


Mākslinieks Jānis Roberts Tilbergs (1880— 
1972) dzimis Rīgā un uzaudzis teātra skatuves 
apgaismotāja ģimenē. Jau agrā bērnībā, aizgā
jis tēvam līdzi uz teātri, zēns apbrīnoja teātra 
dekorācijas un, raudzīdamies caur apgaismes 
krāsainajiem stikliņiem, redzēja pasauli visās 
varavīksnes krāsās. Astoņu gadu vecumā Ro
berts uzsāka mācības Larionova elementārskolā, 
izglītību turpināja Rīgas pilsētas reālskolā un 
1901. gadā izturēja konkursa pārbaudījumus 
Pēterburgas Mākslas akadēmijā.

Apgūdams gleznošanu, tēlniecību un dažādas 
grafikas tehnikas, R. Tilbergs izmēģināja roku 
arī grāmatu ilustrēšanas jomā, un jau 1904. ga
dā žurnālā «Austrums» tika publicētas viņa pir
mās ilustrācijas.

1913. gadā R. Tilbergs daudz gleznoja, dari
nāja grafikas, kā arī aktīvi darbojās Latviešu

Mākslas Veicināšanas biedrībā, piedalīdamies 
Grafiskās mākslas izstādes sagatavošanā. Šajā 
gadā mākslinieks ilustrēja arī latviešu tautas 
pasaku «Misiņbārdis un stiprais kalps», kuru 
izdeva Latviešu Izglītības biedrība un Latviešu 
Mākslas Veicināšanas biedrība. Septiņos ak
vareļa tehnikas zīmējumos R. Tilbergs tēlojis 
Latvijas senatnes ainas un ļoti asprātīgi traktē
jis latviešu pasaku velnu — Misiņbārdi.

Visu mūžu mākslinieks ilustrējis grāmatas 
(«Tautas pasakas un teikas», 1924; A. Ķēniņa 
pasaka «Ceļojums uz Saules pili», 1934; A. Upī- 
ša romāns «Zaļā zeme», 1948; u. c.) un daudz 
gleznojis («Dzejnieka J. Raiņa portrets», 1925; 
«Mātes portrets», 1926; «Režisora E. Smiļģa 
portrets», 1949; u. c.).

1955. gadā J. R. Tilbergam tika piešķirts 
LPSR Tautas mākslinieka goda nosaukums.

Anita Guza

J. R. TILBERGS
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Ш п \ВДюо ja babba loti nt ganta faimnerha. 
£aubia baubfmaja, ha tas rfotarpafdju 
mdnuufmmiu rohu. īSatru haipu mmfdj 
n o līg a  uftrimbmiūm un algu folija tam 

totilrrlu. iBrttm libbf? jļfrmmis halpanrmarrja 
nūbfibroot triba bttпав. &aimnrtha ufbrma tab= 
bua barbua, ha halpi fptbhua mmt iflaiba, bft 
barbua pabarit nm arrfa. Ш  tū пггшпа nrba* 
buja folito algu.

ШаЬЬа Ьш й  atnab?a ņn  faimnrrha in\s 
un ftalta puifia un mai?aja, maj frijim nemajagot 
halpa? Ы  nt, majagot gan, faimnrrha t?i?a. 
Ш  |ih Irelu algu ftfjia gribrftbot? ļ&uifia patio- 
maja: ja mmfdj ifhalpnfrijot tūa triba bm iaa, 
tab lai faimnrrha bobot minam par algu trtija 
mujaa fdta. JCabi. &aimnpFha bij ar m m u, un 
puifia fabha halpot.

* a

R eiz dzīvoja kāds ļoti negants 
saimnieks. Ļaudis daudzināja, ka 
tas esot ar pašu velnu uz vienu 
roku. Katru kalpu viņš nolīga uz 

trim  dienām un algu solīja tam ļoti lielu. 
Bet ko līdz? Neviens kalps nevarēja 
nodzīvot trīs dienas. Saimnieks uzdeva 
tādus darbus, ka kalps spēkus vien iz
laida, bet darbus padarīt nevarēja. Un 
tā neviens nedabūja solīto algu.

Kādā dienā atnāca pie saimnieka liels 
un stalts puisis un vaicāja, vai šim ne
vajagot kalpa. Kā ne, vajagot gan, 
saimnieks teica. Bet cik lielu algu šis 
gribēšot? Puisis padomāja: ja viņš iz
kalpošot tās trīs dienas, tad lai saim
nieks dodot viņam par algu trīs mucas 
zelta. Labi. Saimnieks bij ar mieru, un 
puisis sāka kalpot.



ï l i b f  r $ S



īSiijta it agri faimn^ha nutrija halpam 
darbu: „£) uf riju un farg& galu."

āalpa aifrrt uf riju. &iļā uf atjrbmn fttjalj= 
rorjda faimnrrha gala. āalpa nofrijti&a uf rijaa 
muJjrifdja un gaitiija, fcaa notiha.

