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Ernesta Dinsberga (1816-1902) laiks 

Kubalu skolas – muzeja sagatavots avotu apkopojums, 2016. 

 

Iernieku mājvieta. Ziema. 2016 

 

I 

"... laiku gabalā, kad no Ķeizara Aleksandra I latviešiem, dzimtļaudīm, brīvība 

bija piesolīta .. 1816. gadā 12. janvārī, Kurzemē, Dundagas novadā Iernieka jeb 

Irbenieka mājās saimnieka brālim Pricam un sievai Marijai Dievs bija dāvinājis 

dēliņu, kam tie sv. kristībā deva to vārdu „Ernests” (Iernasts). Bija vecākiem trešais 

dēls. 

.. Pusgadu vecam dēliņam uzkrita briesmīgas bakas jeb pokas, ka acis nedēļām 

bija aizpampušas, ka tikai tās vietas vien redzēja un vecāki nebūt nedomāja, ka dēliņš 

paliks dzīvotājs un ja arī paliktu, tad diemžēl laikam bez acīm. .. Tomēr Dievs 

palīdzēja, bakas nogāja, dēliņš palika vesels; acis atvērās un lai gan bērnu dienās bija 

reizēm sāpīgas, tomēr ar ārsta un Dieva palīdzību pēcāk izveseļojās. 

… Kad Ernestiņš, jeb kā citi viņu mēdza saukt “Iežiņš” bija divus gadus vecs, tad 

vecāki no Iernieka mājām, uz kunga pavēli, aizgāja uz citām, priekš trīs gadiem 

uzmestām mazām mājiņām, ko bija iesaukuši par “Dingeskalnu”. Tēvs tur palika, 

kungs viņu iecēla par mežasargu... 

Mazās dienās, kā jau dažam bērnam, Ernestiņam labprāt patika ar maziem 

rateļiem braukāt, ko pats pataisīja. Sestā gadā izmācījās grāmatu lasīt un nu bija viņa 

vienīgs prieks, sēdēt pie grāmatas. Grāmatu tolaik bija mazums un tēvam nebija 

vairāk, kā viena veca dziesmu grāmata. To viņš izlasīja cauri no viena gala līdz otram 

un visas dziesmas iemācījās no galvas. 
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Vecāki bija tik nabagi, ka nespēja nekādu [citu] grāmatu iegādāt. Tēvs no 

mācītāja bija dabūjis dzirdēt, ka Jelgavā Steffenhagens gribētu drukāt Manceliusa 

lielo sprediķu grāmatu, ja būtu kāds pulciņš, kas uz to jau iepriekš naudu aizdotu. (..) 

tēvs, redzēdams sava dēliņa lasīšanas kārību, raudzīja sagrabināt tos 5 rubļus un tos 

nodeva mācītājam. (..) 1823. gadā, kad Ernestiņš bija 7 gadus vecs, nodrukāja šo 

grāmatu un Ernestiņš to lasīja no rīta līdz vakaram … 

Pēc tam tēvs iegādāja arī veselu bībeli, drukātu Rīgā pie Hartknocha. .. Nu arī to 

Ernestiņš ņēma priekšā un nemitējās, kamēr izgāja cauri. (..) 1825. gadā rudenī, 

Ārlavas novadā, Dreimaņu muižā uznāca māju skolotājs, vācietis, Erlichs vārdā, tā 

arendatora bērnus mācīt. Un kad nu tā muižiņa bija tikai versti nost no Dingeskalna 

mājām, tad mazais Ernestiņš tēvu lūdza, lai viņu arī sūtītu tajā skolā. Bet kad nu tajā 

laikā ļaudis no skolas un skolas labumiem nekā nezināja un skolotājs gribēja 60 kap. 

par mēnesi skolas naudas, tad tēvs gandrīz nebūt to negribēja darīt. Tomēr uz dēliņa 

vairāk reizes lūgšanu, tik daudz paklausīja, ka uz pāra mēnešiem solīja dēlu tur laist 

un to skolas naudu maksāt. ..1. decembrī 1825. gadā tēvs viņu aizveda tajā skolā un 

uzdeva skolotājam mācīt un valdīt. Tur jau priekšā bija kādi pieci, seši skolēni. 

Ernests tur ievests, un tos skolēnus pie galda sēdošus apskatot, stāvēja kā mazs 

mežonis, jo tāpele, gripele, tinte un tā vēl, viņam bija gluži svešas lietas.* 

Trīs dienas skolā sabijis, pārnācu vakarā mājās, visi mājas ļaudis manim apkārt, 

gribēdami redzēt, kādas augstas gudrības es pārnesis no skolas. Es paņemu utudubanu 

un ar krītu tur uzvelku lielo K. Rādu to visiem un prasu: vai ziniet, kas tas ir? Visi 

stāv mutes atplētuši un kāds iesaucās: ko te var saprast, kas tāds mērķa krāģis ir! Tad 

ņemos viņiem izskaidrot, ka tas ir lielais K, kas pie vārda Kungs stāv pašā priekšā.** 

