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Ievadam.
Jau vairāk kā pus gadusimtenis pagājis no tā laika, kad Latvijas baptistu draudzēs sāka
skanēt pirmās četrbalsīgās dziesmas. Lielas pārmaiņas notikušas pa šiem gadiem. Valstis ir
iznīkušas un jaunas to vietā radušās. Tapusi patstāvīga Latvija ar pilnīgu apziņas brīvību.
Svabadība, brīvība, - lai tikai katrs prot viņu pareizi lietot!
Lielas pārmaiņas piedzīvotas arī mūsu draudžu un koru dziedāšanā. No niecīga sākuma
mūsu draudžu kori izveidojušies par ievērojamiem reliģisku un māksliniecisku vērtību nesējiem.
1

Redzot mūsu lielākajās draudzēs brašus un labi mācītus korus, dzirdot viņu daiļskanīgās
dziesmas, grūti pat priekšā stādīties tās grūtības, ar kādām bija jācīnas mūsu celmlaužiem viņu
dziesmu laukā.
Izsaukt atmiņā pagātnes ainas, rādīt noieto ceļa gājumu, lai pie veco censoņu
panākumiem un dedzības arī jaunie varētu vairāk iesilt un dziesmas vairotu Tā slavu, kas vien
var dot īsto prieku un laimi, tas ir šī vēsturiskā atskata galvenais uzdevums. Šī grāmmatiņa nav
uzskatāma kā noapaļots darbs, bet gan kā pirmais mēģinājums sakopot tās ziņas, kas vecajiem
dziedātājiem Augstākā korī pārceļoties, sāk jau izzust. Īsais laiks, kādā šis darbs bija jāpaveic,
neļāva arī viņā tā iedziļināties, kā būtu vajadzējis. Attiecīgu materiālu trūkums dažos svarīgos
jautājumos ļoti kavēja krājuma sastādīšanu, trūka arī ziņu no dažiem mūsu draudžu koriem un
no citiem bija nepieciešami papildinājumi. Šīs nepilnības novēršamas nākošos izdevumos, tomēr
arī no tā šis krājums varēs būt mīļš biedrs no veciem laikiem.
Visdziļākās pateicības izsaku tiem mūsu draudžu sludinātājiem, koru vadoņiem un
dziedātājiem, kuri apgādāja mani ar vajadzīgām ziņām un citiem vēsturiskiem materiāliem.
Sevišķi pateicos mūsu dziedāšanas vecmeistaram un šī darba ierosinātājam A. Ģēģerim Sakās.
Sastādītājs.
Rīgā, 1925. gada ziedonī.
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Dziedātāju koru attīstība, sevišķi baptistu draudzēs.
Latviešu tautu ne velti sauc par dziedātāju tautu. Bagātie tautas dziesmu un meldiju
krājumi ir gaiša liecība par tautas muzikālo dvēseli.
Bija laiki, kad dziedāja veci, dziedāja jauni; bija savi dziedātāji, teicēji, vilcēji, locītāji.
Tomēr šīs dziesmas visumā bija vienbalsīgas. Vairākbalsīga dziedāšana sākās daudz jaunākos
laikos, kad tautiskais dziesmu radīšanas laiks jau bija sen pāri. Kora dziedāšana prasa no
dziedātājiem zināmu augstumu vispārējās kultūras ziņā. Un to vajadzēja sasniegt arī latviešiem,
lai kori varētu sekmīgi plaukt un attīstīties.
Bet kad īsti radās latviešu pirmie kori? Noteiktu atbildi uz to nav viegli dot. Tā vēl ir gluži
neizpētīta zeme, tomēr dažus aizrādījumus ir iespējams dabūt. Tā par luterāņu mācītāju Kārli
Kristjāni Ulmani (vēlāk tapa par lut. dr. bīskapu) zināms, ka viņš, būdams par mācītāju Krimuldā,
Ķizbeles skolā pats mācījis skolniekus un skolnieces četrbalsīgi dziedāt, un šis koris dziedājis arī
baznīcā. Tā kā Ulmanis bija par mācītāju Krimuldā no 1817.-1835. gadam, tad šinī laikā notikusi
arī šī kora dibināšana. Šis koris droši vien pieder pie pirmajiem vaj arī ir pats pirmais koris nevien
Vidzemē, bet arī visā tagadējā Latvijā. Zināms, šim korim nav pastāvīga kora raksturs, tāpat kā
visiem citiem vēlāku laiku koriem, kuri tika sastādīti tikai kādam zināmam gadījumam, piem.,
pušķot dievkalpojumu kādos svētkos baznīcā.
Ja lūkojamies pēc personām, kas tanī laikā būtu varējušas uzņemties koru organizēšanu
un apmācību, tad atrodam tikai luterāņu mācītājus un skolotājus – ķesterus. Tomēr visvairāk to
var sagaidīt no mācītājiem, kuri gandrīz visi vācu tautības būdami, stāvēja savās acīs pārāk
augsti, lai nodarbotos ar tautu, ko viņu amats arī nebūt neprasīja. Un skolotāji līdz 19. gadu
simteņa vidum vēl bija visumā tik maz izglītoti un tik atkarīgi no mācītāja, ka no viņiem arī šai
ziņā nav ko gaidīt. Pārmaiņas varēja ienest vienīgi tai laikā nodibinātie skolotāju semināri Valkā,
Valmierā un Irlavā.
Lielā dziesmu mīļotāja Cimzes seminārs Valkā tika nodibināts 1839. gadā un pēc trim
gadiem izlaida tautās 8 skolotājus, 1846. gadā 11 audzēkņus un 1849. gadā 13. Šie ir ļaudis no
kuriem var gaidīt koru dibināšanu. Par Valmieras semināru pirmo latviešu dziesmu svētku
aprakstītājs Tomsons saka tā: „1843. gadā pie semināra pirmā kursa Valmierā sāka Vidzemes
skolotāji ar 4 balsīgu dziedāšanu nodarboties. No iesākuma gandrīz tik garīgas dziesmas vien
kopa, un jau dažā draudzē uz lieliem svētkiem varēja 4 balsīgu dziedāšanu no jauktiem koriem
baznīcā dzirdēt.” – Irlavas seminārs nodibinājās 1841. gadā ar 9 audzēkņiem, kur tiem pasniedza
5 mūzikas stundas nedēļā. – Šīs bija tās iestādes, no kurām varēja gaidīt iznākam koru vadoņus.
Tomēr nav domājams, ka pirms 1850. gada viņi būs paspējuši šai ziņā daudz ko padarīt. Varbūt
daži kori bija nodibināti, pie tam ar gadījuma raksturu, - padziedāja svētkos baznīcā un atkal
izklīda līdz citiem augstiem svētkiem.
Lielāka dzīvība vairākbalsīgā dziedāšanā varēja rasties ar dziedāšanas vaj citu biedrību
dibināšanos, pie kurām pastāv arī koris tik ilgi, cik ilgi var pastāvēt pati biedrība. Pirmie šādi kori
nodibināti 1865., 1867. un 1868. gadā.
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No cik maza iesākuma bij jāizaug latviešu koriem, to liecina arī ziņas par pirmajiem
dziesmu svētkiem. Mācītājs Juris Neikens 1864. gadā sarīkoja dziesmu svētkus Dikļos (Vidzemē),
kur ņēma dalību tikai kādi 70 - 80 dziedātāji. Tad Dobelē 1870. gadā sarīkoti pirmie Kurzemes
dziesmu svētki, kur piedalījušies 47 kori (no Kurzemes 34, no Vidzemes 13) ar kādiem 500
dziedātājiem kopskaitā. (Katrā korī caurmērā tikai ap 11 dziedātāju!) Un 1873 gadā Rīgas pirmos
latviešu vispārīgos dziedāšanas svētkos ņem dalību 45 kori ar 1019 dziedātājiem.
Tāda īsumā ir latviešu koru attīstība līdz tam laikam, kad dziesmu laukā sāka parādīties
arī pirmie baptistu draudžu kori.
No hronoloģiskā viedokļa lūkojoties, nevaram sacīt, ka baptisti būtu nodibinājuši pirmos
latviešu pastāvīgos dziedātāju korus, jo 19. gadusimteņa septiņdesmito gadu sākumā, kad
izcēlās baptistu kori Ventspilī, Rīgā, Liepājā un Ezerē jau bija kāds pulciņš pastāvīgu koru arī citās
aprindās, tomēr ir nenoliedzami, ka baptisti nodibina pirmos latviešu pastāvīgos garīgos korus.
Ievērojams arī ir tas apstāklis, ka baptistu koru izcelšanās bija lielā mērā patstāvīga.
Pirmie baptistu koru dziedātāji un arī koru dibinātāji nāca no tādām aprindām, kur vairākbalsīga
dziedāšana vēl nemaz nebija dzirdēta. Izņēmums bija tikai ar retām atsevišķām personām, kas
vispārējo stāvokli maz var grozīt. Un ja vēl ņemam vērā, ka pirmie baptisti ļoti aizdomīgi
raudzījās uz visu pasaulīgo, lai tas būtu mūzika vaj kas cits, ka baptistu celmlauži bija galīgi
pārrāvuši sakarus ar vienīgo garīgās mūzikas piekopēju – luterāņu baznīcu, kur tomēr tikai
izņēmuma gadījumos varēja dzirdēt arī ko ārpus vienmuļīgās koraļu vilkšanas, - tad gluži noteikti
varam sacīt, ka tai vairākbalsīgai dziedāšanai, kāda tika piekopta Latvijā baptistu koru izcelšanās
laikā un pirms tam, visumā nebija nekāda iespaida uz baptistu koru nodibināšanos.
Tomēr gluži patstāvīga šī dziedāšana nebija. – Pirmie latviešu baptisti gan bija pilnīgi
patstāvīgi nākuši pie skaidrības garīgos pamatjautājumos, bet saprašanu par draudzes iekārtu,
vadību un arī vispārēju garīgu atbalstu saņēma no Mēmeles un vēlāk arī no Karalauču
(Kenigsbergas) baptistu draudzes Vācijā, kur baptisms tanī laikā jau bija labi attīstījies un
draudzēs piekopa arī vairākbalsīgu dziedāšanu. Ka mūsu pirmie baptisti interesējušies par
dziedāšanu vācu draudzēs, liecina tas apstāklis, ka otrajā baptistu celmlaužu braucienā uz
Mēmeli 1861. gada pavasarī pārveda no turienes arī vācu dziesmu grāmatu „Glaubensstimme”.
Vaj viņi tur arī dzirdējuši kora dziedāšanu, nav uzglabājušās ziņas, bet tāda varbūtība ļoti
iespējama. Patiesības meklētāju gājieni uz Mēmeli notika arī vēlāk gan no Liepājas, gan no
tuvākajām pierobežu draudzēm. Tā piem., Priekules draudzes sludinātājs Niklāvs Klabis ap 1870.
gadu vairākkārtīgi braucis pa zemesceļu līdz ar saviem tuvākajiem darba biedriem uz Mēmeli un
pārbraucis stāstījis arī par savādajām meldijām, ko dzirdējis dziedam Vācijā.
Ziņas par vairākbalsīgu dziedāšanu Vācijā un vispār ārzemēs varēja nonākt latviešu
baptistu draudzītēs arī caur tiem vācu brāļiem, kuri šad tad apmeklēja savus ticības biedrus
Kurzemē un deva viņiem aizrādījumus atzīšanas un draudžu dzīves jautājumos. Jau 1861. gadā
tādu ceļojumu taisījis Mēmeles baptistu draudzes sludinātājs Nīmetcs, pēc tam garāku ceļojumu
pa jaunajā Kurzemes draudzēm 1869. gadā. 1872. gadā Liepāju apmeklējuši sludinātāji Vīlers no
Rēcas un Baumgartens no Rositenes. Vēlāk šādi apmeklējumi notika biežāki no vienas un otras
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puses, sevišķi kad sāka sūtīt mūsu misiones darbiniekus uz Vāciju, izglītoties Hamburgas
seminārā.
Sava nozīme bija arī vācu – franču karam, kurš radīja saimniecisku krīzi Vācijā, kādēļ pēc
1871. gada uz Krieviju un sevišķi uz Rīgu atceļoja arī labs pulciņš vācu baptistu šeit meklēt darbu
un peļņu. Vismaz Rīgas vācu baptistu aprindās viņi ienesa jaunus ierosinājumus dziedāšanas
lietā. Tomēr cik iespējami visi šie ierosinājumi nebūtu bijuši, galvenais vairākbalsīgas
dziedāšanas nodibinātājs baptistu draudzēs ir latviešu iedzimtais dziesmu gars.
Neviens ārējs ierosinātājs nevarēja būt tik spēcīgs, kas būtu varējis sākuma laika
nelabvēlīgajos apstākļos radīt dzīvības spējīgus korus, ja pašos draudzes locekļos nebūtu bijis
dzīvs tas dziesmu gars, kas tautu uzturēja možu gadu simteņiem ilgajā verdzībā. Spilgtais
reliģiskais uzliesmojums lika arī dziedāšanai iet jaunu ceļu, lai dvēseles pārdzīvojumiem rastu
bagātu izteiksmi. Grūtā ikdienas darbā norūdīti ļaudis tapa par dziedātājiem, rokpeļņi, kuri pat
nepārvaldīja nekādu mūzikas instrumentu, palika par diriģentiem, kuri dziesmās pauda tās
jaunās garīgās atziņas, ko viņiem bija devusi ticība uz Jēzu Kristu, viņu Pestītāju. Tas bija īsts
pavasaris, kas liek mosties jauniem, vēl nenojaustiem spēkiem.
Bet bija vēl viens svarīgs faktors, kas veicināja mūsu koru attīstību. – Kora dziesmas bija
gluži jauna parādība, kas mudināja vispārēju interesi. Ļaudis plūda kopā klausīties nedzirdētās
dziesmas, kuru teksti saturēja vienkāršos vārdos izteikto evanģelija vēsti. Klausīdamies
dziesmas, daudzi dzirdēja arī aicinājumu pie Kristus un tapa par Kristus pakaļstaigātājiem. Tas
deva jaunu sparu skandināt dziesmas Dievam par godu. Kora dziesmas tapa par labāko palīgu
evanģēlija sludinātājiem un gatavoja siržu zemi Dieva vārda sēklai. Uz dziesmām skatījās kā uz
misiones darbu, dziedot izpildīja arī Kristus misiones pavēli: „Eita pa visu pasauli un pasludinājat
to priecas mācību!” Dziedāšana bija lielā mērā arī Kristus pavēle, kurai nepaklausīt nozīmētu
apbēdināt savu Kungu un Pestītāju.
Tā mūsu kori tapa par nepieciešamu sastāvdaļu draudzēs, nevien kā palīglīdzeklis
dievkalpojumus pušķot, bet arī kā vienības ar patstāvīgiem misiones uzdevumiem.
Tādēļ arī tagad grūti atrast baptistu draudzi, kurai nebūtu sava kora. Kora uzplaukums ir reizā arī
draudzes uzplaukums. Mūsu koru iespaids tautā ir reizā arī baptistu iespaids. To sapratušas
mūsu draudzes un sapratuši arī kori, saistīdamies ar draudzi visciešākām saitēm.
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Dziesmas un dziesmu krājumi.
Vienu gadu pēc tam, kad Kenigsbergā (Karalaučos) nāca klajā pirmā grāmata latviešu
valodā – Mārtiņa Lutera mazais katķisms (Enchiridions) 1587. gadā, turpat parādījās arī pirmās
garīgās dziesmas latviešiem ar šadu virsrakstu: „Andeudsche Psalmen und geistliche Lieder oder
Gesenge, velche in den Kirchen des Fürstentums Curland und Semigallien u. in Liefland gesungen
vurden”. Ar šo grāmatu skaitāms nošu rakstu sākums latviešu valodā. Kādas tad lietoja nošu
zīmes un kāda bija pati latviešu valoda, redzams no pieliktā parauga.

Pirmais nošu raksts un garīga dziesma latviešu valodā
Krājumā pavisam 58 dziesmas, uzrakstītas bez metriska rituma, bez pantmēra. No tām
10 Dāvida dziesmas, 26 M. Lutera sacerētas un pārējās dažādu citu autoru darbi.
Vēlāk izdotajā Manceļa dziesmu grāmatā Lutera draudzēm gan vēl ir dažas no šim dziesmām,
bet jaunākos krājumos pilnīgi izzudušas, jo ļaudis nepratuši tās dziedāt.
No šī primitīvā pasākuma, gadu simteņiem ejot, izveidojas arī vēlākās luterāņu dziesmu
grāmatas, pie kurām savā laikā garīgi uztaisijās arī mūsu celmlauži un no turienes arī dažs labs
garīgas dzejas zieds vēlāk pārveidots iegājis arī baptistu garīgo dziesmu krājumos.
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I. Draudzes dziesmu krājumi.
Dziesmu grāmatām protestantiskajās draudzēs ir sevišķa nozīme jau no seniem laikiem.
Ar draudzes dziesmām baznīcēni ņem tiešu dalību dievkalpojumā, tās ir arī garīgi lasāma viela
blakus bībelei un sprediķu grāmatai. Liels iespaids ir bijis dziesmu grāmatai latviešu reliģiskajā
dzīvē sevišķi no tā laika, kad luterāņu draudzes dziesmu krājumos parādījās dziļi izjustās un arī
valodas ziņā priekš tiem laikiem augsti stāvošās Dīca un Fīrekera garīgās dzejas.
Kad Bībeles un sprediķu grāmatas vēl bija nabadzīgam lasītājam nepieietama manta, tad
dziesmu grāmata nereti bija vienīgā grāmata garīgās dzīves izkopšanai.

Garrigas
Dziesmas
Dievam
Par godu un slavu

Rīgā, 1874.
Dabūjamas pie grāmatu pārdevēja
Deubner.

Loskiela dziesmu grāmatas titullapa.
Kad radās pirmās baptistu draudzes, arī viņu rokās bija tikai šie garīgo mantu krājumi.
Sprediķu grāmata tomēr vairs nevarēja noturēties savā goda vietā, - to ieņēma bībele, bet
dziesmu grāmata palika.
Pat tad vēl, kad baptistu draudzes jau bija pilnīgi nošķīrušās no Lutera baznīcas , dziesmu
grāmatas palika tās pašas. No tām dziedāja pat pie kristībām, kā tas noticis naktī uz 10.
septembri 1861. gadā, kad Ziru upē izdarītas pirmās baptistu kristības Latvijā.
Pamazām tomēr arvien vairāk nāca lietošanā J.I. Loskiela sastādītā dziesmu grāmata brāļu
draudzēm „Garrigas dziesmas Dievam par godu un slavu”, kā vairāk pieskaņota baptistu
atzīšanai un garam, pilna patiesas ticības un dievbijības.
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Juris Indriķis Loskiels dzimis 1740. gadā kā Rindes mācītāja dēls. Izglītojies brāļu
draudzes seminārā Saksijā, viņš darbojās dažās vietās ārzemēs, gan kā mācītājs, gan kā
skolotājs. 1782. gadā viņu aicināja uz Vidzemi par brāļu draudžu priekšnieka palīgu; vēlāk viņš
tika par priekšnieku. Lai labāki varētu aizstāvēt brāļu draudžu lietas, viņš pārcēlās uz Pēterpili un
te arī sastādīja savu dziesmu krājumu, kurš iznāca Pēterpilī 1790. gadā. Šis dziesmu krājums
tautā pazīstams par „Pēterburgas grāmatu”. Viņa piedzīvojusi vairākus izdevumus. Pats Loskiels
aizceļoja 1802. gadā uz Ziemeļ-Ameriku par priekšnieku turienes brāļu draudzēm. Miris 1814.
gadā.
„Pēterburgas grāmatas” izplatīšanos baptistu draudzēs veicināja arī tas apstāklis, ka
gandrīz visām Loskiela dziesmām varēja atrast meldijas Vācijas baptistu koraļu grāmatā
„Vierstimmige Melodieen zur Glaubensstimme der Gemeinde des Herrn”. Šī meldiņu grāmata ar
četrbalsīgiem koraļiem un pielikumu pilnīgi izspieda šur tur arī baptistu aprindās lietoto Punšeļa
koraļu grāmatu, kur harmonizējumi bija maz piemēroti jauno draudžu vajadzībām.
Loskiela dziesmu grāmata bija lietošanā baptistu draudzēs ap divdesmit gadu, lai gan jau
it drīz radās domas par pašu dziesmu grāmatas izdošanu. Galīgu lēmumu dziesmu grāmatas
lietā taisīja pirmā baptistu draudžu konference Zirās 1875. gada 6. oktobrī. Tur Liepājas
draudzes sludinātājs Mārtiņš Rīss no jauna paceļ domas, ka būtu izdodama sava dziesmu
grāmata, pie kam noderīgas dziesmas būtu savāķamas no visiem latviešu garīgiem dziesmu
krājumiem, bet dziesmas baptistu draudžu īpašām vajadzībām pārtulkojamas no vācu baptistu
dziesmu grāmatas „Glaubensstimme”. Kā tādu personu, kas šo darbu varētu veikt, Rīss minējis
Dundagas pag. Kubeles skolas skolotāju Ernestu Dinsbergu; nolasījis sapulcē arī dažas Dinsberga
tulkotas dziesmas, kas visiem ļoti patikušas. Konference arī piekritusi izteiktām domām un
uzdevusi īpašai komitejai rūpēties par jaunās dziesmu grāmatas sastādīšanu un izdošanu.

Ernests Dinsbergs
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Komitejā bija pieci locekļi ar J.A. Rumbergu priekšgalā. – Darbi turpinājās vairāk nekā
četri gadi, līdz beidzot 1880. gadā iznāca J.A. Rumberga apgādienā Rīgā „Garīgu dziesmu
krājums kristīgām draudzēm jeb ticības balss” ar 647 dziesmām. Vairāk kā 300 dziesmu bija
tulkotas no „Glaubensstimme’s” un apmēram tikpat daudz uzņemts no dažādām citām
grāmatām, pie kam laba daļa bija no Loskiela „Pēterburgas grāmatas”.
Valoda bija tiem laikiem gluži laba un katrā ziņā labāka nekā luterāņu vaj Loskiela
dziesmu grāmatās, tomēr dažās draudzēs vēl labi ilgi pēc tam dziedāja no „Pēterburgas
grāmatas”, kuras dziesmas likušās „svētākas”.
Pēc deviņiem gadiem – 1889. gadā iznāca otrs izdevums Sīmaņa Rūjes apgādienā
Liepājā. Šo izdevumu bija caurlūkojis J.A. Freijs; ievietotas četras jaunas dziesmas, vietām
drusku izlabota valoda, bet pamatīgāki pārstrādājumi nebija taisīti. Tiesības uz šo vienreizējo
izdevumu Rūje bija ieguvis Rumberga par 600 rubļiem.
Gadu vēlāk – 1890. gadā arī Sīmaņa Rūjes apgādienā un J.A. Freija sakārtojumā iznāk
„Vierstimmige Melodieen zur Glaubensstimme der Gemeinde des Herrn” latviešu valodā –
„Ticības balss, jeb četrbalsīgas meldijas Garīgu dziesmu krājumam.”

J. A. Rumbergs.

Sīmanis Rūje.

Šinī meldiju grāmatā bija 175 korāļi un „Pielikums” ar 7 četrbalsīgām garīgām dziesmām.
Vācu valodā šis korāļu krājums lietots šejienes baptistu draudzēs jau agrāk, no Loskila
„Pēterburgas grāmatas” laikiem. Atzīmējams tas jauninājums, ka pie daudzām meldijām bija
atzīmējumi, kā viņas dziedamas ritmiski, ko dažās draudzēs arī mēdza darīt. – Reizā ar šo korāļu
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krājumu Rūje izdeva četrbalsīgu dziesmu krājumu „Tā Kunga draudzes Kori”, kas tika izplatīts
kopā ar „Ticības balsi”. Arī šī grāmata bija tulkojums no vācu baptistu izdevuma: „Chore der
Gemeinde des Herrn. Auswahl der schonsten und leichtesten geistlichen Compositionen”.
Tulkojumu izdarīja J.A. Freijs.

Garīgu
Dziesmu krājums
Kristīgām draudzēm
jeb
ticības balss

Dziedājiet tam Kungam jaunu dziesmu,
Dziedājiet tam Kungam, visa pasaule!
Dāv. dz. 96,1.
Rīgā,
No J.A. Rumberg´a apgādāts.
1880.

Pirmās baptistu dziesmu grāmatas titullapa.
E. Dinsberga sagatavotā un vēlāk J.A. Freija pārlabotā dziesmu grāmata „Garīgu dziesmu
krājums” palika baptistu draudžu lietošanā kādus trīsdesmit gadus. Latviešu valoda pa to laiku
bija ievērojami attīstījusies. Arī bībeles valoda caur teksta revīzijām bija tapusi daudz labāka un
visumā aizgājusi dziesmu grāmatām priekšā. Prasības pēc pareizas valodas un izkoptas
izteiksmes arī baptistu draudzēs varēja dzirdēt vienmēr biežāki. Tāpēc arī dziesmu grāmatas
otrajam izdevumam uz beigām ejot, pēc garām pārrunām draudžu konferencē savienības
padome jeb kā toreiz sauca – misiones komiteja taisīja 1905. gadā lēmumu jaunas dziesmu
grāmatas sastādīšanu un izdošanu nodot J.A. Freijam. Sastādījās sevišķa dziesmu grāmatas
komiteja, kurā bija septiņi brāļi: J.A. Freijs, J Inķis, P. Lauberts, K. Ruševics, I. Eidemanis, J.
Kurcits un V. Fetlers, tomēr viss darba smagums gūlās uz J. Inķi, kurš bija visa darba techniskais
un arī idejiskais vadītājs. Jaunā dziesmu grāmata tika gatava 1909. gadā un nesa šādu virsrakstu:
„Mūsu dziesmu grāmata. Garīgas dziesmas draudžu, kristīgu sapulču un māju dievkalpojumiem
ar „Cerības ausekli” kā pielikumu un notīm”. Viņu izdeva J.A. Freijs un biedri ar to nosacījumu,
ka pati grāmata līdz ar šīs biedrības veikalu pāriet baptistu draudžu savienības īpašumā.
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Dr. J.A. Freijs.
„Mūsu dziesmu grāmata” ievērojami atšķiras no visiem iepriekšējiem dziesmu
krājumiem nevien dziesmu skaita un dažādības, bet arī valodas gluduma, formas daiļuma un
izteiksmes ziņā. J. Inķis, apdāvināts garīgs dzejnieks būdams, ar lielu rūpību un mīlestību
strādādams, bija padarījis šo krājumu par labāko visa tā laika garīgo dziesmu krājumu saimē.
J. Inķa, K. Liecnieka, K. Sproģa, P. Lauberta un R. Bērziņa dziesmas var nevien dziedāt, bet arī
lasīt, kā labas garīgas dzejas paraugus. Arī veco garīgo dzejnieku darbi bija stipri pārlaboti,
daudzi tulkoti gluži no jauna. – Sastādītāji tikai bija centušies atstāt arī labu daļu dziesmu no
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iepriekšējā krājuma, lai jaunajā grāmatā būtu arī jau pazīstamas dzismas, bez tam laba daļa
dziesmu tika speciāli ‘taisītas’ dažādiem sevišķiem gadījumiem, kas nevajadzīgi pavairoja
dziesmu skaitu līdz 1018 (kopā ar pielikumu). Tas pieskaitāms pie krājuma nepilnībām.
Vērto dziesmu labad „Mūsu dziesmu grāmata” guva ievērību arī citās aprindās, kuras te
aizņēmās labu daļu dziesmu saviem krājumiem. Tā piemēram, brāļu draudžu 1923. gadā
izdotajā „Dziesmu grāmatā” ir vairāki desmiti dziesmu no „Mūsu dziesmu grāmatas” .
Savienības vadība to ar prieku arī atvēlēja, pateikdamās par tiem pakalpojumiem, ko sākuma
laikos mūsu draudzes saņēma no brāļu draudžu ‘Pēterburgas grāmatas”.
„Mūsu dziesmu grāmatas” pielikums „Cerības auseklis” visumā nav tas „C.A.” ko
sastādīja un izdeva I. Piliņš, bet jauns koru
dziesmu savirknējums, kurā bija daļa no vecā
„C.A.” dziesmām, daļa citu.
Jaunais dziesmu krājums iznāca reizā
divos izdevumos – ar notīm, t.i. dziesmu un
koraļu grāmata kopā, un beznošu izdevums.
Pēdējais jau pirms kara piedzīvoja vēl vienu
nepārgrozītu izdevumu un tagad 1925. gadā
kļuvis gatavs ceturtais izdevums ar maziem
grozījumiem valodas ziņā un divām jaunām
dziesmām.Šo jaunāko izdevumu izlaidusi
Latvijas bapt. draudžu savienības
apgādniecība.
Bez šīm lielajām dziesmu grāmatām,
draudžu lietošanai mazākās sapulcēs domāti
arī daži citi krājumi.
Jau Āgenskalna draudzes sākuma
laikos, 1885. gadā Āgenskalna draudzes
J. Inķis
skolotājs Blumbahu Bērtulis izdeva mazu
grāmatiņu „Dvēseles balss” ar 11 garīgām
dziesmām uz 16 lappusēm. Tomēr draudzes
dziedāšanā tas sevišķu vērību neguva. Šīs dziesmas vairāk lietoja lasīšanai nekā dziedāšanai, jo
ļaudis tad mīlēja garīgas dziesmas lasīt. Tad 1897. gadā J.A. Freijs izdod Inķu Jāņa sacerētās
„Garīgas dziesmiņas māju dievkalpošanām” . Krājumā ir 100 dziesmas, kuras vēlāk gandrīz visas
tika ievietotas „Mūsu dziesmu grāmatā”. Meldijas šim krājumam bija atrodamas „Ticības balsī”.
Atzīmējamas arī Graudiņu Pētera garīgas dziesmas „No paradīzes uz paradīzi” , pavisam 153
dziesmas. Krājums iznāca J.A. Freija apgādībā 1902. gadā. Baptistu aprindās bija maz izplatīts.
Dažus gadus vēlāk P. Lauberts Jelgavā izdod maza formāta dziesmu krājumu „Mūsu
dziesminieks”. Pirmajā izdevumā šim krājumam bija 104 dziesmas, bet ar ceturto izdevumu –
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482. „Mūsu dziesminieks” jau iznācis septiņos izdevumos. Meldijas vaj nu parastās, vaj arī
ņemtas no dažādiem garīgu koru dziesmu krājumiem. Tekstu vairums P. Lauberta.
II. Koru dziesmu krājumi.
Mūsu pirmajiem koriem rodoties, uz dienas kārtības nāca svarīgais jautājums par viņu
apgādību ar piemērotām dziesmām. Tas bija koriem arī dzīvības jautājums, jo bez dziesmām
koris neko nenozīmē. Bet dziedāšana tad bija sirdslieta draudzes locekļiem un tamdēļ dziesmu
apgādāšanu un izplatīšanu uzskatīja par savu pienākumu nevien kora dziedātāji un vadoņi, bet
arī vienkārši draudzes locekļi. Tas bija misiones darbs, ko nevarēja atstāt nedarītu.
Kad sākās koru dziedāšana baptistu draudzēs, latviešu valodā nebija gandrīz nekādu dziesmu, ko
būtu varēts lietot, izņemot mācītāja Veiriha sastādīto „Dziesmu vaiņagu1”, kas iznāca pavisam
trīs daļās ar laicīgām un garīgām dziesmām. Gluži dabīgi vajadzēja griesties pie ārzemju dziesmu
krājumiem, ko lietoja baptistu dziedātāji Vācijā, Anglijā, Zviedrijā un Amerikā.
Lielu lomu šo dziesmu pārnešanā uz Latviju spēlēja jūrnieki. Apmeklēdami baptistu
dievkalpojumus ārzemēs, viņi dzirdēja tur kora dziesmas, kas tos tā sajūsmināja, ka nereti
iemācījās turpat klausīdamies un veda uz mājām gan norakstītas atsevišķas dziesmas, gan
veselus krājumus. Ar jaunām dziesmām tāpēc arvien bija bagātāki ostas pilsētu kori Rīgā,
Ventspilī un Liepājā. Te dziesmas tulkoja, pārrakstīja un mācīja koriem.
Koru vadoņi savā starpā bija ļoti draudzīgi un labprāt arī paši sūtīja tuvāki pazīstamiem
darba biedriem jaunas dziesmas. Vēstules rakstot arvien apjautājās, vaj nav atkal kāda jauna
dziesma, ko varētu aizņemties. Laucinieki, iebraukuši pilsētās, centās tur dabūt jaunas dziesmas
un veda mājā kā dārgu mantu, dažkārt jau ar pilnīgi iemācītu meldiju. Arī koros bija liels
viesmīlības gars un vēlēšanās būt jo sirsnīgās attiecībās ar kaimiņiem. sarunājās kāds pulciņš,
aizgāja pie kaimiņu dziedātājiem, tur vieni otrus mācīja un apmainījās jaunām dziesmām.
Sevišķi daudz dziesmu kurzemnieki dabūja no Mēmeles baptistu dziedātājiem. Starpniece šai
ziņā bija Liepājas vācu draudzīte, kura sākuma laikos bija tiešā Mēmeles draudzes kopšanā.
Pilsētu dzīvei septiņdesmitos gados attīstoties, daudzi laucinieki pārcēlās uz pilsētām, dzirdēja
tur jaunas dziesmas, kuras tad pārrakstīja un vēstulēs sūtīja radiem uz mājām ar piezīmi, ka esot
„ļoti skaista”. Bija arī tādi gadījumi, ka nebaptisti tikuši tā sajūsmināti caur kādu kora dziesmu
baptistu sapulcē, ka sāka vienmēr nākt uz dievkalpojumiem, līdz tapa draudzes locekļi. Tad
rakstīdami radiem un draugiem uz dzimteni par savu dvēseles piedzīvojumu, mieru un laimi iekš
Jēzus Kristus, sava Pestītāja, stāstīja arī par dziesmu, kas tos saistījusi pie sapulcēm, pielikdami
dziesmas norakstu arī vēstulē. Vēstules saņēmēji tad nodevuši šo dziesmu tuvējam korim, lai
iemācas dziedāt. Kad iemācīšoties, iešot klausīties. Gājuši arī un piedzīvojumi nereti bijuši ļoti
jauki. Tā koris bija dabūjis jaunu dziesmu un darījis arī svētīgu misiones darbu.

