbūšanas atcelšanas impulsēta.
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Raksta turpinājumā apzīmējums “literatūra” tiks attiecināts uz daiļliteratūras sacerējumiem.
Pārskatāmības labad rakstā A. J. Stenders turpmāk tiks minēts kā Jaunais Stenders.
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Vērtību loks un sociālā virzība
vēlīnās apgaismības literatūrā
Krievu literatūrzinātnieks Mihails Bahtins (Mihail Mihailovič Bahtin,
1895– 1975) darbā “Formālā metode literatūrzinātnē” ir izteicis domu, ka “katra
laikmeta ideoloģiskajā redzeslokā ir savs vērtību centrs, uz kuru it kā tiecas visi ideoloģiskās daiļrades ceļi un centieni. Šis vērtību centrs kļūst par galveno tēmu vai, precīzāk, galveno tēmu kompleksu attiecīgā laikmeta literatūrā” [2, 173]. Desmitgadēs
pēc franču revolūcijas līdz dzimtbūšanas atcelšanai Vidzemē un Kurzemē par šādu
vērtību centru kļuva ar zemnieku stāvokli un tiesībām saistītie jautājumi.
Agrāro attiecību problemātika aptvēra dažādu nozaru latvisko iespiedprodukciju. Zemnieku saimnieciskā stāvokļa uzlabošanā bija ievirzītas ne tikai praktiska
satura grāmatas, sazēla arī iespiestu likumu un to skaidrojumu skaits “gan atsevišķos
izdevumos, gan arī periodikā un kalendāros, atgādinot, ka likums pastāv ne tādēļ, lai
sodītu un baidītu, bet gan lai skaidrotu zemniekiem pilsoņu tiesības. Te lieli nopelni,
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kā zināms, Kristofam Harderam (Harder, 1747–1818), kuram likumu publikāciju
un skaidrojumu dēļ pat nākas zaudēt iespēju turpināt Vidzemes kalendāra izdošanu.
Kurzemē vien no 1789. līdz 1820. gadam iznāk vairāk nekā 50 dažāda veida izdevumu, kuros publicēti likumi un izklāstīta to būtība” [4, 20].
Jautājumiem par zemnieku tiesībām nozīmīga vieta bija atvēlēta arī literārajos
daiļdarbos. Savu grāmatu lappusēs Jaunais Stenders un Elverfelds, īpaši to neafišējot,
tiecās franču revolūcijas piesauktos “cilvēku un pilsoņu tiesību” pamatnosacījumus
samērot ar savu, Kurzemē gūto pieredzi un zemnieku dzīves vērojumiem. Radikalitātes
ziņā abu literātu darbība iekļāvās tautas apgaismības uzstādījumu ietvaros, proti,
pasaule (un visupirms Kurzeme) ir uzlabojama nevis sociālu nemieru rezultātā, bet
cilvēkiem dzīvojot saprātīgi, pilnveidojot sevi un kļūstot labākiem. Turklāt – ne tikai
zemākajai kārtai jāmainās. Ētiskai pilnveidei un aktīvai iesaistei dzīves uzlabošanā ir
pakļaujams ikviens sabiedrības pārstāvis.
Simptomātisks šajā ziņā ir 1793. gadā iznākušais Jaunā Stendera dzejoļu
krājums “Jauna gada vēlēšanas”, kur gana daudz rindu pavērsts arī Kurzemes
sabiedrības augšslāņu virzienā. Būdams tolerants pret zemnieku vājībām, dzejolī
“Cienījamam mācītājam” viņš novēl draudzes ganam ne tik daudz pievērsties
novārdzināto ļautiņu strostēšanai, cik zemnieku apspiedējiem (“Bet vairāk kurn uz
mūsu dzinējiem / Un visiem nikniem uzraugiem: / Tiem priekštur viņas sodības, /
Kas visiem bārgiem gaidāmas. /To runāt lai tev palīdz Dievs!” [12, 10]).
Apelēšana pie zemes kungu prātiem un sirdīm (“Izdali nabagiem / Un citiem
vārguļiem / No tavas mantas labu daļu, / Dod tiem, kam vajag, maizes, drēbes, gaļu.”
[12, 20]) liecina par autora idejisko pārliecību laikā, kad franču revolūcijas notikumu
ietekmē Kurzemē kulminējās dažādas sociālās pretrunas. 1789. gada revolūcijas
uzbangoti, norisinājās amatnieku nemieri, kas vēlāk iemantoja dzirnavnieku dumpja
nosaukumu [17, 73–94]. Savukārt, brīvlaišanas ideju pārņemtie Kurzemes zemnieki
ātri vien atrada kopīgu valodu ar Polijas konfederātiem. Lai remdinātu nemierus,
1794. gadā maijā Kurzemes hercogam nācās izdot patentu, kas ierobežotu “jauno
brīvestības mācību” izplatīšanu [9], bet gadu vēlāk sekoja Kurzemes pievienošana
Krievijas impērijai un pakļaušana visiem tai piederīgiem represiju resursiem, to
skaitā cenzūrai.

sociālajiem formējumiem (skolā, draudzē, muižā, valstī u. c.), un literatūra šajā
gadījumā bija ne tik daudz indivīda garīgās eksistences balsts, cik sabiedrības
vienotāja.
Mēģinājumi iesaistīt zemniekus kopīgās sadzīviskās un mākslinieciskās
aktivitātēs, kas dažkārt bija sastopami Vecā Stendera ziņģu sējumiņos, ar daudz
lielāku intensitāti izpaudās Elverfelda un Jaunā Stendera daiļradē. Pēdējam nelikās
tīkama zemnieku noslēgtība viensētās. Cita lieta “sādžu–būšana”, kur “visi cilvēki
ir viena biedrība un [var] cits citam roku snēgt, cits cita nastas vieglināt”, Jaunais
Stenders rakstīja zemniekiem domātajā “Vācu valodas un vārdu grāmatā” [14, 86].
Arī Elverfelds uzskatīja, ka savstarpēja saskarsme cilvēkus varētu darīt brīvākus. Lai
līdzētu jaukai laika pavadīšanai “ar saviem kaimiņiem un draugiem, un uz mielastiem
saejoties” [5, 3], viņš ievietoja “Līgsmības grāmatā” spēļu un rotaļu aprakstus.
Pievēršanās “spēlēm” neaprobežojās tikai ar rotaļu paraugiem. Jauna, kopā
būšanā sakņota, literārā diskursa veidošanās norisinājās līdz ar piemērota satura un
formas meklējumiem, nevis uz pasīvu lasīšanu, bet uz kopējas darbības vajadzībām
orientētu literāro žanru izvēli.
Būtiskākā novitāte šajā ziņā bija pirmie latviskie lugu izdevumi, kas, sākot
ar 1790. gadu, papildināja laicīgās literatūras izdevumu klāstu. Aplūkotajā periodā
zemniekiem iestudēšanai ir iespiestas četras lugas.
Pirmā no tām – “Lustesspēle no zemnieka, kas par muižnieku tape pārvērsts” –
nāca klajā 1790. gadā. Šo dāņu rakstnieka Ludviga Holberga (1684–1754) komēdijas
“Kalnu Jepe” (Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde) tulkojumu latviešu
valodā no kāda vācu izdevuma bija sarūpējis Jaunais Stenders. 1722. gadā uzrakstītā
Holberga komēdija, kas 2006. gadā ir iekļauta dāņu kultūras kanonā5, izrādījās gana
ietilpīgs sacerējums Kurzemes īstenības un tolaik notikušās franču revolūcijas alūziju
izspēlei, piemērota, lai līdzās komisku ainiņu ietvarā veidotai spēlei pavērtu vispārējas
krīzes ieskatu Kurzemes hercogistes norietā, atklātu tās saimniecisko pagrimumu un
dzimtļaužu tiesisko bezspēcību.
Tā kā latviešu literatūrzinātnes izdevumos “Lustesspēle” ir interpretēta
samērā vienpusīgi, pārsvarā akcentējot pretalkoholisma tēmu, ir vērts pakavēties pie
detalizētāka darba apskata.
“Lustesspēles” sižetisko pamatu veido piedzēruša zemnieka izjokošana, ietērpjot
to kungu drānās un liekot noticēt, ka šis patiesi par kungu kļuvis. Latviešu literatūrā
līdzīga fabula bija zināma jau no 1766. gadā izdotās pirmās latviešu laicīgās prozas
grāmatas. G. F. Stendera “Jauku pasaku in stāstu” [15, 140–143] un tās atkārtoto
izdevumu lappusēs [16, 160–163] ir atrodams Vecā Stendera anekdotiskais stāstiņš
“Piedzēries zemnieks”. Autoru šajā notikumā visvairāk bija piesaistījis tas, ka dzērājiņš

Spēles un lugas
Atšķirībā no tolaik dzimstošās, bet latviešu rakstniecībā vēl maz samanāmās
romantisma literatūras, kas bija ievirzīta indīvīda un to veidojošo kopienu (piemēram,
tautas) unikalitātes mākslinieciskā apguvē, vēlīnās apgaismības rakstniecības izziņas
un tēlojuma objekts bija sabiedrība, cilvēku kopība, kuras locekļi ir savstarpēji vienoti
sociālām saitēm, kur ikvienam ir sava (bet ne unikāla) vieta kādā no dažādajiem
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Ziņu par darba iekļaušanu dāņu kultūras kanonā 2006. gadā sk.: https://da.wikipedia.org/wiki/Jeppe_p%C3%A5_
Bjerget.
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ir noticējis iespējamībai, ja ne šai saulē, tad debesīs, par kungu kļūt. “Mācībā”,
kas pievienota sacerējuma beigās, autors ļaujas filozofiskai apcerei par sapņa un
īstenības izjūtu cilvēka mūžā, vai vispār nav tā, ka “mūsu dzīvība šinī pasaulē neva
citāda kā sapnis, un mēs savu dzīvību kā tādu pasaku pavadām” [16, 162–163].
Jaunā Stendera sarūpētais lokalizējums ir nesalīdzināmi skarbāks. Tā darbība
norisinās kādā Kurzemes muižā, kuras “cienīgs kungs sen gadiem lielā Jelgavā augstā
kārtā dzīvo un savu mantu iztērē” [11, 47]. Ja muižas lauki daudzmaz apkopti, tad
dzimtļaužu saimniecības tur pavisam panīkušas, “ne pieci zemnieki bez parādiem
iraid” [11, 61]. “Slinki un vāji top” viņi arī tāpēc, ka “pār lieku brandavīnu dzer”
[11, 21]. Turklāt atklājas, ka degvīna dzīšana muižai ir ievērojams ienākumu avots,
no kura kungs nebūt nevēlas atteikties. Sarunājoties par apkārt valdošo panīkumu,
muižnieks ar junkuru un sulaiņiem uzduras dzērumā uz mēslu kaudzes aizmigušajam
dzimtcilvēkam Bērtulim un, cerībā vismaz pamatīgi uzjautrināties, nogādā šo uz
muižu, lai tur ietērptu kunga drānās (“visvairāk cienīgas preilenes un kundziņi
priecāsies to ērmu skatīdami”) [11, 22]. Muižnieka gultā pamodies, Bērtulis, ne
bez kalpotāju palīdzības, iedomājas sevi paradīzē nokļuvušu un par kungu tapušu.
Izbaudījis uz savas ādas visas iepriekš minētās zemnieka dzīves nebūšanas, par kungu
kļuvis, viņš vēlas ievest muižā kārtību un sodīt tos, kam viņaprāt sods pienākas.
Bērtulis ir pieredzējis, ka ne tikai muižnieks, bet viņa pastāvīgā prombūtnē arī
muižas darbu vadītāji pamanās saimniekot tā, ka “zemniekam ne sausa maize
nepaliek” [11, 38]. Tāpēc karātavas tiek lemtas gan klātesošajam junkuram (“Ko tu
par tādu lielu naudu labu dari?” [11, 36]), gan vagaram (“un tu brīnējies, par ko tev’
jākar – tāpēc, ka tu vagars esi [..] Tev ir tādi brangi zili svārki, sarkana kamzole, ādu
bikses un sudraba knopi [..] Tad tev jo vajag mani apzagt” [11, 38]).
Kungam, kas visu slepus vērojis, šīs Bērtuļa izdarības nebūt tik nevainīgas
neliekas: “[..] bija baiss, ka viņš kādu ļaunu nepadarītu. Pie šā župu Bērtuļa mēs
varam to mācību ņemties, kas notiek, kad vīze top par zābaku. Lai Dievs pasarg,
kad tādi taptu par valdniekiem, tad neviens savas dzīves drošs būtu” [11, 41]. Viņš
liek no salda vīna aizmigušo Bērtuli apģērbt paša planckās un nolikt “tai pirmējā
vietā”. Bet ar to viss nebeidzas. Izjokoto zemnieku kungs apmelo, un Bērtulim
tiek sarīkota tiesa, lai spriestu, “ko tāds ir pelnījis, kas ar viltu cien. kunga muižā
ielaužās, kunga drānās apģērbjās un kā kungs sāk valdīt, visus kunga sulaiņus un
muižas saimi ķēzīt” [11, 46]. Tiesa Bērtulim lemj “papriekš nāves zāles ieņemt un,
kad miris, to miesu pakārt” [11, 49]. Kā jau “lustesspēlē”, arī kunga atriebībai ir
savas robežas; viņš vēlreiz “pajoko” un pavēl Bērtuli tikai iemidzināt, tad noņemt
“lēnām no karātavām” tā, lai viņš tomēr nenomirtu. Galā liek šim vēl pat dālderi
iedot, “ar ko bēdas remdēt un uz cienīga kunga veselības nodzerties” [11, 54].
“Lustesspēles” izskaņā Bērtulis ir krogā, lai liktu lietā kunga “sāpju naudu”,
savukārt kungs ar muižas smalkmaņiem spriež par saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu,
proti, degvīns krogos ir pārlieku lēts, tāpēc vajadzētu novērst kontrabandu un
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“lielu strāpi nospriest tiem, kas pār robežu brandvīnu atnes” [11, 61], bet krogos
tikai “muižas preci turēt”, t. i., “labu alu brūvēt, un to brandvīnu to stopu bez
pusdāldera nepārdot” [11, 61]. Pie viena apsver arī klaušu normēšanu, kas, iespējams,
saimniekošanu darītu efektīvāku (“kad turpmāk ļaudis taps turīgi, tad man jo vairāk
būs” [11, 61]. Pēc visa notikušā Bērtulim nākas secināt, ka “Kungi var viss darīt,
pakārt un atkal izpestīt” [11, 54]. “Kunga un Dieva vaļā stāv jūsu dzīvība un nāve”
[11, 54], tā Bērtulim zina sacīt tiesnesis.
Iespējas, ko sabiedrības izzināšanai un mākslinieciskai kopdarbībai paver
dramaturģija, saistīja arī Elverfeldu. 1804. gadā iespiestajā “Līgsmības grāmatā” [5]
ir publicētas trīs apjomā nelielas lugas. Divas no tām (“Ilarions, tas sirdsžēlīgais brālis”
(Die barmherzige Brüder) un “Mūsu Jānītis” (Unser Fritz) ir vācbaltiešu izcelsmes
rakstnieka Augusta Kocebū (Kotzebue, 1761–1819) darbu tulkojumi, savukārt luga
“Tā dzimšanas diena” ir paša Elverfelda sacerējums. Saturā neviendabīgos “Līgsmības
grāmatas” dramaturģiskos sacerējumus vienoja ne vien sentimentālisma daiļradei
raksturīgi mākslinieciskie paņēmieni, bet arī Elverfelda apgaismotāja vēlme saviem
lasītājiem sniegt ieskatu ne tikai viņu tuvākajā apkārtnē, bet arī tālās zemēs mītošo,
citām ticībām un kārtām piederīgo cilvēku dzīvēs. Raksta sākumā pieminētās
vērtības – brīvība, vienlīdzība un brālība – šajos darbos ieguva jaunu mērogu un
saturiskas dimensijas.
“Līgsmības grāmatā” atrodami arī Elverfelda padomi ludziņu uzvešanai. “Bet
kad jūs to savā starpā gribat spēlēt, tad tas var, kā jau pirms [iepriekš] jums sacīju,
kādā klajā vietā, pie kādas rijas jeb šķūņa notikt, ko par klosteri tura” [5, 97], autors
pamāca, kā būtu iestudējams Kocebū “Ilarions”, kur zemnieki uzzina, ka katoļi un
luterāņi var būt vienlīdz labi cilvēki un būt savstarpējā sapratnē, jo starpkonfesionāls
naidīgums patiesībā ir tikai aizspriedumi.
Savukārt Kocebū ludziņā “Mūsu Jānītis” zemniekiem tiek arī muižnieku
lomas. Jānītis ir zemnieku ģimenes gādībā atstāts muižnieku bērns, par kuru vecāki
nav likušies ne zinis vairāku gadu garumā (“jau sen nenieka naudas sūtījuši” [5,
114]). Apmēram tai pašā laikā šai saimei uzticēts vēl viens zēns, arī Jānītis, bet tas
nomiris un nu vairs neviens no kopējiem, ne Anne, ne Mārtiņš nezina, kurš īsti ir
izdzīvojušais. Bērnu neatpazīst arī īstie vecāki, kas lugas gaitā pēc tā ierodas. Kā to
parādīt: “Tās drēbes jau arāju ļaudīm reti tādas varētu būt, .. Bet par to jau neva
bēdas jātur, var arīdzan ierastas labas drēbes pie tām ģērbt” [5, 95]. Iespējams, ka
ludziņa “Mūsu Jānītis” nav nejauši izraudzīta. Elverfelda biogrāfijā lasāms par to, kā
bērnībā pēc mātes nāves viņš pamests novārtā un atstāts mājskolotāja (ein wahrer
Tyrann war) ziņā [7, 4].
Tā laika lasītājiem zināmākā vidē norisinās baku “stādīšanas” propagandai
veltītā Elverfelda lugas “Tā dzimšanas diena” darbība. Tā kā zemnieku mājokļi ir
visai līdzīgi, “vienas rādīšanas galā priekškaramu autu nolaiž un aiz to pašu tās lietas
magķenīt citādi noliek” [5, 143].
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Elverfelda un Jaunā Stendera “spēles”, kas rosināja dzimtļaudis apgūt dažādas,
nereti viņu reālajam statusam ļoti attālas lomas un padarīja viņus par māksliniecisku
izpausmju līdzradītājiem, idejiski sabalsojās ar franču revolūcijas ietekmē radītajām
Šillera teorētiskajām nostādnēm par Spēli un tās nepārvērtējamo lomu personības
iekšējā atbrīvošanā.
Šiem jautājumiem Šillers bija pievērsies 18. gadsimta 90. gados žurnālā Horae
publicētajās vēstulēs “Par cilvēku estētisko izglītību” (Über die ästhetische Erziehung
des Menschen, 1795) un apcerējumā “Par naivo un sentimentālo poēziju” (Über
naive und sentimentalische Dichtung, 1795), lai asiņainā terora pārņemtajai franču
revolūcijai pretstatītu garīgu revolūciju kā cilvēka atbrīvošanas iespēju. Garīgā
revolūcija tiktu veikta ar mākslas palīdzību, kur īpaša loma ir Spēlei. Tikai mākslas
Spēle, pēc Šillera domām, var sniegt cilvēkiem brīvību, vispirms iekšēju, bet vēlāk,
kad apstākļi Vācijā būtu nobrieduši, arī ārēju. Spēle palīdz pārvarēt ierobežojumus,
kas ir neizbēgami darba dalīšanā balstītā sabiedrībā [10, 41–46].
Par franču revolūcijas “goda pilsoni” pasludinātais Šillers bija garīga autoritāte
un literārās meistarības paraugs arī Latvijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto
grāmatu un rokrakstu krājumā glabājas Šillera žurnālu Horae sējumiņi ar senām
Kurzemes muižu proveniencēm. Pieminams, ka 19. gadsimta sākumā gan Elverfelds,
gan Jaunais Stenders bija atdzejojuši Šillera odu “Priekam” un publicējuši to savās
grāmatās [5, 1 un 13, 30].

Vācijā, ļauts piekrist vai nepiekrist piedāvājumam un atalgojuma apjomam. Maija,
apsverot savu nākotni, ir tiesīga atbalstīt vai neatbalstīt šo līgavaiņa lēmumu. Šis
visnotaļ sakārtotās dzīves ritums sasvārstās, kad galvenā varone saskaras ar vēl spēkā
esošo dzimtbūšanas kārtību. Izrādās, ka Maijas tēvs ir savulaik izbēdzis dzimtcilvēks,
un, lai arī daudzi gadi pagājuši, visai ģimenei, kad tā tiek atrasta, nākas atgriezties
pie sava dzimtkunga, kur no verdzības maz atšķirīgais zemnieku beztiesīgums
tiek parādīts visā pilnībā. Kungs pat lemj izprecināt viņaprāt nevajadzīgi izglītoto
meiteni (Maija prot rakstīt) vīram, kas “vecs, bet kārīgs pēc Maijas” [5, 216], taču
nomirst, to nepaguvis. Ar to beidzas arī Maijas ciešanas, jo pēc vecā kunga nāves
muižā saimniekot sāk jaunais, kas savā rīcībā vadās nevis pēc veciem likumiem, bet
saskaņā ar apgaismībai raksturīgajām cilvēka dabiskajām tiesībām. Pateicoties tam,
konflikts atrisinās, un galā Maija ir laimīga atkal būt kopā ar Bērtuli.
Kurzemes tēlojums ar precīzi atklātu agrāro attiecību tiesisko pamatu, tēlu
spektrs, kurā darbojas dažādu sociālo kārtu pārstāvji un novecojušās tiesību normās
sakņotie konflikti, Elverfelda idillē “Bērtulis un Maija” ievērojami pārsniedz šī
žanra klasiskās robežas. Pētījumā “Eposs un romāns” [3] krievu literatūrzinātnieks
Mihails Bahtins, raksturojot literāro žanru attīstības gaitu, kā vienu no stadijām min
literārās idilles “romanizēšanos”. Piemēros tiek minētas arī 18. gadsimtā vācu autoru
sacerētās idilles, kas neapšaubāmi savulaik bijušas uzmanības lokā arī Elverfeldam.
Romāns, pēc Bahtina domām, veidojas tad, kad idilles darbības harmoniskais
pamats zaudē savu stabilitāti [3, 163], tas veidojas “nepastarpināta kontakta zonā
ar nepabeigto tagadni” [2, 230]. Elverfelda “Zemes dzīves dziesmā” šī stabilitāte ir
pamatīgi sasvārstījusies un literārā tēlojuma tagadne slēpj līdz galam neatrisinātas,
bet “aizkadrā” nojaušamas problēmas, kas tipoloģiski vairāk tuvas romānam nekā
idilles žanram.

Romāna iedīgļi “zemes dzīves dziesmā”
19. gadsimta sākuma latviešu rakstniecībā viens no spilgtākajiem sacerējumiem
cilvēktiesību problemātikas aspektā ir J. H. Fosa (Voss, 1751–1826) idiļļu ietekmē
radītā K. G. Elverfelda poēma “Zemes dzīves dziesma. Bērtulis un Maija”. Heksametru
dzejojumu, kas noslēdz “Līgsmības grāmatu”, autors bija paredzējis zemnieku saietos
“pēc spēlēm, ko priekšā lasīt” [5, 173]. Atšķirībā no Jaunā Stendera “Lustesspēles”
reālistiskā tēlojuma Elverfelds sniedz idealizētu Kurzemes tēlojumu. Utopisku vīziju
uzdodot par tagadni un negācijas attiecinot uz vecajiem laikiem (“Tādi cieti un bārgi
kungi vecos laikos gan varēja būt, bet mūsu laikos, slavēts Dievs!, vairs netop redzēti”
[5, 216]), autors ir atradis veidu, lai vēstītu par plaisu, kas pastāvēja starp cilvēka
dabiskajām tiesībām apgaismības laikmeta izpratnē un Kurzemē vēl spēkā esošiem
un praktizētiem dzimtbūšanas tiesību paradumiem.
Harmoniskas sadzīves un cilvēku privāto tiesību respektēšanas
paraugdemonstrējumiem pārsaldinātā idille “Bērtulis un Maija” ir sentimentāls stāsts
par divu krietnu un savam laikam izglītotu zemnieku jauniešu mīlestību un cīņu par
personisko laimi. Abi ir paši savas izvēles un rīcības noteicēji. Dzimtļaužu puisim
Bērtulim, īsi pirms kāzām saņemot uzaicinājumu pavadīt kunga dēlu uz studijām
LITERATŪRZINĀTNE

***
Norobežojoties no tā laika publiskajā literārajā procesā neiespējamas ideju
radikalizācijas, ieskats Jaunā Stendera un Elverfelda literārajā daiļradē liecina par
franču revolūcijas ietekmē aktualizēto cilvēka dabisko tiesību pamatprincipu
atbalstīšanu, pozicionēšanos 18. un 19. gadsimta mijā Kurzemē būtiskākās, ar
zemnieku stāvokli un tiesībām saistītās problemātikas lokā. Sociālā spektra izvērsums,
jaunie idejiskie uzstādījumi un literārā diskursa izmaiņas viņu daiļradē sekmēja
mākslinieciskā tēlojuma līdzekļu un žanriskā spektra bagātināšanos.
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Lielā Franču revolūcija: atstarojumi un apjēgumi vēlīnās apgaismības latviešu literatūrā
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The article analyses the influence of the 1789 French Revolution on Latvian
literary thought, based on the original works and translations of two, in their time,
of the most significant authors in the public literary process – A. J. Stender (in the
article Jaunais Stenders (the Young Stenders)) and K. G. Elverfeld. In the last decade
of the 18th century and the beginning of the 19th, as in other European countries,
Enlightenment literature, entering its latter stages, reached maturity in the Protestant
regions of Latvia, in particular Kurzeme, where both enlightenment of mind and
social enlightenment were felt. The contradiction between people’s natural rights
and the still current and practiced customs of serfdom was one of the innovations
in content and nodal points in the Latvian literature of this era. Typically, not only
Latvian peasants discriminated against by colonialism and serfdom, but also the
highest social strata, especially the nobility, became the objects of enlightenment.
Changes in the literary discourse also brought with them the acquisition and
creation of new instruments and genres of artistic portrayal in literature. The play
drive, emphasised in the 1790s works of F. Schiller as a non–violent path to freedom,
was also manifested in the works of Stender jun. and Elverfeld. During the period
under review, four plays were published to be performed to peasants, the content
of which significantly exceeded the everyday experiences of the recipients of these
dramatic writings. The panoramic depiction of Kurzeme life in Elverfed’s idyll Song
of Life on the Land. Bartholomew and Maija, while overgrowing genre boundaries,
included features more typical of novels.
Although the public literary process did not allow radical expressions of
opinion, a message, inspired by the ideas of the French Revolution, reached Latvian
readers about violations of human rights, which, over centuries, had become the
standard of living in 18th century Latvia under the conditions of colonial rule and a
feudal system.
Keywords: French Revolution, peasants’ rights, Late Enlightenment, A. J. Stenders,
K. G. Elverfeld.
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Olgas Resnevicas-Sinjorelli sarakste ar
Raini un Aspaziju
Atzīmējot latviešu dzejnieku Raiņa (1865–1929) un Aspazijas (1865–1943)
150. jubilejas gadu, radās motivējums izpētīt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai
uzdāvināto Olgas Resnevicas-Sinjorelli (Olga Resnevic-Signorelli; 1883−1973)
korespondences latvisko daļu (RXA 416) ar tajā atrodamajām abu dzejnieku vēstulēm.
Resnevica-Sinjorelli bija viena no pirmajām diplomētajām latviešu sievietēm ārstēm.
Dzīvojot Itālijā, viņa pievērsās literārajai darbībai, bet viņas mājā Romā viesojās
mākslinieki un literāti. Resnevica-Sinjorelli kļuva pazīstama ar grāmatu par itāliešu
aktrisi Eleonoru Duzi (Eleonora Duse, 1858–1924).
Izpēte ļāva atklāt pavedienus, kuri saistījuši līdzīgu interešu cilvēkus, jo
sarakste nebūtu aizsākusies bez Antonijas Lūkinas (1876−1942). Arī šīs literātes
vēstules Resnevicai-Sinjorelli tagad glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Ja Raiņa vēstules, dienasgrāmatas un piezīmes saistībā ar iecerēto braucienu
uz Romu ir analizētas un apcerētas atkārtoti, tad Romā dzīvojošās latviešu ārstes
personība palikusi ēnā. Tāpēc pētījums sniedz plašākas ziņas par Resnevicas-Sinjorelli
dzīvi un darbību.
Atslēgvārdi: Olga Resnevica-Sinjorelli, Rainis, Aspazija.

Tā kā 2015. gads Latvijā tika pasludināts par Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas
gadu, aktuāls kļuva Olgas Rekjas (Olga Recchia) 2013. gada dāvinājums Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Tas satur Olgas Resnevicas-Sinjorelli, dāvinātājas vecmāmiņas,
korespondences latvisko daļu, tai skaitā vēstules no Raiņa un Aspazijas, kā arī no
Antonijas Lūkinas (1876−1942), kura vēlāk kļuva pazīstama kā rakstniece Ivande
Kaija. Resnevicas-Sinjorelli sarakste ir lielisks piemērs “krustu šķērsu pavedieniem,
kuri sasaista latviešus kopā vienā gobelēnā”1.
1

Teiciens aizgūts no Aivara Freimaņa grāmatas Vienos ratos ar slavenībām. Rīga: Mansards, 2012.
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1. attēls. Olga Resnevica-Sinjorelli 20. gs. 20. gados.
LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums, RXA416,1

Resnevicas-Sinjorelli korespondencē Latvijas Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu krājumā (LNB RXA 416) glabājas četras Raiņa 1911. gadā rakstītas
vēstules Resnevicai-Sinjorelli [5]. Divas no tām – 11. oktobra un 11. decembra vēstules – ir atšifrētas un ievietotas Raiņa Kopotajos rakstos (21. sēj.) [6] pēc vēstuļu melnraksta. Trešā, 25. oktobra vēstule līdz šim nav bijusi publicēta, bet ceturto – ar Raiņa
roku rakstīto apsveikuma kartīti 1912. gada 12. decembrī parakstījusi arī Aspazija.
No Aspazijas Resnevicai-Sinjorelli rakstītajām vēstulēm saglabājušās trīs –
divas no tām atklātnes veidā. Vēstules rakstītas: 1912. gada 25. janvārī, 1913. gada
15. janvārī un 1933. gada 11. janvārī.
Raiņa vēstules, dienasgrāmatas un piezīmes saistībā ar iecerēto braucienu uz
Romu ir analizētas un apcerētas atkārtoti. Taču Romā dzīvojošās latviešu ārstes personība un atbildes vēstules palikušas ēnā. Līdz ar Resnevicas-Sinjorelli korespondences nonākšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā radās priekšnoteikumi, lai aplūkotu
viņas saraksti ar Raini un Aspaziju, izmantojot arī Rakstniecības un mūzikas muzeja
krājumā esošās vēstules. Turklāt tā bija iespēja izgaismot Resnevicas-Sinjorelli dzīvi
un darbību Itālijā, par ko latviešu valodā stāstīts samērā maz un nepilnīgi.
Olga Resnevica-Sinjorelli bija ārste, tulkotāja un literāte, kura pēc medicīnas
studiju beigšanas Romā 1908. gadā palika tur uz dzīvi (1. att.). Viņas dzīvesbiedrs
bija itāļu ārsts Andželo Sinjorelli (Angelo Signorelli, 1876–1952).
Viņa iepazinās ar nesen medicīnas studijas beigušo Andželo Sinjorelli Sjēnā. Tā
bija divu radniecīgu dvēseļu tikšanās. Viņus vienoja ne tikai abpusējas jūtas, bet arī
kopīgi ideāli, tuvināja līdzīgi sabiedriskie uzskati, kā arī literatūras un mākslas mīlestība.
Resnevica-Sinjorelli ātri iejutās Romas dzīvē, atrada jaunus draugus un domubiedrus
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ne tikai itāliešu, bet arī ārzemnieku, īpaši krievu kopienas vidū. Cita pēc citas piedzima
trīs meitas: Marija (1908–1992), Elena (1910–2005) un Vera (1911–2004).
Liela loma jaunās ārstes dzīvē bija Nadīnei Helbigai (Nadine Helbig,
1847– 1922), krievu kņazei, talantīgai pianistei un Ferenca Lista skolniecei. Romā
viņa bija pazīstama ar savu labdarību. Pirmajos gados pēc apmešanās Romā Resnevica-Sinjorelli veica ārstes pienākumus Nadīnes Helbigas nodibinātajā ambulancē
nabadzīgo ļaužu bērniem Romas Trasteveres rajonā. Tā viņa īstenoja izvēlēto mērķi – ziedot savu dzīvi, lai palīdzētu cietējiem. Pateicoties šim darbam, viņa satuvinājās ar itāliešu inteliģentu grupu – rakstniekiem, skolotājiem, ārstiem, kuri organizēja medicīnisko un sociālo palīdzību Romas apkārtnes zemniekiem. Viena no šīs
kustības aizsācējām bija tolaik slavenā dzejniece Sibilla Alerāmo (Sibilla Aleramo,
1876– 1960), ar kuru Resnevicai-Sinjorelli izveidojās ilgstošas draudzības saites.
Vienlaikus kopā ar Andželo viņa strādāja arī privātajā praksē un ieguva plašu
popularitāti Romas kosmopolītiskajās aprindās. Abi kļuva ne vien par šīs sabiedrības
ārstiem, bet arī sadraudzējās ar daudziem tā laika redzamākajiem cilvēkiem. Šai ziņā
liela nozīme bija tam, ka Resnevica-Sinjorelli brīvi runāja vairākās valodās: itāliešu,
krievu, vācu, franču.
Andželo Sinjorelli bija arī kolekcionārs un jauno gleznotāju mecenāts.
Sinjorelli ģimenes nama durvis Romā pirms un pēc Pirmā pasaules kara bija atvērtas
ne tikai Itālijas, bet arī ārzemju tā laika literātu, žurnālistu, gleznotāju, tēlnieku un
mūziķu elitei.
Šajā dinamiskajā dzīves periodā aizsākās Resnevicas-Sinjorelli sarakste ar Raini
un Aspaziju.
Kaut 20. gadsimta sākumā Resnevica-Sinjorelli atradās ciešā saskarē ar
latviešu sociāldemokrātiem un viņas korespondentu vidū bija Ernests Rolavs
(1874– 1907), Emīls Skubiķis (1875−1943), Miķelis Valters (1874–1968), Vilis
Hertelis (1873– 1917), kuri visi pazinuši Raini, taču nekas neliecina, ka jau pirmajā
gadsimta desmitgadē viņa personīgi būtu pazinusi Raini vai Aspaziju. Par sarakstes
starpnieci un ierosinātāju kļuva Antonija Lūkina, kura 1910. gadā uzsāka ceļojumu
pa Eiropu un Romā viesojās pie Resnevicas-Sinjorelli. Par Lūkinas lomu liecina arī
pirmās rindas no Raiņa 1911. gada 11. oktobrī rakstītās vēstules (2. att.):
“Ļoti cienītā kundze! No A. Lūkin kdzes nupat saņēmu Jūsu Asp. un man domāto
laipno ierosinājumu braukt uz Romu līdz ar piedāvājumu izpalīdzēt” [5].

Raini Resnevicas-Sinjorelli piedāvājums bija patiesi saviļņojis, un viņš vēstulē
vaļsirdīgi atzīstas:
“Turpret man nekāds pārsteigums šinī rudens un darba laikā nevarēja būt patīkamāks
kā šis ierosinājums. Jau piecus gadus dzīvoju pie Itālijas paša sliekšņa, bet arvien
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2. attēls. Raiņa vēstule Olgai Resnevicai-Sinjorelli 1911. gada 11. oktobrī.
LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums, RXA416,8

nejūtos vēl ne sagatavojies, ne cienīgs ieiet solītā zemē, tikai domās tur kavējos kopš
jaunības. Arī tagad neesmu vēl norakstījis no sevis visu smagumu; baidos no Romas
iespaidu lieluma, ka cerētās atjaunošanas vietā nesalauž. Šādas jūtas laikam katram
citam izliksies pārspīlētas, bet Jūs kā romiete tās sapratisat” [5].

