


Mīļais draugs! Nebrīnojies! es tevi 
nosaucu par draugu, un tu man tāds 
esi. Mana kārta ir citāda kā tā tavaja, 
to es apzinos. Bet nekaiš! Es pretī tev 
nedižošos, tu tāds cilvēciņš kā es 
pats, no Dieva radīts man par tuvāku 
un radinieku. 

“
“Latviešu Ārste” (1768)



“Latviešu Ārste” (1768)

Nelaba dūša un slimums uznākot, ko 
mūsu ļautiņi dara? Vai agrojās palīgu 
meklēt? Nemaz! Nebēdīgi un droši tie 
domā: gan tāpat vesels būs! Jeb pirts 
ir viņu tversme, jeb piperes un 
brandavīns, jeb tie ņem viršu varšu, 
ko katra veca bāba ieteicot pienesa. 
Vai tas nav tiesa?

“



Es netīkoju citu maksu kā tavu 
mīlestību. Mani mīl, ja tu man uztici 
un pēc maniem likumiem turēsies. 
Jašu man sen, nīkoņa bedrē 
apbērtam, vēl tavi bērnu un bērnu- 
bērni pateicību sacīs.

“
“Latviešu Ārste” (1768)



A. Ozols, “Veclatviešu rakstu valoda” (1965)

Šis Jēkaba Langes sagatavotais 
izdevums pēc savas valodas īpatnī- 
bām un stila ir viens no  savdabī- 
gākajiem veclatviešu rakstu valodas 
pieminekļiem ar ļoti bagātu leksi- 
kas materiālu, kas vēl pētījams.

“



A. Grigulis, “Latviešu žurnālistikas vēsture” (1992)

Nekas izcils P. Vildes darbā nav, tajā 
dotas dažādas vispārējas receptes.“



V. Derums, “Ārsts” (1940)

...jau pats nodoms izskaidrot 
latviešiem viņu dzimtajā valodā 
dziedniecības noslēpumus toreiz 
uzskatīts par pārdrošību. Tamdēļ 
šāda žurnāla parādīšanās bija liels 
notikums un, domājams, autors būs 
par to saņēmis arī uzbrukumus.

“



I. Akmentiņš, “Jaunā Balss” (1997)

No toreiz rakstītā šodien daudz kas 
izklausās naivi un izraisa smaidu.“



A. Vīksna, “P. E. Vilde un Latviešu Ārste” (1991)

…ja tomēr Pētera Ernsta Vildes 
rakstītājā ir jaušams racionāls un 
noderīgs kodols, tas tikai apliecina, 
ka vairāk nekā divu gadsimtu laikā 
medicīna tomēr necik tālu nav 
aizgājusi.

“
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