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PRIEKŠVĀRDS

Krājums veltīts jautājumam «Grāmata lasītājs»,
lielākajā daļā rakstu aplūkojot to vēsturiskā skatījumā.

Tādējādi vairums publikāciju attiecas uz latviešu grā-
matniecības vēsturi. Uzmanības centrā izvirzītas pro-

blēmas par grāmatu pieejamību, lasītāju sastāvu,

lasītāju interesēm, lasāmvielas izvēli pagātnē. Mate-

riālus grāmatniecības vēsturē sniedz arī publicējums
«No Latvijas PSR Valsts bibliotēkas rokrakstu fon-
diem». Viens no krājuma rakstiem iepazīstina ar lasī-

tāju un lasīšanas izpēti Padomju Latvijā mūsdienās.

Redakcijas kolēģija

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник посвящается вопросу «Книга чита-

тель», который в большинстве статей рассматри-

вается в историческом плане. Таким образом, ряд
публикаций касается истории книги. В центре вни-

мания авторов проблемы доступности книги,

круга читателей, выбора книги читателями и чита-

тельских, интересов в прошлом. К статьям по истории

книги примыкает публикация «Из рукописных фондов
Государственной библиотеки Латвийской ССР».

Одна из статей сборника является результатом изу-

чения читателей и чтения в Советской Латвии.

Редакционная коллегия



PREFACE

The collection views the problem «The book and

reader», mostly from the historical point of view. Thus

the majority of the included articles belong to the his-

tory of book. Attention is centred on the problems of
book accessibility, readers' contingent and their inte-

rests, the choice of reading matter in the past. The

publication «Excerpts from the Latvian SSR State

Library Manuscript Collections» is also connected with

the history of book. One of the articles of the collection

deals with the investigation of readers and reading
in Soviet Latvia nowadays.

Editorial Board
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GRĀMATA UN LASĪŠANA LATVIEŠU SABIEDRĪBĀ
LĪDZ 18. GADSIMTA VIDUM

A. APĪNIS

Latviešu grāmatniecības vēsturē izvirzās uzdevums pievērsties
lasīšanai un lasītājiem, grāmatu informācijas funkcionēšanai
sabiedrības pagātnē. Grāmatniecības vēsture Padomju Savienībā
un ārzemēs arvien vairāk tiecas izpētīt jautājumus par grāmatu
izplatīšanas formām un kvantitāti, par grāmatu uzkrāšanos. Sva-

rīgi ir iet vēl tālāk cik iespējams, censties noskaidrot, kā grā-
matas ietekmē sabiedrības apziņas veidošanos.

Trūkst avotu, no kuriem varētu iegūt tiešas ziņas par grāmatu
cirkulācija pagātnē, par lasīšanas norisi un satura recepciju.
Tāpēc jālieto zondāžas metode —jāatrod «urbuma punkti» ar pie-
tiekami reprezentatīviem faktiem. Pie šādiem faktiem pieder,
piemēram, ziņas par grāmatu tirdzniecību, tirāžām, krājumiem,
dati no ierakstiem eksemplāros, no memuāriem un dokumentiem

par cilvēku rīcību izlasītā ietekmē, norādījumi, kas izlobīti no

pašu grāmatu satura utt. Ar ticamiem secinājumiem jācenšas
aizpildīt «telpu» starp šiem punktiem. Bet, jo tālāk pagātnē, jo
grūtāk ir atrast iespējamos zondāžas virzienus. Sevišķi maz faktu
ir par lasīšanu plašākajos vienkāršo ļaužu slāņos.

Sājā rakstā sākta latviešu lasīšanas vēstures 1 izpēte, aplūkojot
to no vissenākajiem laikiem līdz 18. gs. vidum feodāli dzimt-
nieciskas iekārtas krīzes sākumam. Tas tādēļ, ka šai posmā grā-
matniecība bija samērā viendabīga. Vēl nebija pietiekami sazaro-

jušies sociālās informācijas veidi, dažādojusies sabiedrības
gnozeoloģiskā struktūra.

Posmā līdz 18. gs. vidum iznāca gandrīz vai vienīgi reliģiskā
literatūra, un politiskās, zinātniskās, tiesiskās, ētiskās, estētiskās
domašanas elementi zinātniekam diemžēl jāprot izlobīt no šī
monoideoloģiskā ietvara. Turpretim ar 18. gs. vidu grāmatniecībā

1 Grāmatu ražošanas un satura vēstures galvenos metus autors iztirzājis
apcerējumā «Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta bei-
gām» (R., 1977).
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ielauzās daudzveidīgi ideoloģiskie strāvojumi, kas radās minētajā
krīzes situācijā. Sākās arī garīgā darba dalīšana atbilstoši domā-
šanas formu diferenciācijai.

1.

«1521. gadā darba cilvēki samaksāja
šo grāmatu, un tā pieder viņu altārim

pie svētā Pētera, svētā Stefāna altā-

rim.»

leraksts Rīgas tīģeru misālē

11. un 12. gs., kad, kā spriežams, 1 Latvijas teritorijā parādījās
no Krievzemes importētās pareizticīgo baznīcas grāmatas, starp
latviešu senčiem nebija garīdznieku. Feodāļi un citi pilskalnu
iemītnieki ar jauno reliģiju tikko saskārās. Tāpēc starp pamat-
iedzīvotājiem vēl nevarēja būt lasītāju kā grupu, slāņu, varbūt

bija tikai kādi atsevišķi lasītpratēji izņēmuma gadījumos. No
baznīcslāvu vai senkrievu valodas tad patapināts gan pats grā-
matas vārds, bet ne jēdzieni, kas saistīti ar grāmatas lietošanu.
Termins «lasīt» (grāmatu) latviešu valodā ieviesies vēlāk pēc
13. gs. Par to liecina fakts, ka izraudzīts vārds ar pirmnozīmi
«vākt» pēc vācu «lesen» un latīņu «legere» parauga (turpretim
lasīšanas apzīmējumam «чести» baznīcslāvu valodā, tāpat kā

jēdzienam «znagignöskein» grieķu valodā, pirmnozīme ir «zināt,
apjēgt, domāt»).

Vācu kolonizatori, kas 13. gs. bija iekarojuši Latviju un izvei-

dojās par virsslāni, vācisko un latīnisko grāmatu līdz 15. gs.
vidum pazina gandrīz vienīgi kā oficiālajā darbībā lietojamu
piederumu. Nav konstatējams, ka starp viņiem būtu izplatījusies,
piemēram, pilsētnieku lasāmviela, kas tad būtu varējusi iefiltrē-
ties pilsētu latviešu aprindās. Tajos gadsimtos latviešu sabiedrība

bija šķirta no grāmatniecības. Latviešu vidē informācijai piemita
feodālisma laikmeta patriarhālajai kopdzīvei raksturīgās iezīmes:

informācija tiek nodota mutvārdu vēstījuma veidā, tā pēc adresā-

cijas ir personāla, atzinumi tajā izolēti cits no cita, pārmantotās
zināšanas netiek nedz sistematizētas, nedz kritiski pārvērtētas.

15. gs. pēc grāmatu iespiešanas izgudrojuma uz Latviju sāka
doties ceļojoši Vācijas grāmattirgoņi ar Rietumeiropā iespiestiem
izdevumiem. Pilsētās, īpaši Rīgā, koncentrējās grāmatu kultūra.
Grāmatas nonāca arī privātos vācu namos, tika lasītas un stu-
dētas pēc pašu lasītpratēju iniciatīvas.

1 Apinis A. Latviešu grāmatniecība ..., 22.—23. Ipp.
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Tai pašā laikā tapa latviešu rakstu tradīcija, arī galvenokārt
Rīgā. Vairākas augstas pārvaldes instances apsprieda dievkalpo-
jumu tekstu tulkošanu latviešu valodā. 1442. gadā landtāgā no-

lēma, ka nevāciem jāmāca tēvreize, Marijas sveicinājums, ticības

apliecinājums, baušļi, kā izturēties sakramentu ceremonijās, jāiz-
skaidro tā sauktie nāves grēki un laulāto pienākumi. 1 Pēc šādiem

lēmumiem, acīm redzot, garīdzniekiem vairojās īsi latvisku for-
mulu un izteicienu pieraksti. Pilsētas dokumentācijā, amatu liet-
vedībā parādījās pa vārdam vai teikumam latviešu valodā. Pilsētu
latviešu amatnieku darba raksturs un sabiedriskā dzīve brālībās

un amatos prasīja informāciju fiksēt rakstveidā. 1497. gadā sāls-

nesēju (izkrāvēju) amata vecākais latvietis Jēkabs Stagers izda-

rījis ierakstus organizācijas dokumentos.2 Bez šaubām, viņš tātad

bija arī lasījis grāmatas. Tieši šajās aprindās reliģiskā dzīve bija
rosīgāka, un rakstītam vai iespiestam tekstam te varēja būt arī

ideoloģiska funkcija. 1506. gadā tika apstiprinātas latviešu alus-

nesēju amata tiesības no savām ģimenēm izvirzīt un izskolot

garīdznieku,3 tātad rakstu pratēju un grāmatu lietotāju. Latviešu

liģeru amats 1521. gadā iegādājās Libekā latīņu misāli un novie-

toja to Pētera baznīcā uz sava altāra. Secināms, ka sabiedriskās
un intelektuālās aktivizēšanās periodā 15. gs. otrajā pusē un

16. gs. sākumā latviešu sabiedrībā atsevišķos gadījumos komuni-

kācijas līdzekļa uzdevumus sāka pildīt grāmata.

2.

«Viņiem [latviešiem] varētu ķesteris
vai kāds jauneklis katehismu lasīt

priekšā.»
A. Einhorns, 1570

Kad 1525. gadā reformācijas mutuļos radās pirmās zināmās

grāmatas latviešu valodā (Vācijā iespiesti protestantu izdevumi,
1 Schirren C. Verzeichniss livländischer Geschichts-Quellen in schwedischen

Archiven und Bibliotheken. Dorpat, 1861, H. 1, S. 14.
2 Arbusow L. Studien zur Geschichte der lettischen Bevölkerung Rigas

im Mittelalter und 16. Jahrhundert. Latvijas Augstskolas raksti, 1921, 1,
95. Ipp.

3 Confirmation des Erzbischofs zu Riga Michael Hildebrands über den

Verlehnungsbrief E. E. Raths an das Amt der Bier- un Weinträger oder

Brüderschaft des Heiligen Laurentius über den Altar und Vicarie zu St. Lau-

rentii in der St. Petri Kirche... In: Maskou-Samowski J. A. Diplomatisches
Corpus... 1764, S. 423 (rokraksta fotokopija LPSR ZA Vēstures institūtā, 245).
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visdrīzāk mesas), tās bija domātas Rīgai. Pēc ieceres tām ar mā-

cītāju starpniecību vajadzēja rosināt latviešu masas, iesaistīt cīņā
pret feodālajām virsvarām, tātad kalpot progresīvam mērķim.
Bet šīs grāmatas tika aizturētas un adresātu, cik var noprast,
nemaz nesasniedza. Turpmākajos gadu desmitos Rīgas luterāņu
garīdznieki sastrādāja ceremoniālam nepieciešamos latviskos tek-

stus, kas tagad zuduši, garīgas dziesmas, evaņģēliju fragmen-
tus, katehismu. Šie raksti tika apkopoti stabilākā krājumā, ko

mūsdienās dēvē par Jēkaba baznīcas rokasgrāmatu. Pilsētas patri-
ciātam tolaik vēl neizdevās galīgi likvidēt demokrātisma elemen-
tus jaunajā luterāņu draudzē, tāpēc var domāt, ka kaut kādas
demokrātiskas tendences saglabājās arī rokasgrāmatā.

Arī citās Latvijas vietās vajadzēja dievkalpojumu un ticības mācības tek-
stu. Tā, piemēram, Kurzemes superintendents A. Einhorns 1570. gadā ieteica

latviešu zemniekus iepazīstināt ar katehismu, to viņiem nolasot priekšā. 1

16. gs. vidū Grobiņas apriņķa Sventājas baznīcā revīzijas laikā atradās rok-

raksti, kas, spriežot pēc protokolā norādītā satura, bija līdzīgi Jēkaba baznīcas

paraugam. Revidents lika tos izmantot ticības mācīšanai. 2

Latviešu grāmatniecība, tāpat kā iespiestā grāmatniecība vai-
rākumam Eiropas tautu, radās nevis pēc iniciatīvas «no augšas»,
t.i., pēc valsts varas pavēles, bet gan pēc iniciatīvas «no vidus»
no pilsētnieku, no inteliģences slāņiem. Taču nav manāmas nekā-
das latviešu valodā iespiestu masām domātu darbu vai aģitācijas
izdevumu pēdas, netika iekārtotas spiestuves. Acīm redzot, lute-

rāņu mācītāji un ar viņiem saistītās aprindas vienlaikus arī bai-

dījās ierosināt latviešu slāņus uz lielāku patstāvību reliģiskajā
un politiskajā dzīvē. Atšķirībā no Rietumeiropas Latvijā reformā-

cijas posmā tautas grāmata neradās. Pēc Livonijas kara, 16. gs.
beigu cēlienā un 17. gs. sākumā, latviešu grāmatniecība kļuva
par Latvijas teritoriju ieguvušo valstu, kā arī valdošo šķiru
politikas ieroci.

Pirmajā simtgadē (1525—1625) var saskaitīt astoņas latviešu
valodā iespiestas grāmatas; līdzās tām visu laiku tapa rokraksti,
gan plaši teksti, gan īsi darbiņi vai fragmentāri izvilkumi

1 [Einhorn, A.]. Kirchen Reformation des Fürstenthumbs Churlandt vnd

Semigallien / In Lieffland. S. 1., 1570, S. Eij.
2 Protokoll der Kirchenvisitation, die der herzoglich preußische geheime

Rat und Pfarrherr der Altstadt Königsberg Johannes Funcke im preußischem
Pfandgebiet Grobin auf Befehl des Herzogs Albrecht in Preußen 1560 Juli 19

bis 26 vollzog. S.-Ber. der kurländischen Ges. für Lit. und Kunst... a. d. J.

1905, 1906, S. 45; Tetsch C. L. Curländische Kirchen-Geschichte. Königsberg-
Leipzig, 1768, T. 2, S. 307—308.
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dziesmas, lūgsnas, liturģiski jautājumi utt. Visu gramatu un

rakstu tiešais adresāts bija vācu tautības garīdznieki.
Viņiem ar mutvārdu pamācībām un ceremoniāliem vajadzēja grāmatu

saturu novadīt līdz latviešiem. Dažos gadījumos tas skaidri formulēts. Tā, pie-
mēram, 1586. un 1587. gadā Kēnigsbergā iespiesta baznīcas rokasgrāmata
«vienkāršiem draudžu ganiem un sprediķotājiem, arī mājastēviem» (ar pēdējiem
šai gadījumā domāti muižnieki, pilsētu namnieki), lai stiprinātu «nabaga
nevācus» kristīgajā ticībā. Latvieši tiek saukti par klausītājiem, tieši tiek
norādīts lasīt viņiem priekšā. Lai gan P. Kanīzija katoļu katehisms oriģinālā
bija paredzēts masām un tā latviskajā tulkojumā «Isīge pamācīšen no tiems

papriekše galve gabliems hristītes mācībes» (Viļņā, 1585)1 saglabāta adresācija
«priekskan tiems nemācīgiems und jouniems bērniems» un «tam hristīte laso-

tājam» (grāmata tika iespiesta veselos 1002 eksemplāros, no tiem 600 atveda

uz Rīgu un 60 izsniedza diviem priesteriem Cēsīs un Koknesē) 2
,

tomēr jezuītu
praksē, kā rāda viņu hronikas, iespiestais un rakstītais teksts bija tikai spredi-
ķotāja palīglīdzeklis. 17. gs. sākumā lietuviešiem un poļiem jezuīti jau iespieda
masu grāmatas, taču latviskos izdevumus viņi adresēja garīdzniekiem. Tā

latviešu grāmatniecības sākotnē faktiski nebija grāmatu latviešu lasītājiem.

Par minēto grāmatu izplatīšanos iespējams izdarīt dažus seci-

nājumus. 1583. gadā jezuītu hronists žēlojās neesot nekādu

grāmatu šejienes izloksnēs.3 Acīm redzot, rokrakstu bija tik maz,
ka tie viņam palikuši nezināmi. «Isīge pamācīšen» bija garīdz-
nieku rokās, viņi to bus izmantojuši katehizēšanai mutvārdos

(1585. gada dokumentā tieši minēts par «katehētisko lasīšanu»,
kur zemniekiem jābūt klāt) 4

.
Kaut kāda iemesla dēļ Kanīzija

darbs lietošanā neieviesās, jo 17. gs. pirmajā ceturksnī tika uzrak-
stīti divi jauni katehismi (J. Malloviusa un G. Elgera). Kurzemes

rokasgrāmatu izdalīja baznīcām. Tās tirāža, spriežot pēc analo-
ģijas ar turpat Kēnigsbergā līdzīgos nolūkos iespiestiem poļu,
senprūšu un lietuviešu darbiem, būs sniegusies dažos desmitos,
varbūt pāri simtam eksemplāru. Pēc pārdesmit gadiem kāds

1 lespējams, ka vispirms arī jezuīti lietoja ar roku rakstītus tekstus. Tādi

minēti 1584. gadā (Kleijntjenss J. Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhī-

vos. R., 1941, 2. d., 26. Ipp. (Latvijas vēst, avoti / Latvijas Vēst, in-ts, 3. sēj.)).
2 Helk V. Die Jesuiten in Dorpat 1583 —1625. Odense, 1977, S. 65. (Odense

Univ. Studies in Hist. a. Social Sciences. Vol. 44.). Tulkojuma manuskriptu
esot izskatījuši vairāki cilvēki. lespieduma organizētājs A. Posevino spiestuvei
izsniedza 6 rises papīra un par iespiešanu samaksāja 6 guldeņus (acīm redzot,

no jezuītu ordeņa līdzekļiem).
3 K.leijntjenss J. Latvijas vēstures avoti..., 2. d., 21. Ipp.
4 Turpat, 221. Ipp.
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Kurzemes garīdznieks savām vajadzībām šos tekstus pats uzrak-

stīja no jauna ar grozījumiem. 1

16. gs. otrajā pusē Rīgā bija grāmatu veikals, otru atļāva
atvērt N. Mollīnam. Gan šie stacionārie veikali, gan iebraucēji
tirgoņi, gan iesējēji tirgojās ar vācu grāmatām, pie tam samērā

naski.
No latviešu izdevumiem tirdzniecībā, acīm redzot, nonāca Mol-

līna 1615. gadā iespiestā rokasgrāmata viņam lika to izdot par
saviem līdzekļiem, ko taču vajadzēja atgūt. Tās tirāža nevarēja
būt gluži niecīga.

Tā domāt liek vairāki fakti. 1631. gada atkārtotajā izdevumā tipogrāfs
norāda, ka Mollīnam latviešu grāmatas iespiešana 1615. gadā izmaksājusi
dārgi, burtstabiņi manāmi nodiluši. Par šo grāmatu ir pamats domāt, ka to

savā īpašumā ieguva arī latvieši, jo diez vai nedaudzie mācītāji2 spēja visu

tirāžu izpirkt. Cits norādījums
atkārtoti ieteica jaunu rokasgrāmatu gatavot Mollīna izdevumam līdzīgā
redakcijā, jo «vienkāršā šejienes tauta» to vairāk cienījot nekā vēlākos varian-

tus.3 Tomēr nekāds lielais noiets gan nav bijis. Par to tipogrāfs sūdzas

1631. gada izdevumā, kaut arī piemin, ka līdz tam visi eksemplāri izpārdoti.

Pirmajos pārbaudei pieejamos izdevumos, kas iznāca 16. gs.
80. gados, grāmatas, lasīšanas un rakstīšanas termini ir nosta-

bilizējušies un tiek lietoti bez īpašas paskaidrošanas kā jau
labi pazīstami: 1585. gadā «grāmata», «lasīt», «lasotājs»,
«iespriests» [iespiests], 1586. un 1587. gadā «grāmata»,
«raksts», «rakstīt», «aprakstīt», «lasīt», «skola». 1631. gada rokas-

grāmatas ievadā, kas izdevumam pievienots tipogrāfijā, teikts:

«Un, ka nevienam jāsūdz, viņam neesots dieva vārds līdz pillam,
tad esmu es ar lielu darbu šo grāmatu ikkatra saimnieka par lab

sataisījis; ja tas tā notiekās, ka viņš nespētu baznīcā nākt, tad

viņš tomēr savā mājā no savu bērnu jeb no citu godīgu cilvēku,
kas lasīt māk, var likties priekšā lasīties.» Tāpēc izdevējs aicina

grāmatu iegādāties. Savās aplēsēs viņš bija iekļāvis arī lasīt-

pratējus latviešus. Tādējādi ar 17. gs. pirmo ceturksni konstatē-

jams: grāmatas tiešajam adresātam, vācu virsslāņu pārstāvjiem,

1 Kuldīgas baznīcas 1623. gada vizitācijas protokols Latvijas PSR Cen-

trālajā Valsts vēstures arhīvā (turpmāk LCVVA), 631. f., 1. apr., 15. 1.,

93. Ipp.
2 Dažādos laikos šai periodā atzīmēts ap 12 luterāņu mācītāju Rīgā,

7 Vidzemes laukos, jezuītu kolēģijas locek|u Rīgā 4,9, 11 utt.

3 Straubergs J. L. Kannenberga vārdnīca un Fīrekera manuskriptu likte-

nis. Izglīt. M-jas Mēnešr., 1936, № 12, 630.—631. Ipp.
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līdzas radies «blakusprodukts» latviešu lasitaji un gramatu
pircēji.

Visas latviešu grāmatas pirmajā simtgadē bija tikai tulkojumi, tikai kulta

norišu teksti (arī katehisms tolaik tika mācīts kulta ceremonijās), t.i., tie

sniedza ideoloģisko informāciju. Par galveno vērtību uzskatīta piederība «kris-

tītai draudzībai». Citas vērtības (askēze, pacietība, čaklums utt.) tai pakļautas.
Tām visām ir izteikti normatīvs raksturs. Esamības jēga piepildīt dieva

likto. Bargās preventīvas tikai dažkārt papildinātas ar aukstām pamācībām
būt lēnprātīgiem un žēlsirdīgiem. Personība nav vērtība. Kristiānisms, kāds

parādās izpētei pieejamās latviešu grāmatās, t.i., izdevumos, sākot ar 16. gs.

otro pusi, sankcionē kārtu sabiedrību.

Dziesmās, evaņģēlijos daudz tēlu. Estētiskais moments ir apzināts
virsrakstos norādīts, ka dziesmas esot «skaistas». Tā mērķis ir radīt neikdie-

nības atmosfēru, izjūtu, ka cilvēks ieiet citā pasaulē. Arī apdares barokālā

maniere, kāre pēc efektiem piešķir teksta izraisītajiem priekšstatiem retorisku

spriegumu, eksaltāciju.

Visas šīs tekstuālās un vizuālās iedarbības virsuzdevums bija
panākt, lai vienkāršais cilvēks vēl un vēlreiz apliecinātu savu

ticību, nostāju konfesijas, politiska spēka pusē. Grāmatas tolaik

bija vēl tikai mnemoniski palīglīdzekļi ceremonijām. Mērķi vaja-
dzēja sasniegt ne tikai ar grāmatu tiešo saturu, bet arī ar

Rīgas latvieši 17. gs. sākumā (N. Mollīna gravīra, 1612)
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skanisko veidolu. Nozīme bija arī ar tā uztveršanu saistītai darbī-
bai teksta izrunāšanai, dziedāšanai 1

,
izdarībām rituālos. So

grāmatu informācija tajā latviešu sabiedrības daļā, kas to uztvēra,
acīm redzot, neveidoja dziļi personiskas nostādnes, bet skāra tikai
cilvēka apziņas ekstraverto slāni. Tā daļēji var izskaidrot faktu,
ka veseli ļaužu grupējumi minēto simt gadu laikā vairākreiz pār-
gāja no vienas ticības otrā un vēl daudz lielākas masas palika
pret kristiānismu vienaldzīgas.

Latviešu grāmatniecības pirmās simtgades galvenais rezul-
tāts bija radusies sistēma «grāmata latviešu sabiedrība».
Šādas sistēmas tapšanai bija liela nozīme. Uzsverams tikai viens

aspekts, kas realizējās arī latviešu grāmatniecībā, kaut gan gausi
un ilgstošā vēstures gaitā. Ar grāmatu iespiešanu informācija
pilnā mērā iegūst jaunu kvalitāti publicitāti. Zināšanas pār-
vēršas atklātās vispārpieejamās mācībās. Domāšanas formas uni-

ficējas, formējas rakstu izteiksme. Intelektuālā un sabiedriskā
dzīve profesionalizējas, rodas bagātīgas iespējas izvērsties ideolo-

ģiskām sadursmēm, attīstīties kultūrai. Aktivizējot ideju un mā-
cību radiāciju, stimulējot vērojumus, atklājumus, publicitāte
veicina domas radošu atjaunināšanos. Informācijas publicitāte
grāmatās galu galā ir viens no galvenajiem faktoriem, kas sis-

tēmā rosina otru polu sabiedrību uz mijiedarbību. Šīs mij-
ietekmēšanās procesā ar laiku grāmata atbrīvojas no pirmo
iniciatoru šauri šķiriskās programmas.

Ar 17. gs. 20. gadu vidu, kad Rīgu un Vidzemi bija ieguvusi
Zviedrija, gan nostabilizējās Latvijas valstiskā sašķeltība trijās
daļās, tomēr iestājās mierīgāki laiki, no karu plosītās Vācijas
pieplūda inteliģence. Pēc ticību cīņu pierimšanas grāmatas gal-
venais nolūks vairs nebija ar ceremoniālu iesaistīt plašākas masas

vienas vai otras konfesijas nometnē. Klaušu nomai nostiprinoties,
muižniecība un zemniecība ikdienā cieši sasaiknējās un antago-
nisma izpausmes abām šķirām kļuva jūtamākas. Tāpēc grāmatai
pēc varasnesēju ideologu ieceres tagad bija jauns uzdevums
radīt it kā psiholoģisku «spēka lauku», kas pārveidotu zemnieku

apziņu, iekļautu viņus hierarhizētā sabiedrības struktūrā, ieviestu

jaunas dzīves formas un attiecības. Grāmatas latviešu valodā
iznāca tikai pēc valsts, pilsētas vai baznīcas iestāžu iniciatīvas.

1 Tā, piemēram, 1623. gadā Kuldīgas latviešu draudzē jaunatnācējam
mācītājam bijuši «jauni vārde» rokraksts, kas detaļās atšķīries no iespiestā.
Draudze, kas «vece vārde» varējusi «paturēt», šādu tekstu neesot varējusi
«aptvert». Vizitācijas komisija pieteica palikt pie «iemīļotā» izteiksmes veida

(vizitācijas protokols LCVVA, 631. f., 1. apr., 15. 1., 93. lp.).
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Mācītāji ķeras pie baznīcas pamatliteraturas sistemātiskās

izveides.

Jauno posmu aizsāka novatoriskais rokasgrāmatas izdevums «Lettisch

Vademecum» G. Manceļa pārstrādājumā (Rīgā, 1631). Vispirms jāpiemin

noregulētā rakstība 1 un valoda. Lai gan arī tagad vēl raksti ļoti atšķīrās no

tautas ikdienas runas, tomēr bija latvietim labi saprotami, tikpat labi, cik

vispār kāda literāra valoda feodālisma periodā saprotama vienkāršam zemnie-

kam. Ne velti šī tā sauktā veclatviešu rakstu valoda noturējās grāmatās pāris
gadsimtu. Arī pašu latviešu sacerētie teksti vispirms tapa tieši šādā izteiksmē.

Jaunie papildinājumi rokasgrāmatas saturā, tāpat A. Geceļa pārtulkotās tā

sauktās Dāvida dziesmas ar Zālamana sakāmvārdiem (1628, nav iespiests),
Manceļa vēlreiz pārtulkotie Zālamana sakāmvārdi (Rīgā, 1637) pēc tipa ir

jau moralizējoša lasāmviela.

Pirmā latviešu valodas vārdnīca tobrīd arī tikai palīglīdzeklis mācītāju
darbā bija Manceļa «Lettus» (Rīgā, 1638), pirmais sprediķu krājums
viņa «Lettische langgewünschte Postill» (Rīgā, 1654). Draudzes izglītošanai
reliģijas jautājumos stūrakmens, pēc protestantu pārliecības, ir katehisms,

tāpēc bez rokasgrāmatas katehisma tika izstrādāts vēl pāris jaunu katehismu.

1648. gadā J. Rēhehūzens ierosināja Zviedrijas karaļa valdību iespiest viņa

katehismā izskaidrojumu2 (nav ziņu, ka tāds būtu iznācis), 1662. gadā ģenerāl-
superintendents J. Geceliuss laida klajā savu katehismu (nav saglabājies).
Sākās bībeles izdošanas priekšdarbi. Gribēdams saņemt tulkošanas pasūtījumu,
1664. gadā mācītājs J. Reiters lika iespiest evaņģēlija latviskojuma paraugu

(arī nav atrodams).

No 1626. gada līdz 1670. gadam latviešu valodā iespiesti ap-
mēram 10 izdevumi. Rokrakstā palikušo darbu nebūs bijis mazāk.

Ārējā baznīciskuma un kristīgo paražu prasībām grāmatās pievienojās
vairāk ētiskās domāšanas elementu, īpaši moralizējošajā lasāmvielā3

. Aizmetņa
veidā parādījās pirmā nereliģiskā informācija vēstures viela. Rokasgrāmatas
paplašinājumā, tā sauktajos Jeruzalemes izpostīšanas stāstos, ir pārveidots
antīkā vēsturnieka Flāvija Jozefa vēstījums par Jūdejas karu mūsu ēras 1. gs.;

1 Mācītāji un amatpersonas privātā dzīvē un iestādēs gan vēl labu laiku
inerces dēļ rakstīja pirmsmanceļa ortogrāfijā.

2 Zēvers J. Kas Zviedrijas bibliotēkās un arhīvos atrodams par seniem

latviešu un igauņu valodas pieminekļiem? Izglīt. M-jas iMēnešr., 1928,
■№ 12, 499. Ipp.

3 Praksē šie teksti tika lasīti gandrīz vienīgi dievkalpojumos. Mancelis
stāsta pārliecinājies, ka jaunās derības epistulas latvieši uztverot ar grū-
tībām, viņš labākus rezultātus esot sasniedzis, lasīdams priekšā Zīraka gudrības
grāmatas fragmentus un tos komentēdams (Mancelius G. An den Christlichen
Leser. In: [Mancelis G.J. Lettisch Vademecum. R., [1631], Bl.c—cij.).
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Mancelis sniedz slavenu «svētās zemes» vietu vēsturi (aizgūtnēm, kā kādā

mūsdienu tūrisma ceļvedī), stāstījumu par «tautu laikiem» Livonijas kara

notikumiem Latvijā. 1 Kungus dievs esot iecēlis, lai tie realizētu taisnīgu
atmaksu, tāpēc tiek prasīta bezierunu pakļaušanās viņiem. Mancelis pat bībeles

tekstā iepin savas komentējošās frāzes, piemēram, «Kas zobeni jem nepareize
und kam nepieder to nēsāt, tas taps no zobeni nomaitāts» (3. d., 16. Ipp.).
Tas viss, protams, atbilst feodālās sabiedrības vispārīgajai izpratnei par pasau-
les kārtību, tomēr šī vispārīgā izpratne tiek likta lietā ekspluatatoru varas

balstīšanai.

Gnozeoloģiskās uzbūves jauninājumu visvairāk koncentrēts Manceļa spre-

diķos. Mancelis cienī izsvērtas domu konstrukcijas, paredzēdams klausītājos
un lasītājos loģiskas spriešanas māku. Bet sprediķi savukārt varēja veicināt

spēju pārspriest, argumentēt, novērtēt reālo īstenību, jo vairāk tāpēc, ka atbil-
dību par tādu vai citādu rīcību uzlika indivīdam. Teikto vieglāk uztveramu

padarīja asprātīgie salīdzinājumi, kodolīgie izteicieni, folkloriskie elementi (pie-
mēram, velna «portretā»)2 .

Rosīgāka kļuva grāmatu tirdzniecība. 1644. gadā ir ziņa par
grāmatu veikalu arī Jelgavā.3 1641. gadā Rīgas tipogrāfs G. Srē-
ders vienojās ar iesējējiem, ka pārdos viņiem neiesietā veidā

rokasgrāmatu «Lettisch Vademecurn» par 10 mārkām, vārdnīcu
«Lettus» par 4,5 mārkām. Grāmatas cenā, ko prasīja no pir-
cēja, jāieskaita arī iesiešanas izdevumi. Atkarā no darba veida

rokasgrāmatai tie svārstījās starp 4 un 22 mārkām.4 Salīdzinā-

jumam par 1 dālderi (15 Rīgas mārkām) toreiz varēja nopirkt
30—40 kg un vairāk rudzu.

Grāmatu tirāžas, liekas, turējās pāris simtu robežās tā

domāt ļauj aplēses, ko iespējams izdarīt pēc ziņām par rokas-

grāmatas 1631. gada izdevumu un Manceļa vārdnīcu.5 Rīgas
1 Citzemju pieredze 17. gs. (piemēram, parīziešu bibliotēkas) liecina, ka

reālu pagātnes notikumu iztirzājums vienkāršajiem cilvēkiem bija piemērotāks
appasaules apjēgšanas līdzeklis nekā beletristiska izdoma (Martin H. J. Livre,

pouvoirs et sociētē a Paris au XVII siēcle (1598—1701). Genēve, 1969, t. 1,

p. 497—514).
2 Kāds garīdznieks vēlāk liecina vienkāršā, saprotamā, zemnieku dzīvei

piemērotā valodā uzrakstītie Manceļa sprediķi tautai labāk patīkot nekā mācī-

tāju pašsacerētās runas (Straubergs J. Jaunatrastais garīga satura rokraksts

Stokholmā (XVII g. s. beigas). Ceļi, 1935, 6, 246. Ipp.).
3 Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588 —1888. R.,

1890, S. 335.
4 Turpat, S. 318—320.

SNo tikko minētās maksas par neiesietu eksemplāru atskaitot papīra
izmaksu, iznāk viena eksemplāra salikšanas un iespiešanas izmaksa rokas-

grāmatai %, vārdnīcai ’/4 dāldera. Par 1 loksnes salikšanu un iespiešanu pilnā
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iespiedējs 1674. gadā žēlojās, ka neticami lēnā noieta dēļ viņš
būšot spiests nodot makulatūrā savus iespiedumus, to skaitā arī

latviskos, un priekšgājēja izdotos Manceļa sprediķus. 1 Tomēr

latviešu dievvārdu grāmatas tika laistas klajā atkārtoti. Tur-

pretim valodnieciskie darbi nekad netika izdoti otrreiz. Liekas, šo

atšķirību varētu izskaidrot tā, ka vārdnīcu un gramatiku pirka
tikai mācītāji, bet kulta tekstus arī latvieši.

Kurzemes superintendents P. Einhorns 1649. gadā raksta
valdot uzskats, ka latviešiem skolas dot nevajagot: ja viņi spētu
lasīt šīs zemes vēsturi un tā uzzinātu par vācu varmācīgo uzkun-

dzēšanos, tad sāktu censties pēc atbrīvošanās un saceltos.2

Tomēr skolas, kurās mācīties lasīt varēja latvieši, jau bija. 17. gs. vidū

Kurzemē bijušas vairākas zemāka tipa skolas, principā pieejamas arī latvie-

šiem. 3 Vidzemē pirmais rīkojums atvērt latviešu skolu laukos (Jurģu muižiņā
pie Cēsīm) dots 1626. gadā,4 bet lielāka rosība vis nesekoja. Rīgā darbojās,
divas latviešu skolas Jāņa un Ģertrūdes. Tās gatavoja zēnus par baznīcas

ceremoniju dalībniekiem. Jāņa skola apmācīja zēnus arī par ķesteriem, kam

baznīcā bija jālasa, jādzied. Par šo mācību iestāžu niecīgo efektivitāti liecina

tas, ka grāmatas netika adresētas skolu beidzējiem latviešiem. Taču Mancelis

sprediķos sparīgi propagandē skolu mācību (2. d., 381. —382. Ipp.). Par abso-

lūti nereālu lietu viņš tik daudz vis nerakstītu.

Sprediķu krājumā, kur Mancelis konsekventi turas zemnieku
ikdienas priekšstatu lokā, daudz runāts par grāmatu, rakstu,,
lasīšanu. (Arī viņa vārdnīcā rakstīšanas un lasīšanas termini fik-
sēti plaši un niansēti, frazeoloģijas daļā ir pat īpaša nodaļa «No

grāmatāms».) Mancelis paļaujas, ka grāmatu visi viņa klausītāji
labi pazīst, zina tās uzdevumu. Taču Mancelis atzīst, ka lasīt-
prasme apgūta tikai nelielā latviešu daļā dažs sakot: «Es esmu

arajs, neesmu grāmatas daudz lasījis, nei arī māku lasīt»
(2. d., 163. Ipp.), bet cits: «Nu ir grāmata tāda, ka es pats varu

tirāžā tipogrāfs citos gadījumos no pasūtītājiem ņēma l’/з dāldera. Reizinot
to ar abu grāmatu lokšņu skaitu, var nosacīti aplēst salikšanas un iespiešanas
kopizmaksu visai rokasgrāmatai 102 dālderi, vārdnīcai 40 dālderi. Dalot
šo kopizmaksu ar viena eksemplāra izmaksu, iznāk tirāža rokasgrāmatai
122 eksemplāri, vārdnīcai 160 eksemplāri (tie, protams, ir tikai ļoti aptuveni
rezultāti).

1 Buchholtz A. Geschichte ..., S. 348.
2 Einhorn P. Historia Lettica. Dorpt, 1649, S. 61 —62.
3 Salmiņš A. Pirmās latviešu skolas (Kurzemē un Vidzemē XVII—

XVIII gadsimtā). Skola un Ģimene, 1968, № 9, 40.—41. Ipp.
4 Ozoliņš K. Latviešu skolas līdz XVIII gs. beigām. Senatne un Māk-

sla, 1936, № 4, 52. Ipp.
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lasīt jeb no savu bērnu likties priekšā lasīties, kas tas evaņģēli-
jums jir» (1. d., 94. Ipp.). Nereti atskan uzrunas «dziesmu grā-
matā jūs variēta atrast..» (3. d., 133. Ipp.), «atdari to grā-
matu..» (2. d., 353. Ipp.). Sprediķu krājums tapis uz bagātīgu
novērojumu pamata, tāpēc atspoguļo visai reālu stāvokli.

J. Rēhehūzens 1648. gada memorandā Zviedrijas karalim,
negatīvi raksturodams latviešu zināšanas kristietībā (šai apstāklī
viņš vainoja muižnieku nolaidību, skopulību, mācītāju nepietie-
kamo tautas valodas prasmi), izteicās, ka dievs no 100 nevāciem
nedabūšot ne piecus. l Starp šiem dažiem «paradīzes kandidātiem»
no simta latviešu tad būtu meklējami grāmatu lietotāji, vispirms
tur, kur lasīšanas un raksta prasme bija tieši nepieciešama dzīvē,
īpaši pilsētās. 2 Šajā vidē, kā vērojams, radās izcilā personība
Jānis Reiters. Viņa tēvs, visiespējamāk, bija Rīgas amatnieks,
latvietis. Uz tālāko izglītošanos Domskolā un universitātēs Rei-
tern, acīm redzot, pamudināja intelektuālā rosība apkārtnē, uz

pretmuižniecisku nostāju sociālā un nacionālā izcelšanās.

Rezumējot minētos norādījumus, ir pamats secināt, ka 17. gs.

vidusdaļā jau bija minimāls lasītpratēju un grāmatu lasītāju
slānis arī starp latviešiem.

3.

«Tavi jauni bērni nu tik jauki grāma-
tas lasīt saprot un, tā sakot, to veco

mācības meisteri ir.»

«Rokasgrāmata», 1708

17. gs. pēdējā trešdaļā Rīgas mācītāji un baznīcas vadība
visādi izrādīja lielāku ieinteresētību pilsētas latviešu iedzīvotāju
lasītprasmes un reliģiozitātes celšanā. Domājams, tam par cēloni

bija saasinājusies konkurence un cīņa pēc ietekmes starp Baltijas
vācu virsotni muižniekiem, pilsētu patric'iātu un Zviedrijas
centrālo varu. Tolaik absolūtisms Zviedrijā centās veicināt bur-
žuāzisko attiecību attīstību. Zviedrijas karaļa politikas realizē-

tāji Vidzemes ģenerālsuperintendents J. Fišers, mācītājs
E. Gliks u.c. vairāk spēja izdarīt laukos, kur mācītāji tika

1 Zēvers J. Kas Zviedrijas bibliotēkās..., 499. Ipp.
2 Arī citās zemēs galvenie lasītāji zemākajos slāņos bija pilsētu priekš-

buržuāzijas un priekšproletariāta aprindas, piemēram, Krievijā (Луппов С. П.

Книга в России в XVII веке. Л., 1970, с. 82—85), Francijā (Martin И.

Livre ..., р. 491, 537).
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atsvabināti no muižniecības patronāta, bet viņi iejaucās arī Rīgas
konsistorijas un rātes kompetencēs. 1 Lai gan karaļa amatvīri lat-

viešu skološanas jautājumiem pievērsās nedaudz vēlāk par Rīgas
mācītājiem, taču viņi ievēroja progresīvākus principus, drošāk

virzīja grāmatas pie vienkāršajiem cilvēkiem.

Tomēr Zviedrijas valdība neatbrīvoja Vidzemes zemniekus no

dzimtniecības. Kamēr zemnieku tiesības nebija paplašinātas,,
tālākie izglītošanas mērķi nebija sasniedzami. Taču abu pušu
sacensība paātrināja grāmatniecības attīstību un nobriedināja
lūzumu grāmatu izplatīšanās gaitā.

Šķiet, 1675. gadā jaundibinātajai J. Fišera un G. Vilkena

«karaliskajai» tipogrāfijai sākumā ienākumi bijuši mazāki nekā

Rīgas pilsētas spiestuvei kad 1683. gadā nomira pilsētas
iespiedējs, Vilkens pieteicās viņa vietā (tomēr rāte neuzdrīkstējās
Vilkenu pieņemt, jo Fišers viņu neatbrīvoja no darba savā tipo-
grāfijā) 2

.
Pēc uzplaukuma perioda stāvoklis abās spiestuvēs pa-

sliktinājās gadsimta nogalē. Pilsētas tipogrāfs bija spiests no

sešiem zeļļiem atbrīvot trīs.3

1666. vai 1667. gadā Jelgavā ieradās un uzsāka darbu agrā-
kais Toruņas iespiedējs (ar 23 gadu stāžu) M. Karnals. 4 Tā izvei-

dojās Kurzemes hercoga spiestuve. Latviešu valodā tajā iespieda
tikai kopš 1685. gada un skaitā maz darbu. Tomēr Kurzemē tāpat
vērojama centrālās varas iniciatīva grāmatu izlaidē. Sai sakarā

zīmīgi, ka līdz pat 18. gs. pirmā ceturkšņa beigām Jelgavas tipo-
grāfija arī ar vācisko produkciju apkalpoja visvairāk tās aprindas,,
kas grupējās ap hercogiem un viņu galmu.

Sarosīšanās Latgales grāmatniecībā 17. gs. 70.—80. gados
pēc četru G. Elgera grāmatu izlaides norima. Ja arī nākamajos
50 gados ir iznācis kāds pagaidām nezināms izdevums, tad tam

tomēr nav izšķirīgi svarīgas nozīmes, jo 18. gs. Latgales grāmat-
niecības attīstība atsākās vietā, līdz kurai to bija novadījis
Elgers. Jezuītu virzītā, ar Polijas ekspansijas centieniem saistītā.

1 90. gados Fišers prasīja, lai jaunajā rokasgramata valoda būtu pielā-
gotā nesenajam bībeles tulkojumam (Rīgas konsistoiijas protokoli LCVVA,
1377. f„ 1. apr., 15. 1., 159,—160., 165,—166., 251., 254. lp.). 1698. gadā viņš
gribēja aizliegt lietot Manceļa sprediķu grāmatu, ko no jauna bija iespiedusi
pilsētas tipogrāfija (turpat, 16. 1., 200. lp.). 1703. gadā kamerālvalde pavēlēja
rokasgrāmatā ievietot dažādus noteikumus (turpat, 17. 1., 220. lp.; Rīgas,
rātes protokols 749. f., 6. apr., 56. 1., 34,—35. lp.).

2 Rīgas rātes protokols LCVVA, 749. f„ 6. apr., 468. 1., 335. lp.
3 Turpat, 52. 1., 386. lp.
4 Slownik pracowniköw polskiej. Warszawa—Lodz, 1972, s. 398—399.
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Latgales latviešu grāmatniecība skāra daudz šaurāku sociāli

psiholoģiskās struktūras diapazonu nekā Vidzemē un Kurzemē.
Grāmatu ražošanas temps manāmi paātrinājās. No 1671. gada

līdz 1710. gadam, t.i., līdz Ziemeļu kara izšķirīgajam momentam,
latviski tika izlaisti 57—60 izdevumi.

Reizes septiņas iznāca rokasgrāmata. 1 Apjomā plašākais veikums bija
fundamentālā bībele (Fišera—Vilkena—Glika grupa, Rīgā, 1685—1694). Jau

1702. gadā Gliks kopā ar Rīgas liceja rektoru V. Steidingu sāka gatavot bībe-

les otro izdevumu, kas būtu ērtāka formāta un lētāks, bet Glika aizvešana uz

Maskavu Ziemeļu kara laikā šo nodomu izjauca. 1696.—1699. gadā pilsētas
spiestuve Rīgā atkārtoti izdeva Manceļa sprediķu krājumu. Bībeles fragmenti
tajā pretēji Glika un Fišera prasībām palika vecajā redakcijā. Tāpēc, lai izvai-

rītos no nepatikšanām, tipogrāfs daļu tirāžas laida klajā bez gadaskaitļa,
bet otrajā daļā par izdevēju norādīja Jelgavas grāmattirgotāju J. Ginceli.2

Arī grāmatu saturs bagātinājās. Līdz ar to arvien dziļāka
kļuva grāmatniecības vēsturē pazīstamā iekšējā pretruna starp
informācijas objektīvo masu un tās programmu (t.i., iniciatoru

vēlmēm). Programma «absolutizēdamās un sastingdama stājas
konfliktā ar plašāko un vispusīgāko tās pašas informācijas izlie-
tošanu, t.i., citās dimensijās»3

.

Viena no dimensijām, kas iniciatoriem bija tikai blakus lieta, ziniskā

informācija kļuva izteiktāka, īpaši ar bībeles tulkojumu. Bībele toreizējo
ļaužu uztverē (un visai pamatoti, kā rāda mūslaiku pētījumi) 4 zināmā mērā

bija grāmata par vēsturi. Bībele toreiz varēja mācīt lasītājus domāt laika

ritējumā un radīt priekšstatu par vēsturisko kopību ar citām tautām. Tulkotāju
pievienotais ievads un malu piezīmes papildus sniedza dažus kultūrvēsturiskus

skaidrojumus.
Pieņēmās spēkā estētiskais, mākslinieciskais elements. Pieminami K. Fīre-

kera jauninājumi dziesmās sillabotoniskais pantmērs ar atskaņām un

izjustā, labskanīgā valoda. Dramatiskais vēstījums, cilvēciskie sulīgie tipi,
folkloriskās situācijas padara bībeli par mākslas darbu.

1 Tomēr J. Langijs bija izstrādājis arī savu «Vademecum» ([Langijs /.].
Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski vāciskā vārdnīca

ar īsu latviešu gramatiku. R., 1936, 4. ipp. (Latvijas univers. raksti. Filol.

un filoz. fak. sēr.; 3. sēj., pap. № 1)).
2 Tādēļ agrāk bibliogrāfi domāja, ka ir divi atšķirīgi izdevumi. Sīkāk:

Straubergs J. Daži vārdi par Manceļa sprediķu grāmatas trešo iespiedumu.
Latvju Grāmatnieks, 1944, № 3/4, 42. Ipp.

3 Люблинский В. С. Ранняя книга как ступень в развитии информа-
ции. В кн.: Люблинский В. С. Книга в истории человеческого общества. —

М, 1972, с. ПО.
4 Kosidovskis Z. Bībeles stāsti. R., 1978. 496 Ipp.
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Vāji maskētā veidā izpaudās politisko spēku atšķirīgās intereses. Oficiā-

lās tā sauktās «zviedru baznīclūgšanas» tekstu tā tulkotāji Rīgas mācītāji
sagrozīja, lai mazinātu karaļa autoritāti un notušētu latviešu neapskaužamo
stāvokli. 1 Savukārt Vilkena lūgsnu grāmatā tiek aizlūgts par valstsvīriem,

nevis muižniekiem.

Pretruna iniciatoru tiešajiem nolūkiem apslēptā veidā iemita dziesmu grā-
matā. Dziesmas bija cēlušās Vācijā, kur to sacerētāji mācītāji bija demokrā-

tiskāki nekā Latvijā, tāpēc atgādinājumi «priekš augstākajā zemojies» ir tikai

'kaut kur krājuma nomalītē un saduras ar pretējiem vērtējumiem: «Kas izplēties
godā sēdēj’s, /Bijis lielais ļaužu ēdējs,/ Gul novārdzis un izdēdēj’s.» Toties

kopīgā dziedāšana, visiem par obligātām pasludinātās ciešanas un gaviles
var veicināt kolektīvisma apziņu. Daudzi posmi bībelē tieši pauž nabago,
apspiesto, galvenokārt zemnieku protestu pret bagātajiem un spēcīgajiem. Ve-

cajā derībā daudzkārt izpaužas zemnieku demokrātijas gars. Pie tam reliģis-
kais uzslāņojums šim protestam piešķir it kā augstāku sankciju. «Ar savu

bībeles tulkojumu Luters bija devis plebeju kustības rokās varenu ieroci,» 2

raksta F. Engelss, aprādīdams šīs daudzšķautņainās grāmatas iespējamās
iedarbības pretrunas.

Informācijas neiekļaušanās programmas šaurajos ietvaros tālaika latviešu

grāmatās izpaužas pat tīri reliģiskā sfērā. «Kungu baznīcas» augstprātība pret
vienkāršo tautu sadūrās ar agrīnā piētisma virzību uz mācību dziļāku izpra-
šanu, uz individuālās celsmes taktiku. Arī grāmatu formāta samazināšanās

(pat līdz divpadsmitās un sešpadsmitās daļas formātam) 3
, svinīguma noplak-

šana eksemplāra uzbūves iekšējā ritmikā ir daļēji sakarā ar šo intimizēšanos.

Un tomēr «mūžīgais», «virscilvēciskais» pārmāc «pārejošo», cilvēcisko. Nekāda

personības izsliešanās netiek pieļauta: «Negribies tapt, ko tapt nevar!»

Tā uzkrājās iekšējie spriegumi.

Skolu lietās sākumā vislielākā aktivitāte bija vērojama Rīgā.
Priekšpilsētās pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas dibināja jaunas
latviešu mācību iestādes, līdz kopskaitā to bija astoņas. 1679. gadā
iniciatīvu mēģināja pārņemt rāte. 1681. gadā tā izdeva notei-

kumus, kur svarīgākais bija visi bērni jāsūta skolās, publiskos
amatos nav pielaižami lasīt un rakstīt nepratēji, skološana jātur-
pina, līdz bērns izmācīts lasīt, rakstīt un skaitīt katehismu.

1 Biezais H. Das einzige Exemplar eines lettischen Gebetbuches. In:

Biezais H. Beiträge zur lettischen Kultur- und Sprachgeschichte. Abo, 1973,
S. 79—89 (Acta Acad. Aboensis, ser. A. Humaniora; Vol. 47, № 2).

2 Engelss F. Zemnieku karš Vācijā. R., 1954, 37. Ipp.
3 Šaurās garenās grāmatas tautā dēvēja par ņukām, vietumis pazīstams

nosaukums «repis», no vārda rept (Milenbahs Ķ. Latviešu valodas vārdnīca.

R, 1927—1929, 3. sēj., 512. Ipp.).
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Labākajās skolās mācīja arī aritmētiku. Tādējādi tika noteikta

obligāta pirmizglītība Rīgas latviešiem. 17. gs. 90. gados un 18. gs.
sākumā, kad iestājās ekonomiskā krīze, latviešu skolas panīka,
arī tādēļ, ka nespēja dot oficiālajai dzīvei un sociālajai augšup-
ejai vajadzīgās zināšanas. 18. gs. latviešu skolas Rīgā pārvērtās
par vāciskām mācību iestādēm.1

Vidzemē pirmās draudzes skolas radās 17. gs. 70. gadu beigās.
1683. gadā Gliks Alūksnē iekārtoja skolu, kuras beidzējus sūtīja
par skolotājiem visā Kokneses distriktā. Pēc valdības ierosinā-

juma 1687. gadā Vidzemes landtāgs pieņēma lēmumu par skolu

iekārtošanu privātmuižās. «Ķēniņa» draudzēs skolas nodibinājās
līdz 1692. gadam, privātajās vēlāk. Kurzemē šur tur laukos

kādi trūcīgi veci vācu vīri un sievas esot mācījuši latviešu un

vācu bērnus lasīt.2

Arī feodālajā sabiedrībā centrālajai varai, lai realizētu amata

funkcijas, ir nepieciešams iedzīvotāju izglītības minimums. Valsts

politikas aizstāvji grāmatās, piemēram, lūgsnu krājumos, propa-

gandēja skolu izglītību. Kādā katehismā viens no grēkiem for-

mulēts šādi: «savus bērnus nesūt skolan, ka viņ var lasīt mācī-

ties» 3 . Kurzemē valsts varas pārstāvis H. Ādolfijs polemizēja
ar tiem, «kas to gan uzskata par grēku un zemei postīgu kaitē-

jumu, ka latviešu bērni tiktu turēti skolās un apmācīti lasīšanā
un rakstīšanā» 4 . Netrūka jau tāda uzskata paudēju arī Vidzemē,
bet tur valdības vīri rīkojās enerģiskāk.

Acīm redzot, pretojās tāpat zemnieki, kuru ikdienā skolas

«gudrībām» nebija diez kādas saredzamas jēgas. Tāpēc 1694. gadā
Zviedrijas karaļa reskriptā Fišeram tika pavēlēts uzdot muižu
nomniekiem un vēcākiem sūtīt bērnus skolās, nepaklausības gadī-
jumos paredzot ģenerālgubernatora iejaukšanos.5 Spiediens «no

augšas» bija, taču nav skaidrs, ciktāl varēja šādus piespiedu

1 Straubergs J. Rīgas latviešu skolas zviedru laikos. R., [1932], 1, 20. Ipp.;
Salmiņš A. LPSR CVVA materiāli par dažiem XVII—XIX gs. Rīgas latviešu

skolu vēstures jautājumiem. Grām.: Rīgas vēstures avotu un historiogrāfijas

problēmas: Konf. tēzes. R., 1972, 46.—50. Ipp.
2 Adolphi H. Erster Versuch /Einer kurtz-verfasseten Anleitung/ zur Let-

tischen Sprache. Mitau, 1685, S. [l4].
3 Straubergs J. Jaunatrastais..., 210. Ipp.
4 Adolphi H. Erster Versuch ..., S. [7].
5 I. К. M. gnädigste Resolution und Erklärung auf des General-Super-

intendenten über Liefland Doctor Joh. Fischer’s insinuirtes unterlhäniges
Memorial... In: [Buddenbrock G. J.J. Sammlung der Gesetze, welche das

heutige livländische Landrecht enthalten, kritisch bearbeitet. R., 1821, Bd. 2,

S. 1317.
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pasākumus realizēt. Bet ir liecības arī par latviešu patiku mācī-

ties. Līdzās vispārīgiem apgalvojumiem un jūsmīgiem izsaucie-
niem (bībeles ievadā, Fišera vēstījumā 1685. gadā 1 ) ir konkrētākas

ziņas. Tā, piemēram, vairākās Ziemeļvidzemes draudzēs, kur trūka

skolotāju, zemnieku jaunekļi mācījušies lasīt cits no cita. 2 Alojas
mācītājs bijis pārsteigts par viņu cītību. 3

Skolēnu skaits atsevišķās Rīgas skolās svārstījās no 25—30
līdz 70 —100, kopā vienlaikus ap 400—500. Aplēsts, ka Vidzemes
laukskolās to vienlaikus bija ap 2000. 4 Ja pieņem, ka katru gadu
mācības beidza kāda trešdaļa vai puse audzēkņu, tad iznāk —•

ik gadus tika sagatavoti 800—1000 lasītpratēji. (Fišers 1685. gadā,
kad laukos skolu vēl bija maz, apgalvoja, ka toziem esot iemācī-

jušies lasīt vairāk nekā 200 zēnu un meiteņu.) Faktiskais lasīt-

prasmes apguvēju skaits būs varbūt bijis arī mazāks, tomēr ne

tik pārlieku. 1698. gadā vairākās Vidzemes draudžu skolās vizi-

tācijā atzīmēts, ka lasītpratēju zēnu tajās ir pa 10—20 katrā.5

Acīm redzot, pagrieziens bija jo jūtams. Agrāk, kā raksta Gliks
vēstulē 1699. gadā, skolasbērns Vidzemē bijis «Ens Chimaericum»

(neiespējama izdoma), ko pieminot vien visi smējušies un zobo-

jušies. 6 Turpretim 1692. gadā Rīgas konsistorija varēja konstatēt,
ka daudzi ļaudis vingrinoties lasīšanā un rakstīšanā. 7 1708. gadā
«Rokasgrāmatas» (baznīclikuma) ievada autors īpaši uzsver

bērnu lasītprasmi un palīdzību vecākiem cilvēkiem šīs mākas

apguvē. Jaunās paaudzes pārsvars lasītpratēju kontingentā bija
plašākas apmācības sākummomenta specifiska īpatnība.

1672. gadā iespieda pirmo grāmatu ar latvisku titullapu
H. KJeinšmita lūgsnu krājumu. Tas bija domāts «visiem latvie-
šiem, katri rakstu prot un lasīt māk». Sākās grāmatu adresēšana
pašiem latviešiem. Arī Jelgavas rokasgrāmatā daži elementi, pie-
mēram, lielāki burti reģistrā, norāda, ka tā paredzēta plašākam

1 Pönicke H. Johann Ernst Glück. Kirche im Osten, 1970, Bd. 13, S. HO.

2 J. N. Hardunga ziņojums konsistorijai 1698. gadā (rokraksta fotokopija
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkā (turpmāk VB), R X 59, 12, 21,
6. lp.).

3 Ulmann C. Ch. Zur Geschichte der Volksbildung und der Landschulen
in Livland. Mitt. u. Nachr. für die evangelische Geistlichkeit Rußlands,

1847, H. 2, S. 134.
4 Salmiņš A. Mācību grāmatas Vidzemes pirmajām zemnieku skolām.

Skola un Ģimene, 1974, № 7, 34. —35. Ipp.
SJ. N. Hardunga ziņojums ..., 6. lp.
6 LCVVA, 4038. f., 2. apr., 120. 1., 9. lp.
7 Turpat, 1377. f., 1. apr., 12. 1., 568. lp.
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lasītāju lokam. Uz tiešā adresāta zinātkāri, acīm redzot, cerēja
L. Depkina sarakstītās tā sauktās «Jāņa Stakles gaudu dziesmas»

titullapas šaušalainais teksts īstenībā jau reklāma.

Viens no grāmatu izplatīšanas veidiem bija nodošana kolektīvā
bezmaksas lietošanā vai izdalīšana lasītājiem bez maksas.