Rainis nebija kļūdījies, paļaudamies uz Resnevicas-Sinjorelli izpratni, lai arī
tolaik nenojauta, cik līdzīgas ir abu domas par itāliešiem un birģelisko Šveici. Tieši
beidzamais bija dzenulis, kurš lika latviešu studentei atstāt Berni.
Raiņa vēstule bija tik jūsmīga, ka Resnevica-Sinjorelli nekavējoties viņam
atbildējusi:
1911.15.X. “Sirsnīgi sveiki! Negribu aprakstīt, cik ļoti priecātos Jūs un Aspaziju
še redzēt, jo tas Jums varētu izlikties kā glaimi. Būt jums cik necik izpalīdzīgai
būtu maza niecīga pateicības zīme par tām jūtām un to sparu, ko ir rosinājuši
manī citkārt jūsu domas un jūsu jūtas” [7].
Resnevicas-Sinjorelli vēstule vēl vairāk rosināja Raini nopietni domāt par
došanos uz Romu. Arī Aspazija mudināja dzīvesdraugu, lai viņš brauktu. Šādā
noskaņā tapa Raiņa nākamā vēstule Resnevicai-Sinjorelli, kura rakstīta 1911. gada
25. oktobrī no Kastaņjolas. Tā kā vēstule līdz šim nav bijusi publicēta, tā citēta
nesaīsinātā veidā:
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“Sirsnīgi sveiki! Saņēmu nupat Jūsu vēstuli, pārbraukdams no Cīrihas, kur
apmeklēju Aspaziju. Lielo paldies par Jūsu laipno interesi: A. jūtas daudz
spirgtāka, kaut gan ir svarā zaudējusi; pārmaiņa un labā kopšana no ārstenes
darījušas lielu iespaidu. A. ir dzimusi un pārliecināta ziemeļniece un necer daudz
no Itālijas; vairāk nekā pēc Romas viņa ilgojas pēc Parīzes. Viņai būs jāpaliek
tagad Cīrihā ilgāku laiku, un braukt kaut kur viņa varēs gan tik pēc jauna gada.
Vislabākais ārsts viņai būtu dzimtene. Bet kamēr viņa veseļojas še un man nav
par viņu jābaidas, es gan vēlētos redzēt Romu, un tā kā līdz 15. dec. varu reizē
tikt arī izstādē, tad novembra beigās, darbu nobeidzot, lūkošu braukt. Daudzreiz
Jums pateicos par laipni pasniegtām ziņām un laipni piedāvāto izpalīdzību, un
lūdzu atvainot, ka nebiju atzīmējis pirmā vēstulē savu pareizo adresi, – man viņu
daudz ir. Daudz mīļu labdienu no Jūsu A. Naglina” [5].

Noprotams, ka dzejnieks bijis gatavs doties uz Romu arī viens, bez
Aspazijas. Viņš atzīmējis gan to, ka Aspazija šobrīd ir drošās rokās un viņam nav
jāraizējas, kā arī jau sācis plānot brauciena datumu novembra beigās, kad būs
beidzis savu darbu.
Nākamā Resnevicas-Sinjorelli atbildes vēstulē sniegtais Romas apraksts,
kurš tapis no personīgi pārdzīvotā, ir pietiekami daiļrunīgs. Viņa iedrošina,
sakot, ka Roma nevar lauzt, bet vienīgi pacilāt, un centusies “sajūsmināt” Raini
ar Romas aprakstu, vienlaikus atzīstot:
“Kas gan ir sajūsmība, ko var radīt mani nespējīgie vārdi un niecīgas domas un jūtas,
salīdzinot ar visu to, ko rada viens vienīgs vārds – Roma mūsu dvēselē” [7].

Turpmākās 1911. gada 7. decembra vēstules rindas pauž viņas pašas lielo
pieķeršanos Romai:
“Tās pirmais iespaids nav lielisks, un liekas kā tīri būtu maldījušies, kad esam
beidzot ar ilgās ātri pukstošu sirdi notikuši bērnības sapņotajā ilgu zemē. Bet, jo
vairāk ar to iepazīstamies, jo mīļāka tā top, un es jūtu, ka man sirds lūztu, ja
vajadzētu no tās šķirties. Viss še: daba, māksla, senatnes atmiņas ir sirsnīgi un ne
kliedzoši lielisks, un Romai nav nekāda lielpilsētas rakstura” [7].
Arī Starptautiskās mākslas izstādes apraksts pasniegts tā, ka nevarēja atstāt
Raini vienaldzīgu. Resnevica-Sinjorelli stāsta par savu beidzamo apmeklējumu, kura
laikā pabijusi Spānijas un Krievijas paviljonā:
“Repina glezna: “17. oktobris”2 man tik dzīvi atgādināja pagātni. Likās, ka
2

Gleznā “1905. gada 17. oktobra manifestācija” attēlots tautas spontānais gājiens pēc tam, kad cars Nikolajs II
parakstīja manifestu. Tas paredzēja piešķirt pilsoniskās tiesības un sasaukt parlamentu.
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būtu visas pazīstamas, mīļas sejas, kas gavilēdamas tiecās brīvībai pretim. Tur
ir studenti, skolnieki, skolnieces, kursistes, profesori, visi ar priekā apskaidrotām
sejām, ar karogiem, dziedādami brīvības dziesmas, tiecās pretim jaunajai
nākotnei. Brīvības simbols sarkanā kleitā ar sarkanām neļķēm rokā ir pirmajās
rindās, bet sarkanās neļķes, asinīm slacītas diemžēl, krita uz brīvības kapa” [7].
Neraugoties uz Resnevicas-Sinjorelli pūlēm panākt, lai Rainis pabūtu
Romā, dzīve diktēja savus nosacījumus. Bija vairāki nelabvēlīgi apstākļi, kuri liedza
piepildīties Raiņa sapnim: grūtības ar naudu, Aspazijas slimošana un arī paša Raiņa
kaite. Tāpēc Resnevica-Sinjorelli saņēma Raiņa 1911. gada 11. decembrī rakstīto
vēstuli no Cīrihes, kur viņš bija devies ārstēties:
“Sirsnīgi sveika, cienītā kundze, Jūsu tik latviski skaisto un laipno vēstuli saņēmu
vēlu, jo esmu tagad uz pāris mēnešiem Cīrihā, sanatorijā (Dr. Farbstein, Turnerstr.
22). Tas Jums reizē lai ir izskaidrojums, kādēļ nespēju apmeklēt Romas izstādi, manu
žēlumu par šo nespēju Jūs bez teikšanas varēsat līdzi just” [5].

Tālāk viņš piebilst:
“Jūs mani ļoti apmierinājāt, teikdama, ka Roma nesabaida ar ārēju imponējošu
spožumu, – tā es biju cerējis, jo tāds ir katrs īsts lielums, un tādu es spēju dziļi
mīlēt” [5].
Tālākai sarakstei iespējams izsekot vienīgi aptuveni. No Resnevicas-Sinjorelli
rakstītajām vēstulēm Rainim Rakstniecības un mūzikas muzejā atrodamas vēl 1912.,
1913. un 1914. gadā rakstītās. To saturs liecina, ka uz Romu aizceļojušas vēl citas
Raiņa vēstules, kuras acīmredzot nav saglabājušās.
Hronoloģiski divas nākamās Resnevicas-Sinjorelli vēstules atklātnes formā
rakstītas 1912. gada 27. martā, atbildot uz kādu Raiņa pastkarti. Zīmīgi, ka uz abām
redzami skati no Lacio reģiona Romas tuvumā gluži kā aicinājums to skatīt paša
acīm. Pirmajā lasām:
“Tik sen kā saņēmu Jūsu laipno kartiņu un vēl neesmu Jums par to ne paldies
pateikuse. Mūsu grūtais un tik gaužām saistošais darbs padara mūsu dienas un
dzīvi pārāk īsas. Citiem dzīves prieku un sparu iekšā lejot, dažureiz gandrīz
pašiem izsīkst dvēsele un ko tad lai raksta!” [7]
Nobeigumā Resnevica-Sinjorelli sev raksturīgajā spontānajā veidā piebildusi:
“Bet brauciet tak šurpu!” [7]
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Otrajā atklātnē Resnevica-Sinjorelli atzīstas, ka tikai Itālija viņai spējusi aizstāt
dzimteni, un kārtējo reizi izsaka netiešu uzaicinājumu:
“Vai tad tiešām nav iespējams jūs sajūsmināt uz šejieni tos pāris soļus atspert, kas
mūs šķir” [7].

1912. gada 25. septembrī viņa rakstījusi no Olevano, kur devusies atpūsties
un pateicas par Raiņa atsūtīto “portreju”. Kārtējo reizi viņa mēģinājusi piedabūt
abus trimdiniekus apmeklēt Itāliju, iespraužot arī savu humora devu:
“Cik burvīgi jauks ir Itālijas rudens, kad viņa stāv zem augļu smaguma, gandrīz
lūzt. Es gan daudz palīdzēju, lai to atsvabinātu un, protams, totiesu smagāka
paliku. Vai tad jūs nekas nespēs uz Itāliju atvilināt? Es domāju, ka arī Aspazijai
tas vairāk līdzētu kā visa cita ārstēšanās. Iekams Itāliju nepazīst, to nekad īsti
nevar mīlēt!” [7]
Arī 1913. gada 1. janvāra atklātnē Resnevica-Sinjorelli vēlreiz apliecina, cik
ļoti priecātos Aspaziju un Raini sagaidīt Romā:
“Sirsnīgi, sirsnīgi sveiki jaunajā gadā. Es pēc jums ilgojos un gaidu un priekš sevis
vēlu jaunajā gadā, lai šīs ilgas piepildītos. Atrakstiet man šad tad kaut vienu
domu, vienu vārdu, kas lai dziedē dzimtenes ilgas, kas neskatoties uz darbu un
mīlestību priekš Itālijas, periodiski uzbāžas un moca. Sirsnīgi spiežu jums abiem
rokas” [7].
Visticamāk, ka šī ir tā atklātne, kuru Rainis piemin 1913. gada 3. janvāra
vēstulē Aspazijai: “Resnevic atrakstījusi ļoti sirsnīgi, rīt sūtīšu, lido, lido.” Un citā
vēstulē, kura rakstīta ap šo pašu laiku, viņš saka:
“Resnevicienei es jau atbildēju, ka Tu slima un Cīrihā, bet viņa tik mīļi raksta, ka
tu arī vari pāris vārdus aizrakstīt uz Romu. [Via XX Settembre, 68.]” [6]
Sākotnēji var rasties iespaids, ka Resnevicas-Sinjorelli sarakste ar Aspaziju nav
nošķirama no sarakstes ar Raini, jo vairākas no Romas sūtītās vēstules adresētas vai
arī saturiski domātas abiem. Tomēr 1912. gada 25. janvāra Aspazijas vēstules saturs
drīzāk liecina par atbildi uz kādu tieši Aspazijai rakstītu Resnevicas-Sinjorelli vēstuli:
“Ļoti cienītā kundze! Mani priecīgi pārsteidza manas mīļākās pavasara vēstneses,
mimozas, nākdamas iz pašas ziedu zemes. Bet vēl lielāks prieks man bij, ka tās
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nesa man pirmo iepazīšanos ar Jums, cien. kdze, kuras vārds man nebij svešs.
Es gribu cerēt, ka šis prieks turpināsies, jo mums ir taču kas kopīgs, mūsu mazā
dzimtene, kura Jums Jūsu skaistajā kultūras zemē laikam glabājiet kā siltu atmiņu
un man tā ir ilgu priekšmets, kas mani turp velk” [2].
Pateicoties tam apstāklim, ka saglabājušās Lūkinas vēstules ResnevicaiSinjorelli, atklājās, ka tolaik Resnevica-Sinjorelli bija sākusi domāt par tulkošanu.
Vēl studentes gados viņa bija publicējusi vairākus rakstus, tai skaitā tulkojumus no
itāļu valodas latviešu presē. Tāpēc šī doma nav pēkšņa ideja.
Lūkinas vēstulē Resnevicai-Sinjorelli lasām:
“Ar lielu prieku saņēmu Jūsu ziņu par cēlajiem nodomiem tulkot mūsu literatūru
ital. valodā. Ļaujiet man mazliet padomāt, ko lai Jums ieteicu tulkošanai un tad es
aizrakstīšu” [4].

Jau nākamā dienā Lūkina rakstījusi jaunu vēstuli, kurā paudusi gatavību
nosūtīt Aspazijas “Kopoto rakstu” otro izdevumu [1], līdz ar padomu tulkot Aspazijas
prozu. Lūkina pat sazinājusies ar Aspaziju, lai uzzinātu, kuru prozas darbu viņa labāk
ieteiktu un par to informē Resnevicu-Sinjorelli, kā arī nosūta šo Aspazijas “Rakstu”
sējumu. Tas joprojām glabājas Olgas Rekjas mājas bibliotēkā Romā ar dāvinātājas
ierakstu: “P. p. no Tonijas Lukin. Rīga, 16/IV 1912.” Iespējams, ka ResnevicaSinjorelli pēc Aspazijas sējuma saņemšanas ir rakstījusi dzejniecei uz Šveici. Tā varam
iztēloties, lasot Aspazijas 1913. gada 15. janvāra vēstuli:
“Mīļā, dārgā, kundze!
Piedodiet man, ka es uz Jūsu jau augustā rakstīto, tik sirsnīgo vēstuli līdz šim vēl
neesmu spējuse atbildēt. Es taisni ap to laiku sāku slimot, jutos dienu no dienas
nelabāk, kamēr beidzot bij pavisam jāliekas uz gultas. Es pārbraucu no Lugāno uz
Cīriķi un tikai tagad sāku pamazām iespirgt. Pa tām starpām mans vīrs atsūtīja
man arī Jūsu kartiņu ar jaungada sveicienu. Es redzēju, ka tās jūtas, kādas Jūs
vadīja, vēstuli rakstot, nebij pārgājušas, un manī ietrīsējās stīgas, kuras jau vairs
nebij skanējušas” [2].
Turpmākajā vēstules daļā Aspazija ļoti atklāti runā par sevi un savu attieksmi
pret ārpasauli, par to, ka viņa kļuvusi skeptiķe un pesimiste, taču nobeigumā atzīst:
“Jūsu vēstulē es sajutu kā siltu apakšplūdumu – un es varētu tāpat jautāt, kas Jūs
saista pie manis. Bet vienu es zinu, nav nekā tuvāka, mīļāka un siltāka, kā kad
sirds runā uz sirdi, man [šķiet] pat, ka tas ir tas tuvākais tuvums, kāds vispār var
būt cilvēkam ar cilvēku. Bet tagad man ir kāds lūgums, atsūtat man savu ģīmetni,
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lai es dabūtu Jūs arī vaigā redzēt. Es nezinu, kad es vēl tikšu uz Itāliju, tādēļ es
gribētu vismaz tādā veidā Jums tuvāk pievirzīties. Rakstat man arī tad, kad Jums
tāds klusuma un ilgu brītiņš atliek, labi daudz par sevi. Es Jums tagad ātrāk
atbildēšu un pastāstīšu par sevi – vienalga ko, un Jūs arī tāpat, vai ne? Sveika
sirsnīgi, mīļā uz jaunu gadu! Aspazija” [2].
Par to, vai Resnevica-Sinjorelli mēģinājusi tulkot Aspaziju itāliski, vēstules
klusē un atliek vienīgi cerēt, ka izdosies kādreiz to noskaidrot.
Tikmēr pie vēstures apvāršņa bija sabiezējuši tumši padebeši un 1914. gada
28. jūlijā izcēlās Pirmais pasaules karš. Līdz ar kara sākšanos dzejnieku stāvoklis un
izjūtas kļuva vēl dramatiskākas. To lieliski raksturojusi Gundega Grīnuma:
“Jau pirmajās 1914. gada augusta dienās pasaules karš ielauzās arī neitrālās
Šveices citkārt tik rāmajā ikdienas tecējumā. [..] Taču latviešu trimdiniekus
Raini Kastanjolā un Aspaziju Cīrihē (dzejniece tobrīd tur kārtējo reizi uzturējās
veselības uzlabošanas nolūkā) vairāk par visu uztrauca kas cits: teju teju draudēja
pārtrūkt dzīvības nervs, kas viņus vistiešāk vienoja ar dzimteni – vēstuļu satiksme
un laikrakstu piegāde no mājām” [3].
Aspazija un Rainis pat apsvēra iespēju atgriezties mājās, lai būtu kopā ar savu
tautu. Acīmredzot sākoties karam, dzejnieki rakstījuši arī Resnevicai-Sinjorelli. No
viņas atbildes vēstules dzejniekam var noprast, ka Rainis un Aspazija meklējuši iespēju
atgriezties Latvijā, jo 1914. gada 19. augusta vēstulē no Olevano Romano viņa ir
pieminējusi, ka iepriekšējā dienā saņēmusi Raiņa “karti” un izsmeļoši aprakstījusi tā
brīža situāciju Itālijā un Eiropā.
Par to, cik smagi ir ap sirdi pašai rakstītājai, liecina rindas no vēstules:
“Kāds nepanesams dvēseles stāvoklis še kalnu vientulībā. Pie apvāršņa rēgojas melni
mākoņi, var jau būt, ka arī mēs tiksim drīz darbā saukti. Un kaut jel tas būtu drīz.
Nepanesama ir šī bezdarbība!” [7]

Viņa vēlētos dot savu artavu kopīgajā kaujā un izsaka cerību:
“Deg vecā Eiropa. Cerēsim, ka uz šīs drupu kaudzes, pēc šīs maldu dzīves uzdīgs
kas svaigāks un kas labāks!” [7]
Pēc pāris nedēļām Resnevica-Sinjorelli atbildējusi vēl uz divām Raiņa vēstulēm,
kuras, domājams, tāpat nav saglabājušās. Ko Rainis jautājis vēstulē ResnevicaiSinjorelli? Vai abi ar Aspaziju būtu apsvēruši iespēju doties uz Itāliju? Diemžēl,
drošas atbildes mums nav, varam izdarīt tikai minējumus:
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“Saņēmu abas jūsu kartes un steidzos atbildēt, kamēr vēl var. Dzīve Romā ir
diezgan dārga” [7].

Tālāk vēstulē viņa raksta:
“Ārzemnieki teic, ka esmot viena no dārgākajām lielpilsētām. Mazi dzīvokļi ir ļoti
grūti dabonami un ir dārgi [..] Romas apkārtnē šur tur gan var ļoti lēti dzīvot. [..]
Arī iekš Sorrento, Capri utt. dzīve ir ļoti lēta” [7].

Vēstules nobeiguma saturs rada iespaidu, ka Resnevica-Sinjorelli atsaukusies
uz kādu Raiņa vēstulē izteiktu domu:
“Es ienīstu ļoti Šveici un šveiciešus ar visu viņu birģelisko dabu, ar viņu
nolaizītajiem kalniem un ar viņu labklājību. Arī viņu godīgums (Ehrichkeit) ir
ļoti birģelisks. Mīlu ļoti Itāliju un tās iedzīvotājus, neskatoties uz to kļūdām, kas
ir ļoti līdzīgas mūsējām” [7].
Ar šīm Resnevicas-Sinjorelli vēstulēm beidzas sarakste ar Raini. Diemžēl
tikšanās Romā izpalika, arī Resnevicas-Sinjorelli vēlme tulkot latviešu literatūru
itāliešu valodā laikmeta peripetijās noplaka. Viņas literārās spējas ievirzījās citā
gultnē un tapa monogrāfija par aktrisi un draudzeni Eleonoru Duzi, kā arī krievu
rakstnieku darbu tulkojumi itāliešu valodā.
Taču saites ar dzimteni, Raini un Aspaziju nepārtrūka, saglabādamās līdz
pat laikam, kad Eiropu satricināja jauns karš. Pazīšanās turpinājās citā laikmetā
un citos apstākļos, kad bija nodibinājusies Latvijas Republika un ResnevicaSinjorelli, braucot ciemoties dzimtenē, iegriezās arī pie Raiņa un Aspazijas.
Vismaz par vienu šādu apciemojuma reizi liecina Raiņa ieraksts dienasgrāmatā
1925. gada 15. septembrī:
“Atnāk Olga Resnevic, sēd ilgi, Dūzes un Amadori draudzene, māksleniece pēc
dvēseles” [6].
Savukārt Aspazijas 1933. gada 11. janvāra vēstule ir apliecinājums tam, ka
Resnevica-Sinjorelli ciemojusies pie dzejnieces arī pēc Raiņa nāves:
“Novēlu Jums daudz laimes saulainajā Itālijā, par kuru Rainis teica: saule ņem
uz sevi visas bēdas. Pie mums ir sals, putenis, izbadējušies cilvēki, etc. Ak, atminos
neaizmirstamo vakaru, kuru ar Jums pavadīju mūsu mazajā namiņā. Vaj no
Jūsu mīļās sirds arī kāds stariņš uz mani krita? Vismaz es Jūs nekad neaizmirsīšu.
Jūsu Aspazija” [2].
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Resnevica-Sinjorelli atbildē rakstījusi:
“Mīļā kundze, Jūsu atmiņa un sveicieni mani ļoti aizkustināja. Neaizrakstīju, jo
domāju pārbraukt un Jūs personīgi apmeklēt. Tad vēlāk nevarēju vairs Jūsu adresi
atrast. Domāju par Jums bieži, dzīvi atmiņā man ir mūsu neaizmirstamais draugs.
Ceru šovasar jūnijā pārbraukt un arī Jūs redzēt. Spiežu sirsnīgi roku, Olga Resnevic
Signorelli” [8].

Resnevicas-Sinjorelli sarakste ar abiem dzejniekiem ir apliecinājums Aspazijas
paustajai domai vienā no vēstulēm, ka “.. nav nekā tuvāka, mīļāka, siltāka, kā kad sirds
runā uz sirdi..” [2] un ka tas ir augstākais iespējamais tuvības veids starp cilvēkiem.
Pazīšanās aizsākumu ar Lūkinas starpniecību zināmā mērā var raksturot kā
nejaušu, tomēr Resnevicas-Sinjorelli sabiedriskie uzskati, kuri sakņojās latviešu
sociāldemokrātu idejās, viņas izglītības līmenis, inteliģence un personības šarms, kas
skaidri nolasāms arī vēstulēs, bija pamats abpusējai cieņai un sirsnībai.
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lived in Italy and was one of the first fully qualified Latvian doctors. In later years,
she turned to literary activities and her home in Rome become a gathering place for
artists and writers. Resnevic-Signorelli gained recognition for her book on Italian
actress Eleonora Duse.
At the same time, this is a story about links between individuals with shared
interests, as the correspondence would not have started without the writer Antonija
Lūkina (1876−1942). Letters from Antonija Lūkina to Resnevic-Signorelli are part
of the collection of the National Library of Latvia.
The letters, diaries and notes by Rainis about his planned visit to Rome have
been researched and written about repeatedly, while the personality of Latvian
doctor Resnevic-Signorelli, resident of Rome, has remained in the shade. This study
casts more light on the life and social relationships of Resnevic-Signorelli.
Keywords: Olga Resnevic-Signorelli, Rainis, Aspazija.
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Rakstniecības un mūzikas muzejs.

Correspondence of Olga Resnevic-Signorelli with Rainis and Aspazija
Motivation for the research into Olga Resnevic-Signorelli’s (1883−1973)
Latvian–language part of correspondence (National Library of Latvia, RXA 416)
was sparked by the celebration of the 150th anniversary of Latvian poets Rainis
(1865–1929) and Aspazija (1865–1943). In this correspondence – a donation to the
National Library of Latvia – one can find letters from both poets. Resnevic-Signorelli
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Tēmas izpētes historiogrāfijā par privātbibliotēku vēsturi Vidzemes latviešu
daļā noteiktajā laikposmā vairumā gadījumu aplūkotas turīgo pilsētnieku un
mācītājmuižu bibliotēkas [31; 81; 82], nesniedzot konkrētu privātmuižu bibliotēku
portretus. Pētījums [62] par Vidzemes igauņu daļas Sangastes muižas (Sangaste)
vēsturi atspoguļo konkrētas muižas bibliotēkas portretu. Rekonstruējot muižas
vēsturiskās bibliotēkas krājumu, plaši aplūkota īpašnieku fon Bergu (von Berg)
dzimta. Būtisks ieguldījums muižu bibliotēku vēstures izpētē saistīts ar pazīstamās
fon Pālenu (von Pahlen) dzimtas vārdu – ar Palmses muižas (Palmse) vēsturi
Igaunijā [52] un Lieliecavas muižu (Gross-Eckau) Latvijā [27]. Pētījumu trūkums

par Vidzemes latviešu daļas muižu bibliotēkām vēl vairāk akcentē līdz mūsdienām
nonākušā kultūras mantojuma nozīmīgumu un tā izpētes aktualitāti.
Kas veido Vidzemes muižas bibliotēkas portretu? Vēsturisko krājumu
provenances pētījumi ļauj veidot kādas muižas bibliotēkas portretu, paverot plašas
iespējas vienlaikus aplūkot arī grāmatniecības attīstību, lasīšanas kultūru, krājuma
saturu, ikdienas paradumus, kolekcionēšanas tradīcijas, kā arī noskaidrot zināšanu
un izglītības nepieciešamības līmeņus sabiedrībā. Pētāmo vēstures avotu kompleksu
veido ar roku rakstīti vai publicēti privātbibliotēku katalogi, grāmatu saraksti, muižu
inventarizāciju materiāli, testamenti u. c. dokumenti, senas fotogrāfijas, atmiņu
stāstījumi, periodiskos izdevumos atrodamie ziņojumi un, galvenokārt, apjomā
visbagātākie, kādreizējo bibliotēku grāmatu sējumi vai citu materiālu eksemplāri ar
tajos ietvertām īpašumzīmēm – ierakstiem, monogrammām, zīmogiem, grāmatu
etiķetēm, ekslibriem un superekslibriem. Izzinot kādas Vidzemes muižas bibliotēkas
vēsturi, tās portrets nav iedomājams bez muižas un tās īpašnieku vēstures izpētes.
Vēsturisko krājumu izpētes gaitā vispilnīgāk šobrīd iezīmējušās vairāku
Vidzemes muižu bibliotēku aprises – Bauņu (Bauenhof), Bīriņu (Koltzen), Braslavas
(Breslau), Cēsu pilsmuižas (Wenden), Dikļu (Dickeln), Liepupes (Pernigel), Lizdēnu
(Lisden) un Mazstraupes (Klein–Roop). Raksta mērķis ir atklāt muižu bibliotēku
vēstures daudzveidīgos aspektus, akcentējot to nozīmi sabiedrības attīstības procesos,
tāpēc kā piemēri izvēlētas kādreizējā Valmieras apriņķa trīs konkrētu muižu – Bauņu,
Braslavas un Dikļu – bibliotēkas.
18. gadsimta otrajā pusē spilgti atklājas Bauņu muižas bibliotēkas vēsture,
kas saistīta ar fon Zīversu dzimtu piecās paaudzēs. 1770. gadā īpašumu Bauņos no
tēva Holšteinas kancelejas padomnieka Joahima Johana fon Zīversa (von Sievers,
1699–1770) mantoja vecākais dēls, vēsturē pazīstamais diplomāts un valstsvīrs
grāfs (no 1798) Jakobs Johans fon Zīverss (1731–1808), kurš lielāko dzīves daļu
bija aizņemts pienākumos Krievijas valsts pārvaldē. Lai arī viņam piederēja vairāki
īpašumi Vidzemes, Igaunijas u. c. provincēs, fon Zīverss vienmēr atrada laiku
apmeklēt nomaļo Bauņu muižu un uzturējās tajā vislabprātāk.
Jakobam fon Zīversam bija izcilas dotības svešvalodās un glīts rokraksts, ar ko
viņš īpaši izcēlās dienesta gaitās Krievijas civilajā pārvaldē. Zīmīgi, ka 1748. gadā viņš
pildīja toreizējā Dānijas sūtņa (1740–1746; 1748–1766) Johana Albrehta fon Korfa
(von Korff, 1697–1766) sekretāra pienākumus [19, 51]. Reņģes muižas (Ringen)
īpašnieks Kurzemē fon Korfs bija kādreizējais Pēterburgas Zinātņu akadēmijas
prezidents (1734–1740), plaši pazīstams bibliofils, ietekmīgs brīvmūrnieks un
ievērojamas, aptuveni 35 000 sējumu lielas privātbibliotēkas īpašnieks [18; 65,
223]. Tālredzīgā un ievērojamā grāmatu un rokrakstu pazinēja klātbūtnē jaunais fon
Zīverss ieguva plašas, vēlāk bieži izmantotas, zināšanas.
Nākamajos septiņos gados (1748–1755) fon Zīverss pildīja dienesta
pienākumus Anglijā, kur iepazina plašo angļu literatūras pasauli un aizrautīgi izzināja
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Vidzemes muižu bibliotēku vēsturiskie
portreti (18. gs. – 20. gs. pirmā puse)
18. gadsimtā, īpaši sākot ar otro pusi, Vidzemē vērojama muižu īpašnieku
vēlme turpināt priekšteču iesākto vai no jauna veidot konceptuālas privātbibliotēkas.
Šajā laikā dzimušās tradīcijas Vidzemes muižās turpinājās līdz pat 20. gadsimta
pirmajai pusei. Raksts sniedz ieskatu Vidzemes muižu bibliotēku vēstures lappusēs,
aplūkojot Valmieras apriņķa Bauņu, Braslavas un Dikļu muižu bibliotēku portretus.
Kādreizējo bibliotēku sējumi, pētīti pēc provenances principa, dažkārt ļauj ielūkoties
arī muižu bibliotēku saturā, atklājot to īpašnieku intereses, pasaules redzējumu,
uzskatus un iespējamo ietekmi uz apkārtējo sabiedrību. Bauņu muižas bibliotēkas
portrets saistīts ar fon Zīversu dzimtas vēsturi piecās paaudzēs, Braslavas – pēctecīgi
atspoguļo fon Ceimernu–Lindenstjernu dzimtas vēsturi, bet Dikļos atklājas vide, kur
vienā īpašumā dažādos laikmetos saimniekoja savstarpēji nesaistīti ļaudis, ko vienoja
uzskats, ka grāmatai un rakstītajam vārdam ir svarīga nozīme katra sabiedrības
indivīda dzīvē. Lai arī muižu bibliotēku apraksti balstīti fragmentāri saglabājušajās
liecībās, tie ir nozīmīga un maz pētīta Latvijas vēstures daļa.
Atslēgvārdi: bibliotēku vēsture, muižu bibliotēkas, kultūras mantojums, muižniecība,
Vidzemes muižas.
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parku un dārzu arhitektūru [19, 51; 49, 39; 77, 246]. Pavadītais laiks Dānijā un
Anglijā atstāja paliekošu iespaidu uz viņa turpmāko dzīvi un iegūtā pieredze noderēja
vēlāk, veidojot īpaši atlasītu privātbibliotēku Bauņu muižā.
18. gadsimta 80. gadu sākumā pabeidza jaunās Bauņu muižas kungu mājas
celtniecību, kas kļuva par grandiozāko ēku apkārtnē, ko ieskāva līdz šim Vidzemē
neredzēta pieguļošā parka arhitektūra [50, 155]. Lai arī nav atrodams īpašnieka
pasūtītais celtnes plānojums, domājams, ka modernajā un bagātīgi iekārtotajā namā
īpaša atsevišķa telpa bija atvēlēta bibliotēkai. 1781. gadā fon Zīverss izšķīrās no sievas
galmadāmas Elizabetes fon Zīversas (1746–1818), atteicās no ģenerālgubernatora
amata un kopā ar meitām Katarīnu (1770–1844) un Elizabeti (1776–1865) pārcēlās
uz pastāvīgu dzīvi Bauņos.
No 1783. līdz 1786. gadam (vēlāk 1797–1802) fon Zīverss pildīja Vidzemes
landrāta amatu [47, 52]. Lai regulāri apmeklētu landtāga sēdes, viņš bieži uzturējās
Rīgā, pavadot laiku arī augstākās sabiedrības aprindās. Pēc Pēterburgas Angļu kluba
parauga veidotās “Musses” biedrības (Gesellschaft der Musse in Riga) 200 dibinātāju
sarakstā 1787. gadā atrodams arī fon Zīversa vārds [26, 57]. Viens no biedrības
pamatvirzieniem bija dibināt bibliotēku un ierīkot biedriem pieejamu lasītavu, kurā
diskutēt, lasīt un apspriest dažādu norišu jaunākās tendences.
18. gadsimta 80. gadu beigās Bauņu muižas bibliotēku aprakstījis [21, 11]
viens no tolaik biežākajiem viesiem Bauņu muižā luterāņu mācītājs muižnieks (no
1787) literāts, brīvmūrnieks, spiestuvju un plašas privātbibliotēkas īpašnieks Gustavs
Bergmanis (Bergmann, 1749–1814),1 bet vēlāk to savā runā [60, 52] pieminējis
Tērbatas Universitātes klasisko valodu profesors Frīdrihs Eberhards Rambahs
(Rambach, 1767–1826). Minētie apraksti liecina, ka 18. gadsimta nogalē Bauņu
muižā atradusies izmeklēta bibliotēka, kurā bijis plašs grāmatu klāsts ar izdevumiem
par dārza mākslu un ainavām, kā arī ārzemēs lasītāju vidū populāri un nozīmīgi vācu,
angļu un franču autoru darbi, kas apliecināja krājuma veidotāja Dānijā, Anglijā,
Francijā, vācu zemēs un Itālijā iegūto pieredzi un zināšanas.
Daudzas fon Zīversa sabiedriskās aktivitātes Bauņos bija saistītas ar ainaviski
īpaša parka veidošanu un dārzkopību. Tomēr līdzās apkārtnes izdaiļošanai un
dažādu lauksaimniecības jauninājumu ieviešanai viņa prātu nodarbināja meitu un
apkārtējās sabiedrības vispārējā izglītošana. Viņš nenogurstoši rūpējās par meitu
audzināšanu un atbilstošu skološanu – par guvernanti pieņēma dāmu no Francijas,
bet paša organizētās mācību stundas ļāva apmeklēt arī apkārtnes ļaužu bērniem. Lai
to visu realizētu, uz Bauņiem bieži aicināja māksliniekus un zinātniekus, kuri labprāt
piekrita viesoties muižā, jo izdaudzinātajā bibliotēkā viņi varēja papildināt savas
zināšanas [19, 55; 60, 52]. Notikumu dinamika un norises Bauņu muižā apliecina,
ka izglītošanas un apgaismības procesi Vidzemē nevarēja pastāvēt bez patronāžas,
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1. attēls. Bauņu muižas īpašnieka Jakoba fon Zīversa
(1731–1808) ekslibris. Ap 1798?

kuros pastāvēja nošķīrums starp apgaismotāju un tiem, kuri jāapgaismo [29, 89].
Šāda prakse vērtējama kā tautas apgaismības projekta sastāvdaļa visdažādākajās tās
izpausmēs un mērķos.
Uz rakstītā vārda īpašo vietu Bauņu muižas ikdienas dzīvē norāda spiestuvēs
drukāti veltījumdzejoļi un gadījumteksti dažādiem dzīves notikumiem – dzimšanas
dienām, dažādām svinībām, kāzām, bērēm u. c. Šobrīd apkopota informācija par
astoņiem ar Bauņu muižas fon Zīversu dzimtu saistītiem godu un sadzīves notikumu
sacerējumiem vai gadījumtekstiem laikā no 1783. līdz 1790. gadam [4–9; 22;
23],2 kuru izpēte uzskatāmi parāda pasūtīto vai veltīto iespieddarbu hronoloģisko
aptvērumu, tematiku un valodu izvēli. Tie galvenokārt ir veltījumdzejoļi dzimšanas
dienās, apsveikums kāzās un gadījumteksti ar iekļautiem laba vēlējumiem. No
astoņiem identificētajiem iespieddarbiem pieci drukāti vācu valodā, pa vienam angļu
un franču valodā, kas apliecina fon Zīversu dzimtas piederīgo tradīcijas ikdienas
savstarpējā saziņā lietot vairākas svešvalodas.
Seši no astoņiem nelielajiem iespieddarbiem drukāti Bergmaņa spiestuvēs –
1783. gada veltījumdzejoļi [22; 23] tapuši Mazsalacā (1779–1784), bet no 1788. līdz
1790. gadam [4; 5; 7; 8] Rūjienā. Bergmanim pārceļot spiestuvi no Mazsalacas uz
Rūjienu, pārtraukums vērojams arī Bauņu fon Zīversu dzimtas svinību sacerējumu
drukāšanā, kas varētu būt saistīts ar Jakoba fon Zīversa aizņemtību Vidzemes landrāta
amatā, mazāk ar spiestuves pārcelšanu.
2

