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mākslinieks frīdrihs jūliuss dērings (döring) 
un viņa atmiņu krājums 

“was ich nicht gerne vergessen möchte, 
oder erinnerungen aus meinem leben” 

(k�� es nekad negri�ētu ai�mirst je� atmiņas n�� manas d�īves�k�� es nekad negri�ētu ai�mirst je� atmiņas n�� manas d�īves�)

ieskats topošajā publikācijā
Šīs publikācijas mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar plānoto latvijas valsts vēstures arhīva 
publikāciju – ievērojamā gleznotāja, mākslas vēsturnieka, kultūras un sabiedriskā darbinieka 
frīdriha jūliusa dēringa (drēzdene, 1818–jelgava, 1898� atmiņu krājumu “Was ich nicht gerne 
vergessen möchte, oder Erinnerungen aus meinem Leben” (“ko es nekad negribētu aizmirst jeb 
atmiņas no manas dzīves”�. Šīs atmiņas aptver laiku no 1845. gada līdz 1860. gadam un stāsta 
par dēringa dzīvi un darbu jelgavā. Plašais tēmu loks, kam autors pievērsies savās atmiņās, 
ļauj izmantot tās kā avotu dažādu jomu pētniekiem: vēsturniekiem un mākslas vēsturniekiem, 
ģenealogiem un filologiem. tekstu papildina dēringa skices un zīmējumi: pilsētu, piļu un 
kungu māju plāni, kungu māju fasāžu zīmējumi u. c.
Atslēgvārdi: frīdrihs jūliuss dērings, memuāru literatūra, ikdienas vēsture, pilsonisku dzimtu 
vēsture, muižnieku dzimtas kurzemē, jelgava, rīga, mākslinieki rīgā un jelgavā, kurzemes 
literatūras un mākslas biedrība. 

latvijas valsts vēstures arhīvā, kurzemes literatūras un mākslas biedrības 
fondā (nr. 5759� glabājas plaša dokumentu kolekcija, kas atspoguļo 
ievērojamā mākslinieka, mākslas vēsturnieka un kultūras darbinieka frīdriha 
jūliusa dēringa (1818–1898� dzīvi un darbu. viņam bija liela loma ne vien 
jelgavas, bet visas kurzemes mākslas un kultūras dzīvē 19. gadsimta vidū 
un otrajā pusē. nozīmīgākie materiāli dēringa dokumentārā mantojuma 
vidū ir viņa dienasgrāmatas, darba burtnīca ar mūža garumā radīto mākslas 

vēsture
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darbu uzskaitījumu, kā arī atmiņu krājums “Was ich nicht gerne vergessen 
möchte, oder Erinnerungen aus meinem Leben” (“ko es nekad negribētu aizmirst 
jeb atmiņas no manas dzīves”� četros sējumos, kas aptver laiku no 1845. 
gada līdz 1860. gadam. Šo manuskriptu īpašo vērtību lielo arhīva bagātību 
vidū nosaka to privātais raksturs, kas ļauj tos izmantot ne tikai dēringa 
mākslinieka personības un daiļrades izpētei, bet arī bīdermeijera laikmeta 
cilvēku ikdienas dzīves vēstures un mentalitātes pētījumos. Plašais tēmu 
loks, kam autors pievērsies savās atmiņās, padara tās interesantas dažādu 
jomu pētniekiem: vēsturniekiem un mākslas vēsturniekiem, ģenealogiem un 
filologiem. turklāt jāatzīmē, ka tekstu papildina dēringa skices un zīmējumi: 
pilsētu, piļu un kungu māju plāni, kungu māju fasāžu zīmējumi u. c.

turpinot avotu publikāciju sēriju, latvijas valsts vēstures arhīvs iecerējis 
izdot dēringa atmiņu divus sējumus, kas attiecas uz viņa dzīvi kurzemē 
(lvva, 5759. fonds, 2. apraksts, 1107. lieta, 477 lappuses; turpat, 1110. lieta – 
492 lappuses�. jāpiebilst, ka kādreiz bijis arī piektais atmiņu krājums (faktiski 
pirmais�, kas stāstījis par dēringa bērnību un jaunību drēzdenē. latvijas 
valsts vēstures arhīvā šis sējums nav saglabājies, bet divi pārējie sējumi sastāv 
no dēringa ceļojumu aprakstiem francijā un itālijā (lvva, 5759. fonds, 2. ap-
raksts, 1108., 1109. lieta�.

saskaņā ar avotu publikāciju principiem, apjomīgo manuskriptu, kas aptver 
aptuveni 1000 lappuses, paredzēts publicēt oriģinālā – vācu valodā, pievienot 
tam teksta tulkojumu latviešu valodā ar nepieciešamajiem komentāriem, kā 
arī sagatavot atmiņās minēto personu un vietu reģistru. mērķis, publicējot 
dēringa atmiņu fragmentu – stāstījumu par 1852. un 1853. gada notikumiem, 
ir iepazīstināt interesentus ar dēringa atmiņu stilu un tajās atrodamo izziņas 
materiālu.

***

Pirms raksturot tuvāk dēringa atmiņu krājumu, tā tapšanu un saturu, 
īsumā pievērsīsimies viņa dzīves gājumam. dērings dzimis drēzdenē 1818. 
gada 31. augustā skrodera ģimenē, mācījies drēzdenes mākslas akadēmijā, 
kopš 1838. gada pie slavenā gleznotāja – profesora eduarda Bendemaņa 
(Bendemann�. 1845. gada 26. novembrī/ 8. decembrī viņš, drēzdenē iepazītu 
kurzemnieku aicināts, ieradās jelgavā un palika šeit uz pastāvīgu dzīvi.1 
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1847. gadā dērings apprecējās ar savu tautieti luīzi veku (Weck, 1821–1885�. 
sākotnēji viņš pelnīja iztiku, pasniedzot privātstundas, kā arī zīmējot un 
gleznojot portretus, bet kopš 1859. gada 1. augusta strādāja par zīmēšanas 
un kaligrāfijas skolotāju jelgavas ģimnāzijā. stājoties šajā amatā, dēringam 
tika izvirzīta prasība iegūt mākslas akadēmijas zinātnisko grādu un pieņemt 
krievijas pavalstniecību.2 grūti izskaidrot, kā viņam izdevās saglabāt darbu 
ģimnāzijā līdz 1890. gadam, šos noteikumus neizpildot. neilgu laiku – no 
1859. gada līdz 1860. gadam – viņš pasniedza zīmēšanas stundas arī jelgavas 
apriņķa jeb reālskolā, svētās trīsvienības draudzes meiteņu, kā arī dorotejas 
meiteņu skolā jelgavā.3

1857. gada 5. februārī kurzemes literatūras un mākslas biedrības 
sēdē, dēringam pašam klāt neesot, viņu ievēlēja par šīs biedrības ko-
respondētājlocekli. kā dērings atzīmējis savās atmiņās, līdz šim laikam viņš 
par biedrības darbu zinājis visai maz, bet toreizējā biedrības sekretāra georga 
magnusa fon Paukera (Paucker, 1787–1855� atnesto ziņu uzņēmis ar prieku un 
tūlīt izteicis gatavību kļūt par biedrības īsteno biedru. 1857. gada 18. martā 
viņš saņēmis kurzemes literatūras un mākslas biedrības biedra diplomu, 
statūtus un valdes parakstītu vēlējumu turpmāk aktīvi darboties biedrības 
mērķu īstenošanas labā.4 turpmākajos gados dērings šim aicinājumam 
atsaucīgi sekojis, – apmeklējis biedrības sanāksmes, sagatavojis un nolasījis 
referātus, publicējis rakstus par arheoloģijas un mākslas vēstures tēmām 
biedrības izdevumā “Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur 
und Kunst“, kā arī veicis redaktora pienākumus. 1859. gadā dērings ievēlēts 
par kurzemes literatūras un mākslas biedrības bibliotēkas bibliotekāra 
palīgu, bet kopš 1860. gada 11. marta strādājis par bibliotekāru. galvenais 
viņa uzdevums, kuru viņš godam veica, bija bibliotēkas grāmatu, žurnālu un 
rokrakstu kataloga sastādīšana. aprakstot grūtības, ar ko viņam bibliotekāra 
darbā nācās saskarties, dērings savās atmiņās atzīmējis: “Vispār es bibliotēkai 
esmu ziedojis tik daudz laika, ka neviens cilvēks to pat nenojautīs, un bieži sev klusībā 
pārmetu, ka es to pārāk daudz esmu atņēmis savam īstenajam darbam, taču, no otras 
puses, man nebija miera, nenovedot iesākto līdz galam [..].”5 

laikā no 1865. gada maija līdz 1893. gada jūnijam dērings pildīja kurzemes 
literatūras un mākslas biedrības sekretāra pienākumus. aktīvi viņš piedalījās 
arī kurzemes Provinces muzeja darbā, gan konservējot un restaurējot muzeja 
kolekciju priekšmetus, gan sastādot katalogu. darbu biedrībā un muzejā 
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dērings pārtrauca tikai piecus gadus pirms savas nāves – 1893. gadā.6 dērings 
miris 1898. gada 26. septembrī (pēc vecā stila�.7 

***

Par to, kā dērings pievērsies dienasgrāmatu un atmiņu rakstīšanai, vēsta 
vairākas norādes viņa memuāru pēdējā sējumā. Proti, 1855. gadā dērings 
atzīmējis, ka kopš 1837. gada rudens, tātad kopš 19 gadu vecuma, vēl dzīvojot 
drēzdenē, viņš ik dienas uzrakstījis īsu stāstījumu par aizritējušo dienu. Par 
laiku līdz 1837. gadam dēringam bijušas tikai nelielas piezīmes, tādēļ viņš 
vēlāk to papildināšanai pierakstījis visu, kas atausis atmiņā par jaunības 
gadiem, un tādējādi sakrājis ļoti daudz materiāla. 1855. gada sākumā viņš 
tos sakārtojis, izšķirojis un, balstoties uz tiem, kā arī salīdzinot šos pierakstus 
ar citiem saviem dokumentiem, vēstulēm u. c., uzrakstījis īsu stāstījumu par 
savu jaunību, bet 31. janvārī sācis to pārrakstīt tīrrakstā mazā oktāvas formāta 
grāmatiņā. turpmāk šī nodarbe aizņēmusi gandrīz visu viņa brīvo laiku un 
ļoti aizrāvusi. tālāk dērings turpina: “Kad biju nonācis līdz brīdim, ar kuru 
sākās manas dienasgrāmatas, man tās nelikās pietiekami pārskatāmas un es nolēmu 
izvilkumus no tām pievienot kā turpinājumu stāstam par savu jaunību; turpināju šo 
darbu līdz 1856. gada sākumam, proti, līdz laikam, par kuru stāstīja minētā oktāvas 
formāta grāmatiņa.”8 

darbs pie atmiņu krājuma, kuram dērings devis virsrakstu “Was ich 
nicht gerne vergessen möchte, oder Erinnerungen aus meinem Leben”, aizsākts 
1857. gada rudenī, un dērings par to raksta: “Kamēr mana sieva bija ārzemēs,9 
es uzsāku darbu – patiesībā gan blakus nodarbi savā brīvajā laikā, pie kuras ķēros 
ar lielu aizrautību un kura kopš tā laika kļuvusi par manu mīļāko nodarbošanos 
un atpūtu, proti, manu “Atmiņu” rakstīšanu tanī formā, kur šī grāmata, kurā es 
visu šeit teikto rakstu, veido III sējumu (patiesībā V sējumu). [..] Īsu savas dzīves 
stāstu – galvenokārt pavisam sausus izvilkumus no savām dienasgrāmatām – biju 
sācis rakstīt 1855. gada 21. janvārī oktāvas formāta grāmatiņā un novedis to līdz 
1856. gada sākuma notikumu attēlojumam. Tas mani vairs neapmierināja, tādēļ es 
mēģināju rakstīt izsmeļošāk, un dažviet varbūt šai ziņā esmu aizgājis par tālu. Šīs 
atmiņas prasījušas no manis krietni daudz dārgā laika, bet sagādājušas arī daudz 
baudas un sniegušas lielu apmierinājumu. Sāku rakstīt 10. augustā (1857. gadā) un 
biju ar savu jaunības dienu stāstu tik tālu, ka 8. un 20. novembrī varēju to nolasīt 
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priekšā pie Blūmiem (Bluhm), kur to noklausījās arī Reijeri (Reyher). Pirmo sējumu, 
kur 606 kvartas formāta lappusēs mana biogrāfija aptver laiku līdz 1844. gada vēlam 
rudenim (novembra beigām), pabeidzu 1859. gada 5. oktobrī, tātad nedaudz vairāk 
nekā pēc diviem gadiem.”10 kā sacīts iepriekš, šis sējums latvijas valsts vēstures 
arhīvā nav saglabājies. 

turpinot darbu pie atmiņu krājuma, dērings 1860. gadā atzīmējis: “Gada 
sākumā, kad vakari vēl bija gari, es čakli rakstīju savas “Atmiņas”. Biju nonācis jau 
līdz brīdim, kad ierados Jelgavā, un 18. janvārī uzzīmēju šim aprakstam atbilstošu 
Jelgavas plānu, kā arī 21. maijā Dundagas karti. Daudz baudas man sagādāja 
pētījumi par nozīmīgākajām Jelgavas ēkām un to vēsturi, un to rezultātus es tūdaļ 
arī atspoguļoju “Atmiņās”.””11 

ierašanās jelgavā, kas iezīmēja svarīgu pagrieziena punktu dēringa dzīvē, 
atainota viņa atmiņu otrajā sējumā (lvva, 5759. f., 2. apr., 1107. l.� Par tā 
tapšanu dērings raksta: “Otro sējumu, kurā ir 477 lappuses par laiku līdz 
1852. gada Jāņiem, uzrakstīju no 1859. gada 16. novembra līdz 1862. gada 7. mai-
jam. Tam seko divi sējumi ceļojumu aprakstu, kas patiesībā uzskatāmi par otrā sējuma 
apakšnodaļām.”12 

Pēdējais dēringa atmiņu sējums aptver 492 lappuses (lvva, 5759. f., 
2. apr., 1110. l.�. tajā stāstīts par laiku no 1852. gada 30. oktobra/11. novembra, 
kad viņš pēc četrarpus mēnešus ilga ceļojuma atgriezās jelgavā, līdz 1860. 
gada 26. novembrim/8. decembrim, proti, datumam, kad viņš apmetās uz 
dzīvi jelgavā. Šo dienu, kā rāda dēringa ieraksts, nebija aizmirsuši arī viņa 
draugi: “Vēlu vakarā man [..] pavisam negaidot tika veltīta serenāde – atmiņai par 
to, ka tieši pirms 15 gadiem es šajā vakarā pirmo reizi ierados Jelgavā. Neraugoties uz 
neatlaidīgajiem lūgumiem ienākt, dziedātāji mājā nenāca, bet slepus aizlavījās. Man 
izdevās atpazīt tikai Postelu (Postel), Rūdolfu Šmitu (Schmidt) un Vilhelmu Meijeru 
(Meyer).”13 tādējādi dērings pielicis savdabīgu punktu saviem memuāriem. 
Šim ierakstam seko vēl tikai Ženijas fon kleinas (Klein� vēstules citāts, kuru 
viņa rakstījusi dēringa sievai no diseldorfas 1860. gada 15./ 26. septembrī. 
tomēr vēstules citāts pilnībā nav dēringa rokas rakstīts, jādomā, vēstules 
nobeigumu krājumam vēlāk pievienojis viņa dēls manfrīds.

atmiņās par 1860. gada notikumiem vairākkārt atzīmēts, ka ieraksti 
tapuši 1866. gada rudenī. nav zināms, kādēļ dērings pārtraucis turpmāko 
atmiņu rakstīšanu, iespējams, tas saistīts ar viņa pienākumiem kurzemes 
literatūras un mākslas biedrībā un kurzemes Provinces muzejā, kam viņš 
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šajā laikā pievērsās īpaši aktīvi, kā arī lielo slodzi jelgavas ģimnāzijā. tomēr 
dienasgrāmatu rakstīšanu dērings turpinājis, un tās joprojām ir nozīmīgs 
avots viņa dzīves un daiļrades pētniecībā.14 tāpat kā dēringa atmiņu 
krājumos, dienasgrāmatās ikdienas norišu aprakstus papildina autora skices 
un zīmējumi – ēku plāni, fasādes, gleznu kompozīcijas u. c.

