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Kurzeme Baltijas vācu dzejā: pilsētas

VELTĪJUMA DZEJA

• [Rīga: B.Plīnijs «Slavas dziesma Rīgai». 
1595, latv. 1995.]

• Kristiāns Bornmans «Jelgava» 
(Mitau, 1686) 

Grām. Senā Jelgava. R.: Neputns, 2010.

896 rindas dzejā:
2 daļas : «Viss ar Dieva palīgu» - atskats 
vēsturē, Bornmana laiks – personas, 
pārvalde
«Jelgava no ārpuses»:  ārpilsēta, dabas 
ainas, zveja, medības, lauku darbi.



Kristiāns Bornmans. «Jelgava». 1686

453. Nesteidz prom no Jelgavas! Prieks ar to būs 
iepazīties:
Te var piecas valodas vienā reizē iemācīties.
To, kā runā kurzemnieki, leiši, poļi, vācieši,
Zviedri ar, to nebūs lieki, ieklausīties vērīgi.

549. Kūri - tie, kas Jelgavā ir uz dzīvi 
apmetušies,
Arī vācu gudrībā ielauzties ir pacentušies:
Smalkāka tiem uzvedība, runāt vāciski tie prot, 
Augstāka tiem tikumība, nekā laukos dzīvojot.



Kurzeme Baltijas vācu dzejā: pilsētas

VELTĪJUMA DZEJA

• Jakobs Frīdrihs Bankavs
«Dundaga, bruņinieku pils un 
privātmuiža Kurzemē» 
(Dondangen, Ritterschloss und
Privatgut in Kurland, 1721) 
latviski nav tulkota

Publ. laikrakstā «Das Inland» 
1855, nr. 14.-16.



J.F.Bankavs “Dundaga” (1721) – vācu tekstā viens pants latviski

Zveija ne ir, vētra spiež, spēka pietrūkst, ko būs darīt?

Mums tas sturmis jāizcieš. Mudi grib mums visus parīt:

Plekstes, vimbas, mencas, sījas: muļķi! Jo tu man` un prot,

Še tas stēris ne, pie Rījas, saviem mīļiem pigiem dod.



18./19.gs. mija – Kurzemes 
literatūras antoloģijas

• Karls Augusts Kitners «Kurona: dzejojumi un gleznieciskas ainas no 
ziemeļu senlaika» ( Kurona: Dichtungen und Gemälde aus der 
nordischen Vorzeit, 1793-1795).

Kitners (K. A. Küttner, 1749 Gerlica – 1800 Jelgava) – Jelgavas Pētera 
akadēmijas grieķu valodas profesors, prorektors, bibliotekārs
I sēj.: ietver dzejojumus – Svētceļojums uz Romovi, ainiņas iz Piltenes un Grobiņas 
vēstures, dziedājums par Kaupo; par kuršu ķoniņiem; par ceļojumu ziemas laikā –
veltījums Zlēku un Kabiles muižkungam Bēram.

II sēj.: Daugavas zvejnieks; Durbes kauja; vīnogu novākšana Sabilē un Voltera fon
Pletenberga nāve.

Dzejojumiem pievienoti paskaidrojumi.

Krājumi digitalizēti!



Kurzeme Baltijas vācu dzejā: 19.gs. sākums. 
K.U.Bēlendorfs
• Kazimirs Ulrihs Bēlendorfs

(Boehlendorff, 1775-1825)

Bērnība Engures mācītājmuižā
Dzīves pēdējās dienas Mērsraga 
muižā – skolotājs rentnieka Redliha
bērniem – māca latīņu, franču, itāļu 
un krievu valodu.

Krājums «Dzejas»  ar S.Pijolas
ievadu, V.Bisenieka atdzejojumi.  
Rīga: Jumava, 2014.



K.U.Bēlendorfs

«Staburags»

Upe, tu svētā, 

Saulaina lejup tu plūsti rudeņa rudajā rotā,

Kurš sevi vainago pats ar daudzkāršu 
krāšņuma kroni!

Publ.: Vilhelms Zigfrīds Štafenhāgens
«Kurzemes skatu albūms» (W.S. 
Stavenhagen. Album Kurländischen 
Ansichten, 1866).