1

Gustava Bergmaņa Bauņu muižas apraksta (fragmenta) tulkojums publicēts I. Lancmaņa rakstā [49, 39–40].
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Avotu un literatūras sarakstā glabātājs un atrašanās vieta norādīta tikai tiem iespieddarbiem, par kuriem informācija
nav iekļauta rokasgrāmatā [32]. Papildu informācija par Bergmaņa spiestuvēs drukātājiem darbiem iegūta no
Arenda Buhholca (Buchholtz, 1 8 5 7 – 1 9 3 8 ) apkopojuma [25].
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Rīgā fon Zīverss pavadīja laiku, uzturoties arī brīvmūrnieku sabiedrībā,
par ko netieši liecina dienesta laikā aizvadītais laiks kopā ar fon Korfu, ilggadējā
un ciešā draudzība ar mācītāju Bergmani, kā arī Juliusa Konrāda Daniela Millera
(Müller, 1759–1830) spiestuvē drukātais, brīvmūrniekiem raksturīgas formas,
veltījums [9]. Tomēr viņa piederība kādai no ložām joprojām nav apstiprinājusies
un ir neskaidra [77, 246].
Analizētie veltījumdzejoļu un gadījumtekstu iespieddarbi noteikti bija
Bauņu muižas bibliotēkas krājumā, tomēr noskaidrot, tieši kurš no saglabātajiem
eksemplāriem tajā atradies, līdz šim nav bijis iespējams.
Bauņu muižas bibliotēkas īpašumzīme ir mūsdienās grāmatās reti atrodamais
Jakoba fon Zīversa ekslibris [3] (1. att.). Tā centrālo daļu veido reizē ar grāfa titulu
1798. gadā apstiprinātais Krievijas impērijas grāfu fon Zīversu dzimtas ģerbonis
[40], ko uzskatāmi papildina ekslibra īpašnieka nopelnu atribūcija – deviņi
apbalvojumi. Ārpus grafiskā attēla atrodas uzraksts franču valodā Le comte de Sievers
à Bauenhoff (Grāfs fon Zīverss Bauņu muižā). Pieejamajos resursos sniegts aptuvens
ekslibra datējums [3; 58, 78–79; 76, 193], bet, ņemot vērā ģerboņa atveidojumu
un zem tā iekļauto uzrakstu, domājams, tas tapis 1798. gadā vai nedaudz vēlāk.
No plašās bibliotēkas mūsdienās zināmi vien daži Bauņu muižas bibliotēkas
eksemplāri [51; 55; 56], kuru piederību kādreiz īpaši izmeklētajam grāmatu
krājumam apliecina fon Zīversa bibliotēkas ekslibris un grāmatas iesējums. Lorda
Džeimsa Monbodo (Monboddo, 1714–1799) Rīgā izdotajos lingvistikas vēstures
sējumos [55; 56] ekslibra ielīme priekšlapā atrodama vien otrajā sējumā. Pirmajā
sējumā tas zudis, palikušas vien līmes pēdas un nākamajā lapā nojaušams grafiskā
attēla nospiedums. Abi gaišas pusādas iesējumi ar tādas pašas ādas stūriem darināti
vienlaikus. Sējumu muguras vinjetes zaudējušas zeltījumu, bet uz muguras titula
iespiests grāmatas autora uzvārds, vārds no grāmatas nosaukuma un sējuma daļa.
Ekslibris atrodams arī angļu dabaszinātnieka Filipa Millera (Miller, 1691–1771)
enciklopēdijas Allgemeines Gärtner Lexicon trīs sējumos, kas mūsdienās glabājas
Rundāles pils muzejā [19, 55].
1790. gada maijā Bauņos notika vecākās meitas Katarīnas kāzas ar Viborgas
gubernatoru (1785–1793) Karlu Johanu fon Gincelu (von Günzel (Güntzel),
1741– 1816), kuriem par godu iespiests svinību sacerējums [8]. Savukārt 1793.
gada augustā Bauņos svinēja jaunākās meitas Elizabetes laulības ar Berendu
Johanu fon Ikskilu (von Üxküll, 1762–1827), vēlāko Igaunijas gubernatoru
(1808–1819).
Saskaņā ar Jakoba fon Zīversa testamentu Bauņu muižu mantoja vecākā meita
Katarīna. Muižas bibliotēka, atbilstoši grāfa īsi pirms nāves, 1808. gada 1. jūlijā,
parakstītajam testamenta papildinājumam jeb kodicilam [63], bija novēlēta abām
meitām. Tā kā muižu, kurā atradās bibliotēka, mantoja Katarīna, domājams, ka
tomēr lielākā daļa grāmatu palika viņas un nākamo muižas mantinieku rīcībā.
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Turpmākās liecības par bibliotēkas likteni ir fragmentāras, vien jāpieņem, ka
tā bijusi pēdējā muižas saimnieka (no 1903) Karla Ar veda Ludviga fon Ginceļa
(1862–?) īpašumā, ko viņš mantoja no tēva Katarīnas mazdēla Artura fon Ginceļa,
kurš no 1893. gada [34, 218] bija Baltijas provinču vēstures un senatnes pētīšanas
biedrības (Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen,
turpmāk GGA) biedrs. Šajā laikā biedrība bija viena no nozīmīgākajām tā laika
privātbibliotēku un daudzu citu kolekciju īpašnieku satikšanās vietām.
1917. gada novembra beigās padomju vara, kas Latvijas neokupētajā daļā
bija nodibinājusi t.s. Iskolata republiku, Bauņu muižu pilnībā konfiscēja, veicot tās
apsargāšanu un daļēju mantas aprakstīšanu [11, 3]. 1919. gada aprīlī lielinieki visu
vērtīgo Bauņu muižā rekvizēja un izveda uz Valmieru [74, 71], maija beigās atlikušo
iedzīvi postīja igauņu karaspēks [12, 2], bet jau decembrī muižas komplekss nonāca
Valmieras apriņķa agrārkomisijas valsts zemju inspektora pārziņā [59, 73]. Tā kā
trūkst drošu ziņu, kādā apjomā starp izvestajām kultūras vērtībām Bauņu muižā bija
grāmatas, domājams, ka par tās vērtīgāko daļu jau laicīgi bija lēmuši tās īpašnieki
fon Ginceļi, bet no Latvijas Pagaidu valdības Izglītības ministrijas pārziņā iekārtotās
Valmieras Valsts krātuves muižas bibliotēkas īpašnieka nepieprasītie eksemplāri
nonāca Rīgā Izglītības ministrijas pārziņā.3
Braslavas muižas bibliotēkas vēsturiskais portrets iezīmējas sākot ar 1800. gadu
un noslēdzas 1919. gadā. Tas saistīts ar fon Ceimernu (von Ceumern) dzimtu, kas no
1795. gada pazīstama kā fon Ceimerni–Lindenstjerni (von Ceumern–Lindenstjerna).
Dzimta muižu īpašumā ieguva 18. gadsimta 80. gados, un tās īpašumā tā atradās
līdz 1920. gadam.
Šobrīd identificētas vairākas Braslavas muižas bibliotēkas grāmatas [30; 38;
64], kas atpazīstamas pēc tikai tām raksturīgiem iesējumiem un etiķetēm, dažādos
laikos veiktiem īpašnieku ierakstiem un ielīmēta ekslibra. Virkne Braslavas muižas
bibliotēkas kādreizējo eksemplāru apzīmējami kā izcili grāmatu arheoloģijas4 paraugi.
Senākā grāmata datēta ar 1689. gadu [1], tas ir lieliski saglabājies tumši brūnas ādas
iesējums ar apvilktu koka vāku. Sējuma mugurā labi redzams auklojums un rotājumi,
kam zudis zeltījums, bet tās lejasdaļā saglabājies Braslavas muižas bibliotēkai
raksturīgās etiķetes fragments. Grāmatā atrodamajiem Braslavas muižas piederīgo
īpašumierakstiem ir vairāki datējumi: 19. gadsimta 30. gadi, kas pieder Ādama
Burharda III fon Ceimerna–Lindenstjerna (1807–1884) rokai; 19. gadsimta 90.
gadi, kas pieder Oto Burhardam Bernhardam fon Ceimernam–Lindenstjernam
3
4

Izvērstāk par muižu kultūras vērtību aizsardzības pasākumiem Valmieras apriņķī 1919.–1920. gadā sk. K. Zaļumas
rakstā [80].
Vēstures palīgzinātnes paleogrāfijas apakšnozare, kuras iekļaušanu vēsturisko krājumu pētniecībā Latvijā aktualizējusi
[72, 4] Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Dr. philol. Aija
Taimiņa.
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2. attēls. Braslavas muižas īpašnieka
Bernharda fon Ceimerna–Lindenstjerna
(1832–1901) īpašumieraksts. 1896
3. attēls. Dahenhauzens, A., fon. Braslavas muižas
īpašnieka Eriha fon Ceimerna–Lindenstjerna
(1873–1917) bibliotēkas ekslibris. 1902

(1832–1901), kurš ierakstus arī citās grāmatās veicis vijīgā glītā rokrakstā ar šauri
rakstošu spalvaskātu, kas viegli mērcēts melnā tintē (2. att.). Iespējams, ka grāmatā
bijusi arī kāda senāka īpašumzīme, bet tā no titullapas ir zudusi.
1793. gada dziesmu–lūgšanu grāmatā (konvolūts) [61], kas iesieta tumši
brūnos ādas vākos ar zelta rotājumu, atrodams Braslavas muižas īpašnieka Ādama
Burharda II fon Ceimerna–Lindenstjerna (1764–1825) 1800. gada septembrī
tapušais ieraksts, kas visdrīzāk veltīts viņa 1798. gada augustā apņemtajai sievai
Evai Julianei fon Baumgartenei (von Baumgarten, 1777–1849). To, ka greznā, pilnā
zelta griezumā darinātā iesietā grāmata atradusies muižas krājumā, apliecina vēlākais
Bernharda fon Ceimerna–Lindenstjerna vijīgais 1896. gada ieraksts. Neparasti,
ka grāmatā līdz mūsdienām saglabājušies arī ziedu nospiedumi, iespējams, no
19. gadsimta beigām vai 20. gadsimta sākuma, kad grāmata atradusies Bernharda
meitu Elzes Angelikas Annas Aleksandrīnes (1871–1943) vai Emmas Antonijas
(1869– 1924) īpašumā.
Aplūkojot identificētos muižas bibliotēkas eksemplārus, par kaislīgāko
bibliofilu Braslavas muižā uzskatāms Bernhards fon Ceimerns–Lindenstjerns, kura
aizrautību mantoja viņa bērni – Elze un Kaspars Burhards Erihs (1873–1917).
Bernhards no 1893. gada [34, 158] bija GGA biedrs, kas pamato apgalvojumu,
ka ieraksti un grāmatu etiķetes liecina par krājuma izmantošanas tradīcijām
un īpašnieka pievēršanos sistemātiskiem krājuma saglabāšanas un kārtošanas
principiem.
Pēc Bernharda fon Ceimerna–Lindenstjerna nāves Braslavas muižu ar visu
bibliotēku mantoja viņa jaunākais dēls Erihs. 20. gadsimta sākumā Braslavas muižā
atradās vairāk nekā 500 sējumu liela bibliotēka, kurā bija grāmatas vācu, franču un
krievu valodā [43, 305]. Tās krājumā atradās juridiskā, reliģiskā un vēstures literatūra,
no kuras vērtīgākie eksemplāri bija saistīti ar ģenealoģijas un heraldikas tematiku.

Vairākās muižas bibliotēkas grāmatās atrodami dažādi fon Ceimernu–Lindenstjernu
dzimtas pārstāvju ieraksti četrās paaudzēs, kas ļauj apgalvot, ka Eriha laikā krājumā
atradās arī no priekštečiem mantotas grāmatas.
Iespaidīgs gan izmēru, gan informācijas apjoma ziņā ir Braslavas muižas
īpašnieka Eriha fon Ceimerna–Lindenstjerna ekslibris [28] (3. att.), kas tapis
1902. gadā Minhenē. To zīmējis vācu mākslinieks Aleksandrs fon Dahenhauzens
(von Dachenhausen, 1848–1916), kura iniciāļi “AD” redzami zem ekslibra centrā
novietotā vairoga. Iespējams, ka ekslibri Erihs pasūtīja laikā, kad 1894. gadā uzturējās Minhenē, par ko liecina viņa ieraksts no Braslavas muižas līdzpaņemtā grāmatā
[30], kurā vēlāk ielīmēts arī minētais ekslibris. Grāmatu 19. gadsimta beigās tumši
zilos ādas vākos ar kādreiz zeltītiem rotājumiem iesējis Valmieras grāmatsējējs Jakobs
Zeiberliņš (Seiberlin).
Kopumā ekslibris atspoguļo dzimtas vēsturi, kas atklājas ar tajā iekļautajiem
pieciem ģerboņiem – centrālajā daļā fon Ceimernu–Lindenstjernu dzimtas ģerbonis, ko apvij lente ar uzrakstu Ericus. Liber. Baro. De. Ceumern–Lindenstierna. 1902
(Barona Eriha fon Ceimerna–Lindenstjerna bibliotēka), savukārt abi augšējie ģerboņi simbolizē Eriha vectēvu dzimtas – pa kreisi tēva tēva fon Ceimernu, pa labi
mātes tēva – fon Volfu (von Wolff), bet abi apakšējie apzīmē dzimtas, no kurām
cēlušās vecmāmiņas – tēva mātes – fon Rozenbergeru (von Rosenberger) un mātes
mātes – fon Knoringu (von Knorring) dzimtas.
Diemžēl 1917. gada jūlijā, īsti nenoskaidrotos apstākļos, Erihs fon Ceimerns–
Lindenstjerns gāja bojā. 1919. gada aprīlī lielinieki rekvizētās Braslavas muižas
bibliotēkas grāmatas izveda uz Valmieru [74, 71; 75, 43], būtībā paglābjot kultūras
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vērtības no iznīcības, jo šī paša gada otrā pusē, karadarbības laikā, kungu māja ar visu
iedzīvi nodega. Muiža nonāca Eriha vecākā brāļa Urgas muižas (Orgishof) īpašnieka
Karla Burharda Zigismunda Edgara fon Ceimerna-Lindenstjerna (1868–1937) un
vecākās māsas Antonijas pārziņā. 1919. gada decembrī muižas kompleksu savā rīcībā
pārņēma Zemkopības ministrija [59, 72].
No Vidzemes apriņķu muižām pārvietotās kultūras vērtības 1919. gada augusta
vidū pārņēma Latvijas Pagaidu valdības Izglītības minstrija, un līdz 1920. gada
pirmajai pusei tās glabājās pagaidu krātuvēs Cēsīs [67, 4] un Valmierā [80, 90–91].
Tur ministrijas norīkotie kultūras vērtību aizsardzības pilnvarnieki un palīgi veica
grāmatu reģistrēšanu, kārtošanu, kā arī sarakstu sastādīšanu un iespieddarbu atlasi
īpašniekiem, kas tos pieprasīja atpakaļ. Lai atdabūtu grāmatas, bija jāpierāda savas
tiesības uz kustamo īpašumu, lūgumrakstā norādot iespējamos ierakstus (vēlams ar
paraugu), zīmogus (ar tā nospiedumu vai aprakstu), ekslibrus (ar sīku aprakstu vai
klāt pieliktu oriģinālu) u. c. pazīmes, kā arī, ja iespējams, jāiesniedz grāmatu saraksts
[46, 15].
Aprakstītās situācijas kontekstā kā pēdējā Braslavas muižas bibliotēkas
portreta skice un, simboliski, arī robežšķirtne laikam, no kura varam runāt par
Vidzemes muižu bibliotēkām ārpus to vēsturiskajām vietām, atklājas kādā notikumā
Cēsīs. 1919. gada decembrī Cēsu Valsts krātuvē viena no Edgara fon Ceimerna–
Lindenstjerna māsām, domājams, Elze, bija iesniegusi lūgumrakstu atgūt Braslavas
muižas grāmatas. Toreizējais Cēsu apriņķa kultūras vērtību pilnvarnieks Augusts
Apsītis (pseidonīms Apsesdēls, 1880–1932) ziņoja [17, 30]: ierodoties Cēsu
krātuves telpās, viņš priekšā sastapis pilsoni Ceimernu, kura bija ieradusies savu
grāmatu lietā. Tikšanās reizē krātuvē viņa esot izturējusies pieklājīgi, bet diezgan
asi. Viņš paskaidrojis, ka grāmatas bez īpašumieraksta nevar izdot un, ja kaut vienā
sējumā būtu tās vārds, viņas tiesības tiktu atzītas. Ceimerna sāka sparīgi meklēt un
pēc brīža izvilka vienu sējumu, kurā ar ķīmisko zīmuli, ko viņa pastāvīgi nēsāja
līdzi, bija ierakstīts vārds. Šādi ierakstītu vārdu Apsītis atzinis par viltojumu, jo
visās Ceimernas grāmatās vārds rakstīts ar “iesenējušu” tinti, atzīmējot vietu Breslau
un pat gadu. Pilnvarnieks Ceimernai paziņoja, ka grāmatas aizturēs, līdz viss tiks
pārbaudīts, un lūdza viņu neierasties krātuvē, pirms nebūs uzaicināta saņemt savas
grāmatas. Apsītis Ceimernas iespēju ierakstīt vārdu izskaidroja ar to, ka pats bijis
maz uz vietas, bet Štengeles jaunkundze,5 kura krātuvē atradās viena, nav varējusi
iedomāties, ka Ceimerna varētu ko tādu izdarīt. Pret otru darbinieci – Ivanova
kundzi6 viņa izturējusies ārkārtīgi rupji – jautājot, vai šai, jaunai meitenei, neesot
kauna strādāt šādā “zagļu anštaltē”. 1920. gada februārī [42, 50] Cēsu Valsts krātuvē

nepieprasītās, neizņemtās un bezīpašnieku kultūras vērtības pārveda uz Izglītības
ministrijas telpām Rīgā.
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Elza Štengele (1888–1971) bija viena no pirmajām Valsts bibliotēkas darbiniecēm. 1919. gada novembrī viņu īslaicīgi
norīkoja darbā Cēsu Valsts krātuvē [68, 130; 70, 139].
1919. gada decembra sākumā Cēsu Valsts krātuvi nodeva Izglītības ministrijas darbinieces bibliotekāres Ženijas
Ivanovas pārziņā, kas uz laiku bija iecelta par Cēsu apriņķa kultūras vērtību pilnvarnieka vietnieci [69, 107].
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Dikļu muižas bibliotēkas portrets galvenokārt saistāms ar fon Volfu (von Wolff)
dzimtas vēsturi. 19. gadsimta otrajā pusē par muižas īpašnieku kļuva Aleksandrs
Heinrihs Pauls fon Volfs (1824–1901). Pēc viņa ierosmes 1896. gadā Dikļu muižā
pabeidza jaunas kungu mājas celtniecību. Nama otrajā stāvā pie terases (mūsdienās –
Dāmu salons) bija izvietota īpašnieka ievērojamā bibliotēka, kuras centrā atradās
liels oša koka galds, trīs grāmatu skapji ar stiklotām durvīm, kāršu galdiņš, grāmatu
plaukts, dīvāns, kušete un 16 krēsli, bet vēl grāmatu skapis atradās arī saimnieka
kabinetā [83, 12, 15–17].
Tomēr Dikļu muiža ar lasīšanas, rakstīšanas un bibliotēku kultūras tradīcijām
saistāma jau agrāk – ar fon Tīzenhauzenu (von Tiesenhausen) dzimtas vārdu, kuru
īpašumā tā nonāca 1760. gadā [73, 25]. Lai arī vēl nav atrastas drošticamas liecības
par grāmatu krājumu, sabiedriskās dzīves atspoguļojums un notikumi Dikļu
apkārtnē liek domāt, ka Valmieras apriņķa asesors Georgs Fabians fon Tīzenhauzens
(1785– 1845), kurš muižu 1815. gadā mantoja no tēva apriņķa tiesneša majora
Georga Johana fon Tīzenhauzena (1735–1814), bija izmeklētas bibliotēkas īpašnieks.
Par to nojaušams pētnieku aprakstītajos [13–15; 57] notikumos Dikļu muižā,
kas saistīti ar Jāņa Peitāna (1801–1859) un Georga Fabiana fon Tīzenhauzena vārdu.
Muižnieka atbalstīts Peitāns Dikļu muižā pārtulkoja un iestudēja vācu dzejnieka
un dramaturga Frīdriha Šillera (Schiller, 1759–1805) lugu “Laupītāji” (Die Räuber,
1781), ko pagājušā gadsimta zinātnieki atzinuši par īpašu vēstures notikumu – pirmo
latviešu teātra izrādi.
Par bāreni palikušo pāragri mirušā muižas pavāra četrgadīgo dēlu Jāni Peitānu
uzaudzināja un izskoloja Dikļu muižas īpašnieks un viņa ģimene, kurā sešu bērnu [2,
456] pulciņā piecas bija meitas un tikai viens dēls. Peitāns teicami prata vācu valodu,
bija daudz lasījis un pavadīja fon Tīzenhauzenu pasākumos Rīgā. Domājams, ka
fon Tīzenhauzens bija vēl viens lauku liberālās muižniecības pārstāvis, kas atbalstīja
arī brāļu draudžu kustību Valmieras apriņķī [57, 294], neviļus turpinot kādreizējās
muižas īpašnieces grāfienes Šarlotes fon Lēvenvoldes, dzimušas fon Rozenas (von
Löwenwolde, geb. von Rosen, 1698–1782), aizsākto draudzīgi noskaņoto atbalstu
hernhūtiešiem jau 1749. gadā [66, 122]. Atsaucoties uz Bauņu muižas sakarā
pieminēto patronāžas attiecību modeli, tieši muižnieka atbalstīts arī Peitāns bija
saistījies ar brāļu draudzi Dikļu apkārtnē.
Bez muižas bibliotēkas fon Tīzenhauzenam nebija iespējams Peitānam ierādīt
vērtīgu lasāmvielu un sniegt atbalstu, sagādājot Šillera lugas “Laupītāji” tekstu vai
tās fragmentus vācu valodā, kas varēja glabāties arī starp rokrakstiem un grāmatām
Dikļu muižā. Līdzīgs gadījums turpat Valmieras apriņķī saistīts ar Mujānu muižas
(Mojahn) vēsturi: Liepupes muižas bibliotēkas grāmatās fon Meku (von Meck)
History of libraries and collections
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skolotais muižas pavāra dēls Mujānu muižas sulainis (no 1798) Gothards Johansons
(Johanson, 1776–?) prata vairākas svešvalodas, lasīja jaunākos laikrakstus un 1802.
gada oktobrī bija viens no Kauguru nemieru organizētājiem [79, 42–43]. Mujānos
viņš ne tikai katru nedēļu lasīja ārzemju avīzes, bet izmantoja iespēju iepazīties ar
Garlība Merķeļa (Merkel, 1769–1850) darbu Die Letten.. (“Latvieši..”, 1796) vācu
valodā, kura dažas nodaļas esot tulkojis latviešu valodā un izplatījis citiem [71, 67].
Merķeļa, Šillera un vēl citu vācu literātu darbus to tulkotāji latviešu valodā varēja
atrast vien muižnieku vai vietējo mācītāju bibliotēkās [16, 94]. Uzkrītošā saikne starp
abiem gadījumiem liek domāt, ka tā varētu būt vairāku Vidzemes muižu īpašnieku –
iespējams, brāļu draudžu atbalstītāju vai brīvmūrnieku – mērķtiecīga apdāvinātu un
talantīgu apkārtnes jaunekļu skološana. Liberālā muižniecība uzskatīja, ka vislabākie
zināšanu un lasīšanas kultūras izplatītāji būs nevis svešinieki, bet tikai tie, kas nāks no
pašu muižas ļaužu vidus. Iespējams, ka šie ir tikai tie gadījumi, kas pētnieku izcelti
nonākuši līdz mūsdienu izvērtējumam, bet nav zināms, cik par tādiem vēsture klusē.
Kā rāda Peitāna un Johansona piemēri, Vidzemes muižās varēja būt daudz
aktīvu grāmatu lasītāju jau 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā [16, 112],
kuriem bija iespēja izmantot muižu bibliotēkās uzkrātās grāmatas un rokrakstus, kā
arī veidot savus nelielos grāmatu krājumus. Līdz mūsdienām saglabājusies grāmata
latviešu valodā [39], kuras īpašumieraksts “Peederr A. Wermuš Dikla Muischā 1843.
5. September” vēsta, ka tā piederējusi Andrejam Vermušam (1790?–?), kurš vienlaikus
ar Peitānu minēts Dikļu muižas dvēseļu revīziju sarakstos [10, 224, 226, 317,
471– 472]. Peitāns Dikļus bija atstājis 1839. gadā un devies uz Rīgu, bet Vermušs
1846. gadā pārcēlās uz Matīšu mācītājmuižu (Pastorat St. Matheae).
Līdzās uzskatam, ka galvenie tautas apgaismības īstenotāji bija lauku draudžu
mācītāji [29, 90], tomēr jānorāda, ka nozīmīga loma šajos procesos atvēlama arī
Vidzemes muižu īpašnieku centieniem izplatīt grāmatas un veicināt to lasīšanu
zemnieku vidū, kas iemiesoja liberālās aristokrātijas svarīgos apgaismības ideālus.
Veicinot izglītošanos un ar iespiesto vārdu tieši vēršoties pie zemniekiem, muižniecība
paredzēja veidot nevis jaunas attiecības ar muižu, bet, kā sociālo problēmu risināšanas
garantu, modināt zemniekos jaunu attieksmi pašiem pret sevi [29, 131].
Atgriežoties pie fon Volfiem un viņu laiku muižā, svarīgi norādīt uz
pārsteidzošām sakritībām un nojaušamo ciešo saikni starp Mujānu, Dikļu un
Liepupes muižām. Iepriekš minētais Dikļu muižas īpašnieks Pauls fon Volfs dzimis
Kaugurmuižā (Kaugershof) kā Stāmerienas (Stomersee) īpašnieka Heinriha Johana
Frīdriha fon Volfa (1794–1832) un Kaugurmuižas un Mujānu muižas īpašnieka
Georga Heinriha Ludviga fon Mengdena (von Mengden, 1765–1812) meitas
Konstances (1797–1844) jaunākais dēls [78, 37]. Savukārt Georga fon Mengdena
brālis 1796. gadā bija salaulājies ar Liepupes muižas īpašnieka Johana Gotharda fon
Meka (1731–1779) meitu, kuras muižas bibliotēku savās atmiņās spilgti aprakstījis
Merķelis [53, 190; 54, 380; 79, 39].

Dikļu muižas īpašnieks Pauls fon Volfs no 1867. gada bija “Musses” biedrības
dalībnieks [26, 127], bet no 1891. gada viņa vārds atrodams arī GGA biedru
sarakstā [34, 155]. Tradīciju veidot un ikdienā izmantot muižas bibliotēku Dikļu
muižā pēc tēva nāves mantoja Paula un Zelmas Tusneldas fon Volfas, dzimušas fon
der Grēbenas (geb. von der Groeben, 1840–1917), dēls muižas mantinieks Manfreds
Gotlībs Rihards Huberts fon Volfs (1872–1919). Tāpat kā tēvs viņš bija GGA (no
1894) [35, 87] un “Musses” (no 1911) biedrības biedrs [33, 38].
No plašās Dikļu muižas bibliotēkas šobrīd identificētas vairākas grāmatas
[44; 45; 48] ar īpašnieka Manfreda fon Volfa grezno ekslibri [36; 37] (4. att.), kurā
attēlots dzimtas ģerbonis un uzraksts ar īpašnieka inicāļiem Ex Libris M[anfred].
Fr[ei]h[err]. V[on]. Wolff, ieturēts tolaik modernajā – jūgendstila šriftā. Ekslibru
1901. gadā zīmējis vācbaltiešu mākslinieks Morics Oto Roberts fon Grīnevalts
(von Grünewaldt, 1870–1933) [43, 95; 58, 91–92]. Starp vācu valodas grāmatām
krājumā bijuši iespieddarbi arī latviešu valodā [44].
Lai arī muižas bibliotēkas eksemplāri saglabājušies vēsturiskajos iesējumos,
ārēji tiem nav kopīgu pazīmju – viena grāmata iesieta pelēkos auduma [48], bet
citas atšķirīgos pusādas vākos [44; 45]. Dažām grāmatām iesējuma iekšējiem vākiem
un priekšlapām izmantots vienota raksta un krāsu raibpapīrs – balts pamats ar gaiši
brūnu ziedu motīvu [45; 48], tomēr identificēto grāmatu galvenā vienojošā pazīme
ir ekslibra ielīme.
Lielākos Dikļu muižas un tās vērtību postīšanas darbus Manfreds vairs
nepiedzīvoja, jo kā landesvēra brīvprātīgais krita kaujā pie Jelgavas 1919. gada martā
[20, 221]. Pēc viņa nāves Dikļu muiža formāli nonāca Manfreda sievas Irēnes fon
Volfas, dzimušas fon Molas (geb. von Mohl, 1881–1970), un viņu meitas Evas Annas
Gerdas Margaretes (1906–1985) īpašumā. Kara apstākļi nebija piemēroti dzīvei
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muižā bez vīra, tāpēc fon Volfas devās projām no Latvijas uz Vāciju, turpmākās
rūpes par īpašumu un tā kultūras vērtībām nododot vīra radu rokās.
Zināms, ka vēl 1919. gada aprīlī no Dikļu muižas lielinieki lielāko daļu vērtību
rekvizēja un novietoja īpaši iekārtotās telpās Valmierā [74, 71], maija beigās atlikušo
daļu postīja igauņu karaspēks [12, 2], bet decembrī muižas komplekss nonāca
valsts pārziņā [59, 73]. Dikļu muiža valsts rīcībā nonāca izpostīta, lielāko daļu no
kungu mājā glabātās bibliotēkas, senu ieroču, gleznu un skulptūru kolekcijas tur
vairs neatrada [24, 32]. Daļa kultūras vērtību bija palikušas fon Volfu rīcībā, daļa
neatgriezeniski zudušas, bet daļa atradās pagaidu Valmieras Valsts krātuvē, kas pēc
tās slēgšanas 1920. gada maijā nonāca Rīgā Izglītības ministrijas pārziņā.
Atsevišķos Dikļu muižas bibliotēkas eksemplāros [45; 48] bez fon Volfa
ekslibra atrodami arī vēlāk tapuši zīmogi “Karaskolas biblioteka”, kas kliedē
pieņēmumu, ka muižu īpašnieku nepieprasītās grāmatas 1919. un 1920. gadā
nonāca tikai Valsts bibliotēkas (tagad – Latvijas Nacionālā bibliotēka) rīcībā. Šajā
laikā grāmatas nereti palika arī daudzu citu iestāžu un organizāciju pārziņā.
Vēl kāda pārsteidzoša sakritība Dikļu un Braslavas muižu bibliotēku
vēstures kontekstā atklājas, uzzinot Manfreda fon Volfa vienīgās māsas Vandas
Augustes Jūlijas Konstances fon Ceimernas–Lindenstjernas, dzimušas fon Volfas
(1875– 1958), likteni, kas 1904. gadā laulību rezultātā bija saistīts ar Edgaru fon
Ceimernu-Lindenstjernu no Baslavas un Urgas muižas. Iespējams, ka atsevišķi
sējumi gan no Dikļu, gan Braslavas muižu bibliotēkām bija Vandas rīcībā, kad viņa
kopā ar ģimeni 1939. gada 23. novembrī [41, 221] Latviju pameta, un šobrīd tie
glabājas Vidzemes fon Volfu un fon Ceimernu-Lindenstjernu pēcteču bibliotēkā
Vācijā.

Muižu bibliotēku vēstures būtiska sastāvdaļa ir to īpašnieki un viņu dzimtu
likteņi. Viena no iespaidīgākajām Bauņu muižas bibliotēkas vēsturiskā portreta
sastāvdaļām ir grāfa Jakoba fon Zīversa ekslibris, kā arī īsi pirms nāves parakstītais
testamenta papildinājums jeb kodicils, kur tā pirmajā punktā iekļauta bibliotēka,
ko viņš pēdējā gribā mantojumā novēlēja abām meitām. Veidojot bibliotēku Bauņu
muižā, fon Zīversa galvenā uzmanība bija veltīta literatūrai par parku, ainavu,
dārzkopības un lauksaimniecības attīstības jautājumiem. Līdzās īpaši atlasītajai un
gādātajai literatūrai glabājās iespieddarbi – veltījumdzejoļi un gadījumteksti, ko
Bauņos bija populāri pasūtīt drukāt un kas atspoguļo šāda veida tradīciju Vidzemes
lauku muižās un pilsētu augstākajās aprindās 18. gadsimta beigās. Tomēr šis
ir piemērs, kad bibliotēku manto meitas, kas neizbēgami nozīmē ciešu saikni ar
citu dzimtu – fon Ginceļiem. Savukārt Braslavas muižas grāmatas izceļas ar tajās
atrodamajiem īpašnieku ierakstiem un 20. gadsimta sākumā pasūtīto ekslibri, kas
ir nozīmīgi muižas bibliotēkas vēstures liecinieki un vairāku laikmetu raksturotāji.
Braslavas muižas bibliotēkas portretu pēctecīgi atklāj fon Ceimernu–Lindenstjernu
dzimtas vēsture, kuras grāmatu krājumā dominēja vēstures, juridiskā un reliģiskā
literatūra. Dikļu muižas bibliotēkas portrets liecina par sarežģītu sabiedriskās dzīves
notikumu, attiecību un tradīciju attīstības gaitu, grāmatu un lasīšanas kultūru,
kuru ietekmēja ne vien konkrētu cilvēku mērķi un paradumi, bet arī apkārtne, kurā
atradās dzīvesvieta.
Vidzemes muižu bibliotēku un citu kolekciju īpašnieki nereti bija aktīvi dažādu biedrību un klubu dalībnieki. Aplūkotās muižu bibliotēkas necieta 1905. gada
notikumos, bet to līdzīgo likteni nenovēršami ietekmēja Pirmais pasaules karš
(1914–1918), Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) un Latvijas agrārā reforma
(1920–1937). Vēsturisko krājumu izpētes rezultāti ļauj plašāk atklāt kādas atsevišķas
grāmatas vai privātbibliotēkas īpašo nozīmi un vērtību, kā arī daudz precīzāk atsedz
Vidzemes muižas vēsturi un ar to saistīto personu vai dzimtu likteņus, iegūstot iespēju ielūkoties faktoloģiski un hronoloģiski piepildītā vēstures notikumu attīstībā.

Secinājumi
Fragmentāri saglabājušās liecības par Vidzemes muižu bibliotēkām, ko spilgti
parāda aplūkotie Bauņu, Braslavas un Dikļu muižu bibliotēku portreti, atspoguļo
trauslo saikni starp muižas paaudžu likteņiem, ēkām un dažādo laikmetu ainiņām, kur
grāmatas un citi materiāli kalpo kā droši vēstures avoti laika ritējumam un notikumiem,
pārvarot atmiņas institūciju krātuvju un cilvēku savstarpējo attiecību robežas.
Visbiežāk par muižu bibliotēkām liecina grāmatās atrodamās īpašumzīmes vai
pazīmes, kas uz tām norāda. Tie ir dažāda veida iesējumi, grāmatu etiķetes, ieraksti,
ekslibri u. c. Tās var būt vairākas vienā eksemplārā, bet ir gadījumi, kad atrodama
tikai viena pazīme vai tikai tās fragmenti. Šo iemeslu dēļ atmiņas institūciju krājumos
svarīgi saglabāt grāmatas u. c. iespieddarbus ar to vēsturiskajiem iesējumiem un
īpašumzīmēm, atmetot glabātājiem tik svarīgo dublešu jautājumu pēc grāmatu
satura. Katrs tāds saglabāts eksemplārs ir unikāls un neatkārtojams – vienīgais.
Bibliotēku vēsture un krājumi

Saīsinājumi
a. – apriņķis
ABMN – Izglītības ministrijas Arhīva–bibliotēku–muzeju nodaļa
Anon. – anonīms vai nezināms autors
apr. – apraksts
eks. – eksemplārs
f. – fonds
geb. – geboren (dzimusi)
GGA – Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands in Riga (Baltijas provinču
vēstures un senatnes pētīšanas biedrība)
ģp. – ģenerālpilnvarnieks
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13. Apīnis, A., 1965. Pa pirmās latviešu teātra izrādes dalībnieku pēdām. Zvaigzne, 3, 4.–5. lpp.