***

dēringa atmiņas, izņemot viņa drēzdenes periodu un pirmos gadus 
kurzemē, zināmā mērā rakstītas pēc noteiktas shēmas. gads nosacīti sadalīts 
pa pusgadiem, un vēstījums parasti sākas ar laika apstākļu raksturojumu. 
tad seko pārskats par autora radošo darbu. dērings uzskaitījis gleznotos 
portretus, turklāt atsevišķi grupējot lielās eļļas gleznas, mazās eļļas gleznas, 
akvareļus un zīmējumus, norādot precīzus datumus, kad šie darbi tapuši, 
un honorāru, kādu viņš par katru darbu saņēmis, kā arī attēloto personu 
biogrāfiskus datus. lielu uzmanību dērings veltījis savu gleznošanas 
procesu aprakstiem, gan radot portretus, gan altārgleznas. īpaši izsmeļoši 
varam iepazīties ar vēsturiskā žanra gleznas “konradīna fon hoenštaufena 
(Hohenstaufen� atvadīšanās no sava drauga frīdriha fon Bādena (Baden� uz 
ešafota neapolē īsi pirms viņu sodīšanas 1268. gada 29. oktobrī”, kuru viņš 
sācis gleznot 1854. gada 22. jūnijā.15 interesanti lasīt dēringa norādes, kādas 
personas viņam kalpojušas par modeļiem gan minētajā žanra gleznā, gan 
reliģisku sižetu kompozīcijās.

daudz sava radošā darba laika dērings veltījis gleznu restaurācijai 
kurzemes muižnieku senču galerijām – dundagā, jaunpilī u.c. 1856. gadā 
viņš kurzemes Provinces muzeja uzdevumā restaurējis 1771. gadā gleznotu 
ketleru (Kettler� dzimtas kurzemes hercogu ģenealoģijas tabulu ar 15 por-
tretiem un vienu alegorisku figūru, sīki aprakstot veiktos pasākumus 
gleznojuma glābšanai.16

Privātstundu pasniegšanu, kas bija svarīgs dēringa ienākumu avots, 
viņš sīki atspoguļojis arī savās atmiņās, rūpīgi uzskaitot, kur, kam un cik 
ilgi mācījis zīmēšanu un gleznošanu. ja 1846. gadā viņš pasniedza stundas 
septiņās mājās, parasti vairāku personu grupām, tad 1860. gadā dēringa 
skolēni pulcējās 14 dažādās jelgavas ģimenēs. Šajā gadā viņš 10 mēnešu laikā 
pavisam bija pasniedzis 253 zīmēšanas un gleznošanas stundas.17 lielākā daļa 
dēringa audzēkņu bija jaunas meitenes un dāmas gan no muižnieku, gan 
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pilsoniskajām aprindām. vairākas no viņām veidoja atzīstamu mākslinieču 
karjeru, piemēram, otīlija fon Bolšvinga (Bolschwing, 1818–1889� un elīze 
junga–Štilinga (Jung-Stilling, 1829–1904�.

dēringa atmiņas vēsta arī par kādu viņa nozīmīgu darbošanos jelgavas 
sabiedrības izglītošanā, proti, par lekcijām mākslas vēsturē, kuras varēja 
apmeklēt visi interesenti. 1856. gadā viņš raksta: “Jau sen biju jutis vēlmi 
saviem daudzajiem skolēniem un skolniecēm sniegt zināšanas mākslas vēsturē, proti, 
lekciju formā, taču man trūka laika tādas sagatavot. Taču šajā rudenī (1856. gadā) 
man no Reijera grāmatu tirgotavas kopā ar citiem jaunumiem atsūtīja darbu, kas 
man, to tuvāk aplūkojot, šķita ļoti piemērots manām lekcijām.” dēringa lekcijas 
notika viņa dzīvoklī, sākot ar 27. oktobri, otrdienās, no plkst. 18.00 līdz 20.00, 
sabiedriskā kārtā, bez jebkādas atlīdzības. “Es arī cerēju, ka pats tādējādi vēl 
daudzko iemācīšos, kā arī bija, jo neaprobežojos tikai ar vienas grāmatas lasīšanu, 
man bija jāgatavojas lekcijām, galvenais, jāsameklē atbilstoši attēli utt.” dērings arī 
pierakstījis visus viņa lekciju apmeklētāju vārdus un apmeklējumu biežumu. 
lekcijas mākslas vēsturē dērings interesentiem turpināja lasīt arī nākamajos 
gados, norādot, ka bijis tā aizrāvies ar senās ēģiptes mākslu, ka pievērsies pat 
hieroglifu studēšanai.18 

dēringa atmiņas atspoguļo ne tikai viņa radošo darbu, bet arī plašās 
intereses visdažādāko zinātņu jomā. jau kopš agras jaunības viņu saistīja 
dzimtu vēstures pētniecība, vēsturiskā ģeogrāfija, filoloģija, dabaszinātnes, 
astronomija un etnogrāfija. gan gleznojot vēsturiskus portretus, gan 
altārgleznas un vēsturiskā žanra gleznas, lieti noderēja viņa pētījumi tērpu 
vēsturē. 1854. gadā viņš sācis rakstīt apcerējumu par vācu ortogrāfiju, kā arī 
diseldorfas–drēzdenes skolas mākslinieku biogrāfijas, ko vēlāk izmantojis arī 
savu atmiņu krājumā, rakstot par drēzdenes mākslas dzīvi.19 savu 1854. ga-
dā radīto sacerējumu vidū dērings minējis arī skandināvu–vācu mitoloģijas 
leksikonu, atzīmējot, ka viņš pirms tam ar lielu degsmi studējis “edu”.20 
dērings aizrāvies arī ar latviešu valodas vietvārdu etimoloģiju un senajiem 
kulta pieminekļiem.

dēringa memuāri plaši atspoguļo jelgavas saviesīgo dzīvi. viņa ģimenes 
tuvākie draugi jelgavā bija valsts padomnieka frīdriha fon kleina (Klein, 
1793–1867�, grāmatu veikala un bibliotēkas īpašnieka gustava ādolfa reijera 
(Reyher, 1794–1864�, aptiekāra heinriha Šmita (Schmidt, 1787–1866�, advokāta 
augusta tīlinga (Tiling, 1797–1861� u. c. ģimenes. taču viņa paziņu loks 
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bija vēl plašāks. Bieži viņš savā mājā jelgavā uzņēma iebraukušos tautiešus  
no drēzdenes un saksijas. vairāki no viņiem apmetās jelgavā uz ilgāku 
laiku. dēringa atmiņās atrodama plaša informācija par jelgavas pilsoņu un 
muižnieku biogrāfiskiem datiem.

dērings daudz uzmanības veltījis dažādu jelgavas pilsoņu ģimeņu svinību 
aprakstiem – kristības, kāzas, sudrabkāzas, kad spēlēts teātris, uzvestas dzīvās 
bildes, daudz dziedāts un dejots. Plašais “dzīvo bilžu” sižetu loks atspoguļo 
dēringa un viņa laikabiedru daudzpusīgās Bībeles tēmu un mitoloģijas 
zināšanas. dažkārt par godu jubilāriem dziedātas serenādes. teātris īpaši 
bieži spēlēts aptiekāra Šmita mājā, jo vairāki viņa bērni bijuši apveltīti ar 
aktiera talantu. Šajās izrādēs parasti piedalījusies arī dēringa sieva luīze. 
jelgavā darbojies arī pašdarbības teātris, kas izrādes rīkojis lielajā klubā, 
bieži vien labdarības nolūkos. 

savās atmiņās dērings stāsta par piedalīšanos dziedāšanas biedrības 
darbā, kuras biedrs viņš bija kopš 1856. gada 5. novembra, bet viņa sieva 
luīze kopš 26. novembra. Biedrības sanāksmes un koncerti parasti notikuši 
lielā kluba zālē, taču koncerti sniegti arī svētās trīsvienības baznīcā.21 dērings 
bijis arī dziedāšanas biedrības dalībnieks un uzstājies dažādos labdarības 
koncertos. liela loma jelgavas mūzikas dzīvē bijusi mūzikas skolotājam un 
ērģelniekam Postelam (Postel�, labam dēringa draugam, kurš 1860. gada 
sākumā uzsācis regulāru koncertu ciklu ar saviem skolēniem un skolniecēm 
jelgavas ģimnāzijas zālē, tie saukti par “mūzikas vakariem”.22

kā portretu gleznotājs dērings bija iepazinies ar vairākām kurzemes 
muižnieku dzimtām un ieguvis labus draugus arī šajās aprindās. vairākkārt 
viņš viesojies savu darba devēju pilīs un muižās (dundagā fon ostenu–sakenu 
pilī23, Cīravā pie fon manteifeļu–Cēges ģimenes24, fon mēdemu pilīs elejā25 
un vecaucē26 u.c.�, aprakstījis šo muižu arhitektūru un gleznu kolekcijas. 
dēringa vēstījumos daudz runāts arī par ikdienas norisēm un dzīves stilu 
šajās kurzemes “muižnieku ligzdās”, kā arī par cilvēkiem, kurus viņš tur 
iepazinis. 

1857. gada atmiņās plaša vieta ierādīta dēringa ceļojuma aprakstam pa 
vidzemi kopā ar astoņiem draugiem. Šis stāstījums iepazīstina ne tikai ar 
dabas un kultūras pieminekļiem, kādi vidzemē bija skatāmi 19. gadsimta 
vidū, bet arī ar ceļotāju ikdienu.27
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atmiņās dērings atainojis arī savu ģimenes dzīvi, gan priecīgos, gan 
traģiskos brīžus. vasarās dēringu ģimene dzīvoja kauguros, kur, tāpat kā 
citās rīgas jūrmalas vietās, uzturējās daudz jelgavnieku un dēringa draugu. 
1857. gadā viņš atzīmējis, ka pēc oficiālām ziņām kauguros kā peldviesi 
uzturējušās 63 ģimenes – 546 cilvēki, viņu vidū arī dēringa draugi: ārsta 
Blūma (Bluhm� ģimene, mācītājs lihtenšteins (Lichtenstein�, skolotājs vilhelms 
mačevskis (Maczewski� u. c.28 

dēringa atmiņās atrodams plašs izziņas materiāls par jelgavas vēsturi un 
apbūvi, ziņas par ēku īpašniekiem, ielu un māju apraksti. Piemēram, 
1857. gadā dērings raksta, ka “šajā pavasarī uzsākta būtiska Jelgavas izdaiļošana”, 
proti, 23. aprīlī veikti pirmie darbi, lai izveidotu kokiem apstādītu promenādi 
driksas kreisajā krastā – līdzās ceļam, kas stiepsies no Zivju tirgus līdz 
kapelera (Kapeller� pirtij. savukārt “jaunajos apstādījumos” pie pils šajā ziemā 
uzcelta kafejnīca, kas nosaukta “Sans Souci”. tā atvērta 5. jūlijā, un pirmais 
kafejnīcas saimnieks bijis ferdinands katmanis (Kattmann� no rīgas.29 kā 
nozīmīgu notikumu pilsētas dzīvē dērings 1860. gadā atzīmējis faktu, ka, 
sākot ar februāri, visas ielas jelgavā ieguva jaunas plāksnītes ar nosaukumu 
tulkojumu krievu valodā. mainīta arī māju numerācija, un dēringa māja, 
kam agrāk bijis numurs 194 B, saņēmusi numuru 27. Šajā gadā, plānotās 
jaunbūves dēļ, jelgavas policija pārcelta uz citām telpām, proti, “Drahenfelsa 
(Drachenfels) mājā Rakstvežu ielā, Nikolaja ielas stūrī. Pirms tam tā atradās ērbērģī 
līdzās ēkai, kas ziemeļu pusē piekļaujas rātsnamam. Ielas pusē tur dzīvo policijas 
priekšnieks, – toreiz fon Klēbeka (Klebeck) kungs”. dērings gan piebilst, ka no 
jaunbūves, šķiet, nekas neesot iznācis, jo vēl 1866. gada oktobrī policijas 
telpas esot rakstvežu ielā.30

dērings visai plaši atspoguļojis arī notikumus krievijas impērijā, kas 
vairāk vai mazāk skāruši jelgavnieku ikdienu. Piemēram, 1854. un 1855. 
gadā viņš rakstījis par krievu–turku kara notikumiem, krievu armijas daļu 
ienākšanu jelgavā, angļu flotes izcelšanos kurzemes krastā un sekām, kādas 
šis karš atstāja uz dzīvi kurzemē: “Ostu blokāde Kurzemei radīja priekšrocības 
tajā ziņā, ka visa tirdzniecība ar ārzemēm noritēja cauri šai guberņai; tūkstošiem un 
tūkstošiem vezumu devās no Rīgas uz Mēmeli un Kauņu vai otrādi; nevarēja vien 
spēt sagādāt pietiekami daudz zirgu un ratu, un zemnieki tādējādi nopelnīja daudz 
naudas. Taču arī dārdzība kļuva aizvien lielāka [..].”31 
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1856. gada atmiņās dērings vairākas lappuses veltījis krievijas ķeizara 
aleksandra ii vizītes aprakstam jelgavā. Šim notikumam par godu dērings 
bija veidojis kompozīciju Bruņniecības nama iluminācijai. savukārt 1860. 
gadā dērings atzīmējis, ka jūnijā jelgavā saņemta jaunā sudraba nauda, 
respektīvi, monētas ar mazāku sudraba, bet lielāku vara saturu. Šī pasākuma 
mērķis, saskaņā ar dēringa komentāru, bijis aizkavēt krievu sudraba naudas 
izvešanu uz ārzemēm.32

īpaša tēma dēringa dienasgrāmatās ir jelgavas ģimnāzija, gan sakarā 
ar viņa paša pasniedzēja darbu, gan ar dēla stefana mācībām, kuru 1859. 
gadā 11 gadu vecumā uzņēma šajā mācību iestādē. dērings uzskaitījis 
mācību priekšmetus, kas skolēniem jāapgūst, un stundu skaitu, aprakstījis 
eksaminēšanas kārtību, skolotāju un skolēnu uniformas u.c.33

dērings plaši atainojis dažādus kultūras un izklaides pasākumus jelgavā, 
apmeklētās teātra izrādes, nosaucot aktieru un dziedātāju vārdus, kā arī 
īsumā izsakot savu spriedumu par izrāžu mākslinieciskajām kvalitātēm. 
Pārsteidzošs ir daudzo tā laika slavenību skaits, kas uzstājušies jelgavas 
teātrī, 1858. gadā, piemēram, primabalerīna no sanktpēterburgas nadežda 
Bogdanova (Bogdanowa�, komiķis rēders (Räder� no drēzdenes galma teātra, 
vīnes operas tenors aloizs anders (Ander�. savukārt 1860. gadā jelgavā 
viesojusies aktrise marija nīmane-Zēbaha (Niemann-Seebach� no hannoveres 
teātra, kā arī “slavenais komponists un klavieru virtuozs Antons Rubinšteins 
(Rubinstein), kuru pavadīja vijolnieks Vellers (Weller) no Rīgas teātra un dziedātājs 
Horlahers (Horlacher)”.34 

tāpat arī pieminēti dažādi svētki vasaras sezonās jelgavas pilsētas 
dārzos, galvenokārt Paula dārzā – tā saucamās “itāļu naktis, kur varēja baudīt 
mūziku, iluminācijas un uguņošanu”. kā īpašu notikumu dērings atzīmējis 
kāda ekenrāta (Eckenrath� kunga stereoskopisku attēlu demonstrējumus 
1856. gadā. Par sevišķi skaistiem dērings atzinis arhitektūras pieminekļu un 
skulptūru attēlus.35 vairākkārt jelgavā viesojušies arī ceļojoši zvēru dārzi, un 
dērings tos kopā ar ģimeni vienmēr apmeklējis, pēc tam savās atmiņās sīki 
uzskaitot visus redzētos zvērus. Pārsteidzošs ir ārkārtīgi lielais plēsīgo un 
eksotisko dzīvnieku skaits šajās “zvēru būdās” (Thierbuden�.36 

runājot par 1850. gada kultūras pasākumiem, dērings akcentējis teātra 
izrādi latviešu valodā, ar nosaukumu: “Tas schupu Behtuls, jeb dwehseles 



71mākslinieks frīdrihs dērings un  viņa atmiņu krājums

ismainischana. Preekuspehle eeksch 2 Akteeen no A. v. Kotzebue“, kur galvenās 
lomas spēlējuši j. kariuss (Karius� un martineli (Martinelli� kundze. dērings 
komentē: “Tā, iespējams, bija pirmā reize, kad latviešu valodu dzirdēja uz 
skatuves.”37 

tā kā dērings gandrīz ik gadus devās uz rīgu sakarā ar portretu 
pasūtījumiem, viņa atmiņās atrodami arī plaši rīgas vēstures, arhitektūras, 
kultūras un mākslas dzīves apraksti. 1858. gadā viņš vērojis, kā turpinās 
iepriekšējā gadā uzsāktie rīgas nocietinājumu vaļņu nojaukšanas darbi un 
tiek restaurēts melngalvju nams.38 dērings bijis liels teātra un operas mīlētājs, 
un ikreiz, ierodoties rīgā, viņš apmeklējis teātri. viņa atmiņās atrodamas 
ziņas par aktieriem un mūziķiem, kas 19. gadsimta vidū strādājuši rīgā, 
par māksliniekiem, kas šeit ieradušies viesizrādēs no dažādām eiropas 
pilsētām.