%t ufrrif mrrna, hur s a d ilta , hur nt, 
ar ragm n un garu mifina baijrtiu per gaiaa 
hlaijt. (X.)

„fttja, tati tu man rfi taa gafaa faglis!" 
halpa fauja, fagraijba mifmbaljriiaino aif ragm n 
un ftrrpa to, h& jdjru, uf iftabu prr faimnrfha:

nu, faimnrrh, tr bulja taroa gataa
fagiia.“

&aimnrrha pamrijlf ja j0Hifrabal|r&i rrliht 
tumfdjā hambari un to labi aphopt.

Rītā it agri saimnieks noteica kalpam 
darbu: «Ej uz riju  un sargā gaļu.»

Kalps aiziet uz riju. Rijā uz ārdiem 
žāvējas saimnieka gaļa. Kalps nosēdās 
uz rijas mūrīša un gaidīja, kas notiks.

Te uzreiz viens, kur gadījies, kur ne, 
ar ragiem un garu misiņa bārdu pie 
gaļas klāt. (1.)

«Aha, tad tu man esi tas gaļas zag
lis!» kalps sauca, sagrāba misiņbārdai- 
no aiz ragiem un stiepa to kā jēru  uz 
istabu pie saimnieka:

«Še nu, saimniek, te būs tavs gaļas 
zaglis.»

Saimnieks pavēlēja M isiņbārdi ielikt 
tumšā kambarī un to labi apkopt.
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Etra br pna faimnr t  ha athal nofaha halpam 
ļaunu darbu: „Ej uf aufu lauhu un to nofarga."

I&alpa aifrrt ufaufu lauhu un gaiba. jflefifc 
ilgi—ifnaijh no mrfrija birai Irrli iabtfriji un re= 
breen aufaa. āalpa ari itin mtrrigi t tbrrtn aufaa 
ftarp abm n laļjtfdjmn, fagraljbJ toa hatru aif 
aufa un mdh toa, ha fahua, uf maigam m  faira= 
n?eha. (2.)

&aimnreha ftaļjm fftjtamibfl, gaiba un 
brifonaa, bpt halpa tih nofaha: ,,0d)r nu, faim= 
n??h, tarai aufu fagfi."

£aimn?eh8 Irrh labtfdjua rrliht hulļtl un 
toa labi aphopt.

Otrā dienā saimnieks atkal nosaka 
kalpam jaunu darbu: «Ej uz auzu lauku 
un to nosargā.»

Kalps aiziet uz auzu lauku un gaida. 
Necik ilgi — iznāk no meža divi lieli 
lāči un iebrien auzās. Kalps ari itin 
mierīgi iebrien auzās starp abiem lā
čiem, sagrābj katru aiz auss un velk 
tos kā zaķus uz mājām pie saimnieka. 
(2.)

Saimnieks stav sētsvidu, gaida un b rī
nās, bet kalps tik  nosaka: «Še nu, saim
niek, tavi auzu zagļi.»

Saimnieks liek lāčus ielikt kūtī un tos 
labi apkopt.





IErrfttjā Hf t nā faimnrphs tioti halpant jaunu 
panjptjli: „tj  uf mrfdju, pabrmrti balhus un uf= 
taifi ratus."

la b i. āalps aiftrt uf mpfdju {3.}, pabrrorti 
deramus balhus un uftaifa no tm n ratus.

%a& faimnerhs erimd rartjl Uiratīrfmit prr= 
?as mabninas linu, lai nomijot no tm n paljtagu. 

&alps noraij paljtagu.
1  riijs bm tas nu ir nohalpotas. ļRo riljta 

agri faimnerhs fau? halpu un tmfc tam taļj&u 
pararljli: ,Jub&f nu labtfdjus ratos un brauj
prlj? faraas algas, tām trim muj&m frlta. iJHifi«* 
baljrhis bubs tm  par ?rla rab&itaju.“

Trešā dienā saimnieks dod kalpam 
jaunu pavēli: «Ej uz mežu, pārved baļ
ķus un uztaisi ratus.»

Labi. Kalps aiziet uz mežu (3.), pār
ved deviņus baļķus un uztaisa no tiem 
ratus.

Tad saimnieks iedod vēl divdesmit 
piecas mārciņas linu, lai novijot no 
tiem pātagu.

