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Mūzikas skolotājs, diriģents, ērģelnieks Alberts 
Frīdrihs Bernts (Albert Friedrich Berndt) – “pēc 
tautības vācietis, latviešiem draudzīgs” (semināra 
absolventu atziņa krājumā “Baltijas skolotāju 
seminārs 1870–1919”, Rīga, 1940). Vērota viņa 
vieta latviešu mūzikas dzīvē īpaši ap pirmo 
dziesmusvētku laiku, bet skats uz dažiem faktiem 
arī pirms un pēc tam.

Riharda Tomsona sastādītais informatīvi bagātais krājums “Pirmie 
vispārīgie Latviešu dziedāšanas svētki” (Rīga, 1873, 12.–17.  lpp.) 
parāda atklāšanas ceremoniju Rīgas Latviešu biedrības (turpmāk 
RLB) namā. Tajā – starp Jāņa Baumaņa un Riharda Tomsona  ru-
nām, krāšņā svētku karoga svinīgu ienešanu, “ar sudrabu izglītotu” 
taktszižļu pasniegšanu diriģentiem Jānim Bētiņam un Indriķim 
Zīlem – skanējušas arī Baltijas skolotāju semināra audzēkņu trīs 
dziedātās dziesmas: Baumaņu Kārļa “Latvju himna”, Alberta Ber-
nta “Lai dzīvo augsti Latvija!” (dzejas autors nezināms) un T. Mīl-
brehta “Lai dziesmu gars ieprieca mūs” (ar R. Tomsona vārsmām; 
notis nav zināmas). Grāmatā publicēti visu triju dziesmu teksti. (Kā 
redzams, Krievijas himnas svētku atklāšanā nav.)

Dziesmas būtiski saistītas ar semināra mūzikas skolotāja Alberta 
Bernta vārdu. Viņa dibinātais audzēkņu koris bija izcili sevi parādījis 
RLB gadskārtas koncertā jau februārī (pat gubernatora uzslavēts), 
tāpēc biedrības vadoņi izvēlas to arī atbildīgajam svētku brīdim.

Bez tam Bernts kā mūzikas speciālists pēkšņi tiek aicināts svarī-
gajā svētku programmas spriešanas sapulcē 1873. gada 28. martā, jo 
iepriekš ielūgtie īpašie viesi – galvenie Jānis Cimze, Indriķis Zīle un 
Baumaņu Kārlis – nav varējuši no Valkas un Pēterburgas  atbraukt, 
vienīgi Jānis Bētiņš ar Dobeles dziesmusvētku (1870) vērtīgo pieredzi 
ir ieradies no Irlavas (ir arī 17 lauku koru diriģenti no Vidzemes un 
Kurzemes). Programmu veidojot, izlemts, ka Baumaņu Kārļa atsūtī-
tajai himnai jāskan svētku atklāšanā, tāpēc Bernts rokrakstu paņem 
pārrakstīšanai, negaidot nošu litografēšanu kā citām dziesmām, un 

apmācībai (A. Reimanis “Baumaņu Kārlis”, Rīga, 1935, 34. lpp.). Tātad 
Bernts sagatavojis Latvijas himnu pirmatskaņojumam, palīdzot 
savam audzēknim Jānim Dreibergam – kora vadonim un diriģentam. 

Visbeidzot nozīmīga ir paša Bernta komponētā piecu pantu 
dziesma “Lai dzīvo augsti Latvija!”. Par to saglabājusies brīnišķīga 
liecība. Ļaužu simtu pulkā, kas šo dziesmu klausījās svētku brīdī, 
bijis arī jaunais Jurjānu Andrejs, un viņam tā palikusi sirdī un prātā 
visu dzīvi (arī himna) – ir to citējis sarunās un vēstulēs, arī grūtajās 
mūža beigās (A. Zālītis “Jurjānu Andrejs”, 1928, 9. lpp.). 