19. gadsimta otrās puses atmiņu stāstos dērings, jādomā, balstoties uz 
laikrakstu ziņām, sīki aprakstījis arī dažādus pasaules mēroga notikumus 
un dabas katastrofas, piemēram, 1857. gadā elektromagnētiskās telegrāfa 
līnijas ierīkošanu cauri atlantijas okeānam, daudzās zemestrīces un vezuva 
vulkāna izvirdumu.39

dēringa atmiņu stāsti ik gadus noslēdzas ar viņa pārskatiem par 
ienākumiem un izdevumiem, tos sīki uzskaitot pa grupām un aprēķinot ar 
precizitāti līdz kapeikai.

lai interesentus iepazīstinātu tuvāk ar plānoto latvijas valsts vēstures 
arhīva avotu publikāciju, tālāk piedāvājam izvilkumu no dēringa atmiņām 
par 1852. un 1853. gadu ar piebildi, ka turpmākajā darba gaitā tekstam tiks 
sagatavoti nepieciešamie komentāri.

atsauces un pie�īmes
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3 turpat, 448. lp.
4 turpat, 186., 187. lp.
5 turpat, 442.–444. lp.
6 turpat, 1123./32. l., 107. lp.
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 frīdrihs jūliuss dērings

“ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves” 
(fragments�

1852

tā nu es pēc četrarpus mēnešiem (precīzi 19 nedēļām 3 dienām� 1852. 
gada 11. novembrī pēc jaunā stila (30. oktobrī pēc vecā stila� atkal biju 
ieradies savā mīļajā jelgavā. arī mana sieva manas prombūtnes laikā ne 
vienmēr bija palikusi jelgavā. advokāta tīlinga ģimene, kurai piederēja māja 
jūrmalā starp mellužiem un asariem, bija laipni ielūgusi viņu pavadīt kādu 
laiku pie viņiem jūrmalā. tā nu viņa 6./18. jūlijā bija devusies turp. no kādas 
vēstules, ko mana sieva bija rakstījusi 13./25. augustā kūrmalē un es saņēmu 
romā, citēju šeit attiecīgo vietu: … “mēs tātad toreiz braucām, kā es tev jau 



73mākslinieks frīdrihs dērings un  viņa atmiņu krājums

rakstīju, ar tvaikoni uz dubultiem, kur mūs sagaidīja tīlingi. Pie viņiem mēs 
pavadījām pilnas trīs nedēļas, jo, kad bija pagājušas divas nedēļas, viņi mūs 
nekādā ziņā nelaida prom. esmu ārkārtīgi apmierināta ar savu uzturēšanos 
tur, es kopā ar visiem biju ļoti labi iedzīvojusies, laiks visas šīs nedēļas bija 
brīnišķīgs. es 16 reizes peldējos un ļoti labi pavadīju laiku. kauguros biju 
divas dienas pie reijeriem, tomēr man jāsaka, ka mani mīļie kauguri man, 
salīdzinot ar asariem, izskatījās visai neglīti. izņemot reijerus, tur šogad arī 
nedzīvoja gandrīz neviens pieklājīgs cilvēks. rīgas reijerus satiku bieži, taču 
viņi bija drusku nomākti, jo pēkšņi nomiris vecais advokāts foigts, un tagad 
no kāzām droši vien nekas neiznāks. no tīlingiem, starp citu, atgriezos ar 
pārliecību, ja biju tur ļoti gaidīta. man dažkārt izdevās izklīdināt kundzes 
drūmo garastāvokli, bet meitas gluži vai raudāja un apgalvoja, ka es viņām 
ļoti pietrūkšu. helēna man pa šo laiku arī jau atrakstījusi maigu vēstuli. 
mēs ļoti čakli kopā lasījām, – es vienmēr lasīju priekšā. mājās tostarp viss 
bija gājis labi, kimmele bija visu labi uzmanījusi, un grieta mūs sagaidīja 
ar gavilēm, – viņa bija māju izgreznojusi puķēm. es tagad ļoti labprāt būtu 
palikusi jelgavā, tomēr nedomāju, ka būtu labi atteikties no brauciena uz 
kūrmali, jo par to tik daudz bija runāts un rakstīts. es tātad nedēļu paliku 
mājās, savārīju nedaudz ievārījuma, devos ciemos, starp citu arī pie doktora 
Blūma kundzes, kurai atkal piedzimusi maza meitiņa (ella�, kā arī pie Burzi 
ģimenes, kur atvadījos no dašas (dorotejas�, jo viņas kāzas (ar doktoru kl. 
fr. meijeru� ir nākamajā svētdienā –16./18. datumā. atvadījos arī no rūdolfa 
Šmita, jo arī viņš šajās dienās dodas savā ārzemju ceļojumā. svētdien, 3./15. 
augustā, plkst. 8.00 es kopā ar stefanu vēlreiz atstāju jelgavu, proti, kolēģijas 
padomnieka kimmela kundzes pavadībā, kura kopā ar mani brauca uz 
kuldīgu. Ceļojums skaistajā laikā bija brīnišķīgs, stefans bija ļoti paklausīgs 
un laimīgs. es biju sajūsmā par dobeli, kas man likās brīnumskaista, manas 
acis priecājās, atkal reiz skatot jauku dabu, – tas tik ilgi bija pietrūcis. tur es 
reiz gribētu padzīvot vasarā. arī visā apkārtnē līdz pat kūrmalei bija daudz 
mainību, vietām pavisam skaisti lapu koku meži. Pirmdienas pēcpusdienā, 
plkst. 4.00 mēs ieradāmies kuldīgā, un, tā kā neviens no Brederihiem mani 
nesagaidīja, es noīrēju fūrmani un devos uz kūrmali. tieši tad, kad es ierados, 
sofija grasījās aizbraukt, diemžēl jetiņas nebija mājās, viņa vēl bija pie savas 
māsas Ziemupē, bet pēc piecām dienām viņa atgriezās mājās, diemžēl viņa 
ļoti mokās ar zobu sāpēm. Brederiha kundzes māsa, pulkveža Balai kundze, 
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kas parasti dzīvo pie keizerlingiem kabilē, arī tagad ir te. tā ir sieviete ar 
ļoti smalkām manierēm, un patīk man visai labi. mēs ar stefanu dzīvojam 
diezgan jaukā istabā” utt.

Citā viņas vēstulē – 1. oktobrī, cita starpā teikts: “kūrmalē palikām 
līdz 4./16. septembrim un ļoti jauki pavadījām laiku. [..] elīze junga arī ir 
palikusi drēzdenē, pie kādas profesora atraitnes. viņa tur palikšot gadu un 
mācīšoties visāda veida glezniecību, lai pēc tam ar to rīgā pelnītu naudu. [..] 
Baumgartens pašlaik vēl ir desavā, viņš ļoti vēlējās ar tevi kaut kur satikties, 
lai kopā ar tevi dotos atceļā. [..]” … gribu vēl kaut ko izcelt no trešās vēstules 
13. oktobrī: “ak, es tev nemaz nevaru izteikt, cik garas man likušās šīs pēdējās 
nedēļas un cik nemierīga es tagad atkal esmu, baidoties, ka ar tevi varētu 
būt notikusi kāda nelaime. labo jūliuss, uzmanies krietni atpakaļceļā un neēd 
nekādus augļus, jo itin daudzās vietās, kur tev jābrauc cauri, plosās holēra. 
[..] kopš pagājušās svētdienas mums ir dziļš sniegs, skaistākais kamanu ceļš 
un visu laiku 4–5 grādi sals. tā ir agra ziema! nu, manu mīļo, labo jūlius, 
manas sirds jūlīti, nāc, nāc labi drīz atpakaļ, es gaidu ar lielām ilgām, arī 
stefans bieži jautā, vai tu jau drīz atbrauksi. viņš tagad vienmēr spēlē, ka ir 
jūliuss, kurš ierodas ar tvaikoni (tvaikonis ir otrādi apgriezts galds�, un tad 
viņš runā ar mani tieši tavā manierē un sauc mani par luīzi. katra pasta raga 
skaņa mani tagad skar kā elektriskā strāva un liek satrūkties. kaut drīzāk 
atskanētu tā, kas tevi atvedīs mums mājās! [..].” 

nākamajā dienā pēc savas atgriešanās, kas iekrita manas luīzes dzimšanas 
dienā, mēs vakarā piedalījāmies deju sarīkojumā, ko organizēja Šmiti sakarā 
ar līnas Braufertes jaunkundzes saderināšanos, pie reizes es iepazinos arī 
ar līgavaini, vārdā tvaņijevs. man, protams, bija daudz jāstāsta par savu 
ceļojumu.

mans pirmais darbs, ko es uzsāku jau 2. novembrī, bija skices altāra 
retablam asares baznīcā pie ilūkstes, kā arī altāra gleznai, ko fon valtera 
kungs bija pasūtījis jau jāņos. kad 14. decembrī biju tās pabeidzis (tēmai biju 
izvēlējies Pestītāja augšāmcelšanos�, nosūtīju abas skices fon valtera kungam 
apskatei un tūlīt arī ķēros pie darba, par kuru sīkāk stāstīšu nākamajā gadā. 
līdzās šim galvenajam darbam uzsāku arī citus, piemēram:

1� Pagājušā gada vasarā (23. augustā/ 27. septembrī� divkaujā Pizā 
nogalinātā grāfa karla mēdema no remtes muižas lielo eļļas portretu; gleznoju 
to pēc kādas nelielas litogrāfijas un pēc viņa jaunības gados gleznotas eļļas 
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gleznas. darbu sāku 17. novembrī un pabeidzu 1853. gada 17. martā, pēc tam 
gleznu nosūtīju pēc piederības – uz vecauci; par to saņēmu 60 rbļ. Zīmējumu 
1852. gadā sanktdonato bija darinājis rafets.

2� neliela formāta eļļas glezna – edmunda fon volfa-līdinghauzena 
portrets “pēc dabas”, sākts 9. decembrī, pabeigts 1853. gada 12. martā. Šis 
blondais, glītais, ļoti klusais, ārkārtīgi jauneklīga izskata vīrs ir alfrēda fon 
volfa, jumpravmuižas īpašnieka, brālis. viņš bija daudzus gadus nodzīvojis 
Parīzē un tikai uz īsu laiku ieradies kurzemē apciemot savu māti. nevarēdams 
saņemt jaunu pasi, viņš pēc vairāk nekā gadu garas veltīgas gaidīšanas bez 
pases šķērsoja robežu un bija izsludināts par meklēšanā esošu. tomēr viņš 
laimīgi nokļuva līdz Parīzei, kur dzīvo kopš tā laika, nodevies literatūrai.

3� Ūdenskrāsās gleznoju pāra portretu, ko veidoja jau 4. lappusē minētais 
krievu virsnieks nikolajs tvaņijevs no neapoles pulka un viņa līgava līna 
Brauferte. gleznu es iesāku 25. novembrī un pabeidzu 24. decembrī, jo tā bija 
domāta kā Ziemassvētku dāvana mātei, vecajai Braufertei. Šī labi izdevusies 
glezna 1855. gadā sadega ugunsgrēkā fadejeva mājā, kur Brauferta madāma 
toreiz dzīvoja.

4� aleksandra Postela madāma, dzimusi Blosfelda, jelgavas ērģelnieka 
sieva, – arī akvarelī. viņa kopš savām nesen notikušajām laulībām sirga ar 
tuberkulozi un nākamajā gadā nomira.

5� mariju napjersku, virsskolotāja divgadīgo meitu, es uzgleznoju 
ūdenskrāsās Ziemassvētkos (20 rbļ,�, arī šī mazulīte nomira pēc diviem 
gadiem, 1854. gada septembrī.

vēl es zīmēju šejienes reformātu draudzes mācītāja māsu luīzi krūzi, 
mirušo Zaļenieku mācītāju klāsonu, kopējot slikto rozenberga gleznu, vēl 
citu kopiju darināju pēc mirušā Pokrojas muižas īpašnieka fon der ropa 
kunga litogrāfijas. no dabas zīmēju jauno nikolaju fon deršavu, armijas 
cilvēku, prezidenta dēlu, viņš nomira 1858. gadā gašteinā. decembra vidū 
(11.� es uzsāku vēl arī mercendarbes īpašnieka fon līvena kunga portretu, ko 
pabeidzu 18. martā.

savas zīmēšanas stundas sāku pasniegt 15. novembrī: 
1� Pie tirgotāja Šmēmana, kur piedalījās viņa meita auguste, viņa 

māsasmeita tekla veidebrehta no rīgas,  helēna Štrausa jaunkundze un 
hedviga Braunšveiga.
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2� Pie advokāta tīlinga. Šeit gleznoja abas viņa meitas marija un 
helēna, tekla Šmita jaunkundze un emmija fon Brimmere no Pasta muižas 
vidzemē.

3� Pie prezidenta fon deršava es sāku nodarbības 19. novembrī; neskaitot 
abas vecākās mājastēva meitas mariju un aleksandru, šeit piedalījās amēlija 
fon Bēra jaunkundze no Cīravas, marija fon hāna no ozolmuižas, vēlākā 
grāfiene lambsdorfa, un elizabete fon franka jaunkundze.

23. novembrī jelgavā pēkšņi pēc īsas slimības, katrā ziņā holēras laikā, 
nomira visu augsti cienītais valsts padomnieks oto fon lēvenšterns, valmier-
muižas un kokneses īpašnieks vidzemē, 70 gadu vecumā.* runāja, ka nāves 
cēlonis esot karbunkuls, kas bija radies sejā skujoties gūtā savainojuma dēļ, un 
līķa sejā tik tiešām kaut kas tamlīdzīgs bija redzams, kā es par to pārliecinājos 
savām acīm. kad agrā 28. novembra rītā līķi veda uz stukmaņmuižu, es kopā 
ar daudziem citiem to pavadīju līdz tiltam, jo nelaiķis bija bijis labvēlīgs pret 
mani un es viņa namā biju baudījis daudz viesmīlības.

otrdien, 25. novembrī, valsts padomnieks doktors Burzi svinēja savu 
dzimšanas dienu ar plašu pasākumu, kurā mēs piedalījāmies, pēc tam, kad 
iepriekš bijām viesojušies jau pie fon sakena kundzes, dzimušas firksas (no 
dundagas�.

27. novembrī pie mums bija viesi uz tēju. tie bija: Brederiha kungs (vecais� 
no kūrmales, tēlnieks Štafenhāgens, reijera kungs un madāma, kā arī doktora 
Blūma kungs un kundze. 4. decembrī pie mums uz tēju un vakariņām bija 
brāļi rūges, Baumgartena, Bērmaņa un Pelca kungs.

10. decembrī beidzot no ārzemēm atgriezās kleini, es viņus apmeklēju 
nākamajā dienā.

15. decembrī es kopā ar bērniem sarīkoju “dzīvās bildes” Štempela 
kundzes, dzimušas heikingas, mājā, par godu viņas mātes, vecās nantes 
heikinga kundzes, dzimšanas dienai.

18. decembrī klubā notika lieliskas, plašas svētku pusdienas par godu 
gubernatora kristofera fon Brēverna 25 gadu darba jubilejai, galds bija klāts 
aptuveni 170 personām, un pasākums izdevās lieliski. Šo svētku sakarā, kuros 
es arī piedalījos (dalības maksa bija 8 rbļ. 40 kap.�, es zāli biju greznojis ar 
drapērijām un augiem, noslēgumā ziedu ielokā uzstādīja Štafenhāgena nesen 
pabeigto jubilāra bisti. vakarā svētkus noslēdza plašs birģeru organizēts 

* dzimis 1782. gada augustā.
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lāpu gājiens, kurā es, protams, ņēmu dalību. Par maniem pūliņiem zāles 
dekorēšanā, kas, starp citu, prasīja daudz laika, es no svētku komitejas, kurā 
bija arī kāds faltina kungs, saņēmu dāvanu – ļoti skaistu atzveltnes krēslu. 
minētais fon Brēverna kungs ir dzimis 1782. gada 18. decembrī igaunijā. Par 
kurzemes gubernatoru viņš kļuva 1827. gada 18. decembrī, bet 1853. gada 25. 
maijā aizgāja no amata. Pēc tam viņš pavisam savrupi dzīvoja jelgavā kopā 
ar savu aklo māsu annu (pa jokam saukta “tēvocis anniņa”� un neprecēto 
meitu emīliju (mana agrākā skolniece� ropa mājā (mūra ēka, trīsstāvu� Pils 
ielā līdz pat savai nāvei 1863. gada 4. janvārī. viņa aklā māsa bija atstājusi šo 
pasauli tikai dienu iepriekš. viņš bija ļoti garš, kalsns un stīvs kungs, kurš 
reti bilda kādu vārdu, runāja, ka viņam trūkstot enerģijas, pret mani viņš 
vienmēr bija bijis ļoti labvēlīgs. lai izrādītu viņam kādu savas cieņas un 
atzinības zīmi sakarā ar 25 gadu jubileju guberņas pārvaldē, jelgavas tirgotāji 
jau sen bija nolēmuši pasūtīt viņa portretu, un es šo uzdevumu biju saņēmis 
jau pirms sava itālijas ceļojuma, tomēr tā īstenošana saskārās ar grūtībām, 
jo bija nepieciešams saņemt īpašu atļauju no Pēterburgas. tādēļ arī gleznu 

jūliusa dēringa sastādītā Blūmu ģimenes ģenealoģija. 
LVVA, 5759. f., 2. apr., 1107. l., 242. lpp.



78 valda kvaskova

1 georgs frīdrihs eduards neanders (1832–1892�, jelgavas sv. trīsvienības baznīcas lauku 
draudzes mācītājs (1860–1868�, pēc tam dažādās citās kurzemes ev. luter. draudzēs.