Par K.U.Bēlendorfu -> J.Bobrovska stāsts

• Johannes Bobrowski (1917-
1965), dz. Tilzītē [Sovetska]

• Studējis mākslas vēsturi Berlīnē

• 1939-1945 vācu armijā

• 1945-1949 krievu karagūstekņu 
nometnēs pie Donas, akmeņogļu 
raktuvēs

• Atgriežoties darbs izdevniecībā, 
dzeja, proza



J.Bobrovskis (1917-1965) un Bēlendorfs

• 1944 30.divīzijas sastāvā Kurzemes katlā pie 
Kandavas

• Baltijas motīvi dzejā, Baltijas vēsture, baltu 
mītoloģija, kultūra, misticisms, dievišķā 
atklāsmes, dievišķais dabā, cilvēkos

• Rakstnieks - caur pagātni tagadni

• apokalipses nojautas

• 1964 dāvanā Emīla J.f.Grotusa antoloģija 
«Baltiešu dzejnieku grāmata» (Baltisches
Dichterbuch, 1894)

• 1965 BOEHLENDORFF / «Bēlendorfs», žurnāls 
«Liesma» 1970, nr.5, Dz.Kalniņas tulkojums



Atkāpe: «Friedensbilder in Kriegszeiten. Kurland in Fotografien aus den Jahren 1916-
1918 von Rudolf Trapp» [Miera laika attēli kara laikā. Kurzeme 1916-1918 Rudolfa
Trapa fotogrāfijās]. Mainca. 2018. [LNB krājumā]

• Celmenieki, mācītājmuiža

• Vecapgulde

• Ālaves muižas ļaudis

• Strante, Ulmale

• Kurzemes dabas skati

• latvieši



Ulmales tautastērpi un 
Kurzemes ļaudis 1916-1918



Kurzeme Baltijas vācu dzejā –
Ģ. von den Brinkena (1892-1982)

Dzejas izlase «Kad mājās nāc..». 
Tukuma muzejs, 2012.

Ieskats von den Brinkenas dzīvē, 
dzejā, darbu hronoloģija. Bilingvāls 
izdevums.

Atlantīdas sapnis ir saulrietā 
nogrimis. 

Ka mums bija jāšķiras, Dievs tā ir 
nolēmis. 1975

Bangas kā postošas briesmas /pār 
tēvzemi pārbrāza,/ karogi, dziesmas 
un liesmas /smiltīs sašķīda. 

.. Vējš sagrāba savā varā/man visu 
tēvzemi.

Tai dziļi jānogrimst bija / uz 
neatgriešanos, 

To paštaisnā jūra rija, / vairs atpakaļ 
neatdos. 1921.



Kurzeme Baltijas vācu dzejā –
Ģ. von den Brinkena

Kurzeme 

Ne dziļo mežu grūtsirdība vien - / 
sirds patvērums mums bezsirdības
briesmās - / pat izkapts švīkstoņa 
pie sevis sien / ar mīlas kvēli, kas 
skan līgodziesmās.

Tas viss ir viņā, bezlaicīgi smags, / 
vēl baltā saulgriežnakts, kas spītē 
salam, / vēl «Mājā!» sauciens, 
jūra, kurā Kolkas rags...

Kas izsmels to, kas izjutīs līdz 
galam?

1977



Baltijas vācu literatūra kā vēstures izziņas 
avots: memuāri
• Elīza fon der Reke. «Kādas 

Kurzemes muižnieces atmiņas». 
2004

Audzināšana

Rituāli, paradumi, kārtas

Kurzemes muižas dzīves ikdiena

Deja, māksla, mūzika

Jelgavas vācu sabiedrības dzīve



T.H.Pantenius. «Aus den Jugendjahren eines alten Kurländers» 
[No kāda veca kurzemnieka jaunības atmiņām, 1907/1913]

• Latviešu valodā Austrums, 
1898, VII 36-40; VIII 128-
134; IX 196-204

Salgales mācītājmuiža
Baltijas vācu tipi, 
audzināšana, mājas dzīve

Šai vecajai jumpravai bija 24 gadus no vietas 
kalpone, ar kuru viņa dzīvoja pastāvīgā nemierā 
un mierā. Māliņas tante atstāja pēc savas nāves 
17 smejošus mantiniekus un testamentu. Pēdējā 
viens pants skanēja šādi: Savai kalponei, kas man 
24 gadus uzcītīgi kalpojusi, atstāju savu zaļi 
apvilkto kažoku un – te nāca caurums – rubļus. 
Virs cauruma stāvēja vārdi: Šis caurums lai nāk 
spēkā. Māliņas tante šai vietā agrāk bija 
ierakstījusi kādu naudas summu. Bet kad tā reiz 
atkal ar savu kalponi sanīdās, viņa domāja: Ta
nepelna, ka tai no naudas ko atstāju un bij
izgriezusi zīmēto skaitli. Pēcāk atkal salabusi, viņa 
atkal domāja, ka ar pielikto apkārtrakstu 
izlabojusi izgriezumu. (132)



romāni, stāsti 

garstāsts «Um ein Ei» 
1881. latv.  «Olas dēļ» : 
1881; 1882²;  1922³

Kurzemes jūrmalas 
zemnieki, muiža, mācītāji 

[Blaumanis. «Andriksons»]

