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Kreisajā pusē izdevēja 
Friča Virca (Fritz Würtz) 
Berlīnē tiražētā pastkartē 
redzama pilsētas pano-
rāma no Dārza ielas uz 
Dzirnavkalnu un Lielās ie-
las namiem ap 1917. gadu. Paraksts 
zem pastkartes: «No austrumu kara-
lauka. Talsi, Kurzeme.»

1918. gada vasarā karš jau tuvo-
jās beigām. Par šo laiku iespaidus 
stāstījis kāds aculiecinieks, kurš 
1918. gada jūlijā iebrauca no Krievi-
jas Talsos: «Iebraucu Rīgā un tūliņ 
vēlos braukt tālāk. Prasu biļeti līdz 
Stendei. Kur es īsti gribot braukt? 
«Uz Talsiem,» atbildu. «Tad ņemiet 
biļeti līdz turienei,» skan atbilde. Es 
brīnos, ka biļete līdz Talsiem. Vai tad 
uz turieni iet dzelzceļš? Un patie-
šām, man iedod biļeti uz Talsu sta-
ciju. Aizbraucu līdz Stendei. Stacijas 
ēkas nav: tā, krieviem atkāpjoties, 
nodedzināta. Bet turpat aiz vecās 
stacijas ēkas pamatiem redzami sa-
vādi mazi jaunā šaursliežu dzelzceļa 

vagoni. Vilcieniņš piestāj 
pie Talsu stacijas. Eju caur 
pilsētu. Vairāk namiem ar 
dzelzs stiepulēm aizpīti 
logi un durvis. Tur dzīvo-
jot kara gūstekņi. Vēlāk 

redzēju, kur tie strādā: raka ceļa 
vietu pie Antiņu kapiem. Starp Le-
čiem un pilsētu diezgan augsts radio 
tornis. Viss savienots ar kartiņām un 
atļaujām: brauci uz Rīgu, jāņem at-
ļauja; ņemsi pārtiku līdzi — atļauja. 
Uz laukiem tāpat — viscaur atļaujas 
un nodevas.»

Par notikumiem Talsos 1918. gadā 
bijušais pulkveža Oskara Kalpaka 
atsevišķās studentu rotas kaujinieks 
Leo Reinis Dunkels (1890—1941) 
uzrakstīja atmiņas. L. Dunkeli 
1941. gada 14. jūnijā Krievijas oku-
pācijas vara arestēja un ieslodzīja 
Krievijas katorgā Kirovas apgabala 
vergu nāves nometnē Vjatlagā, kur 
viņš mira 1942. gada 31. maijā, pirms 
sprieduma pasludināšanas. Viņa ģi-
menes locekļus — sievu Lūciju Ma-

riju (dzimusi Šnikvalde) un meitas 
Birutu Ņinu un Mēriju Klāru — ar 
varu bez tiesas sprieduma aizveda uz 
Sibīriju. Tāds bija Dunkeļu ģimenes 
liktenis.

L. Dunkels 1918. gada 10. jūli-
jā atgriezās no bēgļu gaitām. Tajā 
laikā Talsos valdīja vācu okupācijas 
vara. Apriņķa valdi vadīja barons 
Anatols fon den Brinkens. Viņš tal-
siniekiem ir mazāk pazīstama per-
sonība. Dzimis 1864. gadā Komari-
šekā Lietuvā. Tērbatas universitātē 
viņš studēja ķīmiju un jurisprudenci, 
bet pēc tam Leipcigā ekonomiku 
un lauksaimniecību. A. Brinkenam 
piemita liels organizatora un admi-
nistratora talants. Desmit gadus, 
no 1892. līdz 1902. gadam, viņš bija 
Brinkenu ģimenes fonda dibinātājs 
un kurators. 1899. gadā A. Brinkens 
Sabilē nodibināja tvaika pienota-
vu un piensaimniecību «Alfa», bū-
dams tās direktors. No 1905. līdz 
1920. gadam viņam piederēja Odres 
lēņu muiža. No 1906. līdz 1908. ga-