2 1853. gada 23. februārī viņu pārcēla uz rīgu.

nevarēja, kā sākotnēji bija nolemts, jubilejas reizē izstādīt. es to patiesībā 
iesāku tikai nākamajā gadā, par ko arī vēlāk būs stāstīts.

kā parasts, mēs arī šajā gadā reijera kunga dzimšanas dienā bijām viņa 
mājā uz mielastu, bet tās pašas dienas vakarā (19. decembrī� pie tīlingiem. 
vairākas reizes apciemojām arī fon manteifeļu ģimeni no Cīravas, kas šajā 
ziemā bija ieradusies pilsētā un dzīvoja lielajā ielā, šķērsām iepretī mūsu 
mājai, starp citu mēs pie viņiem pavadījām svētdienas vakaru 21. decembrī. 
Pirmajā Ziemassvētku dienā mēs pusdienojām pie kleiniem, bet abus svētku 
vakarus bijām pie Šmitiem. tā kā tas pieder pie retām parādībām, tad vēl 
jāpiemin, ka pirmajā svētku dienā biju baznīcā, kur sprediķi turēja mācītājs 
neanders1. jauno gadu sagaidījām pie Šmitiem jautrā sabiedrībā. savos 
brīvajos brīžos čakli studēju hefnera tērpu grāmatu.

gada pēdējās nedēļās jelgavā bija sākusies arī holēra, taču neko daudz 
par to nedzirdēja. toties Ziemeļaustrumu vācijā un Pozenes apgabalā tā 
pagājušajā vasarā un rudenī bija plosījusies ļoti stipri.

1852. gadā es biju nopelnījis 1130 rbļ. sudrabā, bet izdevis 2030 rbļ., tā, 
ka, sākoties jaunajam, 1853. gadam, manā īpašumā vēl bija 1314 rbļ. sudrabā 
skaidrā naudā.

1853

vispirms jārunā par šā gada svarīgāko darbu, jau pieminēto asares 
altārgleznu. iepriekš nemaz nezīmējot uz kartona, es savu no asares atpakaļ 
saņemto skici pārnesu uz audekla, kas bija astoņas un vienu trešdaļu 
reinzemes pēdu garš, četrarpus pēdu plats un augšmalā noapaļots. tas notika 
25. janvārī. figūras, lai arī ne pilnīgi dabiskā lielumā, tādas tomēr izskatījās. 
Centrā uz viegla mākoņa stāv augšāmcēlies Pestītājs virs atvērtā sarkofāga. 
viņa baltais mētelis visu ķermeņa augšdaļu atstāj neapsegtu, tā, ka redzamas 
ievainojumu vietas. kreisajā rokā viņš tur palmas zaru, simbolizējot uzvaru 
pār nāvi, reizē rādot ar labo roku uz augšu. uz sarkofāga malas sēž divi 
eņģeļi baltos tērpos. eņģelis pa labi no skatītāja tur klēpī tā kunga ērkšķu 
kroni, ar labo roku rādot uz tukšo kapu. otrs, ar kreiso roku atspiedies pret 
sarkofāga malu, ar labo rāda uz augšāmcēlušos. abu skatieni vērsti ārpus 
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asares baznīcas altāris. jūliusa dēringa zīmējums viņa atmiņu krājumā.
LVVA, 5759. f., 2. apr., 1110. l., 11. lpp.

gleznas – uz draudzi. fonā atrodas jeruzaleme, aiz kalniem pavīd pirmais 
rītausmas sārtums, pāri visam slīgst tumšas rīta debesis. kailu augumu 
studijas es nezīmēju, jo man trūka modeļu. kristus figūras pozu es kopumā 
veidoju pēc sava skolnieka janoviča2, tad izveidoju figūru mālā, ko varēju 
ietērpt un veidot tērpa studijas, jo manekena man toreiz vēl nebija. eņģeļu 
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pozas un tērpus es zīmēju pēc marijas Šmites, bet galvas pēc aleksandras 
fon ofenbergas, marijas tīlingas un augustes fon Brinkenas jaunkundzes. 
Pirmā pozēja eņģelim kreisajā pusē, abas pārējās – labās puses eņģelim. 
gleznojot kristus galvu, sekoju tikai savai fantāzijai. kailās Pestītāja ķermeņa 
daļas, izmantojot spoguli, gleznoju no sevis, rokas un kājas no manas 
sievas, bet eņģeļu rokas un kājas – no marijas Šmites. 1. februārī uzsāku klāt 
pagleznojumu – ar Pestītāja galvu, un 1. martā, tātad pēc piecarpus nedēļām, 
tas bija pabeigts. 

gleznojumu uzsāku 6. aprīlī, proti, ar tā kunga labo roku, un pabeidzu 
30. maijā. no 18. līdz 24. jūnijam retušēju gleznu un pēc tam to, 26. jūnijā, 
kopā ar rāmi iesaiņoju lielā kastē un tajā pašā dienā nosūtīju pēc piederības. 
tur tā arī laimīgi nonāca, drīz pēc tam gleznu uzstādīja, un tā, kas man ļoti 
glaimoja, guva lielu piekrišanu. lai gan tikai vēlāk, glezna tika pieminēta arī 
publiski, un es šeit vārds vārdā citēju vietu, kas lasāma laikraksta “rigasche 
Zeitung” pielikumā, nr. 180, sestdien, 1856. gada 4. augustā. tā skan: “asare 
kurzemē. no šejienes redakcijai raksta: “Šīs draudzes padomei ir patīkams 
pienākums ar pienācīgo pateicību māksliniekam norādīt uz mākslas darbu, 
kas kopš 1853. gada rotā asares baznīcu. tā ir altāra glezna, kurā attēlota 
augšāmcelšanās (lūkasa evaņģēlijs, 24. nod. 4. pants un jāņa evaņģēlijs, 20. nod. 
12. pants�. mākslinieks, drēzdenes gleznotājs dēringa kungs no jelgavas, kurš 
labi pazīstams ar šāda veida darbiem, pievērsies tēmai, kas tēlotājā mākslā ir 
īpaši sarežģīta, un radījis gleznu, kuras kompozīcija, zīmējums un kolorīts 
atbilst ne vien mākslas kritērijiem, bet arī ticīgo prātiem un jūtām. gleznas fonā 
redzami Cionas mūri, bet priekšplānā vaļējais kaps un virs tā augšāmcēlies 
Pestītājs, uzvaras palmu rokā, kapa abās pusēs pa eņģelim. īpaši izdevušies 
mums šķiet šo trīs tēlu pareizie samēri, jo mākslinieks, kaut arī pievērsies 
eņģeļu figūrām ar vislielāko rūpību un attēlojis tos ideālā skaistuma pilnā 
rotā, pratis tomēr skatītāju uzmanību piesaistīt galvenajam tēlam. Pēc mūsu 
izjūtas, tas ir pilnībā izdevies: skatienā un pozā dievišķais radis izpausmi 
cilvēcīgajā. mēs jūtamies aicināti šeit publiski izteikt nopelniem bagātajam 
un talantīgajam māksliniekam savu paldies, un gribam vēl uzsvērt, ka mēs 
šo pienākumu būtu sen jau izpildījuši, ja gleznas pārklāšana ar laku, kas tagad 
to ļauj skatīt pilnīgi pabeigtā veidā, īpašu iemeslu dēļ novilcināta, nebūtu tikai 
nesen paveikta. kaut māksliniekam vēl bieži būtu izdevība apliecināt savu 
talantu šajā mākslas nozarē un viņš vienmēr varētu baudīt pelnīto atzinību.”



81mākslinieks frīdrihs dērings un  viņa atmiņu krājums

diemžēl par savu darbu saņēmu nepietiekamu samaksu, kopumā tikai 
15 rbļ. sudrabā, jo valtera kungs bija pasūtījis gleznu ar tikai vienu figūru. 
tā kā es beidzot gribēju uzgleznot lielāku gleznu pēc savas kompozīcijas, 
tad piegleznoju vēl klāt abus eņģeļus, neprasot pa to augstāku samaksu. jā, 
es turklāt vēl bez maksas izgatavoju projektu altāra retabla arhitektūrai pēc 
paša ieceres romāņu stilā. Šeit pievienoju vieglu tā uzmetumu. Šo retablu 
izgatavoja asarē uz vietas, tikai kokgriezumus un zeltījumus veica jelgavas 
apzeltītājs oto, kurš jau vairākus gadus bija ar mani sastrādājies. [..]

gleznas uzmetumiem, ieskaitot krāsu skices, man vajadzēja 57 stundas, 
zīmējumam uz audekla, studijām un pagleznojumiem 145 stundas, 
gleznošanai 165 un retušām 27 stundas. altāra retabla skice – arhitektūras 
projektu pārzīmēja mans skolēns janovičs – man prasīja vēl 43 stundas. 
kopumā tādējādi šim darbam izlietoju 437 stundas jeb 55 dienas, rēķinot 
pa astoņām stundām dienā. izdevumus audeklam (7 valstsdālderi 7 graši�, 
krāsām, eļļai u. tml. nekad neesmu uzskaitījis, bet tie droši vien sastādīja 
15 līdz 18 rbļ. sudrabā. tādējādi es dienā biju nopelnījis tikai 2 rbļ, 40 kap., 
jelgavai, kur dzīve ir dārga, tas ir ļoti, ļoti maz, ar to nekādus dārgumus 
nevar sakrāt. neraugoties uz to un par spīti visām grūtībām, šis darbs man 
sagādāja lielu baudu, ceru arī, ka es ar to kaut ko iemācījos. līdz vasaras 
brīvdienām es iesāku vēl šādas gleznas:

a� eļļas gleznas dabiskā lielumā:
1� gubernatora k. fon Brēverna portrets, par kuru bija runāts jau 7. un 8. lap-

pusē, līdz jostasvietai, ar abām rokām, pilnā slepenpadomnieka uniformā, 
patiesībā skatā gandrīz līdz ceļgaliem. iesākts 8. janvārī un pabeigts 3. no-
vembrī, pēc tam to izstādīja kurzemes Provinces muzejā, kur tas atrodas vēl 
tagad (1865. gada sākumā�. es par to saņēmu 80 rbļ. Pagleznojumu es veicu 
pēc studijām no dabas, skicētām ar krāsainu krītu, bet gleznoju un pabeidzu 
darbu pēc dabas, – vecais kungs nāca pozēt manā dzīvoklī.

2� Prezidenta reinholda ludviga johana samsona fon himmelšjērnas 
rīgā – portrets. viņš dzimis 1778. gada 27. jūnijā, miris 1858. gada 26. no-
vembrī urvastē [igauņu] vidzemē (2 collas 7/8 līnijas un 1 colla 8 7/8 līnijas�. vēl 
pirms jaungada grota kungs vidzemes bruņniecības vārdā bija lūdzis mani 
uzgleznot šā kunga, kuram bija ievērojami nopelni vidzemes tiesu sistēmā, 
portretu, ko vajadzēja izstādīt vidzemes bruņniecības namā. 22. janvārī es tādēļ 
devos uz rīgu, kur nākamajā dienā uzsāku krāsās zīmēt no dabas portretējamā 
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galvu dabiskā lielumā. vecis, laipnais kungs man pozēja divas dienas pēc 
kārtas savā dzīvoklī (grēcinieku ielā�. Pēc šīm studijām es jelgavā uzklāju 
portreta pagleznojuma kārtu (līdz jostas vietai, bez rokām�, gleznojumu 
veicu rīgā no 23. aprīļa līdz 6. maijam un pabeidzu darbu 11. oktobrī jelgavā. 
Pēc tam es gleznu 12. oktobrī aizvedu uz rīgu un saņēmu par to 80 rbļ. 1859. 
gada aprīlī es to iesniedzu izstādei rīgā. “Rigasche Stadtblätter“ publicēja 
slavinošu atsauksmi, arī “Inland” 1859. gada 48. numurā kādā rakstā par 
samsona dzīvi un darbu slavinoši izteicās par manu darbu šādiem vārdiem: 
“Pēdējā mākslas izstādē rīgā apbrīnotais, lieliskais portrets (eļļā�, ko radījis 
jūliuss dērings, rāda fon samsona maigumu un lēnprātību, dvēseles mieru 
un dziļās pārdomas.” minētā vieta laikrakstā “Rigasche Stadtblätter“ skan 
šādi: “Cits tā paša mākslinieka portrets, proti, mirušā prezidenta samsona 
fon himmelšjērnas, kuru augsti godā vēl arī nākamās paaudzes, patiesi 
un dabiski atklāj mums viņa īpatnējo rāmumu un lēnprātību, tā sacīt, rāda 
viņu “kā dzīvu”. Šķiet, ka šis godājamais sirmgalvis skatītāju aplūko tikpat 
domīgi, kā tas viņu.”

b� eļļas portreti skatā līdz jostasvietai:
1� Cecīlija fon firksa Zemītes muižā, dzimusi fon hāna no Pastendes. 

sākts 2.  janvārī, pabeigts 9. maijā; domāts Zemītes muižai (30 rbļ. sudrabā�.
2� mirusī fon der rekes kundze no smukas, dzimusi fon der reke no 

jaunpils. viņa pēc īsa laulībā nodzīvota laika bija mirusi 26. janvārī. 28. da-
tumā es devos uz jaunpili, lai uzzīmētu līķi. Pēc šā zīmējuma un viņas jaunības 
laikā Bitnera gleznota akvareļa es darināju šo portretu atraitņa uzdevumā; 
glezna pabeigta tikai 16. oktobrī (35 rbļ.�.

3� mākleris karls haferbergs rīgā. sākts gleznot 29. aprīlī, pabeigts 1854. 
gada 19. janvārī (40 rbļ.�.

4� agate fon firksa jaunkundze no nurmuižas, skaista blondīne. gleznu, 
kuru es iesāku 12. jūnijā, domātu viņas tēvocim ernstam fon mirbaha kungam, 
ķeizara adjutantam, pabeidzu tikai pēc trim gadiem, 1856. gada 1. martā (30 
rbļ.�. viņa pēc tam, 1856. gada 25. septembrī, apprecējās ar eduardu fon hāna 
kungu vircavas muižā, bet pēkšņi nomira 1863. gada 12./13. novembrī 26 
gadu vecumā.

c� Portreti akvarelī:
1� jaunais grāfs Pauls mēdems no vecauces, dzimis 1834. gada 9. aprīlī, 

miris Pēterburgā 1858. gada 5. aprīlī. iesākts 15. janvārī, pabeigts 23. februārī.
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jūliusa dēringa 1853. gadā zīmēto portretu saraksts.
LVVA, 5759. f., 2. apr., 1110. l., 46. lpp.

2� komtese klotilde kreica, toreiz Bistrama kunga līgava. iesākts 27. feb-
ruārī, pabeigts 16. aprīlī.

3� klotilde stefani jaunkundze, rīgas baņķiera meita. iesākts 28. aprīlī 
un pabeigts 10. maijā (30 rbļ.�. viņa 1854. gadā apprecēja jauno inženieri un 
virsnieku krāmeru, aizputes advokāta dēlu.
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4� kopija pēc kl[otildes] kreicas gleznas viņas brālim. gleznota no 1. līdz 
14. jūnijam.

5� karolīne fon Bistrama kundze, dzimusi komtese kreica, iepriekš minētās 
māsa; gleznots no 9. līdz 19. jūnijam (20 rbļ.�.

6�, 7�, 8� Profesors karls Šmits no tērbatas ar savu sievu antoniju un meitu 
adelheidi. grupas portrets, sākts 3. jūlijā, pabeigts 28. tas palika jelgavā pie 
vecākiem (45 rbļ.�.

9� nelaiķe fon firksa kundze no lestenes, dzimusi komtese līvena no 
līvbērzes; kopija pēc lokeisi1; iesākta 17. jūlijā un pabeigta tikai oktobrī. 
Portretu vecā grāfiene līvena uzdāvināja savai mazmeitai marijai fon firksai 
lestenes muižā, kura toreiz precējās ar teodoru fon hānu, muižniecības 
pilnvarotā dēlu.

10� mazo edvīnu grmakavu, ārsta dēlu, es sāku gleznot 20. jūlijā, bet 
pabeidzu tikai 1854. gada septembrī.

d� Zīmētie portreti:
1� vecais fon heikinga kungs no galtenes, februārī.
2� firsts līvens Zentenē un
3� firstiene līvena kundze, dzimusi fon lipharte, abi zīmēti martā. Pēc 

šiem zīmējumiem engelhards Berlīnē izgatavoja litogrāfijas.
4� alfrēds Piole, franču valodas skolotājs no Bulles. Šo zīmējumu es radīju 

pēc viņa nāves pēc atmiņas un pēc dažām vājām viņa māsas nensijas zīmētām 
skicēm.

jau pagājušā gada beigās minētajām zīmēšanas stundām 1853. gada 
1. semestrī pievienojās vēl sekojošas:

1� 21. janvārī pie ofenbergiem, – tās ilga tikai līdz 8. aprīlim, dalībnieki 
bija iepriekšējie.

2� Pie kleiniem stundas bija līdz 20. jūnijam.
3� no 21. februāra līdz 20. jūnijam pie žandarmērijas pulkveža fon 

nothalfta, krievs, kurš reizē bija arī slepenpolicijas priekšnieks. toreiz viņš 
dzīvoja lielajā ielā personīgajā mājā, kas tagad (1865. gadā� pieder zeltkalim 
eginkam. dalībnieki bija viņa meita nadīna, Panteniusa jaunkundze, luīze, 
advokāta meita, magdalēne engelmanes jaunkundze, virsskolotāja meita, kā 
arī viņas jaunākā māsa, kura gan drīz nomira, un viņas vietā nāca johanna 

1 gleznotāja emīlija lašo de lokeisi (1793–1863�. (Tulkotājas piezīme�.
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hibšmane, ārsta meita. viņa 1856. gada vasarā apprecējās ar Pienavas 
nomnieku, vārdā vilpertu, superintendenta dēlu.