IM – Izglītības ministrija

14. Apīnis, A., 1965–1986. Pa pirmās latviešu teātra izrādes dalībnieku pēdām. A. Apīņa f.,
RXA300,146. R.: LNB.

izd. – izdevums
l. – lieta
LNA LVVA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka

15. Apīnis, A., 1974. Gājiens pa pirmās latviešu teātra izrādes dalībnieku pēdām turpinās.
Literatūra un Māksla, 20. apr., 15.–16. lpp.

LU – Latvijas Universitāte

16. Apīnis, A., 1991. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum. R.: Liesma.

LUAB – Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

17. Apsītis, A., 31.12.1919. Cēsu a. p. paziņojums IM ģp. A. Štālam. 2661. f., 1. apr., 5. l. R.: LNA
LVVA.

LUB – Latvijas Universitātes bibliotēka
p. – pilnvarnieks
pseid. – pseidonīms
R. – Rīga, Riga (saīsināta izdošanas vai glabāšanas vieta)
RAN – Rossijskaâ akademiâ nauk (Krievijas Zinātņu akadēmija)
s.l. – bez izdošanas vietas
s.n. – bez izdevēja
sēj. – sējums

18. Arhiv RAN u. c., 2009. Baron Iogann Al‘breht fon Korf (1697–1766). [tiešsaiste] Pieejams:
http://www.ras.ru/presidents/943fbf7f–af43–4a5f–baa7–2a853457df6c.aspx [Skatīts
01.08.2017.].
19. Baltiņš, J., 2005. Grāfu fon Zīversu dzimta Vidzemē un Igaunijā. No: V. Rozentāle, red.
2005. Cēsu un Vidzemes novada vēsture. 3. sēj. Cēsis: Vidzemes vēstures un tūrisma centrs,
33.–84. lpp.
20. Baltische Landeswehrverein, 1929. Die Baltische Landeswehr im Befreiungskampf gegen den
Bolschewismus. R.: G. Löffler.

sk. – skatīt
u. c. – un citi

21. Bergmann, G. v., 1787. [Bauņu muižas apraksts]. Ms. 1131, II, Nr. 3. R.: LUAB.

Avoti un literatūra
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2728. f., 1. apr., 535. l. R.: LNA LVVA.
3. Anon., 1760–1780. Le comte de Sievers à Bauenhoff: ekslibris. Eks.: IExL–W/nez. māksl. R.:
LNB.
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einem Freudentage. R.: J. C. D. Müller. Eks.: RB/721–14, 0306025182. R.: LNB.
10. Anon., 1795–1858. Dikļu privātmuižas dvēseļu revīziju saraksti. 199. f., 1. apr., 74. l. R.: LNA
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Historical Portraits of Manor Libraries in
Livland (18th– Early 20th Centuries)
The article deals with manor libraries in three Livland mansions: Bauņi
(Bauenhof), Braslava (Breslau) and Dikļi (Dickeln). They represent a significant, yet
scarcely investigated part of local history, although based on incomplete sources.
The historical portrait of the Bauņi library has been tied to the history of five
generations of the von Sievers family in; however, the library was finally inherited
by the manor owner’s daughters, which means, in turn, a permanent link to other
families, namely the von Günzels. In this library, the main focus was initially on
books about gardening and agricultural practices. In addition, particular printed
works were collected, e. g. celebratory and occasional poetry, customary in Bauņi
manor and typical for upper-class residents in both rural and urban environments
in late 18th century Livland. The Braslava library reflects the history of successive
generations of one family, the von Ceumern–Lindenstjernas, whose collection was
dominated by books about history, law and religion. In contrast the Dikļi portrait
of reveals a case of different families managing one manor at various times, yet
whose common belief was that books and the written word are significant to every
individual member of society.
Investigating the history of manor libraries provides a spectrum of subjects for
further research into the history of books, reading culture, customs of everyday life,
the role of education, in all a reflection of intellectual and emotional life in Livland
over these centuries. It goes without saying that the history of a manor library is also
a part of the history of the manor and its owners.
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Ievērojamais grafisko portretu kolekcionārs
Aleksandrs Hasings: ieskats dzimtas vēsturē
Cēsīs un Pēterburgā
Ārsts ķirurgs, Krievijas flotes ģenerālštāba doktors, īstenais valsts padomnieks
Karls Ēvalds Hasings (Karl Ewald Hassing, 1778–1844), kurš Krievijā vairāk
pazīstams kā Aleksandrs Ivanovičs Gasings (Aleksandr Ivanovič Gassing), dzimis
Cēsīs birģermeistara ģimenē. 19. gadsimta sākumā pēc studijām Kēnigsbergā
Aleksandrs Hasings sāka strādāt Pēterburgā. Viņš bija pazīstams ne tikai kā Krievijas
flotes medicīnas organizators, bet arī kā kaislīgs grafikas tehnikā iespiesto portretu
kolekcionārs.
Aleksandrs Hasings savas dzīves laikā izveidoja Krievijas un ārvalstu personu
portretu kolekciju ar vairāk nekā 50 tūkstošiem grafikas lapu, kuru arī pats
sistematizēja. Šī kolekcija nonāca galvenokārt divās krātuvēs. Ar Krieviju saistīto
personu portreti tika nodoti Rumjanceva muzejam Maskavā, bet ap 40 tūkstošiem
Rietumeiropas personu portretu – Pēterburgas publiskajai bibliotēkai, tagad tie
iekļauti Krievijas Nacionālās bibliotēkas Estampu nodaļā. Tā ir skaitliski lielākā šī
perioda privātā grafikas portretu kolekcija arī ārpus Krievijas. Diemžēl informācijas
par tās veidotāju Aleksandru Hasingu ir ļoti maz. Vēl mazāk ziņu par viņa saistību
ar Latviju. Rakstā mēģināts tuvāk iepazīstināt ar Hasinga dzimtas vēsturi un viņa
aizraušanos ar grafikas tehnikā veidoto portretu kolekcionēšanu.
Atslēgvārdi: Aleksandrs Hasings, Dmitrijs Rovinskis, Aleksandrs Begrovs, grafisko portretu
kolekcija, Cēsis, Sanktpēterburga, Krievijas Nacionālā bibliotēka.

Keywords: history of libraries, manor-owners’ libraries, manor libraries, cultural heritage,
Baltic–German nobility, manors in Livland.

18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē Hasingi bija ievērojama cēsnieku
dzimta, kas bija pazīstama arī tālu aiz Cēsu robežām. Dzimtas aizsācējs Cēsīs tirgotājs
Valters Ernsts Hasings (Walter Ernst Hassing) bija rātskungs un Lielās ģildes vecākais.
Hasingiem savulaik piederēja arī līdz mūsdienām saglabātais, tā sauktais Harmonijas
nams Rīgas ielā pie Rožu laukuma. Viņa dēls Johans Ēvalds Hasings (Johann Ewald
Hassing) sekoja tēva pēdās. 19. gadsimta sākumā viņš bija Cēsu birģermeisters.
Bibliotēku vēsture un krājumi
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Vislielāko popularitāti tomēr ieguva iepriekš pieminēto Hasingu dēls un
mazdēls Karls Ēvalds, kuru Krievijā vairāk pazina kā Aleksandru Ivanoviču Hasingu
(1. att.). Pēc mācībām pie mātes brāļa Krimuldas mācītāja, apgaismības darbinieka
Karla Emanuela Pegaua (Karl Emanuel Pegau, 1751–1816) un medicīnas studijām
Kēnigsbergā, Jēnā un Hallē viņš vienu gadu mācījās Pēterburgā. Kā ievērojams
medicīnas organizators viņš pa flotes mediķa karjeras kāpnēm uzdienēja līdz flotes
ģenerālštāba doktora amatam. Īpašu ievērību Hasings izpelnījās kā sava laika viens
no lielākajiem portretu kolekcionāriem Krievijā. Savas dzīves laikā viņš savācis pāri
par 50 tūkstošiem gravīru lapu. 19. gadsimta beigās Aleksandra Hasinga kolekcija
nonāca bibliotēku un muzeju krājumos. Tā šodien veido Krievijas Nacionālās
bibliotēkas grafikas nodaļas ievērojamāko daļu.
Raksts ir par pazīstamu sava laika mākslas darbu kolekcionāru Aleksandru
Ivanoviču Hasingu. Par Hasingu literatūrā sastopamas īsas biogrāfiskas ziņas, gan
aplūkojot viņa devumu Krievijas flotes medicīnas attīstībā, gan arī kā kaismīgu
kolekcionāru, bet pavisam maz informācijas par viņa dzimtas saistību ar Cēsim,
Vidzemi [13, 261; 20, 302].
Pirms pievērsties Hasinga dzimtas vēsturei, jāieskicē viņa kolekcijas likteņgaitas.
Nereti speciālajā literatūrā par Krievijas grafikas vēsturi minēts, ka Aleksandrs
Hasings dzīves laikā savācis milzīgu grafisko portretu kolekciju. Par šo kolekciju
parasti runā kā par kādreiz bijušu, kas vēlāk nokļuvusi pie dažādiem īpašniekiem
un kā vienots veselums zudusi [29, 256]. Dažkārt minēts, ka kolekcija iekļāvusies
un “izšķīdusi” jurista, grafikas kolekcionāra un pētnieka Dmitrija Rovinska (Dmitrij

Aleksandrovič Rovinskij, 1824–1895) kolekcijā, kas pēc viņa nāves 1895. gadā ar
testamentu nonāca Rumjanceva muzejā (kopš 1924. gada Puškina nams) Maskavā
(galvenokārt krievu personas) un vairākās Sanktpēterburgas mākslas darbu krātuvēs.
Ermitāža ieguva Rembranta (Rembrandt, 1606–1669) ofortus, Mākslas akadēmija
dažādu Eiropas skolu gravīras, bet ārzemju portretu gravīras nonāca Ķeizariskās
Publiskās bibliotēkas īpašumā [29, 260–261].
Ja ar Krievijas personām saistītie darbi bija Dmitrija Rovinska pētniecisko
interešu lokā, tad vairāk nekā 40 tūkstoši Rietumeiropas grafikas darbu nokļuva
jau pieminētās Ķeizariskās Publiskās bibliotēkas sastāvā kā viņa kolekcijas nepētītā,
neapstrādātā daļa, kas tagad ir Krievijas Nacionālās bibliotēkas Estampu nodaļas
nozīmīga sastāvdaļa – Rovinska kolekcija. Tikai pēdējā laikā dažkārt šī kolekcija, kur
sastopami gandrīz visi ievērojamākie Rietumeiropas grafikas meistari, tiek saukta par
Rovinska–Hasinga kolekciju [29, 252].
Lai gan jau 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē Krievijas Nacionālās bibliotēkas
Estampu nodaļas vadītāja Olga Vraska (Ol’ga Borisovna Vraskaâ, 1905–1985), rakstot
Estampu nodaļas vēsturi, kas gan palikusi nepublicēta, izteica domu, ka Hasinga
kolekcijas daļa joprojām ir vienkopus, jo tobrīd bija saglabājies viņa veidotais
katalogs, kas nezināmos apstākļos no nodaļas pazudis, tomēr šī hipotēze tobrīd
netika nostiprināta [29, 261]. Nopietnu pētniecības darbu 20. gadsimta beigās
veica mākslas zinātniece Gaļina Pavlova (Gal’ina Vladimirovna Pavlova), kura par
Dmitriju Rovinski rakstīja disertāciju mākslas zinātnieka kandidāta grāda iegūšanai
[28].
Pārskatot kolekciju, kas tika uzskatīta par Rovinska vākumu, Pavlova
konstatēja, ka zem portretiem ar melnu un tumši brūnu tinti vienā rokrakstā vācu
valodā bija uzrakstītas īsas ziņas par attēloto personu. Gandrīz visām kolekcijas
grafikas lapām otrā pusē bija atzīmes ar zīmuli, kas liecināja par attiecīgā darba vietu
kolekcijā vai katalogā. Līdztekus burtu un ciparu kodam kolekcijas veidotājs ar
zīmuli bija uzrakstījis īpašas zīmes – simbolus, kas norādīja uz attēlojamās personas
nodarbošanos vai piederību noteiktai sociālajai grupai. Dažkārt vienai personai
veltītas trīs zīmes. Kopumā konstatētas 24 dažādas zīmes. Ne rokraksts, ne arī
izvēlētā attēlu klasifikācija nebija raksturīga Rovinskim. Arī citas pazīmes liecināja,
ka kolekcija tapusi 19. gadsimta pirmajā pusē, kad Rovinskis vēl nenodarbojās ar
kolekcionēšanu [29, 254–252]. Pavlova atzina, ka, nemazinot Rovinska kā mecenāta
nopelnus kolekcijas saglabāšanā, tā tomēr ir Hasinga veidotā un sistematizētā
kolekcija [29, 261]. Rakstā kā ilustratīvs piemērs no šīs kolekcijas izvēlēta franču
gleznotāja Gustava de Galarda (Gustave de Galard, 1779–1841) litogrāfijas tehnikā
darinātais Hamburgas tirgotāja Johana Bartelsa (Johann Bartels) portrets, kuru aversā
papildina Hasinga pašrocīgi ar tinti rakstīta anotācija, bet reversā lapas vidusdaļā
viņa ar zīmuli uzvilktā Merkura zīme norādīja uz attēlotās personas nodarbošanos,
kā arī tika dota litogrāfijas lapas apzīmējums kolekcijā vai katalogā [15] (2., 3. att.).
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Par Hasinga lielo kaislību kolekcionēt un sistematizēt grafiskos portretus
rakstīja jau viņa laikabiedri. Arī Hasingam veltītajā nekrologā, kas publicēts laikrakstā
Severnaja pčela 1845. gada 13. februārī, uzsvērta šī viņa dzīves neatņemamā nodarbe,
kurai viņš veltījis četrdesmit gadus [1, 140]. Dažkārt šī kolekcionēšana bijusi tik
fanātiska, ka laikabiedri Hasingu uzskatījuši par pustraku (polusumašedšij). Tas pat
atzīmēts enciklopēdiskos izdevumos [13, 261].
Piecus gadus pēc vīra nāves, 1849. gadā, Hasinga atraitne kolekciju piedāvāja
Ķeizariskajai Publiskajai bibliotēkai. Bibliotēka tobrīd bija sarežģītā finansiālā
situācijā, kā arī tikko (9. oktobrī) bija miris direktors Dimitrijs Buturļins (Dmitrij
Petrovič Buturl’in, 1790–1849) un viņa vietā stājies barons Modests Korfs (Modest
Andrejevič Korf, 1800–1876), kuram tobrīd iegādāties kolekciju nebija darba
prioritāte. Mina Aristovna Gasinga, kā viņu dēvēja pēc krievu tradīcijas, piedāvāja
ap 45 tūkstošiem krievu un ārzemju grafikas portretu. Viņa 1849. gada 14. oktobra
vēstulē bibliotēkas direktora vietniekam kņazam Vladimiram Odojevskim (Vladimir
Fjodorovič Odojevskij, 1804–1869) rakstīja: “Es nenosaku nekādu cenu, jo, tā kā

esmu sieviete, nevaru spriest par tādas lielas kolekcijas vēsturisko un māksliniecisko
nozīmību. Tomēr uzdrošinos Jums sacīt, ka tā sakrāta 39 gadu laikā un priekš tās
katru gadu tika tērēta pietiekami liela summa” [29, 258].
Tikai tad, kad Publiskā bibliotēka atteicās no pirmpirkuma iespējām, dažas
grafikas lapas no kolekcijas tika pārdotas atsevišķi. Pēdējo gadu publikācijās minēts,
ka imperators Nikolajs I (Nikolaj I, 1796–1855) iegādājies no šīs kolekcijas litogrāfijas,
kas tagad ir Ermitāžas kolekcijā [24]. Aleksandra Hasinga apjomīgo kolekciju
iegādājās mākslas priekšmetu tirgotājs, Sanktpēterburgas Ķeizariskās Publiskās
bibliotēkas litogrāfs Aleksandrs Begrovs (Aleksandr Ivanovič Beggroff, 1828–1888)
[35, 36–37], kura tēvs, gravieris un litogrāfs Ivans Begrovs (Ivan Petrovič Beggroff,
1793–1877) [35, 36–38], tāpat kā viņa brālis, ievērojamais akvarelists un litogrāfs
Karls Begrovs (Karl Petrovič Beggroff, 1799–1875) [35, 38–41], bija dzimuši Rīgā
un 19. gadsimta sākumā pārcēlušies uz Sanktpēterburgu. Ivans Begrovs bija viens no
pirmajiem litogrāfiem, kurš savu darbību Krievijas galvaspilsētā uzsāka 1817. gadā
un no 1859. gada bija Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijas komisions estampu
pārdošanā [35, 36–38].
Nav zināms, kad Aleksandrs Begrovs nopirka šo kolekciju, bet 1876. gadā tā
bijusi viņa īpašumā [27, 224]. 1884. gadā kolekciju no Begrova iegādājās Dmitrijs
Rovinskis [27, 210].
Rakstā, balstoties uz arhīvu un muzeju materiāliem, kā arī publikācijām, mēģināts precizēt un papildināt biogrāfiskās ziņas par ievērojamo sava laika grafisko portretu kolekcionāru Aleksandru Hasingu. Pirmos pētījumu rezultātus šī raksta autors
aprobējis starptautiskā seminārā “Mākslinieka autoportrets un portrets. 18.–19. gs.”,
ko 2009. gadā Pēterburgā organizēja Krievijas Mākslas akadēmijas Zinātniski pētnieciskais muzejs (Naučno- issledovatel’skij muzej Rossijskoj Akademii hudožestv) [30].
Ziņas par nākamā flotes mediķa un kolekcionāra tēva ģimeni atrodamas
1786. gada Cēsu pilsoņu reģistra grāmatā [8]. Pilsoņu sarakstā atzīmēts, ka 42 gadus
vecais Johans Ēvalds Hasings dzimis Cēsīs. Arī viņa 31 gadu vecajai sievai Elizabetei
Kristīnei (Elisabeth Christina), dzimušai Pegau (Pegau), Cēsis bija dzimtā pilsēta. Pēc
saraksta redzams, ka 1786. gadā ģimenē bijuši trīs bērni. Vecākajam dēlam Karlam
Ēvaldam (vēlāk Krievijā vairāk pazīstams kā Aleksandrs Ivanovičs Hasings) ritēja jau
devītais dzīves gads, bet viņa brālim Frīdriham Leonhardam – septītais gads. Vēl bija
māsiņa – Elizabete Kristīne, kurai bija divi gadi [8, 28].
Pilsoņu grāmatā nosaukti arī pieci nekustamie īpašumi, kas pilsētā piederēja
Johanam Ēvaldam Hasingam. Tur arī atzīmēts, ka viņš bija tirgotājs un no 1781. gada
Lielās ģildes eltermanis [8, 28]. Lielā ģilde tolaik apvienoja gan tirgotājus un zeltkaļus,
gan arī mācītājus un literātus. 19. gadsimta sākumā Johans Ēvalds Hasings bija Cēsu
pilsētas birģermeistars [36, 16, IV].
Pēc Cēsu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas metrikas grāmatas redzams,
ka mazā māsiņa Elizabete Kristīne mirusi jau 1786. gada decembrī [29, 777]. No šīs
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metrikas grāmatas redzams, ka ģimenē kā mazuļi miruši vēl trīs zēni: Johans Ernsts
(1776–1778) [4, 771], Jakobs Ernsts (1782–1783) [4, 775] un Volters Teodors
(1787–1789) [5, 780]. Arī brālis Frīdrihs Leonhards (1780?–1838) no dzīves aizgāja
agrāk par Karlu Ēvaldu (Aleksandru Ivanoviču) [7, 47].
Hasingu dzimtas sākumi Cēsīs saistāmi ar Aleksandra (Karla Ēvalda) vectēvu,
jau pieminēto Valteru Ernstu Hasingu (miris 1777. gadā 74 gadu vecumā) [4, 770].
Viņš bija tirgotājs un no 1760. gada Lielās ģildes eltermanis [38]. V. E. Hasings bija
arī Cēsu rātskungs un Vidzemes guberņas deputāts ķeizarienes Katrīnas izveidotajā
1767. gada nolikuma sastādīšanas komisijā (Komissija po sostavlen’ii uloženiâ 1767
goda) [2, 133]. Cēsu Vēstures un mākslas muzejā ir saglabāta kvīts, kas liecina, ka
Margareta Elizabeta Hasinga (Margreta Elisabeth Hassing) sava vīra Valtera Hasinga
vajadzībām Sanktpēterburgā 1768. gadā saņēmusi no Cēsu rātskunga Pegaua 40
rubļus [17]. Karla Ēvalda vecāmāte Margareta Elizabeta Hasinga, dzimusi Hanša
(Hansch) (mirusi 1788. gadā 71 gadu vecumā), arī nāca no Cēsu Lielās ģildes
eltermaņa ģimenes [10].
Jāatzīmē, ka Johana Kristofa Broces (Johann Christoph Brotze, 1742–1823)
1793. gadā zīmētajā Cēsu pilsētas skatā no Sv. Jāņa baznīcas pa labi redzams biedrības
“Harmonija” nams, kas kādreiz piederēja Hasingiem [11, 24–26].
Interesanti, ka iepriekš pieminētajā ķeizarienes Katrīnas II (Jekaterina II)
ierosinātā 1767. gada nolikuma sastādīšanas komisijā no Cēsu pilsētas bija arī
Aleksandra (Karla Ēvalda) otrs vectēvs – mātes tēvs Johans Kristofs Pegaus (Johann
Christoph Pegau, 1715–1772). Viņš dzimis Kēnigsbergā (Königsberg) un tur arī
ieguvis juridisko izglītību. No 1743. gada viņš bija Cēsu apriņķa notārs, bet no
1754. gada pilsētas rātskungs. J. K. Pegaus nomira, vēl pirms pasaulē bija nācis
mazdēls Karls Ēvalds [25, 397–398].
Aleksandrs (Karls Ēvalds) pirmo izglītību baudīja pie mātes brāļa mācītāja
Karla Emanuela Pegaua Krimuldas mācītājmuižā. (Johana Kristofa Broces zīmējumu krājumā redzama Krimuldas baznīca, pastorāts un tuvākā apkārtne tajā laikā,
kad tur par mācītāju bija Karla Ēvalda Hasinga tēvocis Karls Emanuels Pegaus [12,
164–173].)
Tēvocis pats bija ieguvis labu izglītību Kēnigsbergas Collegium Fridericanum
un universitātē. Kēnigsbergā viņš bija studējis pie ievērojamā filosofa Imanuela Kanta (Immanuel Kant, 1724–1804). Mācītājs Pegaus bija aktīvs apgaismības laika ideju
atbalstītājs. Viņš prata arī latviešu valodu un veicināja latviešu izglītību [20, 585; 25,
398–399]. Viņš bija apprecējis sava laika ievērojamā Vidzemes luterāņu mācītāja,
Brāļu draudzes un latviešu izglītības atbalstītāja Kristiana Dāvida Lenca (Christian
David Lenz, 1720–1798) meitu Eleonoru [20, 445, 585]. Viņa sievas brālis bija
ievērojamais “vētru un dziņu” (Sturm und Drang) laikmeta dzejnieks Jakobs Mihaels
Reinholds Lencs (Jakob Michael Reinhold Lenz, 1751–1792) [20, 447]. J. K. Pegaus
bija arī muižniecības aprindās antifeodālo uzskatu paudēju piekritējs.

Aleksandrs (Karls Ēvalds) Hasings vēlāk gāja pa to pašu izglītības ceļu kā
mātes brālis. Mācoties Collegium Fridericanum, Hasings aizrāvās ar klasikas autoru
studijām, bet Kēnigsbergas Universitātē pievērsās medicīnai. Medicīnas studijas viņš
turpināja Jēnas un Halles universitātēs [20, 302; 13, 261]. Kad imperators Pāvils I
(Pavel I) pavēlēja visiem Krievijas pavalstniekiem, kuri studēja ārzemēs, atgriezties
Krievijā, Hasings iestājās uz gadu Sanktpēterburgas Medicīnas ķirurģijas institūtā,
un 1800. gadā viņš tika norīkots par mediķi Sanktpēterburgas Jūras hospitālī [1;
13, 261]. Tā Krievijas impērijas galvaspilsētā savu karjeru uzsāka nākamais flotes
ģenerālštāba doktors.
Gan bērnībā pie mātes brāļa Krimuldā, gan vēlāk studiju gados Kēnigsbergā,
Jēnā un Hallē iegūtā izglītība un pieredze noteica, ka Hasings līdz pat mūža galam
palika uzticīgs apgaismības laika ideāliem [1].
Sanktpēterburgā Aleksandrs Hasings nodibināja ģimeni. Viņš apprecējās
ar Kristīni Vilhelmīni Johanu Cīmseni (Christine Wilhelmine Johanna Zimssen,
28.07.1789–07.08.1866) [38, 1], kuras dzimta nāca no Štrālzundes (Stralsund). Viņas tēvs – Ernsts Fīlips Cīmsens (Ernst Philipp Zimssen, 1750–1810) – kopā ar ģimeni 18. gadsimta beigās pārcēlās uz Sanktpēterburgu, kur bija skolotājs vācu skolā
(tā sauktajā Annenschule) pie evaņģēliski luteriskās Sv. Annas draudzes un bija arī
grāmatu veikala un bibliotēkas Ņevas prospektā (Ņevskij prospekt) īpašnieks [39, 1].
Par Hasinga sievas dzimtu materiālus apkopojis Cīmsenu dzimtas ģenealoģijas pētnieks no Dortmundas Dr. med. Ruprehts Cīmsens (Ruprecht Zimssen, 1919), kura
apkopoto pētījumu ar autora 2010. gadā doto atļauju bija iespējams izmantot šajā
darbā. Gleznas reprodukcija un apraksts ievietots arī Hamburgas antikvariāta Franck
C Möller 2014. gadā Hamburgā izdotajā katalogā 18 Objekte um 1800 [38; 39].
Par to, kāds izskatījās Aleksandrs Hasings, var spriest pēc dažiem grafiskajiem
portretiem un kādas nenoskaidrota autora gleznas, kas ap 2010. gadu vēl atradās Vācijā
ģimenes pēcteču īpašumā (4. att.). Gleznā attēlota grāmattirgotāja un bibliotēkas
īpašnieka Ernsta Fīlipa Cīmsena kuplā ģimene bibliotēkas telpā 19. gadsimta sākumā.
Labajā pusē militārajā formā ar zobenu pie sāniem redzams E. F. Cīmsena znots
flotes ģenerālštāba mediķis Aleksandrs Hasings. Ar Dr. med. Ruprehta Cīmsena
atļauju šajā rakstā publicēta minētā glezna, kurā personu atšifrējumi doti dzimtai
veltītajā ģenealoģiskajā pētījumā [39, 1]. Turpat tālāk ir precizākas ziņas par gleznā
attēlotajām personām [39, 1–5].
Izplatītākais ir 1824. gada no Baltijas nākušā gleznotāja un grafiķa Kristiana
Fjodoroviča Rēdera (Christian Fjodorovič Reder, 1769–1828) litografētais Aleksandra
Ivanoviča Hasinga portrets [22, 187; 21, 221; 23, CXIII] (sk. 1. att.). Šis portrets,
tiesa gan apzīmēts kā nezināma autora darbs, bija ievērojamā Krievijas gravēto un
litografēto portretu kolekcionāra Alekseja Vikuloviča Morozova (Aleksej Vikulovič
Morozov, 1857–1934) kolekcijā un aprakstīts viņa kolekcijas kataloga 1. sējumā,
kas izdots 1912. gadā. Morozovs komentāros pie šī portreta devis īsu Hasinga
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raksturojumu: “Dedzīgs krievu gravēto un litogrāfēto portretu cienītājs un krājējs”
[23, 315–316].
Litogrāfijā zem portreta iespiests krievu valodā: “Aleksandrs Ivanovičs Hasings,
doktors un flotes ģenerālštāba mediķis. S. Pēterburga, 1824. gadā. No padotajiem
un draugiem” [22, 187; 21, 221; 23, CXIII].
Saistībā ar šo Hasinga portretu senatora Konstantīna Ivanoviča Fišera
(Konstantin Ivanovič Fišer, 1805–1880) memuāros atzīmēts kāds interesants
atgadījums. Viņa vectēvs no mātes puses Ivans Hristoforovičs Papengūts (Ivan
Hristoforovič Papengut (Papenguth), 1744–1825) bija ieceļotājs no Kurzemes, kurš
bijis Kurzemes hercoga galma ārsts. Pēc hercogistes likvidēšanas viņš kļuva par
Pēterburgas Jūras hospitāļa mediķi [19, 304; 9]. Fišers savos memuāros atcerējās
tikšanos ar vecomāti Mariju Barbaru Papengūtu (Maria Barbara Papenguth, dzimušu
Backert, 1754–1834) [9] , kura savu vīru pārdzīvoja gandrīz par desmit gadiem:
“Bija komiski, ka viņai virs gultas karājās litogrāfēts ģenerālštāba doktora
Hasinga portrets, kas bija izgatavots pēc viņam padoto ārstu pasūtījuma. Vecāsmātes
lielākais sarūgtinājums bija, ka trūcīgos ģimenes tēvus piespiež tērēt naudu niekiem.
“Vecmāmiņ, – es reiz jautāju viņai, – kamdēļ Jūs tik vēlīga pret Hasingu, ka pakārāt
viņa portretu virs savas gultas?” – “Slaists maksāja man desmit rubļus,” – atbildēja

viņa ar sarūgtinājumu. Iespējams, ka večiņa aiz viņas neieredzētās figūras saskatīja
savu dārgo desmitrubļu asignāciju. Portrets viņai bija kā mauzolejs uz asignācijas
kapa” [14].
Neapšaubāmi Hasinga portrets ar anotāciju par tā pasūtītājiem ir interesants
un nozīmīgs 19. gadsimta pirmā ceturkšņa Sanktpēterburgas mākslas dzīves tradīciju
avots. Pēc krievu grafikas kolekcionāra un pētnieka Dmitrija Rovinska sastādītā
kataloga noprotams, ka ir bijuši zināmi divi dažādi Aleksandra Hasinga portreti
[33, 794. sl.]. Bez jau pieminētā 1824. gada portreta ir arī 1836. gada portets. Šī
litografētā portreta divi eksemplāri atrodami Aleksandra Hasinga laikabiedra,
Ārlietu kolēģijas Maskavas arhīva ierēdņa, ievērojamā portretu kolekcionāra Filipa
Filipoviča Vīgeļa (Fil’ipp Fil’ippovič Vigel’ (Wiegel,Vigel), 1786–1856) kolekcijā.
Tie ar Nr. 85 un Nr. 86 aprakstīti šai kolekcijai veltītajā anotētajā katalogā, kura
autore bija Maskavas Valsts universitātes Zinātniskās bibliotēkas Reto grāmatu un
rokrakstu nodaļas līdzstrādniece Natālija Saprikina (Nataliâ Gansovna Saprikina,
1952–1983). Katalogā lasāms, ka A. I. Hasinga portrets ir litogrāfija (13,5 x 12,2 cm)
līdz pusei profilā pa kreisi (no skatītāja) ar īsiem matiem; mundierī ar Vladimira
ordeņa zvaigzni un ordeni kaklā. Zem portreta kirilicā dots attēlotās personas vārds
un militārais rangs, kā arī izgatavošanas gads (1836) un zīmētāja vārda pirmais burts
un uzvārds – R. Glibov [34, 57]. Par autoru tuvāku ziņu trūkst [34, 56]. Minētās
litogrāfijas fotokopija atrodama arī Krievijas Nacionālās bibliotēkas Estampu nodaļā.
Padomju Krievijas mākslas zinātnieka un kritiķa Ērika Holerbaha (Erik
Fjodorovič Gollerbah, 1895–1942) 1923. gadā izdotajā monogrāfijā “Krievijas gravīras
un litogrāfijas vēsture” ir ievietota informācija, ka ar 1817. gada atzīmi ir nezināma
autora izgatavots Aleksandra Hasinga portrets [16, 97]. Līdz ar žurnālu Volšebnij
fonar’, kas sāka iznākt Sanktpēterburgā 1817. gadā un popularizēja litogrāfijas
tehnikā darinātās ilustrācijas, Hasinga portrets pieskaitāms pirmajiem šajā grafikas
tehnikā izgatavotajiem darbiem [16, 97]. Diemžēl precīzākas informācijas par šo
portretu nav. Jāatzīmē, ka pirmā litogrāfijas iestāde (darbnīca) Krievijā bija izveidota
1815. gadā Ārlietu ministrijas paspārnē [16, 97]. Hasings un citi kolekcionāri
veicināja Krievijas litogrāfijas attīstību.
Vēl viens interesants portrets, kas saistīts ar Hasinga dzimtu, bijis savulaik pazīstamā Rīgas vēsturnieka un kolekcionāra Antona Buholca (Buchholtz, 1848–1901)
kolekcijā un tagad glabājas Cēsu Vēstures un mākslas muzejā [32] (5. att.). Litogrāfijas lapā ar latīņu burtu monogramu MR attēlots vīrieša portrets, zem kura anotācija:
Johann Ewald Hassing. Bürgermeister Stad Wenden. Zem šī uzraksta vēl lapas brīvajā
laukumā ievietots Cēsu ģerbonis. Tas ir Aleksandra Hasinga tēva – Johana Ēvalda
Hasinga (miris 1813. gadā 70 gadu vecumā) [5, 552] portrets. Šī portreta autors
Aleksandra Hasinga znots Modests Dmitrijevičs Rezvojs (Rezvoj, arī Rezvyj, Modest
Dmitrijevič Rezvoj, 1805–1853), kurš bija ievērojams kara inženieris un sabiedrisks
darbinieks, mūzikas kritiķis. Viņš bija Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis,
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4. attēls. Pedagoga, grāmattirgotāja un bibliotekāra Ernsta Fīlipa Cīmsena
ģimenes portrets. Nezināma autora glezna ap 1805. gadu. No labās puses sēž
Ernsts Fīlips Cīmsens un viņa sieva Kristiane Helene Sofija Cīmsena, dzimusi
Glisburga. Pie klavesīna sēž meita Kristīne Vilhelmīne Johana Cīmsena, kopš
1808. gada precējusies Hasinga. No labās puses pirmais stāv flotes ģenerālštāba
mediķis Aleksandrs (Karls Ēvalds) Hasings. Audekls, eļļa. 48 x 60 cm.
Glezna Cīmsenu ģimenes īpašumā Vācijā
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Ķeizariskās Mākslas akadēmijas goda loceklis (1839) un Mākslas veicināšanas biedrības (Obŝestvo pooŝreniâ hudožnikov) biedrs (1844–1850). No 1849. gada Rezvojs
bija Jūras ministrijas Celtniecības departamenta (Stroitelnyj departament Morskogo
ministerstva) vicedirektors. Starp tā laika mākslas mīļotājiem Rezvojs izcēlās kā labs
miniatūro portretu un litogrāfiju autors [37, 726–731]. Pieminētajā litogrāfijā attēlotais Cēsu birģermeistars bija arī viņa sievas Fanijas Aleksandrovnas (Fanni Aleksandrovna (Aleksejevna) Rezvaâ, dzim. Hassing, 1816– 1846) vectēvs, kuru Modests
Rezvojs, domājams, litografijā iemūžinājis, izmantojot kādu agrāku cita mākslinieka
darbu. Arī šis portrets pieminēts Rovinska katalogā [33, 794. sl.]. Zināms arī, ka
Rezvojs 1838. gadā jauktā tehnikā bija izgatavojis sievas Fanijas un viņas māsas portretu. Portrets glabājas Maskavā ievērojamā krievu gleznotāja Vasilija Tropiņina (Vasilij Andrejevič Tropinin, 1776–1857) un viņa laika Maskavas mākslinieku muzejā
(Muzej V. A. Tropinina i moskovskih hudožnikov ego vremeni) [26, 62]. Abas māsas
1846. gadā portretējis arī gleznotājs, akvarelists Karls Augusts Šreincers (Karl Avgust
Matvejevič Šreincer (Schreinzer), 1819–1887), un šis dupultportrets, tāpat kā Rezvoja veidotais, 1978. gadā uzdāvināts Tropiņina muzejam [26, 66].
Biogrāfiskajos izdevumos praktiski nav ziņu par Aleksandra Hasinga ģimeni.
Ieskatu, kaut brīžam neprecīzu, dod jau pieminētā viņa sievas Cīmsenu dzimtas
ģeneoloģijas pētnieka Dr. med. Ruprehta Cīmsena apkopotais materiāls [38;
39]. Hasinga dzimtas pētniecībā viņš galvenokārt izmantojis Pēterburgā dzimušā
vācu vēsturnieka Erika Amburgera (Erik Amburger, 1907–2001) datu banku par
ārzemniekiem, kuri dzimuši un strādājuši cariskajā Krievijā [9].
Zināms, ka bez pieminētās meitas Fanijas Hasingam bija vēl arī vecāki bērni.
Vecākais dēls Vilhelms Georgs Hasings (Wilhelm Georg Hassing, 1809–1851), kuru