Šķiet, 70. gados latviešu grāmatas tādā veidā vēl saņēma tikai baznīcas

savu ceremoniju vajadzībām, piemēram, Rīgas Jāņa baznīcas dziedātājs (ķes-
teris) un mācītājs 1673. gadā jauno rokasgrāmatu 1 . Bet 1679. gadā Rīgas rāte

proponēja dot grāmatas pilsētas skolām par brīvu, un 1681. gada noteikumi

un konsistorijas lēmums to aprobēja. Laikā līdz 1707. gadam reģistrēti vairāki
rātes lēmumi par latviešu grāmatu izdalīšanu skolām bez maksas.2 Tas varbūt

darīts vēl citos gadījumos. Lēmumos minētas grāmatas vispār, rokasgrāmatas,
katehismi, evaņģēliji, bībele, izņēmuma kārtā Manceļa sprediķi, bet nav runas

par ābecēm. Tās, acīm redzot, skolās nonāca bez īpašiem rīkojumiem. Retumis
norādīti daudzumi. Tā, piemēram, 1685. gadā izdalīja 40 vai 50 evaņģēliju
eksemplāru, 1690. gadā Jēzusbaznīcas skolai (ar apmēram 40—45 bērniem)
6 vai 7 grāmatas, 1707. gadā kādai skolai sprediķus un 5 rokasgrāmatas.
1684. gadā konsistorija iespiedēju steidzināja drīzāk sagatavot rokasgrāmatu,
jo skolu jaunatnei tā esot ļoti vajadzīga.3

Par grāmatu izdalīšanu Vidzemes lauku skolām no valsts kases līdzekļiem
ziņas ir kopš 1685. gada4 (detalizētas līdz 1690. gadam). Arī Glika—

Fišera—Vilkena grupējums daļu grāmatu gatavoja pirmām kārtām šīm mācību

iestādēm titullapās teikts: «Tiem latviešiem skolas bērniem ir citiem, kas to

latviešu valodu prot.» Tāpat ābeces domātas tieši skolai iespiestas papīra
vienā pusē, lai varētu pagatavot «uzskates līdzekli», uzlīmējot lapas uz dēļa.
Vidzemes skolām izdalīja ābeces, katehismus, dziesmu grāmatas (retumis jau-
nās derības un rokasgrāmatas) no dažiem eksemplāriem līdz vairākiem desmi-

tiem un pat simtiem. Vienas un tās pašas grāmatas saņēma atkārtoti gadu
no gada. Var domāt, ka daļa eksemplāru pārgāja mācību beidzēju īpašumā.
Dažviet (Alūksnes draudzē) daudzumi bija tādi, ka jāpieņem skološanās

laikā katrs bērns saņēma savu eksemplāru, citur, bez šaubām, vairāki mācījās

1 Jaņa baznīcas tiesas lēmums LCVVA, 1428. f., 1. apr., 15. 1., 112. Ip.
2 LCVVA, 749. f., 6. apr., 25. 1., 302., 510., 529., Ip.; 30. 1., 354,—355. Ip.;

38. 1., 199., 311. Ip.; 47. 1., 367. Ip.; 60. 1., 281. Ip.
3 Turpat, 1377. f., 1. apr., 7. 1., 469. Ip.
4 Pārskati LCVVA, 4038. f., 2. apr., 732. L, 26.-28., 43,—47. Ip.; Sal-

miņš A. Mācību grāmatas ...
Līdz tam šīs skolas, šķiet, būs saņēmušas grāmatas par maksu kāpēc

gan Fišers tik ļoti uztraucās, kad viņa darbnīcas gatavotos iesējumus «nabago
skolām» it kā sāka apdraudēt A. Hākelmanis? (Buchholtz A. Geschichte...,
S. 152—153.)
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pec viena. No bībeles tirāžas baznīcām un skolām ka inventāru izdalīja
250 eksemplāru. 1

Galvenā grāmatu izplatīšanas forma tomēr bija tirdzniecība.

Rīgas latvieši iepirkās tieši veikalos. Pagaidām trūkst ziņu, kā

grāmatas iegādājās laucinieki. Arī skolās vajadzīgās grāmatas
Rīgā bija jāpērk pašiem skolēnu vecākiem (rātes protokolos
iesprukuši izteikumi, ka «nabaga nevāci» reizēm nespējot iegā-
dāties grāmatas bērniem, tāpēc varētu atturēties no viņu sūtīša-

nas mācībā) 2
.

Zināmas dažu grāmatu cenas. 1682. gada rokasgrāmata (apjomā vairāk

par 70 loksnēm) iesējumā maksāja 1 dālderi, 3 iesieti 1685. gada evaņģēliji
(16 loksnes) ,4 1708. gada «Rokasgrāmata» (baznīc-
likums, 16,5 loksnes, neiesiets)
deri). Rokasgrāmata bija kļuvusi reizes divas lētāka. Tas saskan ar dāldera

pirktspējas pieaugumu (tagad par dālderi varēja nopirkt 2 pūrus rudzu vai

40 mārciņu gaļas). Pārējās mazāka apjoma grāmatas iznāca stipri dārgā-
kas, ja aplēš proporcionāli. Spriežot pēc izmaksas un tirāžas, bībele sākotnēji
maksāja vairāk nekā 4 dālderus5 (muižas klaušās tādu summu varēja atstrā-

dāt 120—150 dienās). Turpretim 1698. gadā nosacīta zema cena tikai

iesējuma vērtībā.

Bībeli izplatīt Vidzemes zemnieku vidū bija uzdots mācītājiem.
Līdz Ziemeļu karam privāti bija pārdots 800 —900 bībeles eksem-

plāru. Arī par citu grāmatu noietu vairs sūdzēties nevajadzēja
to apliecina visai daudzie atkārtotie izdevumi. Spiestuves taču

nevarētu eksistēt, ja viss saražotais netiktu pārdots. Ir liecības,
ka radās un auga pieprasījums no pašu lasītāju puses. Vēl
1672. gadā iespiedējs rokasgrāmatas ievadā izteicās, ka parastie
cilvēki uzskatot grāmatu pirkšanu par lieku un latviešu izdevu-
miem vispār esot mazs noiets. Bet 1684. gadā Rīgas konsistorijā
jau runāja, ka latvieši bieži lūdzot gādāt no jauna rokasgrāmatu,
1692. gadā, daudzi latvieši prasot lūgsnas, tās vēloties pati
draudze, viņi gribot mazāku formātu. Un 1706. gadā Kurzemē

1 Bez maksas Vidzemē izdalīto bībeļu iznāk vidēji pa 3 eksemplāriem
draudzē, bet dažviet to tomēr nebija vairāki citi izdevumi tika adresēti

«tām latviešām dieva draudzībām, kam tā liela svēta grāmata pie rokām

neiraid».

2 LCVVA, 749. f„ 6. apr, 25. 1., 510. lp.; 30. 1., 354,—355. Ip.
3 Rīgas kases kolēģijas protokols LCVVA, 1390. f, 4. apr., 20. 1., 102. lp.
4 Rīgas rātes protokols LCVVA, 749. f, 6. apr., 30. 1., 354. —355. lp.
5 Döbner Th. Die Geschichte der lettischen Bibelübersetzung. Mag.

hrsg. von der Lett.-Lit. Ges., 1893, Bd. 19, St. 2, S. 23.
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izgatavota kāda Rīgas katehisma kontrafakcija, ko draudēja sle-

pus ievest Rīgā. Tātad pieprasījums pārsniedza piedāvājumu, un

šī grāmata bija kļuvusi izdevīga peļņai. 1

40 gados 17. gs. beigās un 18. gs. sākumā iznāca apmēram
45 latviešiem adresētas grāmatas (neskaitot rīkojumus vienlapju
veidā). Bībeles tirāža bija 1500 eksemplāru. Otrais izdevums tika

plānots 800 eksemplāros.2 Gadu pēc katehisma iznākšanas Rīgas
pilsētas spiestuves noliktavā bija 1300 izdevuma eksemplāru,3

tātad sākotnēji iespiests vismaz 1500. Spriežot pēc izdalīto grā-
matu skaita, mazākas nebija arī Vilkena latvisko izdevumu tirā-

žas. Nosacīti var pieņemt, ka latviešiem adresēto grāmatu vidējā
tirāža bija 1000 eksemplāru. 4 Tādā gadījumā četros gadu des-
mitos viņu vidē būs ieplūdis 40 000 —50 000 eksemplāru grāmatu.
Visvairāk ar grāmatām bija piesātināta Rīgas latviešu sabiedrība.
Tā ne tikai saņēma gandrīz visu pilsētas spiestuves produkciju,
bet arī lasīja vācu grāmatas. Rīgā tolaik bija kādi 7000—10 000
latviešu. Aplūkojamā posmā viņiem iznāca vismaz 20 latvisko
izdevumu, tātad var skaitīt, ka līdz posma beigām uz katru lat-
viešu pilsētnieku bija iespiestas ne mazāk kā 2 grāmatas. Vidzeme
ar apmēram 150 000 iedzīvotāju dabūjusi nedaudz mazāk —kādus
15 izdevumus, bet Kurzemei (ap 200 000 iedzīvotāju) pietika ar

vienu rokasgrāmatas izdevumu apmēram 40 gadiem. Viens pats
rokasgrāmatas izdevums 3 daļās bija arī Latgalei, kur vērtē ap
100 000 iedzīvotāju.5 Bībele, Manceļa sprediķi bija adresēti kā

Rīgai, tā arī Vidzemei un Kurzemei.

Par pirmajām grāmatām tautai k]uva lūgsnu krājums un katehisms. 8

Rīgai un Vidzemei visvairāk tika katehismu, rokasgrāmatu, ābeču. Lēni izpla-
tījās sprediķi (izdevumu starplaiki
neieviesās arī Dāvida dziesmas, Zīraka un Zālamana mācības vēl ilgi to

titullapas iespieda vāciski. Latviešu grāmatas tipogrāfijām deva arvien lielāku

1 LCVVA, 1377. f, 1. apr, 7. 1., 469. Ip.; 12. 1., 358, 377, 403, 408. Ip.;
749. f, 6. apr, 60. 1, 1. Ip.

2 Pönicke H. Johann Ernst Glück..., S. 113.
3 Buchholtz A. Geschichte..., S. 141.
4 Vienlapes «Savādi kara tiesas likumi» un artilēristu zvērests 1701. gadā

iespiesti katrs 100 eksemplāros (Buchholtz A. Geschichte..., S. 164).
5 ledzīvotāju skaits pēc raksta: Strods H. Latviešu zemnieku 17. gs. dzī-

ves veida un tradīciju apskats. Arheoloģija un etnogrāfija, 1970, 9, 108. Ipp.
6 Tā sauktais lielais katehisms tautā tika iesaukts par «cerokli», jo, lai to

izprastu, vajadzēja grūti piedomāt (Depkin L. Vortrab Zu einem längst-
gewünschten Lettischen Wörter-Buche..., R, [1704], S. [24]; Lange J.

Vollständiges deutschlettisches und lettischdeutsches Lexicon..., Mitau, 1777.—

Lettisch-Deütscher Theil... Oberpahlen, 1773, Sp. 401).
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ienākumu daļu. Tatad pamazam grāmatu ražošanu Latvijā saka uzturēt lat-

viešu pilsētnieki un zemnieki.

Tādējādi Latvijā relatīvi agri jau 17. gs. pēdējā trešdaļā
grāmata nonāca līdz sabiedrības zemākajiem slāņiem. Par to
liecina arī pazīmes daļā pieejamo eksemplāru iesējumi, ieraksti,
nolietošanās pakāpe. Tā, piemēram, vairums no 25—30 zināma-

jām bībelēm bija saglabājies zemnieku īpašumā. Tas pats sakāms

par sprediķu krājumiem.
Vidzemē līdztekus tiešajiem pasākumiem grāmatu izplatīšanu

būs pozitīvi ietekmējis arī tas, ka zemnieku saimniecības bija
zināmā mērā patstāvīgas zemes apsaimniekošanā, 1

un tas veici-

nāja ekonomisko labklājību. Tomēr joprojām grāmatas cirkulēja
galvenokārt pilsētās. Uzskatāmu ainu tēlo Jelgavas «biogrāfs»
K- Bornmanis:

Auch die Kuhren, die allhier in der Mitau wohnend bleiben,

Ahmen nach der Teutschen Zier, lernen lesen, rechnen, schreiben;
Sind an Geist und Sitten feiner, reden Teutsch und halten Stand,
Gehen auch in Kleidern reiner, als sonst in dem blatten Land. 2

Par grāmatu informācijas iedarbību uz ļaužu apziņu iespējams
spriest nedaudz un netieši, piemēram, pēc ziņām par kristiānisma

iespiešanos tautā. Baznīcu vizitācijas konstatēja gan zemnieku
noraidošo nostāju pret reliģiju, gan reizēm arī «pietiekamas zinā-

šanas», lūgsnu piekopšanu mājas dzīvē. 3 Muižciemā (Kurzemē)
1682. gadā no 917 draudzes locekļiem 181 pieaugušais nezināja
nekādu kristiānisma mācību, bet 380 prata baušļus, tēvreizi,
citi 153 arī katehisma gabalus.4 Tātad līdzās ierastajam dzīves
veidam un tradīcijām vērojams ārējā baznīciskuma pieaugums,
kristīgo paražu ieviešanās. So divējādo attieksmi zīmīgi raksturo
tautas sakāmvārdi, kas 17. gs. ierakstīti kādā Manceļa vārdnīcas

1 Лиепиня Д. Э. Землепользование крестьян в Видземе в конце

XVII века. Ежегодник по аграрной истории вост. Европы 1970 г. /АН
СССР, АН Л ССР, 1977, с. 60—70.

2 [Bornmann Ch.]. Mitau. [Mitau, 1686], S. 35. Tulkojums: «Arī kurši,

Jelgavā kuri dzīvo, vācas modei / Pakaļ dara, iemācās lasīt, rēķināt un rak-

stīt; / Smalkāki ir paradumos, runā vāciskis un iet / Arī apģērbušies tīrāk,
nekā kas uz zemēm mīt.»

3 Bregžis K. Baznīcu vizitāciju protokoli. R., [1931], 5.—62. Ipp.
4 Lamberg Th. Zur Familien-, Ki ohen- und Culturgeschichte Kurlands

in herzoglicher Zeit, aus alten Kirchenbüchern. S.-Ber. der kurländischen

Ges. für Lit. u. Kunst... a. d. J. 1892, 1893, Anh. S. 27—29.
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«Lettus» eksemplārā: «Neva baznīca eijot man pieaugs pilna
druva» un «Dievs apļaunājies, kam pātarus neskaita». 1

Grāmatu mācība ietveras kanonizētās, pret ietekmēm vairāk

noslēgtās formās nekā mutvārdu sludināšana. So apstākļu dēļ
kristiānisms tautas apziņā palika kā kaut kas ārējs, nesajaucās
ar «dabisko» domāšanu, empīrisko īstenības apjēgšanu un šādas
domāšanas māksliniecisko rezultātu folkloru.

Ir daudz norādījumu par latviešu konservatīvo nostāju pret
tekstiem, piemēram, tas, ka tipogrāfi vecās neatskaņotās Manceļa
dziesmas iespieda līdzās Fīrekera jaunajām atskaņotajām dzies-
mām (ar Manceļa dziesmām vecie latvieši esot «uzauguši», iztei-

cās rokasgrāmatas ievada autors 1690. gadā), ka sprediķu redak-

ciju nepielāgoja bībeles izteiksmei. Tas nozīmē, ka teksti, atkal

un atkal pie tiem atgriežoties (tā sauktā intensīvā lasīšana),
atmiņā iespiedās, daļai baznīcēnu kļuva labi pazīstami, taču ne

tikai ar savu jēgu, bet arī (un varbūt visvairāk) ar vārdisko

ietērpu. Tomēr pašu ceremoniālu jau daļa latviešu sāka uzskatīt

par nepieciešamu pavadījumu, it kā veicinātāju cilvēka dzīves

svarīgākajām norisēm. Tālab rīdzinieku daudzkārtējās prasības
pēc grāmatu izdošanas, tālab zemnieku jaunekļi viens no otra

čakli mācījās lasīt. Sākoties kara grūtībām, daudzās vietās, kur
trūka mācītāju, skolā gājušie jaunieši kristīja, laulāja utt.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos grāmatu iedarbība sniedzās

pāri šiem «praktiskajiem» ietvariem. Laiceniešu zemnieks Purvaitu

Andrs2 bija mācījies skolā, droši vien kādā no Glika dibinātajām
skolām. Viņš jutis sevišķu tieksmi uzsākto turpināt, ap gadsimtu
miju pilnīgi pametis sētas darbus un laiku pavadījis, galvenokārt
lasīdams bībeli un izkopdams to, ko uztvēris no «katehisma un

citām labām skolas grāmatām». Kara laikā pēc mācītāja aizve-

šanas gūstā Purvaitis uzņēmies daudzus viņa kāitējos pienā-
kumus. 3

Tātad 17. gs. pēdējā trešdaļā un 18. gs. pašā sākumā vērojama
lasīšanas kvantitatīvā augsme. Lasīšana bija jau kļuvusi par vērā

ņemamu sociālu parādību. Grāmata vēl palika galvenokārt cere-

moniāla atbalsts. Bet uzkrājās lasīšanas iemaņas, lasītāji apguva
specifiku, kāda piemīt informācijas komunikācijai grāmatās

1 LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa latviešu literatūras no-

daļā (turpmāk MB), R 16807, Biiij, Fiiij Ip.
2 Dokumenta rakstība «Purwait Andres».
3 Zeltiņu mācītāja K. Millera ziņojums konsistorijai 1705. gadā (rok-

raksta fotokopija VB, R X 59, 12, 21, 13.—14. Ip.).
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realitātes reproducēšanas un transformēšanas mehānismus, infor-

mācijas loģisko struktūru, jēdzienu aparātu, rakstu valodu.

Agra masu grāmata un masu lasītāju piesaiste grāmatai ir
latviešu grāmatniecības vissvarīgākā īpatnība feodālisma periodā.
Viens no cēloņiem tautas valoda protestantisma kultā, protes-
tantisma sevišķā uzmanība pret svētajiem rakstiem, pret sprediķi,
lūgsnu, dziesmu stimulēja informācijas pārraidi ar grāmatu. Kris-
tiānisms Latvijā gan palika kungu ticība, tāpēc tas zemniekus
arī atbaidīja no grāmatas. Bet grāmata zināmā mērā kristiānismu

objektivizēja, atbrīvoja no mācītāja nepievilcīgās personības.
Vēlākajos posmos šis fakts izpaudās jo krasi.

4.

«Tur ir tik daudz barības iekšā, it kā

to būtu pasniegusi pilna mātes roka.»

Zemnieki par iemīļotām grāmatām, 1743

Ziemeļu karš ar tā pavadoņiem badu, mēri, cilvēku brutalitāti
bija katastrofa, kas dzīvi Latvijā atsvieda tālu atpakaļ. Reģene-
rācijas periods ilga pāris gadu desmitu. 18. gs. pirmajā pusē
zemnieku ekspluatācija kļuva tik nežēlīga, ka vēsturnieki runā

par dzimtniecisko verdzību. Latviešu grāmatu ražošanā kara kul-
minācijas gados iestājās gandrīz pārtraukums. Pēc tam kad
1714. gadā Rīgas pilsētas spiestuves iekārtu un strādniekus aiz-
veda uz Pēterburgu, agrāko iespiedēju Z. L. Frēlihu dokumentos
devēja vienīgi par grāmattirgoni (Buchführer). Rīgas vācu
dziesmu grāmatas iespiest viņš pasūtīja Leipcigā. Tikai pēc
gadiem desmit Frēlihs sāka rūpēties par privilēģijas atjaunošanu,
īpaši tādēļ, ka gatavojās izdot «nevācu» dziesmu grāmatu. 1 Bet

arī pēc tam spiestuve tā īsti nesasparojās. 1743. gadā tās ēka
Krāmu ielā bija avārijas stāvoklī. 2

Visās Latvijas daļās atjaunojoties un pastiprinoties muižnie-

cības ietekmei, apsīka centrālās valsts varas iniciatīva grāmatu
lietās. Aprima garīdzniecības centieni izglītot zemniekus.

1 Rīgas rātes protokoli LCVVA, 749. f., 6. apr., 84. 1., 39., 70. lp.
2 Ekspertu konstatējums LCVVA, 673. f., 1. apr., 81. 1., 120. lp.
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Vidzemes mācītāju maksimālā programma bija «zemnieku biblio-

tēka», 1 t.i., bībele, rokasgrāmata, katehisms un ābece 2 .
Kara darbības laikā un tuvākajos gados pēc tam iznāca tikai

kādas 4 grāmatas, kopš 20. gadiem ik gadu desmitā
vumu, no 1710. gada līdz 1755. gadam kopā apmēram 60 grā-
matu.

Fragmentārās ziņas liecina, ka tirāžas auga. Kurzemes rokasgrāmata
1727. gadā vēl iznāca 1000 eksemplāros, bet Rīgā 1732. gadā rokasgrāmatu

paredzēja izdot 5000 eksemplāros3. Jelgavā 1744. gadā atkārtoja Kurzemes

krājumu 6000 eksemplāros (no tiem 400 bija domāti mācītājiem). K. Neimaņa
grāmatā «Serde viso dieva lūgšano» tika atrasti nepiedienīgi izteicieni, tāpēc
no kāda atkārtota iespieduma 1755. gadā vajadzēja iznīcināt vairāk nekā

1000 eksemplāru4. No tā var spriest, ka arī lūgsnu grāmata sasniedza vairākus

tūkstošus. 1730. gadā izdeva jauno derību 15 000 eksemplāros, 1739. gadā
bībeli 8000 eksemplāros. Latviešu grāmatniecībā dominēja masu izdevuma tips.
(Tik lielas tirāžas arī nozīmīgākajās grāmatniecības zemēs pieredzēja tikai

atsevišķi, visplašākam pircēju lokam domāti darbi.) Par jauno derību Frēlihs

pēc 8 gadiem gan sūkstījās, ka tās krājumu vēl pietikšot viņa bērniem, un

jutās ar lielo pasūtījumu pievilts, bet pārējās grāmatas izgāja tautā normālā

tempā līdzko vienas grāmatas kārtējais izdevums bija iespiests, kādas
citas jau bija sācis trūkt.5

Bībele pazīstamāka tika Vidzemē, par Kurzemes «specialitāti»
izvērtās sprediķu grāmatas. Kopš 30. gadiem Latgales latviešiem
grāmatas gādāt sāka poļu jezuīti, pie tam latgaliešu rakstu
valodā.

Informācijas veidu loks grāmatās vairs nepaplašinājās, bet

pat sašaurinājās. Laikmeta «pazemes grūdieni» atbalsojās tīri

reliģiskā formā.

1 Ģenerālsuperintendenta J. В. Fišera izteiciens (Ādamovičs L. Vidzemes

baznīca un latviešu zemnieks 1710,—1740. R., 1933, 103. Ipp.).
2 Ābeces 18. gs. pirmajā pusē un vidū bibliogrāfijā nav reģistrētas, tomēr

ir ziņas, ka Vidzemē skolu atbalstītāji (Valmierā, Alūksnē, Kārķos) tās gādāja
no Rīgas. Pilsētas rāte 40. gados bija noteikusi latviešu ābecēm īpašu cenu.

Kurzemei savukārt ābeces būs gatavotas J. H. Hartunga uzņēmumā Kēnigs-
bergā no tā veselus metienus vēlāk pirka J. F. Stefenhāgens (viņa atzīmes

VB, R X 110, 1,7, 9. Ip.), tātad Hartungam, acīm redzot, bija vecs ābeces

salikums kopš tiem laikiem, kad Kurzemes spiestuve nīkuļoja.
3 Ādamovičs L. Vidzemes baznīca ..., 327. Ipp.
4 Z. L. Frēliha iesniegums Rīgas rātei LCVVA, 673. f., 1. apr., 81. 1.,

137,—138. Ip.
5 lesējēju iesniegums Rīgas rātei 1734. gadā LCVVA, 673. f., 1. apr.,

81. 1., 61.-64. Ip.
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Ortodoksālā luterānisma literatūra nespēja pārvarēt dogmatismu, tāpēc

palika iekšēji sterila, kaut arī autori izraudzījās svaigākus, kulturālākus tēlus

un priekšstatus. Dziesmu krājumi papildinājās ar jaunākiem tulkojumiem.
1711. gadā iznāca īpašs lūgsnu krājums sievietēm J. Kundīzija «Garīgu
pērļu rota» (Rīgā). J. F. Bankavs sprediķos «Latviski svētdienas darbi» (sākot
ar Kēnigsbergas izdevumu 1725. gadā) dzīvi jautā, atbild, izsaucas kā labs

pasaku stāstītājs, tomēr salīdzinājumā ar Manceļa sprediķu pregnanci Bankavs

liekas tikai triviāls tērzētājs. 1 Luterānisma literatūra, sasniegusi zināmu

pabeigtību, nostabilizējās, kanonizējās, tika vairs vienīgi multiplicēta daudzos

atkārtotos izdevumos. Grāmatu attēlos teatrālu sadomājumu pamazām pavir-
zīja tālākā plānā vēsāks, racionālāks skaidrojums. Tomēr viss vēl palika
lasītājam svešāds, no viņa psiholoģiski attālināts. Manceļa sprediķu 1746. gada
izdevuma apdari, iespējams, veidojis G. F. Stenders, kura darbs noteikti ir

1754. gada Kurzemes dziesmu grāmata. Abās īpaši iezīmīgs ir frontispiss ar

Jelgavas skatu.

Informācijas un vērtību spektra atjaunināšanās sākās gandrīz
nemanāmi 20. gados ar dažiem piētistu un 30. gadu beigās ar

pāris hernhūtiešu izdevumiem. Piētisti pirmie latviešu grāmat-
niecībā izdeva grāmatas privātā kārtā. Hernhūtiešu brāļu drau-
dzēm2 1739.—1759. gadā iznāca 5 dziesmu un lūgsnu krājumi
(iespiesti Vācijā un Tallinā). lespējams, kāds vēl palicis nezi-
nāms. Bez tam rokas norakstos izplatījās viņu dziesmas (vispirms
vācu hernhūtiešu darbinieku tulkotās, kopš 1738. gada), specifiskie
hernhūtiskie raksti «mācību grāmatiņa», «loziņu grāmata»
(bībeles izteicieni katrai dienai), vēlāk sanāksmju runas u. c.

3

Ar piētismu aizrāvās daļa muižnieku un mācītāju. Sis virziens uzsvēra

reliģiskas jūtas, tikumisku pilnīgošanos. «Cilvēka individuālā pārdzīvojuma
akcentēšana reliģijā bija īpatnēja reliģiski ētiska personības piemērošana bur-

žuāzisko sabiedrisko attiecību sistēmai.» 4 Piētiskie mācītāji ieviesa baznīcā

bībeles un piētistu grāmatu lasīšanu. Tieši viņi veidoja bībeles otro izdevumu

1 Krājuma ievadā plašie spriedelējumi par latviešu izcelšanos no senajām
tautām, kas patapināti P. Einhorna un Hērodota rakstos, ar visu naivitāti ir

tomēr tālaika zināšanu līmenī. Vēlāk, nacionālās atmodas gados, latviešu

inteliģence Bankava hipotēzes uztvēra kā nievājošas, lai gan tajās ir vairāk
kristieša sašutuma par pagānu ticību nekā nievu par latviešiem.

2 Hernhūtiešu brāļu draudžu vispusīgs vērtējums grāmatā: Apcerējumi
par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (līdz 20. gs. sāku-

mam). R., 1976, 21.—30. Ipp.
3 Ādamovičs L. Vidzemes baznīca..., 342.—347. Ipp.; brāļu draudžu

darbības izmeklēšanas protokoli 1743. gadā LCVVA, 237. f., 1. apr., 1., 2., 4. 1.;
4038. f., 2. apr. 737. 1.

4 Snipe V. Luterānisms Latvijā. R., 1977, 21. Ipp.



32

(Kēnigsbergā, 1739) kā masu grāmatu, pievienodami ievadu emociju izkop-
šanas programmu un metodiku.

Hernhūtieši no Vācijas un Čehijas ieceļojušie sludinātāji un to seko-

tāji savukārt pārmeta ortodoksijai, ka tā atstājusi novārtā mācību par

mīlestību un taisnību. 1 Kaut arī brāļu draudžu raksti, īpaši kuplākais kopojums
«Kādas izlasītas garīgas jaukas dziesmas» (Tallinā, 1742), izteiksmes loģikā
un mākslinieciskajā formā bija vājāki nekā ortodoksālās grāmatas un tika

iespiesti bez ilustrācijām2
,

tie tomēr aizrāva ar savu jūsmīgo noskaņojumu.
Hernhūtiešu grāmatas un dzīves veids tiecās novadīt ticīgo tiešā psiholoģiskā
sakarā ar dieva tēlu, bez baznīcas un mācītāju starpniecības, tādā kārtā

atceļot sabiedrisko attiecību uzslāņojumus. Draudzes vadīja zemnieku pār-
stāvji, sanāksmēs runāja, ko paši vēlējās.

Hernhūtisms ātri izvērtās par latviešu zemnieku masu kustību.
Tas viss bija par cēloni brāļu draudžu vajāšanai gan no oficiālās
baznīcas, gan administratīvo iestāžu puses. Hernhūtisma apkaro-
šana un aizliegšana 1743. gadā bija dziļi dramatiska varas un

cilvēcības sadursme.

Skolas Vidzemē kara laikā tika pa lielākajai daļai nopostītas,
pēc tam nonāca muižnieku un mācītāju pārvaldes pārziņā. Zem-

nieki nabadzības dēļ nespēja bērnus sūtīt mācīties. 1726. un

1727. gadā skolēni bija tikai 18 vietās, pavisam niecīgā skaitā.
Skolu stāvoklis sāka nedaudz uzlaboties 30. gadu beigās. Drau-
dzes skolās parasti mācījās divas ziemas, sākumā pazīt burtus,
tad burtot, pēc tam lasīt, arī dziesmu grāmatu. 30. gados sāka

izplatīties mājmācība 3
. Retumis zemnieki izteicās par skolu vaja-

dzību,4 droši vien tādēļ, ka starp vājiem skolotājiem reizēm bija
arī krietnāki, kas, piemēram, rūpīgāk iepazīstināja ar bībeli,
mācīja kalendāra iemaņas, dziedāšanu5 . Piētisti muižnieki un mā-

cītāji iekārtoja tā sauktās muižu skolas (kopskaitā apmēram 26,
vietām īsti lielas ar 100, pat 135 skolēniem). Šīs skolas bija
labākas, tās bija saistītas ar brāļu draudzēm. (Bieži daudzināja

1 LCVVA, 237. f„ 1. apr., 4. L, 55.-67. Ip.
2 Hernhūtiešu izdevumi iznākuši neilustrēti laikam tehnisku un finansiālu

grūtību, nevis kāda aizsprieduma dēļ.
3 Tā, piemēram, Apukalna draudzē 1748. gadā vizitācija konstatēja, ka

dažās sētās bērnus mācījuši «die Gramatneeks» (LCVVA, 234. f., 1. apr., 21. 1.,

247. lp.).
4 Vičs A. Iz latviešu skolu vēstures. [R.ļ, 1923, 42.—43. Ipp.
5 Салминьш А. Проявление некоторых дидактических приемов в латыш-

ской школе периода феодализма. В кн.: Проблемы начального обучения
в историческом аспекте: (Материалы науч. конф.). Вильнюс, 1976, с. 5.
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«Reveles piemeru» augsto lasītprasmes līmeni Ziemeļigaunija
piētistu darbības rezultātā.) 1

1738. gadā sāka darbu muižnieces M. E. Hallartes dibinātais
hernhūtiskais latviešu skolotāju seminārs Valmiermuižā. Te ap-

guva arī rakstīšanu, dziedāšanu pēc notīm, katehizāciju. 1743. gadā
seminārs tika slēgts, muižu skolas satricinātas.

Kurzemē bija nedaudzas publiskas zemnieku skolas laukos.2

Tās bija atkarīgas vienīgi no mācītāju vai muižnieku vēlmes. Jel-

gavā 18. gs. bez 2 zemākajām mācību iestādēm pie baznīcām bija
vēl 2 ķesteru skolas, no tām viena latviešiem.3

1724. gadā Vidzemes virskonsistorija uzdeva skolām iegādāties grāmatas.4

1737. gadā kādā skolu uzlabošanas projektā tika ieteikts muižniecībai gādāt
naudu grāmatām, to vēlāk ievācot no zemniekiem.5 Jādomā, draudzes skolās

minimāls mācību līdzekļu skaits bija varbūt bija ābeces, katrā ziņā kate-

hismi un dziesmu grāmatas. Muižu skolās bez tam kā viena no galvenajām
bija jaunā derība. Dažviet grāmatas bērniem tajās deva muižnieki, citur pirka
paši zemnieki. Vietām grāmatas izdalīja jauniešiem arī ārpusskolas mācībām.

Tā, piemēram, Kārķos katrā mājā vismaz viens bērns dabūja jauno derību 6 ,
Apriķos vairāki desmiti bērnu rokasgrāmatu7. Raunēnieši saņēma 123 grā-
matiņas «Ceļš uz labklāšanu»8

.

«Citkārt reti viens mācījās lasīt, nu sāk citās vietās visi bērni
lasīt un daudz mācās arī rakstīt,» vēroja Vidzemē mācītājs
F. B. Blaufūss 1753. gadā.9 Šādu pārmaiņu sākumu viņš datē ar

20. gadiem. Līdzīgi atzinumi izskan arī citāda rakstura doku-

mentos.

Precizēt ainu iespējams ar mācītāju ziņojumiem un vizitāciju
protokoliem. Pieļaujot, ka tiem ir neliela tieksme izskaistināt,

1 18. gs. pirmā ceturkšņa beigās tur no iedzīvotājiem, kas pārsniedza lasīt-

apmācības vecumu, prata lasīt 10,4% (Noodla K. Eesti raamatu lugejast
nöödunud sajanditel. Looming, 1975, № 8, Ik. 1368).

2 Ruberts J. Tautas izglītības rītausmā. R., 1978, 31. Ipp.; Baumann J.

Vorrede. In: [Mancelis G.J. Jauna latviešu sprediģu grāmata..., Königs-
berg, 1746, S. [ll].

3 Ķaune N. Vecā Jelgava. R., 1939, 81. Ipp.
4 Vies A. Iz latviešu skolu vēstures, 32. Ipp.
5 Ādamovičs L. Vidzemes baznīca..., 106. Ipp.
6 Turpat, 311. Ipp.
7 leraksts Apriķu baznīcas grāmatā LCVVA, 235. f., 1. apr., 2. 1., 48. Ip.
8 leraksts Raunas baznīcas grāmatā LCVVA, 235. L, 3. apr., 197. 1., 260. Ip.
9 [Blaufūss F. B.J. Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes

[aužu, uzrakstīti 1753. (Rokraksts MB, «Latviešu draugu biedrība 5316», 87. Ip.)



34

datus tomēr var uzskatīt par visai ticamiem. Tie rāda lielu
nevienmērību. Carnikavā un Skultē lasīt pratuši gandrīz visi, Rais-
kumā, Daibē nebijis sētas, kur kāds nelasītu. Bet Aizkrauklē
1732. gadā tikai 12 veci cilvēki pratuši grāmatu, Bērzaunē neviens

bērns nav mācējis. 1 Straupē lasītpratēju 1748. gadā bijis apmē-
ram 800 (necik sen . 2 Cesvaines draudzē 18. gs. 50. gadu
sākumā no 2855 draudzes locekļiem 35 (vairāk bērni) pazinuši
burtus, 48 cilvēki burtojuši, 129 lasījuši raiti (starp tiem 8 sie-

vietes) .

3

Kurzemē pirmā grāmata ar latvisku titullapu (tātad izdevums
domāts latviešu lasītājiem) iznāca 1714. gadā. Arī šai novadā

lasītprasme pēc vissmagākajiem gadiem auga. Mācītājs J. Bau-

manis starp lasītājiem nosauc baznīcas dziedātājus, uzsver, ka
maz lasot sievietes.4

Rakstītprasme tagad sāka izplatīties starp zemniekiem saskarē

ar mazvāciešiem, izglītotākiem latviešu skolotājiem. It īpaši rak-
stus kopa hernhūtiešu apvidos.5

Rīgas iespiedējam Frēliham Vidzemē uzradās jauni konkurenti

grāmatu izplatīšanā sīktirgotāji, kas, pēc viņa izteiciena,
«izbraukā pilsētas un laukus, iepazīst ceļus un tekas, iet ne tikai
uz Tērbatu un Pērnavu, bet arī uz mazajām pilsētām, iegriežas
pie muižniekiem muižās»6

. Viņi izvadāja Vācijā iegādātās grā-
matas, starp tām varēja būt arī minētie turienes iespiedumi lat-
viešu valodā. Sāka praktizēt prenumerāciju, t.i., iepriekšparakstī-
šanos ar iemaksu (Jelgavas rokasgrāmatai
bībelei
1746. gadā).

Grāmatas kļuva vēl lētākas. Rīgas rokasgrāmatai (84 loksnes) cena bija
noteikta 3A dāldera 7

,
Manceļa sprediķiem (82 loksnes) prenumerācijā 1*/ 2

vai 2 dālderi 8 atkarā no papīra kvalitātes. Rīgas rāte sīkāku iespiedumu cenas

regulēja pēc apmēram līdzīgas likmes: mazajam katehismam (5 loksnes)
4 vērdiņi, lielajam katehismam (7 loksnes) -

1 Ādamovičs L. Vidzemes baznīca ..., 428. Ipp.
2 Mācītāja ziņojums LCVVA, 4038. f., 2. apr., 738. 37. Ip.
3 Vītols Ā. Baznīcas grāmatu ziņas par Cesvaines novadu 18. g. s. vidū.—

Izglīt. M-jas Mēnešr., 1928, № 7/8, 56. Ipp.
4 Baumann J. Vorrede, S. [2O, 25].
5 Arī ikdienas dzīvē. Kokmuižas zemniekiem, piemēram, bija paraža pie-

rakstīt nelāgus notikumus un novērojumus (izmeklēšanas komisijas protokols
LCVVA, 4038. f., 2. apr., 737. 1., 116. Ip.).

6 Buchholtz A. Geschichte..., S. 191.

7 Rīgas amatu tiesas protokols LCVVA, 1381. f., 1. apr., 822. 1., 309. Ip.
8 Rīgas rātes protokols LCVVA, 749. f., 6. apr., 122. 1., 351. Ip.
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sne) .1 Piētisti un hernhūtieši, īpaši ieinteresēti savu grāmatu
izplatīšanā, tās izdeva sevišķi lēti bībeli (100 lokšņu) prenumerantiem par
3/8 dāldera, «Kādas izlasītas garīgas jaunas dziesmas» (18 lokšņu) par

>/4 dāldera (1 ortu tāpēc nosaukums tautā «orta grāmata»), kādu mazu

krājumiņu par
l /2o dāldera.

Ir pāris tiešu ziņu par grāmatu iegādi piespiedu kārtā.

Rīgas rāte 1736. gadā pavēlēja Salaspils un Ikšķiles zemniekiem parak-
stīties uz gaidāmo bībeli par 25 dālderiem (t.i., apmēram 67 eksemplāriem).
Kad zemnieki arī pēc pierunāšanas ar labu un piedraudēšanas ar rīkstēm

paziņoja, ka tas neesot viņiem pa spēkam, rāte uzdeva naudu izlikt muižu

īpašniekiem un vēlāk atvilkt no zemniekiem klaušu un nodevu veidā pēc citu

muižu parauga.
2 Vidzemes virskonsistorija 1731. gadā paredzēja katrai drau-

dzei prenumerēt 80 rokasgrāmatas, bet vairākums draudžu visādi aizbildinājās,
un projekts neizdevās.3 Dažas draudzes prasītos 25 dālderus iesūtīja, bet

mazvērtīgākajā sīknaudā. Mazsalacas zemnieki solījās kamēr nebūs grā-
matu, bērnus skolā nesūtīs.4 Kalsnavā konstatēts, ka vīri pēc apprecēšanās
savus katehismus pārdodot citiem kā nevajadzīgus,5 tātad arī iegādājušies
tikai nepieciešamības spiesti.

Bet ir arī daudz norādījumu un gadījumu (par tiem runāts
rakstā tālāk), no kuriem izsecināms, ka grāmatas tika uzmek-
lētas un iegādātas pēc pašu lasītāju vēlmes.

Ir iespējams spriest par Vidzemes un Kurzemes piesātinātību
ar grāmatām.

Vidzemē Ēveles draudzē 1731. gadā bija 100 rokasgrāmatu, 42 dziesmu

grāmatas, 2 bībeles, 1 jaunā derība, 1 sprediķu krājums.6 Liezērē visiem, kas

pratuši lasīt, ap to laiku bijusi jau sava rokasgrāmata.7 Kad vēlāk iznāca

jaunā derība un bībele lielās tirāžās, pavairojās to skaits latviešu mājās.
Raunas draudze parakstījās uz 300 bībeles eksemplāriem.8 Straupē 1748. gadā
bijuši daži simti bībeļu. Abi pēdējie skaitļi sava lieluma dēļ, liekas, ir zināms

izņēmums. Aplēsts, ka Vidzemē, vismaz daļā novadu, bija jau pa grāmatai
katrā sētā. Kurzemē 18. gs. pirmajā pusē zemnieki joprojām pirka grāmatas

1 lespiedēja J. К. D. Millera iesniegums Rigas rātei 1799. gada LCVVA,
673. f., 1. apr., 81. 1., 548. Ip. Dālderis 80 vērdiņu.

2 LCVVA, 749. f„ 6. apr., 108. 1., 368,—370. Ip.; 109. 1., 375. Ip.
3 leraksts Raunas baznīcas grāmatā LCVVA, 235. L, 3. apr., 197. 1.,

244.-245. Ip.
4 Mācītāja ziņojums LCVVA, 233. f., 1. apr., 845. 1., 332. Ip.
5 Turpat, 234. f, 1. apr., 21. 1., 81. Ip.
6 Turpat, 233. f., 1. apr., 845. 1., 332. Ip.
7 Adamovičs L. Vidzemes baznīca ..., 327. Ipp.
8 leraksts baznīcas grāmatā LCVVA, 235. f., 3. apr., 197. 1., 247. Ip.
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gausāk nekā Vidzemē, tomēr temps auga. 1727. gada rokasgrāmatas
1000 eksemplāru pietika 17 gadiem, bet 1744. gada iespieduma 6000 eksem-

plāru
44 eksemplārus, palēnām izdalīja līdz 1750. gadam, tad dabūja vēl četrus.

Beidzot 1752. gadā saņēma 5 dziesmu grāmatas. 1 Gramzdas draudze Manceļa
sprediķiem sametusi vairāk nekā 100 dālderu (tātad vairāk nekā 66 eksem-

plāriem). Sis fakts pieminēts kā īpašs. 2

Līdz mūsu laikam saglabātajiem 18. gs. pirmās puses dziesmu
un rokasgrāmatu, bībeles un jaunās derības, Manceļa un Bankava

sprediķu, hernhūtiešu dziesmu eksemplāriem, kas piederējuši zem-

niekiem (atkal jākonstatē tādu ir lielākā daļa), vērojams īpašs
iesējuma tips vienkāršu ādas apvilkumu reizēm rotā nedaudzu

ievilktu svītru ģeometrisks ornaments, kas izkārtots lielos lauku-
mos un masās. lesējumus gatavoja vai nu pilsētu amatnieki pār-
došanai zemniekiem, vai paši zemnieki lauku sētās. So tipu var

nosacīti saukt par zemnieku iesējumu.
Cēsu draudzes mācītājs kādā 1732. gada katehismā beigās atzīmējis cil-

vēkus, kas palikuši parādā par grāmatas iesiešanu 3 (tāpēc liekas, ka viņš

pats iesējis). Maksa par zeltītu iesējumu

1 leraksts baznīcas gramata LCVVA, 235. f., 1. apr., 2. 1., 48. Ip.
2 Baumann J. Vorrede, S. [23].
3 MB, R 16774.

Zemnieku grāmatu iesējumi
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uz vidēja apjoma grāmatu, visdrīzāk šo pašu katehismu. Starp parādniekiem
ir kādi pilsētas un muižu vācieši (par eksemplāriem gan ar zeltītajiem, gan

ar vienkāršākajiem vākiem), 13 zemnieku, muižas puisis, divu latviešu meitas

(pēdējie tikai par zeltīto iesējumu).

Visatsaucīgākie pret grāmatām bija hernhūtieši. 1743. gadā
kustības dalībnieku skaits sasniedza četrus piecus tūkstošus.

Brāļu draudzēm savā starpā bija ļoti dzīvi sakari pāri muižu un

pagastu robežām. Tas veicināja arī grāmatu cirkulāciju. Hern-
hūtiešu grāmatas vācu valodā iesūtīja no Vācijas gan draudze,
gan kāds tirgonis 1 . Tās izvadāja arī Frēliha minētie sīktirgotāji.
Latviešu valodā Vācijā iespiestie izdevumi nonāca Latvijā laikam
ar to piētistu mācītāju ziņu, kas sagatavoja šos krājumiņus.
Izmeklēšanas komisijai radās aizdomas, ka tos iesūta pa loksnēm,
lai vēlāk apvienotu sējumos. 2 Konstatēja gadījumu, ka ar šīm

grāmatām tirgojusies lauku sieva. «Kādas izlasītas garīgas jau-
kas dziesmas» Tallinā par saviem līdzekļiem apgādāja M. E. Hal-
larte, Valmiermuižā iekārtoja tām noliktavu. Viņas uzdevumā šo

«orta grāmatu» pārdeva zemnieks Ķīša Pēteris. Daļu Hallarte

dāvināja skolasbērniem.3

Par grāmatu skaitu, kas aizlieguma brīdī bija brāļu draudžu
dalībniekiem, var spriest pēc fakta, ka saskaņā ar īpašu rīkojumu
zemniekiem atņēma apmēram 2000 eksemplāru hernhūtiešu rakstu.

Bet laba daļa taču palika vēl nenodota4 (arī rokraksti), un nemaz

netika atprasīti oficiālie izdevumi. Kopsummā to visu nebūs bijis
mazāk. Tātad šais aprindās grāmatu koncentrācija jau būs

sasniegusi vidēji pa eksemplāram uz cilvēku, ja ne vairāk.

Hernhūtieši zemnieki bieži apliecina patiku rakstīt un tādā kārtā gūto
mierinājumu, piemēram, «Es rakstīju kādas trīs stundas, bet tas laiks

pārgāje kā viena minūte.»5 Rakstīšana izkopa «es» iesaistes spēju saziņā,
loģisko un valodas kultūru, kas savukārt veicināja lasīšanu. Cītīgi pavairojot
un sacerot dziesmas, runas, autobiogrāfijas, tika iedibināta vēlāk tik sazarotā

brāļu draudžu rokraksta grāmatniecība.

Pēc Ziemeļu kara latviešu grāmatas aktīvāk tika izlietotas ne

vairs pilsētās, bet gan Vidzemes laukos, zemnieku vidē. Tur
vecākā paaudze vairāk lasīja tradicionālo standartliteratūru (vizi-

1 Izmeklēšanas komisijas protokols LCVVA, 237. f., 1. apr., 2. 1., 402. Ip.
2 Turpat, 1. 1., 225. Ip.
3 Turpat, 2. 1, 118., 726.-727., 1286.—1287. Ip.
4 Lielākā daļa līdz mūsdienām saglabāto «orta grāmatas» eksemplāru

nākusi tieši no zemnieku sētām.
5 Ādamovičs L. Vidzemes baznīca..., 349.—361. Ipp.
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tācijās baušļu un katehisma labāku zināšanu konstatēja vecākajā
paaudzē), jaunās vēsmas laikmeta nogalē skāra jaunāko paaudzi.
Brāļu draudzēs rosīgākie bija saimnieku jaunatnes pārstāvji, arī
laulāto «kārta» 30 —40 gadu vecumā. Var domāt, ka saimniekiem

grāmata bija pieejamāka nekā kalpiem vai vaļiniekiem. Jāievēro,
ka brīvā laika budžeta, sadzīves apstākļu diferences zemniecībā
vēl bija vāji izteiktas. Liekas, saimnieku atbildība par vesela
kolektīva saimes darbiem un likteņiem, nepieciešamība pār-
redzēt plašāku sadzīves jomu saasināja arī viņu interesi. Vīrieši
vairāk lasīja; vērojams, ka ar informāciju bagātākās grāmatas,
piemēram, bībeli, vairāk cienīja viņi. Brāļu draudzēs īpašu vērību

veltīja bērnu un pusaudžu audzināšanai ar grāmatu.

Veidojās lasīšanas tradīcijas. Dažkārt ļaužu sapulcēšanās vie-

tās, piemēram, muižās, kādam no zemniekiem bija jālasa pārējiem
priekšā sprediķi vai kas cits. Regulāri lasīja hernhūtiešu sanāk-
smēs. Priekšā lasīšana paplašināja informācijas uztvērēju skaitu

starp grāmatas nepratējiem. Līdztekus iedibinājās individuālas
lasīšanas paradums. 1735. gadā par Skultes draudzi mācītājs
raksta: «Sai draudzē nebūs 2 māju, kur zemnieki neprot visi lasīt
un nevarētu paši savā vientiesībā smelt celsmi no dieva vārdiem.
Daudziem ir pašiem bībele, un viņi pētī čakli, kad nevar saprast
kādu vietu.» 1 Mūrmuižas zemnieks Skangaļu Jēkabs autobiogrā-
fijā stāsta, ka vecāki (tēvs saimnieka brālis) mācījuši viņu
jau agrā bērnībā lasīt, Jēkabs vēl puisēna gados gan lasījis mājas
saimei priekšā, gan pats vienatnē aizrāvies ar dažām grāmatām,
un tās viņā ierosinājušas spēcīgus pārdzīvojumus.2 lepriekšējā
ceremoniālās lasīšanas stadijā uzkrātā grāmatu informācija
sagatavoja daļai lasītāju uztveri, jutīgumu, it kā «rezonanses

telpu». Radās cilvēki, kam lasīšana bija vajadzīga jau kā jūtu
izkopšanas, zināšanu ieguves, appasaules apjēgšanas līdzeklis.

Bija notikušas arī zināmas pārvirzes gnozeoloģiskajā struktūrā
daži indivīdi spēja lielākā mērā abstrahēties no reālajām ikdienas

norisēm, un tā pierastās konkrētās patriarhāli folkloriskā tipa
informācijas plūsmā viņiem bija pavērušās «tukšas vietas», ko

vajadzēja aizpildīt vispārīgākiem, abstraktākiem priekšstatiem.

Dažkārt paši latvieši, kā teikts bībeles otrā izdevuma ievadā, bija tādos

ieskatos, ka zemniekam pietiekot pātaru vien. Līdzīgi domāja arī kādi mācī-

1 Adamovičs L. Vidzemes baznīca ..., 426. ipp.
2 Ādamovičs L. Skangaļu Jēkabs (1723.—1801.) Senatne un Māksla,

1938, № 2, 8.-9. Ipp.
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tāji latvieši neesot bībelei pietiekami izglītoti.1 Bet nelielā zemnieku daļā:
noteikti konstatējama dziņa iegūt plašāku informāciju no grāmatām, uzmeklēt

jaunu lasāmo (ekstensīvā lasīšana). Motīvi tam bija dažādi. Vērojama grupa

lasītāju, kam grāmata paplašināja cilvēces jēdzienu laikā un telpā. Uz viņiem
attiecās brīdinājums bībeles ievadā nelasīt «tās stāstīšanas vien», t.i.,

vēsturiska satura vēstījumus, necensties tikai uzzināt, kas «iekš tiem svētiem

rakstiem no tādām notikušām lietām uzrakstīts ir». lezīmējās vēl cits lasī-

šanas tips apcere, pārdomu noskaidrošana. Ķiegaļa Pēteris Liepā pēc
apprecēšanās lasījis cik spēdams, lai atrastu mieru. 2 Daļa lasītāju redzēja
lasīšanas jēgu spēcīgā emocionālā uzlādējumā. Darbojās arī sociālās grupas

konformisms, prestiža apsvērumi: «Viņš var priekš citiem cilvēkiem rādīties

un lielīties: kāds lasītājs un liels grāmatnieks un dieva vārdu zinātājs viņš
esots.» Šo bībeles ievada autora izteikumu apstiprina dokumenti, piemēram,
norādījumi uz «gudriniekiem», kas visās «alus padarīšanās» atsaucoties uz

svētajiem rakstiem.3

Informācija kļūst iedarbīga, ja tā iegūst personīgu jēgu ja
ir saistīta ar vērtību internalizāciju, ja to caurauž paša uztvērēja
iepriekš uzkrātais personības saturs.4 18. gs. vidū informāciju
lasītāju apziņā aktualizēja, grāmatu multidimensionālās potences
iedzīvināja sociālie spriegumi, idejisko virzienu sadursmes un no

tām izaugušie aksioloģiskie vērtējumu kritēriji. Lasīšanas vēsturi

Latvijā šai momentā varbūt vislabāk raksturo grāmatu lietotāju
spēja stāties diskusijā gan citam ar citu, gan ar augstāku slāņu
pārstāvjiem, izmantojot lasīto argumentam. Brāļu draudžu izmek-

lēšanas dokumentos šādi strīdi vairākkārt fiksēti. Raksturīgs
gadījums Jaunburtnieku Vākšēna Liberts un Zēmeles Mārcis
daudzreiz disputējuši par bībeles lasīšanu un baušļu mācīšanos.
Mārcis izteicis hernhūtiešu uzskatu tam, kas «turas pie pestī-
tāja», nav jāgriežas pie baušļiem vai lūgsnām. Viņu kādā reizē

atbalstījis arī mācītājs. Bet Liberts šai gadījumā atsaucies tieši
uz bībeles tekstu, lai pierādītu, ka abi pretinieki aizstāvot viltus

skolotāju mācību. 5

1 Kalsnavas mācītājs C. Šrēters cēloni saskatīja smagajā dzimtniecības

jūgā (Baerent P. Graf Zinzendorf’s Anerbieten Bibeln in lettischer und

estnischer Sprache drucken zu lassen. Mag. hrsg. von der Lett.-Lit. Ges.,
1913, Bd. 20, St. 4, S. 49—53).

2 Ādatnovičs L. Vidzemes baznīca ..., 434. Ipp.
3 Hernhūtisma izmeklēšanas komisijas protokols LCVVA, 4038. L, 2. apr.,

737. 1., 104. Ip.
4 Никифорова О. И. Психология восприятия художественной литературы.

М., 1972, с. 64.
5 LCVVA, 237. L, 1. арг., 2. 1., 673.—679. Iр.
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Izmeklēšanas dokumentos sastopams desmitiem negatīvu atsauksmju no

zemniekiem par «vecajām» grāmatām ortodoksālajiem katehismiem,
dziesmu, lūgsnu krājumiem. Tās esot kailas un tukšas, nekam nederīgas,
«sapuvušas». Ļaudīm kā auksts ūdens pār miesu pārejot, kad dzirdot par

lūgsnām. Daudzreiz atzīmēta metafora par šo grāmatu lasīšanu esot

vienalga, vai izkultus salmus vēlreiz kuļot vai ne. Āraišu mācītājs zemnieku

izteicienus citē latviski: baznīcā «salmus kuļ un pelavas kaisa, tur [brāļu
draudzē] ir tie īsteni graudi» un «tas mācītājs sūdos metams». Vēl vairāk

reizēm katehismu nosauca par «vella pātariem», apgalvoja, ka mācītāji ar

savām grāmatām esot ellē, viņiem velns sēžot kuņģī, baznīca esot grēku nams

un grēku pirts. 1 (Protams, arī brāļu draudžu apvidos bija «veco» grāmatu
aizstāvji, kā minētais Vākšēna Liberts, vai tādi, kas tās atkal izvilka no pažo-
beles, kad hernhūtiešu krājumi tika aizliegti.)

Negatīvās nostājas cēloni daži zemnieki formulēja šādi: «vecās» grāmatas
esot «galvas gudrība». Ortodoksālās literatūras vērtību sistēmas smaile
dvēseles nemirstība un mūžīgās labklājības nodrošināšana latviešu zem-

niekam bija vienaldzīga. To apliecina gan mācītāji 2
, gan tautas ticējumu

etnogrāfiskas studijas. Jo nesaprotamākas viņam palika tās vietas grāmatās,
kas mācīja pestīšanas dēļ klausīt kungam.

Turpretim par hernhūtiešu izdevumiem zemnieki izteicās

tur ir tik daudz barības, it kā to būtu pasniegusi pilna mātes
roka. 3 Juzdami grāmatās labvēlīgo noskaņojumu («es tavu vainu

saprot’, / tie grēki tev’ no man’ nešķir»), tieksmi palīdzēt cilvē-
kiem tepat zemes virsū, nomāktie dzimtļaudis it kā atplauka pret
to. Vienkāršo ļaužu psihei tuvs bija arī hernhūtiešu jutekliskais
pasaules redzējuma veids, viņu atsacīšanās no augstajām onto-

loģiskajām kategorijām. Šī literatūra veicināja indivīdu integrē-
šanos grupās, kur visi bija līdzvērtīgi. Lasītājus arvien īpaši sais-

tīja ar māksliniecisku spēku veidotais Jēzus tēls un viņa ciešanu

stāsts romāna iedīglis. 4 Tagad viņi tajā pirmām kārtām uztvēra

«žēlastības», t.i., labestības, ideju. Priekuļu Podiņa Mārtiņš rak-
sta: «Tas man bij gauži žēl, ka tam, kas visiem bij labu darījis,
tik grūti bij jācieš.»5 Tādējādi lasītāji, bāzēdamies uz sava «dzīves

asociāciju fonda», no faktu slāņa izlobīja estētiski idejisko, pasau-

1 LCVVA, 237. f, 1. apr., 1.1., 598., 659., 798., 919., 921., 924., 926., 944. Ip.;
2. 1, 116., 819., 836., 1127,—1135. Ip.; 4. 1., 154., 169,—185., 188. Ip.; 4038. f„

2. apr., 737. 1., 58.-59., 149. Ip. u. c.

2 Berkholz C. A. Jakob Lange, Generalsuperintendent von Livland. R.,

1884, S. 124.

3 LCVVA, 237. f., 1. apr., 4. 1., 164. Ip.
4 Гачев Г. Д. Жизнь художественного сознания. М., 1972, ч. I, с. 100.

5 VB, R X 35, 1, 43, 2. Iр.
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les izjūtas slāni. 1 «Jaunajās grāmatās» cilvēka iekšējā pasaule
ieguva it kā patstāvību un vērtību. Sanāksmēs dzirdētais, lasītais

ierosināja dziļus tikumiskus pārdzīvojumus un tieksmi šos pār-
dzīvojumus pašam vērot. (Kādā vēstulē teikts: «Tas nu ir 3 gadi,
kamēr es no jauna ko iesāce just.») Bet psiholoģizēšana, reflek-

sija, introversija bija jau pussolis ceļā uz individuālas personības
veidošanu. Katram draudzes loceklim bija jāiztiesā pašam sevi,
ētiku balstīja indivīda pašapziņā un garīgajā pašdarbībā.

Tādējādi pēckara posta un visnežēlīgākās dzimtnieciskās ver-

dzības apstākļos lasītāju priekšā pavērās jauns pasaules mode-
lis attiecību cilvēciskošana. Kad, sociālajam spiedienam pie-
augot, saasinājās nomāktības, pazemojuma izjūta, cilvēciskās
vērtības kļuva par sabiedrisku nepieciešamību. Tiesa, vēlāk hern-
hūtisms apauga ar svētulību, sludināja atraušanos no pasaulīgā.
Tā izauga naids pret folkloru, kultūru, laicīgo sabiedrisko dzīvi,
progresu, slēptais reakcionārais aizmetnis pārmāca progresīvo.
Bet 18. gs. pirmajā pusē virzība no ārišķības uz cilvēciskumu,
uz labestības un pārdzīvojuma primātu, uz personības pašapzinā-
šanos bija progresīva.