Šajā ziemā es dienā nepasniedzu vairāk par piecām stundām. turpmākie 
šā pusgada notikumi tagad sekos hronoloģiskā secībā:

amālijas Šmita jaunkundzes dzimšanas dienai, 8. janvārī, par godu es 
viņas vecāku mājā sarīkoju “dzīvo bilžu” izrādi, un proti: 1� sarkangalvīte, 
2� svētā elizabete un landgrāfs ludvigs, 3� hagaras padzīšana, 4� hagara 
tuksnesī, 5� svētceļnieki tuksnesī, 6� orleānas jaunava pie ogļu deģiem. [..]

visu veidoju pats pēc savām idejām. 18. janvārī, svētdienā, es atkal rīkoju 
“dzīvās bildes” pie barona klihtcnera, volgundes un lieldzeldas īpašnieka, 
kambarkunga fon simolina svaiņa. viņš toreiz dzīvoja lielajā ielā, lakruā 
mājā, netālu no latviešu baznīcas, kur kādreiz bija dzīvojuši Brederihi. Šīs 
izrādes īpašais iemesls man ir aizmirsies, bet tās bija plašas viesības, – vispirms 
kafija, bet pēc “bildēm” dejas. [..]

mazbērnu patversmes labā arī šogad bija jāsarīko publiska “dzīvo bilžu” 
izrāde, un jau 2. februārī es uzsāku pārrunas ar šīs iestādes priekšniecēm fon 
korfas jaunkundzi no garozas un luīzi krūzi. Pēc lielas gatavošanās, pūlēm 
un laika upurēšanas, galvenokārt no manas puses, tās visbeidzot, svētdien, 
15. februārī, lielā kluba zālē (katrīnas ielā� arī uzveda. Pēdējās sešas dienas 
pirms šīs izrādes es biju nodarbojies gandrīz vienīgi tikai ar tās sagatavošanas 
darbiem. 15. februāra “bildes” bija šādas: 

1� “kristus nakts” pēc h. hesa, kurā aleksandra fon deršava jaunkundze 
(mana skolniece� eņģeļa lomā, kurš nes kristus bērnu, bija lieliska, gandrīz 
vai aizkustinoša. abus pārējos eņģeļus tēloja luīze ekses jaunkundze un 
marija tīlinga. fonam es izmantoju siksta madonnas oreolu, gleznotu 
1851. gadā. dzīvs bērns.

2� konradīna atvadas no mātes. elizabete – franciska Cukalmaglio 
jaunkundze, konradīns – elīza fon frankas jaunkundze no dovnarovas, 
frīdrihs – … fon Bistrama jaunkundze, pāžs – alise ēlsenas jaunkundze.

3� Pie akas – spāņu aina. majo – viktors fon rūtenbers no ilzes muižas  
īstā majo tērpā, ko viņš pats bija atvedis no spānijas, mūks – virsskolotājs 
Pfingstena kungs, sieviete – doktora Šmemaņa kundze, meitene – gabriele 
grabes jaunkundze, bērns – illa neimane, advokāta meita.

4� mozus atrašana. faraona meita – Paulīne fon Bīnenštammas 
jaunkundze, pirmā pavadone – hortenze fon Bēras jaunkundze (tetelminde�, 
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otrā pavadone – leokādija vikares jaunkundze, vēlākā dodē madāma, 
kalps – alfrēds rūde, mozus māsa – tekla Šmites jaunkundze, viņas bied-
rene – Ženija ofenbergas jaunkundze. Bērna vietā bija lelle.

5� minnezengeru sacensības vartburgā 1207. gadā. landgrāfs herma-
nis – artūrs fon hāna kungs, landgrāfiene – marija fon deršavas jaunkundze, 
volframs fon ešenbahs – v. fon ašebaha kungs, heinrihs fon ofterdingens,  
jaunais firsts līvens no Zentenes, valters fon der fogelveide – eižens ekses 
kungs, heinrihs fon feldeks – … fon Brunova kungs, reinmars ii – vilhelms 
Branta kungs, vēlākais policijas sekretārs, bende – v. fon rūtenberga kungs, 
saksijas pfalcgrāfiene – fon korfa kundze no krustpils, dzimusi komtese 
mēdema, markgrāfiene – līna fon Brigena jaunkundze.

ar šo lielo “bildi” noslēdzās šodienas izrāde, kuras starpbrīžus aizpildīja 
deklamācijas un mūzika. Bija vētraini aplausi, un mani izsauca uz skatuves. 
Plkst. 9.30 viss bija beidzies; izrādes sākums bija plkst. 6.30. ienākumi bija 
254 rbļ. sudrabā, biļete maksāja 75 kap. sudrabā, ģimenes biļete – 60 kap., 
pērkot pie kases – 1 rbl. Pēc izrādes mēs vēl braucām pie Šmitiem. nākamajā 
priekšpusdienā bija otrās izrādes mēģinājums (no plkst. 10.30 līdz pat plkst. 
vieniem�, izrāde sākās vakarā plkst. pusseptiņos, bet uz to nebija sanācis tik 
daudz skatītāju kā vakar, jo ieņēmumi bija tikai 166 rbļ. sudrabā. [..] kad plkst. 
deviņos atnācām mājās, mūs tur gaidīja [mazbērnu patversmes] priekšnieču 
dāvana: četri apsudraboti svečturi, divas stikla karafes un paplāte ar vīnu un 
kūkām.

lai sāktu strādāt pie iepriekš minētā prezidenta samsona portreta, 22. janvā-
rī ar Švarcbaha diližansu (75 kap.� devos uz rīgu. Bija skaista diena, 8–10 grādu 
auksts. Pāri aizsalušajai daugavai braucām nelielās ragavās (20 kap.�. Šoreiz 
apmetos viesnīcā Hôtel de St. Petersburg, kas atrodas laukuma malā pretī pilij, 
tajā saimnieko bijušais aktieris Blatners. Pēcpusdiena pagāja, veicot dažādus 
pirkumus – arī citu uzdevumā un veltīgos apmeklējumos. arī landrātu fon 
grotu (pie parādes laukuma jeb Glacis, netālu no vērmaņu mājas�, pie kura 
gleznas dēļ devos divas reizes, nesastapu mājās. vakarā (plkst. pusseptiņos� 
apmeklēju teātri, kur uzveda nelielu komēdiju “frenologi”, bet pēc tam 
profesora Bekera biedrība izrādīja piecas “dzīvās bildes” ar antīku tematiku; 
visbeidzot lagots un konors sniedza ekvilibristu u. tml. priekšnesumus 
(biļete parketā – 70 kap.�.
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Piektdien, 23. janvārī, es beidzot fon grota kungu sastapu mājās, pārrunāju 
visu nepieciešamo, sāku, kā minēts iepriekš, izgatavot studijas pie fon 
samsona kunga, pēcpusdienā apciemoju reijerus un atkal devos uz teātri, kur 
izrādīja [g.] rēdera “artēzisko aku”. kad svētdien biju pabeidzis zīmēšanu 
pie fon samsona kunga, apciemojis konsulu stefani, reijerus un kleinus, 
braucu ar diližansu plkst. četros atpakaļ uz jelgavu. tas bija mans pirmais 
izbraukums šajā gadā, taču tikai pāris dienu vēlāk man, pavisam negaidot, 
nācās doties nākamajā. tas bija trešdien, 28. janvārī, kad mani aizsauca uz 
jaunpili, lai zīmētu jaunās fon rekes kundzes no smukas muižas līķi [..], 
līdzi bija atsūtīta ekipāža, brička, jo sniega vairs nebija. Plkst. pusē desmitos 
es 3–5 grādu aukstumā – laiks bija apmācies – devos ceļā un ap pusdiviem 
laimīgi ierados jaunpils pilī, kas atrodas 21 versti aiz dobeles, pavisam tātad 
49 verstu attālumā no jelgavas. vecā pils, ko jau 1301. gadā cēlis ordeņa mestrs 
gotfrīds fon roga un kas kopš 1560. gada ir fon der rekes dzimtas īpašumā, 
rada tiešām varenu un gleznainu iespaidu. it sevišķi senatnīgi un iespaidīgi 
izskatās iebrauktuve un pagalms. iekštelpās vēl saglabājušies bagātīgi rotāti 
plafoni, – zāles plafonā redzamas mitoloģiskas ainas un ģipša dekors rokoko 
stilā, bet apaļā, resnā torņa griestus rotā kokgriezumi, kas rāda veselu medību 
ainu. tomēr man bija pārāk maz laika apskatīt pili, jo tūlīt pēc pusdienām es 
ķēros pie skumjā un bēdīgā darba. jaunā, skaistā sieviete bija nomirusi agri 
no rīta, un viņas vecāku un vīra bēdas bija neizsakāmas. Pēc divām stundām 
savu zīmējumu biju pabeidzis un ap plkst. pieciem braucu atpakaļ uz jelgavu, 
ko sasniedzu bez starpgadījumiem plkst. pusē vienpadsmitos. 

trešajā braucienā, atkal uz rīgu, es devos tūlīt pēc lieldienām, trešdien, 
22. aprīlī, atkal, protams, ar diližansu (75 kap.�. tā kā daugava jau kopš 
11. aprīļa bija brīva no ledus, bet tilts vēl nebija atlikts vietā, tad pārcelšanās 
notika laivā. es atkal apmetos viesnīcā Hôtel de St. Petersburg ein, kuru 1. maijā 
bijušais virssulainis kēte (dzimis Brandenburgā� pārņēma no Blatnera kunga. 
kā parasti pirmā diena rīgā pagāja, apciemojot dažādas personas, dažkārt 
veltīgi. starp citu, divreiz devos pie kaphera kundzes (citu uzdevumā�, 
apmeklēju arī gleznotāju Šērenbergeru, kurš toreiz dzīvoja tirgotāja franca 
mājā grēcinieku ielā, tāpat arī reijerus un martinsona kungu, kurš bija slims. 
tā kā teātrī izrāžu nebija, vakarā devos pastaigāties, esplanādē redzēju kaut 
ko līdzīgu tautas svētkiem, bet daugavā piecus tikko atbraukušus kuģus. 
nākamajā dienā sāku gleznot fon samsona kunga portretu, kas bija īstenais 
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mana brauciena iemesls. vecais kungs ik dienas nāca uz dažām stundām 
pozēt manā viesnīcas istabā (nr. 31, 3. stāvā�, jo viņa dzīvoklī (grēcinieku 
ielā, Boitmaņa mājā� nebija labas gaismas. strādāju pie portreta līdz 27. ap-
rīlim, pēc tam sāku gleznot stefani jaunkundzes portretu akvarelī [..], pats 
par sevi saprotams, ka es to darīju pie viņas vecākiem, kur arī trīs reizes 
pusdienoju, proti, 29. aprīlī, tad 1. un 4. maijā. 29. maijā man pirmo reizi sa-
vam portretam pozēja mākleris haferbergs, arī viņš nāca uz manu istabu,  
līdz 4. maijam pagleznojumu biju pabeidzis. Brīvajos brīžos daudz devos 
pastaigās, lielākoties bija skaists, lai gan diezgan vēss laiks. trīs reizes biju arī 
teātrī: 23. aprīlī, kad visai labi tika uzvesta jaukā komēdija “iemīlējušos skola”, 
k. Blūma brīva variācija pēc Šeridana neuleza lugas, kurā rustikas lomu 
spēlēja līna hēfere no frankfurtes. sestdien, 25. aprīlī skatījos heideriha farsu 
“Princis līzīte”, kas mani ļoti interesēja, jo lugas pamatā esošais notikums 
bija norisinājies saksijā. 28. aprīlī bija vāgnera “tanheizers”, šī opera man bija 
noteikti jāredz, lai gan es tikai pirms dažām nedēļām to biju redzējis jelgavā 
(10. februārī�. izrāde, kas ilga no plkst. pusseptiņiem līdz ceturksni pirms 
desmitiem, bija labāka nekā jelgavā, tomēr trūka vēl ļoti daudz, lai tā varētu 
līdzināties uzvedumam drēzdenē. galveno lomu izpildīja Baumaņa kungs, 
elizabeti – meijerhofera jaunkundze – cik labi vien spēdama. runājot par 
citiem vakariem, 24. aprīli es pavadīju pie reijeriem, 27. – pie kleiniem. 
1. maijā es dzēru tēju pie doktora kerstinga (Štrūves minerālūdens iestādē�, 
kur iepazinos ar viņa māti, kura kopš diviem gadiem dzīvo pie viņa. 
4. maija vakaru pavadīju pie vicegubernatora ivana fon Brēverna, kurzemes 
civilgubernatora dēla. Bez tam vēl dienas laikā apciemoju stefani ģimeni 
(27. aprīlī�, dopelmairsus, kur 28. aprīlī es pārklāju ar laku viņa portretu, 
kleinus (27. aprīlī un 5. maijā�, grotes kungu (5. un 6. maijā�, reijerus (5. maijā� 
un citus, kurus nesastapu. kopā ar gleznotāju Bušmani, kuram es sagrabināju 
trīs imperiālus, jo viņš bija naudas grūtībās, 1. maijā aizgāju uz deibnera 
grāmatu tirgotavu, kur bija izstādīta ļoti jauka viņa glezna “guldīšana 
kapā”.

Ūdens līmenis daugavā šogad bija tik augsts, ka tiltu vēl nevarēja uzlikt, 
kaut gan tas parasti notika līdz 1. maijam. aprīļa beigās jau bija saradies ļoti 
daudz kuģu, tomēr nevienas strūgas. Pirmās strūgas pienāca tikai 5. maijā. 
trešdien, 6. maijā, es braucu atpakaļ uz jelgavu, kur sastapu visus sveikus un 
veselus.
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ar dažiem vārdiem jāpiemin arī manas zinātniskās, lai gan kvalitātes 
ziņā ne visai nopietnās, nodarbes. Pie tām pieder tērpu vēstures studijas, 
ziemas beigās arī daudz rakstīju par vācu valodas vārdu etimoloģiju, – šī 
zinību nozare mani vienmēr ļoti vilinājusi. ap lieldienām čakli nodarbojos 
ar lieldienu datumu aprēķināšanas noskaidrošanu, tomēr īsto iemeslu, kādēļ 
reizēm, kā, piemēram, šajā gadā, starp ārzemnieku un krievu lieldienām ir 
piecas pilnas nedēļas, noskaidrot nevarēju. ārzemēs lieldienas bija svinētas 
15. (27.� martā, bet krievijas impērijā tikai 19. aprīlī (1. maijā�. kā parasti mēs 
lielajā piektdienā piedalījāmies svētajā vakarēdienā pie mācītāja neandera. 
vasarsvētku brīvdienās (7. un 8. jūnijā� es sastādīju sava veida valodu 
ģenealoģiju, bet no 28. jūnija līdz 8. jūlijam – vārdu rādītāju ābela “Personu 
vārdiem”, – mani sāka ieinteresēt vārdu (vācu� nozīme un izcelsme.

