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Priekšvārds 

Grāmatas saturu veido Kristapa Morberga nepublicēto 
memuāru fragmenti, viņa sievas Augustes Luīzes un privāt-
sekretāra Kārļa Vinka dienasgrāmatas formas piezīmes, kā 
arī arhīvu un avīžu materiāli. Tas būs pamācošs dzīvesstāsts 
par to, kā nabadzīgs puisis pastalās no Zemgales ierodas Rīgā 
pirmās tautiskās atmodas laikā un divdesmit gados no dēļu 
nesēja kļūst par vienu no visbagātākajiem cilvēkiem Latvijā. 
Tiek uz zaļa zara, no kura to nespēj nogrūst nedz 19. gadsim-
ta 80-to gadu nekustamo īpašumu krīze, nedz 1905. gada 
nemieri vai vairākas okupācijas varas I Pasaules karā. Pat 
Padomju Latvijas 1919. gada Revolucionārais kara tribunāls 
ar viņu netiek galā.  

Visas sakritības ar reāli dzīvojošām personībām vai noti-
kumiem ir ietērptas literārās fikcijas ietvarā. Tāpēc kritiski 
noskaņotu lasītāju pretenzijas par rakstnieka patvarīgajām 
vēsturiskā laikmeta interpretācijām būs nevietā, jo autors 
sevi pozicionē tieši kā vēsturnieku amatieri-autodidaktu. Katrā 
ziņā Morberga diženā personība no profesionāliem vēstur-
niekiem būtu pelnījusi turpmāku izpēti un ne vienu vien mo-
nogrāfiju – apdrukātu ar zelta burtiem. 
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Moto 
 
«Nevajadzēs ķerties pie revolvera un nevajadzēs runāt 

par dzīves apnikumu, jo darbs ir viss un pāri pār visu. To 
mums māca Kristapa Morberga laimīgais mūžs un cildenais 
mūža noslēgums.» 

Pāvils Rozītis 
 

«Dzīves vakaram pienākot, vecais Morbergs, uzstādīdams 
savas dzīves bilanci, būs gan, visu pārdomādams, nācis pie 
atziņas, ka manta vien, kas nekalpo garam un paliek bez cie-
nīga mantojuma saņēmēja, nedod nekā, un ka cilvēks, kas 
atraujas no savas tautas, izdziest kā sveces liesma, par ko 
pat piemiņas nepaliek.» 

Pauls Kundziņš 
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