Ieskatam svarīgākās domas no katra dziesmas panta:
 Šīs mīļās latvju zemītes lai allaž labus augļus nes!
 Lai valda miers pār Latviju! Lai taisnība un brīvība!
 Lai izzūd veca tumsība un kūtrība, un bailība!
 Lai pieaug prāta gaišība! 
 Lai mūsu tauta aug un zied un citām tautām līdzi iet!                     
Tam laikam neparasti drosmīgais dziesmas teksts “Latvju dzeija” 

ar parakstu [-..-] publicēts jau 1870. gadā RLB oficiozā “Baltijas Vēst-
nesis” tieši 19. februārī – biedrības gadskārtas svētkos, kad ar pla-
šām svinībām tiek iesvētīts jaunceltais nams. (Dzejas autors Morzes 
raksta atšifrējumā “X” tā arī diemžēl palicis nezināms.) Teksts šķiet 
domāts dziedāšanai ar atkārtojumu “ja, ja, ak ja!”. Dziesma parādās 
vien pēc trim gadiem – Bernts tajā pastiprina domu bez saukļiem, 
bet ar “Lai dzīvo augsti Latvija!” katra panta beigās. Dziesma ievie-
tota Pētera Šancberģa veidotajā krājumā “Kokle” (1876) un krājuma 
“Garīgas un laicīgas dziesmas ar cipariem” II daļā (1878, Liepāja).

Interesanti, ka arī Baumaņu Kārlis komponējis šo pašu avīzē 
publicēto dzeju, bet ar visiem “ja, ja, ak ja”. Ļoti iespējams, ka svēt-
ku sūtījumā “3 reiz 13 dziesmiņas iz tā drīzumā izdodamā Līgo 
krājuma” (teikums no Baumaņu Kārļa slavenās vēstules RLB ko-
mitejai) ir bijusi arī “Lai dzīvo augsti Latvija!”. Dziesma atrodama 
leģendārajā krājumā “Līgo”(1875) un Mētrainē salasītajās “Dzīru 
dziesmās” (1888), bet te tikai teksts bez notīm (tā vēl vairākām 
dziesmām); tas varētu nozīmēt, ka melodija jau labi zināma.

“Lai dzīvo augsti Latvija” skanējusi dažādās Latvijas vietās – to 
bieži piemin avīzēs līdz pat 20. gadsimta sākuma gadiem –, bet 
komponista vārds reti nosaukts*. Ilu
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Nav izdevies atrast vēl kādu Bernta dziesmu, kaut gan ir vēstīts 
par vairākām, tieši latviskām (“Baltijas skolotāju seminārs”, 134. lpp.). 
Te jāpiebilst, ka plašajā monogrāfijā ieviesusies kļūda: apgalvots, ka 
nupat pieminētajos RLB svētkos 1870. gada 19. februārī semināristi 
dziedājuši Bernta dziesmu “Lai dzīvo augsti Latvija”. Šajā laikā sko-
lotāju seminārs vēl nav dibināts (būs vien septembrī), un Bernts mīt 
Aizputē. Svētku koncertā dziedājuši vairāki Kurzemes un Vidzemes 
kori.

Vēlreiz par Jurjānu Andreju. Rīgas apriņķa skolas laikā 
1873./74.  gadā, gatavojoties Pēterburgas konservatorijai, viņš  
“.. jo čakli nodarbojās ar mūziku, mācīdamies klavieru spēlēšanu 
un mūzikas teoriju pie tolaik ieslavētā mūziķa Berndta” (“Mūzikas 
Druva”, 1906, nr. 1). Tas lieti noderējis.

Skolotāju semināra bijušā audzēkņa un kora vadoņa (1877–
1881), rakstnieka, mūzikas metodiķa Bebru Jura atzinums: “Dzie-
dāšanas skolotājs Bernts bija goda vīrs. .. Mācīja dziedāšanu un 
vijoles spēli. Galvenais kora draugs un pabalstītājs. Esmu no viņa 
dziedāšanā un mūzikā daudz mācījies.” (“Ganuzēns skolā un dar-
bā”, Rīga, 1944, 83., 94. lpp.).

Nav atrasti Alberta Bernta dzīves dati un ziņas par izglītī-
bu. Kurzemes guberņas vēstīs (krievu valodā) īsi norādīts, ka bi-
jis skolotājs vācu skolā Aizputē no 1864. gada. Šo darbu atstājis 
1867. gadā un turpat dibina vācu, tad arī latviešu dziedāšanas bied-
rību. 1870. gada novembrī viņu aicina uz RLB par kora vadītāju 
aizgājušā diriģenta Jūlija Purāta vietā. 