pēc krievu tradīcijas sauca par Vasiliju Aleksandroviču Gasingu (Vasilij Ivanovič
Gassing), strādāja Jūras ministrijas Celtniecības departamentā. Trūkst ziņu par viņa
ģimenes stāvokli [38, 1].
Dēls Jakobs Roberts Ernsts Hasings (Jakob Robert Ernst Hassing, 1814–1858),
kuru laikabiedri Sanktpēterburgā vairāk pazina kā Romanu Aleksandroviču Gasingu
(Roman Aleksandrovič Gassing), bija Ķeizariskā teātra (Imperatorskij teatr) tulks. Viņš
bija precējies ar Jozefīni Amaliju Rinadelli (Josefine Amalie Rinadelli) [38, 1].
Pēc ģenealoģiskajiem materiāliem redzams, ka Aleksandra Hasinga ģimenē
bez meitas Fanijas bija vēl divas meitas – Jūlija (1811–1859) un Vilhelmīna
(1826–1869) [38, 1]. Zināms jau pieminētais 1838. gada Hasinga meitu Fanijas
un Margaretas dubultportrets, ko darinājis Modests Rezvojs [26, 62]. Jāpieņem,
ka “Margareta” ir viens no Jūlijas Hasingas vārdiem. Aleksandra Hasinga bērnu
un mazbērnu likteņgaitu izpēte būtu jāturpina, izmantojot gan baznīcas metriku
grāmatas, gan citus arhīvu materiālus.
Aleksandrs Hasings nomira 1844. gada 7. oktobrī un apglabāts Smoļenskas
evaņģēliski luteriskajā kapsētā Sanktpēterburgā. Hasinga kapu rotā granīta stēla ar
marmora bareljefu, kurā attēlots pelikāns ar bērniem un nelaiķa apbalvojumiem.
Uzraksti vācu valodā [18, 373]. Blakus viņam atdusas meita Fanija Rezvaja un
mazmeita Sofija Modestovna Kridenere (Sofiâ Modestovna Krûdener, dzimusi Rezvaâ,
1840–1909). Hasinga sieva, kurai savulaik nācās paciest vīra kolekcionēšanas
kaislību un kura, jāatzīst, visai prasmīgi izrīkojās ar viņa savākto kolekciju, apglabāta
Pavlovskā [38, 1].
No Hasinga mazbērniem sabiedrībā redzamāku stāvokli ieguva meitas Fanijas
dēls, infantērijas ģenerālis Dmitrijs Modestovičs Rezvojs (Dmitrij Modestovič Rezvoj,
1842–1912), kura pēcteči arī darbojušies gan zinātnes, gan mākslas jomās [38, 1].
Pēc Cēsu nekustamo īpašumu grāmatas redzams, ka Aleksandra Hasinga
tēvam kādreiz piederējušo koka dzīvojamo ēku pie tirgus laukuma (tagadējais Rožu
laukums Cēsīs) iegādājās pilsēta. Pēc tam, kad 1832. gadā šī māja pilnīgi sabruka,
to nojauca un gruntsgabals tika nolīdzināts, nobruģēts un savienots ar tirgus
laukumu [6, 33]. Pēc šīs grāmatas arī redzams, ka līdz 1838. gadam Cēsīs divu dārzu
mantinieks bijis flotes ģenerālštāba doktors Hasings [6, 149]. Šeit arī pieminēts
otrs mantinieks – mirušais brālis, tirdzniecības komijs Frīdrihs Leonhards Hasings
[6, 149; 7, 47]. Tā jau 19. gadsimta pirmajā pusē sāka izdzist atmiņa par kādreiz
ievērojamo Hasingu dzimtu.
Nobeigumā jāatzīmē, ka jau Aleksandra Hasinga dzīves laikā viņa kolekciju
laikabiedri izmantoja un novērtēja. Kad Mākslas veicināšanas biedrība 20. gadsimta
30. gadu beigās gatavojās izdot litogrāfijas tehnikā visu Mākslas akadēmijas īsteno
locekļu portretus, tai galvenokārt nācās izmantot Aleksandra Hasinga kolekcijas
materiālus [22, 188]. Kā jau iepriekš sacīts, Hasinga kolekcijas Krievijas personām
veltītie grafikas darbi bija mākslas kolekcionāra un pētnieka Dmitrija Rovinska
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5. attēls. Rezvojs, M. Cēsu birģermeistara Johana
Ēvalda Hasinga (Johann Ewald Hassing) portrets.
[b. g.]. Litogrāfija.
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, CM/zp 39303
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interešu lokā un tie ir aprakstīti viņa veidotajā katalogā jau 19. gadsimtā. Savukārt
Aleksandra Hasinga gravīru un litogrāfiju kolekcija (40 200 grafikas lapas), ko
Rovinskis novēlēja Publiskajai bibliotēkai Pēterburgā, ir viena no lielākajām grafikas
privātajām kolekcijām pasaulē [29, 252]. Plašākam mākslas interesentu lokam tā
ir mazāk zināma vai pat nezināma. Tā vēl gaida savus pētniekus, tomēr jau tagad
varam pieminēt, ka tā izveidotāja Aleksandra Hasinga dzimta savulaik sakņojusies
Cēsīs, Vidzemē. Latvija devusi izcilu 19. gadsimta mākslas darbu kolekcionāru, kas
līdz šim diemžēl ir piemirsts.

Saīsinājums
LNA LVVA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs
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not only as an organizer of medical services in the Russian Navy, but also as a
collector of graphic portraits.
During his lifetime, Alexander Hassing created a collection of portraits,
both from Russia and elsewhere, with more than 40 000 items. He classified
the collection himself. Several years after his death, the collection was bought by
Alexander Beggrov, the lithographer of the Public Library of St. Petersburg, but
in 1884, by renowned engraving collector, Dmitri Rovinskis. After the death of
Rovinskis in 1895, the collection was separated into two parts. Rovinskis left all
those portraits with links to Russia to the Rumyantsev Museum (Rumâncevskij
muzej) in Moscow, while those portraits of persons from Western Europe
(approx. 40 000) were left to the Public Library of St. Petersburg and are now
included in the engraving collection of the National Library of Russia (Rossijskaja
nacional’naâ biblioteka). Unfortunately, little is known about Hassing; even less
about his links with Latvia. This paper attempts to elucidate Hassing’s family
history and to explore how his interest in graphic portraits arose.
Keywords: Alexander Hassing, Dmitri Rovinskis, Alexander Beggrov, collecting graphic
portraits, Cēsis, St. Petersburg, National Library of Russia.
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Notable Collector of Graphic Portraits Alexander Hassing. An Insight
into His Family History in Cēsis (Wenden) and St. Petersburg
Carl Evald Hassing (1778–1844) was a doctor, a surgeon, physician to
the General Staff of the Russian Navy, an active state councillor. In Russia, he is
better known as Alexander Ivanovich Hassing (Aleksandr Ivanovič Gassing). He
was a son of the mayor of Wenden (Cēsis), Johan Evald Hassing. He was initially
educated by his maternal uncle Karl (Carl) Emanuel Pegau, a pastor in Cremon
(Krimulda). Having completed his studies at Königsberg, Hassing started to
work in St. Petersburg at the beginning of the 19th century. He was well know,
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Uzziņu izdevumi, zinātniskie raksti un mācību
grāmatas dabaszinātnēs – daļa no vēsturiskā
krājuma Latvijas Universitātes Bibliotēkā
Kurzemes literatūras un mākslas biedrība dibināta 1815. gadā un uzskatāma
par Latvijas Zinātņu akadēmijas idejisko priekšteci Latvijā. Savā pastāvēšanas laikā
(1815–1939) biedrība sagatavoja un izdeva zinātnisku rakstu krājumus, darbības
pārskatus, sanāksmju atreferējumus, kā arī atbalstīja biedrības biedru – zinātnieku
sastādīto darbu: vispārīgu uzziņu izdevumu, mācību, ģeogrāfijas, vēstures grāmatu
un lasāmgrāmatu izdošanu latviešu valodā. Liela daļa krājuma līdz ar biedrības un
tās bibliotēkas likvidēšanu tika izvesta ārpus Latvijas vai gājusi zudumā, bet kāda
daļa ir saglabājusies Latvijas Universitātes Bibliotēkā (turpmāk – LU Bibliotēka).
Rakstā aplūkots dabaszinātnieka, filozofijas zinātņu doktora Magnusa Georga
Paukera (Magnus Georg Paucker, 1787–1855) devums dabaszinātņu jomā, sastādot
mācību grāmatas teorētiskajā matemātikā, ģeometrijā, metroloģijā, astronomijā un
meteoroloģijā, kā arī popularizējot un publicējot jaunākos atklājumus. Izdevumi
atrodas LU Bibliotēkas vēsturiskās kolekcijas krājumā un ir pieejami ikvienam
interesentam. Darbojoties Kurzemes literatūras un mākslas biedrības labā, Paukers
laikabiedru vērtējumā raksturota kā radoša un sabiedriski aktīva personība. Izcilā
matemātiķa teorētiskās atziņas un arīdzan praktiskās metodes dabaszinātņu
pētniecībā un attīstībā pielietotas gan Jelgavas akadēmiskajā ģimnāzijā, gan vēlāk –
20. gadsimta sākumā – Latvijas Universitātē.
Atslēgvārdi: Kurzemes literatūras un mākslas biedrība, zinātniskās biedrības, bibliotēkas,
LU Bibliotēkas kolekcijas, Magnuss Georgs Paukers, Kurländische Gesellschaft für Literatur
und Kunst.
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Kurzemes literatūras un mākslas biedrība ir viena no nedaudzajām 18./19. gadsimta mijā dibinātajām biedrībām. Kopš tās dibināšanas ir apritējuši vairāk nekā
200 gadi, un tās sasniegumi zinātņu attīstības rosināšanā akadēmiskajā vidē aktualizēti un minēti dažādos biedrības gadskārtai veltītajos pasākumos 2015. gadā. Viens
no tādiem bija Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Latvijas vēstures institūta un
LU Bibliotēkas kopīgi organizēts darba seminārs un izstādes “Kurzemes literatūras
un mākslas biedrības izdevumi un tās bibliotēka” atklāšana, kas tapa abu institūciju
sadarbības rezultātā. Ar pētījuma rezultātiem par biedrības atstāto mantojumu, galvenokārt, tās izdevumiem, kas atrodas LU Bibliotēkas krājumā, iepazīstināti arī Baltijas universitāšu ikgadējā semināra dalībnieki 2016. gada maijā Viļņas Universitātes
bibliotēkā. Tā paša gada oktobrī tika nolasīts referāts zinātniskajā konferencē Kijevā,
ieinteresējot kolēģus sniegt palīdzību attiecīgās informācijas meklēšanā Ukrainas
Nacionālās vēstures bibliotēkas vēsturiskajā krājumā.
Tomēr visnozīmīgāko ieguldījumu biedrības izpētes vēsturē ir devis akadēmiķis
Jānis Stradiņš (1933) [20, 41–58], dēvējot to par Latvijas Zinātņu akadēmijas
priekšteci. Šajā vēstures posmā rosība izpaudās vairākos virzienos vērstu zinātnisku un
praktisku biedrību dibināšanā, kā, piemēram, Rīgas Ķīmiski farmaceitiskā biedrība
(1803), Rīgas Praktizējošo ārstu biedrība (1822), Rīgas vēstures un senatnes pētītāju
biedrība (1834), Rīgas Dabaspētnieku biedrība (1845) un citas.
Kurzemes literatūras un mākslas biedrība bija pirmā reģionālā zinātņu
akadēmija Baltijā. Savā pastāvēšanas laikā no 1815. līdz 1939. gadam tā sagatavoja
un izdeva zinātniskus darbības pārskatus, rakstu krājumus, sanāksmju atreferējumus,
kā arī atbalstīja biedrības biedru – zinātnieku sastādīto darbu: vispārīgu uzziņu
izdevumu, mācību, ģeogrāfijas, vēstures grāmatu un lasāmgrāmatu izdošanu latviešu
valodā. Liela daļa krājuma līdz ar biedrības un tās bibliotēkas likvidēšanu tika
izvesta ārpus Latvijas vai gājusi zudumā. LU Bibliotēkas krājuma, īpaši vēsturiskā
krājuma daļa, tajā skaitā arī Kurzemes literatūras un mākslas biedrības izdevumu
kolekcija, uzkrāta ilgākā laika periodā. LU Bibliotēka ir veikusi biedrības izdevumu
izpēti, iepazīstinot un popularizējot atstāto mantojumu, kas ir lietisks pierādījums
19. gadsimta sabiedrības zinātnes un kultūras dzīves rosības sākumam.
Biedrība centās piesaistīt plašu personu loku, ievēlot tos par biedriem no
zinātnieku, mākslinieku un rakstnieku vides, mācītājus un ierēdņus no visa reģiona,
kā arī no Rīgas, Tērbatas un Igaunijas [21, 371–390] ar mērķi izglītot latviešus, lai
tie ražīgāk strādātu muižās. Kopš 1822. gadā sāka iznākt laikraksts “Latviešu Avīzes”
un parādījās praktiska satura grāmatas latviešu valodā, kas sniedza nepieciešamās
zināšanas lauksaimniecībā, tās rosināja interesēties par notikumiem Kurzemē un
pasaulē, tādējādi veicinot arī lasītprasmi. Pēc biedrības dokumentos fiksētām ziņām
līdz 1915. gadam biedrības sastāvā bija ievēlēti 1124 cilvēki. Lielākā daļa biedrības
biedru bija akadēmiski izglītoti zinātnieki, pārsvarā vācu muižniecības pārstāvji,
to skaitā vairākas pasaulē pazīstamas personības, piemēram, Kurzemes hercogiene
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Anna Šarlote Doroteja Bīrona (Anna Charlotte Dorothea Biron, 1761–1821), Jelgavas
ģimnāzijas profesori – Kārlis Vilhelms Krūze (Karl Wilhelm Cruse, 1765–1834),
Heinrihs Kristofs Lībaus (Heinrich Christoph Liebau, 1760–1829), jau minētais
Magnuss Georgs Paukers, astronoms Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve (Friedrich
Georg Wilhelm Struve, 1793–1864), fiziķis un ķīmiķis Teodors Grothuss (Theodor
Grotthuss, 1785–1822) un daudzi citi.
Par biedrības zinātnisko un pētniecisko interešu jomu liecina biedru sastādīti
un izdoti vispārīga satura iespieddarbi, kā, piemēram, LU Bibliotēkas krājumā esošais
dabaszinātņu, vēstures, filozofijas, literatūras un citu zinātņu vēstneša jeb žurnāla
viens sējums, kas izdots 1829. gadā četros sējumos ar biedrības pirmā bibliotekāra
un filozofijas doktora Ernsta Kristiana Trautfetera (Ernst Christian Trautvetter,
1780– 1859) atbalstu, – Die Quatember: Zeitschrift für naturwissenschaftliche,
geschichtliche, philologische, literärische und gemischte Gegenstände [23].
Viens no apjomīgākajiem izdevumiem ir Johana Frīdriha fon Rekes (Johann
Friedrich Recke, 1764–1846) un Kārļa Eduarda Napjerska (Karl Eduard Napiersky,
1793–1864) sastādīts Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes provinču literātu un zinātnieku vispārējais leksikons četros sējumos Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Estland, Kurland [18], izdots laika posmā no 1827.
līdz 1832. gadam, kas vēlāk tika izmantots par pamatu biobibliogrāfiju sastādīšanai.
Leksikonā atrodamas ziņas arī par M. G. Paukeru. 20. gadsimtā šim izdevumam līdzīgi tapa ievērojamāko Latvijas zinātnieku biobibliogrāfiju sērija “Padomju Latvijas
zinātnieki”.
Izvērtējot Kurzemes literatūras un mākslas biedrības devumu dabaszinātņu
jomā izdotajos biedrības rakstu sējumos, īpaši jāuzsver Kurzemes zinātnieka, profesora
Magnusa Georga Paukera nopelni, kurš bija biedrības pirmo zinātnisko rakstu
izdošanas iniciators un redaktors, kā arī pats tajos publicējis vairākus savus rakstus.
Par Paukera atstāto mantojumu liecina LU Bibliotēkā pieejamie izdevumi:
• vispārīga satura uzziņu izdevumi (ziņas par M. G. Paukeru),
• publikācijas biedrības izdotajos rakstu sējumos jeb gadagrāmatās,
• autora sastādīti kalendāri,
• vēstules Kurzemes muižniecības darbiniekam Ulriham fon Šlipenbaham,
• mācību grāmatas visos elementārās matemātikas virzienos.

Tērbatas un Pēterburgas universitātēs, matemātiķis un dabaszinātnieks, filozofijas
zinātņu doktors un Pēterburgas ZA korespondētājloceklis. Paukers devis nozīmīgu
ieguldījumu vispārējās izglītības un zinātnes attīstībā Baltijas provincēs – Kurzemē,
Vidzemē un Igaunijā.
2012. gadā Jelgavā, atzīmējot Paukera 225. dzimšanas dienu, zinātniskās konferences ietvaros tika nolasīti vairāki referāti, kuros atspoguļots viņa dzīves un darba
gājums, zinātniskā darbība, sarakste, kā arī dots vērtējums pasaules kultūras mantojuma kontekstā. Šīs publikācijas ir apkopotas krājumā “Kurzemes zinātnieks profesors
Dr. Magnuss Georgs Paukers, 1787–1855”, ko sastādījuši Dr. paed. Alīda Zigmunde
un Dr. sc. ing. Jānis Klētnieks – Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki [27].
Pēc studijām Tērbatas Universitātē Paukers 1809. gadā pieņēma darba piedāvājumu Satiksmes ceļu departamentā Pēterburgā, ierīkojot tur pirmo optiskā telegrāfa līniju starp Carskoje Selo un Krievijas galvaspilsētu. Pēc dažiem gadiem Tērbatas
Universitātē izstrādājot un aizstāvot disertāciju De nova explicatione phaenomeni elasticitatis corporum rigidorum – par cieta ķermeņa elastības īpašībām, 1813. gada 28.
februārī iegūst filozofijas doktora grādu. Tērbatas Universitāte Paukeru atzina par
spējīgu zinātnieku un labu mācībspēku, piedāvājot lasīt lekciju kursus studentiem
diferenciālos un integrālos rēķinos, mehānikā, fiziskajā astronomijā un tēlotājā ģeometrijā. Viņa vadībā zināšanas un pieredzi astronomijā ieguva Frīdrihs Vilhelms
Strūve, astronoms un ģeodēzists, vēlākais Tartu Universitātes profesors un Pulkovas
observatorijas dibinātājs. Pēc dažiem mēnešiem zemā atalgojuma dēļ Paukers iesniedza atlūgumu un pārcēlās uz dzīvi Jelgavā, pieņemot darba piedāvājumu ģimnāzijā.
Jelgavas akadēmiskajā jeb “cildenajā” ģimnāzijā, ko vēlāk (no 1836. gada) pārdēvēja par Kurzemes guberņas ģimnāziju, sagatavoja studentus universitātēm visās zinātņu nozarēs. Ģimnāzijā Paukers strādāja par astronomijas un matemātikas virsskolotāju no 1813. līdz 1846. gadam, līdz pat 60 gadu vecumam. Profesoram šis laiks
deva plašas iespējas attīstīt savas pedagoģiskā darba iemaņas un zinātnisko darbību.
Ģimnāzijas audzēkņiem Paukers sniedza daudz dziļākas zināšanas, nekā to paredzēja
ģimnāzijas mācību programmas apjoms astronomijā, fizikā un matemātikā. Viens no
viņa audzēkņiem – Ādolfs Teodors Kupfers (Adolph Theodor Kupffer, 1799–1865) –
pazīstams zemes magnētisma pētnieks, mineralogs un Pēterburgas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, vēlāk nodibināja Galveno fizikālo observatoriju (1849) [27, 19–34].
Dzīvojot un strādājot Jelgavā, līdztekus darbam ģimnāzijā Paukers aktīvi
iesaistījās Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dzīvē, bija biedrības sekretārs un
viens no galvenajiem tās ideologiem. Vairākkārt ievēlēts sekretāra amatā no 1817. līdz
1821. gadam un no 1846. līdz 1855. gadam (sekretāra pienākumos ietilpa biedrības
dzīves organizēšana, dokumentu un sarakstes kārtošana, sapulču organizēšana), bet
no 1817. līdz 1855. gadam bijis Kurzemes provinces muzeja konservators un līdz pat
savai nāvei – biedrības mantzinis. 1817. gadā Jelgavā Paukers nodibināja Poēzijas un
literatūras muzeju, kas pastāvēja līdz pat 1839. gadam.

M. G. Paukera dzīves dati, pedagoģiskais darbs un
darbība Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā
Magnuss Georgs Paukers dzimis Igaunijā 1787. gada 15. novembrī baltvācu
luterāņu mācītāja ģimenē, miris 1855. gada 19. augustā Jelgavā. Izglītību ieguvis
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Viens no svarīgākajiem notikumiem bija pirmā biedrības darbības
pārskata sagatavošana un publicēšana 1818. gadā Übersicht der Verhandlungen
der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst [3], kurā apkopoti pārskati
par biedrības apspriedēm, tajā skaitā arī Paukera publikācijas. Savukārt rakstu
krājumus jeb annāles Jahresverhandlungen der Kurländischen Gesellschaft für
Literatur und Kunst [4] izdeva divos lielos sējumos Paukera redakcijā laika posmā
no 1819. līdz 1822. gadam. Literatūras un mākslas jēdzieni, kā tas tika definēts
biedrības nosaukumā, biedrības biedru izpratnē ietvēra ļoti plašu zinātņu loku:
visas dabaszinātnes, tirdzniecību, ģeogrāfiju, vēsturi, literatūru, mākslu un mūziku.
Pirmajā gadagrāmatas sējumā ir publicēti trīs raksti, arī pārējos sējumos nodrukāti
atsevišķi profesora raksti par ģeogrāfisko koordinātu noteikšanu Latvijas teritorijā,
ziņojums par Rīgas observatorijas dibināšanu un citi. Līdzekļu trūkuma dēļ rakstu
izdošanu pārtrauca uz ilgāku laiku un tikai 1840. gadā tie atsākās ar jaunu nosaukumu
Sendungen der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst [5]: 1. sējums iznāca
1840., 2. sējums – 1845. un 3. sējums – 1847. gadā. Pirmajā sējumā Paukers publicē
rakstu par astronomiskajiem novērojumiem. Pēc biedrības ieskatiem, profesors
Paukers neprātīgi tērējis biedrības līdzekļus neaktuālu rakstu publicēšanai, kamdēļ
juties aizvainots un uz vairākiem gadiem atteicies no biedrības sekretāra amata, šajā
laikā vairāk pievēršoties zinātniskiem pētījumiem [17, 117].
Kopumā LU Bibliotēkas krājumā atrodas 11 profesora sastādīti un izdoti
iespieddarbi. Lielākā daļā no tiem ir mācību grāmatas. Viens no vecākajiem
izdevumiem LU Bibliotēkā ir Paukera 1817./18. gadā rakstītās un nodrukātās
vēstules (pavisam piecas) [7] Kurzemes muižniecības darbiniekam, juristam un
dzejniekam, vienam no biedrības dibinātājiem Ulriham fon Šlipenbaham (Ulrich
von Schlippenbach, 1774–1826). Vienā no vēstulēm autors pauž savas domas par
vairākiem aktuāliem jautājumiem. Lai mācītāji Kurzemē un Rīgas literāti iekļautos
biedrības aktivitātēs un literāru pasākumu rīkošanā, kā arī sniegtu finansiālu atbalstu,
pēc autora domām, tie katrs ir jāuzrunā personīgi. Tiek minēts arī redaktoru trūkums
dažādās zinātņu nozarēs, acīmredzot, domājot par biedrības rakstu sagatavošanas
un publicēšanas iespējām. Šajā pašā vēstulē U. fon Šlipenbaham autors izsaka
priekšlikumu tuvākajā laikā satikties un pārrunāt jautājumu par kapitāla fonda
izveidi, ko tajā laikā atbalstīja Kurzemes bruņniecība jeb landtāgs.

M. G. Paukera sastādītās mācību grāmatas
Līdztekus pedagoģiskajam darbam profesors M. G. Paukers daudz vērības
veltīja mācību grāmatu sastādīšanai. Pavisam iespiestas astoņas mācību grāmatas. Tās
aptver visus elementārās matemātikas virzienus – aritmētiku, algebru, ģeometriju un
trigonometriju.
Bibliotēku vēsture un krājumi
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1. attēls. Mathematische
Gedankentafel. 1820. gads

2. attēls. Die ebene geometrie
der graden Linie und des Kreises,
oder Elemente. 1828. gads

3. attēls. Die Bildlehre. 1846. gads

Līdz šim LU Bibliotēkas krājumā apzināti septiņi profesora mācību grāmatu
izdevumi. Lielākā daļa izdotas Jelgavā, dažas Leipcigā un Kēnigsbergā. Mācību
saturs bija pietiekami sarežģīts, lai negūtu apstiprinājumu vispārējai lietošanai tā
laika Tērbatas mācību apgabala ģimnāzijās.
Getingenes profesors Kārlis Frīdrihs Gauss (Karl Friedrich Gauss, 1777–1855),
kurš kopš 1817. gada bija iecelts par Kurzemes literatūras un mākslas biedrības
goda biedru, Paukeram adresētajās vēstulēs augstu vērtēja viņa sasniegumus: “Vācijā
nav neviena matemātiķa, kas nodarbotos ar īstu skaitļu teoriju”, un priecājās, ka
Paukera personā atradis īstu skaitļu teorijas draugu [27, 54]. Pēc Gausa nāves viņa
personīgajā bibliotēkā atrasti gan biedrības 1819., 1822. gada sējumi, gan Paukera
raksts par astronomiski trigonometrisko mērīšanu un mazāko kvadrātu metodi, kā
arī disertācija1 De nova explicatione phaenomeni elasticitatis corporum rigidorum [6].
Arī turpmāk vairākos savos darbos Paukers izmantojis profesora Gausa paustās idejas.
Ieskatam dažu mācību grāmatu raksturojums. Viens no vecākajiem
iespieddarbiem LU Bibliotēkas krājumā ir Mathematische Gedankentafel (1. att.),
publicēts 1820. gadā Jelgavā [8]. Tās saturā ietverti ģeometrijas, aritmētikas,
trigonometrijas, stereometrijas, algebras, optikas, astronomijas u. c. dabaszinātņu
terminu skaidrojumi.
1828. gadā izdotā mācību grāmata Die ebene geometrie der graden Linie und
des Kreises, oder Elemente (2. att.) [9] par taisnēm un apļiem ģeometrijā domāta
1

Pieejama LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā.
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ģimnāzijām un pašmācībai ar veltījuma tekstu titullapā vācu “arhimedam”,
Getingenes astronomijas profesoram K. F. Gausam. Uz eksemplāra titullapas
saglabājies Rīgas Dabaspētnieku bibliotēkas zīmogs.
Praktiska aritmētikas grāmata Practisches Rechenbuch, fuer inlaendische Verhaeltnisse, in drei Heften, izdota 1834. gadā [10], veltīta ārvalstu attiecībām, iekļaujot
informāciju par vispārīgiem noteikumiem, tirdzniecības un finanšu pārskatiem, administratīviem un ekonomiskiem rēķiniem. Grāmatas titullapā saglabājies Bibliotheca Rigensis zīmogs liecina par grāmatas atrašanos vecākajā Bibliotēkā Baltijā, kas no
1553. līdz 1891. gadam bija izvietota Doma baznīcas krustejā.
Papildus izdots atsevišķs darbs eksāmeniem Das ABC der Arithmetik für
Examinanden (1842) – praktiska aritmētikas eksāmenu uzdevumu grāmata ABC:
19., 20. un 21. kursam [13]. Ģeometrijas pamati: no pirmā līdz ceturtajam kursam
par taisnēm, apļa īpašībām un citiem ģeometrijas elementiem telpā ietverti mācību
grāmatā Fundamente der Geometrie : erster bis vierter Cursus, Congruenz, Parallellinien
und Aehnlichkeit, Flächeninhalt gradliniger Figuren, einfache Eigenschaften des Kreises,
Elemente der Geometrie des Raumes, kas izdota 1842. gadā [14]. Izdevuma titullapu
rotā izteiksmīgs un labi saglabājies Latvijas Universitātes Matemātikas semināra
bibliotēkas zīmogs. Die Bildlehre (3. att.), izdota 1846. gadā, ir viena no pēdējām
ģeometrijas mācību grāmatām ar 250 tēlotājas ģeometrijas uzdevumiem un to
variantiem un dažādu ģeometrisku figūru attēlojumu [15]. Šis darbs ir uzskatāms
par jauna sintētiskās ģeometrijas virziena aizsākumu [27, 59–60].

Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas laikā izveidotā astronomiskā observatorija un
tajā esošie instrumenti deva iespēju debess ķermeņu novērošanai un aprēķinu veikšanai. Magnuss Georgs Paukers turpināja astronomijas profesora Vilhelma Gotlība
Frīdriha Beitlera (Wilhelm Gottlieb Friedrich Beitler, 1745–1811) iesāktos novērojumus. LU Bibliotēkas krājumā ir saglabājies 1837. gada izdevums Lieldienu datumu
noteikšanai jeb priekšlikumi svinamo dienu ieviešanai baznīcas kalendārā Die Osterrechnung oder Vorschlag zur Einfünf Kirclichen Kalenders und Osterkanons, welche mit
den satzungen des nicänischen Conciliums besser als die bishering übereinstimmen .. [11].
Kalendāra ievadā autors paskaidro, ka 1829. gadā, konsultējoties ar Vilhelmu Strūvi, šī kalendāra manuskriptu ar priekšlikumiem nosūtījis Ķeizariskajai Akadēmijai
Sanktpēterburgā. Titullapā lasāms drukāts ieraksts ar veltījumu tautas izglītības ministram Krievijas impērijā (vācu: Russisch–Kaiserlichen Minister der Volksaufklärung)

Sergejam Semjonovičam Uvarovam (Sergej Semënovič Uvarov, 1786–1855), kurš tajā
laikā bija arī Sanktpēterburgas Zinātņu akadēmijas prezidents. Izdevums nonācis
LU Bibliotēkā no Astronomiskās observatorijas bibliotēkas krājuma.
Meteoroloģiskos novērojumus – gaisa temperatūru, atmosfēras spiedienu,
mitrumu un citas klimatiskās paradības – publicēja Jelgavas kalendāros. 1814. gada
novērotā saules aptumsuma un citu novērojumu rezultāti publicēti Berlīnes
Zinātņu akadēmijas astronomiskajā gadagrāmatā 1818. gadā. Jelgavas ģimnāzijas
ēkas dienvidu stūrī atradusies observatorija ar visiem instrumentiem. 1828. gadā
astronomiskie novērojumi tika pārtraukti līdzekļu trūkuma dēļ, kas bija nepieciešami
gan jaunas observatorijas celtniecībai, gan jaunu instrumentu iegādei. Kurzemes
hercoga Pētera Bīrona (Peter von Biron, 1724–1800) laikā būvētais tornis nebija
piemērots astronomisko instrumentu izvietošanai. Līdz ar to nepiepildījās tālākie
nodomi novērojumu un pētījumu turpināšanai. Profesora astronomisko ideju
iedvesmots, par pirmo zvaigžņu pētnieku kļuva V. Strūve, saglabājot draudzīgas
attiecības ar M. G. Paukeru līdz pat mūža galam.
Pirmos pētījumus astronomijā un ģeodēzijā Paukers veica Tērbatas Universitātē studiju gados, izmantojot triangulācijas astronomiski trigonometrisko metodi
apvidus topogrāfiskās situācijas uzmērīšanai un karšu sastādīšanai. Pirmo reizi šo
metodi izmantoja 1808. gadā, veicot Emajegi upes astronomiski trigonometrisko
uzmērīšanu. Līdz ar to aizsākās šīs metodes pielietošana ne tikai Baltijā, bet arī visā
Krievijā [27, 42].
Savukārt līdz ar dzimtbūšanas atcelšanu 1817. gadā un zemesierīcību Kurzemē, bija jāpārliecina muižniecība par precīzu zemes karšu nepieciešamību un dārgu
astronomisko instrumenti iegādi, lai precīzi aprēķinātu vajadzīgos attālumus, veicot
zemes mērīšanas darbus. Jelgavas ģimnāzijā šim mērķim tika atvērti īpaši mērniecības kursi. M. G. Paukers izstrādāja teorētisku pamatojumu un galvenos elementus
mērījumu veikšanai.
Mēru un svaru patiesā lieluma noteikšana bija svarīgs uzdevums visās
Baltijas provinces guberņās. Pēc pēdējās mēru tilpumu pārbaudes 1761. gadā
radās nepieciešamība veikt mēru pārbaudi un jaunu, precīzāku paraugmēru
izgatavošanu. Šīs pārbaudes ierosinātājs bija profesors Paukers, kurš par Krievijā
lietojamiem mēriem sešu sējumu apjomīgo pētījumu rokrakstā Metrologie Russlands
und seiner deutschen Provincen 1831. gadā ieguva Pēterburgas Zinātņu akadēmijas
Demidova prēmiju piectūkstoš rubļu apmērā. Krievu mērus – verstis, pudus un citas
mērvienības – Krievijā lietoja līdz pat 1927. gadam. Pētījumos tika iesaistītas gan
svarīgas tā laika amatpersonas, kā, piemēram, Kārlis Gotlobs Zontāgs (Karl Gottlob
Sonntag, 1765–1827), Rīgas Domskolas skolotāji – Johans Dāvids Zands (Johann
David Sand, 1748–1834) un Zamuels Gotlībs Šidūns (Samuel Gottlieb Schidun,
1791–1839), skolotāji no Tallinas Domskolas, Rīgas, Tallinas un Jelgavas aptiekāri.
Pirmie pētījumu rezultāti publicēti 1825. gadā, un tie bija veikti pēc vienotas
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M. G. Paukera zinātnisko pētījumu tradīciju
turpinātāji un saistība ar Latvijas Universitāti