Tos pāra mēnešus, līdz janvāra beigām 1826.gadā, Ernests mācījās dūšīgi un bija 

jau tiktāl latvisku rakstu iemācījies, ka varēja jau no grāmatas norakstīt. Naudas 

trūkuma dēļ, tēvs to vairs nevarēja ilgāk skolā sūtīt un pēc kāda mēneša laika to pašu 

ziemu tas skolotājs arī nomira; un tā mazam Ernestam bija jāiztiek ar to, ko par tiem 

pāra mēnešiem mācījies. (..) Mājās, pa vaļas brīžiem, norakstīja dziesmas un sāka pats 

dzejot un sadzejoja dažas īsas adventes, ziemas svētku, jaungada un citas dziesmiņas, 

zināms, pēc bērna sajēgas. ..* 

Kad bijām puišeļi es 12, [brālis] Ansis 10 gadus vecs tad mēs bijām tie gani un 4 

gadus gandrīz dienu pa dienu sagājām ganos. .. . Manim prāts vairāk nesās uz 

rakstīšanu un lasīšanu un Ansim uz mehāniķu darbu. Puika būdams viņš taisīja sienas 

pulksteni un viņa ritiņus no priežu mizas. Manim patika vairāk sniķera darbs un puika 

būdams jau pataisīju skapi un Ansim atkal dreimaņu darbs.** 

Ciemiņos bija pārticis saimnieks “Biksiņš” saucams. Tas bija tajā laikā 

ievērojams grāmatnieks. Turēja Kalenderi un Latviešu Avīzes, kas priekš pāru gadiem 

bija cēlušās .. un arī visas tās grāmatas, kas tajā laikā jau bija un vēl cēlās, kā: 

Stendera “pasakas” un “augstas gudrības grāmata”, Hugenbergera “derīgs laika 

kavēklis” un vēl kādas citas. Pie šī saimnieka Ernsts ar savu vecāko brāli dažu 

svētdienu aizgāja grāmatas palasīt un arī klausīties, ko tas saimnieks pastāstīja no 

avīzēm un dažām grāmatām. Ernsts no tā reizēm palūdza kādu grāmatu līdz; un viņš 

labprāt deva, pieteikdams, lai tikai nenosmērē un nenovazā. ― Tā viņš tur Stendera 

augstas gudrības grāmatu dabūjis, to, nevien izlasīja cauri, bet arī norakstīja visu no 

pirmā gala līdz pēdējam. Kalendārī viņam ļoti patika tā 1823. gadā tur iedrukāta leišu 

dzejnieka Donelaiša dziesma, par tiem četriem gada laikiem, ko viņš gandrīz galvā 

iemācījās. Avīzēs viņam sevišķi uz sirdi krita tas raksts “Budeļa Ansis”, kurā šis ar 
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citiem sarunājās par latviešu jeb arāju raksturi un nospriež, ka latvietis, pēc savas 

garīgās prāta iespējas, vairāk neko nevarot nedz iemācīties, nedz saprast, ka art, ecēt, 

sēt un pļaut un malku cirst, un ka tas esot gluži velti, pūlēties, viņam mācīt kādas 

augstākas ziņas, jo viņš no Dieva esot radīts uz kalpošanu un strādāšanu u. t. j. pr. To 

lasīdams, lai gan vēl mazs puika būdams, Ernsts diezgan brīnījās: kā tas tā varot būt? 

Vai tad viņam nav tāpat galva, sirds un prāts, kā visiem citiem cilvēka bērniem? (..)  

Ar to pāra mēnešu paskološanu Ernsts palika pie tēva, strādāja līdz ar citiem 

brāļiem .. mājas darbu. Pa vasaru, kad tēvs un citi brāļi, no rīta izstrādājušies, pakrita 

dienvidū pagulēt (atdusēties), tad Ernsts, jebšu līdz ar tiem strādājis, nekad dienvidu 

negulēja, bet pa to laiku kaut ko rakstīja vai lasīja. Jo pa citiem brīžiem, bez 

svētdienas, viņam uz tām nebija vaļas. Jo, kad darba brīžos paņēma grāmatu vai 

spalvu rokā, tad vecais tūdaļ rājās: ko nu ar tādām lietām, ― nu darbs jāstrādā!” 

Ernsts paklausīja, lai gan daudz labāki būtu paticis pie grāmatām sēdēt, lasīt un 

rakstīt.* 

* Ernsts Dűnsberģis. Autobiografija ar ģīmetni un ievadu no Poruku Jāņa. Cēsis, 1904. 

**  Literārā gadagrāmata “Zari” Stokholmā, 1984. 

 

Puika 

 

Bērns vēl esmu, jauns un mazs; 

Man vēl ari nav nekas; 

Tak ar gadiem palikšu 

Lielaks, to gan noprotu. 

 

Kā šie mazie jēriņi, 

Cālīši un teliņi 

Lielāki ar laiku tiek, 

Tā ir puika liels paliek. 

 

Ko jūs tadēļ šķielejiet, 

Manas domas izsmejiet, 

Ka priekš jums tā runāju? 

Vaj vīrs kādreiz nebūšu? 

… 

 
Puķu pušķis, ko klausīgiem bērniem, kad tie savu ābeceju pabeiguši pasniedz E. Dünsberg. 

Rīgā, 1873. 