1

Trešajā daļā, kura iznāca 1868. gadā, bija tikai garīgas dziesmas. Pilns nosaukums šāds: Dziesmu
vainags mīļiem latviešu jaunekļiem un bērniem vīts par jaunu prieku. Trešā daļa.
13

Nav nemaz uzskaitāmi visi tie dažādie veidi, kā dziesmas apbrīnojamā ātrumā apceļoja
Rīgu, Liepāju, Ventspili, Ezeri, Pampāļus, Priekuli un tapa par koru kopīpašumu.
Pirmā vācu grāmata, kura jau ap 1876. gadu tika lietota visos tai laikā nodibinātos koros,
bija „Glaubensstimme” ar notīm. Tā gan patiesībā bija koraļu grāmata, bet harmonizējumi bija
tik saskanīgi un pie tam tik viegli iestudējami, ka grāmata ieguva vislielāko piekrišanu. Arī starp
pirmajām koru dziesmām bija laba daļa koraļu, kurus dziedāja četrbalsīgi un ritmiski. Gaudīgie
luterāņu koraļi sāka izzust; tikai vēlāk J.A. Rumbergs ar savu dziesmu grāmatu dažus no tiem
atkal ieveda lietošanā.
Dažus gadus pēc „Glaubensstimme’s” ievešanas koros sāka parādīties jau lielākā skaitā rī
citi vācu dziesmu krājumi. Starp tiem sevišķi atzīmējama Paula Gerharda sastādītā „Frohe
Botschaft in Liedern”. Tur bija viegli iemācamas, saskanīgas evanģelizācijas dziesmas, pa lielākai
daļai no angļu avotiem. Vācijas brīvo draudžu koros viņa bija tā izplatīta, ka jau 1875. gadā, kad
sāka plašākā mērā parādīties arī Latvijā, viņa skaitīja savu piecpadsmito izdevumu. No šīs
grāmatas ļoti daudz dziesmu vēlāk izlietots arī „Cerības auseklī” un citos latviešu baptistu
dziesmu krājumos. Lietoja arī krājumus – „Evangeliumslieder”, „Der Jubilaumssanger”,
„Pilgerharfe”, „Zions Veckstimmen”, „Perlenchore”, „Zionshalle”, „Glaubenslieder”,
„Hoffnungslieder”, „Singfogelein” un vēl dažādas citas grāmatas. Lai grāmatas būtu ērtāk
lietojamas, tad deva tās tā iesiet, ka aiz katras dziesmu lapas bija viena lapa balta, uz kuras tad
rakstīja tulkojumus.
Daudz raižu dziedātājiem darīja tas apstāklis, ka dziesmu tekstus vajadzēja tulkot no
vācu vaj angļu valodas latviski. Vācu valodas prašana pirmo latviešu baptistu aprindās nebija
visai izplatīta, un arī ne katrs vācu valodas pratējs varēja tulkot dziesmu. Tomēr vajadzība spieda
meklēt kādu izeju, un tā ar tulkošanu mocījās visi, kas vien kaut cik prata vācu valodu. Daži
tulkojumi tad arī bija izdevušies pavisam jocīgi, bet ļaudis dziedāja un sajūsminājās, valodas un
dzejas kļūdas neievērodami. Tā piemēram Rīgas koris, kurš citiem derēja par paraugu un deva
jaunus ierosinājumus vēl 1878. gadā dziedāja:
„Ak svētā laime debesīs
Par Zian’s birger būt” u.t.t.
Tagad visiem pazīstamo dziesmu: „Ir avots tāds, kur asinis” (Mūsu dziesmu grāmatā Nr. 494.),
tad dziedāja ar šādu tekstu:
1. „Viens avots kur svēts-asins plūst,
priekš visiem grēcniekiem:
Viens avots tas darr brīnumus,
Un gaudas klussina.
Chor. Priekš manim plūst šīs assinis,
To ticc un zinnu gan.
Tās mannu vainu dziedina,
Jo Kristus mirr priekš man.
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2. Pie krust atrod tas slepkavis
To svētu avotu,
Viņš šķīstīts top un ievadīts,
Iekš paradīzi nu. Chor.
3. Tās asinis ak Dieva Jērs,
Vēl spēku pilnas irr,
Lai izliets top tavs Garra spēks,
Ka daudz top atgriesti. Chor.
4. Es ar bij grēku dziļumā,
It dziļi nogrimis,
Šis asins man palidzeja,
Kas priekš man tezzeja. Chor.
5. tapez es ļoti gavile,
Lids dienas beigsies man.
Šis avots kas priekš man plude,
Irr man par pestišan. Chor
(No Rīgas draudzes kora dziedātāju J. Lithena krājuma 1878.g.)
Vēl grūtākā stāvoklī kā pilsētu kori, bija lauku dziedātāji. Ja gadījās, ka kādā vācu
grāmatā atrada patīkamu kompozīciju, tad bija lielas bēdas ar teksta tulkošanu. Tā Saku
dziedātāji devuši pat kādam paunu žīdam tulkot dziesmu „Steht auf, steht auf zum Streite, ihr
Gotteskinder all”, kura vēlāk bija ievietota „Cerības Auseklī” („Jel sataisies uz karu”). Žīdiņa
tulkojums izdevies tāds: „Cel augš, cel augš uz dumpem, Jus Dieva bernes vis.” To nu gan
atzinuši par sliktu tulkojumu, bet no tā tomēr sapratuši teksta domas un tad rīmējuši paši.
Bija vēl kāda nelaime ar tiem daudzajiem tulkojumiem. Vienu un to pašu dziesmu nereti
latviskojuši vairāki „dzejnieki”, kādēļ dziesmai dažādos koros bija dažādi teksti. Tas neļāva
koriem svētku gadījumos uzstāties ar kopdziesmām, bet bija jādzied tikai katram korim par sevi.
Nevar neaizrādīt vēl uz vienu nepilnību šo dažādo tulkotāju darbos. Tekstam nebija nekāda
sakara ar mūziku. Vispirms jau pats teksta tulkojums nereti bija ļoti tālu no oriģināla, kādēļ arī
teksta pieskaņojums mūzikai – ja arī oriģināldarbā tāds būtu bijis - tulkojot vairs nebija ievērots.
Mūzika pēc savas dabas nepieskanēja tekstam, un teksts nepiemērojās mūzikai. Un nevien tas.
Skatījās tikai, lai zilbu skaits saskanētu ar nošu skaitu, par mūzikas un tekstu rituma
saskaņojumu nebija jaudas. Ka tekstam un mūzikai savstarpēji jāsaskan, savstarpēji vienam otru
jāpapildina un jāizceļ, pie tādas atziņas dziesmu „taisītāji” ir nākuši tikai nesen.
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Vēlāk daži uzņēmīgāki kori sāka izlietot pie dziesmu tulkošanas ārpus baptistu aprindām
stāvošus palīgspēkus. Kā pirmais tāds minams Ernests Dinsbergs un vēlāk arī Lapas Mārtiņš, kurš
ņēmis par savām pūlēm 20 kapeikas par pantu, apgalvodams, ka par naudu viņam svētu vārdu
netrūkstot.
Tā tas turpinājās, līdz baptistiem pašiem radās pirmie apdāvināti dzejnieki Ģederts
Grīntals un Inķu Jānis.
Dziesmu pavairošanai uzņēmīgākie koru vadoņi lietoja hektografus, līdz nāca valdības
pavēle, ka hektografu turēšanai jāizprasa gubernatora atvēle.
Visas šīs neērtības dziesmu apgādībā jau agri lika domāt par piemērotu koru dziesmu
krājuma izdošanu latviešu valodā. Tomēr
tālāk par izrunāšanos netika. Sevišķi
daudz šo jautājumu kustināja Rīgas
draudzes kora vadons Indriķis Piliņš.
Beidzot viņš 1883. gada Lieldienās,
iepriekš sazinājies ar saviem tuvākiem
darba biedriem, sasauca pirmo baptistu
koru vadoņu sapulci Rīgā. Sapulces dienas
kārtībā bija baptistu vajadzībām
piemērota garīgu dziesmu krājuma
izdošanas jautājums.
Koru vadoņi bija ieradušies
bagātīgi; no dažiem koriem pat vairāki.
Pārrunās dzīvi piedalījās arī „Evanģelista”
redaktors J. Rumbergs, kurš gribēja
panākt, ka dotu nošu pielikumus
„Evanģelistam” un tā paceltu
„Evanģelista” abonentu skaitu, jo avīzi tad
ņemtu katrs dziedātājs. Sapulce tomēr
J. Bitermans, J. Piliņš, V. Adams
pēdīgi nosvērās izdot atsevišķu grāmatu
ar apmēram simts dziesmām. Sastādīšanu
un apgādāšanu uzticēja idejas ierosinātājam I. Piliņam.
Zināms, tāds izdevums prasīja daudz līdzekļu, kuru Piliņam nebija. Kori tad apsolījās
iemaksāt vienu rubli par grāmatu uz priekšu, to daudzi arī darīja. Lielu finanzielu atbalstu Piliņš
dabūja arī no tagadējā Mateus dr. padomes locekļa Pētera Kļaviņa.
Piliņš strādāja pie jaunās grāmatas sastādīšanas vairāk kā gadu, izlietodams visus līdz
tam pieietamos vācu krājumus, kā arī vācu tulkojumus no angļu un zviedru valodas. Latviski
tekstus tulkoja un jau pārtulkotos gludināja Lapas Mārtiņš.
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1884. gada vasarā tika gatava jaunā grāmata „Cerības Auseklis. Garīgu, četrbalsīgu dziesmu
krājums, jauktiem un vīru koriem.” Krājumā bija 171. dziesma. Cenzors gan ļoti kavēja darbu,
bet beidzot kori taču sagaidīja. Grāmatu visur uzņēma ar sajūsmu.
Piliņš pats apmeklēja lielākos korus, iemācīja dažas dziesmas no savas grāmatas,
rādīdams, kā labāk izdarāma iestudēšana un kā labāk teksts izrunājams.
Ar „Cerības Ausekļa” iznākšanu koriem sākās jauns laikmets. Nu varēja uzstāties svētkos
ar kopdziesmām, kādēļ arī sākās īsts dziesmu drudzis. „Cerības Auseklis” lika pamatu dziedātāju
kopdarbībai un sagatavoja zemi
vēlākām diriģentu apspriedēm,
dziedātāju sabiedrībai un diriģentu
kursiem.
Ievedot savu „Cerības Ausekli”
koros, Piliņš redzēja, cik nesagatavoti
vēl ir koru vadoņi saviem uzdevumiem.
Gribēdams viņiem palīdzēt, Piliņš
sastādīja jaunu dziesmu krājumu
„Skaņu Glītums” ar 44 kora dziesmām
vīru un sieviešu koriem. Krājuma
sākumā bija „Īss dziedāšanas metodikas
izskaidrojums” un mūzikā lietojamo
svešvārdu vārdnīciņa. Reizā ar to iznāca
Piliņa sastādīta koraļu grāmatiņa, kurā
bija 21 meldija tām dziesmām „Garīgu
dziesmu krājumā”, kuras nevarēja
atrast „Glaubensstimm’ē” Grāmatas
iznāca 1887.g. Piliņa paša apgādībā.
„Cerības ausekļa” pirmais izdevums
iznāca 3000 eksemplaros, bet pēc
dažiem gadiem dziedāšanai
I. Piliņa „Cerības Ausekļa” titullapa.
uzplaukstot, sāka aptrūkt. Vajadzēja
domāt par jaunu izdevumu. Lietas
kustinātājs bija A. Ģēģers Sakās, bet
šoreiz apstākļi izdevuma atjaunošanai bija labu daļu grūtāki. Kori labprāt negribēja piedalīties
finanzēšanā un Piliņam pašam kapitāla nebija. Pēc dažādām pārrunām nodibinājās interesentu
grupa (toreiz viņa saucāspar „akciju biedrību”) šādā sastāvā: priekšnieks – skolotājs K. Freijvalds
Liepājā, kasieris – kora vadons J. Menģelis Rīgā, rakstvedis – kora vadons J. Bitermanis Tadaiķos,
locekļi: sludinātājs E. Fridrihsons Liepājā, koru vadoņi V. Adams un Lukevics Liepājā un Andr.
Ģēģers Sakās. Viņu pilnvarotie – Freijvalds, Bitermanis un Fridrihsons tad arī atpirka no Piliņa
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„Cerības Ausekļa” izdošanas tiesības par 200 rubļiem. Pats Piliņš par 27 rub. 50 kap. apņēmās
izvest visus kārtošanas darbus.
Lai grāmatā būtu arī jaunas koru dziesmas, tad to papildināja ar sevišķu „Pielikumu”,
kurā bija 51 dziesma. Iznāca no spiestuves 1890. gadā E. Fridrihsona apgādībā Liepājā. Tas arī
bija J. Piliņa pēdējais lielākais darbs. Viņš jau slimoja, kad grāmata vēl bija darbā; tad vēl
pārpūlējās Liepājas diriģentu kursos un it drīz nomira, nesagaidījis savu darbu tautā izejam. Viņa
uzsāktos darbus „C.A.” lietā pabeidza K. Freijvalds. Materiālā ziņā daudz līdzēja A. Ģēģers Sakās.
Jau it drīz pēc pirmā „Cerības
Ausekļa” iznākšanas baptistu
aprindās radās arī citi izdevēji,
kuri gādāja par vairākbalsīgām
dziesmām.
Tā 1885. gadā J. Stekerts
Rīgā Āgenskalnā izdod – „Pirmās
dziesmu gaviles priekš
svētdienas skolēniem”. Ģederta
Grīntala sastādījumā, pavisam 29
dziesmiņas. Krājums bez notīm,
bet pie katras dziesmiņas
aizrādījums, kādā vācu grāmatā
atrodamas notis. Vairums
dziesmiņu ņemtas no vācu
„Singvogelein”. Vēlāk gandrīz
visas uzņemtas „Bērnu koklē”.
1887. gadā parādījās „Ticības
dziesmas ar meldijām”,
Četrbalsīgu dziesmu krājums ar
51 dziesmu. Te bija dažas no
„C.A.” dziesmām, bet vairums
I. Piliņa „Skaņu Glītuma” titullapa.
jaunas, no dažādiem vācu
avotiem. Krājumu finanzeja Dr.
Bedekers, gribēdams veicināt
misioni, bet sakārtojuma, tekstu tulkojumu un visus citus darbus darija J.A. Freijs. Grāmatiņa
daudz tika lietota arī baptistu aprindās. Vēlāk J.A. Freijs viņu papildinātu un pārlabotu izlaida vēl
divus izdevumus, pavisam 40 000 eksemplaru kopskaitā. Šī grāmata ir viens no visvairāk
izplatītiem garīgu dziesmu krājumiem.
1890. gadā K. Freijvalds Liepājā izdod dziesmu krājumiņu „Ozianna”, kurš arī vairāk
domāts svētdienas skolām. – Viņa „Mazā palma” 1893. gadā iznāca ar dažām dziesmiņām, bet
vairs netika turpināta.
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1893. gadā E. Fridrihsons Liepājā laiž klajā garīgu četrbalsīgu dziesmu krājumu jauktiem
koriem „Dziesmu pērle”. Iznāca tikai pirmais krājums ar 12 dziesmām, lai gan bija paredzēti
vairāki.

Lappuse no dziesmu krājuma bērnu dievkalpojumiem, pirms drukāto krājumu parādīšanās.
1891. gadā dziesmu apgādniecībā no jauna sāka ņemt dalību rosīgākais baptistu
literatūras apgādātājs J.A. Freijs. Viņš izdod div-trīs un četrbalsīgu dziesmu krājumu svētdienas
skolu vajadzībām – ‘Bērnu kokli” ar 102 dziesmām. Teksti Ģ. Grīntala un J. Inķa, mūzika no
dažādiem vācu krājumiem, sevišķi no „Singvogelein”, „Jugendpsalter” un „Kinderharfe fur
Sonntagsschulen”. „Bērnu kokle” vairākkārtīgi papildināta un pārstrādāta. Jaunākais 7. pēc
skaita izdevums iznāca Latvijas bapt. draudžu savienības apgādniecībā ar 124 dziesmām 1924.
gadā 5 000 eksemplaros.
It drīz pēc „Bērnu kokles” sastādīšanas, J.A. Freijs sāk izdot veselu sēriju nelielu dziesmu
krājumu jauktiem, vīru un sieviešu koriem zem nosaukuma „Cianas dziesmas”. Iznāk pavisam 12
krājumi. Sastādīšanā piedalās Inķu Kārlis, J. Sīmanis, J. Valdmanis, A. Bobkovics. Kompozicijas –
dažādu autoru; teksti pa lielākai daļai J. Inķa.
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1895. gadā iznāk arī neliels krājumiņš „Sātības dziesmu” atturības kustības veicināšanai,
Kārļa Inķa sakopojumā.
Bērniem un bērnu koriem piemērotas dziesmas parādījās arī K. Inķa sakopotos
krājumos. 1896. gadā iznāca „Bērnu dziesmas” (18 dziesmiņas) un vēlāk „Mazā koklīte” ar 65
dziesmām, starp kurām arī 6 K. Inķa oriģinālkompozīcijas un vairāki harmonizējumi.
1908. gadā iznāk „Sieviešu kori” ar 22 dziesmām J. Valdmaņa sakopojumā.
gadu vēlāk – 1909. gadā iznāk J.A. Blumberga izvēlēti un atdzejoti „Vīru kori”, pavisam 32
dziesmas, amerikāņu komponistu darbi.
1910. gadā parādās J. V. Celma sakopoti „Dziesmu stari”, 24 dziesmas jauktiem, sieviešu un vīru
koriem.
A.J. Buncis Liepājā izdeva 1908.g. K.
Inķa sastādītu garīgu četrbalsīgu dziesmu
krājumu ar 19 dziesmām jauktiem un vīru
koriem „Jaunais Dziesmu Vaiņags” I.
Otrais krājums ar 23 dziesmām iznāca
paša sastādītāja K. Inķa apgādībā Pēterpilī
1910. gadā.
Abos krājumos bez dažādiem ārzemju
autoriem arī vairākas K. Inķa kompozīcijas. Pa
vienam darbam arī no E. Melngaiļa un J.
Tursa.
Latv. bapt. dr. savienības apgādniecība, kuras
īpašumā pārgājušas visas J.A.Freija apgādiena
grāmatas, 1922.g. izdeva četrbalsīgu dziesmu
krājumu „Rīta skaņas”, I. un II. burtnicu.
Pirmajā burtnīcā 14, otrā 27 izlasītas
dziesmas no jau agrāk iznākušiem krājumiem.
1925. gadā izdots K. Līdaka
K. Freijvalds.
sakopojumā jauna virziena dziesmu krājums
„Dziesmu pērles” vienai, divām un trim
balsīm ar pavadījumu. Krājums grib vairāk kalpot uzplaukstošai solo dziedāšanai mūsu draudzēs.
Līdz šim iznācis tikai pirmais krājums ar 10 dziesmām.
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Visplašākos garīgu koru dziesmu krājumus
izdevis Jēkabs Sīmanis Liepājā. Kā kora diriģents viņš
vienmēr sajutis piemērotu jaunu dziesmu trūkumu un
tāpēc jau 1892. gadā sāka izdot uz atsevišķām lapiņām
litografētas garīga satura koru dziesmas. Šādu dziesmu
iznācis līdz šim 890. Kori priekš viņām iegādājās sevišķas
„klades”, kur dziesmu lapas ielīmēja.
Ievērodams vajadzību, J. Sīmanis 1902. gadā izdod
„Skaņu Rotu” ar 242 dziesmām jauktiem, vīru un
sieviešu koriem. Dziesmas atrada lielu piekrišanu, tikai
grāmata pati koru ikdienišķai lietošanai bija par lielu un
smagu.
Kādus gadus vēlāk Sīmanis sāk strādāt pie jauna
dziesmu krājuma, un 1908. gadā iznāk „Evanģelijuma
Skaņu” I. sējums. Krājumā bija 58 dziesmas.
Pagaidām šo sēriju pārtraukdams, Sīmanis izdod
1912. gadā „Gaviļu Skaņas”. 1912. gadā baptistu
draudzes Latvijā svinēja savu 50 gadu pastāvēšanas
jubileju, kas arī iespaidojusi šī krājuma nosaukumu.
„Gaviļu Skaņās” ir arī divas J. Vītola un 4 J. Inķa
oriģinālkompozīcijas.

Jēkabs Sīmanis.

P. Lauberts.
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No krājuma iznāca 14 dziesmas arī atsevišķā novilkumā. Šīs „Jubilejas dziesmas” lietoja
draudžu 50 gadu pastāvēšanas svinībās.
1913. gadā Sīmanis izdod „Evanģelijuma Skaņu” 2. krājumu ar 83 dziesmām.
Karš pārtrauc Sīmaņa apgādniecību uz ilgāku laiku, un tikai 1923. gadā iznāk
„Evanģelijuma Skaņu” 3. krājums ar 137 dziesmām, starp kurām divas K. Līdaka
oriģinālkompozīcijas un viens harmonizējums.
J. Sīmaņa sakopojumi ir plaši izplatīti arī ārpus baptistu aprindām, kur vien ir
pieprasījumi pēc viegli iestudējamām garīgām koru dziesmām.
Ražīgs koru dziesmu apgādātājs
bijis arī Pērteris Lauberts. Apgādniecību
viņš uzsācis jau Ventspilī 1905. gadā un
turpinājis vēlāk Jelgavā.
Bez jau agrāk pieminētā „Mūsu
Dziesminieka”, kas domāts draudžu
lietošanai, Lauberts izdevis
„Evanģelijuma Dziesmas” trīs daļās.
Pirmajā daļā 136 dziesmas, otrā – 60 un
trešā – 104. Visos šajos krājumos
nelielas, viegli iemācāmas dziesmiņas
jauktiem koriem. Teksti piemēroti
evanģelizācijas sapulcēm. Mūzika – pa
lielākai daļai angļu autoru.
Mazāki krājumi ir Jelgavā izdotā
„Latvija mostas” ar 24 dziesmām un
„Veci Dimanti”, kur 13 dziesmas.
Ievērojamu lomu spēlējuši koru
dziesmu apgādībā arī baptistu aprindās
iznākušie laikraksti. Jau J. Inķa izdotajā
J.A. Blumbergs
un rediģētajā „Kristīgajā Draugā” šad tad
kā pielikums parādījās arī garīgām
sapulcēm piemērotas koru dziesmas.
Vēlāk tādus pielikumus deva J.A. Freija izdotais „Avots”, Lauberta - „Kristīgs Vēstnesis”, Latvijas
bapt. savienības izdotie „Saucēja Balss” un „Kristīga Balss”.
Arī ārzemēs dzīvojošie latviešu baptisti ielikuši savas bagātības mūsu dziesmu pūrā. Tā
Ziemeļamerikas latviešu baptistu nodibinātā „Amerikas Latviešu Baptistu Literariskā Sabiedriba”
jau 1918. gadā izdeva Ņujorkā nelielu garīgu dziesmu krājumu „Dziesmu atbalss” ar 12
dziesmām. Gadu vēlāk šo krājumu paplašināja līdz 34 dziesmām, pie kam krājums dabūja arī
jaunu nosaukumu – „Slavas Dziesmas”.
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1922. gadā krājums tika vēlreiz papildināts,
ievietojot viņā 121 dziesmu. Nosaukums krājumam
palika tas pats. Mūzika – ar diviem izņēmumiem –
amerikāņu angļu autoru, teksti J.A. Blumberga, Kr.
Nātres, Kr. Sproģa u.c. – sastādīšanu izdarījis J.A.
Blumbergs.
Šis krājums atrada lielu piekrišanu arī Latvijā
žirgto, jauksskanīgo kompozīciju un saturā vērto
tekstu dēļ.
Tāda ir tā dziesmu bagātība, ko baptistu
aprindas ielikušas latviešu dziesmu apcirkņos. Gan
jāsaka, ka te nav vienīgi zelta kvieši, bet arī dažādi
sīkāki graudiņi, gan mūzikas, gan tekstu ziņā, bet tā
visumā tomēr ir manta, kas daudziem sagādājusi
augstu garīgu baudījumu, pārceldama no ikdienības
gaišā garīgu ideālu pasaulē, kur sirds var tīra
mazgāties no darbdienas putekļiem un laimīga
justies.
***
Nav atstāta neievērota arī dziedāšanas
teorētiskā daļa. Pirmā mācības grāmata latviešu
valodā, kura visvairāk bija izplatīta arī baptistu koru vadoņu un dziedātāju aprindās, bija 1875. g.
sastādītā un divi gadi vēlāk Steffenhagena Jelgavā izdotā „Pamācīšana par dziedāšanu pēc
notīm. Ceļa vadons, kuru skolēniem, dziedātājiem un dziedātājām par labu sarakstījis
Cimmermaņa Jānis.”
1912. gadā J.A. Freija apgādībā iznāca J. Kronlina „Elementara nošu un dziedāšanas
mācība”. Grāmata daudz lietota koros un arī diriģentu kursos.
1924. gadā sāka parādīties burtnīcās arī H. Adama „Dziedāšanas skola”.
J. Kronlins.

Koru attīstība atsevišķās draudzēs.
Rīgas kori.
Cik no visiem līdz šim pieejamiem materiāliem izdevies noskaidrot, tad mūsu draudzēs
bijuši trīs lielākā mērā patstāvīgi centri, kur radusies koru dziedāšana – Rīgā, Ventspilī un
Liepājā, pie kam visās šinīs vietās gandrīz vienā un tai pašā laikā. Tikai Rīgā dziedāšanas lieta
tūlīņ nāca spēcīgās rokās un ātrāk attīstījās. Ventspilī un Liepājā gāja gausāk.
***
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Vislielākie nopelni dziesmu gara izplatīšanā Rīgas sākuma draudzē ir viņas pirmajam
kora vadonim Mārtiņam Kēžem.
Mārtiņš Kēže ir pirmais kora vadonis ar izglītību mūzikā un labām organizatora dāvanām,
kādēļ viņam arī izdevās Rīgas draudzes kori padarīt par ievērojamu spēku draudzes misiones
darbā.
M. Kēže dz. 6. martā 1850.g. Užavā, kā ticīgu vecāku dēls. Viņa tēvs Andrejs bija viens no
pirmajiem latviešu baptistiem un tika kristīts Mēmelē, kad užavnieki sarīkoja pirmo braucienu
pie vācu brāļiem2. Dēls Mārtiņš bija no dabas ļoti apdāvināts un sevišķi mūzikāls. Jau tēva mājās
kā mazs zēns lopus ganīdams viņš uz paštaisītas stabules it veikli pratis spēlēt hernhūtiešu
dziesmu meldijas, ko tolaik lietoja arī
baptistu draudzēs. Skolu apmeklējis
Ventspilī, pēc tam mācījies mūrnieka amatu
un 17 gadu vecumā 1868. gadā atceļojis uz
Rīgu. Viņa ikdienišķā nodarbošanās bija
mūrnieka darbs pie būvēm, bet viņa sirds
bija vienmēr aizņemta ar dziesmām un
mūziku. Viņa mūzikas prašana tad tomēr vēl
bija tik vāja, ka gadu vēlāk par diriģentu
ticis, spēlēja uz monokorda3 basa un tenora
notis vijoļu atslēgā un brīnījies, kāpēc
nesaskan ar sieviešu balsīm. Viņa enerģija
tomēr pārspējusi visus kavēkļus; drīz vien
viņš piesavinājies visas nepieciešamākās
zināšanas mūzikā, iemācījies spēlēt vijoli un
monokordu pēc tam vairs nav lietojis; vēlāk
spēlējis arī fleiti, kornetu un it labi arī
Rīgas draudzes koŗa nodibinātājs un pirmais
harmoniumu un klavieres, visu šo mākslu
diriģents Mārtiņš Kēže.
piesavinādamies gandrīz tikai pašmācības
ceļā. Viņa ievērojamākie skolotāji tanī laikā
bija retie garīgās mūzikas priekšnesumi, ko
kādreiz izdevās noklausīties vācu luterāņu baznīcās, hernhūtiešu dziesmas viņu saiešanās un
dziesmu grāmatas ar notīm vācu valodā.
Tiešu ierosinājumu uz kora dibināšanu mazajā Rīgas baptistu draudzītē, kura bija
nodibinājusies 1867. gadā, Kēže dabūjis no brāļu draudzes dziesmām viņu saiešanās, ko Kēže
labprāt apmeklējis. Sācis domāt, vaj nevarētu arī baptistu draudzē ko darīt dziedāšanas lietā, pie
tam tā lai būtu vēl jaukāka. Uz Kēžes paskubinājumu draudze savā darīšanas stundā 1. novembrī
2
3

Skat. „Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālāka attīstība”.
Par monokordu skat. nodaļas beigās.
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1870. gadā tad arī „noslēdz par dziedāšanas biedrību, ka ik svētdienas vajaga vienu stundu
dziedāt mācīties no pulkst. 6-7 vakarā, ar M. Kēžu, kā vadoni priekšgalā”. Te jāaizrāda, ka kori
vēl labi ilgi mūsu draudzēs tika saukti par „dziedāšanas biedrībām”. Pirmā dziesma, ko Kēže
mācījis četrbalsīgi dziedāt, bijusi koralis „Es pie Jēzus turēšos”.
Lai gan draudzes lēmums par kora dibināšanu taisīts 1. nov. 1870. gadā, tomēr koris
faktiski sastādīts 03. janvārī 1871. gadā, t.i. apm. 2 mēneši vēlāk, kā tas redzams no pirmās kora
kases grāmatas un dziedātāju saraksta. Sarakstā minēti šādi dziedātāji: Valentihns Valter,
Martin Kesche, Jacob Rumberg, Andreij Smildzing, Peter Markovskij, Johan Liedchen, Lizete
Balohd, Eeva Schmiede, Bille Smildzing, Natalie Friedrichsohn, Anna Strauss, Gette Schwieger,
Anna Kruhming, Matilde Kruhming, Trihne Sahmel, Mari Silling, J. Hermansohn, J. Pillin, E.
Eggliht, A. Feldman, Minna Erung, J. Frischmann, J. Maur, M.Grinberg, Dorothea Steckerof,
Anna Steckerof, Kristop Steckerof, Anna Ruice, Minna Krauze, Anna Lagzde.
Kā no dziedātāju saraksta redzams, korī bijusi stingra kārtība jau no pat dibināšanas
laika. Mēģinājumi noturēti kārtīgi katru svētdienu un sarakstā pie katra dziedātāja vārda taisīta
atzīme par piedalīšanos. Gada beigās saskaitīts, cik reižu katrs piedalījies mēģinājumos un
kopskaits pierakstīts pie katra dziedātāja vārda.
Jau 1871. gadā uzrakstīti pirmie kora lēmumi par kora iekšējo kārtību. Tie skan tā:
„Biedrības kārtības nospriedums tai 14. November pulkst. 8. vakkarā 1871.
1. Tohp nospriests, ka nevienu tahdu, kas pie dz.br. ne irr piederrigs, netohp vallas dota
mahcibas stundā palikt.
2. Veenu reizi par mehnesi tohp dzeedata tee Meldijas kas jau irr izmahciti un tad ar varr klaht
buht tahdi kas ar ne buhtu eekš dz.br. peederrigi.
3. Par divi Mehnescheem sarunaschanas stunda jatohp turreta, par beedrības Kahrtihbahm.
Tai 16. April 1872 pulkst. 7 vakara Tohp nospreests un no visseem par labbu saprasts, ka viseem
dzeedatajeem vaijaga us kahjahm stahveht lihdz kamehrt ta Tuhre cauri irr.”
No šī pēdējā lēmuma vērojams, ka koris dziesmu izpildot nav piecēlies, bet dziedājis
sēdot, kā tas sākuma laikos darīts arī citās vietās.
Korim bijusi arī sava kase, kuras līdzekļus sastādīja dziedātāju labprātīgi devumi
„spahrkasē”. No šīs naudas koris sedza savus izdevumus tekošām vajadzībām, - nošu papīra un
burtnīcu pirkšanai, izbraukumiem uz citām draudzēm misiones nolūkos u.t.t.
Divi gadi kori vadījis, Kēže aizbrauca uz Mēmeli, kur 1873. gadā tika noturēti Rīt-Prūsijas
baptistu draudžu diriģentu kursi. Tur viņam būs bijusi izdevība daudz ko mācīties, jo mājās
pārbraucis, viņš sacījis dziedātājiem: „Nu gan mēs dziedāsim pavisam citādi nekā līdz šim”.
Dziedātāji ļoti cienīja savu diriģentu nevien viņa spēju dēl, bet arī saticīgās dabas labad.
Kad 1875. gadā nodibinājās atsevišķa vācu baptistu draudze, M. Kēže pārgāja pie vācu draudzes,
kur ar lielu mīlestību turpināja savu darbu, vienmēr censdamies arī ko jaunu mācīties. Tādēļ viņš
arī vēl 1899. gadā ceļoja uz Lodzi (Polijā) un mācījās vācu baptistu draudžu diriģentu kursos pie
prof. Bucharta. M. Kēže nomira 1922. gadā un paglabāts Rīgas Matīsa kapos.
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Kēžem aizejot, viņa vietā stājās Andrejs Adams, bet pēc neilga laika par Rīgas kora
diriģentu tapa Indriķis Piliņš, „Cerības Ausekļa” sastādītājs un izdevējs.
Indriķis Piliņš ir viena no ievērojamākām personībām latviešu baptistu dziedātāju vidū.
Viņa vadībā Rīgas koris piedzīvoja līdz tam vēl nepieredzētu uzplaukumu. Daudzi nāca uz
dievkalpojumu sapulcēm vienīgi klausīties skaisto dziedāšanu, līdz dziesmu savaldzināti tapa par
Dieva vārda mīļotājiem un Kristus pakaļstaigātājiem. Koris, kurš Kēžes laikā jau bija izaudzis līdz
30 dziedātājiem, - Piliņa vadībā, draudzei vēlāk pārejot savās telpās Suvorova ielas baznīcā,
skaitīja jau 50 dziedātāju.
I. Piliņš dzimis 1856. gadā. Liels dziesmu un mūzikas mīļotājs būdams, viņš jau kā zēns
dziedāja altu Kēžes korī. Pēc savas ikdienišķās nodarbošanās Piliņš bija strādnieks korķu fabrikā.
Pie Kēžes viņš dabūja pirmo izglītību dziedāšanā un mūzikas teorijā, vēlāk bija A. Adamam par
palīgu un tad darbojās kā diriģents patstāvīgi, papildinādams savas zināšanas gan no grāmatām,
gan stundas ņemdams. Piliņš arī nobeidza Vīgneru Ernesta dziedāšanas un mūzikas teorijas
kursus Rīgā. Tā iegūtās zināšanas viņam deva iespēju sastādīt arī vairākus dziesmu krājumus ar
notīm, par kuru plašāki tika runāts iepriekšējā nodaļā.
Dažādu nesaskaņu dēļ Piliņš 1887. gadā atstāj Suvorova ielas draudzes kora vadību un
pāriet uz Āgenskalna draudzi, kura jau bija nodibinājusies 1884. gadā. Par viņa darbību
Āgenskalna draudzes korī vēlākais Mateus dr. sludinātājs J. Inķis savās atmiņās izsakās sekoši:
„Dievkalpošanas vidū un beigās mazs korītis augšā uz galerijas ļoti dzīvi un jauki nodziedāja
divas dziesmas. Arī tās vēl atminos. Tās bija no jauniznākušā „Cerības Ausekļa” pielikuma: „Vēl
to laimes vēsti dzirdi, ka tu vari atgriesties” un „Kas uzvarēs, tam no tā koka brīvi būs augļus ēst,
kas paradīzē stāv”. Šis mazais dziedātāju pulciņš tobrīd atradās nelaiķa I. Piliņa vadībā. Neviens
no mūsu līdzšinējiem koru vadoņiem Latvijā viņu vēl nav pārspējis. Bet ka viņam pēc lielā kora
vadīšanas pirmā Rīgas baptistu draudzē un pēc pārdzīvotā slavas laikmeta vajadzēja stāvēt tāda
maza pudurīša priekšgalā, tas arī bija tāds likteņa pirksts. Vēlāk es piedalījos šai korītī par bass
dziedātāju, kur Piliņš mani pagodināja ar savu draudzību. Tur es mācījos pazīt īstus dziedāšanas
mēģinājumus, kur ar maz laika daudz tapa panākts. Jautrs satiksmē, viņš tomēr bija ļoti
nopietns savā dziedāšanas lietā, tiklab mēģinājumos, kā priekšnesumos”.4
Piliņš neapmierinājās vienīgi ar dziesmu iemācīšanu dziedātājiem, bet pasniedza viņiem
arī teorijas stundas un solfedžio mācību. No visiem dziedātājiem viņš prasīja arī zināšanas
mūzikas teorijā. Kas to neprata, netika uzņemts korī.
Vēl jauns gados, Piliņš saslima ar diloni. Darbību tomēr nebija iespējams pārtraukt. Vēl
1890. gada janvārī Piliņš piedalās kā skolotājs pirmajos latviešu baptistu diriģentu kursos
Liepājā, tur ļoti nopūlas un galīgi slims pārbrauc atpakaļ Rīgā. Par šo brīdi Piliņa dzīvē J. Inķis
saka tā: „Takts zizli viņš neizlaida no rokām līdz pēdējiem spēkiem. Diloņa slims, gulēdams uz
gultas sapulces kambarī5 izdalīja savus smādējumus vaj uzslavas. Gadu pēc manas iepazīšanās ar
4
5

Skat. „Āgenskalna baptistu draudzes 25 gadu pastāvēšanas svētkos 1909”.
Agrākajā Āgenskalna bapt. dr. lūgšanas namā Tempeļa ielā 2. Tagad tas noārdīts. Aut.
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viņu, viņš šķīrās no Āgenskalna draudzes uz visiem laikiem. Kādā jaukā pavasara dienā mēs viņu
pavadījām uz Mateus kapiem”. Piliņš nomira 1890. gada 19. aprīlī.
Tāds ar visu sirdi dziedāšanai nodevies diriģents prata ieaudzināt mīlestību uz dziesmām
arī dziedātājos. Piliņa vadībā Rīgas 1. draudzes koris bieži sarīkoja misiones ceļojumus pat uz
labi atstatām vietām un grūtos apstākļos. Uz Krimuldā noturamām misiones sapulcēm koris
gājis kājām no Rīgas trīs reizes. Tuvāki izbraucieni un izgājieni notikuši ļoti bieži. Dziesmu gars un
misiones prieks dzina dziedātājus tautā, un ļaudis aizkustināti klausījās veco, bet arī mūžam
jauno stāstu par Pestītāju kora sirsnīgajā priekšnesumā. Dziesmas nāca no sirds un gāja pie
sirds. Tur bija viņu panākuma noslēpums.
Tomēr šim uzplaukumam sekoja ilgs
un bēdīgu piedzīvojumu pilns atslābuma
laiks. Astoņdesmitajos gados, kad Rīgas 1.
draudzes priekšgalā bija J. Rumbergs un pēc
tam E. Vasmanis, dažādas vētras bez apstājas
mētāja draudzes kuģi; locekļi sāka klīst, koris
panīka un beidzot draudze pazaudēja savu
lūgšanas namu Suvorova ielā. Šinī bēdīgajā
laikā 1. draudzes kori pūlējās vadīt Jānis
Menģelis, bet slimības sagrauzts nelaikā
aizgāja kapā. Viņa vietā stājās Juris
Frišenbruders, bet pēc neilga laika no šī
amata pats atteicās.
Kad lūgšanas nams bija pazaudēts,
lielākā daļa draudzes locekļu turpināja
sapulces Katrīndambī, kur uzstājās arī neliels
korītis ar 25-30 dziedātājiem Teodora
Martinsona un A. Tetera vadībā. Arī draudzes
stacijā „Jāņvārtos” dziedāja koris ar 30 – 40
Anna Strauss.
dziedātājiem A. Friedenberga vadībā.
Pirmā Rīgas koŗa dziedātāja tā laika tērpā.
Ar 1888. gadu draudzes kora
priekšgalā stājas Vilis Krūms, savu muzikālo
izglītību dabūjis mākslinieka Vīgneru Ernesta dziedāšanas un mūzikas teorijas kursos. Ar lielu
mīlestību un uzticību viņš vada kori un panāk ievērojamas sekmes.
Kad draudze vēlāk sludinātāja J. Inķa vadībā uzbūvē savu tagadējo lūgšanas namu Matīsa
ielā 50-b un pārceļas 1902. gadā uz turieni, korim sākas jaums ziedu laikmets Mateus draudzē.
Pateicoties V. Krūma miermīlīgajam raksturam, koris ir pasargāts no savstarpējas nesaprašanās
un var visus spēkus pielikt balsu izkopšanai un krietna
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repertuāra sastādīšanai. Koris iestudē pat tik plašas kompozīcijas, kā kantāti „Daniels” un manto
ar to lielu piekrišanu. Noorganizējas vīru koris, sieviešu koris un dubultkvartets, kurš J.
Valdmaņa vadībā apceļo 1912. gadā daudzas mūsu draudzes, līdzēdams kuplināt mūsu draudžu
50 gadu jubilejas svētkus.

Paulīne Krūms.

V. Krūms.

Kad jubilejas gadā Rīgas baptistu draudžu kori sarīko kopīgu garīgu koncertu Rīgas
latviešu biedrības nama zālē, Mateus dr. koris ir pats stiprākais un vislabāki apmācītais no
visiem koncerta dalībnieku koriem. Svaigās balsis, spēcīgie basi un skaidrie tenori bija
izpelnījušies kritiķu sevišķu atzinību. Dziedāja no sevišķa dziesmu krājuma „Jubilejas dziesmas”.
Tomēr īstais kora darba lauks ir svētdienas dievkalpojumi, kurus koris kuplina ar 2-3
piemērotām dziesmām.
1913. g. br. V. Krūms nosvin savu 25 gadu jubileju diriģenta amatā.
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Bet tad nāca atkal pārbaudīšanas
laiks. Karš, mobilizācijas un bēgļu laikmets
gandrīz pilnīgi pārtrauc kora darbību. No 60
dziedātājiem 1913. gadā, vācu okupācijas
laikā palikuši tikai 8. Tomēr dziesmas gluži
neapklust. Kad sāk atgriesties bēgļi no
Krievijas, koris spēji pieaug un 1922. g.
skaita savā sastāvā jau līdz 80 dziedātāju.
Ar izceļošanu uz Brazīliju 1922.
gadā koris zaudē daļu no sava sastāva,
tomēr ar V. Krūmu priekšgalā it drīz skaita
ziņā atkal sasniedz priekškara līmeni.
J. Valdmanis.

Mateus dr. koris kara laikā 1916. gadā.
1. rindā: Paulīne Krūms, Marta Inķis, Vilhelmīne Nazarova. 2. rindā: Aug. Egle, Emīlija Bullite.
3. rindā: Vilis Krūms, Kārlis Egle, Jānis Sternberģis.
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No atsevišķiem dziedātājiem kora pastāvēšanas laikā atzīmējami Vilhelmīne Nazarova,
dz. Kārkliņ, soprāna soliste Piliņa vadītā korī; izglītojusies dziedāšanā pie Vīgneru Ernesta, korī
dziedājusi bez pārtraukuma no 1876. – 1918. gadam. Paulīne Krūms dz. Rumpe, diriģenta V.
Krūma laul. draudzene, mācījusies dziedāšanu pie Korneta; ir iecienīta solo dziedātāja vēl tagad.
P. Krūms atzīmejama kā pirmā, kas sākusi mūsu draudžu izrīkojumos uzstāties ar atsevišķām
solo dziesmām mūzikas pavadījumā.

Mateus dr. koris ar diriģentu V. Krūmu pirmās rindas vidū. 1925. g.
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Jubilejas kvartets
J.A. Freija automobīlī apceļo mūsu draudzes 1912. gadā. Uzņēmums izdarīts pie agrākā
Smiltenes bapt. dr. lūgšanas nama.
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No jaunākām soprāna solistēm minamas: Lakstīgalu Lūcija, izglītojusies Pēterpilī pie itāļu
dziedātājas H. Schou-Redkinas, un Ozolu Irma. Ar labiem panākumiem uzstājas arī baritons
Beiniku Arturs.

Kara laika baptistu bēgļu koris Maskavā.
Vidū pa kreisi sēd sludinātājs A. Pinčers, viņam blakām dir. Kārlis Līdaks.