Par to “Latviešu Avīzēs” (nr. 47): “Mums visiem Aizputniekiem 
par skādi un žēlumu tai 8. (novembrī) aizreizoja uz Rīgu ar visu 
savu famīliju mūsu dziedātāju kora priekšnieks A. Berndt kungs. 
Viņa mācekļi un mācekles palika visi kā jēriņi bez gana, tam ar žē-
lām acīm pakaļ raudzīdamies. Šis no mums, Aizputniekiem, godā 
pieminams kungs .. daudz reižu mums līksmus vakarus sataisīja, 
koncertus dodams un ar saviem biedriem jautri dziedādams.” 

Tātad 1870. gada novembrī Bernts ir kļuvis par RLB dziedātāju 
vadoni un jau uzreiz “Baltijas Vēstnesī” ievieto sludinājumu, aici-
not pieteikties korī, bet “ne vēlāk kā līdz 15. dec. š. g., jo vēlāk gada 
laikā neviens vairs netiks uzņemts”. Tomēr janvārī pat divreiz uz 

kori tiek aicinātas dāmas no labdarības biedrības. 1871. gadā no-
tiek daži koncerti, pirmais jau 19. februārī, vēl nedrošs. 

16. jūnijā skanējušo aprakstījis “Mājas Viesis” (nr. 27), īpaši izce-
ļot labāko dziedātāju vārdus, bet itin drīz (nr. 30) dabū drukāt labo-
jumu, jo vēl daži citi labākie nav bijuši minēti, turklāt kāda gaspaža 
“neriktīgi nosaukta par freileni”. Kļūdu labotājs pie reizes dara zi-
nāmu, ka daudzi lauku dziedātāji ir krietni priekšā RLB korim, bet 
tas “sirdīgi dzenas pakaļ”. 

Bernts no RLB kora vadīšanas visai drīz atstājas, jo galvenais 
ir mūzikas skolotāja (direktora) darbs Baltijas skolotāju seminārā 
(1870–1884), tomēr līdz 1871. gada novembrim ir RLB Dziedā-
šanas komisijas loceklis (arī vēlāk saglabā draudzīgas attiecības, 
drīkst izmantot audzēkņu apmācībai biedrības klavieres tās namā). 
Viņš vada vācu kori Liederkranz, kam 1878. gadā 25 gadu jubileja – 
koncerts Rīgas Domā ar 140 dziedātājiem, 11 pirmām vijolēm un 
4 kontrabasiem (Zeitung für Stadt und Land, 1878, 124). Arī krievu 
biedrības koris “Lado” ir viņa pārziņā. 1880. gadā notiek ne tikai 
latviešu, bet arī Baltijas vācu dziesmusvētki, kuros Bernts ir viens 
no diriģentiem. No 1882. gada kļūst par Sv. Pētera baznīcas ērģel-
nieku uz ilgiem gadiem, sniedz daudz koncertu, reizēm arī Domā. 
1901. gada jūnijā viņš piedalās Vidzemes tautskolotāju savstarpējās 
palīdzības biedrības koncertā Pēterbaznīcā, tātad – joprojām saik-
ne ar latviešiem (“Baltijas Vēstnesis”, 1901, 128). 

1890. gadā (tā nodrukāts, faktiski ātrāk) nāk klajā Rigaer  
Theater- und Tonkünstler- Lexikon, Erster Theil. “Baltijas Vēstne-
sim” (1889, 84) ir iebildumi: “Kamēr pie dažiem mazāk svarīgiem 
vārdiem top lielas slavas dziesmas dziedātas, pie Alb. Berndta tur-
pretī tikai īsi piezīmēts. .. Kādēļ še nav pieminēts, ka Berndts Lie-
derkrancu jo augstā godā cēlis zem savas vadības un ka viņš bija 
Baltijas vācu dziedāšanas svētku diriģents?”

Lūk, kā – latviska, nacionāla avīze novērtē un aizstāv Albertu 
Berntu kā savējo, kam nozīmīgs veikums arī latviešu mūzikas kultū-
rā; te gan tas tieši minēts nav, bet, acīmredzot, arī ne aizmirsts. 

* Pēc raksta autores lūguma daži koristi izmēģināja abas visai atšķi-
rīgās dziesmas (B un C dūrā) un deva priekšroku Bernta darbam.