Kalps novij pātagu.
Trīs dienas nu ir nokalpotas. No rīta 

agri saimnieks sauc kalpu un dod tam 
tādu pavēli: «Jūdz nu lāčus ratos un 
brauc pēc savas algas, tām trim  mu
cām zelta. M isiņbārdis būs tev par ceļa 
rādītāju.»
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jEabL $a(pa tuijfcai taifae ptt  ttarba: if= 
m?tt aif aufim laljtfrijua, rrļuij^f tos ratfta, tati 
nolffh srofftjua un paļjtagu uf buha un uffau? 
pifmbaĶrtJim̂ û̂ taifefa.hatffjiufbuha!̂ )̂ 

jjHifmbaljroia uflf? uf buha, brt halpa tt» 
frljftaa ratfta, un nu laifdj, ha akmeni fdjhiljft 

īSati riijb, pafaule griijtojaa. 
iBrauj gar mentu pilftijtu. jflamrfm ifbtrft 

roifa'a ruļtftia, un pafriji nami tih tž t& raeļ)l notu* 
raa. Jfbiitftaa lautiia, ifthrr j pila Imnrnl pata 
hdjninfrij: āaa  tur taa braujfja? haa tur taa 
braujfjs? JCai p a tu ro t iBrt JOTBbafjr&ia tih 
laifd) mttn mifttm garam. (5/)

Labi. Kalps tūdaļ taisās pie darba: 
izved aiz ausīm lāčus, iejūdz tos ratos, 
tad noliek grožus un pātagu uz bukas 
un uzsauc Misiņbārdim: «Nu, taisies, ka 
tieci uz bukas!» (4.)

M isiņbārdis uzlec uz bukas, bet kalps 
iesēstas ratos, un nu laiž, ka akmeņi 
šķīst.

Rati rīb, pasaule grīļojas.
Brauc uz vienu pilsētu. Namiem iz

birst visas rūtis, un paši nami tik  tā tā 
vēl noturas. Izbīstas ļaudis, izskrej pils 
lievenī pats ķēniņš: kas tur tas brau
cējs? kas tu r tas braucējs? Lai pie
turot. Bet M isiņbārdis tik  laiž vien v i
siem garām. (5.)
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la t i  fcrijnmfdj tife bmfmigi fafhait&a, ha 
fubtiļaroifu famuharafpfbftu, Iaibrau??|uafaHrr 
un foba. jffrpagutoa mrljl harafppfjha prrfhrrrt 
pff braujfjrnn, hab jfHifiabatjrbia nolrijia no 
buha, pafhrrJil^s pretī un papliuhftļjfcinaja pat?= 
tagu. ]ļ!o ta pliu&fdjfca torni toifa harafprijha 
n o g a n a  gar fenti un paliha guļot (6.)

jpbi brauje ji nu nonatļja ptt  frlta mujam. 
īSalpa tuļjlin fauja Irdua toiljrua, lai melot rau= 
?aa ratfta. Uftoeblāa befmit toiļjru, nrtoar: lai 
nabhot toriji tīrfmit; tftoeftl&abirobffmit, netoar: 
toeljl befmit lai naljhot jflu meljla tritjabefmit 
toiljru, un tab tihai eebabuļa raujaa meenu peb? 
otraa ratfia. (7*)

Tad ķēniņš tik  briesmīgi saskaitās, ka 
sūtīja visu savu karaspēku, lai brau
cējus saķer un soda. Nepaguva vēl 
karaspēks pieskriet pie braucējiem, kad 
M isiņbārdis nolēca no bukas, paskrē
jās pretī un papliukšķināja pātagu. No 
tā pliukšķa vien viss karaspēks nogā
zās gar zemi un palika guļot. (6.)

Abi braucēji nu nonāca pie zelta mu
cām. Kalps tūliņ sauca lielus vīrus, 
lai veļot mucas ratos. Izvēlās desmit 
vīru, nevar: lai nākot vēl desmit; izvē
lās divdesmit, nevar: vēl desmit lai nā
kot. Nu vēla trīsdesmit vīru un tad tikai 
iedabūja mucas vienu pēc otras ra
tos. (7.)





āati mu?aa bij paijriorftaa, haipa tri?a uf 
flHifrobaijrtii: „ fa ifrfa  nu, ha tmi  prom!"

la t i  halpa liha iffauht pa mif&m frntfm 
un faaijinat totfua faimnreha agrahoa halpua; 
ftarp tnm toinfrfi iftialiļa frltu, haa bija tala tri= 
Jās muiža. iBrt no ta brtijfdja pata nofutia, hā 
ahā rrhritta.

Xatt mifi nogitta, ha laiham pata B m oa 
buttfdjot aifutjtijia ftipro halpu.

£atmnrrha fhrrijļa p t t  mrrnaa mu?aa, p? t 
otraa, toaf nrbulis toriji hur palihufi |rl hripatina 
ftlta, bet rohaa tottn nopiaijtiļa: toifaa mujaa 
bi| tuhfdjaa.

Kad mucas bij pārveltas, kalps teica 
uz Misiņbārdi: «Taisies nu, ka tieci 
prom!»

Tad kalps lika izsaukt pa visām ze
mēm un saaicināt visus saimnieka ag
rākos kalpus; starp tiem viņš izdalīja 
zeltu, kas bija tais trijās mucās. Bet 
no tā brīža pats nozuda, kā akā iekritis.

Tad visi noģida, ka laikam pats 
Dievs būšot atsūtījis stipro kalpu.

Saimnieks skrēja pie vienas mucas, 
pie otras, vai nebūs vēl kur palikusi 
jel kripatiņa zelta, bet rokas vien no
plātīja: visas mucas bij tukšas.
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