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Liepājas 18. gadsimta franču “Universālā dāmu bibliotēka” 
 

Melnas ar smalkām zelta tresēm uz muguriņām, kopumā simt četrdesmit četras. Tās mājo Liepājas 

Centrālās zinātniskās bibliotēkas Vecbibliotēkas fonda plauktos. Šīs vienāda un glīta iesējuma franču 

grāmatiņas ir nākušas klajā Parīzē no 1784. līdz 1792. gadam, sērijā “Bibliothèque Universelle des 

Dames”, t. i. “Universālā dāmu bibliotēka” (1. attēls). Kur rindojās šie sējumiņi pēc to iznākšanas? Vai 

1777. gadā dibinātās Liepājas Lasāmbibliotēkas plauktos vai arī kādā privātbibliotēkā un nonāca kopējā 

lietošanā tikai 1839. gadā, kad pēc Liepājas Lielās ģildes vecākā Kārļa Ūliha ierosinājuma pilsētas 

bibliotēka tika atjaunota? Pagaidām jautājums paliek atklāts.   

 

Apgaismības laikā (18. gadsimtā) izglītībai tiek ierādīta īpaši nozīmīga vieta. Strauji attīstās arī 

grāmatniecības joma un tiek izdots arvien vairāk grāmatu, tādēļ nav viegli orientēties plašajā 

piedāvājumā. “Universālās dāmu bibliotēkas” ievadā dilemma noformulēta jautājuma formā – “Cik gan 

daudz grūtību sagādā grāmatu izvēle, kurām būtu jāveido viņu [sieviešu] bibliotēka?”1, kaut arī, šķiet, 

ka piemērotāka būtu izsaukuma zīme, lai raksturotu izvēles sarežģītību. Turpat arī tiek solīts risinājums 

– “lai viņām aiztaupītu šo darbu izglītotu cilvēku sabiedrība ir izveidojusi grāmatu kopuma, kurš iekļauj 

visu, kas var sniegt derīgas un patīkamas zināšanas, projektu.”2 No vienas puses, tiek norādīts uz 

tradicionāli sievietēm domāto zināšanu tipu – “derīgas” un no otras puses, lai pārāk neapgrūtinātu prātu 

– “patīkamas”. Tomēr jāatzīst, un tas dara godu autoriem, ka grāmatas piedāvā, piemēram, visai 

abstraktu jomu kā filozofija, kas gan slēpjas zem virsraksta “Morāle”. 18. gadsimtā sabiedrībā vēl valda 

viedoklis, ka intelektuālas nodarbes ir pretrunā ar sievietes diendienā veicamo mājas soli.  

 

Franču filozofs Žans Žaks Ruso (Jean-Jacques Rousseau) 1762. gadā savā traktātā par audzināšanu 

kritiski vērtē sieviešu spēju darboties zinātņu laukā un abstrakti domāt: “Abstraktu un spekulatīvu 

patiesību, principu, aksiomu meklēšana zinātnēs, viss, kas tiecas vispārināt idejas, nav domāts sievietēm, 

viņu mācībām visām jābūt saistītām ar praksi.”3 Sievietei atvēlētā meitas, māsas, mātes, sievas un mājas 

mātes loma tiek saistīta galvenokārt ar praktisku zināšanu apguvi, sākot ar rokdarbiem, līdz prasmēm 

mājas medicīnas jomā. Tomēr, jau 17. gadsimtā izglītotākās Francijas sievietes savos salonos pulcē 

intelektuālas un sabiedrībā augsti vērtētas personības. Šajās gaišo prātu tikšanās reizēs, kuras 

interesantas dara aizrautīgas diskusijas, mājasmātēm pilnā mērā ir iespējams pierādīt savu intelektuālo 

kapacitāti, bez kuras diez vai salonu briljantā publika uzskatītu par vajadzīgu apmeklēt šīs izsmalcinātās 

vietas. Franču revolūcijas procesi aktualizē sieviešu tiesību jautājumu, un ne vien tādas slavenas dāmas 

kā cīnītāja par sieviešu tiesībām Olimpa Gūže (Olympe Gouges, 2. attēls) vēlas uzlabot sievietes stāvokli 

sabiedrībā, bet sieviešu jautājumam pievēršas arī laikmeta filozofi. Marķīzs Nikolā de Kondorsē 