«Tie vairs nebija truli un stulbi dzimtcilvēki, bet cilvēki, kas

apzinājās savu vērtību un sāka patstāvīgi domāt.» 2 Skangalu
Jēkabs, zēna gados lasīdams bībeles fragmentus, salīdzinājis un

secinājis: «Nedz es, nedz pārējā sabiedrība ap mani nepavisam
nebija tādi cilvēki kā tie tur aprakstītie.» Tas padarījis viņu
domīgu. Izauga vīrs, kas nevienu neatzina par pārāk augstu un

svarīgu, lai neteiktu tam nepatīkamas patiesības, kas bija noska-
ņots kritizēt augstos, bet liekties pret zemiem.3 Dronas Mārcis no

Bauņiem, nosodīdams oficiālās grāmatas, teica, ka vecā derība
esot muižkungs, jaunā derība stārasts, parastās dziesmas
šķilteris un būtu labāk ar to lasīšanu nelielīties. Bet brīvzemnieks
Zemeles Pēteris no Jaunburtniekiem tieši mācīja: kungs un mācī-

tāji ir tikai pasaulīgi priekšnieki, viņiem nevajag klausīt.4

1 Par šo slāņu uztveri sīkāk: Жабицкая Л. Г. О психологическом подходе

в исследовании восприятия художественной литературы. В сб.: Проблемы
социологии и психологии чтения /Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. М.,
1975, с. 130—142.

2 Apcerējumi ..., 25. Iрр.
3 Philipp G. Die Wirksamkeit der Herrnhuter Brüdergemeine unter den

Esten und Letten zur Zeit der Bauernbefreiung. Köln Wien, 1974, S. 56, 159.

* Izmeklēšanas komisijas protokols LCVVA, 237. f., 1. apr., 2. 1., 1132. Ip.
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Tieksme pēc neatkarības varbūt viskrasāk izpaudās Rīgas hernhūtiešos.

Viņu vadītājs bija latvietis Jānis Steinhauers. Viņš gādāja grāmatas vācu

un latviešu valodā, arī tuvienes draudzēm. 40. gadu sākumā daži vācu hern-

hūtieši Steinhaueru atturēja no kāda bīstama nodoma. Nojaušams, ka viņš
gribējis atbrīvoties no mācītāju kontroles, varbūt pat atdalīt savu brāļu
draudzi no oficiālās baznīcas. 1

Nedaudz vēlāk, 1746. gadā, hernhūtiešu sinode ārzemēs griezās pie saviem

Vidzemes darbiniekiem ar jautājumu, vai brāļu draudze Vidzemē gribot atbrī-

voties no vācu kundzības.2 Pamatā tādam jautājumam bija ārzemēs nonā-

kušās valodas par latviešu atsvabināšanās centieniem, kurus esot pamodinā-
jušas senās brīvības atmiņas. Sai sakarā interesanta ir latviešiem adresētā

rokraksta grāmata «Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu,
uzrakstīti 1753». 3 Tās autors mācītājs F. B. Blaufūss bija ļoti labvēlīgs brāļu
draudzēm, pats Rīgā rīkoja sanāksmes, piegādāja hernhūtiešu literatūru, tātad

labi pazina šo vidi. Grāmatas tendence ir nepārprotama cīnīties pret
uzskatu, ka senatnē pirms vācu ierašanās latvieši dzīvojuši laimīgi un tiem

bijuši savi valdnieki. Acīm redzot, autors bija sastapis cilvēkus, kas, «to vecu

laiku atminēdamies, sūdz, skund un rauda».

1 LCVVA, 237. f., 1. apr., 1. 1., 203,—205., 309,—314., 575.-577., 585.,

624. Ip.; 2. 1., 1177., 1194., 1198., 1201., 1230. Ip.; 4038. f., 2. apr., 737. 1.,

178,—199. Ip.
2 Apcerējumi ..., 27. Ipp.
3 MB, «Latviešu draugu biedrība 5316».

Zemnieku izteikumi par grāmatām (hernhūtiešu
kustības izmeklēšanas protokolā, 1743)
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Vēl viena ziņa šī gramata ir nozīmīga. Ar sašutumu Blaufuss

tajā citē pretfeodālu dzejolīti:
Es esmu zemnieks Vidzemē,

Man grūti darbi pasaulē,
Es mežā kāp’ uz bērza kok’,
Un cērtu sedli, rat’ un lok’,
Es tais’ par kurpēm lūciņu
Un kunga klēti pildīju.
Tam baznīckungam tiesa tiek,
No dieva protu es neniek’.

Tas ir latvisks variants kādam vāciski sen pazīstamam dze-

jolim, bet valoda un rakstība liecina, ka latviskais tulkojums nav

Blaufūsa. Tas, acīm redzot, cirkulēja un nonāca Blaufūsa rokās

anonīmos norakstos, vai nu pašu latviešu pārtulkots, vai vismaz

viņu pavairots. Ar to latviešu grāmatniecības procesā bija ieska-

nējusies jauna skaņa, radās aizsākums nākamajā periodā sakup-
lojušajai politiskajai antifeodālajai rokraksta literatūrai.

*

Latviešu grāmatniecības attīstībā līdz 18. gs. vidum bija
izmainījusies grāmatas un sabiedrības mijiedarbības dinamika.

Bija sasniegts moments, kad agrāk pasīvais informācijas uztvē-

rējs kļuva aktīvs, kad aktīvi uztverta grāmata varēja būtiski
ietekmēt cilvēku nostādnes, sociālo rīcību. Tādējādi, 18. gs. vidū

sākoties sabiedriskā un psiholoģiskā konflikta situācijai, tiešo

sadursmju posmam, bija sagatavoti apstākļi, lai šis konflikts
izrisinātos arī grāmatniecībā, vēl vairāk lai, atraisoties no

kungu aizbildnības un sagraujot feodāli dzimtnieciskās ideolo-

ģijas nesēju monopolstāvokli grāmatu jomā, apspiestie slāņi
varētu tajās paust savu protestu.

КНИГА И ЧТЕНИЕ В ЛАТЫШСКОМ ОБЩЕСТВЕ

ДО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА

А. АПИНИС

Резюме

Нормальное функционирование книги в латышском обществе было

надолго задержано превращением в XIII веке Латвии в колонию немецких

феодальных завоевателей. В конце XV и в начале XVI века появляются
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первые сведения об отдельных случаях соприкосновения латышского город-

ского населения с книгой как носителем информации. Первые печатные

книги на латышском языке (с 1525 года) предназначались для священников-

немцев, для громкого чтения перед прихожанами-латышами. Однако, начи-

ная с «церковной подручной книги» 1615 года, имеются косвенные указания

на то, что часть тиража изданий попадала непосредственно в руки латышей.

Книгами торговали печатники, переплетчики, книготорговцы, вспоследствии

также мелочные купцы-разносчики. (Здесь и в дальнейшем приводятся

известные цены на книги.)
В последней трети XVII века, в условиях конкуренции государственной

центральной власти, с одной стороны, дворянства и городских правящих

кругов с другой, выпуск книг для латышей оживился. Углублялись
скрытые противоречия между программой, которую определяли авторы

защитники интересов эксплуататоров, и объективной массой информации.
С 1672 года книги выпускались непосредственно для читателей-латышей.

По подсчетам автора, количество ежегодно вновь обученных грамоте дости-

гало 1000 человек. За 35—40 лет на каждого латыша-рижанина было напе-

чатано не менее 2 экз. книг, в Видземе (Лифляндии) на 10 латышей по

1 экз. Возникла ранняя массовая книга, ее покупатели-латыши начали

таким образом содержать книгопроизводство на свои средства. Встречается
ряд свидетельств о том, что латышское население обращалось с запросом к

властям и печатникам о выпуске книг. Чтение стало социальным явлением.

После Северной войны тиражи возросли до 5000—6000 экз., в исключи-

тельных случаях до 8000 и 15 000 экз. Обновление книжной информации
началось в немногочисленных пиетистских и гернгутерских книгах. В первой
половине XVIII века в одних районах грамотные имелись почти в каждом

доме, в других царила почти полная безграмотность. Предполагается, что

в Видземе накопление книг достигло в среднем по 1 экз. на крестьянский

двор. Наиболее насыщена книгой была гернгутерская среда (не менее 1 экз.

на каждого члена братских приходов). В этой среде возникла рукописная

книжность. Наиболее активным читателем было молодое поколение дворо-

хозяев. Наряду с коллективным чтением в небольшой части крестьянства

появляется индивидуальное. Стимулами чтения выступают потребность в

новой фактической информации, в осмыслении окружающей действитель-

ности, в сильном эмоциональном переживании, даже мода и социальный

престиж. Автор констатировал многочисленные случаи, когда текст имел

личностный смысл для читателя. Чтение книг приводило крестьян к отрица-

тельным выводам о социальном строе. В 1753 году в латышской среде

возник первый известный рукописный антифеодальный текст зачаток

разветвленной впоследствии рукописной публицистики с позиций эксплуати-
руемых. Таким образом, к началу ситуации конфликта, вызванной разло-

жением феодально-крепостнического строя, латышское общество в отноше-

нии к книге активизировалось настолько, что могло нарушить монополию

представителей эксплуататорских классов в книжном деле.
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DAS BUCH UND DAS LESEN

IN DER LETTISCHEN GESELLSCHAFT
BIS ZUR MITTE DES 18. JH.

A. APĪNIS

Zusammenfassung

Im 13. Jh. war Lettland in eine Kolonie der deutschen Feudalherren ver-

wandelt worden, was das normale Funktionieren des Buches in der lettischen

Gesellschaft auf lange Zeit verhinderte. Ende des 15.—Anfang des 16. Jh.

erscheinen die ersten Nachrichten von einzelnen Fällen der Berührung der

lettischen Stadtbevölkerung mit dem Buch als Informationsträger. Die ersten

gedruckten Bücher in lettischer Sprache (seit 1525) wurden für deutsche Geist-

liche bestimmt, für das Vorlesen vor den lettischen Eingepfarrten. Es gibt
indirekte Hinweise davon, daß ein Teil der Auflage des «Kirchenhandbuches»

1615 unmittelbar unter die Hände der Letten gekommen ist. Die Bücher

wurden von Druckern, Buchbindern und Buchhändlern, später auch von Krä-

mern verkauft. (Hier und weiter werden bekannte Bücherpreise angegeben.)
Die Herausgabe-der Bücher für Letten wurde im letzten Drittel des 17. Jh.

lebhaft. Das geschah unter der Konkurrenz zwischen der zentralen Staatsmacht

einerseits und dem Adel und den städtischen herrschenden Kreisen andererseits.

Es vertieften sich versteckte Widersprüche zwischen dem Programm, das von

Verfassern Verteidigern der Interessen der Ausbeuter bestimmt wurde,

und der objektiven Informationsmasse. Seit 1672 gab man Bücher unmittelbar

für lettische Leser heraus. In Riga und Vidzeme (Livland) entstand ein Netz

von Schulen. Nach Berechnungen des Autors der vorliegenden Publikation

belief sich die Anzahl der Menschen, die jährlich das Lesen lernten, auf 1000.

Im Verlauf von 35 —40 Jahren wurden nicht weniger als zwei Exemplare von

Büchern je einem Letten Rigas gedruckt, in Vidzeme ein Exemplar je 10

Letten. Es entstand das frühe Volksbuch; seine Käufer Letten begannen
solcherweise die Bücherproduktion aus eigenen Mitteln zu unterstützen. Es

kommt eine Reihe von Beweisen vor, daß sich die lettische Bevölkerung
mehrmals an die Behörden und Drucker mit der Anfrage über die Herausgabe
der Bücher gewandt hat. Das Lesen wurde zu einer sozialen Erscheinung.

Nach dem Nordischen Krieg erhöhten sich Auflagen auf 5 —6 Tausend

Exemplare, in außergewöhnlichen Fällen sogar auf B—ls8 —15 Tausend. Die

Erneuerung der Buchinformation begann in nicht zahlreichen pietistischen und

herrnhutischen Büchern. In der ersten Hälfte des 18. Jh. gab es Lesenkundige
in einigen Gebieten fast in jedem Haus, in anderen dagegen herrschte nahezu

vollständiger Analphabetentum. Es ist anzunehmen, daß die Ansammlung

von Büchern in Vidzeme durchschnittlich ein Exemplar pro Bauernhof erreicht

hat. Besonders in ausreichendem Maße wurde das Herrnhutermilieu mit Bü-



ehern versorgt. (Nach Angaben entfiel nicht weniger als ein Exemplar auf

ein Mitglied der Brüdergemeinden.) In diesem Milieu entstanden handgeschrie-
bene Bücher. Die aktivsten Leser waren Vertreter der jungen Generation

von Gesindewirten. Neben kollektivem Lesen kam in einem kleinen Teil von

Bauern auch individuelles Lesen vor. Als Anreiz zum Lesen trat das Bedürfnis

nach neuer Tatsacheninformation, dem Erfassen der umgebenden Wirklichkeit,

nach starken Emotionen, sowie die Mode und sogar das soziale Prestige hervor.

Der Autor der Publikation hat zahlreiche Fälle festgestellt, wo der Text für

den Leser einen tief persönlichen Sinn gehabt hatte. Es werden auch Fälle

angeführt, daß die Bauern dank dem Lesen der Bücher negative Schlußfolge-
rungen über die existierende soziale Gesellschaftsordnung gezogen haben.

1753 entstand im lettischen Milieu der erste bekannte antifeudale hand-

schriftliche Text. Das war Anfang einer später verzweigten handschriftlichen

Publizistik vom Standpunkt der Unterdrückten. Auf diese Weise wurde zum

Anfang der Konfliktsituation, die durch die Zersetzung der feudalen Leibeigen-
schaftsordnung hervorgerufen worden war, die lettische Gesellschaft in bezug
auf das Buch aktiv und konnte das Monopol der Vertreter der Ausbeuterklas-

sen im Buchwesen verletzen.
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GRĀMATAS RĪGAS LATVIEŠU MĀJĀS

18. GS. OTRAJĀ UN 19. GS. PIRMAJĀ PUSĒ

V. PĒTERSONE, M. SVARĀNE

Maz kas ir zināms par grāmatu pircējiem un lasītājiem Rīgas
latviešu sabiedrībā līdz 19. gs. vidum. Rīgas latviešiem tiesībās

ierobežotam slānim
nosaukums. Bet tieši grāmatu izplatība var pilnīgāk raksturot

viņu garīgo apvārsni, viņu domas un intereses.

Rīgas latviešu ģimeņu grāmatu krājumu noskaidrošanai ir

veikti sistemātiski pētījumi Latvijas PSR Centrālā Valsts vēs-
tures arhīva Rīgas bāriņtiesas fondā (1380. f.), kur atrastas ziņas
par 112 latviešu tautības grāmatu īpašniekiem Rīgā. Viens šāds
fakts konstatēts Rīgas landfogtijas tiesas (1379. f.) un viens

Rīgas fogta tiesas fondā (1378. f.).
Mantojuma lietas bāriņtiesā tika kārtotas tad, ja mantas atstājējam bija

nepilngadīgi bērni, ja kāda no mantiniekiem nebija Rīgā vai mantinieki neva-

rēja vienoties par mantojuma sadali. Tādēļ lielākās rīdzinieku daļas manto-

jumu sastāvs paliek nezināms. Ziņas par grāmatām sniedz mirušā mantu

.uzskaitījums, mirušā mantojuma novērtējums (to veica bāriņtiesas darbinieki)
un ūtrupes protokoli. Minētajās aktīs ieraksti ir dažādi, sākot ar nenoteiktu

apzīmējumu «grāmatas» vai to skaitu un beidzot ar precīzu uzskaiti, kur norā-

dīta izdošanas vieta un gads. No izdevumiem latviešu valodā minētas iesietās
liela formāta reliģiska satura grāmatas, bet pārējām norādīts vienīgi skaits
vai cits apjoma novērtējums (kaste, grozs un līdzīgi).

Daugavas salās, no kurām daudzas tagad ir saplūdušas ar

cietzemi, Pārdaugavā un dažos Pēterburgas un Maskavas priekš-
pilsētu kvartālos Rīgas iedzīvotāji galvenokārt bija latvieši. Vai-
rākums Rīgas priekšpilsētu latviešu piederēja pie strādnieku
nodokļu maksātāju kopas jeb oklada. Dokumentos viņus sauca

par darbavīriem. Parasti viņi bija dienas strādnieki preču trans-

porta un citos darbos. lekšpilsētā dzīvojošie latvieši strādāja par
dažadu kategoriju mājkalpotājiem.

Rīgas priekšpilsētās dzīvoja arī turīgākā latviešu daļa, kuras
nodarbošanās tāpat bija saistīta ar preču transportēšanu, mērī-
šanu un šķirošanu. Bet atšķirībā no darbavīriem viņi bija apvie-
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noti tirdzniecības palīgamatos. So latviešu grupu var pieskaitīt
pie sīkburžuāzijas. Viņiem piederēja darbarīki, inventārs: pārcē-
lājiem liellaivas, ormaņiem zirgi, rati, ragavas utt. Turīgākie
bija mastu un ozolkoku šķirotāji, pārcēlāji un ormaņi. Kad

1786. gadā uz Rīgu tika attiecināts Katrīnas II izdotais pilsētu
pārvaldes nolikums, tas deva iespēju daļai turīgāko tirdzniecības

palīgamatu locekļu legāli nodarboties arī ar tirdzniecību. Šādi

veidojās Rīgas latviešu topošās buržuāzijas nelielais slānis.
Tirdzniecības palīgamatu locekļiem bija nepieciešams prast

lasīt, rakstīt, rēķināt, sarunāties vācu un krievu valodā, jo Rīgā
ievestās preces vajadzēja pieņemt no krievu tautības preču piegā-
dātājiem un nodot Rīgas vācu tirgotājiem. Jau šis apstāklis spieda
vecākus rūpēties, lai bērni saņemtu vajadzīgo izglītību. Rīgā
uzaugušie latvieši gandrīz visi prata lasīt, liela daļa arī rakstīt.

Tā, piemēram, 1807. gadā no sāls un labības mērītāju amata

34 locekļiem 16 prata rakstīt. No 58 kaņepāju kulstītāju amata

locekļiem 1825. gadā prata rakstīt 40 cilvēku. Šai laikā Rīgas taut-

skolās mācīja rakstīt vācu valodā. Arī darbavīri pēc iespējas sūtīja
bērnus mācīties, sevišķi «nabagu» skolās, kā sauca pilsētas brīv-

skolas. Turīgāko Rīgas latviešu bērni mācījās pat pie privāt-
skolotājiem gan lasīšanas un rakstīšanas prasmi, gan krievu valo-
das pamatus. Lielāka vēriena tirdzniecības palīgamatu locekļiem,
piemēram, kokšķirotājiem, bija pašiem sava grāmatvedība. Amatu

organizācijām bija speciāli rakstveži, no kuriem daļa bija latviešu
tautības. Interesanti atzīmēt, ka rakstīt prata arī daudzas latviešu

sīkburžuāzijas pārstāves. Šādos apstākļos, dabiski, cieņā bija grā-
matas.

Arhīva materiāla analīzei 109 mantojumi, kuros dominē gal-
venokārt skaitliskas ziņas par grāmatām, iedalīti 3 grupās:
1) mantojumi ar reliģiskām grāmatām vien, 2) mantojumi, kuros
bez reliģiskām grāmatām ir arī dažādas citas grāmatas, 3) man-

tojumi ar nenosauktām grāmatām. Atsevišķi no šiem apskatīti
piecu personu (J. Ķīļa, J. Steinhauera, A. Muižeļa, J. Fogeļa,
H. G. Pēša) grāmatu krājumi, par kuriem ir noteiktākas ziņas.

Tikai reliģiska satura grāmatas piederēja 45 latviešu tautības

īpašniekiem (t.i., apmēram 40% no 114 zināmajiem gadījumiem).
Vairums, t.i., 37 gadījumi attiecas uz 18. gs. un 19. gs. sākumu.

Laicīga satura grāmatas latviešiem lasīšanai parādījās tikai
18. gs. 60. gados, turklāt Kurzemē. Tāpēc dabiski, ka šai laikā

dzīvojošo un jau 19. gs. sākumā mirušo Rīgas latviešu lasāmvielā
tādu nevarēja būt. Mirušajiem 45 reliģiska satura grāmatu īpaš-
niekiem kopā piederējušas 24 bībeles vai to daļas, 17 sprediķu
grāmatas, 53 dziesmu krājumi un 27 katehismi, dažādas un

nenosauktas grāmatas. Pa vienai grāmatai piederēja 17 perso-
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nām, 13 personām pa divām, 6 personām pa trim un 2 per-
sonām pa četrām grāmatām. Piecas reliģiska satura grāmatas
bija 1784. gadā mirušā kaņepāju kulstītāju amata locekļa Pētera

Bites īpašumā,
1 Valdemāram Saliņam 18. gs. beigās 2

un 1796. gadā
mirušajam liģerim (preču transportētājam) Jēkabam Kolbem3

.

Sešas grāmatas bija iegādājies 1785. gadā mirušais liģeris Frid-
rihs Skūps4

, septiņas grāmatas piederēja sālsnesēja atraitnei

Margarietai Kaupei 5
.

Arī zvejnieks Jēkabs Ozoliņš līdzīgi dažiem

iepriekš minētajiem lasījis savas septiņas grāmatas divās valo-
dās viņam bija divi sprediķu, divi dziesmu krājumi, bībele un

divas nezināma satura garīgas grāmatas.6 Lielākais garīgo grā-
matu skaits bija 1805. gadā mirušā kaņepāju kulstītāju amata

locekļa Jēkaba Pūriņa mantojumā bībele, sprediķi, dziesmas
un septiņi nezināma satura garīgi darbi. Piētista J. J. Rambaha
izdotie sprediķi konstatējami Kolbes mantojumā. Pārējie ieraksti
ļoti lakoniski, tāpēc nav iespējams grāmatas analizēt pēc to reli-

ģiski filozofiskā virziena.

Ūtrupē pārdotās reliģiskā satura grāmatas pirka citi Rīgas latvieši. To-

cenas bija atkarīgas no grāmatas nolietošanas pakāpes, no iesējuma un arī

no tā, cik bija ūtrupes dalībnieku. Vecas grāmatas pārdeva par vērdiņiem, bet

sprediķu grāmatas un bībeles maksāja I—31 —3 dālderus. 7 Par liģcra Jāņa Stašes

bībeli Jēkabs Purītis 1759. gadā samaksāja 3 dālderus 2 vērdiņus,8 tātad solī-

tāji sacentās par šo grāmatu. Par J. Sluna atraitnes latviešu sprediķu grā-
matu nenosaukts pircējs 1761. gadā samaksāja 2 dālderus 30 vērdiņus,9

par

liģera Buša sprediķu grāmatu Mārtiņš Ruberts 1773. gadā
20 vērdiņus, Jānis Kalniņš 1785. gadā par bībeli latviešu valodā
derus. Par M. Baloža latvisku dziesmu grāmatu zaļā samtā ar sudraba apka-
lumiem kāds Foss (iespējams, Iļģeciema maizniekmeistars) 1789. gadā samak-

sāja 3 dālderus.10 Rambaha sprediķu grāmatu vācu valodā 1796. gadā par
23 vērdiņiem nopirka kāds Vīrmanis, jādomā, vācu tautības rīdzinieks. 11 Bez

1 LCVVA, 1380. f., 1. apr., 4385. 1., 37. Ip.
2 Turpat, 3841. 1., 9. Ip.
3 Turpat, 3207. 1., 8. Ip.
4 Turpat, 3821. 1., 26. Ip.
5 Turpat, 3091. 1., 4. Ip.
6 Turpat, 3505. 1., 17. Ip.
7 19. gs. sākumā pārcēlāja kalpa alga bija 6—7 dālderi mēnesī; jauns

divistabu namiņš ar dakstiņu jumtu maksāja 400—500 dālderu. Dālderī bija
80 vērdiņu.

8 LCVVA, 1380. f„ 1. apr., 4065. L, 2. Ip.
9 Turpat, 3959. 1., 9. Ip.

10
Turpat, 2098. 1, 23. Ip.

11 Turpat, 3207. 1., 8. Ip.
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individuāliem pircējiem jau 18. gs. beigās vairāksolīšanā sāka piedalīties grā-
matu uzpircēji. Vēlāk ūtrupēs bieži sastopamais uzpircējs Svalbe pirmo reizi

konstatējams 1796. gadā.

Atsevišķā grupā iedalīts 21 grāmatu īpašnieks, kam piederēja
nosauktas garīga satura un arī nezināma satura vai laicīgas
grāmatas. Absolūtais vairākums
miruši 18. gs. vai 19. gs. sākumā, četri
Attiecības starp nosauktajām garīga satura grāmatām un pārē-
jām dažādos mantojumos ir dažādas, tāpēc skaidrākam ieskatam
tās sniegtas tabulā (sk. tabulu).

Šai sarakstā fiksētās zināmās grāmatas sniedz tikai nelielu ieskatu. Divas

laicīgās grāmatas, kas piederēja Nāriņām, bija kāds ģeogrāfisks apcerējums un

kalendārs, acīm redzot, vācu valodā. 1 J. Straupem bija divi ģeogrāfiski
atlanti, 2 M. Kalniņam piederēja Rīgas pilsētas tirdzniecības un policijas notei-

kumi un pavārgrāmata, abas vācu valodā. 3 No Viļķenes Rīgā ienākušā J. Nei-

barga īpašumā bija divas žurnālu burtnīcas krievu valodā, domātas jaunie-
šiem militāru zināšanu apguvei (pats Neibargs gan bija no rekrūšiem izpir-
cies).

Gan Baltemaisa, gan Nāriņā vairāksolīšanā piedāvātās grāmatas labprāt,
cits citu pārsolīdami, pirka Pārdaugavas latvieši. Baltemaisa grāmatas nopirka
M. Krūze, Skuja, Dumpis, J. Ozoliņš, Nariņš. 4 Ķīpsalā 1791. gadā izūtrupētas
J. Kalniņa 47 grāmatas. No 33 nezināmajām grāmatām 10 bija latviešu

valodā. Tās iegādājušies G. Ozoliņš, K. Damerovskis, D. Nariņš, G. Rungainis,
J. Muiželis, P. Klokmanis un J. Bergholcs pēc revīziju datiem, acīm redzot,

zvejnieki, mastu šķirotāji, pārcēlāji, iocis. Kalniņa grāmatas pirka arī trīs

latviešu vidē nezināmas personas. Par Kalniņa 47 grāmatām ieņemti 15 dāl-

deri un 23 vērdiņi.5

E. Krastiņa, acīm redzot, bija Rīgas brāļu draudzes locekle,
jo viņas dēls Jēkabs mantojuma kārtošanas laikā atradās Hern-

hūtē6 un mazdēls Jānis Miķelis Kalniņš bija izglītojies brāļu
draudzes skolā Nīskijā.7 Tā izskaidrojams lielais dievvārdu grā-
matu skaits viņas mantojumā. Varbūt hernhūtieši bija arī pārējie

1 LCVVA, 1380. f„ 1. apr., 3431. 1., 13.—14. Ip.
2 Turpat, 3770. 1., 7. Ip.
3 Turpat, 5. apr., 2088. 1., 38. Ip.
4 Turpat, 1. apr., 1972. 1., 10.—12. Ip. Seit un turpmākajos gadījumos

pircēju iniciāļi protokolos parasti nav norādīti, viņi ar zināmu drošību

identificēti pēc Rīgas iedzīvotāju revīzijas sarakstiem.
5 Turpat, 3195. 1., 35. Ip.
6 Turpat, 5. apr., 1895. 1., 1. Ip.
7 Necrolog. Das Inland, 1847, № 44, Sp. 1055.
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lielāko tāda satura krājumu īpašnieki (Baltemaiss, J. Kalniņš
un citi).

Par Krastiņas grāmatām ieņemti 5 dālderi 42 vērdiņi. 1

Mantojumi ar jaukta satura grāmatām

Garīgas gramatas
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1753 pārcēlājs Albrehts Baltemaiss 2 1 3 6 7 13

1758 zvejnieks Indriķis Nariņš —
— 1 1 2 41 2 45

1772 liģeris Kaspars Sala 2 1 1 — 4 2 — 6

(Salle)
1776 liģeris Miķelis Dumpis — — 2 — 2 5 — 7

1785 liģeris Miķelis Skadiņš — 1 —
— 1 4 — 5

1791 zvejnieks Jānis Kalniņš 2 1 и — 14 33 — 47

1791 liģeris Jānis Kalniņš 1 — 1 — 2 5 — 7

(saukts Ķīsis)
1795 liģera at- Hedviga Ruperte — 1 — 2 3 12 — 15

raitne (arī Ruberte),
dz. Kauliņa

1798 kaņepāju Fridrihs Bergs 1 — 1 — 2 da-

kulstītājs žas
1799 labības mē- Jēkabs Straupe 2 1 2 — 5 16 2 23

rītājs
1799 zvejnieka at- Elizabete Krastiņa — 1 2 — 3 43 — 46

raitne

1800 baznīcas Juris Dumpis — —— 3 — 3 12 — 15

priekš-
dziedātājs

1804 liģeris Antons Leitāns 2 1 1 — 4 3 — 7

1804 sīktirgotājs Mārtiņš Kalniņš 1 1 — — 2 — 2 4
1804 atraitne A. M. Sperliņa, — 1 — — 1 2 — 3

dz. Kraukliņa
1805 kaņepāju Juliāna Pūriņa, 1 1 1 — 3 5 — 8

kulstītāja
atraitne

dz. Каире

1816 tirgotāja Margrēta Lūmane — — 2 — 2 4 — 6

sieva
1840 kalpone Marija Briņķe —

—
— 2 2 1 — 3

(Brink)
1847 kalps Jēkabs Neibargs — — 2 — 2 — 2 4

1848 mērītājs Miķelis Birkenfelds — — 1 — 1 7 — 8

1849 pārcēlāja
meita

Elizabete Briede — 1 — 1 4 — 5

Mantojumi ar jaukta satura grāmatām

1 LCVVA, 1380. f., 5. арг., 1895. 1., 42., 43., 47. Ip.
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M. Birkenfelda (1806—1848) dziesmu grāmatu un 10 nezināmā satura

grāmatas aizveda uz Straupi viņa brālis krodzinieks Mārtiņš Birzgalis. 1

Bāriņtiesas rakstveži 43 gadījumos latviešu tautības manto-
jumu atstājēju grāmatām nav fiksējuši nevienu nosaukumu. Tikai

pieci no šiem gadījumiem attiecas uz 18. gs., pārējie uz 19. gs.
sākumu un turpmākajiem gadiem. Šāda veida pieraksti izskaidro-

jami, pirmkārt, ar to, ka 19. gs. mirušo mantas uzskaitēs sīkus

priekšmetus sāka apvienot grupās, otrkārt, ūtrupēs saradās
arvien vairāk vecu mantu uzpircēju un mantu grupveida pārdo-
šana vienās rokās bija samērā izdevīga. Tomēr jāpieņem, ka starp
nenosauktajām grāmatām nebūs bijis nevienas nozīmīgākas, iesie-

tas liela formāta reliģiskas grāmatas, jo tādas arī 19. gs. tika
atzīmētas atsevišķi. Dažiem no šai grupā ieskaitītajiem manto-

juma atstājējiem piederēja tikai pāris grāmatu, citiem bija samērā
lieli krājumi. Mazāk par 10 grāmatām piederēja 20 īpašniekiem,
sešos gadījumos atstāto grāmatu skaits bija 10—19, septiņām
personām bija piederējušas 20 līdz 24 grāmatas. Bet Katlakalna
skolotājam Dāvidam Kustinām 2 (miris 1813. gadā) to bija 25 un

kaņepāju kulstītājam Jānim Kalniņam 3 (miris 1811. gadā)
Grāmatu daudzums norādīts aptuveni vai nemaz nav minēts

astoņos gadījumos. Atzīmējama 1848. gadā mirušās liģera atrait-

nes Katrīnas Veiceles kārba ar grāmatām, 4 1857. gadā mirušās

liģera atraitnes Marijas Magdalēnas Besleres divas kastes ar

grāmatām5
un Iļģeciema namīpašnieces Ģertrūdes Kalniņas

(1779 —1858) divi kurvji ar grāmatām6 .
Gandrīz puse no nenosaukto grāmatu mantojumu atstājē-

jiem
viņu piederīgie, visbiežāk atraitnes. Pēc viņu nāves kādreiz dār-

gāk pirktās, bet daudzos gados nolietotās grāmatas par lētu naudu
nonāca uzpircēju rokās. Grāmatas dažkārt kopā ar citām lietotām
mantām 19. gs. pirmajā pusē uzpirka Novikovs, Markuss, Andre-

janovs, Edelsons, Kons. Atsevišķos gadījumos grāmatas nopirka
radinieki vai paziņas.

Izrādās, arī dažos ļoti trūcīgos mantojumos bija sastopamas grāmatas.
Tā, piemēram, 1845. gadā mirušās Hedvigas Ozoliņas mantās starp dažiem

apģērba gabaliem, trim gredzeniem un desmit puķu podiem bija arī grā-

1 LCVVA, 1380. f„ 5. apr., 4794. L, 1., 3., 7. Ip.
2 Turpat, 1. apr., 4459. 1.
3 Turpat, 4906. 1., 102. Ip.
4 Turpat, 5. apr., 3751. 1., 59. Ip.
5 Turpat, 5679. 1., 11. Ip.
6 Turpat, 5756. 1., 21,—22. Ip.
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matas (to skaits diemžēl nav uzrādīts). 1 1853. gadā trūcīgo slimnīcā 26 gadu
vecumā nomira hirurga palīgs zvejnieka dēls Miķelis Ozoliņš, saukts Eihe.

■Sīku parādu viņam bija vairāk nekā mantas, kas sastāvēja no apģērba
gabaliem, lancetēm, pulksteņa un astoņām grāmatām.2 1853. gadā nomira Ozol-

muižā (pie Jelgavas) pierakstītais kalps Pēteris Kaugers, kas 1821. gadā izpir-
cies no rekrūšiem. Visa viņa manta daži apģērba gabali, divas grāmatas
un brilles.3 Arī darbavīram Jēkabam Kalniņam (miris 1858. gadā) starp trū-

cīgas iedzīves priekšmetiem atrastas četras grāmatas, ritulis papīra un har-

monikas.4

Viens no samērā rūpīgi fiksētajiem grāmatu krājumiem pie-
derēja Vēža krodzinieka dēlam
mācību beigušajam hirurgam Ernestam Jānim Ķīlim (Kiehl,
Kiel, Kiehlen, Kühlen)
satura bībele, trīs sprediķu krājumi un piecas mūsdienās tuvāk

nenoskaidrojamas. Bez tam viņa īpašumā bija latīņu valodas

gramatika un savā laikā ievērojamā ģeogrāfa J. Hībnera apce-

1 LCVVA, 1380. f„ 5. apr., 4525. 1., 4. Ipp.
2 Turpat, 5006. 1., 3., 12. Ip.
3 Turpat, 5306. 1., 2., 4., 6. Ip.
4 Turpat, 5771. 1., 1., 10., 34. Ip.

J. Šteinhauera nams (J. К. Broces zīmējums)
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rējumi par toreiz pazīstamo pasauli. 1 Sakarā ar pārējo trīs grā-
matu saturu nav iespējams pat izteikt minējumus, jo ieraksti

pārāk lakoniski. Par visām Ķīļa grāmatām ieņemti 2 dālderi
10 vērdiņi. 2

Otrs sīkāk analizējams grāmatu krājums piederēja mastu šķi-
rotājam un divu manufaktūru īpašniekam Jānim Steinhaueram

(1705—1779). Steinhauers bija turīgākais topošās Rīgas latviešu

buržuāzijas pārstāvis un savam laikam izglītots cilvēks, apceļojis
Krieviju, Poliju un rietumu valstis, interesējies par zinātniski

praktiskiem sasniegumiem. Steinhauers bija arī viens no Rīgas
brāļu draudzes vadītājiem.

No izsolē3 pārdotajām 92 grāmatām zināmi 52 nepilnīgi no-

saukumi. Tomēr ari pašreiz atrodamais materiāls spēj raksturot
Steinhauera personības galvenos aspektus. No zināmajām grā-
matām 20 ir reliģiska satura, pārējās veltītas vēsturei, tālaika

politiskajam stāvoklim Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī ekono-

miskiem jautājumiem. Bet grāmatu krājumā nav neviena daiļlite-
ratūras sacerējuma. Sis fakts raksturo brāļu draudzes locekļa
Steinhauera askētismu.

Starp Steinhauera reliģiskajām grāmatām bija brāļu draudžu dibinātāja
N. L. Cincendorfa pēc bībeles leģendas veidotais «Stāsts par cilvēka dēla

dienām virs zemes». 4 No pieciem M. Lutera sacerējumiem divi izdoti piētistu
centrā Hallē 1737. gadā, trešais

Bībele Steinhauera namā bija latviešu valodā, izdota 1739. gadā. Tas ir izde-

vums, kura ierosinātājs bija Cincendorfs un tiešie organizētāji Latvijas
mācītāji piētisti. Tālāk sarakstā figurēja vēl citu piētistu darbi Vidzemes

mācītāja K. D. Lenca 1764. gadā latviešu valodā izdotā sprediķu grāmata,
A. H. Frankes sprediķi (3 daļas, Hallē, 1723), К. H. Bogacka mācība par

«īsto atgriešanos» (Hallē, 1755). Divi sējumi veltīti piētistu tā sauktās ārējās
misijas darbam. Skaidri redzams, ka Steinhauers pieslējies piētismam šai

toreiz populārajai idejiskajai strāvai.

Piētisms bija viens no buržuāzijas ideoloģijas agrīnajiem meklējumiem
Vācijā. Jaunu reliģisku formu meklēšana 17. gs. un 18. gs. 1. pusē bija likum-

sakarīga parādība, kas nedaudz vēlāk skāra arī topošo latviešu buržuāziju.
Ortodoksālā luterāniskā baznīca latviešu zemniekos un pilsētniekos sevišķas
antipātijas izraisīja ar savu pakļautību vācu baroniem laukos un vācu privile-
ģētiem namniekiem pilsētās.

1 Hübner J. Allgemeine Geographie aller vier Welt-Theile. Zināmi vairaki

izdevumi.
2 LCVVA, 1380. f„ 1. apr., 3057. 1., 5. Ip.
3 Turpat, 3877. 1., 11.—12. Ip.; 3888. 1., 68.-74. Ip.
4 Zinzendorf N. L. Die Geschichte der Tage des Menschensohnes auf

Erden. Barby, 1759 vai 1760.
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Ir zināms, ka Steinhauers, cīnoties pret Rīgas vācu namnieku privilēģijām,
ierosināja sarakstīt Rīgas vēsturi no latviešu tautības iedzīvotāju viedokļa. 1

Steinhauera interesi par latviešu tautas pagātni apliecina viņa iegādātā Lat-

viešu Indriķa hronika J. G. Arnta vācu tulkojumā ar papildinājumiem.2 Par

Vidzemes senvēsturi stāstīja vēl cita, diemžēl ieraksta lakonisma dēļ neidentifi-

cējama vēstures grāmata («Liefländische alte Geschichte»). Grāmatā ar inte-

resantu virsrakstu «Sarunas mirušo valstībā starp Virtembergas-Stutgartes
hercogu Kārli Aleksandru un Kurzemes hercogu Ferdinandu» 3 (18. gs. sākumā

populāra literāra forma) hercoga Ferdinanda stāstījums pauž faktus par Ket-
leru dinastijas valdīšanas laiku Kurzemē. Jādomā, tie bija piesaistījuši Stein-

hauera uzmanību. Krājumā ir vēl kāda Francijas vēsture, kas izdota 1656. gadā,
un Dancigā 1756. gadā izdoti apcerējumi par valsts un karu vēsturi.

Steinhauers iegādājies jau minētā ģeogrāfa Hībnera «Valsts, laikrakstu un

konversācijas leksikonu». 4 Tieksmi izprast Eiropas tautu attiecības apliecina
kādi Leipcigā 1756. gadā izdoti apcerējumi par Francijas un Lielbritānijas
toreizējo attiecību raksturu. Steinhauera zinātkāre aizsniegusies pat līdz Ziemeļ-
amerikai un tur nodibinātajām angļu kolonijām (sacerējums, kas izdots

1755. gadā Stutgartē). Vācu nicinātā «nevācieša» grāmatu skapī atradās Kat-

rīnas II nolikums par Krievijas guberņas pārvaldi (Pēterburgā, 1776). Jādomā,

Steinhauers uz šo jauno nolikumu vēries ar cerībām, ka tas likvidēs vācu

namnieku uzurpētās privilēģijas Rīgā.
Samērā bagātīgs bija Steinhauera zinātniski praktiskā virziena grāmatu

klāsts. Viņš interesējies par pēdējiem atzinumiem lauksaimniecībā, veterinārijā,
biškopībā, iegādājies divos izdevumos (1753 un 1772) sava laika zinātnes

līmenī uzrakstīto Baltijas zemēs un Krievijā pazīstamā ārsta un lauksaimnie-

cības speciālista J. B. Fišera grāmatu par lauksaimniecību.5 Steinhauera plauk-
tos bija apcerējumi par kūdras ieguves iespējām, par veļas mazgājamās mašī-

nas izgudrošanas mēģinājumiem, sakņu kaltēšanu. 6 Par amatniecību Steinhauers

lasījis pazīstamā kamerālista J. H. G. Justi apcerējumu (Berlīnē, Stetīnē,

Leipcigā, 1763). Intereses par zinātnes atklājumiem, par vēsturi, ģeogrāfiju,
sava laika ekonomisko un politisko dzīvi rāda, ka Steinhauers izgājis ārpus
piētisma sektantiskās vienpusības.

1 Feodālā Rīga. R., 1978, 7. Ipp.
2 Der Liefländischen Chronik..., Halle, 1747—1753. T. I—2.1 —2.

3 Gespräche in dem Reiche derer Todten... zwischen dem... Hertzog
von Würtemberg Stuttgard Carolo Alexandro und dem Hertzog von Curland

Ferdinande
..., Leipzig, 1737.

4 Hübner J. Reales Staats- Zeitungs- und Conversations-Lexicon..., Leip-
zig, 1729.

5 Fischer J. B. Liefländisches Landwirtschaftsbuch, auf die Erdgegend
von Lief-, Est- und Curland eingerichtet..., Halle, 1753; Riga, 1772.

6 Eisen J. G. Kunst alle Küchen Kräuter und Wurzeln zu trocknen...,
Riga, 1772.
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Steinhauera grāmatu izsolē piedalījās divi viņa pēcnācēji dēls Dāniels

(1748—1811) un meita Marta Marija Srolle (dzimusi 1747. gadā). D. Stein-

hauers nopirka Latviešu Indriķa hroniku par 5 dālderiem un 1 vērdiņu, Frankes

sprediķus, Fišera Vidzemes lauksaimniecības grāmatas abus izdevumus par

63 vērdiņiem, Katrīnas II nolikumu (maksa nav skaidra), kādu senu atlantu ar

7 kartēm par 1 dālderi 1 vērdiņu.
No sešiem latviešiem, kas pirka Steinhauera grāmatas, ar zināmu drošību

ir identificējami četri zvejnieks M. Raņķis, zvejnieks Jānis Kalniņš, enkur-
nieks M. Peiksts un mastu šķirošanas amata meistars J. Purītis. Grāmatas

pirka arī vācu tautības rīdzinieki. Viss Steinhauera krājums pārdots par
33 dālderiem 47 vērdiņiem. 1

Cita aina vērojama 35 gadus vēlāk latviešu koktirgotāja un

kokzāģētavas īpašnieka Albrehta Muižeļa (1747—1821) namā.

Viņam bankrotējot, kustamās mantas ūtrupē 1816. gadā pārdoti
109 sējumi grāmatu un daži žurnāli, pasaules vēstures divas

sērijas (vienā 19, otrā 15 sējumu) un ievērojamu vīru biogrāfijas
8 sējumos. No sērijas «Slavenas prāvas» («Causae celebres»)
pārdošanā bija pieci sējumi. Pārējās 62 grāmatas nav nosauktas
vai īsās atzīmes dēļ nav atšifrējamas. Dažus vārdus iespējams
teikt vienīgi par žurnālu «Nordisches Archiv», ko no 1803. gada
līdz 1809. gadam izdevis Rīgas aktieris un grāmattirgotājs
J. H. Kafka. Žurnālam sūtīja rakstus vairāki vācu tautības pro-
fesori no Krievijas pilsētām un Rīgas inteliģenti, piemēram,
J. K. Broce. Raksti bija par Krievijas pilsētu ekonomiku, tirdz-

niecību, retāk par vēsturi vai ģeogrāfiju un citiem jautājumiem,
kas interesēja pilsētas buržuāziju.

No šī visumā skopā materiāla ar zināmu drošību var secināt,
ka Muižeļa ģimenē (tāpat kā vispār apgaismības ietekmētā bur-
žuāziskā vidē) reliģija bija kļuvusi par otršķirīgu faktoru pasau-
les uzskatā. Daži fakti liecina, ka Muižeļa tēva pārcēlāju amata

locekļa ģimene bijusi tuva brāļu draudzei. Bet starp izsolē pār-
dotajām nosauktajām grāmatām nav garīga satura darbu.

Muižeļa namā bija parastie Rīgas namnieku ģimenēs sastopamie
izdevumi. Viņa grāmatas nopirka Rīgas vācu tautības iedzīvotāji. 2

Nelielu ieskatu Rīgas latviešu sīkburžuāzijas pārstāvju grā-
matu klāstā sniedz 1851. gadā mirušā mērītāju amata locekļa
Jāņa Fogeļa mantojumā atstāto priekšmetu saraksts.3 Fogelis
bija ienācējs no Augstrozes, kurpnieka Ērmaņa dēls, Rīgā vācis-

kojis uzvārdu. Fogelis, vāciskās Doma draudzes loceklis, arī grā-

1 LCVVA, 1380. f„ 1. apr., 3877. 1., 11,—12. Ip.
2 Turpat, 1378. f., 1. apr., 7844. 1., 109. b Ip.
3 Turpat, 1380. f., 5. apr., 5140. 1., 37., 47. Ip.
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matas lasījis galvenokārt vācu valodā. Viņam piederēja tuvāk

neidentificējamas pasaules vēstures 12 sējumi, 10 sējumi konver-

sācijas leksikona, laikraksta «Rigasche Stadtblätter» 11 gada-
gājumu, trīs medicīniska satura darbi, bībele un 13 nenosauktas

grāmatas. Ūtrupē kopskaitā pārdots 50 sējumu. Interesanti, ka

pirmajā mantas sarakstā figurē arī ceļojuma aprakstu 12 sējumi,
kas ūtrupes protokolā neparādījās.

Maz ir ziņu par latviešu cilmes inteliģentu 1 grāmatu krāju-
miem. Par dabzinātnieka Tērbatas universitātes rektora D. Grin-

deļa (1776 —1836) grāmatām uzzinām diemžēl tikai, ka tās bija
dažāda rakstura un to bija daudz. Rīgas bāriņtiesas dokumentos

ir saglabājušās noteiktākas ziņas par latvieša Rīgas Jāņa baz-
nīcas latviešu draudzes virsmācītāja Heinriha Gotlība Pēša

{lßl7—1849) grāmatu krājumu. Piņķu muižas vagara dēls Hein-

rihs mācījās Rīgas Domskolā un ģimnāzijā un pēc tam studēja
Tērbatas universitātē (1838—1842). Pēša ģimenes draugs Ansis
Leitāns ir atzīmējis, ka ģimnāzijas apmeklēšanas laikā Pēšs

saņēmis Rīgas rātes stipendiju («goda maksu»), bet studiju gados
viņu atbalstījis radinieks liģeris Eks un Jāņa baznīcas mācītājs
H. Treijs, kurš jau Aleksandra skolā (brīvskola ar elementār-
skolas programmu) ievērojis zēna neparastās spējas.2 Pēc studiju
beigšanas Pēšs strādāja par mājskolotāju. Tikai 1846. gadā Pēšu

ievēlēja par jaunāko mācītāju Jāņa draudzē. Gadu vēlāk viņš
salaulājās ar minētā Treija meitu. Tomēr nav jādomā, ka Pēša

grāmatu krājums bija mantots no sievastēva uz pēdējā grā-
matām pretendēja abi Treija dēli teologi.

Pēša mantas aprakstā uzskaitītas grāmatas un periodiski izdevumi ar

377 nosaukumiem. Viņa grāmatas galvenokārt bija vācu valodā. Tikai nedaudz

sējumu bija latīņu, franču un krievu oriģināli. No latviešu valodā sacerētiem

vai tulkotiem darbiem Pēša bibliotēkā figurē 19 grāmatu, žurnālu vai laik-

rakstu nosaukumu, pārsvarā tīri reliģiska satura.

Starp Pēša latviešu grāmatām vienīgā gluži laicīgā ir A. Spāģa «Pār-

cēlējs»3 vācu valodas mācība. Mazākiem izdevumiem latviešu valodā

1 Līdz šim par vācieti uzskatītais Ērgļu mācītājs Arnolds Zunte

(1828—1897), mākslinieciska, nevis dogmatiska kaluma cilvēks, kas labprāt
ļāva izmantot savu bagātīgo grāmatu krājumu topošajam rakstniekam Rūdol-

fam Blaumanim, bija cēlies no Rīgas latviešiem. Zuntes tēvs bija liģeris
Indriķis Zunte, māte bija Daugavas pārcēlāja Mārtiņa Kazaka un Līzes, dzi-

mušas Ozoliņas, meita Helēna.
2 Leitāns A. Cienīga Rīgas Jāņa draudzes vecāka mācītāja Heinrih Gotlīb

Pēš dzīves gājums un bēru diena. R., 1849, 1.—3. Ipp.
3 Spāģis A. Pārcēlējs, kas māca skolas bērniem viegli no latviešu valodas

uz vācu valodu pārcelties. Jelgavā, 1847. 128 Ipp.
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(skaitā 44) nosaukumi nav fiksēti. Pēšs bija savācis arī vācu valodā sarakstītās

latviešu valodas mācības. 1

Vairākums svešvalodās iespiesto grāmatu Pēša bibliotēkā bija reliģiska
vai reliģiski filozofiska satura. Tieši pēdējās grāmatas liecina, ka viņš nav

bijis šaurs protestantiskā novirziena dogmatiķis, jo ir interesējies arī par citu

konfesiju, tāpat par reliģiskai dogmatikai svešiem filozofiskiem prātojumiem.
Uz to norāda vispirms jau H. Grocija 1627. gadā publicētā grāmata par kris-

tīgās ticības patiesīgumu, darbs, kas ievadīja «dabīgo tiesību» un «dabīgās
reliģijas» virzienu filozofijā. Tālāk minami vāci’, mērenās apgaismības pār-

stāvja M. Mendelsona darbi.2 Mendelsons pazīstams īpaši ar savu prasību
pēc tolerances un domas brīvības. Pēša grāmatplauktos netrūka arī hēgeliskā
panteisma garā sacerētās 19. gs. ļoti populārās D. Strausa grāmatas «Jēzus

dzīve» (uzrakstīta 1835.—1839. g.). Pēša intereses filozofijas laukā pierāda
J. G. Herdera, I. Kanta un F. Sellinga prātnieciskie darbi. Pēšs sarakstījis
traktātu «Inwiefern ist es Hegel gelungen, sein System mit den Lehren des

Christentums in Einklang zu bringen» (glabājas rokrakstā 3 ). Viņu saistīja
apgaismības pedagoģija. To liecina J. H. Pestalocija un 2. Z. Ruso skolnieka

J. B. Bazedova grāmata par patiesības mīlestību.
Pēša bibliotēkā atradās dažādi pasaules vēstures sējumi, atsevišķi bija

grāmatas par antīko pasauli, tāpat par Vidzemes pagātni,4 Krievijas vēsturi

(N. Karamzins, N. Ustrjalovs) vācu tulkojumos un oriģinālā, par izgudro-
jumu vēsturi u.c.

Daiļliteratūras jomā mācītājs Pēšs bija iegādājies grieķu un romiešu kla-

siķus oriģinālvalodās 12 sējumos, J. V. Gētes kopotos rakstus 43 sējumos,
F. Sillera kopotos rakstus 11 sējumos, К. M. Vīlanda, К. A. Tīdges, F. G. Klop-
štoka daiļrade bija pārstāvēta ar dažiem sējumiem. Pēša grāmatplauktos bija
daudz gramatiku, vārdnīcu, arī lasāmgrāmata haldeju valodā. Viņš interesējies

par dažām medicīnas nozarēm, piemēram, par brūču apkopšanu, ūdens terapiju.
Sai sakarā sevišķi atzīmējama Rīgas patrimoniālā apgabala ārsta V. Sodovska

pārstrādātā V. Cekela grāmata par lauku ārsta darbu, 5 kurā izteikti asi pār-
metumi Baltijas muižniekiem, norādot, ka zemnieku smagie dzīves apstākļi
ir cēlonis viņu saslimšanai. Starp dažādiem Rīgas, Tērbatas un Vācijas perio-

1 Wellig A. Beiträge zur lettischen Sprachkunde. Mitau, 1828. 216 S.;

Hesselberg H. Lettische Sprachlehre. Mitau, 1841. 151 S.
2 Mendelssohn M. Philosophische Schriften. Zināmi vairāki izdevumi.
3 LCVVA, 4038. L, 2. apr., 840. 1., 1,—35. Ip.
4 Ķienitz О. Vierundzwanzig Bücher der Geschichte Livlands. Dorpat—Riga,

1847-1849. Bd. I—2.
5 Zoeckell W. Anleitung zur Kenntnis und Behandlung der gewöhnlichsten

unter den Bewohnern der Ostseeprovinzen Russlands vorkommenden Krank-

heiten. 3. Aufl. Frei und mit Berücks. neuerer Erfahrungen bearb. von

Dr. W. Sodoffsky. Riga—Moskwa, 1845.
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diskajiem izdevumiem atzīmējams žurnāls krievu valoda «Русский инвалид»

(1841. un 1845. gada gājumi).

Heinriha Pēša grāmatas tika ieskaitītas viņa sievasmātes,
mācītāja Treija atraitnes, mantojuma daļā par 60 sudraba

rubļiem. 1

Bāriņtiesas fonds sniedz bagātīgu un daudzveidīgu informā-

ciju par citu tautību Rīgas iedzīvotāju grāmatām. Viens no vis-

lielākajiem līdz šim konstatētajiem krājumiem bija tirgotājam
T. Cukerbekeram (1826)
holandiešu, krievu valodā. Tomēr grāmatu mīļotāju, inteliģentu
grāmatas parasti var skaitīt simtos. Mācītājam P. Tīdemanim

(miris 1822. gadā) bija 576 grāmatu nosaukumi. 2 Šis krājums
no Pēša grāmatām atšķīrās vienīgi ar to, ka bija gādāts apgais-
mības ziedu laikos un tā sastāvā bija Voltēra, Š. Monteskjē,
Ž. Moljēra darbi. Atzīmēts, ka pazīstamajam Domskolas konrek-
toram J. D. Zandam (miris 1834. gadā) bijis daudz dažādu

grāmatu. Droši var apgalvot, ka latviešu topošā buržuāzija un

sīkburžuāzija neatpalika kultūras līmeņa ziņā no Rīgas vācu un

krievu tirgotājiem un amatniekiem. Šai sakarā iespējams minēt
dažus piemērus.

Lielās ģildes eltermaņa atraitnei M. Pauli (mirusi 1849. gadā) piederēja
sudrabs 36 404 sudraba rubļu vērtībā, bet grāmatu viņas mājā bija tikai 10 un

laikraksta «Rigasche Stadtblätter»

(miris 1823. gadā) piederēja tikai 18 grāmatu, 1855. gadā mirušajam ūtrupju
grāmatvedim K. Virkavam bija neliela grāmatu izlase, kur figurē 36 dažādi

nosaukumi. Tirgotājam I. Sapošņikovam 1787. gadā piederēja 17, bet A. Hir-

šam

genam 1783. gadā
iesējējam E. F. Zāgeram 1798. gadā 6, to skaitā «Revolūcijas almanahs»

(«Revolutions Almanach», acīm redzot, izdots 90. gados Getingenā).

Bāriņtiesas fondā gūtais materiāls par grāmatām sniedz kaut

nepilnīgu, tomēr zīmīgu ainu 18. gs. otrās un 19. gs. pirmās
puses Rīgas latviešu dzīvē. Nav jādomā, ka grāmatas lasīja tikai

analizētā šaurā grupa. To pierāda arī daudzie izsolēs sastopamie
grāmatu pircēji latvieši, kas nepiederēja pie šīs grupas. Bez tam

liela daļa krājumu pārgāja nākamās paaudzes rokās bez bāriņ-
tiesas starpniecības.

Šis apskats apgāž uzpūtīgo Rīgas vāciešu versiju par latviešu
nekulturālību. (Rīgas vācisko ģilžu locekļi vēl 1832. gadā iesnie-

1 LCVVA, 1380. f, 5. apr., 4898. 1., 86., 16,—27. Ip.
2 Turpat, 2979. 1., 20. Ip.
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gumā ģenerālgubernatoram uzdrošinājās apgalvot, ka tirdzniecī-

bas palīgamatu locekļi latvieši esot analfabēti un tirdzniecībai
tikai kaitējot. 1 ) Lasītās grāmatas neapšaubāmi norāda, ka Rīgas
latvieši tiekušies paplašināt savu redzesloku, iegūt izglītību visos

viņiem pieejamos veidos, lai izlauztos no ekonomikas un kultūras

laukā pastāvošajiem ierobežojumiem, kuros viņus centās turēt

Rīgas vācu tautības privileģētie namnieki.

КНИГИ В ДОМАХ ЛАТЫШЕЙ-РИЖАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ

XVIII И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

В. ПЕТЕРСОНЕ, М. СВАРАНЕ

Резюме

Для выяснения вопроса о покупателях и читателях книг среди латышей-

рижан велись систематические исследования фонда Рижского городского

сиротского суда (1380) ЦГИА ЛССР, в котором найдены сведения о

112 книговладельцах рижанах латышской национальности. Один случай
установлен в фонде Рижского ландфогтейского суда (1379) и один в фонде
Рижского фогтейского суда (1378). Состав наследства большей части рижан

остается неизвестным, так как не все дела о нем велись в городском

сиротском суде.

В 109 случаях обследованных нами наследств преобладают количест-

венные данные о книгах. Отдельно рассматриваются собрания книг хирурга

Э. Я Килиса (умер в 1758 году), эльтермана цеха браковщиков мачт и

владельца двух мануфактур Я. Штейнхауэрса (1705—1779), лесоторговца

А. Муйжелиса (1747—1821), настоятеля рижского прихода Св. Иоанна

Г. Г. Пешса (1817—1849), члена цеха мерщиков соли и зерна Я. Фогелиса

(умер в 1851 году), о которых в архивных материалах имеются более опре-

деленные сведения. В описи имущества Пешса фигурируют сочинения рели-

гиозного и религиозно-философского содержания, разные книги по всемир-

ной истории, труды греческих и римских классиков, собрания сочинений

И. В. Гёте и Ф. Шиллера, книги по грамматике, словари. В книжном

собрании Я. Штейнхауэрса в основном были сочинения немецких пиетистов,

книги по истории, экономике, политическому положению в Европе и Север-
ной Америке. А. Муйжелис имел книги из серий всемирной истории, а

также биографии знаменитых людей.

Из 114 известных случаев 45 книговладельцев латышской националь-

ности, т. е. примерно 40%, имели книги исключительно религиозного содер-

жания. Большинство их (37) относится к XVIII веку и началу XIX века.

1 LCVVA, 749. Г, 1. apr., 6. 1., 12,—16. Ip.
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Имелись коллекции, включавшие сотни книг (наир., Пешса 377,

Муйжелиса 109), но были и более скромные собрания: у рыбака
И. Нариньша (умер в 1758 году) 45, у рыбака Я. Калниньша (умер
в 1791 году) 47 книг. Некоторым книговладельцам принадлежало по

4—5 и 20 книг. Книговладельцы обычно были людьми с определенным

экономическим и общественным положением. Но книги имелись и в некото-

рых очень бедных наследствах (напр., у помощника хирурга М. Озолиньша

(умер в 1853 году), слуги П. Каугерса (умер в 1853 году), батрака Е. Кал-

ниньша (умер в 1858 году) и др.

Материал о книгах рижан латышской национальности, взятый из фонда
городского сиротского суда, позволяет сделать вывод о том, что формиро-
вавшаяся латышская буржуазия, особенно мелкая буржуазия Риги, по куль-

турному уровню не отставала от немецких и русских торговцев и ремеслен-

ников города. Латыши-рижане стремились расширить свой кругозор,

добиться образования, чтобы высвободиться из экономических и культур-

ных притеснений, чинимых привилегированными немецкими бюргерами.