4. attēls. Das elliptische Potential. Der Kaiserlichen
Universität uz Dorpat bei der Jubelfeier ihres
funfzigjährigen Wirkens am 12/24. December 1852.
1852. gads

izstrādātas programmas. Ar laiku Paukers pievērsās arī matemātiskās statistikas
izmantošanai, tādējādi iemantojot plašu autoritāti, jo novērtēja statistikas nozīmi
novērojumu ceļā iegūto datu izvērtēšanā, īpaši tādā nozarē kā metroloģija. Par šo
darba virzienu grāmatā Rīgas paraugmēru vēsture [26] stāsta jurists, metrologs un
zinātnieks Jānis Zemzaris (1902–1996).
1846. gadā profesoram Paukeram aktīvo darba mūžu beidzot, matemātikas
un astronomiskās observatorijas pārziņa vietu ieņēma jauni mācībspēki. Viens no
tiem bija Augusts Vilhelms Napjerskis (August Wilhelm Napiersky, 1823–1885), kurš
turpināja Paukera aizsāktās astronomiskās tradīcijas.
1852. gadā Tērbatas Universitātes 50 gadu jubilejas svinībām par godu
Paukers publicēja diezgan intriģējošu materiālu ar laimes vēlējumiem no Kurzemes
literatūras un mākslas biedrības – Das elliptische Potential. Der Kaiserlichen Universität
uz Dorpat bei der Jubelfeier ihres funfzigjährigen Wirkens am 12/24. December 1852
(4. att.) [16]. Šajā darbā autors turpināja aizsākto tēmu par zemes sferoīda eliptisko
potenciāla izpēti jau iepriekš pieminētajā disertācijā De nova explicatione phaenomeni
elasticitatis corporum rigidorum [6], tajā rasts un pamatots jauns skaidrojums
par cieta ķermeņa elastības fenomenu. Pēc disertācijas aizstāvēšanas Paukeram
vienlaikus piešķīra maģistra un filozofijas doktora grādu. Tas zināmā mērā saistījās ar
vispārējo kosmogonijas tēmu, ko tajā laikā hidrodinamikā risināja Šveicē dzimušais
matemātiķis un fiziķis Leonhards Eilers (Leonhard Euler, 1707–1783) un franču
astronoms un fiziķis Pjērs Simons Laplass (Pierre–Simon Laplace, 1749–1827) un
citi zinātnieki [27, 42].
Bibliotēku vēsture un krājumi

Uzsāktais darbs un pētniecība Kurzemes literatūras un mākslas biedrības
radošās inteliģences vidē, kā arī astronomisko pētījumu tradīcijas saglabāšana un
veicināšana vairāku gadu desmitu garumā Jelgavas ģimnāzijā deva ierosmi nākamajai
pētnieku paaudzei turpināt iesākto. Viens no tiem bija Fricis Blumbahs (1864–1949),
kurš Jelgavas ģimnāziju beidza 1883. gadā [19, 253–258]. Pēc Tērbatas Universitātes
absolvēšanas strādājis Pulkovas astronomiskajā observatorijā, vēlāk ievērību guvis kā
metrologs un turpinājis M. G. Paukera un Ādolfa Teodora Kupfera (Adolph Theodor
Kupffer, 1799–1865) tradīcijas. No 1893. līdz 1921. gadam strādājis Galvenajā mēru
un svaru etalonu palātā Pēterburgā, bet no 1939. gada darbojies Latvijas Zinātņu
akadēmijas astronomijas sektora izveidošanā, Latvijas Valsts universitātē, vadot
Astronomijas katedru un sevišķu vērību veltot pareizā laika dienestam.
Kurzemes literatūras un mākslas biedrības izdevumi ir atradušies dažādu
zinātnisko biedrību un privāto bibliotēku krājumos, iepriekš minētajā Rīgas
Dabaspētnieku biedrības bibliotēkā, LU Meteoroloģiskā institūta bibliotēkā, par
ko liecina titullapās esošie zīmogu attēli. Šobrīd LU Bibliotēkā atsevišķi eksemplāri
atrodas Baltistica kolekcijā, Reto izdevumu un rokrakstu nodaļā, kā arī Latvijas Valsts
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes (1859–1927) dāvātajā privātkolekcijā LU Bibliotēkai.
Eksemplāri krājumā ienākuši, pārņemot likvidēto zinātnisko biedrību bibliotēkas,
kā arī iepirkuma ceļā 20. gadsimta 30. gados.
Noslēdzot vēstījumu par Kurzemes literatūras un mākslas biedrības
izdevumiem un tās izcilajām personībām, vēlos izteikt pateicību LU Latvijas vēstures
institūta Latvijas viduslaiku un agro jauno laiku vēstures pētniekam Dr. hist. Muntim
Aunam par sniegto atbalstu un konsultāciju.
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Reference Books, Scientific Papers and Life Science Textbooks – Part
of the Historical Collection in the University of Latvia Library
The Courland Society for Literature and Art was founded in 1815. During
its existence (1815–1939), the society prepared and published numerous scientific
papers, annuals, activity reports, meeting abstracts in Latvian, as well as supporting
members by publishing compiled works of individual scientists. The society
facilitated the development of the exact sciences, culture and education. The article
deals with the contribution of scientist, doctor of philosophy, Magnus Georg
Paucker (1787–1855) to theoretical mathematics, geometry, metrology, astronomy
and meteorology. His works are in the collection of the Library of the University of
Latvia.
The importance of the Courland Society for Literature and Art to the progress
of Latvian science can be gauged from the heritage in our archive, museum and
library collections. Unfortunately, as a result of the society’s liquidation, the largest
part of its library collection was taken out of Latvia (or was lost) – the salvaged part
is available in the Library of the University of Latvia.
Keywords: Courland (Kurzeme) Society for Literature and Art, Scientific Society, Magnus
Georg Paucker, libraries, University of Latvia Library collection, research in Natural
Sciences.
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Valsts bibliotēkas darbinieku ieguldījums
Latvijas Bibliotekāru biedrības attīstībā tās
pirmajā darbības posmā (1923–1940)
Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB, dibināta 1923. gadā) bija galvenā
bibliotēku nozares komunikācijas un problēmu risināšanas platforma neatkarīgajā
Latvijas Republikā (1918−1940). Rakstā aplūkota izcilu Valsts bibliotēkas darbinieku
(M. Stumbergs, E. Liberte, V. Caune, A. Pavars, L. Baltgalve, A. Ģērmanis) loma
LBB dibināšanā, pasākumu rīkošanā, organizācijas starptautisko sakaru attīstībā,
jaunu zināšanu un ideju popularizēšanā, žurnāla “Bibliotekārs” izdošanā. Rakstā
ieskicēta darbinieku pasīvā loma LBB darbības sašaurināšanā autoritārisma režīmā
(1934–1940) un LBB likvidācijā padomju okupācijas gadā.
Atslēgvārdi: Valsts bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru biedrība, bibliotēkas neatkarīgajā
Latvijas Republikā, Baltijas bibliotekāru kongresi, bibliotekārā prese Latvijā,
bibliotekāru izglītība.

Ievads
2018. gadā LBB svinēja deviņdesmit piekto dibināšanas gadskārtu. Diemžēl
pusi mūža (1940−1988) tai bija liegts darboties, jo 20. gadsimtā Latvijā ilgstoši valdošais komunistiskais režīms nepieļāva pulcēšanās un izteikšanās brīvību. LBB atjaunošana atmodas gaisotnē 1989. gadā raisīja entuziasmu – pirmajos gados sadarbībā
ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB, vēsturiskais nosaukums līdz 1991. gadam –
Valsts bibliotēka) un citām organizācijām iznāca virkne biedrības izdevumu [16; 73],
vairākos tika atspoguļoti arī tās vēstures fakti. 1993. gadā Latvijas Universitātē (LU)
par LBB vēsturi tika aizstāvēts diplomdarbs [21], ziņas par šo organizāciju iekļautas
arī citos LU darbos [81]. Vairākās publikācijās uzsvērta LBB vadītāju, sociāldemokrātu − Teodora Līventāla (1882−1956), Voldemāra Caunes (1890−1944) – nozīme
LBB dibināšanā un attīstībā [27; 84]. Tomēr tā bija tikai viena no viņu daudzpusīgās
darbības šķautnēm, tādēļ tai abu personību raksturojumā atvēlēta neliela daļa. LatBibliotēku vēsture un krājumi

vijas bibliotēku vēstures historiogrāfijā pagaidām nav publikācijas, kur LBB darbība,
problēmas un sasniegumi būtu aplūkoti kopumā.
LNB sadarbība ar LBB vienmēr bijusi ļoti cieša, jo LNB izmantojusi LBB
kā vienu no svarīgākajām bibliotekāru komunikācijas platformām, savukārt LBB
allaž bijuši pieejami bagātīgie LNB resursi nozares kopējo mērķu un uzdevumu
sasniegšanai. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot Valsts bibliotēkas (VB) darbinieku
ieguldījumu LBB attīstībā tās pirmajā darbības posmā (1923–1940). Pētījuma
tematisko un hronoloģisko ietvaru noteica izcilajam grāmatzinātniekam un LNB
darbiniekam Aleksejam Apīnim (1926−2004) veltītā starptautiskā konference
“Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam”. Lai gan Apīnis nebija atjaunotās
LBB biedrs, tomēr viņš dažādiem paņēmieniem, tajā skaitā ar sabiedrisko
organizāciju starpniecību, apvienoja bibliotekārus un radniecīgo nozaru pārstāvjus
Latvijas kultūras vēstures un grāmatniecības vēstures izpētes veicināšanai, gādāja
par jaunatklāto vēstures faktu ievadīšanu apritē, bibliotekāru un citu interesentu
izglītošanu grāmatniecības vēsturē. Apīnim, tāpat kā viņa priekšgājējiem VB, bija
svarīgi ne tikai savi ikdienas pienākumi bibliotēkā, bet nozares attīstība kopumā,
kas balstītos plašās, pamatīgās bibliotekāru profesionālajās zināšanās un entuziasmā.
Raksta autore uzskata, ka pētījums papildinās jau esošo informāciju par
atsevišķu personību lomu LBB darbā un vienlaikus paplašinās priekšstatu par VB
darbiniekiem neatkarīgās Latvijas Republikas posmā.
Pētījuma avotbāze ir samērā plaša. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas
Valsts vēstures arhīvā (turpmāk – LVVA) atrodami LBB dokumenti: protokolu
grāmatas, kases grāmatas, korespondence ar Latvijas un ārzemju institūcijām u. c.
materiāli [29]. Informācija par VB darbinieku aktivitātēm LBB gūstama arī LNB
rokrakstu kolekciju dokumentos [31]. Turklāt LBB darbība, sevišķi pirmajos gados,
daudzpusīgi atspoguļota Latvijas preses izdevumos, Latvijas Bibliotēku padomes
divās gadagrāmatās, kā arī LBB žurnālā “Bibliotekārs” [30; 17].
Tā kā pētījuma objekts ir VB personāls, bet priekšmets – tā darbība LBB, raksts
strukturēts atbilstoši konkrētu darbinieku ieguldījumam LBB. Šāds strukturējums
iespējams tādēļ, ka LBB gan bija iestājušies daudzi VB darbinieki, tomēr aktīvi
darbojās vien neliela daļa.

VB darbinieki − LBB dibinātāji un
pirmo pasākumu organizatori
Jau 1910. gadā T. Līventāls pauda bibliotekāru apvienības nepieciešamību, lai
veicinātu nozares darbinieku profesionālo pilnveidi [84, 150]. Pēc valsts neatkarības
ieguves un postošajiem kariem 1919.–1920. gadā pamazām tika atjaunots biblioHistory of libraries and collections
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tēku tīkls, likti pamati nacionālā bibliotēku krājuma un reģistrējošās bibliogrāfijas
attīstībai. 1920. gada 9. maijā pirmo Tautas augstskolas rīkoto bibliotekāru kursu
lektori (to skaitā − vēlākie LBB aktīvisti T. Līventāls, V. Caune, bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš (1862–1944)) un klausītāji nolēma dibināt bibliotekāru biedrību
un šim nolūkam ievēlēja statūtu izstrādāšanas komisiju [1]. Tajā iekļāva T. Līventālu,
J. Misiņu, Rīgas pilsētas 1. bibliotēkas darbinieci Emmu Kalniņu, Tautas augstskolas lektoru Jāni Sūnu (1890–1978) un V. Cauni, kurš tolaik vadīja Liepājas pilsētas
bibliotēku.
Tomēr konkrēts lēmums par LBB organizēšanu tika pieņemts pēc nepilniem
trim gadiem, 1923. gada martā, kad tās rīcības birojs izziņoja dibināšanas sapulces
datumu un dienas kārtību, kā arī biedrības darbības mērķus un uzdevumus [4].
LBB dibināta 1923. gada 29. aprīlī. Divdesmit četru dibinātāju skaitā bija vairāki
VB darbinieki: direktors Mārtiņš Stumbergs (1872−1955), viņa palīgs Aleksandrs
Pavars (arī Pavārs, 1893−1971), bibliotekāra palīdzes − Elza Štengele (1888−1971?),
Paulīna Ūdre (1890−1966) un Elza Sloka (1894−1969) [36, 1–2]. Pēc LBB statūtu
apstiprināšanas tika noteikts tuvākais uzdevums: sarīkot pirmo bibliotekāru kongresu,
kurā tiktu apspriesta biedrības darbības programma. Valdē līdzās citiem ievērojamiem
nozares speciālistiem kā Rūdolfam Eglem (1889−1947), T. Līventālam, J. Misiņam,
tika ievēlēts arī M. Stumbergs un E. Štengele. M. Stumbergs kļuva par kasieri, bet
E. Štengele – par biedrzini. Par LBB priekšsēdētāju tika izraudzīts bibliotēku nozares
entuziasts T. Līventāls. Tā kā kongresa ietvaros bija paredzēts dalībnieku tējas vakars
un kopš 1918. gada Latvijā iznākušo grāmatu izstāde, tika izveidota īpaša rīcības
komiteja, kurā bez LBB valdes locekļiem iesaistīja arī grāmatizdevējus un bibliotēku
darbiniekus. 1923. gada jūnijā valdē tika kooptēta vēl viena VB darbiniece, tolaik
I šķiras bibliotekāra palīdze Eba Liberte (1886−1951) [45, 7]. No 1924. gada aprīļa
viņa veica arī biedrības sekretāres pienākumus R. Egles vietā, par to saņemot nelielu
atlīdzību. E. Libertei bija ilgākā karjera LBB valdē – tā turpinājās līdz pat 1940.
gada februāra beigām, kad viņa ģimenes apstākļu dēļ no tās izstājās. Viņas sastādītie
sēžu protokoli un ieraksti biedrības kases grāmatā izceļas ar detalizētu un rūpīgu
izklāstu. Līdz 30. gadu sākumam E. Liberte bija galvenā biedru vakaru rīkotāja,
nereti − biedrības kasiere un biedrzine.
Pirmajā bibliotekāru kongresā, kas notika Rīgā 1923. gada 18.–20. augustā,
gan nebija daudz dalībnieku (dažādos avotos norādīts atšķirīgs skaits – no 42 [9]
līdz 83 [8]), tomēr tajā tika precīzi formulēta un rezolūcijās pausta nozares darbības
programma [10]. Iespaidīga bija Latvijas grāmatu un preses izstāde ar teju 2000
eksponātiem, tai papildus darbojās arī grāmatu tirdziņš [7]. Jāpiebilst, ka Kultūras
fonds kongresa un ekspozīcijas organizēšanai piešķīra 15 000 rubļu [28].
Tā kā E. Liberte bija pastāvīgā kontaktā ne vien ar valdi, bet arī pārējiem biedriem, viņai nācās uzklausīt pārmetumus par nepietiekami aktīvu LBB darbu. Tādēļ
viņa itin bieži pauda priekšlikumus, kas veicinātu bibliotekāru iesaistīšanos biedrībā.

Kad 1923. gada novembrī Latviju apmeklēja Ņujorkas publiskās bibliotēkas darbinieks (vēlāk direktors un Amerikas Bibliotēku asociācijas prezidents) Harijs Millers
Līdenbergs (Harry Miller Lydenberg, 1874–1960), E. Liberte ierosināja noorganizēt
bibliotekāriem viņa priekšlasījumu [46, 15]. Turklāt viņa mudināja biedrību abonēt nozares ārzemju presi, kā arī grāmatniecības žurnālu “Latvju Grāmata”, tādējādi
kompensējot lokāla nozares izdevuma trūkumu [47, 27]. Diemžēl viņas priekšlikums nepietiekama finansējuma dēļ tika noraidīts, lūdzot nozares presi abonēt VB.
Kā laba vācu valodas pratēja (E. Liberte bija vāciete) viņa iesaistījās biedrības
ārzemju sakaru veidošanā, bija pirmās igauņu kolēģu vizītes (1924. gada decembrī)
organizētāju skaitā. Viņas spalvai pieder vismaz divdesmit publikāciju par LBB dzīvi,
starptautiskajām bibliotekāru organizācijām un ārzemju bibliotēkām. E. Liberte bija
astoņu Latvijas bibliotekāru skaitā, kuri devās LBB ekskursijā uz Polijas, Austrijas,
Vācijas, Čehoslovākijas bibliotēkām 1925. gada jūlijā, taču vienīgā, kas atspoguļoja
savus iespaidus preses publikācijās [66; 69; 70; 71]. Ar sajūsmu viņa rakstīja par
Leipcigas centralizēto tautas (mūsdienās – publisko) bibliotēku sistēmu, kura “[..]
sevišķi pievilcīga bibliotekāriem, jo tur dzima jaunas darba metodes un jauna sistēma
priekš tautas bibliotēkām, kuru ierosinātājs bija pazīstamais V. Hofmans ar savu
kundzi” [69, 159]. Viņa slavēja Berlīnes bibliotēku sistēmā ieviesto brīvpieeju, kurai
“[..] pilnīga piekrišana pie berlīniešiem” [69, 159] − 20. gadsimta sākumā Latvijā tā
vēl bija mazizplatīta, jo tai nepieciešamas plašākas telpas, nekā bija bibliotēku rīcībā.
E. Libertes interese neaprobežojās ar Vācijas un Austrijas bibliotēkām. Viņa referēja
un rakstīja arī par ASV bibliotēku sasniegumiem − sakārtoto nozares likumdošanu,
pienācīgo finansējumu, sabiedrības atbalstu, modernajām ēkām − kas bija tikpat
nepieciešami Latvijas bibliotēku nozarē [66; 67]. Pēc Tartu Universitātes bibliotēkas
direktora Frīdriha Puksova (līdz 1935. gadam Puksov, vēlāk Puksoo, 1890−1969)
referāta igauņu kolēģu vizītes vakarā, E. Liberte publicēja rakstu par Igaunijas
bibliotēkām un tās bibliotekāru biedrību, pievēršot latviešu lasītāju uzmanību
Igaunijas valsts politikai bibliotēku nozarē [68]. 30. gados E. Libertes darbība LBB
un ārzemju bibliotēku popularizēšanā apsīka (1931. gada februārī viņa atteicās no
līdzdalības LBB valdē, taču decembrī pēc M. Stumberga priekšlikuma tika atkārtoti
kooptēta mantzines amatā). Viņa pievērsās galvenokārt saviem pienākumiem VB, kur
pārzināja Baltica fondu, bibliogrāfijas un teoloģijas literatūru, kā arī enciklopēdiju
krājumu, bet LBB veica tikai tehniskos darbus.
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Voldemārs Caune – jaunu LBB darba
virzienu un pasākumu ierosinātājs
Būtiska nozīme LBB pirmajā posmā bija VB Bibliogrāfijas nodaļas vadītājam
V. Caunem, kurš organizācijā darbojās jau kopš tās dibināšanas. Kā liecina pirmā
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Latvijas bibliotekāru kongresa tēzes un rezolūcijas, V. Caune bija viens no vadošajiem
bibliotēku speciālistiem ar skaidru stratēģiju vismaz divos darba virzienos: 1) publisko
bibliotēku komplektēšana, 2) bērnu apkalpošana bibliotēkās [10, 77–79]. Viņa tēzes
par bibliotēku papildināšanu ar literatūru, pārbaudītas praktiskā darbā Liepājas
pilsētas bibliotēkā, bija pirmie plašākie metodiskie norādījumi latviešu valodā par šo
tematu. Vēlāk tēzes iestrādātas un komentētas viņa rokasgrāmatā “Bibliotēkas iekārta”
[20, 13–27]. Daudzi ieteikumi aktuāli arī mūsdienās, kaut pagājis teju gadsimts.
Piemēram: “ [..] bibliotēka komplektējama pēc zināma, iepriekš izstrādāta plāna, lai
būtu nodaļās piederīgs samērs un lai netrūktu grāmatu pēc iespējas dažādās nozarēs
un par dažādākajiem jautājumiem” [10, 77]. V. Caune bija celmlauzis arī publisko
bibliotēku bērnu nodaļu ierīkošanā Latvijā, 1919. gadā to atverot Liepājas pilsētas
bibliotēkā. Pēc V. Caunes ierosinājuma pirmajā bibliotekāru kongresā tika pieņemta
rezolūcija par plānveidīgu modernu bērnu bibliotēku dibināšanu ar Kultūras fonda
atbalstu [10, 79]. Lai gan īpašs valsts finansējums bērnu nodaļu vai bibliotēku
ierīkošanai netika panākts, tās pakāpeniski tika atvērtas Rīgas pilsētas bibliotēkās
un citviet.
V. Caunes popularitāte izskaidrojama arī ar viņa aktīvo publicistisko darbību.
Viņš bija viens no čaklākajiem nozares procesu atspoguļotājiem presē ar plašu aplūkojamo jautājumu loku: viņš rakstīja ne tikai par LBB pasākumiem, bet sistemātiski
aplūkoja pilsētu bibliotēku problēmas, publicēja trīs atsevišķus nozares izdevumus,
ieskaitot grāmatu “Bibliotēkas iekārta”, kas izpelnījās ievērību arī presē [27]. Turklāt
Caune bieži uzstājās ar ziņojumiem LBB vietējos un starpvalstu pasākumos.
V. Caune tika ievēlēts valdē 1924. gadā, kad jau bija pārgājis darbā uz VB.
1927. gadā viņš kļuva par LBB priekšsēdētāja biedru, bet no 1928. gada februāra
līdz 1934. gada aprīlim bija organizācijas vadītājs. Tādējādi viņš uzskatāms par
ilglaicīgāko LBB vadītāju Latvijas Republikas demokrātiskajā posmā, atkārtoti
ievēlēts šajā amatā ik gadu.
20. gadu beigas – 30. gadu sākums bija sarežģīts periods LBB vēsturē.
Bibliotekāru entuziasms bija noplacis, jo vairums pirmajā kongresā pieņemto tēžu
nebija īstenotas: nebija pieņemts bibliotēku likums, neiznāca biedrības žurnāls vai
biļetens; desmit gadu laikā kopš valsts dibināšanas bibliotekāru kursi bija notikuši
vien divreiz; bibliotēku instruktora amats Izglītības ministrijā netika izveidots.
Gadiem bija atlikts Baltijas bibliotekāru kongress, kas bija ieplānots drīz pēc LBB
dibināšanas. LBB ievērību guva ambiciozais Rīgas pilsētas bibliotēku sistēmas
darbinieks Arturs Eglīte (1905−1981), kurš atklāti kritizēja valdi par pārāk gausu
pieņemto lēmumu īstenošanu [38, 45]. Tika pausta neapmierinātība ar sekciju
darbu, kas bija nodibinātas 1926. gadā, lai pielāgotu LBB darbu diferencētajām
bibliotekāru interesēm. Enerģiski darbojās vienīgi Bibliogrāfiskā sekcija, sagatavojot
un publicējot presē ieteicamo grāmatu sarakstus. Tomēr pēc dažiem gadiem arī tā
panīka, jo dalībnieku skaits aizvien mazinājās [51, 62]. 1929. gada rudenī Kārlis

Egle atteicās no sekcijas vadības slimības dēļ [57, 71]. Sekcijas un nodaļas tolaik
nevarēja attīstīties, jo organizācijā bija maz aktīvo biedru, kuri vēlētos rīkot LBB
pasākumus un tajos piedalīties.
Bija samilzusi disproporcija starp Rīgā un provincē strādājošo bibliotekāru
pārstāvniecību LBB. Gandrīz visi LBB biedri bija rīdzinieki. Izskaidrojums: 841 jeb
87,7 % lauku bibliotēku darbinieku strādāja bez atalgojuma, līdz ar to viņiem nebija
motivācijas pilnveidoties bibliotekāra profesijā [15]. Jau 1927. gadā T. Līventāls
ierosināja rīkot priekšlasījumus ārpus Rīgas un “[..] lūkot atvērt uz vietām biedrības
nodaļas, lai tādējādi nodrošinātu visciešākos sakarus ar lauku aprindām” [48, 37],
tomēr šo ieteikumu neizdevās īstenot, jo trūka motivācijas gan pašā LBB, gan
lauku bibliotekāru vidē. Pēc valdes iniciatīvas organizētās pirmās – V. Caunes un
VB direktora palīga Aleksandra Pavara – lekcijas Valmierā bija vāji apmeklētas [49,
41]. Biedrībai nepietika līdzekļu savas darbības popularizēšanai, jo biedru maksa,
atbilstoši bibliotekāru atalgojumam, bija zema – trīs lati gadā, tomēr, “[..] baidoties
par biedru skaita saplakšanu” [50, 51], valde neiedrošinājās to paaugstināt.
1932. gadā A. Eglīte ieguva valdes atļauju Bibliotekāriskās izglītības sekcijas
dibināšanai. Tajā pulcējās gandrīz vienīgi Rīgas bibliotēku darbinieki, sanāksmes
par dažādiem nozares jautājumiem sistemātiski tika rīkotas pilsētas Bibliotēku centrālē Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēkas namā Torņa ielā 3. Sekcijas darbība aprāvās
1934. gadā pēc K. Ulmaņa apvērsuma, jo vairākiem tās kreisi orientētajiem aktīvistiem, Rīgas pilsētas bibliotēku darbiniekiem (7. bibliotēkas pārzinim Voldemāram
Rubenam (arī Rubenis, 1903−1942), 2. bibliotēkas pārziņa palīdzei Lidijai Koklei
(1892−1992), 10. bibliotēkas pārzinim Kārlim Cukermanim (1906−1961), 5. bibliotēkas pārzinei Emmai Kalniņai (1879−?) darbs bibliotēku nozarē vairs netika ļauts.
Kaut gan V. Caune bija viens no 1920. un 1927. gadā notikušo bibliotekāru
kursu programmu sastādītājiem un lektoriem, arī viņš – tāpat kā daudzi citi vadošie
bibliotēku darbinieki (M. Stumbergs, A. Pavars, A. Eglīte, E. Liberte u. c.) − tolaik neatbalstīja LBB biedres, VB Vēstures un mākslas literatūras nodaļas vadītājas
E. Štengeles iniciatīvu organizēt bibliotēku nozares katedru Latvijas Universitātē
[37, 33]. LBB valde uzskatīja, ka “[..] nav nepieciešams saistīt bibliotekāru skolu ar
universitāti” [53, 63]. Vispār augstākā izglītība bibliotekāriem vien vēlama. Latvijā
nepieciešami atkārtoti bibliotekāru kursi, kur dominētu praktiskas mācības, lai “[..]
no absolventa var prasīt pareizu kartiņu rakstīšanu, patstāvīgu kataloga sastādīšanu,
abonementa apkalpošanu” [53, 63]. Pēc iespējas organizējami ievērojamu ārzemju
bibliotekāru priekšlasījumi − kad vien viņi viesotos Latvijā. Kaut arī sadarbība ar
universitāti sākumā tika noraidīta, 1932. gadā LBB mēģināja vienoties ar LU par
lekciju ciklu bibliotekāriem, tomēr augstskolas piekrišana netika panākta.
V. Caunes galvenais sasniegums LBB − pilsētu bibliotekāru interešu aizstāvība:
viņš labprāt uzklausīja viņu problēmas un mēģināja tās risināt. Valdes sēdēs tika
apspriesta Rīgas pilsētas bibliotēku telpu šaurība un ierosināta jaunas 5. bibliotēkas
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ēkas celtniecība Grīziņkalnā par godu Raiņa piemiņai − šajā ēkā atrastos arī Raiņa
muzejs [57, 71]. Tika pārrunāts bibliotēku atvērtības laiks un darba normas,
bibliotēku praktikantu atalgojums, bibliotekāru darba apstākļi un atalgojums krīzes
laikā 30. gadu sākumā. Tā 1929. gadā Rīgas pilsētas valde pēc lasītāju priekšlikuma
nolēma atvērt Rīgas pilsētas bibliotēkas arī svētdienās. Tomēr LBB valde šo lēmumu
neatbalstīja, norādot, ka tam nepieciešams atbilstošs bibliotēku budžeta pieaugums
papildu darbinieku atalgojumam, kā arī virsstundu darba samaksai [52, 62].
V. Caunes vadības laikā, 1929. gadā, ar priekšsēdētāja biedra A. Pavara un
sekretāra M. Stumberga līdzdalību LBB iestājās Starptautiskajā bibliotēku un
bibliogrāfijas komitejā (International Library and Bibliographical Committee), kas
dažus mēnešus vēlāk ieguva pašreizējo nosaukumu − Starptautiskā bibliotēku
asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations
and Institutions, IFLA). Tika organizēta ievērojama Latvijas bibliotekāru un citu
interesentu delegācija uz pirmo IFLA kongresu, kas no 1929. gada 15. jūnija
līdz 30. jūnijam notika Romā, Venēcijā, Florencē un citās Itālijas pilsētās [83].
Praktisko darbu gan veica A. Pavars, kurš rūpējās par ekskursantu biļešu atlaidēm
dzelzceļa transportam, meklēja naktsmītnes un gādāja par Latvijas bibliogrāfisko
izdevumu un nozari raksturojošu diagrammu aizvešanu uz starptautisko izstādi
Romā [52, 62]. Dalībai kongresā sākotnēji bija pieteikušās 33 personas [54, 65],
vēlāk viņu skaits, nerēķinot delegātus (Rīgas pilsētas valdes izglītības nodaļas
vadītāju J. Aberbergu (Jānis Āberbergs-Augškalns, 1878–1941), M. Stumbergu
un A. Pavaru), saruka līdz 20 [55, 69]. Tiesa, daudzi braucēji (15) iestājās LBB
tikai ekskursijas dēļ [55, 69].
Kongress bija sevišķi svarīgs tādēļ, ka tajā pirmo reizi pulcējās liels dažādu valstu bibliotekāru skaits (ap 1000), tika izveidots IFLA birojs ar Zviedrijas Karaliskās
bibliotēkas direktoru Īzaku Kollīnu (Isak Collijn, 1875−1949) priekšgalā, pieņemti
IFLA statūti un plaša rezolūcija par bibliotēku darbu [74]. Kongresā kā viens no
pirmajiem IFLA uzdevumiem sadarbībā ar Starptautiskās intelektuālās kopdarbības
komisiju bija bibliogrāfisko standartu izstrāde un starptautiskas bibliogrāfiju bibliogrāfijas sastādīšana – būtiski jautājumi arī Latvijai [56, 70]. Kongresā Latvijas
dalībnieki varēja papildināt zināšanas gan par dažādu valstu bibliotēkām, gan Itālijas
kultūru, jo viņiem bez maksas bija pieejamas mākslas galerijas, muzeji un citas nozīmīgas vēsturiskas vietas [56, 70]. Jāuzsver, ka A. Pavars bija ne vien Latvijas bibliotekāru grupas vadītājs, bet arī referents Starptautisko sakaru sekcijā, kur tika apspriesta
bibliotekāru apmaiņa, kā arī starpvalstu bibliotēku abonements [74, 521]. A. Pavars
sagatavoja publicēšanai latviešu valodā IFLA statūtus un pirmā kongresa rezolūcijas,
kas iekļautas “Izglītības Ministrijas Mēnešraksta” 1929. gada 12. numurā [18; 19].
Pateicoties A. Pavaram, LBB statūti tika papildināti ar paragrāfiem par
biedrības goda priekšsēdētāju amatu un godabiedriem [49, 41]. Tāpat tika noteikts,
ka no biedru maksas var atbrīvot trūcīgas personas un bezdarbniekus.