dam A. Brinkens bija pārstāvis pie 
ģenerālgubernatora «sevišķās kon-
ferences» un vienlaikus arī agrārās 
komisijas pārstāvis Jelgavā. Līdz 
Pirmajam pasaules karam viņš bija 
goda miertiesnesis un no 1915. līdz 
1918. gadam vācu okupācijas lai-
kā ieņēma atbildīgā Talsu apriņķa 
priekšnieka posteni. Atzīmējot tā 
ievērojamo darbību, A. Brinkenu 
apbalvoja ar Dzelzs Krustu. Viņš 
aizgāja mūžībā 1933. gada 16. febru-
ārī Rīgā.

A. Brinkena kanceleja izvietojās 
Sadraudzīgās biedrības namā, bet 
saimniecības daļa Lielajā ielā 17 
(tagad — SEB bankas Talsu filiāle). 
Policija un žandarmērija mitinājās 
Rožu ielā 3, kādreizējā tirgotāja 
Ernesta Viļumsona namā. Bijušie 
Krievijas armijas karavīri vispirms 
reģistrējās žandarmērijā, kur tiem 
izsniedza reģistrācijas kartiņu. Ar šo 
kartiņu katru mēnesi vajadzēja žan-
darmērijā pārreģistrēties. Civiliedzī-
votāji, kuri dzīvoja pilsētā, un tie, 

kuri atgriezās no bēgļu gaitām, sākot 
ar 1917. gada 5. decembri, reģistrē-
jās pilsētas valdē. Tam nolūkam ie-
kārtoja reģistra grāmatu «An-und 
Abmelderegister der Stadt Talsen. 
Ausgestellt Talsen den 5. Dezem-
ber 1917», ko ar savu parakstu ap-
stiprināja pilsētas galva V. Rode un 
zīmogu «Bürgermeisteramt Talsen». 
Apsardzības ministrija L. Dunke-
lam uzdeva organizēt Talsu apriņķa 
apsardzību un reģistrēt visus biju-
šos Krievijas armijas karavīrus. No 
bēgļu gaitām atgriezās arī mūrnieka 
Friča Būvtilta ģimene, kura dzīvoja 
Ciema ielā 1 (tagad A. Lerha-Puš-
kaiša iela 1). Viņa jaunākais dēls 
Bērtulis arī iesaistījās Talsu apriņķa 
apsardzībā. Bērtulis Būvtilts aizgāja 
mūžībā 1927. gada 20. martā Dau-
gavpilī kā Latgales apgabaltiesas 
prokurora biedrs.

Raksta tapšanā pateicos Rutai 
Dambergai un Dainai Dambergai.

Imants Tamsons 
Talsos

 
  

Martā lībieši Latvijā izsludi-
nāja pirmo lībiešu zibakciju — 
Lielo putnu modināšanas dienu. 
Šogad tā notika pirmajā sestdie-
nā pēc pavasara saulgriežiem jeb 
24. martā 11.00. Tajā bija aici-
nāts iesaistīties jebkurš — gan 
dziesmu ansambļi un kopas, gan 
lībieši un viņu draugi, gan ik-
viens, kurš ilgojas pēc pavasara. 

Putnu modināšana ir sens  
lībiešu rituāls,
kas tradicionāli noticis pavasara 
saulgriežu rītā vai Lieldienu pirmajā 

Putnu modinātāji — lībiešu ansamblis «Laula».                         Autores foto

svētku rītā, kad dziedāja putnu mo-
dināšanas dziesmu «Tšītšōrlinkizt», 
kurai piemita buramvārdu raksturs. 
Lībieši ticēja, ka putni rudenī neaiz-
lido prom, bet gan pārlaiž ziemu, gu-
lēdami kādā slēpnī, piemēram, upes 
dibenā vai ezera un jūras krastā, un 
pavasarī tie jāmodina, lai ceļas aug-
šā. Modināšanas rituālam bija arī citi 
motīvi: izlūgties zvejas laimi, pieburt 
meitu vai puisi. Ejot pie jūras, ņēma 

līdzi arī ziedojumu Jūras mātei — 
kādu drusku no svētku ēdieniem un 
dzērieniem.