Pie minētajām nodarbēm zināmā mērā pieder arī lasīšana, bet par to es 
neko neesmu atzīmējis, atceros vien tikai to, ka milzīgu ievērību šajā gadā 
izpelnījās amerikāņu rakstnieces Bīčeres-stovas romāns “krusttēva toma 
būda”, – to burtiski “aprija”, arī es to izlasīju gada sākumā iespējami īsā 
laikā, jo bibliotēkā publika tās dēļ plēsās un es to dabūju toreiz tik ātri tikai 
pateicoties saviem paziņām grāmatu tirgotāju vidū. grāmatā spilgtiem 
vilcieniem aprakstīti vergu apstākļi brīvajā amerikā; visumā tā ir laba 
grāmata un sarakstīta kristīgā garā. krievijā šo grāmatu drīz vien aizliedza.

tagad es runāšu par kādu visai dīvainu un vēl visumā neizskaidrotu 
parādību, kas toreiz izraisīja izbrīnu visā eiropā vai vismaz ārkārtīgi piesaistīja 
visu uzmanību, proti, es domāju “galdiņa dancināšanu”, kas pirmo reizi darīta 
Brēmenē, tas ir, zināmā mērā tur izgudrota. visupirmā ziņa par to sasniedza 
jelgavu ar augsburgas avīzes starpniecību 1./13. aprīlī. sākumā visi par to 
smējās, arī es, bet pamazām šur un tur kāds mēģināja to darīt, tomēr tas lāgā 
nevedās, laikam jau tādēļ, ka neviens īsti nezināja, kā to darīt. mēs paši to 
mēģinājām uzreiz pirmajā vakarā (1. aprīlī�, kad pie mums ciemojās reijeri un 
viņu rīgas radi. Pēc pavisam īsa seansa brīža otīlijai r[eijeres] jaunkundzei 
sākās spēcīgi krampji, tā ka mēs pārbijušies pārtraucām savu seansu. visur 
dzirdēja runājam tikai par “galdiņa dancināšanu”, visi dzīvi strīdējās “par” 
un “pret” šo lietu. avīzes publicēja milzums ziņu par veiksmīgiem, bet vēl 
vairāk par neveiksmīgiem mēģinājumiem, bet attiecīgās jomas zinātnieki 
vienbalsīgi noliedza fakta patiesīgumu, uzskatot veiksmīgos piemērus vai 
nu par pašapmānu vai krāpšanu. visbeidzot, īsi pirms lieldienām jelgavu 
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pāršalca ziņa, ka pie vicegubernatora fon maidela esot izdevies piespiest 
“galdiņu dancot” tikai ar roku uzlikšanu. metode bija šāda: vairākas personas 
sasēžas ap galdu, ne pārāk lielu, vēlams apaļu un uz vienas kājas, un uzliek 
izstieptas rokas uz galda tādā veidā, ka skar to tikai ar pirkstu galiem. katram 
cilvēkam turklāt jāuzliek savas labās rokas mazais pirkstiņš uz kaimiņa pa labi 
kreisās rokas mazā pirkstiņa, tā, lai veidotos vienlaidus ķēde. nepieciešams 
arī, lai neviens neaizskartu galdiņu citādi kā vien ar pirkstu galiem, kājas, 
ceļi, apģērbs jāmēģina turēt pienācīgā attālumā. Pēc kāda laika, drīzāk ātrāk 
nekā vēlāk, galdiņš sāk lēnām kustēties un pamazām vien griezties riņķī, 
turklāt tas reizēm var būt tik spēcīgi, ka personas, kas veido ķēdi, ir spiestas 
piecelties un skriet līdzi, jo, tiklīdz viņi atlaiž pirkstus vai ķēde tiek pārtraukta, 
kustība izbeidzas. mēs bijām to vairākkārt izmēģinājuši pie Šmitiem, 
reijeriem, kleiniem un citur, taču bez panākumiem, – es arī šo fenomenu 
nekur nebiju novērojis. 15. aprīlī mēs šo mēģinājumu atkal atkārtojām pie 
kleiniem, taču veltīgi, līdz beidzot ap pusnakti vecais padomnieks antons 
meijers, pavisam uztraukts, atnesa ziņu, ka pie Pauli alus krogā, blakus mājā, 
tikko kā iekustināts galdiņš. mēs visi, cik vien bijām, kungi un dāmas, jauni 
un veci, steigšus devāmies uz piedūmoto alus dzertuvi un ieraudzījām, ka 
diezgan liels, apaļš galds uz vienas kājas braši klunkuro apkārt pa istabu, 
kamēr vairāki kroga apmeklētāji virs tā sadevuši rokas ķēdē. mēs arī 
pieslēdzāmies  ķēdei, un kustība turpinājās. tomēr vairāki, arī fon kleina 
kundze, apšaubīja šā fakta patiesumu un uzskatīja, ka daži, kas veidoja ķēdi, 
mānās. es gan nespēju saprast, kā viņi minētajos apstākļos mehāniskā veidā 
spēja izsaukt kustību. man vairāk liekas, ka, veidojot aprakstīto ķēdi, rodas 
kāds spēks, līdzīgi kā elektrība vai galvanisms, kas izraisa kustību. Šo manu 
uzskatu apstiprināja vairāki izdevušies mēģinājumi, kuros es vēlāk piedalījos 
pie Šmitiem un reijeriem, vai vismaz tajos noskatījos. Pie Šmitiem mums tas 
pirmo reizi izdevās otrajās lieldienās, kad četras personas, to skaitā arī es, 
izveidojām ķēdi un pēc trīs ceturtdaļstundām sākās kustība. tā kā galdiņš 
bija jauns, mazs (un apaļš�, kustība bija visai spēcīga, galdiņš pavirzījās vai 
pusi istabas uz priekšu. uzkrītoši man likās tas, ka, tiklīdz ķēdē iesaistījās 
mazā helēna Burzi, kustība pastiprinājās, galdiņš arī vienmēr noliecās uz 
viņas pusi. arī pie reijeriem notika līdzīgi, – tur alīna Čagnis, tirgotāja meita, 
bija tā, kurai piemita īpašs spēks. tikai ar izstieptas plaukstas kustību viņa 
panāca ļoti smaga puķu poda apgriešanos vai arī krēsla pavirzīšanos uz 
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priekšu ar visu tajā sēdošu pieaugušu cilvēku. 24. maijā, kad reijera madāmas 
dzimšanas dienā tur bija sapulcējies daudz viesu, es redzēju vairākus šādus 
veiksmīgus mēģinājumus un domāju, ka esmu pārliecinājies par šādas 
parādības patiesumu un uzticamību. minētās meitenes nāvi, kas atnāca drīz 
pēc tam (1854. gada 10. maijā�, skaidroja ar pārāk biežo viņas iepriekš minēto 
spēju pielietojumu un tādējādi novājināto dzīvības spēku. Pavisam muļķīgs 
“galdiņa dancināšanas” paveids bija “galdiņa klaudzināšana”, kas drīz vien 
nāca modē. galdiņam ar klauvējieniem vajadzēja izteikt pareģojumus, galu 
galā tiem pie kājām pierīkoja zīmuļus un lika pareģojumus uzrakstīt. Šāda 
veida galdiņu, kā tikko aprakstīts, līdz ar viņa kricelējumiem es redzēju 
pie Cīravas manteifeļiem. daudzi cilvēki no tiem, kas sevi uzskatīja par 
izglītotiem, ticēja šādām muļķībām. vairākās katoļu zemēs priesteri “galdiņu 
dancināšanu” aizliedza, acīmredzot tādēļ, ka uzskatīja to par sava veida 
burvestību. tikpat ātri, kā šī lieta sākās, interese par to pazuda, – jau pēc 
diviem gadiem neviens par to vairs nedomāja.

Ziema visumā bija maiga, sniegs uzsniga pavisam vēlu un arī tad tikai 
nedaudz. kā aukstākā diena jānosauc 4. marts, kad mans termometrs rādīja 
14o pēc reomīra skalas, rīgā uz daugavas bija 18o. 28. martā jelgavā sākās 
ledus iešana,1 tomēr ūdens nepacēlās visai augstu.

tā kā aprīļa vidū daudz lija, upe jau lieldienās, t.i., Zaļajā ceturtdienā 
(16. aprīlī�, izgāja no krastiem. naktī starp pirmo un otro svētku dienu bija 
pirmais negaiss. 26. aprīlī ziedēja ieva kleinu dārzā, toreiz bija ļoti silts – 
20/21o ēnā. Ceriņi, jeb kā saka kurzemē “pliederi” (Syringa vulgaris�, sāka 
ziedēt 20. maijā. 25./26. maija naktī esot bijusi salna. stipras lietavas iesākās 
jūnija vidū, īpaši stipri, gandrīz nepārtraukti, lija 11. jūnijā.

kas attiecas uz saviesīgām izpriecām, tad tādās mēs, it sevišķi vakaros, 
piedalījāmies visai daudz. visbiežāk mēs bijām pie Šmitiem, reijeriem un 
kleiniem, pie pēdējiem es dažreiz arī pusdienoju. no plašākām viesībām, 
kurās es piedalījos, neskaitot agrāk minētās pie Šmitiem 8. janvārī, kad izrādīja 
“dzīvās bildes”, jāmin viesības pie advokāta karla neimaņa 29. janvārī. viņš 
toreiz dzīvoja kannu lējēju ielā, bijušajā kēlera, vēlāk nothafta un tagad (1865. 
gadā� vāgnera mājā. 9. februārī es piedalījos lielā ballē pie grāfa P. mēdema 
(eleja�, taču es, protams, nedejoju, kaut vai tādēļ vien, ka šī māka man ir sveša. 
7. martā bijām lielās vakara viesībās pie doktora Šmemaņa. Par godu savai 
1 rīgā ledus izgāja jau 11. aprīlī.
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vārda dienai Pelca kungs sarīkoja vakariņas draugiem un paziņām pie sava 
svaiņa – tulka vasiļjeva. tas bija ernesta dienā, 13. martā. 14. martā mēs pie 
doktora Šmemaņa (viņa privātmājā dobeles jeb Žīdu ielā� uzvedām komēdiju 
“nevajag piesaukt nelaimi”, es arī biju vadījis mēģinājumus, izveidojis skatuvi 
un vispār veidojis režiju. [..] tas bija ļoti jautrs vakars. arī pie reijeriem mēs 
vienreiz spēlējām teātri, proti, pirmajās lieldienās, 19. aprīlī. uzvedām farsu 
“keks un juste”, keku spēlēja otīlija reijeres jaunkundze, justi – mana sieva, 
Bizama kungu – alīda reijera jaunkundze. Pēc tam mēģinājām “dancināt 
galdiņu”, taču veltīgi. Pirms tam mēs, proti, jau 7. aprīlī, bijām piedalījušies 
lielās viesībās pie doktora gramkava.

arī mēs vakaros bieži pieņēmām viesus, visbiežāk reijerus; Šmiti nāca 
retāk, dažreiz pie mums iegriezās arī tēlnieks Štafenhāgens un gleznotājs 
P. fon frankens. 19. februārī mēs rīkojām vakariņas pēdējam par godu, kur 
bija viņa sieva, kā arī gleznotājs eginks un mana skolniece sofija fon Štempelas 
jaunkundze. [..]

neskaitot teātra apmeklējumus rīgā un iepriekš minētos šāda veida 
privātos pasākumus, es šā pusgada laikā redzēju vēl šādas rīgas trupas 
izrādes, protams, savas sievas sabiedrībā:

1� 10. februārī operu “tanheizers”. tā bija slikti uzvesta, un publika, 
kas operas slavas dēļ bija sagatavojusies uz kaut ko ārkārtēju un ieradusies 
ārkārtīgi lielā skaitā, devās prom ļoti neapmierināta, – arī es, jo man vēl 
atmiņā bija lieliskais uzvedums drēzdenē.

2� 3. jūnijā operu “Pareģis”, ko šeit cenzūras stipri apgrieztu izrāda ar 
nosaukumu “Ženēvas aplenkšana”, man tā ne visai patika. galvenās lomas 
izpildīja Baumaņa kungs (johans no leidenes�, P. Čīšes jaunkundze (viņa 
māte� un Šrēdera jaunkundze (Beāta�.

3� 11. jūnijā gētes “faustu”. fausts – dita kungs, grietiņa – heines 
jaunkundze, mefistofelis – magerfēfers. uzvedums bija ļoti labs, it īpaši laba, 
pēc manām domām, bija magerfēfera spēle.

4� 22. jūnijā par godu Baumaņa beneficei Boildīna operu “johans no 
Parīzes”. navarras karaliene – Čīšes jaunkundze, johans – Baumaņa kungs, 
senešals – Breiera kungs.

5� 23. jūnijā “matildi”, Benediga drāmu, – diezgan labs uzvedums. 
matilde – hāgenas jaunkundze, arnavs – dita kungs.

6� 28. jūnijā l. Birhas-Pfeiferes “gredzenu”, izrāde piecos cēlienos.
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kā ievērojams manā dienasgrāmatā atzīmēts vēl šāds gadījums: “3. feb-
ruārī es par 50 rbļ. pārdevu savu foigtlendera dagerotipiju aparātu kopā ar 
18 lielām platēm dagerotipistam lasem no mēmeles. Biju vēl arī vienojies 
par divu vai trīs dagerotipiju izgatavošanu, kuras viņš mums izgatavoja kā 
grupas portretu (es, luīze un stefans�. tas notika mājas pagalmā katoļu ielā, 
kur lase toreiz dzīvoja. vienu eksemplāru es uzdāvināju reijeram.”

6. februārī mēs ar luīzi apmeklējām loteriju par labu sievietēm, kas ik 
gadus notiek lielajā klubā, – mēs tai bijām ziedojuši vienu tasi (1 rbl.�. viena 
ieejas biļete maksāja 50 kap. ar savām sešām loterijas biļetēm (20 kap. gabalā� 
mēs neko nevinnējām. [..] 24. februāri nomira vecais litogrāfs d. Šāberts. [..]

25. jūnijā no amata atkāpās līdzšinējais civilgubernators fon Brēverns, un 
jaunais gubernators, fon valujeva kungs, vēl diezgan jauns, veikls kungs, 
ieradās jelgavā 16. jūlijā. kopā ar viņu uz kurzemi atbrauca vairāki jauni 
krievu ierēdņi, kas stājās aizgājušo vai pārcelto vāciešu vietā, – ievērojamākais 
un ietekmīgākais viņu vidū, vismaz kādu laiku, bija vicegubernators fon 
Beklemiševa kungs1. [..]

3. jūnijā, vēlu vakarā, laikam pēc plkst. 10.00 mani apciemoja gleznotājs 
Bušmanis, kurš bija ceļā uz lietuvu, kur viņš bija saņēmis lielus pasūtījumus 
baznīcām. viņam līdzi bija vairāki palīgi, tostarp krāsotāji un apzeltītāji.

9. jūnijā no tērbatas viesos ieradās profesors Šmits kopā ar sievu un 
bērnu, viņš palika līdz 16. jūlijam. to, ka es šajā laikā gleznoju viņa un viņa 
tuvinieku portretus, es minēju jau 14. lappusē. mēs arī bieži tikāmies, un 
viņa apciemojums tika plaši svinēts, piemēram, 18. jūnijā mēs ar viņu bijām 
viesības pie reijeriem, kas bija sarīkotas viņam par godu un kur, kā saka 
kurzemē, viņu “uzņēma”. 17. jūnijā, protams, arī viņam par godu, viņa 
vecāku mājās uzveda “Parīzes dīkdieni”, kurā mana sieva spēlēja morina 
madāmu, bet tekla Šmite dīkdieni. 4. jūlijā mēs rīkojām kafijas viesības, bijām 
ielūguši profesoru Šmita kungu un kundzi kopā ar viņa māsām, reijerus un 
lihtenšteinu (karlu�, – viņi visi arī atnāca. nākamajā dienā pie Šmitiem atkal 
bija teātra uzvedums, proti, farss “Baltais otello”. tekla spēlēja mora kungu, 
mana sieva mora kundzi, metu tēloja marija Šmite, bet Cāra kungu kārlis 
lihtenšteins, pēdējais bija sevišķi labs. 12. jūlijā mēs ar Šmitiem devāmies 
ļoti patīkamā braucienā ar laivu uz lediņiem. 13. jūlijā galma padomnieks 
hermanis Štafenhāgens bija sarīkojis putnu šaušanu, kur bijām arī mēs ar 
1 vicegubernators Beklemiševs bija ieradies jelgavā jau 1852. gada rudenī.
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Šmitiem. tas notika kādā pļavā aiz strautniekiem, pa kreisi no ceļa, arī es 
piedalījos šaušanā, turklāt diezgan veiksmīgi, un saņēmu vēl kā balvu 95 
kapeikas virs manas iemaksas (70 kap.�. 14. jūlijā es pie Šmitiem – augšējā 
istabā, kurā toreiz dzīvoja tekla, uzvedu “dzīvās bildes” [..]

25. decembrī no drēzdenes atgriezās otīlija fon Bolšvinga, viņa bieži 
viesojās pie mums. Pēc kāda laika, iespējams pēc gada, viņa ieslīga slimīgā, 
apātiskā stāvoklī, kas kavēja viņu nodoties jebkādai nodarbei. Šis stāvoklis 
turpinās vēl tagad (1865. gada februārī�. [..]

jau kopš vairākiem gadiem holēra nebija atstājusi Pēterburgu, un no 
turienes šajā gadā caur rīgu, kur tā bija sākusies jūlijā, atnāca uz jelgavu. jūlija 
vidū tā vispirms parādījās slimnīcā, bet vēl pavisam mazā mērā, bet pēkšņi, 
tas bija 9. augustā, holēra sāka izpausties spēcīgāk. vairākas pazīstamas 
personas pēkšņi nomira, piemērām, bankas direktors grāfs teodors keizerlings 
(11. augustā, 50 gadu vecs�, Ženija fon hānas jaunkundze (10. augustā, 53 ga-
dus veca� un fon karpa kundze, dzimusi grāfiene Plātere. tad mums kļuva 
bail, un, tā kā fon sakena kungs no dundagas sava pēdējā apciemojuma laikā 
(4. augustā� ļoti neatlaidīgi bija lūdzis apciemot viņu vēl šajā rudenī kopā ar 
sievu un bērnu, tad es nolēmu to tūlīt izdarīt, lai gan viņš, saskaņā ar mūsu 
norunu, manu apciemojumu būtu gaidījis tikai vēlāk. es iznomāju no kalēja 
Šmita par 10 rbļ. karieti uz vairākām nedēļām, pasūtīju pasta zirgus, paņēmu 
savu ģimeni, nodevu māju mūsu kalpones grietas Birgeles uzraudzībā un 
13. augusta pēcpusdienā, plkst. 4.00 devos ceļā, līstot spēcīgam lietum. Par 
diviem zirgiem līdz Šņoru krogam – 29 verstu attālumā – es samaksāju 
2 rbļ. sudrabā, puisim 15 kapeikas, bet pasta stacijas kalpotājam 40 kapeiku 
dzeramnaudas. Brauciens sliktajā laikā nebija visai patīkams, jo sevišķi tādēļ, 
ka manai sievai grūtniecības dēļ nācās cīnīties ar dažām nelielām neērtībām. 
ap pulksten septiņiem, kad lietus bija mitējies, mēs sasniedzām Šņoru krogu,1 
un, tā kā krogs bija labs, mēs tajā pārnakšņojām. Par tēju, siltām vakariņām, 
naktsmītni, protams, gultās, un kafiju nākamajā rītā man bija jāmaksā tikai 
viens rublis, – diviem pieaugušajiem un vienam bērnam tas, saprotams, nav 
daudz. nākamajā rītā, 14. augustā, es paņēmu no krodzinieka divus zirgus 
līdz talsiem, t.i., 74 verstis, kas maksāja man 3 rubļus, man arī bija jāgādā par 

1 no jelgavas līdz Šņoru krogam – 29 verstis, no Šņoru kroga līdz tukumam – 25 verstis, no tu-
kuma līdz Pūrei – 17 verstis, no Pūres līdz talsiem – 32 verstis, no talsiem līdz dundagai – 34 verstis. 
kopā 137 verstis jeb 19, 5 jūdzes.