(Nicolas de Condorset) darbā par sieviešu pilsoņu tiesībām (3. attēls) mēģina lauzt iesīkstējušos 

priekšstatus: “Tiek uzskatīts, ka sievietes, neraugoties uz gudrību, sapratni un spriestspēju, kas izkopta 

tādā pašā mērā kā prasmīgiem dialektiķiem, nekad nav vadījušās pēc tā, ko sauc par saprātu. Šis 

novērojums ir nepatiess: viņas nevada, un tā ir taisnība, vīrieša saprāts, bet viņas vada viņu pašu saprāts. 

[..] Tiek uzskatīts, ka [..] sievietes pakļaujas savai sajūtai, nevis apziņai. Šis novērojums ir patiesāks, bet 

tas neko neliecina: atšķirību izraisa nevis daba, bet izglītība un sociālā esamība.”4  

 

                                                           
1 Bibliothèque Universelle des Dames, Voyages, première classe, tome 1, p. 1.  
2 Turpat, p. 1-2. 
3 Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, tome III, Emile ou de l’éducation, Paris, chez P. Dupont, 1823, p. 

274. Šeit un turpmāk mans tulkojums S.S.V. 
4 Nicolas de Condorcet, Œuvres de Condorcet, Tome 10, Paris, chez Firmin-Didot, 1847, p. 124-125. 



“Universālā dāmu bibliotēka”, ejot kopsolī ar apgaismības laika progresa un sieviešu emancipācijas 

tendencēm,  piedāvā daudzpusīgas izglītības iespējas. Izdevuma projekts tiek iecerēts kā periodisku 

izdevumu kopums, kuri tematiski sagrupēti 10 grupās, vai arī pēc izdevēju ieceres – 10 klasēs. Sākotnēji 

šīs 10 klases ir: (1) ceļojumi, (2) vēsture, (3) dažādi, (4) teātris, (5) romāni, (6) morāle, (7) matemātika, 

(8) fizika, astronomija, (9) dabas zinības, (10) mākslas. Laika gaitā jau nosauktajām pievienojas vēl 

viena sākumā neplānota klase, proti – (11) mājas medicīna, kurā tiek sniegti slimību apraksti un 

izklāstītas iespējas izdziedēt aprakstītās ligas. Patīkams aspekts ir izdevumu kabatas formāta izmērs 80 

x 130 mm, kas lieliski ieguļas plaukstā un ir piemērots līdzņemšanai un praktiskai lietošanai. 

 

Liepājas dāmām, lai piekļūtu piedāvāto zināšanu klāstam, ir jāpilda vēl kāds būtisks nosacījums, proti – 

jāpārvalda franču valoda. Taču, domājams, ka šīs prasmes bija sastopamas, jo kā gan šī apjomīgā 

grāmatu kolekcija būtu nonākusi Kurzemes un Zemgales hercogistes otrajā lielākajā pilsētā – Liepājā? 
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ATTĒLI 

 

1.attēls. “Bibliothèque Universelle des Dames”, t. i. “Universālā dāmu bibliotēka” Liepājas Centrālās 

zinātniskās bibliotēkas Vecbibliotēkas fondā. 

2.attēls. Aleksandram Kučarskim piedēvētais Olimpas de Gūžas portrets, pastelis uz pergamenta, ap 

1788. gadu. 

3.attēls. Brāļi Lesjēri, Sieviešu patriotiskais klubs, guašas zīmējums, 1791.  

 

 