Āgenskalna draudzes koris.
Āgenskalna draudzes koris nodibinājies 1879. gadā, kad te vēl nebija patstāvīga draudze,
bet tikai Rīgas 1. draudzes stacija. Pirmās sapulces noturētas divreiz nedēļā Dārtas ielā Nr. 4 un
tūliņ arī noorganizējies mazs korītis Teodora Martinsona vadībā. Martinsonam tāpat kā citiem
sākuma laiku diriģentiem bija ļoti maz saprašanas mūzikā, bet šo trūkumu aizpildīja darba
prieks. Dziesmu iemācīšanai viņš lietoja monokordu, tomēr dažreiz izpalīdzējās ar balsi.
Noklausījās, kā dzied Piliņa koris un tad Āgenskalnā mācīja to saviem dziedātājiem. Dziedātāji
tomēr iemācījās, pašiem sila sirdis dziedot un klausītāji priecājās.
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Pēc kāda laika Martinsona vietā stājās Kārlis Apiņš, kurš jau pārvaldīja vijoli un vispār
prata vadīt dziedātājus tālāk dziedāšanas mākslā, nekā viņa priekšgājējs. Bez šaubām te būs
bijusi liela nozīme Kēžes un Piliņa iespaidam, kuri jau bija labi dziedāšanas pratēji tanī laikā.
Āgenskalna korim bija arī tā laime savā vidū redzēt latv. baptistu pirmo labāko
dzejnieku, Ģedertu Grīntalu, kurš gādāja koru dziesmām tekstus. Tanī laikā, kad visu vajadzēja
aizņemties no vācu krājumiem, tam bija sevišķa nozīme.
No citiem diriģentiem sevišķi
atzīmējams I. Piliņš, par kuru jau
runāts sakarā ar Rīgas 1. draudzes
kori. Tad – Jēkabs Salmiņš, E. Teters,
vēlākais vijoļu mākslinieks Alfrēds
Līdaks un Ernests Vecmanis.
Āgenskalna korī uzaudzis arī
tagadējais Latvijas universitātes
mūzikas direktors Arturs Bobkovics,
kurš vairāk gadus bija par ērģelnieku
Āgenskalna draudzē un piedalījās arī
kora apmācībā.
Sevišķu uzplaukumu
Āgenskalna koris piedzīvoja diriģenta
Kārļa Līdaka vadībā. K. Līdaks dzimis
Rīgā, 1893. gada 27. jūlijā kā ticīgu
vecāku bērns. Jau kā mazs zēns,
vecākiem blakām baznīcā sēdēdams,
viņš sevišķi priecājies par kora
dziesmām. Mazajam Kārlītim licies, ka
augstākais stāvoklis, ko cilvēks var
aizsniegt, ir kora vadoņa amats.
Vecāki, redzēdami Kārļa tieksmi uz
Kārlis Līdaks,
mūziku, nodeva viņu vijoles spēles
koŗa vadoņa darbā stājoties.
mācībā pie vijolnieka – diriģenta
Alfrēda Līdaka, Kārlīša brālēna.
Sekmes bija ļoti labas. Jau kā 14
gadus vecs zēns K. Līdaks darbojās Šampētera svētdienas skolā pie dziesmu iemācīšanas un
izpelnās vispārēju atzinību. 1909. gadā viņu ievēl par Āgenskalna dr. kora vadoni. Jau nākošajā
gadā viņš ar savu kori piedalās 5. visp. dziesmu svētkos kā pats jaunākais koru vadoņu saimē, un
1912. gadā uzstājas baptistu jubilejas koncertā Latv. biedrības zālē kā viens no virsdiriģentiem,
sekmīgi vadīdams 300 dziedātāju kori.
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Savu amatu Āgenskalna draudzē K. Līdaks izpildīja līdz 1915. gadam, kad kara apstākļu
dēļ aizceļoja uz Maskavu un tur nodibināja baptistu bēgļu kori. 1917. gadā viņš atgriežas
dzimtenē un vada atkal Āgenskalna kori, turpinādams vijoles studijas pie prof. Lutchini.
Nodibinoties Latv. baptistu semināram, Līdaks top par semināra mūzikas un dziedāšanas
skolotāju.

Āgenskalna baptistu draudzes koris
1923. gadā. Vidū diriģents K. Līdaks.
1923. gadā Līdaks atstāj kora vadoņa amatu Āgenskalna draudzē nesaskaņu dēļ ar slud.
J. Bormani un tanī pašā gadā pie Latvijas konservatorijas iegūst vidusskolu mūzikas un
dziedāsanas skolotāja tiesības. No tā laika K. Līdaks darbojas arī kā diriģents semināra dr. korī. K.
Līdaks atzīmējams nevien kā apdāvināts diriģents, bet arī kā spējīgs komponists, no kura spalvas
līdz šim jau nākušas 26 dziesmas jauktiem, vīru un sieviešu koriem, no kurām 9 jau iespiestas,
pārējās vēl rokrakstā.
K. Līdaka vadībā Āgenskalna koris bija ieguvis vispārēju atzinību. Ielūgumi nāca no visām
pusēm, nebija pat iespējams visus izpildīt. Daudz ļaužu nāca Āgenskalna baznīcā vienīgi
klausīties skaisto dziedāšanu. Arī skaita ziņā koris bija pietiekoši kupls (1923. gadā skaitīja 48
dziedātājus). Bet ar K. Līdaka aiziešanu koris sāka sabrukt. Īsā laikā mainās vairāki diriģenti.
kuriem neizdodas uzturēt kori agrākā augstumā.
No atsevišķiem dziedātājiem minama soprāna soliste Lūcija Borman, dz. Janson.
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Golgātas draudzes koris.
Tagadējās Golgātas draudzes kora kārtīgas darbības sākums attiecas uz 1912. gadu, kad
draudze pārgāja pati savās telpās Spitaļu ielā 24. Tomēr pats koris bija nodibinājies jau agrāk no
dziedāšanā ieinteresētiem draugiem un apkārtējo baptistu draudžu locekļiem V. Fetlera vadībā.
Lietoja dziesmu krājumus „Dziesmu vaiņags” un „Latvija mostas”.
Kad V. Fetlers drīz pēc tam aizceļo, koris uz ilgāku laiku paliek bez pastāvīga vadoņa.
Darbojas H. Adams, H. Redins, E. Jēkabsons, J. Strongs un Reineks, līdz uznāk karš un gluži
ierobežo kora darbību.
1917. gadā par Golgātas draudzes sludinātāju top K. Krauls no Ventspils. Viņš izpilda arī
kora vadoņa vietu. Dziedātāju ap 60. Kraulam uz Kurzemi aizejot, kora vadoņa amatu pagaidām
uzņemas E. Irbe, līdz 1919. gadā par vadoni ievēl E. Vecmani.
Vecmanis darbojas 3 gadus, pēc kam viņa vietā nāk K. Ilvess, bet arī tikai uz vienu gadu.
Pagaidām vadību uzņemas E. Irbits un K. Neimanis, līdz 1923. gadā no ārzemēm atkaļ pārceļo V.
Fetlers un ņem kori savā vadībā, bet drīz nodod to H. Adamam. Kad vēlāk Adams pāriet tiešā V.
Fetlera misiones dienestā, Golgātas draudzes koris 1924. gada janvārī ievēl par savu vadoni K.
Neimani. Pašlaik korī skaitās ap 60 dziedātāju.

Golgātas baptistu draudzes koris
Koŗa vadons K. Neimans (X), viņam blakam R. Fetlers.
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Semināra draudzes koris.
Jau pirms Semināra draudzes atklāšanas (1922. gada 10. decembrī), Semināra baznīcā
notika svētdienas dievkalpojumi, kurus vadīja pārmaiņus semināra mācības spēki – Dr. J.A. Freijs
un J Rīss. Br. K. Freijvalds, kā vecs kora vadons un dziesmu mīļotājs sajuta, ka vērtīgas mācības,
kuras sniedza sludinātāji, atradīs labāku uzņemšanu un atbalsi klausītāju sirdīs, ja uz pēdējām
runās arī koris ar savām dziesmām.
Tādēļ Freijvalds ķērās pie savas vītolā
pakārtās kokles – vijoles, uzskaņoja to
un noorganizēja mazu korīti, kurš sāka
kuplināt dievkalpojumus. Šinī darbā
Freijvaldam palīdzēja arī A. Dinbergs.
Kā rets izņēmums jāmin šis jaunais
koris tādēļ, ka vīru balsis bij vairāk kā
sieviešu, kas izskaidrojams ar to, ka
korī iegāja visi semināra audzēkņi.
Kora mēģinājumu vakaros Freijvaldam
bieži gāja talkā semināra skolotājs K.
Līdaks. Semināra draudzes atklāšanas
svētkos 1922. gada 10. decembrī,
koris jau bij pieaudzis uz 30
dziedātājiem un Līdaka vadībā
iepriecinoši atskaņoja iestudētās
svētku dziesmas. Pēc šiem svētkiem
kora vadību uzņēmās J. Kronlins un
dara šo darbu līdz 1923. gada
augustam, kad kora vadību pārņem
Kārlis Līdaks
br. Līdaks, kurš ar sekmēm turpina
Semināra mūzikas skolotājs un diriģents.
uzsākto darbu.
Semināra koris tagad sastāv no
55 dziedātājiem. Ar savām dziesmām
tas ieguvis sev daudz draugu un
cienītāju arī ārpus baptistu aprindām.
No atsevišķiem dziedātājiem atzīmējama mezo soprāna soliste Emīlija Večeroka, dz. Vilks,
pašreiz Latvijas konzervatorijas vecākā kursa audzēkne.
Kad 1923. gada vasarā Vispasaules baptistu kongresā Stokholmā ņēma dalību arī Latvijas
baptistu delegāti, viņu vidū bija arī koris ar 25 dziedātājiem K. Līdaka vadībā. Korī bija dziedātāji
no 10 dažādiem koriem un zināmā mērā reprezentēja visus Latvijas baptistu dziedātājus. Ar
savām pilnskanīgajām balsīm un dziļi izjusto izpildījumu koris ieguva plašu ievērību un mantoja
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Latvijai daudz draugu. Latviešu koris dziedāja arī svinīgajā dievkalpojumā pie lielā reformācijas
aizstāvja Zviedrijas ķēniņa Gustava Adolfa kapa. Šī kora uzstāšanās bija liels pakalpojums nevien
Latvijas baptistiem, bet arī visai latviešu tautai.

Latvijas baptistu semināra draudzes koris.
(Uzņemts 1925. gadā.)
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Latvijas delegāti Vispasaules baptistu kongresā Stokholmā,
1923. g. vasarā. Delegātu vidū arī jaukts koris K. Līdaka vadībā ar 25 dziedātājiem.
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Iļģuciema draudzes koris.
1920. gadā Āgenskalna draudze atvēra sludināšanas vietu Iļģuciemā. Vietējā jaunatne,
saprasdama dziedāšanas nozīmi dievkalpojumos, 1921. g. pavasarī Marku Emīlijas vadībā
sastādīja mazu korīti no kādiem 10 dziedātājiem. Dziesmas iestudējot lietoja klavieres, un tā kā
korīša sastāvs to atvēlēja, sāka dziedāt četrbalsīgi. Pirmās dziesmas jaunajam korītim bija „Klau,
Jēzus sauc” un „Jauka, dārga ir tā ziņa” no „Skaņu Rotas”. Dievkalpojuma sapulces, kur korītis
uzstājās, notika reizi nedēļā sestdienu vakaros. Cik maza arī nebija mazā pulciņa dziedāšana,
ļaudis tomēr klausījās labprāt.

Iļģuciema baptistu draudzes koris.
Vidū kora vadons R. Ziediņš (X); viņam pa kreisi koŗa nodibinātāja Marku Emīlija.
1922. gadā kora vadoņa vietu ieņēma J. Lakstīgals no Mateus draudzes, bet tanī pašā
gadā aizceļoja uz Brazīliju, un Marku Emīlijai atkal vajadzēja turpināt uzsākto darbu.
1923. gada rudenī par diriģentu tika uzaicināts br. Rūdolfs Ziediņš no Āgenskalna
draudzes, kurš uzaicinājumu arī pieņēma. Tā paša gada novembrī nodibinājās patstāvīga
Iļģuciema draudze, un līdz ar to korim atvērās plašs darba lauks.
Pašreiz korī ir 25 dziedātāji R. Ziediņa vadībā.
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Rīgas vācu draudzes koris.
Sākuma laikos Rīgā bija tikai viena baptistu draudze un viens koris, bet līdz ar jaunu
draudžu nodibināšanos radās arī jauni kori. Kad 1875. gadā Rīgā dzīvojošie vācu tautības
baptistu draudzes locekļi nošķīrās atsevišķā Ciānas draudzē, viņiem pievienojās arī Mārtiņš
Kēže. Vācu draudzes korim tas bija liels ieguvums. Kēže bij tanī laikā labākais mūzikas pratējs
baptistu aprindās, bez tam vācu korim nebija jācīnas ar dziesmu trūkumu, jo vācu valodā jau
bija pieietami kupli dziesmu krājumi.
1915. gadā kara apstākļu dēļ koris pilnīgi pārtrauca savu darbību. Sludinātāju br. S.
Lehmani krievu valdība pat izsūtīja uz Sibīriju, kur viņš arī nomira. – Jauna dzīvība sākās korī tikai
1922. gadā, kad draudzes priekšgalā nostājas br. K. Hartmanis. Kora vadību uzņemas br. Pauls
Lankišs un turpina to arī tagad.
***
Ka Rīgas baptistu kori, no niecīga mazumiņa sākdamies, tapuši par ievērojamu spēku
nevien mūsu draudzēs, bet arī ārpus tām, to liecina bieži vien dzirdamās labvēlīgās atsauksmes.
Kad Latvijas baptistu draudžu 50 gadu jubilejas gadījumā savienotie Rīgas kori, kopā ar
dziedātājiem no Jelgavas, Jēkabmiesta, Jaunjelgavas, Paltmales, Daugavgrīvas un Tukuma,
pavisam ap 300 dziedātāju kopskaitā, sarīkoja 1912. gada 26. novembrī, Rīgas latviešu biedrības
nama zālē garīgu koncertu, br. A. Ģēģera, V. Krūma, J. Valdmaņa, A. Dinberga un K. Līdaka
vadībā, to ievēroja gandrīz visi Rīgas latviešu laikraksti. Bezpartejiskais „Dzimtenes Vēstnesis”
starp citu izteicās tā:
„Koru balsis ar savu tīru skaļumu un svaigumu atstāja vislabāko iespaidu, kā jau laikam
pie cilvēkiem, kuri svabadi no svaiguma maitātāja alkohola; balsu samērs arī bija pilnīgi labs.
Kori dziedāja droši, korekti un bez vismazākām disonancēm, kas liecināja par rūpīgu
sagatavošanos un viņu vadoņu apzinību un lietpratību. Visas programmas 16 dziesmas liela daļa
dziedātāju dziedāja no galvas. Teicama bija arī dziedātāju dedzīgā interese un uzmanība pie
dziedāšanas, kura nenoguruse uzturējās viscaur līdz pēdējai programmas dziesmai. Teksta
izruna bija ļoti skaidra. Kopiespaids tiklab no jauktā, kā vīru kora bija tas, ka viņu dziedātāji labi
iedziedājušies un šai daiļai mākslai padevušies ar visu dedzību. Sevišķi patīkami bija tas, ka
nenotika citos izrīkojumos tik ļoti parastā plaukšķināšana. Dziesmu iespaidu klausītāji varēja
baudīt un paturēt netraucēti...
Latviešu baptisti var ar pilnīgu gandarījumu atskatīties uz šo savu dižo jubilejas dziesmu
vakaru. Ar savu stingro atturību, reliģiozitāti un dailes piekopšanu viņi vispārīgi var iemantot
savu līdzpilsoņu cieņu un atzinību”.
„Rīgas Avīze” pēc labvēlīgas atsauksmes par pašu koncertu, saka tālāk tā:
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„Dziedāšana uz balsīm ir viens no galveniem līdzekļiem, kas baptistiem palīdzējis un
palīdz izplatīties latviešu tautā, jo latvieši īsta dziedātāju tauta būdama, mīlējuši dziedāšanu no
seniem laikiem visos gadījumos un pat visos darbos. Tāpēc daiļa dziedāšana tiem arī pie
dievkalpošanas visai patīkama. Kora dziedāšanas centīgā piekopšanā latviešu baptistu draudzes
var derēt par pamudinošu paraugu dažām labām mūsu luterāņu draudzēm, kuras taču – arī
vismazākās – ir nesalīdzināmi lielākas pat par visprāvākajām baptistu draudzēm, bet kurām bieži
vien nemaz nav sava kora! Līdz ar dziedāšanu latviešu baptistiem izauguse un attīstījusies arī
sava garīgā dzeja – baznīcas dziesmas. Agrāk tādas viņiem gan tika tulkotas no citiem (starp citu
no nel. E. Dinsberga), tagad baptistiem ir savi dzejnieki, kuri saskandinājuši veselu rindu skaistu
baznīcas dziesmu, un vakarējā koncertā dabūjām dzirdēt arī dažu viņu oriģinālkompozīciju. Tā
Inķu Kārļa komponētā dziesma „Brāļi, patiesību svēto” (teksts no J. Inķa), kurā izlietota kāda
latviešu tautas dziesmas melodija kā motīvs, atstāja ļoti labu iespaidu. – Viņu dziedātās
dziesmas bez tīri reliģiozām bij pa daļai patriotiskas, pa daļai ar apceres un tikumiskas
pamācības saturu.”
„Latvija” izsakas labu daļu atturīgāki, bet tomēr atzīst, ka koncertu var uzskatīt
daudzējādā ziņā par izdevušos.” Koris ir prāvs, ar spēcīgām balsīm, kas diezgan labi
noskaņotas”.
Arī „Jaunā Dienas Lapa”, kura visumā baptistiem naidīga, nenoliedz, ka „visiem labas
balsis, jo baptisti jau kā tādi ir nedzērāji”.
Divpadsmit gadu vēlāk tādas pat atsauksmes varam lasīt arī tagadējos laikrakstos, kas
liecina, ka dziedāšanas lieta nav gājusi atpakaļ. Kad Rīgas baptistu izglītības biedrība sarīkoja
garīgu koncertu Vācu amatnieku biedrības zālē 1. jūnijā 1924. gadā, tanī ņēma dalību Semināra
draudzes un Jelgavas kori pilnā sastāvā un daļa no Mateus un Iļģuciema koriem K. Līdaka
vadībā. Par šī kora uzstāšanos „Latvis” starp citu rakstīja tā:
„Par apvienotā kora priekšnesumiem jāizsakās ar lielu atzinību. Nevarēja pat cerēt, ka
apvienots koris spēs dziedāt tik disciplinēti, tik atsaucīgi padodamies visiem virsdiriģenta
mājieniem. Liela vērība piegriesta frazēšanai, kamdēļ rūpīgi noregulēta elpošana. Intonē koris
ļoti tīri, kas katrā ziņā arī diriģenta nopelns. Tāpat teksta izruna izkopta, skaidra... Ar baudu
varēja klausīties kora košo kopsaskaņu un izstrādātās, vienprātīgi izpildītās nianses.”
„Latvijas Sargs” deva šādu atsauksmi: „Kora priekšnesumos nācās noklausīties pirmo
reizi un par viņa sasniegumiem var izteikties ar lielu atzinību. Kora sastāvs pietiekoši kupls. Balsu
samērs noskaņots. Dziedātāju balsis spēcīgas un pilnskanīgas. Diriģents K. Līdaks ir savā arodā
labi iedzīvojies. Ļoti atzīstama viņa muzikalitāte un rūpība, ar kādu tas ķēries pie dziesmu
iestudēšanas un niansēšanas. Šādas sekmes var uzrādīt tikai ar labu gaumi un mākslinieciski –
intuitīvu izjūtu apdāvināts diriģents.”
„Mūzikas nedēļa” par Semināra draudzes kori K. Līdaka 15 gadu jubilejas koncertā 10.
maijā 1925. gadā starp citu izsacījās šādi: „Koris dzied ar pārliecību un izjūtu, brīvi padodamies
katram diriģenta mājienam; vienlīdzīgi labi skan forte un piano vietas. Dziesmu izpildījums labi
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pārdomāts un izjusts – mūzikālā, inteliģentā un centīgā diriģenta nopelns. Dažas no Līdaka
kompozīcijām, sevišķi vīru kora dziesmas, ir vērtīgs ieguvums garīgās mūzikas cienītājiem.”
Visas šīs atsauksmes rāda, ka latviešu dziesmu gars ir dzīvs mūsu draudzēs un ar savu
daiļumu gūst piekrišanu arī tādās aprindās, kuras pret baptistiem nav visai draudzīgas.
Lai Dievs dod mūsu koru dziesmām arī to augstāko pilnību, kas viņas var padarīt vērtīgas
nevien cilvēku, bet arī Dieva priekšā!

Ventspils koris.
Ventspilī četrbalsīga dziedāšana iesākta jau sludinātāja Jankovska laikā, 1870. gadā.
Iesācējs bijis Ventspils baptistu draudzes loceklis Jēkabs Korns. Ventspilī uz dzīvi viņš ienācis no
Užavas; bijis fiziska darba strādnieks un vēlāk izceļojis uz Novgorodu. Jankovskis viņu kristījis
1863.g. Nav skaidri nosakāms, kur un kā Korns dabūjis ideju par četrbalsīgas dziedāšanas
iespēju, tomēr ir pielaižama varbūtība, ka tas noticis sakarā ar Mārtiņu Kēži, kurš arī bijis
užavnieks, bet tanī laikā dzīvojis Rīgā un ļoti interesējies par dziedāšanu. Šīs domas pastiprina
arī tas, ka vēlāk, kad jau dziedātas dažas četrbalsīgas dziesmas, Kēže atsūtījis no Rīgas 3 eks.
„Glaubenstimme”, no kurām tad arī dziedātas tulkotās dziesmas. Kornam šī grāmata bijusi jau
agrāki. Četrbalsīgās dziedāšanas nodibināšanās laikā Korns bijis arī „priekšsēdētājs” draudzē.
Dziesmas mācītas uz vienstīgas instrumenta, tā sauktā „monokorda”.

Ventspils draudzes pirmā kora dziedātāji.
(Uzņemti 1925.g. pavasarī)
Sēd (no kreisās uz labo): Andrejs Pornieks ar monokordu, Katrina Gailis. Abi dziedāja jau Jēkaba
Korna dibinātā korī 1870. gadā.
Stāv: Jēkabs Osis un Jēkabs Gailis. Iestājās korī dažus gadus vēlāk.
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Dziedātāji, kas pašā sākumā piedalījušies, bijuši šādi: Anna Niedol, Katrīna Gailis,
dzimuse Muceniek, Katrīna Krunkel – soprānā, altā – Eda Brakman, Eda Taner, tenori – Juris
Sīmanis, Jānis Tīss, Andrejs Pornieks, šo ziņu sniedzējs, tagad draudzes padomes loceklis un
draudzes kopējs, un basi – Juris Pīka, Pēters Lekters un Jānis Vinovskis.
Toreiz iemīļotās dziesmas bijušas: „Kur dvēselei mājas?” „Ļaujat man” un „Tā Kunga
Jēzus Kristus žēlastība”. Dievkalpojumos dziedātāji nav sēdējuši vienkopus, kā tagad, bet kur
kurais. Kad vajadzējis dziedāt, tad sanākuši kopā un dievkalpojuma beigās nodziedājuši dažas
dziesmas. Tā kā Ventspilī četrbalsīga dziedāšana iesākta pāris gadus ātrāki, nekā apkārtējās
draudzēs, tad Jēkaba Korna laikā bieži vien saņemti ielūgumi no Piltenes, Ziru un Užavas
draudzēm izbraukt viņas
apciemot, lai dzirdētu „brīnišķo”
dziedāšanu.
Jēkabam Kornam
aizceļojot uz Novgorodu, viņa
vietu ieņēmis Juris Sīmanis.
Monokordu gan viņš nepratis
spēlēt, bet tā kā viņam bijuse
spēcīga balss, tad mācīšanu
izdarījis ar balsi. Sīmanim darbu
beidzot, dziedātāji kā mazu
atzinību par pūlēm dāvinājuši
zīda lakatiņu un to nododot
teikuši: „Tas būs pēc beigtā
darba sviedru noslaucīšanai”.
Līdz ar sludinātāja
Neibuka atnākšanu uz Ventspili
1876. gadā, kā garīgā darbā
J. Neibuks
vispāri, tāpat arī četrbalsīgas
dziedāšanas ziņā ir iesācies jauns
laikmets. Tā kā Neibuks spēlējis
vijoli, tad viņš jaunu dziesmu iemācīšanu arī uzņēmies. Neibukam pirmo reizi esot Ventspilī un
sakot „proves sprediķi”, dziedāta dziesma „Tā dziedāšana mūsu prieks, kad balsis jauki skan” uz
pazīstamās bērnu dziesmas meldijas: „Svētdienas skola mūsu prieks”. Dziesmas mācīja Neibuks,
bet balsis baznīcā uzdevuši brāļi Jēkabs Gailis, Juris Osis un dažreiz arī Krists Blazis. Neibuka laikā
koris arī bieši izbraucis uz apkārtējām draudzēs svētkos.
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Bez Neibuka, vēlāk, šad un tad uz vijoli dziesmas mācījuši arī Kārlis Vāģis un Otis Kārkliņš.
Pēdējais kara laikā 13. maijā 1917. gadā Pleskavā miris. Viņš saslimis ar tīfu ceļā uz Rīgu no
Odesas, kur uzturējies pie dēla Kārļa. Viņu apbedīja br. Dubelzars.
Ar 1886. gadu Ventspils draudzes četrbalsīgas dziedāšanas ziņā iesākās gluži jauns
laikmets. Šai gadā br. Krists Hintenbergs iesāk savu darbību un to nepārtraukti turpina 29 gadus,
līdz „bēgļu” laikam 1915.g. Jaunākais, ko br. Hintenbergs ar savu darbību ienesa Ventspils bapt.
dr. korī, kas tā 16 g. ilgā pastāvēšanas laikā nebij bijis, ir – diriģēšana. Agrāk tā tikuse uzskatīta
kā pasaulīga, ja pat kā „grēcīga padarīšana” un tādēļ nav Dieva darbā pielietota. Te jāpiezīmē
vēl tas, ka agrākie vadoņi, uzskatīdami
diriģēšanu par grēcīgu būšanu, to nemaz
nav mācējuši. Bet tā, ka br. Hintenberga
uzskati šai ziņā bijuši citādāki, ko zinājuši
arī dziedātāji, tad jau pirms viņa darbības
sākuma dziedātāji un arī daži no
draudzes pīlāriem savus uzskatus,
attiecošos uz diriģēšanu, tiktāļ mainījuši,
ka Hintenbergu piespieduši ar varu ņemt
takts zizli rokā un darīt „grēcīgo” darbu.
Hintenbergs diriģēšanas mākslu bij
iemācījies Rīgā, kur tas pirms savas
darbības sākuma Ventspilī, mācījies
mūrnieka amatu.
Dzīvojot Rīgā, Hintenbergs
nodibinājis kori Iļģuciemā, kur kāda brāļa
namā tikušas noturētas dievvārdu
sapulces. Kori, kurā bijuši apm. 25
dziedātāji, viņš vadījis tur pāri par gadu.
Bez diriģēšanas kā jaunievedumi
Kr. Hintenbergs
br. Hintenberga laikā vēl zināmi
dziedātāju noteiktas gada maksas un
soda nauda par vēlu atnākšanu uz
mēģinājumiem. Gada maksa bijuse 20 kapeikas un soda nauda 5 kapeikas.
Kaut gan br. Hintenbergs ir bijis spējīgākais no visiem iepriekšējiem vadoņiem, tad tomēr
viņš pēc 6 gadu sekmīga darba atzinis, ka vajaga vēl papildināties zināšanās. Sludinātāja
Eidemaņa laikā 1892. gadā viņš aizbrauc uz Rīgu, iestājas Vīgnera koru dziedāšanas kursos. Pilnu
kursu nobeidzis, dabon arī attiecīgu apliecību. Pārbraucis no kursiem, br. Hintenbergs turpina
iemīļoto darbu ar lielāku autoritāti par godu savam Kungam un par svētību draudzei un
daudziem. – Lielākais dziedātāju skaits, kāds jebkad bijis Ventspils korī, ir 120. Šis skaits ir bijis
Hintenberga laikā, kad J. Eihmanis un Lauberts bijuši sludinātāji Ventspilī.
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Hintenberga laikā koris ticis ielūgts un arī izbraucis uz citām draudzēm, pat ļoti tāli.
Tālākās vietas bijušas Pitrags, Uguņciems, Talsi, Aizpute, Kuldīga, Sakas un Liepāja. Tuvākās
draudzēs, kā Užavā, Sisē, Sārnatā, Zūrās, Staldzenē un Puzē izbraukšana notikuse biežāki.
Tā kā Dievs bija apdāvinājis br. Hintenbergu ar ļoti spēcīgu un skaistu balsi, tad viņš kā
mājas svētku gadījumos, tāpat arī citur, uz citu lūgumu dziedājis solo dziesmas. Tās atstājušas
vienmēr sevišķu iespaidu. It sevišķi tas sakāms par dziesmu „Dzimtene, tu mīļa, koša”.
1918.g. atgriezies no Novgorodas, kur Hintenbergs kara laikā atradās ar visu ģimeni, viņš
no jauna ķērās pie sava agrākā darba un to turpina līdz 1923.g. kā galvenais kora vadons. Tā kā
pēdējā laikā Hintenberga fiziskie spēki viņam vairs neatļauj darīt to svētīgo darbu, kuram viņš
ziedojis sava pusmūža labākos gadus, un bez
tam ir radušies jauni spēki, kas var vietā stāties,
tad viņam atsakoties koris bija spiests ievēlēt
citu diriģentu. – Ievērojot br. Hintenberga
ilggadīgo darbību un lielos nopelnusVentspils
korī, viņu ievēl uz mūžu par kora un kora vadoņu
goda priekšnieku. Vēl jāatzīmē, ka br.
Hintenbergs, tikko viņa miesas spēki viņam to
pieļauj, arī pēdējā laikā vēl vada Ventspils lielajā
baznīcā koraļu dziedāšanu un viņa balss ir vēl
priekš tam spēcīga diezgan.
Kā palīgi Hintenbergam viņa garajā
darbības laikā ir kalpojuši: Ģirts Grīnberģis,
tagad. Mateus dr. sv. sk. priekšnieks, Kārlis
Kārkliņš, Pleskavā mirušā Ota Kārkliņa dēls,
1914. un 1915.g. un pēc kara br. Ādolfs Tīss un
Jānis Valdmanis. K. Kārkliņš kara laikā 3.g. vadījis
Odesā krievu dr. kori. Kara laikā, kad Ventspils
J. Vanags.
dr. palikusi bez sludinātāja, kora vadoņa un
svētd. skolas priekšnieka, visus šos amatus
uzņēmās un pašaizliedzīgi izpildīja br. Jānis
Vanags. Tā kā visi šie amati bij savienoti vienā personā, tad arī katru svētdienu br. Vanags visu
dienu pavadījis baznīcā.
Br. Bermakam atnākot uz Ventspili 1919.g., vēl darbojās Hintenbergs, bet 1923.g. par
kora vadoni tika ievēlēts Jānis Valdmanis un darbojās līdz 1925.g. februārim. Viņa laikā tika
sarīkoti koncerti arī ārpus baznīcas, Latviešu Biedrībā un valsts vidus skolas zālē. Koris tapa
ielūgts un arī izbrauca uz Jelgavu, Liepāju un apkārtējām draudzēm.
Kara laikā br. Valdmanis nodibinājis un vadījis bēgļu draudzes kori Harkovā. – Valdmanis
jaunībā Kustes muižā (pie Ventspils) jau mācījis svētdienas skolā bērnus dziedāt. 1894.g.
apmeklējis Vīgnera kora dziedāšanas kursus. Pārcēlies uz dzīvi Rīgā, savās muzikālās zināšanās
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papildinājies stundas ņemot pie Alunāna. Sastādījis
1904. gadā vienpadsmito krājumu „Ciānas dziesmas”
un 1908.g. „Sieviešu kori”.
J. Valdmanim no kora vadoņa amata atsakoties,
koris arī viņu kā ilggadīgu un nopelniem bagātu vadoni
blakus Hintenbergam ievēl par goda diriģentu.
1925.g. par kora vadoni top ievēlēts br. Ādolfs
Tīss un viņam par palīgu – Krists Siliņš. Br. Tīss pirms
kara Ventspilī gājis tirdzniecības skolā un tad
apmeklējis Rīgā ķeizarisko mūzikas skolu. Tagad brauc
uz Rīgu savās muzikālās zināšanās papildināties Vīgnera
fonoloģiskā institūtā. Viņš minams kā muzikāli
spējīgākais kora vadons, kāds līdz šim Ventspilī bijis.
Darbodamies kā palīgs br. Hintenbergam, 1922.g.
februārī Tīss nodibina stīgu orķestri ar 45 muzikantiem.
Mūzikas orķestra dibināšanā br. Tīsam ļoti palīdzīga bija
viņa māsa Emīlija Tīss. Orķestra nodibināšanu ļoti
sekmēja arī toreizējā dr. padome. Tā paša gada rudenī
Ādolfs Tīss
tiek nodibināta jaunāka stīgu orķestra grupa. Tā vadību
uzņemas Emīlija Tīss un Krists Siliņš. Bez tam br. Tīss kā labākais vijolists Ventspilī svētkos un
izrīkojumos uzstājas ar vijoles solo priekšnesumiem, kurus klausītāji uzņem ar lielu sajūsmu.
Emīlijas Tīss vadībā izrīkojumos dzied viņas dibinātais sieviešu sekstets. Tā dziesmas
vienmēr tiek uzņemtas ar lielu patiku.
Bez lielā kora, kurš baznīcā dzied, Ventspils draudzei ir vēl otrs korītis. Tas dzied
Pārventas sapulces dievkalpojumos. Viņa dibinātājs un vadons ir Vilis Assers.

Ventspils baptistu draudzes sieviešu sekstets.
No kreisās puses uz labo: Neimane, Ēce, Jansone, Siliņa, Ašņevice, Puķe, Tīss.
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Br. un m. Krautmaņi vēl ļoti dzīvi atminas tos lielos dziesmu svētkus, kādi noturēti 1879.
gada ziemassvētkos Ventspilī. Ierosinātājs uz šiem svētkiem un to galvenais rīkotājs bijis
Neibuks. Svētkos piedalījušies visi 6 Ventspils apkārtējos draudžu kori, - Ventspils, Užavas, Ziru,
Piltenes, Talsu un Dundagas. Pavisam bijuši apmēram 150 dziedātāji. Visi kori dziedājuši
atsevišķi un bez diriģēšanas. No viesu koriem ventspilniekiem vislabāki paticis Dundagas koris.
Dundadznieki dziedājuši arī vienu ļoti lielu dziesmu, 161. vecā „Cerības Auseklī”, tikai ar citu
tekstu. Viņu vadons bijis Juris Alkšbirze, vēlāk aizceļojis uz Brazīliju un tur nomiris. Lauku
draudzēs šos svētkus saukuši par „dziesmu karu Ventspilī”. Dziesmu svētkos bijuši tikai ielūgti
viesi. Baznīcā bijis arī kopmielasts. „Dziesmu karu” beidzot, dziedājuši arī kopīgi vienu šķiršanās
dziesmu.
Ventspilnieki atvadoties dziedājuši dziesmu uz meld. „Viņš dzīvs, Viņš dzīvs”, tikai ar citu
tekstu un pievārdiem: Mēs pateicības rozi Jums līdzi pasniedzam”, nodevuši viesu koru
vadoņiem rozes. – Iespaids esot bijis tik aizgrābjošs un varens, ka to neesot iespējams atstāstīt.
Rozes dabūjušie koru vadoņi tās rūpīgi un ilgi glabājuši kā ļoti dārgu piemiņu, daži tās
pakarinājuši savās baznīcās pie sienas.
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Ventspils baptistu draudzes koris
1924. gadā sava diriģenta J. Valdmaņa 30 gadu darbības jubileju svinot.
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Ventspils baptistu draudzes koris 1925. gadā
Pirmā rindā no kreisās uz labo sēd koŗa vadoņi: V. Assers, J. Valdmanis, A. Bermaks
(dr. sludinātājs), Kr. Hintenbergs un A. Tīss
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Liepājas kori.
Baptisma sākums Latvijā ir bijis grūts līdumnieka darbs. Tāds tas bija arī Liepājā, kur
pirmie baptisti nav sapulcējušies mūsu tagadējās lielajās baznīcās, jo tās toreiz nebija, bet gan
dzīvokļos. Tomēr jau pirmajās mazajās sapulcītēs piekopuši arī dziedāšanu. Koru gan sākumā
nav bijis, bet dziedājuse visa draudze.
Kā pirmo Liepājas baptistu koru organizētāju varētu minēt Andreju Adamu, pēc amata
namdari, ar pagasta skolas izglītību, apmēram 1870. gadā, kad sapulces vieta atradās Kumerova
namā pie Zāģeru laukuma. Draudze ap to laiku nav bijuse liela, apmēram 80 locekļu. Koris kā
tāds nav pastāvējis, bet dziedājuši visi. Andrejs Adams, būdams liels dziesmu mīļotājs, dažreiz
pēc beigtas sapulces paturējis draudzi kopā
padziedāt. Saprotams, nedziedāja uz vairāk
balsīm, bet tikai vienu. Tie brāļi un māsas, kuri
dziesmu nepratuši, klausījušies uz Adamu un no
viņa iemācījušies dziesmu. Vēlāk izlasījušies
labākie dziedātāji un tādu padziedāšanos
sarīkojuši jau biežāki pēc svētdienas sapulcēm. Cik
bijis tādu labāku dziedātāju, nav noteicams;
domājams, ka skaits nav bijis noteikts, jo tādai
padziedāšanai nav bijis nekāds pastāvīgs mērķis.
Vēlāk 1873. gadā draudze nopērk zemes gabaliņu
Jaun-Liepājā, katoļu kapu tuvumā, tagadējā Eļļas
ielā, uzceļ tur nelielu baznīciņu un turpina savu
sapulcēšanos kā parasts. Te dziedāšana sāk
attīstīties. Noorganizējas koris, kurš sāk jau
dziesmas mācīties uz vairāk balsīm. Adams
Ģirts Reķis.
joprojām ir kā priekšdziedātājs, bet pie dziesmu
sākšanas sāk jau pielietot kamertoni un vijoli, kuru
pats bez skolotāja kaut cik iemācījies spēlēt. Cik
dziedātāju bijis korī, grūti noteikt, jo viss vēl tomēr bijis ļoti nenoteikts. Andrejs Adams šinī
darbā nestrādā ilgi, jo apmēram pēc 4 gadiem pārceļas uz dzīvi Rīgā.
Pēc viņa draudzes kora vadību uzņēmās Ģirts Reķis. Ģirts Reķis pēc amata bijis namdaris
un arī kurpnieks, kas tomēr nav noteikti zināms. Apmeklējis pagasta skolu un pašmācības ceļā
iemācījies vijoli spēlēt. Sākumā koris sastāvējis no 20 līdz 30 dziedātājiem; dziedājuši četrbalsīgi.
Altu dziedājušas nevien sievietes, bet arī daži pieauguši vīrieši. Noteikti mēģinājumi nav
notikuši. Dažreiz pa vaļas brīžiem, kam bijusi patika, sagājuši kopā un mācījušies dziedāt. Reķis
spēlējis vijoli un dziedājis pats arī līdz. Vēlāk sākuši noturēt jau noteiktus mēģinājumus katru
svētdienu pēc sapulces.
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Nevaram tomēr paiet garām nepieminot, ka toreizējie draudzes locekļi vijoli uzskatīja
par grēcīgu instrumentu, kuru varot spēlēt tikai dejas namos un citās pasaulīgās izpriecās, bet
ne dievnamā. Šādiem uzskatiem pastāvot, Reķim kā arī dziedātājiem bijis jādzird dažādi
pārmetumi un jāpiedzīvo dažādi kavēkļi kora mēģinājumu noturēšanā. Baznīcas apkopēja toreiz
bijusi kāda māsa Jēkabson, kura arī uzskatījusi vijoli par nolādētu instrumentu. Protams, šādu
instrumentu jācenšas no Dieva draudzes attālināt, kādēļ viņa katrreiz pirms mēģinājumiem
izjaukusi dziedātājiem noliktos solus un negribējusi pat laist sapulces telpās. Turpretī šī pati
māsa pavisam pretēji izturējusies pret bērniem, kurus dažādi apdāvinājusi un pat iegādājusi šim
nolūkam konfektes, lai tikai varētu bērnus saistīt pie dievvārdiem. Reiz gadījies, ka Liepājas
draudzē viesojies Ezeres koris Klesterofa vadībā, kurš dziedājis tik skaisti, ka gandrīz visi
klausītāji raudājuši. Arī uz Jēkabsoni šīs dziesmas darījušas savu iespaidu. Vēlāk viņa uz
dziedātājiem, lai gan tie arvien vēl mācījušies pēc Reķa vijoles, skatījusies labvēlīgāk un
nejaukusi vairs viņiem solus.
Tā kā mūsu pirmās draudzes ņēmušas mācības no toreizējās mātes draudzes Mēmelē,
tad arī kora dziedāšanā mūsu senči daudz mācījušies no mēmeliešiem. Kad toreizējiem
dievvārda kalpiem vajadzēja braukt uz Mēmeli, kāds Liepājas draudzes pārtikušākais loceklis
Jānis Kiaks viņus šad tad aizvedis turp ar saviem zirgiem. Kamēr draudžu priekšnieki runājuši ar
turienes sludinātājiem, Kiaks kā dziesmu mīļotājs un vajadzības brīdī arī Reķa palīgs, mācījies no
turienes kora un tā vadoņa daudz lietas, kuras viņš vēlāk pārbraucis Liepājā, pastāstījis Reķim.
Turēdams Mēmeles kori par paraugu, Reķis centies arī pēc tā izveidot savu Liepājas kori. Visu
savu kora vadoņa laiku Reķis cītīgi mācījās vijoles spēli un arī teoriju, kuru vēlāk mācīja arī
saviem dziedātājiem.
Ap 1877. gadu dažādu nesaskaņu dēļ draudze sašķēlās divās daļās: viena daļā palika tais
pašās telpās, otra – mazākā daļa, noīrēja istabiņu Suvorova ielā, Saulīša namā. Pie otrās daļas,
kura pārgāja Saulīša namā, bija arī Ģirts Reķis ar gandrīz visiem saviem dziedātājiem. Lai gan
draudzes darbībā bija novērojami daži trūkumi, jo nebija pastāvīga sludinātāja, tomēr korī
nekādu traucējumu nebija. Mēģinājumi tika noturēti pat biežāki svētdienās un arī nedēļas
vakariem. Parasti mēģinājumi ilga 1 līdz 2 stundām. Reķis, gribēdams savu kori pacelt uz
zināmas muzikālas attīstības pakāpes, sāka piegriest lielu vērību nošu prašanai, kuras viņš uz
tāpeles priekšā rakstīdams mācīja saviem dziedātājiem. Izmācījis notis, Reķis sācis arī
dziedātājus iepazīstināt ar tā saucamo „tonleiteri” – ar gammu, un intervaļiem, tomēr ar pēdējo
gājis diezgan grūti.
1879.g. Saulieša namā telpas paliek par mazām un draudze sāk meklēt citu vietu, kur
noturēt savas sapulces. Tādu atrod Valujeva ielā Ungura namā. Telpas te diezgan ērtas, ar mazu
paaugstinājumu korim. Koris arvienu vēl ir Reķa vadībā. Notur parastos mēģinājumus un
mūzikas teorijas stundas, kuras toreiz sauca par „nošu mācībām”.
Reķa laikā koris saņēmis arī pirmos uzaicinājumus izbraukt viesos citās draudzēs. Šādi
izbraucieni, pareizāki sakot – izgājieni, jo bieži vien bijis jāiet kājām, vienmēr bijuši pilni prieka
un sirsnības, paciešot arī dažādas ceļa grūtības un neērtības.
51

Tādi kora izbraukumi ir notikuši vairāki: uz Rucavu, Šķēdi, Skatri, Grobiņu u.c. Vēl derētu
piezīmēt vienu atklātu dievkalpojumu Liepājā, Ģintera dārzā, kuru noturēja zem klajas debess J.
Rumbergs. Tanī piedalījies arī Reķa koris, gūdams sevišķu piekrišanu.
Draudzei pieaugot, arī Ungura pajumte paliek par mazu, un draudze domā par lielākas
baznīcas būvi, kuru arī veic 1883.g. Suvorova un Līču ielas stūrī, kura tagad pazīstama zem
nosaukuma „Nacarete”. Nacaretē ieejot koris bijis pilns dziedātāju, bet nav sēdējis tādā kārtībā,
kā tagad. Toreiz diriģentam pa labo roku bijis soprāns ar altu un pa kreisi – tenors ar basu.