BÜCHER IN DEN HÄUSERN DER RIGAER LETTEN

(ZWEITE HÄLFTE DES 18. JH.—ERSTE HÄLFTE DES 19. JH.)

V. PĒTERSONE, M. SVARĀNE

Zusammenfassung

Um die Frage über Rigaer Letten, die Bücher kauften und lasen, zu

klären, wurden systematische Untersuchungen im Zentralen staatlichen Archiv

der Lettischen SSR durchgeführt. In den Fonds des Rigaer Waisengerichts
(1380), des Rigaer Landvogteigerichts (1379) und des Vogteigerichts (1378)
sind 114 Erbschaftsakten gefunden, die Angaben über Bücherinhaber lettischer

Nationalität enthalten.

Die meisten davon (109) geben rein quantitative Angaben, die sich nur

auf die Bücherzahl beziehen. Im einzelnen wurden die Büchersammlungen, von

denen nähere Angaben vorhanden sind, nämlich des Chirurgen E. J. Ķīlis
(gest. 1758), des Ältermanns des Mastenwrackeramts und des Manufakturinha-

bers J. Steinhauers (1705—1779), des Holzhändlers A. Muiželis (1747—1821),
des Pastors der lettischen St. Johannis Kirchengemeinde H. G. Pēšs

(1817—1849), des Mitglieds des Salz- und Kornmesseramts J. Fogelis
(gest. 1851) untersucht. Das Eigentumsinventar von Pēšs enthielt hauptsächlich
deutsche Bücher und deutsche Periodik. In dem Inventarverzeichnis kommen

Titel religiöser und philosophischer Werke, Werke antiker Klassiker, gesam-
melte Werke von J. W. Goethe und F. Schiller, Grammatiken und Wörterbücher



vor. Die Büchersammlung von J. Steinhauers enthielt hauptsächlich Werke

der deutschen Pietisten, Bücher über Geschichte, Ökonomie und die der dama-

ligen politischen Situation in Europa und Nordamerika gewidmeten Werke.

A. Muiželis verfügte über Beschreibungen der Weltgeschichte und Biographien
hervorragender Männer.

40% (45 von 114) von uns bekannten Bücherinhabern lettischer Abstam-

mung besaßen Bücher rein religiösen Inhaltes. Die meisten davon (37) lebten

im 18. Jh. oder am Anfang des 19. Jh.

Es gab Sammlungen, die Hunderte Bücher umfaßten (z. B. die Bücher-

sammlung von Pēšs enthielt 377 Bücherbenennungen, die von Muiželis

109 Titel). Aber es kommen auch kleinere Sammlungen vor. So verfügte der

Fischer I. Nariņš (gest. 1758) über 45, der Fischer J. Kalniņš (gest. 1797)
über 47 Bücher. Manche besaßen nur 20, oder 4—5 Bücher. Die Bücherinhaber

gehörten zu einem bestimmten, gewöhnlich gut situierten gesellschaftlichen
Stand an. Aber Bücher sind auch in manchen ziemlich armen Erbschaften fest-

gestellt. In diesem Zusammenhang sind Erbschaftsakten des Chirurgengehilfen
M. Ozoliņš (gest. 1853), des Dieners P. Kaugers (gest. 1853) und des Arbei-

ters J. Kalniņš (gest. 1858) zu erwähnen.

Das dem Waisengerichtsfonds entnommene Material über Büchersammlun-

gen der Rigaer Bürger lettischer Nationalität bietet uns die Möglichkeit zu

behaupten, daß die werdende lettische Bourgeoisie und besonders das Klein-

bürgertum in ihrem Kulturniveau hinter den entsprechenden deutschen und

russischen Mittelschichten nicht zurückblieb. Es steht fest, daß die Rigaer
Letten nach der Erweiterung ihres Gesichtskreises strebten, um die ihnen

auferlegten politischen und kulturellen Schranken loszuwerden.
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LATVIEŠU PRETALKOHOLISMA LITERATŪRA
19. GADSIMTA PIRMAJĀ PUSĒ

L. LIMANE

19. gs. 30. gados latviešu grāmatniecībā parādījās jauns
temats cīņa pret alkoholismu. 1835.—1855. gadā atturības lite-
ratūra veido apmēram 5% visu laicīga satura grāmatu nosau-

kumu skaita.

Apskatāmajā laikposmā atsevišķos izdevumos iespiesti pavi-
sam 10 ārēji necili darbi par cīņu pret alkoholismu no

vienlapītes līdz vairāk nekā 100 lappuses biezām stāstu grāmatām
(lielākajai daļai apjoms ir daži desmiti lappušu). Tā ir šā perioda
latviešu grāmatu produkcijā savrupa, iepriekš neparedzēta, nepro-

grammēta grupa. Atsevišķie izdevumi vispirms pamazām parā-
dījās 19. gs. 30. gadu sākumā, tie apsīka 40. gadu beigās; vairā-
kums grāmatu iznāca divos kulminācijas periodos: no 1837. gada
beigām līdz 1839. gadam (6 grāmatas) un 40. gadu vidū (3 grā-
matas).

Līdz 19. gs. 30. gadiem latviešu grāmatās sastopami atsevišķi
izteikumi pret alkohola lietošanu, taču tos vēl nevar uzskatīt par

patstāvīgiem pretalkoholiskiem sacerējumiem. 1 Pret dzeršanu kā
«dvēseli aptumšojošu» darbību savos sprediķos vērsās G. Man-
celis 17. gs., dzeršanu negatīvi novērtēja P. Vilde «Latviešu

Ārstē» 1768. gadā. Apreibināšanās tieksme pavisam nesaderas ar

racionālistu aicinājumiem «cilāt prātu», viņu darbos žūpa nosodīts

ļoti asi. Taču vairākās 18. gs. beigu un 19. gs. pirmās puses
praktisku padomu un medicīnas grāmatās izteiktajam degvīna
nosodījumam trūkst konsekvences «kas viņu reti brūķē, tam

viņš spēcina vājas iekšas».2 Latviešiem domātajās medicīnas grā-

1 lespējams, pirmais patstāvīgas nozīmes pretalkoholisks izdevums latviešu
valodā bija K. Hardera pusloksnes lielais iespiedums «Priekš tiem kroga
viesiem» 1781. vai 1782. gadā. (Tas minēts H. Baumaņa bibliogrāfiskajā rādī-
tājā «Bibliotheca Lettica» un viņa vēstulēs LCVVA, 4038. f., 2. apr., 304. 1.,
176. lp. un 1540. 1., 21. Ip.) Tā kā nav izdevies atrast nevienu sacerējuma

eksemplāru, nav iespējams sniegt kādas ziņas par tā saturu un autoru.

2 Labu ziņu un padomu grāmata. R., 1791, 19., 54. Ipp.
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mātās alkohola iedarbība uz cilvēka organismu no kaut cik zināt-
niska viedokļa netika aprakstīta līdz pat 1843. gadam.

1826. gadā Bostonā nodibinājās pirmā atturības biedrība

pasaulē. 1 Līdzīgas biedrības ātri izplatījās pa visu Ameriku.
19. gs. 30. —40. gados amerikāņu ietekmē visu Eiropu pāršalca
sātības kustības vilnis, lielāku vērienu gūstot Anglijā, Vācijā,
Šveicē, Dānijā, Zviedrijā un Somijā. No Vācijas avīzēm ziņas par

amerikāņu un angļu sātības kustību nonāca līdz Baltijas vācie-

šiem, kas tās novadīja pie latviešiem. Latvijā agrāk nekā kaimiņu
zemēs (Vācijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā)
spēji uzbangoja sātības kustība. Latvijas iedzīvotāju pamat-
masa zemniecība tika ierauta pasaules mēroga sabiedriskā

strāvojumā.
19. gs. pirmajā pusē pēc dzimtniecības atcelšanas muižās ražojumi, pirms

tie nonāca tirgū, tika pārstrādāti uz vietas. Degvīna dedzināšana un kroģē-
šana bija viens no ienesīgākajiem muižnieku ienākumu avotiem un viņu privi-
lēģija. Degvīnu pārdeva par lētām cenām un mainīja pret pārtikas produktiem,
ar to varēja atalgot klaušas. Alkohola pārmērīgu lietošanu zemniecības masās

veicināja materiālā posta psiholoģiskās sekas. 1817. un 1819. gadā pasludinātā
«brīvība» pievīla, apstākļi nevis uzlabojās, bet pasliktinājās. Zemnieku dzīvei

trūka stabilitātes, tas radīja bezcerību un izmisumu, daudzi meklēja aizmir-

šanos reibumā. Mācītāji alkohola pārdošanā nebija ekonomiski ieinteresēti.

Mācītāju muižas degvīnu netecināja, senāta 1836. gada 25. augusta un

1837. gada 9. augusta rīkojumi Vidzemes garīdzniekiem tādu tiesību noliedza.

Ar 19. gs. 20. gadiem pastiprinājās viņu tieksmes paturēt latviešu zemniekus

garīgā aizbildniecībā, un tam labi noderēja sātības kustība. Bet objektīvi šī

kustība bija tautas interesēs.

Latvijā pirmais sātības kustībā iesaistījās mācītājs K. L. Kēlbrants.

1836. gada augustā viņa sapulcinātā 50 cilvēku apspriede sastādīja arī bied-

rības statūtus2 , kurus lekšlietu ministrija (iespējams, Baltijas vācu muižnieku

ietekmē) neapstiprināja. Labu tikumu uzturēšanai esot reliģiskas un audzinā-

šanas iestādes un policijas noteikumi, tādēļ neesot nozīmes šim nolūkam

dibināt biedrības, kas apdraudētu sabiedrisko kārtību un izvērstos par sektām.

1 Sātības princips atjauj mēreni lietot alkoholu, nevēršas pret raudzētiem

dzērieniem, turpretim atturības princips aizliedz jebkādu reibinošu dzērienu

lietošanu. Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, bija abu uzskatu sekotāji, taču

vairākums sliecās uz atturību. 19. gs. pirmās puses literatūrā lielākajā dajā
gadījumu sātības jēdziens lietots arī atturības apzīmēšanai, tāpēc šā laika

pretalkoholisma kustība iegājusi vēsturē ar sātības kustības nosaukumu. Tas

paturēts arī šajā rakstā.

2 Statūtu teksts: Die Mäßigkeits-Sache in Livland. Mitt. u. Nachr. für

die evangelische Geistlichkeit Russlands, 1838, H. 3, S. 86—87.
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Būdami lielā mērā atkarīgi no muižniekiem, mācītāji pēc tam vairs neuzdrīk-

stējās organizēt sātības biedrības. Taču bija daži drosmīgāki mācītāji
(F. E. Gūleke Mazsalacā, O. Girgensons Apukalnā), kurus vajadzēja apklusināt
ar rīkojumiem no augšas. Denunciāciju rezultātā ģenerālgubernators un Vidze-

mes konsistorija 1838. gadā izdeva pavēles, kurās atgādināja lekšlietu minis-

trijas lēmumu Kēlbranta gadījumā. Konsistorijas pavēle tika piesūtīta visiem

Vidzemes mācītājiem. 1 Minētie rīkojumi Kurzemi skāra mazāk, tur kustība

varēja iegūt brīvāku raksturu.

Kopš 1836. gada sātības biedrību jautājumi tika apspriesti ikgadējās mācī-

tāju sinodēs. Pēc V. Hilnera referāta Kurzemes provinciālsinodē 1838. gadā
un O. Girgensona referāta Vidzemes provinciālsinodē 1839. gadā vairākums

sinožu locekļu atzina sātības biedrības par neatliekamu laikmeta prasību un

nolēma griezties ar lūgumiem konsistorijās atļaut tās dibināt. Fakts, ka

neviena oficiāla biedrība ar statūtiem tomēr netika nodibināta, liek domāt

mācītāji šādu atļauju nesaņēma. 2 1839. gadā, kad mācītāji bija saskaņojuši
savu viedokli, sāka atslābt zemnieku interese. Mācītāju organizatoriskā dar-

bība sātības kustībā aprobežojās ar iedzīvotāju ierakstīšanu tā sauktajos
«sātības ruļļos» un notikumu komentēšanu. 1845. gadā Vidzemes provinciāl-
sinodē, apkopojot šo nu jau pagātnes notikumu rezultātus, konstatēts, ka no

aptaujātajām 48 Vidzemes draudzēm 30 draudzēs pastāvējis kaut kas līdzīgs
sātības biedrības aizmetnim. Alūksnē «sātības rullī» ierakstījušies 7000 cil-

vēku. 3 Sātības ideja, iekustinājusi lielāko tautas daļu, dažu gadu laikā apsīka.

Sātības kustības virzīšanai tika sacerēta speciāla aģitācijas
literatūra.

Pirmās informācijas par alkohola pārmērīgas lietošanas izraisītiem nelai-

mes gadījumiem parādījās latviešu avīzēs 19. gs. 20. gadu beigās. Par «gau-

sības biedrībām» pie «amerikāneriem» pirmais paskopi pavēstīja K. F. Launics4 ,
vēlāk par tām laikrakstos ievietoti pilnīgāki ziņojumi. Kāds Vidzemes mācītājs
sniedza biedrības definīciju.5 Sākot ar 1837. gadu, mācītāji no dažādām vietām

nemitīgi ziņoja par sātības kustību Latvijā, apliecinot arī zemnieku iniciatīvu.

Līdztekus informatīviem ziņojumiem bija problēmraksti par kustības organi-
zēšanu un perspektīvām. Izskanēja doma, ka bez attiecīgas likumdošanas un

1 Die Mäßigkeits-Sache in Livland, S. 92 —94.

2 Sai rakstā nosacīti par biedrībām dēvēta pierakstīšanās «sātības ruļļos».
3 [Schwartz J. G.ļ. Aus dem der Livländischen Provinzialsynode 1845

abgestatteten Berichte des Hrn. Pastor Schwartz über die Mäßigkeitsreform
in Livland. Mitt. u. Nachr. für die evangelische Geistlichkeit Russlands,
1845, H. 2, S. 171 184.

4 [Launics Ķ. F.J. -z. Gausības biedrība. Latv. Av., 1830, № 6.
5 lepriekš viena īsa pieminēšana. Ziņas par Notikumiem iekš Dieva

Valstības, 1833, № 30, 119.—120. Ipp.
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bez audzināšanas iestāžu iesaistes

kustība draud apsīkt. 1 1839.

1840. gadā šo korespondenču skaits

sasniedza kulmināciju un pēc tam

pakāpeniski saruka līdz minimu-

mam-.

No avīžu rakstītājiem
īpaši jāpiemin nedaudzie lat-
viešu tautības autori. Pazīs-

tamais dzejoļu sacerētājs
Matīss Fītiņš, tolaik vēl Liel-

ezeres muižas klētnieks,
viens no pirmajiem ziņoja
par sātības Kustību Amerikā

un izsacīja vēlējumos: «Kaut

jele mūsu mīļā tēvu zemē

arī tādu sātības biedrību pie
ļaudīm kur dzirdētu kā no

Amerikas vācu avīzes kārtu
kārtām stāstījušas ir.» 2 Ra-

žīgāks rakstītājs bija raunē-

nietis, pazīstamās Jaunpiebal-
gas skolotāju Ulpju dzimtas

vecākais pārstāvis Pēteris

Ulpe. Viņa mākslinieciski

ievirzītie pretalkoholiskie
stāstiņi vēršas pret varmā-

cību, cenšas iedarboties uz

apziņas dziļākajiem slāņiem,
objektīvi ataino pretrunīgo
stāvokli savā vidē. Tuvākās

apkārtnes trūkumiem pievērsies «godīgais jūrmalnieks», Pizes

ķesteris, vēlāk saimnieks Jānis Princis, cilvēks, kas pusmūžu bija
nodzīvojis, «kad tik rakstīšanu pats no sevis ieņēmies» 3 . Patiesa-

jos notikumos, kas pusbeletristiskos stāstiņos atstāstīti kultūras

slāņojumu maz skarta cilvēka īstumā, nepārprotami jūtams, ka
autoram ir sava pozīcija.

1 [Panteniuss V.] V. P. Pie mums jelgaviešiem... Latv. Av., 1838,

№ 49.

2 [Fītiņš M.ļ -g. No lielas Ezeres. Latv. Av., 1833, № 43.

3 V. Hilnera sniegtie raksturojumi priekšvārdā grām.: Princis J. Jūrnieku

svētas dziesmas un lūgšanas. Jelgava, 1845, 3. —6. Ipp.

Pretalkoholisks dzejolis J. Prinča grā-
matā «Jūrnieku svētas dziesmas un

lūgšanas» (Jelgavā, 1845)
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Pretalkoholisma izdevumu uzplūdu priekšvēstnesis ir stāsts

«Ciems, kur zeltu taisa» 1830. gadā. Šis šveiciešu rakstnieka,
labklājības sasniegšanas ceļu propagandētāja Heinriha Cokes

(1771 —1844) darbs, oriģinālā ar nosaukumu «Das Goldmacher-
dorf» izdots 1817. gadā, ātri pārstaigāja vai visu Eiropu. Latvis-

kotājs Biržu un Salas draudzes mācītājs J. F. Lundbergs bažījās
par izdošanas iespējām un pirkšanu. 1 G. Merķelim savukārt, atbal-
stot dažu latviešu zemnieku ierosinājumu, radās doma izdot vācu

valodas apgūšanai lasāmu grāmatu ar tekstu abās valodās para-
lēli. 2 «Ciema» izdošanai ar paralēltekstiem līdzekļus sagādāja
Merķelis, vācot ziedojumus. 3 Lai saturs būtu pilnīgi analogs,
Lundbergs, kaut arī sūrodamies un nelabprāt, pārtulkoja grāmatu
no latviešu valodas atpakaļ vācu valodā. Četriem ziedotājiem bija
latviski uzvārdi. Tie ir pagasta skrīveris Mārtiņš Vanags, māju
saimnieki Kārlis Mucenieks un Jēkabs Dekšne un 16 gadus vecais

Jānis Bruntāns. Viņi visi ir no Lindes pagasta. 1 sudraba rubli

ziedojusi Apukalna draudzes skola (tas droši vien savākts no

latviešu zemniekiem). Par ziedotajiem līdzekļiem iespieda 500 ek-

semplāru, no tiem 300 izdalīja draudzēm katrai pa divi
labāko skolēnu apbalvošanai, pārējie 200 tika pārdoti. 4 Vēl
500 eksemplārus, kam līdzekļus savāca Merķelis prenumerācijas
kārtā Lundbergam par labu, līdz 1832. gadam realizēja J. J. Deib-
nera grāmatu pārdotava 5

,
tirdzniecībā arī vēlāk bija vēl kādi šā

izdevuma eksemplāri. Taču no latviešiem pienācis daudz vēstuļu
ar lūgumiem iespiest stāstu tikai latviski, rakstītāji tādā gadījumā
solīja lielu palīdzību izplatīšanā. Latviskajam izdevumam līdzek-

ļus savāca Lundbergs ar prenumerācijas sludinājumiem.6 Šoreiz

bija ne mazāk kā 900 prenumerantu. Abus izdevumus iespieda
V. F. Hekers Rīgā 1830. gada rudenī. To koptirāža tātad nebija
mazāka par 2000 eksemplāriem.

1 Lundberg J. F. Ankündigung. Lit. Begleiter des Provinzialbl., 1829,
N 15.

2 Merkel G. Der Herausgeber glaubt... Lit. Begleiter des Provin-

zialbl., 1829, N 14.

3 Merkel G. Aufforderung. Lit. Begleiter des Provinzialbl., 1829, N 16.

4 Merkel G. Anfrage. Provinzialbl. für Kur-, Liv- u. Estland, 1830,
N 41.

5 Notizen. Provinzialbl. für Kur-, Liv- u. Estland, 1832, N 12.

6 Lundberg J. F. Ankündigung. Provinzialbl. für Kur-, Liv- u. Estland,

1829, N 48. Prenumerācijas cena neiesietam eksemplāram bija 25 кар. sudrabā,
iesietam 35 кар. sudrabā. Pārdošanas cena bija 45 кар. sudrabā.
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Stāsts parāda, kā pagrimušā Zeltulejas ciema iedzīvotāji visnotaļ pozitīvā
jaunekļa Reina vadībā ar stingru gribu pārveido sevi un dzīves apstākļus.
Autors cildina cilvēku par sava likteņa noteicēju, radot lasītājos vēlēšanos

līdzināties ideālajam varonim. Stāsta problemātikā, kaut primitīva, ir pievilcīga
ar veselīgumu. Lai lasītāju psiholoģisko iesaisti pastiprinātu, darbības vieta

pārcelta uz Kurzemi, vide tēlota līdzīga Biržu draudzē vērotajai, arī personu

vārdi latviskoti. Autora centrālās domas kooperācijas propagandas vietā

tulkotājs par galveno izvirzījis pretkrogu ideju. Autoram lokalizējums paticis,
un viņš atrakstījis pateicības pilnu vēstuli, reizē izteikdams izbrīnu par lat-

viešu zemnieku bēdīgajiem dzīves apstākļiem. 1

«Ciems» bija viena no pirmajām vēlāk tik populārajām stāstu

grāmatām. Tā atklāja pasauli lasītājam vēl neierastā veidā: pa-
mācīgā ideja bija ietverta spraigā, emocionālā sižetā. Priekules
bibliotēkas lasītājiem pati iemīļotākā esot bijusi šī «Reina grā-
matiņa». Tā reti dabūjusi plauktā stāvēt kad kāda atdota,
tad divi trīs jau uz to gaidījuši. «Tur ir smiekli, tur gārdas līdz-
cietības asaras jābirdina; tur topam labi mācīti, no kādas būšanas

jāsargājas, tur mēs atrodam labu priekšzīmi, kā jādzīvo, kā sava

manta jātaupa, kā bērni jāaudzē, kā savu godu jākopj..»2 Attu-
rībnieku pulciņš Biržu draudzē bija dibināts līdzīgi «Ciemā» tēlo-

tajai «zelta taisītāju» biedrībai.
Latviešu sātības kustības sākumposmā Vācijā tulkošanai atbil-

stošas sazarotas pretalkoholisma literatūras vēl nebija. Tāpēc
Baltijas mācītājiem izvirzījās uzdevums radīt pašiem oriģinālu
pretalkoholisma literatūru. Tai pamatus lika Ādažu mācītājs
A. K. Dēbners ar grāmatu «Ziņas par sātības biedrībām» 3 . Savā
darbā viņš izmantojis uzkrātās zināšanas un vērojumus, Vācijas
avīžu materiālus, kaut ko no vācu grāmatām, no F. Lībetrūta

apceres «Nutzen und Schaden des Branntweintrinkens» («Deg-
vīna dzeršanas derīgums un kaitīgums»).

Tapa sacerējums labā citzemju tautas grāmatu līmenī ar pamatīgu infor-

māciju par sātības biedrību kustību «pie amerikāneriem un englenderiem», ar

alkoholisku dzērienu ražošanas un patērēšanas konspektīvu vēsturi. «Ziņas»
ietver visus vēlāk citās grāmatās cirkulējošos alkoholisma nosodījuma aspek-
tus medicīnisko, morālo un materiālo, tā graujot vispārpieņemtos priekš-
status par alkohola lietošanas it kā pozitīvajām sekām. Ar liecībām, ko devuši

dzeršanu atmetuši alkoholiķi, autors pierāda, ka katrs, pat vislielākais dzērājs,

1 Seit un iepriekš izmantota grām.: Ķempelis G. Pirmie soļi Latvijas pret-
krogu kustībā priekš simts gadiem. R., 1931, 8., 11.—13. Ipp.

2 [Ķaterfelds H. E.J H. E. Ķ. No Priekules. Latv. Av., 1832, № 30.

3 Iznāca Rīgā 1837. un 1838. gadā pavisam trīs J. K. D. Millera izdevu-

mos (20 Ipp.), publicēta periodiskajā rakstu krājumā «Dieva vārdu mīļotājiem»
(R., 1837, 311,—332. Ipp.).
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var atbrīvoties no šī netikuma. Par Latvijas apstākļiem netiek runāts, tikai

beigās izteikts aicinājums šīs ziņas pārbaudīt un to, kas labs, paturēt. Pretēji
daudzām vēlāk izdotajām grāmatām šajā nav ne patētiskas pārākuma apziņas,
ne šķendēšanās par dzērājiem.

Pirmais darbs popularitātes ziņā palika nepārspēts citu

19. gs. pirmās puses pretalkoholisma grāmatu vidū. Vairāku vēlāk
izdotu sprediķu struktūra veidota pēc «Ziņu» parauga. Grāmata

pirmā apkopoja lielas mācītāju daļas uzskatus, Vidzemes pro-
vinciālsinode 1838. gadā izteica Dēbneram publisku pateicību.
Grāmata tulkota igauņu, lietuviešu, zviedru un krievu valodā. Lie-

tuviski to pārtulkoja S. Mieleška, bet no lietuviešu valodas lat-

galiski M. Jackevičs. 1 Igauniski pārtulkoja Pelves skolotājs
Donners, labs latviešu valodas pratējs, Igaunijā tā īsā laikā esot

izdalīta 2000 eksemplāros.2 Dēbnera darbu savā pazīstamajā grā-
matā «Winakatk» («Degvīna mēris», 1840) iestrādāja F. R. Kreic-
valds.

Tā laika latviešu izdevumam lielo tirāžu (5000 eksemplārus)
izpirka zibenīgi divu nedēļu laikā, un, pieprasījumam pēc grāma-
tas pieaugot, to iespieda otrreiz vēl 5000 eksemplāros.3 Grāmatu
«visur mācītāji par mārku pārdod»4 vai izplatīja lauku grāmat-
tirgotāji, kas iegādājās eksemplārus pie izdevēja un iztirgoja
zemniekiem vai atkalpārdevējiem. Mazsalacas sātībnieku pulciņš
vien izdalīja par brīvu 400 grāmatiņas ar ierakstu: «Es tapu
šķiņķota tam, kam labs prāts pie sātības biedrībām, un lūdzu to

agrāk uz plaukta nelikt, kamēr visi mājas ļaudis nav dzirdējuši
nolasām jeb paši lasījuši.»5 Fītiņš atzīmē, ka viņa novadā šo grā-
matiņu nevarot dabūt.6 Lasītnepratējiem mācītāji vai izglītotākie
latvieši grāmatu lasīja priekšā.7

1 Grömotina da zynöäonu pīzaturēšonas draudzeibu vai pa\uiceišona kai

vajag dzēršonu pörstöt un nu brandvindzērīņa vai cyta stypra atjyukt. Pīter-

burga, 1849. 44 Ipp.
2 [Valters V. J.]. Iz Valkas. Tas Latv. Ļaužu Draugs, 1840, № 35.

3 Die diesjährige livländische Provinzialsynode. Mitt. u. Nachr. für die

evangelische Geistlichkeit Russlands, 1838, H. 1, S. 88.
4 [Ulpe P.] P.-p-, Sarunāšana starp diviem godīgiem saimniekiem Oša

Jāni un Vīksnas Pēteri par atstāšanu no brandvīna dzeršanas. Tas Latv.

Ļaužu Draugs, 1838, № 48.
5 [Kaktiņš K.[. Vientiesīgs stāsts. No daža kristīga šās laicīgas dzīvības

ceļa staigāšanas. Rokraksts Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures insti-

tūtā, 254. f. (turpmāk K. Kaktiņa L), 2. mape, 70. Ipp.
6 [Fītiņš M.ļ V-g. Kāds vārds no tās ziņas par sātības biedrībām.

Latv. Av., 1847, № 51.
7 Bērziņš L. Tautskolas līdumnieki Kurzemē. R., 1933, 48. Ipp.



70

ledvesmotie zemnieki nereti pēc sprediķa devušies pie sava

mācītāja ar lūgumiem dibināt sātības biedrību. 1 Dedzīgākie (mums
no viņiem zināms vienīgi K. Kaktiņš), nesaņēmuši mācītāju pie-
tiekamu atbalstu, sāka organizēties paši.

Vienkāršais lasītājs ticēja aktuālajai informācijai. Fītiņš rak-
stīja: «Tās jau itin lētas zāles pretī tādu lielu slimību, kādas tik
lēti nevienā aptieķī nedabūs, ko tiem vārguļiem varēsim līdz dot,
lai pēc to tur dotu padomu dara un savu veselību atdabū, savu

labklāšanu vairo un sev un citiem par laimi un prieku pasaulē
dzīvo.»

Atbildot uz zemnieku pieaugošo pieprasījumu pēc norādīju-
miem praktiskai rīcībai, uzrakstītas vairākas grāmatas, kuru

autori atkārto, detalizē un papildina «Ziņās» ietverto informāciju.
Tikai paretam izskan principiāli jaunas domas.

Sātības biedrības noteikumus pirmais sastādīja Kēlbrants. Viņa
«likumi» atšķirībā no citiem, vēlākajiem, paredz arī sapulču
sasaukšanu «laiku pa laikam». Tā kā biedrība Jaunpiebalgā netika

atļauta, jādomā, ka šie statūti citur neizplatījās. Debnera «Ameri-
kāneru sātības biedrības likumi» ir dažādu amerikāņu biedrību

solījumu un statūtu kompilatīvs variants, vairākkārt (1837., 1838.
un 1843. gadā) atsevišķi iespiesta lapiņa ar tekstu no «Ziņām».
Četros punktos ietverta apņemšanās būt par sātības biedru, nelie-
tot «brandvīnu» un darboties, lai «šāds nelabums no pasaules
izzūd». Biedrības dibināšana nav paredzēta. Pirmie divi izdevumi

izplatīti 10 000 eksemplāros.2 Daļa šo likumu lapiņu, kā paredz to

4. punkts, tika ielīmēta ģimenes bībelēs. Vairāki līdzīgi statūtu

paraugi, kas atrodami dažās citās pretalkoholisma grāmatās3
,

saturā līdzīgi aprakstītajiem. 1838. gadā Mazsalacā 90 cilvēku

parakstīja sātības solījumu, kura teksta autors ir vai nu mācītājs
Gūleke, vai drīzāk turienes saimnieks Kristaps Kaktiņš. Sie statūti

saturā ir samērā izplūduši.4 Visi zināmie sātības solījumi ietver

vienu un to pašu apņemšanos, bet atšķiras ar konsekvences

pakāpi.
Daudzi mācītāji izskaidroja sātības biedrību jautājumus spre-

diķos, daži sprediķi parādījās iespiesti J. F. Lundberga, G. Brā-

1 [Lundbergs I. F.] L. Sprediķis par sātības biedrībām. Tas Latv.

Draugs, 1838, № 33—34; Brāše G. Jauna ziņa. Latv. Av., 1838, № 10.

2 Amerikā ģimenes atturības biedrību statūti izdoti 100 000 eksemplāru
tirāžās, bet sātības biedrības uzsaukums 100 000 un 350 000 eksemplāros.

(Bergmann-Kraut. Geschichte der Antialkoholbestrebungen. S. 1., s. a., S. 118.)
3 Bērents J. T. Par briesmīgu pūķi. [R., 1840, 15.] Ipp.; Coke H. Tā brand-

vīna sērga. R., 1838, 84.—85. Ipp.
4 Melnalksnis A. Mazsalaca. R., 1927, 36.—37. Ipp.
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šes un V. Hilnera. Tie ir Kurzemes mācītāju darbi. Acīm redzot,
šai novadā Dēbnera grāmata bija mazāk izplatīta.

Jaunā un enerģiskā Popes un Rindas mācītāja Hilnera aģitatoriskā grā-
matiņa1 uzbūvēta kā atbilde uz autora jautājumu «Kāpēc dzērāji dieva valstību

neiemantos?». Grāmata pirmoreiz detalizēti saskaņo dzeršanas netikuma noso-

dījumu ar reliģiskās morāles normām, atsedz zemnieku dzīve apstākļus un

alkoholisma apmērus. Ar trāpīgiem dzērāju raksturojumiem Hilners daļēji
ietiecas alkoholiķa psiholoģijā un viņa motīvu atklāsmē. Publicistiskais spēks
tuvina Hilnera darbu mākslinieciskam tēlojumam. Bet autora redzējumam trūkst

īsta siltuma un mīlestības, jūtama distance starp adresātu un autoru

augstākas kārtas pārstāvi. Hilnera darbības rezultātā Popes un Rindas drau-

dzēs radās arī latviešu rakstītāji (J. Princis, skolotājs J. Bergmanis). Autora

amata biedri grāmatu uzņēma atzinīgi un labprāt ieteica to lasīt, grāmata
popularizēta arī skolās. 2 Tomēr Hilnera sprediķiem Kurzemē nebija to panā-
kumu, kas «Ziņām» Vidzemē. Pirmā izdevuma pietika līdz 1853. gadam, kad
to iespieda otrreiz.

Bārtas un Nīcas mācītājs un vairāku latviešu praktisku un zinisku grā-
matu autors Brāše 1838. gadā krājumā «Dieva vārdu mīļotājiem» (vēlāk arī

atsevišķā novilkumā) publicēja sprediķi 3 tiem, kas vēl nebija iepazinušies ar

Dēbnera grāmatu. Korekti, pārliecinoši aizstāvēta biedrošanās ideja: «Mēs

gribam viens otram palīdzēt sevi valdīt caur priekšzīmi, caur uzrunāšanu,
caur biedrības godu un kaunu.» Brāšes brīvprātības principam bija atsaucība

viņa draudzē izveidojās pirmā sātības biedrība Kurzemē.
Problēmām bagātāks, taču arī piesardzīgāks ir Lundbergs.4 Viņš izskaidro

arī sātības kustības starptautisko progresīvo raksturu. Latvijas vēsturē tā esot

tikpat nozīmīga «kā priekš 20 gadiem tā brīvestības dāvana». Lundbergs cen-

šas atspēkot kustības kavētājus. Sprediķī formulēts valdošajiem slāņiem mazāk

bīstamais un visbiežāk realizētais variants «neredzama biedrība», kam

visa darbība aprobežojas ar solījumu nedzert un ierakstīšanu sātības rullī.
Autora domas par biedrību perspektīvām ir pārlieku optimistiskas: «Sī bied-

rība izplešās tik ātri, jebšu tai pretinieku netrūkst, tā ceļas visvairāk starp

1 Milners К. J. J. V. Divi sprediķi pār. 1. Kor. 6,9—11, kas gavēņu laikā
1838 Rindes baznīcā ir sacīti. Jelgava, J. F. Stefenhāgens, 1838. 48 Ipp. Cena

6 кар. sudrabā.
2 [Pantēniuss V.] V. P. Ziņas par vecām un jaunām grāmatām, ko pie

Stefenhāgen un dēla jeb citā kādā vietā Jelgavā par pieliktu naudu var dabūt

pirkt. Grām.: Veca un jauna laika grāmata uz to 1846. gadu. Jelgava,
1845, [43.] Ipp.

3 Brāše G. Z. Sprediķis, kas tapis teikts vienā baznīcā Kurzemē, kad tur

taisījās sātības biedrību iecelt. R., J. K. D. Millers, 1838. 10 Ipp. Cena 2,5,
vēlāk 1 кар. sudrabā.

4 [Lundbergs J. F.J L. Sprediķis par sātības biedrībām. Tas Latv.

Draugs, 1838, № 33, 34.
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ļaudīm no zemjas kārtās, jo tur tā ļoti vajaga, un ta spiedīsies caur, caur

visām citām dzīvības kārtām.»

Vienreizīga ir nenogurstošā zemnieka Kaktiņa darbība attu-

rības propagandā, ko viņš attēlojis autobiogrāfiskajā apcerē
«Vientiesīgs stāsts. No daža kristīga šās laicīgas dzīvības ceļa
staigāšanas» 1 unikālā darbā par sātības kustību.

Tajā ir arī stipras, morāli noturīgas personības pašizgaismojums.
Savā vidē Kaktiņš izvērsa enerģisku pretalkoholisku darbību, nodibināja

(kaut oficiāli nenoformētu) Latvijā vienīgo sātības biedrību ar organizācijas
pazīmēm. Tajā darbojās «2 stroži, 1 dārznieks, 1 dišlers, 1 pagasta skrīvelis

un 2 saimnieki (no kuriem viens tas priekšnieks)». Ar pēdējo domāts pats
Kaktiņš. Bijusi arī kāda «grāmata» (varbūt jau iepriekš minētie sta-

tūti). Savās mājās Kaktiņš teicis dedzīgus sprediķus, aģitēdams staigājis pa

mājām un krogiem. Mācītāji viņa rosību iztulkoja par sevis izcelšanu, muiž-

nieks «errīgs bez kristīgas apdomas bija palicis, kad brandavīna andele gāje
mazumā», un izdzina Kaktiņu no mājām. «Vientiesīgā stāstā» izmantotas gan

hernhūtiešu rakstu tradīcijas, gan stāstu literatūras paraugi.

Darba 4. daļas 3. kārta publicēta kā sprediķis 2
ar nosaukumu

«Patiesības liecinieks par sātības biedriem». Cits vēlāks rokraksts
ar valodas labojumiem (laikam A. Leitāna) liecina, ka Kaktiņš
gribējis publicēt visu 4. daļu «Uz kādu vīzi tā sātības biedrība

vispirms Vidzemē cēlusies?». Acīm redzot, «tie redaktori» nevē-

lama sabiedrotā panākumu aprakstu atzina par nepublicējamu.
Publicētais fragmentiņš, kuram vairs nav «Vientiesīgā stāsta»

spilgtā dzīves fona, lasītāju atstāj vienaldzīgāku. Sprediķis izteik-
smē neskaidrāks un neloģiskāks, bet prasībās konsekventāks nekā
vairākumam mācītāju. Tas aicina atteikties no jebkādu dzērienu

jebkādas lietošanas. Darbā maz reālas informācijas. Nav ziņu,
ka tas būtu plašāk izplatījies.

Kādam mācītājam bija iecere izdot Vācijā populāro F. Lībe-

trūta grāmatu.3 Grāmata tika tulkota, taču nezināmu iemeslu dēļ
palika neiespiesta. Izvilkumu «virsrēķinājumu» par alkoho-
lisku dzērienu izmaksām un savus aprēķinus par Vidzemi un Kur-
zemi publicējis V. Pantēniuss. Viņš arī iesaka grāmatu pārtulkot. 4

1 Rokraksts К. Kaktiņa L, 2. mape, 10.—116., 160.—167., 306. — 315.,

636.—655., 1350,—1358. Ip. Par K. Kaktiņu tuvāk sk.: Apinis A. Kristaps
Kaktiņš latviešu grāmatniecības un sabiedriskās domas vēsturē. Rak-

sti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1974, 5, 190,—215. Ipp.
2 Ķaktiņš K. Svētas patiesības liecinieks uz sprediķu vīzi. R., 1841,

44.-69. Ipp.
3 Die Mäßigkeits-Sache ..., S. 88.

4 [Pantēniuss V.J V. P. Pie mums jelgaviešiem...
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19. gs. 30.—40. gados pār-
tulkoti vai pēc starptautis-
kiem paraugiem sacerēti vai-

rāki pamācīgi stāsti, kuru
centrā ir

, pretalkoholisma
ideja.

Pasaulē populārais 1 H. Co-
kes stāsts ar oriģināla no-

saukumu «Branntweinpest»
(«Degvīna mēris») latviski

gandrīz vienlaikus iznāca

klajā divos atšķirīgos tulko-

jumos Matīšu mācītāja
V. Girgensona2

un Suntažu

mācītāja T. Bērenta 3 .
Pozitīvais ārsts Spricis Valters

nodibina savā ciemā sātības bied-

rību. Idejiskais kodols ievīts sižetā,

kura pamatā Spriča un Ustīnes

mīlestības pārpratumi. Cokes grā-
mata paver iespēju ieskatīties cit-

tautu sātības kustības norisē.

Girgensona latviskais tulkojums
tuvs oriģināla tekstam, vietām pat
piesardzīgs. Kādā piezīmē viņš
mikstina autora aso nostāju pret
valdošajām kārtām: «Zināms, ka

viss še sacīts par šveiceru zemes

būšanām, bet pie mums paldies
dievam! gan ir citādi un vald-

nieki vairāk uz to rauga, lai cil-

vēki ar brandvīnu nepostās paši.» 4

Bērenta variantā stāsta darbība risinās Latvijā, arī uzvārdi latviskoti —Ustīne

Tāle kļuvusi par Dārti Blūmu Liepājā, Valters dzīvo Jaunsātu muižas krogā.
Tulkotājs uzsvēris ideju, ka nevajag gaidīt palīdzību no kungiem un pie lietas

1 Vācijā jau 1838. gadā izdots otrreiz.
2 Coke H. Tā brandvīna sērga: Bēdu stāsts par mācību bagātiem un naba-

giem, veciem un jauniem. R., V. F. Hekers, 1838. 128 Ipp.
3 Coke H. Stāsts, kas atbild uz tiem Zālamana vārdiem: Kur ir vai? Kur

ir vaidi? Kur ir bāršanas? Kur ir žēlošanas? Kur ir vātis bez vainas? Kur ir

sarkanas acis? R., V. F. Hekers, 1839. 56 Ipp.
4 Rec.: B. Zu Riga ist erschienen. Suppl. zum. Provinzialbl. u. dessen

lit. Begleiter, 1838, N 12.

H. Čokes darba «Tā brandvīna sērga»
titullapa (Rīgā, 1838)
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jāķeras pašiem. Bērenta tulkojums īsināts, tomēr iznācis juceklīgs. Viena

daļa vāciešu Bērenta mēģinājumu ieviest latvisko domāšanas veidu tolaik

uzskatīja par neizdevušos 1
,

citiem tas patika. 2

Nelielajā publicistiskajā darbā ar daiļliteratūras atribūtiku
«Par briesmīgu pūķi»3 Bērents sniedz sātības biedrības organi-
zēšanas piemēru.

Risinās polemika starp izdomātās vietas Dzērumuižas pagrimušajiem iedzī-

votājiem un pēc dzeršanas posta atdzimušu svešinieku. Tā kā oficiālu biedrību

dibināt aizliegts, mācītājs solījuma devējus patur atmiņā. Šādi pozitīvi
varoņi patiesi dzīvojuši vai izdomāti pēc Bērenta darba atkal parādās
sātības literatūrā.

40. gadu vidū pretalkoholisma grāmatu tapšanu vairāk nekā

sākotnējā periodā rosināja vācu paraugi. Ir izdoti daži tulkojumi
un viens atdarinājums. К. K. Ulmanis pārtulkoja asi uzrakstītu

traktātiņu tēžu veidā «Brīnuma labumi, kas no piedzeršanās
ceļās» (R., J. K. D. Millers, 1845). Tā autors varētu būt kāds
ne pārāk vērienīgs vācu mācītājs. Dalu šā darba tēlainā pārvei-
dojumā 10 gadus agrāk bija tulkojis arī V. Pantēniuss 4

. Viņa
rakstā atšķirībā no grāmatas trūkst beigu daļas moralizējošo
apsvērumu un dievvārdu citātu. Laikā, kad interese par pretalko-
holisma problēmām bija atslābusi, darba kodols lasītājam jau
aprastais degvīna kā visu ļaunumu pamata novērtējums —, šķiet,
nevarēja atstāt kaut cik jūtamas pēdas cilvēku apziņā.

1847. gadā T. Bērents un К. V. S. Boks vienlaikus publicēja
stāstu par klibo Prīdi, kāda vācu darba tulkojumu vai pārstās-
tījumu. 5

Galvenā persona alkohola sakropļots, klibs, visu zaudējis aģitētājs
Prīdis kopā ar savu kupraino dēliņu devies pasaulē, lai par savu traģisko
likteni izstāstītu visiem, it īpaši «skunstes ceļu taisītājiem», kuru vidū dzer-

šana visvairāk izplatīta. Stāsta veidojumā ir momenti, kas patika tālaika

1 Stāsts, kas atbild uz tiem Zalamana vārdiem. Der Zuschauer, 1839,

N 4847.

2 Notizen. Lit. Begleiter des Provinzialbl., 1838, N 43/44; Albanus A.

Durch ein Versehen verspätet. Der Zuschauer, 1839, N 4865.

3 Bērents J. T. Par briesmīgu pūķi, kas no mājām izdzenams ārā, [R.,
V. F. Hekers, 1840]. 16 Ipp.

4 [Pantēniuss V.ļ V. P. Ir dzeršana augļus nes. Latv. Av., 1835, № 50.
5 Stāsts no kliba Prīda / [Tulk. К. V. S. Boksļ. Jelgava, J. F. Stefenhā-

gens, 1847. 24 Ipp. Pirms tam periodikā: Stāsts no kliba Prīda. Latv. Av.,
1847, № 9—11; Nabaga Prīdis / [Tulk. T. Bērents]. Ziņas un stāsti par
dieva valstības lietām, 1847, 5, 16 Ipp.
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lasītājam galēji pozitīvi vai negatīvi varoņi un situācijas, ceļa strādnieku

eksotiskais dzīves veids, emocionāli kāpinātais sižets, varoņu vieglā ētiskās

pāraugsmes spēja. Boka tulkojums piedzīvoja trīs izdevumus, 1 Bērenta vari-

ants, kaut arī tas tiecas stāstu pietuvināt Latvijas apstākļiem, atkārtoti nav

iespiests.

Atdarinot stāstu par Prīdi, sacerēts Hilnera «Nabaga
Pries» 2 vēstījums, kas radies pēc attēlojamās personas inicia-

tīvas.

Tā ir alkoholiķa traģiskā biogrāfija, kurā «neviens vārds nebūs izdomāts

vien, bet., viss tiešām tā ir noticis nekādā tāļā pasaulē, bet mūsu pašu Kur-

zemē un dievam žēl manā paša draudzē». Stāstu jo iedarbīgāku padara detaļās
dokumentētais, tāpēc drausmīgais Prica sodīšanas apraksts. Kā liecina otrs

izdevums 1863. gadā, grāmatu lasīja vēl ilgi, jādomā, ne tikai pamācīgās
idejas dēļ. Daļa lasītāju visos laikos meklējusi kriminālistiskas kuriozitātes.

Vispārējo sajūsmu par sātības kustību pauda arī pretalkoho-
liskie dzejoļi, kuri lielā skaitā parādījās periodikā un kurus nereti

sacerēja mirkļa aizrauti cilvēki, pat vēlākie krogus ziņģu autori.3

Dzejoļu rašanos ietekmējusi publicistika, jo tie atspoguļo tajā
ietvertos aspektus un uzskatus. Dzejojumi pa lielākajai daļai
didaktiski, primitīvi. Pretalkoholiskus dzejoļus vairāk sacerējuši
pirmie latviešu autori E. Dinsbergs («Brandvīna slava», «Bērtuls

jeb kā iet ar brandvīna dzeršanu», «Nopūšana par dzērāju vīru»,
«Ja dzērājs vīrs», «Savāda valdīšana»), A. Līventāls («Žūpu
Bērtulis un sātības biedrs»), J. Ruģēns («Sātības draugu dzies-

mas») .

Visas grāmatiņas iznākušas lielajās, stabilajās J. K. D. Mil-
lera un J. F. Stefenhāgena izdevniecībās. Pretalkoholisma lite-
ratūra nevarēja izdevējiem radīt bažas par materiāliem zau-

dējumiem. Grāmatas bija apjomā nelielas, autori «droša»
sociālā slāņa pārstāvji un sātības kustība gandrīz vai modes
lieta.

Aģitācijas literatūras straume sātības kustības sākumposmu
pavadīja visās zemēs. Literatūras izdošanu tur plānoja uz liku-
mīgiem pamatiem dibinātas biedrības, tā nedraudēja apsīkt entu-
ziasma atplūdu laikā. Latvijā pirmajā pretalkoholisma literatūras
izdošanas kulminācijas periodā to veicināja lasītāju latviešu

1 Pirmā izdevuma tirāža 5000 eksemplāru.
2 Ziņas un stāsti par dieva valstības lietām, 1849, 4, 26 Ipp.
3 Tā, piemēram, J. Ruģēns, iespējams, mācītāja F. Valtera ietekmē

1842. gadā sacerēja «Sātības draugu dziesmas» (Tas Latv. Draugs, 1842,
№ 27), bet nedaudz vēlāk rakstīja dzērāju dziesmas.
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zemnieku atbalsts un praktiskā rosība, otrajā mācītāji, Vā-
cijas atturībnieku panākumu ietekmēti, mākslīgi centās piešķirt
jau apdzisušajai kustībai jaunu impulsu. Sātības kustības vēriens

apliecina, ka arī Latvijā bija nepieciešama organizēta sistēma

literatūras izdošanā. Aktivitātei mazinoties, pretalkoholisma lite-

ratūras izdošana apsīka. Līdz nākamajam periodam, kas sākās
1880. gados, vairs parādījās tikai viena jauna grāmata. Sātības
kustības un līdz ar to arī tās literatūras izbeigšanos sekmēja
oficiālie aizliegumi dibināt biedrības, 1841. gada zemnieku nemieri,
kas ietekmēja mācītājus vairāk solidarizēties ar muižniekiem, kā

arī nenoteiktie, brīžam pretrunīgie uzskati. 1 Literatūra pārņēma
vienas idejas, bet vairs nespēja radīt jaunas un, neskatoties uz

meklējumiem formā, ātri izsīka arī saturā.

Galvenie sacerētāji un izplatītāji bija mācītāji. Zemnieki nereti

griezās pie viņiem ar lūgumiem pēc informācijas (par to avīzēs

stāsta Lundbergs, Brāše, Hilners). Tautskolotāju un ārstu, kas
nodarbotos ar zemāko slāņu ārstēšanu, bija maz. Grāmatas rak-

stījuši vai tulkojuši septiņi mācītāji, idejiskā ievirzē neopiētisti.
lesaistīšanos pretalkoholisma kustībā viņi uzskatīja par augstāk-
stāvošā pienākumu žēlsirdīgi palīdzēt zemākajam.

Literatūras sacerēšanā piedalījušies arī daži latvieši: saim-

nieki vai tautskolotāji. Paraugus viņi smēlušies vāciešu sacerē-

jumos. Latviešus šai darbā mācītāji iesaistīja nelabprāt, sevišķi
tad, ja viņu rīcība vai doma šķita patstāvīga. Latviešu rakstītāji
izvirzījās no draudzēm, kur enerģiski darbojās sātības propagan-

dētāji vācieši, taču viņi parasti nošķīrās no tiem un uzsāka sav-

rupu darbību zemnieku vidē. Visi pretalkoholisko rakstu latviešu
tautības autori ir cilvēki ar izteiktu tieksmi iesaistīties sabiedris-

kajā un literārajā dzīvē. Viņi pie rakstīšanas ķērās pa lielākajai
daļai pēc pašu iniciatīvas bez mācītāju pamudinājumiem. Atšķi-
rībā no mācītāju pienākuma izjūtas latviešiem stimuls ir paš-
izpausmes meklējumi literārās darbības jomā. Viņi alkohola pos-
tošo ietekmi izjutuši paši, nereti pat kā personiskās dzīves sāpīgu
problēmu, tāpēc šie darbi rakstīti ar lielāku sirds atdevi.

Fakts, ka visi 19. gs. beigās iznākušie darbi ātrā laikā izdoti
atkārtoti vai līdztekus atsevišķam iespiedumam publicēti kādā

periodiskā izdevumā, liek domāt pieprasījums pēc grāmatām
bijis liels. Pretalkoholisma grāmatas īslaicīgi bija populārākā lai-

cīgās literatūras grupa. Noietu sekmēja samērā zemās cenas.

Tālaika grāmatu vidējo cenu sasniedza tikai Cokes stāstu grāma-

1 Par satibas kustības apsīkuma cēloņiem sk.: [Schwartz J. G.]. Aus dem

der Livländischen Provinzialsynode..., S. 172.
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tas, turpretim citas maksāja dažas kapeikas vai tika dalītas bez

maksas. Paši latvieši piedalījās sātības literatūras izplatīšanā.
Literatūras un mutvārdu aģitācijai bija tieši rezultāti. Kā

atzīmē Kaktiņš, visa zeme tapusi «no avīzēm pakustināta», vēl
lielāka atbalss bijusi grāmatām. Tās bijušas ietekmīgāks līdzeklis
nekā «tā apkārtiešana» mutvārdu aģitācija. 1 30. gadu nogales
avīzēs atrodamas ziņas, ka, Dēbnera vai retāk arī kādas

citas grāmatas ietekmēti, svētdienā pēc sprediķa pie mācītāja
devušies zemnieki ar lūgumiem dibināt sātības biedrību vai ierak-
stīt viņus «sātības rullī». Bija arī gadījumi, kad literatūra ietek-

mēja nedzert atsevišķus cilvēkus. 2 Kustība ar savu vērienīgumu
un spilgtumu vēl ilgi saglabājās ļaužu atmiņā kā kas izcils.
J. Ruģēns vēlāk to ierindo starp pagātnes zīmīgākajiem noti-
kumiem.3

Pretalkoholisma grāmatās laikmeta zinātnes atziņas gan
pavīd, bet tās ir nonivelētas, padarītas primitīvākas. Tipoloģiski
šie darbi ietver gandrīz visu tālaika literatūras veidu (populār-
zinātniskās, praktiskās un aģitācijas literatūras, kā arī daiļlite-
ratūras) elementus.

Pretalkoholisma grāmatu informācijā bija vairāki lasītājam
tobrīd jauni momenti. Literatūra neatgriezeniski atspēkoja uzska-
tus par alkohola derīgumu. Autori rāda, ka ir iespējams atturēties

no dzeršanas, jo cilvēces vēsture liecina alkohols nav pastāvējis
mūžīgi. Izejas ceļš ir gan sātības biedrība kā kolektīvas ietekmē-
šanas līdzeklis, gan individuāla apņemšanās. lerobežotajā tālaika

zinisko avotu plūsmā vērā ņemama ir reālā informācija, ko ietver
alkoholisma un tā apkarošanas vēstures atskati. Pretalkoholisma
literatūra izvirza individualitāti, rosina cilvēku lemt par sevi, ap-

spriest morāles problēmas. Tiek sniegts harmoniskas, veselīgas, no-

kārtotas dzīves modelis pretstatā alkoholisma radītai sašķeltībai.
Taču pamatojumos dominē utilitāri apsvērumi. Tikai dažuviet

pavīd pa kādai psiholoģiskas motivācijas dzirkstij, kas ātri ap-
dziest. Trūkst rakstītāju iejūtas dzērāja lomā, līdzpārdzīvojuma,
bez kā nav iespējams atsegt dzeršanas psiholoģiskās saknes. Tikai

daļēji nosprausta nedzērāju rīcības programma. Bieži skan

izteikumi, ka daudzi par sātības lietu tikai ņirgājoties, vēlāk

1 [Kaktiņš К.]. Vientiesīgs stāsts ..., 72.—73. Ipp.
2 [Bērents J. T.] Kāds vārds par sātības biedrībām. Latv. Av.,

1839, № 12; [Ulpe P.J P.-p-. Kā dzērējs atstājies no dzeršanas. Tas Latv.

Draugs, 1839, № 6.
3 Rügens J. Jēkab Balodim un viņa laulātam draugam par piemiņu...

(rokraksts VB, R X 40, 1, 31, 8. Ipp.).



(40. gados) —ka daudzi atkal atgriežoties pie dzeršanas. Tas lie-
cina: sniegtā informācija ilgstoši neietekmēja galveno adresātu

cilvēku, kas dzer nevis aiz gara laika vai izlaidības, bet tāpēc,
ka nav atradis pašapliecināšanās iespējas citā, augstvērtīgākā
dzīves jomā, līdzekļus dzīves bezjēdzības un izmisuma pārvarē-
šanai. Pretalkoholisma literatūrai vajadzētu likt viņam apzināties
morālas platformas nepieciešamību, no jauna atsaucot arī interesi

par dzīves ritējumu, garīgām vērtībām un savas eksistences
materiālo pamatu radīšanu. Ideālās dzīves modelim, lai ierosinātu

vēlēšanos tiekties pēc tā, jāskar cilvēka dziļākā garīgā sfēra.
Nevar arī parādīt, kā iziet no posta, neatklājot alkohola lieto-

šanas sociālos cēloņus. Tos analizēt mācītāji centās teorētiskajos
rakstos vācu valodā, bet latviešu lasītājam tos sniegt tīši izvai-

rījās.
19. gs. 20.—40. gadu pretalkoholisma literatūra ieguva popu-

laritāti lielā iedzīvotāju daļā, varbūt pat pamatmasā, jo tad tā

izteica dažas būtiskas sabiedriskas vajadzības. Sīs literatūras

lasītājam svarīgi bija izveidot nodrošinātu, morāli noturīgu per-
sonisko dzīvi. Vides bezcerīgums, cilvēku nespēja saskaņot savu

eksistenci ar ierobežotajām iespējām, ko sniedz apstākļi, toreizējā
sabiedriskās apziņas līmenī radīja pārliecību, ka atrisinājums ir

ētikā, personības izkopšanā. Sātības kustība it kā parādīja iespēju
pacelties cienīgākā dzīvē. Tādējādi literatūra rosināja zemniekus
uz patstāvību, paaugstināja viņu pašcieņu. Bet tas gala rezultātā,,
pirmkārt, veda uz atbrīvošanos no garīgas aizbildniecības, otr-

kārt, attīstīja kritisko redzējumu, lika paskatīties uz sevi «no

malas», atraisīja personībā slēpto aktivitāti. (Ne viens, ne otrs ne-

saskanēja ar autoru tiešajiem nolūkiem.) Šādi ievirzītas inte-

reses varēja būt tam slānim un tiem indivīdiem, kas pamazām
formējās par jauno buržuāzisko sabiedrību.

Pretalkoholisma grāmatu popularitāte apliecina, ka lasītāji
no literatūras gaidīja praktiskus atrisinājuma variantus. Izplatī-
tākas bija tās grāmatas, kas sniedza vairāk ziniskas informācijas.
Bet paspilgtinājumi ar pozitīviem piemēriem norāda uz tieksmi

pēc pozitīva ideāla. Pierādījās arī, ka lielāku pārliecības spēku un

atsaucību gūst ideja, ja tā mākslinieciski apstrādāta.
Tādējādi grāmata latviešu sabiedrībai bija kļuvusi par avotu,

kur meklēt palīdzību savas dzīves problēmu risināšanā. Pozitīvs
kodols ir pašā faktā, ka latviešu zemnieku masa tika ierauta

sabiedriskā kustībā.
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ЛАТЫШСКАЯ АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Л.ЛИМАНЕ

Резюме

В 30-х годах XIX века в Латвии широкие массы крестьянства активизи-

ровались в создании кружков трезвости. Движение тормозилось противо-

действием помещиков, которые были экономически заинтересованы в продаже

алкогольных напитков. Для осуществления борьбы с пьянством сочинялась

специальная агитационная литература. Всего было выпущено 10 небольших

изданий. Антиалкогольные произведения составляют 5% названий книг

светского содержания данного периода. Эти книги выпускались большими

стабильными издательствами Ю. К. Д. Мюллера и И. Ф. Штеффенгагена
в 1837—1839 годах по инициативе «снизу», а также в середине 40-х годов,

когда авторы под влиянием соответствующей немецкой литературы старались

дать новые импульсы уже погасшему в Латвии движению воздержания.

Авторами книг были местные немецкие священники, по идейному направ-

лению неопиетисты. Антиалкогольную литературу пополняли немногие газет-

ные статьи первых латышских литераторов, самым выдающимся из которых

являлся К. Кактиньш. Первые латышские книги представляли собой ориги-

нальные произведения (переводы и издания, возникшие под влиянием

немецкой литературы, появились позже). Скудостью профессиональных зна-

ний и ограниченностью целей авторов объясняется то обстоятельство, что

научные идеи эпохи в книгах отражались в примитивном виде. Наряду
с агитационной брошюрой и проповедями появлялись занимательно напи-

санные нравоучительные повести.

Почти все работы данного периода были переизданы или наряду с

отдельным изданием напечатаны в периодике. Этот факт, а также движение

трезвости, развернувшееся в большой мере под влиянием литературы, свиде-

тельствуют о популярности антиалкогольных книг. Они продавались дешево

или раздавались бесплатно. В распространении книг участвовали сами кре-

стьяне, а для неграмотных эти книги читались вслух.

