


„Es saliku vārdu ziedus

Kā puķītes vainagā.”                   
/no tautas dziesmas „Teici, teici, valodiņa”/ 

Izstādē 18 Cimzes audzēkņu 111 grāmatas 
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

krājuma.







Neliela informācija par izstādē 
redzamo grāmatu autoriem











Jēkaba Zvaigznītes stāsti 
„Par malēniešiem” varētu 
būt sarakstīta pēc Cimzes 
ierosinājuma un ar viņa 

palīdzību.











Sarakstījis „Praktisku 
vingrošanas vadoni”.





A.Grencenšteins bijis 
vairāku igauņu laikrakstu 
līdzstrādnieks un 
redaktors. Latviešu valodā 
viņa grāmatu „Kungu 
baznīca vai tautas 
baznīca? : kāda igauņa 
balss baltiešu korī” 
tulkojis V.Plūdonis.





Semināra laikā veidojies Ausekļa pasaules uzskats, 
te radusies interese par tautas dziesmām, teikām un 

pasakām.





Jāņa Steika pirmie dzejoļi 
ir oriģināli, jaunības 
prieka un pavasara 
reibuma pilni, patriotisma 
un misticisma apdvesti, 
visai īpatnēji, daudzi –
tikai vārdu un skaņu 
spēle. Viņš apdzejojis un 
apspēlējis vārdu 
„savādnieks”.



Par Cimzes semināru:



Apsīšu Jēkabs, par kuru izteikta doma, ka 
iespējams tieši no latviešu valodas mācību 

stundām Cimzes seminārā nāk Apsīšu Jēkaba 
atziņa, ka blakus Bībelei tautas dziesmas ir 

galvenais avots, no kura smelties rakstniekam.

„Še viņam bija gadījums daudz ko mantot no 
semināra direktora Cimzes,” atzinis T.Zeiferts.





Jāņa Cimzes bērēs, Ādams Jende pie kapa 
uzstājies kā runātājs no skolēnu puses. Pēc šīs 
runas klausītāji sprieduši, ka viņam jākļūst par 

mācītāju.



Dzejā viņš sniedzis pa 

elēģiskai dziesmiņai, arī pa 

reālistiskai ainai. Daži 

veltījumi (Jānim Cimzem, 

Auseklim), daži vingrinājumi 

dainu ritmā, dažas prātulas 

un epigrammas. Taču valoda 

un dzejas kultūra viņam tiem 

laikiem teicama.



Smiltenes pusē 
dzimušajam Jēkabam 
Purkalītim iznākušas 
piecas grāmatas: četri 
tulkojumi un viens 
atdzejojumu un 
oriģināldzejas 
kopkrājums „Dziesmu 

pazarītes”.







Cimzes bēru dienā Augusts Kažoks rakstījis: 
„Vēlākie laiki parādīs, ko šovakar esam 

pazaudējuši. Ne tikai semināristi, arī daudz 
latviešu jutīsies kā bāriņi.”

Semināra gados Kažoks pievēršas 
kordziedāšanai un diriģēšanai. Vēlāk referātā 
„Par dziedāšanu” izteicis domu, ka „mūzika ir 

dvēseļu valoda, tautas dziesmas ir vismūžīgākā 
mūzika”.





Mūža otrā pusē Diženajo Bernhards, būdams 
savādnieks, klaiņojis apkārt, pārtikdams no 
nelielas pensijas. No svara viņam bija iekšējais, 
nevis ārišķīgais cilvēkā. „Sirds pirmā vietā, pēc 
tam bikses!” No ārienes neviens nevarēja 
pateikt, ka šis cilvēks brīvi pārvalda angļu, 
vācu, itāļu, latīņu un vēl citas Eiropas valodas 
un ir erudīts daudzos jautājumos.
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