Jānis Timbars.

Nacaretē Reķis vairs ilgi kori nevada,
jo dažādu apstākļu dēļ no kora vadoņa
vietas atsacījies. Viņa vietā no
dziedātāju vidus tiek izraudzīts Jēkabs
Lukevics.
Lukevics pēc amata drēbnieks,
apmeklējis pagasta skolu un neilgi
vijoļu stundas, ar sevišķi skaistu balsi,
kuru arī pielietojis dziesmu
apmācīšanā. Viņa laikā korī bijuši ap
40 dziedātāju. Kā kora vadons viņš nav
bijis ilgi.
Pēc viņa kora vadību uzņēmies
Jānis Timbars, arī drēbnieks pēc
amata. Arī viņš kori vadījis tikai mazu
laiciņu, pēc kam abi ar Lukevicu
aizceļojuši uz Ameriku. Pēc Timbara
par kora vadoni nāk centīgs jauneklis
no kora vidus Vilis Adams.

Vilis Adams ir vienkāršs lauku zēns, ar pagasta skolas izglītību, bet sevišķi uzņēmīgs
priekš mūzikas un dziesmām. Dienišķu darbu strādādams, viņš domājis par dziedāšanu un
vieglāku darbu darot pat mācījies dziedāt. Viņš pats reiz sacījis: „Arot man ar dziedāšanu iet
grūti, bet ecējot es varu labi mācīties, tad manas kājas un rokas var dziedāt līdz”. Draudze
izraudzīdamās sevišķo dziesmu mīļotāju par kora vadoni, gribēja viņu arī tam amatam sevišķi
sagatavot un tādēļ ar draudzes līdzekļiem sūtīja viņu uz divi mēnešiem Rīgā papildināties mūzikā
pie Piliņa un vēlāk pie Vīgneru Ernesta.
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Viļa Adama laikā koris sevišķi uzplaukst un sasniedz zināmu augstumu muzikālā attīstībā.
Vilis Adams pārveidojis arī ārējo kora kārtību, likdams sev pa labai rokai soprānu, aiz tā tenori
un pa kreisi altu ar basu. Šāda kārtība ar maz izņēmumu vēl ir visos mūsu draudžu koros.
Vēlāk 1884. gadā, kad draudze vēl bez Kūlberga uzaicina sev otru sludinātāju Ernestu
Fridrihsonu, korim rodas vairāk pienākumu, jo kad viens sludinātājs paliek sludināt Liepājā, otrs
izbrauc uz apkārtējām draudzēm, ņemdams sev līdz pusi no kora. Tā patiesībā no viena kora tiek
iztaisīti divi. Kori, kurš brauc sludinātājam līdz ārpus Liepājas, vienmēr vada Adams pats un ar
sevišķu rūpību, jo viņa ieskati ir, ka ārpus mājām vajag sevišķi labi dziedāt, jo nevarot jau viesos
braukt, baudīt kaimiņu brāļu un māsu mīlestību un dziedāt kā pagadās. Adams bija sevišķi vērts
kora vadons. Viņš bijis viena sirds un dvēsele
ar kori. Vecie brāļi un māsas viņu piemin vēl
tagad ar sevišķu cienību un mīlestību. Korī
viņam bijis lemts strādāt tikai kādus 6 gadus,
pēc tam aizvēra acis uz mūžīgo dusu. No
mazotnes viņš slimoja ar kādu neārstējamu
asins slimību, vēlāk gadījies reiz, ka viņam
iedūrusies plaukstā sarūsējuse nagla, no kam
saģiftētas asinis, un viņš pēc neilgas slimības
aizgājis mūžībā. Apbedīts viņš agrā pavasarī
Liepājas ostmalas kapos ar sevišķu sirsnību.
Pār viņa kapu pacēlusies nevis maza kapu
kopiņa, bet augsta puķu kaudze.
Pēc viņa nāves īsu laiku kori vada
skolotājs Krišjānis Freijvalds. Pēc viņa 1892.
gada jūlijā kora vadību uzņemas Jēkabs
Sīmanis, kurš vēl šodien vada kori Liepājas
Ciānas draudzē.
J. Sīmanis savu pirmo muzikālo izglītību
E. Fridrihsons.
dabūjis J. Piliņa vadītos diriģentu kursos
Liepājā un vēlāk papildinājies pie E. Vīgnera.
Viņš pazīstams kā viens no rosīgākajiem dziesmu apgādātājiem mūsu koru vajadzībām.
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Liepājas Pāvila draudzes orķestrs 1910. gadā.
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Liepājas Pāvila draudzes koris.
Liepājas Pāvila draudzē koris nodibinājies
reizā ar draudzes pašas nodibināšanos – 1894.
gadā. Kā pirmais diriģents bijis J. Kaufmanis, bet tas
kori vadījis tikai vienu gadu. Pēc viņa kā diriģenti
kalpojuši Sprūds, Lagzdons, K. Inķis un J. Markus.
Visilgāki kora vadīšanā darbojies tagadējais kora

J. Markus.

vadons Andrejs Ģēģers, kurš ieņem šo vietu
jau no 1908. gada.
Korim pie nodibināšanās bijuši 40
dziedātāji, no kuriem vairs tikai viens, br.
Zvejnieks, arī tagad vēl korī. Vislielākais
dziedātāju skaits bija 1910. gadā, kad koris
A. Ģēģers.
sastāvēja no 120 dziedātājiem. Turpretī
vislielāko krīzi koris pārdzīvoja tā sauktajā
„atmodas” laikā, 1919. gadā, kad tas dabūja
uzstāties ar tikai 8 dziedātājiem, jo bija stipri izplatīts uzskats, ka šinī korī dziedāt ir pilnīgi
nevajadzīgs un miesīgs darbs.
Tagad pie Kurzemes baptistu dziesmu svētkiem koris piedalās ar 80 dziedātājiem un tanī
valda možs gars.
Blakus korim Pāvila draudzē ir pastāvējis mūzikas (ragu un stīgu) orķestrs no 1906. līdz
1914. gadam J. Silenieka vadībā. Tanī ņēmuši dalību ap 30 cilvēku un tas uzturējis visciešākos
sakarus ar kori, kopīgi uzstājoties sapulcēs un izrīkojumos. Pāvila draudzē valda tā pārliecība, ka
viņas koris tās garīgā dzīvē ir veicis svētīgu darbu.
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Liepājas Pāvila draudzes koris 1925. gadā.
Grupas vidū draudzes sludinātājs A. Meters (X) un koŗa vadons A. Ģēģers (XX).
56

Liepājas Ciānas draudzes koris.
Ciānas draudzes koris ir visjaunākais no Liepājas baptistu draudžu koriem, nodibinājies
līdz ar draudzi 1903. gadā 8. maijā.
Sākumā koris līdz ar draudzi pulcējās vācu, pēc tam Pāvila draudzes telpās, līdz 1906.
gadā Ciānas draudze pārnāca pati savā namā Meža ielā 16.
Visu laiku vadība ir Jēkaba Sīmaņa rokās, kas Ciānas korim nodrošinājis cienījamu vietu
mūsu koru saimē.

Ezeres kora sākuma laiki.
Ezeres draudzes kora nodibināšanās ir sevišķi
raksturīga, kādēļ arī pie tās uzkavēsimies ilgāk. Te
vislabāk redzamas tās grūtības, ar kādām bij jācīnas
jaunajiem dziesmu cienītājiem, redzama arī tā sirsnība
un neatlaidība, ar kādu mūsu koru dziedāšanas
celmlauži tiecās izkopt savas visai trūcīgās zināšanas.
Ezeres draudzi, ar sapulču vietu Ezerkalēju
Puķēs, no pat viņas sākuma laikiem 60-to gadu otrajā
pusē, apkopa Jēkabs Inķis. Kā spējīgs darbinieks, viņš
nereti dabūja ielūgumus izbraukt arī uz citām draudzēm
gan evanģēliju sludināt, gan draudzes darbību nokārtot.
Tā Jēkabs Inķis tika ieaicināts apmeklēt arī Rīgas
draudzi, kurai tolaik bija telpas Kalēju ielā. Ezerē
pārbraucis, Inķis stāstījis, ka visās tanīs draudzēs, kuras
Matiss Klesterofs
viņš līdz šim apmeklējis, dziedāšana esot vienbalsīga,
(Uzņemts 1925.g.)
tikai Rīgā dziedot uz četrām balsīm, kas esot ļoti skaisti.
Ezerniekiem tas licies ļoti brīnišķīgi, ka varot dziedāt
četrām balsīm reizē. Vēlāk Inķim gadījies būt Liepājā un tur viņš nopircis vācu dziesmu grāmatu
„Glaubensstimme” ar notīm 4 balsīm.
Ezerē Inķis iedevis šo grāmatu jauneklim Matisam Klesterofam un paskubinājis sākt
mācīties četrbalsīgu dziedāšanu. Tas bijis 1872. gadā.
Klesterofs gan pašķirsta grāmatu, bet notis viņam liekas pēc žīdu burtiem, un viņš
gudrāks neticis noliek grāmatu plauktā. Kad atbrauc mājās šūt skroderis Matiss Puķe, viņi vēl abi
apskata savādo grāmatu, bet arī divatā nevar iztulkot noslēpumainās zīmes. Nolemj grāmatu kā
nelietojamu atdot atpakaļ Inķim.
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Tomēr Puķe nevar tik drīz apmierināties. Viņš pat nakti domā par savādo grāmatu. Otrā
rītā viņš liek priekšā braukt uz 10 verstis atstatajām Bunku mājām pie saimnieka Lotiņa, tam
esot vijole ar vienu stīgu un tas protot arī spēlēt pēc notīm.
Abi aizbrauc un rāda Lotiņam savādo grāmatu. Tas ienes savu vijoli – monokordu,
apmēram 3 pēdas garu, tievu koka kastīti, kam virsū viena stīga un sāk spēlēt korali „Ak,
Jeruzaleme, modies!” Viesi redz, ka ar šo rīku var spēlēt pēc notīm un sajūsmā tūliņ nopērk
Lotiņa monokordu par divi rubļiem. Lotiņš viņiem uzraksta arī „tonleiteri” (gammu) vijoļu
atslēgā.
Mājās nu sākas patstāvīga mēģināšanās. Uzšķir 152. dziesmu „Glaubensstimmē”
(Steidzies nākt caur šauriem vārtiem”), Klesterofs
sauc pirmās balss notis pēc kārtas, Puķe velk
lociņu. Spēlētājs, vājas veselības būdams un no
neparasta darba uztraucies, nevar lociņu lāga
valdīt. Tas čirkst un čīkst, bet meldija tomēr iznāk.
Tad lociņu paņem Klesterofs. Sāk spēlēt altu, jo
soprānu jau prot. Pienāk arī citi mājenieki un
slavē, ka skanot ļoti skaisti. Turpat dzīvo arī no
dzimšanas neredzīgā Ilze Šperliņa, liela dziedātāja.
Kas monokords spēlē pirmo balsi, viņa dzied otro.
Tad pirmajām divi balsīm dziedot sāk spēlēt trešo,
bet saskaņas vairs nav nekādas. Mēģina ceturto
balsi , bet nelaime tā pati. Izmocījušies kādu laiku
„mākslinieki” liek grāmatu un monokordu
plauktā, nevarēdami izprast, kāpēc pareizi
spēlējot iznāk nesaskanīga mūzika.
Īsi pēc tam Klesterofs atkal sastopas ar Inķi
J.Litčens jaunībā.
un stāsta par savu nelaimi. Arī Inķim nav cita
Vēsturiskā Rīgas kora brauciena dalībnieks uz
padoma, kā lai braucot viņam līdz uz Rīgu, tur
Ezeri. Tagad Mateus draudzes padomes loceklis.
dabūšot dzirdēt, kā dzied uz četrām balsīm, un
varēšot dabūt arī kādu pamācību. 11. jūnijā 1872.
gadā Klesterofs bijis Rīgā, dzirdējis kori dziedam un pēc dievkalpojuma aizgājis līdzi uz mājām
kora dziedātājam Jānim Litčenam. Zināms, runa nogājusi uz Klesterofam vissvarīgāko
priekšmetu – dziedāšanu. Izstāstījis Litčenam arī par savādo mūziku, kur soprāns ar altu labi
saskan, bet tikko laiž klāt tenoru un basi, saskaņas vairs nekādas. Jānis Litčens, kā lielāks pratējs
mūzikas laukā, atklāj noslēpumu, ka tenora un bass „tonleiteris ir uz citiem līniņiem”. Uzraksta
arī gammu bass atslēgā.
Dabūjis visas vajadzīgās gudrības, Klesterofs brauc priecīgs mājās un sāk atkal spēlēt.
Tagad nu saskaņa bijusi tik jauka, ka visi mājas ļaudis nevarējuši vien noslavēt.
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Tad sastādījies arī pirmais kvartets, gan tikai no vīriešiem vien šādā sastāvā: Matiss
Klesterofs, Pupu saimnieka dēls, dziedājis soprānu, viņa brālis Dāvids altu, Ezerkalēju Šauļu
puisis Fricis Kronlins tenori un skroderis Matiss Puķe basi. Iemācījušies labi vienu dziesmu un
nolēmuši dziedāt arī citiem priekšā. Svētdien pēc dievkalpojuma Ezerkalēju Puķēs ātri izgājuši
priekšnamā un, kamēr citi vēl lielajā istabā, sākuši dziedāt četrbalsīgi savu dziesmu. Tiklīdz
pirmā pantiņa nodziedāta, sapulcēni nāk ārā, brīnas par jauko dziedāšanu un kur tā
iemācījušies. Klesterofs starp citu izsakas, ka ja jau viņiem tā patikusi četru vīru dziedāšana, cik
daudz vairāk tie būtu sajūsmināti, ja dzirdētu, kā dzied Rīgā vesels koris.
Nu rodas domas ielūgt rīdziniekus. Tūliņ arī taisa vienbalsīgu lēmumu par Rīgas kora
ielūgumu un uzdod M. Klesterofam to izdarīt. Viesu uzņemšanai tūliņ sasola produktus tik
bagātīgi, ka visa draudzīte kopā ar Rīgas kori varētu ēst trīs dienas. Nevienam nekā nav žēl. Itin
drīz arī saņemta atbilde uz ielūgumu, ka Rīgas dziedātāji ieradīšoties Ezerkalējos pirmā adventes
svētdienā.
Bet tad noticis šāds starpgadījums, kas Ezeres draudzītes priekus stipri pārbaudījis.
Ezernieku tuvāko kaimiņu draudzes locekļu pulciņš Renģu pag. Judupu mājās, - arī dabūjuši
zināt, ka Rīgas dziedātāji apsolījuši būt Ezerē. Galdnieks Eichmans tad arī norakstījis rīdziniekiem
vēstuli, kurā uzaicinājis dziedātājus palikt pie viņiem Judupē, jo Judupe esot tuvu stacijai, kamēr
uz Ezerkalējiem esot jāmērī tāļš zemes ceļš. Lai Ezeres draudzīte braucot uz Judupi klausīties
rīdzinieku dziesmas. Rīdzinieki tad arī nolēmuši braukt uz Judupi.
Ezeres draudzīti tas ļoti sarūgtinājis. Pacēlušās domas nemaz uz Judupi nebraukt.
Ieradies arī Jēkabs Inķis nokārtot šo starpgadījumu. Draudzes stundā ar balsu vairumu tomēr
nolemts braukt uz Judupi. Noliktajā dienā, sestdienā 26. nov. 1873. gadā Judupē ieradusies visa
Ezeres draudzīte. Dažiem gan vēl sāpējušas sirdis no sarūgtinājuma, bet kad dzirdējuši rīdzinieku
apsveikuma dziesmu, viss rūgtums izzudis, un klausītāji sirdīs aizkustināti raudājuši. Rīdzinieku
vienkāršā apsveikuma dziesma uz meldiju „Iekšā nāc” bija tā sasildījusi sirdis, ka nekādam
aizvainotam pašlepnumam vairs nebija vietas, un abu pulciņu starpā atkal valdīja labākā
saticība.
No Rīgas draudzes kora bija ieradušies Judupē šādi dziedātāji: Mārtiņš Kēže (kora
vadonis), Valentins Valters, Kaspars Dinbergs (tagadējā savienības kasiera tēvs), Jānis Litčens,
Jānis Neibuks, Jēkabs Mauris, Indriķis Piliņš, Jēkabs Vanags, Jānis Grīnberģis, Anna Lagzde, Līze
Balode un Lavīze Znotiņa. Kā ceļa vadonis viņiem braucis līdzi ezernieks Fricis Gross.
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Svētdienas dievkalpojumā mājas bija gluži pārpildītas klausītājiem. Ziņa par Rīgas
dziedātājiem bija izgājusi pa visu apkārtni. Četrbalsīgas dziesmas vēl nekad nedzirdētas un
savienotas ar Dieva vārdu, atstāja pārsteidzošu iespaidu. Kāds aculiecinieks par to raksta tā:
„Bet tad piepeši ar sludinātāja sazināšanos pieceļas koris un dzied te vēl nekad nedzirdētu
dziesmu „Uzmosties, uzmosties, kas tu guli.”*). Tas bija kaut kas vēl nepiedzīvots. Dziesma tā
pārsteidza klausītājus, ka reti kāda acs palika, kura izjusto nebūtu ar asarām apliecinājusi.”
Tomēr klausītāju vidū netrūka arī vajātāju. Ieradušies pagasta tiesas vīri gan mierīgi
noklausījās dievkalpojumu, bet pēc tam tūliņ noprasīja visiem atbraucējiem pases. Bet tā ka
tikai divi bija paņēmuši līdzi pases, tad tiesas vīri paziņoja, ka visi „bezpasnieki” tiek arestēti un
tiem jāierodas pagasta namā, Ezeres muižā
(no Judupes kādas 2 jūdzes). Dziedātāji tūliņ
aizsūta vienu atpakaļ uz Rīgu pēc
iztrūkstošām pasēm, bet pašiem jāsēžas
šķūtnieku orēs un sargu pavadībā jābrauc uz
Ezeri.
Uz lielceļa izbraukuši, dziedātāji saka
tiesas vīriem, ka nekur jau nebēgšot, lai
vismaz atlaiž sargus, kam bez kādas
vajadzības jākavē dienas. Kad arī brāļi –
šķūtnieki atbalsta šo lūgumu, tiesas vīri
piekāpjas un laiž sargus uz mājām.
Novakarē ieradušies tiesas namā,
kur arestētos sagaida pagasta vecākais un
tiesas vīri. Rīdziniekiem tomēr možs gara
stāvoklis; tie nodzied dziesmu. Sanākušie
Jēkabs Mauris
ļaudis brīnas, kāpēc liek cietumā cilvēkus,
Vēsturiskā Rīgas kora brauciena dalībnieksuz Ezeri.
kas tik skaisti dzied. Sievas sāk pat raudāt.
Ar J. Litchenu vienīgie vēl dzīvi.
Arī pagasta vecākajam nav tā lieta īsti pa
prātam. Neesot ne telpu, kur visus ieslodzīt,
ne maizes, ko visiem dot. Pieraksta tikai
adreses un noprasa solījumu, ka ieradīsies pie tiesas, kad sauks. Tad nolemj atdot rīdziniekus
vietējās draudzes loceklim Spriguļu saimniekam Griķim, lai tas uzņem pie sevis un dod
„arestantiem” paēst.
Griķis labprāt to uzņemas, un tā visi dziedātāji, liela ļaužu bara pavadīti, dziedādami
aiziet uz divas verstis atstatajām Spriguļu mājām. Tur sarunājas, dzied un lūdz Dievu vēl līdz 3
pēc pusnakts.
Otrā dienā ieradies aizsūtītais brālis ar pasēm, uzrādījis tās pagasta tiesai, un tā
arestēšanas lieta izbeigta.
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Braucot atpakaļ uz staciju, rīdziniekus ieved Slubju mājās, kur jau izziņota sapulce un
mājas pilnas ļaudīm. Aukstajā rudens laikā braukdami, rīdzinieki bija stipri saaukstējušies, bet
jādzied bija tomēr. Ļaudis atkal un atkal lūdza pēc dziesmām. Cik vienkāršas dziesmas arī nebij
savā izpildījumā, tās tomēr nāca no sirds un gāja pie sirds. Klausītāji bija tā iepriecināti, ka
nespēja rīdziniekiem vien diezgan pateikties.
No dziesmām, ko Rīgas dr. koris toreiz dziedājis, varētu minēt: „Ak jaukums, likt vērā!”
(Tagad „Ticības Balsī” Nr. 8), „Ir valsts, kur Jēzus valdība” (Tagad „Bērnu koklē” Nr. 56), „Lai
slavējam Dievu par radīšanu” (Mūsu dziesmu grāmatā Nr. 78. Pielikumā), u.c. Visas rīdzinieku
kora dziesmas tad bija rakstītas, izņemot Venricha grāmatu „Dziesmu Vaiņags” 3 daļās, kur bija
kopā laicīgas un garīgas dziesmas. Dziedājuši arī dažas dziesmas no šī „Vaiņaga”.
Nākošā svētdienā pēc rīdzinieku aizbraukšanas, 4. novembrī 1873. gadā Ezeres draudzē
sastādījās pirmais jaukts koris no 17 dziedātājiem. Meklēja arī spējīgāku diriģentu, bet tādu
atrast nebija viegli. Brālis Butelis, bijis muzikants, gan prata vijoli spēlēt, bet tam vijole
nekārtībā. Kad tā izlabota, izrādās, ka Butelis neprot pēc notīm spēlēt. Nu Klesterofs sameklē
kādu citu muzikantu Aunu, kam pašam bijis arī savs orķestris. Auns ierāda, kur vijolei pirksti
jāspiež uz stīgām un kā sauc attiecīgos toņus. Tā Klesterofam visa mācība. Bet viņam un visiem
dziedātājiem tik sirsnīga vēlēšanās dziedāt, ka Ziemas svētkos jau var nodziedāt četrbalsīgi „Ak,
Jeruzāleme, modies”.
Lai jaunais korītis nepagurtu, rīdzinieki vēl pēc tam sūtīja brāļus uz Ezeri un Judupi
pamācīt jaunos iesācējus. Pirmo reizi brauca Kēže ar Litčenu, otrreiz Litčens ar Vanagu. Pie tam
Rīgas koris sedzis arī ceļa izdevumus. Rīgas kora kases grāmatā no 1873.g. 1. decembra atzīmēts
starp citu šāds izdevums: „par 4 billet priekš dzeedatajeem uz Leel-Ezer 11,84 Rb.”
Tā no rīdzinieku apmeklējuma sākās patstāvīga kora dziedāšana Ezerē, kura no šejienes pārgāja
uz apkārtnes draudzēm – Pampāļiem, Saldu, Emboti, Gramzdu, Priekuli, Veldu, pat uz Liepāju un
Saku.
Par kora vadoni arī uz priekšu palika M. Klesterofs līdz 1876. gadam, kad pārcēlās uz Rīgu
un gadu vēlāk uz Daugavgrīvu.
No 1877. – 1883. gadam M. Klesterofs vadīja abus korus – Ezerē un Daugavgrīvā, pa
svētkiem dzīvodams Ezerē un pārējo laiku Daugavgrīvā. 1883. gadā pārnāca no kara
dienesta,kur bija kalpojis muzikantos, M. Klesterofa brālis Dāvids. Viņš tad arī uzņēmās kora
vadību; vēlāk šos pienākumus uzņēmās jaunākais brālis Osvalds, kurš šinī amatā bija līdz 1914.
gadam. Pēc kara Ezeres kori vada br. Fr. Ģenavs, Spriguļu māju saimnieks.
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Ezeres baptistu draudzes koris.
M. Klesterofs (X) – koŗa dibinātājs un pirmais diriģents 1873. gadā.
D. Klesterofs (XX) – otrs koŗa vadons.
Fr. Ģenavs (XXX) – tagadējais diriģents.
Mūsu tagadējiem dziedātājiem pat grūti iedomāties visas tās grūtības, ar kādām bija
jācīnas pirmiem celmlaužiem dziesmu druvā. Nekā nezinādams no intervaļu un akordu
dziedāšanas, M. Klesterofs sākumā lika Pampāļu kalējamun vēlākajam kora vadonim Bauzem
nokalt veselai gammai „štimgabeļus”. Tā ar šiem 8 „štimgabeļiem” rokās Klesterofs arī katrreiz
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stājās kora priekšā. Kad vajadzēja uzdot balsi, tad izmeklēja no kolekcijas vajadzīgo kamertoni
un paskandināja. Tomēr jau it drīz Klesterofs tā bija ievingrinājies praksē un teorijā, ka vēlāk
Kenigsbergas dr. sludinātājs Berneike, apmeklēdams Ezeres draudzi, bijis ļoti pārsteigts par viņa
drošo uzstāšanos un veiklību diriģēšanā. Pats labs mūzikas pratējs būdams, pat eksaminējis
Klesterofu mūzikas teorijā un izsacījies ļoti atzinīgi par viņa zināšanām. Par tulku šinī sarunā un
eksāmenā bijis Ezeres Marijas skolas skolotājs Kļaustiņš.

Judupes koris.
Judupes kora dibināšanās ir visciešākā sakarā ar Ezeres kora izcelšanos un Rīgas
dziedātāju apmeklējumiem 1873. gadā. Te kā pirmais kora vadonis darbojās J. Eihmanis,
vēlākais Ventspils dr. sludinātājs, lietodams pie meldiju iemācīšanas sākumā monokordu, vēlāk
vijoli. Dziesmu grāmatas visas bija vācu valodā – „Glaubensstimme”, „Singvögelein”,
„Jubiläumssänger” u.c. Tekstus tulkoja paši kā prasdami un pa retam dabūja arī kādu Rīgas
dzejnieka tulkotu dziesmu. No pirmajām dziesmām varētu atzīmēt „Mans Jēzus vienīgais”, „Kur
dvēsele mājo un paglābta kļūs”, „Ļaujiet man”, „Ciāna, krāšņa pilsēta”. Dziesmas ierakstīja
sevišķās burtnicās, vācu grāmata bija tikai diriģentam. Dziedātāju bija kādi 10.
J. Eihmanis nepalika šinī vietā ilgi, viņam evanģelista un sludinātāja darbā stājoties,
diriģenta vietā nāca Andrejs Silenieks, kurš arī it drīzi - 1880. gadā aiziet uz Jelgavu un top par
kora vadoni turienes draudzē.
Tad kora priekšgalā stājas Jānis Kārklis (tagad Brazīlijā) un Matīss Fītiņš, kurš tad Judupē
mācījās galdnieka amatu. J. Kārklis ar neilgiem pārtraukumiem turpina kora vadību līdz 1887.
gadam, kad visa Kārklu ģimene pārceļas uz dzīvi Volinijā. Diriģenta un arī dažu spēcīgāku
dziedātāju aizceļošana iesita smagi jūtamu robu kora dzīvē un dziedāšana sāka panīkt.
Bet tad 1891. gadā Judupē ierodas br. Sīmanis un ņem mācīt dažus no Judupes
jaunajiem brāļiem mūzikā un kora vadības noslēpumos. Starp jaunajiem diriģentiem ir arī
vēlākais sludinātājs Ziemeļ-Amerikā J. Kvietiņš. Viņam ir sevišķas sekmes mūzikā un viņš arī top
par Judupes kora vadoni. Viņa laikā koris teicami attīstas, dziedātāju ap 20. Diriģents ļoti daudz
nopūlas dziesmas pārrakstīdams, pie tam raksta dziedātāju „kladēs” nevien tekstus, bet arī
notis. Kvietiņš kalpo līdz 1894. gadam, kad aiziet kara dienestā.
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Judupes baptistu draudzes koris 1925. gadā.
Agrākais kora vadons un tagad draudzes sludinātājs Ž. Eihmanis (X),
tagadējais kora vadons K.M. Eihmanis (XX).
Tanī pašā gadā pārnāk no kara dienesta Žanis Eihmanis un stājas aizgājušā vietā,
pildīdams diriģenta pienākumus līdz 1902. gadam, bet tad aiziet evanģelija darbā, un diriģenta
vieta atkal tukša. Nu šai amatā stājas jaunie brāļi Arvids un Alberts Eihmaņi, Judupes kora
nodibinātāja dēli, un koris sāk atkal pildīties jauniem dziedātājiem. Bet abi diriģenti it drīz
aizceļo, un vadoņa vietu ieņem Kārlis M. Eihmanis, pēc tam Alberts Nusis, kura darbību pārtrauc
lielais pasaules karš.
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Kad pēc kara sāk atgriezties bēgļi, Judupē atkal ierodas Kārlis Eihmanis un sāk no jauna
pulcināt izklīdušos dziedātājus. Darbs grūts, dziedātāju maz, sevišķi trūkst vīru balsu, bet visiem
ir liela pacietība un darbs tiek neatlaidīgi turpināts ticībā, ka reiz nāks atkal labāki laiki.

Pampāļu koris.
Pampāļu draudzes koris dibināts 1875. gadā 30. martā uz Kristapa Bauzes ierosinājumu.
Dibināšanas stundu vadījis sludinātājs Jēkabs Inķis. Tad arī sadalīti pirmie 24 dziedātāji pa
balsīm un par diriģentu ievēlēts pats K. Bauze, pēc nodarbošanās kalējs. Kad pirmais dziedātāju
saraksts bijis sastādīts, visi devuši svinīgu solījumu visiem spēkiem kalpot dziedāšanas lietai, par
ko dibināšanas protokola beigās tā sacīts: „Šie minētie vārdi (te domāti dziedātāji. Sast.) ir paši
ar prieku solījušies Dievam par godu kalpot bez mitēšanās ar dziedāšanu, cits citam paklausot
iekš Jēzus Kristus mīlestības mūžīgi. Aleluja. Amen.”
Savu muzikālo izglītību Bauze dabūjis Rīgā pie M. Kēžes. 1873. gadā Rīgā uzturēdamies,
viņš drusku dabūjis iepazīties ar dziedāšanas noslēpumiem, kaut cik spēlējis vijoli un pratis
rīkoties ar monokordu. Ar tik lielām zināšanām arī sācis vadīt Pampāļu kori.
Ļoti lielas grūtības bijušas ar balss „noturēšanu”. Sākumā stiprākā balss arvien aizvilkusi
sev līdz vājākās, un tā soprāni dziedājuši līdzi tenoriem, vaj basi altiem. Galu galā no četrbalsīgas
dziesmas iznācis kaut kāds gluži jauns vienbalsīgs dziedājums, kuru vadījis tas, kas pašreiz varējis
visstiprāki dziedāt.
Lai pieradinātu balsis pie patstāvīgas dziedāšanas, Bauze nostādījis dziedātājus pēc
balsīm pa istabas kaktiem, iecēlis katrai balsij savu priekšdziedātāju, uz ko citiem vajadzējis
klausīties. Kalējs būdams, nokalis arī labi daudz „štimgabeļu” (kamertoņu) un izdalījis tos
priekšdziedātājiem, lai varētu šad tad pārbaudīt dziedāšanas pareizību. Par dabīgajiem
pustoņiem gammā gan arī pašam diriģentam tad vēl nav bijusi nekāda skaidrība.
Priekšdziedātājus izvēlot, skatījušies vienīgi uz to, lai tikai varētu balsi noturēt, kādēļ arī
soprānam par balss turētāju bijis vīrietis.
Pirmās dziesmas bijušas četrbalsīgi koraļi no „Glaubensstimme’s”, vēlāk rakstītas un
dažādu „dzejnieku rīmētas” dziesmas no „Frohe Botschaft” un citiem vācu krājumiem.
Bauze vadīja kori līdz 1880. gadam, kad viņu iesauca kara dienestā un par diriģentu
ievēlēja M. Kašu. Nu jau radās sajēga par intonāciju un vokalizāciju, kam Kašus piegrieza sevišķu
vērību.
Kad 1895. gadā par vadoni nāca E. Bebris, koris jau bija labi nostādīts, apgādāts ar
dziesmu krājumiem un savus ieguvumus dziesmu laukā varēja rādīt arī ārpus Pampāļu draudzes
robežām. Pampāļu dziedātāji arvien ir bijuši mīļi viesi apkārtējās draudzēs, viņu dievkalpojumos
un svētkos. – Savu mūzikālo izglītību E. Bebris dabūjis baptistu diriģentu kursos Rīgā un Liepājā
A. Ģēģera vadībā.
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Nokalpojis korim vairāk kā 30 gadus, E. Bebris dabūn palīgus – E. Spēkaini un vēlāk V.
Treidu, kurš arī tagad ir tiešais Pampāļu kora diriģents. Mūzikālo izglītību tāpat kā Bebris dabūjis
diriģentu kursos.

Pampāļu baptistu draudzes koris.
Kristaps Bauze (XX) – kora dibinātājs un pirmais diriģents 1875. gadā.
Eduards Bebris (X) – ilggadīgs kora vadons.
V. Treide – tagadējais koŗa vadons (otrajā rindā otrs).

Priekules koris.
Kad 1866. gadā Priekules baptistu draudzei bija likts pamats ar 5 locekļiem, tika
iekārtotas arī sevišķas sapulces ar Dieva lūgšanu, bībeles lasīšanu un dziedāšanu. Draudzīte ātri
auga lielumā.
Svētdienas rītos draudzes locekļi agri steidzās uz sapulcēm. Tikko bija sanākuši 2 vaj 3
cilvēki, tūliņ sāka dziedāt no vecās luterāņu dziesmu grāmatas un tā turpināja, līdz iesāka
rītlūgšanu.
Kad pēc dievkalpojuma vecie devās uz mājām pieraudzīt saimniecību, jaunos arvien
atstāja vēl kādu laiciņu padziedāties, lai mācas jaunus koraļus. Mācījās arī vecie, lai gan tiem
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nereti gāja grūti. Tomēr visi dziedāja ar sajūsmu un bija priecīgi, ja varēja sapulcē nodziedāt
kādu jaunu meldiņu.
Lasīt pratēju toreiz nebija visai daudz. Nepratēji tad centās iemācīties tekstus galvā.
Ievērojami, ka lasīt nepratēji turējušies savrup. Sapulces telpā viņiem bijuši nolikti divi atsevišķi
soli, netālu no durvīm, lai vārdus neprasdami netraucētu citus un arī paši varētu labāki mācīties.
Piedalīšanās dziedāšanā bija tik dzīva, ka meldiņu prašanā un arī dziesmu zināšanā jaunā
draudze it drīz aizsteidzās priekšā vietējai luterāņu draudzei, kur daudzi baznīcēni vēl tikai
„dūdoja” ērģelniekam līdzi meldiju, vārdus nezinādami.
Dziesmu vadīšanai bija ievēlēti sevišķi priekšdziedātāji, „dziesmu uzsācēji”, uz kuriem
arvien vajadzēja uzklausīties. Tādi bija skroderis
Kārlis Misens, Juris Apogs, Jēkabs Gārnis un
Krišjānis Kātiņš. Ja kādu svētdienu nebija
ieradušies dziesmu vadoņi, tad viņu vietas izpildīja
arī sievietes, kam labāka balss.
Četrbalsīgu kora dziedāšanu Priekules
draudzē iesāka 13 gadus pēc draudzes
nodibināšanās – 1870. gadā, Fr. Klabja vadībā, bet
jau agrāk bija jāpaveic dažādi sagatavošanas darbi.
Draudzes sludinātājs Niklāvs Klabis bija
dabūjisdzirdēt no Ezeres draudzes locekļiem, ka tur
dziedot „pēc punktiem”, kā tolaik saukuši notis.
Dziedot uz vairākām balsīm reizē un skubinājis arī
Priekulē sākt tādu dziedāšanu. Izrunājušies
vairākas reizes gari un plaši, bet beidzot tomēr
atzinuši, ka līdzšinējā dziedāšana esot tā skaistākā.
Dažreiz iznākot arī gluži kā „pēc punktiem”. Jaunie
pasteidzoties ātrāki un taisot visādus līkumus,
vecie vairāk dziedot pārtiešam un tad jau kopā pēc
Fr. Klabis.
balsīm vien iznākot.
Tā tas turpinājās, līdz draudzē ienāca sludinātāja dēls Fridriķis, vēl pavisam zēna gados,
tomēr ar sevišķu tieksmi un dziedāšanu. Jau agrāk viņš ar sevišķu prieku dievkalpojumos gaidījis
dziesmu: „Tas Dievs Kungs, - visi, kas mēs kopā esam, slēdzam savas rociņas”, kuru visi
sapulcēni dziedājuši stāvu piecēlušies un rokās sadevušies.
Kādā dienā ieradušies Ezeres dziedātāji, sludinātāja N. Klabja uzlūgti, lai arī priekulnieki
dabūtu dzirdēt jauno dziedāšanu. Te jāpiezīmē, ka Priekules draudzē jau no pirmajām dienām
nebija labs prāts uz mūzikas instrumentiem. Tie līdz šim bija redzēti tikai krogā un ballēs, tādēļ
nemaz nevarēja pielaist domas, ka tos varētu pielietot arī dziesmas mācot vaj dievkalpojumu
pušķojot. Dabūjuši dzirdēt, ka ezerniekiem būšot līdzi arī visādas „štrumentes”, daži izgājuši
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viesiem uz ceļa pretī un piekodinājuši, lai savas „štrumentes” gan te nerādot. Ezerniekiem gan
vairāk nekas nav bijis līdzi, kā tikai diriģenta Klesterofa 8 „štimgabeļi”, tomēr vajadzējis arī tos
pašu sākumā noglabāt.
Iespaids no Ezernieku dziedāšanas bijis dažāds. Vispirms jau tas bijis neparasts, ka
ezernieki vienmēr dziedot cēlušies stāvu. Priekulnieki to darījuši tikai pie beigu dziesmas „Tas
Dievs Kungs”. Un tad tā dziedāšana arī likusies dažāda. Citiem ļoti patikusi, bet dažas vietējās
dziesmu vadītājas pilnīgi pārliecināti noteikušas: „Ja mēs nebūtu turējušas, tad apstāšanās uz
vietas.”
Iznākums tomēr bija tas, ka Priekules jaunatne un sevišķi Fr. Klabis sāka sevišķi
interesēties par dziedāšanu „pēc punktiem”. Tomēr pašu spēkiem tik drīz nekas nebij
panākams. N. Klabis gan pārvedis dažus „Dziesmu Vaiņagus” no Liepājas, bet notis nepazīdami
un bez nekāda mūzikas instrumenta nekā nav varējuši pārvestās nošu grāmatas izlietot.
Kad draudzē radies vairums kora dziedāšanai par labu, nolēmuši draudzes stundā sūtīt
Fr. Klabi uz Rīgu pie kora vadoņa A. Adama un sametuši arī 35 rubļi ceļa naudas ar to
noteikumu, lai nepaliekot Rīgā ilgāk par divām nedēļām. Vēlāk tēvs gan devis naudu vēl divi
nedēļām.
Tā pēc viena mēneša mācības vijoles spēlē, dziedāšanā un mūzikas teorijā, Fr. Klabis
sāka mācīt 18. jūlijā 1879. gadā jaundibināto Priekules kori, kurā tad bija tikai 10 dziedātāju.
Pirmā dziesma, ko mācījušies četrbalsīgi, bijusi „Svētīgi tie garā nabagi” no „Dziesmu Vaiņaga”.
Draudzes vecaji ierādījuši kora apmācībai augšas istabiņu Baubļu mājās, piekodinādami, ka lejā
lai neviens nedzirdētu to vijoles troksni un lai svētdienās ar „štrumentu” neredzētu staigājam.
Jaunajam diriģentam visādi vajadzējis izmanīties, lai šos noteikumus izpildītu.
Tomēr dziedāšana un arī vijole atrada vienmēr vairāk draugu draudzē, ka jau 1880. gadā
draudze uzdāvināja korim grāmatas par sešiem rubļiem.
Kad 1880. gadā Fr. Klabim bija jāaiziet kara dienestā, draudze sūtīja uz Rīgu sagatavoties
kora vadoņa amatam Fridriķa brāli Andreju, kurš ar lielu sirsnību ilgus gadus izpildīja diriģenta
pienākumus. Jau 1883. gadā koris bija tiktāl noorganizējies, ka apmeklēja ar dziesmām Asītes
draudzi. Gadu vēlāk brauca uz Aizputi, Gramzdu, Liepāju, Tadaiķiem un Bātu. Visi vēlējās dzirdēt
Priekules dziedātājus, kuri ar savām dziesmām it drīz bija ieguvuši labu slavu.
`Pēc A. Klabja kora vadoņa amatā nāca Jānis Adams un 1922. gadā tagadējais diriģents Jānis
Hūns. Pašreiz korī 40 dziedātāju.
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Priekules baptistu draudzes koris.
Koŗa dibinātājs un pirmais diriģents Fr. Klabis (X)
tagadējais koŗa vadonis J. Hūns (XX)
draudzes sludinātājs J. Barbins (XXX).