Kā tas senākos laikos noticis Kol-
kā, mēnešraksta «Līvli» 1938. gada 
trešajā numurā ir rakstījis kolcenieks 
Andrejs Štālers: «Mana vecāmāte 
Lieldienu rītā ņēma mani un citus 
mazbērnus pie rokas, teikdama: 
«Nāciet nu, nāciet, iesim pretī pava-
sarim!» Viņa veda mūs uz jūrmalas 

kāpām, kur bija zemē 
iesprausta izpušķota 
egle. Tur vecāmāte 
pati dziedāja un lika 
arī mums, bērniem, 
dziedāt: «Či—ča, 
putniņi, či—ča, put-
niņi, nu jums laiks 
augšā celties! Lielas 
plekstes mūsu jūrā, 
mazas plekstes citā 
jūrā; labi laiki mūsu 
pusē, vētras, krusas 
citā pusē!» Kad bei-
dzām dziedāt, tad 
katrs saņēma balt-
maizes riecienu, diž-
rauša gabalu un citas 
gardas lietas. Mums 
bija pašiem jāēd un 
jāliek egļu zaros put-
niņiem.»

24. marta rīts Kolkā uzausa 
spoži saulains,
parasti saltais vējš bija pierimis, jūrā 
lēnām peldēja vēl pa kādam ledus ga-
balam. Aktīvi aicinājumam atdzīvināt 
seno lībiešu tradīciju atsaucās Kol-
kas lībiešu ansamblis «Laula», kam 
pievienojās lībiešu draugi, glezno-
tājas Gitas Šmites ģimene ar saviem 
draugiem. Te piebilstams, ka pavisam 
nesen māksliniecei Rīgā, galerijā 

«Istaba», bija personālizstāde «Pirts-
māksla», un viņas radošās izpausmes 
elementi, cepures, maskas, lieliski ie-
derējās senajā lībiešu rituālā.

Vispirms putnu modinātājus jūr-
malā kopā sasauca ansambļa vadītā-
jas Dzintras Tauniņas un dziedātājas 
Guntas Kiršteines ar svilpauniekiem 
meistarīgi atdarinātie putnu treļļi. 
Putnus, pavasara vēstnešus, sanā-
kušie dalībnieki modināja, dziedot 
lībiešu putnu modināšanas dziesmu 
«Tšītšorlinkizt» lībiešu un arī latviešu 
valodā — «Tšītšōrputni, tšītšōrput-
ni, nu ir laiks augšā celties, tšītšōr, 
tšītšōr, garu miegu gulējuši, nakšu 
naktis, dienu dienas, tšītšōr, tšītšōr!» 
Pēc tam ar krāšņi krāsainām lentī-
tēm un ēveļskaidām tika izpušķota 
eglīte. Neizpalika cienasts — gar-
šīgi plāceņi un cepumi saules for-
mā — putniņiem, Jūras mātei un arī 
pašiem. Rituāls bija veikts, bet vēl 
gribējās pakavēties jūrmalā un pa-
vasarī. Kopīgi dziedājām lībiešu un 
latviešu dziesmas, gājām rotaļās. Tas 
bija skaists mirklis mums visiem — 
pozitīvas emocijas, gandarījums par 
senču tradīciju iedzīvināšanu, kopā 
būšanas prieks un pati galvenā sajū-
ta — ir atnācis pavasaris!

Baiba Šuvcāne 
Kolkā

Lielā putnu modināšanas diena Kolkā
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