Антиалкогольная литература 30—40-х годов XIX века показывала

пагубное влияние алкоголя на организм человека, доказывала, что алко-

голь способствует моральной деградации и материальной нищете, уверяла

читателя, что с помощью строгого обещания себе и при помощи коллек-

тива общества трезвости пьяница может стать трезвенником. Инфор-
мация о деятельности кружков воздержания в других странах, описание

истории производства и употребления алкогольных напитков расширяли кру-

гозор читателей. Косвенно эта литература способствовала развитию личности,
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активизировала большие массы людей к действию, давала модель стабиль-

ного благополучия. Все это соответствовало интересам того слоя латыш-

ского общества, из которого постепенно формировалась латышская буржуа-
зия.

LETTISCHE LITERATUR ANTIALKOHOLISCHEN INHALTES

IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 19. JH.

L. LIMANE

Zusammenfassung

In den 30er Jahren des 19. Jh. riefen die breiten Bauernmassen in Lettland

Mäßigkeitsvereine ins Leben. Die Bewegung wurde von den Grundbesitzern

gebremst, da sie am Verkauf der alkoholischen Getränke ökonomisch interessiert

waren.

Um den Kampf gegen den Mißbrauch des Alkohols erfolgreich zu führen,

verfaßte man spezielle Aufklärungsliteratur. Es kamen insgesamt 10 einzelne,

dem Umfang nach kleine Drucksachen heraus. Antialkoholische Werke be-

trugen 5% der Bücher weltlichen Inhaltes in der gegebenen Zeitperiode. Diese

Bücher wurden von den großen stabilen Verlagen von J. K. D. Müller und

J. F. Steffenhagen in den Jahren 1837 bis 1839 auf Initiative der «unteren»

Volksschichten verlegt; in der Mitte der 40er Jahre strebten aber die Verfasser

unter dem Einfluß der Literatur Deutschlands danach, einen neuen Anstoß

zu der in Lettland schon ausgegangenen Mäßigkeitsbewegung zu geben. Die

Verfasser, örtliche deutsche Pastoren, bekannten sich zum Neopietismus. Ihre

Tätigkeit wurde durch wenige Zeitungsartikel der ersten Schriftsteller lettischer

Herkunft ergänzt, unter denen K. Kaktiņš als der hervorragendste galt.
Die ersten Bücher in der lettischen Sprache waren originelle Werke.

(Zahlreiche Übersetzungen und der Einfluß der Literatur Deutschlands

erschienen später.) Ein Mangel an den Berufskenntnissen und die Beschränkt-

heit des Zieles der Werke dieser Autoren führten dazu, daß sich die wissen-

schaftlichen Ideen in den Büchern primitiv widerspiegelten. Neben den Auf-

klärungsbroschüren und Predigten erschienen auch spannend geschriebene
belehrende Erzählungen.

Fast alle Werke der gegebenen Zeitperiode wurden wiederverlegt oder

neben den Einzelausgaben in der Periodik veröffentlicht. Diese Tatsache sowie

die Mäßigkeitsbewegung, die sich in bedeutendem Ausmaß unter dem Ein-

fluß der Literatur entfaltete, zeugt von der Beliebtheit der antialkoholischen

Bücher. Diese Bücher wurden billig verkauft oder sogar kostenlos verteilt.

Am Buchvertrieb beteiligten sich auch die Bauern; den Analphabeten las man

diese Bücher vor.



Die antialkoholische Literatur der 30er und 40er Jahre des 19. Jh. zeigte
die verderbliche Einwirkung des Alkohols auf den menschlichen Organismus,
sie bewies, daß der Alkohol den seelischen Verfall und die materielle Armut

verursacht sowie redete den Lesern ein, daß der Trinker, sich selbst ein

rigoroses Versprechen gebend, mit Hilfe des Kollektivs, d. h. des Mäßigkeits-
vereins, zum Antialkoholiker werden kann. Die Information über die Tätigkeit
der Mäßigkeitsvereine in anderen Ländern und die Beschreibung der Geschichte

der Herstellung des Alkohols und seines Gebrauchs erweiterten den Gesichts-

kreis der Leser. Indirekt förderte diese Literatur die Entwicklung der Persön-

lichkeit, regte große Bauernmassen zur Handlung an und gab das Modell

eines stabilen Wohlstandes. All das entsprach den Interessen jener Schicht

der lettischen Gesellschaft, aus der sich allmählich die lettische Bourgeoisie
herausbildete.
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LATVIEŠU MATEMĀTIKAS MĀCĪBGRĀMATAS
19. GADSIMTĀ

I. KLEKERE

MATEMĀTIKAS MĀCĪBGRĀMATAS 19. GADSIMTA PIRMAJĀ PUSĒ

19. gs. sākumā Krievijas valdības pasākumi tautas izglītības
sistēmas pilnveidošanā rosināja arī Baltijas vācu mācītājus pie-
vērsties skolas grāmatām. Arī pirmo aritmētikas grāmatu latviešu
valodā 1 1806. gadā Cēsu apriņķa skolu inspektori izdeva, domā-

dami par apriņķī jaundibināmo draudzes skolu vajadzībām.2 Taču

šī darba autors Rubenes draudzes mācītājs Kristofs Harders

«Rēķināšanas grāmatiņu» paredzēja ne skolām, bet pašmācībai:
«Pats lauzies cīperi pēc cīperi izrēķināt pēc tās mācības, kas

grāmatā top dota» (111 Ipp.). Liekas, uzrakstīt grāmatu Harderu

ierosināja nevis valdības pasākumi izglītības politikā, bet viņa
racionālista pārliecība.

Tekstā ietverti daudzi padomi, kā saprātīgi saimniekot. Hardera «varonis»

ir zemnieks, kas «allažiņ riktīgi visu savu naudas ieņemšanu un izdošanu

uzrakstīja un ik mēnešus to rēķināja kopā» (81. Ipp.). «Rēķināšanas grāma-

tiņas» lappuses pauž vēlēšanos, lai lasītājam «prāta gaišums pēc arī rādās pie
visām lietām» (VIII Ipp.). Harders grāmatā ietvēris astronomijas un fiziskās

ģeogrāfijas faktus, bet laika kavēklim matemātiskas rotaļas («gudrus lustes

rēķeniņus»).
Harders sniedz zemnieka ikdienai nepieciešamo matemātisko nodrošinā-

jumu: četras aritmētiskās darbības ar veseliem skaitļiem, darbības ar nosauk-

tiem skaitļiem un mērvienību pārveidošanu, trejskaitļu rēķinus. Laikmetam,

kad vēl notika diskusijas, vai latviešiem rēķināšana vispār mācāma, grāmatā
ietvertais zināšanu kopums bija ievērojams. Atzīstams arī pirmās rēķināšanas
grāmatas autora metodiķa talants: «Tās mācības tur nevien ar visu skaidrību

un gaišumu ir saliktas, bet arīdzan ar tādām izstāstīšanām, ko ar lusti vien

lasa.»3

1 Harders Ķ. Rēķināšanas gramatiņa ne priekš visiem tumšiem ļaudīm,
bet tiem vien par labu sarakstīta, kas gudrību un gaišu prātu cienī. R.,

J. K. D. Millers, [lBo6]. X, 134 Ipp.
2 Apīnis A. «Šķietami vientulīgā darbības lokā». B-ku zinātnes

aspekti / V. Lāča LPSR Valsts b-ka, 1977, 1(6), 119. Ipp.
3 /Napjerskis K. E.J —e—. Ziņas par grāmatām. Tas Latv. Ļaužu

Draugs, 1833, № 36.
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Izdevēji tirāžu aizturēja draudzes skolu vajadzībām, un pār-
došanā grāmata netika laista ilgāku laiku. Bet skolu dibināšanas

plāni īstenojās daudz lēnāk, nekā bija iecerēts. Zināma tikai viena

atzīme par Hardera grāmatas lietošanu tālaika skolā. Drustu

draudzes skolas atklāšanas protokols 1810. gadā vēsta, ka mācību

vajadzībām bijis arī «1 eks. Hardens lett. Rechenbuch». 1 Grāmata

noderējusi pašmācībai 1816. gadā. To var spriest pēc Ungur-
muižas dārznieka F. Girgensona pagatavotā noraksta, kas gla-
bājas Latvijas PSR Vēstures muzejā (VN 1557). Ar «Rēķināša-
nas grāmatiņu» iepazinās un no tās varēja smelties ierosmi divu
nākamo grāmatu autori К- E. Napjerskis un F. V. Vāgners
(pēdējais paskaidro, ka par Hardera darbu uzzinājis tikai īsi

pirms sava manuskripta pabeigšanas).
Lielāko daļu tirāžas izpārdeva 19. gs. 30. gados. Kaut gan

grāmata jau bija morāli novecojusi, tā tika izmantota zemnieku

vidē, kā norāda vairākums saglabājušos eksemplāru. Hardera

«Rēķināšanas grāmatiņas» izplatīšanās gaita un fakts, ka turpmā-
kajos 15 gados pēc tās iznākšanas netika izdota neviena cita, lie-
cina l9. gs. pirmajos divos gadu desmitos kaut cik sistemā-
tiska matemātikas pamatu apguve Latvijas skolās bija izņēmuma
parādība.

Izmaiņas šajā situācijā iezīmēja 1817. un 1819. gadā izdotie

Kurzemes un Vidzemes zemnieku likumi, kuros ietilpa skolu

uzturēšanas, pārvaldīšanas un apmeklēšanas noteikumi. Vidzemes
likumos teikts, ka latviešu draudzes skolās jāmāca arī rēķināt.
Kurzemes likumos par mācību programmu norādījumu nav. Pār-

maiņas tautas izglītībā turpmākajos gados notika ļoti lēni. Trūka

līdzekļu skolu tīkla izveidei. Nebija iestāžu skolotāju apmācīšanai.
Pedagoģisko domu veidoja galvenokārt vācu mācītāji. Viņu idejas
sabiedrībā nereti aizvadīja neizglītoti skolotāji, gadījuma cilvēki.
Tomēr šajā laikā vērojama skolas literatūras bagātināšanās. Arī

matemātikas nozarē 20. gadu sākumā parādījās divi jauni pirm-
izdevumi.

1821. gadā iznāca Neretas mācītāja Fridriha Vilhelma Vāgnera
«Rēķināšanas pamācīšana».2 Salīdzinājumā ar Hardera grāmatu
Vāgnera darbā matemātikas viela nedaudz paplašināta, pievieno-
tas darbības ar daļskaitļiem. Arī šī grāmata domāta vairāk paš-
mācībai. Atšķirībā no Hardera «Rēķināšanas grāmatiņas» Vāg-
nera «Pamācīšanā» idejiskā ievirze sašaurinājusies. Autora mērķis

1 Vics A. Latviešu skolu vēsture. R., 1928, 3. grām., 26. Ipp.
2 Vāgners F. V. Rēķināšanas pamācīšana, cik zemnieku ļaudīm vaijaga.

Jelgava, J. F. Stefenhāgens, 1821. 71 Ipp.
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bija ne vairs «prāta cilvēks», bet zināšanu minimums, «cik zem-

nieku ļaudīm vaijaga».
«Rēķināšanas pamācīšana» bija viena no izplatītākajām 19. gs.

matemātikas mācībgrāmatām. 1821. gadā tika iespiesti 1000 ek-

semplāri. Jādomā, 30. gadu beigās tirāžu izpirka, jo 1843. gadā
iznāca grāmatas otrais izdevums 2500 eksemplāru lielā tirāžā 1 .
Fragmentāras ziņas, kas saglabājušās par matemātikas grāmatu
izplatību 19. gs., ļauj domāt, ka izdevumu popularitāti lielā mērā

noteica izdevēju prasme organizēt grāmatu tirdzniecību. Liekas,
Vāgnera darba panākumus nodrošināja ne tikai tas, ka nebija
iespēju izvēlēties citu grāmatu, bet arī J. F. Stefenhāgena izdev-

niecības prasmīga darbība savu izdevumu realizēšanā.
Pirmo matemātikas metodikas grāmatu latviešu valodā sace-

rējis Jaunpiebalgas mācītājs Kārlis Eduards Napjerskis. Tā ir

«īsa pamācīšana priekš skolmeisteriem, kas saviem skolas bēr-
niem grib mācīt domās ko izrēķināt»2 , kas izdota 1822. gadā.
Autors cerēja, ka pēc 1819. gada zemnieku likuma aktivizēsies
skolu darbība Vidzemē, un apjauta nepieciešamību pirmām kār-
tām izglītot skolotājus.

Grāmata papildināja Hardera un Vāgnera devumu matemātikā viņi

galvas rēķiniem nebija veltījuši lielu vērību. Bet tās autoram neliekas, ka ar

galvas rēķiniem vien zemnieku zināšanas būtu jau pietiekamas: «Skolmeis-.

teriem vaijaga reizē mācīt saviem skolas bērniem tik labi no galvas rēķināt,
kā uz tāpeles, tad vien bērni dabūs to īstu skaidru ziņu no rēķināšanas»
(5. Ipp.). Napjerskis par vienu no galvenajiem audzināšanas principiem izvirza

individuālu darbu ar skolēniem. Viņš uzskata, ka mācībām jābalstās uz

audzēkņu izpratni, kurai sistemātiski jāseko. Napjerskis turpina abu iepriek-
šējo rēķināšanas grāmatu saikni ar zemnieka sadzīvi. Uzdevumu teksti asprā-
tīgi. Tāpat kā Hardera darbā, arī Napjerska sacerējumā daudz spilgtu ikdienas

tēlojumu. Ar «īsu pamācīšanu» aizsākās tautskolas mācību vajadzībām speciāli
uzrakstītu grāmatu izdošana.

1831. gadā iznāca Kārļa Kristiāna Ulmaņa «Rēķināšanas mā-

cība» 3 . Līdztekus mācītāja amatam viņš darbojās arī par skolotāju
Krimuldas draudzes skolā. Rēķināšanas grāmatas manuskripts
aprobēšanas nolūkos tajā lietots ilgāk nekā divus gadus.

1 VB, R X 110, 1, 11, 23. un turpm. Ipp.
2 Napjerskis К. E. īsa pamācīšana priekš skolmeisteriem, kas saviem sko-

las bērniem grib mācīt domās ko izrēķināt. Jelgava, J. F. Stefenhāgens, 1822.

59 Ipp.
3 Ulmanis К. K. Rēķināšanas mācība līdz ar 201 rēķinu tāpelītēm latviešu

skolām un skolmeisteriem par labu sarakstīta. R., J. K. D. Millers, 1831. XII,

78 Ipp.
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Ulmaņa plašās zināšanas ļāva izvēlēties tolaik moderno vācu pedagoga
К. V. Harniša metodi matemātikas mācīšanā. Lai atvieglotu skolotāja darbu,

grāmatai pievienots pielikums litografētas «tāpelītes» ar uzdevumiem. «Rē-

ķeniņu tāpelītes» ir viens no pirmajiem izdales materiāliem, kas iespiests lat-

viešu skolu vajadzībām. Tās ļāva skolotājam darboties vienlaikus ar vairākām

sagatavotības ziņā atšķirīgām bērnu grupām.

So mācību līdzekli (tā vairs nav tikai mācībgrāmata) atzinīgi
vērtēja gan tālaika, gan turpmāko gadu desmitu pedagogi.
Ulmaņa grāmata un «tāpelītes» ar iznākumiem bija dārgs

К. K. Ulmaņa «Rēķināšanas mācība» un «Rēķeniņu tape-
lītes» ar iznākumiem, titullapas (Rīgā, 1831)
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izdevums— 1833. gadā maksāja 1 rubli 50 kapeiku sudraba naudā

(togad par šo summu varēja iegādāties vairāk nekā 6 kg sviesta),
tomēr tā bija plaši pazīstama, tika pirkta un lietota vēl ilgu laiku.
1849. gadā skolotāju konferencē Turaidā Ulmanis, runājot par
skolas grāmatām, pagasta un draudzes skolām ieteica rēķināša-
nas stundās izmantot savu darbu, piebilzdams, ka tas esot jau
gandrīz «izgājies» un būšot no jauna jāpārstrādā. 1 Lai gan grā-
mata netika atkārtoti izdota, tā izplatījās plašā areālā. «Ulmaņa
kunga rēķenu grāmata un viņa tāpeles šodien visās Vidzemes un

gan Kurzemes skolās atronamas,» liecināja Latviešu literārās
biedrības darbinieki 1857. gadā.2 Ulmanis aizsāka jaunu strāvo-

jumu matemātikas nozarē tālaika vācu metodiķu sasniegumu
apguvi un adaptēšanu latviešu skolu apstākļiem.

1835. gadā matemātikas literatūru papildināja Nīcas mācītāja
Gustava Brāšes «īsa rēķināšanas mācība» 3

.
Grāmata bija domāta

galvenokārt skolotājiem kā metodisks palīglīdzeklis.
Metodes ziņā tā tuvāka Hardera un Vāgnera grāmatām. Latviešu valodā

uzrakstītā rēķinu grāmatā pirmo reizi sniegti daži ģeometrijas elementi («kā
tādu lietu lielums aprēķinājams, kur garums un platums vien rūp», un tādu,,,
«kas riktīgi uz 12 kantēm iraid»). Tā kā ģeometrijas termini nav šajā laikā

izstrādāti, abi jēdzieni sniegti aprakstoši. Arī šī grāmata tuvināta praktiskajai
dzīvei, beigās ievietots saimniecisku piezīmju paraugs «Kā Leijas Jānis savu

naudas grāmatu rakstīja».

Ar Brāšes «īsu rēķināšanas mācību» beidzās pirmais posms
latviešu rēķināšanas grāmatu vēsturē. 19. gs. pirmajā pusē iznāca

pieci pirmizdevumi. Tajos izveidojušās latviešu rēķināšanas grā-
matu raksturīgākās iezīmes ietverto zināšanu apjoms un prak-
tiskā ievirze saglabājās gandrīz visa 19. gs. laikā. levērojams
ir 19. gs. pirmās puses grāmatu autoru ieguldījums arī mate-

mātikas terminoloģijas izveidē.4 Matemātikas zināšanas veicināja
abstraktās domas attīstību, padzijināja apkārtējās realitātes

izpratni.
Tomēr samērā lielo distanci, kas šķīra grāmatu autorus mācī-

tājus no skolas mācību procesa, tāpat vēsturiski izveidojušos
paradumu pasniegt informāciju «no augšas» šo cilvēku entuziasms

1 Vics A. Latviešu skolu vēsture, 299. Ipp.
2 Bērents J. T., Ķlāszons 0. R., Sulcs R. Ziņa par jaunu grāmatu.

Latv. Av., 1857, № 46.

3 Brāše G. īsa rēķināšanas mācība skolmeisteriem par palīgu pie mācī-

šanas, skolā bijušiem par attapšanu. Jelgava, J. F. Stefenhāgens, 1835. 40 Ipp.
4 Grābis R. leskats latviešu zinātnes valodas veidošanās sākumos.

LPSR ZA Vēstis, 1976, № 6, 111,—131. Ipp.
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un labie nodomi nespēja pilnībā dzēst. Tāpēc ir likumsakarīgi,
ka 19. gs. otrajā pusē matemātikas grāmatu rakstīšana pārgāja
skolotāju rokās. Viņi, paši būdami topošo grāmatu adresātu

pulkā, precīzāk uztvēra reālās iespējas un vajadzības.

MATEMĀTIKAS MĀCIBGRĀMATAS 19. GADSIMTA OTRAJĀ PUSĒ

19. gs. 40. un 50. gados darbību uzsāka J. Cimzes un Irlavas
semināru pirmo izlaidumu skolotāji. Pedagoģijā viņi nereti bija
pārāki par savu draudžu mācītājiem, bet tie skolotājā vēlējās
redzēt tikai norādījumu padevīgu izpildītāju.

Izglītota cilvēka saasinātā pašapziņa skolotājos izraisīja gan

«pirmajai paaudzei» raksturīgo atsvešinātības izjūtu, gan vien-

laikus arī garīgās pašizpausmes alkas. Viena no iespējām likt
šīs alkas lietā bija darbs skolas literatūras radīšanā.

19. gs. matemātikas grāmatu vēsture nav domājama bez kād-

reizējo Cimzes semināristu Ā. Tērauda un J. Bankina veikuma.

Abiem autoriem kopīgi bija izglītības avoti gadu gaitā izkoptie
vācu pedagogu (E. Henčeļa, A. Distervēga u.c.) matemātikas
mācīšanas metodikas sasniegumi. Cimzes seminārs bija pasargāts
no provinciālisma, kas tik kupli varēja sazelt toreizējā «piesar-
dzīgās» izglītības politikas atmosfērā. Radās vajadzība pēc jaunas
kvalitātes mācību literatūras, jo esošā nevarēja apmierināt labu
profesionālu izglītību ieguvušos skolotājus.

1856. gadā skolotāju konferencē Turaidā izskanēja Ādama
Tērauda referāts par rēķināšanu draudzes skolā. Tā bija pilnīga,
samērā plaša rēķināšanas programma, kas sākās ar četrām vien-

kāršām darbībām un beidzās ar tā sauktajiem maisījuma rēķi-
niem.l Sājā konferencē diemžēl piedalījās tikai 27 skolotāji. (Tā
kā konferences notika vācu valodā, daudzi skolotāji valodas nezi-

nāšanas dēļ tās neapmeklēja.) Materiāli pēc tam parasti netika

publicēti. Tērauda atziņas izskanēja šaurā pedagogu elites lokā.
Gadu vēlāk

šanu» 1. daļa2 pirmais latviešu tautības autora darbs šajā
nozarē. Grāmata iecerēta nepretenciozi, kā noteiktā mācību pro-
cesam atbilstošā sistēmā izkārtots uzdevumu krājums.

Tērauda grāmatas adresāts nebija skolēni. Viņš norādījis, ka uzdevumi

rēķināšanai jādiktē skolotājam. Tā paša iemesla dēļ «garas un dziļas izskaidro-

šanas tur nav, jo citādi tā grāmata par daudz liela un dārga tiktu, un

1 Vičs A. Latviešu skolu vēsture, 333. Ipp.
2 Tērauds Ā. Rēķenu uzdošanas uz tāpeles rēķinājamas. R., E. Plātess,

1857. 1. d. 53 Ipp.
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nemākuls tik lab’ bez ierādīšanas nevar ieņemties»’. Tērauds neaptvēra, ka «ga-

rās un dzijās izskaidrošanas» vajadzīgas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem.
Tika gan uzrakstīta grāmata, kādas trūkumu autors visvairāk izjuta,
līdzeklis mācību procesa racionālai norisei. lepriekšējos izdevumos visu mate-

mātikas mācīšanai vajadzīgo informācijas sistēmu ietvēra grāmata, adresāts

to tikai reproducēja. Tērauda darbs turpretim ir pirmais mēģinājums grāmatu
pakārtot informācijas sistēmai, kuru adresāts ir jau apguvis iepriekš. Tāpēc,
autoram negribot, saruka potenciālo grāmatas lietotāju loks. Tā derēja tikai

1 Tērauds A. Par manu jaunu rēķenu grāmatu. Latv. Av., 1857, Xe 45.

Ā. Tērauds
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tādās skolās, «kur skolmeisteri labi mācīti» 1. Liekas, tas bija būtiskākais cēlonis

laikabiedru neizpratnei par šo grāmatu.
Vēl vienu «vainu» saskatīja kāds skolotājs, kam citādi iebildumu nebija:

«Gauži labi ir, ka rakstītājs laika rēķenāšanās vērā liekamu vīru vecumus un

dažu notikumu gada skaitļus dod un liek aprēķenāt, bet nevaru sacīt, kādā

vīzē Göthe (uzdošanās Gchte), Mocarts un Bēthovens (uzdošanās Beetovens)
un vēl citi ar latviešiem iepazinušies un kad iepazīsies. Voi gan nav citu

vīru un vārdu, kas labāki viņu vietā varētu stāvēt? Kad Gellertu ņēme, voi

nevarēja arī Neimarku, Gerhardu, Rinkartu un citus ņemt, kas mums tik jaukas
dziesmas kā «Kas dievam debesīs liek valdīt», «Kā būs man tevi saņemt»,
«Lai dievu visi līdz» u. t. pr. ir taisījuši?»2 Neraugoties uz šo kritiku, arī

grāmatas atkārtotā izdevumā (1869. gadā) ievērojamu vīru izvēlē Tērauda

prāts nav grozījies.

Neatbilstība skolotāju vairākuma sagatavotības līmenim ietek-

mēja Tērauda grāmatas izplatību izpārdošana ieilga. 60. gados
tās nosaukums nereti pavīd grāmattirdzniecības sludinājumos.
Liekas, vājais noiets darīja piesardzīgus grāmatu izdevējus, kuri

turpmāk kļuva atturīgi Tērauda darbu iespiešanā. «Rēķenu uzdo-
šanu» otrā daļa tā arī netika izdota.

1865. gadā «Mājas Viesa» 42. numurā parādījās Tērauda
«Uzaicināšana» subskripcijas sludinājums jaunai grāmatai.
Paraugam iespiesta arī viena nodaļa. Tērauds raksta: «Esmu pie-
nācis, cik ļoti vaijadzīga lieta ir galvas rēķeni. Viņi priekš drau-
dzes un pagasta skolām ir tas pats, kas ģeometrija priekš aug-
stām skolām, proti, domu mācības gruntē.» Lai arī darbs sniedza

jaunu informāciju (iepriekšējā grāmata galvas rēķinos, pie tam

tikai metodikā, bija izdota pirms 43 gadiem), tomēr izdevējs nera-

dās. Arī subskripcijas kārtā līdzekļus neizdevās savākt. «Mācība

galvas rēķenos ar izrādīšanām, izskaidrošanām, uzdošanām un

iznākumiem»3 iznāca tikai 1869. gadā. «Lai nu to grāmatiņu katrs

pēc savas vajadzības par to lētāko maksu (40 кар. katra daļa)
varētu iegādāties, tad Tērauds to lika divās daļās driķēt.» 4 Grā-
mata ir Henčeļa darba brīvs tulkojums. Cēlonis atkāpēm no

1 Bērents J. T., Ķlāszons О. R., Sulcs R. Ziņa par jaunu grāmatu.
Latv. Av., 1857, № 46.

2 S. Kāds vārds par to jauno rēķenu grāmatu. Mājas Viesis, 1857,

№ 24.
3 Tērauds Л. Mācība galvas rēķenos ar izrādīšanām, izskaidrošanām, uzdo-

šanām an iznākumiem. R., J. Bakmeisters, 1869. 1. d, VIII, 107 Ipp.; 2. d. [4],
115 Ipp.

4 [Gailītis T.J J. T. G. Jauna reķenu gramata. Baltijas Vēstnesis, 1869,
№ 99.
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oriģināla ir latviešu tautskolas vajadzības, kas Tēraudam bija
atklājušās pedagoga praksē.

Turpmāk Tērauds pakāpeniski attālinājās no vācu mācīb-

grāmatu paraugiem. 1881. gadā iznāca «Tāpeles rēķeni ar uzdo-

šanām, ierādīšanām, izskaidrošanām un iznākumiem pagasta
skolām» (manuskripts ar cenzūras atļauju glabājas J. Raiņa Lite-

ratūras un mākslas vēstures muzejā). Grāmata nav bibliografēta.
Par tās izdošanu var uzzināt no Tērauda vēstules skolotājam
D. Ozoliņam 1882. gada 13. februārī: «Pagājušā gadā liku drukāt
uz sava rēķina še pat pie Kajandera.» 1 Grāmatas otrā izdevuma

(Valkā, 1884) 3. lappusē Tērauds paskaidro: «Sie «tāpeles rēķeni»
ir patstāvīgs darbs. Izrakstīšana priekš citām rēķenu grāmatām
un pakaļdrukāšana aizliegta.»

1885. gada 23. martā rakstītajā vēstulē Āronu Matīsam2 atspo-
guļojas Tērauda attieksme pret valodu: «Ortogrāfijas ziņā mums

vairs tādu juku nav, kādas bija agrāk. Kur tās vēl atrodās, tur

vai nu skriešana, jeb ietiepīga kavēšanās par cēloņu. . . Spalviņa
gramatiku Jūs savā vēstulē pieminat. ..Ja Jums mani «Tāpeles
rēķeni» pazīstami, tad tur arī to pašu ortogrāfiju atradīsiet.»

1890. gadā Valkā iznāca Tērauda pēdējā grāmata «Uzde-
vumi galvas un rakstu rēķenos». 3 Tajā var saskatīt it kā visu

mūža gaitā izveidojušos autora centienu kopsavilkumu: apvieno-
jas mācību līdzeklis skolotājam un skolēnam. Teorētiskā viela

viegli uztverama, valoda salīdzinājumā ar pirmajām Tērauda

grāmatām attīrījusies no ģermānismiem.
Ar šo grāmatu Tērauds atkal aizsteidzās priekšā laikabiedriem.

Periodā, kad beidzās patapināšana no vāciskajiem avotiem un

sākās aizguvumi no krievu pedagoģijas prakses, viņš radīja savu

patstāvīgu darbu, nekādā ziņā ne zemākā līmenī par pārējiem
latviešu matemātikas literatūras izdevumiem.

Otrs Cimzes semināra audzēknis, kas atstājis būtisku iegul-
dījumu matemātikas mācībgrāmatu vēsturē, bija Jānis Bankins

(semināru beidza 1856. gadā, trīs gadus pēc Tērauda). Kāds
laiks viņam pagāja skolotāja darbā, līdz Jelgavā 1863. gadā
iznāca «Uzdošanas uz tāpeli ko rēķināt»4 . Bankins darbu iesāka

1 VB, RX A 77 № 7. F. Kajanders iespiedējs Valkā.
2 MB, «Āronu Matīss, VI, 43».

3 Tērauds Ā. Uzdevumi galvas un rakstu rēķenos ar ierādījumiem un

izskaidrojumiem. Skolai un mājai metod. sarakst. Ā. Tērauds. Pamata rēķeni
mazākos un lielākos skaitos. Valka, F. Kajanders, 1890. 1. aploks. 66 Ipp.

4 Bankins J. Uzdošanas uz tāpeli ko rēķināt. Jelgava, J. F. Stefenhāgens,
1863. VIII, 120 Ipp. Titullapā par autoru minēts «Bankins II», acīm redzot,

tāpēc, ka no 1850. gada līdz 1853. gadam Cimzes seminārā mācījās cits

audzēknis Pēteris Bankins.
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līdzīgi Tēraudam ar tāfeles uzdevumiem. Kā priekšvārdā autors

raksta, Tērauda grāmatā uzdevumu skaits ir pārāk mazs, bez
tam tajā uzdevumi ir tikai ar veseliem skaitļiem. Bankinu neap-

mierināja vairs arī Ulmaņa «tāpelītes» «savā laikā gan labas

un derīgas, bet mūsu dienās tās vairs nav labi brāķējamas»
(111 Ipp.), galvenokārt tāpēc, ka bija novecojuši metroloģijas dati.

Autors priekšvārdā norāda uz saviem avotiem: tulkoti E. Henčeļa,
O. Pānša uzdevumi, daži pārņemti no Tērauda darba.

īsi pirms grāmatas iznākšanas Bankins ar manuskriptu iepa-
zīstināja 1863. gadā Turaidā notikušās skolotāju konferences

dalībniekus, un «kādi 45 skolmeisteri šo darbu par labu un tādu
uzdošanu grāmatu par ļoti vajadzīgu atzina un priekšlaikā
200 eks. pastellēja».

Grāmatas priekšvārdā J. Bankins pastāsta par savu nodomu
sarakstīt «uzdošanas, ko galvā rēķenēt» un «rēķenu mācību grā-
matu», kur «būs parādits, kā tie dažu dažādi rēķeni jādzen un

jārēķenē», ja vien pirmā grāmata «patiks un derīga būs». Tātad

jau pašā darbības sākumā Bankins bija iecerējis radīt savam

laikam atbilstošu matemātikas mācību līdzekļu sistēmu, kas

aptvertu nepieciešamo mācību un metodisko literatūru.

Bankina grāmata izpelnījās lielāku atzinību nekā Tērauda

pirmais darbs. Viens no iemesliem «Uzdošanas» bija «pilnīgas»,
t.i., pietiekamas tālaika draudzes skolu praksei. Grāmata pie-
dzīvoja vismaz četrus izdevumus. Tāpat kā Tērauds savus «galvas
rēķcnus», arī Bankins 1876. gadā tāfeles rēķinus sadalīja divās

grāmatās. Liekas, atkārtotus izdevumus vairāk piedzīvojusi pirmā
daļa («rēķeni ar prastiem skaitļiem»).

Bankinam izdevās nodibināt garīgu kontaktu ar pedagogiem.
Izdevēji Stefenhāgeni labprāt iespieda viņa mācībgrāmatas. Citādi

bija tikai ar plašo metodiku «Mācībgrāmata rēķinlauzīšanās» 1
.

Lielais apjoms, ierobežotais adresējums atturēja izdevējus. Grā-

matu, ko Bankins pabeidza rakstīt jau 70. gadu sākumā, izdeva
tikai 1879. gadā. Salīdzinājumā ar citām matemātikas grāmatām
metodika bija dārga (1 eksemplāra cena 1 rublis 25 kapeikas).
Par šīs grāmatas cirkulēšanu sabiedrībā pagaidām ziņas nav

atrastas.

Visas Bankina grāmatas ir tulkojumi no vācu valodas (pamatā
Henčeļa darbi), kurus viņš piemēroja tautskolu vajadzībām. Ban-

kins nemēģināja radīt savas mācībgrāmatas. Bet tulkojamā mate-

riāla atlase, izpratne par skolām nepieciešamo literatūru padara

1 Bankins J. Mācībgrāmata rēķinlauzīšanās priekš skolotājiem, skolniekiem,

kā arī tādiem, kas paši no sevis grib mācīties rēķināt. Jelgava, J. F. Stefen-

hāgens, 1879. VIII, 368 Ipp.
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sabiedriskajos jautājumos konservatīvi noskaņotā Aizkraukles

skolotāja veikumu par nozīmīgu.
Lai pareizāk varētu novērtēt Tērauda un Bankina ieguldījumu,

jāievēro, ka mācībgrāmata jebkurā nozarē ir nostabilizējušos,
vispāratzītu, pārbaudītu zināšanu kopums. Tai neapšaubāmi pie-
mīt konservatīvisma elements. Tāpēc nevajadzētu nosodīt abu
izcilo skolotāju atturību jaunu latviskotu terminu un «pašmāju»
metožu ieviešanā. Galveno viņi paveica radīja pamatu. Tikai

tad, kad šāds pamats pastāvēja un pilnveidojās, bija iespējami
eksperimenti, novatoriski meklējumi. Neveiksmes gadījumā bija,
kurp atgriezties.

19. gs. otrajā pusē nevar runāt par vienotu apmācību procesu

Latvijas tautskolās. Detalizētu programmu trūkums, nevienāda

skolotāju profesionālā sagatavotība, dažādība metožu izvēlē, neno-

stabilizējusies terminoloģija atspoguļojās ne tikai skolotāju darbā,
bet arī skaitliski bagātajā matemātikas mācībgrāmatu klāstā.
(19. gs. otrajā pusē bija apmēram 40 aritmētikas mācībgrāmatu
izdevumu. Bet laikā no 1869. gada līdz 1893. gadam sabiedrība

saņēma vidēji vienu matemātikas grāmatas pirmizdevumu gadā.)
Likumsakarīgi, ka 19. gs. pēdējā trešdaļā ne tikai sakuploja arit-

mētikas grāmatu skaits, bet arī radās jaunas kvalitatīvas iezīmes

(visas šīs iezīmes gan 19. gs. laikā netika līdz galam izkoptas).
Viena no būtiskajām jaunajām parādībām mēģinājums

tuvoties bērna psiholoģijai. Tas sevišķi spilgti izpaudās Pētera

Zēvalda grāmatā «Mazais čaklais rēķinātājs» 1 . Te atrodams pir-
mais aicinājums mazajam cilvēkam uzmanīgi ielūkoties apkār-
tējā pasaulē un apjaust tās vienkāršākās skaitliskās izpausmes,
pavērot, «cik pirkstu cilvēkam», «cik spārnu tauriņam» un «cik

degonu astoņiem skuķiem». Diemžēl autoram neizdodas visā grā-
matā saglabāt šo bērnišķīgā viegluma noskaņu. Vēlēšanās ievērot

bērna uztveres īpatnības samanāma arī Tērauda pēdējā grāmatā,
J. Grīnvalda «Rēķināšanas uzdevumos»2

u.c. Tomēr īsta bērnu

grāmata rēķināšanā 19. gs. tā arī neradās.
Dažas grāmatas saista ar latviskotas izteiksmes meklējumiem

terminoloģijā (I. Laubes «Pilnīga rēķināšanas māksla sadzīvei» 3
,

J. Grīnvalda «Rēķināšanas uzdevumi» u.c.).
1 Zēvalds P. Mazais čaklais rēķinātājs, jeb jaukas rēķinumu uzdošanas no

galvas un uz tāpcli rēķināmas iesācējiem (no 7 līdz 10 gadiem) pagasta
skolās un mājās par lusti un pamudināšanu pie rēķināšanas apgādātas. Jel-

gava, Kurzemes gubernijas drukātava, 1869. 48 Ipp.
2 Grinvalds J. Rēķināšanas uzdevumi. R., Pūcīšu Ģederts, 1884. 1. d.

108 Ipp.
3 Laube I. Pilnīga rēķināšanas māksla sadzīvei. R., E. Plātess, 1884. IV,

252 Ipp.
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Fridriha Mēkona «Rēķināšanas katķisme» 1 , kas pirmajā mirklī,
aplūkojot no mācībgrāmatas viedokļa, šķiet neveiksmīga, kļūst
interesanta, ja ievēro autora mēģinājumu izveidot rokasgrāmatu
virkni dažādās nozarēs sadzīves vajadzībām. Šādā kopsakarā te

meklējami matemātikas uzziņu literatūras aizsākumi.

Dzīves izvirzīto prasību pēc sazarotas un daudzveidīgas lite-

ratūras izdevēji centās ignorēt, saskatot šajā parādībā draudus

grāmatu noietam. Labprāt tika izdotas tradicionālas grāmatas,
kam bija paredzama ātra izpirkšana (piemēram, Bankina uzde-

vumu krājumi). Turpretim liela piesardzība vērojama pret nova-

toriskas ievirzes darbiem, kurus dažkārt izdeva paši autori (pie-
mēram, Tērauds, Zēvalds). Izdevējiem optimālais variants, šķiet,
bija neliela apjoma darbs, kas vienlaikus ietvēra uzdevumus,
metodiskus norādījumus un bija paredzēts skolotājiem, skolēniem

un pašmācībai.
1876. gada novembrī Kurzemes tautskolu virskomisija izpla-

tīja laukskolās lietojamo mācībgrāmatu sarakstu. Lai arī tas bija
radīts mācību unificēšanas nolūkā, sarakstā varēja vērot dažā-
dību. Matemātikā atļāva lietot Bankina uzdevumu krājumus,
Tērauda «Mācību galvas rēķenos», H. Tālberga «Rēķināšanas
mācību» un vairākas grāmatas vācu valodā.

19. gs. 80. gadu otrajā pusē parādījās grāmatas, kuru autori

bija saistīti ar Baltijas skolotāju semināru (K- Kopmanis, J. Grīn-

valds). Viņi ierosmes smēlās nevis vācu, bet krievu matemātikas

literatūrā, izmantojot B. Jevtuševska uzdevumu krājumus, A. Ma-

linina un K. Bureņina aritmētikas grāmatu. Bet šo ievirzi, kas

labvēlīgākos vēsturiskos apstākļos būtu aizsākusi jaunu tradīciju,
jau sākumā pārtrauca cariskās valdības aizliegumi lietot skolās

mācībgrāmatas latviešu valodā. Ar pārorientēšanos tika satrici-

nāts 19. gs. ritējumā latviešu tautskolu praksē samērā stingri
nostabilizējies matemātikas zināšanu saturs, apjoms, mācīšanas

metodes. «Pati metode arī nāca cita, nekā līdzšinējā, ko varēja
saukt varbūt par Flenšeļa metodi un kurai tikai skaidrs aritmē-
tikas raksturs, kamēr jaunai metodei klāt labu tiesu algebriskais
raksturs,» par matemātikas mācīšanu 1897./98. mācību gadā
rakstīja Kaudzītes Matīss. 2 Taču 19. gs. latviešu mācībgrāmatās

1 Mēkons F. Rēķināšanas katķisme it īpaši priekš tautas skolām, bet arī

priekš katra, kas grib iemācīties rēķināšanas pamata mācības; iekš daudz

prasīšanām, atbildēšanām un provēm sarakstīta un gaismā laista. Liepāja,
B. Nīmans, 1876. VI, 32 Ipp.

2 Kaudzītes M. Vecpiebalgas Kaibēn-, vēlākās Ogrēnskolas hronika. R.,

1939, 75. Ipp.
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šī metožu maiņa vairs neatspoguļojās, un algebrisko elementu

apguve latviešu tautskolās sākās pēc grāmatām krievu valodā.
Ar 1894. gadu izveidojās pārtraukums latviešu matemātikas

mācībgrāmatu vēsturē. Līdz pat 1906. gadam tikpat kā neparā-
dījās jauni matemātikas grāmatu izdevumi. Mākslīgi radītā

apsīkuma laikā tika pārvērtēta gadu gaitā uzkrājusies pieredze,
notika jaunu metožu apguve un krājās informācija jaunām grā-
matām.

ĢEOMETRIJAS MĀCIBGRĀMATAS

Pirmās latviešu ģeometrijas grāmatas radās 19. gs. otrajā
pusē. Pakāpeniski uzlabojoties mācīšanas kvalitātei, izvirzījās
nepieciešamība pēc sistemātiskām ģeometrijas zināšanām, kas

veicinātu praktiskajā dzīvē lietojamo aprēķinu izpratni. 19. gs.

pēdējos gadu desmitos ģeometrijas zināšanas bija vajadzīgas arī

tiem draudzes skolu audzēkņiem, kas gribēja turpināt izglītību
kādā augstākā mācību iestādē.

Ģeometrijas grāmatās lielākā mērā vērojamas autoru indi-
vidualitātes izpausmes, vairāk radošu eksperimentu nekā rēķinā-
šanas mācību līdzekļos. Visiem autoriem grūtības sagādāja
terminoloģija. Viens no cēloņiem ģeometrijā abstrakto jēdzienu
skaits ir lielāks nekā aritmētikā. Praktiskajā dzīvē ģeometrijas
pamatelementi neizdalās apziņā «tīrā veidā». Kādas zinātnes

nozares terminu sistēma tiek radīta ilgstošā kolektīvā teorētiskā
darbībā. 1 Tādējādi 19. gs. neradās neviena ģeometrijas grāmata,
kas spētu šai ziņā apmierināt sabiedrības vajadzības. Tas būs

bijis viens no galvenajiem iemesliem, kālab neviena tālaika ģeo-
metrijas grāmata nav izdota atkārtoti. Daļai darbu iznākušas
tikai pirmās daļas (K. Biezbārža un J. Kalniņa grāmatām).
Tomēr katrs, lai arī neveiksmīgs ģeometrijas grāmatas izdevums,
uzkrāja pieredzi, bez kuras nav domājama šīs nozares litera-
tūras attīstība.

1862. gadā iznāca Gustava Brāšes «Mērīšanas mācība ļaužu
skolām»2

.
Brāše bija viens no tiem mācītājiem, kas latviešu tautu

identificēja ar «arāju kārtu». Tāpēc grāmatā «ļaužu skolām»

dominē praktiskā ievirze zemes mērīšana. Bet autors nevar šo

1 Par ģeometrijas terminoloģijas veidošanos sk. rakstā: Grābis R. Savēja
un aizgūtā saaudums zinātnes valodā. LPSR ZA Vēstis, 1978, № 12,

70.—88. Ipp.
2 Brāše G. Mērīšanas mācība ļaužu skolām. Jelgava, G. A. Reiers, 1862.

IV, 48 Ipp., 4 Ip. il.
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ievirzi realizēt, pirms nav izklāstītās nepieciešamas ģeometrijas
zināšanas.

Grāmatas lielāko daļu aizņem «tīrā» ģeometrija galvenokārt plani-
metrija, beigās arī stereometrija. Vienkāršākās teorēmas grāmatā sniegtas ar

pierādījumiem, bet sarežģītākajām autors liek noticēt tāpat, piemēram: «Lode

ko gan palikšu tevim nepierādījis, bet ko manim droši vari ticēt —ir vienu

dižumu ar tādu ķēģeli, kam tās lodes virsus klajums ir par grunta klajumu
un viņas pusmērs par augstumu» (47. Ipp.). Autors pamatoti nejūtas drošs

ģeometrisko terminu lietojumā, tāpēc sola: «Pie katra vēl pasveša vārda

pielikšu to vācu vārdu klāt, lai jūsu skolmeisteri, vācu valodu zinādami un

no tā vācu vārda sapratuši, kas manim prātā stāv, zin jums to lietu pēc jūsu
gabala jeb vidus valodas izstāstīt» (III —IV Ipp.). Priekšplānā izvirzās runī-

gais autors, kas pats sarunājas ar

skolēnu. Pedagogam atstāts teksta

komentētāja uzdevums. Tā ir

zināma neatbilstība skolas literatū-

ras prasībām. Izklāsta veids liekas

vairāk piemērots pašmācībai. Brāše

centies rakstīt interesanti, lai mā-

coties bērniem būtu «vairāk lustes,

ne pūliņa» (I ipp.). Grāmata ra-

žota Vācijā, iesieta glītos tipogrā-
fiski iespiestos. vākos. Tekstu pa-

pildina ielīmes ar rasējumiem.
Nostrādājuma ziņā tā patīkami
izceļas pelēcīgajā matemātikas grā-
matu klāstā.

Trūkst ziņu, kādu atbalsi
Brāšes darbs ieguva skolās.
Jādomā, ka grāmata nebija
populāra. Skolotāju zemais

izglītības līmenis varēja aiz-
kavēt arī ģeometrijas grāma-
tas izplatību. Bez tam Brā-
šem, tāpat kā vairākumam
citu mācītāju, trūka praksē
iegūtas izpratnes par skolas
vajadzībām. Brāšes «Mērī-
šanas mācība» bija pēdējais
no vācu mācītāju uzrakstīto
matemātikas grāmatu pirm-
izdevumiem. Mācītāju kā ma-

temātikas mācībgrāmatu au-

toru darbība beidzas ar asu

K. Biezbārža «Geometrijas jeb ārumu

zinātnības» vāks (Rīgā, 1874)
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izrāvienu uz priekšu, kas tomēr nebija līdz galam pārdomāts,
nopamatots.

Pagāja 12 gadi, līdz 1874. gadā iznāca Kaspara Biezbārža

«Ģeometrijas jeb ārumu zinātnības» 1 daļa 1
.

Grāmata tika

iespiesta antīkvas burtiem, neparastā ortogrāfijā.
Darba sākumā Biezbārdis sniedz lasītājam pasaules ainu un latviešu

valodā pirmo reizi abstrakto jēdzienu izpratni (ārums, vieta, līnija jeb
sleja, vērs, platījums; attiecīgi mūsdienu terminoloģijā telpa, punkts, taisne,

virziens, plakne). Biezbārdis īpaši uzsver abstrakto jēdzienu ideālo saturu:

«Slejas un platījumi nav pašumi, t.i., kas paši priekš sevis pastāv, viņi ir

tikai kāda pašuma piederumi.., bet paši priekš sevis nav rokā ņemami.» Un

tikai tad, kad sniegta pamatjēdzienu izpratne, grāmatas turpinājumā autors

pievēršas planimetrijas pamatu izklāstam. Virknējas pamatteorēmas, to pierā-
dījumi. Un nekā par praktisku mērīšanu. Vielas izpratnes sekmēšanai pievienoti
uzdevumi (galvenokārt konstrukcijas). Liekas, grāmata nebija domāta skolu

vajadzībām.

Autora mēģinājums radīt jaunu ģeometrijas jēdzienu sistēmu

palika bez atbalss. Presē netika iespiesta neviena atsauksme par

grāmatu. Laikabiedru atmiņas nesniedzas tālāk par pārpratu-
miem, ko radīja virsraksts («ārumu» izlasījuši par «arumu»),
un neparasto ortogrāfiju. 2 Bet tieši no šīs grāmatas pamata

1 Biezbārdis К. Ģeometrija jeb arumu zinātnība. R., Buši, 1874. 1. d.

35 Ipp., 1 Ip. il.
2 Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un viņa lielākiem aizgāju-

šiem darbiniekiem. Cēsis-Rīga, 1924, 1. sēj., 158. Ipp.

Ausekļa piezīmju burtnīcas ģeometrijā
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varēja sākties domu apmaiņa, terminu izvērtēšana, kas tālāk
veicinātu jaunu ģeometrijas grāmatu uzrakstīšanu.

Nebūtu pareizi apgalvot, ka sabiedrību nemaz neinteresēja
ģeometrijas jēdzienu izveide. A. Rronvalda rakstos tika nopama-
tots vārda «ķermens» un dažu citu vārdu lietojums ģeomet-
rijā. J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā glabājas
divas burtnīcas ar nepublicētām Ausekļa piezīmēm ģeometrijā
(inv. № 62509). Viena no tām, domājams, radusies mācību laikā.

Definīcijas tajā neprecīzas, termini galvenokārt neradoši pār-
cēlumi no vācu valodas. Otrā burtnīca, liekas, uzrakstīta vēlāk

(70. gados). Termini abās burtnīcās vairākkārt laboti ar zīmuli:

«patalpa» labota par «talpu», «mieseklis» par «ķermeni» u.c.

Sistemātiskais izklāsts otrajā burtnīcā vedina uz minējumu, ka

Auseklim varēja būt iecere uzrakstīt mācībgrāmatu. Ausekļa
attieksme pret ģeometrijas mācīšanu skolās izpaužas «Paidago-
giskā gadagrāmatā 1876!», kur īpaši izceltas iespējas, kādas šis

priekšmets paver loģiskās domas izkopšanai: «Vecāki bērni slē-
dzienu spēku jo vairāk attīstīs ģeometrijā.» 1 Tomēr tas viss bija
tikai rūgšanas process, kas liecina, ka labas kvalitātes ģeomet-
rijas uzrakstīšanai vēl nebija uzkrāta pietiekama pieredze.

Šādā strupceļa situācijā iznāca draudzes skolām paredzētā
Bankina «īsa ģeometrija jeb rūmesmācība» 2 . Grāmatas autors

bija labs vācu matemātikas mācībgrāmatu pazinējs. «Ģeomet-
rijai» radoši izmantotas A. Dīstervēga, E. Henčeļa, O. Šlēmilha
un citu autoru grāmatas. Gadu gaitā Bankins savu darbu bija
pārbaudījis praksē: «Šī mana «ģeometrija» iepriekšis no manis

paša tika lietāta draudzesskolā, pirms tā drukāta un klajā
laista.»3

Bankins apzināti izvairījās no jaunievedumiem terminoloģijā: «Lai telpo
un leņķo, kam tīkas, bet mēs vēl šim brīžam paliksim un elpēsimies ar rūmi

un viņķeli.» Recenzijā Zaļenieku draudzes skolotājs K. Sūberts. pamatoti pār-
meta, ka grāmatā sastopami «vecu laiku provinciālismi»4. Lai arī pašplūsmā,
tomēr ģeometrijas terminu attīstība bija krietni pavirzījusies uz priekšu. Šū-

berts, ar kuru Bankinam presē izveidojās polemika, pamatoti norādīja virkni

citādu (laikam taču ieviesušos!) terminu (rādiuss «spieķa», iznākums «augļa»

1 Auseklis. Paidagogiska gadagrāmata 1876! Pb., 1876, 16. Ipp.
2 Bankins J. īsa ģeometrija jeb rūmesmācība. Visvaijadzīgākās mācības

par līnijām, viņķeļiem, platībām un ķermeņiem, līdz ar viņu aprēķināšanu,
priekš draudzesskolām. Jelgava, J. F. Stefenhāgens, 1880. 40 Ipp.

3 Bankins J. Piezīmējums uz K. Šūbert kga kritiku par J. Bankina «īsu

ģeometriju jeb rūmesmācību» Baltijas Zemkopis, 1882, № 45.
4 Süberts K. īsa ģeometrija jeb rūmes mācība no J. Bankina. Balss,

1882, № 29.
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vietā u.c.). Kļūdu skaitu pavairoja izdevējs Stefenhāgens, publicēdams nere-

diģētu manuskriptu. Bankins minētajā polemikā rakstīja, ka rokrakstu tikai

nodevis «Stefenhāgen kungiem uz apskatīšanu».

Sūberts objektīvi novērtēja grāmatas pozitīvās īpašības, uz-

svēra, ka grāmata lietojama, kamēr uzradīsies labāka. Bankina

«Ģeometrija» ir ar nepieciešamības izjūtu precīzi veikts darbs.
Tomēr tas nevarēja apmierināt intuitīvi izveidojušās, nenofor-

mulētās, bet samērā augstās prasības ģeometrijas literatūras no-

zarei, kas nojaušamas Sūberta vērtējumos.
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā

rokrakstu sektorā glabājas Jaunpiebalgas skolotāja Jāņa Vil-
helma Upes ģeometrijas grāmatas manuskripts. 1 Kā liecina titul-

lapa, tas pilnībā sagatavots iespiešanai: «Rūmesmācība tautas-
skolām no J. V. Ulpes.
(Se klāt pieder trīs la-

pas ar zīmējumiem).
Rīgā, 1883. Apgādāta
no .. .». Izlaistais apgā-
dātāja vārds liecina, ka

autoram nebija izdevies

atrast darbam izdevēju,
iespējams, ka tas pali-
cis neiespiests tieši šī

iemesla dēļ. Terminu un

metodikas ziņā «Rūmes-
mācība» līdzīga Ban-

kina ģeometrijas grā-
matai.

1883. gadā «Baltijas
Zemkopja» 52. numurā

tika publicēts Dzērbe-

nes skolotāja E. Zilbera

(Sudrabu Edžus) raksts

«Ģeometrija tautas sko-

lām». Pirms gada rak-
sta autors bija beidzis

Baltijas skolotāju semi-

nāru. īsā laikā viņš uz-

rakstījis ģeometrijas
grāmatas manuskriptu
«pēc krietnākiem krievu

1 MB, «Ulpe J. V.».

J. V. Ulpes «Rūmes mācības» manuskripts
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un vācu vadoņiem». Zilbers apzinās ģeometrijas grāmatu trūkumu.

Biezbārža darbs neesot lietojams ortogrāfijas un terminoloģijas
dēļ, arī tāpēc, ka neesot pabeigts. Tam, kas mācītos pēc šīs grā-
matas, «augstākās skolās iestājoties, būs diezgan grūti aprast ar

svešiem nosaukumiem». Minētajā rakstā Zilbers nodod sabiedrības

vērtējumam ģeometrijas mācībgrāmatas projektu, uzaicina iesūtīt

priekšlikumus par terminiem. Zilbers ir pirmais, kas izprot nepie-
ciešamību sabiedriskiem spēkiem, nevis vienatnē atrisināt sasāpē-
jušo jautājumu. Vai jaunais skolotājs saņēma kādas atsauksmes,
nav zināms. Presē nav nevienas publikācijas. Manuskripts tā arī

palika neiespiests. Vēl viens ģeometrijas grāmatas pieteikums bei-
dzās ar neveiksmi.

1890. gadā, kad skolu dzīvē jau bija samanāmas rusifikācijas
vēsmas, iznāca Vietalvas skolotāja Jura Kalniņa «Ģeometrijas»
1. kurss. 1 Grāmatā teorēmām un teksta svarīgākajām vietām

paralēli sniegts teksts krievu valodā. Kalniņa «Ģeometrijā» jau-
šama viņa kādreizējā drauga un domubiedra Ausekļa ietekme:
autors parāda loģikas elementu izmantošanas iespējas ģeomet-
rijas pierādījumos. Grāmatā rūpīgi pārdomāti termini. letverti

planimetrijas un stereometrijas jautājumi. Grūti pateikt, kāds
būtu turpinājums. Ziņas par grāmatas izmantošanu skolās nav

atrastas. Kalniņa darbs noslēdza 19. gs. ģeometrijas grāmatu
klāstu.

Lai arī 19. gs. nav radusies neviena pabeigta skolas vajadzī-
bām piemērota ģeometrijas grāmata, tomēr veikums šajā nozarē

lielā mērā bagātināja tālaika matemātikas literatūru.

* * *

Samērā augstais matemātikas apmācības līmenis Vācijā un

Krievijā 19. gs. un priekšmeta specifika, kas deva iespēju
adekvātiem aizguvumiem, veicināja latviešu matemātikas mācību

literatūras izveidi. Bet to kavēja nenokārtotais skolu stāvoklis,
vienotu mācību programmu trūkums, pat nevienādība uzskatos

par mācāmās vielas apjomu. 19. gs. latviešu matemātikas grā-
matu kopums ataino intensīvus autoru meklējumus, sasniegumus
atsevišķu jautājumu risināšanā, visbeidzot ietver oriģinālas, no

aizguvumiem brīvas mācību literatūras aizsākumus šajā nozarē.

1 Kalniņš J. Ģeometrija. R., Pūcīšu Ģederts, 1890. 1. kurss. 74 Ipp.
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ЛАТЫШСКИЕ УЧЕБНИКИ МАТЕМАТИКИ В XIX ВЕКЕ

И. КЛЕКЕРЕ

Резюме

Математика одна из наиболее значительных отраслей в латышской

учебной литературе XIX века: вышло около 50 изданий. В первой половине

XIX века появилось пять первоизданий учебников арифметики. Их авторами

были прибалтийско-немецкие пасторы. Первый учебник арифметики на

латышском языке (1806) работа К. Гардера насыщен идеями рацио-
нализма. Первые книги, предназначенные для школьного обучения (с 1822),
были написаны как методические пособия для учителей.

Во второй половине XIX века, когда увеличилось число учителей со

специальным педагогическим образованием, авторами учебников математики

становятся сами учителя латыши. Они выдвигают определенные требо-
вания к учебной литературе. Виднейшие из них А. Тераудс и Я. Банкинс.

Будучи знатоками немецкой школьной литературы, они переводят и при-

спосабливают для латышских школ произведения немецких авторов (в
основном сочинения Э. Генчеля). В 80-е годы XIX века Тераудс начинает

также сочинять оригинальные учебники арифметики.
Часть учебников второй половины XIX века отражает старание авторов

сделать их доступными детскому восприятию, а также интенсивные поиски

путей совершенствования математической терминологии. В 80-е годы появ-

ляются книги, для написания которых были использованы русские учебники
математики и арифметики.

Консервативность и предосторожность профессиональных издателей

иногда тормозили обогащение учебной литературы: неохотно печатались

книги, содержащие элементы новаторства, адресованные ограниченному кругу

читателей. Распространению отдельных книг препятствовала недостаточная

квалификация учителей.
Во второй половине XIX века выходят первые книги по геометрии.

Развитие учебной литературы по геометрии особенно тормозится отсутствием

упорядоченной терминологии. Мешает также отсутствие традиций, на кото-

рые можно было бы опереться, создавая учебники арифметики, и единых

программ. В учебниках геометрии ярче, чем в учебниках арфиметики, отра-

жаются индивидуальность и педагогические взгляды их авторов, ярче выде-

ляются две тенденции, характерные для учебной литературы XIX века,

консервативная и новаторская.
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LETTISCHE MATHEMATIKLEHRBÜCHER IM 19. JH.

I. KLEKERE

Zusammenfassung

Die Mathematik ist einer der bedeutendsten Wissenszweige in der lettischen

Lehrliteratur des 19. Jh.: es erschienen etwa 50 Ausgaben. In der ersten Hälfte

des 19. Jh. kamen fünf Erstausgaben der Rechenbücher heraus. Ihre Verfasser

waren deutschbaltische Pastoren. Das erste Rechenbuch in lettischer Sprache
(1806), von Ch. Harder verfaßt, war von rationalistischen Ideen durchdrun-

gen. Die ersten für den Schulunterricht bestimmten Bücher wurden seit

1822 als methodische Handbücher für Lehrer geschrieben.
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. nahm die Zahl der Lehrer lettischer

Herkunft zu, die sich eine spezielle pädagogische Bildung angeeignet hatten.

Sie begannen selbst Rechenbücher zu verfassen; sie waren der Forderungen
an Lehrliteratur präziser bewußt. Unter diesen Lehrern zeichneten sich beson-

ders A. Tērauds und J. Bankins aus. Da sie sich gut in der deutschen Schul-

literatur auskannten, übersetzten sie Werke der deutschen Verfasser und

machten sie für lettische Schulen geeignet (hauptsächlich Werke von E. Hent-

schel). In den 80er Jahren des 19. Jh. begann Tērauds mit dem Verfassen

origineller Rechenbücher.