Priekul-Asītes koris.
Gads, kad īsti nodibināts Priekul-Asītes koris, nav zināms; varējis būt starp 1875.-1880.
gadu, kad par sludinātāju bijis Niklāvs Klabis. Ierosinājums uz kora dibināšanu nācis no
ezerniekiem, kuri dziedājuši Asītes Laviņu mājās, un tas visiem ļoti paticis.
Kā pirmais diriģents minams Ernests Gārnis. Drusku prasdams spēlēt vijoli un pazīdams
arī notis, sācis pulcināt jaunos ļaudis uz dziedāšanu un mācīt četrbalsīgas dziesmas. Pirmos
jēdzienus mūzikā un vijoles spēlē dabūjis no Veldas draudzes skolotāja Ģirta Reķa. Pastāvīgu
kori nodibinājis J.F. Svars. Sākuma gads nav skaidri nosakāms; zināms tikai, ka 1880. gadā jau
bijis koris J.F. Svara vadībā. Dziedātāju bijis 20-25.
Pirmās vienkāršas dziesmiņas no „Glaubensstimme’s” ar pašdarinātiem un no kaimiņu
koriem izlūgtiem tekstiem ļaudis klausījušies ar sajūsmu. Arī draudzē nav bijis neviena, kas būtu
taisījis iebildumu pret dziedāšanu vaj vijoles spēli. J.F. Svars pirmo izglītību mūzikā dabūjis no E.
Gārņa, vēlāk to paplašināja kara dienestā, - orķestrī.
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Kad Svars aizgājis kara dienestā, viņa vietā stājies J. Mucenieks un Kupšis. Muzikālā
izglītība abiem bijusi pavisam trūcīga, pie kam Kupšis pat nepratis spēlēt nevienu instrumentu.
Apdāvināts ar labu dzirdi, viņš mācījis kori vienīgi ar balsi.
Visilgāk kori vadījis Fricis Eglītis, apm. 35 gadus. Muzikālo izglītību viņš dabūjis pie
skolotāja Reķa Veldā un vēlāk diriģentu kursos Liepājā.
No 1922. gada kori vada Kārlis Deksnis, apmeklējis trīs diriģentu kursus Rīgā un Liepājā.
Vislielāko uzplaukumu koris sasniedzis 1914. gadā. Viņa darbība nekad nav tikusi pārtraukta, pat
kara un okupācijas laikā koris dziedājis sparīgi.
Pirmo izbraukumu koris taisījis uz Aizputi, kad tur atvērts lūgšanas nams, un uz Veldu,
svētkos. Vēlāk izbraukumi notikuši bieži uz apkārtējām draudzēm.

Priekules stacijas koris.
Priekules stacijas draudze ir zars no vecās Priekules draudzes, kurai te jau no 1903. gada
br. Antona namā pastāvēja svētdienas skola, ar br. G. Freimani, A. Pauzeri un K. Bērziņu
priekšgalā. Dziedāšanu svētdienas skolēniem mācīja Andrejs Pauzers. No svētdienas skolas
darba attīstījās draudze, kura arī nodibinājās 1909. gadā, Bērziņa namā.
Tā, ka br. Pauzers bija spējīgākais dziedāšanā un mūzikā, draudze viņu ievēlēja par kora
vadoni un uzdeva organizēt kori. Tāds arī tika nodibināts ar 8 dziedātājiem sākumā. Tikai daži no
šī dubultkvarteta bija jau agrāk dziedājuši korī, pārējie vēl nemaz nebija vingrinājušies
dziedāšanā, bet br. Pauzers ar nenogurstošu enerģiju tomēr panāca, ka mazais korītis varēja
katru svētdienu dziedāt mazas četrbalsīgas evanģelizācijas dziesmiņas. Kora apmācībai lietoja
vijoli.
Dziesmiņas tomēr pievilka daudz klausītāju, un bija labs palīgs br. Dienavam evanģēlija
darbā. Bērziņa nama telpas palika par mazām un draudzē radās domas par sava lūgšanas nama
būvi. Šīs domas arī tika izvestas dzīvē, un 1913. gadā draudze uzcēla miesta vidū jaunu ķieģeļu
lūgšanas namu. Koris te varēja netraucēts attīstīties līdz ar draudzi un drīz pieauga līdz 25
dziedātājiem.
Jāatzīmē, ka vietējais ērģeļu būvētājs Lilis iedāvināja draudzei harmoniumu, kas bija
korim liels palīgs. Radās arī čakla spēlētāja Helena Kaspar, lut. baznīcas ērģelnieka meita. Savu
tālāk izglītību mūzikā viņa dabūja pie br. Sīmaņa Liepājā.
Kad koris jau bija krietni pieaudzis, draudze ievēlēja A. Pauzerim par palīgu Klāvu
Stenderi, kura muzikālās dāvanas parādījās jau zēna gados. Viņš darbojās kā palīgs divi gadus ar
tādām sekmēm, ka Pauzers uztic viņam visa kora vadību.
Savu muzikālo izglītību abi diriģenti dabūjuši gan pašmācības ceļā, gan bapt. savienības
rīkotos diriģentu kursos.
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Priekules stacijas draudzes koris.
Priekšējās rindas vidū sēd koŗa dibinātājs A. Pauzers, viņam pa kreisi tagadējais koŗa vadons
Karsons, pa labi agrākais vad. K. Stenders.
Koris savā pastāvēšanas laikā taisījis daudz izbraucienu uz visām apkārtējām draudzēm:
Aizvīķiem, Gulbeni, Emboti, veco Priekuli, Tadaiķiem, Rucavu un pat uz Liepāju.
Kad 1925. gadā br. K. Stenders aiziet uz Liepāju, lai turienes tautas konservatorijā
turpinātu savu izglītību mūzikā, un br. Pauzers pa to laiku jau ķēries pie svētdienas skolas darba,
draudze ievēl par diriģentu Žani Karsonu , kurš tagad vada kori ar sekmēm.
No draudzes dibināšanas laika līdz 1923. gadam draudzes priekšgalā stāvēja br. J.
Dienavs, augsti vērtēdams kora līdzdarbību evanģēlija druvā. 1923. gadā par sludinātāju ievēlēja
br. Barbinu, kuram koris tāpat ir labs palīgs.

Veldas koris.
Veldas baptistu draudzes un viņas kora darbība sākusies vēsturiskajā Embūtes kalnu
apgabalā apm. 1866.g., kad toreiz apkārtceļojošie jaunās mācības sludinātāji noturējuši pirmās
sapulces Embūtes Blusiņu mājās. Turpat arī dibināts koris un apsākta četrbalsīga dziedāšana.
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Tiešu ierosinājumu uz kora dibināšanu devuši Ezeres dziedātāji, kuri br. Klesterofa vadībā te
dziedājuši pirmās četrbalsīgās dziesmas.
Vēlāk sapulces noturētas apm. 8 gadi Embūtes Balku mājās, līdz kamēr Veldas Vecvagaru
mājās nāca par saimnieku mūsu celmlauzis sludinātājs nelaiķis Griģis Iņķis. Viņa valdībā ap
1875.g. sapulces no Balkiem pārceltas uz Veldas Vecvagaru mājām. Tā vēl tagad ir mīļa pajumte
mūsu ceļojošiem darbiniekiem, Veldas draudzei un korim viņu svētku un dziedāšanas
mēģinājumu gadījumos. Mājas tagadējā īpašniece un viesu uzņēmēja ir nelaiķa G. Iņķa meita
Lavize Jankevic.
G. Iņķa skaidrā mācībā un stingrā vadībā draudze ātri pieaug, un telpas kā sapulcēm, tā
dziedāšanai, jo pēdējā pievilkuse daudz publikas, Vecvagaru mājas izrādījās par šaurām un tāpēc
uzbūvēts uz Vecvagaru mājas atsevišķa zemes gabala baznīca, kuras atvēršanas svētkos
1881.g.1. augustā piedalījušies ap trīs tūkstoši cilvēku.
Pirmais Veldas draudzes kora vadonis bijis Ansis Kronbergs, Embūtes Strautu māju
saimnieks. Darbojies kā kora vadonis apm. 7 g.; viņam lieli nopelni kora dibināšanā un vadībā.
Otrais kora vadonis bijis Krists Lauris, Veldas Narķu mājas saimnieks. Enerģiski strādājis
apm. 2 gadi. Abi šie kora vadoņi darbojušies jau tai laikā, kad sapulces vēl tikušas noturētas
Embūtes Blusiņu un Balku mājās. Viena no ievērojamākām dziesmām pirmos laikos bijuse:
Kur dvēsle mājās un paspārnē kļūs,
Kur atradis mieru un paglābta būs?
Vai pasaulē vietiņa tāda būs ar’,
Kur grēki vairs gānīt un mānīt nevar?
Koris: Ak ne, ak ne, to necerē,
Tur augšā iekš gaismas Tev paspārne.
Noturot sapulces Vecvagaru mājās apm. 1875.g. un pirmos gadus jaunbūvētā baznīcā,
draudzē ir ap 119 locekļu, no tiem ap 30 dziedātāju. Kori vada draudzes nedēļas skolotājs Ģirts
Reķis, viņš arī mūzikas skolotājs. Darbojas apm. 10 gadu. Tai laikā koris ticis pastāvīgi apgādāts
ar jaunām dziesmām, kuras pats Reķis tulkojis no vācu grāmatām: „Glaubensstimme” „Frohe
Botschaft” un „Singvögelein”, lietots arī „Dziesmu vaiņags”. Reķis ne tikai mācījis dziedāt, bet arī
mācījis notis un pasniedzis vijoles stundas. Dziedāšana bijusi tik aizgrābjoša, ka kādos svētkos
korim augšā dziedot, sapulce tā pārsteigta no brīnišķīgas dziedāšanas, ka sevišķi tie, kuri bija
sēdējuši, nometušies ceļos.
Reķim kā palīgs darbojies G. Iņķa dēls Jēkabs ar pamatskolas izglītību. Pirmajam
aizceļojot no Veldas, J. Iņķis vada kori ar sekmēm apm. 2 gadi. Tagad viņi abi jau ilgus gadus
dzīvo Ziemeļ-Amerikā, Filadelfijā.
Tanī laikā Veldas kora dziedāšanu ļoti veicināja G. Iņķa dēls Kārlis, Pēterburgas
konservatorijas audzēknis. Kārlis Griģa d. Iņķis dzimis 1873. gadā Pelču Ķeiru mājās. Audzis tēva
mājās Veldas Vecvagaros. Liels mūzikas un dziesmu mīļotājs būdams, vēlāk pārcēlies uz
Pēterburgu un iestājies konservatorijā, kuru arī beidzis. Latvijā viņš pēc tam gan maz darbojies,
vienmēr uzturēdamies Pēterburgā, kur starp citu strādāja arī kā mūzikas skolotājs Prochanova
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krievu e. kristīgo baptistu seminārā. – K. Iņķis izdevis vairākus dziesmu krājumus, apgādājis arī
gramofona plates ar garīgu mūziku un dziesmām latviešu un krievu valodās. Viņa komponētās
dziesmas sastopamas daudzos jaunākos baptistu dziesmu krājumos. – K. Iņķis miris Pēterpilī
1918.g. 6. janvārī.
Fricis Pētersons Bātes
Ruzeiķu māju saimnieks, bij. kara
mūzikas orķestra kapelmeistars,
vadījis kori apm. 15 gadu (no 1889.1904.g.). Ar lielu sirsnību un
uzupurēšanos viņš vada kori pat
pēdējos gados. Slimības nomākts
nespējis vairs saviem spēkiem korim
priekšā nostāvēt, tad brāļi viņu
nostādījuši un atbalstījuši uz viņa
nūjām. Pēdīgi viņa spēki izsīkst, viņš
paliek dažus gadus uz gultas un tad
pāriet tai korī, kas dzied pie Glāzes
jūras to jauno dziesmu.
Fricis Grietens, Embotes
Buku māju īpašnieks, ar vācu 2 kl.
elementārskolas izglītību, vada kori
trīs paņēmienos: pirmo reizi no
1904.-1910.g., kad pāriet uz
Vaiņodes draudzi par kora vadoni,
tad vada kori no 1914.-1916.g. un
trešo reizi no 1918.-1921.g. Tagad
K. Iņķis
dzied korī kā viens no labākiem
dziedātājiem, kora vadoņa
prombraukšanas laikā izpilda viņa vietu un arī darbojas kā sludinātāja palīgs un draudzes vecajs.
Ģirts Bokums, Vec-Bātes Bokuma mājas īpašnieks, ar pamatskolas izglītību. Rūpīgi vadīja
kori no 1910.-1914.g. Lielajam pasaules karam iesākoties aiziet bēguļošanas gaitā svešumā.
Tagad atgriezies atpakaļ un dzied korī kā viens no labākiem dziedātājiem.
Jānis Harinsons, vadījis kori no 1916.-1917.g. Tagadējais kora vadons Kārlis Rubens,
Nīgrandes Zemdegu muižas īpašnieks, darbojas no 1921.g. līdz šim laikam.

73

Gulbenes koris.
Baptistu atzīšana izplatījās brīnišķīgā kārtā un ātrumā. Iesākums šinī apkārtnē bija Veldā
caur brāli Griģi Iņķi. Kad jau tālāki dzīvojošiem baptistiem vairs nebija ērti pulcēties ap Veldu,
tad tie, kas dzīvoja Gulbenes apkārtnē, svētdienām pulcējās pie brāļa Glūdiņa Gulbenes muižā.
Gulbenieki nebija vēl pilnīgi atšķīrušies no Veldas draudzes, arī nebija īpaša kora, bet tikai visi
kopīgi dziedāja kādas dziesmas, tulkotas no vācu „Frohe Botschaft”.
Caur evanģēlija spēku atgriests Krišis Grīnvalds pierādīja savu ticību darbos un tūliņ
izbūvēja savās mājās Kroga Indriķos sapulces vietu un uzaicināja draudzes locekļus pie sevis. Tā
kā br. Glūdiņš no Gulbenes muižas aizgāja, tad priekšlikums ar prieku tika pieņemts. Tur nu
1879. gadā nodibinājās īpaša Gulbenes draudze, neatkarīga no Veldas.
Tūliņ jaunieši un arī vecāki draudzes locekļi pulcējās uz dziedāšanu. Gulbenieki,
dabūdami savu sapulces vietu, reizē arī saprata gādāt par savu jaunatni un ierīkoja turpat
sapulces telpās līdz ar svētdienas skolu arī nedēļas skolu. Kā pirmais skolotājs bija br. Maučis,
kurš arī reizē bija kora vadons. Br. Maučis bija tikai vienu gadu par skolotāju Gulbenē. Pēc viņa
aiziešanas skolu vadīja br. Blūmentāls. Tas arī bija reizē skolotājs un kora vadons. Pirmās
dziesmas bija: „Kas grib ar mums uz Ciān’iet?” un „Svēta klints, jel atveries!” Bija ap 16
dziedātāju, daži pat no nedēļas skolniekiem. Dziesmas tulkoja no „Frohe Botschaft”,
„Evangeliums Lieder” un „Jubiläums Sänger”.
Tā gāja apmēram divi gadi. No valsts puses nāca cietāki likumi par skolām. Gulbeniekiem
nebija vairs pa spēkam nedēļas skolu turpināt, kādēļ to izbeidza un skolotājs aizgāja. Kori pēc
tam kādu laiku vadīja no kara dienesta pārnācis un muzikantu komandā dienējis brālis Gabriks.
Tā Dievs gādāja par gulbeniekiem. Ļaudis nāca klausīties Dieva vārdu, ticēja tam,
atgriezās un kalpoja Dievam ar visu spēku. Starp atgrieztiem bija kāds jauneklis Jukums
Mucenieks, kurš tika sevišķi satriekts caur četrbalsīgu dziedāšanu. Dzīvas dabas cilvēks, pats
tūliņ mācījās notis un spēlēt vijoli. Draudze, to redzēdama, ievēlēja viņu 1883. gadā par kora
vadoni. Centīgais jauneklis daudzreiz pie aršanas uznagleja nošu mācības lapu uz arkla koka
dīseli un tā ardams reizē mācījās arī notis.
Ap to laiku jau iznāca J. Piliņa izdotais „Cerības Auseklis”. Nu vairs par dziesmām nebija
bēdu. Koraļus iesākumā dziedāja vienbalsīgi. Ar br. Rumberga izdoto „Dziesmu grāmatu
kristīgām draudzēm”, dziedātāji iegādājās vācu „Glaubensstimmi”, pēc kuras meldijām
Rumberģis savu dziesmu grāmatu bija sastādījis un licis Ernstam Dinsberģim atdzejot. Tad sāka
mācīties un draudzes dievkalpojumos dziedāt arī koraļus četrbalsīgi.
Baptistu draudzēm attīstoties, arī dziedāšana ātri attīstījās. Baptistu sabiedrība rīkoja
diriģentu kursus, draudzes atkal rīkoja svētkus, uz kuriem aicināja apkārtējos un dažu reizi pat
attālākos draudžu korus kopīgi ar dziesmām slavēt Dievu. Uz šādiem svētkiem katrs koris nu
gribēja skandināt jaunas dziesmas. Ar „Cerības Ausekli” vairs nepietika, kaut gan tā palika
iemīlēta grāmata. – Radās jaunas dziesmas, starp tām dažas ar augstām prasībām no kora
puses. Brālis Mucenieks, nebūdams daudz mācījies mūzikas un nošu prašanā lūdza draudzi
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apskatīties pēc spējīgāka kora vadoņa. Tā kā pašu draudzes vidū tādu nevarēja atrast, tad
Gulbenes draudze lūdza Priekules draudzi dot viņiem savu kora vadoņa palīgu, brāli Ēvaldu
Hūnu, Spingas mājas saimnieku, kurš arī tanī pašā gadā 1888.g., labprāt pieņēma Gulbenes
draudzes uzaicinājumu. Brālis Mucenieks nu dziedāja korī tenori. Gulbenes draudze sūtīja Hūnu
Vīgneru Ernsta dziedāšanas kursos, kur Hūns izņēma ar labām sekmēm divus kursus un tika
pārcelts uz trešo. Pārnācis no kursiem, viņš ar divkārtīgu enerģiju vada dziedāšanu. Ja kādā
draudzē dziedāšana labi nostādīta, tad arī draudze pieaug locekļu skaita ziņā. Pa tiem laikiem
Gulbenes draudze pieaug no 70 draudzes locekļiem uz 200. Koris vien jau sastāv no 60
dziedātājiem. Kā priekšnieks draudzei tanī laikā ir br. J. Eihmanis no Ezeres.
Brālis Hūns bija īsts kora vadons. Kad koris gatavojās izbraukt kur svētkos, tad Hūns
ātrāki ar kora spējām nebija apmierināts, līdz varēja katru dziesmu, lai cik mākslīga tā būtu,
nodziedāt pilnīgi pareizi bez grāmatām. Ja dažreiz nebija kas dziedātājus aizved, tad Hūns
iejūdza zirgus garā orē un piesēdināja pilnu; ja vēl palika pāri, tad aizjūdza otru. Viņam priekš
saviem dziedātājiem zirgi nekad nebija piekusuši, nedz ceļš par sliktu. Savus dziedātājus viņš
vienmēr mācēja saistīt pie sevis un jauno ļaužu vidū bija vienmēr cienīts. Viņa laulātā draudzene
bija draudzes māte. Jaunavas un jaunekļi pie viņiem atrada allaž derīgus padomus visos dzīves
jautājumos.
Ielicis šādā kalpošanas darbā daudz spēka, br. Hūns lūdz draudzi pievēlēt viņam palīgu.
Paklausīdama viņa padomu, kopā ar savu kora vadoni draudze izredz no kora māju īpašnieka
brāli Fridriķi Ģertneri 1900. gadā par kora vadoņa palīgu. Viņa tēvs ir Gulbenes draudzes vecajs
jau no draudzes sākuma laikiem. Draudze sūta jauno diriģenta palīgu tūliņ diriģentu kursos uz
savu rēķinu. Nu brālis Hūns varētu atpūsties, un varbūt dažs arī tā darītu, bet
„Ja sirds no debess aizdegta
Ar Svēta Gara liesmu,
Tā nevar palikt apslēpta,
Bet pārvēršas par dziesmu!”
Tā arī br. Hūns ņem vēl turpmāk sirsnīgāko dalību kora dzīvē priekos un bēdās. Viņš vēl
vienmēr dzied un palīdz tagadējam kora vadonim pie dziesmu iemācīšanas. Kaut Dievs vēl ilgi
viņu stiprinātu Gulbenes draudzei par svētību!
Nokalpojis Gulbenes draudzē 15 gadus kā kora vadonis, 1904. gadā Hūns nodod kora
vadīšanu Fridriķim Ģertnerim un nu pats paliek par viņa palīgu. Ģertneris tāpat sparīgi vada kori,
tādā pat sastāvā kā Hūna laikā. Izglītību brālis Ģertneris baudījis pie Kārļa Iņķa un Andreja
Ģēģera, pavisam beidzis četrus kursus. Ielūgumi uz svētkiem nāca no pat Pār-Ventas un
apkārtnes. Darba pilnas rokas un, jo vairāk darba, jo Dievs dod vairāk spēka un izturības .
Baptistu 50 gadu jubilejas svētkus 1912. gadā gulbenieši svinēja paši savā draudzē vēl
ieaicinādami veldeniekus, skodeniekus, gramzdeniekus un kā viesus Rīgas Mateus draudzes
kvartetu. Jubilejas svētkus vadīja br. Freijs un A. Dinbergs kā savienoto koru vadons priekš
jubilejas dziesmām.
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Gulbenes baptistu draudzes koris.
Koŗa vadoņi Fr. Ģertneris (X) un E. Hūns (XX).
Lielajam pasaules karam beidzoties, Gulbenē bija nodibinājies mūzikas orķestris ar
taurēm. Šis orķestris kuplināja gan svētku izrīkojumus, gan dievkalpojumus ar mūzikas skaņām.
Kā orķestra vadons bija ielūgts brālis E. Bors no Liepājas. Gulbenes pūtēju orķestris, Latvijas kara
spēkam sastādoties, 1918. gadā brīvprātīgi iestājās armijā un sastādīja pirmo Latvijas Armijas
orķestri Liepājas kara ostā. Piedalījās kaujās pret lieliniekiem un pret bermontiešiem. Karam
beidzoties orķestris gan vēl sastādījās Gulbenē, bet izbeidzās Brazīlijas izceļošanas un
„atmodas” uzskatu dēļ.
Brazīlijas izceļošanas laikā no Gulbenes kora aiziet ap 20 dziedātāju. Koris paliek
mazspējīgs, bet mūsu kora vadonis nezaudē dūšu; turpina dziedāšanu un atkal pēc īsa laika
koris pildas jauniem dziedātājiem, kuri dzied tikpat spēcīgi.
Br. Ģertneris vēl tagad pulcina kopā dziedātājus, jauniešus un neļauj pagurt. Korī ir
pēdējā laikā ap 30 dziedātāju.
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Gulbenes baptistu draudzes orķestris 1918.g.

Embotes koris.
Embotes draudzes sākums un viņas dzimtene ir Veldas draudzē. 1886. gadā 9. martā ap
80 draudzes locekļu atšķīrās no Veldas draudzes un aizbrauca uz Aizputi pie pilskunga izsacīt, ka
par savu nākošo sludinātāju gri br. Niklāvu Klabi, Priekules dr. sludinātāju. Sapulces vietu
izredzēja Blusu mājās; tur noturēja br. Klabja vadībā pirmo draudzes stundu, kurā ievēlēja par
dziedāšanas vadītāju E. Spingu. Vēl līdz šai dienai br. Spinga kalpo Embotes draudzē kā palīga
sludinātājs.
Blusu mājās drīz vien sapulces vieta izrādījās par mazu, tā ka telpas bija jāpaplašina ar
piebūvi. Paplašinātās telpās draudze iegāja 1887. gadā 21. jūnijā. Ap to laiku br. Spinga tika
ievēlēts par rīta lūgšanas turētāju, bet drīz vien pēc tam viņš sāka arī sludināt. Divus gadus vēlāk
– 1890. gadā 24. jūnijā ar draudzes piekrišanu br. J. Prūsis iesāka Embotes draudzē organizēt un
vadīt kori.
Jau Spingas laikā daži spējīgākie dziedātāji bija dziedājuši dažas dziesmas četrbalsīgi, bet
pastāvīgi tas nenotika, jo vēl atsevišķs dziedātāju koris neskaitījās.
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No 1890. gada līdz 1893.
gadam Embotes draudzei bija tā
sauktie „zelta laiki” . Tad draudzes korī
bija ap 50 dziedātāju un koris bija
vislabāki nostādīts. Blusu mājās pa to
laiku sapulces paplašinātās telpās bija
tomēr izrādījušās par mazām, un
draudze 1893. gadā 6. janvārī iegāja
savā jaunuzbūvētā lūgšanas namā.
Pēc br. Prūša vienu gadu kori
vadīja br. Siliņš, tad nāca br. Ašmis,
kurš vadīja kori 13 gadus un vēl tagad
kalpo draudzei kā palīga sludinātājs.
Br. Ašma vietā nāca br. Harmsons, pēc
Harmsona – Sisenis, kurš sāka kori
vadīt 1912. gadā un strādā pie kora vēl
līdz šai dienai, lai gan pēdējos gados
aiz dzīves grūtībām drusku noguris un
neņem vairs korī tik aktīvu darbību.
Ž. Alberts
Tiešo kora vadību ar 1921. gadu izpilda
br. J. Ķeris.
Sākot ar br. Prūsi un visi vēlākie
diriģenti mūzikas izglītību dabūjuši
baptistu savienības sarīkotos diriģentu
kursos.
Izbraukumus koris taisījis pa visu laiku ļoti daudz, viesodamies kaimiņu draudzēs, svētku
gadījienos.

Bātas koris.
Bātas draudze ir radusies kā Embotes draudzes zars. Bātas apvidū dzīvojošie locekļi
vispirms pulcējās Blusiņu mājās, tad Dakšiņu krogā, kur 1887. gadā gubernators apstiprināja
sapulces vietu un radās atsevišķa draudze. Tie Embotes draudzes locekļi un dziedātāji, kas
tuvumā dzīvoja, ienāca jaunajā Bātas draudzē ar visām savām dziesmām, un tā radās pirmais
koris.
Vadību uzņēmās Fricis Bradovskis, kurš gan nespēlēja nekādu mūzikas instrumentu,
kādēļ koris arī nevarēja attīstīties. 1890.g. Bātas draudze tādēļ sūta uz kora vadoņu kursiem
Liepājā Frici Ģenavu. Tur ieguvis visnepieciešamās zināšanas, Ģenavs ar labiem panākumiem
vada kori līdz 1892. gadam. Viņa laikā koris sasniedz savu augstāko pakāpi.
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Pēc Ģenava darbības Bātas korī sākās ilgs nīkuļošanas laiks, jo vadoņi mainījās viens pēc
otra un pašā korī trūka nepieciešamās saskaņas.
1893. gadā kora vadību uzņēmās Žanis Glūdiņš, bet izbeidza to jau pēc 7 mēnešiem.
Ievēlēja Jāni Ķempi, bet arī tas nolika amatu jau pēc pusgada dažādu nesaskaņu dēļ. Nu atkal
ievēlēja Žani Glūdiņu, kurš šoreiz gan sabija amatā 3 gadus, bet 1897. gadā tomēr nolika takts
zizli. Saprotams, ka tādos apstākļos koris nevarēja uzplaukt, nevarēja attīstīties arī dziesmu gars.
Tomēr gluži pārtraukta dziedāšana Bātas draudzē nekad nav bijusi.
1897. gadā Bātas draudze ievēl par kora vadoni Žani Albertu, kurš šinī amatā ir vēl līdz
pēdējam laikam.

Gramzdas koris.
Gramzdas koris dibināts sludinātāja Jēkaba Iņķa laikā ar br. Jāni Liemaķi kā vadoni un
četrbalsīgas dziedāšanas ierosinātāju. Sākumā dziedātāju bija tikai divpadsmit. Arī diriģenta
spējas un zināšanas nebija visai lielas, prata tikai kaut cik rīkoties ar vijoli un pēc notīm spēlēt.
Šo mākslu Liemaķis bija piesavinājies Aizputē pie kāda vācu skolotāja, kas viņu iepazīstinājis arī
ar elementārākajiem jēdzieniem mūzikas teorijā. Dziedājuši tomēr četrbalsīgi. Lai mācība labāk
veiktos, Liemaķis pagādājis katrai balsij pa monokordam, ar kura palīdzību labākie dziedātāji
varējuši pārbaudīt dziedāšanas pareizību.
Tomēr pret mūzikas instrumentiem draudzīte izturējusies naidīgi un vijoles spēlēšanu
atzinusi pat par grēku. Tādus uzskatus aizstāvējis arī sludinātājs Niklāvs Klabis.
Ar dažādām grūtībām cīnīdamies, Liemaķis savu darbu tomēr turpināja līdz 1884.
gadam, kad viņa vietā nāca Ģirts Kupše. Viņam bija tikai tās zināšanas mūzikā, ko bija iemācījies
pie iepriekšējā diriģenta Liemaķa. Pēc triju gadu darba, kam vēl seko neliels pārtraukums, kad
korim nemaz nav noteikta diriģenta, kora vadoņa vietā nāk Klāvs Sisenis. Viņš mācās J. Piliņa
kursos un ar saviem 18 dziedātājiem pušķo draudzes dievkalpojumus līdz 1896. gadam, kad viņa
vietā nāk J. Gauše.
Līdz ar Gaušes iestāšanos kora vadoņa amtā Gramzdas kora dzīve top manāmi rosīgāka.
Papildinājis savas zināšanas mūzikas laukā pie J. Sīmaņa un vēlāk divos diriģentu kursos, Gauše
iegūst korim daudz draugu visā apkārtnē. Koris saņem ielūgumus pat no Liepājas, Grobiņas,
Rucavas un citām ļoti tālām draudzēm.
Bet tad 1911. gadā dažādu iemeslu dēļ Gauše atsakas no sava amata. Nesaskaņas
draudzē un korī noved pie pilnīga klusuma kora solos, līdz sludinātājam Fr. Erdbergam atkal
izdodas panākt J. Gaušes stāšanos darbā, lai gan tikai uz īsu laiku.
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Gramzdas baptistu draudzes koris 1925. gadā.
Draudzes sludinātājs J. Ģibietis (XX), koŗa vadons J. Ķempe (X).
Kara laikā draudze daudz cieta no vācu karaspēka, kas bija ievietots baznīcas telpās; tikai
ar lielām pūlēm izdevās atbrīvot baznīcu un par sludinātāju apstiprināt br. J. Ģibieti.
J. Ģibiets atkal ierosina apklusušo dziedāšanu un tā paša J. Gaušes vadībā noorganizējas
jauns koris ar 33 dziedātājiem. Bet drīz uznāk atkal jauna nelaime – „atmodas” jeb „Vasarsvētku
kustības” laiks, kad atkal rodas jautājums – būt vai nebūt? Tā Gramzdas koris patiesi ir
piedzīvojis, ka to, „ko kāpuri atlicina, ēd siseņi, un ko siseņi atlicina, ēd vaboļi”.
Palikušie draudzes locekļi un sludinātājs br. J. Ģibietis pielika visas pūles, lai koris galīgi
neizirtu un uzaicināja 1923.g. par vadoni br. J. Ķempi, kurš arī rosīgi darbojas līdz šim laikam.
J. Ķempis savu muzikālo izglītību baudījis pie E. Vīgnera un vairākos savienības sarīkotos
diriģentu kursos.
No lielākiem izrīkojumiem pēdējā laikā, kur Gramzdas koris ņēmis dalību, atzīmējama
plaša sapulce Gramzdas luterāņu baznīcā, kur piedalījās 7 apkārtējo baptistu draudžu kori ar Dr.
Freiju, E. Rimbenieku, J. Barbinu, J. Ģibieti un A. Dakni kā runātājiem.
Atzīmējams kā sevišķs retums br. J. Sudmalis, kurš draudzes korī dzied jau 38 gadus.
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Skodas koris.
Skodas baptistu draudze ir Lietuvā, tomēr sastāv no latviešiem, kuri te ieceļojuši pag.
gadu simteņa sešdesmitajos gados, jo te bija vieglāki tikt pie sava zemes stūrīša. Starp
ieceļojušiem bija labs pulciņš baptistu, kuri skaitījās kā locekļi pie Gramzdas draudzes.
Savā starpā kaut cik organizējušies, šejienes baptistu draudzes locekļi sāka pulcēties uz
garīgās uztaisīšanās sapulcēm, kur jau no paša sākuma piekopa arī dziedāšanu. Izvēlējuši no
sava vidus spējīgāko brāli dziedāšanā, visi vienprātīgi pulcējās ap to un mācījās dziedāt. Pirmais
tāds dziesmu pratējs Skodā bija Andrejs Sturmis. Ap viņu pulcējās jauni un veci, kam vien bija
prāts uz dziedāšanu un stingra griba cīnīties „par to ticību, kas vienreiz tiem svētiem dota”. Viņu
dziedāšanas mērķis nebija māksla, pēc tās viņi arī necentās, bet vienīgi vēlējās ar savām balsīm
Dievu pagodināt.
Skodā tad vēl nebija pastāvīgas draudzes, un garīgās apkopšanas ziņā skodenieki bija
atkarīgi no Gramzdas draudzes Kurzemē. Tikai dažas svētdienas paši pa mājām noturēja
dievkalpošanas, kuras pušķoja četrbalsīgām dziesmām.
Br. Sturmis tomēr Skodā ilgi nedzīvoja, un dziedāšanā iestājās mazs atslābums, bet tad
ieceļoja br. Jānis Sudmalis, kurš turpināja apsākto dziedāšanas darbu. Neapmierināts ar
laicīgiem šejienes apstākļiem, viņš aizceļoja uz Brazīliju, un dziedāšanu atkal vajadzēja pārtraukt.
Tomēr ilgi šāds stāvoklis nebija jācieš. Šarķē par gada strādnieku ieceļoja jauneklis Klāvs Sisenis.
Viņš prata spēlēt vijoli un pulcināja atkal ļaudis uz dziedāšanu. Tomēr šie prieki skodeniekiem
neturpinājās ilgi, jo K. Sisenis aizgāja uz Gramzdu par kora vadoni.
Korīti nu vada Ģirts Kupše, bet visus agrākos dziedātājus pie dziesmām apvienot viņam
neizdodas. Skodas draudzes locekļu pulciņam bija iesākušās iekšējas nesaskaņas, un tās traucēja
kopīgo darbu. Br. Kupše gan ielūdz pēcpusdienās daļu no Gramzdas dziedātājiem, kas lai
iepriecinātu ar dziesmām skodeniekus, bet arī te jaucas iekšā nesaprašanās. Tikai kad draudzītes
līmenis paliek rāmāks, draudzes locekļi saprotas un ar Gramzdas draudzes piekrišanu nodibina
pastāvīgu Skodas draudzi 1909. gadā.
Tūliņ sastādas arī koris no kādiem 16 dziedātājiem un dzied sparīgi. Draudze rīko svētkus
un ielūdz arī kaimiņu korus pie sevis. Nodibinājas tuvas attiecības ar apkārtnes draudzēm un
koriem, ko vēl pastiprina Skodes kora izbraucieni uz Priekuli, Gulbeni, Aizvīķiem, Veldu, Ilaiķiem,
Jutkaišiem, Vaiņodi un Mankišķes ciemu Baltijas jūrmalā.
Ar Latvijas – Lietavas robežas nospraušanu gan grūtāk uzturēt sakarus ar Latvijā esošām
draudzēm, toties koris vairāk darbojas pa Lietavu. 1923. gadā Lietavas baptistu kongresa
sapulcēs Klaipēdā, Skodes koris piedalījās arī ar savām dziesmām lietaviešu valodā.
Pēdējā laikā br. Ģ. Kupše, vēlēdamies atpūsties, lūdza draudzi ievēlēt viņa vietā citu kora vadoni.
Draudze tad arī vēl br. G. Šmitu un Ģ. Kupše paliek viņa palīga amatā. – Korī pašreiz ir 24
dziedātāji.
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Skodas baptistu draudzes koris 1925.g.
Vidū koŗa vadons G. Šmits.