Nākamajā gadā LBB beidzot izdevās sarīkot arī pirmo Baltijas bibliotekāru
kongresu Rīgā (lai gan Lietuvas Bibliotekāru biedrība vēl nebija nodibināta).
Konferences rīkošanai LBB saņēma Izglītības ministrijas finansējumu, tā kā viesu
izmitināšana, ēdināšana, kultūras programma bija jāuzņemas Latvijai. Kaimiņvalstu
delegācijas nebija lielas – seši delegāti no katras valsts – tomēr tās bija pietiekami
reprezentatīvas, lai dalībnieki gūtu pārskatu ne tikai par vispārējo bibliotēku stāvokli
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet apspriestu un gūtu vienošanos par starpvalstu
grāmatu apmaiņu, starptautisko bibliotēku abonementu, Baltijas valstu sadarbību
bibliogrāfiskajā darbā. Turklāt VB Starptautiskā drukas darbu apmaiņas biroja
vadītāja, LBB biedre Līna Baltgalve (1897−1989) sagatavoja izcilu konferences
protokolu [32], ko saņēma arī Igaunijas un Lietuvas pārstāvji; tas gandrīz pilnībā
publicēts Latvijas Bibliotēku padomes gadagrāmatā 1932. gadā [12]. Konferences
dalībnieki vienojās par Baltijas bibliotekāru biroja nodibināšanu Rīgā pieņemto
tēžu un principu īstenošanai, tiesa, – ekonomiskā krīze, kā arī autoritārais režīms
visās trijās Baltijas valstīs krietni bremzēja biroja darbību. Par tā vadītāju izvirzīja
VB direktoru M. Stumbergu, kuram bija lielākie nopelni Latvijas un ārzemju
bibliotēku sakaru veidošanā. 1929. gada 24. februārī viņu un A. Pavaru ievēlēja par
LBB pārstāvi IFLA [39, 59]. Lai arī turpmākajos krīzes gados viņiem ne vienmēr
izdevās piedalīties IFLA konferencēs, tomēr viņi centās rast atbildes uz IFLA un
citu starptautisku organizāciju vaicājumiem par Latvijas bibliotēku stāvokli, aizsūtīt
apsveikumu telegrammas konferenču dalībniekiem, popularizēt IFLA pasākumus
kolēģiem, iepazīstināt ar jaunumiem citus LBB biedrus. LBB adresētie IFLA
izdevumi, kas parasti tika iesūtīti vairākos eksemplāros, tika piedāvāti arī VB un
LU bibliotēkai. Diemžēl 1932. gada 1. februārī A. Pavars aizgāja no darba VB, lai
pievērstos mācībspēka karjerai LU [77].
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Mārtiņš Stumbergs – LBB starptautisko
sakaru veicinātājs
1934. gada maijā, pēc K. Ulmaņa apvērsuma, V. Caune kā sociāldemokrāts
zaudēja darbu VB un amatu LBB, kaut arī tikko (1934. gada 22. aprīlī) bija
atkārtoti ievēlēts priekšsēdētāja amatā [42, 47]. Līdz ar viņu politisku apsvērumu
dēļ no biedrības tika izslēgti vai izstājās vēl 16 biedri, to skaitā trīs valdes locekļi:
priekšsēdētāja biedrs K. Cukermanis, sekretārs V. Rubens un biedrzine L. Kokle
[58, 94]. Par LBB priekšsēdētāju kļuva M. Stumbergs, kurš vadīja organizāciju
turpmākos sešus gadus līdz padomju okupācijai.
LBB bija jūtamas arī citas apvērsuma konsekvences. Katrai valdes sēdei un
pilnsapulcei bija nepieciešama Rīgas prefektūras atļauja. Notika biedru pārreģistrācija,
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to skaits saruka no aptuveni 100 biedriem 1934. gadā līdz 47 1936. gadā. Biedru
kvoruma trūkuma dēļ 1934.−1935. gadā vairākkārt tika atceltas pilnsapulces, taču pat
notikušo pilnsapulču dalībnieku skaits nesasniedza divus desmitus. Neraugoties uz
ierobežotajiem finanšu līdzekļiem, LBB nācās ziedot naudu valdības izsludinātajām
kampaņām, piemēram, Uzvaras laukuma izbūvei [43, 155]. Turpretī LBB telpu
jautājums tā arī netika nokārtots, lai gan organizācijas vadība daudzkārt vērsās Rīgas
pilsētas valdē un tai bija solīts labvēlīgs risinājums. Biedrības materiālās vērtības
tika glabātas nelielā istabiņā Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēkā, taču sapulces, tējas
vakari, valdes sēdes notika VB vai kādā lielākā Rīgas pilsētas bibliotēkā. 1934. gada
decembrī saskaņā ar papildinājumiem likumā par biedrību, savienību un politisko
organizāciju slēgšanu, likvidēšanu un reģistrācijas kārtību izņēmuma stāvokļa laikā,
LBB nācās mainīt statūtus, piešķirot tiesības izslēgt biedrus no organizācijas ne vien
pilnajai biedru sapulcei, kā tas bija līdz šim, bet arī valdei: “Ja biedrs bez pietiekoši
svarīgiem iemesliem neizpilda savus biedra pienākumus, strādā pret biedrības
statūtiem vai pilnu sapulču noteikumiem vai vispār kaitē biedrības interesēm, valde
vai pilna sapulce to var izslēgt no biedru skaita” [40, 36]. Par spīti šiem traucējošiem
apstākļiem LBB izdevās noorganizēt ievērojamu pārstāvniecību 2. Baltijas valstu
bibliotekāru kongresā Tallinā un Tartu 1935. gada oktobrī. Neskaitot delegātus
(LBB valdes locekļus un referentus), tajā piedalījās ap 20 dalībnieku no Latvijas.
Kongresā izdevās vienoties par iespieddarbu paplašinātu apmaiņu un nepastarpinātu
Baltijas valstu starpbibliotēku abonementu. Lai gan 3. kongresā, kas notika Lietuvā
1938. gada 10.−12. jūnijā, Latvijas delegācija sniedza tikai divus priekšlasījumus,
būtiska bija M. Stumberga prezentētā Baltijas valstu bibliotekāru biroja darbības
programma, kuru akceptēja kongresa dalībnieki [63, 161]. Tika nolemts ik gadus
organizēt Baltijas valstu bibliotekāru apspriedes Rīgā, piedaloties diviem delegātiem
no katras valsts. Izveidojams Baltijas bibliotekāru kongresu fonds, kurā visas trīs
valstis ik gadu ieguldītu zināmu naudas summu, lai nodrošinātu pastāvīga Baltijas
valstu sekretariāta darbu, pamatojoties uz kopīgi pieņemtiem statūtiem. Turklāt
kongresa dalībniekiem tiktu noteikta dalības maksa, kas ļautu paplašināt pasākuma
programmu, iekļaujot tajā padziļinātus referātus par bibliotēku tehniskajiem
jautājumiem. Tika atzīts, ka Baltijas valstu bibliotekāru biedrību biedriem vajadzētu
apgūt kaimiņvalstu valodas. Diemžēl ieplānotais 4. Baltijas valstu bibliotekāru
kongress, kuram bija jānorisinās Rīgā 1941. gadā, notika tikai pēc 50 gadiem –
1991. gadā.
M. Stumbergs pievērsa lielu uzmanību starptautisko sakaru attīstībai, bija
vairāku starpvalstu biedrību (Latviešu–čehu un slovāku biedrībā, Latviešu–itāliešu
biedrībā u. c.) biedrs [80]. Vai ikvienu ievērojamu LBB viesi, ārvalstu bibliotēku
darbinieku viņš uzņēma VB, rūpējās par viņa kultūras programmu un atpūtu. Kad
1936. gada 16.−17. jūnijā IFLA uzdevumā Rīgā uzturējās Birmingemas pilsētas
bibliotēkas direktors Herberts Moriss Kašmors (Herbert Maurice Cashmore, 1882–

1972), M. Stumbergs organizēja viņam VB, LU bibliotēkas un Rīgas pilsētas
bibliotēku apskati, vairāku muzeju un jaunuzceltās Ķemeru viesnīcas apmeklējumu
[59, 128]. Savukārt 1938. gada novembrī Rīgā sirsnīgi tika sveikts IFLA pirmais
prezidents Ī. Kollīns, kurš bija ieradies Latvijā, lai piedalītos Baltijas un Skandināvijas
intelektuālās kopdarbības nacionālo komiteju pārstāvju konferencē [64, 167].
Jāpiebilst, ka LBB ārzemju viesus parasti pavadīja un ziedus pasniedza L. Baltgalve,
kurai bija izcilas svešvalodu zināšanas [79].
M. Stumberga būtiskākais sasniegums – atmetot līdzšinējo piesardzības politiku, pēc valdes locekļa, pieredzējušā redaktora un Rīgas pilsētas 10. bibliotēkas
pārziņa Žaņa Unāma (1902−1989) pamudinājuma, 1936. gadā valde nolēma izdot
LBB žurnālu pusloksnes apjomā četras reizes gadā 300 eksemplāros [59, 129]. Drīz
tika sastādīta izdevuma programma, izraudzīts redaktors − par to kļuva LBB biedrs,
Rīgas pilsētas bibliotēkas direktors Gustavs Šaurums (1883−1952) [60, 129]. Bija
paredzēts, ka žurnālu abonēs visi LBB biedri par samērā pieņemamu cenu − vienu
latu gadā. Tālab 1938. gadā žurnāla metiens tika palielināts līdz 600 eksemplāriem.
Šis nodoms neizdevās, jo žurnāla abonēšana bija brīvprātīga. 1937. gadā izdevumam
bija tikai 200 abonentu [42, 155], vēlāk to skaits kritās. Bija cerība, ka LBB žurnāla
abonementu bibliotēkām finansēs Kultūras fonds, taču aizvien tika atteikts. Lai gan
žurnāla ieņēmumi nesedza izmaksas (piemēram, 1938. gadā ieņēmumi no žurnāla
četriem numuriem bija 280 latu, bet izmaksas − vairāk nekā 375 latu) [41, 144], tas
vairoja biedru skaitu. 1939. gadā biedrībā jau bija 93 biedri, turklāt viena trešdaļa
strādāja provincē [5]. Žurnāls kalpoja arī LBB un visas nozares reprezentācijai ārzemēs, jo tika sūtīts citvalstu profesionālajām organizācijām apmaiņā pret to izdevumiem. Liels skaits žurnāla komplektu līdz ar citu nozares literatūru tika līdzņemts uz
3. Baltijas bibliotekāru kongresu [62, 158].
Izprazdams LBB sarežģīto materiālo situāciju, M. Stumbergs ar Izglītības
ministrijas akceptu ļāva LBB valdei pulcēties uz sēdēm VB telpās Jaunielā 26, bet
pilnsapulces organizēt VB galvenajā ēkā − Pils laukumā 2 (1928.–1940. gadā −
J. Čakstes laukums), kas bija LBB oficiālā adrese.
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VB darbinieku jaunā paaudze LBB
30. gados, kad dažādu iemeslu dēļ LBB vecāko biedru aktivitāte bija
mazinājusies, vadībā izvirzījās VB jaunā darbinieku paaudze, kurā spilgti izcēlās
L. Baltgalve. LBB viņa iestājās 1925. gada nogalē, tomēr aktīvu darbu sāka tikai
30. gados. Jau 2. Baltijas bibliotekāru kongresā, kas notika 1930. gada 5.–6. oktobrī
Tallinā, L. Baltgalve bija viena no nedaudziem Latvijas referentiem. Kongresa
dalībniekus viņa iepazīstināja ar VB Starptautisko drukas darbu apmaiņas biroju,
kuru pati tolaik vadīja. Viņas priekšlikums par iespējami pilnīgu iespieddarbu
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apmaiņu starp trim Baltijas valstīm tika iekļauts kongresa rezolūcijā [3]. 1939. gadā,
kad radās grūtības autoru piesaistē žurnālam “Bibliotekārs”, L. Baltgalve atsaucās
redaktora aicinājumam un iesniedza vairākus informatīvus rakstus gan par ārzemju
bibliotēkām, gan LBB notikumiem [11; 13; 14]. 1939. gadā viņa uzņēmās
jaundibinātās LBB Tūristu kopas sekretāres pienākumus un LBB Revīzijas komisijas
vadīšanu. Gan kā LBB sekretārs, gan žurnāla autors pieminams arī A. Ģērmanis
(1899−1993), VB direktors pirmajā padomju okupācijas gadā. Bibliotēku nozarē viņš
darbojās jau kopš 1923. gada, sākumā − Kultūras fonda bibliotēku komplektēšanā,
vēlāk VB bibliogrāfiskajā darbā [78]. Viņš bija LBB biedrs kopš 1924. gada aprīļa,
dažus gadus vēlāk viņam tika uzticēti gada pilnsapulces protokolētāja pienākumi [37,
31–33]. Tomēr LBB vadībā viņš nokļuva tikai 1934. gada 28. oktobrī, kad ārkārtējās
vēlēšanās tika izraudzīti trīs jauni valdes locekļi un priekšsēdētājs [33, 77]. Tā kā
A. Ģērmanim tika atvēlēts sekretāra amats, viņš iesaistījās pasākumu organizēšanā,
kopā ar priekšsēdētāju veica saraksti ar vietējām valsts un pašvaldību organizācijām,
ārvalstu partneriem; gādāja atļauju LBB žurnāla izdošanai. A. Ģērmanis bija rūpīgs
LBB sēžu dokumentētājs, viņa izstrādātie sanāksmju protokoli ir detalizēti, fiksēti
kaligrāfiskā rokrakstā (ne velti pirmos divus gadus viņš VB veica kartīšu rakstītāja
pienākumus). A. Ģērmanis bija viens no pieciem Latvijas delegātiem 3. Baltijas
bibliotekāru kongresā, tiesa, iecerēto priekšlasījumu par Baltijas tautu bibliogrāfiju
viņš tajā nesniedza [82]. Ģērmanis bija arī vairāku rakstu autors LBB žurnālā
“Bibliotekārs” [22; 23; 24]. Nav šaubu, ka L. Baltgalvei un A. Ģērmanim būtu ilga
un ievērojama karjera LBB, ja vien organizācija netiktu likvidēta. A. Ģērmanis gan
turpināja LBB sekretāra pienākumu veikšanu arī padomju okupācijas gadā, taču
nav liecību par jelkādiem jauniem ierosinājumiem šajā darbā. Viņam nebija vairs
publikāciju par nozares problemātiku (izņemot nekrologu V. Caunem 1944. gadā)
[25]. Pārtrūka arī L. Baltgalves radošā darbība nozarē.

visi LRMK rīkojumi, tai bija iesūtāmi ierosinājumi par bibliotekāra profesionālajām
vajadzībām un nozari vispār. LRMK pārstāvjiem bija tiesības pieprasīt LBB sapulču
sasaukšanu, piedalīties sēdēs, veikt LBB finanšu revīziju. LBB nodaļu instrukcijas
un noteikumi bija apstiprināmi LRMK. Šie statūti tika akceptēti LBB ārkārtējā
pilnsapulcē 1940. gada 26. maijā – simboliski, ka tā bija pēdējā sanāksme pirms
okupācijas [34, 184–189].
1940. gada 28. jūnijā VB galvenajā ēkā notika LBB valdes sēde, kurā nesenais
jaunpienācējs (iekļauts vadībā E. Libertes vietā kā pirmais LBB valdes kandidāts
[44, 178]), Rīgas pilsētas 6. bibliotēkas pārziņa palīgs A. Eglīte pieprasīja, lai “ [..]
ievērojot jauno stāvokli valstī [..] un ietu kopīgā solī ar jauno garu un biedrības
darbību labāk pieskaņotu patlabanējām prasībām” [35, 189], valdes locekļi
M. Stumbergs, Aleksandrs Vēbers (1891−1973), Teodors Dzediņš (1906–1987)
un G. Šaurums labprātīgi atteiktos no amatiem. Tā kā visi klātesošie pārmaiņām
bija spiesti piekrist (protokolā gan fiksēta labprātīga atteikšanās no amatiem), tajā
pašā dienā valdē iekļāva 1934. gadā no valdes izslēgto V. Rubenu, kā arī Augustu
Putriņu (1906– 1965) un Augustu Alksni-Alksnīti (1903–?). LBB dokumenti un
naudas līdzekļi bija nododami sekretāram A. Ģērmanim un A. Eglītem, kurš tūlīt
ieņēma priekšsēdētāja amatu. A. Putriņam tika uzdoti biedrziņa pienākumi, savukārt
A. Alksnim – kasiera darbs. Jau jūlijā LBB iestājās Centrālajā arodbiedrību savienībā
[65, 190] un tika pārveidota par arodbiedrību.
Latvijas PSR Bibliotekāru arodbiedrībai pēc A. Eglīša ieceres bija jākļūst par
galveno konsultatīvo organizāciju bibliotēku nozarē [76, 5]. Bieži vēlos vakaros Bibliotekāru arodbiedrības jaunajā mītnē Meistaru ielā 21 tika organizētas Rīgas pilsētas
bibliotekāru kopsapulces okupācijas varas ideoloģijas un rīkojumu (piemēram, par
iesaistīšanos bibliotēku sociālistiskajā sacensībā) propagandai. Tika sniegti atzinumi
par pretendentu piemērotību vai gluži otrādi – neatbilstību darbam bibliotēkās [2,
98]. Iestāšanās Bibliotekāru arodbiedrībā nozares darbiniekiem bija obligāta, tādēļ
strauji pieauga biedru skaits, 1940. gada septembrī sasniedzot 371 personu [75, 20].
Tomēr organizācija jau 1940. gada nogalē tika likvidēta.
Jāatzīst, ka Bibliotekāru arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieka V. Rubena
un sekretāra A. Ģērmaņa paraksti atrodami arī uz neētiskiem jaunās valdes
iesniegumiem, piemēram, par Izglītības pārvaldes Kultūras daļas vadītāja Roberta
Vītoliņa (1900– 1974) atcelšanu no amata − sakarā ar pārmaiņām bibliotēkas nozarē
viņa vietā kā “derīgāko kandidātu” izvirzot A. Eglīti [26, 120].

VB darbinieki LBB pārveidē un likvidācijā
Kopš 1938. gada sākās būtiskas izmaiņas LBB darbā, ko noteica statūtu
pielāgošana jaunajam “Likumam par bezpeļņas biedrībām un to savienībām”
(pieņemts 1938. gada 11. februārī). Pēc Sabiedrisko lietu ministrijas aizrādījuma
LBB valdei ar M. Stumbergu priekšgalā nācās statūtus papildināt ar pantu par LBB
padotību Latvijas Rakstu un mākslas kamerai (LRMK), kurai nācās prasīt atļauju
jebkādu atklātu pasākumu rīkošanai, bija jārespektē tās norādījumi [6]. Taču šie
statūti spēkā nebija ilgi. Pēc LBB uzņemšanas LRMK profesionālo biedrību saimē
1940. gada janvārī bija nepieciešami jauni statūti, kuru izstrādāšanu pārņēma
kamera [72, 49]. Statūti tika papildināti ar 29 pantiem, kuri ļoti detalizēti noteica
LBB tiesības, pienākumus un padotību LRMK. Tā, piemēram, LBB bija jāizpilda
Bibliotēku vēsture un krājumi

Secinājumi
Direktora M. Stumberga atbalstīti un virzīti, VB darbinieki sniedza daudz
lielāku ieguldījumu bibliotekāru konsolidēšanā, informēšanā, izglītošanā, nekā to
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paredzēja Latvijas Republikas bibliotēku politika un spēkā esošie normatīvie akti.
Kaut arī daudzas nozares vajadzības, piemēram, Bibliotēku likuma pieņemšana,
bibliotēku instruktora algošana, sistemātisku bibliotekāru kursu rīkošana, netika
īstenotas, tomēr tās tika izskaidrotas ne tikai bibliotekāru sabiedrībai, bet arī
plašākām kultūras un izglītības darbinieku aprindām. Iniciējot un organizējot
bibliotekāru ekskursijas, konferences, kongresus un citus pasākumus, aprakstot un
publicējot savus iespaidus par ārzemju bibliotēkām, popularizējot nozaru literatūru,
VB darbinieki veicināja nozares speciālistu profesionālo pilnveidošanos, kurai valsts
un pašvaldību finansējums neatkarīgajā Latvijas Republikā bija nepietiekams.
Patlaban apzinātie avoti neļauj izskaidrot M. Stumberga un viņa vadītās LBB
valdes pasivitāti, akceptējot autoritārā režīma uzspiestos pārveidojumus LBB statūtos, kas arvien vairāk iegrožoja tās brīvību. Nav izpētīta A. Eglītes un A. Ģērmaņa
kolaborācija ar komunistisko režīmu − LBB dokumenti liecina, ka A. Eglīte jau
tūlīt pēc okupācijas bija labi informēts (instruēts?) par bibliotēku sovetizācijas principiem un metodēm. Pētījumi par Latvijas bibliotekāru sadarbību vai pretestību
nedemokrātiskiem režīmiem turpināmi, apgūstot kultūras un bibliotēku nozares
pārvaldes institūciju, kā arī saistīto organizāciju dokumentus.

Saīsinājumi
apr. − apraksts

Valsts bibliotēkas darbinieku ieguldījums Latvijas Bibliotekāru biedrības attīstībā

4. Anon., 1923. Latvijas bibliotekāru biedrība (L.B.B.). Latvju Grāmata, 4, 47. lpp.
5. Anon., 1939. Latvijas Bibliotekāru biedrības saraksts. Bibliotekārs, 2/3, 38.–39. lpp.
6. Anon., 1938. Latvijas Bibliotekāru biedrības statūti. Bibliotekārs, 1939, 1, 5.–7. lpp.
7. Anon., 1923. I. Latvju grāmatu izstāde. Latvju Grāmata, 7–8, 77. lpp.
8. Anon., 1923. Pirmais Latvijas bibliotekāru kongress. Latvju Grāmata, 7–8, 71. lpp.
9. Anon., 1923. Pirmais Latvijas bibliotekāru kongress. Sociāldemokrāts, 182, 1. lpp.
10. Anon., 1923. Pirmā Latvijas Bibliotekāru kongresa tēzes un rezolūcijas (sakarā ar nolasītajiem
referātiem). Latvju Grāmata, 9–10, 76.–79. lpp.
11. Baltgalve, L., 1940. Bibliotēkas Norvēģijā. Bibliotekārs, 1, 17. lpp. Paraksts: L. B.
12. Baltgalve, L., 1932. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas bibliotekāru konference 1930. gada 12.–13.
oktobrī. Latvijas Bibliotēku padomes gada grāmata = Annuaire du Conseil des bibliothèques
de Latvie, 2, 100.–125. lpp. Sastādītājs nav norād.
13. Baltgalve, L., 1939. Pārskats par Latvijas Bibliotekāru biedrības Tūristu kopas darbību.
Bibliotekārs, 2/3, 37.–38. lpp. Paraksts: L. B.
14. Baltgalve, L., 1939. Tautu Savienības bibliotēka. Bibliotekārs, 2/3, 34.–36. lpp. Paraksts: L. B.
15. Bērziņš, A., Jurevics, J., 1932. Latvijas bibliotēkas. Latvijas Bibliotēku padomes gada
grāmata = Annuaire du Conseil des bibliothèques de Latvie, 2, 35. lpp.
16. Bibliotekārs: Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevums. Nr. 1
(1989) – Nr. 4 (jūn. 1991). Rīga: Latvijas Bibliotekāru biedrība, 1989–1991.
17. Bibliotekārs: žurnāls bibliotēku darbiniekiem un grāmatu mīļotājiem: Latvijas Bibliotekāru
biedrības izdevums. Nr. 1 (marts 1937) – Nr. 1 (marts 1940). Rīga: Latvijas Bibliotekāru
biedrība, 1937–1940.
18. Bibliotekāru Savienības Starptautiskā Apvienība [IFLA], 1929. Bibliotekāru Savienības
Starptautiskās Apvienības statūti. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 12, 524.–525. lpp.

f. − fonds
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) − Starptautiskā bibliotēku asociāciju un
institūciju federācija
LBB – Latvijas Bibliotekāru biedrība

19. Bibliotekāru Savienības Starptautiskā Apvienība [IFLA], 1929. Rezolūcijas. Izglītības Ministrijas
Mēnešraksts, 12, 525.–526. lpp.

l. − lieta

20. Caune, V., 1929. Bibliotēkas iekārta. Rīga: Valters un Rapa.

LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs

21. Cera, A., 1993. Latvijas bibliotekāru biedrības darbība (1923–1940): diplomdarbs. Rīga:
Latvijas Universitāte.

lp. – lapa
lpp. − lappuse
LRMK – Latvijas Rakstu un mākslas kamera
LU – Latvijas Universitāte

22. Ģērmanis, A., 1937. Latvijas bibliogrāfijas. Bibliotekārs, 1, 18.–19. lpp.
23. Ģērmanis, A., 1937. Latvijas bibliotēkas skaitļos. Bibliotekārs, 1, 2.–5. lpp.

LVVA – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs

24. Ģērmanis, A., 1937. Pārdomas. Bibliotekārs, 2, 25.–26. lpp.

VB – Valsts bibliotēka

25. Ģērmanis, A., 1944. Voldemārs Caune: [(1890–1944) bibliotekāra un bibliogrāfa piemiņai].
Latvju Grāmatnieks, 3/4, 40. lpp.

Avoti un literatūra
1. Anon., 1920. Bibliotekāru kursi. Strādnieku Avīze, 21. maijs, 2. lpp.
2. Anon., 1940. Galvaspilsētas Rīgas Izglītības pārvaldes priekšniekam 1940. gada 12. augustā:
priekšlikumi par nepiemērotu personu atlaišanu: [melnraksts]. 1937. f., 1. apr., 52. l. Rīga: LNA
LVVA.

26. [Iesniegums Rīgas pilsētas Izglītības pārvaldei sakarā ar pārmaiņām bibliotēku turpmākajā
politikā] 1940. gada 12. augustā. 1937. f., 1. apr., 52. l., 120. lp. Rīga: LNA LVVA.
27. Izvestnija, M., 1994. Bibliotekārs un bibliogrāfs Voldemārs Caune. Latvijas Nacionālās
bibliotēkas raksti, 19, 16.–28. lpp.
28.	Kauliņš, J., 1923. Kultūras fonda domes sēde 1923. gada 18. jūlijā. Valdības Vēstnesis,
20. jūlijs, 4. lpp.
29. Latvijas bibliotēku biedrības. 1937. f., 1. apr. Rīga: LNA LVVA.

3. Anon., 1937. Hronika. Bibliotekārs, 4, 80. lpp.

Bibliotēku vēsture un krājumi

History of libraries and collections

345

346

JANA DREIMANE

30. Latvijas Bibliotēku padome. Latvijas Bibliotēku padomes gada grāmata = Annuaire du
Conseil des bibliothèques de Latvie. 1. gads–2. Rīga: Kultūras Fonds, 1926–1932. 2 sēj.
31. Latvijas Valsts bibliotēkas f., RX A 164. Rīga: LNB.
32. Latvijas, Igaunijas un Lietavas bibliotekāru konference 1930. gadā 12. un 13. oktobrī. RX A
164, Nr. 238. Rīga: LNB.
33. LBB ārkārtējā sapulce 1934. gada 28. oktobrī. 1937. f., 1. apr., 43. l., 77. lp. Rīga: LNA LVVA.
34. LBB ārkārtējā sapulce 1940. gada 26. maijā. 1937. f., 1. apr., 43. l., 184.–189. lp. Rīga: LNA
LVVA.
35. LBB ārkārtējā sapulce 1940. gada 28. jūnijā. 1937. f., 1. apr., 43. l., 189. lp. Rīga: LNA LVVA.
36. LBB dibināšanas sapulce 1923. gada 29. aprīlī. 1937. f., 1. apr., 41. l. Rīga: LNA LVVA.
37. LBB gada sapulce 1927. gada 27. janvārī. 1937. f., 1. apr., 42. l., Rīga: LNA LVVA.
38. LBB gada sapulce 1928. gada 5. februārī. 1937. f., 1. apr., 42. l., 45. lp. Rīga: LNA LVVA.
39. LBB gada sapulce 1929. gada 24. februārī. 1937. f., 1. apr., 42. l., 59. lp. Rīga: LNA LVVA.
40. LBB Iekšlietu ministram par statūtu 10. paragrāfa otrās daļas pārmaiņu apstiprināšanu:
[noraksts]. 1937. f., 1. apr., 50. l. Rīga: LNA LVVA.
41. LBB kases pārskats par 1938. gadu. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.
42. LBB pilna biedru sapulce 1934. gada 22. aprīlī. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.
43. LBB pilna biedru sapulce 1938. gada 24. aprīlī. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.
44. LBB pilna biedru sapulce 1940. gada 25. februārī. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.

Valsts bibliotēkas darbinieku ieguldījums Latvijas Bibliotekāru biedrības attīstībā

64. LBB valdes sēde 1938. gada novembrī. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.
65. LBB valdes sēde 1940. gada jūlijā. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.
66. Libberte, E., 1926. Par publisku bibliotēku iekārtu. Ārpusskolas Izglītība, 9, 395.–398. lpp.
67. Liberte, E., 1924. Hermann Escher. Aus dem amerikanischen Bibliothekwesen.
Beobachtungen und Studien. Tūbingen, 1923. Verlag Mohr. 8°. VIII. 88. Latvju Grāmata,
2, 189.–190. lpp. Paraksts: E. Lb.
68. Liberte, E., 1925. Igaunijas bibliotēkas: [Tartu Universitātes bibliotēkas direktora F. Puksova
referāta izklāsts] Latvijas Bibliotekāru biedrības biedru vakarā 31. dec. 1924. Latvju Grāmata,
2, 141.–143.lpp. Paraksts: Lb.
69. Liberte, E., 1926. Pirmā Latvijas bibliotekāru ekskursija uz ārzemēm. Latvijas Bibliotēku
padomes gada grāmata=Annuaire du Conseil des bibliothèques de Latvie, 1, 158.–159. lpp.
Paraksts: Lb.
70. Liberte, E., 1926. Varšavas Universitātes bibliotēka. Latvju Grāmata, 3, 147.–148. lpp.
Paraksts: Lb.
71. Liberte, E., 1925. Vīnes tautas bibliotēkas. Latvju Grāmata, 5, 386.–387. lpp. Paraksts: Lb.
72. LRMK paziņojums par biedrības uzņemšanu profesionālo biedrību saimē. 1937. f., 1. apr.,
52. l. Rīga: LNA LVVA.
73. Nota Bene. Nr. 1 (1992)–Nr. 3 (1993). Rīga: Latvijas Bibliotekāru biedrība, 1992–1993.
74. Pavars, A., 1929. Pirmais bibliotēku un bibliogrāfijas pasaules kongress Itālijā 1929. gadā.
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 12, 518.–524. lpp.

45. LBB valdes sēde 1923. gada 15. jūnijā. 1937. f., 1. apr., 41. l. Rīga: LNA LVVA.

75. Pārskats par LPSR bibliotekāru arodbiedrības biedru kustību 1940. gada septembrī. 1937. f.,
1. apr., 52. l. Rīga: LNA LVVA.

46. LBB valdes sēde 1923. gada 8. novembrī. 1937. f., 1. apr., 41. l. Rīga: LNA LVVA.

76. Rīgas arodbiedrību plenārsēde 1940. gada 29. jūlijā. 1937. f., 1. apr., 52. l. Rīga: LNA LVVA.

47. LBB valdes sēde 1924. gada 4. oktobrī. 1937. f., 1. apr., 41. l. Rīga: LNA LVVA.

77. Sardiko, S., 1994. Aleksandrs Pavars. Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti, 19, 137.–139. lpp.

48. LBB valdes sēde 1927. gada 25. augustā. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: LNA LVVA.

78. Sardiko, S., 1994. Arturs Ģērmanis. Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti, 19, 137. lpp.

49. LBB valdes sēde 1928. gada 24. janvārī. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: LNA LVVA.

79. Sardiko, S., 1994. Līna Baltgalve. Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti, 19, 134.–135. lpp.

50. LBB valdes sēde 1928. gada 21. septembrī. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: LNA LVVA.

80. Sardiko, S., 1994. Mārtiņš Stumbergs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti, 19, 142.–144. lpp.

51. LBB valdes sēde 1929. gada 24. februārī. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: Rīga: LNA LVVA.

81. Skribe, M., 2006. Latvijas un Igaunijas bibliotekārie sakari (līdz 1940. gadam) = Latvian and
Estonian Librarian Affairs (Until 1940). Latvijas Universitātes Raksti, 699, 170.–182. lpp.

52. LBB valdes sēde 1929. gada 7. martā. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: LNA LVVA.
53. LBB valdes sēde 1929. gada 27. martā. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: LNA LVVA.
54. LBB valdes sēde 1929. gada 3. maijā. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: LNA LVVA.
55. LBB valdes sēde 1929. gada 15. maijā. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: LNA LVVA.
56. LBB valdes sēde 1929. gada 20. jūlijā. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: LNA LVVA.
57. LBB valdes sēde 1929. gada 24. septembrī. 1937. f., 1. apr., 42. l. Rīga: LNA LVVA.
58. LBB valdes sēde 1935. gada 27. martā. 1937. f., 1. apr., 43.l. Rīga: LNA LVVA.

82. Šaurums, G., 1938. III Baltijas valstu bibliotekāru kongress. Bibliotekārs, 1938, 2/3, 36. lpp.
83. Vries, J. de, 1976. The History of the International Federation of Library Associations: from
its Creation to the Second World War, 1927–1940. [online] (03.10.2017.) Pieejams: https://
www.ifla.org/files/assets/hq/history/history–of–ifla–1927–1940_de–vries_1976.pdf [Skatīts
29.12.2017.].
84. Zanders, V., 2010. Teodors Līventāls (1882–1956) Latvijas bibliotēku vēsturē = The Impact of
Teodors Līventāls (1882–1956) on the history of Latvian libraries. Informācija un sabiedrība:
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti, 1, 147.–156. lpp.

59. LBB valdes sēde 1936. gada 8. jūlijā. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.
60. LBB valdes sēde 1936. gada 6. oktobrī. 1937. f., 1. apr., 43. l., 129.lp. Rīga: LNA LVVA.
61. LBB valdes sēde 1938. gada 2.aprīlī. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.
62. LBB valdes sēde 1938. gada 20. maijā. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.
63. LBB valdes sēde 1938. gada 15. jūnijā. 1937. f., 1. apr., 43. l. Rīga: LNA LVVA.
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The Contribution of State Library Employees to the Development
of the Library Association of Latvia (1923−1940)
In the first stage of its development, the Library Association of Latvia
(LAL, 1923−1940) played an important role in the consolidation and professional education of a, till then, heterogeneous community of librarians. The article describes the contribution of those State Library specialists (M. Stumbergs,
E. Liberte, V. Caune, A. Pavars, A. Ģērmanis, L. Baltgalve and E. Štengele) who
had the most significant role in the development of LAL’s international contacts,
in the organization of professional events, the dissemination of new ideas and
knowledge, as well in the publishing of the Bibliotekārs (Librarian) journal. The
article also outlines the passive role of Library staff in the winding down of LAL
activities during the authoritarian period (1934–1940), as well as in its liquidation in the year of the Soviet occupation.
Keywords: State Library, Library Association of Latvia, libraries in the independent
Republic of Latvia, Congress of Baltic Librarians, LIS journals in Latvia, professional
education for librarians.
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“Bezsaimnieka grāmatas”
(Grāmatu liktenis PSRS atkārtoti okupētajā
Rīgā 1944. – 1945. gadā)
Anšlava Eglīša (1906–1993) lakoniskais autogrāfs viņa sievas Veronikas
Janelsiņas (1910–2001) ilustrētajā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā izdotajā vācu
rakstnieka Kurta Klūges (Kurt Kluge, 1886–1940) romāna “Burvju vijole” tulkojuma
izdevumā liecina, ka viņš šo grāmatu uzdāvināja rakstniekam un mūziķim Knutam
Lesiņam (1909–2000) dienu pēc viņa 35. dzimšanas dienas (1., 2. att.). Tomēr tā
ilgi nepalika viņa bibliotēkā, jo pēc aptuveni pusgada, Sarkanajai armijai tuvojoties
Latvijai, Knuts Lesiņš kā daudzi kultūras darbinieki devās trimdā.
Iecere par šī raksta tēmu radās, rakstot grāmatu “Rīgas dzīvokļu “likumīgā”
izlaupīšana (1944–1949)” – par bēgļu gaitās devušos rīdzinieku iedzīves likteni,
PSRS atkārtoti okupējot Latviju. To pētot, tika iepazīti desmitiem tā sauktās
“bezsaimnieku mantas” apraksti Rīgas centra dzīvokļos, kur pavīd arī iepriekšējo
iemītnieku grāmatas.
Grāmatām un žurnālu sējumiem piepildīti skapji un plaukti bija gan valsts
amatpersonu kā, piemēram, žurnālista, Latvijas preses biedrības priekšsēdētāja,
ulmaņlaika Rakstu un mākslas kameras priekšsēdētāja Jūlija Druvas (1882–1950)
kabinetu (3. att.), gan daudzu rīdzinieku – ne vien rakstnieku, izdevēju, mākslinieku,
arhitektu un mūziķu, mākslas kritiķu (4., 5., 6. att.), bet arī direktoru, zinātnieku,
inženieru, Latvijas armijas virsnieku, jaunu dāmu – dzīvokļu interjera neatņemams
elements (7., 8. att.) tūkstošos dzīvokļu. To iemītnieki, pamatoti baidoties no
padomju varas un represiju atgriešanās, 1944. gada vasaras beigās un rudenī, bieži
tikai pēdējā brīdī izšķiroties uzsāka bēgļu gaitas vai pēdējās dienās, pirms padomju
vara atgriezās Rīgā, piespiedu kārtā atstāja ierastos mājokļus.
Atslēgvārdi: “bezsaimnieka manta”, rīdzinieku dzīvokļi, PSRS atkārtoti okupētā Latvija,
Otrā pasaules kara bēgļi, PSRS normatīvie akti, Latvijas PSR Valsts bibliotēka.

Bibliotēku vēsture un krājumi

History of libraries and collections

JĀNIS KALNAČS

350

1. attēls. Klūge, K. Burvju vijole. Rīga, 1944

2. attēls. Anšlava Eglīša veltījums Knutam Lesiņam
Kurta Klūges “Burvju vijoles” latviešu izdevumā.
Privāta kolekcija

“Bezsaimnieka grāmatas” (Grāmatu liktenis PSRS atkārtoti okupētajā Rīgā 1944. – 1945. gadā)

3. attēls. Rakstu un mākslas kameras
priekšsēdētājs Jūlijs Druva. 20. gs. 30. gadi.
LU Akadēmiskā bibliotēka. Fotogrāfs
nezināms

Trimdinieku atmiņas
Bēgļu gaitās devušos atmiņās par dzimtenē atstāto un trimdā trūkstošo nereti
pieminētas arī grāmatas.
Iecienītā bērnu grāmatu ilustratore Margarita Kovaļevska (1910–1999)
atminējās Liepājā neilgi pirms aizbraukšanas satiktu vīru – “laikam pēc amata
skolotājs, varbūt Liepājas avīzītes darbinieks. Viņam nebija nekā cita, kā tikai pilni
plaukti ar grāmatām. Viņš tās rādīja man, un raudāja. Visas jāpamet likteņa varā.
Visas! – Un – mēs abi labi sapratāmies” [3–19].
Rakstniece Rūta Skujiņa (1907–1964) atcerējās Mežaparka dzīvoklī atstātos
mākslas darbus un grāmatas, meitu rotaļlietas. “Es eju lēni no vienas telpas otrā. No
sienām pretīm raugās Purvīša ziedošās ābeles. Tīdemaņa karnevāliskais ziedu klēpis.
Kalniņa jūras krasts ar laivu pelēkā rītā, Kalnrozes vēja dzirnas... [..] Irbītes saulainais
pagalms, Štrāla Pērse, Jaunsudrabiņa zāģa vīlētājs, Čiepas1 ganītes, saimnieces,
princeses...
Grāmatu plaukti no grīdas līdz griestiem pilni sējumiem. Gleznu reprodukciju
mapēm. Uz galdiem vāzes ar ziediem. Stūrī lielais VEF radio, kas nesa balsis un
mūziku no visas pasaules.
Uz rakstāmgalda liela ādas mape manuskriptiem. Ādā sieta Dantes “Dievišķā
komēdija”. Bodlēra “Ļaunuma puķes”...
1

4. attēls. Rakstnieka Ādolfa Ersa ģimene
savā dzīvoklī. No: Atpūta, 1935, Nr. 554.
Fotogrāfs nezināms

Bērnu istabā rotaļlietu klājiens. Izsvaidītas. Maisā mestas. Laukā sviestas.
Grāmatu plaukts ar visas pasaules, visu zemju bilžu grāmatām” [43, 24].
Teātra kritiķe Paula Jēgere-Freimane (1886–1975) trimdā atcerējās Rīgas
dzīvokļa zūdošo māju sajūtu pirms došanās bēgļu gaitās, kuru veidoja arī grāmatas.
“Vakaros pēc grūta dienas darba mājas solī, es mēdzu piespiesties zviļņa stūrītī, lielās
palmas plato lapu paēnā, un uzņemt sevī klusuma, miera un spodrības garu, kas
strāvoja manas mazās dzīvojamās istabas telpā. Es raudzījos savā grāmatu krātuvē
aiz stiklotām novietnēm pie pretējās sienas, es glāstīju acīm kādu ziedu, kuru nekad
netrūka kristalla vāzē uz mana rakstāmgalda pults, es klausījos reizēm Šopēna
Noktirni vai Mediņa Dainu, kas pa atvērtām durvīm ieplūda no blakus telpas, dēlam
muzicējot. Ar katru jutekli es uzņēmu sevī un izbaudīju savu māju. Vai tiešām man
vairs nebūs mājas?” [3, 74]
Jāņa Jaunsudrabiņa (1877–1962) Ropažu mājā, kur 1944. gada vasarā bija
iekārtots vācu armijas sakaru punkts, viņam aizbraucot palika ne tikai karavīri, bet
arī vērtīgas grāmatas un gleznas, ko viņš atvadoties tiem it kā vieglprātīgi piedāvāja.
“Palieciet nu veseli! Sargājiet māju kā savu. Bet, ja nāk pavēle atkāpties un visu
nopostīt, lieciet uguni klāt. Bet vispirms palūkojiet, vai starp manām divi tūkstoš
grāmatām nav kāda, kas kādam no Jums patiktos. Jā gan! Dažas tur ir arī vācu valodā.
Piemēram, Meijera lielais leksikons un daudzas monogrāfijas par gleznotājiem. Arī
romāni. Tad gleznas pie sienām. Te ir Rozentāls un tur Purvītis. Tie ir lieli vārdi.