Ein Teil der Lehrbücher der zweiten Hälfte des 19. Jh. spiegelte das Stre-

ben ihrer Autoren danach wider, sich der Kinderwahrnehmung zu nähern. Sie

zeigten auch das intensive Suchen nach der Vervollkommnung der mathema-

tischen Terminologie. In den 80er Jahren erschienen Bücher, für deren Schreiben

russische Rechenbücher ausgenutzt worden waren.

Die konservative vorsichtige Politik der Berufsverleger hemmte oft die

Bereicherung der Lehrliteratur: ungern wurden Bücher gedruckt, die Elemente

des Neuen enthielten oder einen begrenzten Leserkreis voraussahen. Die

ungenügende Ausbildung der Lehrer hinderte den Vertrieb einzelner Bücher.

In der zweiten Hälfte des 19. Jh. erschienen die ersten Geometriebücher.

Ihre Entwicklung wurde besonders aus Mangel angeregeiter Terminologie
gebremst. Es fehlte an einheitlichen Programmen, als auch an angeeigneten
Traditionen, denen die Rechenbücher schon folgen konnten. In den Geometrie-

büchern spiegelten sich ausdrücklicher als in den Rechenbüchern Individualität

und pädagogische Ansichten ihrer Verfasser wider; es kamen auch ausdrückli-

cher zwei Tendenzen zum Vorschein, die für die Lehrliteratur des 19. Jh.

charakteristisch wurden, nämlich die konservative Tendenz und die Neuererten-

denz.
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AR FILOZOFISKU POĒMU PRET FEODĀLO TUMSONĪBU

R. PUSSARS

Pēc dzimtniecības atcelšanas 1819. gadā Vidzemē zeme paliek
muižnieku rokās. Faktiskā ekonomiskā vara arī turpmāk pieder
Baltijas baroniem. Latvieši joprojām norobežoti zemnieku kārtā.

Privileģētās muižniecības savtīgajām interesēm uzticīgi kalpo
oficiālās baznīcas kultūras politika.

Brāļu draudžu vidē izaugušais Valmiermuižas zemnieka dēls
Jānis Ruģēns, būdams Cimzes skolotāju semināra pirmo septiņu
audzēkņu skaitā, 1841. un 1842. gadā laiž klajā trīs pazīstamās
«Latviešu draugu dziesmas», kurās ar vēl neredzētu spēku izskan

jautājumi, kas nodarbina nomāktos un vārdzinātos zemniekus. So

tolaik izcilāko latviešu dzejas paraugu nozīmi un arī autora pro-

gresīvo centienu lomu var labāk novērtēt, ja ievēro, ka minētajās
dziesmās pausto atmodas ideju viņš reizi no reizes ir raidījis
tautā arī ar citiem saviem sacerējumiem.

Ruģēna antifeodālā nostāja un aktīvā dalība tautas apgais-
mošanā visai spēcīgi izpaudusies arī pamfletiskajā prozas sace-

rējumā «Ar acīm redzēts ceļš uz Vidzemes debesīm» (1843) \ kur

attēlots tautas vēstures gājums. Darbs izplatījies nelegāli rok-

rakstos.

Ruģēns saprot, ka ir jābūt citādi veidotai cilvēka sabiedriski ekonomis-

kajai eksistencei, lai varētu attīstīties un uzplaukt arī garīgā dzīve: «Ja gri-
bam, ka garam būs labi klāties, tad papriekš jālūko, ka miesai labi klājas.»
Nevar runāt par izglītības iespējām tādā laikmetā, kur vēl joprojām valda

neierobežota kungu patvaļa: «Ko muižas kungs nosacīja, ar to bij jāpaliek
mierā, voi gribēja, voi negribēja.» Ruģēns pareizi raksturo apstākļus, kas arī

pēc dzimtniecības atcelšanas neļauj latvietim skoloties: «Daudz zemnieku gan

savus dēlus labprāt skolā sūtītu, ja tik to paspētu; bet viņiem tukšas rokas,
tukša ķeša, viss tukšs!» Turklāt ne tikai ārēji šķēršļi kavē Ruģēna tautiešus.

Tādēļ viņš aicina iekšēji atbrīvoties no verdzības gadu mantojuma pasivi-
tātes un neticības pašu spēkiem. Ruģēns savējo vidū redz vēl pārāk daudz

savstarpējas skaudības un nenovīdības, gļēvas iztapības kungiem. Tomēr apce-

1 Pec nezināmās personas rokraksta iespiests gram.: [Ruģēns J.]. Kad

atnāks latviešiem tie laiki? R., 1939, 369.—386. Ipp.
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res skaudrie vārdi nenozīmē, ka Ruģēns šaubītos par pozitīvo spēku arvien

straujāku pieaugumu tautā. Galvenais, ka agrīnais atmodas vēstītājs sapratis:
vispirms apspiestajai zemniecībai jāpierod patstāvīgi domāt, lai tā īstā laikā

spētu rīkoties un izkļūt no tumsības un nebrīves.

Savā apcerē par Vidzemes vēsturi Ruģēns jau 40. gados
izteicis uzskatus, ko vēlāk turpina propagandēt jaunlatvieši,
«Pēterburgas Avīzes». Bet J. Ruģēna dzejas saturā atrodami

atsevišķi vēl spēcīgāki atmodas ideju akcenti nekā J. Alunāna

«Dziesmiņās» (1856). Tāpēc, kopumā vērtējot Ruģēna nozīmi

mūsu literatūrvēsturē un vispār latviešu tautas antifeodālās atbrī-

vošanās kustības vēsturē, viņam pienākas ierādīt ievērojamāku
un godpilnāku vietu nekā līdz šim.

19. gs. 50. gadu otrajā un 60. gadu pirmajā pusē, vēsturis-

kajiem apstākļiem krasi mainoties, sākas Ruģēna paredzētā lat-

viešu zemnieku «iziešana citās dzīves kārtās», veidojas inteli-

ģence, kas saista savu darbību ar tautas patiesajām kultūras
interesēm. Jauni laikraksti nes jaunas idejas, latviešu literāti
tiecas vēl neapgūtos zinātņu un rakstniecības novados, augtin
aug un pieņemas spēkā jauns filozofiskās domas strāvojums.
Jaunlatvieši uzņemas vadību tautas cīņā par atbrīvošanos no

vācu kundzības ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Skaidri iezīmējas
divas nometnes progresīvā latviešu inteliģence, ko atbalsta
zemnieku kustība, un reakcionārās Baltijas vācu muižnieku un

mācītāju aprindas, kas cenšas saglabāt feodālo ekspluatāciju.
Kāda ir Ruģēna nostāja un domu pasaule jaunajos apstākļos?

Daļēja atbilde atrodama viņa plašajā dramatiskajā poēmā «Ijaba
stāsti, dziesmu vīzē sarakstīti», kas tapusi 1859. gadā.

Ruģēna personības un darba pozitīvais vērtējums diemžēl vēl nav 'sasnie-

dzis to pakāpi, ko tas pelnījis, arī tādēļ, ka ne visiem nozīmīgākajiem darbiem

līdz šim jau bijusi veltīta pienācīga zinātnieku uzmanība. Tā, piemēram,
«Ijaba stāsti» nav pieminēti nedz fundamentālajā «Latviešu literatūras vēsturē»

(1. sēj., R., 1959), nedz uzziņu izdevumā «Latviešu literatūras darbinieki»

(R-, 1965). Tas, acīm redzot, tāpēc, ka, nopietni nepievēršoties darba saturam,

pētnieki poēmu uzskatījuši tikai par bībeles leģendas pārdzejojumu. Paradokss!

Ruģēna laikā baznīca neiecietīgi stājās ceļā «Ijaba stāstu» iespiešanai tieši

tādēļ, ka bībeliskais sižets izmantots tikai par ietvaru, kuru piepilda un pat
lauž tolaik tik ķecerīga filozofiska doma. Tāpēc filozofiskās poēmas saturs

prasa īpašu analīzi, lai varētu skaidri izšķirt tās kvalitātes, kas šo darbu

darījušas par gluži unikālu laikmeta parādību.
Savu uzskatu paušanai derīgus motīvus Ruģēns bieži atradis cittautu

dzejā. Izmantojot pirmavotus, viņš visai brīvi improvizējis, jo galvenais
mērķis ir bijis attiecīgā darba ideju saistīt ar sava laika dzīvi, ietvert to

aktuālā kontekstā. Ir izteiktas domas, ka «Ijaba stāstiem» par pamatu
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noderējis vācu autora J. V. Millera dzejojums «Hiob. Dramatisches Gedicht»,

kas izdots 1850. gadā. Kamēr Millera grāmata nav atrasta, paliek neskaidrs, vai

Ruģēns to izmantojis galvenokārt tikai par ierosmes avotu vai ari vairāk.

(Grāmata nav atrodama ne PSRS bibliotēkās, ne arī VDR bibliotēku tīklā.)
Taču šai gadījumā tas nav tik svarīgi Ruģēns dzejojumā ietvēris tieši tās

pārdomas un atziņas, kas pirmām kārtām nodarbināja viņu pašu. Tāpēc darbs

atspogujo Ruģēna filozofiskos un daļēji arī sabiedriskos uzskatus. Nav šaubu,

ka arī patapinātajam garīgajam lādiņam viņš piešķīris paša izvēlētu trajek-
toriju un virzījis to uz noteiktu mērķi ar savu domu un jūtu spriegumu. Ir

vērts vēlreiz atcerēties, ka latviešu sabiedriskās apziņas virzību 19. gs. vidū

nereti tikpat spēcīgi kā oriģināldarbi ietekmējuši arī aizgūtie un vietējos
apstākļos transformētie sacerējumi.

Ruģēns poēmu sagatavojis iespiešanai, bet Kurzemes evaņģē-
liski luterāniskā konsistorija 1863. gadā to nav pieļāvusi izdot.
Tiek izvirzīti iebildumi, ka darbs varot izraisīt necieņu pret diev-

vārdiem, maldus un māņticību. Savu aizliegumu Kurzemes
konsistorija darījusi zināmu arī Vidzemes konsistorijai. Šķiet,
Ruģēns jau pats paredzējis šādas grūtības kāpēc gan viņš
darbu gribējis iespiest Kurzemē, nevis sev tik ierastajā V. F. He-
kera spiestuvē Rīgā? Par izdevuma sarežģīto tapšanu liecina arī

tas, ka pēc sarakstīšanas līdz konsistorijas caurskatei pagājuši
četri gadi.

«Ijaba stāstus» Ruģēna rokrakstā redzējis viņa brāļadēls P. Ruģēns, kas

kādā vēstulē 20. gs. 20. gados rakstījis: «Uz katras lapas pa vāciski pa vārdam

atzīmēts, ka šīs rīmes drukāšana no cenzūras noraidīta, tamdēļ ka dievs

un eņģeļi personificēti un satur ticīgai lut. reliģijai un baznīcai nepiederīgus
tēlojumus un izteiksmes.» Turpat tālāk P. Ruģēns sniedz šādu dzejnieka rak-

sturojumu: «J. R. bij noteikts vācu, sev. mācītāju un baronu pretinieks, tāpat
ar vācu Valm. birģermeistariem un rātskungiem bij daudzreiz sanācis kon-

fliktā, par ko diezgan daudz cietis, pat cietumā tupējis.» 1 Tādējādi 19. gs.

50. un 60. gados un vēl jo ilgi «Ijaba stāsti» palika neiespiesti. Poēmas pilns
teksts līdz ar paskaidrojumiem pirmoreiz publicēts tikai 1939. gadā Ruģēna
darbu krājumā2 pēc kāda cita autormanuskripta, kas, liekas, rakstīts lielā

steigā. Tāpēc arī tekstā ir dažas acīmredzamas kļūdas, ko ņēmis vērā šī

raksta autors, tālākās lappusēs citējot tieši no minētā iespieduma.

Kaudzītes Matīss «Atmiņās no «tautiskā laikmeta»» devis

interesantu liecību par Ruģēna spējām tēlos un līdzībās saprā-
tīgā veidā zemniekiem mutiski izskaidrot nopietnus filozofiskus

jautājumus.3 Gribēdams savas’ atziņas un arī šaubas vēl tālāk

1 MB, «Ruģēns J., I».
2 [Ruģēns J.J. Kad atnāks latviešiem tie laiki?, 275.—364. Ipp.
3 Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un viņa lielākiem aizgā-

jušiem darbiniekiem. Cēsis-Rīga, 1924, 1. sēj., 107.—118. Ipp.
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raidīt vienkāršo patiesības gaidītāju vidū, Ruģēns pievērsies dar-

bam ar bībelē atrastu sižetu

Ijaba ticības spēku, Jehova pēc derībām ar Sātanu atļauj uzsūtīt

savam uzticamajam kalpam visādas nelaimes. Protams, «Ijaba
stāstos» vairāk var interesēt brīvdomības izpausme nekā darba
mākslinieciskais veidojums. Tāpēc šī raksta galvenais uzdevums
ir poēmu aplūkot tieši šādā aspektā. Laikmetam jaunas atziņas
lasītājs gūst nevis leģendas sižetā, bet gan vairāk pārspriedumos,
kas iekļauti dažādu darbojošos personu runā, īpaši lielajos Jeho-
vas un Sātana dialogos, kā arī Ijaba monologos.

Dzejojums «Ijaba stāsti» atklāj Ruģēna dziļo un patieso inte-

resi par filozofiskiem jautājumiem, kurus intuitīvi varbūt jau
toreiz apjauta ne viens vien viņa kārtas pārstāvis un laikabiedrs,
bet kurus latviešu rakstos vēl nevarēja atrast. Zemniecībā bija
radies vīrs, kas pūlējies meklēt risinājumus jautājumiem par
pasaules izziņu, par labo un ļauno, par cilvēces vietu visumā, par
cilvēka gribas lomu, par gluži neizprotamo dieva tiesu un tais-

nību, par necilvēcību nacionālajās un šķiriskajās attiecībās.

Svēto rakstu lappusēs tauta ir radināta meklēt apstiprinājumu dieva

taisnībai, žēlsirdībai un varenībai. Bet dzejojuma pirmajā daļā atrodamais

Jehovas un Sātana dialogs liek domāt, ka visa dzīvā radība dieva rokās ir

tikai rotaļa, ka tieši viņš ir tīšām ļāvis cilvēcei nogrimt grēku muklājā. Tomēr

debesu un zemes valdnieks prasa absolūtu pakļaušanos, gaida pazemību un

pateicību arī par tām briesmām, bēdām un postu, ar ko ļaudis it visur jo
devīgi apveltīti.

Jehovas pretmets Sātans, šaubu un dumpības gars, apzinās savu spēku
un lomu duālistiskajā, saskaldītajā, pretrunu plosītajā pasaulē. Kritušā eņģeļa
lepnums nav zudis, tas izpaužas gan Sātana stājā un rīcībā, gan arī viņa
neatkarīgajā domu gājienā. Viņš kritiski vērtē Jehovas iekārtoto un pārvaldīto
pasauli un reizēm, liekas, tuvāk stāv ļaužu rūpēm un centieniem nekā eņģeļu
virspavēlnieks. Sātana asais skats atkal un atkal atklāj visai bīstamas plaisas
ārēji stabilajos Jehovas varas tempļa pamatos. Sī Luciferam raksturīgā īpašība
poēmā ir pietiekami izcelta, tāpat kā savā laikā ar lielu drosmi tas darīts

slavenajā Dž. Miltona darbā «Pazaudētā paradīze».

Eņģelim Miķelim, kas nonācis ellē kā dieva vēstnesis ar uzaicinājumu
nekavējoties sekot viņam, Sātans iecirtīgi atbild:

Ja jūsu kungam patīk nākt tai draņķī,
Ja viņš ir gars ar lielu spēku,
Tad var viņš nākt uz manu ēku,

Es nebīstos vis viņa lāsta.
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Sašutušais Miķelis gan sit ar zobenu, bet Sātans tomēr nepakļaujas.
Rādot, ka pēc šīs sadursmes eņģelim cits nekas neatliek, kā ar draudiem

aiziet, poēma līdz ar to grāvusi mītu par dieva ieroču visspēcību.
Sātans uzdrošinās bargajam debestēvam apgalvot, ka cilvēku garīgās

saites ar dievu mēdz būt gaužām vājas, ka kristiešu ticība ir nepastāvīga,
ka pašā cilvēka dabā ir padoties baznīcas apkarotajiem kārdinājumiem un

ķecerībām. Jehovu jo smagi skāris Sātana izaicinājums droši nevarot paļau-
ties ne uz vienu ticīgo. Kad debesu monarhs gatavojas izspēlēt kā trumpi
savam tronim tik padevīgo un uzticīgo Ijabu, tad velnu priekšnieks savukārt

vēl vairāk saasina polemiku un nebaidās apgalvot, ka šī ticīgā vīra mīlestība

pret dievu ir gluži vienkārši nopirkta. Lasītājs tiek aizskarts nejuzdams
atbildību par visu pasauli, kungs dievs Ijabu kā savu īpašumu izmanto derībās

ar Sātanu:

Pus savas valstības tev gribu vēlēt,

Ja Ijabs sāks pēc tava prāta spēlēt.

Ijabu nolēmis cietsirdīgam eksperimentam, Jehova pēc derībām mierīgi
paziņo:

Nu iešu prom uz svētām vietām,

Un darbošos ar debess lietām.

Gadsimtiem ilgi baznīca savtīgās interesēs svētījusi drausmīgus asins-

darbus, zvēriski spīdzinot un nogalinot ikvienu, ko tikai labpatika ieskaitīt

atkritēju, ķeceru vai sāncenšu kārtā. Bet lielais priekšnieks Jehova rīkojas
vēl ļaunāk viņš iegrūž sāpju un ciešanu bezdibenī sev uzticīgu cilvēku.

Kad Sātans ar saviem kalpiem nobendē Ijaba ganus, iznīcina ganāmpulku,
kad iet bojā Ijaba dēli, viņa sieva Amara izsaka domu, kas neviļus var nākt

prātā arī katram poēmas lasītājam:

Nē, par to dievu nevar slavēt.

Ijabu piemeklē smaga slimība, visa miesa tam deg svelošās sāpēs. Amara

nespēj trulā padevībā vērot notiekošo. Prāta balss un cilvēciskās jūtas vairs

nav apslāpējamas, un no sirds dziļumiem izlaužas jautājums:

Voi tu kāds slepkavs jeb kāds blēdis esi,

Ka tādu smagu slogu nesi?

Beidzot arī pašam Ijabam uzmācas jautājums par Jehovas attieksmi pret
saviem pielūdzējiem:

Kāpēc tad viņš, ko radīj’s, moka,
Ar bēdām viņa prātu loka?

Sekojošais Jehovas atzinums, ja tas būtu nācis no cilvēku vidū atrasta

slepkavas mutes, droši vien tiktu raksturots ar vārdu cinisks:
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Viņš iekš manīm stādīts cieti,
Un tā mūžam derēs lieti;

Dēlus viņš iekš kapa licis,
Labums maz no tiem tam ticis.

Un šādu humānismam bezgala tālu zemes un debesu diktatoru vaja-
dzēja pielūgt tautai, kurai sensenis dvēselē izauklētās dainas vēl joprojām
mudināja palīdzēt un just līdzi bēdās ikvienam cilvēkam, liedza darīt pāri arī

dzīvniekiem, augiem, kokiem, mācīja sargāt visu dzīvo, aicināja dzīvē un

darbos ik uz soļa parādīt labestību!

«Ijaba stāstu» rindas ierosina domāt par izdaudzinātās dieva žēlastības
nesaderību ar baznīcas sludināto mācību par iedzimto grēku. Kur tad paliek
Jehovas labestība, ja ta neglābj no briesmām, bet iegrūž postā arī mazus

bērnus un tikumos skaidrus jauniešus?

Kas skaitīt var to bērnu pulku,
Kas nav iekš grēkiem krituši,
Un tak jau šūplī cieš daudz mokas,
Un vecāki raud, žņaudzot rokas?

Kāpēc šie tā ir cietuši?

Baznīckungus, bez šaubām, spēja satraukt Ijaba secinājums,
kuram arī dažs labs patstāvīgi domājošs lasītājs varēja pievie-
noties:

Dievs taisnis nav, to sacīt varu.

Tajā ietveras tik liels spēks, tik neapstrīdama loģika, ka leģen-
das sižetam obligātais izlīdzinājums darba beigās neko būtisku
vairs nespēj ne izdzēst, ne mainīt. Tur rādītajos Ijaba dievticības

uzplūdos nav vairs tā domu un jūtu dziļā, nemākslotā strāvo-

juma, kas manāms visos citos poēmas dramatiskajos posmos.
Nav īsti zināms, cik smagu iespaidu uz Ruģēnu atstājusi it kā

iedzimtā nervu slimība, kas izmantota, lai viņam atņemtu tiesības
strādāt par skolotāju. Varbūt tieši šis pazemojošais aizliegums
un arī vēlāk piedzīvotie spaidi ir bijis sākotnējais un arī galve-
nais pamats tam depresīvajam dvēseles stāvoklim, kādā reizēm
nonācis savam laikam un videi neparastais cilvēks. Liekas, ka

«Ijaba stāstos» ietverta paša Ruģēna reizēm traģiskā dzīves

izjūta:

Jūs, liekuļi, no sirds to vēlu,
Kad justu jūs to sāpju kvēlu,
Tik vien to desmit daļiņu
Jeb arī pirksta galiņu
No tā, ko es nu tagad ciešu.
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Poēma urda ieskatīties ar asāku skatu pasaulē. Tā, piemēram,
liek domāt, kas ir taisnīgums. Sai jautājumā poēmā saduras divi
ētiski uzskati. Ijaba viesu trijotne Bildads, Cofars un Elifass

apgalvo: taisnīgam jābūt tālab, ka krietnais un nekrietnais
katrs saņem pelnīto algu. Bet pats Jehova (patiesībā izteikdams

Ruģēna viedokli) viņus atspēko, jo tā spriest varot tikai tie, kas
dzīvo labklājībā.

Pretrunas, posts un nelaimes vajā cilvēci. Tāpēc savās tum-

šajās nedienās ikviens grib izzināt jēgu ciešanām, cer reiz atri-
sināt lielo dzīves sāpju mīklu:

Bet citi lielās bēdās vaid

Un palīdzību allaž gaid’.
Tie zināt grib, par ko tas nāk,
Kas viņiem krustu uzlikt māk,
Un nevar taču galā tikt,
Un prātu nevar mierā likt.

So domu vēl spēcīgākā kāpinājumā paceļ Sātana vārdi. Tajos
saklausāms tīri cilvēcisks protests pret liktenību, kas nešķiro
krietno no netiklā, kropļo un iznīcina tikpat labo, kā ļauno:

Tas neesot vis žēlīgs dievs,
Kam esot prieks par cita mokām,
Kas radīti no viņa rokām.

Kad Jehovas un Sātana sadursme (poēmas otrajā daļā) kārtējo reizi pie-
ņēmusies spēkā, elles valdnieks ieteic debesu kungam nepārsteigties ar velna

varas iznīdēšanu. Sātans aicina paskatīties uz tādu iedomātu pasauli, kurā

viņa rīcība un tīkojumi būtu ierobežoti vai pavisam izzuduši:

Kā nu virs zemes tagad ies?

Par vellu tagad visi smies;

Kur dieva bijāšana paliks,
Kad nebūs nu vairs ellē ciesties,

Tad negrib vairs pie dieva griezties;
Kas nu tos ļaunus bērnus baidīs?

Biedējot ar elles liesmu skaudro kvēlu, baznīckungi centušies paaudzi pēc
paaudzes radināt verdziskā padevībā debesu valdniekam un, protams, arī

saviem laicīgajiem kungiem zemes virsū. Tāpēc, ievērojot baznīcas ciešo saiti

ar pastāvošās varas sistēmu, Ruģēns jautājumus turpina:

Kas ļaudis apakš jūga spaidīs?

Ruģēns ar «Ijaba stāstu» rindām atmasko to apspiešanas un

kalpināšanas kārtību, kādu Baltijā tolaik svētī no baznīcu kance-
lēm. Ijaba vārdos Ruģēns ir ietvēris satricinošu patiesības spēku,
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netaisno šķirisko un nacionālo attiecību kritiku. Šķiet, liekulības
un melu templī ir ienācis soģis, kura pātaga bez žēlasti*bas šausta

pasaules varenos. Šis darbs Ruģēnam ir devis iespēju atklāt

patiesību sava laika ļaudīm tik drosmīgā, atklātā valodā, kādu
tiem nav nācies rakstos atrast. Nav grūti iedomāties, kādu atbalsi
varēja radīt pret parazītiskajiem izmantotājiem vērstais poēmas
fragments:

Tiem auglīgi ir viņu lauki,
Un paši tā kā vepri tauki;
Pār bikšu skrotēm vēders gāžas,
Jo katru reiz tie pilni bāžas;

Kā baļļas mātītes ir resnas,

Uz visu vīzi ļoti greznas.

Varētu likties, ka šeit rupjība ir iznīcinājusi dzeju. Tomēr,
ja domas un jūtas vadījis pazemojums un naids, tad galvenais
ir rakstīt atklāti, nesaudzīgi, raidīt ļaudīs vārdus, kas smagi kā

akmeņi un karsti kā ēzē nokaitēta dzelzs.
Līdzās pasaules vareno greznībai pastāv posts un nabadzība.

Tolaik bagātība, nodrošinot varu un tiesības, samin nemantīgo
ļaužu gribu, nospiež tos materiālā un garīgā atkarībā:

Tak nabagiem būs allaž godu prast
Un allaž nostāties pie malas.

Verdziski pakļāvīgi un aprobežoti cilvēki, kam nav savas paš-
cieņas un lepnuma, protams, vieglāk valdāmi un izmantojami.

Poēma nepārprotamā un asā veidā kritizē pastāvošās kārtības
radītās sociālās, tiesiskās un nacionālās sabiedriskās attiecības:

To redzu es, kā kungi valda,

Tie allaž sēd pie pilna galda.
Tie labprāt vēlas iet iekš kapa,
Nekā tiem krīt ir rokām tapa.

Var priekšstatīt un saprast tos pārdzīvojumus, kādus Ruģēna
laika latviešu zemniekā izraisīja vārdi

Bet tie, kam nauda ir iekš maka,
Tos nabagus stumj allaž akā.

Tie mazie zagļi, tie tiek kārti,

Bet lielie tikai drusciņ bārti,
Ar naudu bāzt var acis ciet

Tie, kam ir kāda tiesas liet’!

Tas bezkaunīgais stāv iekš goda,
Bet kaunīgais, tas nāk iekš soda.
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Kas stipra tauta, tā dzen citu nost

Un dara mazai tautai lielu post’.
Un saka: tas no dieva likts,
Lai kalpo augstiem, kas ir slikts.

Poēma pievērš uzmanību atziņām par pasaules izcelsmi un

uzbūvi, par tās mūžīgumu, par dabas likumiem. Lasītājs tiek
virzīts pretī materiālistiskai dabas filozofijai:

Kā citās zvaigznēs dzīvo, to es zinu.

Sī rinda atbalso 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā izplatīto
ideju par citu pasauļu apdzīvotību. Toreiz šāda doma bija trie-

ciens baznīcas mācībām. Zeme esot

Pēc lieluma ar citām tā kā zīle;

Ap sauli tā ar visu spēku griežas,
Un vēl ap savu pašu asi sviežas.

Nedrīkst pārāk zemu novērtēt šajās un vēl citās rindās
ietverto heliocentriskā pasaules uzskata propagandu. Vienkāršajā
zemniecībā tas vēl nebūt nebija kļuvis par pārliecību, vēl vai-
rāk tikai retais to pazina.

Saule un zvaigznes
Tā gājušas caur tūkstoš gadiem,
Tā ies vēl tās uz radu radiem,
Kamēr šī lielā pasaul’ stāvēs,

Nekas tās viņas ceļā kavēs.

Viss iet pēc saviem likumiem.

Seit nepārprotami skaidrs, ka Ruģēns atsakās no teistiskā

pasaules uzskata (visu nosaka tikai dievs) un pāriet uz deismu.
Bet deisms, kā zināms, bija solis virzienā uz ateismu. Tomēr

Ruģēns nav sarāvis absolūti visas saites ar reliģiju. Kaut kādā
veidā šis vides un laikmeta zīmogs ir palicis arī Ruģēnā uz visu

mūžu. Taču ar «Ijaba stāstu» palīdzību viņš saviem laikabied-
riem varēja kaut netieši pateikt dabas un sabiedrības attīstības
likumi iet pāri visu iedomāto nemateriālo spēku varai.

Ruģēns vienkāršo ļaužu uztverei piemērotā veidā stāsta, ka
visas pasaules parādības savā ietekmē uz citām var izpaust
dažādu dabu, ka viss divējādojas pretmetos, tomēr veidojot arī

pretstatu vienību:

Tik katra lieta nav it laba,

Tai pielīp allaž slikta daba.
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Poēmā šī doma atspoguļojas daudzveidīgi, un būtībā tā ir

visas atziņu celtnes pamatā.
Ruģēns vēlējies, lai šos pretstatus cilvēki saskatītu arī sabied-

rības attīstībā un spētu saviem centieniem un rīcībai dot pozitīvu
virzienu. «Ijaba stāsti» liek saprast, ka izzināt pasaules lietas
un parādības ir ne vien iespējams, bet to darīt ir pat pienākums.
Autors apliecina cilvēka apzinātas, suverēnas rīcības nepiecie-
šamību:

Caur savu saprašan’ un spēku
Tam pārvaldīt būs pasauls ēku;
Lai mācās pazīt katras lietas dabu,
To var tad brūķēt viņš priekš sevis.

Visām nelaimēm cilvēks var stāties pretī:
Viņš cīnīties var pretī droši,
Tā visas bēdas pārspēt koši.

Poēmas vārdi «Ikvienam būs uz labu dzīties!» Ruģēna laika

latviešu zemniekos raidīja mudinājumu augt lielākā gara spēkā,
pašapziņā un neatkarībā.

«Ijaba stāsti, dziesmu vīzē sarakstīti» pierāda, ka 50. un

60. gadu mijā Ruģēns palicis tikpat dziļš domātājs kā agrāk.
Gan Ruģēna prozas, gan dzejas rindās varētu sameklēt daudz jo daudz

tāda, kas pauž nepārprotamu brīvdomību. Sājā rakstā aplūkotajā Ruģēna
poēmā nav īpaši vērtēta un kritizēta mācītāju kārta, bet nelegālajai izpla-
tīšanai paredzētajā dzejojumā «Die Synode von Wolmar im Jahre 1863» («Val-
mieras sinode 1863. gadā») viņš ar smalku ironiju vērsies pret melnsvārču

konservatīvismu. Tādējādi Ruģēns skaidri parāda, ka viņš pareizi izprot arī

garīdzniecības reakcionāro lomu un nostājas «Pēterburgas Avīžu», t.i., jaun-
latviešu, pusē. 1 Liekas, Ruģēns savai devīzei izvēlējies vārdus, kas atrodami
jau semināra laikā rakstītajā balādē par čehu nacionālā varoņa Jana Husa

cīņu:

Pie tā, ko mācīj’s, mūžam gribu palikt,
Neko tur atņemt, nei ar citu pielikt;
Man bailes nav no pašiem elles vārtiem,

Nedz uguns sārtiem!—2

Tātad Ruģēns arī 50. un 60. gados vēl atrodas sabiedriskās
domas priekšējās līnijās. Sis konstatējums uzliek pienākumu ar

1 Apīnis A. Jauni materiāli par nelegālo politisko literatūru Vidzeme
1862.—1864. g. LPSR ZA Vēstis, 1968, № 8, 47.-48. Ipp.

2 Ar kādām domām Jānis Huss 1414. gadā gāje uz Kostnic pilsētu.
Grām.: [Ruģēns J.]. Kad atnāks latviešiem tie laiki?, 160. Ipp.
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svaigāku un asāku skatu ielūkoties gan Ruģēna atsevišķajos dar-
bos, gan visā viņa leģendārajā dzīvē.

Ruģēns vēlējās, lai viņa lasītāji patstāvīgāk vērotu un vērtētu
dzīvē un dabā notiekošo. «Ijaba stāsti» varēja rosināt uz pārdo-
mām gan dažu labu kristieti, kas pacietīgi nesis dzīves smago
krustu, gan arī tādu cilvēku, kura skatiens jau bija sniedzies
tālāk par baznīcas mācību ierobežoto gara apvārsni. «Ijaba
stāstu» satura idejiskā virzība un spēks izraisīja dziju atbalsi
19. gs. 60. gadu latviešu sabiedrībā. Plašā poēma tika daudzreiz

pārrakstīta ar roku. Varam droši konstatēt kaut arī darbs
netika iespiests, tomēr tā saturs izplatījās tautā un tolaik bija
jaunatklājums. Pašreiz zināmi deviņi vai desmit poēmas eksem-

plāri. Latviešu rokraksta literatūrā tāds eksemplāru skaits ir

viens no vislielākajiem.
Autormanuskriptu pašreizējā atrašanās vieta nav zināma. Šķiet, tieši no

tiem varētu būt kopēts noraksts, kas datēts ar 1859. gadu 1
,

bet patiesībā tapis
1863. gadā vai vēlāk, jo tajā atrodams arī Kurzemes konsistorijas lēmums par

poēmas aizliegumu. Tieši ar 1863. gadu datēts kāds cits eksemplārs2
.

Vairāki

noraksti ir bez laika atzīmes. No tiem interesants ir Ziemeļvidzemē tapušais
eksemplārs3

,
kurā līdzās Ruģēna poēmai ievietoti vēl daži satīriski dzejojumi

ar lokālu nozīmi, vēlāk arī Rietekļa dzeja. Pielikumi bijuši vēl kādam eksem-

plāram, bet laika gaitā tie izgriezti. Sis noraksts glabājies Motmilleru ģimenē.4

Rokraksts ar īpašnieka atzīmi «J. Dravnieks» ir bez titullapas,5 tāpat arī kāds

cits manuskripts6. Bez tiem grāmatā «Kad atnāks latviešiem tie laiki?» minēts

noraksta eksemplārs, kas 1939. gadā atradies Folkloras krātuvē. Tas varētu

būt Motmilleru rokās bijušais poēmas teksts, jo tam pievienota Folkloras krā-

tuvei adresēta P. Ruģēna pavadvēstule. P. Ruģēns raksta, ka arī viņš pats
kādu norakstu pagatavojis, bet tas tāpat pagaidām nav atrasts.7

Pēc dažādām rakstīšanas veida, papīra, iesējuma pazīmēm
spriežot, noraksti, vismaz to lielumlielais vairākums, radušies jau
19. gs. 60. gados. Tas liecina, ka Ruģēna veikums toreiz bijis
aktuāls. Ar norakstiem poēma savā laikā pārgājusi rokraksta

grāmatniecības sfērā, kļūdama par vienu no tās ievērojamākajām
parādībām. Vēlīnā rokraksta grāmatniecība ir būtisks papildi-
nājums līdzās iespiestajam vārdam. Rokraksta grāmatniecībā
izpaužas tās progresīvās idejas un centieni, ko toreizējo apstākļu

1 VB, R X 40, 1, 15.
2 Turpat, 16.

3 Turpat, R XA 157, № 13.

4 MB, «Ruģēns J., I».
5 J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā, 40057.

6 V. Villeruša īpašumā, mikrofilma VB, R X 40, 1, 43.

7 Poēmas izplatības raksturojumā ievēroti A. Apīņa pētījumi.
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(parasti sociālo vai nacionālo spaidu) dēļ nevarēja ietvert
iespiestajās grāmatās. 19. gs. 60. gadu pirmajā pusē rokrakstos
pastiprināti cirkulēja antifeodāli publicistiski dzejojumi un

proklamācijas. Ruģēna poēma iekļāvās šajā nelegālās literatūras
strāvā.

«Ijaba stāstu» neparastā popularitāte ļauj iezīmēt dažas rak-

sturīgas līnijas latviešu lasītāja portretā 19. gs. otrās puses
sakumā. Arī lasītājus, acīm redzot, nodarbinājušas tās pašas
pasaules uzskata problēmas, kas izceļas poēmā. Tā ir skaidra lie-

cība, ka Ruģēna darbs ne vien paudis plašāku tautas masu noska-
ņojumu, bet arī atraisījis progresīvus centienus pēc jaunā, kal-

pojis tautas apgaismībai.

J. Ruģēna «Ijaba stāstu» noraksti (V. Lāča Latvijas PSR Valsts
bibliotēkā)

ФИЛОСОФСКОЙ ПОЭМОЙ ПРОТИВ ФЕОДАЛЬНОГО МРАКОБЕСИЯ

Р. ПУССАРС

Резюме

В 1859 году латышский поэт Я. Ругенс сочинил драматическую поэму

философского содержания «Сказание об Иове». Цензура не раз отказывала

в разрешении ее печатать.

Объемистое сочинение содержит сильный заряд вольнодумия: автор
показывает антигуманное лицо библейского Иеговы, вскрывает освященную
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христианской церковью социальную несправедливость и национальное нерав-

ноправие, бичует паразитизм и насилие феодальных кругов, в легко доступной
форме объясняет вопросы двойственности явлений мира, диалектического

единства борьбы противоположностей, место нашей планеты в гелиоцентри-
ческой системе, незыблемость законов природы, которые сильнее божеств и

догм. Критикуя учение церкви о покорности судьбе и о власти первородного

греха, поэма подчеркивает значение свободной воли и ума человека в эво-

люции жизни.

«Сказание об Иове» показывает, что мысль Ругенса виднейшего

проповедника идей народного пробуждения в поэзии и публицистике 40-х

годов XIX века стала еще более острой в 50 —60-е годы, когда во главе

освободительного движения уже стояли младолатыши.

Поэма вошла в сферу циркуляции рукописной книги (известно 9 или

10 ее списков) и примкнула к антифеодальной рукописной публицистике
60-х годов. Это свидетельствует о том, что идеи Ругенса были созвучны

интересам и устремлениям латышского читателя того времени.

MIT EINEM PHILOSOPHISCHEN POEM

GEGEN DEN FEUDALEN OBSKURANTISMUS

R. PUSSARS

Zusammenfassung

Der lettische Dichter J. Ruģēns verfaßte 1859 ein dramatisches Poem

philosophischen Inhaltes «Die Geschichte von Hiob». Die Zensur hat es nicht

zugelassen. Das umfangreiche Werk enthält einen beträchtlichen Schuß Frei-

sinn: der Verfasser zeigte antihumanes Gesicht des biblischen Jehova, deckte

die von der christlichen Kirche eingeweihte Ungerechtigkeit in den sozialen

Verhältnissen und nationalen Beziehungen auf sowie brandmarkte das Schma-
rotzertum und die Gewalttätigkeit der feudalen Kreise. In einer leicht

zugänglichen Form erörtert der Autor Fragen über die Dualität der Welter-

scheinungen und den dialektischen Kampf und die Einheit der Gegensätze.
Er behandelt Probleme über den Platz unseres Planeten in dem heliozen-

trischen Weltsystem und die Unveränderlichkeit der Gesetze der Natur, die

stärker als alle Gottheiten und Dogmen sind. Die kirchliche Lehre von der

Unterwerfung dem Schicksal und von der Macht der Erbsünde einer Kritik

unterziehend, hebt das Poem die Bedeutung des freien Willens und des Ver-

standes eines Menschen in der Entwicklung des Lebens hervor.

Ruģēns war in den 40er Jahren des 19. Jh. der bedeutsamste Verkünder

der Ideen von dem Aufwachen des Volkes in der Poesie und Publizistik. «Die

Geschichte von Hiob» macht sichtbar, daß Ruģēns’ Gedanke in den 50er—60er



Jahren, als schon die Jungeletten an der Spitze der Befreiungsbewegung stan-

den, noch stärker und schärfer wurde.
Das Poem geriet in die Zirkulationssphäre des handschriftlichen Buches

(es sind 9 oder 10 Abschrifte bekannt); es schloß sich der antifeudalen hand-

schriftlichen Publizistik der 60er Jahre an. Dies zeugt davon, daß die Proble-

matik Ruģēns’ mit den Interessen und Bestrebungen der lettischen Leser jener
Zeit im Einklang stand.
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GRĀMATAS LATGALES LATVIEŠIEM

20. GADSIMTA SĀKUMĀ

S. ŠIŠKO

(1904. gada aprīlis

Latviešu grāmatniecībai 18. gs. pirmajā pusē izveidojās īpašs
atzarojums latgaliešu rakstu valodā sarakstītas un iespiestas
grāmatas izplatīšanai Latgales latviešu vidū. Tās daudzus gadu
desmitus ietekmēja vesela novada kultūru. Taču šī latviešu grā-
matu ražas daļa, kaut arī bibliografēta, ir iepazīta vismazāk,
īpaši 20. gs. sākuma posms. Raksta uzdevums ir sniegt pārskatu
par galvenajām latviešu grāmatniecības attīstības tendencēm

Latgalē 20. gs. sākumā.

Līdz pat 19. gs. 60. gadiem Latgales grāmatniecībā monopolstāvoklis pie-
derēja klerikālajām aprindām. Izdevumu masu galvenokārt veidoja darbi,
kas pauda reliģisko ideoloģiju, aizstāvēja feodālo kārtību. Dzimtniecības atcel-

šana un kapitālisma attīstības sākums 60. gados strauji paplašināja grāmatas
funkcijas tautas dzīvē, parādījās jauni, nozīmīgi izdevumu veidi (likumu
krājumi, kalendārs), taču tālāku normālu attīstību pārtrauca cariskās adminis-

trācijas 1865. gada aizliegums iespiest latgaliešu un lietuviešu grāmatas ar

latīņu burtiem. Aizlieguma gadu desmiti ļoti lielā mērā aizkavēja kultūras

dzīvi Latgalē. 20. gs. sākums Krievijā iezīmējās ar revolucionāra noskaņojuma
pieaugumu. Progresīvie sabiedrības slāņi sāka arvien vairāk nosodīt carisma

politiku, tai skaitā grāmatu iespiešanas aizliegumu malienēs. Beidzot 1904. gada
24. aprīlī valdība atcēla latīņu burtu aizliegumu.

Grāmatniecībai Latgalē pavērās plašas iespējas. Bet, lai tās

varētu pilnībā izmantot, trūka autoru, izdevniecību un tipogrāfis-
kās bāzes, nebija pat vienotas normētas rakstības.

Gadsimta sākumā Latgalē radās jauna inteliģence zem-

nieku un strādnieku bērni, kas studēja augstākajās mācību iestā-

dēs, galvenokārt Pēterburgā. Te izglītību ieguva inženieris
F. Kemps, ārsts O. Skrinda, jurists O. Laizāns. Līdz ar viņiem
darbojās vēl citi dažādu profesiju pārstāvji. Viņi tiecās pārņemt
iniciatīvu grāmatniecībā un žurnālistikā. Bet cariskās valdības
reakcionārās skolu politikas dēļ Latgalei 20. gs. sākumā nebija
savu tautskolotāju latviešu. Pārējos Latvijas novados taut-

skolotāji šinī laikā bija vieni no redzamākajiem grāmatniecības
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veidotājiem. Tas lielā mērā noteica Latgales grāmatniecības atpa-
licību un šaurību.

Ārzemju tipogrāfijās darbinieki latgaliski neprata, tāpēc rak-
stu aizlieguma laikā slepus iespiestajās grāmatās valoda bija
nepareiza un ortogrāfija kļūdaina. lekams netika nokārtots valo-
das un rakstības jautājums, tālāk veidot grāmatniecību nebija
iespējams.

Dala inteliģences uzskatīja, ka jāizkopj latgaliešu literārā valoda. Sī vir-

ziena pārstāvji F. Kemps, О. Laizāns, О. Skrinda un P. Smeļters savus uzska-

tus pamatoja ar to, ka tauta grāmatās pieradusi pie latgaliešu rakstu valodas

un nelasa vidus dialektā sacerētus darbus. Otra daļa domāja, ka par literāro

valodu jāpieņem vidus dialekts. Sīs grupas redzamākais darbinieks bija garīdz-
nieks F. Trasuns. Viņš atzina, ka nav vērts veikt lielo un ilgstošo latgaliešu
rakstu valodas izkopšanas darbu, ja pārējā Latvijā ir daudz dažādu izde-

vumu, ko var izmantot arī latgalieši. Trasuns bija pārliecināts, ka tikai jāpanāk
Vidzemes un Kurzemes grāmatniecības pāreja no fraktūras uz antīkvas burtiem

un tad dialektu atšķirības drīz vien izzudīs. Arī pirmā grupējuma pārstāvji
uzskatīja, ka latgaliešu raksti ir tikai pagaidu nepieciešamība un pēc gadiem,
kad tautas kultūras līmenis būs augstāks, vienotu literāro valodu varēs ieviest
visā Latvijā. 1 Kempa grupa bija aktīvāka un drīz pēc aizlieguma atcelšanas

sāka rīkoties, izdodama kalendāru un avīzi. Gan šo izdevumu lielās populari-
tātes, gan to baznīckungu ietekmes dēļ, kuri aiz konfesionāliem apsvērumiem
baidījās no vidus dialekta ieviešanas Latgales grāmatniecībā, Kempa un viņa
domubiedru uzskati valodas lietā ieguva pārsvaru.

Latgaliešu rakstu ortogrāfijas reformēšana bija sākusies jau
aizlieguma pēdējos gados. 1901. gadā kādā izdevumā bija atmes-
tas poļu burtkopas sz, cz. Pēc aizlieguma atcelšanas šādā orto-

grāfijā sāka iznākt gandrīz visas latgaliešu grāmatas un perio-
dika. Lai panāktu pilnīgu saskaņotību, 1907. gada 17. augustā
Rēzeknē tika sasaukta inteliģences apspriede, kurā piedalījās
apmēram 15 dalībnieku.2 Viņu pieņemtie rakstības pamati gadu
vēlāk tika formulēti O. Skrindas darbā «Latvīšu volūdas grama-
tika». Latgales darbinieki balstījās uz principiem, kas bija atzīti
par pareiziem Vidzemē un Kurzemē.

Aizlieguma atcelšanas gadā iznāca tikai 8 grāmatas, bet
aplūkojamā periodā vidēji vienā gadā
izdošanā iesaistījās burtliči, grāmatu tirgotāji, tipogrāfiju īpaš-
nieki, arī cilvēki no dažādiem inteliģences slāņiem. Viņiem izde-
vēja darbs nekļuva par profesiju, un laikam tāpēc paši ražīgākie

1 Laizāns P., Zeile P. Pa latgaliešu literatūras un preses takām. Grām.:
Aiz ezera balti bērzi. R., 1958, 214. Ipp.

2 Rēzekne. Auseklis, 1907, № 34.
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laida klajā ne vairāk kā 10—15 nosaukumu katrs. Latgalē vēl

nepaguva rasties kapitālistiskas izdevniecības tips. Apmēram 30%
kopējā grāmatu skaita veidoja autoru pašu izdevumi. Izdevēju
darbības mērķi bija dažādi: vieni steidzās grāmatu trūkumu
izmantot peļņas nolūkos, citi centās dot tautai tik nepieciešamās
mācībgrāmatas, daiļliteratūru, kalendārus.

Perioda sākuma posmā visaktīvāk darbojās Pēterburgas latvieši. Liberālās

buržuāzijas pārstāvja F. Kempa izdevumu vidū ir kalendāra «Daugava» seši

gadagājumi, kā arī pirmā ābece pēc rakstu aizlieguma atcelšanas.

Nozīmīgu ieguldījumu Latgales latviešu grāmatniecībā deva Ignats Asāns,

kura izdevēja darbība sākās 1908. gadā Pēterburgā ar paša sarakstītu darbu

«Latvīši». Ar 1913. gadu viņš laida klajā arī citu autoru sacerējumus. Asāns

ir viens no ražīgākajiem grāmatu izdevējiem. Viņš, pēc profesijas burtlicis,

pats salika savus apjomā nelielos izdevumus, pats rūpējās par to pārdošanu,
sevišķi Pēterburgas latviešu strādnieku vidū. Viņa grāmatiņu cena nepār-
sniedza 10 kapeikas, tāpēc izdevumi labi izplatījās.

Sākot ar 1913. gadu, par grāmatniecības centru izveidojās
Rēzekne. Seit ritēja rosīga sabiedriskā dzīve, strādāja ārsts

O. Skrinda, advokāts P. Līpiņš, dzejnieks S. Cunskis, pedagogs
A. Skroderis. Viņi laida klajā dažāda satura grāmatas, no kurām

daudzas bija pašu sarakstītas. Rēzeknē atradās spiestuve «Dorbs
un ziniba». Grāmatas aktīvi izdeva spiestuves tehnisko darbu

vadītājs Eduards Kozlovskis. Viņš gan viens pats, gan kopā ar

P. Līpiņu, S. Cunski un S. Tuču laida klajā 14 darbu, kuru vidū

atzīmējami Rēzeknes tirdzniecības skolas audzēkņu savākto fol-
kloras materiālu krājumi «Latvīšu tautas posokas» (1913), «Lat-

vīšu tautas dzīsmes» (1914) un «Latvīšu tautas meikles» (1915).
Par izdevējiem kļuva daži grāmatu tirgotāji, taču to darbībā vairāk

saskatāmas komerciālas intereses. Krāslavietim Kazimiram Bārtuļam un Dau-

gavpils tirgotājam Vincentam Gaudzem labu pelņu deva dažādie lūgsnu un

dziesmu grāmatu izdevumi. Tā, piemēram, «Grēmoteņa lyugšonu un

dzīsmu...», ko Bārtuļs 1904. gadā izdeva 5000 eksemplāros, tika izpirkta
gada laikā un 1905. gadā iznāca atkārtoti. Starp Gaudzes 14 izdevumiem ir

arī mācībgrāmatas un kalendārs. Pa trīs darbiem katrs laida klajā Līvānu

grāmatu tirgotājs Alfrēds Zvanītājs un Rēzeknes grāmatu veikala īpašnieks
Ludvigs Mendriks.

Kā kolektīvi grāmatu izdevēji darbojās arī Pēterburgas Lat-
viešu muzikāliskā biedrība, Rēzeknes Tirdzniecības izglītības
biedrība un Barkavas Saviesīgā biedrība. 1908. gadā Pēterburgā
nodibinātā biedrība «Gaisma» jau statūtos bija paredzējusi lat-

galiešu grāmatu, avīžu un žurnālu izdošanu. Tomēr biedrība

pirmajā darbības gadā izdeva vienīgi savus statūtus, bet, kad
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gadu vēlāk uzsāka Kempa «Eisas Latvijas vēstures» izlaidi atse-

višķās burtnīcās, tās kasē bija tikai 160 rubļi 1
. Sacerējumu līdz

galam iespiest neizdevās 1909. un 1910. gadā iznāca tikai
4 burtnīcas. 1912. gadā ar kalendāru «Daugava» 1913. gadam kā

izdevēja darbību sāka sabiedrība «Dorbs un ziniba» Rēzeknē.
Tomēr arī tā spēja laist klajā tikai 3 izdevumus. Perioda beigās
kalendāru «Aglyuna» 1917. gadam izdeva Latgales Latviešu izde-

vēju sabiedrība Pēterburgā.

Skaitliski lielu produkciju 27 izdevumus deva baznīckungu vadītā

avīze «Dryva» Pēterburgā. Tie bija avīzes dažādie, galvenokārt populārzināt-
niskie pielikumi, ko bez maksas saņēma abonenti un pārdeva arī grāmatu
tirgotāji. Tā, piemēram, dabaszinātņu jautājumiem bija veltīti vairāki pielikuma
numuri, kuros S. Zīmeļs (O. Laizāns) sniedza elementāras zināšanas astrono-

mijā, fizikā, ģeoloģijā, bioloģijā. Tas pats autors rakstīja arī par sasniegumiem
gaiskuģniecībā, poligrāfijā, sakaru tehnikā. Visi šie darbi iznāca gan maza

žurnāliņa veidā ar nosaukumu ««Dryvas» ziniskais pilykums», gan atsevišķās
brošūrās bez vienojošā nosaukuma. Lielo aktivitāti 1912. un 1913. gadā iero-

sināja ne tik daudz vēlēšanās dot zināšanas tautai, cik nepieciešamība meklēt

cīņas līdzekļus pret progresīvās avīzes «Jaunas Ziņas» arvien pieaugošo popu-

laritāti: «Pyrmüs godus «Dryva» tikkū pyute, kotru godu beidze ar 1000 rb.

zaudējumu .. Tad pasarödija «J. Ziņas» pasauligö avize. Uz reizi baznīc-

kungi palyka dyžan devigi un lēli gaismas miļotoji: vīnā godā «Dryva» pasa-

cēle, söce laist pilykumus pēc pīlykumim.. Un tys vyss tyka darits ar nūdūmu:

statīt spāku pret spāku, lai zemnīka dvēsele naspruktu vaļā nu kundzyskos
patversmes un apgēdēšonas.»2

Baznīckungi visā apskatāmajā periodā cīnijās par vadošām pozīcijām
grāmatu ražošanā. Pirmajos divos gados pēc rakstu aizlieguma atcelšanas

grāmatas Latgales latviešiem lielāko tiesu izdeva ar baznīcu nesaistītas per-

sonas students, grāmatu tirgotājs utt. Šāds izdevēju sastāvs nākotnē varēja
radīt krasu pagriezienu. Lai zaudētās pozīcijas atgūtu, 1905. gada novembrī

Latgalē tika nodibināta «Latvyska grömotu izdevēju bīdriba» ar 15 baznīc-

kungiem sastāvā un Trasunu priekšgalā. Negarīdzniekus šai organizācijā
uzņēma tikai kā «biedrus veicinātājus»3 . Plaši iecerētais pasākums vienīgi
palielināja kopējo grāmatu produkciju ar dažiem reliģiska satura izdevumiem.
Atsevišķi Latgales katoļu garīdznieki Kazimirs Skrinda, Nikodēms Ran-
cāns u.c. sāka darboties kā individuāli grāmatizdevēji. Viņu kopprodukcija
veidoja 35 grāmatas, kas bija 18% perioda kopējā izdevumu skaita.

1 Piterburgas Latvīšu bidribas «Gaismas» pyrmö darbibas goda porskots
(VB, R XA 96, № 42).

2 Skābais P. Kaidi mes bejam un kaidi asam. Jaunas Ziņas, 1914, № 64.
3 Ziņas nu Dzimtenes. Gaisma, 1905, № 2.
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Grāmatas bieži vajadzēja iespiest tipogrāfijās, kuru burtliči

neprata latgaliski. Tas pasliktināja izdevumu kvalitāti un sadār-

dzināja grāmatas. Aplūkojamā periodā tika izmantotas pavisam
22 tipogrāfijas, kuru lielais vairākums atradās ārpus Latgales.
Pašā Latgalē līdz 1912. gadam latviešu grāmatas tikpat kā neie-

spieda. Vienīgais izņēmums daži M. Golandska tipogrāfijas
darbi Rēzeknē 1907. gadā un vēlāk.

Apmēram 40% izdevumu iespieda Pēterburgā, kur atradās E. Meksa

(agrāk K. Brēdenfelda) tipogrāfija. Tā devusi pavisam 29 darbus, to skaitā

daļu «Dryvas», daļu K. Skrindas un citu privāto izdevēju pasūtījumu. 12 grā-
matas tapa D. Veisbruta tipogrāfijā (izdevēji Asāns, Rancāns un citi). Tāpat
izmantotas arī M. Aļeņevas, «Krievu-franču», «Lietuvju» un E. Novicka tipo-
grāfijas Pēterburgā. Sešās Rīgas spiestuvēs (G. Budberga, P. Gaiļa, K. Hem-

peļa, K. Lēmaņa, E. Plātesa, «Latvija») iespiestas tikai nedaudzas latgaliešu
grāmatas, ko laida klajā galvenokārt Rīgā dzīvojošie izdevēji, piemēram,
J. Steinbergs. Viens no visvairāk izmantotajiem bija J. Zavadzka uzņēmums

Viļņā, kur iespiestas 22 grāmatas, galvenokārt Gaudzes izdevumi. Viļņā atradās

arī E. Novicka spiestuve, kur izpildīja dažus Bārtuļa pasūtījumus. 16 Kempa
un citu izdevēju grāmatas iespiestas J. Ozola tipogrāfijā Cēsīs. 1 Bez tam dažas

latgaliešu grāmatas izgatavoja Lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības tipo-
grāfijā Jelgavā, tipogrāfijā «Baltika» Slokā un J. Senkes tipogrāfijā Tilzītē.

Pie savas tipogrāfijas organizēšanas ķērās Pēterburgas lat-

galiešu biedrība «Gaisma» 1910. gadā,2 taču nezināmu iemeslu

dēļ tas neizdevās. Tikai 1917. gadā Pēterburgā 2 brošūras iespieda
Latgales Latviešu izdevēju sabiedrības tipogrāfija «Letgalija»,
kas pastāvēja nepilnu gadu. Ar vienīgo rokas spiedi strādāja
paši sabiedrības locekļi.

1912. gadā Rēzeknē inteliģences pulciņš ar F. Obšteinu un

E. Rozlovski priekšgalā atklāja tipogrāfiju «Dorbs un ziniba».

Spiestuve kļuva par vienu no visvairāk izmantotajām. Kopskaita
tā izlaida 28 darbus. Tipogrāfija rūpējās arī par kadru sagata-
vošanu. 1916. gadā pie tās tika noorganizēta divgadīga burtliču
skola.3 Šādi ievirzītai tipogrāfijas darbībai varēja būt liela nozīme

tālākajā grāmatniecības attīstībā.

1 Kempam trūka līdzekļu kalendāra «Daugava» pirmajam gadagājumam.
Tikai tāpēc, ka Ozols piešķīra Kempam kredītu un apņēmās iespiest lētāk,

kalendārs varēja nākt klajā. (Skomba T. Pyrmī periodiski izdavumi. Grām.:

Rokstu krējums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei. Daugav-
pils, 1944, 298.-299. Ipp.)

2 Pīterburga. Dryva, 1910, № 35.
3 Burtliču skola Rēzeknē. Dryva, 1916, № 47 (334).
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Nenokārtotā grāmatu
ražošanas organizācija
■dažkārt lika atteikties no

viena vai otra apjomīgāka
darba. No 1904. gada ap-

rīļa līdz 1917. gada no-

vembrim iznāca apmēram
200 grāmatu. Salīdzinā-

jumā ar iepriekšējo gad-
simtu grāmatu tematika

ievērojami paplašinājās,
radās jauni izdevumu
veidi. Tomēr iepriekš mi-

nētie vēsturiskie apstākļi
un norādītās grūtības bija
par iemeslu tam, ka Lat-

gale gan pēc grāmatu
skaita, gan arī pēc satura

nespēja iet kopsolī ar pā-
rējo novadu latviešu grā-
matniecību. Tika it kā

atkārtots ceļš, kas Vidzemē
un Kurzemē bija noiets tai

laikā, kad Latgalē pastā-
vēja rakstu aizliegums.
Vairākas raksturīgas iezī-

mes kā izdevumu veidu,
tā tematikas jomā šo

laikposmu Latgalē Jauj
pielīdzināt nacionālās grā-

matniecības izveides periodam Vidzeme un Kurzeme 19. gs.
50. un 60. gados.

Jaunums Latgales latviešiem bija populārzinātniski izdevumi,
kas veidoja 8% kopprodukcijas. Autoru un sabiedrības uzmanība

pievērsās vēstures tematikai. Pagātnes iztirzājums grāmatās bieži

saistījās ar sava laikmeta sabiedrisko problēmu publicistisku
vērtējumu.