Skatres koris.
Skatres kora sākums meklējams 1879. gadā, kad draudzīti vēl kopa baptistu celmlauzis
br. J. Dingše. Tiešie vairākbalsīgās dziedāšanas ierosinātāji un kora dibinātāji bijuši Liepājas
draudzes sludinātāji Kulberģis un br. Liķis, pēc amata drēbnieks, kurš bija arī pirmais Skatres
kora vadons. Pirmajā korī bijuši 10 dziedātāji.
Pēc viņa kori vadījuši šādi brāļi: Storms, Penķis, J. Kraučis, J. Baštiks, J. Skare un M.
Seģelnieks. Tagad korī ir 30 dziedātāju ar J. Lanku priekšgalā.
82

Rucavas koris.
1881. gada rudenī no Liepājas Rucavā ieradies garīgu rakstu kolportiers Jānis Arājs
nodibināja Rucavas draudzītē mazu dziedātāju pulciņu. Bija pavisam tikai seši dziedātāji, tomēr
jau mēģināja dziedāt četrbalsīgi, no vācu „Frohe Botschaft” un un vēlāk no „Cerības Ausekļa”.
Cik trūcīga arī nebija šī dziedāšana, ļaudīm tā patika un sapulces pildījās.
Tikai biežā vadoņu maiņa un vispār labu diriģentu trūkums daudz kaitējusi kora
attīstībai. Dziesmas iesdtudējot lietota gan vijole – diriģentu Arāja, Griģa, Reķa, Liķa, Siseņa un
Vendeļa laikā, gan monokords, (Lakuča laikā), gan harmoniums un dažreiz tikai paša kora
vadoņa balss. Korītis tomēr centies pēc iespējas pušķot dievkalpojumus. Izbraukumu nav bijis
daudz – uz Gramzdu, Skatri un Skodu.
Tagad kora vadoņa vietu izpilda M. Lankutis un P. Ratenieks.

Tadaiķu koris.
Tadaiķos kora dziedāšana iesākta 1882. gadā ar 15 dziedātājiem. Tanī laikā Tadaiķi vēl
skaitījās kā stacija pie Priekules draudzes sludinātāja Niklāva Klabja vadībā. 1881.gadā Priekules
koris viesojās Tadaiķos ar savām dziesmām. Br. Fr. Klabja vadībā koris dziedāja sirsnīgi.
Dziesmas bija skaņās tērpts evanģēlijs un gāja pie ļaužu sirdīm.
Tā notika pirmais ierosinājums uz patstāvīga kora dibināšanu Tadaiķos, un 1882. gadā
par jaunā kora vadoni tadaiķnieki ievēlēja br. Jēkabu Bitermani. (Skat. 20. lapp.) Tomēr
jaunajam diriģentam, izņemot sirsnīgo gribu dziedāt un kalpot labai lietai, nebija nekādu
zināšanu mūzikas laukā. Draudze tādēļ sūtīja Bitermani uz Veldu, pie turienes baptistu draudzes
skolotāja Ģ. Reķa, kur lai iemācītos vajadzīgās gudrības. Br. Reķis bija atceļojis uz Veldu no
Liepājas, kur jau bija vadījis kori, spēlēja vijoli un priekš tiem laikiem skaitījās labs mūzikas
pratējs.
Pie Reķa Bitermanis mācījās pāris nedēļas, ielauzījās gammu nospēlēt un notis pazīt. Tās
bija visas zināšanas, Bitermanim iesākot kori mācīt. Tā ka vijoles spēlēšana neveicās, tad vairāk
mācīja ar balsi. Pirmās dziesmas bija: „Kas grib ar mums uz Ciān iet” un „Prieka skaņas, svētas
skaņas”. Gandrīz visas dziesmas bija no vācu „Frohe Botschaft”.
Bitermanis tomēr saprata, ka ar tik maz zināšanām grūti kori vadīt, kādēļ 1883. gada
janvārī devās uz Rīgu pie Piliņa, kur dabūja daudz gaišāku saprašanu visā kora vadības lietā. Pie
Piliņa Bitermanis sabija vairāk kā mēnesi. Mājās pārbraucis, jau varēja rīkoties daudz enerģiskāk
un ar labākām sekmēm.
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Tā paša gada Jāņos Tadaiķu koris brauca ar savām dziesmām viesos uz Aizputi un rudenī
piedalījās Liepājas Suvorova (tagadējās Nācaretes) baznīcas atvēršanas svētkos. Šim gadījumam
Toms Bočers, viens no baptistu celmlaužiem un agrāk skolotājs Iļģos, - pārtulkoja tadaiķniekiem
vairākas dziesmas no „Singvögelein’a”: „Šeit esmu tikai svešnieks gan”, „Mans Dievs, man tava
mīlība”, „Kristīgajo tēvu zemē” un no „Evangeliumslieder” – „Tik esmu bruņu nesējs” un „Redz,
tas ir Dieva Jērs” ar soprāna solo.
Tā paša gada Ziemassvētkos koris viesojās Priekul-Asītē un 1884. gadā Vasarsvētkos
Priekulē, kur sevišķi lielu iespaidu atstāja dziesma „Redz, tas ir Dieva Jērs”, ar Annas Jekabson
solo gabalu, kas daudziem klausītājiem izsauca asaras.
Tadaiķu draudzei daudz rūpju darīja telpu jautājums. Dievkalpojumus līdz tam noturēja
Peku mājas istabā, bet šauro telpu dēļ nevarēja labi attīstīties ne draudze, ne koris.
Vēlāk Tadaiķu draudze ieguva savu pašai piederīgu lūgšanas namu.
1890. gadā J. Bitermanis aizceļoja uz Liepāju un ņēma rosīgu dalību turienes dziesmu
laukā, kur kopā ar K. Freijvaldu un E. Fridrihsonu izdeva „Cerības Ausekli” otrā izdevumā.
Tagad Tadaiķu korī ir 20 dziedātāju ar br. H. Stameru priekšgalā.

Aizvīķu koris.
Draudzes koris dibināts 1889. gadā Aizvīķu pag. Treimaņu mājās uz Klabju māju
saimnieka Ģirta Karzona ierosinājumu. Par sludinātāju draudzē tad bija vecais Fr. Alberts (tagad
jau miris). Karzons bija arī pirmais kora vadons, bet šo amatu nekopa ilgi, tapdams par draudzes
sludinātāju. Viņa izglītība mūzikā bija visai trūcīga, - prata tikai mazliet spēlēt vijoli. Tomēr viņa
14 dziedātāji centās cik spēdami, lietodami veco „Cerības Ausekli”, „Bērnu kokli” un „Ticības
dziesmas”. Uz dziesmām tad dziedātāji skatījās kā uz evanģēlija darbu pie neatgrieztiem
grēciniekiem, kuri vedami pie pestīšanas.
Pēc pirmā diriģenta Ģ. Karzona kori vadīja Zvejs, tad Ernests Karzons, Jānis Ķempis, Žanis
Karzons, Rūdolfs Karzons un Jānis Karzons. Pēdējais aizceļoja uz Brazīliju. Tagad kora priekšgalā
ir Fricis Berķe, dabūjis savu muzikālo izglītību diriģentu kursos Liepājā pie A. Ģēģera.
Dziedātāju pašreiz 35.

Sakas koris.
Sakas baptistu draudzes koris dibināts 1875.g. Toreiz kalpoja draudzē kā sludinātājs
Fricis Alberts. Viņš bija dzirdējis, ka Ezeres baptistu draudzē un Pampāļos dziedot dziesmas uz 4
balsīm. Sakas draudze bija uzdevusi sludinātājam Albertam ielūgt Ezeres-Pampāļu dziedātājus
atbraukt Sakā, lai dabūtu dzirdēt to brīnišķīgo dziedāšanu. Lūgumu ievēroja un 1875. gada jūnijā
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atbrauca 12 dziedātāji. Viņi dziedāja vienkāršas saskanīgas dziesmiņas, bet tās darījušas varenu
iespaidu uz sapulcētiem, daudzi raudājuši no aizkustinājuma.
Ilggadīgais kora vadons A. Ģēģers tanī laikā bijis 9 gadus vecs zēns, viņš pats par šo
dziedāšanu saka tā: „Kad izdzirdu pirmos akordus, tad izkusu asarās...” Sevišķi vecie ļaudis
brīnējušies, kā tas iespējams – dziedāt uz 4 balsīm, nevienam taču neesot četras rīkles. Sakas
apkārtnē četrbalsīga dziedāšana tad vēl bij gluži sveša.
Draudze tika ārkārtīgi sajūsmināta, ka tai pašā dienā lūdza Pampāļu kora vadoni br.
Kristapu Bauzi, lai tas nāktu mācīt dziedāšanu un sastādītu kori. K. Bauze lūgšanu paklausīja un
atnāca tā paša gada novembrī Sakā, Menģu mājās un sāka sastādīt pēc balsīm pieteikušos
dziedātājus. Pieteikušies bija gan brašie jaunieši, gan vīri un sievas, vairāk kā 30 personas.
Dažiem gāja gan pagrūti ar iemācīšanos, tomēr garā nepagura. Notis nepazina, arī tās bija
jāmācās.
Mācības turpinājās 4 nedēļas no vietas, katru dienu no 9-12 dienā un no 5-9 vakarā. Kam
bija iespējams, palika kopā visu dienu, kad balsis bija nogurušas, tad mācījās un vingrinājās nošu
lasīšanā. Sākumā gāja ļoti smagi ar balsu saskaņošanu. Katra balss par sevi var nodziedāt labi,
bet tikko sāk dziedāt kopā, visi saplūst cits citā; kurš dzied skaņāki, tam piebalso arī pārējie.
Lai iemācītu noturēt balsi, kora vadons lietojis šādu palīglīdzekli, - nostādījis katras balss
dziedātājus savā kaktā un tad dūšīgi dziedot pamazām savedis uz istabas vidu kopā.
Pēc četru nedēļu krietnām pūlēm bija labi daudz koraļu iemācīts un arī dažas kora
dziesmas, kā: „Še mana sirds”, „Dievam ir gods”, „Uz jūras maza laiviņa”, „Man allaž prātā
tēvija” u.c.
Kora tālāko vadīšanu uzņēmās Valkas māju saimnieks Jorens Ģēģers. Dziesmu mācīšana
gāja pagrūti, tāpēc ka vijoļu spēle (teorija un praktika) bija ļoti trūcīga. J. Ģēģers vadīja kori līdz
1879. gadam. No šī gada skaitot, kori mācīja un vadīja jaunais Andrejs Ģēģers, Jorena Ģēģera
brāļa Ādama dēls Klieņos. Bet koraļus J. Ģēģers dziedāja vēl līdz 1882. gadam. No šī gada sākot,
Andrejs Ģēģers vadīja kori un dziedāja arī koraļus līdz 1922.g. jūnijam. Tagad A. Ģēģers atskatas
ar prieku uz šo savu 40 gadu pūliņu pilno un auglīgo, daudz svētību draudzei un apkārtnei
nesušo darbu.
Savu pirmo izglītību A. Ģēģers guva caur pašmācību no grāmatām un satiekoties ar
citiem koru vadoņiem, - vispirms ar Ziru bapt. draudzes koru vadoņiem – Andersonu un Andreju
Rulli. Vēlāk 1883.g. Lieldienās satiekoties Rīgā ar Suvorova ielas bapt. dr. kora vadoni Indriķi
Piliņu, ar kuru bija nodibinājis draudzīgas attiecības. Pēc tam A. Ģēģers ar I. Piliņu sarakstījās
vismaz divas reizes mēnesī. I. Piliņš izdevis savu „Cerības Ausekli” , apbraukāja korus,
ievadīdams jauno grāmatu. Tanī reizā viņš pie Ģēgera viesojās divas nedēļas. Šo laiku A. Ģēģers
prata labi izlietot un ieguva daudz zināšanu dziedāšanā un kora vadībā, it sevišķi balss uzdošanā.
No šī laika sākot koris labi attīstījās un varēja izbraukumos un svētkos sacensties ar
citiem kaimiņu koriem.
A. Ģēģers, būdams draugs I. Piliņam un skolotājam Krišjānim Freijvaldam Liepājā,
sarunājās sasaukt pirmos baptistu dr. koru vadoņu kursus Liepājā, 1890. gadā, K. Freijvalda
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skolā I. Piliņa vadībā. Šajos kursos, starp daudzajiem koru vadoņiem gandrīz no visām Kurzemes
draudzēm, ņēma dalību arī A. Ģēģers. Kursi turpinājās 4 nedēļas. I. Piliņš slimoja ar plaušu diloni
un kursu beigās tapa tik slims, ka vajadzēja pēdējo nedēļu palikt uz gultas. A. Ģēģers būdams ar
Piliņu vienā dzīvoklī, saņēma no viņa dienišķās mācības un nesa tās saviem biedriem uz skolu.
Te jau Ģēģers sāka vingrināties kursu vadīšanā. Ģēģers, pārnācis no šiem kursiem, strādāja
Sakas korī ar sirsnību un prieku.
1903.g. Andrejs Ģēģers gāja Liepājā mācīties pie brīvmākslinieka Vīgneru Ernesta un
pabeidza pilnu dziedāšanas kursu.
No Liepājas pārnācis, Ģēģers centās dziedātājus izglītot pēc tā parauga, kā pats bija
mācījies. Pateicoties dziedātāju centībai un vadoņa enerģijai, koris šai laikā sasniedza augstu
pakāpi un tika no apkārtējām draudzēm labprāt ielūgts izbraukt uz dažādiem svētkiem un
izrīkojumiem. Saņemdams daudzos izbraukumos labu atsauksmi, koris tad arī brauca ar prieku.
40 g. laikā koris ir taisījis pavisam 85 izbraukumus uz sekošām kaimiņu draudzēm: Zirām, Sisi,
Sārnati, Ventspili, Kuldīgu, Snēpeli, Turlavu, Pampāļiem, Aizputi, Priekules staciju, Priekul-Asīti,
Emboti, Bātu, Gramzdu, Tadaiķiem, Grobiņu, Šķēdi, Liepāju, Skatri, Rucavu, Ziemupi, Užavu,
Pilteni, Ugāles „Laiciņos” un Dzērves muižā.
Andrejs Ģēģers turpina savu darbu dziedāšanas laukā jo rosīgi arī tagad kā Latvijas
baptistu draudžu savienības dziedāšanas lietu pārzinis. Visos savienības rīkotos diriģentu kursos
A. Ģēģers ņēmis dalību kā lektors un kursu vadītājs. Ja dziedāšana ir uzplaukusi mūsu draudzēs,
tad tas ir lielā mērā A. Ģēģera nopelns. Dziesmas ir A. Ģēģera pasaule, kurā viņš jūtas laimīgs.
Rets kāds no Ģēģera laika biedriem ir arī tik lielus materiālus upurus nesis dziedāšanas
veicināšanai, kā viņš. Arī mūsu koru vēstures materiālu krāšanai A. Ģēģers upurējis daudz laika,
enerģijas un līdzekļu.
Sakas koris arī pats sarīkojis vairāk dziesmu svētkus. Sevišķi lielus svētkus koris sarīkoja
1900.g., atzīmēdams savu 25 g. pastāvēšanas jubileju. Dziedātāji uz šiem svētkiem bija
ieradušies no Liepājas, Ventspils un Aizputes kopā ap 200 personu.
Visā kora pastāvēšanas laikā nekādas lielas pārmaiņas nav notikušas. Daži no pirmajiem
dziedātājiem vēl tagad dzied korī.
Andrejs Ģēģers 1922. gadā ievainoja kreiso roku, ka nespēja vairs vijoli spēlēt. Tad kora
vadīšanu uzņēmās Ādams Ģēģers, Menģu māju īpašnieks. Viņš apmeklējis vairākus diriģentu
kursus un ņēmis stundas Rīgā pie brīvmākslinieks Kārkliņa un Liepājā pie dziedāšanas skolotāja
Grafa. A. Ģēģers piedalījies arī vairākos diriģentu kursos kā mācību pasniedzējs.
Liels kavēklis sekmīgai dziedāšanas attīstībai Sakās ir ļoti izkaisītas un no sapulces atstatu
esošās dziedātāju dzīves vietas, kā arī sliktie lauku ceļi. Bet pateicoties dziedātāju un vadoņu
sirsnībai, koris ir samērā priekšzīmīgs.
Beidzot vēl var atzīmēt, ka pie kora ir nodibinājies savs ragu orķestrs Ādama Ģēģera
vadībā, kurš pastāvējis jau daudz gadu ar maziem pārtraukumiem okupācijas laikā, bet ir tad
Ģēģers pulcināja ap sevi 13 vīru lielu stīgu orķestri, kas smagajā kara laikā ieguva nedalītu
piekrišanu.
86

Dziedāšana un muzicēšana saciniekus vienmēr valdzinājusi un nesusi apkārtnei daudz
svētības un bijusi liels palīgs misiones darbā.
***
Garīgas četrbalsīgas dziesmas atstāja ļoti labu iespaidu nevien apkārtējos ļaudīs, bet arī
izglītotās, augstākās aprindās. Kad Sakas muižas īpašniekam fon Lilienfeldam bija kāzas, uz
kurām bij aicināti Sakas un Aizputes pils pagasta saimnieki un inteliģence uz goda mielastu
Sakas muižā, - tad arī Sakas bapt. dr.
koris bija ielūgts dziedāt savas
garīgās dziesmas augstākiem
viesiem – apkārtējiem muižniekiem.
To starpā bija arī vietējais luterāņu
mācītājs Konradius. Pēc pirmās
nodziedātās dziesmas viesi bija tā
sajūsmināti, ka piecēlās no galda un
nāca dziedātājus sveicināt. Pirmais
sveicinātājs bija Otto fon Lilienfelds,
kuram piederēja abi augšpieminētie
pagasti. Visi brīnījās, kā baptisti,
vienkārši zemnieku ļaudis, protot tik
jauki dziedāt.
Kad vecais Otto fon
Lilienfelds bija miris, tad uz vietējā
muižas pārvaldnieka uzaicinājuma
koris piedalījās pie svinīgās
apbedīšanas. – Uzcēla skaistus goda
vārtus kapsētas tuvumā, pakalniņā,
puķēm rotātus. Te koris sagaidīja
bēriniekus dziesmām. Uz aizgājēja
laulātās draudzenes mājiena zārka
Ādams Ģēģers
nesēji apstājās, kamēr koris
nodziedāja divas dziesmas. Arī pie
apbedīšanas koris dziedāja vairāk dziesmas. Lielu pateicību un atzinību dziedātājiem izsacīja
muižas pārvaldnieks un vissirsnīgāki mirušā piederīgie. Pateicība neizskanēja tikai
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Sakas baptistu draudzes koris 1895.g.
Jorens Ģēģers (X) – pirmais diriģents no koŗa dibināšanas laika.
Andrejs Ģēģers (XX) – Sakas koŗa diriģents no 1879.-1922. gadam. – Dziedātājiem rokās
atvērtas raksturīgās „klades” ar litografētajām dziesmu lapām.

vārdos, bet parādījās darbos. Sakas bapt. dr. skolas namu ceļot, nelaiķa Otto fon Lilienfelda
piederīgie dāvināja draudzei no sava cepļa 10,000 ķieģeļu. Bet tajā pašā apbedīšanas gadījumā
sāpīgi bija aizvainots Aizputes luterāņu dr. mācītājs Urbans par baptistu tik lielisku uzstāšanos
un par viņiem parādīto cieņu un atzinību no muižnieku puses. Mācītājs Urbans negāja pēc
kapiem vairs pie mielasta, bet pavēlēja kučierim tūliņ jūgt un braukt.
Kad nomira Otto fon Lilienfelda laulātā draudzene, tad atkal koris tika uzaicināts dziedāt.
Vēlu vakarā nelaiķi pārveda iezārkotu no Liepājas. Dziedātāji un ragu pūtēji izgāja vienu versti uz
ceļa pretim un degošām lāpām rokā sekoja zārkam, dziedādami ragu mūzikas pavadībā sēru
dziesmas, līdz ievadīja Sakas luterāņu baznīcā. Bēru ceremoniju otrā dienā izpildīja anglikāņu
garīdznieks; tas par baptistiem nedusmojās, bet bija priecīgs, ka koris palīdz apbedīšanu pušķot.
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Sakas baptistu draudzes koris 1925. gadā.
Pirmās rindas vidū tagadējais koŗa vadons: Ādams Ģēģers, aiz viņa A. Ģēģers (X)
No baptistu dziedāšanas sajūsmināti, luterāņi arī sāka dibināt kori un pa retam dziedāt
savā baznīcā baptistu dziesmas.
Kad Sakas muižas īpašnieks Aleksandrs fon Lilienfelds iesvētīja savu moderno pili, tad
atkal uzlūdza baptistu kori dziedāt. Vēlāk, kad draudze gribēja Pāvilostā būvēt baznīcu,
Lilienfelds iemērīja vajadzīgo baznīcas būves laukumu – 1 pūrvietu zemes un bez tam vēl deva
100 rbļ. un daļu no būvmateriāla.
Tāpat cienīja baptistu dziedāšanu Ulmales muižas īpašnieks A. fon Launics. Divas reizas
koris dabūja viņa muižā dziedāt un trešo reizi pie viņa laulātās draudzenes kapa. Toreiz
apbedīšanu vadīja pareizticīgo priesteris. Šis bij godīgāks par Urbanu. Kad draudze gribēja celt
tagadējo Ulmales baznīcu, tad vietējie baptisti lūdz Labragas muižas īpašnieku, lai dod vietu
būvei, bet tas nedeva, gribēdams iztapt luterāņu mācītājam. Tad Launics deva. Pats vēlāk nāca
klausīties baznīcā dziedāšanu. –
Tā dziedāšana ne vienu reizi vien ir labi pakalpojusi mūsu draudzēm, iekarodama tām
ievērību un cieņu, bet pār visu – sagatavojusi klausītājos siržu zemi, kur Dieva vārda sēklai krist
un augļus nest.
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Sakas baptistu draudzes stacijas koris Pāvilostā,
dibināts reizā ar draudzīti 1906. gadā. Koŗa vadons A. Grundmanis pirmās rindas vidū.

Ulmales koris.
Ulmales baptistu kora sākums meklējams baptistu celmlauža nelaiķa Ģertnera dziļi
iemītās pēdās. Sākumā sapulces noturēja slepeni mežos, jo mājās un redzamās vietās vajāja un
dzenāja. Gāja kopā un ar asarām lūdza Dievu, dziedāt maz prata. Kādus gadus vēlāk pulcējās
kopā ar Sakas brāļiem un māsām Poļu mājās. Tā bija galvenā sapulces vieta vairāk gadus.
Bet tad tālo un slikto ceļu dēļ sāka rūpēties, lai tur pat Labragā dabūtu kādu apstiprinātu
sapulces vietu. Beidzot 1883. gadā tādu arī izdevās dabūt. Sapulces tur noturēja ik svētdienas,
izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad rosīgi gāja uz Poļu mājām kopā ar Sakas brāļiem un
māsām, kuri jau kādus gadus atpakaļ bija sākuši mēģināties kora dziedāšanā.
Sakas draudzē tanī laikā bija sludinātājs E. Eglīts un Labragā – viņa palīgs K. Selderiņš.
Selderiņš tad arī kopā ar br. Reinoltu ierosināja koru dziedāšanu. Kora tiešo vadību uzņēmās
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Reinolts, rentnieka Indriķa Reinolta dēls, laukstrādnieks. Maz ko no mūzikas prasdams, viņš
tomēr mācīja četrbalsīgas dziesmas, pa lielākai daļai tulkojumus no „Frohe Botschaft”.
Dziesmām tomēr bija lielisks iespaids. Sapulces talpas vienmēr bija pilnas dievvārdu un
dziesmu klausītāju.
Pagāja desmit gadu. Vadonis Reinolts ar pašmācību bija labi papildinājies mūzikā, auga
arī kora spējas un dziesmu saprašana.
1893. gadā atnāca no Sakas uz dzīvi Ādams Strautiņš ar dēlu Andreju, kuru tad arī
ievēlēja par kora vadoni pret viņa paša gribu, jo Reinolts savas dzīves dēļ vairs nevarēja būt par
diriģentu. Jaunais A. Strautiņš bija gluži nemācīts dziedāšanas lietās un negribēja šo amatu
uzņemt, bet draudzīte lūdza un spieda iet kādu laiku pie A. Ģēģera Sakās mācīties. A. Strautiņš
tad arī paklausa, iet uz Klieņu mājām pie Ģēģera, bet tas patlaban rīkojas braukt uz Liepāju,
papildināties E. Vīgnera dziedāšanas kursos. Mājās viņš var palikt tikai trīs dienas, bet šo īso
laiku tad Strautiņš arī cenšas jo pamatīgi izlietot.
Trīs dienas mācījies, A. Strautiņš dodas atkal atpakaļ un sāk savu diriģenta amatu. Pirmā
dziesma, ko sāka mācīt, bija Nr. 6 „Dziesmu pērlē”. Kāda gan tā mācīšana varēja būt?
Tiklīdz A. Ģēģers pārnāca no Liepājas, Strautiņš gāja atkal uz Klieņiem mācībā, kur sabija 2
nedēļas. Vēlāk 1897. gadā piedalījās diriģentu kursos Daugavgrīvā, pēc tam kursos Rīgā un
Liepājā.

Ulmales baptistu draudzes koŗis 1925.g.
Koŗa tagadējais vadons J. Strautiņš (XX),
agrākais – A. Strautiņš (X), kurš kori vadīja 30 gadu.
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Kursu mācībām bija labs iespaids uz kori, kura dziesmu izpildījums tapa arvienu labāks.
Kora pieaugšana sevišķi kļuva redzama ar draudzes pārcelšanos no Kliņķu mājām uz jauno pašu
uzbūvēto lūgšanas namu Ulmalē 1901. gadā. Koris papildinājās jauniem dziedātājiem gan no
draudzes locekļu bērniem, gan nebaptistiem. Ar pēdējiem daudz vajadzēja pacietības, bet galu
galā arī viņi ienāca draudzē un tapa par krietniem draudzes locekļiem. Vairākas ģimenes
pievienojās draudzei pilnā sastāvā.
Andrejs Strautiņš vadīja kori 30 gadu, līdz 1922. gadā diriģenta amatu nolika. Ievēlēja
viņa dēlu Jāni Strautiņu, lai turpina tēva darbu.
Jānis Strautiņš jau bija pats dziedājis korī un apmeklējis diriģentu kursus 1921. gadā un
pēc tam kursus Liepājā.
Tā pakāpeniski vien vēlākām paaudzēm viņu darbs paliek vieglāks, ceļš ērtāks un līdzekļi
plašāki. Tēvu pūles nav palikušas bez panākumiem.

Ziru un Sises koris.
Sises draudzes kora sākums sniedzas atpakaļ Ziru draudzē, pie kuras tolaik piederēja arī
Sises draudze un kur kora dziedāšana tika piekopta jau no 1872. gada. Ziru draudzē dziedāšanu
ierosinājis vietējais dr. loceklis Jānis Dunkurs. Viņš tanī laikā iegādājies mazu harmoniumu un
tūliņ arī sācis pulcināt ļaudis uz čerbalsīgu dziedāšanu. Liela prašana šai laukā gan viņam neesot
bijusi, bet citi neko nepratuši. Tanī pašā 1872. gadā atceļojis uz Ziru Biršarāju mājām Pēteris
Lekters no Ventspils, kur bija dziedājis kādu laiku atpakaļ nodibinātā Ventspils draudzes korī.
Lekters, iemācījis zireniekiem dažas dziesmiņas, drīz atkal aizceļojis, bet dziesmas tomēr
atstājušas neizdzēšamu iespaidu. No viņa mācītām dziesmām vēl palikušas atmiņā: „Tur debesīs
nešķirsimies, tur asaras nebūs” (uz meld. „Man allaž prātā tēvija”) un „Kas Kristus kara vīrs grib
būt un pretī neturas”.
Kad 1874. gadā Ziru draudze uzcēla pati savu lūgšanas namu, kora dziedāšana jau būs
bijusi labi nokārtota un uzskatīta kā ievērojama daļa dievkalpojumā, jo jaunajā lūgšanas namā
jau bijis uzbūvēts sevišķs paaugstinājums dziedātājiem. Kora vadoņi tanī laikā bijuši Andrejs
Rullis un Jānis Andersons. Visvairāk darbojies pirmais. Dziedāja no visām tanī laikā lietotām vācu
nošu grāmatām un paši gādādami tekstu tulkojumus. Sises kora dziedāšana tanī laikā bez
šaubām būs bijusi visai „nemākslinieciska”, bet svece tomēr netika turēta zem pūra. Dziedāja kā
mācēdami un pie tam vēl ar savām dziesmām apmeklējuši Turlavu un Kuldīgu; uz Kuldīgu gājuši
pat kājām. Starp kora dziesmām bijis arī korālis „Steidzies nākt pie šauriem vārtiem”. Dziesmas
tomēr atstājušas lielu iespaidu; dziedātājus pavadīdami daudzi slaucījuši asaras.
Kad vēlāk A. Rullis pārceļas uz Novgorodu dzīvot, kora vadība paliek J. Andersonam.
1883. gadā daļa no Ziru draudzes locekļiem atdalījās un sastādīja tagadējo Sises draudzi.
Jaunajā draudzītē tūliņ nodibinājās arī savs dziedātāju korītis br. Jāņa Siliņa vadībā ar 10
dziedātājiem. Šis Sises draudzes pirmais kora vadons nebija baudījis nekādu muzikālo izglītību,
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tomēr no dabas liels dziesmu mīļotājs un apdāvināts būdams, prata it drīz iegūt
visnepieciešamākās zināšanas pašmācības ceļā. Dziedāšana tā uzplauka, ka draudzei bija prieks
uz viņa darbu noskatīties. Viņa saticīgās dabas dēļ viņš bija arī ļoti cienīts, sevišķi dziedātāju
aprindās.
Koris viņa laikā jau taisīja vairākus izbraukumus uz Pilteni, Ventspili un Saldu. 1889. gadā
Siliņš pārcēlās uz Užavas draudzi un siseniekiem bija jāmeklē cits kora vadons.
Pēc tam Sises kori vadījuši pārmaiņus Pēteris Lekters, Ziru draudzes kora dibinātāja brāļa
dēls, A. Jansons, J. Niedre (1905. gadā pārcēlās uz Ameriku), atkal P. Lekters no 1905. – 1915.
gadam un no 1915.g. līdz šim laikam Kaspars Veidemans.
Pašreiz korī skaitās 22 dziedātāji.

Sārnates koris.
Sārnates dziedātāju kora iesākums ir turpinājums no Ziru draudzes kora. Kad Ziru
draudze tika likvidēta aiz tā iemesla, ka lūgšanas nams bija vecs palicis un vajadzēja pārbūvēt, jo
bija būvēts baptistu sākuma laikos 1865. g., draudze atrada par labāku to uzcelt Sārnatē, jo te
dzīvoja lielākā daļa locekļu un pārējiem bija izdevīgi pievienoties tuvējai Sises draudzei.
Sārnates bapt. draudze un koris tika dibināti 1900. gadā. Par kora vadoni draudze
ievēlēja no dziedātāju vidus E. Anševicu, kuru arī draudze sūtīja vēlāk diriģentu kursos
Daugavgrīvā. Dziedātāju skaits sākumā bija 15, vēlāk pāri par 20 un tagad beidzamā laikā – 30.
Koris savā pastāvēšanas laikā taisījis kādus 19 ceļojumus uz kaimiņu draudzēm – Užavu,
Sisi, Pilteni, Ulmali, Kuldīgu un Ventspili.
E. Anševics kori vadīja līdz 1912. gadam. Tad draudze viņu izredzēja sev par sludinātāju
un viņa vietā par kora vadoni J. Lekteri, kurš vadīja kori no 1912. – 1915.g. Lielajā pasaules karā
Lekters aizgāja bēgļu gaitās uz Krieviju un tur darbojās dažādās draudzēs – Pēterpilī, Ļubinē,
Kolomovkā gan kā dziedātājs, gan kā kora vadonis. Vadoņa izglītību viņš dabūjis diriģentu kursos
Liepājā, Piltenē, Rīgā, kā arī ņēmis privātas dziedāšanas un mūzikas stundas pie krievu un
latviešu māksliniekiem.
Pārnācis no bēgļu gaitām 1920. gadā, vada atkal draudzes kori. Pa bēgļu laiku no 1915. –
1920.g. kori vadīja draudzes sludinātājs E. Anševics.

Vīdales (Dundagas) koris.
Kad 1872. gadā Ventspils draudze bija nodibinājusi Dundagas Melsila ciemā savu staciju
un kristīja reizā 14 personas, starp tiem arī bija jauneklis Juris Alkšbirze. Viņš bija no dabas ļoti
muzikāls, apdāvināts ar sevišķi labu dzirdi un varenu balsi – basi. Dabūjis dzirdēt, ka citur
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baptistu draudzēs piekopjot skaistu vairākbalsīgu dziedāšanu, kas ļoti veicinot misiones darbu
un arī pašiem esot par prieku, Alkšbirze arī pats sācis mācīties notis pazīt un dziedāt jaunas
meldijas. Iegādājies vairākas nošu pamācības latviešu un vācu valodās un mācījies kā varēdams.
Tā kā vienam pašam ar sarežģītajām nošu lietām bijis grūti tikt galā, tad griezies pēc padoma pie
apkārtējiem skolotājiem un visiem, kas vien šai ziņā ko pratuši un bijuši piesniedzami. Pie
meldiju mācīšanās no sākuma lietojis monokordu, vēlāk iemācījies spēlēt harmoniumu un
lietojis to.
1877. gadā Juris Alkšbirze noorganizējis pirmo kori Dundagā ar 24 dziedātājiem un sācis
mācīt četrbalsīgas dziesmas: „To mīlestības spēku sveicu”, „Es zinu prieka pilnu zemi”, „Tā
dziedāšana mūsu prieks”, „Viss, kam vien dvaša ir, to Kungu lai teic”, „Lai pie jaukas straumes
nākam” u.c. Ar tulkošanu no vācu valodas dziesmu skaits tapis arvien lielāks, pie kam daudz
palīdzējis Kubeles skolas skolotājs E. Dinsbergs, kurš tanī laikā jau sāka strādāt pie pirmās
baptistu dziesmu grāmatas tekstiem.
Dziedātājiem bijusi tāda interese pie dziesmām, ka daudzi jau mājā iemācījušies savu
meldiju un kopmēģinājumā bijis tikai jānogludina un jānoskandina.
Šinī korī kā zēns dziedājis arī vēlākais skolotājs un sabiedrisks darbinieks nelaiķis Kr.
Freijvalds.
Dziedāšana bijusi vislabākais palīgs evanģēlija strādniekiem un dziesmas daudz dvēseļu
vedušas pie Jēzus.
Kad 1880. gadā Ventspils draudze izrīkoja tā saukto „dziesmu karu”, Dundagas koris tur
izpelnījās vispārēju atzinību. Sevišķi apbrīnots viņu vadonis Juris Alkšbirze viņa varenās balss dēļ.
Vēlāk vairāki labi dziedātāji pārcēlās uz Ameriku, daži uz citām vietām, tā ka korim ļoti
grūti nācies pacelties agrākos augstumos.
Arī Juris Alkšbirze aizceļoja uz Novgorodu, kur 1891.g. nodibināja kori Krečnovas
kolonijā. No turienes šis Dundagas kora dibinātājs aizceļoja uz Brazīliju, kur arī nomiris. Viņa dēls
Ed. Alkšbirze tagad ir misiones darbinieks Brazīlijā.
Arī vēlākos laikos Dundagas (Vīdales) korim bijis jāpārdzīvo daudz smagu zaudējumu gan
caur pasaules karu, gan caur Vasarsvētku kustību un izceļošanu.
Tagad korī ir 15 dziedātāju ar K. Šultneri priekšgalā.

Kuldīgas koris.
Kuldīgas kora ierosinātājs un dibinātājs ir br. Niedra. 1878. gadā viņš atnāca no Sises uz
Kuldīgu dzīvot un tūliņ sāka organizēt kori, kuram sākumā gan bija tikai 11 dziedātāju. Niedra
prata spēlēt harmoniumu, kuru arī lietoja dziesmas mācot. Dziedātāji visi bija tādi, kam
dziedāšanā vēl nebija nekādas prašanas, kādēļ arī saskaņa bija kā nu kuro reizi. Tomēr ļaudis
nāca klausītiesun brīnījās, kā tādi nemācīti cilvēki varot dziedāt uz četrām balsīm. Niedra arī
pats sludināja dievvārdu. Klausoties Niedras sludināšanu un sirsnīgās kora dziesmas, daudzi tapa
ticīgi un pievienojās draudzei.
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Pēc Niedras kori vadīja br. Veidemanis un tad br. Leismanis, būdams reizā arī sludinātājs un
diriģents.

Kuldīgas baptistu draudzes koris.
Pirmās rindas vidū diriģents A. Vinters.
Līdz 1890. gadam kori vadīja K. Gailis, kura vietā stājās līdzšinējais diriģents A. Vinters.
Izglītību mūzikā viņš dabūjis pašmācības ceļā un stundas ņemdams. Koris viņa vadībā darbojies
bez pārtraukuma, visaugstāko stāvokli sasniegdams1912. gadā, kad korim bija nodibināts arī
savs ragu orķestrs. Pasaules karš šo pasākumu izputināja. Orķestra dalībniekus vaj nu iesauca
kara dienestā, vaj arī tie paši aizklīda bēgļu gaitās. Vēl tagad koris nav īsti atspirdzis no kara
sistajām rētām.