Margaritas Kovaļevskas.
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Augšā atradīsiet vēl Tilbergu, Kalvi, Štrālu. Pie šīs sienas ir daži manis paša zīmēti
nieki. Ņemiet, ja vēlaties. Un te šis bārdainais vīrs esmu es. Tas lai mierīgi sadeg, kā
jau daudz kas manā dzīvē sadedzis un izputējis. Ģīmetni gan ir darinājis ievērojams
meistars uz manu piecdesmit piekto dzimšanas dienu, bet katrs, kas to redz, prasa, vai
tas mans tēvs” [2, 4].
Dažiem, bēgļu gaitās dodoties, līdz ar citām nepieciešamām lietām izdevās
paņemt līdzi arī smagās grāmatas. Ārsts, mikrobiologs, Latvijas Universitātes profesors
Egons Dārziņš (1894–1966) 1948. gadā Jaunsudrabiņam rakstīja par savu trimdā
ņemamo grāmatu izvēli. “Mēs neesam personīgi pazīstami, bet mūsu draudzība ir
tik laba, cik cilvēku starpā vien var būt. [..] No tūkstošiem grāmatu, kas man palika
Latvijā, man ir līdz Baltā grāmata” [1, 96].

PSRS normatīvie akti
To, kas un kā darāms ar bēgļu gaitās aizbraukušo mantu, noteica PSRS
normatīvie akti. Būtiskākie no tiem bija “Nolikums par nacionalizētas, konfiscētas,
bezmantinieku un bezsaimnieka mantas uzskaites kārtību” [44], ko pieņēma
PSRS Tautas komisāru padome 1943. gada 17. aprīlī ar 404. lēmumu (turpmāk:
Nolikums), un to papildinošā PSRS Finanšu tautas komisariāta 1943. gada 31. maija
instrukcija Nr. 311 “Par Nolikuma par nacionalizētas, konfiscētas, bezmantinieku un
bezsaimnieka mantas uzskaites un izlietošanas kārtību piemērošanu” [6] (turpmāk:
311. instrukcija).
Nolikuma 5. panta”e” apakšpunkts noteica, ka “no privātās apgrozības izņemtā
manta” pēc tās aprakstīšanas un nocenošanas bez atlīdzības tiek nodota PSRS vai
savienoto republiku valsts orgāniem, kas “pārzina šāda veida īpašumu izmantošanu”,
piebilstot, ka “šo priekšmetu uzskaiti un nodošanas kārtību nosaka PSRS Finanšu
tautas komisariāts, saskaņojot ar attiecīgajiem tautas komisariātiem” [44, 137].
Nolikuma 5. pantu paskaidroja vairāki 311. instrukcijas paragrāfi. 27. §.
noteica, kā atstātais jāvērtē. “Atklājot starp uzskaitē ņemto mantu senatnes un
mākslas priekšmetus, tāpat kā citus priekšmetus, kam var būt vēsturiska, muzejiska
vai zinātniska vērtība, šos priekšmetus sākotnēji izvērtē īpaša ekspertu komisija, kurā
darbojas vietējo muzeju, Tautas izglītības komisariāta un Mākslas lietu komiteju
pārstāvji, piedaloties arī finanšu orgānu pārstāvjiem un iestāžu vai māju pārvalžu,
kurās atklāts īpašums, pārstāvjiem” [6, 6]. Nolikums paredzēja, ka pēc tam komisijas
lēmums jānosūta uz PSRS Tautas komisāru padomes Mākslas lietu komiteju, kas,
sadarbojoties ar KPFSR Tautas izglītības komisariātu un PSRS Finanšu tautas
komisariātu, veiks uzskaitīto priekšmetu vērtību galīgo ekspertīzi.
Tieši šis paragrāfs noteica, ka viena otra privāta mākslas darbu kolekcija
(piemēram, komponista Jāzepa Vītola (1863–1948) nelielā kolekcija), dzīvokļos
Bibliotēku vēsture un krājumi

5. attēls. Mūzikas kritiķa Ernesta Brusubārdas ģimene
savā dzīvoklī.

No: Atpūta, 1930, Nr. 300. Fotogrāfs nezināms

kā “bezsaimnieku manta” aprakstītie mākslas darbi, mākslinieku Niklāva Strunkes
(1894–1966), Ludolfa Liberta (1895–1959), Jāņa Tīdemaņa (1897–1964), Augusta
Annusa (1893–1984), Viļa Vasariņa (1906–1945) un Jūlija Jēgera (1900–1954)
darbnīcās un dzīvokļos atstātie mākslas darbi pirmajos pēckara gados nonāca Artura
Eglīša vadītajā Latvijas PSR Valsts Latviešu un krievu mākslas muzejā (tagad Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs).
Mazliet citādāka kārtība, ko noteica Nolikuma 5. panta “ж” apakšpunkts, attiecās uz “celtnēm un senatnes un mākslas priekšmetiem, kam ir zinātniska, vēsturiska, mākslinieciska un arhitektoniska vērtība”. Tie pēc aprakstīšanas un novērtēšanas
bez atlīdzības jānodod “savienības, republikas un vietējās nozīmes zinātniskajām un
muzeju iestādēm” [44, 137]. Protams, paturams prātā, ka pirmajos pēckara gados
kultūras vērtību izpratne krietni atšķīrās no mūsdienām. Piemēram, Valsts Latviešu un krievu mākslas muzejs 1946. gadā neiegādājās tam piedāvātos Kārļa Padega
(1911–1940) gleznotu portretu un Aleksandra Drēviņa (1889–1938) kādas baznīcas portāla attēlojumu.
Vairāki 311. instrukcijas paragrāfi noteica, kas darāms ar dzīvokļos palikušajām grāmatām un dokumentiem, kas vispirms nonāca finanšu orgānu pārziņā.
28. §. paredzēja: “Ja īpašumā ietilpst grāmatas, rokraksti, projekti, rasējumi, piezīmes, vēstules u. c., it īpaši, ja tās piederējušas zinātnes darbiniekiem, inženieriem,
māksliniekiem, komponistiem vai literātiem, finanšu orgāniem, jāpieņem visi mēri,
lai šos priekšmetus pilnībā saglabātu un attiecīgās iestādēs un organizācijās noskaidrotu, vai šiem priekšmetiem nav vēsturiskas, zinātniski-tehniskas, literāri-mākslinieHistory of libraries and collections
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Grāmatas “bezsaimnieka mantas”
aprakstīšanas aktos

6. attēls. Grāmatizdevēja Jāņa Rapas ģimene
savā dzīvoklī.
No: Atpūta, 1935, Nr. 548. Fotogrāfs nezināms

ciskas vai muzejiskas vērtības” [6, 6]. Droši vien arī tam bija nozīme vienas otras
vērtīgas kultūras liecības saglabāšanā.
Savukārt 45. §., precizējot Nolikuma 7. punktu par to, kas darāms ar aprakstīto
mantu, noteica, ka dokumentālie materiāli, kam ir zinātniski vēsturiska nozīme, bez
atlīdzības jānodod atbilstošajiem NKVD2 valsts arhīviem, bet grāmatas un rokraksti,
kam nav muzejiskas vai zinātniski mākslinieciskas vērtības, par samaksu nonāk
savienoto republiku Tautas izglītības komisariātu bibliotēkās [6, 8]. Daļa rīdzinieku
dzīvokļus atstāto un “finorgānu” aprakstīto grāmatu patiešām nonāca LPSR Valsts
bibliotēkā (tagad Latvijas Nacionālā bibliotēka).
311. instrukcijas 2. §. noteica, kas atzīstams par “bezsaimnieka mantu”, to
starpā “[..] arī īpašums, vērtības un naudas līdzekļi, kuru īpašnieks, lai gan zināms,
tomēr pametis PSRS robežas bez attiecīgo orgānu atļaujas vai no dotās vietas devies
nezin kur” [6, 2–3], kas tika attiecināts gan uz Vāciju vai Gotlandi devušos cilvēku
mantu, gan Kurzemē kara beigas sagaidījušo īpašumu.
Bet 47. §. noteica, ka vairums bēgļu gaitās devušos īpašuma tiek pārdots.
“Visu pārējo mantu, kas nav minēta Nolikuma 5. un 6. punktos, kā arī instrukcijas
(39.–46. §§) finanšu orgāni realizē tikai valsts vai kooperatīvās tirdzniecības tīklā”
[6, 8].

2

Abreviatūra, kas krieviski nozīmē Iekšlietu Tautas komisariāts.
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Mazliet pārsteidz, ka atsevišķos dzīvokļos nereti uzskaitīti tikai grāmatu
skapji, etažeres un plaukti, bet ne grāmatas. Piemēram, folklorista Krišjāņa Barona
(1835– 1923) dēla, Latvijas Universitātes profesora Kārļa Barona (1865–1944)
dzīvoklī (Krišjāņa Barona ielā 3–5) 1944. gada 23. novembrī, aprakstot mantu,
uzskaitīts gan “Grāmatu skapis – stikla durvīm” (100 rubļu vērtībā), gan “Skapis –
grāmatu ar metāla apkalumiem” (60 rubļu vērtībā), bet tajā trūkst grāmatu [10, 1].
Tāpat grāmatu nav uz Vāciju aizbraukušā ķirurga un mākslas darbu kolekcionāra
Osvalda Mača dzīvoklī (Brīvības ielā 1–6) palikušās iedzīves aprakstā, lai gan tajā
ietverti: “grāmatu plaukts, tumša ozola” (30 rubļu vērtībā) un “grāmatu skapis
plaukts 3 durvis, 3 plaukti tumša ozola” (75 rubļu vērtībā) [40, 13], un Kārļa Jēgera
dzīvoklī (Raiņa ielā 31–3), kur bija palicis grāmatu skapis “melns” (125 rubļu
vērtībā) [42, 6].
“Bezsaimnieka mantas” aprakstīšanas aktos grāmatas atrodamas to beigās, nereti līdzās mākslas darbiem. Parasti norādīja to kopējo skaitu, nepievēršot uzmanību
atsevišķiem izdevumiem. Vienas grāmatas vērtību ierasti noteica tādu pat kā 1 kg
lupatu, proti, 1 rubli, un to skaitu mēdza norādīt noapaļotos skaitļos.
Retāk grāmatas novērtēja lētāk, kā 1944. gada 24. oktobrī, aprakstot zobārstes Maigas Pauzules mantas (Marijas ielā 30–12a), 300 grāmatas novērtējot tikai
par 200 rubļiem [23, 8]. Bet dažkārt tās novērtētas divreiz augstāk par ierasto rubli
par grāmatu, piemēram, aprakstot F. Fimbera mantu (Raiņa bulvārī 31–3), kura
diezgan plašo bibliotēku – 500 “Dažādas grāmatas dažāda satura” ar piezīmi (“zinātn. un pētniec.”) atzina par 1000 rubļu vērtām [42, 21], Ģertrūdes ielas 24. nama
14. dzīvoklī, kur starp aprakstītajām Alfrēda Kārļa un Artura Ozoliņu mantām bija
gan ar ozolu–riekstkoku finierēts brūns grāmatu skapis (300 rubļu vērtībā), gan
75 dažādas grāmatas, kas novērtētas par 150 rubļiem [31, 3]. Gadījās arī, ka cena
bija krietni augstāka par parasto rubli par grāmatu, kā 1944. gada 13. novembrī,
aprakstot Hermaņa Vizuļa mantas (Raiņa bulvārī 3–18), 60 grāmatas novērtējot
ar kopējo summu 150 rubļu apmērā jeb divarpus rubļiem par vienu izdevumu [26,
lapas nav paginētas]. Līdzīgi kā grāmatas mantas aprakstītāji novērtēja arī notis, piemēram, Bruņinieku ielā 71–3, aprakstot droši vien mūziķim, jo starp mantām bija
arī čella futrālis un nošu skapis, piederējušo iedzīvi, minētas arī 50 notis, kuru kopējā vērtība noteikta pussimts rubļu [17, 3]. Lai gan aktā minēts, ka to iepriekšējais
īpašnieks ir Aleksandrs Lašeks, ticamāk, ka tas bija Rīgas radiofona čellists Francs
Vlašeks, kura uzvārds, kā daudzos aktos, kļūdaini pierakstīts.
Faktiski gan šiem vērtējumiem nebija īpašas nozīmes, jo grāmatas atšķirībā no
pārējās iedzīves netika pārdotas.
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7. attēls. Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas
prorektors Andrejs Teikmanis.
No: Atpūta, 1939, Nr. 783. Fotogrāfs nezināms

Mantu aprakstīšanas aktos uzskaitītās grāmatas ļauj spriest par rīdzinieku
bibliotēku apjomiem. Arvīda Runča manta tika aprakstīta Aspazijas bulvāra
9. nama 19. dzīvoklī, starp tām arī 148 grāmatas [8, lapas nav paginētas]. Šī paša
nama 23. dzīvoklī līdz ar nedaudz citām mantām aprakstīja pussimtu grāmatu, kas
bija piederējušas Alisei Bezovai [9, 1]. Tāpat pussimts grāmatu piederēja Elfrīdai
Caunei, kas dzīvoja Ģertrūdes ielas 16. nama 9. dzīvoklī. Bet tās raksturojošā
piezīme “nolietotas” acīmredzot apliecina, ka tās lasītas vairākkārt [18, 5]. Savukārt
deju skolotāja N. Švanebaha sešu istabu dzīvoklī (Krišjāņa Barona ielā 5–1), kurā
droši vien jau kāds bija viesojies pirms mantu aprakstīšanas komisijas, kas to
apmeklēja 1944. gada 22. novembrī (“Dzīvoklis atrasts nekārtībā, visas mantas
izvandītas un izsvaidītas. 7 logi izsisti”), aprakstīja ne tikai vairākus grāmatu
skapjus, bet arī 150 dažādas grāmatas ierasto 150 rubļu vērtībā [11, 11–12].
Savukārt mazliet vairāk nekā nedēļu iepriekš tikpat lielā dzīvoklī Tērbatas 20–10,
kas bija cietis kara darbībā (“virtuves logs bojāts, istabā griesti bojāti no granātas”),
aprakstīja nezināmā virzienā aizbraukušās Almas Biezās mantas, arī 200 viņas
grāmatas [34, 3–4]. Neierasti maz – tikai 11 grāmatas, kas, iespējams, piederēja
Launertam vai Launertei, bija palikušas Tērbatas ielas 26. nama 15. dzīvoklī [35,
11]. Tā sauktā “Rozīša namā”, kura īpašnieks pirms padomju okupācijas bija krāsu
rūpnieks Eduards Rozītis, Lāčplēša ielā 52/54, 36. dzīvoklī, kurā ar padomju varas
izsniegtu orderi bija apmeties Pēteris jeb Pjotrs Lavrušins, aprakstīja “nezināmā
virzienā aizbraukušā Bruno Ulpes mantas”, tostarp 500 labi uzturētas “Grāmatas
(dažādas)” [21,1–2]. Starp kaimiņos – 37. dzīvoklī dzīvojušā, šķiet, diezgan turīgā
Leimaņa mantas 46 vienībām 6685 rubļu vērtībā kā pēdējās uzskaitīja 550 grāmatas
[22, 1–2]. To tālākais liktenis nav droši zināms, jo tās kā nederīgas 1950. gada
13. janvārī izslēdza no mantu aprakstīšanas akta [22, 8].
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Grāmatas tika aprakstītas arī vairākos Marijas ielas 30. nama dzīvokļos.
6. dzīvoklī aprakstīja advokāta Ādolfa Ozoliņa mantu, arī 200 grāmatas [41, 21],
33. dzīvoklī uz Liepāju aizbraukušā Mitrēvica iedzīvi, arī 100 grāmatas, pie kurām
piezīme, ka tās kaut kam vai kādam nodotas [24, 3], bet tajā pat virzienā aizbraukušā
ekonomikas zinātņu kandidāta Indriķa Strupa bibliotēkā bija piecreiz vairāk jeb
pustūkstotis grāmatu, kas dokumentā apvilktas ar zilu krāsu, droši vien liecinot, ka
tās “izņemtas” [25, 5].
Tikai atsevišķos mantas aprakstīšanas aktos norādītas konkrētas grāmatas.
Aprakstot Paulam Brunovskim piederējušas grāmatas Stabu ielas 25. nama
18. dzīvoklī, īpaši izcelta Latviešu konversācijas vārdnīca, kurai gan trūka 8. un 17.
sējuma, kas pēc pārcenošanas palika dzīvokļa jaunā iemītnieka Latvijas PSR prokurora
vietnieka Ivana Dzeņa atbildīgā glabāšanā [28, 3]. Ģertrūdes ielā 24–14 aprakstīja
mantu, kas piederēja brāļiem Alfrēdam Kārlim un Arturam Ozoliņiem, kuri droši
vien aizbrauca uz Vāciju, tostarp 75 dažādas grāmatas, tās kopumā atzīstot par 150
rubļu vērtām [31, 3]. Par tām sastādīts atsevišķs akts, kurā grāmatas raksturotas
mazliet sīkāk. Starp tām bija gan seši Latviešu konversācijas vārdnīcas sējumi, gan
pirmskara Latvijā ārkārtīgi populārā norvēģu rakstnieka Knuta Hamsuna Kopoto
rakstu 14 sējumi [31, 2].
Stabu ielas 25. nama 23. a dzīvoklī aprakstīja “Krollem, kas aizb. uz Vāciju”,
piederējušo mantu. Starp 22 vienībām 1195 rbļ. vērtībā atzīmēsim dažas: Nr. 20
“vācu konversāc. vārdnīca” (200 rubļi, sējumu skaits gan liek domāt, ka tā tomēr
bija Latviešu konversācijas vārdnīca); Nr. 21. “Franču valod. Alezander Dumas
“Les Trois Mausguetaires”” – grāmatu pārsteidzoši lielais skaits (40) un novērtējums
(200 rubļi) liek domāt, ka aprakstīti franču piedzīvojumu romānu autora rakstnieka
Aleksandra Dimā kopotie raksti. Sarakstu noslēdz Nr. 22. 35 “Dažād. grāmat. (Latu
romāni)” 35 rubļu vērtībā [29, 4]. Rūdolfa Blaumaņa ielā 17. nama 9. dzīvoklī
aprakstīja gan brūnu grāmatu skapi, gan tajā atrodošās grāmatas vācu, angļu, latviešu
un krievu valodā un citās valodās, kas pirms tam, spriežot pēc citiem aprakstītajiem
priekšmetiem, piederēja ārstam Neiburgam [39, 30].

Ieskats dažu pazīstamu personu bibliotēkās
Mantu aprakstīšanas akti ļauj ielūkoties arī pazīstamu arhitektu, mākslinieku
un rakstnieku dzīvokļos. Arhitekta Aleksandra Klinklāva (1899–1982) “bez
uzraudzības atstātajā” dzīvoklī (Brīvības ielā 4/6–28) palikusī manta tika aprakstīta
1944. gada 18. oktobrī. Tajā atradās ne tikai viņa pamatīgi nolietotais zīmējamais
galds (nolietojums 40 %), bet arī mazliet labāk saglabājušies (nolietojums 30 %)
trīs grāmatu skapji ar 150 grāmatām [16, 5]. Gleznotāja Jūlija Jēgera (1900–1954)
dzīvoklī (Ģertrūdes iela 32–19) palikušo iedzīvi aprakstīja 1944. gada 28. novembrī
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aktā līdz ar 2 molbertiem, vairākām nepabeigtām gleznām, to rāmjiem, Jāņa Plēpja
kokgrebumiem, iekļaujot arī “apm. 100 grāmatas” ierasto 100 rubļu vērtībā [19,
5]. Savukārt gleznotāja Augusta Annusa (1893–1984) dzīvoklī (Stabu ielā 32–2),
kurā palikušo mantu aprakstīja 1944. gada 15. novembrī, bija palicis ne vien lielāks
skaits viņa pabeigtu un nepabeigtu gleznu, vairāki kolēģu darbi, bet līdz ar 12
apavu pāriem (”6 veci nolietoti”), arī 300 grāmatas 300 rubļu vērtībā, kas atšķirībā
no daudzos citos dzīvokļos atstātā, līdz ar mākslas darbiem nonāca Latvijas PSR
Padomju mākslinieku savienības rīcībā [33, 9–11]. Dramaturga Mārtiņa Zīverta
(1903–1990) trīs istabu dzīvoklī (Stabu ielā 25–24) mantu aprakstīja 1944. gada
9. novembrī, kopumā 33 mantu vienības 1303 rubļu vērtībā [30, 3–4]. Aprakstītās
mantas sarakstu noslēdz 277 grāmatas kā parasti 277 rubļu vērtībā, 8 “dažādas
kungu kaklasaites” rubļa vērtībā, 2 tenisa raketes (5 rubļu vērtībā), kas acīmredzot
liecināja par dzīvokļa iemītnieka sportiskajām nodarbēm [30, 4].
Atšķirībā no mēbelēm un citiem sadzīvē nepieciešamiem, bet pēckara
gados veikalos nenopērkamiem priekšmetiem, grāmatas nedz pārdeva dzīvokļu
jaunajiem iemītniekiem, kas daudzos gadījumos Latvijā ieradās tikai pēc kara (bieži
padomju militārpersonas vai represīvo orgānu darbinieki), nedz tās nonāca Rīgas
tirdzniecības pārvaldes veikalos. Tās “izņēma” un nodeva bibliotēkām. Piemēram,
Mārtiņa Zīverta grāmatas ar Rīgas pilsētas Kirova rajona Finanšu nodaļas ziņu
1945. gada 2. martā nodeva “Valsts Vēstures bibliotēkai, adrese Ķēniņu ielā Nr. 4”
[30, 2].

Grāmatu nodošana Latvijas PSR Valsts bibliotēkai
Daudzu dzīvokļu lietās atrodamas ziņas, ka jaunajiem iemītniekiem liekās un
okupācijas režīmam bieži kaitīgās grāmatas nodeva Latvijas PSR Valsts bibliotēkai.
Parasti par saņemšanu parakstījās bibliotēkas darbinieks A. Zirnītis.
Paraugam ieskats “Grāmatu pārņemšanas aktā”, kas apliecina, ka nodošana notika atbilstoši Rīgas pilsētas Izpildkomitejas finanšu nodaļas lēmumiem.
1945. gada 21. aprīlī tika sastādīts “Grāmatu pārņemšanas akts” nepilnam tūkstotim operdziedoņa Riharda Pelles (1893–1969) grāmatu. Viņš kara beigas sagaidīja
Kuldīgā un Rīgā, kur viņa dzīvoklī (Krišjāņa Barona ielā 5–6) apmetās citi un
iedzīvi atgūt neizdevās:
“Saskaņā ar PSRS TKP 1945. g. 25. janv. lēmumu nr. 72. un Rīgas pils. IK
Fin. nodaļas vadītāja 1945. g. 12. febr. rīkojumu Nr. I. vf-275 Kirova rajona Fin.
nodaļas pārstāve Veinbergs nodeva un LPSR Valsts bibliotēkas pārstāvis Zirnītis
pieņēma bezsaimnieku grāmatas Kr. Barona ielā Nr. 5., dzīv. 6, kas piederēja pils.
Pellim pēc mantu aprakstīšanas akta Nr. ___ kopskaitā 950 grāmatas” [37, lapas
nav paginētas].
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8. attēls. Pieminekļu valdes priekšsēdētāja
ģenerāļa Vernera Tepfera ģimene savā dzīvoklī.
No: Atpūta, 1937, Nr. 683. Fotogrāfs nezināms

Tam, kā parasti, grāmatu saraksts nav pievienots. “Deviņsimt piecdesmit grāmatas un dažādi žurnāli. Visas grāmatas ārzemju valodā, visas pārsietas” pagaidām
palika dzīvokļa jaunās iemītnieces Vedemejevas pārziņā [Turpat], kas latviski sastādīto Grāmatu pārņemšanas aktu atteicās parakstīt. Šī paša nama 3. dzīvoklī, kur agrāk
dzīvoja zvērinātais advokāts Armīns Rūsis (1907–1987), mantas aprakstīšanas brīdī,
1944. gada 25. oktobrī, atradās “Ozolkoka tumšas krāsas grāmatu skapis, divas durvis – stikla (pilns ar grāmatām)” [12, lapas nav paginētas]. Nākamā gada 20. martā
viņa 1050 grāmatas ar Rīgas pilsētas finanšu nodaļas vadītāja Kārļa Slaidiņa “atļauju
no 30. nov. 1944. g.” nodeva Valsts bibliotēkai [Turpat].
Vēl daži piemēri. Kā liecina piezīme “nodotas NGbb”, kas ir 1944. gada
31. oktobrī sastādītajā dzīvokļa Raiņa bulvārī 17–4 mantu aprakstīšanas aktā, Valsts
bibliotēkai tika nodotas 200 zvērināta advokāta Alfrēda Segliņa grāmatas [27, 2];
500 grāmatas (no tām 450 medicīniskas grāmatas, katra tika sākotnēji novērtēta
par 2 rubļiem, bet atlikušās 50 “dažādas grāmatas” visas kopā par 50 rubļiem), kas
piederēja aizbraukušajam ārstam Andrejam Ozoliņam (Krišjāņa Barona ielā 37–
1) [14, 6, 8]; no Rūdolfa Blaumaņa ielas 17, 11. dzīvokļa 1945. gada 13. jūlijā
LPSR Valsts bibliotēkai nodeva 300 grāmattirgotāja Augusta Raņķa grāmatas [15;
2, 5].Stabu ielas 29. nama 49. dzīvoklī 1944. gada 30. novembrī aprakstīja Paulīnes
Alksnes mantas, kuru starpā diezgan daudz grāmatu, pēc kurām var mēģināt spriest
par viņas profesiju, apmēram 500 “Bērnu un skolas grāmatas” un 300 grāmatas
“lielāko daļu franču un angļu valodā” [32, 7–8]. Pustūkstoti no tām 1945. gada
27. februārī nodeva Valsts bibliotēkai, bet kur palika pārējās, nav zināms [Turpat, 5].
Krišjāņa Barona ielas 5. nama 10. dzīvoklī palikušās A. Siliņa 200 grāmatas Valsts
bibliotēka saņēma 1945. gada 3. martā [38, lapas nav paginētas]. Valsts bibliotēkā
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nonāca arī specifiskākas, profesionāla rakstura grāmatas, piemēram, zvērināta
advokāta, politiķa, padomju varas represētā Mārtiņa Antona (1888–1941), kas
dzīvoja Krišjāņa Barona ielā 7/9–4, aptuveni 300 grāmatas un 200 brošūras, kas
mantu aprakstīšanas aktā raksturotas kā “tieslietu likumi” un kas tai tika nodotas
1945. gada 25. oktobrī [13; 6, 11]. Šī paša gada 25. jūnijā LPSR Valsts bibliotēkai
nodeva 200 “dažādas” kādam Rozītim piederējušas grāmatas, kas līdz ar citu mantu
tika aprakstītas Lāčplēša ielas 52./54. nama 1. dzīvoklī [20, 1, 5].
Sarežģītāks un dramatisks bija literāta Alfrēda Sausnes (1900–1994) bibliotēkas
liktenis. Viņš ir vairāku biogrāfisku monogrāfiju – “Emīls Dārziņš”, “Ogists Rodēns”
autors, bet vairāki Sausnes manuskripti, tostarp “Edvarts Virza”, palikuši neizdoti.
Pēc kara Alfrēdu Sausni notiesāja par dalību t. s. franču grupā, sodu viņš izcieta
no 1951. gada līdz 1956. gadam. Kara gados viņš īrēja telpas Krišjāņa Valdemāra
ielas 8. nama 13. dzīvoklī [36, 6]. Kara beigas piedzīvojis Kurzemē, Alfrēds Sausne
atgriezās Rīgā, bet pa to laiku viņa manta bija aprakstīta un 1945. gada 13. martā
400 viņam piederošās grāmatas nonāca LPSR Valsts bibliotēkā [Turpat, 4]. Lai arī
Alfrēds Sausne savas situācijas skaidrošanai, ka neesot bēdzis no padomju varas, bet
vāciešu vardarbīgi aizvests, attapīgi vai izmisīgi centās atsaukties uz jaunās varas presi,
sameklēja dokumentus un lieciniekus, kuru vidū bija diriģents Leonīds Vīgners
(1906–2001), komponists Pēteris Barisons (1904–1947), aktieris Arnolds Stubavs
(1910–1958) un profesors, Rīgas mūzikas skolas direktors Nikolajs Vanadziņš
(1892–1978), kas spēja apliecināt, ka aprakstītā manta pieder Sausnem un ir godīgi
iegūta, viņam neizdevās to atgūt [Turpat, 6, 19, 21]. Tāpat Alfrēds Sausne neatguva
Valsts bibliotēkā nonākušās grāmatas, par kurām 1945. gada 25. oktobrī uzrakstīja
lūgumu LPSR Finanšu tautas komisāram Arnoldam Tabakam (1907–1982), lūdzot
“lēmumu arī manas bibliotēkas (apm. trīsi tūkstoši (3000) sējumu) lietā, kuras tobrīd
atrodas aiz nejaušības savrup, nesaplūdinātas ar pārējām”, uzsverot, ka viņš rakstot
“darbu par krievu mūziķi Skrjabinu” un, lai varētu turpināt literāro darbu, viņam
nepieciešamas “attiecīgas grāmatas, kuras esmu krājis no saviem ierēdņa ienākumiem
vairāk kā piecpadsmit gadus” [Turpat, 14]. Jāpiebilst, ka Sausnes zaudēto grāmatu
skaits krietni pārsniedza skaitu, kas nonāca bibliotēkā.
Nobeiguma vietā jāsecina, ka lielākā daļa aizbraucēju dzīvokļos palikušo
grāmatu tika nodota bibliotēkās. Par šīs darbības vērienu liecina publikācija
skolotājiem domātā izdevumā, kur apkopoti dati par Latvijas PSR bibliotēku
paveikto no padomju varas atgriešanās līdz 1945. gada 1. aprīlim.
“Valsts vēsturiskā bibliotēka3 parādījusi teicamu aktivitāti, savācot ap 80 000
bezsaimnieka grāmatu. Misiņa bibliotēka ieguvusi ap 7500, neieskaitot sīkdarbus.
Valsts republikāniskā bibliotēka pārņēmusi savā rīcībā ap 60 000 eks. Tā Latvijas PSR
bibliotēku un ar tām saistīto iestāžu darbinieki samērā īsā laikā pielikuši daudz pūļu,

kas fondu papildināšanas kampaņu vainagojis panākumiem” [7, 93]. Tas noteikti
nav viss, jo vismaz LPSR Valsts bibliotēka “bezsaimnieka grāmatas” turpināja vākt
arī 1945. gada turpmākajos mēnešos, bet ne viss savāktais nonāca līdz lasītājiem.
I. Obramas (iespējams, ka 1946. gadā viņa bija Latvijas PSR Ministru
padomes Kultūras un izglītības iestāžu pārvaldes klubu un tautas namu nodaļas
vadītāja) rakstā ieskicēti arī bibliotēku turpmākie uzdevumi, netieši pieminot arī
tajās nonākušās “bezsaimnieka grāmatas”. Pēc padomju varas vīru Josifa Staļina,
Vjačeslava Molotova un Mihaila Kaļiņina citātiem akcentēts, ka “bibliotēka ir
politiskās izglītības iestāde, kas audzina jauno, sociālistiskās sabiedrības cilvēku,
audzina viņu – komūnismam”, un atgādināts, ka LPSR bibliotēku darbs pārkārtojams,
lai atbilstu valsts un partijas uzdevumiem – lai tas “patiešām varētu reprezentēt
padomju bibliotēku” un “padomju grāmata visur aizsniegtu lasītājus”, bet pirms
tam “steidzīgi pārskatāmi grāmatu fondi, kas atbrīvojami no mazvērtīgās literatūras;
nekavējoties izņemama no apgrozības kaitīgā, buržujiski-nacionālistiskā literatūra,
kur tas vēl visumā nebūtu izdarīts” [7, 94].
Pirmajos pēckara gados radikāli izmainījās Rīgas iedzīvotāju sociālais sastāvs
un viņu sadzīves kultūra, tostarp dzīvokļa iekārtojums un literatūra, ko viņi lasīja.
Par padomju režīmam nepiemērotu grāmatu glabāšanu varēja notiesāt kā gleznotāju,
pedagogu un mākslas kritiķi, Latvijas PSR Mākslas akadēmijas un Latvijas Valsts
universitātes Filoloģijas fakultātes docentu Jēkabu Strazdiņu (1905–1958) un bijušo
grāmatveikala īpašnieci, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Jāņa Misiņa bibliotēkas
vecāko bibliotekāri Ilonu Bartuševsku (1900–?), kam par “pretpadomju literatūras
glabāšanu” 1949. gadā piesprieda 10 gadu “labošanas darbu nometnē” un mantu
konfiscēja [5, 324–325].
Bet to, kas notika ar grāmatām, kuras kā “bezsaimnieka mantu” bēgļu gaitās
devušos dzīvokļos aprakstīja Rīgas pilsētas rajonu finanšu nodaļu darbinieki un
kuras pēc tam nonāca Latvijas lielākajās bibliotēkās, droši vien labāk atminas to
darbinieki vai zina to vēstures pētnieki.
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To izveidoja 1945. gadā. Pēc vairākām institucionālām reorganizācijām, tagad Latvijas Universitātes Akadēmiskā
bibliotēka.
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Ownerless Books. The Destiny of Books After the
Soviet Reoccupation of Latvia, 1944–45
In 1944, when Soviet troops were rapidly approaching Latvia, thousands of
people, fearful of Soviet repressions, fled to Kurzeme, Germany or the island of
Gotland. These refugees were forced to abandon their homes, including their personal
libraries. It is the books in these collections that were one subject of legislation
proclaimed (but not freely available) by the Soviet authorities in 1943, such as the
Regulation on the Order of Registration and Use of Nationalised, Confiscated, Noninherited and Ownerless Property (Council of People’s Commissars), and Instruction
No. 311 On the Application of the Regulation on the Order of Registration and Use
of Nationalized, Confiscated, Non-inherited and Ownerless Property by the USSR
People’s Commissariat for Finance. These documents declared belongings left by
refugees as ownerless property, to be sold to the new tenants or in the shops of the
Rīga City Trade Trust.
Instruction No. 311 prescribed that the most valuable books, manuscripts, projects, drafts, notes and letters, “especially if they had been owned
by scientists, engineers, artists, composers or writers”, must be delivered to the
archives of the People’s Commissariat for Internal Affairs, but any other books
and manuscripts – to the libraries of the People’s Commissariat for Education.
Consequently, thousands of books from these private libraries, considered ideologically pernicious by the Soviet regime and of no interest to the new tenants,
were withdrawn and handed over the Latvian SSR State Library (now the National Library of Latvia) and the Latvian SSR State Historical Library (now the
University of Latvia Academic Library).
Keywords: Ownerless property, Rīga apartments, 2nd USSR occupation of Latvia, World
War II refugees, USSR legislation, State Library of the Latvian SSR.
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