Pirmā šajā nozarē 1908. gadā iznāca Asāna grāmata «Latvīši». Sākumā

ieskicēti svarīgākie periodi Latvijas vēsturē, sevišķu uzmanību pievēršot darba

cilvēku beztiesiskajam, smagajam stāvoklim kā muižnieku jūgā, tā kapitālis-
tiskās iekārtas apstākļos. Grāmatā izpaužas ne vien asa pretmuižnieciska ten-

dence, bet arī droša cariskās birokrātijas un agrārās politikas kritika no

demokrātiskām pozīcijām. 1905. gada revolūcijas notikumus Asāns parāda kā

I. Asāna grāmatas «Latvīši» vāks (Pēter-
burgā, 1908)
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likumsakarīgu apspiestās tautas atbrīvošanās cīņu. Tomēr revolūcijas neveiksme

autoru mudinājusi orientēt lasītāju uz sava stāvokļa uzlabošanu valdības

reformu pieļautajās robežās: apmeklēt skolas, izdot un lasīt grāmatas, biedro-

ties ekonomiskās un kultūras organizācijās. Darbā «Kai dzeivoj latvīši Pīter-

burgā» (1912) Asāns atspoguļo strādnieka, amatnieka mācekļa, kalpones
grūto likteni Pēterburgā. Grāmatas beigās sniegts īss pārskats par latgaliešu
sabiedrisko dzīvi šajā pilsētā. Kempa «Eisa Latvijas vēsture» sarakstīta

G. Merķeļa garā, idealizējot brīvo senatni pirms vācu iebrukuma 13. gs.

1917. gada augustā un oktobrī grāmatu tirgū parādījās politiskās brošūras

no «Dryvas» izdotās sērijas «Tautas bibliotēka». Tās bija veltītas Satversmes

sapulces vēlēšanām, agrārajai reformai, baznīcas vietai sabiedrībā. Ar šiem

izdevumiem izpaudās Latgales buržuāzijas cīņa par varu Lielās Oktobra

sociālistiskās revolūcijas sagatavošanas periodā.

Aizkavējusies ekonomiskā un sabiedriskā attīstība Latgalē bija
par cēloni tam, ka līdz aplūkojamā perioda beigām latgaliski
neiespieda nevienu politisku izdevumu ar revolucionāru marksis-
tisku saturu. Taču Latgalē jaunās paaudzes pārstāvji J. Zvīdra,
V. Zeimals un citi 1917. gadā jau aktīvi iesaistījās revolucionā-

rajos notikumos. Uzsākdami arī literāro darbību, viņi 1919. gadā
panāca, ka latgaliešu grāmatniecībā «sākās jauns periods
komunisma idejas izplatīšanas periods» 1

.

Par lauksaimniecību pavisam iznāca 10 izdevumi, kas bija 5% visas

grāmatu produkcijas. Iziešanu viensētās un saimniecības intensivizēšanu centās

popularizēt visi grāmatu autori.

Latgales Zemkopības biedrības priekšnieks Rancāns sarakstījis darbus

«Augļu dörzs» un «Sakņu dērzs» (1910), «Bišu kūpšona» un «Pļovas un viņu
pērlobošona» (1911), «Teirumu apstrodošona» (1914). Tie nebija oriģināl-
sacerējumi, bet J. Peņģerota-Svešā un citu autoru darbu pārstrādājumi. Ran-

cāns uzrakstīja arī grāmatu «Kooperācijā aba myusu kröjaizdavu kasas, zem-

kūpibas bīdribas un draudzes krāmi» (1914). Sī grāmata interesanta tādēļ,,
ka beigās pievienots īss bibliogrāfisks saraksts krievu un poļu valodā. Rancāns

ir vienīgais autors tālaika Latgales latviešu grāmatniecībā, kas domājis par

minimāla grāmatas zinātniskā aparāta izveidi. Par lauksaimniecību rakstīja
arī J. Stukuļs, A. Skroderis un J. Manteifelis.

29 daiļliteratūras izdevumi veidoja 14% kopprodukcijas. Pēc

rakstu aizlieguma atcelšanas sāka iznākt latgaliešu autoru daiļ-
literatūra. Pirmie bija Asāna stāstiņš «Kas vainigs» (1909) un

stāstu krājums «Nadzer» (1911). Pirmais dzejoļu krājums lat-

galiešu rakstu valodā J. Pabērza «Pavasara skaņas» Asāna
izdevumā iznāca 1913. gadā. Vēlākajos gados izdeva Pabērza

1 Zeimals V. Biedra Jana Zvīdras piemiņai. Cīņas Biedrs, 1920, № 3



123

un Kempa prozas sacerē-

jumus un J. Sprūga lugu.
Sājos darbos izcilu lite-
rāru vērtību nebija. Au-
toru nolūks bija sniegt
izklaidējošu lasāmvielu un

moralizējošas pamācības.

Cittautu rakstniecības tul-

kojumi ar sentimentalitāti un

didaktiku varēja saistīt tikai

neizvēlīgu lasītāju. Iznāca vec-

vecais K. Smīda stāsts «Geno-

vefa» (1907), F. Grabes ludziņa
«Pādejī divi rubļi» (1907) un

citi darbi, kuru «ziedu laiki»

pārējā Latvijā bija beigušies
jau 19. gs.

Radās jauns izdevumu
veids krājumi. Labā-
kos periodikā publicē-
tos dzejoļus antoloģijā
«Kūkle» (1914) sakopoja
O. Skrinda. To vidū bija
gan latgaliešu autoru, pie-
mēram, S. Cunska, A. Jūr-
dža, F. Kempa, E. Krus-
tāna, J. Pabērza, S. Pu-

tāna, O. Skrindas darbi,
gan arī A. Puškina, M. Ļer-
montova, A. Mickeviča un

citu dzejoļu atdzejojumi. Interesanto krājumu «Jaunības dū-
mas» (1914) veidoja Latgales autoru stāsti un dzejoļi, publicis-
tiski raksti un latviešu folkloras materiāli. «Jaunības dūmas»

sarakstītas daļēji latgaliski, daļēji vidus dialektā. Nāca klajā
vairāki folkloras materiālu kopojumi, kas visi bija domāti kā

lasāmviela tautai. F. Obšteina un O. Skrindas izdotajā «Dzīsmu
vocelitē» (1908) ievietotas latviešu tautasdziesmas J. Cimzes,
J. Vītola, A. Jurjāna un E. Melngaiļa apdarē. Arī paši izdevēji
apstrādājuši vairākas sava novada tautasdziesmas.

Tā kā latgaliešu rakstu valodu varēja lietot vienīgi mājmācībā,
tad mācībgrāmatu bija tikai 6% kopējā nosaukumu skaita. Aplū-
kojamā periodā neiznāca nevienas atsevišķam mācību priekšmetam

J. Pabērza dzejoļu krājuma «Pavasara ska-

ņas» vāks (Pēterburgā, 1913)
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veltītas grāmatas.
Nedaudz materiāla

par botāniku, zoolo-

ģiju un citām zināt-

nēm parādījās vie-

nīgi lasāmgrāmatās.

Kempa «Lementars

aba moža ābece mozim

latvīšu bārnim» iznāca

1905. un 1909. gadā. Grā-

matas priekšvārdā autors

sniedza padomus vecā-

kiem, norādīja, kādā ve-

cumā jāmāca bērni lasīt.

Bagātīgi ilustrētajā ābecē

lasāmos tekstus veidoja
galvenokārt mīklas, paru-

nas, pasakas un tautas-

dziesmas. 1908. gadā Gau-

dze izdeva citu Kempa
ābeci, kas sniedza arī

elementāras zināšanas

matemātikā. Visplašākā (404 Ipp.) un saturā visbagātākā bija Trasuna

un Drauga (J. Kalniņa?) divdaļīgā lasāmgrāmata «Skolas dērzs» (1909).
Pirmajā daļā materiāls izkārtots 11 tematiskās nodaļās («Skolā», «Stēdu vaļ-
stī», «Pasaulē»), ejot no vienkāršākā uz sarežģītāko. Blakus daiļdarbiem
daudz izziņas materiāla. Grāmatas otrās daļas nolūks iepazīstināt ar bagā-
tīgo Vidzemes un Kurzemes literatūru. Sākumā autori ievietojuši pat piemērus
latviešu rakstu valodas vēsturiskās gaitas raksturošanai un snieguši dažādu

izlokšņu paraugus. Daiļdarbi vidus dialektā, kas grupēti pēc žanriem, aptver
visai plašu autoru loku no Vecā Stendera līdz Rainim. «Skolas dērzs»

bija vienīgā tai laikā izdotā mācībgrāmata, kas tika lietota skolās sākumā

Rēzeknes tirdzniecības skolā, vēlākajos gados arī citur. Vēl atzīmējama Koz-

lovska lasāmgrāmata «Lobē sākla» (1916), kurā daudz folkloras materiālu,

latgaliešu dzejnieku dzejoļi, īsi stāstiņi par dzīvniekiem un putniem.

Nozīmīga vieta Latgales latviešu grāmatniecībā bija kalendā-
riem (13% kopprodukcijas), jo tie zemnieku sētās bija visizpla-
tītākā grāmata. Daži no tiem iznāca vairākus gadus, daži apstā-
jās jau pēc pirmā vai otrā gadagājuma.

1904. gadā gaitas sāka Kempa sastādītais un izdotais kalendārs «Dau-

gava». Rakstu aizlieguma atcelšanas gadā latgaliešu avīzi izdot vēl neizdevās,

tāpēc Kemps nolēma noorganizēt kaut tikai kalendāru. Viņš griezās pie baznīc-

«Skolas dorza» lappuse (Pēterburgā, 1909)
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kunga Trasuna ar priekšlikumu turpināt agrāk iesāktā «Daugavas katoļu
kalendāra» izdošanu ne vairs vidus dialektā, bet latgaliešu rakstu valodā.

Trasuns šo priekšlikumu noraidīja, un pie kalendāra ķērās Kemps viens pats..
Pirmais gadagājums iznāca 4000 eksemplāru lielā metienā un drīz vien kļuva
tautā visai populārs. 1 Kempam ne vien atmaksājās ieguldītie līdzekļi, bet nāca

arī peļņa.
Kalendāra saturs, sevišķi pirmajos gados, bija daudzpusīgs un interesants.

Tajā ievietoti raksti par lauksaimniecību, vēsturi utt. Krievu-japāņu kara gaitas

atspoguļojums kalendārā bija pretējs oficiālajai urrāpatriotisma nostājai.
1905. gada notikumu aprakstā tonis bija sausi konstatējošs, tomēr izklāsts-

liecināja par acīm redzamām simpātijām pret revolūcijas cīnītājiem. Vairākos

rakstos spilgti izpaudās pretmuižnieciska nostāja, piemēram, «Nu kurīnes ir

cālušīs muižu kungi», «Muna Dzimtene» u.c. levietots raksts par apgaismotāju
G. Merķeli, pirmoreiz mēģināts apcerēt sabiedriskā darbinieka un dzejnieka
P. Miglinīka dzīvi un darbību. Kalendārs kritizēja cara valdību, nosodot to

kā zemnieku izsūcēju un nomācēju. Raksta «Bīdribas un sadraudzības» autors

atzīmēja, ka Latgalē «zemnīki atsarūn vyslelökä tymsibä un vysgryutöküs
apstēkļūs. Lēli nūdūkļi, moži īnēkumi, vysu pērkamu lītu dörgums nadūd

myusu zemnīkam pasaceļt».2 Kempa stāsts «Vacais staršina» parādīja valdības

ierēdņu nelikumības. Sociālas pretišķības atklājās Skoborgas (Kempa) dzejolī
«Dīvs na leidza dola». Veiksmīga bija tulkotās beletristikas izvēle A. Ce-

hovs, H. Senkevičs. Sākot ar 1911. gadu, pielikums tika publicēts ar nosau-

kumu «Zemnīka roksti». Sājā laikā dominēja ekonomiski un lauksaimnieciski

temati. «Daugava» iznāca līdz 1914. gadam.

Pārējie kalendāri nebija tik daudzpusīgi. Tā, piemēram, «Dryvas»-
(1914—1917) un «Dzimtenes» (1912—1913) kalendāros pārsvarā bija raksti par

lauksaimniecību, kalendārā «Latgale» (1914) plaši bija pārstāvēta daiļliteratūra,,
bet draudzes kalendāra «Aglyuna» (1916) pielikumu veidoja reliģiski sace-

rējumi. Bārtuļa izdevums «Infļantuzemes laikagrēmota aba kalenders uz

1910. godu» bija mēģinājums atjaunot Latgalē 19. gs. 60. gados tik populāro
G. Manteifeļa kalendāru ar tādu pašu nosaukumu. Bija pārdrukāti vairāki

Manteifeļa kalendāra raksti, kā arī paturēta vecā l9. gs. ortogrāfija. Vai-
rākus gadus pēc rakstu aizlieguma atcelšanas Latgalei vēl bija paredzēts
Steinberga «Katoļu mēju kalendārs»3 . Tā pielikuma nozīmīgākie materiāli bija
franču buržuāziskā ekonomista M. Bloka darbs «Drusceņas nu politiskas eko-

nomijas» un tautasdziesmu publikācijas.

1 Skomba T. Pyrmī periodiski izdavumi..., 297.—299. Ipp.
2 Daugava: Latvyskais kalendārs 1911. godam. Pb., 1910, 42. Ipp.
3 Kalendārs sāka iznākt 1896. gadā vidus dialektā, bet ar latīņu burtiem.

Sākot ar 1903. gadu, izdevējs kalendāra pielikumu veidoja latgaliešu rakstu

valodā, bet pēc 1910. gada «Katoļu māju kalendārā» valodas ziņā atkal atjau-
nojās sākotnējā prakse.
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Pirmajos gados pēc rakstu aizlieguma atcelšanas sagatavotu
manuskriptu trūkuma dēļ iznāca galvenokārt reliģiskās grāmatas,
jo tās varēja vienkārši pārdrukāt no agrākajām. Arī turpmāk
nāca klajā samērā daudz atkārtotu garīga satura izdevumu. Taču

ar visu to reliģiskā literatūra apjoma ziņā veidoja vairs tikai

nepilnu pusi (40%) perioda grāmatu kopprodukcijas. Latgaliešu
grāmatniecībā tas bija vesels lēciens, strauja atbrīvošanās no

katoļu baznīcas ietekmes, jo agrākajos laikposmos reliģiskie izde-
vumi bija nomācošā skaitliskā pārsvarā.

Garīgās literatūras lielākā daļa bija parastie standartizdevumi: dažādas

lūgsnu un dziesmu grāmatas. Pēc iespējas vairāk baznīckungi centās izmantot

1905. gada 17. aprīļa atļauju mācīt ticības mācību dzimtajā valodā. Steigšus
no poļu valodas pārtulkoja un lielās tirāžās (pat 10 000 eksemplāros) izdeva
vairākas mācībgrāmatas. Jauns izdevumu veids bija latgaliešu autoru sarak-

stīti vai no citām valodām pārtulkoti stāstiņi ar reliģisku saturu, piemēram,
«Kristus karaveiri» Naaizmērstules (R. Tabinas) tulkojumā (1915). Jaunajos
apstākļos garīdznieku galvenais mērķis tautas «apgaismošanas» darbā bija
«neļaut latgalietim izkļūt no vecās mātes pātaru grāmatas «garīgajiem
apvāršņiem»» 1 .

Izdevumu apdares ziņā visumā progress nebija jūtams: jopro-
jām galvenais rotāšanas elements bija nelielas tipogrāfiskas vin-

jetes, joprojām lielākā grāmatu produkcijas daļa iznāca brošētā
veidā. Tomēr atsevišķi izdevēji centās grāmatu padarīt acij
tīkamu un lasītāju attīstības līmenim piemērotu. Tā, piemēram,
«Daugavas» kalendāra pirmie gadagājumi iepriecināja ar Ozola

spiestuves korekto iespiedumu un maz lasījušiem lietotājiem pie-
mērotiem prāviem burtiem, bet antoloģija «Kūkle» izcēlās ar

neparastu formātu un labu papīru.
Ilustrētu izdevumu tālaika latgaliešu grāmatniecībā bija maz: dažas

mācībgrāmatas, darbi par lauksaimniecību, kalendāri, arī daļa reliģiskās lite-

ratūras. Vienīgā ar attēliem bagātīgi rotātā daiļliteratūras grāmata bija Smīda

«Genovefa» Rancāna tulkojumā un izdevumā. Tikpat kā netika domāts par
oriģinālilustrāciju gatavošanu, bet, ja tādas arī radās, tās bija amatieru

zīmētas. Var minēt izdevumā «Latvīšu tautas posokas» divreiz reproducēto
ilustrāciju (uz vāka un tekstā), kas varētu būt kāda Rēzeknes tirdzniecības

skolas audzēkņa darbs. Kalendāram «Daugava» vāku zīmēja pats sastādītājs.2

Vēl vietēju izcelsmi var meklēt vairākās grāmatās publicētajiem dokumentāla-

jiem attēliem, galvenokārt dažādu Latgales vietu skatiem, kas pārnesti uz

cinkotipijas klišejām. Vairumā gadījumu tika izmantotas citu izdevniecību

grāmatām gatavotas ilustrācijas. Piemēram, Rancāna grāmatā «Augļu dörzs»

1 Springovičs Z. Latgale un katoļu baznīca. R., 1961, 100. Ipp.
2 Skomba T. Pyrmī periodiski izdavumi..., 298. Ipp.
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ievietoti Peņģerota-Svešā «Augļu dārza» izdevuma attēli (1904. gadā E. Plā-

tesa apgādā).
Visparastākā ilustrāciju tehnika šajā laikā bija kokgrebums, bet paraksti

uz tām ļauj secināt, ka klišejas gatavotas ksilogrāfu darbnīcās Vācijā, Krie-

vijā. Reizēm vienā grāmatā apvienoja vairāku autoru veidotas ilustrācijas,
dažkārt nesaderīgas kā pēc izmēriem, tā pēc stila. Pieejamās klišejas izdevēji
centās izmantot pēc iespējas vairāk, tāpēc dažkārt to nospiedumi sastopami
vairākās grāmatās: 18 vienādi zīmējumi (ieskaitot vāku) bija Trasuna

1909. gada izdevumos «Ābece» un «Skolas dörzs», bet Kozlovska darbā

«Lobö sākla» tika atkārtoti iespiesti vai visi attēli no viņa 1915. gadā izdotās

grāmatiņas par putniem «Cvlvāka draugi».

Pārējos Latvijas novados grāmatu apdare šādā līmenī atradās
19. gs. 60. —90. gados, bet 20. gs. sākumā tur jau bija sācies

grāmatu mākslas uzplaukums.
Grāmatu veikalu Latgalē bija maz, un tie atradās tikai lielā-

kajās pilsētās un miestos. To īpašniekiem galvenais bija peļņa,
bet latgaliešu grāmatu pārdošana, izņemot baznīcas grāmatu pār-
došanu, nebija visai ienesīga.

Daugavpilī latgaliešu grāmatas pārdeva V. Gaudze, P. Mitrofanovs,

К. Jozess, M. Meters-Metrins u.c. No Rēzeknes grāmatu tirgotājiem var minēt
B. Šereševski, A. Imjaņitovu un D. Auku. Pēc 1910. gada Rēzeknē atklāja
vēl L. Mendrika grāmatnīcu un grāmatu un rakstāmlietu tirgotavu pie tipo-
grāfijas «Dorbs un ziniba». Balvos ar grāmatām tirgojās P. Avotiņš, Krās-
lavā K. Bārtuļs, Ludzā H. Sujers, Līvānos A. Zvanītājs, Viļakā
D. Logins, Varakļānos O. Zvīdriņš. Par grāmatu tirdzniecības vietām kļuva
arī vairāki koloniālpreču veikali, piemēram, A. Krūzāna tirgotava Lejniekos
un J. Staškas Dricēnos. Pēterburgā pilnīgs latgaliešu grāmatu krājums bija
grāmatu iesējējam P. Rockānam. Viņš sastādīja un interesentiem bez maksas

piesūtīja pirmo tirdzniecības katalogu «Katalogs latvysku grēmotu (latg.
izlūksnē), kuras ir izgējušas nu drukas un dabūjamas P. Rockāna grēmotu
lyktuvē» (1909).

Populāra bija izdevumu pieņemšana komisijā (piemēram, Zva-

nītājs bija Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrības izdevumu

komisionārs), notika tālākpārdošana vairumā ar rabatu gan par
skaidru naudu, gan kredītā (piemēram, Rockāna uzņēmumā).

Lauku sādžās grāmatu pārdevēju tikpat kā nebija. 1 Daļu grā-
matu izplatīja skolu jaunatne ģimnāzisti un studenti. Aktīvi

bija arī izglītotākie zemnieki. Tā, piemēram, Kārklinieku sādžā

Asana, Rancāna un citu izdevēju grāmatas izplatīja A. Jurdžs

pazīstamais dzejnieks un rokraksta grāmatu veidotājs. Pec

1 [Skrinda o.] L—nīks. Kodeļ mums gromotu nav? Dryva, 1909, № 20.
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1905. gada revolūcijas, kad Latgalē organizējās dažādas biedrī-

bas, kad tika lasītas lekcijas un notika teātru izrādes, grāmatas
varēja iegādāties arī biedrībās un sarīkojumu laikā.

Parasta iedzīvotāju pulcēšanās vieta bija baznīca, tāpēc grā-
matu pārdošana notika arī tur. Bieži tās pārdeva paši baznīc-

kungi, kas tādējādi varēja ieteikt draudžu locekļiem baznīcai
vēlamos izdevumus. Latgalē bija daudz ceļojošu tirgotāju, tā sau-

camo «škaplernieku», kas pārdeva reliģiskas grāmatas, krustiņus,
svētbildes utt. Laicīgā satura literatūru viņi tirgoja nelabprāt, jo
tā deva mazāk peļņas. Bez tam «škaplernieki» bija atkarīgi no

baznīckungu labvēlības, jo savas tirdzniecības vietas viņi iekār-

toja pie baznīcām.

Daļa baznīckungu, sevišķi cittautieši, uz laicīgo grāmatu pār-
došanu skatījās nelabvēlīgi, jo saprata, ka tautas kultūras līmeņa
celšanās nesīs sev līdzi reliģijas ietekmes mazināšanos. Dažkārt

baznīckungu reakcionārā propaganda pārauga atklātā cīņā pret
progresīvāko literatūru. Kā 1914. gadā rakstīja Kemps, cīņa
norisa «na ar vērdu vīn, bet ari ar policijas leidzeklim» 1

.
Baznīc-

kungu pretdarbība sevišķi asi izpaudās avīžniecības jomā, bet
skāra arī grāmatu izplatīšanu. 1914. gadā Mendriks bija spiests
«Jaunu Ziņu» redakcijai paziņot, ka baznīckungi boikotē viņa
veikalu. 2

Bez tam grāmatu tirdzniecību kavēja tautas smagais ekono-
miskais stāvoklis un samērā zemais kultūras līmenis, kas bija
cara valdības reakcionārās skolu politikas rezultāts. Avīžu kores-

pondenti reizēm ziņoja, ka viņu sādžā avīzes un grāmatas nav

cieņā. Tā, piemēram, avīzei «Dryva» 1909. gadā kāds lasītājs no

Nautrēniem rakstīja, ka avīzes Nautrēnos nelasot. Nepērkot arī

ābeces, bet mācot bērnus lasīt no lūgsnu grāmatas, ko «.. ļauds
vairök nu pröta zyna, nakai jū saprūt lasidami un lopas škur-
stidami»3

.

Tomēr grāmatas, kaut arī lēni, taču noteikti ieviesās latga-
liešu dzīvē. Reliģisko literatūru arvien vairāk izspieda grāmatas,
kas kalpoja par zināšanu avotu. K. Skrinda avīzē «Dryva» rak-

stīja: «Agrök myusu ustabös naredzēja nivīnas cytas grömotas
kai tik lyugšonu «Piļnigu grēmotu». Tagad laiki pērsameja. Jau
na vīnā ustobā var redzēt ītaisitu grēmotu plauktu, kur
nūlīk kalendārus, avizes un cytus rokstus.» 4 Atsevišķās mājās

1 [Ķemps F.ļ Skoborga. Desmit godu gaismas un breivibas. Jaunas

Ziņas, 1914, № 73.

2 Vēstules redakcijai. Jaunas Ziņas, 1914, № 68.
3 Nautrānīts. Nu Nautrānim. Dryva, 1909, № 9.

4 [Skrinda K.]. Myusu latvīši aug spākā. Dryva, 1910, № 34.
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izveidojās prāvi grāmatu krājumi, kuru īpašnieki centās iegūt
katru jaunizdotu darbu. Kaislīgi grāmatnieki, piemēram, bija
O. Korklinīks Gaigalavā un A. Jūrdžs Kārkliniekos.

Kapitālisma un kapitālistisko attiecību straujā attīstība, rosība

sabiedriskajā dzīvē, masu revolucionārās cīņas pieaugums, kura

augstākā pakāpe bija 1905.—1907. gada revolūcija, ļāva Latgalei
piedzīvot sociālās un nacionālās atmodas periodu. Grāmatniecība

Latgalē uzsāka strauju gaitu un desmit gadu laikā (1904—1914)
sasniedza kopumā ievērojamus panākumus salīdzinājumā ar visu

agrāko pusotra gadsimta ilgo attīstību.

Sociālās un nacionālās atmodas apstākļos liela daļa grāmatu
produkcijas sabiedriski idejiskā ziņā vēl bija indiferenta, tiecās

pēc tautas apgaismošanas «vispār». Taču grāmatu saturā, to

izdošanas organizācijā, izplatīšanā izpaudās arī straujā sabiedrī-
bas diferencēšanās, autoru šķiriskais stāvoklis un intereses. Ar-
vien vairāk norobežojās divas nometnes progresīvā, demokrā-
tiski noskaņotā inteliģence, kas grāmatās redzēja līdzekli tautas

kultūras līmeņa pacelšanai un ekonomiskā stāvokļa uzlabošanai,
un klerikālās aprindas, kam galvenais bija reliģijas un baznīcas
ietekmes stiprināšana.

Imperiālistiskā kara sākuma apturēta, latviešu grāmatniecība
Latgalē līdz apskatāmā perioda beigām vairs neatplauka, bet pēc
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas sāka jaunu attīstību.

КНИГИ ДЛЯ ЛАТЫШЕЙ ЛАТГАЛИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

С. ШИШКО

(апрель 1904 года октябрь 1917 года)

Резюме

В статье дается обзор книг на латгальском литературном языке (разно-
видность латышского языка), являвшихся основным источником информации
Для латышей этого края. 24 апреля 1904 г. был отменен запрет печатания

книг латинским шрифтом, наложенный царской администрацией в 1865 г.

После длительного периода застоя книжное дело получило право на свобод-

ное развитие. Книги начали издавать люди разных профессий, но никто

из них не стал профессиональным книгоиздателем. 30% общего количества

книжной продукции составили авторские издания. Было организовано
несколько книгоиздательских обществ, но из-за нехватки средств их
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деятельность была кратковременной и малоуспешной. Приложениями к газете

репертуар книг значительно пополнили издатели газеты «Дрыва» («Нива»).
Вначале книги приходилось печатать за пределами Латгалии, используя

типографии Петербурга, Риги, Вильнюса, Цесиса и других городов. Лишь

в 1912 г. кружок интеллигентов в Резекне основал типографию «Дорбс ун
зиниба» («Труд и знание»).

За рассматриваемый период вышло примерно 200 книг на латгальском

литературном языке. Появились новые виды изданий, например, научно-попу-

лярные сочинения, сборники. Авторов привлекала историческая тематика,,

они излагали также текущие события, оценивая их с демократических

позиций. Активно создавался репертуар книг по сельскому хозяйству, стали

появляться первые литературные труды местных авторов, публикации фоль-
клора. Выпуск учебников тормозила реакционная школьная политика: они

могли быть использованы только в домашнем обучении. Вышло несколько

азбук и книг для чтения. Широкой популярностью пользовались календари

«Даугава» (1904—1914), «Дрыва» (1914—1917) и другие. Религиозные

издания утратили подавляющий численный перевес, наблюдавшийся в пре-

дыдущие периоды.

Книжных магазинов было мало, и поэтому книги распространяли уча-

щиеся, интеллигенция, некоторые крестьяне, их продавали во время разных

общественных мероприятий.

Начало XX века в Латгалии характеризуется как период социального

и национального пробуждения. В то же время следует отметить, что в

книжном деле все больше выявлялись два лагеря: прогрессивная демокра-

тическая интеллигенция и клерикалы.

LETTISCHE BÜCHER FÜR LATGALE ZU ANFANG DES 20. JH.

S. ŠIŠKO

(April 1904—Oktober 1917)

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel befaßt sich mit den im Lettgallischen (eine Mund-

art der lettischen Sprache) herausgegebenen Büchern, die als eine wesentliche

Informationsquelle für Letten des östlichen Teils Lettlands Latgale (Lettgal-
len) galten. Am 24. April 1904 wurde das Verbot, Bücher mit lateinischen

Lettern zu drucken, aufgehoben. Dieses Verbot war im Jahre 1865 von der

Zarenadministration auferlegt worden. Nach einem langwierigen Stillstand im

Buchwesen behauptete das letztere sein Recht auf freie Entwicklung. Mit dem
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von ihnen war Berufsverleger geworden. 30% von der Gesamtzahl der Buch-

produktion entfiel auf Autorenausgaben. Es wurden mehrere Bücherverlagsver-
eine gegründet, aber ihre Tätigkeit war wegen des Geldmangels von kurzer

Dauer und mit wenig Erfolg. Die Verleger der Zeitschrift «Dryva» («Das
Ackerfeld») ergänzten mit Beilagen zur Zeitschrift in bedeutendem Maße

das Buchrepertoire.
Zu Anfang der Zeitperiode war man genötigt, Bücher außerhalb Latgale

drucken zu lassen und sich der Druckereien von Petersburg, Riga, Vilnius,

Gēsis und anderen Städten zu bedienen. Erst im Jahre 1912 eröffnete eine

Gemeinschaft von Intellektuellen in Rēzekne die Druckerei «Dorbs un Ziniba»

(«Arbeit und Wissen»),
In diesem Zeitabschnitt erschienen etwa 200 Bücher im Lettgallischen. Es

kamen neue Ausgabentypen vor, z. B. populärwissenschaftliche Literatur und

Sammlungen. Die Verfasser wandten sich an historische Thematik; sie

berichteten auch über Zeitgeschehen und beurteilten es vom demokratischen

Standpunkt. Aktiv wurde das Repertoire landwirtschaftlicher Bücher geschaffen;
es erschienen die ersten literarischen Werke von örtlichen Verfasser; man

sammelte Folklore. Die reaktionäre Schulpolitik verhinderte die Herausgabe
von Lehrbüchern, die nur im Hausunterricht benutzt werden konnten. Es

■erschienen nur einige Fibeln und Lesebücher. Die Kalender «Daugava»
(1904—1914), «Dryva» (1914—1917) u. a. erfreuten sich großer Beliebtheit.

Religiöse Ausgaben verloren das in den vorangegangenen Zeitperioden über-

wältigende zahlenmäßige Übergewicht.
Da es wenig Buchhandlungen gab, wurden die Bücher von Studierenden,

Intelligenz, Bauern verbreitet; man verkaufte sie während verschiedener

gesellschaftlichen Veranstaltungen.
Man kann den Anfang des 20. Jahrhunderts als eine Periode des sozialen

und nationalen Erwachens in Latgale bezeichnen. Gleichzeitig muß darauf

hingewiesen werden, daß im Buchwesen zwei Gruppen immer mehr und mehr zur

Geltung kamen: progressive demokratische Intelligenz und Klerikale.
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ СЕЛА

С. САРДЫКО

Направленность и динамика литературно-художественных

интересов молодежи в социологическом и социально-психологи-

ческом аспектах изучены еще недостаточно. В Латвийской ССР
наиболее подробно исследованы отношение молодежи общеоб-
разовательных средних школ к художественной литературе, а

также литературно-художественные интересы учащихся вечер-
них (сменных) школ

1
. Вопросы чтения молодежи анализируются

и в исследовательских работах Государственной библиотеки

Латвийской ССР им. В. Лациса.

Первая попытка такого анализа была предпринята в социологическом

исследовании «Книга и чтение в сельском районе» (1971—1974) 2 . Получен-
ный материал позволил сделать определенные выводы о распространенности

чтения и печатных источников, о роли библиотек в организации массового

чтения и, наконец, о наиболее характерных тенденциях в общей картине

чтения населения сельского района. В данном исследовании была поставлена и

частная задача выявить литературно-художественные интересы основных

социально-демографических групп сельского населения, в том числе и моло-

дежи от 16 до 29 лет. Полученный фактический материал обусловил необ-

ходимость проанализировать чтение художественной литературы сельской

работающей молодежью, так как формирование читательского кругозора и

культуры этой группы населения, по сравнению с учащейся молодежью,

носит менее организованный и целенаправленный характер.

1 Клявениек Э. В. Литературные интересы и их роль в эстетическом

воспитании учащихся вечерней (сменной) школы (с латышским языком обу-
чения). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Латв. гос.

ун-т им. П. Стучки. Р., 1975. 38 с.; Zimule Е. Dzeja un fakti. Lit. un

Māksla, 1978, 17. febr., 6.—7. Ipp.
2 Итоги данного исследования отражены в кн.: Grāmata un lasītājs:

Sociol. pētīj. lauku rajonā. V. Lāča LPSR Valsts b-ka. R., Zinātne,

1978. 213 Ipp.; Книга и чтение в сельском районе. Результаты социол,

исслед. Стат. табл. Гос. б-ка ЛатвССР им. В. Лациса. Р., 1977. 98 с.
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Чтобы получить сравнительный материал о содержании

литературно-художественных интересов сельской молодежи, а

также уточнить общие тенденции и особенности чтения худо-
жественной литературы, научно-исследовательский отдел Госу-
дарственной библиотеки Латвийской ССР им. В. Лациса провел
социологическое исследование «Литературно-художественные
интересы сельской работающей молодежи» (исследование про-

водилось в зимний период 1976—1977 годов).
Изо всех групп сельской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет в каче-

стве объекта исследования выбрана работающая молодежь, имеющая раз-

личия по образованию, роду занятий и другим социально-демографическим-
характеристикам. В предлагаемой статье дается обзор информации, собран-
ной путем данного исследования.

Основные данные были получены в результате стандартизированного

опроса-интервью и анализа читательских формуляров в сельских библиоте-

ках. В качестве вспомогательного метода использовалось наблюдение. Фикса-

ция данных наблюдения в анкете опроса-интервью, перепроверка полученных

сведений путем сравнения ответов на аналогичные вопросы, сопоставление

мнений сельской молодежи с данными анализа читательских формуляров
позволили повысить достоверность собранного материала.

Для проведения исследования были выбраны пять сел, расположенных

в разных социально-экономических зонах, характерных для Латвийской ССР

в целом': Яунпилс Тукумского района, Стелпе Бауского района, Ипики Вал-

миерского района, Шкилбены Балвского района и Балгале Талсинского рай-
она. Интервьюирование было сплошным. Поскольку применялась методика

социологического исследования 1971 —1974 годов «Книга и чтение в

сельском районе», представилась возможность сопоставить полученный мате-

риал. Обоими исследованиями было охвачено 1072 молодых человека, живу-

щих и работающих в сельской местности республики.

Характер проведенной работы позволил подойти к решению
следующих задач: 1) выявить содержание и направленность

литературно-художественных интересов сельской работающей
молодежи, в частности определить соотношение художествен-
ной литературы разных времен и народов в общей структуре
чтения и читательских интересов, выявить «лидирующие» изда-

ния, основные мотивы выбора художественных произведений;
2) уточнить место сельской библиотеки в системе источников

информации и получения художественной литературы сельской

молодежью; 3) подготовить предложения издательству «Лие-
сма» по переизданию ценных художественных произведений.

1 При выборе сел учитывались людность сельских населенных мест, их

положение в системе ближнего расселения, расстояние до города, особен-

ности хозяйственного и культурного профиля.
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Как показало интервьюирование сельской работающей моло-

дежи в 1976 году, интерес к художественной литературе по

праву является всеобщим. 94,6% опрошенных выделяют время
на чтение художественных произведений. Однако регулярность
чтения весьма различна: систематически от получаса до несколь-

ких часов ежедневно читают 13% опрошенных, 2—3 раза в

неделю 28,2%, 1 раз в неделю 25,5%, апо нескольку раз
в месяц и реже 33,3%. Для сравнения обратимся к данным

социологического исследования «Рост материального и культур-
ного уровня сельского населения Латвийской ССР и актуальные
проблемы идейно-воспитательной работы», проведенного по

инициативе ЦК Компартии Латвии в 1975—1976 годах.
1 На

вопрос анкеты «Имеется ли у вас после работы, выполнения об-
щественных обязанностей и других забот время для чтения ху-
дожественной литературы?» 13% опрошенных в возрасте от 16
до 29 лет признали, что не находят времени для чтения худо-
жественных произведений, а 12% ответили, что равнодушны к

этому виду литературы.

Приведенные выше показатели приобщенности к чтению

художественной литературы можно интерпретировать как само-

оценку, как личное отношение к собственным представлениям
о своем читательском поведении. Информация подобного рода

подвержена влиянию ценностных ориентаций, престижных фак-
торов, представлений респондента о действительном и желаемом

и т. д. Однако и эти субъективные позиции представляют инте-

рес, поскольку, сформировавшись, они сами влияют на отно-

шение к художественной литературе.

Большую меру объективности, чем читательские самооценки,

представляют данные о фактическом пользовании книгой.

Моментальное фиксирование реального чтения художественной
литературы показало, что в течение месяца, предшествовавшего
опросу-интерьвю, художественную литературу читали 70,5%, а

в течение последних двух недель перед опросом 69,0% опро-
шенных (респонденты назвали конкретное произведение, мотив

его выбора и источник получения).
По мнению советского библиотековеда В. Стельмах, факт

чтения определенного художественного произведения в период
опроса с одновременным упоминанием конкретной книги, кото-

рую читатель хотел бы в ближайшее время прочесть, является

1 Рост благосостояния и духовной культуры жителей села: (Повыше-
ние жизненного уровня сельского населения ЛатвССР и актуальные проб-
лемы идейно-воспитательной работы). Р., Лиесма, 1979. 398 с.
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достаточным индикатором осознанного литературно-художест-
венного интереса

1 . По данным нашего исследования среди опро-
шенной сельской работающей молодежи доля таких читателей
составила 29%. С известной условностью 1/3 опрошенных
можно отнести к группе постоянных читателей художественной
литературы.

В исследовании получены также данные о распространен-
ности чтения художественной литературы среди сельской рабо-
тающей молодежи разных возрастных и образовательных групп
(табл. 1).

Как видно из табл. 1, нет таких возрастных групп, которые
интенсифицировали бы чтение художественных произведений.
Озабоченность вызывает тот факт, что примерно 1/3 молодых

людей нерегулярно читает художественную литературу (доля
читавших художественные произведения в течение месяца перед

опросом составляет в среднем 66,7%). Настораживает, что при-

мерно 1/5 опрошенных со средним специальным образованием
не читает вообще или не помнит названия последней прочи-
танной книги. Следует также отметить, что молодые женщины

по регулярности чтения опережают мужчин.

Еженедельное или более частое обращение к художественной литературе

является типичным для большинства сельской работающей молодежи,

имеющей сравнительно низкий уровень образования. Таким образом, увели-
чение показателей распространенности чтения художественной литературы

зависит не столько от повышения формальной образованности, сколько от

усилий и стремлений самой молодежи, ее глубоких убеждений в необходи-

мости усвоения эстетических ценностей.

1 Стельмах В. Д. Чтение художественной литературы жителями села.

Книга и чтение в жизни советского села, 1975, вып. 7, с. 33.

Таблица 1

Доля читавших художественные произведения в течение двух недель

в зависимости от пола, возраста и образования
(% от численности интервьюированных)

Читавшие

художест-
венные

произведения

Возраст (в годах) Образование

16—17 18-20 21—23 24—26 27—30
5—8
кл.

непол-

ное

сред-
нее

сред-
нее’

общее

среднее
спе-

циалы
ное

выс-

шее ИТОГО

Мужчины
Женщины

50,0
100,0

34,8
79,5

54,4
80,0

68.6
69.6

54,2
72,9

50,8
60,0

55,6
89,5

75,9
84,0

63,3
76,8

50,0
83,3

56,8
75,7

Доля читавших художественные произведения в течение двух недель

в зависимости от пола, возраста и образования

(% от численности интервьюированных)
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Регулярность чтения возрастает под влиянием общего среднего образо-
вания гораздо заметнее, чем по окончании средних специальных учебных
заведений. Эта особенность уже отмечена Л. А. Гордоном и Е. Б. Груздевой
при изучении социальных проблем чтения путем анализа материалов изуче-

ния бюджетов времени
1 .

Исследование 1976 года показало, что значительная часть

молодежи (68,9%) далеко не удовлетворена своей недостаточ-

ной приобщенностью к чтению художественной литературы.
Хотели бы читать больше, чем до сих пор, следующие катего-

рии молодежи: молодые читатели села в возрасте от 18 до

21 года (особенно женщины), молодежь со средним специаль-

ным и высшим образованием, тоже преимущественно женщины.

В целом удовлетворенной в этом отношении считает себя та часть сель-

ской работающей молодежи, которая действительно много читает, а неудов-

летворенной мало приобщенная к чтению часть. Вместе с тем многие

молодые читатели не удовлетворены своим сравнительно высоким уровнем

приобщенности к книге, а другие, наоборот, удовлетворены сравнительно

низким уровнем читательской активности.

Согласно материалам исследования более чем у половины молодых

читателей наблюдается потребность читать больше, чем они читают в настоя-

щее время. Среди факторов, препятствующих чтению, прежде всего указы-

вается неумение спланировать свое свободное время, а также занятость

учебной или общественной работой и только затем отмечается занятость

в домашнем хозяйстве, просмотр телепередач (чаще среди мужчин), воспи-

тание детей. На наличие других, более устойчивых интересов указали 2,4%

опрошенных.

Одним из показателей читательской активности является

знание произведений художественной литературы разных вре-
мен и народов. Осведомленность молодых читателей проверя-
лась по названиям 55 книг писателей, обладающих большим

талантом и высоким художественным мастерством 2
.

Хотя спи-

сок не лишен некоторой неизбежной субъективности, тем не

менее он дает право судить о степени популярности конкретных

художественных произведений среди сельской молодежи. Есте-

1 Гордон Л. А. и Груздева Е. Б. Распространенность и интенсивность

чтения в городской рабочей среде: (По материалам изучения бюджетов

времени.) В кн.: Проблемы социологии и психологии чтения. М., 1975,

с. 52—53.
2 Список литературы составлен на основе указателя: Ciema bib-

liotēkas fonds. Valodniecība. Literatūrzinātne. Daiļliteratūra. V. Lāča LPSR

Valsts b-ka. R., 1972. 104 Ipp. Список характерен включением произведений
различных жанров и тематики.
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ственно, что многие книги из предложенного списка опрошен-
ные просто не успели прочесть хотя бы из-за своей молодо-

сти. Для руководителей чтения важно знать, насколько моло-

дежь информирована о литературе. В табл. 2 отражена попу-

лярность некоторых книг из предложенного списка.

Таблица 2

Степень популярности среди сельской молодежи

некоторых художественных произведений (%)

База исследования

Ответ о книге Итого
Шкилбены Стелпе Балгале Яунпилс Ипики

1 2 3 4 5 6 7

Aspazija. Zila debess zelta mākoņos

Аспазия. Небо голубое в тучах золотых

Слышали 27,5 27,7 22,5 28,9 27,8 27,0
Читали 1,5 11,8 6,3 18,2 3,7 9,7
Не знают 71,0 60,5 71,2 52,9 68,5 63,3

7?. Blaumanis. Spijenos
P. Блауманис. В Спиенах

Слышали 31,9 17,1 18,7 24,8 27,8 22,8
Читали 17,4 30,3 25,0 48,8 12,9 30,2
Не знают 50,7 52,6 56,3 26,4 59,3 46,0

V. Lācis. Putni bez spārniem
В. Лацис. Бескрылые птицы

Слышали 20,3 17,1 15,0 15,7 20,4 17,2
Читали 73,9 75,0 75,0 79,3 72,2 75,8
Не знают 5,8 7,9 10,0 5,0 7,4 7,0

Z. Skujiņš. Kailums
3. Скуиныи. Нагота

Слышали 20,3 13,2 27,5 19,9 20,4 20,3
Читали 31,9 35,5 25Д) 47,1 46,3 37,7
Не знают 47,8 51,3 47,5 33,0 33,3 42,0

/ Ziedonis Kurzemite
И. Зиедонис. Курземите

Слышали 21,7 30,3 32,5 26,5 42,6 29,8
Читали 21,7 32,9 31,2 45,5 18,5 32,5
Не знают 56,6 36,8 36,3 28,1 38,9 37,7

Степень популярности среди сельской молодежи

некоторых художественных произведений (%)
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1 2 3 4 5 6 7

О. Vācietis. Elpa
0. Вациетис. Дыхание

Слышали 24,7 18,4 26,3 26,5 18,5 22,5
Читали 10,1 18,4 15,0 23,1 5,5 16,0
Не знают 65,2 63,2 58,7 50,4 76,0 60,5

I. Auziņš. Skaņa
И. Аузиньш. Звук -

Слышали 10,1 21,1 16,2 27,2 11,1 18,8
Читали 1,5 2,6 2,5 8,3 1,9 4,0
Не знают 88,4 76,3 81,3 64,5 87,0 77,2

А. Puškins. Ruslans un Ludmila
А. Пушкин. Руслан и Людмила

Слышали 34,8 31,6 33,7 42,2 51,8 38,5
Читали 52,2 47,3 36,3 27,2 22,2 36,5
Не знают 13,0 21,1 30,0 30,6 26,0 25,0

Ļ. Tolstojs. Augšāmcelšanās
Л. Толстой. Воскресение

Слышали 47,8 30,3 37,5 41,3 37,0 39,0
Читали 43,5 51,3 30,0 35,6 37,0 39,0
Не знают 8,7 18,4 32,5 23,1 26,0 22,0

А. Bloks. Divpadsmit
А. Блок. Двенадцать

Слышали 11,6 11,8 20,0 19,0 9,3 15,2
Читали 20,3 15,8 5,0 11,6 11,0
Не знают 68,1 72,4 75,0 69,4 90,7 73,8

D. Furmanovs. Capajevs
Д. Фурманов. Чапаев

Слышали 15,9 29,0 38,8 31,4 33,4 30,0
Читали 63.8 53,9 38,7 54,5 29,6 49,5
Не знают 20,3 17,1 22,5 14,1 37,0 20,5

М. Šolohovs. Cilvēka liktenis
М. Шолохов. Судьба человека

Слышали 20,3 6,6 30,0 17,3 29,6 20,0
Читали 72,5 78,9 50,0 72,7 44,4 65,5
Не знают 7,2 14,5 20,0 10,0 26,0 14,5

А. Tolstojs. Pēteris Pirmais
А. Толстой. Петр Первый

Слышали 36,2 36,9 36,3 44,6 31,5 38,2
Читали 36,2 43,3 23,7 34,8 27,8 33,5
Не знают 27,6 19,8 40,0 20,6 40,7 28,3
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1 2 3 4 5 ! в 7

С. Aitmatovs. Ardievu, Gulsari!
Ч. Айтматов. Прощай, Гюльсары!

Слышали 17,4 18,5 16,2 16,5 24,1 18,0
Читали 30,4 36,8 26,3 45,5 29,6 35,3
Не знают 52,2 44,7 57,5 38,0 46,3 46,7

R. Hamzatovs. Mana Dagestāna
Р. Гамзатов. Мой Дагестан

Слышали 20,3 19,7 25,0 18,1 24,1 21,0
Читали 15,9 27,7 11,3 32,3 7,4 21,0
Не знают 63,8 52,6 63,7 49,6 68,5 58,0

М. Unts. Parads
М. Унт. Долг

Слышали 11,6 13,2 16,2 11,6 16,6 13,5
Читали 11,6 14,5 13,8 35,6 20,4 21,0
Не знают 76,8 72,3 70,0 52,8 63,0 65,5

V. Šekspīrs. Makbets
В. Шекспир. Макбет

Слышали 26,1 32,9 35,0 36,3 26,0 32,3
Читали 13,0 15,8 5,0 14,9 14,8 12,7
Не знают 60,9 51,3 60,0 48,8 59,2 55,0

Е. Hemingvejs. Ardievas ieročiem
Э. Хемингуэй. Прощай, оружие!

Слышали 27,5 14,5 15,0 14,1 27,8 18,5
Читали 24,7 48,7 45,0 67,0 44,4 48,5
Не знают 47,8 36,8 40,0 19,9 27,8 33,0

S. Lems Solaris
С. Лемм Соларис

Слышали 15,9 27,6 20,0 14,9 24,1 19,7
Читали 13,0 25,0 26,2 34,7 18,5 25,3
Не знают 71,1 47,4 53,8 50,4 57,4 55,0

А. Sent-Ekziperī. Lidojums naktī
А. Сент-Экзюпери. Ночной полет

Слышали 14,5 26,3 23,8 20,7 22,2 21,5
Читали 15,9 19,7 21,2 43,8 14,8 26,0
Не знают 69,6 54,0 55,0 35,5 63,0 52,5
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Для руководителей чтения эти количественные показатели

являются серьезным сигналом о наличии резервов в дальней-
шей работе по распространению художественной литературы
среди молодежи. Выявилось резкое колебание процента читае-

мости книг (4,0 —75,8). Причиной этого является широкая
известность одних произведений (повторные издания, большие

тиражи) и небольшая распространенность других. Определен-
ный интерес представляют данные о том, насколько молодежь

информирована о конкретных художественных произведениях.
На чтение художественной литературы большое влияние ока-

зывают постоянно действующие источники информации. Среди
носителей предварительной информации о художественной лите-

ратуре основную роль играют советы друзей, сверстников, зна-

комых (36,3%). 7,4% опрошенных о выходящих из печати ху-
дожественных произведениях узнают в книжном магазине,
11,5% в библиотеке. Однако в реальном чтении доля влияния

библиотеки возрастает: библиотеку как источник получения

художественной литературы назвали 25,4% опрошенных (по
данным исследования 1971 года 22,2%). Средства массовой

информации как источник предварительной информации отме-

тили 17,3% молодых людей.
Сельская молодежь в основном предпочитает покупать книги

или брать их у друзей, знакомых, родственников. Библиотекой

пользуются 25,4% опрошенных. Многие молодые читатели

бывают там крайне редко, поэтому приобщение к ценностям,

сосредоточенным в библиотеках, остается на уровне потенциаль-

ных возможностей.

Для определения читательской активности абонентов биб-

лиотек важны по крайней мере два показателя: частота посе-

щения библиотек (табл. 3) и количество книг, взятых там чита-

телем в течение определенного периода.

Таблица 3

Частота посещения библиотек сельской работающей молодежью (%)

Сельские библиотеки в базах исследования

посещений
Шкилбены Стелпе Балгале Яунпилс Ипики

Итого

1 раз в полу- 12,5 41,5 16,7 25,0 21,6 25,0
годие

2 раза в полу- 20,8 22,0 33,3 21,6 21,6 23,4
годие

Менее 1 раза 41,7 19,5 23,3 41,7 43,2 34,4
в месяц

Более 1 раза 25,0 17,0 26,7 11,7 13.6 17,2
в месяц

Частота посещения библиотек сельской работающей молодежью (%)
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48,4% молодых читателей сельских библиотек по количеству
посещений относятся к группе пассивных (1—2 посещения в

полугодие). Доля пассивных читателей среди колхозников и

рабочих сельскохозяйственных профессий составляет 45,3%,
среди специалистов

ставляющих в основном сферу обслуживания, пассивных чита-

телей несколько меньше,
Данные исследования показывают, что значительная часть (42,7%)

молодых читателей сельских библиотек взяли в библиотеке в течение года

от 1 до 10 художественных произведений, более трех книг за месяц

10,9%. Эти показатели характерны для всех групп сельской работающей
молодежи, независимо от возраста, образования и рода занятий.

Если в возрасте 16—17 лет сельскими библиотеками пользуется 35%
работающей молодежи, то в возрасте 18—21 и 22—24 лет уже соответ-

ственно 44,6 и 44,9%. В возрастной группе 28—30 лет число читающих в

библиотеках составляет 48,5%.
Среди тех, кто не пользуется услугами библиотек (55,0%), есть лица,

которые мало читают вследствие неразвитой потребности в чтении; другие

предпочитают пользоваться домашней библиотекой или брать книги у своих

друзей; третьи читают и библиотечные книги, взятые членами семьи или

друзьями, записавшимися в библиотеку. С каждой из этих условно выделен-

ных групп, несомненно, требуется провести воспитательную, пропагандист-
скую, а в большинстве случаев кропотливую индивидуальную работу.

Материалы исследований «Книга и чтение в сельском рай-
оне» и «Литературно-художественные интересы сельской рабо-
тающей молодежи» позволили увидеть как общее, так и спе-

цифику в структуре чтения художественной литературы. Иссле-

довалось содержание чтения в период опроса и читательских

намерений на ближайшее будущее. Изучался также круг авто-

ров и произведений, выделяемый читателями для повторного

чтения. В табл. 4 все названные во время интервьюирования
произведения распределены по признакам их принадлежности
к основным разделам художественной литературы.

Ранжирование художественной литературы разных времен и народов

по степени ее популярности в реальном чтении совпадает с ответами сель-

ской молодежи о круге книг в повторном чтении. Читательские пристрастия

с точки зрения структуры чтения сравнительно малодинамичны, у большин-

ства сельской молодежи наблюдается незначительное изменение в развитии

интереса к чтению художественной литературы.

Диспропорция в использовании различных разделов худо-
жественной литературы объясняется рядом причин. Существует
вполне естественная ориентация читателей на произведения
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латышских советских и русских советских писателей, отражаю-
щих проблемы современности. Кроме того, книги советских

писателей по числу названий и общему тиражу намного превос-
ходят издания латышской и русской классики. В распоряжении
читателей находится также большой массив передовой зару-
бежной литературы, что не может не повлиять на активность

чтения..

Выводы нашего исследования о низких показателях обра-
щения читателей к русской классике совпадают с данными дру-
гих исследований 2

.

По данным о последней прочитанной и недочитанной книге

(1976 года) среди «лидирующих» художественных произведе-
ний первенство в основном принадлежит работам, изданным в

начале 70-х годов. Это «Серия Ц-Л» Э. Фикера, «Открытое
окно» А. Пивоварчика, «Потерянная родина» и «Семья Зита-

ров» В. Лациса, «Мужчина во цвете лет» и «Нагота» 3. Ску-
иньша, «Консуэло» Ж. Санд, «Последний барьер» А. Дрипе,
«Поднятая целина» М. Шолохова, «Потерянный кров» Й. Ави-

жюса. В молодежной среде отклик получили отдельные книги

из выходящего в свет собрания сочинений В. Лациса, новинки

1 Литература других народов СССР безотносительно ко времени

написания; зарубежная классика до 1945 года; современная зарубежная
литература после 1945 года.

2 Советский читатель. М., 1968, с. 323—324; Коган. Л. Искусство и мы.

М., 1970, с. 201—202; Горева Т. Н. Художественная литература в чтении

молодых рабочих на рубеже 60—70-х годов XX в. В кн.: История
русского читателя. Л., 1973, вып. 1, с. 176—177.

Таблица 4

Чтение художественной литературы разных времен и народов (%)‘

Литература

Читали в период
опроса-интервью

Читали повторно

1971 1976 1971 1970

Досоветская латышская 4,6 3,0 4,6 3,7
Советская латышская 30,9 28,4 31,8 40,7
Досоветская русская 2,4 1,7 2,8 4,6
Советская русская 17,9 15,3 17,4 18,9
Литература других на-

родов СССР
4,6 5,6 4,4 3,9

Классическая зарубежная 26,3 16,4 25,9 21,2
Современная зарубежная 13,3 29,6 13,1 7,0

Чтение художественной литературы разных времен и народов (%)1
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латышской современной литературы, переводы произведений
советских и зарубежных писателей.

Анализ конкретного чтения художественной литературы в

1971 году также выявил, что в основном наиболее читаемые сель-

ской молодежью произведения по времени издания относятся

к новинкам книжного рынка (52,2%). В полученном перечне
книг соседствовали самые разные по эстетической цен-

ности произведения: «Бескрылые птицы» и «Сын рыбака»
В. Лациса, «Всадник без головы» Т. Майн-Рида, «Блокада»
А. Чаковского, «Шах королеве бриллиантов» М. Стейги и

Л. Вольфа, «Человек, который смеется» В. Гюго, «Сага о Фор-
сайтах» Дж. Голсуорси и др.

Конкретно-социологический подход позволил в момент исследования

зафиксировать наиболее читаемые книги, но, как известно, он непригоден

для анализа психологического механизма выбора произведения. Тем не

менее можно отметить, что выбор художественной литературы был обуслов-
лен новинками книжного рынка и желанием читать новую или повторно

изданную книгу сразу же после ее выхода, а также широкой доступностью
отдельных произведений.

Думается, что слишком завышенный тираж (до 200 000 экз.) отдельных

книг отрицательно повлиял на выбор чтения (чрезмерное увлечение упомя-

нутыми произведениями А. Пивоварчика и Э. Фикера). К тому же, эти

неоправданно большим тиражом изданные книги стали «балластом» в книж-

ных магазинах.

Анализ данных обоих исследований, проведенных Государст-
венной библиотекой Латвийской ССР им. В. Лациса, позволяет

определить мотивы выбора художественных произведений
(табл. 5).

Таблица 5

Соотношение мотивов выбора художественных произведений
и источников информации (%)

Мотив. Источник информации 1971 1976

Посоветовали друзья, члены семьи, товарищи по

работе
Привлекает тема, жанр произведения

22,2 24,5

9,3 21,4
Хотелось перечитать эту книгу 10,0 10,1
Взял книгу случайно 25,0 12,0
Интересуют произведения именно этого автора 9,5 9,8
Посоветовал библиотекарь .нет

данных

4,0

Соотношение мотивов выбора художественных произведений
и источников информации (%)
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Первое место среди мотивов выбора художественной лите-

ратуры занимают советы людей из ближайшего окружения.
Характерно, что в селах, где общение людей более тесное, чем в

городах, межличностные читательские контакты, особенно уст-
ные рекомендации друзей и сверстников, для молодежи явля-

ются наиболее надежной и проверенной опорой при выборе
книг. Рекомендация библиотекаря составляет лишь 4%.

По данным 1976 года, советами друзей и знакомых руковод-
ствовались 11,6%, к другим членам семьи обращались 11,4%
опрошенных. Если к советам окружающих людей и мужчины и

женщины прибегали в одинаковой степени, то для мужчин влия-

ние домашней среды на выбор книг имеет большее значение,
чем для женщин.

Второе место среди мотивов выбора книг (по данным

1976 года) занимают жанрово-тематические особенности худо-
жественных произведений. По сравнению с 1971 годом удель-
ный вес этого побудительного мотива выбора книги повысился.

Молодых читателей также привлекает имя полюбившегося

автора, с восприятием книг которого связаны определенный
опыт, читательские ожидания. На выбор художественного про-
изведения оказывает воздействие человеческая и творческая
личность писателя, влияние прежде прочитанных книг. За этим

мотивом обращения к книге может стоять и заинтересованность
темой или жанром.

По сравнению с 1971 годом момент случайности в выборе
книг для чтения снизился. Естественно, что выбор книг нередко
происходит без осознанной мотивировки. В некоторой степени

здесь сказывается несистематичность чтения и своеобразная
«всеядность», чтение того, что попадает под руку. Однако слу-
чайность в выборе художественной литературы зависит не

только от уровня культуры чтения, от умения или неумения
молодежи обосновать свой читательский выбор. Здесь в неко-

торой мере сказывается и частый неудовлетворенный спрос.

1 2 3

Заинтересовали аннотация, предисловие (после-
словие)

Заинтересовали название книги, обложка, иллю-

4,6 5,4

11,1 5,1
страции

Оказали влияние средства массовой информации 3,7 5,5
Взял книгу для учебы и работы 4,6 2,2
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При отсутствии выбора создается привычка довольствоваться

случайными книгами.

Влияние средств массовой информации (особенно радиопе-
редач) на выбор художественной литературы недостаточно.

Однако взаимодействие различных средств массовой информа-
ции и пропаганды с библиотеками с целью оказания помощи

читателям в развитии чтения, в углублении читательской куль-

туры, в совершенствовании информационной деятельности пред-
ставляется весьма перспективным.