Kaltenes koris.
Kaltenes draudzītes koris nodibināts 1879. gadā, sludinātāja Hermansona laikā ar
kādiem divpadsmit dziedātājiem. Ierosinātājs un arī pirmais diriģents bijis no Vīdales draudzes
ieceļojis K. Jansons. Pēc tam darbojušies šādi diriģenti: K. Jēkabsons, R. Ormanis, E. Legzdiņš, J.
Ziemelis, A. Pinčers, J. Klasons, M. Štāls, M. Bertliņ un tagad A. Bertliņ.
Dziedātāju pašreiz 18.
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Apšuciema (Puraciema) koris.
Korītis te nodibinājies 1880. gadā, kad no Saldus uz šejienu atceļoja draudzes loceklis Fr.
Lagzdons. Viņš spēlēja vijoli un jau bij vingrinājies dziedātmācīšanā. Nodibinājās korītis ar 20
dziedātājiem. Lagzdons prata arī vācu valodu, kādēl pats varēja tulkot dziesmas no vācu „Frohe
Botschaft”, „Evangeliumslieder” un citām.
Draudzei dziesmas ļoti patika, tā ka dievkalpojumos ar lielu ilgošanos gaidīja uz kora
dziesmām. Pat kad sapulce jau bija pabeigta, klausītāji vēl negribēja iet uz mājām, bet sēdēja un
gaidīja, vaj koris vēl nedziedās.
1882. gadā Lagzdons tika no draudzes izslēgts, kādēļ kora vadību uzņēmās br. I.
Eidemanis, kurš darbojās šeit kā sludinātājs un tā izpildīja abas vietas.
1885. gadā I. Eidemanis aizceļoja uz Vāciju, kur iestājās baptistu sludinātāju seminārā
Hamburgā, atstādams kora vadoņa vietā gluži jaunu zēnu Indriķi Briņķi. Gan pirms aizceļošanas
I. Eidemanis jau pūlējās sagatavot Briņķi šim amatam, pasniegdams viņam vairāk reizes nedēļā
vijoles spēles un dziedāšanas mācību, bet diriģenta amatu uzņemot, viņa zināšanas mūzikas
laukā vēl bija ļoti mazas. Tomēr prieks pie dziesmām pārvarēja visas grūtības un zināšanu
trūkumu, jo klausītāji arī neprasīja sevišķu mākslu.
Kad I. Briņķi 1889. gadā iesauca kara dienestā, diriģenta vietā palika viņa brālis Fr.
Briņķis. No kara dienesta atgriezies, 1892. gadā I. Briņķis atkal uzņēmās iemīļoto amatu un
rūpīgi kopj to vēl tagad, ar pašizglītību pastāvīgi papildinādams savas zināšanas kora vadībā un
mūzikā vispār.
Koris savā pastāvēšanas laikā ņēmis dzīvu dalību visos draudzes izrīkojumos un nereti
izbraucis arī uz citurieni. Starp tādiem izrīkojumiem ārpus draudzes būtu minami: Engures lut.
dr. bērnu svētki un Engures lut. dr. ērģeļu iesvētīšanas svētki.
Ļoti raksturīgas ir draudzes kora vadoņa I. Briņķa atmiņas par draudzes un dziedāšanas
sākuma laikiem. Tās te pasniedam:
„Es vēl biju zēns, gadus 12 vecs, kad pie maniem vecākiem mājās dažreiz atnāca kādi baptistu
draudzes locekļi sarunāties par Dieva vārdu. Mani vecāki toreiz bija cīnītāji, tāpat arī divas
māsas, kuras jau dziedāja baptistu korī. Tādēļ arī sarunājoties par garīgiem jautājumiem,
dziedāja dažas iemācītas kora dziesmas: „Kaut es grēkus uzvarētu”, „Mans Dievs, tev tuvāki”,
„Es atpestīts, es atpestīts, nomazgāts Jēra asinīs” u.c. Dziesmas atstāja uz mani brīnišķīgu
iespaidu. Varēju klausīties līdz asarām. Pie mums tādas dziesmas pirmo reizi tika dziedātas;
viņas kustināja manas dvēseles stīgas un pamodināja mani uz jaunu garīgu dzīvi.
No tā laika skolā iedams sāku lūgt Dievu pēc grēku piedošanas. Daži skolas biedri un arī
skolotājs Veiholds nomanīja, ka mana atzīšana atšķiras no viņu uzskatiem. Skolēni un skolotājs
Veiholds mani tad arī visādi zaimoja un klasē stāstīja, ka baptisti rīkojot „Jēriņu naktis”, kur
piekopjot nešķīstību un visādas citas lietas. Uzaicināja arī mani atbildēt. Es savus vecākus it labi
pazinu, zināju, ka viņi vairāk reizes dienā un dažreiz pat naktī lūdz par mani un sevi Dievu,
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redzēju viņu nevainojamo dzīvi un tādēļ biju pārliecināts, ka skolotājs melo, vaj runā to, ko pats
nezin. Mēģināju kā prasdams pārliecināt savus biedrus un skolotāju, ka tas nav taisnība.
Dažreiz skolotājs aizķēra arī dažādus atzīšanas jautājumus un reiz pat prasīja, lai es dodot
izskaidrojumu par baptistu kristību. Paņēmu to pašu skolā lietojamo katķismu un nolasīju no tā
bībeles pantu: „Kas tic un top kristīts tas taps svēts, bet kas netic, taps pazudināts” un piebildu,
ka bērns taču nevar ticēt, tādēļ kristību var pieņemt tikai pieaudzis un saprātīgs būdams.
Veinholds, gribēdams manu atbildi uz vietas iznīcināt, griezās pie visas klases ar jautājumu, vaj
tā esot, kā Briņķis sacījis? Tomēr bērni pieceļas un visi korī atbild, ka tā esot. Skolotājam šāda
atbilde nepavisam nepatika, tādēl man tika piedraudēts ar izslēgšanu no skolas, jo es sajaukšot
visu skolu. Izslēgts tomēr netiku, un skolu beidzis saņēmu pat apliecību, lai varētu tikt pēc lut.
ieražas iesvētīts, bet baptistu skaistā dziedāšana mani tā bija sajūsminājusi, ka tūliņ piedalījos
korī. Caur dziedāšanu tapu ticīgs un tagad slavēju Dievu ar dziesmām. Vēlētos, lai dziesmās
mani pārceltu no iznīcības neiznīcībā”.

Apšuciema baptistu draudzes koris
ar savu vadoni I. Briņķi pirmās rindas vidū (X).
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Uguņciema koris.
Jau 1884. gadā Kaltenes dr. kora vadons K. Jansons dažas reizes atnāca uz Uguņciemu
mācīt šejieniešus uz balsīm dziedāt, bet tā ka Kaltene no Uguņciema ap 12 kilometru atstatu,
tad Jansonam neizdevās kārtīgi kori nodibināt.
Starp dziedātājiem bija arī M. Morgenšterns. Viņš iegādājās 1885. gadā vijoli un sāka
mācīties spēlēt. Pirmos aizrādījumus vijoles spēlē, dziedāšanā un kora vadībā Morgenšternam
deva Talsu bept. draudzes kora vadons Šēnbergs. Kaut cik ar mūziku un dziedāšanas
noslēpumiem iepazinies, Morgenšterns nodibināja Uguņciemā pirmo kori ar 10 dziedātājiem.
Tas bija 1885. gada maijā. Kā pirmo dziesmu jaunais diriģents bija izvēlējies dzīvo „ Ak, Jēzus,
Ķēniņš brīnišķigs”, lietodams vācu „Frohe Botschaft”. Šī grāmata tika lietota arī turpmāk, līdz
iznāca „Cerības Auseklis”. Tekstus vācu dziesmām dabūja no Rīgas, no J. Piliņa vaj arī no
draudzes skolotāja E. Dinsberga, kurš šai ziņā labprāt pakalpoja.
M. Morgenšterns vadīja kori 25 gadus, kad viņa vietā 1910. gadā stājās pats draudzes
sludinātājs I. Ziemelis.
Pēc kara kori vada E. Šteinbergs.

Lielirbes koris
Lielirbē līdz ar baptistu draudzes nodibināšanos 1885. g. nodibinājās arī dziedātāju koris.
Brāļi Lepsts un Andersons bija pirmie, kuriem interesēja kora dziedāšana. Šo jautājumu
pārrunājot starp brāļiem un māsām, viņi mantoja daudz domu biedru. Atlika viens vissvarīgākais
jautājums, - kas uzņemsies kora vadīšanu? Brālis Lepsts, kuram dziedāšana patiešām bija sirds
lieta, bija sarunājis amatnieku, kas viņam būvētu ēkas, tas bija br. Jansons no Kaltenes. Br.
Jansons atnācis redzēja brāļu un māsu vēlēšanos dziedāt un uzņēmās kora vadīšanu. Jau pirmie
mēģinājumi notika uz četrām balsīm, dziedātāju bija pāri par 20, kurus mācīja ar vijoli. Pirmās
dziesmas bija: „Steigsim kalpot tam Kungam”, „Tas Kungs mums uzsauc, brāļi”, „Klau, kā debess
zvani skan”, „Gan citreiz mani ļaudis droši”. Dziedāja no „Cerības Ausekļa”.
Kad apkārtējie iedzīvotāji dabūja zināt, ka baptistiem ir dziedātāju koris, pamodās ļaužu
interese. Tā kā tanī laikā draudzei vēl nebija pašai savs sludinātājs, tad dziedāšana pa lielākai
daļai izpildīja šo robu. No visiem apkārtējiem ciemiem nāca ļaudis klausīties dziedāšanu.
Tā kā br. Jansonam Lielirbē nebija patstāvīga dzīves vieta, tad pēc viņa aiziešanas kora
vadību uzņēmās br. Andersons, kurš ar tādu pat enerģiju turpināja šo darbu. Bet tam Kungam
patika br. Andersonu aizsaukt no šejienes uz īstām miera mājām. Grūti nācās atrast citu
darbinieku, līdz kora vadīšanu uzņēmās br. P. Lepsts, kurš vēl tagad draudzē kalpo kā dr. kopējs.
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Br. Lepsts vadīja kori ilgus gadus. Pēc Lepsta kora vadīšanu uzņēmās br. I. Veinbergs,
kurš pielika daudz pūļu, lai koris tiktu labi nostādīts. Jāpiezīmē, ka tas laiks arī Lielirbes korim ir
bijis uzplaukšanas laiks.
Kad br. Veinbergs krita jūrai par upuri, tad atkal kora vadīšanu uzņēmās vecais br.
Lepsts. Pēc tam, kad bija izauguši jauni spēki, br. Lepsts varēja kora vadīšanu uzticēt A. Lepstam.
Pēc A. Lepsta par kora vadoni nāca br. Fr. Straumers, kurš vēl tagad vada kori. Lielirbes
koris ir atkal ziedu laikā, dzied braši un saskanīgi.
Kora vadoņi savas zināšanas sasnieguši pašmācības ceļā.

Pitraga koris.
Pitraga draudzes koris nodibināts 1889.g., t.i. jau pirms draudzes dibināšanas. Tas
sastādījās no izkaisīti dzīvojošiem baptistiem un citiem dziesmu mīļotājiem Pitragā, Mazirbē,
Košragā. Visi šie baptisti tad vēl skaitījās pie Vīdales draudzes.
Pirmais, kas pulcināja še izkaisītos dziesmu mīļotājus, bija Kārlis Dankers. Viņš tolaik
dzīvoja Mazirbē, apvienodams uz dziedāšanu kādus 10 cilvēkus.
Ap to laiku atceļoja uz Pitragu br. Ansis Strautmanis. Viņš gan nespēlēja neviena mūzikas
instrumenta, bet ļoti mīlēja dziesmas un tāpat ar balsi tās mācīja citiem.
Tā pagāja vairāki gadi. Tas Kungs neliedza arī savas svētības šim darbam, jo dziedot viena
un otra dvēsele tapa pamodināta atdoties tam Kungam Jēzum.
1899. gadā no Užavas uz Pitragu pārcēlās dzīvot br. J. Brauns, kad bija jau nodibinājusies
pastāvīga Pitraga draudze un korī bija 16 dziedātāju. No tā laika kora priekšgalā stāv J. Brauns.
Par saviem iespaidiem no tik ilga darba br. Brauns saka tā:
„Tagad caur Dieva žēlastību pagājuši jau 25 gadi, kur es darbojos svētīgajā dziesmu
laukā. No tiem dziedātājiem, kas bija korī, man šeit darbu uzsākot, maz vien vēl atlikuši. Daži no
tiem ir aizceļojuši tālā svešumā- Brazīlijā, vairāki ir aizsaukti mūžībā un daži ir pakāruši savas
kokles vītolos. Par sevi es varu sacīt: jo ilgāk es dziedu, jo laimīgāks es jūtos, visus tos pagājušos
gadus piedzīvodams tā Kunga žēlastību un Viņa tēvišķu svētību.”

Puzes koris.
Koris dibināts 1889. gadā. Ierosinātājs kora dziedāšanā bija br. K. Rotenbirķis, toreizējais
sludinātājs Puzē. Tā kā draudzē nebija tolaik tādu brāļu, kas prasītu kori vadīt, kā arī nemācēja
nekādu mūzikas instrumentu lietot, tad uzaicināti brāļi no citurienes. Pirmāk br. J. Hintenbergs
no Ventspils draudzes, kurš organizējis pirmo pulciņu ar 12 dziedātājiem. Vēlāk brālis J. Sīmanis
darbojās divi mēnešus, mācīdams dziedātājiem dziesmas un arī pasniegdams dažiem brāļiem
vajadzīgās zināšanas koru vadīšanā.
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Pie dziesmu iemācīšanas lietoja vijoli un jau no paša sākuma dziedāja uz četrām balsīm.
Pirmās dziesmas bija: „Kungs, tu savus ļaudis ganīt”. „Tā brūte gaida ilgi jau”.
Dziedāšana uz draudzi, kā arī uz apkārtni atstāja ļoti labu iespaidu.
Kā koru vadoņi darbojušies brāļi: I. Šternbergs, G. Krauls, un J. Tālbergs. Pēdējais kalpo
draudzei līdz šai dienai. Zināšanas koru vadīšanā brāļi saņēma no J. Sīmaņa. Brālis Tālbergs vēl
papildinājies pie Hintenberga Ventspilī četru nedēļu kursos.
Izbraukumi korim bijuši daudz uz apkārtējām draudzēm, kur vien tikuši uzaicināti.
Augstāko pakāpi koris sasniedza 1914. gadā.

Jaunjelgavas koris.
Pirmā sapulces vieta Jaunjelgavas
draudzītei 1879. gadā bija īrētās telpās
Rātūža ielā Nr. 6. Te sludināja arī no Rīgas
atbraukušie evanģēlija darbinieki.
Uz kādām kristībām bija atbraucis
no Rīgas br. J. Eihmanis ar vairākiem
dziedātājiem. Pilsētiņā drīzi izpaudās vēsts
par priekšstāvošām kristībām, un daži
dauzoņas bij apņēmušies kristības traucēt
un izjaukt. Tā kā kristību vieta nebija
iepriekš izziņota, tad ļaudis jau rītā agri
stāvēja Daugavmalā un gaidīja. Netālu no
pilsētiņas, Daugavas augšpusē, tad arī br.
Eihmanis izdarīja kristības, pirms tam
runādams tik sirsnīgi, kā te vēl nebij
dzirdēts. Runai vēl pievienojās skaistās
Rīdzinieku dziesmas – un dauzoņas
aizmirsa, ka apņēmušies kristības izjaukt.
Svinīgais kristību darbs notika bez
P. Kļaviņš.
traucējumiem.
Nedzirdētās dziesmas bija atstājušas
tik lielu iespaidu, ka arī mazajā Jaunjelgavas
draudzītē uz br. J. Buzeļa ierosinājuma nodibinājās korītis. Par kora vadoni aicināja Pēteri
Kļaviņu, jo tas varēja spēlēt vijoli. Draudzītes sludinātājs tanī laikā bija br. Magons, kurš prata
spēlēt monokordu un jau agrāk bija mācījis draudzei hernhūtiešu meldijas un dziesmas no
Loskiela dziesmu grāmatas, jo baptistiem savas dziesmu grāmatas tad vēl nebija.
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Pirmie dziedātāji P. Kļaviņa korī bija: Lība Ezer, Ede Kļaviņa, Emma Janson, Grieta Znotiņ,
Jorģis Krastiņš un Jēkabs Buzels.
Pats kora vadons tanī laikā vēl nemaz nebija draudzes loceklis, bet drīz tapa kristīts.
1881. gadā korītis taisīja savu pirmo izbraucienu ar dziesmām uz Jēkabpili, kur br.
Kulberģis kristīja Daugavā uz krusta salas 8 jaunatgriestos. Ielūgums uz kristību svētkiem korīti
ļoti iepriecināja un deva jaunu enerģiju turpmākam darbam.
Drukātu dziesmu grāmatu tolaik korim nebija, dziesmas tulkoja no vācu valodas un ar
lielām pūlēm pārrakstīja notis. Tomēr visu to darīja ar prieku.
Reizēm Jaunjelgavā ieradās br. I. Piliņš no Rīgas ar saviem dziedātājiem, kuri dziedāšanas
mākslā stāvēja labu daļu augstāk. Šie apciemojumi deva Jaunjelgavas korim jaunus
ierosinājumus, iepazīstināja ar jaunām dziesmām un deva iespēju arī pašiem pie tām tikt –
norakstot un aizņemoties.
Pēc 11 gadu rosīgas darbības kora vadoņa amatā P. Kļaviņa vietā nāca jauneklis Kārlis
Hiršs, jo Kļaviņu 1892. gadā ievēlēja par draudzes sludinātāju. Sludinātāja amatā br. Kļaviņš ir
līdz šim laikam.

Jaunjelgavas baptistu draudzes koris 1925.g.
Koŗa dibinātājs P. Kļaviņš (X),
tagadējais koŗa vadons P. Beljāns (XX).
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K. Hiršs bija ļoti čakls diriģents un ielika šinī darbā visas savas spējas. Viņš tomēr drīz
saslima un nomira.
Koris nu ievēlēja par savu vadoni Jorģi Rudzīti. Viņa laikā draudze iegāja savā jaunbūvētā
lūgšanas namā Rātūža ielā 17. Vēlāk viņš aizceļoja ar dažiem dziedātājiem uz Brazīliju.
No 1902.-1905. gadam kori vada Krišjānis Baumanis, kura vietā tad nāk Pēteris Beljāns.
P. Beljānim pieder sevišķi nopelni kora izveidošanā un vadībā, kam tas kalpo uzticīgi līdz
pēdējam laikam.
Lielajam karam uznākot, koris un arī pati draudze izklīda, darbība apstājās. Tikai pēc
kara, draudzes locekļiem pamazām atgriežoties, arī koris uz vecās dzīves drupām sāka celt jaunu
dziesmu ēku.
Draudze atkal ar prieku klausās kora dziesmas, kuras skan katrā dievkalpojumā,
vēstīdamas par Dieva mīlestību uz grēciniekiem. Koris ir dievkalpojumu greznums un sludinātāja
labākais palīgs viņa darbā.
Vislielāko uzplaukumu koris sasniedza 1913. gadā, kad korī bija 30 dziedātāju, tagad 20.

Jēkabpils koris.
Drīz pēc baptistu misiones sākuma Jēkabpilī ap 1881.g. iesākās arī četrbalsīga
dziedāšana. Pirmie draudzes locekļi bij dzīvojuši Rīgā un tur apmeklēdami sapulces dzirdējuši
jauko dziedāšanu. Jēkabpils draudzei pievienojušies, tie tūliņ sākuši domāt par kora dibināšanu
un uz to pamudinājuši arī brāļi, kas no Rīgas te ieradušies sludināt Dieva vārdus.
Jaunjelgavas sludinātājam Jankovskim uzņemoties Jēkabpils draudzes vadību, viņa
darbības sākumā piedalas draudzē jauneklis Jānis Saulīts, kas mācēja spēlēt vijoli un pirms savas
atdzimšanas bij to kalpinājis puišu ballēs un kāzās dančus spēlēdams. Tagad, pie ticības nācis,
tas savu instrumentu sāka kalpināt par godu Dievam. Iemācījies notis, tas spēlējis garīgas
dziesmas. Būdams pēc amata drēbnieks, tas kopā ar savu biedri Juri Vārguli strādāja uz laukiem,
kur nu katru reizi darbu atrada. Tā kā Vārgulis arī prata vijoli spēlēt, tad tam drauga garīgā
pārmaiņa lai cik izlikās dīvaina, bet jaunie meldiņi, kurus tas spēlēja, Vārgulim sāka iepatikties
un bij par ceļa rādītājiem pie Kristus. Drīz vien arī viņš atrada pestīšanu un piedalījās draudzē.
Saulīts bij pirmais dziedāšanas ierosinātājs un kora organizētājs Jēkabpilī. Būdams jauns,
enerģisks cilvēks, tas dziedāšanu iesācis ar 4-6 dziedātājiem. Dziedāšana pievilkusi ļaudis, un
daži nākuši pie draudzes. Pirmās dziesmas dabūjuši rakstītas no Rīgas, kuras rīdzinieki bija
pārtulkojuši no vācu valodas. Korītis Saulīša vadībā krietni uzplaucis. Saulītis te darbojies līdz
1897. gadam, kad pārceļas uz dzīvi Pēterpilī, kur tas pūlējās kā draudzes vecajs līdz savai nāvei
1919. gada 22 jūnijā.
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Pēc Saulīša aiziešanas kora vadību uzņēmāssludinātājs S. Grundmanis, līdz atrada kora
vadoni jaunekļa J. Blūma personā, kurš darbojās pāris gadus, līdz tika iesaukts kara dienestā.
Dziedāšana tomēr neapstājās, jo br. P. Sause izpildīja robu, kas bij cēlies ar kora vadoņa
aiziešanu.
1908.g. Nikolajs Aldiņš, kas Rīgā mācīdamies kurpnieka amatu bij nācis Mateus draudzē
un mācījies mūziku, kā arī dziedājis korī, paklausīja draudzes un vecāku lūgumam un pārcēlās uz
dzīvi Krustpilī, uzņemdamies Jēkabpils kora
vadīšanu. Tas bija Jēkabpils draudzes kora
ziedu laiks. Arī draudze uzplauka, ieguva sev
namu ar grunti uz sava vārda un sarīkoja
dažādus svētkus, kur korim vajadzēja ņemt
dzīvu dalību. – Svinēja jaunatnes, draudzes,
precētu māsu un sludinātāja J. Dubelzara
ordināšanas svētkus. Izbrauca arī misiones
darbā uz Līvāni, Trepi, Pļaviņām, Gostiņām,
un Jaunjelgavu. Draudžu 50 gadus jubilejā
piedalījās arī Rīgas Latv. Biedrības namā
sarīkotā koncertā.
Īsi pirms pasaules kara Aldiņš maina
dzīves vietu, un kori līdz draudzes
izklīdināšanai 1915. gadā vada K. Riekstiņš
(miris 1919.g. Staraja Russā). Pēc kara, kad
draudzes locekļu lielums sāka atgriesties
atpakaļ, vairs nevarēja sastādīt jauktu kori,
bet māsa M. Baltman sastādīja un vadīja
sieviešu kori no 1918.-1920. gadam, kad
atkal varēja atjaunot jauktu kori. Kora
priekšgalā stājās H. Ruks līdz izceļošanas
laikiem 1922. gadā.
Tagad Jēkabpils kora priekšgalā stāv
M. Baltman.
N. Kazaks. 1923. g. beigās pie kora
nodibinājās stīgu mūzikas pulciņš, kas pušķo
kora un jauniešu izrīkojumus.

Mažeiķu koris.
Dziedātāju koris Mažeiķos nodibinājās līdz ar draudzītes nodibināšanu 1902. gadā,
sludinātāja J. Jankovska laikā. Ierosinātājs bija br. J. Ziemelis, kurš pats arī vadīja jauno kori.
Dziedātāju sākumā bija 10, tomēr dziedāja uz četrām balsīm.
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Dziesmas Mažeiķos atstāja uz klausītājiem lielāku iespaidu nekā sludināšana. Pat vietējie
žīdi labprāt nāca klausīties, kā baptisti jauki dziedot.
Pēc viena gada darbības Ziemelim uz Jelgavu pārceļoties , viņa vietā par diriģentu nāk D.
Lagzdons, kurš darbojas kādus četrus gadus.
Viņa pēcnācējs F. Vecpuisis, kalpo draudzei un korim 11 gadus, tad atstāj vietu T.
Veinberģim un J. Jaunzemim, kurš darbojas arī tagad.
Visi vadoņi bijuši ar trūcīgām zināšanām dziedāšanas un kora vadības mākslā, tomēr
pūlējušies ar lielāko uzupurēšanos un sirsnību.
Koris savā pastāvēšanas laikā taisījis vairākus izbraucienus uz Elķišķi, Bilunišķi, Bātu,
Pampāļiem, Saldu, un Ezeri.

Mažeiķu draudzes koris ar vadoni J. Jaunzemi vidū.
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Limbažu koris.
1908. gadā br. Rūdolfs Andermanis apmetās uz dzīvi Limbažos kā dievvārdu sludinātājs.
1910. gada sākumā bija jau 10 draudzes locekļu un tika apstiprināta draudze ar br. Andermani
kā sludinātāju. Tai pašā reizā arī br. Andermanis sastādīja pirmo korīti no 8 dziedātājiem.
Dziesmas tika mācītas uz harmonija sapulces telpās, īrētā nelielā istabā. Dziesmas no sākuma
bija vienkāršas un neizkoptas. Arī dziedātāji pa lielākai daļai veci un pusmūža ļaudis, nošu
nepratēji. Dziedāja tomēr no sirds un tā arī šīs dziesmas gāja pie ļaužu sirdīm. tagadējie
draudzes locekļi arvien izsakas, ka dziesmas viņus vilkušas pie baptistiem.
Lielu pakalpojumu draudzei un korim izdarīja br. P. Porejs, kurš 1913. gadā uzbūvēja
saviem līdzekļiem sapulces telpu, kur ērti var pulcēties līdz 300 klausītāju.
1914. gadā br. Andermanis tika iesaukts kara dienestā. Līdz ar to apklusa mazā korīša
dziesmas, tomēr ne ilgi. 1915. gadā korītis paplašinājās līdz 15 dziedātājiem ar diriģentu P.
Bērziņu, „Zilā Krusta” biedri priekšgalā.
Kara laiks atnesa sāpīgus piedzīvojumus. Bija smagi zaudējumi gan dziedātāju sastāvā,
gan telpu ziņā, jo glīto sapulču zāli ieņēma karaspēks.
1918. gadā pārnāca no kara Andermanis. Iesākās atkal jauna kustība korī. Koris pieauga
līdz 20 dziedātājiem. Kā kora īpašums tika iegādātas visas jaunākās baptistu aprindās iznākušās
dziesmu grāmatas.
1920. un pēc tam 1921. gadā draudze sūtīja br. Jāni Rinķi uz koru vadoņu kursiem Rīgā.
Pārbraucis no kursiem, br. Riņķis sāka vadīt kori, kurš tanī laikā bija savos zieda laikos, tā
dziedātāju skaita, kā arī attīstības ziņā. 1921. gadā korī skaitījās 30 dziedātāju. Lielākā daļa no
tiem bija nošu pratēji. Skaņu mākslā baptistu koris ar sekmēm varēja sacensties ar citiem
koriem Limbažos.
Ar dziesmām koris skandināja evanģēliju Limbažos un citās vietās. Dziedātāju kvarteti un
dubultkvarteti vairāk reizes dziedājuši Salacgrīvā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Rūjienē un vienu
reizi dubultkvartets Paltmalē.

105

Korim sāka pieteikties ticīgi
dziedātāji arī ārpus mūsu draudzes.
1921. gadā uz diriģentu kursiem
draudze sūtīja arī M. Riņķi un br. Fridrihu
Čukuru. 1922. gadā uz Brazīliju aizceļoja 12
kora dziedātāji, draudzes locekļi. Koris
manāmi saplaka, bet dziesmas tomēr
neapklusa. Tas notika pēc 6 mēnešiem, kad
sapulce tika slēgta, jo sludinātājs br.
Andermanis aizceļoja, un Limbažu draudzei
nebija cita apstiprināta sludinātāja. 1923.
gadā kā sludinātājs tika apstiprināts br. P.
Porejs. Līdz ar to atvērās arī sapulce, un arī
koris no jauna uzsāka savu gaitu.
Kad 1924. gadā I. Riņķis tika iesaukts
kara klausībā, diriģenta vietu ieņēma Fr.
Čukurs. Korī tagad 15 dziedātāji, kuri dzied
pēc labākās iespējas un no sirds.
R. Andermanis.

Gatartas koris
Gatartas draudze pieder pie jaunākām baptistu draudžu saimē un jauns bija arī viņas
koris, jo pašreiz koris nedarbojas.
Gatartas draudze nodibinājās 1909. gadā; tai laikā meklējams arī viņas kora sākums.
Pirmie ierosinājumi nāca no Smiltenes dziedātājiem, kuri br. Zaķīša vadībā ieradās Gatartas
Ješku brāļu draudzes saiešanā, kur notika garīgā sapulce un skanēja arī smiltenieku dziesmas.
Tās nedeva mieru gatartiešiem un sevišķi dr. loceklim, kurpniekam br. J. Lācim. Radās vēlēšanās,
kaut arī te būtu koris, kas dzied tik jaukas dziesmas.
Reiz Smiltenē saticies ar br. Zaķīti, br. Lācis ielūdz viņu uz Gatartu, kur kādu laiku varētu
uzturēties un nokārtot dziedāšanu. Br. Zaķītis tūliņ gan nav apsolījis, bet pēc kāda laika tomēr
ieradies pie Lāča ar vijoli padusē. Apmeties pie br. Lāča uz sešām nedēļām kur abi strādājuši
kurpnieka darbu un blakus tam br. Zaķītis mācījis Lācim vijoli spēlēt un visu nepieciešamo kora
vadībā. Br. Lācis gan jau agrāk pratis spēlēt vijoli, tikai bez notīm, pēc atmiņas. Mācīties bijis
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diezgan grūti, jo ar 40 gadiem visus tos punktus un ķekšus saburtot nav nieka lieta. Tomēr laba
griba pārvar visus kavēkļus.
J. Lācis, nobeidzis šos „diriģentu kursus”, sāk pulcināt gatartiešus pie dziesmām. No
sākuma iet diezgan bēdīgi, - dziedātāji nav pieraduši savu meldiju valdīt un tādēļ četrbalsīga
dziedāšana nemaz negrib iekopties, bet galu galā tomēr dziedātājiem rodas i patstāvība, i
saskaņa. Pirmā dziesma bijusi „Nāc jel pie dzīvības upes” no „Ev. dz.”.
Klausītāju atsauksmes par dziedāšanu bija vislabākās, un tas deva korītim jaunu sparu.
Tomēr br. Lācis pārliecinājās, ka nepieciešami papildināties zināšanās, tādēl 1911. gadā, kad korī
bija jau 20 dziedātāju, kopā ar br. Ošiņu apmeklēja diriģentu kursus Rīgā.
Bet tad notika pilnīga katastrofa kora un arī visas draudzes dzīvē. Iebiedēti no
praviešojumiem un tuvajām sarkanā pūķa briesmām, labs pulciņš Gatartas dr. locekļu aizbrauca
uz Brazīliju. Aizbraucēju starpā bija arī gandrīz visi kora dziedātāji. Tagad gan ir divi diriģenti, bet
nav jaunu ļaužu, kas varētu korī dziedāt. Kā būs turpmāk, to rādīs nākotne.

Pēterpils latviešu baptistu bēgļu koris no 1915.-1920.g.
Kad 1915.g. pavasarī pasaules kara ugunis sāka postī arī Latvijas druvas un mežus,
Kurzemes jaunatne un starp viņiem laba daļa dziedātāju bija spiesta patvērumu meklēt ārpus
savas dzimtenes. Daļa izklīda pa visu plašo Krieviju un citi nonāca arī Pēterpilī.
Neskatoties uz bēdīgiem bēgļu apstākļiem, dziesmas neapklusa – jo latvietis prot dziedāt
arī grūtos bēdu laikos un bez saulītes vakarā.
Pēterpils draudzē bēgļi – dziedātāji atrada mīļu uzņemšanu. Brāļi Jānis Kaufmanis un
Kārlis Freijvalds, kuri toreiz vadīja Pēterpils kori, mēģināja pieskaitīt katru bēgli – dziedātāju korī.
Tā koris pieauga ļoti liels, tomēr sastāvs bija raibs un grozīgs: vieni pieceļo, otri aizceļo tālāk uz
Krievijas iekšieni. Lielas grūtības radīja grāmatu trūkums. Ne katram bēgot bij laimējies paņemt
grāmatas līdz; tā nu vienam ir viens krājums, otram cits.
Drīz vien 1916.g. sākumā br. Freijvalds atstāja kora vadīšanu br. J. Kaufmanim, jo
draudzes plašais darbs atrāva Freijvaldu no kora vadīšanas.
Tad nāca vajāšanas. 1916.g. rudenī krievu valdība noliedza visas „sektantu” sapulces.
Pēterpils draudze sapulcējās šur un tur nelegāli, zem klajas debess, līdz neoficiālā kārtā vietēja
rajona pristavs atvēlēja noturēt dziedāšanas stundas, bet ar to nosacījumu, ka drīkstam nākt un
iet pa „melnajām trepēm”, lai ļaudīm uz ielas neuzkristu, ka baptisti atkal sapulcējas.
Saprotams, ka šai drūmajā laikmetā koris bija centrs, ap kuru pulcējās visa draudze, jo
„dziedāšanas stundas” sāka apmeklēt visi draudzes locekļi.
Atnāca revolūcija. Nu vairs nebija slepeni jādarbojas, varēja lūgt un dziedāt atklāti. Ar
jauniem spēkiem stājās pie kora vadīšanas br. Jānis Bermaks. Viņa laikā koris skaita ziņā
viskuplākais – ap 60 dziedātāju, pavisam no 44 dažādām baptistu draudzēm. Bermaks daudz
nodarbojās ar dziesmu rakstīšanu un hektografēšanu, lai būtu dziesmas.
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Latviešu baptistu draudzes koris Pēterpilī 1917. g.
Pirmās rindas vidū diriģents J. Bermaks. Uzņēmums izdarīts latviešu draudzes sapulču telpās
„Kazačij pereulkā”.
Viss likās ejam uz priekšu, bet te atkal ārējie apsakļi ienesa pārgrozības. Lielinieki un viņu
nešķiramais pavadonis bads uzņēma savu valdību 1917. gada rudenī. Tas spieda vienam otram
apskatīties pēc maizes ārpus Pēterpils, Iekškrievijā. Daudz dziedātāju aizceļoja 1918. g. sākumā
un to starpā arī br. Jānis Bermaks, bez tam citiem laimējās nokļut ar bēgļu ešaloniem atpakaļ
dzimtenē. Palika mazs pulciņš jaunatnes, bet par laimi labi dziedātāji un muzikāli izglītoti spēki,
viņu starpā arī Artūrs Garancs, kuru tad arī izvēlēja par kora vadoni.
Pēterpils koris bija iemīlēts ne tikai baptistu aprindās. 1920. gadā šauro telpu dēļ
(Serpuhovskajas ielā) vajadzēja sarīkot koncertu Somu luterāņu baznīcā, kuru labi apmeklēja
Pēterpilī atlikušie latvieši. Plašās telpas un labā akustika deva iespēju korim un viņu solistiem
starp citu parādīt savus sasniegumus mūzikā. Labu ieskatu koris bija mantojis Pēterpils krievu
baptistu draudzēs, kur krievi latviešus ņēma sev par priekšzīmi.
Vēl jāpiemin Pēterpils kora darbību Novgorodas latviešu kolonijās. Tāda īsta
iedraudzēšanās notika1918.g. rudenī Tabora draudzes jaunatnes svētkos. No tā laika notika
pastāvīga viesošanās gan vienā, gan otrā kolonijā. Šīs savstarpējās attiecības atstāja arī savu
iespaidu uz novgorodiešiem, viņi dziedāšanā sāka sacensties, mācīties mūziku. Kam vien bija pa
spēkam, iegādājās instrumentus, galvenā kārtā harmonijumus, vijoles un klavieres.
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Ilgas pēc dzimtenes 1920.g. beigās bija tapušas tik lielas, ka neskatoties uz plašo darbu
Krievijā, Pēterpils kora vadošie spēki un dalībnieki viens pēc otra steidzās atpakaļ uz mājām, uz
Latviju.

Krustpils koris.
Kad pasaules kara bēgļi pēc Brestas miera līguma vācu okupācijas laikā sāka atgriesties
dzimtenē, Krustpilī ieradās vairāki Jēkabpils draudzes locekļi, kuri nevarēdami ērti tikt pāri
Daugavai, iesāka noturēt lūgšanas stundas Krustpilī J. Lapiņa dzīvoklī. Tā izcēlās Krustpilī
baptistu draudze. Jēkabpils arī nebij vairs nekāds centrs, jo lūgšanas nams bija kara laikā
nopostīts līdz pamatam.
Krustpilī noturot dievvārdu sapulces, ieradās arī klausītāji, kuriem interesēja dziedāšana.
Sākumā nevarēja apsākt četrbalsīgu dziedāšanu vīru balsu trūkuma dēļ, tāpēc dziedāja māsas
vien divbalsīgi. Šo sieviešu kori mācīja un vadīja A. Kļaviņš, vēlākais draudzes sludinātājs,
Nopostītai pilsētai no drupām paceļoties, iesākās arī garīga pamodināšana, ieradās arī vairāki
brāļi un daži nāca no jauna klāt, ka koris varēja iesākt dziedāt četrbalsīgi. Diriģenta amatu
izpildīja apmēram gadu br. Strelevics no Uguņciema draudzes, kas atradās te kara dienestā. Pēc
viņa aiziešanas kori līdz 1922.g. rudenim vadīja jauneklis V. Krastiņš, kurš līdz ar daļu no
dziedātājiem aizceļoja uz Brazīliju.
Atlikušie dziedātāji sava vadoņa Kārļa Kondrāta vadībā pušķo sapulces ar četrbalsīgām
dziesmām un svētku un citos izrīkojumu gadījumos dzied kopīgi ar Jēkabpils dziedātājiem kā
apvienots koris.

Ģipkas (Vīdales draudzes stacijas) koris.
Ģipkas draudzes koris radās 1921. gadā, kad caur vietējo baptistu dr. locekļu un sevišķi
caur Ernesta Dundura dedzīgo sludināšanu daudz vietējo ļaužu pamodās uz jaunu garīgu dzīvi.
Lielajos kristības svētkos draudzei pievienojas vienā reizē 54 dvēseles, to starpā arī pats E.
Dundurs un gandrīz viss vietējais lut. dr. koris. Tā radās iespēja jaunajai Ģipkas draudzītei, kur
līdz šim bija dzīvojuši tikai atsevišķi Vīdales draudzes locekļi, pašai nodibināt savu sapulces vietu
un dievkalpojumus, kurus kuplināja tāds pat jauns korītis no 28 dziedātājiem.
Daudzi klausītāji tika pamodināti caur kora sirsnīgajām dziesmām.
Tomēr draudzītei nebija lemts ilgi priecāties par savu kori. Brazīlijas kustībai uznākot, 20
dziedātāju ar vadoni priekšgalā atstāj dzimteni un aizceļo uz Brazīliju. Tas uz laiku pat pilnīgi
pārtrauc kora darbību. Pamazām taču palikušie sāka atkal pulcēties pie dziesmām, un tagad
Ģipkas korītī jau ir 16 dziedātāju br. Rozenberga vadībā.
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Piltenes koris.
Piltenes draudzes sākuma laikā sapulces noturētas bez kora dziedāšanas. Dziedājuši visi
kopīgi no Loskiela dziesmu grāmatas, kuras meldijas pratuši pirmie brāļi sapulču vadītāji un
mācījuši citus dziedāt no galvas, bez kāda mūzikas instrumenta palīdzības. Kad teikuši dziesmas
numuru, tad nulli saukuši par „līdz”, tā piem. 200 – divi līdz, līdz.
Pirmais, kas kori nodibinājis ir Pēters Veidemans, vēlāk sludinātājs Sakā (tagad Brazīlijā).
Mācījis kori uz vijoles. Dziedātāju bijis maz, vairāk sievietes, kādēļ dziedājuši divbalsīgi no
„Glaubensstimme´s” pārtulkotas dziesmas, kuras paši rakstījuši. Vēlāk, kad pie kora piedalījušies
vīrieši, sākuši dziedāt četrbalsīgi. Bijuši kādi 10-15 dziedātāju. Kā palīgs Veidemanim bijis
Kaspars Poriņš, kas vēlāk pa sapulces laiku vadījis kori, balsi uzdodams. Pats vijoli nespēlējis un
nemācījis dziedāt. Kad sapulces tapušas noturētas Krīgera, pēc tam Sietiņa namā, pie kora
piedalījušies vairāki dziedātāji. Šinī laikā tad arī draudzei uzbūvēts savs lūgšanas nams. Pie nama
atvēršanas 25. martā 1881. gadā koris jau bijis diezgan labi nostādīts un varējis patīkami un
skaisti dziedāt. Šinī dienā bijuši ielūgti dziedātāji no Ventspils un Užavas.
Kad P. Veidemans aizgājis no Piltenes, viņa vietā par sludinātāju atnācis Jēkabs Iņķis. Kori vadījis
Jānis Priede. Korī jau bijis dziedātāju 25-30. Dziedājuši no „Cerības Ausekļa”, kā arī no Sīmaņa
izdotām litografētām dziesmām. Dziedātāji sāka braukt uz apkārtējām draudzēm svētkos un arī
paši rīkoja svētkus, aicinādami kaimiņus palīgā.
Pēc J. Priedes aiziešanas no Piltenes, kori vadīja Kārlis Valters, Jēkabs Sīmanis un Jānis
Emka. J. Emka bija pirmais no vadoņiem, kas apmeklējis kora vadoņu kursus un tur guvis pirmās
zināšanas dziedāšanā. Kad J. Emka aizgāja uz Ventspili, koris palika bez vadoņa, tomēr turpināja
dziedāšanu pa sapulces laiku, dziedādams agrāk iemācītas dziesmas. Par draudzes sludinātāju
bija Bilerts. Draudzei un sevišķi korim nāca grūts laiks. Dažādu iekšēju nesaskaņu un vadoņa
trūkuma dēļ koris kādus trīs gadus nemaz nav dziedājis. Vēlāk dziedātāji sākuši pamazām atkal
pulcēties.
Tad atnāca Jānis Štelmahers, kurš jau bija vadījis kori, čakli un uzupurēdamies ķērās pie
darba un atjaunoja kora dziedāšanu, aicinādams korī agrākos un uzņemdams jaunus
dziedātājus. Pēc divi gadi darbības, dzīves apstākļu dēļ Štelmahers aizgāja no Piltenes. Dziedātāji
vēl ilgi turēja viņu mīļā piemiņā.
Viņa vietā nāca Kaspars Veidemans. Pirmās zināšanas dziedāšanā guvis no J. Štelmahera,
kurš redzēdams, ka viņam jāaiziet, mācījis sev vietnieku.
Ar Veidemaņa aiziešanu uz Sisi, kur viņš vēl tagad kori vada, 1907.g. pavasarī kori sāka
vadīt Fricis Kārkliņš. Pirmās zināšanas dziedāšanā guvis no toreizējā Talsu draudzes sludinātāja
Ziemeļa. Bieži un kārtīgi noturēdams mēģinājumu stundas un enerģiski vadīdams, Kārkliņš
saistīja pie kora dziedātājus. Daudz jaunu dziedātāju piedalījās korī. Dziedātāju skaitījās ap 50.
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Arī sludinātājs Osvalds Legzdiņš dzīvi interesējās par kora uzplaukšanu, visādi to pabalstīdams.
Koris nereti izbraucis uz apkārtējām kaimiņu draudzēm – Ventspili, Užavu, Sārnati, Sisi, Puzi un
Kuldīgu, kā arī aicinājis viņus pie sevis.
Kad Piltenē 1913. gadā tapa
sarīkoti kora vadoņu kursi, Kārkliņš
ņēma tur dzīvu dalību un vēlāk
papildinājās Rīgā. Kad 1923.g. notika
braukšana uz Brazīliju, tad arī no
Piltenes aizbrauca kāda daļa
krietnāko dziedātāju. Tas bija korim
liels zaudējums.
1924. gada rudenī Kārkliņš atstājās
no kora vadīšanas un viņa vietā par
vadoni palika Augusts Čunčiņš, kurš
vēl tagad kori vada. Pirmās zināšanas
guvis skolā iedams, mācīdamies vijoli
spēlēt un mūzikas teoriju. Vēlāk
vadījis svētdienas skolā dziedāšanu,
apmeklējis kora vadoņu kursus Rīgā
un Liepājā.
Pēdējā laikā koris atkal sāk uzplaukt.
***

P. Veidemanis

111

Jelgavas baptistu draudzes koris ar savu ilggadīgo diriģentu J. Kroni vidū.