95mākslinieks frīdrihs dērings un  viņa atmiņu krājums

zirgu barību un kučiera ēdināšanu, – tas man izmaksāja 3 rubļus 23 kapeikas, 
ieskaitot dzeramnaudu kučierim (75 kap.�. mēs izbraucām plkst. 6.45 un 
plkst. 9.45 ieradāmies tukumā, kur man bija kārtojama neliela lieta ar tiesas 
sekretāru Behmani (miris 1865. gada pavasarī�; arī šeit plosījās holēra. Plkst. 
11.30 mēs iebraucām Pūres muižā, jo zinājām, ka mūsu paziņas Bolšvingi 
šeit viesojas pie saviem radiem – barona rennes. mēs viņus apciemojām, 
un fon der rennes ģimene uzņēma mūs ļoti laipni un pacienāja, mums bija 
jāpaliek arī uz pusdienām. Šodien – pēc pelēkā rīta – laiks bija ļoti skaists, 
tādēļ mēs devāmies garās pastaigās, arī muižas atrašanās vieta – pakalnā 
abavas labajā krastā – ir ļoti jauka. Šeit paveras patiesi skaisti un plaši skati 
uz abavas ieleju – gan uz augšu, gan uz leju, it sevišķi no rennu kapsētas, 
tā sauktajām dzimtas kapenēm, var baudīt daudz jauku skatu. Pēcpusdienā, 
plkst. 16.15, mēs braucām tālāk, un, pēc tam, kad strazdes baznīcas krogā (16 
verstis� bijām padzēruši kafiju (30 kap.�, mēs plkst. 8.15 sasniedzām talsus, 
kur iegriezāmies pie krodzinieka henzelta. tur var labi un lēti dzīvot un ēst 
un piedevām vēl izklausīt viņa skaistos izteicienus. talsos es nevarēju dabūt 
zirgus, un tikai nākamās dienas pēcpusdienā ar henzelta starpniecību man 
izdevās dabūt trīs zemnieku zirgus, par kuriem es braucienam līdz dundagai 
samaksāju 2,5 rubļus. sestdienas priekšpusdienu es lielākoties pavadīju 
pastaigās pilsētiņas skaistajā apkārtnē. vakariņas, tēja, naktsmītne, brokastis 
un pusdienas kopā ar pudeli vīna maksāja tikai divus rubļus 92 kapeikas (trim 
personām�, tam vēl jāpieskaita 40 kapeikas dzeramnauda. Plkst. 14.45 mēs 
braucām uz dundagu,1 kur stiprā lietū ieradāmies plkst. 7.00, devāmies uz 
pili, kur priekšā jau bija daudz viesu. Brauciens līdz šejienei maksāja 26 rubļus 
45 kapeikas. fon sakena kungs bija uzaicinājis mani ne tikai ciemošanās, bet 
arī darba dēļ, runa, proti, galvenokārt bija par kāda viņa senča – heinriha 
fon sakena portreta gleznošanu. fon sakena kungam bija aizdots kāds sens 
šī senča portrets. tomēr man uzreiz uzdeva steidzamākus darbus, proti, 
uzgleznot akvarelī abu dēlu portretus kā dāvanu mātei dzimšanas dienā. 
karls, vecākais dēls (dzimis 1833. gada 16. jūnijā�, toreiz bija tieši 20 gadu 
vecs (karls fon sakens apprecējās 1857. gada 28. jūlijā ar klāru fon keidelu 
(dzimusi 1836. gada 28./16. jūnijā� no gīlgudskas pie jurburgas�. jaunākajam 
dēlam vēl bija skolotājs, kandidāts hugo Braunšveigs. Portretus es iesāku 

1 daudzas čigānu ģimenes brauca pa to pašu ceļu, kur mēs, vai arī bija nakšņojušas mežā, 
sevišķi aiz talsiem. ja nemaldos, viņi brauca uz sasmakas tirgu.
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20. augustā un pabeidzu tos 2. septembrī. manai sievai ierādīja istabu otrajā 
stāvā austrumu pusē, blakus teātra zālei, man turpretī – rietumu pusē trešajā 
stāvā, blakus ieroču glabātavai. 

mājas kārtība bija šāda: plkst. 11.00 bija kopīgas brokastis, kas sastāvēja 
no diviem siltiem ēdieniem, pusdienas ēda plkst. 16.00, bet tēju pasniedza 
plkst. 17.00. mājā toreiz, neskaitot tās saimnieku un saimnieci ar abiem viņu 
dēliem, dzīvoja vairākas personas. visupirms atceros fon sakena kundzes 
māsu Bertu fon sakenas jaunkundzi; te bija arī sofija fon sakenas jaunkundze 
no vārenbrokas. mājskolotāju Braunšveigu,1 liela auguma, nopietns, jauns 
cilvēks, toreizējā jelgavas skolas direktora dēls, jau minēju. vecais sokolovičs 
tagad arī pastāvīgi dzīvoja dundagā, bez tam šeit jau ilgāku laiku dzīvoja 
pieci vai seši konstantīna fon kleista kunga bērni, kuru māte, pils saimnieka 
māsa, šā gada 25. janvārī bija nomirusi, bet tēvs pašreiz bija cietumā. helēna, 
vecākā meita, kas toreiz bija 14 vai 15 gadu veca, tad sekoja Paulīne, tad 
teodors, hermīne, tad ferdinands, parasti saukts fedja, pavisam neaudzināts, 
aptuveni sešus gadus vecs puika, tad vēl karls un visbeidzot agate. Šo bērnu 
guvernantes bija kāda francūziete, Buvlo jaunkundze, jauna, tīri glīta meitene 
no Šveices, un tekla milleres jaunkundze, antonijas milleres, kas strādāja pie 
klihtcneriem, māsa. viņa visai labi spēlēja klavieres, un Braunšveiga kungs 
viņu sauca par savu “spēļu biedreni”, jo viņa pavadīja viņa vingrinājumus 
uz čella. Šādi muzikāli uzvedumi notika parasti vakaros, reizēm sofija fon 
sakena dziedāja kādu no Braunšveiga komponētajām dziesmām, – to viņš 
darīja ar lielu prieku. toreiz viņš uzdāvināja man divas savas kompozīcijas, 
kas man īpaši labi patika. viena bija  gebela dzejolim “vai tu redzi jūru” utt., 
bet otra “kur kādreiz es dusēju zaļumos”. dažreiz dziedāja arī emma fon 
landsberga, kurai bija diezgan laba balss; viņa kopā ar māti bija ieradusies 
ciemos. vispār te vienmēr bija daudz viesu, – uz pili nāca ne vien muižā 
dzīvojošie ierēdņi ar savām ģimenēm, te nāca un gāja arī tālāk dzīvojošie. 
no šejieniešiem minēšu tikai doktoru Bāru, tad pārvaldnieku rihteru un 
pagasta rakstvedi jaročevski, pie viņiem par guvernantēm strādāja rennera 
jaunkundze (jelgavas maiznieka meita� un fīrhofa jaunkundze. kad pilī bija 

1 h. Braunšveiga kungs, kurš toreiz jau bija ordinēts, 1855. gadā pavisam pārcēlās uz tērbatu, 
kur viņš kādu laiku strādāja kā mājskolotājs, līdz beidzot kļuva mācītājs … vidzemē, kur viņš 
tapa pazīstams kā asu rakstu autors. atlaists no darba, viņš dzīvoja rīgā kā latviešu rakstnieks 
un 1870. gadā kļuva mācītājs slokā, amatā ievests 10. maijā.
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sarīkotas dejas – pāris reižu tā notika –, tad ielūdza arī viņas. Bez jau iepriekš 
minētajiem un dažiem, kuru vārdus vairs neatceros, vairāku dienu garumā 
manas klātbūtnes laikā pilī viesojās simolina ģimene no talsiem, kopā ar 
viņiem ieradās fon Bolšvinga (bruņniecības sekretārs� ģimene no jelgavas, 
bieži atbrauca talsu pilskungs fon Bolšvinga kungs, mazs, kuprains kungs, 
ja nemaldos, vecpuisis, kādu laiku šeit uzturējās arī jūliuss fon Brigens no 
jelgavas. dažreiz ieradās arī mācītājs glēzers, tā ka man sabiedrības netrūka. 
gandrīz aizmirsu pieminēt mācītāja urbana kudzi, dzimušu fon drahenfelsu, 
mājas saimnieka māsasmeitu, kura arī šeit viesojās. 27. augustā bija sarīkotas 
lielas brokastis, kurās bija sapulcējušies visi Piltenes diecēzes mācītāji. kāds 
bija šīs sanāksmes iemesls, neesmu atzīmējis.

sestdien, 30. augustā, mēs jaukā laikā pēc brokastīm devāmies izbraucienā 
ratos. mērķis bija tā sauktais Puiša kalns, stāva smaile jaukās Pilis upītes, 
saukta arī kolkas upīte, nedaudz klinšainās ielejas austrumu sienā. stundu 
un piecpadsmit minūtes ilgais ceļojums pa Ģipkas ceļu cauri alokstes ciemam 
un kaļķu pusmuižai, veicot 11 līdz 12 verstu lielo attālumu, noveda mūs līdz 
Šeņķu mājām, kur mēs izkāpām no ratiem un devāmies pa labi no pakalna lejā 
cauri mežam uz ieleju, kas tiešām ir ļoti jauka. upītes otrā pusē, ejot garām 
zemnieku sētai, kas atrodas visai augstu, diezgan ērti var uzkāpt minētajā 
smailē, kura ziemeļrietumu pusē pavisam stāvus iesniedzas ielejā. no augšas 
ir skaists skats uz tālāko ieleju un pāri tālumā esošās zemienes mežu galiem. 
Patiesībā es biju pārsteigts, ieraugot šeit tik skaistu ainavu un pat klintis. 
mana sieva sava stāvokļa dēļ kopā ar fon sakena kundzi bija palikusi ielejā, 
kur mēs pēc tam baudījām nelielu spirdzinājumu. jau agrāk (ii daļā, 164. lpp.� 
minētais akmens elku tēls “Puisis”, kas glabājas dundagas ieroču glabātuvē, 
līdz ar citiem turpat minētajiem priekšmetiem atrasts tieši Puiša kalnā, kā 
tas sīki aprakstīts ii daļas 172. lappusē. ap plkst. 6.00 atgriezāmies mājās, un 
tikai tad ēdām pusdienas. vakarā bija dejas.

fon sakena kundzes dzimšanas dienu 3. septembrī, uz kuras svinībām 
daudz viesu ieradās jau iepriekšējā vakarā, bagātināja “dzīvās bildes”, ko es 
uzvedu teātrī [..] 

Bez minētajiem portretiem man bija arī citi darbi, proti, 1. septembrī es 
sāku zīmēt sofijas jaunkundzi, šo portretu uzdāvināju fon sakena kundzei 
dzimšanas dienā. sofijas jaunkundzei 3. oktobrī uzzīmēju viņas mātes 
draudzeni, veco fon sakenas kundzi. vēl arī restaurēju vairākus senus 
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sakenu dzimtas portretus, – daļu no tiem pavisam bēdīgā stāvoklī biju atradis 
ieroču glabātavā. galvenokārt tos dublēju uz jauna audekla, tostarp arī kādu 
diezgan lielu gleznu, kas arī līdz šim bija stāvējusi ieroču glabātavā, proti, 
visai labu rubensa vai jordana skolas oriģinālu, kas rāda piedzērušos silēnu 
ar attiecīgajiem pavadoņiem. mans galvenais darbs tomēr bija jau minētais 
fon sakenu senča portrets. Šis heinrihs fon sakens, Zelta aunādas bruņinieks, 
1478. gadā no mēklenburgas bija ieradies kurzemē un pēc laulībām ar kādu 
fon sakenu mantinieci ieguvis lielus zemes īpašumus. es gleznoju dabiska 
lieluma portretu līdz jostasvietai ar rokām pēc paša kompozīcijas; – rokas 
pēc manas skolnieces sofijas, kura toreiz dundagā mācījās saimniecības 
vadīšanu, brāļa. no šausmīgi sliktā parauga, kas katrā gadījumā nebija pēc 
dabas gleznots oriģināls, es izmantoju tikai sejas vaibstus. Šo gleznu, ko 
es pabeidzu 4. oktobrī, kopā ar citām restaurētajām gleznām pakāra lejā 
ēdamzālē. silēnu, dažu plikumu un nepiedienību dēļ, fon sakena kungs 
novietoja savā kabinetā, citādi šī glezna būtu kalpojusi zālei par rotu. 

strādājot ar senajām ģimenes gleznām, es uzrakstu dēļ pievērsos 
ģenealoģiskiem pētījumiem. Šā mērķa dēļ es ne tikai izvandīju ieroču 
glabātuvi, bet izpētīju arī dzimtas locekļu pieminekļus baznīcā, par kuriem 
es rakstīju jau ii daļas 165. lappusē, un visbeidzot vairākas reizes izlodāju 
kapenes zem baznīcas altāra un norakstīju zārku uzrakstus. neskarti zārki 
ar uzrakstiem saglabājušies tikai četri [..]. mana aizraušanās ar senlietām 
pamudināja mani mēģināt sakārtot un savest kārtībā ieroču glabātuvi, pie 
reizes arī es liku nonest lejā uz pils saimnieka studiju istabu veco bibliotēku. 
dažus no senajiem ieročiem un apģērbiem es uzzīmēju savai tērpu kolekcijai, 
citus savukārt pārzīmēju pēc bibliotēkā atrastajām autentiskajām vara 
gravīrām. no kādas vecas grāmatas, domāju, tā bija veka “drēzdenes 
hronika”, es nozīmēju savas dzimtās pilsētas plānu, šī rosīgā nodarbe man 
prasīja vairākas dienas (tas bija 5., 6. un 7. augustā�. kad vakari kļuva garāki, 
fon sakena kungs, ja nebija nekādu viesu, pēc tējas nedaudz lasīja priekšā, 
piemēram, kādu tīka noveli vai ko tamlīdzīgu. es tādos brīžos parasti zīmēju 
savas tērpu kopijas. reiz kāds burvju mākslinieks rādīja savu māku, bet 
viņam gadījās nelaime, proti, mazais fedja bija slepus apēdis cepurē paslēpto 
pankūku. Citā reizē tika minētas šarādes, – par mūziku un dejām es jau sacīju, bet 
ne par jautrajiem braucieniem ar laivu un dažādām pastaigām, – īsi sakot, dzīve 
vecajā pilī bija ļoti omulīga. man tikai bija žēl, ka nevarēju dzīvot kopā ar 



99mākslinieks frīdrihs dērings un  viņa atmiņu krājums

savu sievu, dažreiz viņu lielajā istabā blakus vientulīgajam teātrim pārņēma 
bailes, it sevišķi, kad vakaros bija pieminēti spoku stāsti. lai gan viņa 
nepavisam nav māņticīga, viņai tomēr ir dzīva fantāzija. ja man būtu drusku 
vairāk fantāzijas un drusku mazāk drosmes, es kādu nakti savā istabā būtu 
piedzīvojis īstu spoku stāstu, bet šādi tas izvērtās par parastu acu apmānu. 
skaidri redzēju, ka pie manas gultas tup pelēks vīriņš, bet vēlāk izrādījās, ka 
tas ir tikai mēbeļu dēļ radies gaišs pretējās sienas siluets. lai gan par veco 
pili stāsta ļoti daudz spoku stāstu (skat. ii daļu�, vecajai fon sakena kundzei, 
kas gan bija ļoti saprātīga dāma, kam sveša jebkāda fantazēšana, tikai vienu 
reizi bija gadījies piedzīvot ko dīvainu, tomēr viņa bija solījusi to pastāstīt 
manai sievai tikai īsi pirms prombraukšanas, jo viņa domāja, ka šis stāsts 
viņai sabojās turpmāko uzturēšanos pilī. tomēr beigās šī lieta tika aizmirsta.

8. septembrī dundagā bija liels gadatirgus, pēc brokastīm mēs devāmies 
uz rugaini, kur bija uzslietas būdas, teltis un tamlīdzīgas lietas, tur drūzmējās 
milzum daudz ļaužu. tā kā zeme biežo lietusgāžu dēļ bija pavisam izmirkusi, 
tur bija tik šausmīgi dubļi, kādus es vēl nekad nebiju redzējis. netrūka arī 
jautru un izteiksmīgu skatu, un pils pagalmā, kur tirgus tiesnesis hūna (?� 
kungs bija uzcēlis savu tribunālu, bija vērojamas visai uzjautrinošas ainas.