Чисто количественные показатели интереса молодых чита-

телей к определенным жанрово-тематическим комплексам худо-
жественной литературы позволяют выявить общие тенденции

в читательских предпочтениях. Они являются одновременно кос-

венной характеристикой определенных качественных различий.
Для оценки уровня своего интереса к различным жанрово-

тематическим комплексам художественной литературы интер-
вьюированным предлагались следующие критерии: «очень инте-

ресует», «иногда читаю», «не интересует» (табл. 6).

Можно говорить о двух уровнях интереса к различным жанрово-тема-
тическим комплексам художественной литературы. Во-первых, о преимущест-
венном интересе к какому-то одному или нескольким жанрам и темам.

Таблица 6

Степень интереса к различным жанрово-тематическим комплексам

художественной литературы (%)

Степень интереса

Жанр. Тема
не интересует иногда читаю

очень

интересует

Поэзия 55,2 36,5 8,3
Научная фантастика 40,8 41,9 17,3
Исторические романы, повести, рас- 23,7 46,4 29,9

сказы

0 любви 3,4 35,6 61,0
О молодежи 5,9 30,9 63,2
Детектив 8,4 27,0 64,6
Приключенческие романы, повести, 11,0 26,3 62,7

рассказы
Бытовые романы, повести, рассказы 13,0 53,3 33,7
0 современной сельской жизни 12,4 60,8 26,8
Психологическая проза 43,7 50,4 15,9
О войне 27,9 44,1 28,0
Литературные воспоминания, худо- 32,4 53,6 14,0

жественные биографии
Сатира и юмор 11,3 56,9 31,8

Степень интереса к различным жанрово-тематическим комплексам

художественной литературы (%)
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Во-вторых, просто об интересе к тому или иному жанру (теме), когда

читатель не остается безразличным к нему, хотя этот жанр (тема) и стоит

для него на втором плане. Естественно, что жанрово-тематические пред-

почтения могут быть скорее словесными, чем реальными.

В словесных предпочтениях сельской молодежи первое место

занимает интерес к детективам, затем следует интерес к книгам

о современной молодежи и к тематике любви, человеческих

взаимоотношений. Большинство читателей, как мужчин, так и

женщин отрицательно относится к поэзии. К научной фанта-
стике равнодушнее женщины, а к литературным воспомина-

ниям, художественным биографиям мужчины. Соотношение

интересующихся и не интересующихся примерно одинаково по

таким комплексам, как произведения о гражданской и Великой

Отечественной войнах, исторические романы, повести, рассказы.
Табл. 7 отражает положительный интерес (критерий

«очень интересует») к различным жанрово-тематическим ком-

плексам художественной литературы.
Характерно, что с возрастом снижается интерес к научной

фантастике и, естественно, к книгам о молодежи. Зато возра-
стает интерес к художественным произведениям о современной
сельской жизни, мемуарам. С повышением уровня образования
растет интерес к бытовым романам и рассказам, психологической

прозе, литературным воспоминаниям, художественным биогра-
фиям. У женщин ярче выражена ориентация на поэзию, пси-

хологическую прозу, бытовые романы, произведения о сельской
жизни. В свою очередь, как и следовало ожидать, для мужчин
наиболее привлекательны книги исторической тематики, о войне

и разведчиках, юмористические и сатирические произведения.
В целом можно отметить, что читательский кругозор и круг
жанрово-тематических предпочтений у женщин шире, чем у

мужчин.

Анализ полученных данных позволяет яснее определить
читательские ориентации на отдельные жанры и темы в зави-

симости от социально-демографических факторов и на этой

основе более целенаправленно и действенно осуществлять руко-
водство чтением художественной литературы.

В целом можно отметить, что формирование литературно-
художественных интересов большинства сельской работающей
молодежи осуществляется успешно. Круг чтения художествен-
ной литературы разнообразен. Однако этот общий вывод еще

не свидетельствует о полном благополучии в деле руководства
чтением. Можно говорить о количественной и качественной

неравномерности приобщения молодых людей к художествен-
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Популярность различных жанрово-тематических комплексов

Таблица 7

в зависимости от образования возраста и пола (%)

Образование Возраст (лет) Пол

Жанр. Тема
5—8 кл.

непол-

ное

среднее

среднее

общее
среднее

спец. высшее 16-17 18—21“ 22—24 25—27 28-30
муж-)
чины

жен-

щины!

О молодежи 50,3 68,7 78,2 72,1 59,1 45,0 73,3 66,1 58,8 55,9 49,8 79,8

О любви 51,5 65,6 71,8 72,1 40,9 45,0 67,3 61,9 59,6 57,3 47,2 78,2

Исторические произведения 26,9 34,4 29,5 31,4 36,4 35,0 18,8 35,6 34,2 27,9 34,8 23,9

О войне 31,0 31,2 20,5 27,9 22,7 35,0 20,8 29,7 31,6 27,9 32,6 22,3

О современной сельской жизни 22,8 26,6 21,8 39,5 27,3 15,0 27,7 21,2 25,4 41,2 22,3 32,4

Научная фантастика 14,0 39,1 15,4 12,8 4,5 20,0 14,8 21,2 17,5 13,2 20,1 13,8

Приключенческие произведения 63,1 73,4 57,7 65,1 36,4 65,0 55,4 66,1 67,5 58,8; 68,7 55,3

Юмор и сатира 35,1 35,9 25,6 31,4 18,2 30,0 31,7 34,7 35,1 22,0 35,6 27,1

Поэзия 2,9 6,2 16,7 11,6 13,6 10,0 10,9 2,5 11,4 8,8 1,7 16,5
Детектив 67,8 70,3 65,4 60,5 36,4 75,0 62,3 66,1 64,9 61,8 67,8 60,6

Бытовой роман, повесть, рассказ 15,2 32,8 44,9 55,8 54,5 10,0 33,7 35,6 28,9 45,6 17,6 53,7

Психологическая проза 6,4 14,1 25,6 22,1 36,4 5,0 20,8 13,6 12,3 22,0 7,7 26,1

Литературные воспоминания, ху-
дожественные биографии

8,8 4,7 20,5 17,4 45,4 5,0 13,9 13,6 12,3 20,6 7,7 21,8

Популярность различных жанрово-тематических комплексов

в зависимости от образования, возраста и пола (%)
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ной литературе, проявляющейся, в частности, в недостаточной

ориентированности в латышской и русской классике, произведе-
ниях писателей других народов СССР. Тяготение читателей к

отдельным видам художественной литературы весьма неравно-
мерно.

Воспитание культуры чтения художественной литературы у
сельской молодежи, как показали наши исследования, еще не

находится на должной высоте. Поэтому руководителям чтения

необходимо более активно способствовать развитию индиви-

дуальных навыков выбора книг и периодики. Следует отметить,
что меньше половины опрошенных (среди мужчин и женщин

соответственно 43,6 и 36,9%) смогли назвать конкретные худо-
жественные произведения, которые они наметили для чтения.

Молодым читателям села подчас не хватает умения самим

выбрать те книги, которые больше всего отвечают их наклон-

ностям. Это не может не отразиться на дальнейшем развитии
целеустремленного интереса к чтению, а порой порождает
индифферентность в выборе художественной литературы. Разно-

образие художественной литературы выдвигает на первый план

также задачу воспитания у молодого читателя способности

выбора чтения.

В связи с вышеизложенным напрашивается вывод о более

активном привлечении молодежи, наиболее подготовленной в

плане идейного и художественного развития, в качестве лидеров
чтения. Необходимо выяснить механизм выделения лидеров чте-

ния, а также закономерности, которым подчиняются малые

читательские группы. Перед руководителями чтения стоит

задача: развивать, углублять и формировать у молодежи разно-
сторонние литературно-художественные интересы. Крайне важен

тщательный отбор литературы для рекомендации этой чита-

тельской группе. Важно также развивать у молодежи умение

анализировать свое отношение к произведениям печати, обосно-

ванно мотивировать его.

Современные задачи повышения уровня идеологической
работы требуют дальнейшего всестороннего изучения сущности

и тенденций столь массового явления, как чтение художествен-
ной литературы.
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DAIĻLITERATŪRAS LASĪŠANA STRĀDĀJOŠĀS LAUKU
JAUNATNES VIDŪ

S. SARDIKO

Kopsavilkums

1971.—1974. gadā veiktais V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas socio-

loģiskais pētījums «Grāmata un lasīšana lauku rajonā» sniedz orientējošu
materiālu daiļliteratūras lasīšanas izplatības jautājumu risināšanai Latvi-

jas PSR. Lai iegūtu salīdzināmus datus par lauku jaunatnes literāro interešu

saturu un raksturu, precizētu vispārējās tendences un īpatnības daiļliteratūras
lasīšanā, V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Zinātniskās pētniecības
nodaļa 1976,—1977. gadā organizēja pētījumu «Strādājošās lauku jaunatnes
literārās intereses». Lai nodrošinātu abu pētījumu salīdzināmību, tika izman-

tota 1971.—1974. gadā lietotā metodika. Abos pētījumos intervēti 1072 jau-
nieši un jaunietes.

Daiļliteratūras prestižs strādājošās lauku jaunatnes vidū ir augsts. Tikai

5,4% intervēto jauniešu pauda klaji negatīvu attieksmi pret daiļliteratūru
un tās lasīšanu. Rakstā aplūkoti šādi aspekti: strādājošās lauku jaunatnes
lasīšanas aktivitāte; dažādu laikmetu un tautu literatūras īpatsvars kopējā
daiļliteratūras lasīšanas struktūrā, visvairāk lasītie darbi lasīšanas moment-

uzņēmumā; daiļliteratūras izvēles motīvu struktūra; galvenie daiļliteratūras
ieguves avoti un iepriekšējās informācijas nesēji; strādājošās lauku jaunatnes
žanriski tematiskās vēlmes.

Daiļliteratūru regulāri lasa (kritērija zemākā robeža «dažas reizes

nedēļā») vidēji 65,2% strādājošo jauniešu. Jaunietes lasa regulārāk nekā jau-
nieši. Lasīšanas momentuzņēmumā iegūtie dati rāda, ka visvairāk lasīto grā-
matu vidū nokļuvuši pēc estētiskās vērtības dažādi darbi. Daiļliteratūras
izplatību lielā mērā nosaka grāmatu tirgus un vēlēšanās lasīt jaunu darbu

tūlīt pēc tā iznākšanas. Daiļliteratūras izvēlē liela nozīme draugu, ģimenes
locekļu un darba biedru ieteikumiem. Arī daiļdarbu žanriski tematiskās īpat-
nības ievērojami ietekmē grāmatu izvēli. Beletristika galvenokārt tiek iegūta
grāmatnīcās, draugu un paziņu mājas bibliotēkās. Bibliotēku kā daiļliteratūras
avotu aptaujas laikā izmantojuši 25,4% jauniešu.

legūtie dati norāda uz grāmatas propagandistu darbības rezervēm daiļ-
literatūras tālākā izplatīšanā lauku jaunatnes vidū. Nepieciešams arī turpināt
jaunatnes literāro interešu izpēti.



READING OF FICTION AMONG THE WORKING YOUTH

IN THE COUNTRY-SIDE

S. SARDIKO

Summary

In the years 1971 —1974 the Research Department of the V. Lācis State

Library of the Latvian SSR carried out a sociological research «Books and

reading in a country-side district». It can be regarded as an orientative ma-

terial in working out the problems of dissemination of reading in the repub-
lic. In order to get some comparative data on the contents and character

of the country youth’s literary interests, to define more precisely the general
tendencies and peculiarities in the reading of fiction the above department
carried out another research «Literary interests of the working youth in the

country-side» (1976—1977). To ensure the comparability of the obtained data

the research methods applied in 1971—1974 were made use of. In both cases

1,072 young people were interviewed.

The prestige of fiction is high among the country youth. Only 5.4% of the

interviewed young people expressed an openly negative attitude towards fic-

tion and the reading of it. The article deals with the following aspects: the

reading activity of the working youth; the specific quota of the literature of

different times and nations in the common structure of fiction reading, most

widely read works at the moment of inquiry; the structure of the motives

for book choice; ■ the main sources in the acquiring of fiction and advance

information; subject and genre requirements of the country youth.
Fiction is read regularly (the lowest point «a few times a week») by

65.2% of the working youth on the average. Women are more regular readers

than men. According to the data obtained at the moment of the inquiry the

most popular and widely read books are of different aesthetic value. The

dissemination of fiction is highly determined by the book market and the

desire to read a new book as soon as it has come out. The choice of fiction

depends greatly on the friends’, family members’ and colleagues’ recommenda-

tions. To a great extent the choice of books is also affected by the subject
and genre peculiarities of fiction. Fiction is mainly acquired at the bookshops
and from the personal libraries of friends and acquaintances. Library as a

source of fiction was mentioned by 25.4% of the interviewed young people.
The procured data indicate to the book propagandists new possibilities for

further dissemination of fiction among the country youth. It is also necessary

to proceed the investigation of the literary interests of the young people.



151

NO V. LĀČA LATVIJAS PSR VALSTS BIBLIOTĒKAS

ROKRAKSTU FONDIEM

Dzejnieka Jāņa Ruģēna (1817 —1876) rokrakstu mantojumā Latvijas PSR

Valsts bibliotēkā atrodas lasāmgrāmatas manuskripts (šifrs R X 40, 1, 32)
Latviešu lasāmgrāmatas kā īpašs mācībgrāmatu tips radās 19. gs. sākumā

(pirmā lBO3) 2. Tas bija nedaudz vēlāk nekā Krievijā un Vācijā. So zemju
lasāmgrāmatas noderēja par paraugiem Latvijā. Lasāmgrāmatas bija lieto-

jamas pēc lasītprasmes apguves. No lasāmgrāmatās ietvertās vielas bija atka-

rīgas skolēnu vispārīgās zināšanas. Tā kā vēl ilgi līdz pat 19. gs. 70. ga-
diem nebija noteiktu skolu programmu, tad pirmo lasāmgrāmatu saturu,

kvalitāti, ideoloģisko akcentu ļoti ietekmēja sastādītājs. Latviešu skolām pare-

dzēto mācībgrāmatu sastādītāji 19. gs. pirmajā pusē bija sveštautieši. Līdz
19. gs. 40. gadiem latviešu lasāmgrāmatas bija ar klaji moralizējošu ievirzi,

pēc tam līdz 70., 80. gadiem ar enciklopēdisku saturu, gadsimta beigās
pārsvarā tajās bija daiļliteratūra.

Ruģēns ir pirmais zināmais latviešu autors, kas sastādījis lasāmgrāmatu.
Та, acīm redzot, iecerēta kā P. E. Saca lasāmgrāmatas (1844) turpinājums.
Ruģēna manuskripts tapis 19. gs. 60. gadu sākumā. Darbā Ruģēns ietvēris

jaunlatviešu laikmetam raksturīgās idejas. Vairākums lasāmgrāmatas tekstu

sasaucas arī ar plaši pazīstamajiem Ruģēna agrāko gadu labākajos darbos

izteiktajiem centieniem.

Veidojot draudzes skolām enciklopēdiska satura mācību līdzekli, Ruģēns
jau ievērojamu vietu ierādījis arī daiļliteratūrai. Viņš nav vairs skāris tādas

nozares, kas bija ieviestas skolā kā īpaši priekšmeti, piemēram, matemātiku,

ticības mācību (garīga satura materiālu grāmatā ir maz). Viņa mērķis
apbruņot skolēnus ar vispusīgām zināšanām, audzināt estētiskās jūtas, mācīt

atbildību dabas priekšā, modināt tautā pašapziņu. Pamīšus ar saturīgiem
stāstiem un tēlojumiem divās pirmajās nodaļās ievietoti dzejoļi, bet ceturto

nodaļu dzeja aizpilda visu. Sastādītājs ievērojis mācīšanas pamatprincipu «no

1 J. Ruģēna rokrakstu kolekcijas pamatus veidojis Valmieras kurlmēmo

(tagad Valmieras vājdzirdīgo) skolas priekšnieks Vīlips Svēde (1849—1903),
darbu turpinājis skolotājs un vēsturnieks Voldemārs Dāvids Balodis (1848—

1918).
2 Mīlihs G. G. Jauna skolas grāmata. Jelgava, 1803. 174 Ipp.
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tuvākā, saprotamākā uz tālāko», kā arī centies izvairīties no pelēcīguma un

vienmuļības.

Lasāmgrāmatā ir gan paša Ruģēna, gan citu tālaika latviešu autoru

J. Caunīša, E. Dinsberga, M. Fītiņa, A. Rātmindera, E. Sēnberga dzejoļi. No

G. F. Stendera dzejas autors izvēlējies tikai vienu paraugu «Vakara dzies-

miņu». Starp tulkojumiem minams F. Sillera dzejdarba «Priekam» atdzejo-
jums, ar ko arī beidzas saglabātais manuskripts. Pēc prozas darbu satura

var spriest, ka Ruģēns izmantojis ziņas no tālaika enciklopēdiska satura

izdevumiem, kā arī iepazinis jaunāko, kas izdots latviešu valodā. Tā, piemē-
ram, lasāmgrāmatā ietverti vairāki T. Bekmaņa tulkotie darbi no krājuma
«Derīgas ziņas un stāsti» (Jelgavā, 1862). Interesanti, ka Bekmaņa ziņām par

Varšavu Ruģēns pats pievienojis pēdējo teikumu par visjaunākajiem svarīga-

jiem notikumiem Polijā. Autorus uzrādot, sastādītājs ir rīkojies nekonsek-

venti, tādēļ nevar pilnīgi visus bezautoru tekstus uzskatīt par Ruģēna sace-

rējumiem.
Lasāmgrāmatai ir četras nodaļas. Pirmās nodaļas nosaukuma trūkst, to

varētu nosaukt «Dzīvā un nedzīvā daba». Te autors sniedz zināšanas par

augiem un dzīvniekiem, to īpatnībām un derīgumu, kā arī par derīgajiem
izrakteņiem. Skolēniem tiek veidots priekšstats par dabas daudzveidību un

parādību savstarpējo saistību.

Otro nodaļu autors nosaucis «Zemes lode un kas pie viņas pieder».
24 darbi gan vēstī par Saules sistēmu, gan ietver ģeogrāfiskas ziņas par
dažādām vietām, gan sniedz elementāras zināšanas etnogrāfijā u.c. Pēc vis-

pārēja audzinoša satura ievaddarbiem («Tēva zeme», «Pārvaldīšana pār Zemi»)
un ziņām par Zemi un cilvēku rasēm Ruģēns stāstījumu par konkrētām vietām

sāk ar vistuvāko apkārtni («Valmieras bruģutiesas apriņķis»), tad iepazīstina
ar dažām Krievijas pilsētām, pēc tam ar tālākām vietām.

Trešā nodaļa «Stāsti» (tālaika valodā tas nozīmēja «vēsture») nesniedz

sistemātisku kursu, bet gan 14 aprakstus par ievērojamiem cilvēkiem. Te stās-

tīts par Maķedonijas Aleksandru, Dēmostenu, Jūliju Cēzaru, Mārtiņu Lu-

teru u.c. Nodaļa beidzas ar nelieliem darbiem par Zviedrijas karali Gustavu

Ādolfu un Krievijas caru Pēteri I. Domājams, materiālus par latviešu tautas

vēsturi cenzūra nebūtu atļāvusi. Toties ievērojamu personu dzīves stāstiem ir

labvēlīga ietekme tautā, kas uzsākusi cīņu par neatkarību, par pašapziņu.
Ceturtajā nodaļā «Dziesmas» ir vairāk nekā 20 dzejas, sacerējumu. Sā-

kumā dzejoļi stāsta par pasauli, kas bērniem tuva: puķēm, dzīvniekiem, sauli,

piemēram, «Bitīte», «Rīta dziesmiņa», «Pavasara prieks», «Gana dziesma» u.c.

Tiem seko garāki dzejojumi ar sarežģītāku saturu.

No apskatāmās lasāmgrāmatas tekstiem divi fragmenti «Bērzi» un

«Pilis» jau publicēti 1
. Sājā krājumā tiek publicēti 9 prozas darbi, starp tiem

vienīgi Bekmaņa apcere «Pēterburga» bijusi agrāk iespiesta. Dzejas paraugi
nav ietverti, tādēļ ka visi lasāmgrāmatas dzejoļi ir sastopami iespiesti.

1 [Rügens J.]. Kad atnaks latviešiem tie laiki? Jana Ruģēna dzīve un

darbi. R.» 1939, 395—398. Ipp.
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Manuskripts uzrakstīts salasāmā rokrakstā uz 22X18 cm lielām balta

papīra lapām. Sašuvums pairis, sākuma lapām augšējie labējie stūri noplīsuši.
Pašreizējam manuskriptam (250 Ipp.) nav paša sākuma un dažu beigu lapu.
Cenzūras iespiešanas atļauja atzīmēta lapu apakšmalās.

Par lasāmgrāmatas likteni var uzzināt no Ruģēna vēstulēm V. F. Hekera

apgādam, kuras arī atrodas Valsts bibliotēkā (šifrs R X 1,1, 9).
Autors par lasāmgrāmatu pirmoreiz ieminas 1862. gada 15. oktobra vēs-

tulē. 1863. un 1864. gadā rakstītajās vēstulēs Ruģēns piedāvā iespiešanai
manuskriptu, kura apjomu norāda dažādu no 24 līdz 32 manuskripta
loksnēm. Domājams, autors, lai panāktu grāmatas izdošanu, varbūt būtu

pat to īsinājis. Ruģēns savu darbu gribējis iespiest 1000 eksemplāros (salīdzi-
nājumā ar tālaika skolu skaitu tas nebūtu daudz). Bet, ievērojot izdevēju
nevēlēšanos ieguldīt līdzekļus tādā neienesīgā pasākumā, kāds bija mācīb-

grāmatas izdošana, 1000 eksemplāru ir diezgan pārdroša tirāža. Pēc vēs-

tulēm noprotams, ka autors ar Hekera apgādu nav varējis vienoties par hono-

rāru (viņš prasīja 75 rubļus) un tirāžu, tādēļ lasāmgrāmatas manuskripts
ticis nosūtīts Ruģēnam atpakaļ. Tā kā dzejnieka materiālie apstākļi nedeva

iespēju segt iespiešanas izmaksas, tad darbs galu galā izdots netika.

Sagatavojot vecajā ortogrāfijā uzrakstītos darbus publicēšanai, to grafiskā
sistēma tika pārveidota atbilstoši mūsdienu pareizrakstības normām, turpretī

«Rīta dziesma» J. Ruģēna lasāmgrāmatas manuskriptā
(1863)
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valodas īpatnības saglabātas. Piezīmēs galvenokārt paskaidrota Ruģēna valoda.

Par personām, kuru vārdu rakstība manuskriptā atbilst mūsdienās pieņemtajai
rakstībai, komentāri netiek sniegti. Tekstus, ievadu un piezīmes sagatavojusi
G. Krūmiņa.

ИЗ ФОНДОВ РУКОПИСЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛАТВИЙСКОЙ ССР ИМ. В. ЛАЦИСА

В коллекции рукописей латышского поэта Яниса Ругенса (1817—1876)
находится и его рукопись книги для чтения (шифр R X 40, 1, 32).

Книга для чтения как учебник в Латвии появилась в начале XIX века

(1803). Первые латышские книги для чтения были морализирующего харак-

тера, дающие минимальный объем знаний. Начиная с 40-х годов XIX века

они стали более или менее энциклопедическими, а в конце века решающее
место в них заняла художественная литература. Авторами латышских книг

для чтения в первой половине XIX века были прибалтийские немцы.

Поэт Ругенс был первым латышом, который в начале 60-х годов соста-

вил этот важный для начальных школ учебник. Его книга отличается энци-

клопедическим содержанием, однако большое место уделено художественной

литературе. Пособие Ругенса состоит из четырех частей, в которых он не

только дает научные сведения по естествознанию, географии, космографии,

истории и т. д., но и умело подобранными работами содействует этическому

и эстетическому воспитанию. Ругенс использовал новейшие произведения

других латышских авторов, а также включил переводы. Все же эта книга,

полностью готовая к изданию, даже с разрешением цензуры, осталась в

рукописи. Судя по письмам Ругенса издательству В. Ф. Геккера (шифр
R X 1,1, 9), разногласия возникли по поводу гонорара и тиража. Издатель-

ство Геккера, как и все издатели XIX века, не желало издавать учебники,

сулившие небольшую прибыль, а поэту самому оплатить издание было не

под силу.

Для ознакомления с первой книгой для чтения, составленной латышским

автором, предлагаем девять помещенных в ней сочинений: «Соль», «Золото»,

«Железо и олово», «Отечество», «Образ Земли», «Управление Землей»,

«Валмиерский уезд», «Петербург», «Демосфен». Все работы, кроме «Петер-
бурга» Т. Бекманиса, печатаются впервые.

Публикацию подготовила Г. Круминя.

AUS DEN HANDSCHRIFTENBESTÄNDEN DER V. LĀCIS

STAATSBIBLIOTHEK DER LETTISCHEN SSR

In der Handschriftensammlung des lettischen Dichters Jānis Ruģēns

(1817—1876) gibt es auch seine Handschrift des Lesebuches (Signatur R X 40,

1, 32).
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Das Lesebuch als ein Lehrbuch erschien in Lettland Anfang des 19. Jh.

(1803). Die ersten lettischen Lesebücher trugen moralisierenden Charakter

und vermittelten minimalen Umfang des Wissens. Seit den 40er Jahren des
19. Jh. wurden sie mehr oder weniger enzyklopädisch. Ende des Jahrhunderts

aber rückte die schöngeistige Literatur an die erste Stelle. Die Verfasser

der lettischen Lesebücher in der ersten Hälfte des 19. Jh. waren Deutschbalten.

Der Dichter Ruģēns war der erste Lette, der dieses für die Elementar-

schulen wichtige Lehrbuch verfaßt hatte. Die Arbeit am Lesebuch fiel auf den

Anfang der 60er Jahre. Das Buch kennzeichnet sich durch seinen enzyklopä-
dischen Inhalt; doch es nimmt einen bedeutenden Platz auch die schöne Lite-

ratur ein. Das Lehrmittel von Ruģēns besteht aus vier Teilen, in denen der

Verfasser nicht nur wissenschaftliche Kenntnisse in der Naturwissenschaft,

Geographie, Kosmographie, Geschichte usw. vermittelt, sondern auch durch

sachkundig ausgewählte Arbeiten der ethischen und ästhetischen Erziehung
beiträgt. In seinem Buch nutzt Ruģēns neue "Werke anderer lettischen Autoren

sowie Übersetzungen aus. Dennoch blieb dieses Buch, vollkommen zur Ver-

öffentlichung vorbereitet und sogar durch die Zensur zugelassen, in Hand-

schrift. Nach den Briefen Ruģēns’ an den Verlag W. F. Häckers ist zu

schließen (R X 1,1, 9), daß die Meinungsverschiedenheiten in bezug auf die

Auflagehöhe und das Honorar entstanden. Der Verlag von Häcker, ähnlich

wie alle Verleger des 19. Jh., war an den Lehrbüchern nicht interessiert, da sie

keinen hohen Gewinn versprachen. Der Dichter aber war nicht imstande, den

Verlag des Lesebuches aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Zur Einsichtnahme in das erste Lesebuch, das von einem lettischen Autor

verfaßt worden ist, werden 9 Aufsätze angeboten: «Salz», «Gold», «Eisen

und Zinn», «Vaterland», «Gestalt der Erde», «Verwaltung der Erde»,

«Ordnungsgerichtskreis Valmiera (Wolmar)», «Petersburg», «Demosthenes».

Alle Arbeiten, außer «Petersburg» von T. Bekmanis, erscheinen im Drucke zum

ersten Mal.

Die Publikation ist von G. Krūmiņa vorbereitet.

LASĀMGRĀMATA (FRAGMENTI)

JĀNIS RUĢĒNS

21. Sals

Pār visu zemi atrodās tā vaijadzīgāka virca 1 : sāls. Viņu atrod
kalnu augstumā iekš zemes kā akmins sāli; viņš izverd no pasau-
les radīšanas kā sāls ūdens iz neskaitāmiem sāls avotiem; viņu
atrod mizas vīzē pa neauglīgām stepēm iekš ziemel Aprikas,
vidus Āzijas un Cīle zemes; viņš peld tik daudz iekš pasaules
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jūras, ka, ja gribētu visu jūras ūdeni izžāvēt, visa sausa zeme

2000 pēdas2 augstumā ar sāli būtu apkrauta! Skatāt uz to neiz-

mērojamu jūru; viņas zils, Skaidris, mīlīgi uzskatāms ūdens

smēķē sāļi un rūgti, nevar cilvēki, nei lopi dzert, bet no pūšanas
caur sāli pasargāts. lekāpjat Viličkas3 brīnišķās sāls bedrēs, kur
tik tīru, skaidru sāli atrod, ka tūliņ var brūķēt; apmeklējat Aus-

trijas sāls kambarus pie Išill 4

,
Hallein 5 un Hallštadt6

,
un Bajeru

Reihenhall 7
, apskatāt Prūšu neizsmeļamus sāls avotus pie Hal-

les8
.

Daudz kalnos atrod sāli biezos strēķos, ko no zemes izrok.
Daudzreiz gan ir viņš ar ģipsi, māliem un zemi sajaukts, un tad

neizņem akmins sāli, bet ielaiž bedrēs ūdeni iekšā, kas sāli izsūc.
Kalnu dziļumos ceļās tad lielas no ūdens izēstas alas, kā pie
Hallein, kur svešinieks sāls kalnos iekš laivas pār mazu sāls
ezaru brauc, kamēr pa tam pie sienām un griestiem pie lāpu gai-
šuma un svecēm tie sarkanie, baltie, zilie un pelēkie sāls kristāli

brīnišķi spīguļo. Lieli, daudzreiz verstu garumā kanāļi vada to

sāļu ūdeni uz Išel, kur iekš lielām pannām caur uguni ūdens

izžūst un baltie sāls graudiņi pielīp un atpakaļ paliek. Sukura9

galvu modē sataisīts sāls tiek tad uz pārdošanu izdots un pie
brūķēšanas vēl grūsts. Citādi dara Halles pilsētā un visur, kur
sāls avoti ir, tur saule un gaiss to pastrādā, ko citur uguns, jo
siltās dienās no augstām balku stalažām sāls ūdeni nolaiž uz

augsti sakrātiem žagariem, kur tad lēni nopil un sāli tad pēdīgi
sakrāj. Vakara- un Vidus jūras malās citādi strādā; tur ūdeni

ielej lielās plākanās bedrēs un atstāj tad saulei savu darbu, iekš

Sibīrijas caur aukstumu ūdens sasalst jeb izžūst, un tīrais sāls

paliek atpakaļ. Tādā vīzē dabū sāli, šo priekš cilvēkiem un lopiem
vaijadzīgu vircu, šo priekš aitām gārdu kumosi, šo kamieļu kum-

pekti 10
,

kā arāberi to nosauc, par ko Šveicos tas sakāms vārds ir:

«Viena mārciņa sāls dod desmit mārciņas tauku.» Un kā varētu
mēs cilvēki mūsu ēdienus sataisīt un uzturēt bez sāls, kas ne tik
vien no pūšanas sarga, bet kas ēdienus smeķīgus padara? Kur

ņemtu mēs šķiņķus, kur kuģinieki sālītu gaļu? Un pēdīgi tak būtu
skāde par tām siļķēm un reņģēm, ko mēs ik gada noēdam, ja
nevarētu no vienas vasaras līdz otrai paglabāt, kamēr atkal jau-
nas dabū, ko pulkos Ziemeļ- un Rīta jūrā ķer.

22. Zelts

Zelts ir caur savu skaistu dzeltenu pērvi 11 un savu lielu spo-
žumu no vecveciem laikiem cilvēku acis uz sev griezis. Un, kad

viņu īsti aplūko, tad arī viņš ir īsti patiesi skaists metāls, sevišķi

tādēļ, ka viņš nei aprūs, nei melns paliek, un nekāds netīrums
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tam nepielīp jeb iekš viņa ievelkās. Tāpēc arī cilvēks tik lēti savu

sirdi pie viņa piesien un cien to pār daudz, daudzreiz augstāk
nekā savu zināmu sirdi 12

.
Daudz labāk būtu, kad katris viņu par

priekšzīmi ņemtu un par to gādātu, ka viņa dvēsele tīra paliktu
kā zelts.

Pie zelta vērā liekamām īpašībām pieder sevišķi viņa liela
izvilkšana. Ar vienu dukātu var jājēju ar viņa zirgu apzeltīt.
Lietas no sliktākiem metaļiem, it kā no sidraba, tiek daudzreiz,

gauži plāni ar zeltu pārvilktas un tad tās izskatās, it kā būtu
no tīra zelta. Tā arī izrādās cilvēks no ārienes daudz labāks nekā

viņš no iekšienes ir, kas viņam, zināms, maz goda dara, arī reti

ilgi neapslēpts nepaliek.
Zeltu atrod pa daļām upu smiltīs un uzārtā zemē, pa daļām

starp visādiem akmiņiem iekš zemes dziļumiem. Visvairāk atrod

viņu Amerikā, Krievuzemē un Aprikā. Amerikā iekš Kalifornijas
atrade priekš kādiem gadiem, ūdens dzirnavas būvējot, tik daudz

zelta, ka mudīgs lasītājs iekš astoņām dienām par bagātu vīru

varēja palikt. Tikko no tā bija ziņu dabūjuši, tad arī no visām

malām cilvēki saskrēja, ir pat no Eiropas. Katris gribēja īksā
laikā un bez pūliņa bagāts palikt. Kādu laiku šī lasīšana bez

nemiera notika; bet, kad zelta kārīgie dien no dienas vairojās,
tad cēlās stride un naids dēļ tām labākām vietām, un dažs ir tur

zelta vietā nāvi atradis. No tā skaidri redz, ka zelts laimīgu
nedara. Mēs negribam tādēļ kurnēt, ka mūsu tēvu zeme nabaga
no zelta ir. Labāk gribam mūsu zemi ar labiem augļiem apkopt
nekā mantas kārīgi pēc šā metaļa iekš zemes urkšņāt.

25. Dzelzs un alva

Starp visiem metaļiem ir dzelzs un alva tie lētākie un tak

priekš cilvēkiem tie visu vaijadzīgākie. Kas cienī mazus dzelzes
un alvas gabaliņus? Viņus nomet pie malas kā smiltis jeb akmi-

nus. Un tad no šiem metaļiem sataisa to visvaijadzīgāko priekš
cilvēkiem, un bez viņiem mēs būtu allaž vēl pusmežēni.

Par dzelzi gan šo var sacīt. Jo slikti gan mums klātos, kad

mums ēmura, cirva, vīles un naža nebūtu. No kā taisītu arklus un

šķipeles? Un voi tad nebūtu slikti, kad drātes un neglas nebūtu?
No kā taisītu ratus un ar ko apkaltu zirgus? Arīdzan kapara
zobiņi nebūtu tik labi kā no dzelzes. No kam taisītu šķēpus un

citus dzelzes rīkus un ieročus? Kad nu gan dzelzes tik notīgi
vaijaga, voi tad gan nevarētu dažkārt bez alvas iztikt?

Uz tam jāatbild: Svins dod ģēģeram13 lodes un skrotēs, grā-
matu driķeriem14 bokstābus 15 priekš avīzēm un grāmatām. Kari
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ir caur svinu lēnāki palikuši, jo nu no tālienes var pret ienaid-
nieku turēties, un nu gudrība vairāk ģeld nekā miesas spēks. Bet
visvairāk svins ģeld priekš grāmatu driķēšanas skunstes, jo no

viņa leij driķes bokstābus. Un ikviens zina, cik daudz no grāma-
tām un avīzēm cilvēks var mācīties un savu gudrību atkal citiem
zināmu darīt.

27. Tēva zeme

Kur tev dieva saulīte papriekš spīdēja, kur tev debess zvaig-
znes papriekš mirdzēja, kur viņa zibiņi tev papriekš viņa vis-

spēcību zināmu darīja un viņa vēji un auka tev ar svētiem dre-

buļiem caur dvēseli spiedās, tur ir tava mīlestība, tur ir tava

tēva zeme. Kur pirmā cilvēka acs ar mīlestību par tavu šūpuli
raudzīja, kur tava māte tev papriekš ar prieku iekš klēpa turēja
un tavs tēvs tev papriekš kristīgas ticības mācības iekš sirds

stādīja, tur ir tava mīlestība, tur ir tava tēva zeme. Un kad ar

būtu kaili klinti un tukšas salas, un kad ar nabadzība un pūliņi
tur mājotu, tev tā zeme mūžam mīļa jātur, jo tu esi cilvēks, un

tev nebūs aizmirst, bet iekš tavas sirds paturēt.
Arī tā brīvestība nav tukšs sapnis un vēja domas, bet iekš

tās dzīvo tava drošība un tava lielība 16
un tava apziņa, ka tu

no debesīm cēlies. Tur ir brīvestība, kur tu pēc tavu tēvu liku-

miem, ieradumiem un brūķēm 17 vari dzīvot; kur tevi aplaimo, kas

jau tavus tēvutēvus aplaimoja. Šī tēva zeme un šī brīvestība ir

mantas, kas bezgalīgu mīlestību un uzticību iekš sevis tur, ko
labs cilvēks virs zemes par savu mantu tur un ko kāro paturēt.

29. Zemes tēls

Kad cilvēks arī nezin cik tāļi uz visām pusēm apkārt skatās,
tad taču viņš tik vienu mazu daļu vien no Zemes var pārskatīt, un

viņam tā nerādās kā velvēta jeb lodes modē, bet kā liels izplatī-
jums jeb līdzenums ar daudz jeb maz nelīdzenumiem. Bet viņa
ir apaļa un lodei, bumbai līdzīga, kā virspusē ūdens un zeme ir.
Šo Zemes apaļumu no tā ievērojuši: 1, ka ap Zemi braukuši ir,
kur tas ceļš uz vienu pusi iedams, atkal tai vietā atnāk, kur

izbraukuši, bet no pretpuses atpakaļ nākot; 2, ka no atnākdamām

kuģēm tālumā papriekš masta galu vien ierauga un pēdīgi tās

zemākas kuģes daļas; 3, ka pakrēslis, ko Zeme pie Mēness aptum-
šošanām met, katrreiz apaļš izrādās, kas tik vien pie lodes, bum-

bas var gadīties.
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Taču viņas caurmēri nav pilnīgi viens otram līdzīgi; tas lie-

lākais ir 5 jūdzi 18 garāks kā tas mazākais.

Viņas iekšpusi mēs nepazīstam. Šī lode griežās arvien iekš,
lieliem riņķiem ap Sauli. Arvienu vien Saule viņu pievelk kā ar

magnētes spēku, un Zeme viņai piekristu klāt, kad viņa netiktu
no viena cita spēka arvien no Saules prom dzīta. Šie abi vienā
laikā strādādami spēki dzen viņu pa apaļu, riņķam līdzīgu ceļu
ap Sauli, tā ka iekš sešdesmitas daļas no vienas stundas divi
simts un četrdesmits jūdzes noskrien.

Cik liels šis ātrums arī ir, tad taču tas ātrums, ar ko Saule

un zvaigznes savus starus pie mums sūta, ir vēl daudz lielāks.
Saule ir no mums tik tālu, ka vaijadzētu vairāk kā desmit tūksto-
šas Zemes vienu pie otras likt, kad gribētu līdz Sauli tiltu

taisīt, jo Zemes caurmērs ir 1720 jūdzes. Bet Saules staram

vaijag tikai 8 minūtes laika, kamēr Zemi aizsniedz.
Bet starp mūsu zvaigznēm citas ir tik tāļu, ka viņu spīdumam

daudz tūkstošu gadu vaijadzētu, kamēr pie mums atnāktu. Kad
tagad celtos šinī neizmērojamā tālumā jaunas Saules, tad mēs,
Zemes dzīvotāji, viņas vēl pēc daudz tūkstoš gadiem redzēt

dabūtu, un kad viena no šām zvaigznēm nozustu, tad mēs tak

viņas spīdumu vēl daudz gadus dabūtu redzēt. Varbūt ir katrai

no šām Saulēm tāpat kā mūsu Zemei citas apkārt. Jūs redzat tās

neskaitāmas stāvu zvaigznes, no kam daudz kā lielos pulkos
saspiestas ir un kā plāna migla izskatās. Cik neskaitāms pulks
gan būs to planētu, kas ap Sauli iekš apaļiem ceļiem skrien! Bet

mūsu Zeme arī griežās ap sev pašu no vakariem uz rītiem iekš
24 stundām; viņai iet arī līdz viss gaiss un padebeši.

31. Pārvaldīšana pār Zemi

Cilvēks pēc sava neredzama radītāja prāta ir kungs pār visu

Zemi (1. Moz. gr. 1, 26), tikpat pār jūru, kā pār zemi. Viņš arī

patiesi paliek pār pirmēju gan ne visai, bet pār otru pilnīgi par

valdnieku; to var redzēt pie tā: 1, viņš dzīvo visos Zemes stūros,
ir tālāk izplātījies nekā cits kāds kustons, panes katru gaisu no

lielāka karstuma līdz stiprāka aukstuma, kad tik vien asinis neap-

stājās. Tak nomana pie aukstu zemu dzīvotājiem gaisa spēku,
caur ko viņiem tik vien cilvēka tēls ir, un pie karstu zemu dzīvo-

tājiem nospiezdamu saules karstumu; tie ir tik pusdzīvodami
cilvēki. Mērenos Zemes strēķos miesai un dvēselei labāka kla-

šana; no tādām zemēm arī ceļās skunstes, zināšanas, valstības un

ticības; 2, cilvēks uzturās (paēd) visos Zemes stūros, arī tādas
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vietās, kur nabadzības un aukstuma dēj neviens zemes kustons
nedzīvo; 3, viņš savieno izšķirtus zemes gabalus par savas tau-

tas mitekli caur to, ka pār jūru ar kuģēm brauc. Tas notiek pa
jūru caur dampkuģiem19

,
uz sausu zemi caur dampvāģiem20

,

dzelzescejiem un telegrāpiem; 4, viņš rāda starp visiem citiem

radījumiem lielāku drošību, jo dzīvo arī tur, kur allaž nāves

bēdas gaidāmas; viņš reizo pa zemi un jūru iekš nelaimes un

bailēm, un neatstāj arī pat tādas vietas, kur viņa biedri galu
dabūja, viņš karo pret zemes, kā pret jūras vareniem.

35. Valmiera bruģutiesas21 apriņķis

Valmieras pilsēts, laikam no Dāņu ķēniņa Voldemār II ap
1219 būvēts un bruņenieku meistara Vijuma fon Šauerberg 22

,
kas

arī to pili, kā drūpi vēl redzami, uzcēla; 1283. lielāks padarīts,
bija citkārt brangs pilsētiņš, ar mūriem, vaļļiem un grāviem; še
daudzreiz landāgu 23 noturēja, bet, kad vaļjus 1681 noārdīja, ir

pamazām par mazu miestiņu palicis, kam 1235 iedzīvotāji, vairāk
vācieši, kas no andeles un amatiem uzturās. Še ir viena branga
baznīca un jauka kapsēta, vairāk kā 100 mājas, kreisskola24

,

meitu skola un maza skola.
Limbaži auglīgā līdzenumā pie diviem zivīgiem ezariem, no

kuriem vienu par Dūņu, otru par Lielo ezaru nosauc, esot no

Rīgas bīskapa Alberta 1223 uzbūvēti, kas arī šeitan daudzreiz

mājoja. 1439 dabūja viņš no virsbīskapa Henning25 pilsētas tais-
nības 26

.

Pili zviedri 1567 izpostīja un Ivan Vasiljevič27 sadedzi-

nāja. Limbažu pils apriņķi un visu, kas tur pieder, šķiņķoja Gus-
tavs Ādolps 28 1621 Rīgas pilsētām. Pilsētām vairāk kā 1000 iedzī-

votāji, vācieši (kaupmani29
un amatnieki), divas baznīcas, kreis-

skola un maza skola.
Pie Vainižiem, Umurgas draudzē kādi drūpi no tās no virs-

bīskapa Fromhold fon Fifhūzen30 1349 uzbūvētas pils.
Burtnieku pils, pie ezera tādā pašā vārdā, piederēja bruņe-

niekiem un ir 1284 no bruņenieku meistera Vijuma fon Sauerberg
uzbūvēta; pēdīgi pārbūvēta un vēlāki pārtaisīta, tagad par kungu
mājokli.

Bruņenieku pils Rūjiene un laikam arī baznīca 1263. gadā
būvēta; 1595. bija tur vēl pilsētiņš. Tagad viņam āķelverka tais-

nības 31
.

Vella ala pie Salaces, Salaces upes malā, pie kā šaurs zems

gaņģis32 noved, ir 10 soļu gara un plata, stāv 18 pēdas apakš
zemes.
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Salaces upes galā 1226. no virsbīskapa Albert uzbūvēta pils
arī viņam piederēja. Vienā alā, kam krustis arī gaņģi, esot vecie

līvi upurējuši.
Tā vēl piedzīvota Lielstraupes pils no Fabian fon Rozen būvēta

1263.; tāpat Mazstraupes pils, kur arī iekšā dzīvo, no Jāņa fon
Rozen būvēta. Seitan pie Straupes upites no Daniel priestera bū-
vētu baznīcu 1220 igauņi izpostīja. Augstroze 1272 no Kristjān
fon Rozen būvēta.

39. Pēterburga

Pēterburga, otris galvas un pirmais valsts pilsēts pie Pinņu
un Rīta jūras33 Krievuzemē, tapa no krievu ķeizera Pētera tā
pirmā, pēc kā vārdu arī pilsētu nosauce, dibināts. Priekš 156 ga-
diem uz to vietu tik šurp un turp mazas zvejnieku būdas atradās.

Tagad skaistākais pilsēts pa visu pasauli. Valstības labklāšana
un labums tik caur andeli varēja pacelties, tādēļ ķeizers pār-
domāja, kā to ieriktēt. Viņš iesāce karu ar zviedriem, kam toreiz

gandrīz visa Pinņu jūra piederēja, viņiem ar piederīgām salām

atņēma un tās tā lika apcietināt, ka ienaidnieki nevarēja tik
•ātri piekļūt.

Nu sāca pie jauna pilsēta strādāt. Darbs bij varen grūts, jo
lielus purvjus, muklājus un daburus34 vaijadzēja ar zemi, akmi-
niem un kokiem pildīt. Vieta bij ļoti zema un tika daudzreiz no

jūras viļņiem appludināta. Priekš ķeizera uztaisīja mazu koka

namiņu par dzīvokli, kas vēl šo baltu dienu redzams. Tas bija
Pēterburgas iesākums. Ķeizars lika visur izsludināt, kam patik-
šana būtu turp noiet dzīvot, tas lai to darītu. Tad nu sanāce pulks
ļaužu no Novgorodas, Maskavas, tatāri, kazaki un zemnieki no

apkārtējām gubernementēm35
.

Kaut gan ļaudis iesākumā lielu
trūkumu cieta, tad pēcāk gāja labi. Pēc pieciem mēnešiem pirmu
reiz olandiešu36 kuģis jaunā ostā enkuri izmeta. Ķeizars, to ierau-

dzījis, ļoti priecājās un savā prātā jau uz priekšu valstības lab-
klāšanu augtin augot redzēja. Kuģa kapteine tika Menšikova37

namā uzņerņts un pats ķeizars ar viņu pie galda.
Liels pulks ķeizeru pilis Pēterburgu pušķo, starp citām vis-

vairāk ķeizera ziemas pils pieminama. Lielākā un jaukākā puse
uz Nēvas upi 721 pēdas gara. lekšpusē Jurģu zāle vien 150 pēdas
gara un 60 p. plata ar 40 virsgalā apzeltītiem pīlāriem. Pie zie-

mas pils vēl divi mazākas no Katrīnas II uzbūvētas38
,

tagad tanīs

skunstes39 lietas tiek glabātas.
Kad visu Pēterburgu uzreiz grib pārskatīt, tad jāuzkāp uz

kara tiesas pils torņa, no kurienes visu var redzēt. Papriekš
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ierauga vecu Pēterburgu ar piederīgiem cietumiem 40
,

daudz lie-

liem dārziem un pirmā ķeizera mājokli. Tad to pilsētas daļu
Vasiljevskij Ostrov, kur visu lielāka andele. Seit arī lielas bērzes

jeb kopmaņu saiešanas nams
41

,
kas uz 44 akmina stabiem taisīts,

atronas. lekšpusē viena vienīga zāle, 126 p. gara un 66 p.

plata. Nama priekšā placis 900 pēdas garš un 750 pēdas plats.
Uz šo ik pavasarus pirmu tirgu tur, par zīmi, ka andele atkal

no jauna var sākties.
Tālāk redz: Muzeum42 jeb namu, kur brīnišķīgas lietas no

vecu veciem, kā arī tagadējiem laikiem priekš rādīšanas tiek gla-
bātas. Augsta kara skola pilsētiņš ar 4500 iedzīvotājiem.
Ostas, lazaretes, lielas skaistas kazernes43

,
Pētera placi, Aleksan-

dera stabu, lielu bāriņu namu un marmora pili. Pavisam ir

120 krievu baznīcas un 38 no citām ticībām. Viena turku mošee

jeb lūgšanas nams. Vērā liekami ir: katedrāle jeb augsta bīskapa
virsbaznīca, kas 15 miljonu rubļus maksājot. lekšpuse tik

stipri apzeltīta, ka mirdz un spiguļo. 2, Izaaka baznīca, no varen

lieliem granīta akminiem, skaistākā baznīca pa visu pasauli. Baz-

nīcas priekšnams tiek no 48 granīta stabiem, kas 56 pēdas augsti
un 7 pēdas resni, turēts. Esot liels darbs bijis, kamēr stabus no

Pinņu zemes
44 atveduši. Kāds vīrs ar vārdu Zukanus45 to darbu

apņēmies un arī izdarījis.
Pie šām divi baznīcām vēl pieskaitāmi: Aleksander Nevski,

Nikolaja, Vladimira, Jāņa, Pētera un Pāvila baznīcas, visas glī-
tas un jaukas. Kur tad vēl pulks pilis un dārzi, kā jau sacījis,
ar vārdiem to brangumu un košumu nevar izteikt, bet vaijag’
pašam redzēt.

Pēterburgas andele uz visām pasaules malām tāļi stiepjās.
Liels kanāls Nevu ar Volgas upi un Kaspiku jūru savieno. Vairāk
kā 800 jūdzes no Sibirijas tiek prece ar kuģiem un laivām par

Selengas upēm, Baikāla ezaru, Jeniseijas, Tobolas, Volkovas

upēm uz Ladoga kanāli un no turienes uz Volgas un Nevas upi
atvesta. No Pēterburgas pārdod visvairāk kaņepes un taukus,
arī linus, dzelzi, un ādas, un kažokus. Ņem pretī: bomvillu46

,

villu, elji, vīnu un dažas citas lietas.
Gaiss tur gan tik tīrs neesot kā pie mums, bet tie trīs vasaras

mēneši jūni, jūli un augusts tik pat silti kā Vāczemē. Divi mēneši

pieder lietum, vējam un aukām. November! sākās stipra ziema,
5 mēnešus it labi ar kamanām var braukt.

Pēterburgā gandrīz pus miljona iedzīvotāji, 10 000 nami, starp
kuriem 4500 no akminiem. Piektā daļa no svešām tautām tur

dzīvo. Karavīri 70 000. Lustes un prieki Pēterburgā vairāk nekā
citos pilsētos. Ziemā liek iedzīvotāji uz Nevas upi mazus kalnus

no dēļiem taisīt, tos ar ūdeni aplaista un nosaldē, tad ar ragu-
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tinām laižās zemē. Daudz vietās šūpuli pakārti. Kumēdijas un

dančus pa budēļa laiku47 visur var redzēt. Vasaras izlustēšana
tiek Pētermuižā48 15 verstes no Pēterburgas noturēta. Jaunu gadu
dienā lielā Jurģu zālē uzņem, sapulcē kādus 20 000 cilvēkus, ko

ķeizers pats apmielo. Pa triju kungu dienu 49 tiek Nevas upe iesvē-

tīta u. t. pr. Visi šie svētki pilsētniekiem par izlustēšanu. Poli-

cejam maz darīšanas, jo ļaudis rāmi un godīgi saturās. Kad kādu

reiz dumpis 50 izceļās, tad tūdaļ tiek ūdens ar uguns spricēm vidū

laists, kas ļaužu dusmas atdzisina un tos izšķir.
Pēterburgā trīs kumēdiņu nami 51

,
kur vāciski, krieviski un

spranciski kumēdiņus rāda. Visapkārt Pēterburgai daudz vasaras

pilis, starp šiem visu skaistākās: Carskoe Selo 52
, Kamenoi

Ostrov53
,

kur ķeizers Aleksanders I par vasaru dzīvoja, Pēter-
muiža ar savām ūdens skunstēm un Pavlovski ar jaukiem dār-

ziem. Pēterburga jo dienas lielāka un košāka top, andele, skun-
stes un gudrības ar milzu soļiem uz priekšu dodās. Lai dievs

uztur šo pilsētu līdz ar mūsu zemes tēvu!

BEKM ANN.5 *

57. Demostenes 55

Caur daudzreiz cirtieniem pats stiprais ozols krīt,
Ja šodien ne, tak krīt viņš rīt.

Demostenes bija tas lielākais grieķu runātājs. Viņam nomira

tēvs, kad tik pats ko septiņus gadus bija vecs. Kā puika dzirdēja
viņš vienreiz kādu runātāju un priecājās par to brīnīdamies. Viņš
tūliņ apņēmās arī par tādu runātāju palikt. No tā laika viņš
vairs ar spēlēšanu nedarbojās, bet savu laiku pavadīja ar lasī-

šanu, rakstīšanu un runāšanu. Kad bija uzaudzis un kādu smuku

runu bija sarakstījis, tad to priekš ļaudīm turēja. Bet viņu nosmā-

dēja un viss pūliņš likās par velti būt. Noskumis gāja viņš uz

mājām. Kāds draugs paskubināja viņu otru reiz turēt. Šoreiz

viņš to runu ar lielāku pūliņu sarakstīja un iemācījās. Bet! atkal
šoreiz viņam izsmēja; savu ģīmi mētelī satinis, gāja viņš uz māju.
Pēc tam viņu kāds cits draugs apmeklēja un parādīja viņam vai-

nas. Bet Demostenem bija pie runāšanas trīs vainas: pirmā kārtā

runāja viņš par daudz lēni 56
, jo bija vājas krūtis; tad nerunāja

viņš skaidri, jo dažus bokstābus nemaz neizsauca, par pr.
57 to

R; tad arī viņš raustīja plecus, kad kādu vārdu izteica. Uz kādu

vīzi tad nu no šām vainām vaļā tikt? Demostenes nepameta savu

drošību. Ko cilvēks grib, to viņš arī iespēj. Ka savas krūtis

stiprinātu, gāja viņš ik dienas pret stāviem kalniem, jeb gaja pie
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jūras skrastiem, kur vislielākais troksnis bija, un mēģināja ar

savu balsi to troksni pārvārēt. Ka to R un citus bokstābus varētu

izteikt, lika viņš mazus akmintiņus apakš mēles un tad runāja.
Kā plecus neraustītu, pakāra viņš zobeni pār pleciem, kas viņu
katrreiz ievainoja, kad viņš plecus raustīja. Tad lika viņš sev

matus īksus nogriezt, ka varētu mājā palikt un tā ar runām dar-

boties. Pēc tādām pūliņām viņš atkal nāce priekšā un turēja
tik glītu runu, ka grieķi pār viņu brīnījās. Demostenes tika nu

slavēts un tā arvien uz priekšu gāja.

Piezīmes

1. Virca garšviela.
2. Pēda garuma mērs. 19. gs. otrajā pusē Vidzemē lietoja Rīgas pēdu

(31,37 cm).
3. Velička pilsēta Polijā.
4. Išla sālsavoti un kalnu kūrorts Austrijā.
5. Halleina pilsēta Austrijā.
6. Halla pilsēta Austrijā, sālsavotu kūrorts.

7. Reihenhalla pilsēta Bavārijā (tagad VFR).
8. Halle pilsēta Vācijā (VDR) pie Zāles upes. Vairāki šeit minētie

vietu nosaukumi cēlušies no ķeltu vārda «hal» «sāls».

9. Sukurs cukurs.

10. Kumpekte konfekte.

11. Pērve krāsa.

12. Zināma sirds sirdsapziņa.
13. Ģēģeris mednieks.

14. Driķeris iespiedējs.
15. Bokstābs burtstabiņš, arī burts.

16. Lielība lielums.

17. Brūķe paraža.
18. Jūdze garuma mērs. Vidzemes jūdze 7,1 km.

19. Dampkuģis tvaikonis.

20. Dampvāģis dzelzceļa vilciens.

21. Bruģutiesas, arī kārtības tiesas, Vidzemē pastāvēja no 1668. gada līdz

1889. gadam. To uzdevums bija gādāt par sabiedrisku mieru un kārtību

apriņķī, arī par lauku ceļu (bruģu) uzturēšanu kārtībā.

22. Vilhelms fon Sauerbergs Livonijas ordeņa mestrs (1281 —1287).
23. Seit Ruģēns domājis feodāļu sanāksmes Livonijas landtāgus

(1419—1561).
24. Kreisskola apriņķa skola, otrā skolu pakāpe pēc 19. gs. sākumā

izdotajiem skolu noteikumiem. Mācības notika vācu valodā.

25. Hennings Sarpenbergs Rīgas virsbīskaps (1424—1448).
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26. Pilsētas taisnības pilsētas tiesības. Ruģēna ziņas neprecīzas, jo
Limbažiem pilsētas tiesības piešķīra Rīgas virsbīskaps Johans IV 1385. gadā.

27. Ivans Vasiļjevičs Krievijas cars Ivans IV Bargais (1530—1584).
Limbaži tika izpostīti Livonijas kara laikā.

28. Gustavs II Ādolfs Zviedrijas karalis (1594—1632). Viņa valdīšanas

laikā Vidzeme nonāca Zviedrijas sastāvā.

29. Kaupmanis tirgotājs.
30. Fromholds fon Fifhūzens Rīgas virsbīskaps (1348—1369).
31. Āķelverka taisnības miesta (vācu vai. Hakelwerkj tiesības.

32. Gaņģis eja.
33. Piņņu un Rīta jūra Somu līča un Baltijas jūras agrākie nosaukumi.

34. Daburs dumbrs.
35. Gubernemente • guberņa.
36. Olandieši holandieši.
37. Aleksandrs Meņšikovs (1673—1729) krievu karavadonis un valsts-

vīrs, cara Pētera I jaunības draugs.
38. Mazā Ermitāža un Vecā Ermitāža.

39. Skunste māksla.

40. Cietums šeit: cietoksnis.

41. Biržas nams Vasilija salā tirgoņu sapulcēšanās un darījumu kār-

tošanas vieta.
42. Kunstkamera pirmais Krievijas muzejs, dibināts 1719. gadā.
43. Kazerne kazarma.

44. Piņņu zeme Somija.
45. Zukanus krievu akmeņkalis Samsons Suhanovs (1766 19. gs.

40. gadi).
46. Bomvilla kokvilna.

47. Budēļa laiks krievu «масляница» vai «масляная неделя» (svētku
nedēļa pirms lielā gavēņa). Līdzās kristietības rituāliem tajā notika daudz

jautru izdarību, kas saglabājušās no senajiem ziemas aizvadīšanas svētkiem.

48. Pētermuiža Pēterhofa, tag. Petrodvorcca, sākta celt 1709. gadā pēc
cara Pētera I pavēles un izveidota par cara vasaras rezidenci.

49. Triju kungu diena 6. janvārī.
50. Dumpis šeit: nekārtības.
51. Kumēdiņu nams teātris.

52. Carskoje Selo (tag. Puškina) caru rezidence. 1812. gadā tai oficiāli

piešķirtas pilsētas tiesības. 1918.—1937. gadā Detskoje Selo.

53. Viena no Pēterburgas lielākajām un skaistākajām salām.

54. Teodors Bekmanis, skolotājs un rakstnieks, darbojies 19. gs. otrajā
pusē.

55. Dēmostens (ap 384. —322. gadu p. m. ē.) sengrieķu orators, poli-
tisks darbinieks, vergturu demokrātijas ideologs.

56. Lēni šeit: klusu.

57. Par provi piemēram.
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