Monokords.
Mūsu vecie koru vadoņi diezgan bieži lietojuši koru apmācībā šo primitīvo mūzikas
instrumentu.
Dr. A. Bīlenšteins, krievu zinātņu akadēmijas korespondējošais loceklis, savā darbā par
latviešu kultūru „Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten”, par latviešu mūzikas
instrumentiem runādams, arī piemin tamlīdzīgu instrumentu, kuru nosauc dažādi: ģingas,
gingas (Kurzemē, Mežotnes apg.), džindžas (Valmierā), akerdonis un arī meldiņu spēle, jo bijis
derīgs tikai meldiņu spēlēšanai. Šim instrumentam bijusi skaista skaņa, kuras dziļums un
pilnskanība atgādinājusi čello toni.
Ar savu ārējo formu tas bijis līdzīgs šaurai bērza koka kastītei uz trim kājām, apm 12 ½
cm platai un 9 cm augstai kura uz augšu drusku pieņemas platumā. Drusku izdobtajā virsā divi
rezonanscaurumi. Pa labi aiz tiem poga zarnu stīgas piestiprināšanai. No kastītes otra gala zem
stīgas stiepjas šurp robota līstīte, robi kreisajā galā garāki, bet pret otru galu top īsāki. Ar kreisās
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rokas pirkstiem stīgu uz līstes kāpieniņiem piespiežot un ar labo roku velkot lociņu pār stīgu
rezonanscaurumu vietā, varēja dabūt attiecīga augstuma toni. Stīgas noskaņošanai derēja tapa
kastītes galā. Līstei pavisam bijuši 28 robi.
Tā instrumenta īpašnieks, kuru apraksta Bīlenšteins, uz katra kāpieniņa atzīmējis
attiecīgu toni, lai vieglāk varētu spēlēt meldijas. Zemākais tonis bijis g zem otrās palīglīnijas un
augstākais h virs pirmās palīglīnijas; tā tad instrumenta diapazons aptvēris vairāk kā divas
oktāvas.
Arī skolotāji esot šādus instrumentus lietojuši korāļu meldijas mācot. Uz laukiem lietotie
monokordi bijuši ap 3 pēdas gari, citi, kurus varēts dabūt arī Rīgā pirkt, bijuši mazāki. Viens no
lielākajiem šī instrumenta ļaunumiem bijis tas, ka intervālus legato spēlējot nav varēts iztikt ar
vienas rokas pirkstiem, - atstatumi starp spiežamajām vietām bijuši ļoti lieli.

Organizētais darbs.
1. Diriģentu kursi.
Jau mūsu koru dziedāšanas sākuma laikos vienmēr vairāk noskaidrojās doma, ka kora
vadonim nepietiek vienīgi ar labu gribu un ka viņam vajaga būt nevien labam sava daiļā
priekšmeta pratējam, bet arī jāzin, kā vissekmīgāk iemācīt to citiem, ko pats prot. Bet nebija ne
viena, ne otra; nabadzīgas bija zināšanas mūzikas un dziedāšanas teorijā, vēl nabadzīgākas
metodikā. Bija tikai laba griba. Vēl gadu desmitus pēc pirmo koru nodibināšanās varēja atrast
diriģentus, kuri tikko prata rīkoties ar kādu mūzikas instrumentu,
Enerģiskākie diriģenti meklēja izeju kā varēdami. Iegādājās dažādas mācību grāmatas,
gāja mācībā pie tiem diriģentiem, kuri skaitījās vairāk izglītoti savā arodā, un paši uzņēmīgākie
griezās pie speciālistiem ārpus baptistu aprindām. – Pirmie mūsu diriģentu skolotāji ir viņu pašu
vecākie amata biedri: M. Kēže, V. Adams, I. Piliņš un Ģ. Reķis, vēlāk viņiem piebiedrojās A.
Ģēģers, J. Sīmanis un K. Iņķis.
Lieli nopelni mūsu diriģentu izglītošanā ir fonoloģijas institūta nodibinātājam, tagad
sirmajam māksliniekam Ernestam Vīgneram, pie kura savā laikā izglītojušies un papildinājušies
ne viens vien no mūsu tagadējiem labākiem diriģentiem un dziedātājiem.
Jau 1884. gadā, apceļodams mūsu draudžu korus un ievadīdams „Cerības Ausekli” koru
lietošanā, mūsu pirmais labākais dziedāšanas skolotājs I. Piliņš pārliecinājās, ka diriģentiem
pašiem vēl daudz jāmācās. Viņš arī meklēja ceļus, kā palīdzēt pie vajadzīgajām zināšanām tikt.
Viņš bija novērojis, ka mūsu diriģenti, visu labu gribēdami, paši mocas un moca citus.
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Piliņš tādēļ ķērās pie darba, sastāda nelielu jaunu dziesmu krājumu „Skaņu Glītums” ar
metodiskiem padomiem koru vadoņiem. Kādā vēstulē, kuru Piliņš tanī laikā rakstījis A. Ģēģerim,
viņš par šo grāmatu izsakās tā: „Pie tam svarīgākais būs raksts par dziedāšanas mākslu un viņas
metodiku, kur top ļoti skaidri un plaši izstāstīts par dziedāšanas mākslas svarīgākiem
priekšmetiem.”
Piliņš gan cerēja visu labu no sava raksta, bet vēlāk pats pārliecinājās, ka panācis ļoti
maz. Diriģentu vairums vēl bija tik nesagatavots patstāvīgām nopietnām studijām, ka pat dažs
no labākiem nesaprata, ko ar šādu
pamācību lai iesāk.
Tad radās doma sarīkot
diriģentiem sevišķus kursus, kur tieši
skolotāju vadībā sniegt koru vadoņiem
visu nepieciešamāko no mūzikas,
mūzikas teorijas, dziedāšanas un
diriģenta praktikas. Ka šādiem kursiem
var būt labi panākumi, par to jau vairāki
diriģenti bija pārliecinājušies Ernesta
Vīgnera dziedāšanas kursos Rīgā un
vēlāk Liepājā.
1889. gada 11. oktobrī K.
Freijvalds, J. Bitermanis un A. Ģēģers
izsūtīja uzaicinājumu visiem, kas
interesējas par koru dziedāšanu un
gribētu papildināties, ņemt dalību tādos
koru vadoņu kursos Liepājā, Freijvalda
skolas telpās. Šie tad arī bija pirmie šādi
kursi6 mūsu koru vadoņiem. Mācības
A. Ģēģers.
turpinājās 4 nedēļas, sākot no 10.
Ilggadīgais kora vadonis sakās un dziedāšanas
janvāra 1890. gada, par ko katram
lietu pārzinis Latvijas bapt. savienības padomē.
dalībniekam bija jāmaksā 3 rubļi. Mācību
pasniedzējs bija toreizējais Āgenskalna
6

Kādi īsāki kursi esot gan jau notikuši vairāk kā 10 gadu agrāk arī Liepājā uz kora vadoņa Ģ. Reķa
ierosinājumu. Viņš uzaicinājis Ezeres kora diriģentu M. Klesterofu par mācību pasniedzēju, bet tad tas
atteicies, uzaicināts M. Kēže no Rīgas.
Bijis pavisam 10 kursistu: Markus no Saldus, Klesterofs no Ezeres, Bauze no Pampāļiem, Silenieks no
Judupes, Lauris no Embotes. Lēmaķis no Gramzdas, Fr. Klabis no Priekules, Reķis no Liepājas, Bitermanis
no Tadaiķiem un vēl viens, kura vārds nav uzglabājies.
Mācības turpinājušās divi dienas, noskaidrojot tikai pašu elementārāko mūzikas teorijā. Izdevumus
seguši paši kursisti. Maksājuši arī lektoram. Šādas ziņas pēc atmiņām sniedz M. Klesterofs.
114

kora vadonis I. Piliņš, tomēr slimība viņam neļāva kursos rosīgi strādāt līdz beigām.
Šiem kursiem tomēr bija pilnīgi privāts raksturs, nebija arī nekādas valdības atvēles, jo
tādu dabūt nenācās viegli.
Nākošie kursi jau bija organizācijas rīkoti. 1891. gada vasarā Liepājā notika pirmā
diriģentu sapulce, kur nolēma Liepājā dibināt sevišķu „dziedātāju sabiedrību”. Ievēlēja pirmo
rīcības komiteju, sastāvošu no A. Ģēģera, K. Freijvalda, J. Lukevica. V. Adama, D. Klesterofa un J.
Bitermaņa, kura tad arī sarīkoja 2. diriģentu kursus Liepājā, Jelgavas sātības biedrības Liepājas
nodaļas telpās 1894. gada janvārī. Kā pasniedzēji kursos darbojās Ernests Vīgners un viņa
skolēns A. Ģēģers no Sakām.
3. kursi notika Daugavgrīvā 1897. gada janvārī. Mācības turpinās 3 nedēļas. Kā
pasniedzēji ņem dalību A. Ģēģers, J. Sīmanis un Daugavgrīvas draudzes skolotājs Kārlis Iņķis.
4. kursus sarīkoja Rīgā Vīlandes ielā 5, Ciānas vācu draudzes telpās, 1898. gada februārī.
Kursu vadītājs bija A. Ģēģers.
5. kursi notika atkal Daugavgrīvā 1900 (?) gadā. Turpinājās 3 nedēļas. Kā mācības spēki
piedalās A. Ģēģers un K. Iņķis.
6. kursi Rīgā, Mateus draudzes telpās 1904. gada decembrī. Pasniedzēji A. Ģēģers un K.
Iņķis.
7. kursi notiek Liepājā, Ciānas draudzes telpās 1907.g. janvārī. Ilgst 3 nedēļas. Mācības
pasniedz A. Ģēģers, J. Sīmanis un K. Iņķis.
8. kursi atkal Liepājā, Ciānas draudzes telpās, 1908.g. februārī. Turpinājās 3 nedēļas. Kā
mācību spēki darbojas A. Ģēģers, A. Ģēģers (Liepājas), konservatorists Dreimanis un vijolnieks
Alfrēds Līdaks.
9. kursi noritēja Piltenē, vietējās draudzes telpās 1911. gadā ar saīsinātu divu nedēļu
programmu A. Ģēģera vadībā.
10. kursi 1921. gada janvārī Rīgas Mateus draudzes telpās ir pirmie pēc ilgā kara
pārtraukuma. Kursi ilgst divas nedēļas; mācības pasniedz A. Ģēģers, Ādams Ģēģers, K. Līdaks un
V. Krūms.
11. kursi atkal Rīgas Mateus draudzes telpās 1921. gada decembrī. Skolotāji – A. Ģēģers,
K. Līdaks un V. Krūms, Mācības turpinājās divi nedēļas.
12. kursi sarīkoti Liepājā, baptistu izglītības biedrības telpās 1923. gada decembrī.
Mācības pasniedza A. Ģēģers, H. Adams un J. Tīss no Ventspils.
13. kursi Liepājā, baptistu izglītības biedrības telpās no 28. decembra 1924. gadā līdz 11.
janvārim 1925. gadā. Mācības pasniedza A. Ģēģers, Ādams Ģēģers, J. Tīss, brīvmākslinieks Turss
un dziedāšanas skolotājs Grafs.
Bez šiem Latvijas teritorijā sarīkotiem kursiem tādi noturēti arī Novgorodas guberņā
dzīvojošiem latviešu baptistiem. 1912. gadā Ļubļades ciemā – 3 nedēļas, ar A. Ģēģera un Ādama
Ģēģera piedalīšanos. 1913. gadā Nikolaidačas kolonijā sarīkotos kursus vadīja A. Ģēģers.
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No priekšmetiem, ko šajos kursos pasniedza, varētu atzīmēt vijoles spēli, elementāro
mūzikas teoriju, solfedžio, vokalizāciju, diriģenta praktiku, savienotu ar metodiskiem
aizrādījumiem. Galvenā vērība piegriesta kursistu praktiskajiem darbiem.
Tā kā kursos ieradās klausītāji ar dažādām priekšzināšanām, tad nācās iekārtot divas, trīs
pat četras grupas, kas gan sarežģīja mācību pasniegšanu, bet tomēr deva iespēju plašākām
diriģentu aprindām papildināt savas zināšanas. Ir laba daļa diriģentu, kuri kārtīgi apmeklējuši trīs
kursus, pakāpeniski iestādamies vecākās grupās.
Kas attiecas uz kursu finansielo pusi, tad par to sākumā rūpējās „dziedātāju sabiedrība”,
saņemdama arī draudžu savienības pabalstu, bet vēlāk, kad dziedātāju sabiedrība savu darbību
izbeidza, par kursu sarīkošanu rūpējās baptistu draudžu savienība.
Šo kursu labais iespaids tapa redzams vienmēr vairāk. Ja sākumā vēl radās daži, kuri
apgalvoja, ka varot dziedāt arī bez šādas mācīšanās, tad vēlāk jau tādi bija grūti atrodami. Kursu
audzēkņi rādīja, ka samērā īsā laikā daudz ieguvuši. Un mūsu dziedāšanas lietai ar to bija labi
pakalpots.
Ievērojami, ka visos kursos, izņemot pašus pirmos, kā kursu vadītājs un mācības spēks
darbojies br. Andrejs Ģēģers no Sakām. Viņam ir sevišķi nopelni mūsu dziedāšanas uzplaukšanā
un izdaiļošanā.
2. Dziedātāju sabiedrība un viņas darbība.
1890. gada Jāņu dienā Skatres draudze ar kaimiņu koru piepalīdzību bija izrīkojusi
dziesmu svētkus. Starp citiem viesiem un aktīviem svētku dalībniekiem bija arī vairāki koru
vadoņi: K. Freijvalds, V. Adams, J. Bitermanis un citi. Runājuši par dziedāšanu mūsu draudzēs un
nolēmuši izrīkot koru vadoņu sapulci, kur lai apspriestu lietas uzplaukšanas veicināšanu un
kuplināšanu”. Ievēlējuši arī triju vīru rīcības komiteju: A. Ģēģeri, K. Freijvaldu un V. Adamu, kuri
lai saaicinātu diriģentus uz apspriedi 1891. gadā.
Projektētā pirmā diriģentu sapulce notika Liepājā 1891. gada 2. janvārī. Piedalīšanās bija
diezgan kupla: dalībnieku pavisam 27 no 18 dažādiem koriem. Vada K. Freijvalds. – Sapulce
norit dzīvi, klausoties referātus un pārrunājot dažādus jautājumus. J. Bitermanis referē „Par
dažādiem ieskatiem aizspriedumiem koru un koru vadoņu starpā”, starp citu norādīdams uz
uzbrukumiem, kādi bijuši dažiem pirmo diriģentu kursu apmeklētājiem no tādu darba biedru
puses, kuri papildināšanos neatzīst. – Sludinātājs Kulbergs runā par to, „Kāds svars korim
misiones ziņā?” – Pārrunā jautājumu par koru sastāvu, kā koru vadonim jāizturas pret kori, par
dziesmu svētku svinēšanu, vaj publikai atļauts saukt ‘bravo”, „da capo” vaj kā citādi izrādīt savu
piekrišanu? (Atzīst, ka tas nav pielaižams. Sast.), par kopīgiem dziesmu svētkiem, par jaunu
dziesmu apgādāšanu, diriģentu kursu izrīkošanu u.t.t.
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Galvenais jautājums tomēr ir koru vadoņu un dziedātāju kopīgas organizācijas
dibināšana plašāku un visus korus interesējošu pasākumu izveidošanai. Ievēl rīcības komiteju,
sastāvošu no K. Freijvalda, A. Ģēģera, J. Lukevica, V. Adama, D. Klefterofa un J. Bitermaņa, kas
lai izstrādātu statūtus un celtu priekšā nākošai sapulcei. Atzīst par vēlamu, ka līdzekļu iegūšanai
visi dziedātāji maksātu jaundibināmās dziedātāju sabiedrības vajadzībām 5 kapeikas gadā.
Sapulces protokols rāda, ka darbinieki šķīrušies visai apmierināti, apvienoti darbā, līdz
ņemdami bagātīgu ierosinājumu un padomu krājumu.
Šī sapulce uzskatāma kā pamats vēlākai dziedātāju sabiedrībai, kurai bija liela nozīme
dziedāšanas izkopšanā vairāk kā divdesmit gadu. Sevišķi rosīga bija sabiedrības darbība pirmajā
gadu desmitā.
Vēlāk sabiedrības darbība pamazām atslāba un viņas pienākumus pārņēma vispārējā
baptistu draudžu savienība.
Sevišķi raksturīgas bija sasauktās diriģentu apspriedes, kur tika pārrunāti visdažādākie uz
koru dzīvi attiecošies jautājumi. Daudzi no šinīs sapulcēs taisītiem atzinumiem tiek ievēroti koru
praktikā vēl tagad.
Otrā diriģentu apspriede arī notika Liepājā, 1893. gadā, kurā ņem dalību 28 personas K.
Freijvalda vadībā.
Tā laika apstākļus un uzskatus labi raksturos īss izvilkums no šīs diriģentu apspriedes
protokola:
„IV. Atzīst, ka korus arī vajadzētu uzņemt vispārējā draudžu statistikā, jo tie ir draudzes
strādājošie spēki un tādēļ par viņu sastāvu zināt nav lieki.
V. Vaj varētu arī gadījumā tautas dziesmas dziedāt? Pārrunājot atzīst, ka tādi gadījumi nevar būt
un ka nedrīkst dziedāt.
VI. Vaj koris drīkst izbraukumos dziedāt pie krogiem? Atzīst, ka še katrā gadījumā jāievēro vietas
un laika apstākļi; ja dzied vientiesīgā ticībā, tad tas var būt par svētību, bet ja to dara vienaldzīgi
vaj godkārības dēļ, tad ir labāk nedziedāt.
VII. Vaj kora diriģentam pieklājas uzpirkt svētkos klaķierus (slavas uzsaucējus)? Pārspriežot
saprot, ka nekādi uzslavas saucieni garīgos izrīkojumos nav pielaižami, tikai ja sevišķs izņēmums
būtu.
VIII. Vaj ir pareizi, ka kora vadonis citu kori kritizē avīzēs? Pārrunājot saprot, ka labāki personīgi
vaj caur vēstuli vainas uzrādīt, jo tas būtu svētīgāki nekā atklāti kritizēt.
IX. Vaj mācības stundās drīkst nedziedātāji klāt būt? Saprot, ka tā ir pašu darīšana un jāskatās
pēc apstākļiem.
X. Vaj kora vadonim ir tiesība dziedātājus sastādīt pēc savas gribas? Māc. Fridrihsons saka, ka
speciālistam tas tik būtu iespējams, bet kad nu mums tādu vadoņu trūkst, tad jālūko tādas lietas
mīlestība izvest ar visu līdzziņu. Ģēģers dod padomu, likt pārceļamām personām dziedāt un tad
lai koris apspriež, ko darīt. Tam arī piekrist.
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XII. Kas darāms, lai koris iemantotu draudzes cienību, ievērību un atbalstu? Plaši pārrunājot
saprot, ka viņiem caur pazemību jāiemanto draudzes mīlestība un tā draudze jāuzpelna, bet
nebūs uzpūsties; tad draudzes drīzāk tiks mantotas. Sevišķi kora vadonim ar draudzes
priekšnieku vajaga draudzīgā satiksmē stāvēt.
XIII. Vaj koris drīkst bez draudzes ziņas izceļot? Vispārīgu saprot, ka izceļošanām jeb
izbraukumiem jānotiek ar draudzes līdzziņu.”
Trešajā koru vadoņu jeb dziedātāju sabiedrības gada sapulcē Liepājā 1894. gadā
piedalījās 28 personas, no tām piecpadsmit diriģentu. Sapulci vada A. Ģēģers.
Viens no svarīgākajiem pārrunu priekšmetiem šinī sapulcē ir koru apgādāšana ar jaunām
piemērotām dziesmām. Par pārrunu iznākumiem protokolā lasām tā:
„Sabiedrības komiteja apgādās un izsūtīs 2-3 reizes gadā, lūkojot pēc tā, cik kase spējīga,
jaunas piemērotas dziesmas tiem koriem, kuri pie sabiedrības pieslējušies un biedru naudu līdz
1. maijam izsūtījuši.”7
Plašāki pārrunā jau agrākās apspriedēs aizkustināto jautājumu par vispārīgu baptistu
dziesmu svētku sarīkošanu. Atrod tomēr, ka svētku rīkošanai vēl nav pienācis īstais laiks.
Dzīvas debates izceļas pie jautājuma par kopdziesmām un atsevišķām dziesmām
izrīkojumos, kur piedalās vairāki kori. Atskan pārmetumi, ka ar atsevišķajām dziesmām kori
vienīgi iziet uz sacensību publikas priekšā, no kā ceļas tikai savstarpēja sarūgtināšanās. Beidzot
vienojas, ka koriem šai ziņā tomēr atstājama brīvība, lai gan diriģentiem jācenšas tā savus
dziedātājus audzināt, ka tie vairāk atzītu kopdziesmu priekšrocības un nedzītos pēc nevajadzīgas
sacensības, ar to tikai sevi izrādīdami.
1896. gadā Liepājā notika ceturtā gada sapulce ar 21 dalībnieku A. Ģēģera vadībā.
Lai rastu vairāk līdzekļu jaunu dziesmu izdošanai, nolemj paaugstināt biedru maksu
dziedātājiem no 5 uz 10 kapeikām gadā. – Atzīdami koru nozīmi misiones darbā, delegāti izsaka
domas, ka trešo daļu no tās kolektes, ko draudzes dod misiones skolas (bībeles kursu) rīkošanai,
vajadzētu saņemt dziedātāju sabiedrībai un lietot diriģentu kursu rīkošanai.
Daugavgrīvas delegāti no jauna iekustina jautājumu par vispārīgu dziesmu svētku
sarīkošanu Ķeizardienā, bet sapulce pēc pārrunām atzīst, ka „tas nav nedz iespējams, nedz arī
vajadzīgs, - ir pietiekoši mūsu parastie dziedāšanas svētki, kur saiet kopā un pazemīgā garā
nodzied savas dziesmas Pestītāja pagodināšanai un sevis pašu uztaisīšanai”.
Svarīgāks sapulcei liekas otrs daugavgrīviešu iesniegts jautājums: kas būtu darāms, lai
mūsu dziesmas vairāk pārietu klausītājos? Senāk mūsu draudzēs katru jaunu jauku dziesmiņu,
kuru koris mācējis, iemācījušies arī klausītāji un tā tikusi skandināta malu malās gan no dzidrām
bērnu balstiņām, gan no trīcošām māmuļu un vectēvu balsīm.

7

Dziesmu apgādāšanā galvenais darbinieks dziedātāju biedrībai bija J. Sīmanis Liepājā.
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Tad katrs centies, ka jauko dziesmiņu mācētu. Tagad turpretī esot visai maz un dažās draudzēs
pat nemaz neesot tādu, kas pie kora nepiederēdami mācētu arī kora dziesmas. Tādēļ arī rīta un
vakara lūgšanās lietojot tikai korāļus.
„Dažādi pārrunājot un senākus apstākļus ar tagadējiem salīdzinot izrādas, ka senāk mūsu
dziesmiņām bija viegli klausītājos pāriet, to bija samērā ļoti maz, pat, kā daži piezīmē, tiem esot
bijušas pavisam 2-3 dziesmas, kuras bijis jādzied gandrīz katrā svētdienā. Tā tad klausītājiem bija
izdevība tās iemācīties uz labāko. Turpretī tagad, kur koru dziesmas simtiem vairojušās un mūsu
korus ir pārņēmusi varena kārība jaunas un atkal jaunas dziesmas mācīties un ja vien būtu
iespējams, katrā svētdienā kaut ko jaunu uzvestu. Tā tad tagad pie vislabākās gribas mūsu
dziesmas nevar pāriet klausītājos. – Pēdīgi tiek saprasts, ka pie visas šīs lielās centības taču cieti
jāņem vērā, ka kora dziedātāji ir patiesi ticīgie, kuru augstākais mērķis ir dziedāt par godu savam
Pestītājam, un tāda dziedāšana, izplūsdama iz ticīgām sirdīm, atstās klausītājos svētu un
paliekošu iespaidu.” (Protok.)
Kas attiecas uz naudas līdzekļiem, tad šai ziņā dziedātāju sabiedrībai klājās pavisam
grūti. Tā piem. par 1894. un 1895. gadu kopā ienācis tikai 89 rub. 37 kap. Dziedātāju vairums
pret šo organizāciju izturējās gluži pasīvi, vairāk darbojās diriģenti paši, bet arī ne visi.
Saprotams, ka ar tik mazu atbalstu bija ļoti grūti veikt visus tos darbus, ko dz. sab. rīcības
komiteja bija apsākusi. Lai lietu glābtu, dziedātāju sabiedrības priekšnieks A. Ģēģers griezās pie
draudžu delegātiem 1896. gada konferencē, norādīdams uz to svarīgo darbu, ko dara dziedātāji
draudzēs, kādēļ arī draudzēm jānes upuri koru vadoņu izglītošanai un vispār dziedāšanas
veicināšanai. Konference tad arī ņem dziedāšanas lietu savā aizbildniecībā un sola dot draudžu
kolektes diriģentu kursiem.
Tas gan pa daļai uzlabo dziedātāju sabiedrības materiālos līdzekļus, bet dzīva
piedalīšanās tomēr nebija, tādēļ arī 1897. gadā Daugavgrīvā noturētā dziedātāju sabiedrības
piektajā gada sapulcē jau pašā sākumā paceļas jautājums par sabiedrības likvidēšanu, jo faktiski
visu „sabiedrību” sastādīja neliela grupa darbīgu diriģentu, - Atzīst beidzot, ka darbība
turpināma tāpat kā līdz šim, bet biedru nauda pazemināma uz 5 kap. gadā, lai maksas augstums
neatbaidītu korus no iestāšanās sabiedrībā.
Nākošā gada sapulce Rīgā 1898. gadā jau ir labu daļu dzīvāka. Tur piedalās 47 delegāti.
Galvenais pārrunu priekšmets šinī sapulcē ir dziesmas. Debates iesākas ar aizrādījumu,
ka dažas no baptistu aprindām nākošas dziesmas, piem: „Kalni gavilējiet!” un „Krustam lai ir
gods!” runā pretī baptistu atzīšanai, viena – „Baal, klausi mūs!” pat esot gluži pagāniska.
Klātesošie sludinātāji tāpat nav mierā ar dažu līdz šim iznākušo dziesmu izvēli, kuru mūzikā un
tekstos nav nekā no evanģēlija. „Evanģēlija dziesmas maz dzirdu dziedam, bet visādi izliektus
„āmen” un tad visādi izšvunkotus un riņķu riņķiem izlocītus „aleluja” (J.A. Freijs). „Es esmu
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sludinājis evanģēliju, un nu dzied tādu dziesmu uz augšu un uz leju, ka es sajūku un esmu tā
nopostīts, ka nevaru ne runāt. Labi vēl, ja tādu dziesmu dzied beigās, tad aizrauji durvis aiz sevis
un neklausies. Šo jauno dziesmu strāvu mums vajadzēs gan bremzēt” (K. Ruševics). Arī
litografēto dziesmu izdevējs J. Eihmanis piebalso, ka koros radusies sevišķa tieksme pēc raibām,
bet tiklab mūzikas, kā teksta ziņā mazvērtīgām dziesmām. Daži pat dziesmas pasūtīdami
piezīmējot, lai sūtot dziesmas, „kur tenors un bass piesit klāt un ierūcas”.
Pēc plašām pārrunām atzīst, ka apstākļi koros pašreiz ļoti nopietni un ka nepieciešami
jāpielieto visi iespējamie palīglīdzekļi, lai koros rastos vairāk nopietnības, vairāk saprašanas par
dziedātāju augsto misiones uzdevumu un arī lai dziesmu izvēle būtu pamatīgāka. Ieteic koriem
stāties visciešākos sakaros ar sludinātāju un arī sludinātājiem vairāk rūpēties par koru
audzināšanu.
Dziesmu izlasei izvēl sevišķu „cenzūras komiteju”, kas lai pārlūkotu katras dziesmas
mūziku un tekstu, pirms dziesma nāk drukā vaj litografijā. Komitejā bija pavisam septiņi locekļi:
A. Ģēģers, J. Iņķis, K. Ruševics, J.A. Freijs, J. Sīmanis, K. Andermanis un P. Veidemanis.
Plaši pārrunā arī drukāta dziesmu krājuma izdošanu, kas dziedātāju sabiedrībai tomēr
nav pa spēkam.
1898. gada sapulce gan bija samērā kupla, tomēr paliekoša iespaida viņai nebija. Pēc
vairāk gadu mēģinājumiem izrādījās, ka sabiedrība kā tāda nemaz faktiski nepastāv, ir tikai
diriģentu gada sapulcē ievēlēta komiteja, kura tad arī darbojas, bet iesiet pašus dziedātājus
ciešākā līdzdarbībā nespēj. Diriģentu kursu rīkošana vienmēr cieš aiz līdzekļu trūkuma, tāpat
dziesmu apgādniecība, cirkulāra „Mūsu dziedātājiem” izsūtīšana, kuru bez tam vēl vajā valdības
cenzors. Sabiedrības priekšnieks A. Ģēģers gan daudz nopūlas, lai dziedātāju sabiedrības
darbību padarītu dzīvāku, bet kad arī viņam kā Sakas pagasta vecākam nav iespējams sevišķi
nodoties dziedātāju sabiedrības darbiem, rodas lielas grūtības dziedāšanas lietu vadībā.
Pakāpeniski tomēr radās organizācijas, kas veica tos uzdevumus, ko sev bija spraudusi
dziedātāju sabiedrība.
Tā diriģentu kursu rīkošanu (vismaz saimniecisko pusi) uzņēmās draudžu misiones
komiteja (tagad draudžu savienības padome); cirkulāru vietā radās laikraksti „Kristīgs draugs”
un „Avots”, kur var ievietot rakstus par dziedāšanas jautājumiem, nemaz nebīstoties no
cenzora; dziesmu apgādniecībā sāka vairāk izteikties privāta iniciatīve.
Visu to vērā ņemot, arvien biežāk sāk atskanēt balsis, ka dziedātāju sabiedrība slēdzama.
Sevišķi daudz par to runāja 1905. gada sapulcē, bet tomēr likvidēšanās pati notika gadus
deviņus vēlāk. Tas bija 1914. gadā.
Dziedātāju sabiedrības nozīme tomēr ir ļoti liela. Viņas rīkotie diriģentu kursi, koru
vadoņu apspriedes, gada sapulces, cirkulāri ar rakstiem par dažādiem jautājumiem dziesmu
laukā, labi izmeklētu litografētu dziesmu apgādība, dažādu metodisku un organizācijas
jautājumu noskaidrošana mūsu koros, koru statistikas sastādīšana – tās visas ir tādas vērtības,
kas dziedātāju sabiedrības nozīmi padara sevišķi augstu.
Jāpiezīmē, ka par sabiedrības priekšnieku, izņemot divus sākuma gadus, bija A. Ģēģers Sakās.
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3. Koru iekšējā iekārta.
Par koru iekšējo iekārtu runājot jāņem vērā, ka tie ir daļa no draudzes, tie ir draudžu
koka zari ar zināmu pastāvību un uzdevumu, bet organiski tomēr saistīti ar draudzi. Baptistu
draudzes ir lielā mērā patstāvīgas un tādos jautājumos, kam organizatoriska daba, nebūt
nerīkojas pēc vienas vispārējas kārtības vaj noteikumiem, jo tādu vispārēju likumu baptistu
draudzēm nemaz nav. Tur draudzes var pašas visu rīkot un kārtot pēc savas iespējas un
apstākļiem.
Starp citu šī brīvība parādās arī draudzes attiecībās ar kori. Dažās draudzēs korim ir
lielāka patstāvība, dažās mazāka; dažās pats koris izvēl sev diriģentu, dažās tikai kandidātus, no
kuriem tad draudze izvēl diriģentu, citur visu to izdara draudze caur savu padomi.
Daži kori tomēr mēģinājuši iekārtoties kā lielākā vaj mazākā mērā patstāvīga organizācija
ar savu priekšnieku kora vadoni, savu kasieri un rakstvedi. Šāda iekārta bijusi jau pirmajam
korim Rīgā, Mārtiņa Kēžes laikā.
Vēlāk šī iekārta pārgājusi arī uz citiem koriem. Tā piem. 1924.g. no visiem 87 koriem
trīsdesmit koros bija sava kase dažādiem gadījumiem un vajadzībām.
Ir arī bijuši mēģinājumi izvēlēt arī sevišķu kora priekšniecību (padomi), kura kārto visas
organizatoriskās lietas kora dzīvē. Šīm priekšniecībām ir bijusi sevišķa nozīme tajos koros, kur
diriģents izpildījis tikai dziesmu iestudēšanu, bet kora audzināšanā un vispārējā vadībā varējis
ņemt maz dalības.
Dažus gadus pēc Rīgas 1. kora nodibināšanās radās arī koru statūti, pa daļai pēc vācu
koru parauga.
Tā piem. no 1880. gada uzglabājušies šādi „Noteikumi Rīgas dziedātāju biedrībai”.
1. Dziedātāju biedrība sastāv no vadoņa, viņa vietnieka un dziedātājiem.
2. Biedrības vadonis vada dziedāšanu un diriģē un it labi uzmana, ka dziedāšana notiktu pēc
notīm un ka katrs dziedātājs tiktu uzmanīgs darīts uz tām kļūdām, kuras viņš taisījis. Tomēr tam
visam jānotiek mīlestībā un pazemībā.
3. Vadoņa vietnieks vada dziedāšanu dievkalpojumos un dziedāšanas stundās, ja pats vadons
kāda iemesla dēļ nevar klāt būt. Viņam tāpat tiesības aizrādīt uz kļūdām, tomēr vislielākā
mīlestībā, tādēļ ka visa biedrība turas kopā mīlestībā, jo tas ir Dieva darbs.
4. Dziedātājs nedrīkst ļaunā ņemt, ja vadonis tam aizrāda uz viņa kļūdām, bet ar visu cenšanos
dzīties, lai kļūdas nebūtu, cik tas viņa spēkos stāvēs.
5. Dziedātāju biedrība ir slēgta sadraudzība, jo dziedātāju var uzņemt un izslēgt. Uzņemt var
tādus, kas pieder draudzē, vaj kas grib vest dievbijīgu dzīvi.
6. Ja dziedātājs izlaidis vairākas mēģinājumu stundas un dievkalpojumus, tad vadonim viņu
jāsauc pie atbildības. Ja nu izrādas, ka dziedātājam vairs nav prieka pie dziesmām, tad par to
vajag ziņot biedrībai un pēc pārrunām izslēgt.
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7. Biedrībai ir sava kase, un katra dziedātāja pienākums ir savas iemaksas šinī kasē dot pēc
labākās apziņas, lai biedrība to naudu varētu lietot savām vajadzībām, grāmatu gādāšanai utt un
nevajadzētu vājināt draudzes kasi.
8. Kas vēlas iestāties biedrībā, pieteicas vadonim, kas tad to ceļ priekšā biedrības stundā. Ja nav
iebildumu, tad viņu pieņem uz sešām nedēļām izmēģināšanai, pēc tam to var ieskaitīt par īstu
locekli dziedātāju sabiedrībā.
9. Katra dziedātāja pienākums ir akurāti un kārtīgi ieņemt savu vietu, tiklab dievkalpojumos, kā
dziedāšanas stundās. Izņēmumi varētu būt tikai slimības laikā vaj citos svarīgos gadījumos.
Jautājums par vispārēju statūtu jeb iekšējās kārtības ruļļa vajadzību draudžu koros
vairākkārt nācis uz dienas kārtības arī diriģentu apspriedēs, bet arvien noraidīts kā tāds kam
vispārējas nozīmes nava, jo katram korim var būt savi apstākļi un līdz ar to arī citāda iekārta.
Piedzīvojumi rādījuši, ka jo vairāk likumu, jo vairāk pārkāpumu. Daudz vērtāks ir brālīgas
mīlestības bauslis un tā apziņa, ka dziedot tiek darīts augsts un daiļš darbs ar mūžīgu vērtību. Šī
sajūta arī tagad vislabāki palīdz nokārtot visus jautājumus koru iekšējā dzīvē.
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Kora nosaukums
1. Aizputes dr.
koris
2. Aizvīķu ...
3. Apšuciema ...
4. Bātas ...
5. Bauskas ...
6. Cēsu ...
7. Daugavgrīvas ...
8. Daugavpils ...
9. Dobeles ...
10. Durbes ...
11. Embotes
12.Ezeres
13. Gatartas
14. Gramzdas
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15. Grobiņas
16. Gulbenes
17.Ilaiķu
18. Jaunjelgavas
19. Jēkabpils
20. Jelgavas
21. Judupes
22. Jutkaišu
23. Kaltenes
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25. KokorevasDomopoles
26. Krustpils
27. Kuldīgas
28. Lielirbes
29. Lielzalves
30. Lielsatiķu
31. Liepājas
Nācaretes
32. - Pāvila
33. - Ciānas
34. - Vācu
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36. Līvānu
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38. Mērsraga
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40. Nogales
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42. Pampāļu
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44. Pitraga
45. Pļaviņas
46. Priekules
47. Priekul-Asītes
48. Priekules stac.
49. Puzes
50. Rēzeknes
51. Rīgas
Āgenskalna
dr.koris
52. - Golgātas
53. - Iļģuciema
54. - Mateus
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55. - Semināra
56. - Vācu
57. Rucavas
58. Rūjienas
59. Sabiles
60. Saikavas
61. Saldus
62. Sakas
63. Sārnatas
64. Sasmakas
65. Sises
66. Skatras
67. Skodas
68. Smiltenes
69. Staldzenes
70. Ziru
71. Zūru
72. Šķēdes
73. Tadaiķu
74. Talsu
75. Tukuma
76. Turlavas.
77. Uguņciema
78. Užavas
79. Vaiņodes
80. Valkas
81. Valmieras
82. Velanes
83. Veldas
84. Ventspils
85. Vietalvas
86. Vīdales
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