«Die von Kelles». latv. 
«Ķelieši»: 1887; 1932²

16.gs. Livonijas karš

T.H. Panteniuss (1843-1915)



19.gs. memuāri. 
A.Bīlenšteins. «Kāda laimīga 
dzīve». 1904/1994

• Mācītājmuižas dzīve, 
audzināšana

• Izglītotu cilvēku saziņas tīkls –
mācītājmuiža kā centrs – ciemiņi 
valodnieki, etnogrāfi

• Kurzemes mācītāju sadarbība –
Bībeles tulkojuma revīzija, 
dziesmu grāmatas revīzija

• Mācītājs un draudze

• Tautas apgaismības 
turpinājums Latviešu Literārajā 
(Draugu) biedrībā. 

• Bīlenšteins un folkloras 
vākšana, etnogrāfija

• Baltijas vācieši un jaunlatviešu 
kustība



Bernhards Bīlenšteins 
1877-1959

• 1877 Dobele – 1959 
Heilbrona

Rīgas Politehnikums

1898-1904

1905 privāts arhitektūras birojs 
Rīgā

1917 Krievijas armija, Pleskava, 
Vitebska

līdz 1939 arhitekts Rigā

Poznaņa, etc.Heilbrona
Rīgas jūgendstila nacionālais romantisms, 

ap 30 māju Rīgā. 

B.Bīlenšteins. «Bet mājas palika». 
Jumava, 1998.



Marta Bīlenšteine

• 1861 Jaunauce- 1938 Rīga (ugunsgrēkā)

1905 Mitau

1919 Riga

Marktberichte für die Hausfrau / 
tirgusziņas (Rig.Rundschau)

Ill. (ca.700), līdzstr. ABs Die 
Holzbauten und Holzgeräte der 
Letten (1907-1918)

Bast und Binde an der Kleidung der 
alten Letten (1932) / lūki un saites 
latviešu apģērbā

Die altlettischen Färbenmethoden
(1935) / seno latviešu krāsošanas 
metodes



Marta Bīlenšteine

• Notstandskochbüchlein. Gewidmet 
den baltischen Frauen (1916)
/pavārgrāmata

[Grūto laiku pavārgrāmata}

• 1905 revolūcija

• I pasaules karš, 1919.g..

• Smaids, uzmundrinājums – ēdājiem 
–jo jūs, Baltijas sievietes, elastīgas 
un stipras!

• Kurzemes, Jelgavas, Martas ēdieni 
un internacionāla virtuve 1922.g. 3. izdevums



Zigfrīds Bīlenšteins

• 1869 Dobele – 1949 
Zenftenberga (D)

Leipcigas augstskola, Veimāras 
MA 1891-1897

Gleznotājs, zīmēšanas skolotājs 
Rīgā 1897-1939

Poznaņa, Zenftenberga



Juliuss Dērings. 
Memuāri

Kurzemes dzīve – ģimene, saziņa, 
pārvietošanās, sakari, māksla

Jelgava kā mākslas centrs, 
izglītotās sabiedrības izklaides, 
meiteņu audzināšana – mūzika, 
māksla, dzīvās bildes

Rādītāji!



Par Dēringu: Ed.Šmite. Jūliuss Dērings Jelgavā. 
«Senā Jelgava». Neputns, 2010, 234-252.

1818 dzimis Drēzdenē

kopš 1845 Kurzemē

Skolotājs, portretists 

Kurzemes Literatūras un mākslas 
biedrības bibliotekāra palīgs, 
bibliotekārs, rakstvedis

1898 miris Jelgavā



Avoti vācu valodā

• Elisabeth Goercke «Heimat in
uns». Harro von Hirschheydt. 
1959. I.Čeksteres tulkots 
fragments «Talsu novada muzeja 
raksti III»

• Lisette Harmsen. «Ein altes 
kurländisches Pastorat». 1913 / 
Harro von Hirschheydt. 1970



Atskatoties. 
Lizete Harmsena (1835-1914). Zlēku mācītājmuiža.