12. septembrī pienāca ziņa, ka pie kolkas avarējuši vairāki kuģi, tostarp 
viens ar austeru kravu, tādēļ fon sakena kungs tūlīt pēc brokastīm devās 
turp. mēs ar fon Bolšvinga kungu viņu pavadījām. mēs izbraucām no 
dundagas plkst. 12.45 skaistā, siltā laikā. garām pastorātam ceļš veda 
augstā plakankalnē, tūlīt aiz pastorāta, izbraucot cauri āzes piemuižai, 
sākas zemnieku ciemi moine (mumīns� un videls. drīz vien pēc pēdējā 
minētā ceļš aizvijas uz austrumiem – uz leju purvainā zemienē, kuru var 
šķērsot pa ļoti garu dambi, sauktu andreja dambis. mēs nogriezāmies 
dieviņu piemuižas virzienā, šķērsojām kādreizējo videla ezeru, kura vietā 
tagad ir lauki un pļavas, taču arī tuksnesīgi smilšu virsāji, un pie melnsila 
ciema sasniedzām jūru. gar to mēs braucām tālāk līdz kolkai. kolīdz bijām 
nonākuši pie bākas inspektora Perlmaņa plkst. 17.45, sākās spēcīgs negaiss, 
kas ilga aptuveni trīs stundas, tā ka mēs nevarējām iziet no istabas un no 
kuģa kravas glābšanas gandrīz neko neredzējām. tikai garām ejot, redzēju 
rosīgo darbošanos pludmalē, kur krasta kareivju stingrā apsardzībā liels 
skaits ratu brauca iekšā seklajā jūrā – pretī piekrautajām laivām, kas nevarēja 
braukt tuvāk. neraugoties uz negaisu un lietus straumēm, glābšanas darbus 
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nedrīkstēja pārtraukt, jo negaiss varēja paātrināt pilnīgu kuģa nogrimšanu. 
tas bija divmastu holandiešu kravas kuģis, kas parasti pārvadāja sieru, 
siļķes, tabaku, puķu sīpolus, dzelzs mašīnas un nedaudz reinas vīna. Pēc 
plkst. 9.00 ļaudis nāca vakariņās, visus, tur bija kādi seši vai septiņi matroži, 
uzņēma mājā un pabaroja. mēs ar kapteini, kuru sauca franke,1 un viņa jautro 
stūrmani ēdām pie Perlmaņa kunga, kurš pēc lielās piepūles un, pateicoties 
no dundagas līdzi paņemtajam vīnam, ko dzert pie austerēm, bet kuru mēs 
bijām spiesti baudīt bez austerēm, kļuva pavisam jautrs un sāka runāt visādās 
valodās, – stūrmanis, proti, nerunāja vāciski. ja kāds būtu redzējis mūsu 
jautro iedzeršanu, viņš diezin vai būtu iedomājies, ka mūsu vidū ir divi, 
kas cietuši kuģa avārijā. es ar saviem brauciena pavadoņiem gulēju vienā 
istabā. nākamajā rītā, svētdien, 13. datumā, es devos uz pludmali un ilgāku 
laiku vēroju glābšanas darbus. Pašu kuģi no šīs vietas nevarēja saskatīt, tas 
atradās aiz kolkas zemesraga gandrīz četras jūdzes tālu jūrā. Ūdenī peldēja 
tabaka, puķu sīpoli, mucu dēļi u. tml., bet sargi nepieļāva, ka kāds kaut ko 
no krastā izskalotā paceltu. tomēr nozagts esot stipri daudz, notika pat tā, ka 
ļoti daudz zemnieku pēc tam saslima, jo bija ēduši indīgos [puķu] sīpolus. es 
aizgāju līdz zemes ragam, no kurienes redzēju tālumā avarējušo kuģi, tas bija 
iegrimis ūdenī jau līdz pakaļgala logu lūkām. netālu no holandieša uz sēkļa 
bija palicis stāvam kāds angļu kuģis, bet trešais kuģis, kas bija zaudējis vienu 
mastu, naktī bija ticis prom. Pēc brokastīm mēs plkst. 11.00 braucām atpakaļ 
uz dundagu, kur, pilnīgi izmirkuši, jo lija gandrīz visu dienu, ieradāmies 
plkst. 15.30.

29. septembrī fon sakenu ģimeni apciemoja doktors horlahers no 
ventspils, no jelgavas šajā dienā ieradās arī jūliuss fon Brigens. viņam par 
godu fon sakena kungs bija sarīkojis aļņu medības, kas notika 5. oktobrī. [..] 

tā kā ziņas no jelgavas par holēras norisi bija labas, – reijera kungs bija 
man atrakstījis, – un es savu darbu šeit biju pabeidzis, mēs bijām sailgojušies 
paši pēc savām mājām un, neraugoties uz laipno pierunāšanu uzkavēties 
vēl ilgāk, 7. oktobrī tomēr devāmies uz mājām. ar pateicības pilnu sirdi mēs 
šķīrāmies no mūsu viesmīlīgajiem saimniekiem, pie kuriem bijām ārkārtīgi 
patīkami pavadījuši septiņas ar pusi nedēļas, un minētajā dienā, trešdienā, 
ap plkst. 9.00 devāmies ceļā. fon sakena kungs mums bija iedevis trīs 

1 kuģi sauca “johanna”, kapteinis bija dr. frankens (kurzemes guberņas avīze�.
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zirgus, laiks iesākumā bija apmācies, bet vēlāk kļuva jauks, – arī sala nebija. 
neraugoties uz lielajām, iepriekš piedzīvotajām lietavām, man ceļš nešķita 
slikts, lielākoties tas bija pat teicams. Pēc plkst. 12.30 mēs ieradāmies talsos, 
paēdām šeit pusdienas pie bagātu fantāziju apveltītā henzelta (66 kap.�, plkst. 
14.45 devāmies atkal ceļā no talsiem un pēc plkst. 4.00 strazdes baznīcas krogā 
padzērām kafiju (40 kap.�. līdz ar tumsas iestāšanos sasniedzām kandavu, 
kur nemaz neuzkavējāmies, bet šķērsojām abavu ar plostu un burvīgākajā 
mēnesgaismā braucām vēl līdz mazsātu baznīcas krogam. Bija plkst. 8.00, 
kad tur ieradāmies. Šausmīgi noguruši no brauciena un priecīgi, ka esam 
atraduši pajumti, mēs samierinājāmies ar kroga pieticīgo piedāvājumu un 
nakšņojām šeit; es gan gandrīz nemaz nevarēju gulēt. nākamajā dienā (mūsu 
izdevumi par vakariņām, gultu un kafiju bija tikai 86 kap.� mēs jau ap plkst. 
6.30 devāmies ceļā – skaistā, rāmā laikā. maizes krogā pabrokastojām (40 kap.� 
un pēc plkst. 1.00 atkal ieradāmies mūsu mīļajā jelgavā – pēc astoņu nedēļu 
ilgas prombūtnes. visi mūsu draugi un paziņas bija sveiki un veseli. vēl tajā 
pašā pēcpusdienā es apciemoju reijerus, lukasus, Štempelus, kleinus un 
Šmitus. holēra jelgavā bija beigusies jau pirms kāda laika, visumā tā šoreiz 
nebija izvērsusies īpaši plaši. [..]

Pirms atkal atsāku savus kārtējos darbus, vispirms vēl aizbraucu uz rīgu, 
lai nodotu tur iepriekš minēto prezidenta kunga fon samsona portretu. tas 
bija 12. oktobrī. vakarā apmeklēju teātri, kas nesen bija ieguvis jaunu interjeru. 
kopš augusta to vadīja tomē kungs. izrādīja verdi operu “hernani”, – ļoti 
labi. titullomu dziedāja leihtnera kungs, karloss – gitta kungs, elvīra – 
Zēliga jaunkundze. nākamajā dienā – es biju nakšņojis “sanktpēterburgā” – 
es apmeklēju fon grotes kungu, kurš man samaksāja honorāru, fon samsona 
kungu, kleinus un Brederlo gleznu kolekciju. Plkst. 4.00 pēcpusdienā es 
braucu atpakaļ uz jelgavu. [..]

mūsu mājas saimnieks rauha kungs jau sen bija iecerējis pārdot savu 
māju, un mēs šā iemesla dēļ vienmēr bijām baiļojušies, jo dzīvoklis mums 
ļoti patika un mēs necerējām atrast citu piemērotu. kad tas galu galā notika, – tas 
bija 28. oktobrī, kad viņš māju par ievērojamu summu – 14 000 rbļ. sudrabā 
pārdeva ebrejam jākobsonam un jaunais saimnieks pacēla īres maksu, mēs 
ātri pieņēmām lēmumu un noīrējām fon kleina kundzes ieteiktu dzīvokli 
Zaļenieku ielā. es gandrīz vai neatceros, kad būtu bijis lielākā uztraukumā 
nekā tajās dienās, kad centāmies salīgt jauno dzīvokli. es to noīrēju 30. oktobrī, 



102 valda kvaskova

un 12. novembrī mēs pārvācāmies, pēc tam, kad rauha mājā biju nodzīvojis 
sešus gadus un septiņus ar pusi mēnešus. mūsu jaunais dzīvoklis bija augšējais 
stāvs (otrais stāvs� pulkveža frīdes kunga mājā, kas atrodas Zaļenieku ielas 
ziemeļu pusē, iepretī kleinu dārzam, blakus pasta stacijai. kādreiz tā bija 
piederējusi slavenajam dakterim lihtenšteinam, un augšā kādreiz bija dzīvojis 
gleznotājs ekss. nomas maksa gadā bija 150 rbļ. sudrabā, un man droši vien 
būtu bijis jāmaksā vēl vairāk, ja ieeja nebūtu cauri pagalmam pa sētas kāpnēm. 
ar savu saimnieku, kurš agrāk bija ieņēmis jelgavas policijmeistara amatu 
un dzīvoja zem mums, mēs tikāmies maz. viņš jau bija vīrs gados, sirmiem 
matiem un tādām pašām ūsām, garš un vājš. viņa otrā sieva, dzimusi Zīversa 
no vidzemes, ir vēl dzīva, tāpat arī lielākā daļa viņa bērnu no abām laulībām. 
viņam pieder Podzenu muiža lietuvā un vēl pirms neilga laika viņš nomāja 
Platones kroņa muižu, kuru pēc viņa pārņēma dūres muižas īpašnieks fon 
hārena kungs. starp citu, mēs ar viņu, neraugoties uz to, ka viņam bija 
nelaipna saimnieka slava, satikām tīri labi. Šajā jaunajā dzīvoklī, kura plāns ir 
nākamajā lappusē, mums patika visai labi, taču, tā kā dzīvoklis bija lielāks, es 
biju spiests iegādāties vairākas jaunas mēbeles, duci krēslu, divas kumodes 
u. tml., kas kopā ar veco mēbeļu atjaunināšanu kopumā izmaksāja 100 rbļ. 
lai gan aiz ērberģa atradās dārzs, mēs tomēr to nedrīkstējām izmantot. 
saimnieks to gribēja paturēt tikai sev. ērberģī dzīvoja žīdu krāsotājs un vecs 
žīdu lopu kāvējs. Pāri žogam mēs varējām redzēt kaimiņa (kurpnieka gīsa� 
sētu, kur dzīvoja liels daudzums žīdu un nekad netrūka amizantu skatu. 
frīdes kungs šo māju 1857. gadā pārdeva ierēdnim Šēferam, kurš, lai gan pēc 
dažiem gadiem tika pārcelts uz rīgu, palika mājas īpašnieks. kad 1864. gadā 
viņu dubultos ķēra trieka, māja tika viņa atraitnei. [..]

1. decembrī es apmeklēju viesnīcā “st. Petersburg” izstādīto tā saukto 
rungaldje kunga no itālijas “mākslas kabinetu” (kā bija rakstīts afišā�, ko 
es jau 12. oktobrī biju redzējis rīgā. tā lielāko daļu veidoja nepazīstamas 
litogrāfijas. tomēr tagad viņam bija kāds interesants eksponāts – jauns, dzīvs 
milzis. tas bija somu zemnieks, vārdā jakobs rauva. saskaņā ar afišu viņam 
bija jābūt septiņas reinzemes pēdas un astoņas collas garam. es viņu izmērīju 
pašrocīgi un izrādījās, ka viņš ir tikai sešas reinzemes pēdas un 10 collas garš. 
viņa galva bija 11, 5 collas, bet roka – 10 collu gara. visumā viņš bija neveikls 
un izskatījās dumjš, bet labsirdīgs, viņam bija franču kareivja uniforma – zili 
svārki un sarkanas, platas bikses. viņš runāja tikai somu valodā. [..] 
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4. att. vecauces muižas plāns un fasādes skice. jūliusa dēringa zīmējums viņa 
atmiņu krājumā. LVVA, 5759. f., 2. apr., 1107. l., 438. lpp.

15. decembrī es apmeklēju teātri, kas nesen bija ieguvis jaunu interjeru. 
vispirms es skatījos īsu joku lugu “melnais Pēteris”, pēc tam sekoja piecas 
“dzīvās bildes”, ko uzveda fransuā rappo trupa pēc antīkiem sižetiem, 
izpildītāji bija tērpti miesas krāsas triko un turklāt izvietoti uz rotējošas 
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künstler friedrich julius döring und seine 
erinnerungen „was ich nicht gerne vergessen möchte, 
��der erinnerungen aus meinem le�en”. einsicht in die 

geplante quellenveröffentlichung

im historischen staatsarchiv lettlands befindet sich im Bestand der 
kurländischen gesellschaft für literatur und kunst eine umfangreiche 
sammlung von dokumenten, die das leben und die tätigkeit des berühmten 
künstlers, kunsthistorikers und kulturschaffenden friedrich julius döring 
(dresden, 1818–mitau, 1898� widerspiegeln. der aus dresden stammende 
künstler, der an der kunstakademie dresden studiert hatte, spielte eine 
bedeutende rolle im kultur- und kunstleben kurlands in der mitte und 
in der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts. als die wichtigsten materialen 
des überlieferten dokumentarischen erbes von f. j. döring gelten seine 
tagebücher, das arbeitsbuch, wo die von ihm geschaffenen kunstwerke 
verzeichnet sind, sowie seine memoiren „Was ich nicht gerne vergessen 
möchte, oder erinnerungen aus meinem leben”. die vier Bände dieser 
erinnerungen umfassen die Zeit von 1845, als f. j. döring im herbst von 
dresden nach mitau übersiedelte, bis ende 1860. den besonderen Wert dieser 
erinnerungen macht ihr privater Charakter aus. f. j. döring hat sie aufgrund 
seiner tagebücher verfasst. diese manuskripte können nicht nur für die 
erforschung der Persönlichkeit und des schaffens des konkreten künstlers, 
sondern auch für die forschungen der alltagsgeschichte und der mentalität 
der menschen der Biedermeierzeit genutzt werden. der weite kreis von 

platformas, kas pilnībā sabojā visu glezniecisko iespaidu. noslēgumā bija 
teicami ekvilibristu un atlētu demonstrējumi. [..]

Šajā gadā mani ienākumi bija 1280 rbļ. sudrabā, bet izdevumi – 1271 rbļ. 
sudrabā, tādējādi mans skaidrās naudas uzkrājums sastādīja 1318 rbļ. 
sudrabā.
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themen, die in den erinnerungen f. j. dörings behandelt werden, macht 
diese für forscher verschiedener Bereiche interessant: für historiker und 
kunsthistoriker, für genealogen und Philologen u. a. Zu betonen ist, dass der 
text durch skizzen und Zeichnungen aus f. j. dörings hand ergänzt ist. hier 
finden sich grund- und aufrisse von Burgen, schlössern und herrenhäusern, 
stadtpläne u. a. mehr.

das historische staatsarchiv lettlands plant in der 1999 begonnen reihe 
von Quellenveröffentlichungen zwei Bände der erinnerung von f. j. döring, 
die sich auf seine kurländische Periode beziehen, herauszugeben. diese Bände 
zählen insgesamt 968 seiten. die zwei weiteren Bände der erinnerungen, 
die sich im historischen staatsarchiv lettlands befinden, berichten über die 
reise f. j. dörings nach frankreich und italien im jahre 1852. Zu bemerken 
ist, dass der erste Band der erinnerungen mit schilderungen der jugend des 
künstlers in dresden, verschollen ist.

gemäß den grundsätzen der Quellenveröffentlichungen ist es geplant, 
die erinnerungen f. j. dörings im original – in deutscher sprache – zu 
veröffentlichen. um das Werk für breitere kreise zugänglich zu machen, soll 
der text auch ins lettische übersetzt, mit nötigen erläuterungen und einem 
Personen- und  ortregister versehen werden.

Schlüsselwörter: friedrich julius döring, memoirenliteratur, alltags-
geschichte, bürgerliche familiengeschichte, adelsfamilien in kurland, mitau, 
riga, künstler in riga und mitau, kurländische gesellschaft für literatur 
und kunst.

iesniegts 2010. gada 10. jūnijā


